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ΣΥΜΗ 1919-1931
Η εποχή των θαυμάτων



Έ ΝΑ ΆΔΕΙΟ πουκάμισο φιδιού. Το είδε που ξάσπριζε κάτω
απ’ τα σκίνα. Στάθηκε δίβουλη. Να το μάζευε ή να το άφηνε;

Άλλες θα είχαν τρελαθεί απ’ τη χαρά τους για το εύρημα. Τύχη,
γούρι και καλό σημάδι. Εκείνη όμως του έδινε άλλη σημασία:
βάσανα.

Της είχε τύχει άλλες δυο φορές. Την πρώτη –ήταν μικρό
κορίτσι– το μάζεψε με ελπίδα, επηρεασμένη απ’ τα λόγια των
μεγάλων. Μια βδομάδα μετά μπλέχτηκε στα μαλλιά της μια
νυχτερίδα κι αναγκάστηκαν να της τα κόψουν σύρριζα για να την
ελευθερώσουν. Τη δεύτερη, πριν από πέντε χρόνια, ψόφησε μια
γάτα μέσα στη στέρνα της. Εκείνη έλειπε πάνω στο βουνό κι όταν
βρήκε το ψοφίμι, δέκα μέρες μετά, υποχρεώθηκε ν’ αδειάσει το
νερό, το πολύτιμο, ν’ ασπρίσει τη στέρνα και να την αφήσει άδεια
ως τις ερχόμενες βροχές. Μεγάλος μπελάς. Έπρεπε να κατεβαίνει
στο Πέδι, στο Λευκαντιό, κι εκεί να πλένει τα ρούχα με το
υφάλμυρο νερό.

Τι θα της έφερνε άραγε τώρα το πουκάμισο του φιδιού;
Αποφάσισε να το αφήσει εκεί που το βρήκε. Ίσως αν δεν το
έπιανε στα χέρια της να γλύτωνε. Ή μήπως και μόνο που βρέθηκε
στο δρόμο της έφτανε; Σκοτισμένη, σηκώθηκε με κόπο, η κοιλιά
της έφτανε μέχρι ψηλά, της έκοβε την ανάσα όταν έσκυβε, είχε
μπει πια στο μήνα της.

Η Ελένη ήταν μια ήσυχη γυναίκα είκοσι χρόνων. Όμορφη, πολύ
όμορφη και αρκούντως πεισματάρα. Όπως όλες οι γυναίκες της
οικογένειάς της. Όπως ήταν κι η μάνα της, η Μάρθα. Αυτή κι αν
ήταν. Ανεξάρτητη, με ισχυρή βούληση κι αδιάφορη για ό,τι τότε
αποτελούσε τον ηθικό κανόνα. Υπήρξε δίγαμη, κάτι που –φυσικό
ήταν– προκάλεσε την κοινωνία, και της χάρισε μερικά επίθετα
καθόλου κολακευτικά. Είχε παντρευτεί πρώτα κάποιον απ’ τον
οποίο είχε αποκτήσει δυο παιδιά και για λόγους που δε
μαθεύτηκαν ποτέ, τον εγκατέλειψε και γύρισε στο πατρικό της.
Αργότερα ξαναπαντρεύτηκε –χωρίς να πάρει διαζύγιο, μιας και
τότε, γύρω στα 1880, κι εξαιτίας της τουρκικής κατοχής δεν
υπήρχαν τέτοιες ευκολίες– ένα δεύτερο άντρα, κρητικής



καταγωγής, απόγονο κάποιου απ’ αυτούς που είχαν βρει
καταφύγιο στο απομακρυσμένο νησί τους, τη Σύμη, μετά την
αποτυχημένη Κρητική Επανάσταση. Έκανε μαζί του άλλα τρία
παιδιά, ένα αγόρι και δύο κορίτσια, το τελευταίο απ’ αυτά ήταν η
Ελένη. Μεγάλωσε τα παιδιά της στις αυλές του μοναστηριού της.
Από μια παλαιότατη συνήθεια, βαθιά ριζωμένη στο νησί, τα
παλαιά εγκαταλειμμένα μοναστήρια περνούσαν σε οικογένειες
που τα φρόντιζαν – χωρίς να τους ανήκουν. Είχαν, θα
μπορούσαμε να πούμε, την επιστασία. Διόρθωναν ανελλιπώς τις
σκεπές των κελιών με πατημένο χώμα, στερέωναν τους τοίχους
που έπεφταν, άσπριζαν τα εκκλησάκια και τα λειτουργούσαν στις
γιορτές του πολιούχου αγίου που ήταν αφιερωμένα, ενώ
ταυτόχρονα ζούσαν ως φυσιολογικές οικογένειες στα κελιά.

Το μοναστήρι της Μάρθας ήταν προνομιούχο. Βρισκόταν σε
περίοπτη θέση, στην υψηλότερη κορυφή του νησιού, επόπτευε
του δρόμου –ένα φαρδύ μονοπάτι ήταν– που ένωνε, ανατολικά
και δυτικά, τους δύο κυριότερους οικισμούς. Κι από μια ιδιαίτερη
εύνοια της τύχης είχε και το μοναδικό τρεχούμενο νερό του
νησιού. Οι πρώτοι μοναχοί που στερέωσαν το εκκλησάκι το 13ο
αιώνα είχαν εξασφαλίσει το πολυτιμότερο αγαθό. Η «μάνα» του
νερού έτρεχε –κι εξακολουθεί να τρέχει και στις μέρες μας– μέσα
σε μια μικρή σπηλιά στην πλάτη του μοναστηριού που ακουμπάει
στα βράχια και γέμιζε τη δεξαμενή. Ωραίο νερό, διαυγές και
ζωογόνο. Γι’ αυτό και πάντα φυλασσόταν. Δυο βαριές εξώπορτες
έκλειναν κι ασφάλιζαν το μοναστήρι όταν νύχτωνε. Ο φρουριακός
του χαρακτήρας με τα ψηλά τείχη και τις καμάρες το έκαναν
απόρθητο.

Η Ελένη, η ωραία, η ήσυχη και ταυτοχρόνως πεισματάρα,
ερωτεύτηκε μικρή μικρή ένα βοσκό που περνούσε τα κοπάδια του
έξω απ’ το μοναστήρι κι ανέβαινε απαραιτήτως κάθε φορά να πιει
νερό – όλο διψασμένος ήταν ο καημένος.
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Η φοβερή Μάρθα είχε βεβαίως αντιληφθεί το τέχνασμα, αλλά
δεν μπορούσε ν’ αρνηθεί νερό σε διψασμένο. Αρνήθηκε όμως, όσο
άντεξε, την πρόταση του Σωτήρη. Δεν ήθελε η κόρη της να πάρει
βοσκό –σκληρή δουλειά, σκλαβιά πες καλύτερα, χωρίς Κυριακές
και σχόλες– αλλά, είπαμε, η Ελένη ήταν πεισματάρα κι
ερωτευμένη. Έδωσε πήρε, τον παντρεύτηκε. Σαν να την
τιμωρούσε η μάνα της, της έδωσε προίκα ένα σπιτάκι στα ψηλά
του Χωριού και τρεις γύρους με αμπέλια, συκιές κι αχλαδιές έξω
απ’ το μοναστήρι. Την εξόρισε με τον τρόπο της. Γιατί ενώ είχε
χώρο και θα μπορούσε να δώσει ένα απ’ τα κελιά να στεγαστεί η
Ελένη, την έβγαλε έξω και την ανάγκασε ν’ ανεβαίνει καθημερινά
τη σχεδόν κάθετη ανηφόρα, φορτωμένη μ’ έναν τενεκέ, και να
παίρνει το πολύτιμο νερό.

Οι σχέσεις των δύο γυναικών θα πρέπει να ήταν σαν τεντωμένο
σκοινί. Να ισορροπούσαν όπως το νερό στον ξέχειλα γεμισμένο
τενεκέ που κατέβαζε καρτερικά στον ώμο η Ελένη. Απόδειξη των
κακών τους σχέσεων ήταν και το γεγονός ότι η Ελένη, ενώ
γέννησε πέντε κορίτσια συνολικά, δεν έδωσε το όνομα της μάνας
της σε κανένα. Το πρώτο πήρε τ’ όνομα της πεθεράς της, όπως
ήταν το έθιμο. Για τα υπόλοιπα όμως όλο κι έβρισκε δικαιολογίες-
τάματα. Πάντα ταγμένα τα είχε τα νεογέννητα μωρουδάκια. Η
Μάρθα δεν το σχολίασε ποτέ, δεν ταίριαζε με το χαρακτήρα της,
αλλά οι μαρτυρίες λένε ότι της το κράτησε κι ότι ήταν ελάχιστα
τρυφερή με τις εγγόνες της.

Η Ελένη ήταν γκαστρωμένη στο τρίτο της παιδί όταν βρήκε το
πουκάμισο του φιδιού. Το πρώτο της κορίτσι, η Αννίκα, ήταν ήδη
τεσσάρων ετών και το δεύτερο, η Θαρινή, δύο. Το όνομα στο
δεύτερο κοριτσάκι δόθηκε –μετά από τάξιμο βεβαίως– προς τιμήν
του Ταξιάρχη Μιχαήλ του Θαρινού, που το ξωκλήσι του ήταν έξω
απ’ το Κάστρο. Για το τρίτο, το ερχόμενο παιδί, η Ελένη είχε ήδη
αποφασίσει, αν ήταν αγόρι –που τόσο πολύ επιθυμούσε ν’
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αποκτήσει ο άντρας της, διάδοχο αλλά και μελλοντικό βοηθό στα
κοπάδια– να του έδινε τ’ όνομα του πεθερού της. Αν πάλι τύχαινε
να βγει κι αυτό κορίτσι, θα το ονομάτιζε Μαρία, επειδή είχε δει
την Παναγία στον ύπνο της. Όλα τακτοποιημένα λοιπόν ως προς
τα ονόματα. Κι όλα κανονισμένα ως προς τις εγκυμοσύνες. Κάθε
δεύτερο χρόνο και παιδί. Έτσι ήταν οι ρυθμοί τότε. Και οι κανόνες
της φύσης απαραβίαστοι. Όσο θήλαζαν τα μωρά τους οι γυναίκες
δεν έμεναν έγκυες. Μόλις τ’ απόκοβαν, ετοιμάζονταν για το
επόμενο.

Η Ελένη σηκωνόταν χαράματα, βοηθούσε τον άντρα της στο
άρμεγμα και μετά στο αμόλημα του κοπαδιού, χτυπούσε το
βραδινό γάλα για να πάρει το καϊμάκι, που το μάζευε σε
βολαράκια κι έπειτα το ζέσταινε κι έβγαζε το μυρωδάτο βούτυρο,
ανάμικτο από κατσικίσιο και προβατίσιο γάλα. Έφτιαχνε μετά απ’
τον τσούρο –το νερό που απόμενε απ’ το ξέπλυμα του τυριού και
του κάδου– το φαΐ των σκυλιών προσθέτοντας πίτουρα. Τα
σκυλιά των βοσκών λογαριάζονταν μέλη της οικογένειας. Έπειτα
έκανε τις δουλειές της ημέρας, μαγείρεμα, συγύρισμα και τα
υπόλοιπα, ώσπου να έρθει πάλι το σούρουπο για το βραδινό
άρμεγμα και μετά να σβήσει –επιτέλους– τη λάμπα και μέχρι να
χαθεί η μυρωδιά του πετρελαίου απ’ το σβησμένο φιτίλι, να έχει
ήδη κοιμηθεί ξεθεωμένη.

Σκέφτηκε άραγε ποτέ η Ελένη αν η μάνα της είχε –έστω και
λίγο– δίκιο όταν δεν ήθελε να τη δώσει σε βοσκό; Κι αν το
σκέφτηκε, το πείσμα της δε θα την άφηνε να το ομολογήσει ούτε
στον ίδιο της τον εαυτό. Το πείσμα της κι όχι ο έρωτας. Αυτός
γρήγορα ξεθώριασε απ’ τα καθημερινά βάσανα κι αποκάλυψε
χούγια και ιδιαιτερότητες δύσκολες.

Ο ήλιος, το σκοτάδι και οι εποχές όριζαν τη ζωή της Ελένης. Την
άνοιξη, απ’ την Καθαρή Δευτέρα, ανέβαινε με τα παιδιά στο
βουνό αφήνοντας τις βολές του κανονικού σπιτιού στο Χωριό.
Εκεί στο καλυβάκι, κάτω απ’ το μοναστήρι και το άγρυπνο μάτι
της μάνας της, βόλευε παιδιά και νοικοκυριό σε πρωτόγονες
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συνθήκες. Ο άντρας της χαιρόταν όταν ανέβαινε η οικογένεια στο
βουνό, γιατί έτσι είχε την αίσθηση της συντροφιάς, έστω κι αν
έλειπε όλη την ημέρα από κοντά τους. Εκείνος έμενε μόνιμα
επάνω, με τα κοπάδια και τα σκυλιά του, και μόνο τα
Σαββατόβραδα του χειμώνα κατέβαινε στο σπίτι του Χωριού για
να πάρει ψωμί και καθαρά ρούχα. Με τον ερχομό του
φθινοπώρου κι όταν οι βροχές του Νοεμβρίου γίνονταν ραγδαίες,
η Ελένη μάζευε παιδιά και συμπράγκαλα και κατέβαινε πάλι στο
σπίτι του Χωριού.

Εκείνο το Πάσχα, τον Απρίλη του 1919, επρόκειτο να σημαδέψει
τη ζωή πολλών ανθρώπων. Κι όχι επειδή η Ελένη είχε βρει
μεγαλοβδομαδιάτικα το άδειο πουκάμισο του φιδιού κι έτσι κι
αλλιώς περίμενε τα βάσανα.

Η ζέστη είχε έρθει πρόωρα κι αναγκάστηκαν να κουρέψουν τα
πρόβατα και τα κατσίκια βιαστικά, γιατί τα ζωντανά υπέφεραν
και μπορεί και ν’ αρρώσταιναν. Η Ελένη με την κοιλιά στο στόμα,
γονατιστή χώριζε τα κουρεμένα μαλλιά. Τα κατσικίσια που
έκαναν μόνο για κιλίμια και κάπες θα τα κρατούσαν οι ίδιοι. Τα
προβατίσια, χωρισμένα σε μπάλες, θα περνούσε ο έμπορας να τα
πάρει.

Κι ενώ η Ελένη ξεχώριζε τα μαλλιά πάνω στο βουνό, ο οικισμός
κάτω στο Χωριό έβραζε.

Οι ιστορικές αλλαγές και τα γεγονότα μόνο ως μακρινός
απόηχος έφταναν στο μοναστήρι. Ας πούμε, όταν το 1912 οι
Τούρκοι, μετά την ήττα τους στην Αβησσυνία, «έδωσαν» τα
Δωδεκάνησα –και επομένως και το νησί της Ελένης– στους
Ιταλούς, είναι αμφίβολο αν η Ελένη κι οι δικοί της το έμαθαν. Ή
κι αν το έμαθαν, δε θα του έδωσαν κάποια ιδιαίτερη σημασία.
Ειδικά η Ελένη· τότε περνούσε την εποχή του μεγάλου έρωτα κι
αδιαφορούσε για οτιδήποτε δε σχετιζόταν με τον όμορφο και
διψασμένο βοσκό της. Πόσο μάλλον για το αν οι Ιταλοί είχαν
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πάρει το νησί. Πίστευαν όλοι ότι όπως αόρατη κι ανεκτική ήταν η
εξουσία του Σουλτάνου, έτσι θα ήταν και των Ιταλών. Οι Τούρκοι
ζαπιέδες κάτω στον Γιαλό περιορίζονταν να εισπράττουν την
εισφορά κι εκείνοι, οι νησιώτες, απολάμβαναν τα προνόμιά τους.
Την ελεύθερη ναυσιπλοΐα, το τόσο αποδοτικό εμπόριο των
σφουγγαριών, την αυτοδιοίκηση, τη δωρεάν ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη, την ελληνική παιδεία στα σχολεία.

Έτσι πίστευαν ότι θα έκαναν κι οι Ιταλοί. Ότι θα συνέχιζαν με
τον ίδιο τρόπο. Έτσι νόμιζαν, αλλά έκαναν λάθος. Το κατάλαβαν
από πολύ νωρίς, όταν το νησί γέμισε με τους Ιταλούς
καραμπινιέρους και τα στολισμένα με φτερά καπέλα τους. Τους
ειρωνεύτηκαν στην αρχή, τους αποκαλούσαν «φτερωτούς», αλλά
σύντομα ένιωσαν ότι τούτοι εδώ είχαν άλλα σχέδια, που καθόλου
δεν ταίριαζαν με την παιχνιδιάρικη εμφάνισή τους.

Τον Ιανουάριο του 1919 η Ελλάδα ζήτησε απ’ το Συνέδριο Ειρήνης
στο Παρίσι την οριστική προσάρτηση της Δωδεκανήσου κι όλοι
είχαν την ελπίδα ότι όπου να ’ναι όλα θα τελείωναν ευοίωνα.

Όταν κυκλοφόρησε η φήμη ότι το πρώτο ελληνικό ατμόπλοιο
θα έφτανε στη Σύμη, ήταν Μεγάλη Τρίτη. Δύο μέρες μετά, την
ώρα που η Ελένη ξεχώριζε τα μαλλιά στο βουνό, τα παιδιά στον
Γιαλό, που αυτές τις δύο μέρες φυλούσαν καραούλι ποιο θα
πρωτοδεί το πλοίο, άρχιζαν να φωνάζουν γεμάτα ενθουσιασμό
«Tο παπόρι, το παπόρι». Λαχανιασμένα απ’ την τρεχάλα έφτασαν
στην προκυμαία.

Το επιβατηγό «Aνατολή» έμπαινε υπερήφανο και ελπιδοφόρο
στο λιμάνι. Κι όταν φουντάρισε μπροστά απ’ το Ρολόι, στο
Μουράγιο, σαν να δόθηκε σύνθημα, πιτσιρίκια και νεαροί
βούτηξαν κι αγωνίζονταν ποιος θα πρωταγγίξει το πλοίο απ’ την
πατρίδα. Απ’ το καράβι έπεφταν μπουκάλια με μηνύματα.
Πατριωτικά μηνύματα και οδηγίες, που έπρεπε να παραδοθούν σ’
αυτούς που «ήξεραν», στους μυημένους.

11/340



Ο Μιχάλης Νικολής δεν «ήξερε», ήταν όμως δεκάξι χρόνων και
μυριζόταν ότι θα υπήρχαν εξελίξεις. Παραξενεύτηκε όταν είδε το
θείο του Μπάρβα, αρχιμανδρίτη κι ένθερμο πατριώτη, να μπαίνει
στο σπίτι του μετά την Αποκαθήλωση. Ο παπάς απομόνωσε τον
Μιχάλη κι αφού του επέστησε την προσοχή για το εγχείρημα
–που για να το καταστήσει εντελώς κατανοητό, του είπε ότι «θα
του έκοβε τη γλώσσα» αν μαρτυρούσε– του έδωσε ένα γράμμα.
Έπρεπε ως το πρωί να το αντιγράψει δεκατρείς φορές με ωραία
καλλιγραφικά κι ευανάγνωστα γράμματα και να του το
παραδώσει πριν την πρωινή λειτουργία.

Ο Μιχάλης κλείστηκε στη σάλα κι άναψε τη λάμπα. Η μάνα του
δε ρώτησε και δεν γκρίνιαξε, γιατί σεβόταν το ρασοφόρο αδελφό
της κι υποψιάστηκε ότι για κάτι πολύ σοβαρό επρόκειτο. Το παιδί,
ταραγμένο από τη συμμετοχή του σε έργα μεγάλων, χρειάστηκε
να καταβάλει προσπάθεια και να συγκρατήσει το τρέμουλο των
χεριών του. Αυτά που έγραφε –αυτά που του εμπιστεύτηκαν ν’
αντιγράψει δεκατρείς φορές– σίγουρα θα αναστάτωναν ακόμα
και ψημένους στα συνωμοτικά άντρες, πόσο μάλλον ένα αγόρι
δεκαέξι χρόνων.

... Διατρανούμεν με όλην την δύναμιν της ψυχής μας τον
μοναδικόν και προαιώνιον πόθον μας όπως ενωθώμεν
μετά της Μητρός Ελλάδος, μεθ’ ης μας συνδέουσιν οι
παρ’ ανθρώποις νενομισμένοι δεσμοί αίματος, γλώσσης,
θρησκείας, εθνικής συνειδήσεως, ηθών και εθίμων...

Αντέγραφε ο Μιχάλης και σκούπιζε τις ιδρωμένες παλάμες του
στο καλό τραπεζομάντιλο της μάνας του. Διψούσε αφόρητα, αλλά
ούτε που του πέρασε απ’ το μυαλό να σηκωθεί να βγει απ’ τη σάλα
και να πάει στο δωμάτιο που είχαν την κανάτα με το νερό. Μπορεί
να ξυπνούσαν οι άλλοι, να τον ρωτούσαν τι και γιατί, κι αυτός δεν
έπρεπε να μαρτυρήσει.

... Καθικετεύομεν τους Ισχυρούς της γης και τα μεγάλα
έθνη τα οποία εκπροσωπούσι να μη ανεχθώσει περιπλέον
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όπως μέλη της Ελληνικής οικογενείας γνήσια υπαχθώσι
και πάλιν υπό ξένας κυριαρχίας επί βλάβη του πολιτισμού
και της ανθρωπότητος, ην εξυπηρέτησεν άλλοτε η
Ελληνική φυλή διά του πληθυσμού της...

Όταν ο Μιχάλης τελείωσε τα δεκατρία αντίγραφα, τα δάχτυλά
του ήταν γεμάτα μελάνι και μουδιασμένα. Πιο πολύ απ’ τη
συγκίνηση παρά απ’ την κούραση της αντιγραφής. Ψηλάφισε ένα
μικρό ρόζο που είχε δημιουργηθεί στο μεσαίο του δάχτυλο και θα
έμενε για καιρό, να του θυμίζει τις μεγάλες στιγμές. Έσβησε τη
λάμπα κι έμεινε στο σκοτάδι για να ηρεμήσει.

Τη νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου οι καμπάνες των εκκλησιών
άρχισαν απ’ τις δέκα και μισή να καλούν τον κόσμο στην
Αναστάσιμη Ακολουθία.

Όλες οι εκκλησίες ήταν φωταγωγημένες με φαναράκια που
άναβαν με λάδι. Ο κόσμος αδημονούσε με τα λευκά κεριά στα
χέρια. Ψίθυροι σ’ όλο το νησί είχαν κυκλοφορήσει «ότι κάτι θα
συνέβαινε» μετά τη λειτουργία. Ιταλοί καραμπινιέροι βρίσκονταν
και στις δεκατρείς εκκλησίες του νησιού, γιατί οι ψίθυροι είχαν
φτάσει και στα δικά τους αυτιά.

Πράγματι –και σχεδόν ταυτόχρονα– οι ιερείς μετά το «Χριστός
Ανέστη» διάβασαν απ’ τους άμβωνες με φωνή που προσπαθούσαν
να κρατήσουν σταθερή τα γράμματα που με τόση προσοχή είχε
γράψει ο Μιχάλης. Τα αντίγραφα απ’ το Δημοψήφισμα των
Δωδεκανησίων, που θα το έστελναν στο Παρίσι για να το
χρησιμοποιήσει ο Ελευθέριος Βενιζέλος ως ατού για την
Ενσωμάτωση.

Οι καραμπινιέροι αιφνιδιάστηκαν –παρόλο που κάτι είχαν
υποψιαστεί, αλλά όχι σ’ αυτό το μέγεθος– κι άρχισαν να
σπρώχνουν και να χτυπούν τον κόσμο για να διαλυθεί.
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Η Ελένη με τα κορίτσια της και την κοιλιά ως το στόμα
στεκόταν δίπλα απ’ τον άντρα της, που φορούσε την καλή του
βράκα και το σταυρωτό γιλέκο, στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας.
Σπρώχτηκε βάναυσα από έναν Ιταλό κι όπως γύρισε για να
προφυλάξει την κοιλιά της, βρέθηκε ν’ ακουμπάει την εικόνα της
αγίας Παρασκευής. Παρακάλεσε νοερά την αγία να της
συμπαρασταθεί και να μην πάθει καμιά ζημιά το μωρουδάκι, αλλά
δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει την ικεσία. Ο κόσμος αλάλαζε από
οργή γιατί ένας καραμπινιέρος τραβούσε τον παπα-Λούφα απ’ τ’
άμφια για να τον κατεβάσει απ’ τον άμβωνα. Εκείνος αγέρωχος
τον χτυπούσε με το παπούτσι του φωνάζοντας –και δίνοντας έτσι
το σύνθημα στον κόσμο– «Ζήτω η Ελλάδα!».

Κακήν κακώς γύρισαν όλοι στα σπίτια τους. Η μαγειρίτσα ήταν
ιδιαιτέρως άγευστη εκείνη τη χρονιά, παρά τη νηστεία του
σαραντάμερου που είχε προηγηθεί.

Ο Σωτήρης, αφού έφαγε, έφυγε βιαστικά για το βουνό, να
φροντίσει το κοπάδι του. Άφηνε κάτω στο σπίτι του Χωριού την
Ελένη, τη μάνα του και τα κορίτσια του όχι χωρίς έγνοια. Είχαν
κυκλοφορήσει φήμες ότι επρόκειτο να συλληφθούν οι
δημογέροντες και μερικοί απ’ τους προύχοντες του νησιού κι ότι η
Ιταλική Διοίκηση Ρόδου θα έστελνε ένα θωρηκτό για να τους
πάρει.

Η Κυριακή του Πάσχα πέρασε μέσα σε μια ανησυχητική σιωπή,
όπως αυτή που προηγείται μιας καταιγίδας.

Η Ελένη, όπως κι οι άλλες γυναίκες του νησιού, έστρωσε το
τραπέζι και περίμενε τον Σωτήρη να κατέβει, για να φάνε όλοι
μαζί το κατσικάκι που είχε ψήσει στο φούρνο. Ούτε κι αυτό είχε
τη συνηθισμένη του νοστιμάδα. Κι όταν σήκωσαν τα ποτήρια για
να πιουν μια γουλιά κρασί –κόκκινο, απ’ τα δικά τους αμπέλια–
εκτός απ’ το κλασικό «Καλό Πάσχα», ευχήθηκαν και «Kαλή
λευτεριά», και δεν εννοούσαν την εγκυμοσύνη της Ελένης.

Το πρωί της Λαμπροδευτέρας κι ενώ ακόμα δεν είχε χαράξει, οι
Ιταλοί συνέλαβαν στα σπίτια τους τέσσερις Συμιακούς ως
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πρωταίτιους των συλλαλητηρίων. Οι καμπάνες των εκκλησιών
ηχούσαν πένθιμα σαν να ήταν Μεγάλη Παρασκευή και
ειδοποιούσαν τον κόσμο να κατέβει στον Γιαλό.

Μπροστά πήγαιναν οι παπάδες με τα λάβαρα και τα
εξαπτέρυγα κι ακολουθούσαν οι μαθητές κι οι μαθήτριες μ’
ελληνικά περιβραχιόνια και πίσω τους ο υπόλοιπος κόσμος. Στα
καμηλαύκια των παπάδων είχε ραφτεί ένας μικρός λευκός
σταυρός και οι κεντρικές πύλες των εκκλησιών είχαν καλυφθεί
από μαύρα λάβαρα που στη μέση τους είχαν πελώριους λευκούς
σταυρούς. Αυτό εξαγρίωσε τους Ιταλούς, επειδή ο λευκός σταυρός
σε μαύρο φόντο ήταν απ’ την εποχή των Σταυροφόρων σύμβολο
επαναστατικής εξέγερσης.

Στο λιμάνι είχε καταπλεύσει το θωρηκτό πλοίο «Regina Elena»
κι είχε αποβιβάσει οχτακόσιους καραμπινιέρους με όπλα και ξίφη.
Τα φτερά απ’ τα λοφία τους ανέμιζαν, κανένας όμως δεν τα
έβρισκε κωμικά.

Όλος ο Κάμπος πλημμύρισε απ’ το πλήθος. Το Κυβερνείο
βρέθηκε να πολιορκείται. Οι μαθήτριες κρατούσαν μια τεράστια
ελληνική σημαία, που είχαν κεντήσει οι ίδιες, από μετάξι.

Μια επιτροπή πήγε στον Ιταλό διοικητή για να του ζητήσει ν’
αφεθούν ελεύθεροι οι συλληφθέντες, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Ο κόσμος άρχισε να φωνάζει και να καταριέται και να ζητάει
επίμονα την απελευθέρωση των κρατουμένων. Οι Ιταλοί
καραμπινιέροι όρμησαν στο πλήθος και προσπαθούσαν να το
διαλύσουν.

Ένα παιδί, που έφτασε λαχανιασμένο, ανακοίνωσε ότι ο
Μάρκος Κλαδάκης είχε σκαρφαλώσει στο Κάστρο, είχε κατεβάσει
την ιταλική σημαία και ύψωσε στη θέση της μια ελληνική.

Οι Ιταλοί εξοργίστηκαν απ’ την είδηση και με τους
υποκόπανους έσπρωχναν τον κόσμο στα σοκάκια. Οι γυναίκες
μπροστά στον κίνδυνο να τσαλαπατηθούν τα παιδιά με τη σημαία,
για να τα προφυλάξουν, μπήκαν μπροστά φωνάζοντας στους
στρατιώτες «Xτυπάτε, άνανδροι».
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Έγινε πανδαιμόνιο. Παπούτσια έμειναν στα σοκάκια, δύο
παιδάκια έχασαν τις μανάδες τους κι έκλαιγαν κατουρημένα απ’
το φόβο τους, κότες που το έσκασαν απ’ τα κοτέτσια τους έτρεχαν
κακαρίζοντας ξετρελαμένες, μια κοπέλα έπαθε υστερία και
πετούσε απ’ το μπαλκόνι της πορσελάνες και γυαλικά αξίας.

Όλοι θυμούνται ανάμεσα στις γυναίκες μια γκαστρωμένη με
τεράστια κοιλιά να φωνάζει όσο κι άλλες. Η Ελένη, η ωραία και
ήσυχη, ήταν εκεί. Κι ήταν το γειτονόπουλό της ο Μιχάλης, ο
αντιγραφέας των μυστικών γραμμάτων, που την τράβηξε
παράμερα και τη συνόδεψε στο σπίτι της στα ψηλά του Χωριού,
όταν η Ελένη –θες απ’ τη συγκίνηση, θες απ’ την προχωρημένη
εγκυμοσύνη– ένιωσε μια σκοτοδίνη και σωριάστηκε στο
καλντερίμι με κίνδυνο να ποδοπατηθεί.

Το «αιματηρό Πάσχα» του 1919, έγινε γνωστό σ’ όλη την
Ελλάδα, ο Ελευθέριος Βενιζέλος το αξιοποίησε κατάλληλα κι έτσι
τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς υπογράφτηκε στο Παρίσι η
Συμφωνία Τιτόνι - Βενιζέλου για την παραχώρηση της
Δωδεκανήσου στην Ελλάδα. Κάτι που δυστυχώς δεν
πραγματοποιήθηκε ποτέ εξαιτίας των μετέπειτα δραματικών
εξελίξεων και της Μικρασιατικής Καταστροφής.
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Η ΕΛΕΝΗ ήταν καθισμένη στο πεζούλι της αυλής της και
προσπαθούσε να ξεχάσει όσα είχαν συμβεί στον Γιαλό, τη

λιποθυμία της και τα επεισόδια. Η πεθερά της, μια σχεδόν
αμίλητη γυναίκα, της έβαζε ξιδόνερο στο μέτωπο και της έκανε
αέρα. Τα κορίτσια τής χάιδευαν τα χέρια παρηγορητικά.

Όταν συνήλθε, ήπιε λίγο νερό, πήρε τα κορίτσια κι έφυγαν για
το βουνό.

Στον άντρα της δεν είπε τίποτα.
Τη νύχτα ξύπνησε από ένα τσίμπημα χαμηλά στην κοιλιά, αλλά

δεν του έδωσε τη σημασία που έπρεπε. Άλλαξε πλευρό, σκέπασε
τη Θαρινή που συνήθιζε να πετάει την κουβέρτα και προσπάθησε
να ξανακοιμηθεί. Μάταια όμως. Είχε μια ασυνήθιστη ανησυχία.

Ευτυχώς ξημέρωσε σύντομα και σηκώθηκε με τον Σωτήρη για
το πρωινό άρμεγμα. Έκανε όλες τις δουλειές άκεφη και μ’ ένα
κακό προαίσθημα. Όταν είδε τον άντρα της ν’ απομακρύνεται με
το κοπάδι ανακουφίστηκε. Καλύτερα μόνη της. Άλλο ένα
τσίμπημα της έδωσε να καταλάβει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.
Κανονικά είχε άλλες είκοσι μέρες μέχρι να γεννήσει. Έφτιαξε
ντοματόρυζο, να βρίσκεται ένα πιάτο φαΐ για τον Σωτήρη αν κάτι
συνέβαινε.

Ξύπνησε τα κορίτσια, τα έπλυνε, τα έντυσε κι αποφάσισε –αν
και δεν το ήθελε καθόλου– ν’ ανέβει στο μοναστήρι, κοντά στη
μάνα της. Στα μισά της ανηφόρας ένιωσε ένα γερό τσίμπημα και
νερά, ατέλειωτα νερά, πλημμύρισαν τα πόδια της. Στάθηκε πλάι
στο κυπαρίσσι τρομαγμένη. Ποτέ δεν της είχαν σπάσει τα νερά
πριν τη γέννα. Είχε ακούσει από άλλες γυναίκες ότι η στεγνή
γέννα είναι δύσκολη.

Πήρε μια ανάσα και ξεκίνησε πάλι. Η μάνα της την είχε δει που
ανέβαινε με τα κοριτσάκια σε ώρα που δε συνήθιζε, να στέκεται
πλάι στο δέντρο και κατάλαβε ότι κάτι συνέβαινε. Άνοιξε την
εξώπορτα και την περίμενε.

«Έσπασαν τα νερά», ανακοίνωσε η Ελένη ενώ έμπαιναν όλες
μαζί στο μεγάλο κελί.

«Νωρίς δεν είναι;» ρώτησε η μάνα της.



«Νωρίς, έγινε όμως», είπε η Ελένη και σωριάστηκε στο σκαμνί.
Η Μάρθα είδε τα γόνατα που έτρεμαν και τη συμπόνεσε.

Κατάλαβε ότι θα είχαν μπροστά τους μια δύσκολη γέννα.
Δραστηριοποιήθηκε αμέσως. Δυνάμωσε τη φωτιά που σιγόκαιγε
στην τσιμιά, πήγε κι έφερε νερό, γέμισε μια μεγάλη κατσαρόλα
και την έβαλε να βράσει. Βγήκε στην αυλή και φώναξε την άλλη
της κόρη, που καθάριζε φακές μέσα στο κουζινάκι και δεν είχε
πάρει είδηση.

«Τρέχα στη μαμή και ’πε της να ’ρθει γρήγορα. Έχουμε κακή
γέννα. Αέρας να γίνεις, ακούς;»

Η κοπέλα απ’ την ταραχή της τίναξε το τάσι με τις φακές, που
σκόρπισαν στο πάτωμα. Ήξερε κι αυτή από γέννες. Είχε κιόλας
δυο παιδιά.

Η Μάρθα βγήκε στις καμάρες και φώναξε την ξαδέλφη της, που
είχε το σπιτάκι της προς τις Γλυφωνιές. Εκείνη έφτασε τρεχάλα,
γιατί είχε δει την Ελένη με τα κορίτσια σε παράξενη ώρα κι είχε
ανησυχήσει.

Η Μάρθα της παρέδωσε τις εγγόνες της, να τις κρατήσει όσο θα
χρειαζόταν. Μόνο κουτσούβελα δεν ήθελε μες στα πόδια της
τέτοιες ώρες.

Η Ελένη φώναξε από μέσα ότι είχε μαγειρέψει για τα παιδιά,
αλλά καμία απ’ τις γυναίκες δεν της έδωσε σημασία.

Η Μάρθα έβγαλε από μια κασέλα τα πανιά που θα
χρησιμοποιούσαν στη γέννα. Συνδαύλισε πάλι τη φωτιά, είδε ότι
το νερό άρχιζε να βράζει και κάθισε απέναντι απ’ την κόρη της.
Την είδε να σφίγγεται από έναν πόνο και ευχαριστήθηκε.
Τουλάχιστον είχε πόνους. Αραιούς ακόμα, ευτυχώς, για να
προλάβει ν’ ανέβει η μαμή.

Πρώτα ακούστηκε το κουδουνάκι απ’ το γάιδαρο της μαμής κι
ύστερα το διαπεραστικό του γκάρισμα. Κατάλαβε το ζωντανό ότι
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η τρεχάλα στην ανηφόρα είχε τελειώσει κι ότι τώρα θα έπινε νερό
και θα ξεκουραζόταν.

Η πόρτα του κελιού άνοιξε κι εμφανίστηκε η μαμή η Λευτερία,
με το σημαδιακό όνομα. Η ελευθερώτρια των ετοιμόγεννων. Κι
ήταν απορίας άξιο αν η Λευτερία οδηγήθηκε σ’ αυτό το
επάγγελμα εξαιτίας του ονόματός της, ως μοιραίο σημάδι δηλαδή.

Μπήκε ευθυτενής και σίγουρη, ακολουθούμενη απ’ το
χαρακτηριστικό ήχο που έκαναν τα εργαλεία της. Γκλιν γκλιν,
τραγουδούσαν μέσα στην πετσέτα που είχε κρεμασμένη με
παραμάνα απ’ τη ζώνη της.

Καλημέρισε κι έριξε μια ευχαριστημένη ματιά στο νερό που
έβραζε. Έδωσε οδηγίες ν’ ανοίξουν τα παντζούρια για να μπει
άπλετο φως κι άπλωσε την πετσέτα στο τραπέζι. Τακτοποίησε το
κλίσμα από λευκό εμαγιέ, τις δύο λαβίδες με τις στρογγυλεμένες
κόψεις που είχε για να σφίξει το λώρο, το καλοακονισμένο
ψαλιδάκι για να τον κόψει, την κλωστή που θα τον έδενε. Έβαλε
την Ελένη να κατουρήσει και βούτηξε ένα άσπρο πανάκι για να
ελέγξει το λεύκωμα της ετοιμόγεννης. Ευτυχώς για όλες βγήκε
πεντακάθαρο, γιατί αν κιτρίνιζε, θα είχαν ένα ακόμα πρόβλημα.
Την πλησίασε κι άρχισε να πασπατεύει την κοιλιά της Ελένης.
Συγκράτησε ένα μορφασμό και είπε στη Μάρθα:

«Πάμε ν’ ανάψουμε ένα κεράκι για το μωρό».
Ήταν μια αθώα φράση, συνηθισμένη. Έτσι έκανε πάντα η

Λευτερία η μαμή. Άναβε ένα κεράκι κι έκανε την προσευχή της
μπροστά στα εικονίσματα. Εδώ, που είχε ολόκληρο εκκλησάκι στη
διάθεσή της, προτιμούσε να την κάνει επισήμως. Ήταν όμως και
πρόφαση. Μόλις βγήκαν με τη Μάρθα απ’ το κελί, γύρισε και της
είπε συννεφιασμένη:

«Στείλε το Δικισί με το γάιδαρό μου να φέρουν το γιατρό. Το
παιδί έρχεται ανάποδα και δεν μπορώ να το γυρίσω, γιατί έχουν
σπάσει τα νερά».
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Η Μάρθα, η πολύπειρος και ψύχραιμη, ένιωσε να τρέμει. Ο
κίνδυνος να χάσουν μάνα και παιδί ήταν μεγάλος. Πήγε να δώσει
την εντολή και κατάλαβε ότι το στόμα της ήταν στεγνό.

Η Λευτερία μπήκε στο εκκλησάκι, άναψε δυο κεριά και
γονάτισε. Έκανε θερμή προσευχή στην Παναγία και στον άγιο
Ελευθέριο, τον προστάτη των επίτοκων. Ήξερε ότι θα είχε να
κάνει με μια γέννα πέρα απ’ τις δυνατότητές της κι ότι θα
χρειαζόταν τη συμβολή αγίων για να τα βγάλει πέρα.

Γύρισε στο δωμάτιο και βρήκε την Ελένη να βογγάει. Όταν
πέρασε ο πόνος, και πιο πολύ για να ξεπεράσει τη δική της αγωνία
και να σπρώξει το χρόνο μέχρι να έρθει ο γιατρός, ρώτησε την
Ελένη αν ήταν οι μέρες της να γεννήσει.

Εκείνη μουρμούρισε «Όχι» κι έκανε ν’ ανασηκωθεί.
«Κάτσε ξαπλωτή. Ετούτη η γέννα δε θέλει βιασύνη ούτε

κάθισμα. Τι τα ’θελες, χριστιανή μου, τα συλλαλητήρια
γκαστρωμένη γυναίκα; Είδες τα τώρα;»

Η Μάρθα, που δεν είχε μάθει τίποτε απ’ τα χτεσινά γεγονότα,
ρώτησε κι έμαθε, κι αγριοκοίταξε την κόρη της, που δεν είχε
σταλιά μυαλό στο κεφάλι της. Δεν ήταν όμως ώρα για μαλώματα
και γκρίνιες. Νέος πόνος, δυνατός, ξέσκισε την Ελένη.

«Μάνα», φώναξε εκείνη.
Κι η Μάρθα ξεχνώντας αντιδικίες κι αντιπάθειες της έπιασε το

χέρι.
Η Λευτερία έσκυψε ανήσυχη ανάμεσα στα πόδια της

ετοιμόγεννης. Η διαστολή ήταν μεγάλη σαν πεντόλιρο. Η γυναίκα
δεν ήταν πρωτόγεννη και η μαμή κατάλαβε έντρομη ότι ο γιατρός
δε θα προλάβαινε. Έπρεπε μόνη της να τα βγάλει πέρα.

Έπλυνε προσεκτικά τα χέρια της, έκανε το σταυρό της κι άρχισε
να κάνει μαλάξεις στην κοιλιά. Το μωρό αναδευόταν ανήσυχο και
βιαζόταν να βγει, ήταν ολοφάνερο.

«Άναψέ μου και μια λάμπα», είπε της Μάρθας, «κι έλα να
βοηθήσεις».

20/340



Η Μάρθα έκανε ό,τι της είπε και γονάτισε κι αυτή μπροστά απ’
την ετοιμόγεννη. Με δέος είδε ένα ποδαράκι να βγαίνει. Ένα
ποδαράκι μοναχό, χωρίς τ’ αδελφάκι του, ροδαλό και με τα
δαχτυλάκια του σαν μπιζελάκια άγουρα.

«Ο γιος σου βιάζεται να βγει», είπε με αναπάντεχη
τρυφερότητα, πιο πολύ για να δώσει κουράγιο στην κόρη της
παρά γιατί την ένοιαζε το φύλο του παιδιού.

Ό,τι ήθελε ας ήταν, φτάνει να έβγαινε γερό και να μην έκανε
ζημιά στην κοπέλα.

Νέος πόνος, πιο δυνατός, έκανε την Ελένη να ξαναφωνάξει. Η
Λευτερία έσπρωξε απαλά το ποδαράκι προς τα μέσα και με το
χέρι της προσπάθησε να πιάσει και τα δυο πόδια μαζί, αλλιώς
υπήρχε ο φόβος να βγάλουν το πόδι του παιδιού και να μείνει
ανάπηρο σ’ όλη του τη ζωή.

Η Ελένη δεν καταλάβαινε τις προσπάθειες της μαμής. Εκείνο
που ήξερε ήταν ότι ήθελε να τελειώσουν όλα γρήγορα.

Τα δάχτυλα της μαμής δούλευαν επιδέξια. Τα δυο ποδαράκια
βγήκαν αδελφωμένα κι η Μάρθα αναστέναξε ανακουφισμένη. Η
πρώτη δυσκολία είχε ξεπεραστεί. Απαλά η μαμή κρατούσε τα
πόδια και περίμενε.

«Έλα σου δα. Σπρώξε λιγάκι».
«Πονάω», μουρμούρισε η Ελένη, αλλά έσπρωξε.
Γρήγορα, ας τελείωναν γρήγορα, μόνο αυτό σκεφτόταν.
Βγήκαν τα γόνατα και τα μπουτάκια του μωρού. Κι έπειτα

φάνηκε το φύλο του παιδιού. Κορίτσι. Οι δυο μεγάλες γυναίκες
κοιτάχτηκαν με νόημα, αλλά δεν είπαν κουβέντα. Καλύτερα έτσι.
Ως θηλυκό είχε περισσότερες πιθανότητες να τα βγάλει πέρα.

Πέρασε κι η κοιλίτσα σχετικά εύκολα. Η Λευτερία έβαλε μέσα
το χέρι της και ψαχούλεψε χεράκια και ώμους. Τώρα έπρεπε να
κάνει γρήγορα. Κάθε καθυστέρηση θα ήταν εις βάρος του μωρού.

«Πάρε μια βαθιά ανάσα και σπρώξε όσο πιο δυνατά μπορείς»,
διέταξε την Ελένη. «Έλα, κάνε κουράγιο. Τώρα θα ’ρτει ο γερός ο
πόνος, ο τσεντικάτος».
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Ο «τσεντικάτος», ο τελευταίος και πιο δυνατός. Σκληρός και
μεγάλος σαν τα τσεντίκια, τα ψηλά υποδήματα των βοσκών.

Η Ελένη υπάκουσε κι ένιωσε να ξεσκίζεται το δέρμα της, αλλά
ταυτόχρονα να γλιστρά και το κεφαλάκι του παιδιού.

Η Λευτερία γρήγορα έβγαλε τις βλέννες απ’ τη μύτη και το
στόμα του μωρού κι αμέσως μετά πήρε τις δυο λαβίδες κι έπιασε
το λώρο σε δύο σημεία. Μετά με το κοφτερό ψαλιδάκι έκοψε το
έντερο στο μεσοδιάστημα κι έδεσε με την κλωστή τον αφαλό του
παιδιού.

Εν τω μεταξύ η Μάρθα έριχνε νερό σε μια πήλινη λεκάνη και
δοκίμαζε με τον αγκώνα της τη θερμοκρασία. Το μωρό δεν είχε
κλάψει ακόμα, δεν είχε πάρει ανάσα κι αυτό την ανησυχούσε.

«Είναι καλά το παιδί;» ψιθύρισε ξέπνοη η Ελένη, που δεν της
άρεσε η ησυχία.

Δεν είχε ακούσει κι αυτή το κλάμα του.
«Καλά είναι, μόνο που έχει κουραστεί», είπε η μαμή.
Γύρισε ανάποδα το βρέφος, που ήταν μελανιασμένο απ’ την

προσπάθεια, κι άρχισε να το χτυπά στον πισινό. Εκείνο έκανε δυο
μορφασμούς πόνου, δυσανασχέτησε και παίρνοντας μια ανάσα,
πάτησε ένα γοερό κλάμα που ευχαρίστησε τις τρεις γυναίκες.

«Μπράβο, κοράκι μου», φώναξε ενθουσιασμένη η Λευτερία,
ανακοινώνοντας ταυτοχρόνως και το φύλο του παιδιού – κοράκι,
κοριτσάκι.

Η Ελένη αναστέναξε γιατί σκέφτηκε τη νέα απογοήτευση που
θα έπαιρνε ο άντρας της, αλλά λίγο την ένοιαζε τώρα.

«Είναι γερό;» ψιθύρισε αποκτώντας συνείδηση του τι είχε
συμβεί σ’ αυτή την ανάποδη γέννα.

«Μια χαρά τη βλέπω. Κοράκι και να μην τη σκαπουλάρει;»
σχολίασε χαρούμενη η Λευτερία, πλένοντας το μωρό ενώ
συγχρόνως το εξέταζε προσεκτικά.

Η Μάρθα πήρε την εγγόνα της κι αφού τη φάσκιωσε, την έδωσε
στην Ελένη.
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Η Λευτερία ξαναγύρισε στη λεχώνα. Τα μικροπονάκια
συνεχίζονταν μέχρι να πέσει το ύστερο, ο πλακούντας. Η μαμή
πήρε στα χέρια της το μαύρο σαν συκώτι κομμάτι και βγήκε έξω
στο φως του ήλιου να το εξετάσει προσεκτικά. Έπρεπε να είναι
ολόκληρο, να μην του λείπει ούτε ένα τόσο δα κομματάκι, αλλιώς
η λεχώνα θα είχε αιμορραγίες κι ίσως και πυρετό, για να μη
σκεφτεί και τα χειρότερα. Τούτος εδώ ήταν ευτυχώς ανέπαφος.
Θα τον έθαβαν προσεκτικά και με σεβασμό, όπως ήταν το έθιμο.

Ο γιατρός έφτασε όταν όλα πια είχαν τελειώσει. Εξέτασε κι αυτός,
μιας κι είχε κάνει τον κόπο να φτάσει ως εδώ πάνω, μάνα και
παιδί και γυρίζοντας προς τη μαμή τής έδωσε τα εύσημα λέγοντάς
της:

«Α, Λευτερία μου, μετά από τέτοιες γέννες δύσκολες κι
ανάποδες βγαίνεις ευχαριστημένος».

Το βραβείο της μαμής ήταν ο καλός ο λόγος, ο ειπωμένος απ’ το
σπουδαγμένο επιστήμονα. Ανακουφισμένη είπε της Μάρθας να
φτιάξει ένα καφεδάκι να στυλωθούν.

Τακτοποιημένη η Ελένη με το κοριτσάκι στην αγκαλιά της,
άκουγε τα ντιντινίσματα απ’ τα γυαλικά. Η Μάρθα κέρασε
μαστίχα και λουκούμι μέχρι να ψηθεί ο καφές στη χόβολη. Η
Ελένη λαχταρούσε κι αυτή λίγο καφέ, αλλά δεν τον ζήτησε, γιατί
ήξερε ότι δε θα της έδιναν.

Η Λευτερία, που ήξερε από σιωπηλές επιθυμίες, έριξε λίγο στο
πιατάκι του καφέ και της τον πήγε.

«Μια γουλιά μόνο. Θα σε βοηθήσει να συνεφέρεις».
Ο γιατρός χαμογέλασε, αλλά δεν το σχολίασε. Η κουβέντα ήρθε

στα χτεσινά γεγονότα και κυρίως στον άθλο του Mάρκου
Κλαδάκη.

«Κατέβασε την ιταλική σημαία κι ανέβασε την ελληνική», είπε
με υπερηφάνεια που δεν έκρυβε ο γιατρός.
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«Μικρός δεν είναι;» ρώτησε η Μάρθα, που δε γνώριζε καλά
πρόσωπα και πράγματα έτσι όπως ζούσε αποτραβηγμένη στο
βουνό.

«Δεκαεννιά χρονώ, πάνω στη βράση της ηλικίας του»,
συμπλήρωσε η μαμή.

«Τον φυγαδέψανε τη νύχτα μ’ ένα καΐκι για την Τήλο», είπε ο
καλά πληροφορημένος γιατρός.

«Μπήκαμε σε περιπέτειες», είπε σοφά η μαμή κουνώντας το
κεφάλι της.

«Όσο γι’ αυτό, πες το άλλη μια φορά», συμπέρανε ο γιατρός και
σηκώθηκε.

«Να σου ζήσει το κοράκι, καλότυχο και γερό να ’ναι πάντα»,
ευχήθηκε στην Ελένη ενώ ετοιμαζόταν να φύγει.

«Θα τη βγάλω Μαρία γιατί την έταξα στην Παναγία», είπε η
Ελένη αποφεύγοντας να κοιτάξει τη μάνα της.

Εκείνη δεν έδειξε τίποτα, είχε αρχίσει να συμμαζεύει πανιά και
νερά.

«Όλα τα ονόματα καλά κι ευλογημένα είναι», είπε
συμφιλιωτικά η μαμή, ενώ συγύριζε τα εργαλεία της, που είχαν
βράσει όλη αυτή την ώρα κι ήταν αποστειρωμένα κι έτοιμα για
την επόμενη γέννα.

Τα παιδιά από τα γύρω μαντριά είχαν μαζευτεί στο σπιτάκι της
ξαδέλφης και περίμεναν. Είχαν μάθει ότι η Ελένη γεννούσε και
ήξεραν ότι θα ακολουθούσε το κέρασμα για τα γεννητούρια. Ξερά
σύκα, αμύγδαλα και στραγάλια. Με το που φάνηκε η Μάρθα στις
καμάρες κι έγνεψε με τα χέρια της, τσούρμο τα παιδάκια με
φωνές και γέλια ανέβηκαν στο μοναστήρι. Πήραν το κέρασμα κι
έφυγαν πάλι τρεχάλα. Θα πήγαιναν ν’ ανακοινώσουν τα
ευχάριστα στον Σωτήρη, που βρισκόταν με το κοπάδι του πέρα
στη Λίμνη. Ούτε η ανοιξιάτικη μπόρα που είχε ξεσπάσει τα
κρατούσε απ’ αυτή τη συνήθεια.
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Ο Σωτήρης, αθώος κι ανίδεος, είχε βρει καταφύγιο κάτω από
μια βελανιδιά. Είδε το τσούρμο που αλαλάζοντας έφτανε και
παραξενεύτηκε. Τι στην ευχή θέλανε και τρέχανε σαν κατσίκια
μέσα στη βροχή;

«Σωτήρη, η Ελενιά σού γέννησε κοράκι», είπαν ξέπνοα τα
παιδάκια.

«Εγώ κάθομαι και βρέχομαι κι εσείς μου λέτε ότι η Ελενιά
έκαμε κοράκι», είπε αυθόρμητα ο Σωτήρης, αποκαλύπτοντας έτσι
και τη σημασία που έδινε στο γεγονός.

Άλλο ένα κορίτσι, άλλη μια προίκα. Ούτε αυτή τη φορά είχε
αποκτήσει τον πολυπόθητο γιο, το μελλοντικό βοηθό του στα
κοπάδια.

Έστριβε τσιγάρο κι έβλεπε τα παιδιά που απομακρύνονταν.
Βάραινε η οικογένεια στους ώμους του κι αυτός ήταν μόνο είκοσι
πέντε χρόνων.

Το μωρό μεγάλωνε κανονικά, είχε όρεξη κι άρπαζε το βυζί
δυνατά. Η Ελένη το κοίταζε ευχαριστημένη που θήλαζε κι
αποκοιμιόταν έπειτα χορτασμένο. Μπήκε κι αυτό στους ρυθμούς
της οικογένειας. Όταν η Ελένη είχε δουλειά –και πότε δεν είχε
δηλαδή– το έβαζε στην κούνια και του έδινε μια πιπίλα καμωμένη
από ύφασμα. Το μωρό ξεγελιόταν και πιπιλούσε το κοπανισμένο
αμύγδαλο με τη ζάχαρη κι έμενε ήσυχο. Η Αννίκα, η μεγάλη –των
τεσσάρων ετών– φρόντιζε να κουνάει την κούνια και να το
νανουρίζει.

Στα μέσα του καλοκαιριού έγινε κι η βάφτισή του. Δώδεκα
παιδάκια ήταν οι νονοί, οι «τατάδες». Έβαλαν όλα χρήματα κι
αγόρασαν τ’ απαραίτητα, σαπούνι, λάδι, πετσέτα και τα
καινούργια ρούχα του μωρού. Και το καθένα τους μύρανε το
παιδί, αλείφοντας σταυροειδώς εκεί που τους υπέδειξε ο παπάς.

Όταν τελείωσε το μυστήριο, ο παπάς παρέδωσε το παιδί στην
Ελένη και της είπε μ’ επισημότητα:

25/340



«Πάρε το παιδί σου βαφτισμένο Μαρία και μυρωμένο. Να το
φυλάς μέχρι τα δώδεκά του από φωτιά, από γκρεμό κι από κάθε
κακό».

Κι αυτή η ευχή, ειδικά για τη Μαρία, επρόκειτο να αποδειχτεί
προφητική, γιατί στα δώδεκά της –σαν να είχε λήξει η
δωδεκαετία της προστασίας– θα σηκωνόταν και θα έφευγε απ’
την οικογένειά της και το νησί.

Στα δύο χρόνια απ’ τη γέννηση της Μαρίας, νέο παιδί, πάλι
κορίτσι, ήρθε στο σπίτι. Η Ζωοπηή. Ταγμένη απ’ την Ελένη στη
Ζωοδόχο Πηγή. Αυτή διέφερε απ’ τις άλλες στα χρώματα, ήταν
ξανθιά με πράσινα μάτια.

Κι όταν η Μαρία έγινε τεσσάρων, γεννήθηκε και το πέμπτο
κορίτσι, τ’ Aστραδενάκι. Εδώ η Ελένη δυσκολεύτηκε να εξηγήσει
το τάξιμο, αλλά και η Μάρθα δεν έδινε σημασία. Ούτε κι ο
Σωτήρης νοιαζόταν πια για το φύλο του παιδιού. Πίστευε ότι αυτό
ήταν το πεπρωμένο του, να είναι πατέρας θυγατέρων μόνο.

Η Μαρία, σε ηλικία τεσσάρων ετών, φρόντιζε τις δυο
μικρότερες και κυρίως το μωρό. Του έδινε την πιπίλα του, το
κουνούσε, το νανούριζε. Κρατούσε πάντα απ’ το χέρι τη δίχρονη
Ζωοπηή, την τάιζε, την έντυνε και της έπλεκε τα κοτσιδάκια.
Έπαιζε με ζωντανές κούκλες.

Η Ελένη η ωραία, η ήσυχη και πεισματάρα δεν προλάβαινε πια
ν’ ανασάνει. Έπρεπε να σηκώνεται απ’ τις τρεις τη νύχτα για να
τα καταφέρνει όλα. Να βοηθάει τον Σωτήρη στο γάλα και το
βούτυρο, να τυροκομεί, να μαγειρεύει, να πλένει, να μπαλώνει και
να λούζει τα κορίτσια. Επιπλέον είχαν και τα χτήματα, όπου
φύτευαν για τις ανάγκες τους στάρι, κριθάρι, φακές και μπιζέλια.
Σ’ ένα κομματάκι ο Σωτήρης φύτευε και καπνά. Κρατούσε για τον
εαυτό του και πουλούσε κιόλας.
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Τα κορίτσια δούλευαν κι αυτά όσο μπορούσαν. Έβρισκαν
παιχνίδι να ξεκουκίζουν τα μπιζέλια και τις φακές ή να χωρίζουν
ανάλογα με τα χρώματα τα μαλλιά των προβάτων.

Ζούσαν μια αρχαία ζωή, που τη ρύθμιζαν οι εποχές, τα
γεννητούρια των προβάτων, η ωρίμανση των καρπών, η άνθιση
των κυκλάμινων, ο πρώτος περίπατος των σαλιγκαριών μετά τα
πρωτοβρόχια ή το μάζεμα των άγριων μανιταριών. Όλα είχαν μια
τάξη απαραβίαστη.
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Τ Η ΧΡΟΝΙΑ που η Μαρία συμπλήρωνε τα έξι, εκείνο το
αξιομνημόνευτο καλοκαίρι του 1925, η Ελένη γέννησε γιο.

Όταν πια κανένας δεν το περίμενε και οι ελπίδες του Σωτήρη
είχαν εντελώς σβήσει. Γέλασαν επιτέλους τα μουστάκια του.
Έβγαλε το μαντίλι απ’ τα μαλλιά του και το ανέμιζε σαν σημαία.
Τα παιδιά που του είχαν πάει την είδηση δεν πίστευαν στα μάτια
τους. Το διηγήθηκαν στους δικούς τους γελώντας κι οι βοσκοί
διασκέδαζαν πειράζοντας τον Σωτήρη. Εκείνος δε θύμωνε παρά
τους καλούσε όλους για κέρασμα, μαστίχα και τσιγάρο. Για μέρες
κρατούσε ένα μπουκάλι μαζί του για τα συχαρίκια.

Όλο το σινάφι των βοσκών, ακόμα κι αυτοί που είχαν τις
μάντρες τους σε πολύ μακρινά μέρη, έμαθε ότι ο Σωτήρης ο
Ψεύτης είχε αποκτήσει γιο.

Στα μικρά μέρη, όπου οικογένειες με το ίδιο επίθετο γίνονταν
πολυάριθμες, ένας τρόπος υπήρχε για να ξεχωρίζουν ξαδέλφια και
τριτοξάδελφα με το ίδιο ονοματεπώνυμο: τα παρατσούκλια, τα
παραβγόλια. Έβγαιναν αβίαστα, πολλά απ’ αυτά ήταν κι ιδιοφυή
κι αντανακλούσαν ελαττώματα, χαρίσματα ή ιδιομορφίες. Ο
Ακαλημέριστος, η Ελαφροπαλάτζα, ο Βυζανιάρης, τα Γαλλικά
Φώτα –προκειμένου για γυναίκες που τους άρεσαν τα πολύχρωμα
φορέματα– η Βοδοκοιλιά, η Μεγάλη Παρασκευή, το Μουσείο, η
Περηφάνα, ο Τσάρος, ο Ρηχός, το Φτακούνιο, ο Παρμένος και
άλλα ατελείωτα.

Ο Σωτήρης ο Ψεύτης απέκτησε το δικό του επειδή έδινε
υποσχέσεις που δεν κρατούσε. Ήταν έθιμο στους βοσκούς να
βοηθάει ο ένας τον άλλο στο κούρεμα των προβάτων ή σε άλλες
επείγουσες δουλειές που χρειάζονταν πολλά χέρια. Ο Σωτήρης
όμως προσπαθούσε μόνος του, χωρίς τη βοήθεια γιων ή
παραγιών. Κι ενώ δεχόταν υποχρεωτικά τη συνδρομή των άλλων,
δυσκολευόταν να την ανταποδώσει. Δεν αρνιόταν όταν του το
ζητούσαν, υποσχόταν, αλλά σπανίως πήγαινε. Πού ν’ αφήσει τα
δικά του πρόβατα; Στα δυο του κοριτσάκια; Έτσι, αθέτηση στην
αθέτηση, έγινε ο Ψεύτης.



Ο ερχομός του αγοριού, του Βασίλη, άλλαξε το κλίμα στην
οικογένεια. Ο Σωτήρης του έδωσε τ’ όνομα του πατέρα του, που
το ’χε καημό, και το ηθικό του αναπτερώθηκε.

Τα κορίτσια λάτρευαν το μωρό. Έβρισκαν ότι είχε όλες τις
χάρες. Ήταν όμορφο, με τεράστια μάτια, γλυκό, δεν γκρίνιαζε,
μίλησε γρήγορα –φυσικό με τόσες «δασκάλες» που είχε–
περπάτησε πριν την ώρα του.

Όλες οι κουβέντες των κοριτσιών ήταν γύρω απ’ τ’ αγόρι τους,
τον αδελφό τους. Καιροφυλακτούσαν ποια θα άκουγε πρώτη το
κλάμα του ή το γέλιο του, την πρώτη χαζή λεξούλα που θα
πρόφερε ή την πρώτη εξυπνάδα που θα έλεγε.

Ο Βασίλης. Ένας πρίγκιπας. Αυτός που έφερε το γέλιο στο σπίτι
τους και θα το έπαιρνε πίσω με τον πιο τραγικό τρόπο χρόνια
αργότερα.
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Π ΡΙΝ ΜΠΕΙ το φθινόπωρο του ’26 ένας αξέχαστος καβγάς
έγινε στο σπιτάκι. Το καλοκαίρι τελείωνε, τα σπαρτά

θερισμένα και καθαρισμένα βρίσκονταν στο κελάρι, ο τραχανάς
είχε στεγνώσει και μαζευτεί, τα σύκα ξεραίνονταν στο δώμα κι η
καπνοσακούλα του Σωτήρη φούσκωνε σαν γκαστρωμένη απ’ τα
ξερά φύλλα.

Είχαν αποφάει κι η Αννίκα είχε πλύνει και τακτοποιήσει τις
γαβάθες του φαγητού. Το αγοράκι κοιμόταν ήσυχο. Η Ελένη δεν
είχε πιάσει το πλεκτό της, αλλά ο Σωτήρης είχε απλώσει τα πόδια
του και κάπνιζε, όπως έκανε κάθε απόβραδο.

Το αίτημα της Ελένης τον βρήκε απροετοίμαστο.
«Η Μαρία πρέπει να πάει σχολείο», του είπε.
Έτσι σαν τελεσίγραφο. Σαν μια απόφαση παρμένη από καιρό.

Εκείνος αντέδρασε, γιατί δεν του άρεσαν τα ξαφνικά.
«Κι έπειτα», της απάντησε, «αφού δεν έχουν πάει οι

μεγαλύτερες, γιατί να πάει η Μαρία; Και τι τα θέλουν, παρακαλώ,
τα γράμματα κορίτσια πράματα; Για να γράφουν ραβασάκια;»

Η γνωστή δικαιολογία. Που θα είχε ακουστεί από δεκάδες,
εκατοντάδες πατεράδες εκείνα τα χρόνια. Ύποπτα ήταν τότε τα
γράμματα για τα κορίτσια. Αυτωνών η ζωή είχε προδιαγραφεί.
Μικρές μικρές παντρεύονταν –όσο πιο μικρές τόσο πιο καλά–
μικρές γίνονταν μάνες κι έτσι προλάβαιναν, αν όλα πήγαιναν
καλά και δε χάνονταν σε καμιά γέννα, ν’ αποκτήσουν εγγόνια και
δισέγγονα, και τρισέγγονα καμιά φορά.

«Ποιος ο λόγος να μάθουν γράμματα;» μουρμούριζε ο Σωτήρης.
«Θα λογαριαστούν ποτέ με τον έμπορα των μαλλιών και θα τις
κλέβει στο ζύγι; Ή θα πρέπει να υπογράψουν πουθενά; Κι αν
χρειαστεί κι αυτό, καλός είναι κι ο σταυρός. Τι τα θέλουμε τα
σχολεία φτωχοί αθρώποι;»

«Κι άλλοι είναι φτωχοί», του απάντησε η Ελένη η πεισματάρα,
«αλλά στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο».

Οι τόνοι ανέβαιναν, τα κορίτσια πήγαν και μούλωξαν πλάι στη
μάνα τους. Δεν ήξεραν αν είχε δίκιο ή άδικο, δεν ήταν σε θέση και
σε ηλικία να κρίνουν, όμως ήταν με το μέρος της. Γιατί ήταν μάνα



τους κι έβλεπαν τον κόπο της κι ένιωθαν την τρυφερότητά της. Ο
πατέρας τους ήταν λίγο απόμακρος. Καλός, ποτέ μέχρι σήμερα δε
σήκωσε χέρι να τις χτυπήσει, αλλά δεν είχε πολλά πολλά μαζί
τους. Όλο έξω με τα κοπάδια του ήταν κι όλο βιαζόταν και δεν
είχε υπομονή με τα κλάματά τους.

Η Μαρία ένιωσε ένοχη. Ο καβγάς γινόταν γι’ αυτήν και την
έκανε να φοβάται την οργή του πατέρα της. Έσφιγγε το χέρι της
μάνας της σαν να ήθελε να της πει: «Mην το παρατραβάς και μου
θυμώσει». Απ’ την άλλη όμως λαχταρούσε να μην κάνει πίσω η
μάνα της. Είχε τρελαθεί απ’ τη χαρά της στην προοπτική να πάει
σχολείο. Να βρεθεί αλλού, μακριά απ’ το βουνό, που η μοναξιά και
η ησυχία του την πλάκωνε. Δεν την ένοιαζαν τα γράμματα, που
δεν ήξερε και τι εννοούσαν μ’ αυτό, αλλά της άρεσε η αλλαγή, το
φευγιό.

Ο Σωτήρης νευρίασε για τα καλά, βρόντηξε πίσω του την πόρτα
και βγήκε στη νύχτα. Καλύτερα να πήγαινε στα πρόβατά του, που
δεν του έφερναν κι αντίρρηση.

Έτσι χάρη στο πείσμα της Ελένης αλλά και στη διορατικότητά
της, η Μαρία γράφτηκε στο σχολείο του Χωριού.

Η συνωμοσία των μανάδων του βουνού έφερε κι άλλα παιδιά
βοσκών στο σχολείο. Ένα πανηγύρι ήταν το ξεκίνημά τους για το
σχολείο. Οκτώβρης μήνας κι οι οικογένειες των βοσκών έμεναν
ακόμα στο βουνό. Τα παιδιά έπρεπε να περπατάνε μια ώρα για να
φτάσουν στο σχολείο. Αλλά τους άρεσε τόσο πολύ. Το είχαν δει
σαν περιπέτεια.

Το σχολείο εκείνα τα χρόνια ήταν πρωί κι απόγευμα. Τα
μαθήματα άρχιζαν στις εφτά το πρωί και σταματούσαν στη μία
και μισή το μεσημέρι. Τότε έκαναν ένα μεγάλο διάλειμμα κι
έτρωγαν το ψωμοτύρι που τους είχε βάλει η μάνα τους στο
φέλεγκα, ένα σακούλι από κανναβίτσα, που ήταν και η τσάντα
του σχολείου. Μετά συνέχιζαν τα μαθήματα στις τέσσερις και
τελείωναν στις έξι το απόγευμα. Νύχτα έφταναν πίσω στον Άγιο
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Κωνσταντίνο. Έτρωγαν μαγειρεμένο, ζεστό φαΐ και
διηγιόντουσαν στ’ αδέλφια τους τα παράξενα που είχαν μάθει.

Σαν καινούργια παραμύθια φαινόντουσαν αυτές οι διηγήσεις
στα μικρά. Καλύτερα από τα χιλιοειπωμένα για τη Γιαλού με τα
γουρλωμένα μάτια, τα μαλλιά τα μακριά ως τη μέση και τα γαμψά
νύχια, που άρπαζε τ’ αφύλακτα μωρά ή για τον Βαρβάλακα της
Νανούς, τον αιμοβόρο βρικόλακα που ρουφούσε το αίμα των
αστόχαστων περαστικών.

Εκείνα τα βράδια το μικρό σπίτι της Ελένης έμοιαζε με κρυφό
σχολειό. Η λάμπα θαμπόφεγγε και η Μαρία εξηγούσε στις
αδελφές της τις περιπέτειες του άλφα και του όμικρον και τις
έβαζε όλες να συλλαβίζουν βου και α, βα και λου και ε, λε.

Αργότερα, όταν πήγε στην τρίτη τάξη, η θυσία του Αβραάμ και
η γυναίκα του Λωτ που μαρμάρωσε βλέποντας τα αίσχη στα
Σόδομα και τα Γόμορρα έκαναν τα κορίτσια να παγώνουν απ’ την
τρομάρα. Πιο πολύ όμως τους άρεσε η μυθολογία. Ο Θησέας
εξελίχθηκε στον αγαπημένο τους ήρωα. Η πάλη του με τον
Μινώταυρο στον Λαβύρινθο, η βοήθεια που του πρόσφερε η
Αριάδνη, η αρπαγή της και το ταξίδι με τα μαύρα πανιά ν’
ανεμίζουν και να προκαλούν το θανάσιμο πήδημα του πατέρα
του. Πιο πολύ ο έρωτας για την κοπέλα συγκινούσε τα κορίτσια.

Τη νύχτα, πριν τα πάρει ο ύπνος, σκέφτονταν και
ξανασκέφτονταν αυτά που είχαν ακούσει. Όλο απορίες και
καινούργια «γιατί» και «τι θα συνέβαινε εάν» γέμιζαν το μυαλό
τους. Κι αυτό ήταν επικίνδυνο, επειδή οι ερωτήσεις γεννούν
ανησυχία και φέρνουν την πρόοδο. Ο Σωτήρης κοιμόταν ήσυχος
και δεν υποψιαζόταν ότι τα κορίτσια ξέφευγαν αργά αλλά
σταθερά απ’ την επιρροή του.

Το πάνω κάτω απ’ το βουνό στο Χωριό για το σχολείο συνεχιζόταν
ως τα τέλη Νοεμβρίου και ξανάρχιζε την άνοιξη. Όταν οι μέρες
ήταν καλές κι ο ήλιος έλαμπε, οι κουβέντες έδιναν κι έπαιρναν στη
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διάρκεια της πεζοπορίας. Όταν όμως έβρεχε, το περπάτημα
γινόταν πραγματική δοκιμασία. Τα παιδιά, όσο κι αν δεν ήθελαν
να το ομολογήσουν, φοβόντουσαν τις αστραπές, τις βροντές και
τους κεραυνούς. Για να προφυλάγονται απ’ τη βροχή, είχαν ένα
τσουβάλι που έβαζαν τη μία μύτη μέσα στη άλλη κι ύστερα
κουκουλώνονταν μ’ αυτό. Έριχναν το φέλεγκα με τα βιβλία στην
πλάτη, μέσα απ’ το τσουβάλι, γιατί ήξεραν πολύ καλά ότι αν
βρεχόντουσαν και χαλούσαν, δε θα τους έπαιρναν άλλα.
Περπατούσαν ξυπόλυτα, για να φυλάξουν και τα άλλα πολύτιμα,
τα παπούτσια.

Για να ξεγελούν το φόβο τους τραγουδούσαν. «Την ωραία
βοσκοπούλα», το «Πέρα στους πέρα κάμπους» και το «Όταν θα
πάω, κυρά μου, στο παζάρι», που κρατούσε πολύ –ό,τι ζώο και
πετούμενο ήξεραν το αράδιαζαν– αλλά τους έφερνε και γέλια,
που τα είχαν τόσο ανάγκη.

Η Μαρία τραγουδούσε όμορφα και δυνατά κι αυτό σιγά σιγά
της έδωσε πόντους κι αναγορεύτηκε αρχηγός της παρέας. Αυτή
πρωτοσκέφτηκε να τρίβει τη φλούδα των πορτοκαλιών στον άγριο
τοίχο του σχολείου και να τους βγάζει μ’ αυτό τον τρόπο την
πικράδα. Τη μιμήθηκαν και τ’ άλλα παιδιά των βοσκών, σαν να
ήταν οι υπασπιστές της, κι έπειτα κι όλα τα υπόλοιπα, με
αποτέλεσμα εκείνος ο τοίχος, που βάφτηκε πορτοκαλής ως τη
μέση του, να αποκαλείται «ο τοίχος της Μαρίας». Όπως θα
λέγαμε «ο τοίχος των στεναγμών». Αναστέναζε κι η Μαρία. Το
σχολείο τής άνοιξε ένα τεράστιο παράθυρο και την έκανε να
αντιληφθεί ότι ο κόσμος του βουνού, ο κόσμος της, ήταν πολύ
μικρός. Ότι άλλα παιδιά ζούσαν σε καλύτερες συνθήκες κι ότι όλοι
δεν ήταν ίσοι στη φτώχια. Εξαιρετικά παρατηρητικό παιδί, δεν
άφηνε τίποτα να περάσει ασχολίαστο. Γρήγορα όμως κατάλαβε
ότι αυτές τις σκέψεις έπρεπε να τις κρατάει για τον εαυτό της.
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Η ΆΝΟΙΞΗ του ’28 ήρθε αθόρυβα, αλλά θα έφευγε με ένταση
και καβγάδες για την οικογένεια της Μαρίας.

Ο χειμώνας που πέρασαν στο σπιτάκι του Χωριού είχε
δημιουργήσει νέες καταστάσεις. Η Αννίκα, δεκατριών ετών πια,
είχε ερωτευτεί ένα δεκαεφτάχρονο παλληκαράκι. Πριν
καταλάβουν την αιτία, είχαν παρατηρήσει την αλλαγή στη
συμπεριφορά της. Η Αννίκα χτένιζε με τις ώρες τα μακριά μαλλιά
της πριν τα πλέξει σε κοτσίδες, που τώρα δεν τις άφηνε
ελεύθερες, αλλά τις έφερνε γύρω απ’ το κεφάλι σαν
φωτοστέφανο. Ήταν ένα πολύ ωραίο κορίτσι, με λευκό δέρμα και
υπέροχα μεγάλα μάτια. Αυτά τα μάτια που τα στύλωνε
αφηρημένη σ’ ένα σημείο και ξεχνιόταν έκαναν την Ελένη ν’
ανησυχήσει. Ήξερε από τέτοια σημάδια. Είχε υπάρξει κι αυτή
ερωτευμένη.

Μια νύχτα με τσουχτερό κρύο ακούστηκε έξω απ’ το σπίτι τους
μια καντάδα. Κάποιοι τραγουδούσαν:

«Άσπρη σαν τα γάλατα που βγάζουν οι προβάτες, έτσι σε
διάλεξα κι εγώ από πέντε μαυρομάτες».

Η Ελένη πετάχτηκε και βγήκε να δει ποιοι ήταν οι κανταδόροι,
αλλά εκείνοι ήταν καλά κρυμμένοι. Γύρισε μέσα και ξαναξάπλωσε
χωρίς να πει τίποτα. Ότι το τραγούδι αναφερόταν σε κάποια απ’
τις κόρες της δεν το αμφισβητούσε, έστω κι αν οι μαυρομάτες δεν
ήταν πέντε αλλά τέσσερις, επειδή το Ζωοπιάκι είχε πράσινα
μάτια. Η λογική την οδήγησε στην Αννίκα. Έτσι εξηγούνταν οι
αφηρημάδες της, αλλά και η προθυμία της να κατεβαίνει στον
Γιαλό για τα ψώνια. Εκεί θα τον έβλεπε επομένως. Αλλά ποιος
δαίμονας ήταν; Και τι έπρεπε να κάνει; Να της ανοίξει συζήτηση
και να προσπαθήσει να μάθει ή να κάνει την ανήξερη ελπίζοντας
ότι θα περάσει το κακό; Αποφάσισε το δεύτερο. Όπου να ’ταν ο
χειμώνας τελείωνε και θ’ ανέβαιναν στο βουνό. Εκεί δε θα
μπορούσε να έρχεται ο λεγάμενος και να κάνει καντάδες.

Η Μαρία είχε ξυπνήσει και αυτή απ’ τους τραγουδιστές κι είχε
σκουντήσει τη Θαρινή με νόημα. Η Αννίκα δεν τους είχε πει



τίποτα, αλλά κι αυτές δεν ήταν χαζές. Ήξεραν ότι σ’ εκείνη ήταν
αφιερωμένο το τραγούδι.

Η Ελένη της έκοψε τα πολλά σούρτα φέρτα απ’ τον Γιαλό, τώρα
έστελνε τη Θαρινή για τα ψώνια, κι είχε το μάτι της άγρυπνο
πάνω στην Αννίκα.

Όταν ανέβηκαν στο βουνό, η Ελένη ανάσανε λίγο. Δεν ήταν πια
η μόνη υπεύθυνη. Ο Σωτήρης ήταν εδώ, ποιμένας προβάτων και
θυγατέρων. Δεν του είπε τίποτα κι όταν τα Σάββατα η Αννίκα
κατέβαινε στο Χωριό για να ζυμώσει και να φουρνίσει το ψωμί
της βδομάδας, η Ελένη έστελνε και τη Μαρία μαζί της ως φύλακα-
άγγελο.

Σ’ αυτήν εκμυστηρεύτηκε η Αννίκα το μεγάλο μυστικό. «Ο
Θανάσης», της είπε μόνο, όταν εκείνος είχε το θράσος να περάσει
απ’ το σπίτι τους μέρα μεσημέρι και να της πει «Kαλημέρα».
Απλώς «καλημέρα», αλλά με νόημα. Σαν να της έκανε μια
μακροσκελή ερωτική εξομολόγηση. Τ’ ανείπωτα λόγια. Πάντα πιο
φλύαρα και διεγερτικά.

Αυτό γινόταν κάθε Σάββατο. Ο Θανάσης περνούσε, έλεγε την
τρομερή λέξη «καλημέρα» κι η Αννίκα τρελαμένη έβγαινε στην
ταρτάνα με τα λουλούδια και τον κοιτούσε αμίλητη. Έπειτα
έμπαινε μέσα και ζύμωνε όλο φούρια, ταράζοντας το ζυμάρι με
την ταραχή της.

Η Μαρία δεν έβγαλε κουβέντα. Ούτε που τη μαρτύρησε στη
μάνα τους κι ας ήξερε ότι δεν εκτελούσε τα χρέη της ως φύλακας.
Τη γοήτευαν πάντα οι έρωτες. Ατελείωτες ιστορίες είχε ακούσει
για ζευγάρια που κλέφτηκαν, και τα έβρισκε όλ’ αυτά πολύ
ρομαντικά.

Η Μαρία δε μίλησε, αλλά κάποια απ’ τις γειτόνισσες, που όλα
τα έβλεπαν κι όλα τα καταλάβαιναν, μίλησε στη νύφη του
Σωτήρη, εκείνη στον άντρα της κι αυτός τα πρόφτασε στον
αδελφό του.
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Ο Σωτήρης συννέφιασε και τα έβαλε με την Ελένη. Έπιασε και
την Αννίκα κι αφού της τα έψαλε απ’ την καλή, την έκοψε κι απ’
το ζύμωμα.

Η Αννίκα δεν το ’βαλε κάτω. Όσο έλειπε ο πατέρας τους στη
βοσκή, όλο έλεγε στη μάνα της «Eγώ όμως θα τον πάρω». Είχε
κληρονομήσει εκτός απ’ την ομορφιά και το πείσμα της.

Η Ελένη προσπαθούσε να συμβιβάσει τ’ ασυμβίβαστα. Στην
Αννίκα έλεγε «Ό, τι πει ο αφέντης σου, ο πατέρας σου» και στον
Σωτήρη «Έτσι είν’ αυτά τα πράγματα. Δε θυμάσαι τα δικά μας;».
Όχι, αυτός δε θυμόταν πια τίποτα. Του είχαν βάλει λόγια και τ’
αδέλφια του, κάτι του είχαν πει για μια θεία του Θανάση –τάχα
υπόπτου ηθικής– κι ήταν ανένδοτος. Οι καβγάδες έδιναν κι
έπαιρναν στο σπιτάκι. Για ασήμαντη αφορμή.

Ο Σωτήρης ρουθούνιζε θυμωμένος κι ήταν πάντα κατσούφης.
Τα είχε μ’ όλα τα θηλυκά του σπιτιού του. Με την Ελένη και την
Αννίκα που του πήγαιναν κόντρα, με τη Μαρία –το «αμίλητο
νερό» την έλεγε πια για τη στάση που είχε κρατήσει– με τις
μικρές, που δεν έφταιγαν σε τίποτα, αλλά αργά ή γρήγορα θα
έκαναν κι αυτές τα ίδια, άτιμα θηλυκά.

Μόνο το αγόρι του τον παρηγορούσε. Τριών χρόνων ο Βασίλης,
με τα πυρετικά μαύρα μάτια της οικογένειας, τον κοιτούσε και του
γλύκαινε την καρδιά. Ο Βασίλης, η παρηγοριά του.

Ένα πρωινό η Μαρία είχε πάει με την ελπίδα να μα- ζέψει άγρια
μανιτάρια. Πιο πολύ όμως για να φύγει μακριά απ’ τη βαριά
ατμόσφαιρα του σπιτιού. Είχε προηγηθεί πρωί πρωί ένας μεγάλος
καβγάς ανάμεσα στον πατέρα της και στην Αννίκα. Εκείνη η
ατίθαση είχε δηλώσει «Ή τον Θανάση ή θα σκοτωθώ». Κι ο
πατέρας τους έξαλλος την είχε αρπάξει απ’ την κοτσίδα, που
λύθηκε απ’ τη βίαιη κίνηση, κι άρχισε να τη δέρνει όπως δεν το
είχε κάνει ποτέ ως τώρα.
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Τρόμαξαν να την πάρουν απ’ τα χέρια του κι έταξαν ένα
μπουκάλι λάδι στον άγιο Κωνσταντίνο για να γλυτώσουν τα
χειρότερα.

Η Μαρία τρέμοντας –πάντα φοβόταν τις φωνές και τις
αντιδικίες– τραβούσε μαζί με τις άλλες την Αννίκα να τη σώσει
απ’ τα χέρια του.

Όταν είχαν τελειώσει όλα, προσωρινά ασφαλώς, γιατί σίγουρα
θ’ ακολουθούσαν κι άλλοι καβγάδες, η Μαρία είχε πάρει την
απόφασή της. Θα έφευγε. Μόλις έβρισκε την πρώτη ευκαιρία, θα
έφευγε. Πού θα πήγαινε, τι θα έκανε δεν ήξερε. Το μόνο που
σίγουρα ήξερε ήταν ότι θα έφευγε.

Είχε απομακρυνθεί αρκετά από το σπίτι κι είχε ξεχάσει διαμάχες
και τρεμούλες φόβου. Πάντα την ηρεμούσε το περπάτημα και το
ψάξιμο είτε των σαλιγκαριών είτε των μανιταριών. Είχε βρει
μερικά ωραία, «του αγκαθιού», με τα ίσια καπέλα σαν καφέ
ζαρωμένο δέρμα. Προχωρούσε προς τα πεύκα με την ελπίδα να
βρει λίγα ακόμα, όταν είδε να έρχεται μια συγγένισσα του πατέρα
της, η θεία Μαριώ. Έτρεξε προς το μέρος της. Της άρεσε αυτή η
θεία. Ήταν ήσυχη, γελούσε όμορφα και μύριζε πάντα
μοσχοσάπουνο, που της το έστελναν τα παιδιά της απ’ την
Αμερική.

Η θεία Μαριώ προφασίστηκε την κουρασμένη και ζήτησε να
καθίσουν να πάρει μια ανάσα. Άνοιξε το σακούλι της κι έδωσε της
Μαρίας μια αμερικάνικη τσίχλα σε χαρτάκι που μύριζε δυόσμο. Η
Μαρία τη μασούλισε μ’ ευχαρίστηση. Ήταν τόσο διαφορετική απ’
τον αξό που μάζευαν απ’ τ’ αγκάθια και τον μασούσαν με τις ώρες.

Η θεία με τέχνη απέφυγε να μιλήσει για τους καβγάδες και τις
ιστορίες της Αννίκας – που γνώριζε κι αυτή. Άρχισε να λέει για τη
μοναξιά της, που ζούσε μόνη σ’ ένα τόσο μεγάλο σπίτι, για τα
παιδιά της που ήταν παντρεμένα στην Αμερική και δεν επρόκειτο
να γυρίσουν ποτέ. Και τελικά τής έκανε την πρόταση. Να πήγαινε
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η Μαρία –αν ήθελε ασφαλώς– και να έμενε μαζί της μόνο και
μόνο για να την έχει συντροφιά. Κι εκείνη, η θεία Μαριώ, θα της
έγραφε το σπίτι κι όλα τα καλά που είχε μέσα και θα την
καλοπάντρευε κιόλας.

Η Μαρία νόμισε ότι άνοιξε η τύχη της κι είπε το ναι χωρίς να το
σκεφτεί δεύτερη φορά. Ό,τι και να ’ταν, αρκεί να βρισκόταν
μακριά απ’ τους καβγάδες.

Έφτασαν στο σπιτάκι κι η Ελένη έψησε καφέ στη θεία. Τον
έπιναν στη σκιά κι έβλεπαν τον Βασίλη και την Αστραδενή που
είχαν κρεμάσει στο λαιμό τους κάτι ντενεκεδένια κουτάκια κι
έκαναν τ’ αρνάκια.

Η θεία πολύ προσεκτικά έκανε την πρόταση και στην Ελένη.
Και προτού προλάβει εκείνη να πει οτιδήποτε, ότι δηλαδή θα
έπρεπε να το κουβεντιάσει με τον άντρα της, να ρωτήσουν και το
παιδί αν ήθελε, η Μαρία πετάχτηκε ορμητική και είπε ότι ήθελε
να πάει να μείνει μαζί της. Και μάλιστα ήταν τόσο ανυπόμονη,
που δεν περίμενε να γυρίσει ο πατέρας της το βράδυ και να του τα
πουν με την ησυχία τους, παρά τρέχοντας πήγε και τον βρήκε και
του ανακοίνωσε την απόφασή της.

Ο Σωτήρης αιφνιδιάστηκε, αλλά δεν έφερε αντίρρηση. Μία
λιγότερη, μπορεί και να σκέφτηκε ή, για να μην τον αδικήσουμε,
να μέτρησε το μέλλον που θα εξασφάλιζε η θεία στο κορίτσι.
Άλλωστε δε θα ξενιτευόταν κιόλας. Στο Χωριό θα έμενε κι όποτε
ήθελε θα μπορούσε να έρχεται και να τους βλέπει. Θα γλύτωνε απ’
τις δουλειές και τα βάσανα. Η θεία του θα την είχε πριγκίπισσα.

Έτσι το απόγευμα εκείνης της ημέρας που είχε ξε- κινήσει με τους
χειρότερους οιωνούς, η Μαρία περνούσε το κατώφλι του σπιτιού
της θείας Μαριώς.

Το σπίτι ήταν δίπατο, με ανώι και κατώι, ξεχωριστό μαγερειό,
αυλή και στέρνα. Ένα πλούσιο σπίτι. Ο άντρας της θείας είχε
προκόψει απ’ το εμπόριο των σφουγγαριών και τα παιδιά της
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είχαν φτάσει απ’ τους πρώτους στη Φλόριντα της Αμερικής, στο
Τάρπον Σπρινγκ, κι είχαν φτιάξει μεγάλη περιουσία.

Η θεία τής έδειξε όλα τα καλά του σπιτιού σε μια προσπάθεια
–ίσως– να την εντυπωσιάσει.

«Όλα δικά σου θα γίνουν», της είπε.
Η Μαρία χάζευε τη σάλα, τα πορσελάνινα πιάτα, τον τεράστιο

καθρέφτη, τις λάμπες με τα ζωγραφιστά γυαλιά, το λευκό
λαβομάνο με την κανάτα. Είχε ξαναμπεί στο σπίτι της θείας, αλλά
δεν το είχε παρατηρήσει με προσοχή.

Η θεία την πήγε πάλι στο καθημερινό δωμάτιο και της έδωσε
μια λεκάνη με νερό, σαπούνι απ’ τα μυρωδάτα της Αμερικής και
χνουδωτή πετσέτα.

«Πλύσου», της είπε, «να φύγουν τα χώματα απ’ τα πόδια σου».
Της έστρωσε καθαρά σεντόνια στην άκρη του σοφά κι εκείνη

ξάπλωσε στη δική της μεριά.
Το καντήλι φώτιζε αμυδρά. Σε λίγο ακούστηκε το ροχαλητό της

θείας. Η Mαρία καθόταν ακίνητη και ξύπνια. Δε βολευόταν. Είχε
συνηθίσει να κοιμάται με τις αδελφές της και τώρα ένιωθε να
κρυώνει που δεν είχε στο πλάι της τη Θαρινή απ’ τη μια και το
Αστραδενάκι απ’ την άλλη. Η νοσταλγία τής έφερε δάκρυα και σε
λίγο έκλαιγε για τα καλά αλλά σιγανά. Της έλειπαν κιόλας οι δικοί
της.

Το πρωί η θεία έφτιαξε φασκόμηλο και για τις δυο τους.
«Δεν έχεις γάλα;» ρώτησε με απορία η Μαρία.
«Τι το θέλω το γάλα γριά γυναίκα», απάντησε εκείνη.
Ήπιαν το φασκόμηλο κι η Μαρία ξέπλυνε τις κούπες.
Μέχρι να φτάσει το μεσημέρι, είχε ήδη βαρεθεί αφόρητα.

Έκαναν κάποιες δουλειές κι η θεία για να την ευχαριστήσει της
μαγείρεψε «μάτσι». Η Μαρία την έβλεπε να φτιάχνει επιδέξια τη
φρέσκια ζύμη των μακαρονιών, να τα τρίβει με τα δάχτυλα και να
τα πετά στο βραστό νερό, κι έπειτα να τα σουρώνει με την
τρυπητή κουτάλα, να τα περιχύνει με ζεματιστό βούτυρο και να
τους ρίχνει τριμμένο κατσικίσιο τυρί. Το φαγητό μοσχοβολούσε.
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Ήταν σπάνια λιχουδιά. Στο σπιτάκι τους το έφτιαχναν μόνο σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, γιατί ήταν μεγάλος κόπος να τρίβεις
μακαρόνια για τόσα στόματα.

Η θεία ξάπλωσε για ένα μεσημεριανό υπνάκο κι η Μαρία βγήκε
στην αυλή. Ούτε λάσπη μπορούσε να κάνει κι ούτε είχε λίγα
κυπαρισσόμηλα να παίξει. Τι να έκαναν άραγε οι άλλες πάνω στο
βουνό; Έβαλε πάλι τα κλάματα και πήρε τη μεγάλη απόφαση. Θα
γύριζε στο σπίτι της. Να της έλειπαν οι κληρονομιές και τα
πλούτη.

Όταν ξύπνησε η θεία, τη βρήκε με τα μάτια κόκκινα και
πρησμένα. Κατάλαβε, αλλά πίστεψε ότι ήταν κάτι παροδικό, ότι
θα της περνούσε.

«Θέλω να πάω στο σπίτι μου», είπε τελεσίδικα η Μαρία.
«Καλά, Μαριί μου. Αύριο με το καλό, που θα ξημερώσει ο Θεός

τη μέρα, θα σε πάω πάνω».
«Όχι αύριο. Σήμερα. Τώρα θα πάω. Δεν ξανακοιμάμαι εδώ.

Θέλω τις αδελφές μου και το μωρό μας».
«Μα τώρα δα είναι αργά. Θα μας πάρει η νύχτα. Πώς να γυρίσω

μες στο σκοτάδι γριά γυναίκα;» της είπε με πονηριά η θεία.
Υπολόγιζε ότι αν κοιμόταν άλλη μια βραδιά, μπορεί και να

συνήθιζε.
«Θα πάω μόνη μου. Τον ξέρω το δρόμο», είπε η επίμονη Μαρία,

κόρη της Ελένης της πεισματάρας.
Η θεία είδε κι απόειδε και κατάλαβε ότι δε θα κατάφερνε

τίποτα. Είχε ξεσυνηθίσει κι από παιδιά και την κούραζαν τα
πείσματά τους.

Βγήκε και φώναξε τον Μερκούρη, μικρανίψι της κι αυτό. Του
είπε να πάει το κορίτσι ως τον Άγιο Κωνσταντίνο και του έβαλε
στο χέρι κάτι για τον κόπο του.

Η Μαρία στο δρόμο πετούσε απ’ τη χαρά της και φλυαρούσε
ασταμάτητα. Είχε βρει άλλωστε και τον ιδανικότερο σύντροφο. Ο
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Μερκούρης δεν έβαζε κι αυτός γλώσσα μέσα. Γνωρίζονταν απ’ τη
γειτονιά, ήταν και μακρινοί συγγενείς, όπως σχεδόν όλοι στο νησί.

«Θα φύω», της ανακοίνωσε κάποια στιγμή σχεδόν υπερήφανος
ο δεκαεξάχρονος Μερκούρης. «Θα πάω στην Αίγυπτο, στον
ξάδελφό μου που δουλεύει στο κανάλι».

«Κι εγώ θα φύω», είπε η Μαρία, που μόλις είχε αφήσει τη θεία,
πνιγμένη απ’ την έλλειψη των δικών της. «Θα βγάλω πασαπόρτι».

«Εγώ θα φύω λαθραία. Δε θέλω να βγάλω ιταλικό πασαπόρτι.
Είμαι Έλληνας», είπε ο Μερκούρης, που σαν μεγαλύτερος
γνώριζε από έννοιες, πατρίδα, Ελλάδα και Ιταλούς κατακτητές.
«Δεν κάθομαι άλλο εδώ. Δεν μπορώ να χαιρετώ την ιταλική
σημαία και τους “φτερωτούς”».

Δε θέλησε να της αποκαλύψει ότι μια βδομάδα πιο πριν
παραλίγο να τον οδηγήσουν στην prisonia, επειδή τον έπιασαν να
κατουράει επιδεικτικά τον τοίχο του Κυβερνείου.

Άρχισε να της εκθειάζει τη ζωή στην Αίγυπτο, που την ήξερε απ’
τις διηγήσεις του ξαδέλφου του όταν ερχόταν στο νησί για το
«κονζέ» του – όπως αποκαλούσε ο γαλλομαθής πια ξάδελφος την
ετήσια άδειά του. Έτσι την έλεγαν κι οι άλλοι απόδημοι απ’ την
Αίγυπτο, με αποτέλεσμα οι ντόπιοι να τους αποκαλούν
«κουζελήδες», με μια δόση ειρωνείας και ζήλιας.

Ο Μερκούρης είχε πάρει φόρα και μιλούσε για τα τρομερά
ψαρέματα που γινόντουσαν κάτω στο κανάλι της Αιγύπτου, τις
ψαρούκλες που πηδούσαν στις βάρκες σαν να παρακαλούσαν να
πιαστούν, τα καβούρια που έβγαιναν και περπατούσαν στις
παραλίες. Θαύματα, θαύματα γινόντουσαν εκεί κάτω στα ζεστά
νερά του Σουέζ. Κι αυτός ήταν έτοιμος για το μεγάλο άλμα.

«Καλά πρέπει να ’ναι εκεί στην Αίγυπτο», είπε στοχαστικά η
Μαρία.

«Καλά δε θα πει τίποτα. Ο ξάδελφός μου λέει πως είναι η Γη της
Επαγγελίας».

«Όπου ρέει το μέλι και το γάλα», συμπλήρωσε η Μαρία, που
είχε πρόσφατα τα μαθήματα των θρησκευτικών.
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«Και μόνο; Έχει μπανάνες, καμήλες, φελάχους, χουρμάδες,
ζαμπόνια», είπε ασυγκράτητος από ενθουσιασμό ο Μερκούρης,
αραδιάζοντας λέξεις άγνωστες αλλά μαγευτικές για τη Μαρία.

«Τότε μπορεί κι εγώ να ’ρτω στην Αίγυπτο», είπε η Μαρία.
Το όνειρο της φυγής της είχε αποκτήσει πλέον όνομα.
Όταν φάνηκε το σπιτάκι κάτω απ’ τον Άγιο Κωνσταντίνο, τα

δυο παιδιά αποχαιρετίστηκαν επίσημα. Ήξεραν ότι μπορεί και να
μην ξανασυναντιόντουσαν ποτέ. Όμως η ζωή αλλιώς θα τα
έφερνε.

Τη Μαρία την υποδέχτηκαν με μεγάλες χαρές. Τους είχε λείψει
κι αυτωνών. Μπορεί εκείνες να ήταν πολλές, αλλά το Μαριί με τη
ζωηράδα και τα τραγούδια του έπιανε το δικό του ξεχωριστό
τόπο.

Όρμησε κι έπεσε με λαχτάρα στην αγκαλιά της μάνας της. Κι
αμέσως μετά πήρε τον Βασίλη, που έκανε τρέλες, τη φιλούσε στα
μάγουλα και της τραβούσε τα κοτσίδια, δεν ήξερε πώς να
εκφράσει κι αυτός τη χαρά του, κι ας ήταν μόνο τριών χρονώ
παιδάκι.

Κοιμήθηκαν ειρηνικά εκείνο το βράδυ. Η επιστροφή της
Μαρίας έφερε χαρά και αγαλλίαση στο σπίτι. Όλα είχαν μπει στη
συνηθισμένη τους τάξη.

Ο Σωτήρης είχε συγκινηθεί που η κόρη του προτίμησε τελικά το
φτωχικό τους απ’ τα πλούτη της θείας. Ήταν σαν μια
επιβεβαίωση, που την είχε τόσο ανάγκη.
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Ο ΝΟΕΜΒΡΗΣ του ’28 κόντευε να βγει χωρίς να έχει συμβεί
κάτι το αξιοσημείωτο. Είχαν πέσει μερικές καλές βροχές κι

είχαν αρχίσει να γεμίζουν οι στέρνες και δυο τρεις σοροκάδες
είχαν αναστατώσει τον Γιαλό σηκώνοντας καρέκλες απ’ τα
καφενεία κι άδεια κοφίνια απ’ τα μαγαζιά.

Τα σχολεία είχαν ανοίξει και το μάθημα των ιταλικών παίδευε
τα παιδιά, που ήταν υποχρεωμένα να μαθαίνουν ως και ποιήματα
στη γλώσσα των κατακτητών.

Εκείνο το πρωινό της 30ής Νοεμβρίου η Μαρία παρέα με το
Ζωοπιάκι έφτασαν στο σχολείο τους από νωρίς. Είχαν κατέβει πια
απ’ το βουνό κι η διαδρομή σπίτι-σχολείο ήταν παιχνιδάκι.

Η δασκάλα μπήκε επίσημη στην τάξη, τα παιδιά σηκώθηκαν με
σεβασμό και ξανακάθισαν.

«Σήμερα», τους είπε, «είναι μια ξεχωριστή μέρα για το νησί
μας. Σήμερα το βράδυ θα γίνουν τα εγκαίνια της Ηλεκτρικής
Εταιρείας».

Σταμάτησε για λίγο, δίνοντας έτσι έμφαση σ’ αυτά που είχε πει
και σε όσα θα έλεγε στη συνέχεια. Βλέποντας τα γεμάτα απορία
βλέμματα των μαθητριών της –που δεν τους έλεγαν τίποτα οι
καινούργιες λέξεις που μόλις είχαν ακούσει– αποφάσισε να τους
κάνει ένα μικρό πείραμα. Έβγαλε απ’ την τσέπη της ένα
κομματάκι κεχριμπάρι, που είχε φέρει επίτηδες μαζί της.

«Αυτό που βλέπετε είναι ένα κομμάτι ήλεκτρο. Κεχριμπάρι ή
άμπαρη το λέμε εμείς. Είναι ρετσίνι από κωνοφόρα δέντρα,
πεύκα, κυπαρίσσια κι άλλα, κι έχει α-πο-λι-θω-θεί (συλλάβισε τη
δύσκολη, καινούργια λέξη), αφού έχει μείνει για εκατομμύρια
χρόνια μέσα στη γη. Το ακουμπάω πάνω σ’ αυτά τα ψιλοκομμένα
χαρτάκια. Το σηκώνω. Τα χαρτάκια, όπως βλέπετε, έμειναν στη
θέση τους. Προσέξτε όμως τώρα τι θα συμβεί. Τρίβω την άμπαρη
στη ζακέτα μου που είναι μάλλινη. Βλέπετε να άλλαξε τίποτα;»

«Όχι», είπαν μ’ ένα στόμα οι μαθήτριες.
«Κι όμως! Θα το πλησιάσω πάλι στα χαρτάκια...»



Η δασκάλα έλεγε κι έδειχνε. Και –ω, του θαύματος!– το
κομμάτι της άμπαρης είχε σηκώσει δυο μικρά χαρτάκια. Το
γύρισε ώστε να μπορέσουν να το δουν όλα τα παιδιά.

«Σαν μαγνήτης», είπε η Ευδοκία, που θυμόταν ένα παλαιότερο
μάθημα με τις ιδιότητες των μαγνητών.

«Ακριβώς. Με την τριβή η άμπαρη αποκτά δύναμη. Αυτή τη
δύναμη τη λέμε ηλεκτρισμό, απ’ το ήλεκτρο. Πρώτος ο Θαλής ο
Μιλήσιος, ένας σπουδαίος αρχαίος σοφός, το παρατήρησε.
Χρειάστηκε να περάσουν χιλιάδες χρόνια μέχρι ένας άλλος νέος
σοφός, ο Αμερικανός Θωμάς Έδισον, μπορέσει αυτή τη δύναμη να
την κάνει φως».

«Πώς, κυρία;» ρώτησε μια μαθήτρια με μάτια που έλαμπαν από
περιέργεια.

«Είναι δύσκολο να σας το εξηγήσω ακριβώς. Πάντως ο Έδισον,
που ζει ακόμα στις μέρες μας, κατάφερε να εφεύρει ένα
λαμπτήρα, μια λάμπα δηλαδή, που ανάβει και φωτίζει χωρίς
πετρέλαιο, φιτίλια και φωτιά».

Σιωπή είχε πέσει μέσα στην τάξη. Πώς ήταν δυνατόν να γίνει
φως χωρίς ν’ ανάψεις τη λάμπα πετρελαίου; Δεν καταλάβαιναν.
Κι ήταν φυσικό.

Η δασκάλα μεγάλωσε το θαύμα εξηγώντας ότι εδώ και χρόνια,
απ’ το 1880 περίπου, ολόκληρες πόλεις φωτίζονταν μ’ αυτά τα
«ηλεκτρικά φώτα». Κι ότι τώρα πολλοί άνθρωποι είχαν τέτοια
φώτα στα σπίτια τους, που τα άναβαν με το κλικ ενός διακόπτη.

Σιγομουρμουρίσματα ακούγονταν σ’ όλη την τάξη. Μα ήταν
δυνατόν; Μ’ ένα κλικ; Μ’ ένα διακόπτη; Αν δεν το είχε πει η
δασκάλα, δε θα το πίστευαν. Εκείνη άφησε να καταλαγιάσουν οι
απορίες κι ύστερα συνέχισε.

«Από σήμερα το βράδυ και το νησί μας, η Σύμη μας, θα έχει
ηλεκτρισμό».

Νέες φωνές, νέα ψιθυρίσματα, νέα «πώς» και «γιατί».
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«Εμείς, κυρία», σηκώθηκε και είπε το Ρηνάκι, «θα έχουμε
“λεχτρικά” στο σπίτι μας. Ο πατέρας μου έχει βάλει καλώδια και
λάμπες. Μου είπε ότι απ’ τα καλώδια τρέχει ο “λεχτρισμός”».

Όλες κοιτούσαν με θαυμασμό και ζήλια το Ρηνάκι που είχε το
φιλοπρόοδο πατέρα.

Η δασκάλα έκανε άλλη μια προσπάθεια να εξηγήσει τ’
ανεξήγητα, αλλά σε λίγο παραιτήθηκε. Κατάλαβε ότι μιλώντας για
κάτι που δεν είχε προηγούμενο, μάλλον μπέρδευε περισσότερο τα
παιδιά.

«Λοιπόν. Το βράδυ να κατεβείτε όλες στον Γιαλό και θα τα
δείτε με τα μάτια σας. Όταν νυχτώσει, θ’ ανάψουν τα καινούργια
φώτα», είπε τελεσίδικα.

Αύριο, αφού θα είχαν γίνει μάρτυρες του θαύματος, θα
μπορούσε να τους το εξηγήσει καλύτερα.

Μέχρι το 1928 στη Σύμη όλοι είχαν στα σπίτια τους τις γνωστές
λάμπες πετρελαίου με το φιτίλι. Μόνο τα καφενεία και το
Αναγνωστήριο είχαν μεγαλύτερες λάμπες. Η προκυμαία
φωτιζόταν από υψηλούς φανοστάτες με μικρές λάμπες
πετρελαίου, που είχαν ειδικά φανάρια για να μην τις σβήνουν οι
δυνατοί άνεμοι. Κάθε βράδυ υπάλληλοι της Δημαρχίας περνούσαν
από κάθε φανάρι με μια σκάλα στον ώμο. Ανέβαιναν, γέμιζαν με
πετρέλαιο τη λάμπα και την άναβαν. Έβαζαν τόσο πετρέλαιο όσο
αρκούσε για μια βραδιά, ώστε την αυγή να σβήνει μόνη της.
Εκείνα τα φανάρια φώτιζαν ελάχιστα. Τόσο ώστε να βλέπει
κανείς πού τελείωναν τα κράσπεδα και να μην πέφτει στη
θάλασσα.

Στο διάλειμμα όλη η τάξη ήταν γύρω απ’ το Ρηνάκι, που
προσπαθούσε να εξηγήσει πού είχαν βάλει τα καλώδια και πού
τους διακόπτες. Κι ότι κάτι μικρά γυάλινα –σαν ποτήρια κλειστά–
κρέμονταν απ’ την άκρη των καλωδίων στη μέση της κάμαρας.
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Όχι, τους έλεγε, όσο κι αν έκαναν πάνω κάτω τους διακόπτες,
δεν άναβε τίποτα. Ο πατέρας της της είχε πει ότι ο ηλεκτρισμός
θα έτρεχε όταν θα το έλεγε ο υπεύθυνος της Ηλεκτρικής, ο
άρχοντας των φώτων.

Τα παιδιά, δύσπιστα ακόμα –αλλά σίγουρα ότι η δασκάλα τούς
είχε πει την αλήθεια– με δυσκολία παρακολούθησαν τα μαθήματα
της υπόλοιπης ημέρας. Το μυαλό τους ήταν στη νύχτα που θα
ερχόταν.

Όταν τελείωσε το σχολείο στις έξι το απόγευμα, ήταν κιόλας
σκοτάδι. Ο ήλιος είχε δύσει απ’ τις πέντε. Η Μαρία έστειλε το
Ζωοπιάκι στο σπίτι, της έδωσε μάλιστα και το φέλεγκά της για να
μην τη βαραίνει, και της ζήτησε να πει στη μάνα τους ότι θα
κατέβαινε στον Γιαλό, όπως είχε διατάξει η δασκάλα. Και να μην
ανησυχήσει που θ’ αργούσε ν’ ανέβει. Όλα τα παιδιά θα ήταν
κάτω για τα ηλεκτρικά.

Ποτέ δεν είχε ξαναβρεθεί η Μαρία νύχτα στο λιμάνι. Ωραία
ήταν. Πολύ ωραία. Τα μαγαζιά είχαν αναμμένες τις λάμπες
πετρελαίου κι ο κόσμος είχε γεμίσει την προκυμαία και
στριμωχνόταν όλο αδημονία. Σαν πανηγύρι ήταν.

Η Μαρία δεν έψαξε να βρει καμία συμμαθήτριά της. Δεν ήθελε
κανένα δίπλα της. Ήθελε μόνη της να δει τι θα γινόταν. Ν’
αφοσιωθεί στο θαύμα.

Σε λίγο σταμάτησαν οι φωνές κι όλοι κοίταξαν προς τη μεριά
που κάποιοι ανέβαιναν σ’ ένα υπερυψωμένο βάθρο. Όλοι
αναγνώρισαν τον Salvatore Grimaldi, τον delegato –το διοικητικό
αντιπρόσωπο της ιταλικής κυβέρνησης– και τον Giovani di Ste-
fano, τον διαβόητο Φραγκολεβαντίνο, που οι Ιταλοί είχαν διορίσει
δήμαρχο της Σύμης. Αυτοί, οι τόσο αντιπαθείς στον πληθυσμό,
ήταν οι αρχές για το νησί εκείνα τα χρόνια. Κι απ’ αυτούς είχαν
υποχρεωθεί να ζητήσουν την άδεια αυτοί που είχαν συστήσει την
Εταιρεία Ηλεκτροφωτισμού. Παραδόξως οι Ιταλοί είχαν δώσει
την έγκρισή τους.
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Όλος ο κόσμος σώπασε όταν το λόγο πήρε ο Νικήτας Κλαδάκης,
ο οραματιστής του ηλεκτρισμού. Απ’ τη δική του τρέλα –αλλά
κυρίως και του Σωτήρη Χατζηλία– είχε ξεκινήσει το προηγούμενο
καλοκαίρι η μεγάλη περιπέτεια.

Ο Κλαδάκης μόλις είχε πάρει το δίπλωμα του ηλεκτρολόγου-
μηχανολόγου κι είχε πάει να παραθερίσει στον Πανορμίτη. Εκεί,
μια βραδιά ασέληνη, που το σκοτάδι ήταν τόσο βαθύ, ώστε
ξεχώριζες το συνομιλητή σου μόνο απ’ τη χροιά της φωνής, ο
Σωτήρης Χατζηλίας έριξε την ιδέα του ηλεκτροφωτισμού. Η
συζήτηση άναψε, γιατί ήταν προκλητικό να κουβεντιάζουν για τον
ηλεκτροφωτισμό ενός τόσο μικρού νησιού, όταν τότε απ’ όλα τα
Δωδεκάνησα μόνο η Ρόδος και η Κάλυμνος είχαν ηλεκτρισμό. Το
δικαιολογημένο δισταγμό του νεαρού Κλαδάκη έκαμψε ο
Κωνσταντίνος Κρανίδης, ο πιο μεγάλος τότε εφοπλιστής και
οικονομικός παράγοντας της Σύμης.

Οι συζητήσεις συνεχίστηκαν πια και στον Γιαλό κι όταν οι
ιταλικές αρχές έδωσαν την έγκρισή τους, το εργοστάσιο πήρε
σάρκα και οστά. Οι τρεις πρωτεργάτες ονομάστηκαν ανάδοχοι κι
ανέλαβαν να εγκαταστήσουν και να συντηρούν εκατόν εβδομήντα
πέντε ηλεκτρικούς φανοστάτες στους δρόμους και στις πλατείες
της Σύμης. Τα φώτα θα άναβαν μισή ώρα μετά τη δύση του ήλιου
και έως τα μεσάνυχτα. Ένα σήμα από τρία διαδοχικά
αναβοσβησίματα δεκαπέντε λεπτά πριν τα μεσάνυχτα θα
ειδοποιούσε ότι επρόκειτο να σβήσουν τα φώτα και οι πολίτες θα
προλάβαιναν να τελειώσουν τις δουλειές τους και να
τακτοποιηθούν. Η Εταιρεία είχε αναλάβει επίσης την υποχρέωση
τις νύχτες με τρικυμία να αφήνει τα φώτα αναμμένα μέχρι το
ξημέρωμα.

Η Μαρία σπρώχνοντας προσπάθησε να πλησιάσει προς το
μέρος των επισήμων, αλλά δεν τα κατάφερε. Μια κοπέλα τής είπε
να μείνει εκεί που ήταν γιατί δίπλα τους βρισκόταν ένας
φανοστάτης και θα έβλεπαν από κοντά τι θα συνέβαινε όταν θ’
άναβαν τα φώτα.
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Η ομιλία τελείωσε και τότε –όπως είχαν συνεννοηθεί απ’ τ’
απόγευμα– όλα τα μαγαζιά και τα σπίτια έσβησαν τις λάμπες
πετρελαίου. Ένα πυκνό σκοτάδι απλώθηκε και τους έκοψε την
αναπνοή. Ένας προϊστορικός φόβος τούς κατέλαβε. Ο τρόμος του
απόλυτου σκοταδιού. Χέρια απλώθηκαν κι οι άνθρωποι άγγιζαν ο
ένας τον άλλον. Σαν να ήθελαν να παρηγορηθούν, λες κι είχαν
νιώσει στην πλάτη τους την ανάσα του τσακαλιού, της ύαινας και
της μεγάλης αρκούδας των σπηλαίων. Τότε που το φως της
φωτιάς έδιωχνε τον κίνδυνο των σαρκοφάγων και η εστία ήταν το
κέντρο των ανθρώπινων ομάδων.

Κάποιος έδωσε ένα σύνθημα κι ο αθέατος μηχανικός κατέβασε
το λεβιέ στο σταθμό παραγωγής. Οι δύο πετρελαιοκίνητες
σουηδικές μηχανές Bolider, ισχύος τριάντα ίππων η κάθε μια,
πήραν απαλά μπρος και διοχέτευσαν τα 220 βολτ συνεχούς
ρεύματος.

Όλες οι ηλεκτρικές λάμπες άναψαν και φώτισαν τον τόπο.
«Ααα», ακούστηκε μόνο στην αρχή. Οι άνθρωποι

εντυπωσιασμένοι κοιτούσαν άφωνοι. Μετά, μόλις συνήλθαν απ’
την πρώτη έκπληξη, άρχισαν να λένε και να επαναλαμβάνουν ο
ένας στον άλλον «Tα ’λεχτρικά», «Tα ’λεχτρικά», λες και η
επανάληψη θα έφερνε και την αφομοίωση του εξαιρετικού
γεγονότος. Έπειτα άρχισαν να κινούνται προς τα μαγαζιά, να
μπαίνουν στα ηλεκτροφωτισμένα καφενεία και τα μπακάλικα, να
δίνουν συγχαρητήρια στους υπερήφανους ιδιοκτήτες και να
δέχονται το κέρασμα. Ήταν πράγματι ένα πανηγύρι.

Η Μαρία δεν ακολούθησε το πλήθος. Έμεινε κάτω απ’ το
φανοστάτη και γύριζε γύρω γύρω κυνηγώντας τη σκιά της, όπως η
γάτα προσπαθεί να πιάσει την ουρά της. Ζαλίστηκε και στάθηκε.
Τα φώτα της προκυμαίας έκαναν τρελούς κύκλους. Η καρδιά της
χτυπούσε με δύναμη. Καταλάβαινε ότι ζούσε κάτι μοναδικό κι ότι
όταν θα μεγάλωνε και θ’ αποκτούσε παιδιά κι εγγόνια, θα
μπορούσε να τους λέει: «Ήμουνα κι εγώ εκεί όταν ήρθαν τα
’λεχτρικά». Ήταν κι αυτή μια κουκκίδα σε μια ιστορική στιγμή.
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Όταν συνήλθε απ’ τη ζαλάδα και τα πράγματα πήραν την
κανονική τους διάσταση, δεν της άρεσαν. Τα προτιμούσε τρελά
και κινούμενα, όπως ήταν πιο πριν. Άρχισε πάλι να τρέχει γύρω
γύρω απ’ το φανοστάτη κι έπειτα, ζαλισμένη και παραπαίουσα, να
στέκεται και να βλέπει τα φώτα να δίνουν παράσταση μόνο γι’
αυτήν.

«Ένα κοριτσάκι τρελάθηκε και γυρίζει γύρω απ’ το φανάρι»,
φώναξε κάποιος.

«Μάνα, τρελαίνουν τα ’λεχτρικά», αποφάνθηκε μια γριά, που
είχε τρομάξει και θαυμάσει ταυτόχρονα.

Έτρεξε ένας άντρας, που φοβήθηκε ότι η Μαρία μπορεί να
έπεφτε ζαλισμένη στη θάλασσα και να πνιγόταν, και την τράβηξε
στο καφενείο που κερνούσαν ακούμια, τους λουκουμάδες από
ρυζάλευρο.

Η Μαρία του ξέφυγε απ’ το χέρι ντροπιασμένη που είχε κάνει
τον κόσμο να την κοιτάει κι έτρεξε προς την Καλή Στράτα.

Στάθηκε σ’ ένα πλατύσκαλο. Τα πλουσιόσπιτα έλαμπαν. Τα
παράθυρά τους φωτίζονταν από μέσα και διαγράφονταν στο
σκοτάδι σαν τεράστια μάτια. Η Μαρία πλησίαζε αθέατη και
κολλούσε τη μύτη της στα τζάμια όσων παραθύρων ήταν χαμηλά.
Αλλού είχαν ανοιχτές και τις εξώπορτες και κόσμος χαρούμενος
θαύμαζε τις λάμπες που κρέμονταν απ’ τη μέση της σάλας. Οι
μεγαλονοικοκυρές κερνούσαν απλόχερα όσους δεν είχαν ακόμα
τη δυνατότητα να βάλουν τον καινούργιο φωτισμό κι έμπαιναν
για να δουν και να δώσουν τα συχαρίκια.

Η Μαρία παρατήρησε ότι όσο ανέβαινε προς τα ψηλά του
Χωριού, τα «’λεχτρικά» αραίωναν και τα σπίτια φωτίζονταν απ’
το συνηθισμένο θαμπό κίτρινο φως της λάμπας του πετρελαίου.

Άρα οι φτωχοί δεν έβαλαν ’λεχτρικά, σκέφτηκε και κατάλαβε
ότι κι εδώ, όπως και στα ρούχα, όπως και στο φαγητό, όπως και
στα παπούτσια, υπήρχαν διαφορές.
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Όταν έφτασε στο σπίτι, η μάνα της την περίμενε. Είχε μάθει απ’
το Ζωοπιάκι αλλά και τις γειτόνισσες, που είχαν κι αυτές κατέβει,
τα νέα για τα μαγικά φώτα.

«Για λέγε λοιπόν. Πώς ήτανε αυτά τα “ληστρικά”;»
«’Λεχτρικά τα λέουν», τη διόρθωσε η Μαρία. «Θα σου πω

αύριο. Τώρα είμαι κουρασμένη».
Δεν ήταν. Αλλά δεν ήθελε να μοιραστεί αυτή τη θαυμαστή

εμπειρία με κανέναν, ούτε με την ίδια της τη μάνα. Ξάπλωσε και
προσπάθησε να ξαναφέρει στα μάτια της τα χιλιάδες φώτα –έτσι
της είχαν φανεί– που γύριζαν γύρω απ’ το κεφάλι της και της
έπαιρναν το μυαλό. Πού της το πήγαιναν ήταν μια μεγάλη
ιστορία.
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« Π ΟΥ ΠΑΝΕ τα σύννεφα όταν τρέχουνε στον ουρανό;»,
«Πού πάνε τα όνειρα που βλέπουμε τις νύχτες όταν

ξυπνάμε;», «Πού πάνε τα καράβια;».
Η Μαρία μεγάλωνε κι αναρωτιόταν. Τα βράδια του

καλοκαιριού ανέβαινε στο μοναστήρι. Η μάμη της είχε συνηθίσει
αυτές τις επισκέψεις και της άρεσαν. Είχε παραγεράσει κι είχε
ηρεμήσει. Ήθελε τη συντροφιά, αλλά τούτο το κορίτσι δεν
ερχόταν για κουβέντα. Σιωπηλό ανέβαινε, σιωπηλό καθόταν,
σιωπηλό έφευγε. Το άφηνε κι αυτή στην ησυχία του. Της αρκούσε
να το βλέπει να κάθεται στις ψηλές πεζούλες κάτω απ’ τις
καμάρες και να κοιτάει τ’ άστρα.

Μέσα στο σκοτάδι διαγράφονταν ζωηροί οι αστερισμοί.
Ανώνυμοι για τη Μαρία. Έμενε ήσυχη και περίμενε πότε θα
έβλεπε κανένα πεφταστέρι να διαγράφει μια σύντομη τροχιά και
να χάνεται.

«Πού πήγαιναν τ’ άστρα όταν έσβηναν;», «Πού πήγαιναν τα
μωρά όταν πέθαιναν;».

Η μάνα της είχε γεννήσει στις αρχές του χρόνου ένα ακόμη αγόρι.
Ο Σωτήρης είχε ενθουσιαστεί. Πάλι. Κι είχε κεράσει ξανά όλους
τους βοσκούς. Τώρα είχε βάσιμες ελπίδες ότι είχε μπει σε εποχή
γέννησης αγοριών. Άλλα τρία έπρεπε να κάνει η Ελένη για να
ισιώσει η μπαλάντζα. Πέντε κορίτσια απ’ τη μια και πέντε αγόρια
απ’ την άλλη. Έτσι θα ήταν το σωστό και το δίκαιο. Όταν όμως
λίγους μήνες μετά έχασαν το μωρουδάκι από βαρύ κρυολόγημα,
κατάλαβαν ότι στη ζωή δεν έχει κανένας εξασφαλισμένο το σωστό
και το δίκαιο. Πικράθηκαν όλοι. Είχαν προλάβει ν’ αγαπήσουν το
δύστυχο μωρό, που πέθανε πριν προφέρει την πρώτη του
λεξούλα, πριν καταφέρει καν να πατήσει στα πόδια του.

Το μόνο που πρόφτασαν ήταν να το αεροβαφτίσουν. Το πήρε η
Μάρθα στα χέρια της, το ανέβασε και το κατέβασε σταυροειδώς



στον αέρα, κατά την Ανατολή, λέγοντας «Eις το όνομα του
Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, Κωνσταντίνος».
Έπειτα, για περισσότερη προστασία, πήρε και λάδι απ’ το καντήλι
του αγίου και του έκανε σταυρουδάκια στο μέτωπο, στα μάγουλα,
στο πηγούνι, στα χεράκια μέσα κι έξω, στην κοιλίτσα και στα
πόδια. Έτσι έφυγε το Κωνσταντινάκι, βαφτισμένο απ’ τη μάμη
του με το όνομα του προστάτη αγίου της.

«Πού πάνε τα καράβια;» αναρωτιόταν η Μαρία.
Τα έβλεπε ολόφωτα μέσα στη νύχτα, πιο φωτεινά κι απ’ το πιο

δυνατό αστέρι, να κολυμπάνε στον ουρανό. Μέσα στο σκοτάδι τα
όρια ουρανού και θάλασσας έσβηναν και τα καράβια έμοιαζαν να
πετάνε. Σαν να ταξίδευαν πάνω από στεριές και θάλασσες κι ότι
όπου να ’ταν θα σταματούσαν εδώ, μπροστά στις καμάρες του
Αγίου Κωνσταντίνου, και η Μαρία θα έκανε μια έτσι με το πόδι
της και θα βρισκόταν μέσα.

Πού θα την πήγαιναν τα καράβια; Στην πραγματικότητα δεν
την ένοιαζε ο προορισμός, αρκεί να έφευγε από δω. Είχε
προσβληθεί κι αυτή από την ίδια αρρώστια. Μια επιδημία φυγής
είχε πλήξει τους περισσότερους νέους του νησιού. Αγόρια και
κορίτσια, όλοι ήθελαν να φύγουν. Η ιταλική κατοχή έδειχνε τα
δόντια της. Εκτός από την υποχρεωτική εκμάθηση της ιταλικής
γλώσσας, ένας νέος κίνδυνος είχε διαφανεί. Καθολικοί παπάδες
είχαν κάνει την εμφάνισή τους κι όλοι τώρα φοβούνταν ότι θα
τους άλλαζαν και τη θρησκεία. Οι πιο θερμόαιμοι νεαροί, που δε
σήκωναν καταπίεση, έφευγαν λαθραία απ’ το νησί. Έμπαιναν
νύχτα σε καΐκια και χάνονταν. Οι Ιταλοί μάταια τους
αναζητούσαν. Άλλοι πάλι προσπαθούσαν να φύγουν με νόμιμα
χαρτιά. Μια καινούργια λέξη είχε μπει στο λεξιλόγιο των
κατοίκων κι είχε γίνει συνώνυμη της ελευθερίας: πασαπόρτι. Στις
αυλές των σχολείων την άκουγες να ψιθυρίζεται διαρκώς στις
παρέες των μεγαλύτερων παιδιών. Άλλος πως είχε ήδη βγάλει κι
άλλος πως ετοιμαζόταν. Η Μαρία το έλεγε κι αυτή στις φιλενάδες
της, και μάλιστα μια βραδιά το είπε και στους δικούς της.

52/340



«Θα βγάλω πασαπόρτι».
Κανένας δεν έδωσε τη σημασία που θα έπρεπε. Ούτε καν τη

ρώτησαν γιατί ή πού σκόπευε να πάει. Λόγια, θα σκέφτηκαν.
Λόγια άσκεφτα μικρού παιδιού. Εκείνη όμως το είχε δέσει κόμπο
στο μυαλό της. Χωρίς ούτε κι η ίδια να ξέρει τι εννοούσε στην
πραγματικότητα.

Μια μέρα η Μαρία έκανε μια πράξη που την έφερε πιο κοντά στη
φυγή της. Πήγαινε πια στην τετάρτη τάξη κι η δασκάλα τούς είχε
πει να φέρουν καμβά και κόκκινη κλωστή «βαμπακάκι», για να
μάθουν κέντημα. Ζήτησε απ’ τον πατέρα της «μαϊδιά», χρήματα
δηλαδή, για ν’ αγοράσει τα χρειαζούμενα κι εκείνος απάντησε
σκοτισμένος «Pαπανάκια για την όρεξη». Σκεφτόταν τα ζόρια που
τον περίμεναν. Με δυο κορίτσια στο σχολείο, ένα τρίτο –τ’
Aστραδενάκι– που ετοιμαζόταν κι αυτό να πάει, με τη μεγάλη
κόρη πάντα και πεισματικά ερωτευμένη, το μόνο που του έλειπε
ήταν να σκορπάει τα λεφτά του σε «βαμπακάκια».

Η Ελένη κάτι πήγε να πει, αλλά εκείνος της το έκοψε και κατά
τη συνήθειά του σηκώθηκε και βγήκε απ’ το σπίτι.

Η Μαρία δεν το ξανασυζήτησε. Αλλά την επομένη έκλεψε ένα
ματσάκι κόκκινη κλωστή από ένα κορίτσι που το είχε αφήσει
αφύλακτο στα σκαλιά. Η κλοπή δεν πέρασε απαρατήρητη κι η
μάνα του κοριτσιού πήγε να γυρέψει τα ρέστα και την κλωστή απ’
την Ελένη. Εκείνη, φαρμακωμένη απ’ την προσβολή, ρώτησε τη
Μαρία αν ήταν αλήθεια. Αντί απάντησης η Μαρία έφερε το
ματσάκι, που το είχε κρύψει πίσω από μία γλάστρα. Η Ελένη
υποχρεώθηκε να ζητήσει συγγνώμη ντροπιασμένη απ’ την πράξη
της κόρης της. Έπειτα, όταν έφυγε η γυναίκα, βούτηξε τη Μαρία
απ’ το κοτσίδι και της τα έψαλε για τα καλά.

«Μάθημα είναι και το κέντημα», είπε αυτή με σκυμμένο
κεφάλι, αλλά χωρίς να έχει μετανιώσει διόλου.
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Πίστευε ότι η μάνα της –τουλάχιστον– θα έπρεπε να είχε δείξει
κατανόηση και να της το είχε αγοράσει έστω και κρυφά απ’ τον
πατέρα της.

«Δεν πειράζει», συνέχισε θυμωμένη, «δε με νοιάζει που δε θα
κεντήσω. Τι το θέλω το κέντημα αφού θα φύω;»

Πάλι η Ελένη δεν έδωσε σημασία. Παιδιακίσια λόγια, θα
σκέφτηκε η καημένη.

Την επομένη η Μαρία καθόταν δύσθυμη σ’ όλη τη διάρκεια του
μαθήματος και δεν απάντησε σε καμία ερώτηση της δασκάλας.
Όταν εκείνη της είπε να μείνει μέσα μόλις οι άλλες θα έβγαιναν
διάλειμμα, κατάλαβε τα δύσκολα.

Η δασκάλα είχε κι αυτή πληροφορηθεί τα σχετικά με την κλοπή
και είχε παραξενευτεί. Θεωρούσε τη Μαρία καλή μαθήτρια, με
μυαλό που άξιζε και ποτέ ως τότε δεν είχε δώσει δείγματα κακής
συμπεριφοράς. Της μίλησε λίγο με τον τρόπο των δασκάλων και
παρατηρούσε το κορίτσι που είχε διαρκώς κατεβασμένα τα μάτια
του.

«Τι έχεις να μου πεις λοιπόν;» τη ρώτησε.
«Θα βγάλω πασαπόρτι και θα φύω».
«Θα φύεις; Να πάεις πού; Εσύ ’σαι καλή, τα παίρνεις τα

γράμματα. Πρέπει να πάεις στο Γυμνάσιο. Μέχρι και δασκάλα
μπορείς να γίνεις. Το ’χεις σκεφτεί ποτέ;»

«Όχι», έκανε η Μαρία με το κεφάλι. Πώς να εξηγούσε στη
δασκάλα ότι με το ζόρι την είχε αφήσει ο πατέρας της να έρθει
στο σχολείο.

«Θα πάω να βρω τη μάνα και τον πατέρα σου και θα τους
μιλήσω. Είναι αμαρτία να μην προχωρήσεις».

«Όχι, κυρία», ξέσπασε σε κλάματα η Μαρία. «Μην το κάνετε.
Έχουμε χάσει το μωρό μας κι η μάνα μου είναι πολύ
στενοχωρημένη. Κι ο πατέρας μου είναι συνέχεια θυμωμένος γιατί
η αδελφή μου η μεγάλη “αγαπά”. Όχι, κυρία. Μπορεί να θυμώσει
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και μαζί σας και να σας βρίσει, να σας πει ότι του φτάνουν που
έχει πέντε “γραμμάτια”».

«Γραμμάτια», το συνώνυμο των θυγατέρων. Προίκες, χρήματα
για ξόδεμα, χρήματα που δεν υπήρχαν, γραμμάτια.

Η δασκάλα δεν το έβαλε κάτω. Το πίστευε ότι η Μαρία είχε
μυαλό κι ότι άξιζε μιας καλύτερης τύχης.

Ανέβηκε ένα βραδάκι στο βουνό και συζήτησε με τον Σωτήρη
και την Ελένη. Τους εξήγησε ότι το κορίτσι ήταν έξυπνο κι
έπαιρνε τα γράμματα, ότι έπρεπε να πάει στο Γυμνάσιο και μετά,
αν ήθελε, μπορούσε να γίνει και δασκάλα. Θα είχε εξασφαλισμένο
το μέλλον της, μισθό σταθερό και καλή θέση στην κοινωνία.

Η Ελένη δε μιλούσε. Ο Σωτήρης άκουσε ήσυχος, δε θύμωσε
–όπως φοβόταν η Μαρία– αλλά όταν τελείωσε η δασκάλα είπε:

«Mην κουράζεσαι, καλέ. Δεν είν’ αυτά για μας».
Τα είπε αργά και σταθερά και σηκώθηκε και βγήκε έξω, ως

συνήθως.
Η Ελένη κοίταξε τη δασκάλα κι έκανε μια κίνηση ανημπόριας.

Η Μαρία ένιωθε ανάμεικτα συναισθήματα. Απ’ τη μια ήταν
κολακευμένη που η δασκάλα της είχε κάνει τόσο δρόμο για ν’
ανέβει ως εδώ και να μιλήσει στους δικούς της κι απ’ την άλλη δε
στενοχωρέθηκε και πολύ απ’ την άρνηση του πατέρα της. Εκείνη
θα έβγαζε πασαπόρτι και θα έφευγε.

Τρεις μέρες πριν του αγίου Κωνσταντίνου η Μαρία βρήκε ένα
πουκάμισο φιδιού κάτω απ’ τ’ αγκάθια στο γύρο με τις συκιές. Το
παρατήρησε καλά κι απόρησε που είχε διατηρηθεί ακέραιο παρά
τις βροχές και τα χαλάζια του χειμώνα.

«Πονάνε άραγε τα φίδια όταν αλλάζουν το δέρμα τους;»
αναρωτήθηκε. Έπειτα από ένα μικρό δισταγμό το πήρε και το
φύλαξε. Θα το έδινε στη φίλη της τη Σεβαστή, επειδή η μάνα της
τους το είχε ξεκαθαρίσει.
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«Τα φιδοτόμαρα στους άλλους φέρνουν τύχη, σ’ εμάς μόνο
βάσανα. Άμα βρείτε κανένα πουκάμισο, να μην το πιάσετε στα
χέρια σας. Να το αφήσετε στη θέση του».

Την παραμονή της γιορτής του αγίου Κωνσταντίνου ανέβηκε ο
παπάς για τη λειτουργία. Εφέτος όμως λόγω του πένθους απ’ το
θάνατο του μωρού τους δε θα γινόταν πανηγύρι. Είχαν
ειδοποιηθεί όλοι. Προσκυνητές και όργανα. Αν κάποιος ήθελε ν’
ανέβει μόνο για τη λειτουργία, καλώς. Θα τον φιλοξενούσαν στα
κελιά, θα μπορούσε να κοινωνήσει ανήμερα και μετά από έναν
απλό καφέ και κουλουράκι ας έπαιρνε το δρόμο της επιστροφής.
Τούτη τη χρονιά ούτε χοροί ούτε γλέντια στο πλατύ, κάτω απ’ το
τεράστιο πουρνάρι θα γίνονταν.

Η Μάρθα μετά το θάνατο του μωρού σαν να είχε ξαφνικά
γεράσει, δηλαδή παραγεράσει. Σαν να της είχε φύγει η όρεξη για
ζωή. Έτρωγε μόνο βρεμένο παξιμάδι κι είχε συρρικνωθεί. Το
δέρμα της ήταν σαν μαυρισμένο πετσί και η ζωντάνια των ματιών
της είχε σβήσει.

Όταν ο παπάς τελείωσε τον εσπερινό, η Μάρθα τον πήρε απ’ το
χέρι και τον οδήγησε στο πλάι της εκκλησίας. Δίπλα απ’ την
πεζούλα που είχαν βρει τις κάρες και τα οστά των πρώτων
μοναχών, αυτών που είχαν ιδρύσει το μοναστήρι το 13ο αιώνα.

Του έδειξε μια τριανταφυλλιά που είχε φυτέψει από πέρυσι και
την περιποιόταν σαν παιδί της.

«Εδώ να, θέλω να με θάψετε», του είπε. «Να μου κάνει σκιά η
τριανταφυλλιά, να μη με καίει ο ήλιος. Κι όταν θ’ ανθίζει, να
μυρίζω από κάτω τα τριαντάφυλλα».

«Μη μελετάς, καημένη, τέτοια πράματα», της είπε ο παπάς.
«Θα ζήσεις πολλά χρόνια, είσαι γερό κόκκαλο».

Έζησε λίγες μέρες μόνο ακόμα. Σε μια βδομάδα ο παπάς
υποχρεώθηκε να ξανανέβει για την κηδεία της. Μαζεύτηκε
κόσμος πολύς. Απ’ τα γύρω μαντριά, συγγενείς και φίλοι απ’ το
Χωριό, κι άλλοι γνωστοί και περαστικοί που είχαν απλώς πιει νερό
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απ’ την πηγή ή είχαν φιλοξενηθεί στα κελιά. Την ξενύχτησαν όλοι
τους. Την αφέντρα του μοναστηριού.

Η Ελένη έκλαιγε απαρηγόρητη. Για τη μάνα που έχασε, για τις
πικρές κουβέντες που είχαν ανταλλάξει, έστω κι αν τα τελευταία
χρόνια οι σχέσεις τους είχαν εξομαλυνθεί. Συνήθως κλαίμε πιο
πολύ γι’ ανθρώπους δικούς μας που δεν καταφέραμε να
συμβιώσουμε όπως θα θέλαμε, όπως νομίζαμε ότι θα έπρεπε.

Η Μαρία ήταν κι αυτή δίπλα απ’ το λείψανο, μαζί με τ’ άλλα
παιδιά. Η εξοικείωση με το θάνατο ήταν συνηθισμένη εκείνα τα
χρόνια.

Την ώρα της κηδείας και λίγο πριν κατεβάσουν τη νεκρή εκεί
που η ίδια είχε ορίσει, κάτω απ’ την τριανταφυλλιά, όλοι έσκυψαν
να τη φιλήσουν για τελευταία φορά. Να δώσουν τον τελευταίο
ασπασμό. Ένα χέρι έσπρωξε απαλά τη Μαρία. Εκείνη έσκυψε και
φίλησε το παγωμένο μάγουλο της μάμης της. Αγριεύτηκε. Ποτέ
δεν είχε φιλήσει κρύο νεκρό. Σηκώθηκε ταραγμένη κι έφυγε.
Πήγε και κρύφτηκε στη μάνα του νερού. Εκεί η μονότονη μουσική
απ’ τις στάλες που έπεφταν της έφεραν δάκρυα μετάνοιας.
Ένιωθε άσχημα που αηδίασε απ’ την επαφή με το παγωμένο
μάγουλο της μάμης της. Ήταν σαν να την είχε προδώσει. Άρχισε
να κλαίει απελπισμένη κι ορκίστηκε να μην ξαναφιλήσει
πεθαμένο.

Ο θάνατος της Μάρθας ελάχιστες αλλαγές έφερε στο
μοναστήρι. Τώρα τη θέση της είχε πάρει η μεγάλη της κόρη, το
Δικισί. Θα τηρούσε με ευλάβεια όλες τις συνήθειες της μάνας της.
Θα φιλοξενούσε στα κελιά τους προσκυνητές, θα άνοιγε την
πόρτα στους διψασμένους, θα μεγάλωνε τα πουλάκια που είχαν
κλωσσήσει οι πουλάδες της Μάρθας. Στα πανηγύρια του αγίου
που θα γινόντουσαν θα καλούσε τα όργανα, θα κερνούσε κρασί
τον κόσμο και θα χόρευε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που χόρευε κι
η μάνα της. Θα πέθαινε κι αυτή –χρόνια πολλά μετά– στον Άγιο
Κωνσταντίνο, αφού στα τελευταία της θα ζούσε με βρεμένο
παξιμάδι και νερό, όπως κι εκείνη.
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Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ μια διαρκής εναλλαγή δυσάρεστων κι
ευχάριστων γεγονότων. Μόνο που τα δυσάρεστα είναι

σαφώς περισσότερα. Τα καλά είναι στιγμές. Στιγμές ευτυχίας.
Ικανές όμως να παρηγορούν και να κρατούν τους ανθρώπους σε
μια σχετική ισορροπία.

Η Μαρία ξεπέρασε τους δύο θανάτους με την ευκολία της
ηλικίας της. Άλλωστε το σχολείο, τα μαθήματα που άρχισαν το
φθινόπωρο και οι καινούργιες εφευρέσεις τής είχαν πάρει το
μυαλό.

Ο ηλεκτρισμός είχε φέρει κι άλλα πρωτόγνωρα. Η μάνα του
Ρηνακιού σιδέρωνε τώρα μ’ ένα σίδερο που είχε ένα καλώδιο κι
όχι καρβουνάκια. Έβαζε το καλώδιο σε μια πρίζα στον τοίχο κι
αυτό αμέσως ζεσταινόταν και σιδέρωνε συνέχεια, όσο χρειαζόταν,
μέχρι να τελειώσουν τα ρούχα και να το βγάλουν τότε απ’ την
πρίζα. Τέρμα το παίδεμα με τα καρβουνάκια και το πέρα δώθε,
και το θ’ ανάψουν δε θ’ ανάψουν. Λίγες νοικοκυρές όμως είχαν
ηλεκτρικό σίδερο. Οι άλλες εξακολουθούσαν με τον
πατροπαράδοτο τρόπο.

Κι αν το ηλεκτρικό σίδερο ήταν κάτι που μπορούσε να το
καταλάβει, κάπως, η Μαρία, εκείνο που της ήταν ανεξήγητο –και
γι’ αυτό πιο αξιοθαύμαστο– ήταν ένα κουτί που έβγαζε φωνές και
μουσικές. Αυτό το είχε η φίλη της η Σεβαστή. Δηλαδή το είχε
φέρει ο πατέρας της φίλης της απ’ έξω, από άλλη χώρα, και το
έλεγαν «ραδιόφωνο».

Η Σεβαστή καλούσε τις φίλες της στο σπίτι και τους έκανε
επίδειξη του θαύματος. Είχε κι αυτό ένα καλώδιο κι έπαιρνε
ηλεκτρισμό από μια πρίζα. Αλλά αυτό καθόλου δεν εξηγούσε πώς
έβγαιναν οι φωνές από μέσα του. Τα παιδιά πίστευαν ότι μέσα
στο κουτί ζούσαν μικροσκοπικά ανθρωπάκια. Ότι είχαν μέσα
ολόκληρα νοικοκυριά, με καρέκλες, τραπέζια και κρεβάτια. Και
θα πρέπει μερικοί απ’ αυτούς να έπαιζαν και όργανα, αλλιώς πώς
ακούγονταν οι μουσικές;

Ο πατέρας της Σεβαστής γέλασε τρανταχτά όταν του το είπαν
και προσπάθησε να τους αποδείξει ότι δε ζούσε κανένας μέσα στο



κουτί. Το έβγαλε απ’ την πρίζα και μ’ ένα κατσαβίδι ξεβίδωσε το
πίσω καπάκι.

«Ορίστε», τους είπε. «Βλέπετε πουθενά ανθρωπάκια;»
Όχι, δεν είδαν τίποτε άλλο παρά σιδεράκια, στρογγυλά

κουμπιά, λαμπάκια, τετράγωνα μαραφέτια με καλώδια κι άλλα
ακαταλαβίστικα.

Ο πατέρας της Σεβαστής τους είπε κάτι για ραδιοκύματα που
μετατρέπονται σε ήχο, για λυχνίες και κεραίες, νήματα
πυρακτώσεως και συμπυκνωτές, και τις μπέρδεψε περισσότερο.
Το κατάλαβε κι ο ίδιος, κι αφού τοποθέτησε πάλι το καπάκι στη
θέση του, το έβαλε στην πρίζα.

«Ας το δεχτούμε σαν θαύμα», τους είπε τελικά. Άλλωστε εδώ ο
ίδιος ο Ιησούς Χριστός, όταν δεν μπορούσε να εξηγήσει στον
κόσμο τα δύσκολα, κατέφευγε στα θαύματα.

Η μάνα της Σεβαστής πιο πρακτική, ως γυναίκα, γύρισε το
κουμπί και κάτι έψαχνε να βρει. Άκουσαν Τούρκους να μιλάνε,
Ιταλούς να τραγουδάνε και στο τέλος μια ωραία μουσική.

«Eντάξει», τους είπε ευχαριστημένη. «Καθίστε κι ακούστε. Η
μουσική εξημερώνει τον άνθρωπο».

Εκείνα τ’ απογεύματα στης Σεβαστής μετατράπηκαν σε
τελετουργία. Τα κορίτσια μαζεύονταν και κάθονταν αμίλητα γύρω
απ’ το ραδιόφωνο, ακούγοντας πότε τανγκό και πότε βαλσάκια.
Λόγια δεν ξεχώριζαν, αλλά δεν τα ένοιαζε καθόλου. Σαν μαγεμένα
έφευγαν απ’ της Σεβαστής κι έμεναν για ώρα σιωπηλά,
πλημμυρισμένα από ακατανόητα συναισθήματα.

Η Μαρία έκανε διαρκώς συγκρίσεις. Απ’ τις πρώτες κιόλας
τάξεις του σχολείου είχε καταλάβει ότι η ζωή που ζούσε αφορούσε
ένα μικρό μόνο αριθμό οικογενειών. Η συναναστροφή της με τη
Σεβαστή της αποκάλυψε ότι υπήρχε ένας άλλος κόσμος, που
ζούσε εντελώς διαφορετικά. Η μάνα της Σεβαστής, που ήταν κόρη
πλούσιας οικογένειας απ’ το Μουράγιο, τους διηγόταν ιστορίες
απίστευτες. Τους μιλούσε για τους επίσημους χορούς που
γινόντουσαν πιο παλιά στο Σύλλογο ή στο Αναγνωστήριο, κι όπου
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χορεύονταν ευρωπαϊκοί χοροί, βαλς, μαζούρκες, πόλκες και
καντρίλιες. Ζωηρή και χαρούμενη γυναίκα, δε δίσταζε να δείχνει
στα κορίτσια τα βήματα αυτών των χορών, που δεν επρόκειτο
ποτέ τους να χορέψουν τα ίδια. Τους έδειχνε ακόμα και
φωτογραφίες που είχαν τραβηχτεί πριν από είκοσι χρόνια κι όπου
οι γυναίκες ήταν ντυμένες με την τελευταία λέξη της –τότε–
μόδας. Λευκά μακριά φορέματα με πιέτες και κεντήματα στο
στήθος και υπέροχους ψηλούς γιακάδες στολισμένους με
καρφίτσες. Τα μαλλιά των γυναικών ήταν σηκωμένα σε
περίτεχνους κότσους. Οι άντρες των φωτογραφιών φορούσαν
«φράγκικα», δηλαδή στενά παντελόνια, γιλέκα, γραβάτες και
σακάκια, κι όλοι –μα όλοι– είχαν στα κεφάλια τους ψαθάκια.
Αυτοί οι άνθρωποι των φωτογραφιών έμοιαζαν να μην είχαν
καμιά σκοτούρα, όλο χαμογελαστοί ήταν, σκεφτόταν η Μαρία.
Άκουσε κατάπληκτη –επίσης– απ’ τη μητέρα της Σεβαστής ότι
υπήρχαν συμπατριώτες της που έχαναν στη χαρτοπαιξία –στο
λασκενέ και στην κολτσίνα– χρήματα, ενώ αυτή δεν είχε ν’
αγοράσει ένα ματσάκι κόκκινη κλωστή.

Δεν τολμούσε πια να μεταφέρει τις νέες γνώσεις κι εμπειρίες
της στους δικούς της στο βουνό. Είχε κάνει μια απόπειρα να τους
πει για το καινούργιο σίδερο που σιδέρωνε χωρίς καρβουνάκια κι
είχε συναντήσει δυσπιστία και καχυποψία. Πόσο μάλλον να τους
έλεγε και για ένα κουτί που έβγαζε μουσικές και ομιλίες. Τα
κρατούσε λοιπόν για τον εαυτό της. Ήταν διαρκώς σιωπηλή και
δικαιολογούσε απόλυτα το παρατσούκλι που της είχε κολλήσει ο
πατέρας της: «αμίλητο νερό».

Θα μπορούσε κανείς να πει ότι το 1929 ήταν η χρονιά των
εφευρέσεων για τη Σύμη. Διότι εκτός απ’ το ηλεκτρικό σίδερο και
το ραδιόφωνο, κάτι ακόμα πιο θαυμαστό έκανε την εμφάνισή του:
ο κινηματογράφος.

Απότομα η Μαρία, από μια ζωή σχεδόν πρωτόγονη, γεμάτη
προλήψεις και δεισιδαιμονίες, ματιάσματα και ξεματιάσματα,
όπου παροιμίες και γνωμικά έδιναν απαντήσεις σε όλα, από μια
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ζωή τροφοσυλλεκτών και ποιμένων, μπήκε κατευθείαν στην
εποχή του ηλεκτρισμού και των θαυμάτων του, χωρίς τη
μεσολάβηση ενός διαστήματος που θα την προετοίμαζε ομαλά.
Ήταν όμως ένα παιδί με μυαλό-σφουγγάρι, που δεχόταν το
καινούργιο και σε σύντομο χρόνο το αφομοίωνε.

Ο ερχομός του κινηματογράφου αναγγέλθηκε με παραδοσιακό
τρόπο. Ο ντελάλης που γύριζε στις γειτονιές και φώναζε
«Παπάδες, γερομόναχοι και γεροδιάκονες, προσκαλείστε στο
λείψανο του Γιάνναρου, που θα γίνει στην αγια-Τριάδα», αυτός ο
ίδιος ανακοίνωσε και το νέο θαύμα.

Βαστούσε στην πλάτη του ένα τρίποδο με φωτογραφίες και
κρατούσε στο χέρι του ένα μπρούντζινο καμπανάκι με ξύλινη
λαβή. Στεκόταν στα σταυροδρόμια και χτυπούσε το καμπανάκι
τραβώντας την προσοχή των περαστικών. Όταν μαζευόταν γύρω
του αρκετό πλήθος και στα παράθυρα είχαν βγει άλλοι τόσοι
κατάπληκτοι, εκείνος διαλαλούσε:

«Να ’ρθείτε όλοι στον κινηματογράφο τον “Σοφοκλή”. Θα
παίξουμε ταινία που είναι κωμωδία. Τρέξητε να γελάσητε».

Ο κόσμος, μετά την αναχώρηση του ντελάλη, συζητούσε και
προσπαθούσε να καταλάβει τις καινούργιες λέξεις:
«κινηματογράφο» και «ταινία». Από κωμωδίες ήξεραν. Στο
Δημοτικό Θέατρο, πλάι στον περίβολο του Αϊ-Γιάννη στον Γιαλό,
δίνονταν πολλές παραστάσεις, που τις παρακολουθούσαν αρκετοί
θεατές.

Η Μαρία πήγε στον κινηματογράφο με τη Σεβαστή, τον άγγελο
της προόδου. Όταν έφτασαν, είχε ήδη μαζευτεί πολύς κόσμος,
μεγάλοι και μικροί, και περίμεναν όλο αδημονία ν’ ανοίξουν οι
πόρτες. Οι περισσότεροι νόμιζαν ότι θα έβλεπαν μια θεατρική
παράσταση, ως συνήθως. Κάποιοι άλλοι, μυημένοι στην έβδομη
τέχνη απ’ τα ταξίδια τους στην Ευρώπη, χαμογελούσαν με
συγκατάβαση και επιείκεια.
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Το πλήθος μπήκε και κάθισε. Ήταν όλοι φρόνιμοι σαν μαθητές.
Σε λίγο ακούστηκε ένα καμπανάκι και τα φώτα έσβησαν. Απόλυτο
σκοτάδι επικράτησε και μουρμουρητά απορίας ακούστηκαν.

«Γιατί στο σκοτάδι;»
«Πώς θα δούμε τους ηθοποιούς;»
«Αφού πάντα οι κωμωδίες παίζονται με φώτα».
Όταν προβλήθηκε η πρώτη εικόνα στο λευκό τοίχο, πολλοί

σηκώθηκαν απ’ τις θέσεις τους κατάπληκτοι. Τι γινόταν εδώ;
Έβλεπαν μια εξοχή, δέντρα και δυο τρεις που κυνηγιόντουσαν κι
έπεφταν, και ξανασηκώνονταν και ξανάπεφταν κάνοντας
τούμπες.

Μερικά παιδιά έτρεξαν στον τοίχο της προβολής κι άγγιζαν τις
σκιές, πιστεύοντας ότι θ’ ακουμπούσαν τους ανθρώπους.

«Δεν είν’ άνθρωποι, καλέ», έλεγαν το ένα στο άλλο εμβρόντητα
και θαμπωμένα.

΄Απλωναν τα χέρια τους κι έβλεπαν τις σκιές των ανθρώπων να
τρέχουν πάνω στις παλάμες τους και στα πρόσωπά τους και τα
τραβούσαν τρομαγμένα.

Οι υπεύθυνοι τα πήραν και τα έβαλαν πάλι στις θέσεις τους.
Εμπόδιζαν τον μουσικό, τον περίφημο Λουμπουναδί, που
συνόδευε με το βιολί του τη βουβή ταινία. Του είχαν υποδείξει να
παίζει «ευρωπαϊκά», αλλά εκείνος, ως γνήσιος καλλιτέχνης,
άρχισε τις αυθαιρεσίες. Ανάλογα μ’ αυτά που έβλεπε να
διαδραματίζονται στην οθόνη, έπαιζε μελαγχολικά όταν η κοπέλα
έκλαιγε και ζωηρά όταν οι κωμικές φιγούρες διαδέχονταν η μία
την άλλη. Όταν πλησίαζε το τέλος με το γάμο, που το ήξερε γιατί
ήδη είχε κάνει τέσσερις πρόβες χωρίς θεατές, αντί να παίξει την
προσυμφωνημένη ξέφρενη μαζούρκα, άρχισε να παίζει το
γνώριμο σε όλους σκοπό της συμιακιάς σούστας.

Ο κόσμος ενθουσιάστηκε και σηκώθηκε όρθιος. Ένας δυο
τολμηροί βγήκαν στο διάδρομο κι άρχισαν το χορό. Γρήγορα τους
μιμήθηκαν κι οι υπόλοιποι. Τα φώτα άναψαν κι ο χορός
συνεχιζόταν ξέφρενος.
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Ενθουσιασμένοι κατέληξαν σε σπίτια και καφενεία και
διηγόντουσαν σ’ αυτούς που δεν είχαν πάει τα απίστευτα που
είχαν δει. Το καταπληκτικό ήταν ότι ο καθένας αφηγιόταν μια
διαφορετική ιστορία. Ο βωβός κινηματογράφος επιδεχόταν
πολλές εκδοχές.

Η Μαρία άφησε τη Σεβαστή στο σπίτι της και συνέχισε για το
δικό της στα ψηλά του Χωριού. Ανέβηκε τα σκαλιά με φόρα, αλλά
λίγο πριν φτάσει στην πόρτα της στάθηκε. Δεν ήταν έτοιμη να
μπει στο σπίτι της. Ήθελε να καθίσει και να σκεφτεί. Η ιστορία
που είχε δει ήταν ωραία. Η κοπέλα, όμορφη και ντυμένη όπως οι
κυρίες των φωτογραφιών της Σεβαστής, είχε παντρευτεί στο
τέλος το παλληκάρι. Οι άλλοι, οι φίλοι του γαμπρού –ας πούμε–
έκαναν διάφορες χαζομάρες. Κρύβονταν σε βαρέλια που νόμιζαν
ότι ήταν άδεια ενώ ήταν γεμάτα νερό κι έβγαιναν μούσκεμα,
χτυπούσε ο ένας τον άλλο στ’ αστεία, ανέβαιναν σε δέντρα και
κουτρουβαλούσαν σαν παιδιά, τίναζαν αλεύρι σε ανυποψίαστους
περαστικούς και μετά γελούσαν. Αλλά τα γέλια δεν ακούγονταν.

Όταν μπήκε στο σπίτι της, είπε στις αδελφές και στη μάνα της
ότι «είδε» στον κινηματογράφο ένα ωραίο παραμύθι.

Η μάνα της τη διόρθωσε και της είπε ότι τα παραμύθια δεν τα
βλέπουν. Τα ακούν.

Η Μαρία δε μίλησε. Τι να της έλεγε; Ότι αυτά τα καινούργια
παραμύθια τα βλέπουν αλλά δεν τα ακούν;
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Τ Ο 1930 ήταν χρονιά μεγάλων αλλαγών για τη Μαρία και την
οικογένειά της. Ένα βραδάκι του Μαΐου έφτασαν στο βουνό ο

γιατρός κι ο παπα-Γιάννης. Κάθισαν και περίμεναν να τελειώσει ο
Σωτήρης με το άρμεγμα των ζώων. Η Ελένη είχε καταλάβει το
σκοπό της επίσκεψής τους κι είχε αγωνία για το αποτέλεσμα.
Όταν ήρθε κι ο Σωτήρης, έδιωξαν τα παιδιά για να συζητήσουν με
την ησυχία τους.

Το λόγο πήρε ο γιατρός. Είπε τα καλύτερα λόγια για τον
Θανάση και την οικογένειά του και κατέληξε ότι η Αννίκα θα
ζούσε καλή ζωή μαζί του. Ο Σωτήρης δε σχολίασε, παρά έστριβε
καινούργιο τσιγάρο.

«Βρε Σωτήρη», ανέλαβε τότε ο παπάς, «έχεις πέντε κορίτσια.
Δεν αρχίζεις να παντρεύεις ένα ένα να ησυχάσεις; Έτσι που πας,
θα καταστρέψεις την οικογένειά σου», τόνισε υπονοώντας τους
συνεχείς καβγάδες.

Ο Σωτήρης τελείωσε το τσιγάρο του, λες κι είχε ανάγκη εκείνη
την παράταση χρόνου για να σκεφτεί καλύτερα, και είπε:

«Τι μέρα έχουμε σήμερο;»
«Σάββατο», απάντησε έκπληκτος ο παπάς.
«Την άλλη Κυριακή θα παντρευτούν. Δε θέλω να ’ρχεται ούτε

αυτός ούτε οι φίλοι του και να μπαίνουν στο σπίτι μου. Έχω κι
άλλα θηλυκά παιδιά».

Η Ελένη, ανακουφισμένη απ’ την έκβαση της κουβέντας,
φώναξε τα παιδιά και τους ανακοίνωσε τα ευχάριστα. Επιτέλους
θα είχαν κι ένα γάμο στο σπίτι έπειτα από τόσες γκρίνιες,
δυστυχίες, καβγάδες και δύο κηδείες.

Η Αννίκα έλαμπε. Είχε πάρει το μάτι της και τον Θανάση, που
της είχε πετάξει πετραδάκια απ’ το μέρος που κρυβόταν.

Όταν έφυγαν οι επισκέπτες, άρχισαν οι συζητήσεις. Ο χρόνος
πίεζε. Οι μέρες ίσα που έφταναν για τις ετοιμασίες ενός γάμου.
Έπρεπε να βγάλουν τα προικιά της Αννίκας, σεντόνια, μπατανίες
και κιλίμια, όλα υφασμένα απ’ την Ελένη, ν’ αεριστούν.



Θα της έδιναν το σπιτάκι του Χωριού ως προίκα, κι επομένως
θα έπρεπε ν’ ανεβάσουν στο βουνό και τα πράγματα που δε θ’
άφηναν μέσα.

Έγιναν όλα όπως έπρεπε και μέσα στην προθεσμία. Φίλες,
γειτόνισσες και συγγενείς έβαλαν όλες ένα χέρι βοήθειας. Το σπίτι
καθαρίστηκε ως την πιο μικρή γωνία του, ρούχα αερίστηκαν,
γυαλικά πλύθηκαν, μπακιρικά γυαλίστηκαν. Όλα στην εντέλεια
για το νέο ζευγάρι.

Η Αννίκα έπλεε σε πελάγη ευτυχίας. Κι αν για τους υπόλοιπους
οι δέκα μέρες ήταν πολύ μικρό χρονικό διάστημα, για την ίδια
ήταν χρονιά ολόκληρη.

Έφτιαξαν κι έστειλαν στην οικογένεια του γαμπρού τις πιατέλες
με τα καλέσματα.

Την Παρασκευή, προπαραμονή του γάμου, τρεις ευτυχισμένες
παντρεμένες έπιασαν το προζύμι για τα ψωμιά του γάμου, ενώ
άλλες έφτιαχναν τα γλυκά. Τα φαγητά, παστίτσιο, γιαπράκια και
ψητά στο φούρνο, τα ετοίμασαν τη νύχτα του Σαββάτου.

Την Κυριακή έγινε ο γάμος. Στο σπίτι, όπως ήταν τότε η
συνήθεια. Ήρθε ο γαμπρός, ο παπάς, ο κουμπάρος κι οι
καλεσμένοι όλοι. Μόνο ο Σωτήρης δεν κατέβηκε απ’ το βουνό. Το
πείσμα τον κράτησε πάνω, κι όχι –τάχα– τα ζωντανά του. Όσο κι
αν προσπάθησε η Ελένη να του αλλάξει γνώμη, δεν τα κατάφερε.

Η Μαρία και οι αδελφές της είχαν βάλει τα καλά τους
φορέματα και φορούσαν και παπούτσια. Καμάρωναν την αδελφή
τους που παντρευόταν.

Η Αννίκα ήταν πανέμορφη με το νυφικό και το πέπλο της. Ψηλή
κι ευθυτενής σαν λαμπάδα. Αυτή που στα τριάντα δύο της θα
έμενε παράλυτη και θα περνούσε την υπόλοιπη ζωή της σε μια
πάνινη πολυθρόνα. Δεν την ένοιαζε που ο πατέρας της δεν είχε
έρθει στο γάμο. Αρκεί που δίπλα είχε τον Θανάση της.

65/340



Το γλέντι κράτησε ως τα ξημερώματα με χορούς και σπασίματα
πιάτων.

Έπειτα η Ελένη πήρε τα παιδιά κι ανέβηκαν στο βουνό.

Τώρα τη θέση της Αννίκας στα πρόβατα την είχε πάρει η Μαρία κι
ήταν εξαιρετικά δυστυχής. Όταν άνοιξαν τα σχολεία, εκείνη δεν
πήγε. Κι έτσι δεν παρακολούθησε την τελευταία τάξη του
δημοτικού. Έκλαιγε συνέχεια. Περπατούσε πλάι στα ήρεμα
ζωντανά κι έκλαιγε. Άρμεγε κι έκλαιγε. Τυροκομούσε κι έκλαιγε.
Ο Σωτήρης νευρίαζε με τη συμπεριφορά της κι η Ελένη την
έβλεπε να μαραζώνει και στενοχωριόταν. Καταλάβαινε ότι αυτό
το παιδί δεν έκανε για τέτοιες δουλειές. Το μυαλό του ήταν
διαρκώς αλλού.

Όταν ξέσπασε μια καλοκαιρινή καταιγίδα, η Μαρία μπήκε για
να προφυλαχτεί σε μια μικρή σπηλιά. Ήξερε ότι θα ήταν
επικίνδυνο να καθίσει κάτω από δέντρο. Οι κεραυνοί έσκαγαν με
δύναμη και θα μπορούσαν να τη σκοτώσουν, όπως είχε συμβεί
πριν από δύο χρόνια μ’ ένα βοσκό κοντά στο μοναστήρι του
Σωτήρη του Μεγάλου. Χωμένη στη σπηλιά, άφησε το κοπάδι να
το φυλάνε τα σκυλιά. Άρχισε πάλι να κλαίει. Τι τα είχε μάθει τόσα
γράμματα; Για να βόσκει πρόβατα; Και γιατί δεν την άφηναν να
πάει στο σχολείο κι έπειτα στο Γυμνάσιο, όπως θα έκανε το
Ρηνάκι και η Σεβαστή; Μήπως αυτή δεν άξιζε; Όχι, άξιζε και
παράξιζε. Το είχε πει κι η δασκάλα.

Η Μαρία είχε «δηλητηριαστεί» απ’ τα γράμματα, όπως της
επαναλάμβανε ο πατέρας της κάθε φορά που δεν έκανε καλά τη
δουλειά της.

«Δηλητήριο, καλέ, είναι τα γράμματα. Το ’ξερα γω και γι’ αυτό
δεν τα ’θελα για τα παιδιά μου», ήταν η μόνιμη επωδός του.

Όταν η Μαρία ξύπνησε, είχε πέσει κιόλας το σκοτάδι. Έντρομη
βγήκε απ’ τη σπηλιά και σφύριξε στα σκυλιά να μαζέψουν το
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κοπάδι. Είχε αργήσει για το βραδινό άρμεγμα κι ο πατέρας της θα
ήταν ήδη θυμωμένος.

Κατέβαινε βιαστική την κατηφόρα και σκεφτόταν όσα θ’
άκουγε. Πραγματικά ο πατέρας της κι η μάνα της είχαν φοβηθεί
ότι μπορεί κάποιος κεραυνός να είχε χτυπήσει το κορίτσι, που έτσι
κι αλλιώς δεν είχε τα μυαλά του στο κεφάλι του κι όλο
ονειροβατούσε κι έκλαιγε.

Όταν την είδαν να καταφτάνει ανακουφίστηκαν. Αλλά ενώ η
Ελένη έβγαλε το ξαλάφρωμά της ρωτώντας την αν ήταν καλά, ο
Σωτήρης άρχισε τις γκρίνιες και τις μουρμούρες. Κι όταν είδε ότι
έλειπαν δυο αρνάκια, τη βούτηξε απ’ τα κοτσίδια και της έδωσε
ένα γερό ξύλο. Μετά άφησε τις γυναίκες ν’ αρμέγουν και
παίρνοντας τα σκυλιά βγήκε να βρει τ’ απολωλότα πρόβατα.

«Θα φύω», έλεγε ανάμεσα στους λυγμούς της η Μαρία,
αρμέγοντας και νερώνοντας ταυτόχρονα το γάλα.
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Σ ΑΝ ΑΠΟ μηχανής θεός έφτασε την άνοιξη του 1931 μια
μακρινή θεία απ’ την Αίγυπτο. Ανέβηκε στο βουνό να βρει την

Ελένη και να της προτείνει να πάρει μαζί της στο Πορτ Τεουφίκ
ένα απ’ τα κορίτσια. Θα το είχε για παρέα, θα το σπούδαζε, θα το
προίκιζε και θα το καλοπάντρευε, όπως είπε της Ελένης.

Η Μαρία αμέσως προθυμοποιήθηκε και είπε «Θα πάω εγώ»,
φοβούμενη μήπως την προλάβαινε κάποια απ’ τις αδελφές της.
Καμία όμως άλλη δεν ήθελε ν’ αφήσει τα γνώριμα –έστω αυτά τα
σκοτεινά και γκρινιάρικα– και να πάει στο άγνωστο. Για τη
Μαρία όμως το όποιο άγνωστο ήταν προτιμότερο απ’ τη ζωή που
έκανε.

Το βράδυ που τα είπανε στον Σωτήρη και ζήτησαν τη γνώμη
του, εκείνος είπε:

«Λαγούς με πετραχήλια τάζει η γριά».
Και για πρώτη φορά είχε δίκιο, όπως θ’ αποδεικνυόταν στο

μέλλον. Το μέλλον όμως ήταν μακριά, ενώ το παρόν που ζούσε η
Μαρία ήταν καυτό και μίζερο.

Η θεία άφησε τη διεύθυνσή της γραμμένη καθαρά σ’ ένα χαρτί
κι έφυγε γιατί τελείωναν οι μέρες του «κονζέ» της, όπως είπε. Θα
γύριζε στην Αίγυπτο και θα παραλάμβανε τη Μαρία όταν εκείνη
θα έφτανε με το καλό.

Τώρα έπρεπε η Μαρία να βγάλει πασαπόρτι. Μετά από τόσες
φανταστικές αναφορές σ’ αυτό τα προηγούμενα χρόνια, είχε έρθει
επιτέλους η ώρα του.

Ο καραμπινιέρος κάτω στον Γιαλό, που πήγαν να ρωτήσουν,
τους είπε ότι έπρεπε να πάει με τη μάνα της στη Ρόδο για τα
χαρτιά, γιατί ήταν ανήλικη. Τους είπε ακόμα ότι χρειάζονταν
οπωσδήποτε και φωτογραφίες.

Πήγαν στο φωτογραφείο του Στέλιου στην Καλή Στράτα. Ο
φωτογράφος τη ρώτησε αν πρόκειται για διαβατήριο ή για
γαμπρό.

«Για διαβατήριο», είπε κατακόκκινη από ντροπή η Μαρία.
Την έβαλε να καθίσει σε μια καρέκλα, την ίσιωνε από δω, την

τραβούσε από κει κι επιτέλους της είπε να μείνει ακίνητη. Εκείνος



χώθηκε κάτω από ένα μαύρο πανί και ψαχούλεψε κάτι. Ένα φως
άστραψε και τύφλωσε τη Μαρία.

Οι φωτογραφίες ήταν «εβδομαδιαίες» κι έπρεπε να τις
περιμένουν. Όταν πια όλα ήταν έτοιμα, η Ελένη κι η Μαρία
μπήκαν στο καΐκι του Νικόλα για να πάνε στη Ρόδο. Ποτέ δεν
είχαν ξαναταξιδέψει. Γεννημένες σε νησί, αυτές λογάριαζαν τον
εαυτό τους για βουνίσιες. Το ταξίδι ήταν πολύ άσχημο. Φυσούσε
δυνατά και το καΐκι τραμπαλιζόταν κι έσκαγε με την κοιλιά πάνω
στα κύματα. Η Ελένη ξερνοβολούσε ασταμάτητα. Η Μαρία
φοβόταν, αλλά δε ζαλιζόταν. Μόνο λυπόταν τη μάνα της που ήταν
κίτρινη σαν το λεμόνι που της είχαν δώσει να μυρίζει για να της
κόβει τις αναγούλες.

Όταν έφτασαν στη Ρόδο και βγήκαν έξω, περπατούσαν όπως οι
ναυτικοί, μ’ ανοιχτά τα πόδια, για να στηρίζονται πότε στο ένα και
πότε στο άλλο, ακόμα κι όταν πατούσαν σε σταθερό έδαφος.

Το καΐκι είχε δέσει στο Μαντράκι, κοντά στους ανεμόμυλους.
Δεκάδες καΐκια ήταν αραγμένα εκεί απ’ όλα τα Δωδεκάνησα.
Άλλα μόλις είχαν φτάσει κι άλλα ετοιμάζονταν μ’ ανοιγμένα τα
πανιά ν’ αποπλεύσουν. Εμπορεύματα, κηπευτικά και ζώντα ζώα
ήταν αραδιασμένα στο μόλο. Μια βουή τούς έπαιρνε τ’ αυτιά και
τις ζάλιζε χειρότερα απ’ ό,τι η θάλασσα. Αυτές δεν ήταν
μαθημένες με τόσο κόσμο.

Στη Ρόδο είχε βρέξει κι οι δρόμοι γυάλιζαν σαν καθρέφτες. Η
Μαρία έκθαμβη κοιτούσε γύρω της. Τα μεγάλα κτήρια, τόσο
μεγάλα δεν είχε δει ποτέ της, το Κάστρο των Ιπποτών στο βάθος,
το Τελωνείο, το Κυβερνείο. Ο Νικόλας περπατούσε δίπλα τους και
τους τα έδειχνε, ως πολύξερος και πολυταξιδεμένος.

Η Μαρία πιο πολύ απ’ τα κτήρια θαύμαζε τους ανθρώπους.
Υπήρχαν νησιώτες με φουφούλες σαν του πατέρα της και
γυναίκες με φουστάνες σαν της μάνας της, αλλά υπήρχαν και
πολλοί με φράγκικα.

«Κοίτα, καλέ», είπε της μάνας της, «αυτός τσουλάει πάνω σε
δυο ρόδες».
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«Ποδήλατο είναι», τους εξήγησε ο Νικόλας. «Κι αυτό εκεί
αμαξάκι».

«Ποδήλατο, αμαξάκι», επανέλαβε η Μαρία. «Ωραία θα ’ναι να
κάθεσαι σ’ αυτό τ’ αμαξάκι και να σε πηγαίνουν τα μουλάρια».

«Αυτά είναι άλογα», τη διόρθωσε ο Νικόλας λίγο ανυπόμονος,
επειδή βιαζόταν να τελειώσει και να γυρίσει στο καΐκι του.

Τις οδήγησε σ’ ένα μεγάλο κτήριο όπου στεγαζόταν η υπηρεσία
διαβατηρίων. Κόσμος μπαινόβγαινε κι οι Ιταλοί υπάλληλοι
ξεχώριζαν καθαροί, ευθυτενείς και με τον αέρα της εξουσίας.

Μπήκαν σ’ ένα γραφείο. Στάθηκαν στην ουρά πίσω από δυο
Χαλκίτες. Η συζήτηση με τον υπάλληλο γινόταν στα ιταλικά και
για όσους δεν τα μιλούσαν, υπήρχε και ο τσιτσερόνε για να
μεταφράζει.

Όταν ήρθε η σειρά τους, ανέλαβε ο Νικόλας, ως άνθρωπος
κοσμογυρισμένος. Είπε του Ιταλού που καθόταν σαν πρίγκιπας
στο γραφείο του κι έβαζε σφραγίδες με κύρος μητροπολίτη ότι
ήθελαν πασαπόρτι για το κορίτσι.

«Piccolo», είπε σε απλοϊκά ιταλικά αυτός, κάνοντας ταυτόχρονα
και επεξηγηματικές κινήσεις.

Η Μαρία ένιωσε τον κίνδυνο. Ήδη από τη Σύμη ο
καραμπινιέρος τούς είχε πει ότι πασαπόρτι βγάζουν μόνο όσοι
έχουν συμπληρώσει τα δεκατέσσερα. Κι η Μαρία ήταν μόνο
δώδεκα. Κάποιοι που ήξεραν κι είχαν χρησιμοποιήσει τα ίδια
κόλπα την είχαν συμβουλέψει και φορούσε μακρύ φουστάνι κι
είχε σηκώσει ψηλά τα κοτσίδια της, για να δείχνει μεγαλύτερη.

Ο φόβος της απόρριψης τής έδωσε κουράγιο και είπε του
υπαλλήλου:

«Io voglio partire. Partire».
Επανέλαβε τη μαγική λέξη partire, ελπίζοντας ότι ο πόθος της

για φευγιό θα της έδινε και το δικαίωμα στο πολυπόθητο
πασαπόρτι.

«Piccolo», επέμεινε ο πεισματάρης Ιταλός.
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«Όχι, καλέ. Δεκατεσσάρων είναι, μα είναι κατσιασμένο», είπε ο
Νικόλας στον τσιτσερόνε.

Εκείνος τα μετέφρασε στον αρμόδιο κι αυτός, βλέποντας και
την ουρά που όλο και μεγάλωνε, αναστέναξε κι αφού πήρε το
ειδικό έντυπο, άρχισε να συμπληρώνει τα στοιχεία της Μαρίας.
Έγραψε το επίθετο, το όνομα και ως έτος γεννήσεως σημείωσε
1917.

Η Μαρία παρέλαβε το πολυπόθητο έγγραφο.
«Nazionalità: Italiana», ψιθύρισε καθώς το διάβαζε.
Αυτός ο ορισμός, που ήταν τόσο μισητός για τους συμπατριώτες

της, αυτή την άφηνε παντελώς αδιάφορη. Ας έγραφε ό,τι ήθελε,
λίγο την ένοιαζε. Αυτή ήξερε ότι ο δρόμος ήταν ανοιχτός πια για
την Αίγυπτο. Είτε ως Ιταλίδα είτε ως Ελληνίδα, θα έφευγε. Αυτό
μετρούσε.

Γύρισαν το ίδιο βράδυ στη Σύμη. Ο αέρας είχε πέσει κι έτσι το
ταξίδι ήταν σχετικά καλό. Σχετικά. Γιατί σ’ αυτά τα μέρη τα
ρεύματα ήταν πάντα πολύ δυνατά και τα καΐκια κουνιόνταν
ακόμα και χωρίς κύματα.

Πέρασαν τη νύχτα στης Αννίκας και με το χάραμα ανέβηκαν
στο βουνό. Η Μαρία με χαρά κι ενθουσιασμό που δεν κρυβόταν
έδειξε σ’ όλους το πασαπόρτι. Έπειτα το πήρε και το φύλαξε στα
εικονίσματα. Θα έμενε εκεί μέχρι που θα ερχόταν το μεγάλο
καράβι που θα την πήγαινε στην Αίγυπτο, τη Γη της Επαγγελίας.

Το βραδάκι, μετά το άρμεγμα, ο Σωτήρης την πήρε παράμερα
να της μιλήσει. Για πρώτη φορά μια μελαγχολία σκοτείνιαζε τα
μάτια του. Η φωνή του ήταν τρυφερή και λυπημένη μαζί.

«Πού θα πας, βρε κοράκι μου; Το σκέφτηκες καλά; Εκεί που θα
πας, δε θα ξέρεις κανένα. Θυμάσαι που πήγες για μια βραδιά στη
θεία Μαριώ και γύρισες το πρωί μετανιωμένη; Πώς θα γυρίσεις
από κει, που θα σε χωρίζει η θάλασσα;»

«Ήμουνα μικρή τότε», είπε σταθερά η Μαρία.
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«Πού θα μας αφήσεις γέρους ανθρώπους;» είπε ο Σωτήρης, που
τότε ήταν τριάντα εφτά χρόνων.

Δεν το έκανε με σκοπό μόνο να τη συγκινήσει και να την
αποτρέψει. Έτσι ένιωθε. Είχε ήδη παντρέψει μια κόρη και σε λίγο
θα γινόταν και παππούς. Άρα πάει η ζωή... Τον στενοχωρούσε κι
αυτός ο πόθος του κοριτσιού για φευγιό. Τόσο άσχημα πια
περνούσε μαζί τους; Τόσο δεν τα είχε καταφέρει ως πατέρας;
Εκείνη την ώρα δε θυμόταν τη δική του συμπεριφορά. Ένιωθε ότι
έχανε τον έλεγχο, ότι έχανε ένα του παιδί.

«Μπορεί και να μη μας ξαναδείς ποτέ», της είπε με μια
τελευταία προσπάθεια.

«Γιατί, καλέ; Τόσος κόσμος πάει κι έρχεται απ’ την Αίγυπτο. Θα
’ρτω κι εγώ», είπε η Μαρία μ’ ενθουσιασμό, νομίζοντας ότι το
ταξίδι απ’ την Αίγυπτο θα ήταν τόσο εύκολο όσο αυτό στη Ρόδο.

Το Δικισί ένα απόγευμα έπιασε την αδελφή της την Ελένη και της
είπε:

«Πού τ’ αφήνεις, μωρή, το παιδί;»
Εκείνη το είχε σκεφτεί πολύ όλον αυτό τον καιρό. Τις νύχτες

ξυπνούσε και συλλογιζόταν αν έκανε καλά που δεν έλεγε το
μεγάλο «όχι».

«Ίσως είναι το τυχερό της», είπε στο Δικισί. «Τι ζωή θα κάνει
εδωνά;»

«Την ίδια που θα ζήσουν και τ’ άλλα σου κορίτσια. Την ίδια που
έζησες κι εσύ».

«Κι αυτό το λες για καλό; Δεν είν’ αυτή για τα πρόβατα. Δε θ’
αντέξει αυτή άντρα βοσκό, κουβέντες άσχημες και βαρύ χέρι. Δε
σηκώνει μύγα στο σπαθί της. Το ξέρω το κοράκι μου», είπε η
Ελένη κι έβαλε τα κλάματα.

72/340



Γιατί άλλο είναι η απόφαση κι άλλο τα συναισθήματα που την
ακολουθούν.
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Ξ ΗΜΕΡΩΣΕ επιτέλους η ημέρα της αναχώρησης. Η Μαρία
κατέβηκε με τη μάνα της, την Αστραδενή και τον Βασίλη στο

Μουράγιο – τον πατέρα της, τη Θαρινή και το Ζωοπιάκι, που
έμειναν με τα πρόβατα, τους είχε αποχαιρετήσει αποβραδίς.

Είχε πια συμπληρώσει τα δώδεκα και η εποχή της δωδεκαετούς
προστασίας, από «φωτιά, κρημνό και κάθε κακό», όπως είχε
ορίσει ο παπάς όταν τη βάφτισε, είχε λήξει. Απροστάτευτη αλλά
ανεξάρτητη, έμπαινε σε μια νέα περίοδο της ζωής της.

Πλήθος κόσμου περίμενε την άφιξη του πλοίου για την
Αλεξάνδρεια.

Η αιμορραγία του νησιού συνεχιζόταν. Στα 1912, όταν οι Ιταλοί
κατέλαβαν το νησί, οι Συμιακοί εκτός απ’ τα προνόμια έχασαν και
τα μεγάλα χτήματα που είχαν στα απέναντι μικρασιατικά
παράλια. Οι εμπορικές δραστηριότητες μειώθηκαν και στο τέλος
εξαφανίστηκαν. Η κατάρρευση της αγγλικής λίρας στα 1926
έδωσε το καίριο πλήγμα στην οικονομία του νησιού, μιας και τα
συμιακά σφουγγάρια αγοράζονταν από Άγγλους εμπόρους. Η
Σύμη φυτοζωούσε έπειτα από αδιάκοπη ακμή αιώνων. Οι ηρωικές
εποχές είχαν χαθεί ανεπιστρεπτί. Από το 1912, που ήρθαν οι
Ιταλοί, είχε χάσει το εξήντα τοις εκατό του πληθυσμού της κι
αυτοί που έφυγαν ήταν κυρίως οι νέοι. Οι περισσότεροι πήγαν
μετανάστες στην Αίγυπτο. Το άνοιγμα της Διώρυγας του Σουέζ
απ’ τον Ντε Λεσέψ έδωσε δουλειά κι ελπίδα σε πολλούς. Οι
Δωδεκανήσιοι εγκατέλειπαν τα νησιά τους –κυρίως τα άγονα,
Χάλκη, Κάσο και Σύμη– σαν τ’ αποδημητικά.

Σωρός τα μπαγκάζια, αραδιασμένα στο Μουράγιο. Μπόγοι,
χαρτονένιες και δερμάτινες βαλίτσες δήλωναν και την ταξική
προέλευση των κατόχων τους. Οι μπόγοι υπερτερούσαν σαφώς.

Όταν μπήκε στο λιμάνι το μεγάλο βαπόρι, ψίθυροι και κλάματα
άρχισαν. Η σκληρή ώρα του αποχαιρετισμού είχε φτάσει.

Το «Tevere», βαφτισμένο προς τιμήν του ποταμού Τίβερη, έριξε
άγκυρες και μεγαλοπρεπές περίμενε τους επιβάτες.

Δεκάδες παιδιά, στην ηλικία πάνω κάτω της Μαρίας, έφευγαν
εγκαταλείποντας γονείς και πατρίδα. Ήταν συνηθισμένο εκείνα



τα χρόνια να φεύγουν μόνα τους τα παιδιά. Αλλά δεν ήταν τα
παιδιά συνηθισμένα να φεύγουν μόνα τους.

Η Μαρία έπεσε στην αγκαλιά της μάνας της. Δυο φωνές
πάλευαν μέσα της, διαφορετικές κι αλληλοσυγκρουόμενες.
«Μείνε», της ψιθύριζε η μία. «Φύγε», της έλεγε επιτακτικά η
δεύτερη.

Η Ελένη έσφιγγε τη θυγατέρα της κι έκλαιγε. Γρήγορα όμως
κατάλαβε ότι έπρεπε να βοηθήσει το παιδί και γι’ αυτό το χτύπησε
στην πλάτη απαλά. Χώρισαν δακρυσμένες. Η Μαρία φίλησε τ’
Aστραδενάκι κι άρπαξε δυνατά στην αγκαλιά της τον Βασίλη,
ολόκληρο παλληκαράκι πια έξι χρονώ. Το αγόρι με τα πυρετικά
μάτια την κοιτούσε σαν να την αποχωριζόταν για πάντα. Θα τον
έβλεπε άλλη μία φορά, το 1936, πριν χαθεί ο Βασίλης με τόσο
άδοξο τρόπο.

Μια γειτόνισσα, η Πελαγία, που γύριζε στην Αλεξάνδρεια, είχε
αναλάβει να προσέχει τη Μαρία στη διάρκεια του ταξιδιού.

Ανέβηκαν στο πλοίο. Το αποχαιρετιστήριο σφύριγμα
ακούστηκε κι ο ήχος της άγκυρας που ανέβαινε έγδαρε την
καρδιά των μανάδων στην προκυμαία. Έμεναν ακίνητες στις
θέσεις τους χωρίς το κουράγιο ούτε καν να κουνήσουν τα χέρια
τους. Θα έμεναν έτσι βουβές, μέχρι που θα χανόταν το πλοίο πίσω
απ’ τον τελευταίο κάβο.

Η Πελαγία έδειξε στη Μαρία ένα μέρος στο σκεπασμένο
κατάστρωμα που ήταν απάγκιο. Βόλεψε τον μπόγο της και το
καλαθάκι με τα φαγώσιμα που της είχε δώσει η μάνα της, κρίθινα
παξιμάδια, μυζήθρα και κεφτεδάκια κι ένα μπουκάλι με νερό.

Η Πελαγία, αφού βεβαιώθηκε ότι το κορίτσι είχε τακτοποιηθεί
κι αφού της είπε ότι θα την είχε στο νου της, βιάστηκε να πάει να
ξαπλώσει στην καμπίνα της, γιατί η θάλασσα την πείραζε και
περνούσε όλο το ταξίδι σχεδόν ημιθανής.
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Η Μαρία δεν απομακρύνθηκε απ’ τη θέση της ολόκληρη την
ημέρα. Εκεί καθόταν και προσπαθούσε να μη σκέφτεται τη μάνα
και τ’ αδέλφια της. Και τα λυπημένα μάτια του πατέρα της. Είχε
διαγράψει τις γκρίνιες, τους καβγάδες και τον αψύ του
χαρακτήρα. Της είχαν μείνει τα λυπημένα μάτια του καθώς
προσπαθούσε να την πείσει να μη φύγει. Έφευγε. Επιτέλους.
Αλλά δεν ένιωθε τόσο χαρούμενη όσο θα περίμενε. Ένας φόβος
άρχισε ν’ απλώνεται μέσα της και να την κάνει να κάθεται
μαζεμένη στη θέση της.

Το απόγευμα πέρασε ο Ιταλός γιατρός να δει πώς ήταν οι
επιβάτες. Είδε τη Μαρία, μικροκαμωμένη, με τα τρία κοτσίδια και
το μακρύ φουστάνι, και τη συμπόνεσε. Της έπιασε την κουβέντα
στα ιταλικά. Τη ρώτησε αν ταξιδεύει μόνη της, πού πηγαίνει, αν
χρειάζεται κάτι. Η Μαρία απαντούσε μονολεκτικά. Καταλάβαινε
ότι ο γιατρός είχε καλή πρόθεση, ότι ήταν ένας ευγενικός
άνθρωπος, όμως ήταν Ιταλός. Και με τους Ιταλούς η Μαρία ήταν
δύσπιστη, όπως κι όλοι οι συμπατριώτες της.

«Vuoi mangiare qualcosa?» τη ρώτησε ο γιατρός.
«Ce l’ ho”», του απάντησε η Μαρία και του έδειξε το καλαθάκι

με τα φαγώσιμα.
Δεν είχε αγγίξει τίποτα. Μόνο νερό έπινε, αλλά ακόμα κι αυτή η

γουλιά κατέβαινε με το ζόρι.
Ο γιατρός πήρε το μπουκάλι να της το γεμίσει. Ήταν ένας

αγαθός άνθρωπος, γεμάτος κατανόηση για το δράμα των
ξεριζωμένων. Κυρίως τα παιδιά που ταξίδευαν μόνα τους τον
συντάραζαν. Τόσα ταξίδια είχε κάνει, τόσα παιδιά μόνα είχε δει κι
ακόμα δεν το είχε συνηθίσει.

Γύρισε με το μπουκάλι γεμάτο και μια ζεστή μπουγάτσα. Τα
έδωσε στη Mαρία, της χάιδεψε τρυφερά το κεφάλι κι αποχώρησε
σιωπηλός.

Μόλις απομακρύνθηκε ο γιατρός, η Μαρία πέταξε την
μπουγάτσα στη θάλασσα.
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Η Πελαγία εμφανίστηκε το βράδυ σαν φάντασμα. Άσπρη και με
τεντωμένα χαρακτηριστικά απ’ το φόβο. Ο καιρός ήταν καλός, δε
φυσούσε καθόλου, το πλοίο μόλις που κουνιόταν, αλλά κι αυτό της
έφτανε και τη ζάλιζε.

Η Μαρία κατουριόταν από ώρα και κρατιόταν όλο αγωνία. Είχε
αποφασίσει ότι αν δε φανερωνόταν η Πελαγία, σε λίγο θα έπρεπε
να ρωτήσει κάποιο καμαρότο, απ’ αυτούς που τριγύριζαν στο
πλοίο ντυμένοι σαν γαμπροί. Θα του έλεγε «Dove fanno la pipi?»
δηλαδή πού κατουρούν. Αλλά η ντροπή την έπνιγε ακόμα και που
το σκεφτόταν. Κι ευτυχώς γι’ αυτήν η εμφάνιση της Πελαγίας τη
λύτρωσε απ’ την ταπείνωση και την αγωνία.

Η Πελαγία την οδήγησε στις τουαλέτες. Η Μαρία σημείωσε το
δρομολόγιο στο μυαλό της για να μην έχει κανέναν ανάγκη. Της
έδειξε εκεί που πρέπει να πηγαίνουν οι γυναίκες, εκεί που έξω απ’
την πόρτα υπήρχε το σχέδιο μιας κυρίας.

Η Μαρία μπήκε στον προθάλαμο και θαμπώθηκε απ’ το μεγάλο
καθρέφτη και το νιπτήρα. Μέσα όμως στο χώρο της τουαλέτας τα
’χασε εντελώς. Δίπλα σ’ ένα λεβιέ υπήρχε η υπόδειξη «Tirare»,
δηλαδή κατεβάστε. Το έκανε κι απόμεινε να κοιτάει τα νερά να
τρέχουν άφθονα. Φοβήθηκε ότι κάτι λάθος είχε κάνει, γιατί δεν
ήταν δυνατόν να σκορπάνε έτσι τα νερά. Ντράπηκε να ρωτήσει
την Πελαγία, η καημένη μόλις που στεκόταν στα πόδια της.

Γύρισαν η κάθε μια στη θέση της. Η Μαρία ψευτοκοιμόταν τη
νύχτα. Φοβόταν μήπως έρθει κάποιος και της αρπάξει τον μπόγο
με τα υπάρχοντά της, δυο αλλαξιές καινούργια εσώρουχα, δύο
φουστάνια και μια πλεχτή ζακέτα.

Ο ήλιος βγήκε απ’ τη θάλασσα τεράστιος και κόκκινος. Πρώτη
φορά έβλεπε η Μαρία ανατολή ηλίου στη θάλασσα. Σαν θαύμα
ήταν. Θυμήθηκε κι όταν πρωτόδε τη θάλασσα. Έτυχε να φυσάει
γερή σοροκάδα και τα κύματα καβαλούσαν και πλημμύριζαν τα
Χασαπειά. Σαν θηρίο ήταν. Την είχε φοβηθεί τότε. Τώρα ταξίδευε
πάνω της, αλλά δεν τη φοβόταν. Τώρα την τρόμαζε το άγνωστο.
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Η δεύτερη μέρα του ταξιδιού κύλησε ήρεμη. Η Μαρία έφαγε
δυο τρία κεφτεδάκια κι έκανε και μια βόλτα, χωρίς να χάνει απ’ τα
μάτια της τον πολύτιμο μπόγο. Έπιασε μάλιστα και την κουβέντα
με δυο μεγάλα κορίτσια που γύριζαν στην Αλεξάνδρεια.

«Εγώ πάω στο Πορτ Τεουφίκ», τους είπε.
«Ου, έχεις μεγάλο ταξίδι μπροστά σου», της είπαν οι πολύξερες.

«Μια μέρα με το τρένο είναι απ’ την Αλεξάνδρεια».
Γύρισε στη γωνιά της και μούλωξε. Νόμιζε ως τότε ότι το Πορτ

Τεουφίκ ήταν δίπλα –ας πούμε– στο λιμάνι που θα έφτανε το
πλοίο. Τι θα γινόταν; Πώς θα έμπαινε σ’ αυτό το «τρένο»; Και τι
ήταν το «τρένο»; Αχ, τι ήθελε να φύγει. Είχε πιστέψει ότι όλα θα
ήταν εύκολα. Ότι θα έβγαινε απ’ το πλοίο και θα βρισκόταν
αμέσως στο σπίτι της θείας Σταματίας. Τώρα;

Μόλις είδε την Πελαγία, όρμησε και τις έκανε απανωτές
ερωτήσεις.

«Μη σκας, καλέ. Μη σεκλετίζεσαι», την ησύχασε εκείνη. «Όλα
κανονισμένα είναι. Εσύ θα περιμένεις στο βαπόρι κι εγώ, μόλις
βγω, θα τηλεφωνήσω στο Πατριαρχείο και θα ’ρτουν να σε
παραλάβουν».

Ωραία την ησύχασε. Νέες λέξεις ήρθαν να προστεθούν και να
την αναστατώσουν. «Θα τηλεφωνήσω», «Πατριαρχείο»... Τι ’ναι
τούτα πάλι;

Το απόγευμα ο καιρός ζέστανε για τα καλά. Ένα αεράκι καυτό
έφτανε απ’ το νότο κι έκανε τις κυρίες να βγάλουν τις βεντάλιες
τους. Τώρα όλος ο κόσμος περιφερόταν στα καταστρώματα. Αυτοί
που είχαν κάνει κι άλλες φορές το ταξίδι ήξεραν ότι πλησίαζαν.
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 1931-1945
Τα χρόνια της δράσης



Έ ΦΤΑΣΑΝ βράδυ στην Αλεξάνδρεια. Η Μαρία έβλεπε τα
φώτα στην προκυμαία. Κι αν είχε εντυπωσιαστεί τότε που

για πρώτη φορά είχε δει τα ηλεκτρικά στη Σύμη, τώρα τα είχε
χάσει εντελώς. Φώτα παντού. Στην παραλιακή λεωφόρο, στα
μεγάλα σπίτια που υψώνονταν κατά μήκος της. Πολύ ψηλά
σπίτια, με τέσσερα και πέντε πατώματα.

Πολύ πλούσιοι πρέπει να είναι αυτοί εδώ, σκέφτηκε με
θαυμασμό.

Ο κόσμος άρχισε να κατεβαίνει μόλις έδεσε το πλοίο.
Χαμάληδες, που φορούσαν μακριές, σαν γυναικείες, ρόμπες,
φόρτωναν τις βαλίτσες σε καρότσια, κι αμαξάκια σαν κι αυτά της
Ρόδου περίμεναν να πάρουν τους επιβάτες.

Μια νέα γλώσσα έφτανε στ’ αυτιά της Μαρίας. Μια γλώσσα
γεμάτη άγρια φωνήεντα και τραχιά σύμφωνα. Νέος κόσμος, νέα
γλώσσα.

Ήρθε η Πελαγία βιαστική μαζί μ’ έναν καμαρότο κι έδωσε τις
τελευταίες εντολές.

«Θα μείνεις εδώ. Δε θα το κουνήσεις ρούπι. Εγώ θα
τηλεφωνήσω στο Πατριαρχείο και θα ’ρτει το αυτοκίνητο να σε
πάρει. Ο κύριος από δω θα σε ειδοποιήσει. Εντάξει;»

«Εντάξει», έγνεψε η Μαρία γεμάτη φόβο κι ερωτήσεις που δεν
τόλμησε να κάνει.

Στεκόταν στην κουπαστή και κοιτούσε τον κόσμο που όλο και
αραίωνε. Σε λίγη ώρα κανένας δεν κατέβαινε πια απ’ το βαπόρι.
Χάθηκαν κι οι χαμάληδες.

Ήταν μόνη της στο κατάστρωμα. Το πλήρωμα λες και είχε
εξαφανιστεί.

Κι αν η Πελαγία δεν έκανε αυτό το –πώς το είπε;–
τηλεφώνημα; Κι αν δεν έβρισκε κανέναν στο Πατριαρχείο; Τι θα
έκανε μόνη της στο καράβι;



Θα έπρεπε να είναι μόνον έντρομη, αλλά δεν ήταν. Ένιωθε κάτι
απροσδιόριστο. Ένιωθε ότι της άρεσε αυτός ο τόπος με τα φώτα,
το ζωηρό κόσμο, την κίνηση, τη ζέστη και την ευωδιά μιας
πλούσιας γης.

Σε λίγο είδε τον καμαρότο που ερχόταν προς το μέρος της. Τη
βοήθησε να πάρει τα πράγματά της και μαζί κατέβηκαν τη σκάλα
του πλοίου.

Η Μαρία φρόντισε να πατήσει με το δεξί την αφρικανική γη. Τη
γη των υποσχέσεων.

Μια κυρία την περίμενε στην προκυμαία.
«Καλώς τη Μαρία», την υποδέχτηκε θερμά. «Καλώς όρισες

στην Αλεξάνδρεια. Είμαι η κυρία Θέκλα απ’ το Πατριαρχείο».
«Ευχαριστώ», ψιθύρισε σαν χαμένη η Μαρία.
«Μην ανησυχείς καθόλου. Όλα θα πάνε καλά», είπε η κυρία

Θέκλα, που είχε πείρα από αφίξεις αθώων. «Τώρα θα μπούμε στ’
αυτοκίνητο και θα πάμε στο Πατριαρχείο, να ησυχάσεις και να
ξεκουραστείς απ’ το ταξίδι».

«Ναι», έγνεψε μόνο η Μαρία.
Η κυρία Θέκλα άνοιξε μια πόρτα κι έσπρωξε απαλά μέσα τη

Μαρία.
Ο οδηγός κάθισε στο μπροστινό κάθισμα και γύρισε ένα κλειδί.

Ένα τρομερό μουγκρητό ακούστηκε κι ένα τράνταγμα έκανε τη
Μαρία ν’ αρπάξει έντρομη το χέρι της κυρίας Θέκλας.

«Μη φοβάσαι. Είναι η μηχανή του αυτοκινήτου. Πρώτη φορά
μπαίνεις σ’ αυτοκίνητο, δεν είν’ έτσι;» ρώτησε τρυφερά τη Μαρία.

«Ιναί», απάντησε εκείνη, χωρίς όμως να πάρει το χέρι της.
Η κυρία Θέκλα της το χάιδεψε καθησυχαστικά και προσπάθησε

ν’ αποσπάσει την προσοχή της. Το αυτοκίνητο κυλούσε τώρα
απαλά κι εκείνη της έδειχνε τους μεγάλους δρόμους, τα
φωτισμένα πάρκα και τον κόσμο που καθόταν σε τραπέζια και
διασκέδαζε ακούγοντας μουσική.
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Σύντομα έφτασαν στο Πατριαρχείο. Δύο σημαίες ανέμιζαν στο
μεγάλο κτήριο. Μια ελληνική και μια κιτρινόμαυρη με τον
δικέφαλο του Βυζαντίου.

Μπήκαν από μια πλαϊνή πόρτα κι αφού διέσχισαν έναν έρημο
διάδρομο, η κυρία Θέκλα την οδήγησε σ’ ένα μικρό δωμάτιο.

«Εδώ θα μείνεις σήμερα. Τώρα θα κάνεις ένα μπάνιο, να
βγάλεις από πάνω σου τη μουντζούρα του πλοίου».

Άνοιξε μια ντουλάπα και της έδωσε μια ωραία χνουδωτή
πετσέτα, σφουγγάρι και σαπούνι που μύριζε όμορφα. Βγήκαν
πάλι στο διάδρομο κι έφτασαν σ’ ένα άλλο δωμάτιο. Η Μαρία
θαμπώθηκε από μια μπανιέρα λευκή με γυαλιστερές βρύσες. Δεν
ήξερε τι έπρεπε να κάνει. Δεν είχε ξαναδεί κάτι παρόμοιο.

Η κυρία Θέκλα το κατάλαβε. Άνοιξε τη μία βρύση κι άρχισε να
τρέχει ζεστό νερό. Έπειτα άνοιξε κι αυτή του κρύου και ρύθμισε
τη θερμοκρασία του νερού.

«Έλα τώρα, γδύσου. Μην ντρέπεσαι. Γυναίκα είμαι κι εγώ», της
έδωσε θάρρος.

Η Μαρία πολύ διστακτικά έβγαλε τα παπούτσια της –που της
ήταν και λίγο μεγάλα, γιατί ήταν της Θαρινής και της τα είχαν
δώσει για το ταξίδι– το φουστάνι και τα εσώρουχά της. Γυμνή κι
ανυπεράσπιστη περίμενε.

Η κυρία Θέκλα της είπε να μπει μέσα στην μπανιέρα. Η Μαρία
ανησυχούσε που έβλεπε το νερό να τρέχει συνέχεια. Στη Σύμη το
νερό έχαιρε μεγάλου σεβασμού, ως πολύτιμο αγαθό που ήταν.
Μόνο οι βροχές τούς το χάριζαν και μόνο η σωστή –και
τσιγκούνικη– χρήση του όριζαν την επάρκειά του.

«Το νερό τρέχει συνέχεια», είπε τελικά η Μαρία.
«Μη νοιάζεσαι. Εδώ το έχουμε άφθονο. Κάνε το μπάνιο σου με

την ησυχία σου και θα ’ρθω πάλι σε λίγο».
Μόνη της πια η Μαρία, άρχισε να σαπουνίζεται. Έκπληκτη είδε

τις σαπουνάδες να πέφτουν κατάμαυρες και να λερώνουν τη
λευκή μπανιέρα. Ευτυχώς που δεν ήταν μπροστά η κυρία Θέκλα
να τις δει. Θα πίστευε ότι ήταν καμιά βρομιάρα, ενώ η μάνα της
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είχε κοντέψει να της βγάλει το πετσί την παραμονή του ταξιδιού
απ’ το πολύ τρίψιμο.

Σαπουνίστηκε δυο φορές, ξεπλύθηκε και πρόλαβε να καθαρίσει
και την μπανιέρα πριν εμφανιστεί πάλι η κυρία Θέκλα.

«Μπράβο», της είπε και τη βοήθησε να σκουπιστεί.
Τυλιγμένη με την πετσέτα την πήγε στο δωμάτιό της. Η κυρία

Θέκλα της πρότεινε να βάλει απ’ τα καθαρά ρούχα. Τα βρόμικα,
της είπε, τα είχε δώσει ήδη για να πλυθούν.

Η Μαρία ντύθηκε και πρόσεξε ότι στο τραπεζάκι υπήρχε ένας
δίσκος με φαγητό.

«Σήμερα είχαμε μπιφτέκι και πουρέ», της είπε η κυρία Θέκλα.
«Ελπίζω να σου αρέσουν. Φάε κι έπειτα ξάπλωσε και κοιμήσου».

«Θέλω να σε ρωτήσω κάτι», τόλμησε να πει η Μαρία.
«Αύριο θα με ρωτήσεις ό,τι θέλεις», απάντησε καλοπροαίρετα η

κυρία Θέκλα, που δεν της είχε διαφύγει ο ενικός αριθμός.
Ήξερε όμως από προηγούμενες φορές ότι δεν ήταν ζήτημα

αγένειας. Έτσι απευθύνονταν οι νησιώτες ακόμα και στους
μεγαλύτερους. Ο πληθυντικός της ευγένειας ήταν φράγκικη
συνήθεια. Θα μάθαινε όμως και η Μαρία, όπως είχαν μάθει και οι
πριν απ’ αυτήν. Σ’ έναν τόπο όπου οι Γάλλοι είχαν θέσει τη
σφραγίδα του πολιτισμού τους, οι κανόνες του παιχνιδιού ήταν
δικοί τους.

Η Μαρία μόλις που δοκίμασε το μπιφτέκι κι αυτό που η κυρία
είχε ονομάσει «πουρέ». Νόστιμα ήταν, αλλά αυτή δεν είχε όρεξη.

Ξάπλωσε. Ο ύπνος όμως δεν ερχόταν. Τόσα καινούργια
πράγματα στριφογύριζαν στο κεφάλι της. Εικόνες έτρεχαν κι
έσπρωχναν η μία την άλλη. Οι χαμάληδες με την καινούργια
γλώσσα και τις μακριές ρόμπες. Τα φώτα και τα μεγάλα πάρκα. Οι
φαρδείς δρόμοι και τα ψηλά κτήρια. Όλα μεγάλα ήταν σ’ αυτό τον
τόπο. Ακόμα και το νερό ήταν πολύ. Το νερό. Το νερό που έτρεχε
συνέχεια και το σκόρπιζαν έτσι. Πού πήγαινε το νερό όταν έφευγε
απ’ την μπανιέρα; Πού πήγαινε τ’ αυτοκίνητο όταν δεν έτρεχε;
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Πού θα πήγαινε η ίδια αύριο; Πού ήταν το Πορτ Τεουφίκ; Πού
ήταν η θεία Σταματία;

Για πρωινό ήπιαν τσάι κι έφαγαν ψωμί με βούτυρο και
μαρμελάδα.

«Σ’ αρέσει η μαρμελάδα βερίκοκο;»
«Ωραία είναι», απάντησε η Μαρία, ενώ σκεφτόταν ότι το δικό

τους βούτυρο ήταν καλύτερο.
«Λοιπόν, χτες μου είπες ότι ήθελες να με ρωτήσεις κάτι. Σ’

ακούω», της είπε χαμογελαστά η κυρία Θέκλα.
«Τι είναι το τηλέφωνο; Τι είναι το τρένο; Πού είναι το Πορτ

Tεουφίκ; Και πού είναι η θεία μου η Σταματία;» ρώτησε
μονορούφι η Μαρία, μετρώντας ταυτόχρονα με τα δάχτυλα τις
ερωτήσεις που είχε μαζέψει στο μυαλό της. «Ήθελα και κάτι άλλο,
αλλά το έχω ξεχάσει».

Η κυρία Θέκλα γέλασε καλόκαρδα με τον αυθορμητισμό της
Μαρίας, αλλά συγχρόνως θαύμασε και την οργάνωση και τη
διάθεση για γνώση που έκρυβαν οι ερωτήσεις της.

«Αυτά σκεφτόσουνα όλη τη νύχτα;»
«Κι απ’ το βαπόρι τα σκεφτόμουνα, αλλά η Πελαγία δεν ήταν

σαν κι εσένα. Όλο βιαστική και ζαλισμένη ήταν. Εσύ είσαι καλή
και γελάς όμορφα», είπε ντροπαλά η Μαρία, θέλοντας να
εκφράσει τις ευχαριστίες της για τον τρόπο που της είχε φερθεί
ως τώρα.

Η κυρία Θέκλα κοκκίνισε ελαφρά και την κοίταξε στα μάτια.
Όχι, το κορίτσι ήταν ειλικρινές, δεν της έκανε κολακείες. Ήταν
ένα καλό παιδί μ’ ευθύ χαρακτήρα. Την είχε ήδη συμπαθήσει κι
είχε καταλάβει την προσπάθεια που έκανε ν’ αφομοιώσει τα όσα
καινούργια συναντούσε. Είχε φροντίσει κι άλλα κορίτσια που
έφταναν μόνα τους και τα είχε βοηθήσει να φτάσουν στον
προορισμό τους. Τούτο δω είχε κάτι. Ίσως έφταιγαν κι αυτά τα
τεράστια μάτια που την κοιτούσαν με τόση εμπιστοσύνη.

«Ξέρεις τι προτείνω; Να τα πούμε όλ’ αυτά με την ησυχία μας τ’
απόγευμα. Είμαι σίγουρη ότι δε θα ξεχάσεις καμία ερώτηση.
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Τώρα πρέπει να κάνω ορισμένες δουλειές. Εσύ θα πας πάλι στο
δωμάτιό σου. Θα σου βρω ένα ωραίο βιβλίο να... Ξέρεις να
διαβάζεις;» ρώτησε με ξαφνική ανησυχία η κυρία Θέκλα.

«Και πολύ καλά μάλιστα», απάντησε φανερά προσβεβλημένη η
Μαρία. «Και ελληνικά και ιταλικά».

«Ήμουνα σίγουρη», προσπάθησε να τα διορθώσει η κυρία
Θέκλα. «Θα ήσουνα και καλή μαθήτρια».

«Πολύ καλή. Η κυρία μου είχε πει του πατέρα μου ότι μέχρι και
δασκάλα θα μπορούσα να γίνω. Αλλά εκείνος... Γι’ αυτό ήρθα
στην Αίγυπτο. Η θεία Σταματία έχει πει ότι θα με σπουδάσει, θα
με προικίσει και θα με παντρέψει», είπε η αθώα.

Η κυρία Θέκλα είχε τις αμφιβολίες της, αλλά τις κράτησε για
τον εαυτό της. Άλλωστε μπορεί πράγματι η θεία του κοριτσιού να
το φρόντιζε σωστά.

Της έφερε ένα βιβλίο που έγραφε στο εξώφυλλό του

Αίγυπτος. Η Μαρία το πήρε και το ακούμπησε προσεκτικά στο
τραπεζάκι.

«Θα φύγεις τώρα;» τη ρώτησε η Μαρία.
«Όχι, εδώ έχω τις δουλειές μου. Το Πατριαρχείο φροντίζει για

ένα σωρό πράγματα. Κι εγώ πρέπει να βρω κάποια οικογένεια
που θα φεύγει για το Σουέζ, για να ταξιδέψεις μαζί της. Διάβασε
το βιβλίο σου και θα τα πούμε πάλι στο μεσημεριανό φαγητό»,
είπε η κυρία Θέκλα και βγήκε απ’ την τραπεζαρία.

Η Μαρία πήγε στο δωμάτιό της κι άνοιξε το βιβλίο. Πρώτα
κοίταξε όλες τις φωτογραφίες και τα σχέδια. Έπειτα στάθηκε στο
χάρτη. Βρήκε την Αλεξάνδρεια κι ύστερα από προσπάθεια το
Σουέζ. Εντάξει, δεν ήταν και πολύ μακριά, σκέφτηκε κρίνοντας
απ’ την απόσταση στο χάρτη. Μετά άρχισε να διαβάζει
προσεκτικά.

Το μεσημέρι στην τραπεζαρία είπε της κυρίας Θέκλας αυτά που
είχε σκεφτεί διαβάζοντας το βιβλίο. Πόσο μεγάλη ήταν η
Αίγυπτος, πόσο εύφορη την έκανε το μεγάλο ποτάμι, ο Νείλος, τι
ωραίοι που ήταν οι Φαραώ και πόσο άγριοι οι αρχαίοι θεοί τους.
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Η κυρία Θέκλα θαύμασε πάλι την οξυδέρκεια και την
παρατηρητικότητα του παιδιού. Μακάρι να κρατούσε την
υπόσχεσή της η θεία και να της έδινε την ευκαιρία να μορφωθεί.
Ήξερε όμως από πείρα ότι πολύ λίγοι απ’ τους νέους και τις
κοπέλες που έφταναν εδώ κατάφερναν να ξεφύγουν απ’ το
μαγκανοπήγαδο της δουλειάς. Μιας –έστω– καλά αμειβόμενης
δουλειάς.

«Λοιπόν», είπε για ν’ αλλάξει θέμα, «βρήκα μια οικογένεια που
θα φύγει αύριο για το Σουέζ με το τρένο. Δέχτηκε με χαρά να σε
πάρει μαζί της. Ειδοποιήθηκε κι η θεία σου και θα σε περιμένει
στο σταθμό. Όλα κανονισμένα λοιπόν».

«Το τρένο. Πες μου τι είναι το τρένο;» ρώτησε ανυπόμονα η
Μαρία.

Η κυρία Θέκλα της εξήγησε όσο πιο απλά μπορούσε κι η Μαρία
έδειξε ότι κατάλαβε.

Άλλωστε κοντός ψαλμός αλληλούια. Αύριο θα τα δει και μόνη
της, σκέφτηκε η κυρία Θέκλα.

Συμφώνησαν να πάνε το απόγευμα μια βόλτα στην πόλη. Η
κυρία Θέκλα δεν έκανε τέτοιες χάρες στον καθένα που φρόντιζε.
Όμως ένιωθε ότι είχε κιόλας μια αδυναμία σ’ αυτό το κορίτσι.

Πήραν το τραμ για να πάνε στο Ράμλι, όπως είπε η κυρία Θέκλα.
Η Μαρία ανέβηκε τα σκαλιά τρέμοντας. Το είχε ήδη φοβηθεί το
τραμ. Είχε έρθει αγκομαχώντας σαν θηρίο πάνω στις ράγες.
Κρατούσε σφιχτά απ’ το χέρι την κυρία Θέκλα. Αν την έχανε, θα
χανόταν. Ανέβηκαν στον εξώστη του τραμ για να βλέπουν
καλύτερα. Γύρω τους άνθρωποι μ’ ευρωπαϊκά ρούχα και ντόπιοι
με «κελεμπίες», όπως είχε ονομάσει η κυρία Θέκλα τις μακριές
ρόμπες των Αιγυπτίων. Γλώσσες, άγνωστες γλώσσες έφταναν στ’
αυτιά της.

«Τι μιλάνε;» ρώτησε σιγανά.
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«Γαλλικά, αγγλικά κι αραβικά. Ο καθένας μιλάει τη γλώσσα
του, αλλά όλοι καταλαβαίνουν και τις άλλες».

Σουρούπωνε κι ο κόσμος γύριζε στα σπίτια του.
Κατέβηκαν στο Ράμλι. Έκαναν μια μικρή βόλτα. Η Μαρία

έμεινε να κοιτάζει όλο απορία μια παρέα από γκουβερνάντες
ντυμένες με όμοιες στολές –μακριά γαλάζια φορέματα, λευκές
ποδιές και καπελάκια– που συζητούσαν ήσυχα κάτω απ’ τα
δέντρα προσέχοντας τα καροτσάκια με τα μωρά. Αν της έλεγε
κάποιος ότι μετά από καιρό θα προσπαθούσαν να την
υποχρεώσουν να βάλει μια παρόμοια στολή, σίγουρα θα τον
χλεύαζε.

Η κυρία Θέκλα της έδειξε κάτι μεγάλα δέντρα που τα ονόμασε
«φλαμπουαγιάν», τα δέντρα της φωτιάς, και της είπε ότι όταν
άνθιζαν το καλοκαίρι, ήταν υπέροχα με τα κατακόκκινα
λουλούδια τους.

Κάθισαν σ’ ένα ζαχαροπλαστείο και η κυρία Θέκλα παράγγειλε
δυο σοκολατίνες. Το γκαρσόνι, ντυμένο άψογα, έφερε την
παραγγελία τους.

Η Μαρία έτρωγε την πάστα της προσεκτικά, αφού πρώτα
άφησε την κυρία Θέκλα να ξεκινήσει. Προσπαθούσε να μιμηθεί
τις κινήσεις της. Το γλυκό ήταν εξαιρετικό.

«Ποτέ δεν έφαγα ωραιότερο γλυκό», είπε στο τέλος, αφού είχε
ψαρέψει και το τελευταίο ψίχουλο της πάστας.

«Χαίρομαι», είπε χαμογελαστά η κυρία Θέκλα. «Τι γλυκά
φτιάχνετε στη Σύμη;»

Η Μαρία άρχισε ν’ αραδιάζει τα διαφόρων ειδών κουλούρια που
έφτιαχναν για το Πάσχα και «τ’ ακούμια». Της άρεσε που
μπορούσε κι αυτή να εξηγεί κάτι στην κυρία Θέκλα.

Ο ήλιος έδυε πίσω απ’ το νησί της Φάρος. Εκεί που παλιά
βρισκόταν ο Φάρος, ένα από τα επτά θαύματα του κόσμου. Ο
ουρανός είχε βαφτεί κόκκινος και η θάλασσα μύριζε έντονα απ’ τα
φύκια που είχαν ξεβραστεί το μεσημέρι απ’ το μελτέμι κι έκαναν
ένα παχύ στρώμα πάνω στην παραλία.
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«Μου αρέσει εδώ. Δηλαδή στην Αλεξάνδρεια», είπε η Μαρία
μελαγχολικά.

«Γιατί το λες έτσι; Σαν στενοχωρημένη;»
«Γιατί νιώθω και κάτι σαν στενοχώρια. Σαν κάτι να μου λείπει.

Δεν ξέρω πώς να το πω», είπε με ειλικρίνεια η Μαρία.
Η κυρία Θέκλα κούνησε με κατανόηση το κεφάλι της. Είχε και

το κορίτσι προσβληθεί απ’ την ασθένεια που προκαλούσε η
Αλεξάνδρεια. Μια νοσταλγία για κάτι που διέφευγε. Ήξερε πώς
ό,τι κι αν συνέβαινε στη ζωή της, η Μαρία πάντα θα θυμόταν αυτό
το πρώτο ηλιοβασίλεμα στην Αλεξάνδρεια.

«Θέλεις να φας κάτι πραγματικά αιγυπτιακό;» πρότεινε η κυρία
Θέκλα, θέλοντας ν’ αποσπάσει απ’ τα μάγια το κορίτσι.

«Ναι αμέ».
Σηκώθηκαν και προχώρησαν κατά μήκος της παραλίας.

Έφτασαν σ’ έναν πλανόδιο που φώτιζε το καροτσάκι του με
λάμπα ασετυλίνης. Κάτι του είπε η κυρία Θέκλα στ’ αραβικά, με
τα τραχιά σύμφωνα και τ’ άγρια φωνήεντα. Εκείνος επιδέξια πήρε
μια πίτα, την άνοιξε κι έβαλε μέσα κάτι μικρά κουκιά, κρεμμύδι
ψιλοκομμένο και μαϊντανό.

«Ορίστε, δεσποινίς μου», της είπε ψευτοεπίσημα η κυρία
Θέκλα. «Η πρώτη σου πίτα με φούλια, όπως τα λέμε εμείς αυτά τα
κουκιά».

Η Μαρία δοκίμασε και κούνησε ικανοποιημένη το κεφάλι της.
Περπάτησαν για λίγο σιωπηλές.
«Σκέφτομαι ότι πρέπει γρήγορα να μάθω τη γλώσσα που μιλάνε

οι Αιγύπτιοι», είπε πολύ σοβαρά η Μαρία.
«Τ’ αραβικά; Είναι λίγο δύσκολα, αλλά δεν αμφιβάλλω ότι θα τα

καταφέρεις. Είσαι έξυπνο κορίτσι».
Το βράδυ η Μαρία έφερε στο μυαλό της όσα της είχαν συμβεί

αυτή την ξεχωριστή μέρα. Την πρώτη μέρα της στην Αλεξάνδρεια.
Είχε διαβάσει τόσα πράγματα στο βιβλίο, είχε δει άλλα τόσα
περίεργα καθώς διέσχιζαν με το τραμ την πόλη, είχε φάει για
πρώτη φορά σοκολατίνα και πίτα με φούλια.
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Κι όπως όλοι ξέρουμε, οι πρώτες εντυπώσεις είναι οι
διαρκέστερες και οι πιο έντονες.

Α, ναι. Η Αλεξάνδρεια ήταν πολύ ωραία. Σίγουρα θα ήθελε να
ξανάρθει κάποτε. Κάποτε.

Τη νύχτα είδε ένα πολύ άσχημο όνειρο. Στεκότανε, λέει,
μπροστά απ’ το κουτσουμπό το κυπαρίσσι του Μιχαήλη. Εκεί
λοιπόν κάθονταν τρεις γυναίκες. Φορούσαν άσπρα μακριά ρούχα
κι ήταν ξυπόλυτες. Τα μαλλιά τους κρέμονταν ως τη μέση τους.
Όταν την είδαν, της έγνεψαν να πάει κοντά τους, όμως εκείνη
φοβόταν κι έμεινε στη θέση της. Τότε ένα αεράκι άρχισε να τη
σπρώχνει προς το μέρος τους. Ήταν κι αυτή ξυπόλυτη και
φορούσε μια αλλόκοτη φορεσιά. Από μέσα ένα φαρδύ κίτρινο
ρούχο, σαν πουκαμίσα, κι από πάνω τη ζακέτα της καλής
συμιακής στολής, της γουνελάτης. Ήταν από βυσσινί βελούδο και
σκέπαζε το κίτρινο ρούχο της, εκείνη όμως ήθελε να φαίνεται και
στενοχωριόταν. Οι τρεις γυναίκες προχωρούσαν. Δε γύριζαν το
κεφάλι τους να δουν αν τις ακολουθούσε. Λες και ήταν σίγουρες.
Σαν να μην πατούσε το χώμα ήταν. Σαν να ήταν έναν πόντο πάνω
απ’ τη γη και να γλιστρούσε απαλά πάνω της. Και φωνή δεν
ακουγόταν καμία. Ούτε πουλιού, ούτε τζιτζικιού, ούτε ανθρώπου.
Ούτε κατσίκι βέλαζε. Αυτό της έκανε εντύπωση.

Έφτασαν στην πόρτα του μοναστηριού. Όμως δεν ήταν η
κανονική του πόρτα αλλά μια άλλη ξύλινη με χοντρά δοκάρια και
μεγάλα τετράγωνα καρφιά. Μπήκαν όλες στην αυλή. Η πόρτα
πίσω τους έκλεισε μόνη της. Πέρασαν το λιοτρίβι που ήταν στα
δεξιά τους και μπήκαν στον περίβολο της εκκλησίας. Οι τρεις
γυναίκες πέρασαν την εκκλησία χωρίς να μπουν μέσα.

Πού πάνε; σκέφτηκε μέσα στον ύπνο της η Μαρία.
Έστριψαν και κατέβηκαν τα σκαλάκια που οδηγούν κάτω στην

παλιά εκκλησία, με τους μαυρισμένους τοίχους και τις
καπνισμένες εικόνες. Η Μαρία φοβόταν, λέει, να κατέβει. Οι
γυναίκες όμως την περίμεναν. Τότε είδε τα μάτια τους και

89/340



τρόμαξε. Ήταν άδεια. Ούτε ασπράδι ούτε κόρη. Άδεια!...
Φοβήθηκε πολύ, αλλά κατέβηκε.

Αυτές είχαν προχωρήσει μέσα στην εκκλησία. Όμως η εκκλησία
δεν ήταν καπνισμένη παρά κάτασπρη. Κι είχε ωραίες κολόνες με
κιονόκρανα. Ούτε τέμπλο υπήρχε. Κι εκεί, πίσω απ’ το ιερό που
φαινόταν ανοιχτό, ήταν ένα μαρμάρινο τραπέζι μ’ ένα μεγάλο
θυμιατήρι πάνω του.

Τότε οι τρεις γυναίκες έριξαν κάτι στο θυμιατήρι που τσιτσίριξε.
Σήκωσαν ψηλά τα χέρια κι άρχισαν να λένε κάτι ακαταλαβίστικα
λόγια. Δεν μπορούσε να καταλάβει τι ακριβώς έλεγαν. Μόνο
μερικές λέξεις ξεχώρισε. «Άρκτος», «Άρτεμις», «παρθένα»,
«θυσία». Φοβήθηκε πολύ. Πιο πολύ η λέξη «θυσία» την τρόμαξε.
Γύρισε να φύγει. Οι τρεις γυναίκες ούτε που κινήθηκαν για να την
εμποδίσουν. Η πόρτα όμως πίσω της ήταν κλειστή. Τη χτυπούσε,
τη χτυπούσε κι έκλαιγε. Και φώναζε «Mάνα, μάνα». Και χτυπούσε
κι έκλαιγε και φώναζε. Και φωνή καμία, λέει, δεν έβγαινε απ’ το
στόμα της. Κι αυτό την τρόμαξε πιο πολύ. Και τινάχτηκε και
ξύπνησε.

Κι έκλαιγε φαίνεται στ’ αλήθεια στον ύπνο της, γιατί ήταν
μούσκεμα το μαξιλάρι της. Το σεντόνι ήταν τυλιγμένο γύρω στο
λαιμό της κι έκανε βρόγχο. Το τράβηξε με δύναμη κι
ελευθερώθηκε.

Κακό όνειρο, κακό σημάδι, σκέφτηκε, και δεν υπήρχε καμία
γυναίκα να της το εξηγήσει. Στην κυρία Θέκλα δεν τολμούσε να το
πει για να μη φανεί μικρή και δειλή.

Έκανε φοβερή ζέστη. Απ’ το παράθυρο δεν έμπαινε ούτε μια
πνοή αέρα. Έμεινε ξύπνια μέχρι που άκουσε την κυρία Θέκλα να
της χτυπά την πόρτα και να μπαίνει. Ήταν πολύ νωρίς, ακόμα δεν
είχε φέξει καλά καλά.
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Πήγαν στην τραπεζαρία και ήπιαν το τσάι τους αμίλητες. Μπορεί
να έφταιγε που ήταν ακόμα τόσο νωρίς, μπορεί να έφταιγε και το
όνειρο.

Η κυρία Θέκλα της έδωσε μια χαρτοσακούλα.
«Σου έφτιαξα σάντουιτς για το ταξίδι», της είπε τρυφερά.
«Σάντουιτς», καινούργια λέξη, αλλά η Μαρία δεν είχε όρεξη για

ερωτήσεις. Θα άφηνε αυτή την καλή γυναίκα που της είχε φερθεί
σαν να ήταν συγγενής της. Πιο καλά κι από συγγενής, επειδή ό,τι
είχε κάνει γι’ αυτή δεν ήταν από συμφέρον ή από υποχρέωση,
παρά από αγάπη, από συμπάθεια.

«Δεν έχω γνωρίσει καλύτερο άνθρωπο από σένα», της είπε με
την ειλικρίνεια που τη διέκρινε.

«Σ’ ευχαριστώ. Κι εγώ δεν έχω ξαναδεί τόσο έξυπνο κορίτσι. Θα
μου λείψεις. Σου έχω γράψει σ’ αυτό το χαρτί τη διεύθυνσή μου.
Αν ποτέ έρθεις πάλι στην Αλεξάνδρεια, θα χαιρόμουνα να έρθεις
και να με βρεις. Κι αν κάτι δεν πάει καλά εκεί κάτω στο Πορτ
Τεουφίκ, γράψε μου. Και θα δούμε τι θα μπορέσουμε να κάνουμε.
Έλα τώρα. Πάμε έξω. Θα έχουν φτάσει και οι άλλοι», της είπε η
κυρία Θέκλα φανερά συγκινημένη.

Ποτέ δε φανταζόταν ότι θα συμπαθούσε τόσο και σε τόσο μικρό
χρονικό διάστημα ένα ξένο κορίτσι. Αυτή που είχε φροντίσει
κόσμο και κοσμάκη κι είχε αποκτήσει μια επαγγελματική ανοσία.
Μια δουλειά έκανε, την έκανε σωστά και χωρίς συναισθηματικές
εμπλοκές.

Ένα αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο στην πλαϊνή είσοδο του
Πατριαρχείου. Ο οδηγός, ένας Αιγύπτιος με κελεμπία, καθάριζε μ’
ένα φτερό τα σκονισμένα τζάμια παριστάνοντας τον πολυάσχολο.

Πήρε τον μπόγο της Μαρίας και τον τακτοποίησε.
Ένα ζευγάρι βγήκε απ’ τ’ αυτοκίνητο και χαιρέτησε εγκάρδια

την κυρία Θέκλα. Εκείνη έκανε τις συστάσεις.
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«Ο κύριος Αλέκος Χαιρετίδης και η κυρία Ευτέρπη. Αυτή είναι η
Μαρία. Θα την περιμένει η θεία της, η κυρία Σταματία Τατάκη,
στο σταθμό του Πορτ Τεουφίκ. Ορίστε και το εισιτήριό της, που
το έχει στείλει η θεία της από μέρες».

Στάθηκαν για λίγο αμήχανοι. Το ζευγάρι ήταν φανερό ότι
βιαζόταν να φύγουν. Η κυρία Θέκλα κοίταξε για μια στιγμή τη
Μαρία κι έπειτα έσκυψε και τη φίλησε σταυρωτά.

Η Μαρία δακρυσμένη της ψιθύρισε:
«Δε θα σε ξεχάσω ποτέ».
Ο κύριος Χαιρετίδης κάθισε μπροστά, δίπλα στον οδηγό. Η

κυρία Ευτέρπη έβαλε τη Μαρία στο πίσω κάθισμα, ανάμεσα σ’
εκείνη και στα δύο κορίτσια που περίμεναν. Η Μαρία ούτε που τα
είχε προσέξει ως εκείνη την ώρα. Τα μάτια της ήταν κολλημένα
στη φιγούρα της κυρίας Θέκλας, που μίκραινε όσο το αυτοκίνητο
απομακρυνόταν. Ένιωθε σαν να άφηνε ένα δικό της άνθρωπο.

Έφτασαν στο σταθμό του τρένου. Πέρασαν μια μεγάλη αψίδα
και βρέθηκαν στην αποβάθρα. Σαν μελίσσι βούιζε γύρω τους ο
κόσμος. Ευρωπαίοι και Αιγύπτιοι, γλώσσες ανάκατες. Ένα πλήθος
ανεβοκατέβαινε στα βαγόνια φορτώνοντας μπαγκάζια. Οι
Αιγύπτιοι είχαν ανασηκώσει τις κελεμπίες τους για να μπορούν να
κινούνται άνετα. Μιλούσαν όλοι μαζί και χειρονομούσαν.
Ανέβαζαν καφάσια με φρούτα και ζωντανές κότες πιασμένες απ’
τα πόδια, που κακάριζαν διαμονισμένα. Ένας ισορροπούσε στο
κεφάλι του μια κλούβα με περιστέρια που γλουγλούκιζαν
πανικόβλητα.

Ένας υπάλληλος τους οδήγησε στο βαγόνι τους. Βρήκαν τις
θέσεις τους και κάθισαν. Ο οδηγός του αυτοκινήτου πήγε κι ήρθε
τρεις φορές μέχρι να μεταφέρει όλες τις αποσκευές και να τις
τακτοποιήσει στα δίχτυα πάνω απ’ τα κεφάλια τους.

Η Μαρία και τα δύο κορίτσια είχαν καθίσει μαζί. Απέναντί τους
το ζεύγος Χαιρετίδη κοιτούσε τις τελευταίες λεπτομέρειες.

Ένα σφύριγμα ακούστηκε κι έπειτα από ένα γερό τράνταγμα το
τρένο ξεκίνησε.
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Η Μαρία έκανε το σταυρό της. Προσπαθούσε να βλέπει έξω απ’
το παράθυρο, αλλά επειδή καθόταν απ’ την εσωτερική μεριά,
αυτό ήταν λίγο δύσκολο. Πρόλαβε πάντως να δει τα τελευταία
σπίτια της Αλεξάνδρειας κι έπειτα κάτι χαμοκέλες που πολύ λίγο
έμοιαζαν στα μεγάλα ωραία σπίτια της προκυμαίας.

Στο βαγόνι δεν ήταν ούτε ένας Αιγύπτιος. Αυτοί ταξίδευαν στα
πίσω βαγόνια. Η Μαρία άκουσε πάλι τις διάφορες γλώσσες, αλλά
τώρα ξεχώριζε και ελληνικά. Μια λέξη επαναλαμβανόταν τακτικά:
«η εταιρεία». Αργότερα, σκέφτηκε, όταν θα γνωριζόταν καλύτερα
με την κυρία Ευτέρπη, θα τη ρωτούσε.

Ο κύριος Χαιρετίδης έβγαλε απ’ το χαρτοφύλακά του μια
εφημερίδα κι ανοίγοντάς τη διάπλατα χάθηκε πίσω της. Έτσι
κρυμμένος θα έμενε στο μεγαλύτερο μέρος του ταξιδιού.

Η Μαρία προσπάθησε να διαβάσει, αλλά δεν τα κατάφερε. Τα
γράμματα έμοιαζαν με τους ιταλικούς χαρακτήρες, αλλά η
γλώσσα δεν ήταν η ιταλική. Αναστέναξε χωρίς να το καταλάβει.

Είχαν πια βγει έξω απ’ την πόλη. Διέσχιζαν έναν τόπο που δεν
είχε τίποτε άλλο παρά μόνο χουρμαδιές, τα ιερά δέντρα της
ερήμου.

Σε λίγο το τοπίο άλλαξε. Δεντροστοιχίες από ευκαλύπτους,
μουριές και ψηλούς καλαμιώνες πρασίνιζαν το μέρος. Ο αέρας
που έμπαινε στο βαγόνι τους άλλαξε κι αυτός κι έγινε υγρός.

«Να το κανάλι», ανακοίνωσε η κυρία Χαιρετίδη.
Η Μαρία δίστασε λίγο, δεν έβλεπε κάτι το ξεχωριστό, αλλά

σκέφτηκε να μη χάσει την ευκαιρία. Θα έσκαγε χωρίς κουβέντα.
Κι αυτά τα κορίτσια δίπλα της –που είχαν πάνω κάτω την ηλικία
της– ήταν συνεχώς αμίλητα.

«Τι είναι το κανάλι;» ρώτησε την κυρία Χαιρετίδη.
«Δεν ξέρεις τι είναι το κανάλι;» ρώτησε έκπληκτο το κορίτσι

που φορούσε ένα ωραίο κόκκινο φόρεμα.
Ο κύριος Χαιρετίδης κατέβασε μερικά εκατοστά την εφημερίδα

του και την κοίταξε από πάνω ανέκφραστος.
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«Πώς να το ξέρει», έσπευσε να πει η κυρία Χαιρετίδη. «Πρώτη
φορά έρχεται εδώ. Είσαι από τη Σύμη, σωστά;»

Η Μαρία έγνεψε «ναι», είχε κιόλας μετανιώσει που τόλμησε να
μιλήσει.

«Εμείς καταγόμαστε απ’ τη Χίο», είπε η κυρία Χαιρετίδη. «Την
ξέρεις τη Χίο;»

«Ναι», έγνεψε πάλι η Μαρία.
Κάτι θυμόταν απ’ το μάθημα της Ιστορίας για την καταστροφή

του νησιού απ’ τους Τούρκους, αλλά προτίμησε να μην μπει σε
λεπτομέρειες, μήπως έλεγε λάθος πράγματα.

«Λοιπόν, το κανάλι», είπε η κυρία Χαιρετίδη, που ευτυχώς είχε
διάθεση για κουβέντα, «είναι ένα σαν ποτάμι –πες– που το
άνοιξαν όμως άνθρωποι με μηχανήματα και ένωσε τη Μεσόγειο
με την Ερυθρά Θάλασσα. Έτσι τα καράβια δεν είναι αναγκασμένα
να κάνουν το γύρο της Αφρικής, παρά περνώντας το κανάλι, πάνε
απ’ τη μια θάλασσα στην άλλη. Κατάλαβες;» ρώτησε με
αμφιβολία.

«Κατάλαβα», απάντησε η Μαρία. «Δηλαδή το κανάλι έχει
θαλασσινό νερό».

«Μπράβο, πανέξυπνη», είπε το κορίτσι με το μπλε φόρεμα.
«Βικτορία», της είπε επιτιμητικά η μητέρα της.
Έπεσε πάλι σιωπή. Η Μαρία ένιωθε ότι τα κορίτσια δεν την

ήθελαν να ταξιδεύει μαζί τους. Μαζεύτηκε λίγο στη θέση της,
φροντίζοντας να μην αγγίζει το κόκκινο φόρεμα της διπλανής της.

Άρχισε να κοιτάζει πάλι απ’ το παράθυρο. Χουρμαδιές και πάλι
χουρμαδιές. Πουθενά δε φαίνονταν άνθρωποι. Τα χωριά ήταν
χωμένα και σιωπηλά. Μόνο κάτι καλύβες από λάσπη ξεχώριζαν
ανάμεσα απ’ τις χουρμαδιές και τα καλάμια.

«Μια καμήλα», φώναξε σχεδόν η Μαρία, ενθουσιασμένη που
αναγνώρισε το ζώο με την καμπούρα που είχε δει στο βιβλίο της
κυρίας Θέκλας.

«Γκαμούζα τη λέμε», τη διόρθωσε το κορίτσι με το κόκκινο
φόρεμα.
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Η φωνή του όμως δεν είχε τον προηγούμενο υπεροπτικό τόνο.
Ένιωθε άσχημα επειδή η αδελφή της η Βικτορία είχε ειρωνευτεί
το ξένο κορίτσι.

Είχαν κατεβάσει κι οι δυο τους τα μούτρα την προηγουμένη,
όταν η μητέρα τους τους είπε ότι θα έπαιρναν μαζί ένα κορίτσι απ’
το Πατριαρχείο. Είχαν γκρινιάξει ότι θα τους χαλούσε το ταξίδι
μια ξένη κι ότι δε θα μπορούσαν να παίξουν το παιχνίδι με τα
αινίγματα και να μιλάνε ελεύθερα. Όμως ένα αγριοκοίταγμα του
πατέρα τους τις έκανε να μην ξαναμιλήσουν.

Τώρα η Ελένη, που πάντα ήταν πιο ευπροσήγορη απ’ τη
Βικτορία, τη λυπόταν. Ταξίδευε μόνη της σε ξένο τόπο. Δεν ήταν
και το πιο εύκολο πράγμα.

«Με λένε Ελένη, εσένα;» τη ρώτησε κι αγνόησε τη σκουντιά της
αδελφής της.

«Μαρία», είπε με τα μάτια όλο ευχαριστίες.
Η Βικτορία γύρισε επιδεικτικά την πλάτη της κι αφοσιώθηκε

–δήθεν– να κοιτάει έξω.

Το μεσημέρι η κυρία Χαιρετίδη άνοιξε ένα καλάθι με τρόφιμα. Η
Μαρία ξετύλιξε τη χάρτινη σακούλα με τα «σάντουιτς» που της
είχε δώσει η αγαπημένη κυρία Θέκλα. Είχε περιέργεια να δει τι
ήταν αυτό το φαγητό με το ξενικό όνομα. Ένα ψωμάκι κομμένο
στη μέση, με τυρί ανάμεσα και μια λεπτή φέτα κρέας. Αυτό ήταν
το «σάντουιτς»;... Ήταν λίγο απογοητευμένη γιατί είχε φανταστεί
κάτι εξίσου εξωτικό με τα αιγυπτιακά που είχαν φάει το
προηγούμενο βράδυ στην Αλεξάνδρεια. Πάντως ήταν νόστιμο.

Ο κύριος Χαιρετίδης αγόρασε από έναν περιφερόμενο πωλητή
με κελεμπία γκαζόζες για όλους τους. Ήταν δροσερές γιατί τις
είχε μέσα σ’ έναν κουβά με πάγο.

Η ζέστη ήταν πια αφόρητη στο βαγόνι. Ο αέρας έμπαινε καυτός
απ’ έξω και χειροτέρευε την κατάσταση. Όλοι είχαν ανοίξει τα
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καλάθια με τα τρόφιμα κι οι μυρωδιές είχαν βαρύνει ακόμα
περισσότερο την ατμόσφαιρα.

Πότε θα φτάσουμε πια; Ατελείωτο είναι αυτό το ταξίδι,
σκέφτηκε απελπισμένη η Μαρία.

«Να μη βγάλεις ποτέ το χέρι σου έξω απ’ το παράθυρο του
τρένου», της είπε ξαφνικά και χωρίς ιδιαίτερη αφορμή η Ελένη.

«Γιατί;» ρώτησε η Μαρία.
«Γιατί οι αραπάδες τα κόβουν με τις ματσέτες τους για να

κλέψουν τα δαχτυλίδια και τα βραχιόλια».
Η Μαρία αγριεύτηκε. Φαντάστηκε εκατοντάδες χέρια κομμένα

απ’ τον αγκώνα δίπλα απ’ τις ράγες του τρένου, απογυμνωμένα
απ’ τα στολίδια τους. Ευτυχώς που δε φορούσε ούτε δαχτυλίδια
ούτε βραχιόλια. Οι πιο πολλές γυναίκες όμως στο βαγόνι είχαν
στους καρπούς τους χρυσούς κρίκους, που κουδούνιζαν στην
παραμικρή τους κίνηση. Και τα κορίτσια δίπλα της και η κυρία
Χαιρετίδη φορούσαν τέτοιους κρίκους. Θα ήταν φαίνεται της
μόδας.

Ο κύριος Χαιρετίδης άφηνε την εφημερίδα του μόνον όταν
περνούσε ένας υπάλληλος του τρένου μ’ ένα καμπανάκι στο χέρι
και φώναζε με δυνατή φωνή τον επόμενο σταθμό.

Τίποτα δεν έλεγαν αυτά τα ξενικά ονόματα στη Μαρία. Ένιωθε
απλώς το τρένο να σταματάει, κόσμο να κατεβαίνει ή ν’ ανεβαίνει.

Στο Σουέζ οι πιο πολλοί απ’ τους επιβάτες του βαγονιού τους
κατέβηκαν. Λίγοι έμειναν πια για τον τελευταίο σταθμό, που ήταν
το Πορτ Τεουφίκ.

Έφτασαν βράδυ. Ο σταθμός ήταν πολύ μικρός. Καμία σχέση με
τον εντυπωσιακό της Αλεξάνδρειας. Αλλά δεν την ένοιαζε
καθόλου. Είχε φτάσει επιτέλους στον προορισμό της.

Η θεία Σταματία την περίμενε στην αποβάθρα. Ευτυχώς. Τη
φίλησε κι ευχαρίστησε θερμά το ζεύγος Χαιρετίδη.

Η Μαρία πήρε στα χέρια της τον μπόγο και περίμενε. Να έδινε
το χέρι στους συνταξιδιώτες της ή μήπως όχι;
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Οι άλλοι δεν έδειξαν καμία τέτοια διάθεση. Είχαν το μυαλό τους
στα μπαγκάζια τους. Η κυρία Χαιρετίδη μετρούσε τις βαλίτσες και
τα δέματα της οικογένειας. Μόνο η Ελένη της είπε σιγανά:

«Έλα να με βρεις μια μέρα».

Διέσχισαν ένα δρόμο που δεξιά κι αριστερά είχε σπιτάκια με
μικροσκοπικούς κήπους. Στις βεράντες κάθονταν γυναίκες και
δροσίζονταν με τις βεντάλιες τους. Έκανε αφόρητη ζέστη. Και η
υγρασία που ερχόταν απ’ το βάθος τη χειροτέρευε.

Μπήκαν στο σπίτι της θείας, ένα απ’ τα πανομοιότυπα. Η θεία
άναψε το φως.

«Έχεις ’λεχτρικό; Είσαι πλούσια λοιπόν», είπε με θαυμασμό η
Μαρία.

Η θεία γέλασε σιγανά. Και δε σχολίασε. Της έδειξε τα
κατατόπια. Το σαλόνι μ’ ένα τραπέζι και καρέκλες, μπουφέ για τα
γυαλικά, έναν καναπέ σκεπασμένο με δαμασκηνί ύφασμα.
΄Υστερα την κάμαρα της θείας, με ωραίο σιδερένιο κρεβάτι και
μια μπάντα στον τοίχο με καμήλες, χουρμαδιές και άντρες με
κελεμπίες. Μετά την πήγε στην κουζίνα. Ευρύχωρη και μ’ ένα
μεγάλο παράθυρο. Χωρούσε ένα πρόχειρο τραπέζι, δυο καρέκλες
κι ένα ντιβάνι σε μια γωνιά.

«Σου έστρωσα εδώ για να ’χεις την ησυχία σου», της εξήγησε η
θεία.

Έλυσαν τον μπόγο και τακτοποίησαν τα λιγοστά ρούχα της
στην ντουλάπα της θείας.

«Ωραίο το σπίτι σου, θεία».
«Δεν είναι δικό μου. Είναι της Εταιρείας. Αυτή φροντίζει για

όλα. Μας δίνει τα σπίτια, τη δουλειά, όλα».
Της Εταιρείας! Πάλι αυτή η Εταιρεία που άκουγε μέσα στο

τρένο να την αναφέρουν διαρκώς, σκέφτηκε η Μαρία.
«Τι είναι αυτή η Εταιρεία;» ρώτησε επιτέλους.
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«Οι Γάλλοι. Αυτοί άνοιξαν το κανάλι κι έφτιαξαν τους
σταθμούς. Είμαστε ο τελευταίος σταθμός πριν το μεγάλο Φάρο
της Ερυθράς».

Η Μαρία δεν ήξερε βέβαια ότι ο Φερδινάνδος ντε Λεσέψ
κατάφερε μετά από κόπο να πείσει το 1854 τον Σαΐτ Πασά να του
δώσει την άδεια για να ιδρύσει την Εταιρεία της Θαλάσσιας
Διώρυγας του Σουέζ. Κι ότι οι Άγγλοι εξοργίστηκαν που έχασαν
την ευκαιρία κι άρχισαν –κατά τον προσφιλή τους τρόπο– να τον
διαβάλλουν στον Πασά, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Μόνο το 1875 ο
Άγγλος πρωθυπουργός Ντισραέλι κατάφερε ν’ αγοράσει
εκατοντάδες χιλιάδες μετοχές απ’ τον Χεβίδη Ισμαήλ, ν’
αποσπάσει την πλειοψηφία κι έτσι το βρετανικό ποδάρι να
μπορέσει να πατήσει στη Διώρυγα. Το 1869 το κανάλι δόθηκε στη
ναυσιπλοΐα. Εκείνη την εποχή ένα πλοίο χρειαζόταν περίπου τρεις
μέρες για να διασχίσει τη Διώρυγα. Σταθμοί στήθηκαν κατά
μήκος του καναλιού. Και πιο πολύ απ’ τα ονόματα των νέων
οικισμών που αναπτύχθηκαν γύρω απ’ τους σταθμούς, τα
χιλιόμετρα όριζαν τους τόπους. Έτσι άκουγες να λένε «μένω στο
σαράντα τέσσερα» κι εννοούσαν την Καντάρα ή «στο εβδομήντα
έξι» κι εννοούσαν την Ισμαηλία. Χιλιάδες εργαζόμενοι είχαν
φτάσει από πολλές χώρες. Οι Αγγλογάλλοι είχαν –φυσικά– τις
επιτελικές θέσεις. Οι Ιταλοί κι οι Έλληνες τις πιο παρακατιανές,
που όμως τους εξασφάλιζαν άνετη ζωή στα σπιτάκια της
Εταιρείας και καλό μισθό.

Η θεία Σταματία είχε έρθει εδώ ακολουθώντας τον άντρα της.
Χήρα από χρόνια, παρέμενε στο Πορτ Tεουφίκ, γιατί ο
μονάκριβος γιος της δούλευε τώρα κι αυτός για την Εταιρεία, και
μάλιστα είχε και καλή θέση.

Η Μαρία ξάπλωσε στο ντιβάνι της κουζίνας. Της ήταν όμως
αδύνατον να κοιμηθεί. Ήταν θεοσκότεινα και αυτή είχε μάθει να
κοιμάται πάντα με το φως του καντηλιού.
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Σηκώθηκε και πήγε στην κάμαρα της θείας.
«Θεία, κοιμάσαι;» μουρμούρισε.
«Μμμ», απάντησε εκείνη κι ανασηκώθηκε. «Τι ’ναι;»
«Είναι σκοτεινά και δεν μπορώ».
«Πέσε δίπλα μου κι αύριο βλέπουμε».
Η Μαρία ξάπλωσε πλάι στη θεία κι έμεινε ακίνητη, πιάνοντας

όσο λιγότερο χώρο μπορούσε. Σε λίγο η θεία άρχισε να ροχαλίζει.
Τη Μαρία την έπιασε απελπισία. Πάλι με μια γριά ήταν. Της

ήρθαν κλάματα, αλλά τα κράτησε για να μην ξυπνήσει τη γυναίκα
δίπλα της. Έπειτα από λίγο, νανουρισμένη απ’ το ρυθμικό
ροχαλητό και κουρασμένη απ’ το ταξίδι και τις συγκινήσεις του,
αποκοιμήθηκε.
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Μ ΕΣΑ ΣΤΗΝ στην πρώτη κιόλας βδομάδα η Μαρία κατάλαβε
τις πραγματικές προθέσεις της θείας. Ξεσήκωσαν όλο το

σπίτι και το καθάρισαν καλά. Δηλαδή η θεία έδινε τις εντολές και
η Μαρία εκτελούσε. Πέρασε τα σιδερένια κρεβάτια με πετρέλαιο
για το φόβο των κοριών, τίναξε τα στρώματα και όσες κουβέρτες
φύλαγε η θεία για το χειμώνα, σαπούνισε όλες τις καρέκλες κι
ανεβασμένη ψηλά σε σκάλα ξεσκόνισε τα ντουλάπια και
ξανάβαλε μέσα όλα τα γυαλικά που είχε προηγουμένως πλύνει.

Είχε αποκτήσει αφεντικό κι αισθανόταν υπηρέτρια. Αυτή που
δεν ανεχόταν τις προσταγές του ίδιου της του πατέρα.

Η θεία αποδείχτηκε και σπουδαία πολιτικάντισσα. Όταν
έρχονταν επισκέψεις –άλλες Συμιακές που ζούσαν κι αυτές στο
Πορτ Τεουφίκ– η θεία τη στόλιζε με τα καλύτερα λόγια.

«Η κόρη μου η Μαρία, που θα της γράψω το σπίτι στη Σύμη και
θα της βρω κι ένα καλό παιδί να την παντρέψω».

Οι άλλες κουνούσαν το κεφάλι και συμφωνούσαν. Τι άλλο να
γύρευε πια ένα κορίτσι που ήρθε –πες– ξυπόλυτο απ’ τη Σύμη;
Ένα σπίτι για προίκα κι έναν καλό γαμπρό.

H Mαρία όμως άλλα είχε στο μυαλό της. Γρήγορα κατάλαβε ότι
τα περί μόρφωσης και τέτοια ήταν όπως ακριβώς τα είχε πει ο
πατέρας της: «Λόγια παχιά και λαγοί με πετραχήλια».

Έπεσε σε βαριά μελαγχολία. Έκανε τις δουλειές που
καθημερινά και με απίστευτη ευρηματικότητα έβγαζε η θεία.
Αμίλητη δούλευε, αμίλητη έτρωγε κι αμίλητη καθόταν τα
βραδάκια στη βεράντα. Το είχε αποφασίσει. Θα έφευγε. Θα
γύριζε πίσω στη Σύμη. Δεν ντρεπόταν καθόλου να παραδεχτεί την
ήττα της. Για άλλα είχε έρθει κι άλλα είχε βρει.

Ένα απόγευμα, μόλις είχε βγει στη βεράντα να βοηθήσει τη θεία
να τυλίξουν ένα κουβάρι μπλε μαλλί, εμφανίστηκε κάποιος στο
πορτάκι του κήπου.



«Βρε, καλώς τον Μερκούρη», είπε η θεία χωρίς να σηκωθεί απ’
τη θέση της.

Η Μαρία δεν έδωσε σημασία στο όνομα. Όταν όμως πλησίασε,
είδε ότι ήταν ο γνωστός της Μερκούρης, εκείνος που την είχε
οδηγήσει πίσω στον Άγιο Κωνσταντίνο, όταν είχε εγκαταλείψει
την πρώτη θεία της δυστυχίας της.

Πέταξε το κουβάρι απ’ τα χέρια της και σηκώθηκε χαρούμενη.
Επιτέλους! Ένας νέος άνθρωπος που τον γνώριζε από παλιά.
Όσους πατριώτες της είχε δει ως τώρα ήταν μεγάλοι και τα παιδιά
τους δεν τα ήξερε γιατί είχαν γεννηθεί στην Αίγυπτο.

«Κάτσε, Μερκουράκι, να σε κεράσουμε λεμονάδα να
δροσιστείς», είπε η θεία πανέξυπνη και παμπόνηρη συγχρόνως,
που δεν της είχε ξαφύγει η –τόσο φανερή άλλωστε– χαρά της
Μαρίας.

Μπορεί ο Μερκούρης να αποδεικνυόταν η αιτία για να μείνει η
Μαρία εδώ, υπολόγισε η δόλια θεία.

«Θεία, να πάρω τη Μαρία να δούμε ένα μεγάλο ατμόπλοιο που
περνάει το κανάλι;» ρώτησε ο Μερκούρης.

«Να πάτε, να πάτε. Γιατί όχι; Να τη φέρεις όμως πάλι πίσω,
γιατί ακόμα δεν ξέρει τα κατατόπια».

Ποια κατατόπια; Ένας δρόμος ήταν όλος κι όλος που διέσχιζε το
μικρό οικισμό. Το οξυκόρυφο καμπαναριό της καθολικής
εκκλησίας ξεχώριζε από μακριά κι έδειχνε στη Μαρία το δρόμο
για το σπίτι της θείας.

Βγήκαν στο δρόμο κι αφού πέρασαν μέσα απ’ τα αλμυρίκια,
κάθισαν στο υπερυψωμένο πεζούλι.

Ένα τεράστιο καράβι ερχόταν αργά προς το μέρος τους. Σε λίγο
θα έβγαινε απ’ το κανάλι και με τις μηχανές του στο φουλ,
ελεύθερο, θ’ ανοιγόταν στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο κόσμος ήταν
στα φωτισμένα καταστρώματα και χάζευε τα σπιτάκια του Πορτ
Τεουφίκ.

«Πάει για Αυστραλία», είπε ο Μερκούρης. «Πολύ μακριά. Θα
ταξιδεύει άλλες είκοσι πέντε μέρες. Μεγάλο ταξίδι».
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«Εγώ θα φύω», είπε σιγανά η Μαρία.
«Πάλι; Εσύ όλο φεύγεις».
«Δε μ’ αρέσει εδώ. Θα φύω».
«Το ίδιο είπα κι εγώ όταν ήρτα. Νύχτα έφτασα εδώ. Το πρωί

που ξημέρωσε ο Θεός τη μέρα, είδα ότι ήμουνα σ’ ένα χωριό. Εε,
αυτή δα ήταν η μεγάλη πολιτεία που ονειρευόμουνα; Λίγα
σπιτάκια μονώροφα και μια ξεραΐλα του κερατά; Κάτι λόφοι από
άμμο γύρω γύρω και τίποτε άλλο; Εδώ θα έμενα εγώ, που ήμουνα
πουλί πετάμενο στη Σύμη; Που βρισκόμουνα από το Πέδι στον
Γιαλό κι απ’ τον Γιαλό στο Ξίσος; Που το ’σκαγα απ’ το σχολείο με
τους φίλους μου και πηγαίναμε για ψάρεμα στο Πιτήνι; “Να φύω
θέλω”, είπα τότε της θείας μου, που έμενα στο σπίτι της. “Πού να
πάεις, πρε, που είσαι παράνομος; Που έφυες χωρίς πασαπόρτι απ’
τη Σύμη; Να σε πιάσουν θέλουν οι καραμπινιέροι μόλις πατήσεις
στον Γιαλό”, μου είπε θυμωμένη η θεια μου. Κι έλεγε σωστά.
Θυμάσαι που σου ’λεγα ότι θα φύω; Ε, ένας πατριώτης μας,
καμαροτάκι, μ’ έκρυψε κι έτσι κρυμμένος έφτασα στην Αίγυπτο».

«Και γιατί έμεινες;» ρώτησε επιθετικά η Μαρία.
«Μη βιάζεσαι, καλέ», είπε ο Μερκούρης που ήθελε να πει την

ιστορία με το δικό του ρυθμό, χωρίς να βιάζεται. «Που λες,
πέρασε μια βδομάδα. Εγώ όλο αχ και βαχ ήμουνα. Σε μελαγχολία
είχα πέσει. Ο ξάδελφός μου, που έμενε στο Καμπρέτ, μου ’στειλε
μήνυμα να πάω να τον βρω. Πήγα. Εκεί είχε ακόμα λιγότερα
σπιτάκια κι όπου έφτανε το μάτι σου άμμο. Μια νύχτα που
κοιμόμουνα, ξύπνησα από κάτι ζουμιά που έτρεχαν στη μούρη
μου. Εε, βρέχει, σκέφτηκα καθώς ξυπνούσα. Όμως μυρίζανε
ψαρίλες. Ανάβουνε ξαφνικά τα φώτα και βλέπω τον ξάδελφο με
δυο ψαρούκλες να, με το συμπάθειο. Τις είχε ψαρέψει εκεί
μπροστά, στο κανάλι. Πετιέμαι, φοράω ένα παντελόνι και βγαίνω
έξω. Είχε κι άλλους που ψαρεύανε. Μου δώσανε κι εμένα μια
πετονιά κι έκατσα. Εκείνο το βράδυ έβγαλα τρεις ψαρούκλες σαν
του ξαδέλφου μου. Και την επομένη που έφυγε το παποράκι για
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δω δεν έφυγα. Έμεινα στο Καμπρέτ για να ψαρεύω. Σ’ εμένα,
θέλω να πω, το ψάρεμα ήταν το δόλωμα για να μείνω εδώ».

«Εμένα δε μ’ αρέσει το ψάρεμα», είπε ξερά η Μαρία.
«Βρες κάτι που να σ’ αρέσει και θα συνηθίσεις», πρότεινε ο

Μερκούρης.
«Τι να μ’ αρέσει; Το σκούπισμα, το ξεσκόνισμα και το

σφουγγάρισμα; Η θεία μού είχε τάξει ότι θα με μόρφωνε κι όχι ότι
θα με είχε για δουλικό».

Ο Μερκούρης δεν είχε να της πει τίποτα. Η δική του η θεία τον
είχε στριμώξει για τα καλά στο σχολείο. Είχε τελειώσει και το
Γυμνάσιο και τώρα σπούδαζε στην Ελλάδα γυμναστής. Είχε τρέλα
με τις κατακόρυφες, τα εφαλτήρια και τα άλματα. Ευέλικτος σαν
αίλουρος, ήταν ο άριστος στο έτος του. Αλλά πώς να τα πει αυτά
της Μαρίας; Θα της έξυνε την πληγή και θα τη στενοχωρούσε
περισσότερο.

Το καράβι είχε απομακρυνθεί. Τα φώτα του λαμπύριζαν μέσα
στο σκοτάδι κι ήταν σαν να έπλεε στον ουρανό. Όπως τα πλοία
που έβλεπε η Μαρία απ’ τον Άγιο Κωνσταντίνο. Τότε που
ονειρευόταν ότι θα σταματούσαν μπροστά στις καμάρες του
μοναστηριού κι εκείνη θα έκανε μια έτσι με το πόδι της και θα
έμπαινε μέσα να φύγει. Όμως κι εδώ, που το πλοίο πέρασε
μπροστά απ’ τη μύτη της, πάλι δεν μπόρεσε να το πάρει.

Της έμεινε η συνήθεια. Τα βράδια ερχόταν στο κανάλι κι έβλεπε
τους «πασιντζέρηδες», τα περαστικά καράβια. Κουνούσε το χέρι
και χαιρετούσε τον κόσμο. Κι αυτοί της ανταπέδιδαν το
χαιρετισμό.

Μετά από λίγο όλοι στο Πορτ Τεουφίκ την ονόμαζαν «η Μαρία
που χαιρετάει τα καράβια». Και χαμογελούσαν με συγκατάβαση.
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Τ ΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ μετά η Μαρία πέρασε στη δικαιοδοσία της
Άννας, της νύφης της θείας. Όσες προσπάθειες κι αν είχε

κάνει να πείσει τη θεία να τη στείλει πίσω είχαν αποτύχει. Όλο
προφάσεις και δικαιολογίες τής έφερνε. Δεν της το αρνήθηκε
ποτέ κατηγορηματικά, γιατί υποψιαζόταν την αντίδραση της
Μαρίας. Η τελευταία συζήτηση που είχαν κάνει είχε κλείσει με
την αόριστη υπόσχεση ότι το ερχόμενο καλοκαίρι θα την έστελνε
στη Σύμη.

Η Άννα είχε γεννήσει ένα αγοράκι λίγο πριν φτάσει η Μαρία
στο Πορτ Τεουφίκ, που ήταν τώρα έξι μηνών. Φιλάσθενη και
εξαιρετικά ντελικάτη γυναίκα, αδυνατούσε να φροντίζει το παιδί
της. Έμενε διαρκώς ξαπλωμένη στην κάμαρά της, μέσα στο
σκοτάδι, με τις βαριές κουρτίνες τραβηγμένες, να μην αφήνουν
ούτε μια αχτίδα ήλιου να μπαίνει μέσα. Δεν άντεχε το παραμικρό
φως.

Ο γιος της θείας ήταν μηχανικός στην Εταιρεία και ζούσε όλη τη
βδομάδα σ’ ένα μικρό σταθμό βόρεια του Πορτ Τεουφίκ. Μόνο τα
Σαββατοκύριακα ερχόταν να δει τη γυναίκα και το παιδί του.

Η Μαρία με τη θεία συνήθιζαν να πηγαίνουν τ’ απογεύματα
στης Άννας. Η θεία έκανε έλεγχο στη Φαουζία, μια νεαρή
Αιγύπτια που έκανε τις δουλειές.

Η Μαρία έπαιρνε το μωρό αγκαλιά και το σεργιάνιζε στον
κήπο. Του μιλούσε και του έδειχνε τις τριανταφυλλιές και τ’
αγιοκλήματα. Εκείνο γρήγορα τη συνήθισε κι άπλωνε τα χεράκια
του όλο λαχτάρα και προσμονή μόλις την έβλεπε.

Όταν η θεία τής πρότεινε να μετακομίσει στης Άννας και να
φροντίζει το μωρό, η Μαρία δέχτηκε ευχαρίστως. Τουλάχιστον
έτσι θ’ απέφευγε τις βαριές και βαρετές δουλειές.

Έβγαλαν τη Φαουζία απ’ την κουζίνα, που κοιμόταν ως τότε, και
την έβαλαν σ’ ένα αποθηκάκι που υπήρχε στον κήπο.

Η Μαρία εγκαταστάθηκε στην κουζίνα κι ανέλαβε την
περιποίηση του μωρού. Το πήγαινε στη μάνα του να θηλάσει τις
ορισμένες ώρες, το άλλαζε κι έπλενε τις πάνες του. Ήταν ένα πολύ
βολικό αγοράκι, καθόλου γκρινιάρικο. Η Μαρία το αγάπησε και



το φρόντιζε όπως θα έκανε και μ’ ένα καινούργιο αδελφάκι της.
Είχε πείρα από μωρά, είχε ήδη μεγαλώσει τις δυο αδελφές της και
τον Βασίλη της. Κι ίσως σ’ αυτό –στο ότι δηλαδή της θύμιζε τόσο
τον αδελφό της– να οφειλόταν και η αδυναμία που του είχε.

Γρήγορα κατάλαβε ότι το μωρό δεν έπαιρνε το βάρος που
έπρεπε. Ήταν αδύνατο και καχεκτικό. Χωρίς να πει τίποτα σε
κανέναν, άρχισε να του φτιάχνει «πανάδα», δηλαδή μπουκιές από
ψίχα ψωμιού που τις έβραζε σε νερό, με λίγο ελαιόλαδο και μια
πρέζα αλάτι. Έπειτα άφηνε το φαγάκι να κρυώσει, έλειωνε το
ψωμί καλά καλά και μ’ ένα κουταλάκι τάιζε το μωρό. Ήταν το
«πρωτόφαγο» που έδιναν στη Σύμη στα μωρά όταν τ’ απόκοβε η
μάνα τους απ’ το βυζί. Του μωρού του άρεσε πολύ και το ’τρωγε
όλο. Πολύ σύντομα κρεάτωσαν τα μπουτάκια του και ζωήρεψε.
Όλο άπλωνε τα χεράκια του στη Μαρία κι εκείνη το καλομάθαινε
στις αγκαλιές.

Ο γιος της θείας, που έβλεπε το παιδί από βδομάδα σε βδομάδα,
διέκρινε πρώτος την καλυτέρευση κι έδωσε συγχαρητήρια στη
Μαρία. Αγόρασε μάλιστα κι ένα καροτσάκι για να βγαίνει το παιδί
βόλτες.

Η Μαρία περνούσε όλη τη μέρα με τη φροντίδα του μωρού.
Συγχρόνως μάθαινε απ’ τη Φαουζία τ’ αραβικά. Είπε του γιου της
θείας και της έφερε μερικές κόλες χαρτί και μολύβια κι εκεί
έγραφε μ’ ελληνικούς χαρακτήρες τις καινούργιες λέξεις που
μάθαινε. Δύσκολα, πολύ δύσκολα τ’ αραβικά, αλλά με την
καθημερινή εξάσκηση έκανε μεγάλη πρόοδο.

Πάντως οι καλύτερες ώρες της μέρας ήταν το βραδάκι, που
έπεφτε ο ήλιος και μαλάκωνε η ζέστη. Τότε έβαζε το μωρό στο
καρότσι και το πήγαινε στην αγαπημένη της θέση κάτω απ’ τ’
αλμυρίκια. Του έδειχνε τα μεγάλα βαπόρια που περνούσαν και
του εξηγούσε τα φανταστικά ταξίδια. Γρήγορα το μωρό κουνούσε
κι αυτό τα χεράκια του, χαιρετώντας μαζί με τη Μαρία τους
«πασιντζέρηδες».
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Η πρώτη λεξούλα του μωρού δεν ήταν «μαμά» ή «μπαμπάς».
Ήταν «Μιία», δηλαδή Μαρία. Εκείνη το φίλησε γεμάτη
ευγνωμοσύνη για την εξαιρετική τιμή και δεν το είπε στους δικούς
του. Γιατί μπορεί και να ζήλευαν.

Η μεγάλη αγάπη που είχε στο μωρό έκανε τη Μαρία να δώσει
στον εαυτό της μια μικρή παράταση. Ότι θα έφευγε θα έφευγε.
Πάει και τελείωσε. Λίγο μόνο να μεγάλωνε το παιδάκι, για να
μπορέσει να το αναλάβει η Φαουζία. Και τότε θα ήταν πια η ώρα
της επιστροφής.

Ο γιος της θείας τής έδειχνε με κάθε τρόπο την ικανοποίησή
του. Της είχε αγοράσει δυο φουστάνια, καινούργια παπούτσια
–στο νούμερό της– και μια ελαφριά ζακέτα. Ο χειμώνας στο Πορτ
Τεουφίκ ήταν όπως το φθινόπωρο στη Σύμη. Μόνο στα μεγάλα
κρύα άναβαν την γκαζιέρα και την άφηναν να καίει όλη τη μέρα
με μια κατσαρόλα νερό πάνω της να βράζει.

Την άνοιξη έγιναν τα βαφτίσια του μωρού. Το είπαν Γιάννη. Η
μητέρα του βγήκε απ’ το σπίτι χλομή κι αδύναμη. Με δυσκολία
στάθηκε όρθια στη διάρκεια του μυστηρίου. Είχε βάψει τα χείλη
της κι είχε βάλει ρουζ στα μάγουλά της για να δείχνει υγιής. Η
Μαρία είχε παρατηρήσει ότι το ίδιο έκανε και τα Σαββατοκύριακα
που περίμενε να έρθει ο άντρας της στο σπίτι.

Τη λυπόταν, αλλά δεν μπορούσε να της συχωρέσει τους κακούς
της τρόπους. Δεν είχε ακούσει καλή κουβέντα απ’ το στόμα της.
Δεν της είχε αναγνωρίσει τις προσπάθειες που είχε κάνει με το
μωρό. Όπως όλοι οι άρρωστοι –ή οι κατά φαντασίαν ασθενείς–
ήταν πολύ εγωκεντρική. Απασχολούσε συνεχώς τη Φαουζία πότε
γιατί ήθελε λεμονάδα, πότε γιατί τη χρειαζόταν να της κάνει αέρα
με τη βεντάλια, πότε για να της τρίβει την πλάτη μ’ αμυγδαλέλαιο.
Κι έπειτα την έβριζε επειδή το φαγητό δεν ήταν έτοιμο στην ώρα
του. Ήταν μια κακότροπη γυναίκα.

106/340



Ο Γιαννάκης έκλεινε τα δύο του χρόνια και η Μαρία θα
ετοιμαζόταν να φύγει, όταν η Άννα έμεινε πάλι έγκυος.

Η Μαρία, ανένδοτη, επέμενε να φύγει. Ας έβρισκαν άλλη
κοπέλα για το παιδί και το καινούργιο μωρό που θα ερχόταν.

Στα πόδια της σχεδόν έπεσαν η θεία κι ο γιος της. Και τι δεν της
είπαν για να τη μεταπείσουν. Ότι καμιά δε θα τα κατάφερνε όπως
αυτή, ότι της χρωστούσαν το σωστό μεγάλωμα του Γιαννάκη, ότι
τώρα αμέσως θα πήγαινε η θεία να κάνει τα χαρτιά και να της
γράψει το σπίτι της Σύμης στ’ όνομά της.

Η Μαρία δεν έκανε πίσω. Είχε πάρει την απόφασή της. Τους
έλεγε διαρκώς ότι θα γύριζε στη Σύμη για να συνεχίσει το σχολείο.
Ήξερε ότι αυτό ήταν μια πολύ αδύναμη δικαιολογία. Καταλάβαινε
πολύ καλά ότι η δυνατότητα να πάει στο Γυμνάσιο είχε
απομακρυνθεί. Εκείνη όμως εξακολουθούσε να την επικαλείται.

Ο γιος της θείας την κάλεσε ένα βράδυ να συζητήσουν
ιδιαιτέρως. Της μίλησε πολύ ειλικρινά και ξεκάθαρα. Γνώριζε το
χαρακτήρα της γυναίκας του, αλλά τη λάτρευε, της είχε μεγάλη
αδυναμία, της είπε. Παρακάλεσε τη Μαρία να μείνει τουλάχιστον
μέχρι να γεννήσει η Άννα και μετά ας έφευγε. Η Μαρία
–πεισματάρα σαν τη μάνα της– τον άκουγε με τα μάτια κάτω,
ανένδοτη.

Τότε της έριξε το δόλωμα. Θα κανόνιζε, της είπε, να πηγαίνει
για μία ώρα κάθε απόγευμα στη μαντεμουαζέλ Ελέν, που έμενε
πέντε σπίτια απ’ το δικό τους, και να μαθαίνει γαλλικά. Εκείνος
θα πλήρωνε για τα μαθήματα.

Η Μαρία σιωπηλή τα ζύγιζε μέσα της. Είχε κλείσει τα
δεκατέσσερα και καταλάβαινε ότι θα ήταν αδύνατον να πάει στο
γυμνάσιο της Σύμης. Πώς θα έμπαινε στην τάξη ολόκληρη
κοπέλα; Άσε που δεν είχε τελειώσει και την τελευταία τάξη του
δημοτικού... Αν μάθαινε τουλάχιστον γαλλικά, θα μπορούσε να
πάει στην Αλεξάνδρεια, στον καλό της άγγελο, την κυρία Θέκλα,
κι εκείνη θα της έβρισκε μια καλή δουλειά. Τα αραβικά της ήταν
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υποφερτά, μπορούσε πια να συνεννοηθεί με τους ντόπιους. Έτσι
τα λογάριασε και συμφώνησε να μείνει για έναν ακόμα χρόνο.

Ο γιος της θείας αναστέναξε ανακουφισμένος. Είχε πάρει την
αναγκαία παράταση. Μετά κάτι άλλο θα σκεφτόταν για να την
κρατήσει.

Πάντως κράτησε το λόγο του. Κάθε απόγευμα η Μαρία πήγαινε
στη Γαλλίδα για το μάθημα. Μετά από συμφωνία με τη θεία και
το γιο της, είχαν αποφασίσει να το κρατήσουν μυστικό από την
Άννα. Της είπαν ότι τ’ απογεύματα η Μαρία έπρεπε να βοηθάει
λίγο τη θεία της στο σπίτι. Εκείνη έδωσε ελάχιστη σημασία. Δεν
την ένοιαζε. Την απασχολούσε η κακή εγκυμοσύνη που είχε. Η
κοιλιά της φούσκωνε και της έφερνε δύσπνοια. Υπέφερε από
ναυτίες και πονοκεφάλους. Όλο με μια κομπρέσα ξιδόνερο ήταν
στο μέτωπό της και η Φαουζία με τη βεντάλια συνέχεια στο χέρι
να της κάνει αέρα. Κι έπειτα ν’ αφήνει τη βεντάλια και να πιάνει
το σφουγγάρι, να το βουτάει σε νερό που είχε βράσει με
δεντρολίβανο και λεβάντα και να της δροσίζει το κορμί. Τους
παίδευε όλους, παιδευόταν όμως κι η ίδια.

Ο Γιαννάκης δεν ήθελε καν να μπαίνει στο σκοτεινό δωμάτιο
της μάνας του. Είχε αγκιστρωθεί στη Μαρία. Δεν την άφηνε ούτε
στο μάθημα να πηγαίνει. Έβαζε τα κλάματα, του κοβόταν η
ανάσα και μαύριζε απ’ τον καημό. Η Μαρία αναγκαζόταν να τον
παίρνει μαζί της. Του έδινε τα παιχνίδια του κι αυτός ήσυχος,
αφού την είχε απέναντί του, καθόταν μέχρι να τελειώσει το
μάθημα. Ήξερε ότι έπειτα θα πήγαιναν να δουν τα μεγάλα
καράβια που περνούσαν το κανάλι.

Η Άννα είχε πολύ άσχημη γέννα. Κόντεψαν να χάσουν μάνα και
παιδί, αλλά ευτυχώς ο Γάλλος γιατρός που ήρθε απ’ την Ισμαηλία
τα κατάφερε και τους γλύτωσε και τους δυο.

Πάλι αγόρι γέννησε η Άννα. Ένα μαυριδερό, ταλαιπωρημένο
μωρό.

Η Μαρία δεν προλάβαινε ν’ ανασάνει. Είχε τη φροντίδα του
μωρού κι είχε και τον Γιαννάκη που ζήλευε και τη βαστούσε
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διαρκώς απ’ τη φούστα. Τον καλόπιανε με παραμύθια και
τραγούδια και το βράδυ τον έπαιρνε κοντά της όταν ξυπνούσε
κλαίγοντας επειδή είχε δει τον αράπη να τον κυνηγάει. Τον
αράπη, το γητευτή των φιδιών. Αυτόν που γυρνούσε στα
δρομάκια του Πορτ Τεουφίκ και παρίστανε ότι ήξερε σε ποιο
σπίτι κρυβόταν φίδι. Οι νοικοκυρές, όσο κι αν τον
υποψιαζόντουσαν για απατεώνα, ήταν τέτοιος ο φόβος τους για
τα φίδια, που τον άφηναν να μπαίνει μέσα. Άπλωνε τα σύνεργά
του, ένα καλάθι, μια φλογέρα κι ένα σακούλι από χοντρό ύφασμα.
Άρχιζε να παίζει ένα μονότονο σκοπό και να γυρίζει από δωμάτιο
σε δωμάτιο. Μετά σταματούσε –τάχα– ανήσυχος, έδιωχνε τις
γυναίκες που έτρεμαν από αγωνία και φόβο κι εμφανιζόταν
κρατώντας στα χέρια του ένα φίδι. Έκανε μια μεγαλειώδη κίνηση
και του αφαιρούσε το δηλητήριο, βάζοντάς το να δαγκώσει το
μανίκι της κελεμπίας του και μετά, αφού το επιδείκνυε σοβαρός
και μεγαλοπρεπής, το έβαζε στο σακούλι. Έπαιρνε τα γρόσια που
του έδιναν κι αποχωρούσε ευθυτενής και υπερήφανος ως
πρίγκιπας.

Για μαθήματα γαλλικών ούτε λόγος πια, μετά τη γέννα της Άννας.
Της Μαρίας της έμειναν τα τετράδια και τα βιβλία. Τώρα πλέον
ήταν σίγουρη ότι δεν επρόκειτο ποτέ να πάει στο Γυμνάσιο. Ήταν
δεκαπέντε χρόνων. Είχε ψηλώσει κι ήταν μια λυγερή και πολύ
όμορφη κοπελίτσα. Έγραφε τακτικά στην οικογένειά της, αλλά
δεν ήξερε ότι τα γράμματα που έδινε στο γιο της θείας να τα
ταχυδρομεί περνούσαν από λογοκρισία. Εκείνος τα διάβαζε κι
έσβηνε τα όσα δυσάρεστα έγραφε η Μαρία για τη γυναίκα του και
την άσχημη συμπεριφορά της. Η Ζωοπηή, που είχε αναλάβει να
γράφει τις απαντήσεις, απέδιδε τις μουντζούρες στη βιασύνη της
αδελφής της.

Το μωρό ήταν πια οχτώ μηνών όταν η Άννα αποφάσισε ότι
αρκετά είχε μείνει στο κρεβάτι. Σαν να είχε βαρεθεί να είναι
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άρρωστη. Σηκώθηκε ξαφνικά απ’ το κρεβάτι, ντύθηκε, βάφτηκε,
βγήκε στην τραπεζαρία κι άρχισε να κάνει παρατηρήσεις και
υποδείξεις στη Μαρία και τη Φαουζία. Έφερε τα πάνω κάτω και
δημιούργησε ένα κλίμα έντασης. Την ενοχλούσαν όλα. Οι μύγες
που πετούσαν, τα μυρμήγκια που περπατούσαν κι η άμμος που
έμπαινε απ’ τις χαραμάδες όταν φυσούσε το χαμσίνι, ο δυνατός
άνεμος της ερήμου. Φυσικά πράγματα δηλαδή. Με την τρόμπα
στα χέρια ψέκαζε οτιδήποτε κινιόταν στο χώρο και γέμιζε την
ατμόσφαιρα με το δηλητηριώδες αέριο.

Μια μέρα γύρισε κρατώντας ένα δέμα στα χέρια. Το ξετύλιξε
και φώναξε τη Μαρία. Ήταν μια στολή γκουβερνάντας. Η Μαρία
αναγνώρισε το γαλάζιο φόρεμα, τη λευκή ποδιά και το μπονέ,
όπως έλεγαν το μικρό άσπρο καπελάκι. Η Άννα της είπε ότι αυτά
θα έπρεπε να φοράει όταν θα έβγαζε βόλτα τα παιδιά.

Η Μαρία θυμήθηκε τις πρώτες νταντάδες που είχε δει στην
Αλεξάνδρεια, αλλά κι αυτές που είχαν εδώ οι ξένες κυρίες. Ήταν
πολύ γελασμένη η ΄Αννα αν πίστευε ότι θα φορούσε η Μαρία
αυτή τη στολή. Σαν «καμουζέλα» στις Απόκριες της Σύμης θα
ήταν. Δουλικό με στολή, σκέφτηκε και μουλάρωσε απ’ το πείσμα.
Είχε κοκκινίσει ως τ’ αυτιά. Ώστε η Άννα ήθελε να παραστήσει τη
μεγάλη κυρία και να δείχνει ότι είχε κι αυτή γκουβερνάντα, όπως
οι Γαλλίδες κι οι Αγγλίδες. Δε θα της έκανε τη χάρη.

«Άδικα ξοδεύτηκες», της είπε ξερά. «Εγώ τον άλλο μήνα
φεύγω. Θα σου μείνουν τα ρούχα».

Η Άννα έμεινε με τα χέρια ανοιχτά απ’ την έκπληξη. Θεωρούσε
δεδομένο ότι «η μικρή», όπως την έλεγε, θα έμενε για πάντα, ή
έστω για ένα μεγάλο ακόμα χρονικό διάστημα, κοντά τους.

Έτυχε να είναι Σάββατο και το βράδυ που γύρισε ο άντρας της,
η πρώτη κουβέντα που του είπε ήταν:

«Η μικρή φεύγει».
Εκείνος δεν εξεπλάγη τόσο όσο η γυναίκα του. Θυμόταν τις

προηγούμενες συζητήσεις που είχε με τη Μαρία και κατάλαβε ότι
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δύσκολα θα την έπειθαν να μείνει. Κυρίως τώρα που η Άννα είχε
συνέλθει κι έβγαζε όλα τα άσχημα του χαρακτήρα της.

Όταν γύρισε η Μαρία απ’ τη βόλτα κι αφού τάισε και κοίμισε τα
παιδιά, την κάλεσε να μιλήσουν.

Ήταν μια συζήτηση όλο ένταση κι αντεγκλίσεις, που τη
χειροτέρευαν οι συνεχείς παρεμβάσεις της Άννας.

Και τι δεν της είπε. Εκεί που ο άντρας της καλόπιανε τη Μαρία
και προσπαθούσε να την ηρεμήσει και να την πείσει να μείνει,
έμπαινε η Άννα στη μέση. Της είπε ότι τους χρωστούσε
ευγνωμοσύνη, ότι την είχαν κάνει άνθρωπο κι ότι το χρέος της
ήταν εδώ, με τα παιδιά.

Η Μαρία έσφιγγε τα χείλη, εκείνα τα ωραία και σαρκώδη,
προσπαθώντας να συγκρατήσει το θυμό και τις σκληρές
απαντήσεις.

«Μην κουράζεστε. Δώστε μου τους μισθούς μου και το
πασαπόρτι μου. Θα φύγω».

Όταν η Άννα άκουσε τη λέξη «μισθούς» εξεμάνη. Εκτός
ελέγχου πια, δεν ήξερε τι έλεγε.

Τα παιδιά ξύπνησαν απ’ τις φωνές. Το μικρό έκλαιγε γοερά κι ο
Γιάννης ήρθε τρέχοντας και χώθηκε στην αγκαλιά της Μαρίας.
Αυτό έκανε την Άννα έξαλλη. Τον τράβηξε βίαια προσπαθώντας
να τον αποσπάσει απ’ την αγκαλιά της κι αυτός ουρλιάζοντας
άρπαξε τη Μαρία απελπισμένος.

Κανένας δεν κοιμήθηκε εκείνη τη νύχτα. Η Μαρία ήταν πολύ
ταραγμένη. Οι καβγάδες ήταν κάτι που δεν άντεχε. Γι’ αυτό είχε
φύγει απ’ το σπίτι της. Και γι’ αυτό δηλαδή. Έπειτα δε
συγχωρούσε και το γιο της θείας που δεν πήρε το μέρος της παρά
της έβγαλε ένα λόγο καθόλου αξιοπρεπή. Στην αρχή προσπάθησε
να της πει ότι δεν την είχαν για υπηρέτρια, ώστε να της δίνουν
μισθό, παρά την είχαν σαν κόρη τους, σαν μέλος της οικογένειάς
τους.

«Πληρώνονται οι κόρες;» τη ρώτησε σίγουρος ότι την είχε
πείσει.
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Η Μαρία του απάντησε ότι πράγματι οι κόρες δεν πληρώνονται,
οι υπηρέτριες όμως σίγουρα. Η Άννα την αποκάλεσε τότε
«αυθάδη και αγνώμονα» κι η Μαρία της είπε ότι αυτά ταίριαζαν
καλύτερα στην ίδια. Τότε θύμωσε κι ο γιος της θείας και της είπε
ότι με τα μυαλά που κουβαλούσε σίγουρα θα κατέληγε στα
πορνεία κι ότι την επομένη θα έγραφαν ένα γράμμα στην
οικογένειά της που θα τους εξηγούσαν τα καθέκαστα.

Εκείνη η επιστολή, που πράγματι γράφτηκε και στάλθηκε στη
Σύμη, προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση. Η Ζωοπηή αδυνατούσε να
καταλάβει τις ελληνικούρες που είχε γράψει ο γιος της θείας, αλλά
κατάλαβε ότι κάτι σοβαρό συνέβαινε. Γι’ αυτό ζήτησε τη βοήθεια
του γιατρού. Εκείνος το διάβασε από μέσα του, κουνώντας κάθε
τόσο το κεφάλι του και μετά το έσκισε.

«Μην πιστεύεις τίποτα. Κακίες των ανθρώπων. Η Μαρία ήταν
πάντα καλό κορίτσι, δε θ’ άλλαξε τώρα».

Αυτά τα είπε γιατί ο γιος της θείας είχε γράψει κάτι περί ηθικής
κι αυτό ήταν που είχε αναστατώσει τη Ζωοπηή.

Η βδομάδα που ακολούθησε ήταν πολύ δύσκολη για τη Μαρία.
Όλοι ήταν θυμωμένοι μαζί της. Η θεία, ο γιος της –που έφυγε
απειλώντας την– αλλά κυρίως η ΄Αννα.

«Σε πορνείο θα καταντήσεις», της έλεγε συνέχεια και την
κάρφωνε με κακό βλέμμα.

Της το είπε τόσες φορές, που η λέξη στοίχειωσε στο μυαλό της
Μαρίας. Είχε ακούσει για μια κοπέλα απ’ την Κάσο που έφυγε
δυσαρεστημένη απ’ το σπίτι της αδελφής της και καιρό μετά
κάποιος την είδε στο Σουέζ να εκδίδεται με πρόστυχα ρούχα. Η
απειλή του πορνείου έκανε πολλά κορίτσια που δεν περνούσαν
καλά στα σπίτια που τα «φιλοξενούσαν» να κάνουν υπομονή.

Η Φαουζία κοιτούσε τη Μαρία με κατανόηση κι όποτε δεν την
έβλεπαν, τη χτυπούσε τρυφερά στην πλάτη δίνοντάς της
κουράγιο. Ήξερε αυτή από τέτοια. Μόνο που εκείνη το είχε πάρει
απόφαση. Το θεωρούσε φυσικό να είναι υπηρέτρια εφ’ όρου ζωής.
Η Μαρία όμως όχι. Θα έφευγε αμέσως, έστω και χωρίς τους
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μισθούς της. Αλλά χωρίς πασαπόρτι δεν μπορούσε να κάνει βήμα,
σε ξένη χώρα βρισκόταν.

Το διαβατήριο της Μαρίας ήταν κλειδωμένο σ’ ένα συρτάρι της
σιφονιέρας. Όσο κι αν παρακάλεσε, όσο κι αν ικέτεψε τη θεία και
την Άννα, δεν κατάφερε να της το δώσουν. Μ’ αυτό την
κρατούσαν και μ’ αυτό θα την εξεβίαζαν για να μένει κοντά τους.

Μια νύχτα η Μαρία ξύπνησε από ένα σκούντημα της Φαουζία.
Άνοιξε τα μάτια της κι είδε μπροστά της το πασαπόρτι. Η
Φαουζία, η Αιγυπτία, η «αραπίνα», όπως την αποκαλούσαν, είχε
πάρει δολίως τα κλειδιά απ’ την Άννα κι είχε κλέψει το
διαβατήριο. Δεν άντεχε να βλέπει το κορίτσι να λειώνει απ’ τον
καημό. Ήξερε αυτή από καημούς. Είχε αφήσει τα παιδιά της στη
μάνα της και ξενοδούλευε όπως τόσες απ’ τη φυλή της. Ήξερε
επίσης ότι θα πλήρωνε για την πράξη της, αλλά οι δουλειές ήταν
πολλές για τις καλές, καθαρές κι εργατικές «αραπίνες».

Με το πασαπόρτι κρυμμένο στο στήθος η Μαρία ένιωθε κιόλας
ελεύθερη. Τώρα έπρεπε να βρει πού θα πάει. Και πώς, αφού δεν
είχε γρόσι στην τσέπη της.

Απέναντι απ’ το σπίτι της Άννας έμενε ένας Γάλλος με την
ηλικιωμένη μητέρα του. Η Μαρία την ήξερε, γιατί ερχόταν
τακτικά απ’ το Πορτ Σάιντ, που έμενε μόνιμα, και επισκεπτόταν
το γιο της. Έπιαναν την κουβέντα τα απογεύματα που η γηραιά
κυρία καθόταν στη βεράντα. Η Μαρία προσπαθούσε να μιλάει
μαζί της με τα ελάχιστα γαλλικά που είχε προλάβει να μάθει.

Σ’ αυτή τη Γαλλίδα λοιπόν αποφάσισε ν’ ανοίξει την καρδιά της.
Σε μια ξένη. Γιατί όπου αλλού κι αν πήγαινε, ήταν σίγουρη ότι θα
έπαιρναν το μέρος της θείας και των δικών της.

Πήγε ένα βραδάκι με τα παιδιά μαζί –τον Γιάννη απ’ το χέρι και
το μωρό στο καρότσι– και της είπε τον πόνο της. Η μαντάμ
Αλουάρ είχε ακούσει τον καβγά, τίποτα δεν έμενε κρυφό σ’ ένα
μικρό τόπο, με σπίτια κολλητά το ένα στο άλλο.
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Από ένστικτο αλλά και καλή τύχη, η Μαρία απευθύνθηκε στο
σωστό άνθρωπο. Η μαντάμ Αλουάρ δεν ήταν μια τυχαία
προσωπικότητα. Γόνος πλούσιας και καλής οικογένειας απ’ το
Μονπελιέ, είχε σπουδάσει μαιευτική και θα σταδιοδρομούσε στη
Γαλλία, αλλά ένας άτυχος έρωτας και μια εγκυμοσύνη εκτός
γάμου την έκαναν να φύγει απ’ το σπίτι της και να βρει καταφύγιο
στην Αίγυπτο. Εκεί, άγνωστη μεταξύ αγνώστων, γέννησε το παιδί
της κι άρχισε να δουλεύει ως μαία. Το μεγάλωσε μόνη της, το
σπούδασε και τώρα τον καμάρωνε αρχιμηχανικό της Εταιρείας.
Ανεξάρτητο πνεύμα, μια φεμινίστρια της εποχής της, άκουσε
προσεκτικά τη Μαρία και χωρίς περιστροφές τής πρότεινε να την
πάρει μαζί της στο Πορτ Σάιντ όταν θα έφευγε σε λίγες μέρες. Την
ήθελε για συντροφιά, της είπε, και θα της έδινε και μισθό.

Η Μαρία πέταξε απ’ τη χαρά της. Της άρεσε η Γαλλίδα. Είχε
κάτι πάνω της αυτή η μεγαλόσωμη ασπρομάλλα γυναίκα που
ενέπνεε σεβασμό και κύρος. Ήταν ένας άνθρωπος που θα
κρατούσε το λόγο του.

Η μαντάμ Αλουάρ της είπε να μεταφέρει σήμερα κιόλας τα
πράγματά της στο σπίτι της. Κι ας έρχονταν να ζητήσουν από
εκείνη το λόγο η Άννα κι ο άντρας της.

Πράγματι πήγαν. Είχαν όμως διαφορετική συμπεριφορά.
Παρίσταναν τους αδικημένους. Ότι αυτοί που τόσο είχαν
συμπαρασταθεί σ’ αυτό το κορίτσι, που της είχαν φερθεί σαν
πραγματική κόρη τους, που το είχαν φροντίσει τόσο καλά έμεναν
τώρα –εξαιτίας ενός πείσματός της– χωρίς την πολύτιμη βοήθειά
της.

Η μαντάμ Αλουάρ τους άκουσε ψυχρή κι απόμακρη. Η
καταγωγή της κι η παιδεία της δεν της επέτρεπαν να μπει σε
συζητήσεις. Με τη σιωπή της τους έδειξε ότι δεν πίστεψε τίποτε
απ’ αυτά. Κι όταν η Άννα κι ο άντρας της άρχισαν να ψελλίζουν
κάτι περί ηθικής, την άγγιξαν στην αχίλλειο πτέρνα της. Όρθωσε
το πελώριο ανάστημά της και σχεδόν τους πέταξε απ’ το σπίτι της.
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Μονολογούσε για ώρα αφότου έφυγαν. Ήταν θυμωμένη με την
υστεροβουλία και την κουτοπονηριά των ανθρώπων, που νόμισαν
ότι θα κατηγορούσαν το κορίτσι ως ανήθικο και θα την έπειθαν.

Η Μαρία δεν καταλάβαινε τα λόγια γαλλικά που
χρησιμοποιούσε η μαντάμ Αλουάρ. Ήξερε όμως ότι την
υπερασπιζόταν. Δεν ήταν όμως ήσυχη ακόμα. Φοβόταν ότι η Άννα
κι ο άντρας της θα επανέρχονταν όταν θα διαπίστωναν την κλοπή
του διαβατηρίου. Και τρόμαζε στην ιδέα μιας κατηγορίας για
κλοπή.

Δεν τόλμησαν όμως να ξανάρθουν. Η παρακράτηση εγγράφου
ήταν επίσης αδίκημα. Εκείνο όμως που πραγματικά τους
απέτρεψε ήταν το γεγονός ότι ο κύριος Αλουάρ ήταν
προϊστάμενος του γιου της θείας. Ήδη ο Γάλλος ήταν ψυχρός μαζί
του, αφού είχε πληροφορηθεί τα καθέκαστα από τη μητέρα του.
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Τ Ο ΠΟΡΤ ΣΑΪΝΤ δεν είχε καμία σχέση με το Πορτ Τεουφίκ.
Ήταν μια μεγάλη και ζωντανή πόλη. Το λιμάνι της, το

δεύτερο σε σπουδαιότητα μετά την Αλεξάνδρεια, ήταν πάντα
γεμάτο πλοία, που περίμεναν στη ράδα να πάρουν σειρά για να
διαπλεύσουν τη Διώρυγα.

Είχε ωραία σπίτια, μια κεντρική λεωφόρο που τελείωνε στην
παραλία, ενώ ένας άλλος μεγάλος δρόμος με τεράστιες φοινικιές
έφευγε προς τ’ αριστερά. Κινηματογράφοι, εξοχικά κέντρα και
μεγάλα ξενοδοχεία στόλιζαν την πόλη.

Η ευρωπαϊκή συνοικία χωριζόταν απ’ την αραβική μ’ ένα
μεγάλο πάρκο που το έλεγαν «ο κήπος του Πασά».

Το σπίτι της μαντάμ Αλουάρ βρισκόταν φυσικά στην ευρωπαϊκή
πλευρά της πόλης. Ήταν ένα μεγάλο σπίτι με ψηλοτάβανα
δωμάτια.

Το σαλόνι ήταν στολισμένο με ωραίους πίνακες, βαριές γκρενά
κουρτίνες, πολυθρόνες που στα κεφαλάρια τους είχαν λευκά
κεντήματα, επιτραπέζιες λάμπες και τραπεζάκια με δεκάδες
κορνιζαρισμένες φωτογραφίες απ’ τα νεανικά χρόνια της μαντάμ
Αλουάρ στη Γαλλία.

Το υπνοδωμάτιό της είχε ένα υπέροχο σιδερένιο κρεβάτι με
στρογγυλά στολίσματα, μια τουαλέτα με μεγάλο καθρέφτη, ένα
σετ από βούρτσες, βουρτσάκια, καθρέφτη μικρό από ταρταρούγα,
ένα βαποριζατέρ για την κολόνια και το κεφάλι μιας κούκλας για
να τοποθετεί η μαντάμ Αλουάρ τις περούκες της.

Η Μαρία απέκτησε δικό της δωμάτιο. Ένα μικρό αλλά
αποκλειστικά δικό της. Έκλεινε την πόρτα κι ένιωθε σαν
βασίλισσα.

Η μαντάμ Αλουάρ από την αρχή τής είχε εξηγήσει ότι την ήθελε
μόνο για συντροφιά. Για τις δουλειές του σπιτιού είχε τη Σαγιέντα
κι ένας μάγειρας, ο Ρασίντ, ήταν ο απόλυτος άρχοντας της
κουζίνας.

Η Μαρία θαύμαζε τα κατσαρολικά που λαμποκοπούσαν
κρεμασμένα πάνω απ’ τον πάγκο εργασίας και τα διάφορα
εξαρτήματα που δεν ήξερε τη χρήση τους.



Το μπάνιο είχε μια λευκή μπανιέρα με πόδια λιονταριού και
βρύσες που άστραφταν.

Το δωμάτιο όμως που την εντυπωσίασε περισσότερο ήταν η
σέρα. Οι γυάλινοι τοίχοι που άφηναν το φως του ήλιου να τους
διαπερνά και τα φυτά που το γέμιζαν το έκαναν παραμυθένιο. Τι
το ήθελε αυτό το δωμάτιο η μαντάμ; Τι το χρειαζόταν;

«Για ομορφιά. Και για να μου θυμίζει τη Γαλλία με τις
πρασινάδες της», της απάντησε όταν τη ρώτησε.

Ο πρώτος καιρός πέρασε με εντατικά μαθήματα γαλλικών. Η
Μαρία κυκλοφορούσε διαρκώς μ’ ένα λεξικό στο χέρι. Τα
ελάχιστα γαλλικά που είχε μάθει στο Πορτ Τεουφίκ τη βοήθησαν
λίγο, αλλά η μαντάμ Αλουάρ ήταν μια απαιτητική δασκάλα. Τη
διόρθωνε όλη την ώρα και δεν άφηνε λέξη να περάσει χωρίς να
μάθει η Μαρία τη σωστή προφορά. Σε τρεις μήνες μπορούσαν πια
να συνεννοούνται στοιχειωδώς.

Τα καθήκοντα της Μαρίας ήταν ελάχιστα. Το πρωί βοηθούσε τη
μαντάμ στην τουαλέτα της και της χτένιζε με προσοχή τις
μετρημένες τρίχες που είχε στο κεφάλι της. Με μια μαλακή
βούρτσα τις μάζευε πίσω, τις έδενε σ’ ένα κοτσάκι μεγέθους
κουμπιού και της φορούσε την περούκα της. Ποτέ δεν
εμφανιζόταν στο προσωπικό χωρίς την περούκα. Μόνο η Μαρία
είχε το εξαιρετικό προνόμιο να τη βλέπει σχεδόν φαλακρή.

Τη βοηθούσε όταν έπαιρνε το μπάνιο της, της έτριβε την πλάτη
και τη σκούπιζε με την απαλή πετσέτα. Έριχνε τα
χρησιμοποιημένα ρούχα στο καλάθι και της περνούσε τα καθαρά
μεταξένια εσώρουχα. Τα θαυμάσια, με τα κεντήματα και τις
δαντέλες.

Ο μάγειρας και η παραδουλεύτρα έφευγαν το απόγευμα, αφού
τελείωναν τις δουλειές και το συγύρισμα της κουζίνας. Τότε
άρχιζε η πραγματική δουλειά της Μαρίας. Καθόταν με τη μαντάμ
στο σαλόνι και συζητούσαν. Στην αρχή οι φράσεις ήταν απλές,
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αλλά όσο οι γνώσεις της στα γαλλικά προχωρούσαν, οι συζητήσεις
γίνονταν πιο σύνθετες και ουσιαστικές.

Τότε –σ’ εκείνο το προχωρημένο στάδιο– ήταν που η μαντάμ
Αλουάρ τη ρώτησε γιατί έφυγε απ’ το σπίτι της και τους δικούς
της. Κομπιάζοντας για να βρίσκει τις κατάλληλες λέξεις, η Μαρία
της διηγήθηκε όσο πιο αναλυτικά μπορούσε τις συνθήκες της
ζωής της και τον καημό που είχε να σπουδάσει. Πως αυτός ήταν ο
κύριος λόγος που ακολούθησε τη θεία και τις υποσχέσεις της. Και
ξαφνικά, χωρίς κι η ίδια να το καταλάβει, έβαλε τα κλάματα κι
άρχισε να λέει ότι πάει, αυτό το όνειρο είχε σβήσει. Ποτέ δε θα
κατόρθωνε να πάει στο Γυμνάσιο, ποτέ δε θα γινόταν δασκάλα,
ότι θα έμενε μια αμόρφωτη, μια υπηρέτρια, ότι όλα είχαν
τελειώσει.

Η μαντάμ Αλουάρ την άφησε να συνέλθει κι ύστερα άρχισε να
της λέει ότι τίποτα δεν τελείωνε στη ζωή ενός νέου ανθρώπου, ότι
η μόρφωση δεν ήταν τα διπλώματα, ότι πάντα υπήρχε η
δυνατότητα να διαβάσει και να βελτιώσει τον εαυτό της.

Κι ήταν η ώρα που η μαντάμ Αλουάρ πήρε την απόφαση να τη
βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Αισθάνθηκε σαν θηλυκός
Πυγμαλίωνας που θα διαμόρφωνε μια Γαλάτεια από τη Σύμη. Όχι
για να τη θαυμάζει, παρά για να της δώσει τα εφόδια για μια
αξιοπρεπή ζωή. Η γηραιά κυρία είχε βρει το τελευταίο παιχνίδι
της ζωής της. Ένα σκοπό, έναν προορισμό πολύ σημαντικό.
Κατάλαβε ότι είχε στα χέρια της μιας πολύ καλής ποιότητας
ζυμάρι. Ένα εύπλαστο κορίτσι, που είχε το πάθος και το σθένος
να βελτιωθεί. Τα γαλλικά συνεχίζονταν μ’ εντατικούς ρυθμούς.
Τώρα είχαν περάσει και στην ανάγνωση βιβλίων απ’ τη μεγάλη
βιβλιοθήκη της μαντάμ. Έκθαμβη η Μαρία, είχε ανακαλύψει έναν
άλλο κόσμο, που ούτε υποψιαζόταν.

Η μαντάμ Αλουάρ την καμάρωνε. Ένιωθε υπερήφανη που το
κορίτσι ανταποκρινόταν τόσο καλά.

Στα μαθήματα των γαλλικών προστέθηκαν και οι τρόποι καλής
συμπεριφοράς. Την κάθιζε στο τραπέζι που γευμάτιζε και της

118/340



μάθαινε πώς να χρησιμοποιεί τα μαχαιροπίρουνα, πώς να
σηκώνει το ποτήρι και να πίνει νερό αθόρυβα, πώς ν’ απλώνει την
πετσέτα στα πόδια της.

Η Μαρία πειθαρχούσε, αλλά της έλεγε κιόλας προς τι όλα αυτά,
αφού δεν επρόκειτο ποτέ να φάει σε «καλά τραπέζια».

«Ποτέ δεν ξέρεις», ήταν η μόνιμη επωδός της μαντάμ Αλουάρ.
Μετά επέβαλε και μαθήματα μαγειρικής, προς μεγάλη έκπληξη
και δυσαρέσκεια του Ρασίντ, που δεν ήθελε να μπαίνει κανείς
στην κουζίνα του την ώρα της δημιουργίας. Δεν μπορούσε όμως
παρά να υπακούσει. Έτσι άφηνε τη Μαρία να παρακολουθεί την
προετοιμασία των γευμάτων. Πώς τεμάχιζε το κοτόπουλο, πώς
ετοίμαζε τη γέμιση για τις διάφορες πίτες, πώς άνοιγε το φύλλο,
πώς γινόταν η ζύμη για την «κισλορέν», που τόσο αγαπούσε η
μαντάμ. Μετά την άφηνε να χτυπάει τη μαρέγκα με το συρμάτινο
εργαλείο ή ν’ ανακατεύει το μείγμα για τις κρέπες.

Η πρώτη κρέπα που η Μαρία προσπάθησε να γυρίσει στον
αέρα, όπως έκανε ο Ρασίντ, έπεσε στο πάτωμα. Η δεύτερη
κακοδιπλώθηκε στο τηγάνι, η τρίτη όμως βρήκε τη σωστή της
θέση. Ο μάγειρας άρχισε να εκτιμάει το ταλέντο του κοριτσιού και
χαμογελαστός την ονόμασε «βοηθό».

Της έμαθε να φτιάχνει μαγιονέζα και της εκμυστηρεύτηκε τα
μικρά μυστικά που είχε για να μην κόβει ποτέ. Της έδειξε πώς να
φτιάχνει «σος αγκλέζ» και «σος μπεαρνέζ». Της έμαθε τα «σοτέ»,
καρότα, αρακά, πατάτες ή κολοκυθάκια. Τα «φλαν», τις «μους»
και τα «φλαμπέ».

Γαλλικά, καλοί τρόποι και υψηλή μαγειρική τέχνη. Να τα κάνω
τι; αναρωτιόταν η Μαρία, αλλά εξακολουθούσε να μαθαίνει.

Το ίδιο όμως θα πρέπει να αναρωτήθηκε και η μαντάμ Αλουάρ.
Όλα αυτά που είχε κατακτήσει η κοπέλα ήταν αρκετά για μια
αστή Γαλλίδα. Ετούτη όμως θα έπρεπε να μάθει μια τέχνη. Ένα
επάγγελμα. Η μαντάμ Αλουάρ προβληματιζόταν. Ήξερε ότι δεν
μπορούσε να εξασφαλίσει το κορίτσι εφ’ όρου ζωής. Η ίδια ήταν
ήδη εβδομήντα πέντε χρόνων. Μπορεί και να μην είχε πολύ χρόνο
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μπροστά της. Θα την προστάτευε όσο ζούσε, αλλά όταν θα
έφευγε; Έπρεπε να προετοιμάσει τη Μαρία για το «μετά». Μετά
απ’ αυτήν.

Τι δουλειά θα μπορούσε να κάνει η κοπέλα; Ποιο επάγγελμα θα
της εξασφάλιζε ανεξαρτησία και μια αξιοπρεπή ζωή; Εκείνη είχε
διασωθεί από το διασυρμό επειδή ακριβώς είχε στα χέρια της το
επάγγελμα της μαίας. Αυτό της έδωσε τη δυνατότητα να
μεγαλώσει το παιδί της μόνη της, χωρίς να χρειαστεί να ζητήσει
τη βοήθεια κανενός. Έπρεπε λοιπόν να την προετοιμάσει για τις
δυσκολίες της ζωής.

Αυτό το μάθημα όμως κράτησε πολύ καιρό και είχε και δυσάρεστα
αποτελέσματα για τη Μαρία. Στην προσπάθειά της η μαντάμ
Αλουάρ να της διδάξει ανεξαρτησία, τη δηλητηρίασε με τις
απόψεις που είχε για τη συμπεριφορά των αντρών. Κρίνοντας απ’
την προσωπική της περιπέτεια, έχριζε όλους τους άντρες
ανυπόληπτους, επιπόλαιους κι εγωκεντρικούς. Πως έπαιρναν ό,τι
ήθελαν απ’ τις αφελείς κοπέλες και τις παρατούσαν μετά στην
κακή τους τύχη. Kι έπρεπε –η Μαρία– να είναι πολύ προσεκτική
στις συναναστροφές της με τους άντρες και να μην εμπιστεύεται
κανέναν. Όλοι είχαν άσχημα σχέδια στο μυαλό τους. Κι αν
κάποιος, ακόμα κι αυτός που θα παντρευόταν, δεν της φερόταν
καλά, να τον εγκατέλειπε αμέσως. Γι’ αυτό έπρεπε να μάθει ένα
επάγγελμα. Για να είναι ανεξάρτητη και να μπορεί να του δώσει
τα παπούτσια στο χέρι. Ξεκινούσε δηλαδή από μια αρνητική
θέση.

Η Μαρία επηρεάστηκε πολύ απ’ αυτά τα μαθήματα.
Θυμήθηκε κι άλλα πολλά –και άσχημα–
περιστατικά απ’ τη ζωή κακοποιημένων γυναικών
της Σύμης, αλλά ξέχασε όλες αυτές που έζησαν
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γλυκά και τρυφερά με τους συζύγους τους, όλο
αγάπη και κατανόηση. Η μαντάμ Αλουάρ την είχε
εμβολιάσει με το δηλητήριο της δυσπιστίας προς
τους άντρες.

Ένα χρόνο μετά την εγκατάστασή της στο Πορτ Σάιντ, η Μαρία
δεκαεφτά χρόνων πια, ελάχιστα έμοιαζε με το περιδεές κοριτσάκι
που είχε φτάσει νύχτα στην Αλεξάνδρεια και δε γνώριζε τι ήταν το
τηλέφωνο, το τρένο και το αυτοκίνητο. Είχε αλλάξει πολύ και ως
προς την εμφάνιση. Είχε ψηλώσει, είχε γεμίσει το στήθος της κι
είχε κόψει τα κοτσίδια της.

Η μαντάμ Αλουάρ την είχε πάει στον κομμωτή της και την
άφησε με εμπιστοσύνη στα χέρια του. Εκείνος έλυσε και έλουσε
τα πλούσια μαλλιά. Μαύρα και κυματιστά. Κι έπειτα, αφού έδειξε
στη Μαρία διάφορα χτενίσματα από ένα περιοδικό, διάλεξαν το
καταλληλότερο. Ένα καρέ με χωρίστρα στο πλάι.

Η Μαρία είδε τα μαλλιά της να πέφτουν στο πάτωμα, σε μια
απλωμένη πετσέτα, και τη μικρή αραπίνα να τα μαζεύει
προσεκτικά. Θα τα χρησιμοποιούσε ο κομμωτής για κάποια
περούκα, όπως συνηθιζόταν τότε.

Κοιταζόταν στο μεγάλο καθρέφτη και δεν αναγνώριζε τον εαυτό
της. Οι άλλες πελάτισσες όμως την έβρισκαν πολύ όμορφη με το
καινούργιο χτένισμα.

Τώρα η Μαρία ήταν πια μια σωστή «mademoiselle de compag-
nie». Πολλές φορές έβγαιναν με τη μαντάμ Αλουάρ τ’
απογεύματα. Περπατούσαν αργά στον παραλιακό δρόμο κι έπειτα
έμπαιναν σε κάποιο ζαχαροπλαστείο. Η μαντάμ Αλουάρ
χαιρετούσε κουνώντας το κεφάλι της τις γνωστές της Γαλλίδες κι
έπειτα καθόταν στην καρέκλα που είχε τραβήξει προσεκτικά η
Μαρία. Τακτοποιούσε το μπαστούνι με την ασημένια λαβή κι
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έδειχνε στη Μαρία να καθίσει απέναντί της. Παράγγελνε πάντα
τσάι με βουτήματα, αγγλική συνήθεια, που όμως είχε επικρατήσει
σ’ όλη την καλή κοινωνία του Πορτ Σάιντ.

Η Μαρία είχε αποκτήσει και δύο φορέματα «περιπάτου». Ένα
στο χρώμα του αμύγδαλου κι ένα στο χρώμα της άμμου. Τα είχε
ράψει η μοδίστρα της μαντάμ, μία Σαμλίδα, που ερχόταν στο
σπίτι για τις πρόβες. Ήταν από γυαλιστερό σατέν, σε κλος
γραμμή, με κοντό μανίκι και δερμάτινη ζώνη στη μέση.

Εκτός όμως απ’ τα ρούχα –και τα εσώρουχα που της είχε
αγοράσει η μαντάμ– η Μαρία είχε πλέον κι ένα βιβλιάριο
καταθέσεων στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. «Caisse d’ épargne
postale», έγραφε απ’ έξω και μέσα είχε τα στοιχεία της και στη
θέση της υπογραφής μια σφραγίδα με αραβικούς χαρακτήρες
–που είχε ειδικά παραγγείλει κι έγραφε τ’ όνομά της– όπως
απαιτούσε τότε ο νόμος. Η πρώτη κατάθεση έγινε το Γενάρη του
’36 κι ήταν εβδομήντα εννέα αιγυπτιακές λίρες. Από τότε τακτικά
έβαζε στο λογαριασμό της τα χρήματα που της έδινε η μαντάμ.
Όσα της έμεναν, γιατί έστελνε και στη μάνα της στη Σύμη. Όχι
πολλά, αλλά αρκετά, ώστε να της δίνουν την ικανοποίηση ότι
βοηθούσε το σπίτι της.

Το βιβλιάριο το φυλούσε ως κόρη οφθαλμού. Το θεωρούσε ένα
στοιχείο ασφάλειας. Ότι αν κάτι της συνέβαινε, θα είχε και πέντε
γρόσια να το αντιμετωπίσει. Κι αυτό το ίδιο βιβλιάριο είχε μαζί
της και στη μεγάλη περιπέτεια του ’42, όταν φυγάδας προς την
Παλαιστίνη κόντεψε να πνιγεί με το «Kορινθία».
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Σ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ του καλοκαιριού του ’36 η μαντάμ Αλουάρ
αποφάσισε ότι θα πήγαινε να βρει το γιο της στο Πορτ

Τεουφίκ. Όλο αυτό το διάστημα τον έβλεπε τακτικά επειδή
εκείνος ερχόταν στο Πορτ Σάιντ. Δεν ήθελε να ταλαιπωρείται η
μητέρα του στην ηλικία που βρισκόταν με ταξίδια και
μετακινήσεις. Την έβλεπε ότι ήταν πολύ ευχαριστημένη με τη
συντροφιά της Μαρίας. Είχε αποκτήσει ενδιαφέροντα και μία
σχεδόν νεανική διάθεση κοντά στην κοπέλα.

Η Μαρία δίσταζε να ξαναπάει στο Πορτ Τεουφίκ. Απ’ τη μια
ήθελε να πάρει τη ρεβάνς και να δουν η θεία και το σόι της πόσο
είχε αλλάξει και πόσο τη φρόντιζε η μαντάμ, η ξένη. Κι απ’ την
άλλη ήθελε να διαγράψει για πάντα τις δυσάρεστες αναμνήσεις
των χρόνων εκείνων.

Η μαντάμ Αλουάρ καταλάβαινε τους δισταγμούς της. Κι ακόμα
πίστευε ότι είχε έρθει η ώρα να κάνει η Μαρία μια επίσκεψη
στους δικούς της στη Σύμη. Είχε έναν ελάχιστο φόβο ότι θα
μπορούσε ίσως η συνάντηση με τη μάνα της και την οικογένειά
της να την έκαναν να μη θελήσει να ξαναγυρίσει. Όμως είχε τη
βαθιά πεποίθηση ότι η κοπέλα δε θα μπορούσε πλέον να ζήσει
διαφορετικά. Ότι είχε γλυκαθεί τόσο απ’ τη ζωή που της
προσέφερε, ώστε πάλι θα επέστρεφε κοντά της.

Η Μαρία ενθουσιάστηκε απ’ την πρόταση. Ναι, ήθελε να πάει
στη Σύμη. Έσκυψε και φίλησε τη μαντάμ Αλουάρ γεμάτη
ευγνωμοσύνη. Εκείνη χαμογέλασε ευχαριστημένη κι αγνόησε το
μικρό τσίμπημα της αμφιβολίας που της προκάλεσε ο
ενθουσιασμός της κοπέλας.

Κανόνισαν να κάνουν τα ταξίδια τους στα τέλη Αυγούστου,
όταν η μεγάλη ζέστη θα υποχωρούσε κάπως.

Η Μαρία θα έφευγε δύο μέρες πριν τη μαντάμ Αλουάρ. Το
πλοίο για την Ελλάδα θ’ αναχωρούσε στις 25 Αυγούστου.

Ακολουθώντας τις συμβουλές της μαντάμ, αγόρασε υφάσματα
για να ράψουν φορέματα οι αδελφές της και για τον πατέρα της
πήρε μια κούτα μυρωδάτο καπνό και τσιγαρόχαρτα εκλεκτής
ποιότητας απ’ το μεγάλο κατάστημα με είδη καπνιστού που



βρισκόταν στον κεντρικό δρόμο. Ωραίες μαλακές φανέλες για τη
μάνα της και για τον Βασίλη της ένα καραβάκι μ’ αληθινά πανιά
στ’ άλμπουρά του.

Αγόρασε και μια βαλίτσα από πεπιεσμένο χαρτόνι και
υφασμάτινη επένδυση, που έκλεινε με γυαλιστερή κλειδαριά.
Τέρμα πια οι μπόγοι και τα καλαθάκια. Τώρα είχε κλειδιά στην
κατοχή της.

Αποχαιρέτησε θερμά τη μαντάμ Αλουάρ και μ’ ένα αμαξάκι
έφτασε στην προκυμαία.

Το πλοίο ήταν –πάλι– ιταλικό και πήγαινε πρώτα στον Πειραιά
κι έπειτα θα κατέβαινε στα Δωδεκάνησα. Τακτοποιήθηκε στην
καμπίνα της και μετά βγήκε να δει το Πορτ Σάιντ, που χανόταν
στο βάθος του ορίζοντα. Έμεινε στο κατάστρωμα μέχρι που δεν
έβλεπε παρά θάλασσα γύρω της. Πήγε στο σαλόνι της τρίτης
θέσης και βρήκε κάποιους πατριώτες της.

Η παροικία των Συμιακών ήταν από τις πιο ζωντανές και
δραστήριες της πόλης. Είχαν φτάσει από τους πρώτους στην
Αίγυπτο για να δουλέψουν στη Διώρυγα, αλλά και ν’ αποφύγουν
την καταπίεση των Ιταλών. Τους συναντούσε τις Κυριακές, όταν
πήγαινε στη μεγάλη ελληνική εκκλησία, αφιερωμένη στη
Μεταμόρφωση του Σωτήρος. Η μαντάμ Αλουάρ όχι μόνο δεν είχε
αντίρρηση παρά την ενθάρρυνε κιόλας. Δεν ήθελε να την
αποκόψει απ’ την πατρίδα και τη θρησκεία της.

Το πλοίο έφτασε στον Πειραιά βράδυ, κατά τις εννιά, μετά από
δύο ημερών ταξίδι. Ο κόσμος ήδη στριμωχνόταν στις εξόδους του
πλοίου και περίμενε να ρίξουν τις σκάλες για να κατέβει.

Το λιμάνι του Πειραιά έσφυζε από κίνηση. Καροτσάκια,
χαμάληδες κι αυτοκίνητα. Τα γνωστά των λιμανιών.

Όταν κατέβηκαν αυτοί που είχαν προορισμό τον Πειραιά,
δημιουργήθηκε ένα επεισόδιο. Κάποιοι απ’ τους Δωδεκανήσιους,
ανάμεσα σ’ αυτούς κι η Μαρία, θέλησαν ν’ αποβιβαστούν και να
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περπατήσουν λίγο στην προκυμαία, μέχρι να έρθει η ώρα του
απόπλου. Όμως οι Έλληνες χωροφύλακες τους το απαγόρευσαν,
λέγοντάς τους περιφρονητικά ότι αυτοί ήταν Ιταλοί. Οι
Δωδεκανήσιοι εθίγησαν κι άρχισαν να διαμαρτύρονται. Η Μαρία
πήγε κάτι να φωνάξει, κάτι σαν «προδότες», όπως κραύγαζαν κι
οι άλλοι, αλλά ένα χέρι τής έκλεισε το στόμα. Γύρισε έκπληκτη και
είδε έναν πολύ καθώς πρέπει κύριο, με γενάκι και γυαλιά να την
κοιτάζει αυστηρά.

«Μην πεις κουβέντα. Εδώ έχουνε δικτατορία», της είπε. «Δεν
το ’χουνε σε τίποτα τα τζουτζέκια του Μεταξά να σε κλείσουν
φυλακή και να μην ξαναδείς τους δικούς σου».

Η Μαρία δεν ήξερε τι ήταν η δικτατορία, ούτε ποιος ήταν ο
Μεταξάς. Ζώντας στο θερμοκήπιο της μαντάμ Αλουάρ είχε πλήρη
άγνοια των πολιτικών γεγονότων στην Ελλάδα. Κατάλαβε όμως τη
σοβαρότητα των όσων της είπε ο κύριος, που έμοιαζε με γιατρό ή
με καθηγητή.

Το επεισόδιο συζητήθηκε χαμηλόφωνα στη διάρκεια του
ταξιδιού. Χαμηλόφωνα, γιατί περιστοιχίζονταν από Ιταλούς.
Μεταξύ δύο πυρών οι δυστυχείς Δωδεκανήσιοι. «Ιταλοί» για τους
Έλληνες χωροφύλακες, ύποπτοι για αντιιταλική συμπεριφορά
από τους Ιταλούς.

Στη Σύμη έφτασαν μεσάνυχτα. Έγινε ο έλεγχος των αποσκευών
και των διαβατηρίων από τους καραμπινιέρους στο Μουράγιο. Η
Μαρία πήρε την ανηφόρα για το πατρικό της, που τώρα πια ανήκε
στην Αννίκα.

Χρειάστηκε να χτυπήσει τρεις φορές, μέχρι να της ανοίξει ο
Θανάσης, ο γαμπρός της. Χαρές και συγκινήσεις, αγκαλιές και
φιλιά με την Αννίκα, που είχε προλάβει ν’ αποκτήσει δυο παιδιά.
Ένα κοριτσάκι δύο χρόνων κι ένα βρέφος, πάλι κορίτσι. Φαίνεται
ότι ήταν κληρονομικό τους να γεννούν κορίτσια.
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Η Αννίκα της είπε ότι η οικογένειά τους βρισκόταν αυτή τη
χρονιά στη Μαραθούντα. Πήγαιναν εναλλάξ στους βοσκότοπους
για να μην εξαντλούνται. Τη μια χρονιά στον Άγιο Κωνσταντίνο
και την άλλη στη Μαραθούντα.

Κάποιος απ’ τους συνταξιδιώτες της Μαρίας έφτασε στη
Μαραθούντα στις τρεις τη νύχτα, αφού είχε κάνει με τα πόδια όλο
το δρόμο. Έβαλε μια φωνή που ξύπνησε όλους τους βοσκούς απ’
τα γύρω μαντριά.

«Ελενιά, ήρτε το κοράκι σου απ’ την Αίγυπτο».
Όλοι σηκώθηκαν στο σπιτάκι του Σωτήρη. Τ’ Aστραδενάκι

ντύθηκε σβέλτα κι έφυγε μες στο σκοτάδι. Τρέχοντας στις
κατηφόρες και λαχανιάζοντας στις ανηφόρες έφτασε τα
χαράματα στης Αννίκας. Τους ξαναξύπνησε. Δεν ήταν γραφτό να
χορτάσουν ύπνο εκείνη τη νύχτα. Το πήραν απόφαση κι έφτιαξαν
φασκόμηλο.

Η Αστραδενή, όπως και πιο πριν η Αννίκα, έβλεπε την αδελφή
της και δεν την αναγνώριζε. Σαν τις κυρίες των πλουσιόσπιτων
της Καλής Στράτας ήταν, σκέφτηκε. Με ωραίο φουστάνι και
κοντά μαλλιά.

«Τι τα ’κανες, καλέ, τα μαλλιά σου;» τη ρώτησε έκπληκτη.
«Έτσι τα ’χουνε εκεί στην Αίγυπτο», απολογήθηκε η Μαρία.
«Πιο καλά ήσουνα με τα μακριά», αποφάνθηκε η Αστραδενή.
Ο Θανάσης, που είχε εντυπωσιαστεί απ’ την εμφάνιση της

κουνιάδας του και της ωραίας βαλίτσας της με την μπρούντζινη
κλειδαριά, αποφάσισε να της δανείσει το γάιδαρό του για να πάνε
στη Μαραθούντα. Πώς να έκαναν τόσο δρόμο κουβαλώντας και
τη βαλίτσα...

Η Ελένη είδε από μακριά τα δυο της κορίτσια. Η καρδιά της
πετάρισε από συγκίνηση. Πέντε χρόνια είχε να δει το Μαριί της.
Ήξερε ότι τώρα ζούσε κοντά σε μια ξένη που τη φρόντιζε κι ότι το
παιδί της περνούσε καλά. Αλλά ήθελε να δει με τα μάτια της αυτό
το «καλά».
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Πρώτη την πήρε αγκαλιά. Έκλαιγε χωρίς να ντρέπεται. Την είχε
πάλι κοντά της.

Μελίσσι βούιζαν γύρω απ’ τη Μαρία όλοι τους.
«Μώρη, το κοράκι μου», μουρμούριζε ο Σωτήρης και ρουφούσε

τη μύτη του.
«Ολόκληρη γυναίκα γίνηκες», είπε αυθόρμητα η Θαρινή, που κι

αυτή είχε βέβαια μεγαλώσει, αλλά το δικό της μεγάλωμα δεν το
είχαν αντιληφθεί γιατί γινόταν αργά και μπροστά στα μάτια όλων.

Ο Βασίλης, έντεκα χρόνων πια, φορούσε μακρύ παντελόνι για
να φυλάγεται απ’ τ’ αγκάθια και τα φίδια, τσεντίκια και μαντίλι
στο κεφάλι. Σωστός βοσκός σε μικρογραφία, βοηθός πολύτιμος
–ήδη– του πατέρα του. Ντρεπόταν αυτή την αδελφή που δεν τη
θυμόταν καλά καλά. Στεκόταν στην άκρη και την κοιτούσε. Η
Μαρία πήγε κοντά του και τον αγκάλιασε.

«Σε είχα πάντα στο νου μου. Όταν φρόντιζα ένα παιδάκι, όλο
εσένα θυμόμουν. Το νανούριζα κι ήταν σαν να νανούριζα εσένα».

Είχε θάρρος πια η Μαρία κι έλεγε τις σκέψεις της.
Σωστή κυρία, σκέφτηκε η μάνα της, παρατηρώντας όχι μόνο τη

συμπεριφορά της αλλά και το φουστάνι και τα κομμένα μαλλιά.
«Σαν τις πλούσιες του Μουράγιου είναι, καλέ», είπε φωναχτά η

Αστραδενή τη σκέψη που είχε κάνει όταν την πρωτόδε στης
Αννίκας.

«Μην ξιπαστείς και δε μας θέλεις πια», είπε διστακτικά ο
Σωτήρης.

Η Μαρία του χάιδεψε τα μαλλιά, αλλά δεν του είπε ότι τα
λυπημένα μάτια του, όταν την αποχαιρετούσε –τότε– δεν έφυγαν
ποτέ απ’ το μυαλό της.

Αφού πέρασαν οι πρώτες συγκινήσεις, η Μαρία άνοιξε τη
βαλίτσα κι άρχισε να μοιράζει τα δώρα.

Ο Σωτήρης μύριζε και ξαναμύριζε τον καπνό και ψηλαφούσε τα
λεπτά τσιγαρόχαρτα. Θα κερνούσε τους φίλους του και θα έλεγε:
«Mου τα ’φερε δα η Μαρία μου απ’ την Αίγυπτο».
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Τα κορίτσια είχαν απλώσει τα υφάσματα και ψευτομάλωναν για
τα χρώματα.

Οι φανέλες άρεσαν πολύ της Ελένης, που όλο δοκίμαζε την
απαλότητά τους στο μάγουλό της.

Ο Βασίλης όμως είχε βουβαθεί απ’ την ομορφιά του καραβιού
του.

«Να του δέσεις ένα σκοινάκι και να το βάλεις στη λίμνη», του
είπε η Μαρία. «Θα πλέει σαν αληθινό».

Ο Βασίλης της έριξε ένα βλέμμα όλο ευγνωμοσύνη για το
θαυμαστό παιχνίδι. Ποτέ δεν είχε πιάσει στα χέρια του κάτι τόσο
ωραίο.

«Δε θα το πάω στη λίμνη», είπε αποφασιστικά. «Θα μου το
παίρνουν οι άλλοι και θα μου το χαλάσουν. Θα το βάζω στη
σκάφη».

Γρήγορα η Μαρία ξαναμπήκε στους αρχαίους ρυθμούς της
οικογένειας. Άφησε τα παπούτσια και το φουστάνι και φόρεσε
ρούχα των αδελφών της.

Ξυπνούσε χαράματα μαζί με τους άλλους, πήγαινε στα
πρόβατα, άρμεγε με τον πατέρα και τον αδελφό της, χτυπούσε το
γάλα με τη μάνα της. Τώρα όμως δεν τη βάραιναν οι δουλειές.
Ήξερε ότι δε θα τις έκανε σ’ όλη της τη ζωή.

Τα βράδια κάθονταν έξω απ’ το σπιτάκι και τους διηγόταν τα
θαύματα που είχε δει στον ξένο τόπο. Τους μίλησε για τ’
αυτοκίνητα, το τρένο και το τηλέφωνο. Κι οι άλλοι έκαναν «τσς,
τσς, τσς», τι σου είναι αυτά τα πράγματα... Πώς γίνεται να μιλάς
από ένα μηχάνημα και να σ’ ακούει ο άλλος που δεν τον βλέπεις κι
είναι τόσο μακριά.

Τους είπε για τη Φαουζία, τη Σαγιέντα και τις άλλες
«αραπίνες», που φορούν μακριά ρούχα και κρύβουν τα πρόσωπά
τους με τη «μελάγια» όταν περπατούν στο δρόμο. Για τους άντρες
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που φορούν τις μακριές κελεμπίες. Για τη δύσκολη γλώσσα με τα
τραχιά φωνήεντα και τ’ άγρια σύμφωνα.

«Και πώς τους καταλαβαίνεις;» ρώτησε ο Βασίλης.
Η Μαρία τους είπε με υπερηφάνεια που δεν έκρυψε ότι τώρα

μιλούσε και καταλάβαινε δύο γλώσσες. Και τ’ αραβικά και τα
γαλλικά.

Την έβαζαν να τους λέει μερικές φράσεις στ’ αραβικά και
μουρμούριζαν γιατί τους φαίνονταν περίεργα. Με τα γαλλικά
όμως τους έπιαναν τα γέλια. Τα έβρισκαν κωμικά, έτσι όπως η
Μαρία έκλεινε το στόμα για να προφέρει σωστά το «u» και «eu».
Τη μιμούνταν και κορόιδευε ο ένας την προσπάθεια του άλλου.

Δεν τους έκρυψε και τα δύσκολα που πέρασε με τη θεία και τη
νύφη της. Τις πικρές κουβέντες, τις βαριές δουλειές και τους
εκβιασμούς με το διαβατήριο. Εκείνοι τα ήξεραν πάνω κάτω, γιατί
η Μαρία τους τα είχε εξηγήσει όταν πια έμενε στη μαντάμ Αλουάρ
και μπορούσε να γράφει ελεύθερα. Μάλιστα είχαν διώξει κακήν
κακώς τη θεία όταν είχε έρθει ένα καλοκαίρι και τους είχε μιλήσει
μ’ άσχημα λόγια για τη Μαρία.

«Τώρα περνάς καλά;» τη ρώτησε η μάνα της μ’ ανήσυχο
βλέμμα.

Η Μαρία μιλούσε για τη Γαλλίδα κι έσταζε μέλι το στόμα της.
Ναι, της φερόταν πολύ καλά, την ήθελε μόνο για συντροφιά, τη
φρόντιζε σαν κόρη της, της έμαθε γαλλικά και μαγειρική. Και
καθώς διηγόταν τη ζωή της στο Πορτ Σάιντ, ένιωσε μια
νοσταλγία. Κιόλας. Κι ας έλειπε μόνο δέκα μέρες.

Είχε δίκιο λοιπόν η μαντάμ Αλουάρ που δε φοβήθηκε να τη
στείλει στους δικούς της. Η κοπέλα είχε μάθει να ζει διαφορετικά.

Η Θαρινή, που ήταν δεκαεννιά ετών, δύο χρόνια μεγαλύτερη
απ’ τη Μαρία, είχε αρραβωνιαστεί μ’ έναν πολύ ωραίο νέο, που
ήταν κι αυτός βοσκός. Σε λίγο θα παντρευόταν και θα έφευγε απ’
την οικογένεια.
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Ένα απόγευμα ήρθε ο αρραβωνιαστικός μ’ έναν ξάδελφό του.
Όλοι υποψιάστηκαν το λόγο της επίσκεψης. Ο ξάδελφος κοιτούσε
τη Μαρία μ’ ενδιαφέρον που δεν έκρυβε.

Όταν έφυγαν, η Θαρινή ρώτησε τη Μαρία πώς της φάνηκε.
«Συμπαθητικός», είπε εκείνη μονολεκτικά.
«Ε, τι λες, λοιπόν, να προχωρήσουμε;» ρώτησε υπονοώντας

έναν αρραβώνα.
«Δεν είσαι καλά», την αποπήρε η Μαρία. «Δεν είμ’ εγώ για

παντρειές».
Η Ελένη έμεινε να κοιτάζει ανήσυχη την κόρη της. Όχι πως

ήθελε να παντρευτεί σώνει και καλά, και μάλιστα βοσκό –γιατί
αυτή από μικρή δεν έκανε για γυναίκα βοσκού– αλλά δεν της
άρεσε καθόλου το σκληρό βλέμμα της κόρης της. Δεν ήταν ότι
απέρριπτε το συγκεκριμένο πρόσωπο, ήταν ότι απέκλειε το γάμο
γενικώς. Δε γνώριζε η καημένη τα φοβερά μαθήματα της μαντάμ
Αλουάρ για την ανυποληψία των αντρών.

Οι μέρες περνούσαν και μια βδομάδα πριν την αναχώρησή της
η Μαρία κατέβηκε με τη Θαρινή στον Γιαλό. Ήθελε να κάνει
μερικά ψώνια για τη μαντάμ Αλουάρ. Θα της αγόραζε δυο τρία
σφουγγάρια, απ’ τα εκλεκτά της Σύμης.

Καθώς κατέβαιναν την Καλή Στράτα, πέρασαν μπροστά απ’ το
φωτογραφείο του Στέλιου, εκεί που είχε βγάλει την πρώτη της
φωτογραφία για το πασαπόρτι.

«Πάμε να βγάλουμε μια φωτογραφία», είπε της Θαρινής
τραβώντας τη μέσα στο φωτογραφείο.

Ο Στέλιος, που δεν ξεχνούσε ποτέ φυσιογνωμίες, την κοίταξε
λίγο μπερδεμένος. Κάτι του ’λεγαν αυτά τα τεράστια μάτια, αλλά
το υπόλοιπο σουλούπι της κοπέλας τού ήταν άγνωστο.

«Ξέρω σε, καλέ;» τη ρώτησε.
Η Μαρία του θύμισε πως είχε έρθει με τη μάνα της πριν από έξι

χρόνια.
Ο Στέλιος ανασήκωσε τους ώμους –τίποτα δεν του ’ρχόταν στο

μυαλό– και τις τακτοποίησε στις θέσεις τους για τη φωτογράφιση.
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Η Θαρινή κάθισε στην ξύλινη πολυθρόνα, κρατώντας ένα
γαρίφαλο στο χέρι και τη βέρα του αρραβώνα να φαίνεται
καθαρά. Τα μαλλιά της χτενισμένα και πιασμένα πίσω έκαναν δύο
γλώσσες στο πλάι της χωρίστρας.

Η Μαρία, ημικαθιστή στο μπράτσο της πολυθρόνας, αγκάλιαζε
με το δεξί χέρι την αδελφή της και με το αριστερό κρατούσε ένα
ματσάκι πάνινους μενεξέδες που της έδωσε ο Στέλιος. Ψηλά στο
μπράτσο της γυάλιζε ένα αιγυπτιακό βραχιόλι. Φορούσε το
φόρεμα περιπάτου σε χρώμα τσαγαλί.

Στα πόδια τους ο φωτογράφος έβαλε να καθίσει το κοριτσάκι
της Αννίκας, που έτυχε να το έχουν πάρει μαζί τους για βόλτα.
Όσο κι αν προσπάθησε ο Στέλιος να κάνει το παιδί να κοιτάξει το
«πουλάκι», δεν τα κατάφερε. Εκείνο κοιτούσε κάπου μακριά. Οι
δυο μεγάλες είχαν το βλέμμα τους στυλωμένο στο φακό. Η Μαρία
με σιγουριά κι η Θαρινή μ’ ένα δέος που δεν ήξερες αν ήταν για τη
φωτογραφία ή για το μέλλον της.
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Η ΜΑΡΙΑ βρήκε τη μαντάμ Αλουάρ να την περιμένει στο σπίτι
τους στο Πορτ Σάιντ. Αγκαλιάστηκαν θερμά, λες κι είχαν να

ιδωθούν μήνες. Η μαντάμ ήταν πολύ χαρούμενη που την
ξανάβλεπε. Είχε δικαιωθεί. Η Μαρία είχε γυρίσει με λαχτάρα
πίσω. Είχε χαρεί που ξαναείδε τους δικούς της, αλλά ήταν πολύ
ευχαριστημένη που ξαναγύρισε.

Η ζωή πήρε τους κανονικούς καθημερινούς ρυθμούς της. Η
Μαρία έβγαινε τώρα τα πρωινά κι έκανε τα ψώνια του σπιτιού.
Επειδή της άρεσε. Αγαπούσε τη φασαρία και τη ζωντάνια της
αγοράς. Αγόραζε το «μπουκέτο για τη σαλάτα», που ήταν μια
ποικιλία από διάφορα σαλατικά, ή το «μπουκέτο για τη σούπα»,
που περιλάμβανε καρότα, σέλινο, πράσο και κρεμμυδάκια. Ο
Ρασίντ της είχε μάθει να διαλέγει τα πιο βαριά ορτύκια ή
περιστέρια. Ζωντανά. Γυρνούσε την πλάτη όταν ο ντόπιος
πωλητής τούς έστριβε το κεφάλι κι εκείνα μ’ ένα «τσακ»
παρέδιδαν το πνεύμα. Τα ξεπουπούλιαζε και τους τα έδινε έτοιμα
για μαγείρεμα.

Καβούρια –εκείνα τα τεράστια κόκκινα– έπρεπε ν’ αγοράζει
μόνο στη γέμιση του φεγγαριού, γιατί στη χάση του ήταν σχεδόν
άσαρκα κι ήξερε να ξεχωρίζει τα θηλυκά αυγωμένα από το
καύκαλό τους, που είχε ένα σχέδιο σαν καρδιά. Τα καβούρια ή τα
ψάρια τα έδινε στον υπαίθριο φούρναρη και το μεσημέρι πήγαινε
η Σαγιέντα και τα έφερνε ψημένα.

Η αυγουλού, ο γιαουρτάς, ο γαλατάς κι ο ψωμάς περνούσαν απ’
το σπίτι με τα καλάθια τους κι οι αγορές γίνονταν επιτόπου.

Περνούσε ακόμα κι ο Μπελαρόμπας –μ’ ένα μακρύ παλτό
χειμώνα καλοκαίρι, λες και κρύωνε συνέχεια– με δύο καλαθούνες
περασμένες στους ώμους του και διαλαλούσε κλωστές, τρέσες,
βελόνες και κουμπιά. Για πιο ειδικές αγορές υπήρχαν πάντα τα
καταστήματα με τα ευρωπαϊκά υφάσματα κι αξεσουάρ.



Ένα βράδυ η μαντάμ Αλουάρ τη ρώτησε αν είχε σκεφτεί κάτι
σχετικά με το επάγγελμα που θα ήθελε ν’ ακολουθήσει.

Η Μαρία έκανε μια κίνηση που έδειχνε αμηχανία. Το είχε
σκεφτεί, αλλά δεν είχε καταλήξει πουθενά.

Και η μαντάμ Αλουάρ είχε προβληματιστεί αρκετά κι είχε
καταλήξει σε μια δυο εκδοχές.

«Θα σου άρεσε να πας στο ατελιέ της Κατρίν και να μάθεις
ραπτική;» τη ρώτησε.

Είχε ήδη βολιδοσκοπήσει τη Σαμλίδα μοδίστρα κι εκείνη δεν
είχε αντίρρηση.

«Μπα, μάλλον δε μ’ αρέσει. Δεν είμαι γω για πρόβες και να
διορθώνω πενσάκια και πιέτες. Θέλω να πω, δεν το βρίσκω...
χρήσιμο», ψέλλισε η Μαρία.

«Γιατί; Δεν είναι χρήσιμο να ράβεις ρούχα;» ρώτησε λίγο
έκπληκτη η μαντάμ Αλουάρ.

«Δε λέω... Αλλά θα ήθελα να κάνω κάτι πραγματικά χρήσιμο.
Κάτι που να βοηθάει τους ανθρώπους...»

«Όπως;...»
«Να, εσείς ήσασταν μαία. Αυτό ήταν πολύ ωφέλιμο. Βοηθήσατε

τόσες γυναίκες, δώσατε ζωή σε τόσα μωρά...»
Μαία αποκλείεται να γίνει, σκέφτηκε η πολύπειρη γυναίκα.

Χρειάζεται ανώτερες σπουδές, που η Μαρία δε θα μπορούσε να
κάνει, όχι γιατί δεν είχε το μυαλό, αλλά γιατί δεν είχε τα τυπικά
προσόντα.

«Νοσοκόμα, ίσως;...» τη ρώτησε και την κοίταξε προσεκτικά.
«Νοσοκόμα;...»
Η Μαρία δεν το είχε σκεφτεί ποτέ, αλλά ναι, της άρεσε. Θα

βοηθούσε τους ανθρώπους και θα έκανε μια «χρήσιμη» ζωή.
Δηλαδή όχι μόνο ένα επάγγελμα για χρήματα.

Έχει μια ιεραποστολική διάθεση χωρίς να το ξέρει, σκέφτηκε η
μαντάμ Αλουάρ.
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«Ωραία λοιπόν, νοσοκόμα. Ο κόσμος πάντα θ’ αρρωσταίνει και
πάντα θα χρειάζεται νοσοκόμες», της είπε πολύ ρεαλιστικά και με
μια δόση κυνισμού.

Η μαντάμ Αλουάρ δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ο πόλεμος
που θα ξεσπούσε στην Ευρώπη θα άνοιγε άλλες προοπτικές
–πολύ πιο σκληρές– για τις νοσοκόμες.

Αποφάσισαν να της δώσει η μαντάμ Αλουάρ τα πρώτα μαθήματα
και μετά θα έβλεπαν πώς θα προχωρούσε.

Τα απογεύματα, όταν ο Ρασίντ και η Σαγιέντα έφευγαν, άρχιζαν
τα μαθήματα. Πρώτα ξεκίνησαν απ’ τις ενέσεις. Πώς βράζονται οι
γυάλινες σύριγγες, οι λαβίδες, το μαχαιράκι που κόβει τις
αμπούλες, οι βελόνες των διαφόρων μεγεθών και διαμετρημάτων
– αναλόγως του φαρμάκου. Χοντρές βελόνες για τα ελαιώδη
διαλύματα των βιταμινών Β, πιο λεπτές για τα υδαρή του
ασβεστίου.

Ένα πορτοκάλι που του είχαν σχεδιάσει ένα μεγάλο σταυρό
συμβόλιζε τον ανθρώπινο γλουτό. Στο επάνω δεξιά τεταρτημόριο
έπρεπε να γίνεται πάντα η ένεση.

Η Μαρία επιδέξια έβαζε τη βελόνα στην αμπούλα που είχε
σπάσει το στόμιό της, γέμιζε τη σύριγγα, αφαιρούσε τον αέρα,
γιατί θα ήταν επικίνδυνο να εισχωρήσει αέρας στον ανθρώπινο
ιστό, και μετά τρυπούσε το πορτοκάλι στο συγκεκριμένο σημείο.
Χάλασαν πολλά πορτοκάλια μέχρι οι κινήσεις της να γίνονται
σχεδόν αυτόματες και χωρίς τον παραμικρό δισταγμό.

Την πρώτη άσκηση σε ανθρώπινο σώμα την έκανε στην ίδια τη
μαντάμ Αλουάρ. Μια ένεση κάλσιουμ, μιας και το ασβέστιο πάντα
λείπει απ’ τις γηραιές κυρίες.

Η Μαρία ένιωσε το χέρι της να τρέμει λίγο.
«Μην τρέμεις. Είναι φυσικό την πρώτη φορά», της είπε η

μαντάμ Αλουάρ, έστω κι αν δεν την έβλεπε έτσι μπρούμυτα που
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ήταν ξαπλωμένη, απλώς θυμόταν καλά τις δικές της αρχικές
αντιδράσεις.

Η Μαρία έτριψε το βαμπάκι με το οινόπνευμα στο σημείο που
έπρεπε και της είπε ν’ ανασάνει όπως την είχε διδάξει. Αυτή η
ανάσα, της είχε εξηγήσει, ήταν για ν’ αποσπά την προσοχή του
ασθενή, αλλά και για να χαλαρώνει τους μυς του και να μπαίνει
ευκολότερα η βελόνα.

Ενώ η μαντάμ Αλουάρ έπαιρνε τη βαθιά ανάσα, η Μαρία
κάρφωσε τη βελόνα. Όταν όλο το φάρμακο πέρασε στο κορμί,
τράβηξε τη βελόνα απαλά κι έτριψε πάλι με το βαμπάκι.

«Έχεις πολύ ελαφρύ χέρι. Θα προκόψεις. Όλοι θα σε
προτιμούν», είπε αποφασιστικά η μαντάμ Αλουάρ.

Σωστά είχαν διαλέξει. Η Μαρία θα εξελισσόταν σε άριστη
νοσοκόμα.

Το Δεκέμβριο του 1936 ένα θέμα απασχολούσε την ευρωπαϊκή
συνοικία του Πορτ Σάιντ. Όλη η Ευρώπη αλλά κυρίως η Βρετανία
συγκλονιζόταν από την απόφαση του βασιλιά Εδουάρδου να
παραιτηθεί από το βασιλικό αξίωμα προκειμένου να παντρευτεί
μια κοινή θνητή – και μάλιστα Αμερικανίδα και διαζευγμένη.

Το μήνυμα του Εδουάρδου στις δέκα το πρωί της 10ης
Δεκεμβρίου ακούστηκε από όλα τα ραδιόφωνα της πόλης.

«... Επιτέλους μπορώ να πω μερικές λέξεις δικές μου. Ποτέ δε
θέλησα να κρύψω τίποτα, αλλά μέχρι τώρα δε μου ήταν
συνταγματικά επιτρεπτό να μιλήσω... Έκρινα ότι ήταν αδύνατον
να σηκώσω το βαρύ φορτίο της ευθύνης και να ασκήσω τα
βασιλικά μου καθήκοντα χωρίς τη βοήθεια και την υποστήριξη
της γυναίκας που αγαπώ... Και τώρα όλοι έχουμε ένα νέο βασιλιά.
Εύχομαι με όλη μου την καρδιά σ’ αυτόν και σ’ εσάς, το λαό του,
ευτυχία και ευημερία. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους. Ο Θεός σώζει
το βασιλέα».
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Κλάματα έπνιξαν όχι μόνο τις Βρετανίδες αλλά όλες τις
γυναίκες της υφηλίου. Τέτοια θυσία... Τέτοια αγάπη... Μια
παρόμοια ονειρεύονταν σ’ όλη τους τη ζωή. Ο Εδουάρδος έγινε το
σύμβολο του ρομαντικού έρωτα, που δε διστάζει και δεν
κάμπτεται από κανένα εμπόδιο.

«Να ένας άντρας που αγάπησε πραγματικά», σχολίασε με
θαυμασμό η Μαρία όταν άκουσε το διάγγελμα του Εδουάρδου απ’
το γαλλικό ραδιόφωνο.

«Η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα», είπε ξερά η
μαντάμ Αλουάρ. «Eσύ να προσέχεις. Δεν πρόκειται να υπάρξει
δεύτερος Εδουάρδος. Με κορόνα ή χωρίς».

Η στέψη του Γεωργίου του ΣΤ΄ της Αγγλίας έγινε στις 12 Μαΐου
1937 στο αββαείο του Ουεστμίνστερ. Οι γυναίκες σ’ όλο τον κόσμο
εξακολουθούσαν να παραμιλούν λιγωμένες απ’ τον έρωτα του
Εδουάρδου για την κυρία Σίμσον. Ας έμεναν σ’ αυτή την ανέμελη
ζωή για λίγο ακόμα. Οι έρωτες, οι ωραίες ταινίες με τη Σίρλεϊ
Τεμπλ –το «κορίτσι-θαύμα»– και ο καινούργιος χορός, το
«λάμπεθ γουόκ», με τα μικρά βήματα και τις κινήσεις των χεριών,
κυριαρχούσαν στα σαλόνια και στις αίθουσες των μεγάλων
ξενοδοχείων.

Οι άντρες όμως είχαν ήδη άλλα να σκέφτονται και ν’
ανησυχούν.

Ο Ισπανικός Eμφύλιος πόλεμος είχε ξεκινήσει απ’ τον Ιούλιο
του ’36, όταν ο Φράνκο αμφισβήτησε τη δημοκρατική κυβέρνηση
της χώρας. Γρήγορα αυτή η διαμάχη πήρε διεθνή έκταση. Οι
Γερμανοί και οι Ιταλοί συντάχτηκαν με τον Φράνκο και τον
ενίσχυαν με όπλα και άρματα. Οι δημοκρατικοί, απ’ την άλλη,
είχαν στο πλευρό τους όλους τους εθελοντές που έφτασαν από
πολλές χώρες.

Λίγες μόνο μέρες πριν ορκιστεί ο Γεώργιος στην Αγγλία, στην
Γκουέρνικα η τραγωδία είχε ξεκινήσει. Στις 26 Απριλίου
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γερμανικά αεροπλάνα βομβάρδισαν την πόλη των εφτά χιλιάδων
κατοίκων και των τριών χιλιάδων προσφύγων. Οι βόμβες έπεσαν
παντού. Στο σιδηροδρομικό σταθμό, στο σχολείο, στα σπίτια. Η
πόλη με αργό και συστηματικό τρόπο μετατράπηκε σε ερείπια.
Πρώτα έριχναν βόμβες για να τρομάξουν τον πληθυσμό και να
τρέξει να κρυφτεί και μετά έριχναν τις βαριές βόμβες και τα
εμπρηστικά βλήματα, ώστε να ανατιναχτούν τα σπίτια και να
καούν όσοι είχαν καταφύγει σ’ αυτά.

Οι Γερμανοί χρησιμοποίησαν τον Iσπανικό Eμφύλιο ως πεδίο
εκπαίδευσης των αντρών τους.

Τίποτα δε θα ήταν πια το ίδιο.
Οι άντρες στο Πορτ Σάιντ συζητούσαν στις λέσχες, στα

καφενεία ή στα καταστήματα. Είχαν παρακολουθήσει την άνοδο
του Χίτλερ, αλλά είχαν θελήσει να μην αναγνωρίσουν τον κίνδυνο.
Οι συμφωνίες ειρήνης που είχαν υπογραφεί τους είχαν
καθησυχάσει πρόσκαιρα.

Η Μαρία έβλεπε ανήσυχους τους άντρες στα ευρωπαϊκά
μαγαζιά που πήγαινε για ψώνια. Κάποιες φράσεις απ’ τις
κουβέντες τους τις μετέφερε και στη μαντάμ Αλουάρ. Εκείνη, που
είχε ζήσει ήδη τον Πρώτο Μεγάλο πόλεμο, καταλάβαινε ότι τα
πράγματα δεν πήγαιναν καθόλου καλά. Πίσω από τα επίσημα
λόγια των εκπομπών του γαλλικού ραδιοφώνου, που άκουγε
ανελλιπώς, μπορούσε να διακρίνει το φόβο ενός επερχόμενου
κακού.

Αγγλικά στρατεύματα κατέφθαναν πια διαρκώς στην Αίγυπτο.
Από το 1936 η Αίγυπτος είχε μεν αναγνωριστεί ως ανεξάρτητο και
κυρίαρχο κράτος, αλλά είχε δεχτεί επίσης την παραμονή των
αγγλικών δυνάμεων για την προστασία και την άμυνα της
Διώρυγας. Κι αυτά τα στρατεύματα όλο και αυξάνονταν.

Άντρες με χακί κοντά παντελόνια υπήρχαν τώρα σ’ όλους τους
δρόμους του Πορτ Σάιντ, δίνοντας ένα εντελώς διαφορετικό
χρώμα στην πόλη.
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Στον περίπατο προς το άγαλμα του Ντε Λεσέψ, οι Bρετανοί
στρατιώτες πείραζαν τα κορίτσια και χαριεντίζονταν με τις πιο
θαρραλέες απ’ αυτές.

Τα μπαρ γέμιζαν τα βράδια από ζωηρούς ένστολους που
παράγγελναν τη μία μπίρα μετά την άλλη, προσπαθώντας να
διώξουν τη ζέστη, την πλήξη και τα λεφούσια απ’ τις μύγες.

Για τους πιο απαιτητικούς υπήρχε η κοντινή Αλεξάνδρεια. Ένα
στρατιωτικό λεωφορείο έκανε τακτικά δρομολόγια. Πήγαιναν μια
βόλτα στον Βασιλικό Ναυτικό Όμιλο και νόμιζαν ότι γύριζαν στον
πολιτισμό και στην Αγγλία.

Η περιοχή των πορνείων της Αλεξάνδρειας ήταν επίσης ένα
προσφιλές τους μέρος. Βρισκόταν στη rue de Soeurs, την οδό των
Kαλογραιών, και τα κόκκινα φώτα των σπιτιών έμεναν αναμμένα
μέρα και νύχτα. Μια περίπολος από άντρες του Βρετανικού
Ναυτικού φρόντιζε ν’ απομακρύνει τους επίδοξους επισκέπτες-
φαντάρους για το φόβο των ασθενειών. Οι κοπέλες των πορνείων
–μελαψές και Eυρωπαίες ξεπεσμένες– καταριόντουσαν την
περίπολο που τους έδιωχνε την πελατεία. Οι αισχρολογίες έδιναν
κι έπαιρναν. Τα «κορίτσια» προσπαθούσαν με νοήματα και
τσαλίμια να τους φέρουν πίσω. Και μερικές φορές, που η
περίπολος απομακρυνόταν, κάποιοι τολμηροί τρύπωναν στα
σπίτια.

Το σύνθημα πάντως που επικρατούσε στο λεωφορείο της
αμαρτίας που έκανε το δρομολόγιο Πορτ Σάιντ – Αλεξάνδρεια
ήταν: «Bλέπεις, αλλά δεν αγγίζεις».
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Τ Α ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ μαθήματα νοσηλευτικής συνεχίζονταν στο σπίτι
της μαντάμ Αλουάρ. Η Μαρία τώρα πια γνώριζε να μετράει

τους σφυγμούς –είχε κι ένα ρολογάκι χειρός που της είχε χαρίσει
η μαντάμ– να παίρνει την πίεση με το πιεσόμετρο και να βάζει
κομπρέσες, αν το φάρμακο κάποιας ένεσης δημιουργούσε
φλεγμονή.

Επιπλέον διάβαζε με πάθος τα ιατρικά βιβλία της μαντάμ
Αλουάρ. Κλεινόταν στη σέρα, που εξακολουθούσε να είναι το
αγαπημένο της δωμάτιο, κι εκεί, ανάμεσα στις ασπιδίστριες και
στα φυλλόδεντρα, στα σπαθίφυλλα και στις αφελάνδρες,
συλλάβιζε τους δύσκολους ιατρικούς όρους. Μπορεί να μη
χρειαζόταν να τους χρησιμοποιήσει ποτέ –γιατί αυτές οι γνώσεις
αφορούσαν μαίες– αλλά εκείνη ήθελε να τους μαθαίνει για την
προσωπική της βελτίωση. Διαστολές και συσφίξεις, οι χτύποι της
καρδιάς του εμβρύου, ο πλακούς και ο λώρος, η συχνότητα των
ωδινών ήταν πια κτήμα της.

Η μαντάμ Αλουάρ είχε κατά νου να τη στείλει στην κλινική
κάποιου γνωστού της Γάλλου για να κάνει εξάσκηση, αλλά όλο το
ανέβαλλε. Προτιμούσε να την αφήνει να κάνει κατ’ οίκον ενέσεις.
Η φήμη ότι η Μαρία είχε ελαφρύ χέρι τής είχε δημιουργήσει μια
στοιχειώδη πελατεία στην ευρωπαϊκή συνοικία.

Έπαιρνε την παλιά ιατρική τσάντα της μαντάμ Αλουάρ, με τους
βραστήρες, τις αποστειρωμένες σύριγγες και βελόνες κι έμπαινε
στα καλύτερα σπίτια. Ζητούσε να πάει στο μπάνιο κι έπλενε πολύ
προσεκτικά τα χέρια της πριν και μετά την ένεση. Οι κυρίες την
προτιμούσαν για τη σοβαρότητα, την καθαριότητα, τους καλούς
της τρόπους και την ιατρική της συνείδηση. Αλλά και επειδή ήταν
νέα, όμορφη κι ευδιάθετη. Το χαμόγελο ήταν πάντα το
σπουδαιότερο προσόν μιας καλής νοσοκόμας.

Η Μαρία θα ήθελε να φύγει πια απ’ το σπίτι της μαντάμ
Αλουάρ. Καταλάβαινε ότι αργά αλλά σταθερά γλιστρούσε σε μια
αδιέξοδη κατάσταση. Όφειλε ευγνωμοσύνη στη Γαλλίδα, την είχε
βοηθήσει να ξεφύγει απ’ τη δικτατορία της θείας στο Πορτ
Τεουφίκ, της έμαθε τόσα πράγματα, της έδωσε αυτοπεποίθηση



αλλά... Έτσι θα περνούσε την υπόλοιπη ζωή της; Aλλά της
φαινόταν ανήθικο να εγκαταλείψει την ευεργέτιδά της τώρα που
την είχε περισσότερο ανάγκη. Ακόμα κι αν είχε την ψυχική
δύναμη να φύγει, θα κατόρθωνε με τα λίγα χρήματα που έβγαζε
απ’ τις ενέσεις να νοικιάσει δωμάτιο και να ζήσει αξιοπρεπώς;
Μάλλον όχι... Και τότε από τα βάθη του μυαλού της αναδυόταν η
απειλή του πορνείου. Ποτέ δεν ξέχασε τη σκληρή φωνή της Άννας
και τη φοβέρα του ξεπεσμού.

Με την πλάτη στον τοίχο, ανήμπορη κι αδύναμη να πράξει
διαφορετικά, θα έμενε εδώ. Mademoiselle de compagnie.
Τουλάχιστον όσο θα άντεχε ή όσο θα ζούσε η μαντάμ Αλουάρ.

Στο πανηγύρι της ορθόδοξης εκκλησίας της Μεταμόρφωσης του
Σωτήρος στις 6 Αυγούστου η Μαρία πήγαινε πάντα με πολλή
χαρά. Της άρεσαν οι πάγκοι των μικροπωλητών με τα
μπιχλιμπιδάκια, η βαβούρα του κόσμου, οι χαρούμενες φωνές των
παιδιών. Συναντούσε πατριώτες της απ’ τη Σύμη και αντάλλασσαν
νέα απ’ το νησί τους.

Εκείνο το καλοκαίρι του ’38 μια ευχάριστη έκπληξη την
περίμενε. Είχε σταθεί μπροστά στ’ απλωμένα μεταλλικά
βραχιολάκια και δίσταζε αν θα έπαιρνε δυο κόκκινα ή δυο
γαλάζια, όταν άκουσε να φωνάζουν τ’ όνομά της. Έψαξε με το
βλέμμα κι είδε ανάμεσα στο πλήθος να την πλησιάζει ένα ζευγάρι
που έσερνε ένα παιδικό καροτσάκι. Ο άντρας τη χαιρετούσε
κιόλας από μακριά.

Όταν πλησίασαν, είδε τον παλιό της φίλο τον Μερκούρη. Αυτόν
που την είχε γυρίσει απ’ την πρώτη θεία και την είχε παρηγορήσει
στη δεύτερη.

Αγκαλιάστηκαν και φιλήθηκαν με τον ενθουσιασμό που
φέρνουν τέτοιες συναντήσεις. Της σύστησε την κοπέλα που είχε
δίπλα του.
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«Η γυναίκα μου η Αθανασία κι ο γιος μου ο Νιρέας», της είπε
με χαρά που δεν έκρυβε.

Η Μαρία την ήξερε την κοπέλα. Ήταν κι αυτή κόρη Συμιακών,
είχαν μάλιστα και μια κοινή μακρινή θεία. Ήταν όμορφη, λεπτή κι
ευγενική. Το μωρό κοιμόταν στο καρότσι του. Πήγαν όλοι μαζί
στου Λεμόνη για μια μπίρα και μεζέδες.

Εκεί ο Μερκούρης της είπε ότι είχε τελειώσει τις σπουδές του
στην Ελλάδα κι ότι δούλευε ήδη ως καθηγητής σωματικής αγωγής
στο ελληνικό σχολείο του Πορτ Σάιντ.

«Δηλαδή όταν μου έδειχνες τα καράβια στο Πορτ Τεουφίκ,
σπούδαζες κιόλας...» του είπε η Μαρία, που είχε λογαριάσει τα
χρόνια.

«Τι ήθελες να σου έλεγα τότε; Αφού ήσουνα σαν χαμένη. Θα σε
έκανα χειρότερα», δικαιολογήθηκε ο Μερκούρης. «Για λέγε εσύ
τώρα... Πώς βρέθηκες στο Πορτ Σάιντ; Πού μένεις; Τι κάνεις;»

Η Μαρία τους αφηγήθηκε όσα είχαν μεσολαβήσει αυτά τα
χρόνια. Τη γνωριμία της με τη μαντάμ Αλουάρ και το πόσο καλά
περνούσε μαζί της. Κι ότι εκτός απ’ το μισθό που της έδινε η
Γαλλίδα, είχε και το χαρτζιλίκι απ’ τις ενέσεις που έκανε.

«Κάνεις ενέσεις;» ρώτησε με ξαφνικό ενδιαφέρον η Αθανασία.
«Και λένε ότι έχω κι ελαφρύ χέρι».
«Θα έρχεσαι να κάνεις και σ’ εμένα; Έχω μια μικρή αναιμία και

λόγω της εγκυμοσύνης πρέπει να κάνω μια ένεση σιδήρου κάθε
δέκα μέρες».

Η Μαρία είχε προσέξει την ανεπαίσθητη κοιλίτσα που
διαγραφόταν μέσα απ’ το ριχτό φόρεμα, αλλά περίμενε να της το
πουν οι ίδιοι. Ήξερε πια από καλούς τρόπους.

Η συνάντησή της με τον Μερκούρη και την Αθανασία και οι
τακτικές επισκέψεις που τους έκανε τους έδεσαν ακόμα
περισσότερο. Η Αθανασία ήταν μια ήσυχη κοπέλα χαμηλών
τόνων, που λάτρευε τον εξωστρεφή και πληθωρικό Μερκούρη.

Η Μαρία είχε τώρα ένα φιλικό σπίτι να επισκέπτεται.
Ανθρώπους που αγαπούσε κι εμπιστευόταν. Επιπλέον η
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συναναστροφή μαζί τους της δημιούργησε νέα συναισθήματα.
Άνοιξε μια μικρή ρωγμή στην πανοπλία με την οποία η μαντάμ
Αλουάρ είχε προσπαθήσει να τη θωρακίσει. Η Μαρία σκεφτόταν
ότι είχε μπροστά στα μάτια της το ζωντανό παράδειγμα ενός
άντρα που αγαπούσε τη γυναίκα του, της φερόταν τρυφερά και
στεκόταν δίπλα της στις δυσκολίες. Μήπως δεν ήταν όλα τόσο
μαύρα και σκληρά όσο τα παρουσίαζε η μαντάμ Αλουάρ; Μήπως
υπήρχε –έστω μια– πιθανότητα να γνωρίσει και αυτή έναν καλό
και συνεπή άντρα;

Η Μαρία ήταν δεκαεννέα ετών κι είχε ανάγκη από ελπίδα και
φως. Είχε την ανάγκη ενός έρωτα.

Άλλη μια γνωριμία επρόκειτο να διαδραματίσει σπουδαίο ρόλο
στη ζωή της Μαρίας και να φέρει έναν αέρα ανεμελιάς και τρέλας.

Μια οικογένεια από την Κορσική μετακόμισε στο διπλανό τους
σπίτι. Η μαντάμ Αλουάρ δέχτηκε τη μητέρα και την κόρη της σε
μια συνηθισμένη εθιμοτυπική επίσκεψη. Η Μαρία τους πρόσφερε
παγωμένη λεμονάδα και κάθισαν όλες μαζί στη βεράντα να
κουβεντιάσουν τα γνωστά ανώδυνα θέματα.

Άρχισε να κάνει συχνή παρέα με τη Νίνα, όπως έλεγαν την
κοπέλα. Είχε κι έναν αδελφό μεγαλύτερό της, που όμως σπανίως
τον έβλεπε. Δούλευε με τον πατέρα του σε μια εταιρεία αγγλικών
συμφερόντων.

Οι δύο κοπέλες έβγαιναν τ’ απογεύματα της Κυριακής, που είχε
η Μαρία στη διάθεσή της. Ήταν ελεύθερη από τις τρεις ως τις
οχτώ. Αν γύριζε έστω και με δέκα λεπτά καθυστέρηση, έβρισκε
κλειστή την πόρτα με το σύρτη κι έπρεπε να χτυπήσει πολλές
φορές το κουδούνι μέχρι να της ανοίξει η μαντάμ Αλουάρ. Τη
μάλωνε και της κρατούσε μούτρα για δυο μέρες.

Δεν της πολυάρεσε της μαντάμ Αλουάρ η Νίνα. Τη θεωρούσε
πολύ ζωηρή και πίστευε ότι θα είχε κακή επιρροή στη Μαρία.
Καταλάβαινε όμως ότι αν τα έλεγε αυτά στην κοπέλα, θα έφερνε
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το αντίθετο αποτέλεσμα. Έτσι έκανε υπομονή και έλπιζε ότι όλα
θα πήγαιναν κατ’ ευχήν κι ότι όσα είχε μάθει η Μαρία κοντά της
δε θα πήγαιναν χαμένα. Άλλωστε, σκεφτόταν, και παρηγορούσε
και τον ίδιο της τον εαυτό, η Μαρία ήταν σοβαρή και δεν είχε
δώσει δείγματα επιπολαιότητας. Κι αυτό ήταν αλήθεια. Μόνο που
η μαντάμ Αλουάρ σκεφτόταν με τα μυαλά της ηλικίας της.

Η Νίνα ήταν η πρώτη νεαρή κοπέλα που η Μαρία έκανε παρέα.
Μέχρι τώρα συναναστρεφόταν όλο μεγάλης ηλικίας γυναίκες.

Η Νίνα έφερνε στο σπίτι της μαντάμ Αλουάρ φιγουρίνια και
μελετούσαν τη νέα μόδα στα φουστάνια και τα χτενίσματα.

Η Μαρία είχε ξαναμακρύνει τα μαλλιά της. Τα έπιανε στα
πλάγια με δύο χτενάκια, ανασηκώνοντάς τα ελαφρά, κι άφηνε τα
πίσω ελεύθερα, μαύρα και κυματιστά.

Με τη Νίνα έμαθε ποδήλατο και διασκέδαζαν κάνοντας βόλτες
στην παραλιακή οδό, ανάμεσα στους ένστολους Bρετανούς, που
μπιζάριζαν όταν περνούσαν οι δύο κοπέλες.

Τα απογεύματα της Κυριακής έγιναν για τη Μαρία
«απογεύματα παρηγοριάς και ξεγνοιασιάς». Ζούσε όλη τη
βδομάδα με την προσμονή της Κυριακής.

Πήγαινε νωρίς –κατά τις τρεις– στου Μερκούρη και στης
Αθανασίας κι έπαιρνε βόλτα το μωρό με το καρότσι προς το
άγαλμα του Ντε Λεσέψ. Εκεί στον περίπατο συναντούσε
γνωστούς απ’ τη συμαϊκή παροικία και σχημάτιζαν παρέες που
συζητούσαν και φλυαρούσαν ευχάριστα. Καμάρωνε και
φανταζόταν ότι θα μπορούσε να ήταν δικό της το παιδί. Είχε
άλλωστε την ηλικία. Κι ενώ πίστευε ότι ήταν άτρωτη ύστερα από
τις τόσες συμβουλές της μαντάμ Αλουάρ, έπιανε τον εαυτό της να
αναζητά τον ιδανικό άντρα, το συνεπή και τρυφερό, που θα της
χάριζε ένα τέτοιο παιδάκι. Τώρα είχε τα μάτια της ανοιχτά. Ήταν
έτοιμη για το μεγάλο έρωτα.

Το δεύτερο μισό όμως του απογεύματος είχε το μεγαλύτερο
ενδιαφέρον. Αφού παρέδιδε το παιδί στους γονείς του,
συναντούσε τη Νίνα. Πήγαιναν τακτικά στον κινηματογράφο,
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πότε στο «Σινέ Αμπίρ» και πότε στο «Σινέ Ρίο». Εκεί μέσα στη
σκοτεινή αίθουσα, που μοσχοβολούσε απ’ τ’ αρώματα των
γυναικών, οι δύο κοπέλες έπαιζαν ένα τυχερό παιχνίδι. Η
ταξιθέτρια τις οδηγούσε με το φακό της και τους έδειχνε τις
άδειες θέσεις. Διάλεγαν να καθίσουν δίπλα σε άντρες. Κι όταν
άναβαν τα φώτα, περιεργάζονταν τους διπλανούς τους και τους
βαθμολογούσαν. Άριστα δέκα για τους όμορφους και μηδέν αν
από κακή τύχη βρίσκονταν πλάι σε οικογενειάρχες.

Αν τα έργα που παίζονταν δεν τους άρεσαν, προτιμούσαν μια
βόλτα στην παραλιακή, κάτω απ’ τα φλαμπουαγιάν, τα δέντρα της
φωτιάς, με τα κόκκινα λουλούδια. Συναντούσαν ένστολους και
στοιχημάτιζαν αν ήταν Αυστραλοί, Νεοζηλανδοί ή βέροι Άγγλοι
αναλόγως της προφοράς τους.

Ένα απόγευμα που απολάμβαναν μια παγωμένη λεμονάδα σ’
ένα παραλιακό καφενεδάκι, τις πλησίασε ένας γέρος Αιγύπτιος
που έλεγε την τύχη. Ανέσυρε απ’ τα βάθη της κελεμπίας του ένα
καπάκι από σιδερένιο κουτί μπισκότων. Το γύρισε ανάποδα κι
άδειασε πάνω του άμμο από ένα πάνινο σακουλάκι. Την έστρωσε
με δυο τρεις απαλές κινήσεις και είπε της Νίνας ν’ ακουμπήσει
πάνω στην άμμο τη δεξιά της παλάμη. Έπειτα με βαθυστόχαστο
ύφος «διάβασε» το χνάρι που είχε μείνει στην επιφάνεια της
άμμου.

«Good luck, good luck», αποφάνθηκε κουνώντας
ευχαριστημένος το κεφάλι του.

Ήρθε η σειρά της Μαρίας. Επανέλαβε ό,τι είχε κάνει η Νίνα,
αλλά ο Αιγύπτιος δεν κατάφερε να διαβάσει τίποτα. Της είπε τότε
να κλείσει τα μάτια της και με το δείκτη της να κάνει κάποια
σχέδια στην άμμο, που την είχε ξαναστρώσει.

Η Μαρία υπάκουσε νιώθοντας την καρδιά της να χτυπάει
δυνατά, λες κι η προφητεία του Αιγύπτιου θα καθόριζε τη ζωή της.
Αισθάνθηκε την αγριάδα των κόκκων της άμμου στο δάχτυλό της
και το άφησε να κάνει αφηρημένα σχέδια.
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Ο μάντης έσκυψε πάνω απ’ τ’ αόρατα σχήματα. Τα μελέτησε,
κοίταξε μια δυο φορές τη Μαρία κι επανέλαβε:

«Good luck, good luck».
Γρήγορα ανακάτεψε την άμμο κι έσβησε τα δυσοίωνα σχέδια.
«Δύο πνιγμοί», του φώναζαν τα σχήματα, αλλά δεν είχε το

κουράγιο να το πει στην κοπέλα με τα τεράστια μάτια. Ο
Τειρεσίας απ’ την Αίγυπτο με τη ρυπαρή κελεμπία και τα σχεδόν
σβησμένα απ’ τα τραχώματα μάτια επρόκειτο –δυστυχώς– να
επιβεβαιωθεί με τον πιο τραγικό τρόπο στα χρόνια που θα
έρχονταν. Πήρε τα γρόσια που του έδωσαν αμοιβή για τις
προφητείες του, μάζεψε τα σύνεργά του κι έφυγε, αφήνοντας τις
κοπέλες να γελούν ανέμελα με την καλή τους τύχη.
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Τ Α ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ του ’38 γιορτάστηκαν με πανηγυρικό
τρόπο. Οι πιστοί, ορθόδοξοι, καθολικοί και προτεστάντες,

γέμισαν τις εκκλησίες του Πορτ Σάιντ. Ήταν τα τελευταία
Χριστούγεννα πριν το μεγάλο πόλεμο. Μόνο που δεν το ήξεραν.
Τα γιορταστικά τραπέζια στρώθηκαν με τον παραδοσιακό –για
τον καθένα– τρόπο τους.

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς η Νίνα κάλεσε τη μαντάμ
Αλουάρ και τη Μαρία στο σπίτι της, να γιορτάσουν μαζί τον
ερχομό της καινούργιας χρονιάς. Η μαντάμ Αλουάρ αρνήθηκε
ευγενικά. Δεν είχε όρεξη για εορτασμούς. Τα χρόνια είχαν
βαρύνει πάνω της και μια βαθιά θλίψη την είχε κατακλύσει. Τώρα
δεν έβγαινε πια έξω απ’ το σπίτι. Ίσως αν δεν είχε τη Μαρία κοντά
της, με την ορμητικότητα και τη ζωντάνια της νεότητάς της, να
είχε αφεθεί στα χειρότερα. Έκανε τον ισολογισμό της ζωής της κι
έβγαινε διαρκώς μείον.

Είπε της Μαρίας να πάει μόνη της στο ρεβεγιόν. Η Μαρία
προσπάθησε κι αυτή να την πείσει να έρθει μαζί της, αλλά η
μαντάμ Αλουάρ ήταν ανένδοτη. Ας έμενε στην ησυχία της. Θα
ξάπλωνε νωρίς και θα κοιμόταν. Θα προσπαθούσε τουλάχιστον,
γιατί τους τελευταίους μήνες ο ύπνος της ήταν λιγοστός. Δεν την
πείραζε όμως. Θα είχε όλο το χρόνο για να κοιμάται αιωνίως,
σκεφτόταν. Όλο εκεί είχε το νου της. Στο θάνατο. Κόντευε τα
ογδόντα, ήταν βασικά υγιής, μόνο η πίεσή της ήταν λίγο
αυξημένη, αλλά θεωρούσε ότι το τέλος της δεν ήταν μακριά.
Έμοιαζε να μη θέλει να ζήσει άλλο. Σκεφτόταν τη Μαρία και το
μέλλον της κι είχε αποφασίσει να το κουβεντιάσουν αργότερα.
Αυτό το «αργότερα» όμως όλο και το έσπρωχνε. Ένιωθε πιο
ασφαλής μαζί της, αν και αισθανόταν ότι έπρεπε ν’ αποδεσμεύσει
την κοπέλα –που πλησίαζε πια τα είκοσι– και να τη σπρώξει στην
ανεξαρτησία.

Η Μαρία έφτιαξε αλμυρές κρέπες με ζαμπόν και τυρί για να τις
προσφέρει στη Νίνα. Ετοιμάστηκε προσεκτικά. Θα ήταν το πρώτο
της ρεβεγιόν. Ήξερε ότι ο αδελφός της Νίνας είχε προσκαλέσει
και δύο φίλους του. Βούρτσισε τα μαλλιά της πολλές φορές,



χτενίστηκε κι έβαλε τα καινούργια χτενάκια από ταρταρούγα που
της είχε κάνει δώρο η μαντάμ Αλουάρ. Τόνισε τα μάτια της με
κοχλ, όπως έκαναν οι Αιγύπτιες. Σάλιωσε τις βλεφαρίδες και τα
φρύδια της για να φύγει η πούδρα κι έβαψε τα χείλη της μ’ ένα
απαλό κραγιόν. Κοίταξε το είδωλό της στον καθρέφτη
ικανοποιημένη. Έβλεπε μια ωραία κοπέλα μ’ αστραφτερό βλέμμα.
Ένα βλέμμα προσμονής. Θα της έφερνε άραγε η καινούργια
χρονιά τον άντρα που τόσο πολύ λαχταρούσε να γνωρίσει;

Πήγε στο σαλόνι και βρήκε τη μαντάμ Αλουάρ στην αγαπημένη
της πολυθρόνα.

Η Γαλλίδα την περιεργάστηκε από πάνω ως κάτω κι έκανε μια
κίνηση με το σχεδόν γυμνό κεφάλι της. Από καιρό η μαντάμ
Αλουάρ δε φορούσε πια την περούκα της. Είχε εγκαταλείψει κι
αυτή την τελευταία κοκεταρία.

«Είσαι πολύ όμορφη», της είπε απλά κι ένιωσε υπερήφανη
επειδή είχε κι αυτή συμβάλει στην άνθιση της Μαρίας.

Το σπίτι της Νίνας ήταν στολισμένο με κόκκινες γιρλάντες κι
αναμμένα κεριά. Το μεγάλο τραπέζι ήταν στρωμένο με λευκό
τραπεζομάντιλο και το καλό σερβίτσιο της μητέρας της Νίνας
γυάλιζε κάτω απ’ τα φώτα.

Την υποδέχτηκαν με φωνές και γέλια. Ήταν όλοι εκεί. Κι ο
αδελφός της Νίνας με τους δύο Εγγλέζους φίλους του. Είχαν ήδη
πιει δυο τρία ποτηράκια σέρι κι έδειχναν ευδιάθετοι.

Η Νίνα της πήρε την πιατέλα με τις ζεστές κρέπες και την
έσπρωξε απαλά στην κουζίνα.

«Ο ψηλός, ο Τζων, είναι δικός μου», την προειδοποίησε τάχα
αυστηρά. «Αν σ’ αρέσει ο Φιλ...»

Η Μαρία κοίταξε προς το μέρος του κοκκινοπρόσωπου Άγγλου.
Όχι, δεν της άρεσε. Κάπως αλλιώς φανταζόταν τον άντρα των
ονείρων της. Όχι πάντως με φακίδες, πεταχτά δόντια και μαλλιά
σαν τη βούρτσα της μαντάμ Αλουάρ.
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Η βραδιά πάντως πέρασε ευχάριστα. Με αστεία και
καλοπροαίρετα πειράγματα. Ήταν φανερό ότι του Φιλ του άρεσε
η μελαχρινή κοπέλα και κάθε τόσο σήκωνε το ποτήρι του προς το
μέρος της. Η Μαρία έκανε ότι δεν καταλάβαινε κι απέστρεφε το
βλέμμα της. Ούτε ο αδελφός της Νίνας της είχε αρέσει ποτέ. Είχε
κάτι το παιδικό πάνω του που την απωθούσε.

Έφαγαν γαλοπούλα με γέμιση κουκουνάρι, ρύζι –όπως το
συνήθιζαν στην Αίγυπτο, τσιγαριστό– αρακά και καρότα σοτέ και
τις κρέπες της Μαρίας.

Για επιδόρπιο οι Εγγλέζοι είχαν φέρει «Christmas pudding». Θα
τους ήταν αδιανόητο να γιορτάσουν Πρωτοχρονιά χωρίς το
παραδοσιακό τους γλυκό. Τα ευρωπαϊκά ζαχαροπλαστεία είχαν
ετοιμάσει εκατοντάδες πουτίγκες προκειμένου να καλύψουν τη
ζήτηση.

Όταν σήμανε η δωδεκάτη και θα έμπαινε ο καινούργιος χρόνος,
έσβησαν τα φώτα, μέτρησαν όλοι μαζί ανάποδα απ’ το δέκα ως το
ένα και φώναξαν «Eυτυχισμένο το 1939». Αντάλλαξαν ευχές και
φιλήθηκαν. Κορσικανοί, Εγγλέζοι και μια Ελληνίδα. Όλοι τους
ήταν μακριά απ’ τις πατρίδες τους, στη φιλόξενη γη των φελάχων.
Κι αυτό τους ένωνε.

Ο αδελφός της Νίνας πρότεινε να βγουν οι νέοι βόλτα στο Πορτ
Σάιντ. Κανένας δεν είχε αντίρρηση. Η μαντάμ Αλουάρ είχε δώσει
απεριόριστη άδεια για το ρεβεγιόν στο σπίτι της Νίνας. Και δεν
ήταν σε θέση να γνωρίζει για τη νυχτερινή βόλτα. Κοιμόταν ή
προσπαθούσε να κοιμηθεί. Άκουσε πάντως τις φωνές και τα γέλια,
αλλά υπέθεσε ότι κάποιοι απ’ τους γείτονες έβγαιναν για να
συνεχίσουν το γλέντι στα κέντρα και τα σαλόνια των μεγάλων
ξενοδοχείων, που θα έμεναν ανοιχτά μέχρι πρωίας.

Ο κεντρικός παραλιακός δρόμος του Πορτ Σάιντ ήταν γεμάτος
από Άγγλους στρατιώτες, που είχαν προλάβει να γίνουν στουπί
στο μεθύσι. Μπουλούκια μπουλούκια έξω απ’ τα μπαρ, με
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μπουκάλια μπίρας στο χέρι, συνέχιζαν να πίνουν και να
τραγουδούν –τουλάχιστον προσπαθούσαν– χριστουγεννιάτικα
παραδοσιακά τραγούδια ή άλλα του συρμού, ανακατεμένα.
Μακριά απ’ τις οικογένειές τους, σε μια διαρκή αναμονή που δε
γνώριζαν τι θα έφερνε, βαριεστημένοι απ’ τη λαμαρίνα των
βαποριών τους, την κλεισούρα στις στενές κουκέτες, τα συνεχή
γυμνάσια, την ασυνήθιστη γι’ αυτούς ζέστη, τις μύγες που
καταλάμβαναν κάθε εκατοστό γυμνού δέρματος, μόνο μεθυσμένοι
μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα. Κι αυτό έκαναν όποτε είχαν
έξοδο. Είτε ήταν καθημερινή είτε ήταν παραμονή Πρωτοχρονιάς.
Κυρίως μάλιστα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Η παρέα της Μαρίας πέρασε με δυσκολία ανάμεσα απ’ τους
μεθυσμένους. Ανταπέδωσαν τις ευχές σε μερικούς που έτυχε να
γνωρίζουν οι συνοδοί τους κι όσο πιο σύντομα μπορούσαν
απομακρύνθηκαν.

Κάθισαν στα κράσπεδα και κοιτούσαν τα πολεμικά πλοία που
ήταν αγκυροβολημένα στο μεγάλο λιμάνι. Φωταγωγημένα, λόγω
της Πρωτοχρονιάς, έμοιαζαν με παιχνίδια κι όχι με πολεμικές
μηχανές.

Η Νίνα είχε φροντίσει να καθίσει δίπλα στον Τζων και δεν
τράβηξε το χέρι της όταν εκείνος διστακτικά την άγγιξε.

Για τη Νίνα ήταν η ωραιότερη Πρωτοχρονιά που είχε ζήσει.
Ήταν βέβαιη ότι ο καινούργιος χρόνος θα της έφερνε κάτι καλό.
«Good luck», όπως της είχε προφητέψει κι ο Αιγύπτιος μάντης.

Η Μαρία είχε προτιμήσει να καθίσει ανάμεσα στη Νίνα και
στον αδελφό της, προς μεγάλη απογοήτευση του Φιλ.

Έμειναν μέχρι που χάραξε. Το αεράκι που προηγείται της
ανατολής του ήλιου άρχισε να φυσάει απ’ τη Μεσόγειο. Το Πορτ
Σάιντ, πλημμυρισμένο από νιάτα, χαιρέτησε την πρώτη μέρα του
1939. Μιας σημαδιακής χρονιάς για όλο τον κόσμο.
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Υ ΠΑΡΧΟΥΝ ΧΡΟΝΙΕΣ που περνούν ήσυχα, χωρίς κανένα
αξιοσημείωτο γεγονός και που όταν στο τέλος κάνεις τον

απολογισμό, αναρωτιέσαι πώς είναι δυνατόν να μη θυμάσαι κάτι
άξιο λόγου. Για τη Μαρία το 1938 ήταν απλώς η χρονιά που
γνώρισε τη Νίνα και ξανασυνάντησε τον Μερκούρη. Τίποτε άλλο.

Αντιθέτως το 1939 επρόκειτο να αναδειχτεί –όχι μόνο για τη
Μαρία αλλά για όλο τον κόσμο– χρονιά γεμάτη δραματικά
γεγονότα.

Η Νίνα έβγαινε τώρα τακτικά με τον Τζων. Οι δικοί της δεν
είχαν αντίρρηση. Ο αδελφός της τον γνώριζε κι εγγυόταν ότι είχε
ήπιο χαρακτήρα και καλή δουλειά. Όταν θ’ απολυόταν, θα έμενε
στην Αίγυπτο να εργαστεί ως λογιστής στην ίδια εταιρεία μ’
αυτόν. Επομένως όλα καλά για τη Νίνα.

Η Μαρία συμμεριζόταν τη χαρά της φίλης της, αλλά ένιωθε και
μια μικρή ζήλια. Η ζωή της Νίνας είχε πια ένα σκοπό, ενώ η δική
της... Εξακολουθούσε να περιποιείται τη μαντάμ Αλουάρ και να
κάνει τις ενέσεις έξω απ’ το σπίτι αλλά χωρίς την προηγούμενη
ζέση. Είχε βαρεθεί. Αλλά το αίσθημα της αυτοσυντήρησης ήταν
πολύ ισχυρό. Φοβόταν να φύγει. Ακόμα. Τουλάχιστον κοντά στη
μαντάμ Αλουάρ αισθανόταν ασφαλής.

Ένα βραδάκι του Φεβρουαρίου έφτασε στο σπίτι της Γαλλίδας ο
Μερκούρης. Ήταν πολύ ταραγμένος. Η Αθανασία γεννούσε κι
ήθελε τη Μαρία κοντά της. Η μαντάμ Αλουάρ της είπε να φύγει
αμέσως.

Έφτασαν στου Μερκούρη και βρήκαν μια γειτόνισσα να βράζει
νερό. Μια άλλη είχε πάρει το παιδί στο σπίτι της. Ο Μερκούρης
ξανάφυγε να φέρει το Γάλλο γιατρό.

Η Μαρία κάθισε δίπλα στην Αθανασία και της μιλούσε ήσυχα.
Της είπε ότι όταν θα ερχόταν ο επόμενος πόνος, καλά θα ήταν να
πάρει μια βαθιά ανάσα και να την αφήσει να φύγει αργά. Αυτό,
της είπε, θα τη βοηθούσε και θα τη χαλάρωνε. Τα διαβάσματα της
Μαρίας γύρω απ’ τους τοκετούς δεν είχαν πάει χαμένα.



Χρονομέτρησε τα λεπτά που χώριζαν τους πόνους. Πέντε. Άρα η
γέννα δε θ’ αργούσε.

Ήρθε κι ο Μερκούρης με το γιατρό κι ανέλαβε εκείνος. Όλα
εξελίχθηκαν ομαλά. Η Μαρία πήρε στα χέρια της το μωρό και
μαζί με τη γειτόνισσα το έπλυναν και του έβγαλαν τις βλέννες απ’
το πρόσωπο. Εκείνο έκλαψε σιγανά στην αρχή και πιο δυνατά
αμέσως μετά.

Η Μαρία πήρε το καθαρό και φασκιωμένο αγοράκι και το πήγε
στον Μερκούρη, που περίμενε με αγωνία στο διπλανό δωμάτιο.
Είχε καπνίσει δεκάδες τσιγάρα, ανάβοντας το ένα με το άλλο, μην
τύχει και μείνει χωρίς παρηγοριά. Έσβησε βιαστικά το τελευταίο,
φύσηξε μακριά τον καπνό, πήρε στα χέρια του το μελαχρινό
αγοράκι και χωρίς να ντρέπεται έβαλε τα κλάματα. Ορφανός ο
ίδιος –είχε μεγαλώσει με διάφορες θείες– είχε τώρα τη δική του
οικογένεια και δυο γιους.

Η Μαρία ξαναγύρισε στο δωμάτιο της λεχώνας κι έβαλε το
μωρό δίπλα της. Η Αθανασία χαμογέλασε πανευτυχής.

Ο γιατρός ρώτησε τη Μαρία πού είχε μάθει τόσα πράγματα
γύρω απ’ τις γέννες. Του είχε κάνει εντύπωση ότι στη διάρκεια
του τοκετού η κοπέλα τού μιλούσε σε άπταιστα γαλλικά και
μάλιστα χρησιμοποιώντας και τους ιατρικούς όρους. Η Μαρία του
εξήγησε ότι ζούσε με τη μαντάμ Αλουάρ, που της είχε διδάξει
νοσηλευτική κι ότι είχε διαβάσει όλα της τα βιβλία.

Ο γιατρός κούνησε κατάπληκτος το κεφάλι και της είπε ότι αν
αποφάσιζε να δουλέψει, να πήγαινε να τον βρει στη γαλλική
κλινική.

Η Μαρία γύρισε στο σπίτι της περασμένες δέκα το πρωί. Βρήκε
τη μαντάμ Αλουάρ να την περιμένει. Της διηγήθηκε τα όσα είχαν
συμβεί, ενώ την περιποιόταν και της έδινε το πρωινό της. Δεν της
είπε όμως για την πρόταση του Γάλλου γιατρού. Η κατάστασή της
δεν το επέτρεπε. Τώρα πια δεν έβγαινε απ’ την κάμαρά της κι
ήταν σαν να είχε χάσει όλη τη ζωντάνια της. Μόνο το ραδιόφωνο
την παρηγορούσε και άκουγε διαρκώς τις γαλλικές εκπομπές. Τα
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όσα άκουγε δεν της άρεσαν καθόλου. Στην Ευρώπη ο πόλεμος
προετοιμαζόταν αργά κι αναπόφευκτα.

Στις 16 Μαρτίου του 1939 η μαντάμ Αλουάρ άκουσε χαράματα,
πρώτη απ’ όλους στο Πορτ Σάιντ, ότι οι Γερμανοί είχαν εισβάλει
στην Τσεχοσλοβακία και είχαν καταλάβει την Πράγα. Σε μία
δραματική περιγραφή του σπίκερ, έμαθε ότι την προηγουμένη οι
κάτοικοι της Πράγας ξύπνησαν απ’ τις ερπύστριες των τανκς που
έμπαιναν στην πόλη. Οι εργάτες που πήγαιναν πρωί πρωί στις
δουλειές τους –ανίδεοι, γιατί πολλοί απ’ αυτούς δεν είχαν ακούσει
ειδήσεις– είδαν με κατάπληξη τους στρατιώτες με τις σταχτιές
στολές να παρελαύνουν υψώνοντας απειλητικά τα τεντωμένα
χέρια τους.

Στο κέντρο της Πράγας είχε συγκεντρωθεί μέγα πλήθος, που
τραγουδούσε τον εθνικό ύμνο της δημοκρατίας κλαίγοντας. Όσο
προχωρούσε η μέρα, έλεγε ο σπίκερ, κι απ’ τα μεγάφωνα
ακούγονταν διαρκώς νέες διαταγές κι απαγορεύσεις, η αρχική
αμηχανία των κατοίκων παραχώρησε τη θέση της σε πιο ζωηρές
εκδηλώσεις. Μικρές σημαίες της Τσεχοσλοβακικής Δημοκρατίας
εμφανίστηκαν στα πέτα των κατοίκων, τα σφυρίγματα και οι
αποδοκιμασίες έγιναν εντονότερες και πέταξαν κι αρκετές μπάλες
χιονιού στα τανκς.

Ο Γερμανός στρατηγός επέβαλε περιορισμό της κυκλοφορίας
και διέταξε το κλείσιμο των καφενείων και των δημόσιων
κέντρων, καθώς και την παραμονή όλων των κατοίκων στα σπίτια
τους. Έτσι η Γκεστάπο θα μπορούσε να κάνει ευκολότερα τη
δουλειά της και να συλλάβει τους αντιφρονούντες.

Η φωνή του σπίκερ είχε πάρει δραματική χροιά. Αλλά η μαντάμ
Αλουάρ δε χρειαζόταν άλλα για να καταλάβει ότι ο πόλεμος ήταν
προ των πυλών. Εκείνη είχε ζήσει τον Πρώτο Παγκόσμιο και
θυμόταν πολύ καλά.
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Δε θέλω να ζήσω για να δω κι αυτό τον πόλεμο, σκέφτηκε
περίλυπη κι απογοητευμένη. Αλλά ποιος μπορεί να ορίσει το τέλος
του;

Τα άσχημα νέα απ’ την Τσεχοσλοβακία είχαν πια μαθευτεί
παντού. Όσο κι αν οι κάτοικοι του Πορτ Σάιντ ένιωθαν ασφαλείς
εξαιτίας της απόστασης που τους χώριζε απ’ την Ευρώπη,
κατάλαβαν ότι οι επιπτώσεις θα ήταν γενικές. Ήδη μια βιασύνη
άρχισε να καταλαμβάνει τον πληθυσμό. Όλοι ήθελαν να
προλάβουν τις εξελίξεις. Όσοι είχαν οικονομικά συμφέροντα και
δοσοληψίες με την κεντρική Ευρώπη τακτοποίησαν λογαριασμούς
κι εκκρεμότητες.

Έρωτες που μπορεί με το πέρασμα του χρόνου να έσβηναν
φούντωσαν. Οι αρραβώνες έδιναν κι έπαιρναν. Οι νέοι ήθελαν να
γευτούν όση ανέμελη ζωή προλάβαιναν.

Αποφάσισε κι η Νίνα ν’ αρραβωνιαστεί με τον Τζων. Το μέλλον
διαγραφόταν σκοτεινό. Μπορεί από στιγμή σε στιγμή τα
βρετανικά στρατεύματα να έπαιρναν διαταγή για να
μεταφερθούν αλλού. Κι αντί αυτό να κάνει τις κοπέλες να
περιμένουν και να δουν τι θα έφερνε το μέλλον, αυτές θέλησαν να
επισημοποιήσουν τις σχέσεις που είχαν. Αλλά και οι νεαροί
στρατιώτες ή πολίτες συμφώνησαν αβίαστα. Λες και μια
αρραβωνιστικιά θα έδιωχνε μακριά το κακό.

Στο σπίτι της Νίνας έγινε μεγάλο γλέντι. Σαν να ήταν όλα
φυσιολογικά. Γέμισε το σαλόνι από φίλες της Νίνας και
συναδέλφους του Τζων. Μετά την ανταλλαγή των δαχτυλιδιών κι
αφού έκοψαν την τούρτα του αρραβώνα, το έριξαν στο χορό. Με
μια χαρά κι έναν ενθουσιασμό εκτός ορίων. Όπως όλα από δω και
πέρα θα ήταν εκτός ορίων.

Η Μαρία χόρεψε με πολλούς. Αλλά περισσότερο της άρεσε ένας
νεαρός Ιρλανδός, ο Πίτερ Φλάνερι, όπως της συστήθηκε. Αυτός
δεν την έσφιγγε παράφορα κολλώντας πάνω της, όπως έκαναν
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άλλοι. Ήταν ένας συμπαθητικός μελαχρινός νεαρός, ευγενής και
χωρίς τη βιασύνη των άλλων. Σαν να είχε όλο το χρόνο μπροστά
του.

O αρραβώνας της Νίνας έφερε αλλαγές στις σχέσεις των δύο
κοριτσιών. Η Νίνα προτιμούσε να βγαίνει με το μνηστήρα της και
δε χρειαζόταν πια ως κάλυψη τη συντροφιά της Μαρίας. Το
δαχτυλίδι στο χέρι της γυάλιζε κι έδειχνε σ’ όλο τον κόσμο ότι
νομίμως κυκλοφορεί με τον ψηλό Άγγλο στα κεντράκια και τα
ζαχαροπλαστεία.

Η μαντάμ Αλουάρ δε δίστασε να σχολιάσει τον αρραβώνα της
Νίνας σε τέτοιους καιρούς. Η ζωή έφευγε αργά από μέσα της,
αλλά οι νουθεσίες της παρέμεναν σκληρές και –γιατί όχι;–
ρεαλιστικές.

«Πρόσεχε», έλεγε διαρκώς της Μαρίας, «αυτοί οι αρραβώνες
είναι σαν να μην έγιναν. Οι φαντάροι θέλουν μια μνηστή για να
γράφουν γράμματα απ’ το μέτωπο. Και τίποτα δεν τους εμποδίζει
να ξανααρραβωνιαστούν κάποια άλλη, σε κάποιο άλλο μέρος του
κόσμου».

Η μαντάμ Αλουάρ παρέμενε πια καθηλωμένη στο κρεβάτι. Η
Μαρία εκτός των συνηθισμένων φροντίδων έπρεπε να τη
σαπουνίζει καθημερινά με πράσινο σαπούνι για ν’ αποφύγουν το
άνοιγμα του δέρματος απ’ τη συνεχή κατάκλιση.

Η φροντίδα της μαντάμ τής έτρωγε όλη τη μέρα. Δεν είχε πια
καιρό για να πηγαίνει στα σπίτια και να κάνει ενέσεις. Έμενε
διαρκώς μαζί της. Ένιωθε να ασφυκτιά, αλλά το καθήκον της ήταν
να συμπαρασταθεί στη γυναίκα που τόσο την είχε φροντίσει.

Μόνο τ’ απογεύματα της Κυριακής η μαντάμ Αλουάρ της
επέβαλλε να βγαίνει. Την αντικαθιστούσε η Σαγιέντα, γιατί ούτε
ένα ποτήρι νερό δεν μπορούσε να πιει μόνη της. Είχε ανάγκη από
τη διαρκή παρουσία κάποιου. Ήταν βολική ασθενής,
προσπαθούσε να βοηθάει όσο μπορούσε όταν η Μαρία την έπλενε
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ή της άλλαζε τα σεντόνια, αλλά δε μιλούσε παρά ελάχιστα και
μόνο για να δίνει τις γνωστές συμβουλές.

Το ραδιόφωνο που έμενε ανοιχτό μέρα νύχτα, μιας κι ο ύπνος
της ήταν μόνο κάποια πεταχτά δεκάλεπτα, της κρατούσε
συντροφιά και τη συνέδεε με τον έξω κόσμο. Και κυρίως με την
Ευρώπη και τη Γαλλία. Γιατί όσο χειροτέρευε η κατάστασή της,
τόσο η μαντάμ Αλουάρ επέστρεφε στα παλιά. Στα νεανικά της
χρόνια στο Μονπελιέ και στον άτυχο έρωτά της. Τις σκέψεις της
όμως τις κρατούσε για τον εαυτό της. Μόνο κάτι χρησμούς
έβγαζε, κάποιες φράσεις-καταστάλαγμα των σκέψεών της.
Πικρές πάντα.

Αρχές Απριλίου η μαντάμ Αλουάρ άκουσε από το ραδιόφωνο ότι
οι Αγγλογάλλοι δεσμεύτηκαν να βοηθήσουν στρατιωτικά και να
συμπαρασταθούν στην Ελλάδα σε περίπτωση που οι Ιταλοί
επιχειρούσαν μια επίθεση εναντίον της. Το ανακοίνωσε της
Μαρίας, αλλά εκείνη της απάντησε ότι στα Δωδεκάνησα οι Ιταλοί
ήταν από το 1912. Η μαντάμ Αλουάρ κούνησε το κεφάλι της και
της είπε ότι τώρα δε θα ήταν πια το ίδιο, ούτε για τους
συμπατριώτες της που είχαν συνηθίσει στην ιταλική κατοχή.

Η Μαρία δεν έδωσε την πρέπουσα σημασία. Είχε ξυπνήσει
πολύ άσχημα από έναν εφιάλτη. Είχε δει τη μάνα της έξω απ’ το
μοναστήρι, κάτω από το μεγάλο πουρνάρι, να στέκεται και να της
δείχνει το στήθος της. Είχε ανοίξει το πουκάμισό της και της
έλεγε: «Kοίταξε, Μαρία, τα πνευμόνια μου. Είναι μαύρα». Και
πραγματικά η Μαρία είχε κοιτάξει το στήθος της μάνας της
ορθάνοιχτο και στο κέντρο του να χαίνει μια απύθμενη πληγή,
μαύρη απ’ τα πηγμένα αίματα.

Είχε πεταχτεί κάθιδρη, με την καρδιά της να χτυπάει δυνατά κι
ανεξέλεγκτα. Σηκώθηκε μες στη νύχτα, πλύθηκε, σαν να ήθελε να
διώξει, να πετάξει από πάνω της το κακό. Έπειτα έκανε και μια
θερμή προσευχή να μην ήταν παρά ένα κακό όνειρο κι όχι ένας
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μαύρος οιωνός. Πάντα πίστευε στα όνειρα. Από την εποχή που
ήταν παιδάκι, και τα πρωινά τα διηγόταν στη μάνα της κι εκείνη
έδινε την εξήγηση. Κι αν ήταν καλό όνειρο, αποφαινόταν «Kαλό
κι ευλογημένο». Αν ήταν άσχημο, έλεγε «Στα όρη στ’ άγρια
βουνά», και το ξόρκιζε.

Τώρα όμως δεν είχε τη μάνα κοντά της κι η μαντάμ Αλουάρ δεν
ήξερε από όνειρα κι ερμηνείες.

Δύο μέρες μετά ήρθε και βρήκε τη Μαρία ένας ξάδελφός της
γιατρός, που δούλευε στην Aλεξάνδρεια. Της είχε φέρει ένα
γράμμα απ’ τη Σύμη. Το άνοιξε κι άρχισε να διαβάζει. Της έγραφε
η Ζωοπηή καθ’ υπαγόρευση της μάνας τους, όπως συνήθως. Μόνο
που το περιεχόμενο της επιστολής δεν ήταν απ’ τα συνηθισμένα.
Από τις πρώτες κιόλας αράδες η Μαρία κατάλαβε ότι κάτι
τρομερό είχε συμβεί στους δικούς της. Τα γράμματα χόρευαν και
μπερδεύονταν μπροστά στα μάτια της.

Μας άφησες εφτά άτομα και τώρα είμαστε έξι. Αν
θέλεις να δεις ποιος λείπει...

«Για θάνατο μιλάνε», είπε έντρομη η Μαρία στον ξάδελφό της.
Εκείνος δε μίλησε κι είχε χαμηλωμένα τα μάτια. Έπρεπε πρώτα

να το αποδεχτεί και μετά να της μιλήσει.
«Ποιος πέθανε; Ο μπαμπάς; Η μαμά; Κάποιο απ’ τα κορίτσια;»
Το μυαλό της αρνιόταν να πάει στο μονάκριβο αδελφό. Γιατί

δεν της το έγραφαν ξεκάθαρα παρά της έλεγαν έλα να δεις ποιος
λείπει;

«Λέγε. Ποιος είναι;» τον διέταξε σχεδόν η Μαρία με φωνή
σκληρή.

Δεν άντεχε άλλο να μην ξέρει.
«Ο Βασίλης σου», ψέλλισε ο ξάδελφος.
Η κραυγή της ακούστηκε σ’ όλο το σπίτι. Η Σαγιέντα άφησε να

της πέσει απ’ τα χέρια ένα πιάτο, που έσπασε στο πάτωμα. Ο
Ρασίντ έμεινε με το εργαλείο των αυγών μετέωρο και το
αυγολέμονο έκοψε. Η μαντάμ Αλουάρ φώναζε «Marie, Marie, vi-
ens», αλλά κανείς δεν της έδωσε σημασία.
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Η Μαρία χτυπιόταν κι έκλαιγε απελπισμένη.
«Ο Βασίλης μου. Ο Βασίλης μου», έλεγε μονότονα ανάμεσα

στους λυγμούς της. «Πώς έγινε;» θέλησε να μάθει.
Ο ξάδελφος της το διηγήθηκε.
Ήταν με τα πρόβατα. Στη λίμνη, στις Γλυφωνιές, και πότιζε τα

ζωντανά. Γλίστρησε κι έπεσε στο νερό. Άλλοι είπαν ότι κοιταζόταν
στο νερό κι έφτιαχνε τη χωρίστρα του, ζαλίστηκε κι έπεσε. Άλλοι
ψιθύριζαν ότι μάλωσε μ’ ένα φίλο του κι εκείνος κατά λάθος τον
έσπρωξε στη λίμνη. Το θέμα ήταν ότι το παιδί πνίγηκε. Κι ήταν
μόνο δεκατεσσάρων χρόνων. Στάζανε ακόμα τα ρουχαλάκια του
και το μαντίλι του κεφαλιού του όταν τον έφεραν στη μάνα του.
Εκείνη λιποθύμησε. Ο Σωτήρης έτρεξε ειδοποιημένος στο σπίτι
του, σαν παραλοϊσμένος. Βρήκε το παλληκαράκι του, τη χαρά της
ζωής του, ξαπλωμένο κι άψυχο στο σοφά. Φωνές και κατάρες
γέμισαν τον αέρα.

«Μα εκείνη η λίμνη δεν είναι βαθιά», είπε γεμάτη απορία η
Μαρία ανάμεσα στους λυγμούς της.

Και πραγματικά ούτε δύο μέτρα νερό δεν είχε. Κι ούτε που ήταν
αληθινή λίμνη. Την είχαν φτιάξει οι βοσκοί για το πότισμα των
ζώων. Είχαν κάνει ένα μεγάλο λάκκο και στήριξαν τα χώματα
γύρω γύρω με πέτρες. Στο τέλος του καλοκαιριού που κατέβαιναν
τα νερά οι πέτρες φαίνονταν. Αλλά τώρα ήταν άνοιξη και τα νερά
ήταν πολλά.

«Μπορεί να χτύπησε το κεφάλι του σε κάποια πέτρα, να
ζαλίστηκε και να μην πρόλαβε να πιαστεί», προσπάθησε να
εξηγήσει ο ξάδελφος με την ιατρική του ιδιότητα.

Οι σκηνές με τον πνιγμένο αδελφό ζωντάνεψαν μπροστά στα
μάτια της Μαρίας. Άκουγε τις θρηνητικές κραυγές της μάνας της,
τα γοερά κλάματα των αδελφών της, τον οδυρμό του πατέρα της.
Ο Βασίλης τους. Που αγαπούσε τόσο τους νάρκισσους. Που είχε
τη μανία να μεταφέρει τους βολβούς και να τους μεταφυτεύει,
ώστε να γεμίσουν τον τόπο. Και τώρα θα ήταν ολάνθιστοι. Οι
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δικοί της θα έβλεπαν τα λουλούδια και θα ήταν σαν να τον
συναντούσαν σε κάθε τους βήμα.

Πάνω, στον Άγιο Κωνσταντίνο θα τον είχαν θάψει. Πλάι στη
μάμη τους τη Μάρθα, για να έχει παρέα. Η μάνα της θα του έβαζε
κάθε μέρα φρέσκα λουλούδια.

Πώς γίνεται να επαναλαμβάνεται η ιστορία; Πώς γίνεται να
πνίγεται ένα παλληκαράκι που καθρεφτίζεται στο νερό; Ένα
παλληκαράκι που αγαπούσε τους νάρκισσους; Ένας νέος
Νάρκισσος; Η Μαρία δε θυμόταν τη μυθολογία. Αλλά ακόμα κι αν
τη θυμόταν, μικρή σημασία θα είχε γι’ αυτήν. Για εκείνη μετρούσε
η μεγάλη απώλεια.

Αργότερα έμαθε ότι ο Φουντούκος, το αγαπημένο σκυλί του
Βασίλη, θρηνούσε για μέρες. Καθόταν στη θέση του αφεντικού
του και ούρλιαζε. Οι άλλοι βοσκοί φοβήθηκαν τη γρουσουζιά και
ζήτησαν του Σωτήρη να τον σκοτώσει. Εκείνος, θυμωμένος που
ζούσε ο σκύλος κι όχι ο γιος του, συμφώνησε. Πήγε και τον πέταξε
στο Φρίος, το απύθμενο ξεροπήγαδο λίγο πιο έξω απ’ τον Άγιο
Κωνσταντίνο. Τα παιδάκια των βοσκών κάθονταν πάνω απ’ το
χάσμα και φώναζαν «Φουντούκο, Φουντούκο» κι εκείνος τους
απαντούσε με λυπητερά γρυλίσματα, μέχρι που χάθηκε η φωνή
του. Πέντε μέρες μετά εμφανίστηκε ο Φουντούκος
ταλαιπωρημένος, αδυνατισμένος, με γδαρμένα πλευρά. Κάποιοι
ψαράδες τον είχαν βρει πέρα στον Αϊ-Βασίλη, εκεί που
φημολογείται ότι κατέληγε το Φρίος. Η οικογένεια του Σωτήρη
τον περιμάζεψε και τον φρόντισε, θεωρώντας σημάδι θεϊκό τη
σωτηρία του Φουντούκου. Το σκυλί πέθανε μετά από λίγο καιρό,
αφού αρνιόταν να φάει οτιδήποτε. Πέθανε από λύπη.

Η Μαρία μαυροφορέθηκε παρά τις αντιρρήσεις της μαντάμ
Αλουάρ. Δεν ήξερε εκείνη από μαύρα στο πένθος. Προσπάθησε
να πει της Μαρίας ότι τα μαύρα δε φέρνουν πίσω τους νεκρούς κι
ούτε ότι χρειάζονται για να δείχνει κάποιος τη θλίψη του. Η
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Μαρία την αγνόησε. Ο άδικος, ο αναίτιος θάνατος του αδελφού
της της είχε φέρει μια σκληρότητα. Ζει η γριά, σκεφτόταν, και
χάθηκε ένα παλληκαράκι δεκατεσσάρων χρόνων.

Ο πρώτος πνιγμός πάντως που ο Αιγύπτιος μάντης είχε δει στα
σχέδια της άμμου ήταν γεγονός. Ούτε αυτό όμως το γνώριζε η
Μαρία, επειδή εκείνος της είχε πει απλώς «Good luck, good luck».

Τα γράμματα απ’ τη Σύμη τα έγραφε τώρα η Ζωοπηή μόνη της.
Η μάνα τους, της έγραφε, είχε χάσει τη μιλιά της. Ανέβαινε κάθε
απόγευμα στο μοναστήρι, στον τάφο του Βασίλη, και μόνο μαζί
του κουβέντιαζε. Με τη φωτογραφία του. Έστειλαν και στη
Μαρία μια φωτογραφία. Την έβαλε στο δωμάτιό της, δίπλα απ’ τις
εικόνες και του άναβε ανελλιπώς ένα καντηλάκι. Η Ζωοπηή της
έγραφε επίσης ότι ο πατέρας τους ήταν χάλια. Αυτός, που τον
καμάρωναν όταν τον έβλεπαν να κατεβαίνει απ’ το βουνό, με τα
δυο χέρια στην γκλίτσα που είχε στους ώμους του, να παλατζάρει
σαν αετός, τώρα ήταν σαν λαβωμένο αγρίμι. Δε μιλούσε, δεν
γκρίνιαζε, δε ρουθούνιζε θυμωμένος. Αμίλητος. Τώρα είχε γίνει
αυτός το «αμίλητο νερό».

Όλοι συμπαραστάθηκαν στο πένθος της Μαρίας. Ο Μερκούρης
κι η Αθανασία, όταν το έμαθαν, ήρθαν να τη συλλυπηθούν. Και
μετά έρχονταν με τα παιδιά τ’ απογεύματα της Κυριακής και
επέμεναν να τη βγάλουν βόλτα.

Η μαντάμ Αλουάρ την έβλεπε με τα μαύρα, πικραμένη και
σιωπηλή και στενοχωριόταν. Της έλεγε ότι έπρεπε να βγαίνει με
το φιλικό της ζευγάρι και να μην κάθεται συνέχεια μέσα στο σπίτι.

Κι η Νίνα ερχόταν να της κάνει λίγη παρέα. Προσπάθησε να τη
βγάλει απ’ τη σιωπή και την αδιαφορία. Και μάλιστα δύο φορές
τής έφερε και σημειώματα από τον Πίτερ Φλάνερι. Είχε μάθει κι
αυτός το τραγικό συμβάν απ’ τον Τζων και της έγραφε λόγια
συμπάθειας, κι ότι όταν η ίδια θα ένιωθε καλύτερα, θα χαιρόταν
πολύ αν έβγαιναν όλοι μαζί για έναν απλό περίπατο. Η Μαρία
κουνούσε το κεφάλι της σχεδόν απαθής. Ούτε βόλτες ήθελε ούτε
τίποτα. Ας την άφηναν να πενθήσει.
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Η ΜΑΝΤΑΜ ΑΛΟΥΑΡ είχε πάθει ψύχωση με το ραδιόφωνο.
Κρεμόταν απ’ τις ειδήσεις και τις αναλύσεις των γαλλικών

εκπομπών. Σαν να είχε διαγράψει την πραγματική ζωή και να
ζούσε μόνο «για» και μόνο «από» τα ανακοινωθέντα.

Οι κεντρικές ειδήσεις της έκτης απογευματινής καθόριζαν τη
ζωή της.

Όταν στα τέλη Αυγούστου του ’39 άκουσε ότι οι Βρετανοί από
το φόβο των βομβαρδισμών αποφάσισαν ν’ απομακρύνουν τα
παιδιά από το Λονδίνο και τις άλλες επικίνδυνες περιοχές, άρχισε
να κλαίει. Ο σπίκερ μετέφερε το δράμα των παιδιών που έφευγαν
απ’ τα σπίτια και τους γονείς τους, έχοντας μαζί τους δυο αλλαξιές
ρούχα και ξηρά τροφή – συμπυκνωμένο γάλα, μπισκότα και
κορνμπίφ για δύο μέρες. Φρόνιμα και σιωπηλά έμπαιναν στα
τρένα που θα τα πήγαιναν σε συγγενείς και φίλους που έμεναν
στην εξοχή.

Η μαντάμ Αλουάρ συγκλονισμένη αποφάσισε να σταματήσει να
τρώει.

Η Μαρία παιδευόταν πολύ για να την πείσει να καταπιεί δυο
τρεις κουταλιές απ’ τη σούπα που έφτιαχνε ο Ρασίντ. Έβραζαν
κοτόπουλο και άλεθαν τα λαχανικά, προσπαθώντας μ’ αυτό τον
τρόπο να την κρατήσουν στη ζωή.

Στις 3 Σεπτεμβρίου, όταν η μαντάμ Αλουάρ άκουσε απ’ τις
ειδήσεις ότι η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία κήρυξαν τον πόλεμο
στη Γερμανία, έκλεισε το ραδιόφωνο. Διά παντός. Δεν ήθελε πια
να μαθαίνει τίποτα. Βυθισμένη στο σκοτάδι της κάμαράς της και
στη σιωπή, περίμενε ήσυχη το θάνατο από ασιτία.

Η Μαρία έγραψε του γιου της στο Πορτ Τεουφίκ κι αυτός
έφτασε με το πρώτο τρένο. Η μητέρα του έδειξε να χαίρεται που
τον έβλεπε, αλλά μόλις εκείνος άρχισε να της λέει ότι θα έπρεπε
να τρώει, η μαντάμ Αλουάρ του έπιασε το χέρι και του είπε:

«Είναι περιττό. Έχω πάρει την απόφασή μου».
Συγκλονισμένος από την αποφασιστικότητά της και την

αξιοπρέπεια με την οποία αντιμετώπιζε η μητέρα του το τέλος της,



έκλαψε στο σαλόνι σαν μικρό παιδί. Όταν συνήλθε, φώναξε τη
Μαρία και της έδωσε οδηγίες.

«Να την ταΐζεις με το ζόρι. Ξέρω ότι προσπαθείς, αλλά
συνέχισε. Θα στείλω και το δόκτορα Λεφέβρ να την εξετάσει και
να της γράψει –ίσως– κάποιο δυναμωτικό. Ας κάνουμε ό,τι
περνάει απ’ το χέρι μας. Αλλά κι οι δυο μας ξέρουμε ότι είναι
αποφασισμένη. Θα γυρίσω στο Πορτ Τεουφίκ γιατί πρέπει. Αυτό
είναι το τηλέφωνο της Εταιρείας. Να με ειδοποιήσεις οπωσδήποτε
όταν βαρύνει».

Έτσι τα δυο πιο αγαπημένα πρόσωπα της μαντάμ Αλουάρ
αποχαιρετίστηκαν εξαιρετικά λυπημένα αλλά και με σεβασμό
στην απόφασή της – την τελευταία της ζωής της.

Η μαντάμ Αλουάρ έζησε ακόμα ένα μήνα. Οι ενέσεις του
δόκτορα Λεφέβρ μόνο κάτι αναλαμπές ζωής τής έφεραν. Έσβησε
ένα απόγευμα στα τέλη Οκτωβρίου, ήρεμη και γαλήνια, αφού μία
βδομάδα ήταν βυθισμένη σε κώμα.

Όλη η γαλλική παροικία παραβρέθηκε στη νεκρώσιμη
ακολουθία και στον ενταφιασμό της μαντάμ Αλουάρ στο καθολικό
κοιμητήριο.

Η Μαρία έκλαιγε απαρηγόρητη. Είχε συνηθίσει να ζει μαζί της
και να τη συντροφεύει για έξι ολόκληρα χρόνια. Ήταν
δεκατεσσάρων ετών κορίτσι όταν ήρθαν στο Πορτ Σάιντ και τώρα
έκλεινε τα είκοσι. Μαζί με τη μαντάμ Αλουάρ έχανε και την
ασφάλεια και τη σιγουριά που είχε κοντά της.

Ο κύριος Αλουάρ κάλεσε την επομένη τον Ρασίντ και τη
Σαγιέντα, που ήταν κι αυτοί απαρηγόρητοι. Τους έδωσε ένα καλό
ποσό ως αποζημίωση και τους ευχαρίστησε για την αφοσίωση που
είχαν δείξει στη μητέρα του.

Κάλεσε και τη Μαρία να συζητήσουν. Τη ρώτησε τι σκόπευε να
κάνει κι αν ήθελε να της έβρισκε κάποιο σπίτι στο Πορτ Τεουφίκ,
εκεί που ήταν κι η θεία της. Η Μαρία αρνήθηκε ευγενικά αλλά
σταθερά. Πίσω δε γύριζε με τίποτα. Του είπε ότι σκεφτόταν να
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ζητήσει δουλειά απ’ το Γάλλο μαιευτήρα που είχε την κλινική του
στο Πορτ Σάιντ.

Ο κύριος Αλουάρ της είπε ότι μπορούσε να μείνει στο σπίτι
μερικές μέρες ακόμα. Μια εταιρεία θ’ αναλάμβανε να αμπαλάρει
και να μεταφέρει τα έπιπλα. Την παρακάλεσε να μοιράσει το
ρουχισμό της μητέρας του σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη και να
μην ξεχνούσε και τη Σαγιέντα.

«Εσύ διάλεξε ό,τι θέλεις από το σπίτι. Η μητέρα μου σίγουρα θα
το ήθελε».

«Σας ευχαριστώ. Δε θα πάρω τίποτα. Δεν ξέρω ούτε πού θα
μείνω ούτε για πόσο διάστημα», είπε η Μαρία συγκινημένη.

Ο κύριος Αλουάρ άνοιξε την κοσμηματοθήκη της μητέρας του
και πήρε μια ωραία καρφίτσα cameo, σε σχήμα οβάλ και με χρυσό
γύρω γύρω.

«Για να τη θυμάσαι», της είπε.
«Δεν πρόκειται να την ξεχάσω ποτέ», του απάντησε η Mαρία

σοβαρή, ενώ θα ήθελε να του πει ότι ακόμα και χωρίς την
καρφίτσα θα τη θυμόταν, επειδή η μαντάμ Αλουάρ της είχε κάνει
τα σημαντικότερα δώρα της όσο ήταν στη ζωή.
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Η ΜΑΡΙΑ έπιασε δουλειά στη γαλλική κλινική του δόκτορα
Λεφέβρ μία βδομάδα μετά το θάνατο της μαντάμ Αλουάρ. Ο

γιατρός δέχτηκε να την πάρει εσωτερική και της παραχώρησε ένα
πολύ μικρό δωμάτιο στο υπόγειο. Ένα μόνο όρο τής έθεσε. Να
βγάλει τα μαύρα. Σ’ ένα χώρο όπου οι γυναίκες έμπαιναν με
ελπίδα κι έβγαιναν με το νεογέννητο στα χέρια, δεν υπήρχε
περίπτωση να βλέπουν μια βαρυπενθούσα. Η Μαρία υπάκουσε κι
εγκαταστάθηκε στο δωμάτιό της.

Της είχαν αναθέσει τη νυχτερινή βάρδια, από τις εννέα το βράδι
έως τις οχτώ το πρωί. Η δουλειά δεν έλειπε ποτέ, γιατί είναι
γνωστό ότι στις περισσότερες γυναίκες οι πόνοι ξεκινούν μέσα
στη νύχτα.

Η Μαρία καθόταν στο γραφειάκι του προσωπικού και
υποδεχόταν τις ετοιμόγεννες. Τις βοηθούσε να πάρουν το μπάνιο
τους και τους έκανε τον απαραίτητο υποκλυσμό. Μετά καθόταν
δίπλα στο κρεβάτι τους, τους έδινε θάρρος, τους έπαιρνε τους
σφυγμούς, άκουγε με το ξύλινο ακουστικό τους χτύπους της
καρδιάς του εμβρύου κι όταν οι πόνοι έρχονταν ανά πέντε λεπτά,
ειδοποιούσε το γιατρό και τη Γαλλίδα προϊσταμένη, που έμεναν
εκτός κλινικής.

Όσες νύχτες δεν είχε δουλειά, η Μαρία μελετούσε αγγλικά. Είχε
βρει μια μέθοδο εκμάθησης στο γραφείο του γιατρού. Έτσι μέσω
των γαλλικών μάθαινε αγγλικά. Προσπαθούσε και τα
κουτσοκατάφερνε, επειδή οι κανόνες της προφοράς στ’ αγγλικά
δεν ήταν σταθεροί.

Τα πρωινά στο δωμάτιό της αγωνιζόταν να κοιμηθεί, αλλά
ακόμα δεν είχε συνηθίσει στην αλλαγή του ωραρίου.

Τ’ απογεύματα απέφευγε να βγαίνει. Μπορεί να την είχαν
υποχρεώσει να βγάλει τα μαύρα, αλλά το πένθος είχε
εγκατασταθεί για τα καλά μέσα της. Η απώλεια του Βασίλη της
είχε προκαλέσει μεγάλο κλονισμό και ο θάνατος της μαντάμ
Αλουάρ τον μεγάλωσε. Δεν είχε όρεξη να βλέπει κανέναν. Μόνο
τις Κυριακές πήγαινε στου Μερκούρη. Εκεί με τη συντροφιά των
παιδιών ξεχνιόταν λίγο, αλλά μόνο όσο κρατούσε η επίσκεψη.



Ο Μερκούρης και η Αθανασία ανησυχούσαν που την έβλεπαν σ’
αυτή την κατάσταση. Μια δυο φορές μάλιστα προσπάθησαν να
της ανοίξουν συζήτηση, να της πουν ότι εντάξει, καταλάβαιναν
τον πόνο της, αλλά η ζωή ήταν μπροστά της κι ότι θα έπρεπε να
σκεφτεί το μέλλον της τώρα που ήταν πια μόνη της. Της μίλησαν
και για ένα νέο, πατριώτη τους, που την είχε δει στη βόλτα κι είχε
ενδιαφερθεί γι’ αυτή.

«Θα έρθει η ώρα», είπε η Μαρία, περισσότερο για ν’ αποφύγει
τη συζήτηση παρά γιατί το πίστευε.

Ένα απόγευμα του Μαΐου του 1940 η Νίνα πέρασε απ’ την
κλινική για να της αφήσει ένα προσκλητήριο γάμου. Παντρευόταν
τον Τζων στο τέλος του μηνός. Είχε έρθει κι άλλες φορές μαζί με
το μνηστήρα της κι είχε προσπαθήσει να την κάνει να βγει μαζί
τους, χωρίς αποτέλεσμα όμως.

Ο γάμος της Νίνας έγινε στην καθολική εκκλησία του Πορτ
Σάιντ και η δεξίωση στη σάλα ενός απ’ τα μεγάλα ξενοδοχεία της
πόλης.

Η Μαρία αγόρασε –εκτός από το δώρο– κι ένα καινούργιο
φόρεμα για το γάμο. Ένα ωραίο λευκό από ζορζέτα, με κέντημα
στο στήθος.

Ευχόταν στους γονείς της Νίνας, όταν άκουσε μια φωνή να της
ψιθυρίζει:

«Eίσαι πιο όμορφη απ’ τη νύφη».
Γύρισε έκπληκτη το κεφάλι της και είδε τον Πίτερ Φλάνερι να

την κοιτάζει τρυφερά.
Χάρηκε που τον είδε. Είχε κρατήσει στη μνήμη της το χορό απ’

τον αρραβώνα της Νίνας και τα σημειώματα που της είχε στείλει.
Έμειναν μαζί όλο το βράδυ της δεξίωσης. Δεν είπαν πολλά, η

Μαρία δεν είχε εξοικειωθεί με την αγγλική γλώσσα, αλλά τα μάτια
τους έλεγαν περισσότερα.

Της Νίνας δεν της διέφυγε η στενή παρέα που έκαναν οι δυο
τους. Και κάποια στιγμή τούς πλησίασε και είπε της Μαρίας
σιγανά στ’ αυτί για να μην ακουστεί:
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«Και στα δικά σου».
Η Μαρία χαμογέλασε. Κι ήταν η πρώτη φορά μετά από μήνες.
Άρχισαν να βγαίνουν με τον Πίτερ. Εκείνος την περίμενε

μακριά απ’ την κλινική, για να μη δίνουν στόχο, κι απέφευγαν να
περπατούν στους κεντρικούς δρόμους, για να μην τους πάρει το
μάτι κάποιου γνωστού της Μαρίας. Δεν ήθελε να δώσει λόγο σε
κανένα.

Σιγά σιγά πήραν τη συνήθεια να καταφεύγουν στην αραβική
συνοικία. Εκεί, άγνωστοι μεταξύ αγνώστων, ένιωθαν ελεύθεροι.
Ένα παλιό καφενείο που συνάντησαν τυχαία σε κάποια απ’ τις
βόλτες τους έγινε το στέκι τους. Έξω απ’ την πόρτα του ήταν
κρεμασμένα κλουβιά με ωδικά πουλιά, καναρίνια και καρδερίνες,
που κελαηδούσαν ασταμάτητα.

Μέσα όμως ήταν σκοτεινό και ήσυχο. Δρασκελούσαν το
κατώφλι του κι ήταν σαν να βρίσκονταν σε άλλο κόσμο, σε άλλη
εποχή. Οι λιγοστοί Αιγύπτιοι κάθονταν στα τραπεζάκια σιωπηλοί
κι ακίνητοι. Ο χρόνος εδώ είχε σταματήσει. Χωρίς την ταραχή που
είχαν φέρει στην ευρωπαϊκή συνοικία οι πολεμικές επιχειρήσεις
στην κεντρική Ευρώπη. Είχε τόση ησυχία, ώστε το μόνο που
ακουγόταν ήταν ο ήχος απ’ τις χάντρες του κομπολογιού ενός
γέρου. Αργά αργά άφηνε τη μία χάντρα να πέφτει πάνω στην
άλλη κι έμοιαζε να μετράει τη ζωή του.

Οι ντόπιοι ούτε που τους έριχναν ένα βλέμμα. Είχαν συνηθίσει
πια στις επισκέψεις των Ευρωπαίων που ήθελαν να κρυφτούν στα
μέρη τους.

Ο Πίτερ και η Μαρία συνήθιζαν να κάθονται στο βάθος του
καφενείου, σ’ ένα τραπεζάκι που ήδη αποκαλούσαν «το δικό
μας».

Στον πλαϊνό τους τοίχο κρεμόταν ένας παμπάλαιος καθρέφτης
με περίτεχνη κορνίζα και θολωμένα νερά. Έπιναν ήσυχοι το τσάι
τους και χαμογελούσαν στο είδωλό τους. Ήταν ερωτευμένοι και
τους περίσσευαν τα χαμόγελα.
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Ο Πίτερ μιλούσε με νοσταλγία για την Ιρλανδία, τις πράσινες
πεδιάδες της, τα παιδικά του χρόνια στο Κορκ, με το ήπιο κλίμα,
τις φοινικιές, τις αζαλέες και τα μπαμπού –που κανείς δεν πίστευε
ότι ευδοκιμούσαν στους λόφους– το κοντινό κάστρο Μπλάρνεϊ με
τη μαγική πέτρα, που όποιος τη φιλούσε αποκτούσε το χάρισμα
της ευγλωττίας. Το ποτάμι, το ωραίο ποτάμι, ο Λι, περιέβαλλε την
πόλη και τα σπίτια στην προκυμαία του ήταν βαμμένα μ’ έντονα
χρώματα, κόκκινο, γαλάζιο και κίτρινο. Όλα ήταν ωραία στο
Κορκ, της έλεγε.

Διάλεγε με προσοχή απλές λέξεις, για να μπορεί η Μαρία να τον
παρακολουθεί. Εκείνη δυσκολευόταν να μιλήσει, αλλά
καταλάβαινε σχεδόν τα πάντα. Και κυρίως αισθανόταν ότι είχε
βρει –επιτέλους– έναν τρυφερό σύντροφο. Όταν της έπιανε το
χέρι, η Μαρία ταραζόταν όμορφα και τον κοιτούσε με τα
εκφραστικά της μάτια.

Τη φίλησε ένα απόγευμα, λίγο πριν αφήσουν την αραβική
συνοικία, κι ενώ η φωνή του μουεζίνη απ’ τον εξώστη του μιναρέ
καλούσε τους πιστούς στην προσευχή του δειλινού.

Οι Άραβες νίβονταν με νερό πριν πέσουν στα γόνατα κι ο Πίτερ
φιλούσε τη Μαρία στα χείλη. Ήταν ένα φευγαλέο φιλί, μάλλον
δοκιμή φιλιού, για να δει πώς θ’ αντιδρούσε η κοπέλα. Εκείνη δεν
ήξερε τι ακριβώς έπρεπε να κάνει –είκοσι ενός ετών κι ήταν
αφίλητη– αλλά δεν τράβηξε το κεφάλι της. Περίμενε. Τότε ο
Πίτερ επανήλθε, πιο σίγουρος πια, και τη φίλησε όπως
ονειρευόταν τόσο καιρό.

Όλα γύρω τους έγιναν αόρατα. Δεν κατάλαβαν ότι η προσευχή
είχε τελειώσει και οι δουλειές ξανάρχισαν. Δεν πήραν είδηση ότι
ένας μικροπωλητής γιαουρτιών με την τάβλα στο κεφάλι του τους
έσπρωξε ενώ περνούσε βιαστικός από δίπλα τους. Δεν άκουγαν
τις τραγουδιστές φωνές των γυναικών που φώναζαν τα παιδιά
τους, τους σκύλους που γάβγιζαν και δυο γανωματήδες που
μάλωναν στο πλαϊνό μαγαζάκι.
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Συνήλθαν απότομα όταν κατάλαβαν ότι μια κουστωδία από
αλανάκια είχε μαζευτεί γύρω τους και τους έλεγε διάφορα
πειρακτικά λόγια.

Έφυγαν βιαστικά μέσα απ’ τα στενάκια της αραβικής
συνοικίας. Σαν μαγεμένοι περπατούσαν.

Η Μαρία ζούσε πια μόνο για τον Πίτερ. Τίποτε άλλο δεν την
ενδιέφερε. Κλεισμένη στην κλινική, ανάμεσα στις κραυγές των
ετοιμόγεννων και στα κλάματα των μωρών, περίμενε πότε θα
ερχόταν το απόγευμα για να τον συναντήσει. Ζούσε την
ωραιότερη περίοδο της ζωής της.

Τα νέα απ’ τον πόλεμο που εξελισσόταν στην Ευρώπη δεν
έφταναν στ’ αυτιά της. Δεν είχε πια τη μαντάμ Αλουάρ να της
μεταφέρει τις ειδήσεις, στην κλινική δε συζητούσαν τέτοια θέματα
και με τον Πίτερ έλεγαν τα δικά τους.

Στις 17 Ιουνίου ο δόκτορ Λεφέβρ ήρθε χαράματα για έναν
τοκετό. Κρατούσε στα χέρια του τη γαλλική εφημερίδα και
φανερά ταραγμένος την έδωσε στη συμπατριώτισσά του
προϊσταμένη. Εκείνη διάβασε τους τίτλους της πρώτης σελίδας
και χλόμιασε. Όμως γρήγορα συνήλθε, γιατί η γέννα δεν
μπορούσε να περιμένει. Ο γιατρός κι η προϊσταμένη μπήκαν στο
χειρουργείο. Η Μαρία έμεινε στο γραφείο. Αν τη χρειάζονταν, θα
την καλούσαν.

Πήρε την εφημερίδα και διάβασε την ανταπόκριση από τη
Γαλλία.

Οι δρόμοι του Παρισιού αντήχησαν και πάλι σήμερα, 16
Ιουνίου, τρίτη μέρα της γερμανικής κατοχής, από
γαλλικές στρατιωτικές μπότες. Ήταν οι μπότες των
αποκαμωμένων Γάλλων αιχμαλώτων πολέμου.

Ήταν ένα θέαμα σπαρακτικό. Τα πρόσωπά τους ήταν
καταταλαιπωρημένα, τα ρούχα τους βρόμικα και
σκισμένα. Οι περισσότεροι απ’ αυτούς κρατούσαν στα
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χέρια τους φραντζόλες ψωμιού, μουσκεμένες απ’ τη
βροχή που έπεφτε ασταμάτητα...

Το απόγευμα μια γερμανική μπάντα, βαδίζοντας με το
βήμα της χήνας, προχώρησε προς την Πλας ντε λα
Κονκόρντ, παίζοντας στρατιωτικά εμβατήρια, ενώ τα
στρατεύματα κατοχής παρέλαυναν φωνάζοντας «Χάιλ
Χίτλερ»...

Καλά που δε ζει η μαντάμ Αλουάρ, σκέφτηκε η Μαρία. Θα την
αποτελείωνε η κατάληψη του Παρισιού απ’ τους Γερμανούς.

Εκείνο το απόγευμα η συνάντηση της Μαρίας και του Πίτερ
είχε άλλη γεύση. Καθισμένοι στο τραπεζάκι τους συζητούσαν τα
πολεμικά γεγονότα. Eκείνος ήξερε για την πτώση του Παρισιού,
όπως επίσης γνώριζε κι άλλα που είχε αποφύγει να πει της
Μαρίας. Οι Βρετανοί είχαν περάσει στα τέλη Μαΐου τη δοκιμασία
της Δουνκέρκης.

Τα πληρώματα των βρετανικών πλοίων που ήταν
αγκυροβολημένα έξω από το Πορτ Σάιντ είχαν μάθει για την
απελπισμένη προσπάθεια του Ναυαρχείου να σώσει τα
στρατεύματα που είχαν εγκλωβιστεί στη Γαλλία, στην αμμώδη
παραλία της Δουνκέρκης. Ένας απίθανος στόλος από ετερόκλητα
πλεούμενα, αντιτορπιλικά, καταδρομικά, σκούνες, ψαροκάικα,
ρυμουλκά και κότερα αναψυχής, κατάφερε τελικά να σώσει τους
τριακόσιες χιλιάδες εγκλωβισμένους και να τους περάσει στις
ακτές της Αγγλίας. Πολλοί στη Βρετανία πίστεψαν τότε ότι η
κρίση είχε ξεπεραστεί, αλλά ο Τσόρτσιλ, που ήταν πια
πρωθυπουργός, δήλωσε ότι «οι πόλεμοι δεν κερδίζονται με
επιχειρήσεις εκκένωσης».

Τι να έλεγε όμως απ’ όλα αυτά ο Πίτερ; Το μόνο που θα
κατάφερνε θα ήταν να προκαλέσει στη Μαρία μεγαλύτερο άγχος.

«Εμείς είμαστε πολύ μακριά», της είπε για να την καθησυχάσει.
Δεν το πίστευε όμως καθόλου.
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Τα φιλιά τους εκείνο το βραδάκι στα σοκάκια της αραβικής
συνοικίας είχαν μια γεύση πικραμύγδαλου. Μια γεύση απελπισίας
και φόβου.

Στις 10 Αυγούστου ο Πίτερ δεν ήρθε στο ραντεβού του. Εκείνη
ανήσυχη επέστρεψε στην κλινική. Βρήκε τη Νίνα να την
περιμένει. Είχε έρθει να την ειδοποιήσει πως το πλοίο του Πίτερ
και του Τζων είχε αποπλεύσει προς άγνωστη κατεύθυνση.

«Για πόσο καιρό;» ψέλλισε η Μαρία.
«Ε, αυτά δεν τα ανακοινώνουν. Μη φοβάσαι, μια άσκηση πάνε

να κάνουν. Να ξεμουδιάσουν τα πληρώματα και οι μηχανές», είπε
η Νίνα, που είχε πειστεί από τις δικαιολογίες του Τζων.

Πήρε τη Μαρία και πήγαν σ’ ένα ήσυχο ζαχαροπλαστείο. Είχε
να της πει μια ευχάριστη είδηση.

«Δέχεστε και Κορσικανές στην κλινική σας;» ρώτησε με
σπινθηροβόλο και πονηρό βλέμμα.

Η Μαρία δεν κατάλαβε με την πρώτη τον υπαινιγμό, το μυαλό
της ήταν στον Πίτερ και στο πλοίο του.

«Είμαι έγκυος», της ανακοίνωσε η Νίνα με χαρά.
Η Μαρία ενθουσιάστηκε και σηκώθηκε να τη φιλήσει ρίχνοντας

κάτω το ποτήρι της λεμονάδας.
«Γούρι, γούρι», φώναξε η Νίνα σκουπίζοντας το φόρεμά της

που είχε λερωθεί απ’ το χυμό.
Η Μαρία, υπερβάλλοντας, άρχισε να της δίνει συμβουλές. Ότι

τώρα θα έπρεπε να τρώει όσπρια και να πίνει μπίρα για να έχει
πολύ γάλα κι ότι έπρεπε να σταματήσει να κάνει ποδήλατο ή να
κυνηγάει σαν τρελή τον Φλοξ, το χαζό μπασέ της, που όμως του
είχε τόση αδυναμία.

«Ηρέμησε», της είπε ήσυχα η Νίνα. «Τώρα μπήκα στο δεύτερο
μήνα. Έχουμε καιρό μέχρι τα τέλη Μαρτίου που περιμένω να
γεννήσω».

«Σ’ εμάς θα έρθεις. Ο δόκτορ Λεφέβρ είναι πολύ καλός γιατρός
κι εγώ θα είμαι διαρκώς δίπλα σου».
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Αισιόδοξες και γλυκές προοπτικές. Μέσα σ’ ένα κλίμα ωστόσο
ανασφάλειας και πολέμου. Είναι όμως παρατηρημένο ότι οι
προσωπικές έννοιες πολλές φορές υπερβαίνουν και υπερισχύουν
των γενικών, αυτών που απασχολούν τον περισσότερο κόσμο.

Τη Μαρία τη βάραινε και τη στενοχωρούσε η απουσία του Πίτερ.
Την Πέμπτη, στις 15 Αυγούστου, ημέρα της γιορτής της,

αποφάσισε να πάρει γλυκά και να πάει στου Μερκούρη να τους
κεράσει. Είχε ανάγκη απ’ την παρέα τους.

Τους βρήκε να κάθονται σιωπηλοί στο καθημερινό δωμάτιο. Ως
και τα παιδιά ήταν φρόνιμα.

«Τι συμβαίνει;» ρώτησε ανήσυχη ακουμπώντας στο τραπέζι το
κουτί με τα γλυκά.

Της είχε κάνει εντύπωση που δεν της είχαν ευχηθεί για τη
γιορτή της.

Ο Μερκούρης της εξήγησε ότι μόλις είχαν ακούσει μια
δυσάρεστη είδηση από το ραδιόφωνο. Είχαν διακόψει την
εκπομπή με τα τραγούδια και είχαν διαβάσει μια ανακοίνωση που
μόλις είχε φτάσει απ’ την Ελλάδα. Το καταδρομικό «Έλλη» είχε
τορπιλιστεί στις οχτώμισι το πρωί έξω από το λιμάνι της Τήνου
από υποβρύχιο άγνωστης εθνικότητας. Ο κόσμος που ήταν
μαζεμένος στο λιμάνι άκουσε ξαφνικά τρεις διαδοχικές εκρήξεις.
Μία τορπίλη βρήκε το «Έλλη» κι άλλες δύο έπεσαν στο
λιμενοβραχίονα σκορπίζοντας τον πανικό.

Μέσα σε τρία τέταρτα το πλοίο βυθίστηκε μπροστά στα μάτια
του κόσμου. Ένας νεκρός, τέσσερις αγνοούμενοι και τριάντα ένας
τραυματίες ήταν ο απολογισμός.

«Όπως καταλαβαίνεις», συνέχισε ο Μερκούρης, «ο πόλεμος θ’
αγγίξει και την Ελλάδα. Δεν είναι τυχαία αυτά τα πράγματα. Τα
καθίκια οι Ιταλοί ψάχνουν γι’ αφορμή».

Ήταν θυμωμένος και το μίσος του για τους κατακτητές της
Σύμης και της Δωδεκανήσου τον έκανε έξαλλο.
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Η Μαρία γύρισε σκεφτική στην κλινική. Σίγουρα δεν προμήνυε
κάτι καλό ο τορπιλισμός του πλοίου. Αλλά την ανησυχία του
Μερκούρη την απέδιδε περισσότερο στον υπερβολικό
πατριωτισμό του. Η ίδια ήθελε να πιστεύει ότι τίποτε άλλο δε θα
συνέβαινε. Μπορεί στο κάτω κάτω να ήταν ένα τυχαίο γεγονός.

Η ζωή της συνεχίστηκε με κανονικούς ρυθμούς. Οι γυναίκες
εξακολουθούσαν να γεννούν κι εκείνη να τις φροντίζει στα
νυχτέρια της. Ραδιόφωνο για ν’ ακούει τις ελληνικές εκπομπές δεν
είχε κι έτσι ζούσε σε μια επίπλαστη ηρεμία.

Η Νίνα ερχόταν τακτικά απ’ την κλινική κι έβγαιναν βόλτα στα
παλιά τους στέκια. Ήταν πάλι μόνες. Αλλά όχι ξέγνοιαστες όπως
πριν. Τώρα μοιράζονταν την αγωνία για τους άντρες που έλειπαν.
Ευτυχώς που οι συζητήσεις για το μωρό τις παρηγορούσαν.

Πήρε το πρώτο του γράμμα αρχές Σεπτεμβρίου. Απόρησε γιατί
δεν είχε στα χέρια της μια συνηθισμένη επιστολή, παρά ένα
δελτάριο σαν φωτογραφία, σε σμίκρυνση κανονικού γράμματος.
Θα συνήθιζε σ’ αυτά τα λογοκριμένα γράμματα. Επρόκειτο να
λάβει πολλά στη ζωή της.

Ο Πίτερ έγραφε διάφορα ανώδυνα για ν’ αποφύγει να του
σβήνει η υπηρεσία λογοκρισίας τόπους προορισμού και λιμάνια
προσέγγισης. Ούτε για τον καιρό δεν έγραφε, διότι τους είχαν
εξηγήσει ότι ακόμα κι αυτό θα μπορούσε να ήταν αξιοποιήσιμο
στοιχείο στα χέρια ξένων κατασκόπων.

Η Μαρία χρησιμοποίησε λεξικό για να ερμηνεύσει τις λέξεις
«λατρεία», «θησαυρό» και «σκοπό της ζωής μου», όπως την
αποκαλούσε. Έμαθε τις καινούργιες λέξεις και σκόπευε να του τις
ανταποδώσει με την πρώτη ευκαιρία.

Τα γεγονότα έτρεχαν κι έσπρωχνε το ένα το άλλο με δραματική
ταχύτητα.
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Η κήρυξη του πολέμου στην Ελλάδα από τους Ιταλούς στις 28
Οκτωβρίου του ’40 συντάραξε την ελληνική παροικία του Πορτ
Σάιντ.

Η Μαρία το έμαθε από το δόκτορα Λεφέβρ κι έφυγε αμέσως για
να πάει να βρει τον Μερκούρη. Είχε δικαιωθεί τελικά ο φίλος της.
Οι φόβοι του είχαν επαληθευθεί.

Τον βρήκε ανάμεσα στον κόσμο που είχε μαζευτεί έξω από την
εκκλησία του Σωτήρος. Πολλοί κρατούσαν στα χέρια τους τα
φύλλα των τοπικών ελληνικών εφημερίδων. Είχαν βγάλει έκτακτα
παραρτήματα με τίτλους: «΄Αρχισαν αι εχθροπραξίαι», «Υπέρ
βωμών και εστιών», «Έλληνες εις τα όπλα», «Αι ελληνικαί
δυνάμεις αμύνονται του πατρίου εδάφους».

Όλα τα ξένα πρακτορεία είχαν λάβει απ’ το Αθηναϊκό
Πρακτορείο τηλεγραφήματα με τις τελευταίες ειδήσεις, τα
πολεμικά ανακοινωθέντα και τα διαγγέλματα του Ι. Μεταξά και
του βασιλιά Γεωργίου του Β΄.

Ο κόσμος συζητούσε έντονα, γίνονταν προβλέψεις για την
εξέλιξη του αγώνα, προτάσεις για εράνους και οι πιο θερμόαιμοι
πρότειναν να δημιουργηθεί σώμα εθελοντών.

Οι Δωδεκανήσιοι είχαν ένα λόγο παραπάνω απ’ τους
υπόλοιπους Έλληνες για να είναι ξεσηκωμένοι. Αυτοί είχαν
γνωρίσει την ιταλική κατοχή από το 1912 και ήξεραν. Αυτό που
δεν είχαν μάθει ακόμα ήταν ότι τα αγγλικά πολεμικά πλοία είχαν
προχωρήσει σε αποκλεισμό της Δωδεκανήσου και είχαν ποντίσει
νάρκες γύρω απ’ τα νησιά. Σκοπός τους ήταν να δυσκολέψουν τον
ανεφοδιασμό των Ιταλών με όπλα και τρόφιμα. Αυτό βεβαίως είχε
οδυνηρές συνέπειες και για τους Έλληνες κατοίκους των νησιών,
που σύντομα θα μάθαιναν τη «σπέτζα» –το δελτίο τροφίμων– και
τους «γκροσίστες» – τους χονδρεμπόρους.

Στις 30 Οκτωβρίου βρετανικά αεροπλάνα βομβάρδισαν τις
αποθήκες πυρομαχικών της Αστυπάλαιας και κατέστρεψαν την
αεροπορική βάση των Ιταλών.
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Νέα από τη Σύμη δεν υπήρχαν. Η αλληλογραφία είχε
σταματήσει και τα γράμματα δεν έφταναν στον προορισμό τους.
Η Μαρία δεν ήξερε τι έκαναν οι δικοί της κι ανησυχούσε γι’
αυτούς. Όλα τ’ αγαπημένα της πρόσωπα ήταν μακριά. Ζούσε κι
αυτή το δικό της αποκλεισμό.

Κάθε μία από τις ξένες κοινότητες του Πορτ Σάιντ είχε το δικό
της δράμα και το δικό της θέμα για συζήτηση.

Οι Γάλλοι ντρέπονταν για τον Πετέν που είχε υπογράψει
ανακωχή με τους Γερμανούς και είχε φτιάξει μια κυβέρνηση-
μαριονέτα. Η ελπίδα τους ήταν τώρα ο Ντε Γκολ, που είχε
καταφύγει στη Βρετανία και είχε δημιουργήσει την κυβέρνηση
των Ελεύθερων Γάλλων.

Στη βρετανική παροικία οι συζητήσεις ήταν διαρκώς γύρω απ’
τους συνεχείς βομβαρδισμούς του Λονδίνου απ’ τη Λούφτβαφε.
Ως τις αρχές Νοεμβρίου είχαν πέσει περισσότερες από εβδομήντα
χιλιάδες εμπρηστικές βόμβες. Οι καταστροφές ήταν πολύ
μεγάλες, χιλιάδες πολίτες σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν και οι
ζημιές στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο ήταν ανυπολόγιστες.

Οι Ιταλοί του Πορτ Σάιντ απέφευγαν να κυκλοφορούν.
Προτιμούσαν να μαζεύονται στα σπίτια κι εκεί να συζητούν
ελεύθερα.
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Ο ΠΙΤΕΡ γύρισε στα μέσα Δεκεμβρίου. Η απογευματινή
νοσοκόμα χτύπησε την πόρτα του δωματίου της Μαρίας και

της είπε ότι τη ζητούσε ένας ένστολος Άγγλος. Σαν τρελή ανέβηκε
τα σκαλιά κι έπεσε στην αγκαλιά του.

Έφυγαν αμέσως για την αραβική συνοικία. Κάποια γιορτή
είχαν οι μουσουλμάνοι και τα δρομάκια ήταν γεμάτα κόσμο.

Με δυσκολία έσπρωχναν το πλήθος, έφτασαν στο καφενείο και
μπήκαν μέσα. Κοιτάζονταν με λαχτάρα στα μάτια. Η Μαρία του
είπε τις λέξεις που είχε αποστηθίσει: «λατρεία μου», «θησαυρέ
μου», «είσαι ο σκοπός της ζωής μου». Ο Πίτερ χαμογέλασε και τη
φίλησε τρυφερά. Έβγαλε απ’ την τσέπη του ένα μικροσκοπικό
αγαλματάκι από αλπακά.

«Είναι η αγία Τερέζα», της είπε. «Μου το έχει δώσει η μάνα μου
για να με φυλάει. Πάρ’ το και κράτησέ το. Αυτή είναι η βέρα των
αρραβώνων μας. Είναι κάτι που με συνδέει με τον τόπο μου και
τους δικούς μου. Στα χέρια σου τα δίνω όλα. Και μάνα, και
πατρίδα, και θρησκεία».

Η Μαρία βούρκωσε και πήρε το αγαλματάκι. Θα το κρατούσε σ’
όλη της τη ζωή. Η χειρονομία του Πίτερ την είχε συνταράξει.

«Δεν έχω να σου δώσω τίποτα», ψέλλισε σχεδόν με ντροπή.
«Μου έχεις δώσει το σημαντικότερο», της είπε ο Πίτερ. «Το

σκοπό στη ζωή μου. Την ελπίδα. Το λόγο για τον οποίο πρέπει να
γυρίσω γερός».

Η Μαρία κούνησε το κεφάλι της. Ακριβώς έτσι αισθανόταν κι
αυτή.

«Θα ξαναφύγουμε σε δυο μέρες. Όταν επιστρέψουμε, θα
καταθέσω την αίτηση για την άδεια του γάμου. Πρέπει να πάρω
άδεια επειδή είσαι αλλοδαπή. Αλλά ευτυχώς οι Έλληνες είναι
σύμμαχοί μας».

«Έχω ιταλική υπηκοότητα», είπε έντρομη η Μαρία.



«Ναι, εντάξει. Αλλά στο Ναυαρχείο ξέρουν. Θα τα εξηγήσω κι
εγώ στην αίτηση με λεπτομέρειες. Μη φοβάσαι. Όλα θα πάνε
καλά», είπε ο πάντα αισιόδοξος Ιρλανδός.

Βγήκαν στα σοκάκια πιασμένοι απ’ το χέρι. Ο κόσμος στεκόταν
στους πάγκους των πλανόδιων πωλητών. Μεγάλα κοκοράκια από
καραμέλα κόκκινη και πράσινη φωτίζονταν από τις λάμπες
ασετυλίνης κι έμοιαζαν σαν κρυστάλλινα. Καταΐφια και
μπακλαβάδες πουλιόνταν με το κομμάτι. Τα μπαχαρικά απλωμένα
σε βουναλάκια άφηναν τη μυρωδιά τους ν’ ανακατεύεται μ’ αυτή
του πλήθους.

Αγόρασαν «αταΐφ» φρεσκοτηγανισμένα και γεμισμένα με
καρύδι. Και λίγο πριν βγουν απ’ τη βουή του κόσμου, ο Πίτερ της
χάρισε μια ζαχαρένια κούκλα. Ήταν φτιαγμένη από ένα σκληρό
ζυμάρι με μπόλικη ζάχαρη και ζωγραφισμένη μ’ έντονα χρώματα.
Οι Αιγύπτιοι τις αγαπούσαν πολύ και στόλιζαν μ’ αυτές τα
φτωχικά τους σπίτια. Μόνο μερικά παιδιά δεν άντεχαν στον
πειρασμό κι έκοβαν, κρυφά απ’ τη μάνα τους, πότε ένα χέρι και
πότε ένα διακοσμητικό του κεφαλιού και το πιπιλούσαν ηδονικά.

Η Μαρία έστησε την κούκλα στο περβάζι του παράθυρου. Σαν
είδωλο αρχαίας θεότητας. Την αγία Τερέζα την έβαλε στα
εικονίσματα, δίπλα στη φωτογραφία του Βασίλη. Δεν επρόκειτο
να την αποχωριστεί ποτέ. Θα την κληροδοτούσε μάλιστα και στα
παιδιά της. Αυτά που θ’ αποκτούσε από Έλληνα πατέρα κι όχι από
Ιρλανδό.

Ο Πίτερ έφυγε και ξαναγύρισε στις 15 Μαρτίου του 1941. Ήρθε
και τη βρήκε χαρούμενος όπως πάντα. Της είπε ότι είχε καταθέσει
την αίτηση για την άδεια του γάμου κι ότι του είχε γράψει κι η
μητέρα του, που τους έδινε την ευχή της και την έγκρισή της.

Πολύ ευτυχισμένοι από τις εξελίξεις, συζητούσαν για το μέλλον
τους μετά τον πόλεμο. Tης έλεγε ότι θα της άρεσε στην Ιρλανδία.
Οι άνθρωποι έμοιαζαν τόσο πολύ με τους Έλληνες. Οι δικοί του θα
τη λάτρευαν, το ήξερε. Εκείνος θα δούλευε με τον πατέρα του στη
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μικρή επιχείρηση παπουτσιών που είχαν στην προκυμαία του
ποταμού Λι. Κι εκείνη, η Μαρία, θα έβγαζε βόλτα τα παιδιά τους
και θα τους έδειχνε τις μαούνες που πήγαιναν πάνω κάτω στο
ποτάμι.

Δέκα μέρες μετά ήρθε ο Πίτερ και τη βρήκε. Έφευγαν ξαφνικά
για τις ελληνικές θάλασσες όπου τα πράγματα δεν εξελίσσονταν
καλά για τους Συμμάχους.

«Πάμε για Κρήτη μάλλον», της είπε και τη φίλησε. «Όταν
γυρίσω, οι άδειες θα είναι έτοιμες».

Δε γύρισε ποτέ. Το πλοίο του, το «Orion», χτυπήθηκε στις 28
Μαρτίου, στη διάρκεια ενός σφοδρού βομβαρδισμού από
γερμανικά αεροπλάνα, ανοιχτά της Κρήτης. Η πλώρη του
τσακίστηκε και χάθηκαν εξήντα άντρες. Ανάμεσα σ’ αυτούς ο
Πίτερ κι ο Τζων.

Η Νίνα όταν έμαθε την τραγική είδηση, ειδοποιημένη από το
Αγγλικό Ναυαρχείο, λιποθύμησε. Λίγες ώρες αργότερα και
εξαιτίας της συγκίνησης την έπιαναν πρόωρα οι πόνοι.

Έφτασε στην κλινική σε κακή κατάσταση. Έκλαιγε και φώναζε
απ’ τους διπλούς πόνους. Της γέννας και του θανάτου.

Η Μαρία κεραυνοβολήθηκε. Δεν ήθελε να πιστέψει αυτά που
της έλεγε η φίλη της ανάμεσα σε λυγμούς. Δεν ήταν δυνατόν να
χάθηκαν, να πνίγηκαν ο Πίτερ κι ο Τζων. Ήταν άδικο. Άδικο.

Ο δόκτορ Λεφέβρ της είπε να πάει στο δωμάτιό της, δεν ήταν σε
θέση να βοηθήσει. Η Μαρία όμως αρνήθηκε. Είχε δώσει την
υπόσχεσή της στη Νίνα ότι θα έμενε δίπλα της. Και έτσι όπως
είχαν εξελιχθεί τα πράγματα, την είχε ανάγκη όσο ποτέ. Τα
δάκρυα της θόλωναν τα μάτια κι έπεφταν πάνω στη
νοσοκομειακή στολή και τη μούσκευαν.

Όταν γεννήθηκε το αγοράκι, η Νίνα πρόλαβε να πει:
«Τζων, θα το ονομάσω Τζων», και κοιμήθηκε από την

ηρεμιστική ένεση που της έκαναν.
Οι γονείς της Νίνας περίμεναν στο σαλόνι. Αγκάλιασαν τη

Μαρία και προσπάθησαν να της πουν μερικές λέξεις συμπόνιας.
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Είχαν κι αυτοί το δικό τους δράμα. Μια κόρη είκοσι δύο χρόνων,
χήρα, μ’ ένα παιδί.

Η Μαρία κάθισε δίπλα στη Νίνα όλη τη μέρα. Η φίλη της
κοιμόταν ήρεμη κάτω απ’ την επίδραση των φαρμάκων. Η Μαρία
ήταν σαν νεκρή. Σαν να είχε βγει από το σώμα της. Δεν
αισθανόταν τίποτα. Σκόρπιες σκέψεις περνούσαν απ’ το μυαλό
της. Δεύτερος πνιγμός. Μετά τον Βασίλη κι ο Πίτερ. Μετά τη
λίμνη, η θάλασσα. Καταραμένα να ’ναι τα νερά. Γλυκά ή αλμυρά.
Καταραμένα.

Κι ίσως καλύτερα που δε γνώριζε και τον πραγματικό χρησμό
του Αιγύπτιου μάντη –εκείνο το απόγευμα το τόσο μακρινό πια–
γιατί θα καταριόταν και την άμμο, και την έρημο, και τους
Αιγύπτιους.

Εγώ φταίω, σκέφτηκε μ’ απελπισία. Αν δεν έβαζα την αγία
Τερέζα δίπλα απ’ τη φωτογραφία του Βασίλη, ίσως να μην είχε
συμβεί τίποτα...

Λες κι έφταιγε αυτό το γειτόνεμα για τον πνιγμό του Πίτερ.
Το απόγευμα κατέβηκε για λίγο στο δωμάτιό της ν’ αλλάξει.

Άνοιξε την πόρτα κι ήταν σαν να το έβλεπε για πρώτη φορά. Το
λευκό σιδερένιο κρεβάτι, το τραπεζάκι με την καρέκλα, τα
εικονίσματα με το καντηλάκι να καίει μπροστά απ’ τη
φωτογραφία του Βασίλη και το αγαλματάκι της αγίας Τερέζας, τη
ζαχαρένια κούκλα στο περβάζι του παράθυρου.

Με μια οργή που η Μαρία δεν μπόρεσε να συγκρατήσει,
όρμησε, άρπαξε την κούκλα και την τίναξε με μίσος στον τοίχο.
Ζαχαρένια κομμάτια σκόρπισαν παντού. Αλλού το κεφάλι, αλλού
τα χέρια και το ακρωτηριασμένο κορμί. Σμπαράλια. Όπως θα
ήταν και τα κορμάκια των ναυτών στο καταραμένο πλοίο
«Orion».

«Κι εσύ... Κι εσύ δεν έκανες τίποτα», είπε εκτός εαυτού η
Μαρία και μάλωσε την αγία Τερέζα.

Τι θα έκανε τώρα; Χωρίς τον Πίτερ δεν είχε νόημα η ζωή της.
Στη Σύμη δεν μπορούσε να γυρίσει, να πέσει στην αγκαλιά της
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μάνας της και να της πει ότι είχε χάσει ένα σπουδαίο
αρραβωνιαστικό. Τα Δωδεκάνησα ήταν αποκλεισμένα. Στο Πορτ
Σάιντ δεν έμενε. Όπου κι αν πήγαινε, θα τον έβλεπε μπροστά της.
Θα έφευγε. Θα έφευγε πάλι. Ήταν το μόνο βέβαιο. Η βαλίτσα, η
ωραία βαλίτσα που είχε αγοράσει για το ταξίδι στη Σύμη ήταν σαν
να την καλούσε.

Έμεινε στο Πορτ Σάιντ σχεδόν μέχρι τα τέλη Απριλίου. Έπρεπε να
συμπαρασταθεί στη Νίνα, να τακτοποιήσει ορισμένες
εκκρεμότητες και να δώσει τη δυνατότητα στο δόκτορα Λεφέβρ
να βρει αντικαταστάτρια.

Ο Μερκούρης κι η Αθανασία δεν καταλάβαιναν την –ξαφνική
γι’ αυτούς– απόφασή της να φύγει. Δεν ήξεραν τίποτα για τον
Πίτερ. Η Μαρία το είχε κρατήσει μυστικό. Θα τους το έλεγε όταν
οι άδειες γάμου θα ήταν έτοιμες. Φοβόταν λίγο την αντίδρασή
τους. Να πάρει ξένο, και μάλιστα καθολικό. Να ξενιτευτεί στην
Ιρλανδία. Αλλά μήπως κι εδώ δεν ήταν στην ξενιτιά;

«Και πού θα πας, βρε κορίτσι μου;» τη ρώτησε ανήσυχος ο
Μερκούρης.

«Στην Αλεξάνδρεια. Έμαθα ότι το ελληνικό νοσοκομείο ζητάει
αδελφές», απάντησε η Μαρία, χωρίς όμως να ομολογήσει τον
πραγματικό λόγο που προτίμησε την Αλεξάνδρεια.

Το Αγγλικό Ναυαρχείο της είχε στείλει μια συλλυπητήρια
επιστολή. Η διεύθυνσή της ήταν στα κατάστιχα των υπηρεσιών
του και η αίτηση του Πίτερ για την άδεια γάμου την καθιστούσε
«συγγενή απωλεσθέντος εν υπηρεσία». Στην επιστολή τής
ανακοίνωναν ότι είχαν κάνει έναν κοινό τάφο, ένα μνημείο για
τους χαμένους στη ναυμαχία, στο νεκροταφείο της Αλεξάνδρειας.
Εκεί λοιπόν θα πήγαινε. Στην Αλεξάνδρεια. Για να μπορεί ν’
αφήνει δυο λουλούδια στον τάφο που υποτίθεται ότι βρισκόταν ο
Πίτερ. Γιατί κανείς δεν μπορούσε να τη διαβεβαιώσει ότι δεν ήταν
στο βυθό του Αιγαίου.
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Στις 27 Απριλίου του 1941 η Μαρία, κρατώντας την ωραία
βαλίτσα με την μπρούντζινη κλειδαριά, έμπαινε στο λεωφορείο. Η
Μαρία πήγαινε στην Αλεξάνδρεια την ίδια μέρα που οι Γερμανοί
κατακτητές έμπαιναν στην Αθήνα.
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Έ ΦΤΑΣΕ μ’ ένα ταξί στη λεωφόρο Αμπουκίρ που βρισκόταν το
ελληνικό νοσοκομείο, το Κοτσίκειο, όπως το έλεγαν όλοι

στην Αλεξάνδρεια. Ήταν ένα τεράστιο κτήριο με μεγάλο
ημικυκλικό περίβολο, δέντρα κι ένα μικρό παρεκκλήσι στο πλάι
του κήπου.

Κάποιος νοσοκόμος την οδήγησε στο γραφείο προσωπικού. Ο
υπεύθυνος πήρε το ιστορικό της.

«Τα τμήματα στα οποία έχουμε ανάγκη αδελφών είναι το
χειρουργικό, το παθολογικό και το μολυσματικό – που δε θα σ’ το
συνιστούσα», της είπε ο ευγενής κύριος.

«Γιατί όχι στο μολυσματικό;»
«Επειδή εκεί ο κίνδυνος είναι μεγάλος κι εμείς προτιμούμε να

τοποθετούμε πεπειραμένες αδελφές».
Ο υπεύθυνος κοίταξε προσεκτικά τη μικροκαμωμένη κι όμορφη

κοπέλα. Η θλίψη ήταν τόσο εμφανής πάνω της. Για να δώσει λίγο
χρόνο και σ’ αυτήν και στον εαυτό του, γύρισε μια σελίδα στο
σημειωματάριο που είχε μπροστά του, χτύπησε το μελανί μολύβι
δυο τρεις φορές και ξερόβηξε καθαρίζοντας το λαιμό του.

«Στο μολυσματικό θα πάω», είπε χωρίς δισταγμό η Μαρία.
Η απελπισία και η απογοήτευση την οδήγησαν σ’ αυτή την

παράτολμη απόφαση.
Ο υπεύθυνος δίστασε ακόμα λίγο, αλλά επειδή είχαν

πραγματική ανάγκη σ’ αυτό το τμήμα –που όλες οι αδελφές το
απέφευγαν– το αποφάσισε.

«Εντάξει λοιπόν. Στο μολυσματικό».
Την οδήγησαν και τη σύστησαν στην προϊσταμένη. Ήταν μια

αυστηρή γυναίκα απροσδιόριστης ηλικίας. Της είπε ότι πριν
ξεκινήσει θα έπρεπε να ενημερωθεί γύρω απ’ τις ασθένειες που
είχαν σ’ αυτό το τμήμα. Ελονοσία, δυσεντερία, κυρίως τύφο και
σπανίως διφθερίτιδα.

«Έχουμε επιδημία εξανθηματικού τύφου εξαιτίας του
πολέμου», της είπε και της έδωσε ένα βιβλίο. «Διάβασε τα βασικά
και τα ξαναλέμε αύριο».



Της έδωσε επίσης ένα μεγάλο δέμα με τη στολή και της έδειξε
το δωμάτιό της. Θα έμενε με μια αδελφή που εκείνη την ώρα είχε
βάρδια.

Όταν έμεινε μόνη, περιεργάστηκε το δωμάτιο. Μικρό αλλά με
παράθυρο που έβλεπε στον πίσω κήπο του νοσοκομείου.
Τακτοποίησε τα πράγματά της στο ντουλάπι κι έβαλε σε μια
γωνιά τις δύο εικόνες που είχε φέρει μαζί της από τη Σύμη –του
Πανορμίτη και του αγίου Κωνσταντίνου– τη φωτογραφία του
Βασίλη και το αγαλματάκι της αγίας Τερέζας.

Έπειτα άνοιξε το δέμα με τη στολή. Μπλε σκούρο φόρεμα,
λευκή ποδιά που σταύρωνε πίσω, άσπρες βαμβακερές κάλτσες και
κολλαριστό καπελάκι.

Σε λίγο ήρθε η συγκάτοικός της, μια λιγομίλητη κοπέλα από τη
Σάμο. Της έδειξε τα μπάνια και την τραπεζαρία του προσωπικού
και της είπε ποια ήταν πάνω κάτω τα καθήκοντά τους. Μετά
έφυγε γιατί είχε ρεπό την υπόλοιπη μέρα.

Η Μαρία κλεισμένη στο δωμάτιο βυθίστηκε στο διάβασμα. Από
το βιβλίο που της είχε δώσει η προϊσταμένη έμαθε για τα
«οσπιτάλια» του 1800 και για το λοιμοκαθαρτήριο που χτίστηκε
το 1823 στο ανατολικό άκρο της Αλεξάνδρειας, μπροστά από το
φρούριο Σιλσιλέχ. Για τη φοβερή επιδημία χολέρας του 1865. Για
την ανακάλυψη του δονακίου της χολέρας, που έγινε στο πρώτο
ελληνικό νοσοκομείο, το Σοφρώνειο, τον Οκτώβρη του 1883.
Είχαν έρθει τότε δύο ιατρικές αποστολές. Μία γαλλική και μία
γερμανική. Ο Ροβέρτος Κοχ, επικεφαλής των Γερμανών γιατρών,
ανακάλυψε το δονάκιο, βασισμένος στις εξαιρετικές εργασίες των
Eλλήνων γιατρών.

Έμαθε ότι ο τύφος μεταδίδεται εύκολα από τις ψείρες και γι’
αυτό κάνει συχνές επιδημίες, κυρίως όταν οι συγκεντρώσεις
πληθυσμού είναι μεγάλες, όπως συμβαίνει σε εποχές πολέμου.
Ότι ο πυρετός αυξάνει μέρα με τη μέρα, η γλώσσα του ασθενούς
αποκτά ένα βρόμικο επίχρισμα και στην περιφέρειά της μένουν τ’
αποτυπώματα των δοντιών. Ο σφυγμός του αρρώστου είναι
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χαρακτηριστικός. Υποτονικός, δίκροτος και βραδύτερος του
κανονικού. Την έκτη μέρα εμφανίζεται το εξάνθημα. Ρόδινες
κηλίδες στο θώρακα και στην κοιλιά, που μόλις τις πιέσεις
εξαφανίζονται, για να εμφανιστούν πάλι αμέσως μετά.

Την επομένη η προϊσταμένη τής εξήγησε τις βασικές
προφυλάξεις που έπρεπε να παίρνει.

«Όταν θα τελειώνεις τη βάρδια σου, να πλένεις επίμονα τα
χέρια σου και να βάζεις και οινόπνευμα».

Η Μαρία κούνησε το κεφάλι της κι ακολούθησε την
προϊσταμένη στους θαλάμους. Την πήγε από κρεβάτι σε κρεβάτι
και της είπε δυο λόγια για την κατάσταση του καθενός.

«Είναι καλύτερα να ξεκινήσεις απ’ τη νυχτερινή βάρδια. Οι
ασθενείς είναι πιο ήσυχοι, συνήθως κοιμούνται, κι έτσι σιγά σιγά
θα συνηθίσεις».
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Η ΜΑΡΙΑ γρήγορα κατάλαβε για ποιο λόγο οι αδελφές
απέφευγαν να δουλεύουν στο μολυσματικό τμήμα. Δεν ήταν

μόνο ο φόβος της μετάδοσης των μικροβίων. Ήταν αξιολύπητοι οι
ασθενείς. Υπέφεραν πραγματικά. Νέοι άνθρωποι, με ξερές και
κόκκινες γλώσσες, που αδυνατούσαν να καταπιούν έστω και μια
γουλιά νερό. Τους έβαζαν παγοκύστες στην κοιλιά και στο κεφάλι,
τους έδιναν να πίνουν άφθονα υγρά –και καθόλου γάλα– τους
έκαναν καρδιοτονωτικές ενέσεις και τους καθάριζαν με
αντισηπτικό το φάρυγγα.

Ο υψηλός πυρετός τούς θόλωνε το μυαλό και τους έκανε να
παραληρούν. Εκείνα τα παραληρήματα τρόμαζαν τη Μαρία
περισσότερο απ’ όλα. Άκουγε μια σβησμένη φωνή να καλεί
«Aδελφή, αδελφή» κι έτρεχε.

«Διώξε τα τσακάλια και τις ύαινες. Κοίταξε πόσες έχουν
μαζευτεί. Πέταξε μια πέτρα σ’ αυτήν που έχει ανέβει στο κρεβάτι
μου. Δες πώς με κοιτάει. Θα με ξεσκίσει η σιχαμένη. Σιχαμερό
ζώο, βρομοκοπάς ψοφίμι».

Η Μαρία προσπαθούσε να τον παρηγορήσει, του χάιδευε το
κεφάλι κι εκείνος ούρλιαζε.

«Μη μ’ αγγίζεις στα μαλλιά. Πονάω. Δε βλέπεις που οι τρίχες
πέφτουν μόλις τα πιάνεις. Δε θέλω να γίνω φαλακρός. Πάρε τα
χέρια σου απ’ το κεφάλι μου! Αλλά ξέρω, είσαι ένα με τις ύαινες».

Ένας νεαρός τη φώναξε με ψιθυριστή φωνή.
«Μείνε κοντά μου. Φοβάμαι. Φοβάμαι ότι φεύγω. Η μάνα μου

έχει ξαπλώσει δίπλα μου και είναι παγωμένη. Με κρυώνει. Έχει
έρθει για να με πάρει μαζί της. Είναι πεθαμένη από χρόνια. Το
δωμάτιο έχει γεμίσει πεθαμένους. Τους βλέπεις; Για μένα έχουν
έρθει όλοι».

Η Μαρία προσπαθούσε να τους ηρεμήσει. Δεν τους πήγαινε
κόντρα, είχε καταλάβει ότι δεν ωφελούσε. Περνούσε τις ώρες της
βάρδιας της διώχνοντας τσακάλια, ύαινες, πεθαμένους, αγγέλους
που φτερούγιζαν, φίδια που ανέβαιναν στα κρεβάτια, φτέρες που



φύτρωναν στα στήθη των αρρώστων, πτώματα πνιγμένων απ’ τα
βομβαρδισμένα πλοία που επέπλεαν γύρω τους. Παραληρήματα,
παραληρήματα.

Άλλοι, που βρίσκονταν στην ανάρρωση κι είχαν αποκτήσει πάλι
την όρεξή τους, υπέφεραν από κρίσεις βουλιμίας. Ζητούσαν
διαρκώς φαγητό και μια ακατάσχετη λαιμαργία τούς τυραννούσε.
Τη μάλωναν, την έβριζαν σχεδόν ότι τους στερούσε την τροφή.

Πολλοί συνέρχονταν κι έμεναν εξαντλημένοι και ήσυχοι στα
κρεβάτια τους, περιμένοντας με αδημονία πότε θα έφευγαν.

Παρ’ όλες τις περιποιήσεις και τις φροντίδες, μερικοί δεν τα
κατάφερναν κι έχαναν τη μάχη. Η Μαρία πάγωνε όταν,
ξεκινώντας τη βάρδια της, έβλεπε άδειο κρεβάτι εκεί που την
προηγουμένη είχε αφήσει κάποιον βαριά άρρωστο.

Ήταν κανόνας να μην εμπλέκονται συναισθηματικά με τους
ασθενείς. Έπρεπε να είναι ψύχραιμες κι αποστασιοποιημένες για
να είναι αποδοτικές και χρήσιμες. Να μην τους λυπούνται ακόμα
κι όταν καταλάβαιναν ότι σύντομα θα τους έχαναν.

Η Μαρία έζησε απ’ το Μάιο ως το Σεπτέμβριο μέσα στον κίνδυνο
και το θάνατο. Μέσα στα βογγητά, στις αιμορραγίες και στη
δύσπνοια. Σαν να ήταν στο καθαρτήριο. Σαν να έπρεπε να
εξιλεωθεί από αμαρτίες που είχε κάνει. Είχε αφοσιωθεί στους
ασθενείς και ζούσε μόνο για να τους υπηρετεί. Έκανε τη δουλειά
της σαν νευρόσπαστο, χωρίς συναίσθημα. Έμοιαζε να είναι
στεγνή, να μην την αγγίζει τίποτα. Είχε εξοικειωθεί τόσο με το
θάνατο.

Έβγαινε μόνο για να πάει στον «τάφο» του Πίτερ. Ένα μικρό
μνημείο, μια μαρμάρινη πλάκα όλη κι όλη, στο νεκροταφείο της
Αλεξάνδρειας. Άφηνε λίγα λουλούδια μπροστά απ’ την πλάκα με
τα ονόματα των χαμένων και μετά περπατούσε ανάμεσα στα
δέντρα και στους πολυτελείς τάφους των πλούσιων οικογενειών
της Αιγύπτου. Eπιστήμονες και οινοποιοί, έμποροι και γιατροί,
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ιδεολόγοι και τυχοδιώκτες αναπαύονταν συντροφικά κάτω απ’ τα
κυπαρίσσια και τις γαζίες. Τάφοι περιποιημένοι, καθαροί και
φροντισμένοι, με τα καντήλια τους ν’ ανάβουν, κι άλλοι
παραμελημένοι, με μαυρισμένα τα μάρμαρά τους, σπασμένα τα
φαναράκια και πεσμένα τα κάγκελα. Νεκροί ξεχασμένοι και χωρίς
απογόνους να τους θυμούνται και να τους επισκέπτονται.

Ένα απόγευμα που έβγαινε από το νεκροταφείο, κάτι την
έσπρωξε να περάσει από το Πατριαρχείο και να βρει την κυρία
Θέκλα, τη γυναίκα που της είχε τόσο συμπαρασταθεί όταν
πρωτόφτασε στην Αλεξάνδρεια πριν από δέκα χρόνια. Δεν της
είχε γράψει ποτέ όλ’ αυτά τα χρόνια. Στις αρχές δεν είχε βρει το
θάρρος και μετά ένιωσε ότι είχε περάσει πολύς καιρός σιωπής για
να το κάνει.

Στο Πατριαρχείο τής είπαν ότι η κυρία Θέκλα δεν εργαζόταν
πια εκεί, αλλά της έδωσαν τη διεύθυνσή της. Έμενε στην
Ιμπραημία. Αποφάσισε να πάει αμέσως. Ίσως αν το άφηνε για
κάποια άλλη φορά, να το μετάνιωνε και να δίσταζε να κάνει την
επίσκεψη.

Έφτασε σε μια παλιά τριώροφη πολυκατοικία. Άρχισε ν’
ανεβαίνει τα σκαλιά και να ψάχνει στα κουδούνια το επίθετο της
κυρίας Θέκλας. Το βρήκε στο δεύτερο όροφο. Στάθηκε για μια
στιγμή μ’ αμφιβολία. Θα τη θυμόταν άραγε;

Εντούτοις χτύπησε το κουδούνι και περίμενε. Η πόρτα άνοιξε.
Η κυρία Θέκλα την κοίταξε ερωτηματικά.

«Καλησπέρα σας. Δεν ξέρω αν με θυμάστε. Είμαι η Μαρία...»
Η κυρία Θέκλα χρειάστηκε μερικά δευτερόλεπτα. Θυμόταν

πολύ καλά αυτά τα εκφραστικά μάτια, αλλά τίποτε άλλο στο
παρουσιαστικό της κοπέλας δε θύμιζε το περιδεές κοριτσάκι που
είχε φτάσει μ’ έναν μπόγο ρούχα και τόσο πολλές απορίες. Είχε
μπροστά της μια κομψή δεσποινίδα με καρό σκοτσέζικη φούστα,
γιλέκο ασορτί, λευκό πουκάμισο και ωραία δερμάτινα παπούτσια.
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«Τι αλλαγή...» ψιθύρισε η κυρία Θέκλα έκπληκτη και την πήρε
αγκαλιά.

Είχε σκεφτεί πολλές φορές τι να είχε απογίνει εκείνο το
πανέξυπνο κορίτσι από τη Σύμη που το είχε συμπαθήσει
εξαιρετικά. Ήθελε να πιστεύει ότι όλα θα είχαν πάει καλά γι’ αυτό
το παιδί.

Έμειναν εκεί, μπροστά στην ανοιχτή πόρτα αγκαλιασμένες. Η
Μαρία έκλαιγε σιγανά. Είχε ξαναβρεί ένα αγαπημένο πρόσωπο.

Η κυρία Θέκλα, συγκινημένη κι αυτή, την πέρασε στο σαλόνι.
«Μαρία μου, Μαρία μου», έλεγε και ξανάλεγε και δε χόρταινε

να την κοιτάει.
Το σαλόνι φωτιζόταν απαλά από ένα κίτρινο πορτατίφ.
Η κυρία Θέκλα έφτιαξε τσάι και κάθισαν απέναντι η μία στην

άλλη. Για λίγο δεν ακουγόταν παρά ο ήχος των φλιτζανιών στα
πορσελάνινα πιατάκια.

«Λοιπόν;» ρώτησε η κυρία Θέκλα. «Πού βρίσκεσαι;»
«Έχω έρθει απ’ τα τέλη Απριλίου στην Αλεξάνδρεια. Εργάζομαι

ως νοσοκόμα στο Κοτσίκειο», είπε διστακτικά η Μαρία.
Καταλάβαινε ότι θα έπρεπε να διηγηθεί στην κυρία Θέκλα ζωή

δέκα ετών.
«Είχες μια θεία στο Πορτ Τεουφίκ, αν θυμάμαι καλά...»
Η Μαρία κούνησε το κεφάλι της. Πολύ καλά θυμόταν.

Δυσκολεύτηκε λίγο ν’ αρχίσει, αλλά μετά η διήγηση πήρε το
δρόμο της. Της αφηγήθηκε τα πρώτα δύσκολα χρόνια με τη θεία
και τη νύφη της, τους εκβιασμούς και τις απειλές ότι θα
καταντούσε σε πορνείο αν έφευγε από κοντά τους.

«Εσύ σε πορνείο;» απόρησε η κυρία Θέκλα και γέλασε
ειρωνικά. «Τόσο λίγο σε κατάλαβαν;»

«Ναι. Εγώ στην αρχή είχα τρομάξει απ’ τις φοβέρες τους, αλλά
τελικά βρήκα το κουράγιο κι έφυγα».

Της είπε για τη μαντάμ Αλουάρ, που τόσα της όφειλε. Που της
έμαθε γαλλικά, τρόπους συμπεριφοράς, μαγειρική και την ώθησε
να γίνει αδελφή νοσοκόμα.

186/340



«Βλέπετε, σ’ εμένα στάθηκαν περισσότερο οι ξένοι παρά οι
συγγενείς. Θέλω να πω... Κι εσείς μου συμπαρασταθήκατε και η
Γαλλίδα κυρία...»

«Συμβαίνει αυτό, Μαρία μου. Οι ξένοι δεν έχουν προκατάληψη.
Κρίνουν, οι ξένοι εννοώ, απ’ αυτό που βλέπουν και δεν
επηρεάζονται από τις σχέσεις που μπορεί να είχαν με τους γονείς
ή με τ’ αδέλφια μας».

Η λέξη «αδέλφια» προκάλεσε, όπως ήταν αναμενόμενο,
συγκίνηση στη Μαρία.

Είπε με λεπτομέρειες στην κυρία Θέκλα για τον πνιγμό του
Βασίλη. Κι ο ένας πνιγμός έφερε τον άλλο. Της διηγήθηκε τη
συνάντησή της με τον Πίτερ, τον αρραβώνα τους και το δεύτερο
πνιγμό στη ζωή της.

Η κυρία Θέκλα κατάλαβε ότι η κοπέλα απέναντί της κραύγαζε
χωρίς φωνή για βοήθεια.

«Τον αγαπούσα πολύ», είπε απλά η Μαρία κι έπαιζε νευρικά με
τις πιέτες της σκοτσέζικης φούστας της.

«Δεν αμφιβάλλω. Και ξέρω καλά από πολλές περιπτώσεις ότι
αυτοί οι έρωτες που τους μεγαλώνει η απόσταση και η
αλληλογραφία γράφονται ανεξίτηλα μέσα μας. Δεν
προλαβαίνουν, Μαρία μου, να φθαρούν. Όταν ζεις κάποιον
καθημερινά, αντιλαμβάνεσαι και τα ελαττώματά του. Ενώ αν δεν
τον βλέπεις, τον εξιδανικεύεις».

Η Μαρία την κοιτούσε με μάτια γεμάτα απορία. Κάποιο
σημαντικό μήνυμα της έστελνε η κυρία Θέκλα. Κάποιο μήνυμα
που θα χρειαζόταν χρόνο για να το αποκωδικοποιήσει.

Την πρώτη εκείνη επίσκεψη την ακολούθησαν πολλές άλλες. Η
Μαρία απέκτησε τη συνήθεια να πηγαίνει τακτικά στην κυρία
Θέκλα. Της άρεσε να κάθονται στο σαλονάκι, να πίνουν το τσάι
τους και να συζητούν. Αυτές οι συζητήσεις ήταν βάλσαμο για τη
Μαρία.
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Η κυρία Θέκλα είχε την πείρα που χρειαζόταν και
προσπαθούσε, με μικρές δόσεις, να της ξαναδώσει το ενδιαφέρον
που όφειλε να έχει μια κοπέλα της ηλικίας της για τη ζωή.

«Το πένθος», της έλεγε, «πρέπει να το βιώνουμε για να
μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε. Δε γίνεται όμως να πενθούμε
διαρκώς. Ο θάνατος είναι μέσα στη ζωή. Δεν είναι όμως η ζωή.
Ξέρω ότι θα σου φανεί σαν ύβρις, αλλά θα ερωτευτείς ξανά. Ίσως
όχι τώρα αμέσως, αλλά θα συμβεί. Και πρέπει να το αφήσεις να
συμβεί. Σκέψου σε τι χρόνια ζούμε... Ο πόλεμος κι η αρρώστια μάς
κάνουν να εκτιμούμε καλύτερα τη ζωή. Εμείς εδώ πίνουμε ήσυχα
το τσάι μας, αλλά μερικοί από τους ασθενείς σου σβήνουν. ΄Ασε
τους άλλους που πολεμούν στην Ευρώπη ή πιο κοντά μας στην
Αφρική. ΄Ετσι είναι. Έτσι ήταν πάντα. Μπορεί να με πεις σκληρή,
αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχεις σκεφτεί γιατί σε καιρό
πολέμου βιάζονται τόσο πολύ οι άνθρωποι και θέλουν να τα
γευτούν όλα; Eπειδή υποψιάζονται ότι μπορεί να μην προλάβουν.
Και είναι νέοι. Έχουν δικαίωμα να ζήσουν, να ερωτευτούν, να
διασκεδάσουν. Ακούω τους στρατιώτες που περνούν τις νύχτες
μεθυσμένοι κάτω στο δρόμο. Όλο για κοπέλες μιλάνε, για έρωτες
και γλέντια. Γιατί ξέρουν ότι αύριο μεθαύριο μπορεί να φύγουν
για αποστολή κάπου και να μην ξαναγυρίσουν».

Η Μαρία την άκουγε προσεκτικά. Κι ήταν σαν να έκανε
θεραπεία.

Μια τυχαία συνάντηση έβγαλε τη Μαρία απ’ τους θαλάμους του
μολυσματικού, απ’ αυτό το περιβάλλον θανάτου και κατάθλιψης.

Ο ξάδελφός της γιατρός, αυτός που της είχε φέρει την είδηση
του πνιγμού του αδελφού της, τη βρήκε συμπτωματικά ένα πρωί
στο διάδρομο του μολυσματικού τμήματος.

«Τι κάνεις εσύ εδώ;» τη ρώτησε κατάπληκτος.
«Εργάζομαι», απάντησε μονολεκτικά η Μαρία.
«Στο μολυσματικό; Είσαι τρελή; Εδώ μόνο οι απελπισμένες

έρχονται».
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Η Μαρία τον κοίταξε χωρίς να πει τίποτα.
Ο γιατρός τής μίλησε και κατάφερε –μετά από πολύ κόπο είν’

αλήθεια– να την πείσει να πάει στο παθολογικό αντρών, όπου
εργαζόταν κι ο ίδιος.

Της έκαναν γενική απολύμανση και πέρασαν όλα της τα ρούχα
απ’ τον κλίβανο πριν μεταφερθεί στο νέο της τμήμα.

Τώρα έμενε σ’ ένα μεγάλο τρίκλινο δωμάτιο μ’ άλλες δυο
αδελφές. Την Αφροδίτη και τη Μαρίκα. Ήταν Αιγυπτιώτισσες
δεύτερης γενιάς, γεννημένες στην Αλεξάνδρεια.

Ήταν χαρούμενες κοπέλες, ζωηρές κι εξωστρεφείς. Ιδανικές για
να οδηγήσουν τη Μαρία πάλι πίσω στη ζωή. Ήταν πολύ καλές
μαζί της, φιλικές και διακριτικές. Ποτέ δεν τη ρώτησαν για το
παρελθόν της.

Όταν είχαν ρεπό, την έπαιρναν διαδοχικά στα σπίτια τους, να
γνωρίσει τις οικογένειές τους, ή την πίεζαν να βγουν βόλτα στην
Κορνίς ή να πάνε κινηματογράφο.

Στην αρχή με το ζόρι αλλά μετά με ευχαρίστηση η Μαρία
άρχισε να τις ακολουθεί. Το χαμόγελο γύριζε αργά αλλά σταθερά
στα χείλη της. Η ζωή παίρνει πάντα το πάνω χέρι, κυρίως σε
περιόδους πολέμου, όπως θα έλεγε και η κυρία Θέκλα.

Στο παθολογικό προσελήφθη ως μαθητευόμενη και προκειμένου
να γίνει δόκιμη αδελφή, έπρεπε να παρακολουθήσει τα
απογευματινά μαθήματα που γίνονταν μέσα στο νοσοκομείο.
Γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων τούς παρέδιδαν μαθήματα. Η
Μαρία μάθαινε γρήγορα κι ήταν εξαιρετικά επιμελής. Το ταλέντο
που είχε διακρίνει η μαντάμ Αλουάρ στις ενέσεις επιβεβαιώθηκε.
Τώρα η Μαρία έκανε και τις επικίνδυνες ενδοφλέβιες ενέσεις.
Έσφιγγε με το λάστιχο το μπράτσο πάνω απ’ την κλείδωση του
αγκώνα, περίμενε να φουσκώσει η φλέβα κι έβαζε αμέσως τη
βελόνα. Το ελαφρύ της χέρι δεν ταλαιπωρούσε καθόλου τους
ασθενείς. Τα κατάφερνε με την πρώτη προσπάθεια, ενώ άλλες
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τούς ταλαιπωρούσαν με δύο και τρία τσιμπήματα και τους
πονούσαν καθώς έψαχναν με τη βελόνα για την κρυμμένη φλέβα.

Μόλις έμπαινε η Μαρία στο θάλαμο με το δίσκο νοσηλείας, ένας
αναστεναγμός ανακούφισης έβγαινε απ’ τους αρρώστους.

Έκανε ενέσεις καμφοράς και κοραμίνης στους καρδιακούς,
βρογχιάζ σ’ αυτούς που είχαν βρογχικά και κάλσιουμ ενδοφλεβίως
σ’ όσους είχαν ανάγκη.

Οι θάλαμοι της παθολογικής και της χειρουργικής κλινικής ήταν
γεμάτοι. Τα κρεβάτια των αξιωματικών ή των ναυτών, μόλις
άδειαζαν, γέμιζαν αμέσως.

Ο ελληνικός στόλος είχε φτάσει στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας
στις 7 Μαΐου του ’41. Είχαν προηγηθεί τα δραματικά γεγονότα
στην Ελλάδα, η κατάρρευση του Mετώπου, η κατάληψη της
χώρας από τους Γερμανούς, η εγκατάλειψη των πλοίων από
πολλούς επίορκους αξιωματικούς του Nαυτικού, ένας πύρινος
λόγος του ναυάρχου Σακελλαρίου προς τα πληρώματα στο
ναύσταθμο και η απόφαση των ναυτών να οδηγήσουν τα πλοία
στη Μέση Ανατολή για να τα γλυτώσουν απ’ τους Γερμανούς,
τιμώντας έτσι τις μεταξωτές κολλαρίνες της στολής τους – κάτι
που δεν είχαν κάνει αρκετοί απ’ τους αξιωματικούς.

«Οι εξ Ελλάδος», όπως θα ονομάζονταν πλέον οι Έλληνες που
ήρθαν στην Αίγυπτο, βρήκαν θερμή συμπαράσταση απ’ τους
Αιγυπτιώτες Έλληνες. Όταν ο στόλος και τα πληρώματα έφτασαν
στην Αλεξάνδρεια, βρήκαν να έχουν ήδη δημιουργηθεί το «Σπίτι
του Στρατιώτη», ο «Οίκος του Ναύτη», κέντρα ψυχαγωγίας και
κέντρο αποστολής μηνυμάτων στους συγγενείς τους στην
πατρίδα.

Στο ίδιο το ελληνικό νοσοκομείο οι εθελόντριες είχαν
διαμορφώσει χώρους αλληλογραφίας και μηνυμάτων μέσω του
Ερυθρού Σταυρού ή του Βατικανού, αίθουσα αναψυχής,
καπνιστήριο και μπαρ, αναγνωστήριο και βιβλιοθήκη.

Σαν να είχε τύψεις ο ελληνισμός της Αιγύπτου επειδή ζούσε
ελεύθερος και χωρίς στερήσεις, θέλησε να προσφέρει ό,τι ήταν

190/340



δυνατόν στους ταλαιπωρημένους απ’ τον πόλεμο συμπατριώτες
του.

Οι ασθενείς στο παθολογικό δεν είχαν τις βαριές ασθένειες του
μολυσματικού. Οι περισσότεροι έπασχαν από κρυολογήματα που
είχαν υποτροπιάσει, αβιταμίνωση, στομαχικές παθήσεις και
γαστρεντερίτιδες. Είχαν γλυτώσει απ’ τους βομβαρδισμούς, την
πείνα και την εξαθλίωση, το φόβο για τα χειρότερα που θα
έφερναν οι Γερμανοί. Τους έλειπαν τα σπίτια τους και οι δικοί
τους, αλλά στο νοσοκομείο είχαν βρει θαλπωρή και ασφάλεια.
Έτσι είχαν διάθεση για συζήτηση με τις αδελφές. Αστειεύονταν,
φλερτάριζαν και φλυαρούσαν κι όταν ετοιμάζονταν να φύγουν απ’
το νοσοκομείο, τους έκαναν δωράκια, ένα άρωμα, ένα κέντημα ή
ένα δίσκο πάστες. Οι νοσοκόμες ήταν οι μανάδες κι οι αδελφές
που τους έλειπαν. Οι νεότερες γρήγορα έγιναν το σύμβολο της
γυναίκας, το μήλο της έριδας. Είχαν ξεχωρίσει τις ωραιότερες και
προσπαθούσαν με εξυπνάδες κι αστειάκια να τις γοητεύσουν. Ένα
προαιώνιο παιχνίδι παιζόταν στους θαλάμους. Ένα παιχνίδι ζωής
κι ελπίδας.

Η Μαρία έκανε τη βάρδια της, τα μαθήματά της κι όταν είχε ρεπό,
έβγαινε με τις φίλες της. Πήγαιναν σε κάποιο ζαχαροπλαστείο ή
στον κινηματογράφο. Ήταν πλέον πιο ήρεμη και χαρούμενη.

Μια μέρα που είχε τελειώσει με τις ενέσεις και πήγαινε προς
την αίθουσα νοσηλείας ν’ αφήσει το δίσκο με τις σύριγγες, τη
σταμάτησε στο διάδρομο ένας άντρας. Τον είχε δει κι άλλες
φορές. Στεκόταν πάντα δίπλα απ’ το ίδιο παράθυρο και
προσποιόταν ότι κοιτούσε όλο προσοχή τον κήπο του
νοσοκομείου. Η Μαρία όμως αισθανόταν ότι την
παρακολουθούσε.

«Αδελφή, αυτό το έφτιαξα για σας», της είπε με φωνή που
έτρεμε από τρακ.
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Ήταν ένα μικροσκοπικό καραβάκι, σκαλισμένο αρκετά αδέξια
σε φλούδα πεύκου.

Η Μαρία τον κοίταξε προσεκτικά. Ήταν ένας ψηλός άντρας, όχι
όμορφος, αλλά συμπαθητικός. Είχε ψηλό μέτωπο, έντονα μήλα
και πράσινα μάτια. Το βλέμμα του ήταν ευθύ και ειλικρινές.

«Για μένα;» τον ρώτησε με απορία η Μαρία.
«Για σας, ναι. Σας έχω δει πόσο ευσυνείδητη είστε. Έρχομαι κι

επισκέπτομαι ένα φίλο που βρίσκεται εδώ. Εγώ είμαι στο
χειρουργικό».

Ένας γιατρός που εμφανίστηκε στο διάδρομο τρόμαξε τη
Μαρία, που βιάστηκε να χωθεί στο θάλαμο νοσηλείας χωρίς να
πάρει το δώρο.

Όταν βγήκε μετά από είκοσι λεπτά ο άντρας ήταν ακόμα στη
θέση του.

«Ξεχάσατε το καραβάκι σας», της είπε και της το πρότεινε.
Η Μαρία το πήρε, είπε ευχαριστώ κι έφυγε σχεδόν τρέχοντας.
Την επομένη την περίμενε με νέο καραβάκι.
Οι κοπέλες στο δωμάτιό τους την πείραζαν για τον ανώνυμο

θαυμαστή.
«Κοντεύεις να κάνεις στόλο με τα καραβάκια κι ακόμα δεν

ξέρεις τ’ όνομά του», της έλεγαν γελώντας.
Πράγματι τα καραβάκια είχαν γίνει έξι κι ήταν αραδιασμένα

στο κομοδίνο της Μαρίας. Δεν ήξερε τι να τα κάνει. Δεν της
πήγαινε η καρδιά να τα πετάξει. Ο ψηλός άντρας τα είχε φτιάξει
γι’ αυτήν.

Στις 15 Δεκεμβρίου οι κοπέλες ντύθηκαν με τα καλά τους.
Επρόκειτο να πάνε στους αρραβώνες μιας συναδέλφου, της
Ελένης. Είχε γνωριστεί απ’ το καλοκαίρι μ’ έναν υπαξιωματικό εξ
Ελλάδος –ένα πολύ καλό παιδί, όπως έλεγε– κι είχαν αποφασίσει
ν’ αρραβωνιαστούν.
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Όταν έφτασαν στο σπίτι της Ελένης, το βρήκαν γεμάτο κόσμο.
Ο γαμπρός είχε φέρει αρκετούς συναδέλφους του από το Ναυτικό.
Ανάμεσα σ’ αυτούς κι ο ανώνυμος θαυμαστής της Μαρίας με τα
καραβάκια. Άραγε το είχε επιδιώξει ή ήταν τυχαίο γεγονός,
αναρωτήθηκε η Μαρία.

Η Αφροδίτη, που τον είχε δει μία φορά, της είπε «O δικός σου»
και τη σκούντησε με νόημα.

Ο άντρας την πλησίασε και την καλησπέρισε ντροπαλά.
«Χαίρομαι που συναντιόμαστε εκτός νοσοκομείου. Ίσως τώρα

σταθείτε να μιλήσουμε λιγάκι. Εκεί όλο βιαστική είστε».
«Ε, οι δουλειές δεν περιμένουν», απάντησε αμήχανη η Μαρία.
«Εγώ όμως περιμένω. Με λένε Κυριάκο. Το δικό σας το όνομα

το γνωρίζω απ’ τον Λευτέρη, το φίλο μου. Είναι αυτός που
αρραβωνιάζεται σήμερα».

Έγινε ο αρραβώνας, αλλάχτηκαν τα δαχτυλίδια κι άρχισε το
γλέντι. Οι φίλοι του γαμπρού είχαν φέρει τις μπίρες και
τριγύριζαν γεμίζοντας τα ποτήρια των κοριτσιών.

Έπιαναν εύκολα κουβέντα κι αυτοσυστήνονταν. «Είμαι ο
Γιάννης απ’ την Τζια», «Eίμαι ο Στάθης απ’ την Κεφαλλονιά»,
«Eίμαι ο Λευτέρης απ’ τον Πειραιά». Ο τόπος καταγωγής
ακολουθούσε το βαφτιστικό όνομα λες και τους προσδιόριζε
εξίσου. Αυτές οι μικρές πατρίδες, οι τόσο αγαπημένες, έμοιαζαν
να έχουν ιδιαίτερη σημασία γι’ αυτούς. Ίσως επειδή έλειπαν απ’
την Ελλάδα, τη μεγάλη πατρίδα, που είχαν αφήσει πίσω τους
πληγωμένη.

Η Μαρία τους παρατηρούσε καθώς περιφέρονταν. Βρήκε για
τον καθένα τους ένα χαρακτηριστικό που τον ξεχώριζε. Ο Γιάννης
απ’ την Τζια ήταν κοντός, μ’ ένα λεπτό μουστακάκι που του έδινε
ένα ύφος λίγο μάγκικο. Ο Στάθης απ’ την Κεφαλλονιά ήταν
ντροπαλός κι απαντούσε πάντα μονολεκτικά. Ο Λευτέρης απ’ τον
Πειραιά, το τιμώμενο πρόσωπο, μιας κι ήταν ο αρραβωνιαστικός,
φλυαρούσε χαρούμενος κι ευτυχισμένος.
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Ο Κυριάκος δεν έφευγε από το πλάι της Μαρίας. Προσπαθούσε
να την περιποιηθεί όσο μπορούσε. Κάποια στιγμή τής πρότεινε αν
ήθελε να βγουν στο μπαλκόνι που θα είχε ησυχία. Η Μαρία
αρνήθηκε λέγοντας ότι και μέσα καλά ήταν.

«Όπως νομίζεις. Δε θέλω να σε πιέσω».
Και πραγματικά, μπροστά στον κίνδυνο να τη χάσει, ήταν

αποφασισμένος να υπακούσει σ’ όλες τις επιθυμίες της.
Καταλάβαινε ότι η κοπέλα δεν κρατούσε αυτή τη στάση από
καπρίτσιο. Έτσι ένιωθε. Ο Κυριάκος δεν παρέδωσε τα όπλα. Της
μίλησε για το νησί του, την Ύδρα, και για το καράβι του, το
«Iωνία». Απλές κουβέντες μιας πρώτης συνάντησης.

Η Μαρία τον έβρισκε συμπαθητικό. Κι εκτιμούσε που δεν της
ζητούσε πράγματα που θ’ αρνιόταν οπωσδήποτε. Οι άλλοι
χόρευαν. Ζευγάρια είχαν δημιουργηθεί ανάμεσα στους φίλους και
στις φίλες των αρραβωνιασμένων.

Ο Κυριάκος δε ζήτησε απ’ τη Μαρία να χορέψουν. Το ένστικτό
του τον προφύλαξε από μια βέβαιη άρνηση. Του έφτανε που η
κοπέλα καθόταν δίπλα του και συζητούσαν ήσυχα.

Το γλέντι κράτησε ως τις έντεκα. Και θα μπορούσε να κρατήσει
ως το ξημέρωμα, αλλά όλοι έπρεπε να επιστρέψουν πριν τα
μεσάνυχτα στα πόστα τους, καράβια και νοσοκομείο.

Χαιρέτησαν την οικογένεια και βγήκαν στο δρόμο. Περπάτησαν
για λίγο όλοι μαζί. Ανά δύο, όπως όταν χόρευαν. Συζητούσαν
ανάλαφρα και κανόνιζαν επόμενες συναντήσεις.

Ο Κυριάκος συνόδευε τη Μαρία. Της είπε ότι θα ερχόταν πάλι
στο νοσοκομείο σε λίγες μέρες, επειδή η εγχείρηση συριγγίου που
είχε κάνει δεν πήγαινε καλά και χρειαζόταν μια μικροεπέμβαση.
Θα την πείραζε αν την ειδοποιούσε όταν θα έμπαινε στο
χειρουργικό τμήμα;

«Να με ζητήσεις απ’ την προϊσταμένη», του είπε εκείνη.
Ήθελε να είναι ευγενική μαζί του όπως ήταν κι αυτός. Μέχρι

εκεί όμως.
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Η παρέα σταμάτησε δύο ταξί και χωρίστηκαν. Οι κοπέλες
κατευθύνθηκαν προς το νοσοκομείο χαρούμενες από τις
γνωριμίες που είχαν κάνει.

Το ταξί των αντρών προχώρησε προς την Κορνίς, πέρασε τα
θερινά ανάκτορα του βασιλιά Φαρούκ, στο Ρας ελ Ντιν, και μπήκε
στη ζώνη ελέγχου. Οι Άγγλοι αστυνομικοί στο φυλάκιο τους
έκαναν νόημα να σταματήσουν, να κατέβουν και να δείξουν τα
pay-book τους. Έκαναν τον έλεγχο και τους είπαν ότι ήταν
ελεύθεροι να περάσουν. Το ταξί μπήκε στο χώρο που ναυλοχούσε
ο ελληνικός στόλος. Πρώτα θα άφηναν τον Κυριάκο στο «Iωνία»
και μετά θα πήγαιναν στην απέναντι προβλήτα, που ήταν
αγκυροβολημένο το «Kουντουριώτης».

Στο ταξί βρίσκονταν εκτός απ’ τον Κυριάκο, ο Γιάννης, ο Τάσος,
ο Στάθης κι ο αρραβωνιασμένος Λευτέρης. Στριμωγμένοι, αλλά η
απόσταση ήταν μικρή.

Ο Αιγύπτιος σοφέρ οδηγούσε απ’ την αρχή παράξενα. Γρήγορα
κατάλαβαν ότι ήταν μαστουρωμένος με «γελαστό», όπως έλεγαν
το χασίς για την ευφορία που προκαλούσε.

Ο Κυριάκος καληνύχτισε τους φίλους του και κατέβηκε απ’ το
ταξί. Στάθηκε να μιλήσει με το ναύτη που είχε βάρδια. Ένιωθε
τόσο ευτυχισμένος, που θα έπιανε κουβέντα και μ’ έναν άγνωστο
περαστικό. Η σημερινή συνάντησή του με τη Μαρία του είχε
δώσει ελπίδες.

Άκουσε τη μηχανή του αυτοκινήτου που έπαιρνε πάλι μπρος και
μετά ένα στρίγγλισμα των τροχών τον έκανε να γυρίσει
αυθόρμητα το κεφάλι του. Είδε έκπληκτος το αυτοκίνητο που
έκανε κάποιους περίεργους ελιγμούς, εντελώς ακατανόητους, κι
έπειτα, έντρομος, κατάλαβε ότι ο οδηγός είχε χάσει τον έλεγχο.
Σήκωσε το χέρι του σε μια ανώφελη προσπάθεια να το
σταματήσει. Ο ναύτης που έκανε βάρδια είχε ανοίξει τα μάτια του
τρομαγμένος.

«Τι κάνει αυτός;» ψιθύρισε βλέποντας το ταξί να κατευθύνεται
με φόρα προς τη θάλασσα.
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Πριν προλάβουν ν’ αντιδράσουν, είδαν το ταξί να καβαλάει το
κράσπεδο και να πέφτει ορμητικά στο νερό.

Ο σκοπός σφύριξε δυνατά με τη σφυρίχτρα δυο τρεις φορές και
φώναξε:

«Άνθρωπος στη θάλασσα».
Ο Κυριάκος τα είχε χάσει. Μπροστά στα μάτια του το ταξί με

τους φίλους του βυθιζόταν γρήγορα. Είδε τρεις τέσσερις ναύτες
απ’ τα διπλανά πλοία να έρχονται τρέχοντας προς το μέρος τους.
Πέταξε το καπέλο, έβγαλε τα παπούτσια του και χωρίς να
διστάσει βούτηξε μαζί με τους άλλους στη θάλασσα.

Σκοτάδι. Ένα τρομακτικό σκοτάδι. Για πολύ λίγο οι φωτεινές
δέσμες απ’ τα φανάρια του αυτοκινήτου διαπέρασαν τα βρόμικα
νερά του λιμανιού, καθώς το βαρύ όχημα κατέβαινε προς το βυθό.
Ο Κυριάκος πρόλαβε να δει τον Στάθη ν’ ανοίγει την μπροστινή
πόρτα πριν σβήσουν τα φώτα. Άφησε τον Στάθη ν’ ανεβαίνει προς
την επιφάνεια και προσπάθησε ν’ ανοίξει μία απ’ τις πίσω πόρτες.
Αδύνατον. Ανέβηκε, πήρε μια βαθιά ανάσα και ξαναβούτηξε. Στα
τυφλά, μέσα στο σκοτάδι, αγωνιζόταν μαζί με κάποιον άλλον ν’
ανοίξουν την πίσω πόρτα. Η θάλασσα γέμιζε ορμητικά απ’ τ’
ανοιχτά παράθυρα το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Κατάφεραν
επιτέλους ν’ ανοίξουν την πόρτα. Έπιασαν κάποιον και τον
τράβηξαν με δύναμη έξω. Δεν έδινε σημεία ζωής. Τον ανέβασαν
στην επιφάνεια και τον έδωσαν σ’ αυτούς που περίμεναν στην
προκυμαία. Ξαναβούτηξαν. Κάποιοι άλλοι προσπαθούσαν απ’ την
άλλη πλευρά κι είχαν βγάλει τον οδηγό κι έναν απ’ τους επιβάτες
της πίσω θέσης. Μέσα στο αυτοκίνητο είχε μείνει ένας ακόμα. Τα
πόδια του ήταν σφηνωμένα κάτω απ’ το μπροστινό κάθισμα. Ο
Κυριάκος κι ο ναύτης τον τραβούσαν με δύναμη και
προσπαθούσαν να τον απελευθερώσουν. Σαν άψυχη κούκλα ήταν
στα χέρια τους, χωρίς ίχνος ζωής. Με μια τελευταία προσπάθεια
τα κατάφεραν κι ανέβηκαν κρατώντας τον απ’ τα χέρια. Ήταν ο
Γιάννης απ’ την Τζια. Βαρύς σαν μολύβι. Τον ξάπλωσαν στην
προκυμαία πλάι στους άλλους. Ένας γιατρός απ’ το «Iωνία»
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έτρεξε και του έκανε τεχνητή αναπνοή. Με ένα ξαφνικό ρέψιμο ο
Γιάννης έβγαλε νερό απ’ το στόμα και μια κραυγή.

Τουλάχιστον αυτός ζει, σκέφτηκε ο Κυριάκος και πήγε προς το
μέρος των άλλων. Κι ο Στάθης τα είχε καταφέρει. Ήταν
ξαπλωμένος ανάσκελα κι έτρεμε σαν να είχε μαλάρια. Στην
πραγματικότητα είχε μια γερή κρίση άσθματος κι η ανάσα του
έβγαινε σφυριχτή και με δυσκολία.

Δυστυχώς ο οδηγός, ο Τάσος κι ο φρεσκοαρραβωνιασμένος
Λευτέρης δεν τα είχαν καταφέρει.

Τον Κυριάκο τον έπιασαν τα κλάματα. Οι φίλοι του είχαν
γλυτώσει από βομβαρδισμούς και τορπίλες για να πνιγούν μέσα
στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας.

Στο ελληνικό νοσοκομείο η είδηση διαδόθηκε μ’ αστραπιαία
ταχύτητα. Είχαν τηλεφωνήσει απ’ τη βάση των πλοίων κι είχαν
ζητήσει δύο ασθενοφόρα.

Η Μαρία και οι φίλες της είδαν τ’ ασθενοφόρα να βγαίνουν μ’
αναμμένα τα φώτα και τις σειρήνες τους να ουρλιάζουν. Ρώτησαν
κι έμαθαν ότι ένα ταξί βυθίστηκε μπροστά απ’ το «Iωνία».
Κοιτάχτηκαν έντρομες. Έτρεξαν στην είσοδο και περίμεναν
σιωπηλές και με μεγάλη αγωνία την επιστροφή των
ασθενοφόρων. Τα χέρια τους είχαν παγώσει κι οι καρδιές τους
χτυπούσαν ανεξέλεγκτα.

Όταν είδαν ότι το ένα ασθενοφόρο κατευθυνόταν προς το
νεκροτομείο, κατάλαβαν ότι κάποιοι απ’ τους επιβάτες δεν τα
είχαν καταφέρει. Κάποιοι είχαν πνιγεί. Αλλά ποιοι;...

Η Μαρία ένιωσε τον πανικό να την καταλαμβάνει. Τα δόντια
της χτυπούσαν. Κι άλλος πνιγμός; Μήπως ο Κυριάκος;... Την
έπιασε ένα νευρικό κλάμα.

Έφτασε και το δεύτερο ασθενοφόρο. Αυτό με τους επιζώντες.
Όταν άνοιξε η πόρτα του και βγήκαν τα φορεία, είδε τον Γιάννη
απ’ την Τζια και τον Στάθη απ’ την Κεφαλλονιά. Της κόπηκαν τα
γόνατα. Άρα ο Κυριάκος... Αχ, πώς γίνονται αυτά τα πράγματα;
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Δηλαδή έφτανε και μόνο να συμπαθήσει κάποιον για να της
πνιγεί; Τόσο γρουσούζα ήταν;... Το καημένο το παλληκάρι...

«Κρίμα, κρίμα», έλεγε κι έκλαιγε.
Έκλαιγαν κι οι άλλες δίπλα της. Είχαν πιει, είχαν χορέψει κι

είχαν γελάσει με τα παιδιά που χάθηκαν. Κι η Ελένη που ήταν
τόσο ερωτευμένη με τον Λευτέρη της; Πώς θα το άντεχε;

Οι νοσοκόμοι έβγαλαν τα φορεία και τρέχοντας κατευθύνθηκαν
προς το παθολογικό τμήμα. Τουλάχιστον, σκέφτηκαν οι κοπέλες,
τους πήγαιναν στο τμήμα τους, θα τους είχαν κοντά τους για να
τους περιποιούνται και να τους συμπαραστέκονται.

Στάθηκαν έξω απ’ το θάλαμο και περίμεναν να βγουν οι γιατροί
για να τους ρωτήσουν.

«Μην ανησυχείτε», τους είπαν όταν βγήκαν. «Έχουν διαφύγει
τον κίνδυνο, αλλά έχουν υποστεί ισχυρό νευρικό κλονισμό».

Στέκονταν ακόμα στο διάδρομο και συζητούσαν
αναστατωμένες, όταν είδαν να έρχεται προς το μέρος τους ένας
άντρας με βιαστικό βήμα. Ήταν ο Κυριάκος. Με τα ρούχα του να
στάζουν ακόμα νερά.

Έφτασε κοντά τους. Ήταν κάτωχρος κι έτρεμαν τα χέρια του.
Τις αγκάλιασε μία μία και κράτησε τη Μαρία σφιχτά
μουσκεύοντάς την.

«Τρόμαξα πολύ. Νόμισα...» είπε ξέπνοη εκείνη, ενώ σκεφτόταν
ότι ίσως ήταν το τυχερό της, αφού ο Κυριάκος γλύτωσε από
πνιγμό.

Εκείνος δεν μπορούσε να βγάλει λέξη απ’ το στόμα του. Του
έφτανε που την είχε στην αγκαλιά του.

Ο θάνατος και δυο πνιγμένοι φίλοι τούς είχαν φέρει κοντά πιο
γρήγορα απ’ ό,τι είχε υπολογίσει ο Κυριάκος.
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Ο ΣΤΑΘΗΣ συνήλθε γρήγορα. Μόνο το άσθμα του είχε
χειροτερέψει και χρειαζόταν ειδική φροντίδα.

Ο Γιάννης όμως ήταν σε οικτρή κατάσταση. Έκλαιγε συνέχεια
κι έβλεπε εφιάλτες. Νόμιζε ότι βρισκόταν ακόμα μέσα στο
αυτοκίνητο κι έβλεπε τα νερά να μπαίνουν από παντού.

«Ανεβαίνει το νερό, ανεβαίνει», έλεγε διαρκώς και
στριφογύριζε στο κρεβάτι του.

Έδιωξε βίαια τον κυβερνήτη του «Kουντουριώτης», τον ύπαρχο
και το γιατρό του πλοίου, που ήρθαν να τον επισκεφθούν.

Οι γιατροί του νοσοκομείου απαίτησαν να μεταφερθεί σε
ιδιαίτερο δωμάτιο, να είναι μόνος του και να δέχεται μόνον όσους
αυτός επιθυμούσε. Δηλαδή τον Κυριάκο και τις αδελφές Μαρία
και Μαρίκα.

Εκείνες, μόλις τελείωναν τη βάρδια τους, πήγαιναν για να του
κάνουν συντροφιά.

Τρεις μέρες μετά το «Kουντουριώτης» απέπλεε απ’ την
Αλεξάνδρεια με προορισμό τη Βομβάη. Χωρίς τον Στάθη και τον
Γιάννη.

Ο Στάθης βγήκε γρήγορα απ’ το νοσοκομείο και πήγε στο
αναρρωτήριο που είχε το Ναυτικό στην Αλεξάνδρεια.

Ο Γιάννης παρέμενε στην ίδια κατάσταση. Οι ακτινολογικές και
εργαστηριακές εξετάσεις δεν έδειχναν καμία σοβαρή βλάβη, όμως
ο νευρικός κλονισμός δεν υποχωρούσε. Ο νευρολόγος που τον
εξέτασε είπε της Μαρίας ότι ο Γιάννης, ο ευαίσθητος, ντρεπόταν
που είχε σωθεί ο ίδιος κι είχαν πνιγεί οι σύντροφοί του. Κι ήταν
σαν να τιμωρούσε τον εαυτό του.

Ο Κυριάκος ερχόταν καθημερινά. Και για να βλέπει τον Γιάννη,
αλλά και για να συναντά τη Μαρία. Καθισμένοι απ’ τις δυο
πλευρές του κρεβατιού κοιτάζονταν χωρίς να μιλάνε.

Όταν ο Γιάννης ήταν σε καλή κατάσταση, κυρίως όταν είχε
πάρει τα ηρεμιστικά του χάπια, τον έπιανε μια ακατάσχετη
φλυαρία. Τους μιλούσε για τους γονείς του ή τους περιέγραφε τα
παιδικά και νεανικά του χρόνια. Τότε που πήγε να εργαστεί ως



μαθητευόμενος μηχανικός στο καλυκοποιείο ή όταν
παρουσιάστηκε ως νεοσύλλεκτος στον Πόρο.

«Κατάκλισις στις εννέα το βράδυ, μετά από ειδοποίηση διά του
σαλπιγκτού. Εφοδία τη νύχτα από τον αξιωματικό υπηρεσίας.
Έγερσις στις έξι το πρωί. Προάριστον στις έξι και δεκαπέντε.
Συγκέντρωσις διά πρωινάς ασκήσεις μέχρι τις οκτώ και μισή»,
θυμόταν με ακρίβεια ο Γιάννης.

Μετά τον έπιαναν πάλι τα κλάματα, όταν έφερνε στο νου του
τους γονείς και την αδελφή του.

«Θα πεινάνε αυτοί στην Ελλάδα, θα πεινάνε», έλεγε και
ξανάλεγε ανάμεσα στους λυγμούς του.

Ο Κυριάκος προσπαθούσε να του αποσπά την προσοχή απ’ τα
δυσάρεστα. Άρχισε να αφηγείται τις ανδραγαθίες που έκανε ως
παιδί στην Ύδρα, τις αψιμαχίες που είχε με τα οχτώ του αδέλφια,
τον αυστηρό πατέρα, που δεν τους άφηνε να βλέπουν
Καραγκιόζη, γιατί ήταν ακατάλληλος για παιδιά, την τρυφερή
μάνα που του έκανε τηγανητά αυγά όταν δεν του άρεσε το
φαγητό και τον κακομάθαινε. Μ’ αυτό τον τρόπο ξεγελούσε τον
Γιάννη, αλλά έδινε και στη Μαρία πληροφορίες για το άτομό του.
Ο Κυριάκος καταλάβαινε ότι η κοπέλα τον συμπαθούσε, ήταν
οφθαλμοφανές, αλλά χρειαζόταν χρόνο. Για ποιο λόγο δεν ήξερε.

Την Πρωτοχρονιά του 1942 ο Όμιλος Κυριών και Δεσποινίδων
Εθελοντών έφτασε στο νοσοκομείο μαζί μ’ έναν ερασιτεχνικό
θίασο. Έδωσαν μια παράσταση για το προσωπικό και όσους
ασθενείς μπορούσαν να μετακινηθούν στην αίθουσα ψυχαγωγίας.
Μετά γύρισαν όλους τους θαλάμους μοιράζοντας δώρα και ευχές
για τον καινούργιο χρόνο και καλή επάνοδο στην πατρίδα.

Στις ευχές αυτές ο Γιάννης απαντούσε μ’ ένα απλανές βλέμμα.
Είχε βυθιστεί πάλι στις σιωπές του.

Την ημέρα της γιορτής του, στις 7 Ιανουαρίου, η Μαρία του
πρόσφερε λουλούδια κι ο Κυριάκος μια ωραία μεταξωτή γραβάτα.
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«Για τα γλέντια που θα κάνουμε όταν θα βγεις έξω», του είπε
χαμογελαστός.

Ο Γιάννης του ανταπέδωσε το χαμόγελο, κοίταξε πρώτα τη
Μαρία και μετά τον Κυριάκο και είπε:

«Eίστε τυχεροί που έχετε ο ένας τον άλλον».
Είχε προεξοφλήσει το ειδύλλιο.
Ο Κυριάκος στύλωσε τα μάτια του στη Μαρία. Τον κοιτούσε

σιωπηλή μεν, αλλά τον κοιτούσε. Κάτι ήταν κι αυτό. Μετά από
εκείνο το πρώτο ξέσπασμα συμπάθειας εκ μέρους της τη νύχτα
του δυστυχήματος, ελάχιστα είχε προχωρήσει η «σχέση» τους.
Βλέπονταν σχεδόν καθημερινά στο δωμάτιο του Γιάννη, αλλά ο
Κυριάκος δίσταζε να κάνει το επόμενο βήμα. Φοβόταν την
απόρριψη. Θα ήθελε να μη βιαστεί, αλλά τα νέα απ’ το μέτωπο της
βόρειας Αφρικής τον πίεζαν. Όλοι ήξεραν ότι σύντομα και τα
ελληνικά πλοία θα καλούνταν να πάρουν μέρος στις επιχειρήσεις.

Οι συμμαχικές δυνάμεις προσπαθούσαν ν’ ανακτήσουν το
έδαφος που είχαν χάσει από τους Γερμανούς την προηγούμενη
χρονιά. Αντιμετώπιζαν έναν από τους ικανότερους Γερμανούς
αξιωματικούς. Τον Έρβιν Ρόμελ, διοικητή του Άφρικα Κορπς, που
εφάρμοζε την τακτική του πολέμου-αστραπή στην έρημο. Οι
στρατιωτικοί του άθλοι τού είχαν χαρίσει το προσωνύμιο «η
αλεπού της ερήμου».

Χιλιάδες χιλιόμετρα ομοιόμορφης ερήμου, γεμάτης από άμμο
και ξερόκλαδα, με μοναδικά αναγνωρίσιμα σημεία κάποια αρχαία
πηγάδια ή τους τάφους παλαιών σεΐχηδων. Η έρημος έμοιαζε με
θάλασσα και τα στρατεύματα έπρεπε να κινούνται με τη βοήθεια
των άστρων και της πυξίδας. Μακριές φάλαγγες καμιονιών
σέρνονταν απ’ τη μια άκρη ως την άλλη, προσπαθώντας να
συντηρήσουν με εφόδια και νερό τα μαχόμενα τμήματα.

Η Δυτική Έρημος ήταν ο μοναδικός χώρος στην ξηρά όπου η
Βρετανία μπορούσε να πολεμήσει τη Γερμανία με την ελπίδα να
τη νικήσει. Γι’ αυτό κι ήταν περισσότερο ένα ζήτημα γοήτρου και
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μιας πολυπόθητης νίκης παρά η δικαιολογία της προάσπισης της
Αιγύπτου.

Πολίχνες μ’ άγνωστα ως πριν τον πόλεμο ονόματα, όπως το
Τομπρούκ και το Ελ Αλαμέιν, θα γίνονταν διάσημα σ’ όλο τον
κόσμο.

Μια Κυριακή πρωί, προς το τέλος του Ιανουαρίου, ο Κυριάκος
ήρθε στο νοσοκομείο φανερά στενοχωρημένος. Χωρίς το
χαρακτηριστικό του χαμόγελο, που έκανε το πρόσωπό του να
λάμπει. Στο «Iωνία» είχε έρθει διαταγή ν’ αποπλεύσει προς
άγνωστη κατεύθυνση.

Δεν είπε τίποτα του Γιάννη για να μην τον ταράξει, αλλά όταν
πλησίαζε το μεσημέρι και θα τελείωνε η επίσκεψη, ζήτησε της
Μαρίας να της μιλήσει εκτός νοσοκομείου.

Εκείνη δέχτηκε. Βγήκαν και περπάτησαν για λίγο
αμίλητοι.

«Πού θέλεις να πάμε; Εσύ ξέρεις καλύτερα από
μένα την Αλεξάνδρεια», της είπε.

«Στο νεκροταφείο», απάντησε η Μαρία ήσυχα.
Ο Κυριάκος φαντάστηκε ότι η Μαρία εννοούσε

κάποια τοποθεσία κοντά στο νεκροταφείο.
Tο λεωφορείο στάθηκε έξω απ’ τον περίβολο του

νεκροταφείου.
Έκπληκτος ο Κυριάκος την είδε να κατευθύνεται

προς την είσοδο και να μπαίνει μέσα. Την
ακολούθησε χωρίς να μπορεί να υποψιαστεί το
λόγο.
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Η Μαρία τον οδήγησε στο μικρό μνημείο με τη
μαρμάρινη πλάκα. Του έδειξε την επιγραφή με τα
ονόματα. Το χέρι της πήγε σ’ ένα απ’ αυτά και
διάβασε:

«Πίτερ Φλάνερι».
Και μετά με ήρεμη φωνή τού αφηγήθηκε την

ιστορία του αρραβώνα της με τον Ιρλανδό, τη
βύθιση του πλοίου του έξω απ’ την Κρήτη και τον
πνιγμό του.

Ο Κυριάκος την κοίταξε προσεκτικά. Ώστε αυτό
ήταν το μυστικό και η αιτία της συγκρατημένης
συμπεριφοράς της.

«Θα σε περιμένω», της είπε ήσυχα αλλά σταθερά.
«Όσο θέλεις. Όσο χρειάζεσαι για να γιατρευτείς. Δε
βιάζομαι. Το πλοίο μου αύριο θα φύγει. Κι όταν
επιστρέψω, μου λες τι αποφάσισες. Να έχεις υπόψη
σου όμως ότι σκέφτομαι σοβαρά για σένα. Εγώ δεν
κάνω παιχνίδια κι επιπολαιότητες. Μόλις μου πεις
“εντάξει”, αρραβωνιαζόμαστε, ή και
παντρευόμαστε αμέσως, αν προτιμάς».

Η Μαρία κούνησε το κεφάλι της καταφατικά. Θα το σκεφτόταν.
Ο Κυριάκος της άρεσε. Ήταν ευθύς, τίμιος και με ξεκάθαρα
αισθήματα. Ναι, θα το σκεφτόταν σοβαρά.
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Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ επέστρεψε πάλι στο νοσοκομείο το απόγευμα
της ίδιας μέρας. Ήθελε ν’ αποχαιρετήσει τον Γιάννη και να

του μιλήσει για τη Μαρία. Τον βρήκε αρκετά ήρεμο.
«Γιαννάκο», του είπε, «φεύγουμε με το “Iωνία”. Δεν ξέρουμε

ούτε πού πάμε ούτε πόσο θα λείψουμε. Θέλω, όταν γυρίσω, να σε
βρω καλά. Κάνε κι εσύ, καημένε, μια προσπάθεια».

Ο Γιάννης κούνησε το κεφάλι του.
«Θέλω να σου αναθέσω κάτι. Καταλαβαίνεις ότι ενδιαφέρομαι

πολύ για τη Μαρία. Να μου την προσέχεις όσο θα λείπω».
Ο Γιάννης του είπε να μείνει ήσυχος. Την εκτιμούσε κι αυτός

την κοπέλα. Ήταν σοβαρή και καθόλου επιπόλαιη. Κι επιπλέον
ήταν και χωρίς την οικογένειά της σε ξένο τόπο, όπως ήταν κι
αυτοί.

«Να μας γράφεις», είπε ο Γιάννης και κοίταξε το φίλο του
σκεφτικός.

Πότε θα τον ξανάβλεπε άραγε;

Η αλληλογραφία έγινε πάλι σημαντική για τη Μαρία. Εκτός απ’
τα γράμματα του Κυριάκου είχε αρχίσει να λαμβάνει μέσω του
Ερυθρού Σταυρού και γράμματα απ’ τη Σύμη.

Η Αστραδενή της έγραφε τα νέα απ’ το νησί. Όλοι ήταν καλά
στην υγεία τους, αλλά τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα. Τα
τρόφιμα τα έπαιρναν με το δελτίο και δεν έφταναν. Αλεύρι, ρύζι,
μακαρόνια και λάδι μοιράζονταν τσιγκούνικα. Ευτυχώς μερικοί
τολμηροί καϊκτσήδες κατάφερναν να φτάνουν μέχρι τα ανατολικά
παράλια της Κρήτης και μετέφεραν από εκεί λάδι, σταφίδες και
χαρούπια. Ο πατέρας τους, έγραφε η Αστραδενή, αντάλλασσε
μυζήθρες και βούτυρο, που είχαν μεγάλη αξία, κι έπαιρνε λάδι και
χαρουπόμελο. Η ζάχαρη κι ο καφές είχαν εξαφανιστεί από καιρό.
Τώρα καβούρδιζαν κι άλεθαν ρεβίθια για να κάνουν καφέ.

Η Μαρία ένιωθε πολύ άσχημα. Στην Αλεξάνδρεια είχαν τα
πάντα. Από γαλλικά κρασιά και μανιτάρια, μέχρι οξυζενέ για να



ξανθαίνουν οι γυναίκες τα μαλλιά τους. Από φουαγκρά μέχρι
μεταξωτές κάλτσες κι αμερικάνικα τσιγάρα έφερναν οι
κοντραμπατζήδες από τη Λιβύη. Οι Άγγλοι έκαναν τα στραβά
μάτια και γιατί ωφελούνταν οι ίδιοι, αλλά και γιατί τους συνέφερε
να είναι υψηλό το φρόνημα του πληθυσμού.

Τα γράμματα του Κυριάκου ήταν τα –γνωστά απ’ τον Πίτερ–
λογοκριμένα δελτάρια. Ο Κυριάκος της έγραφε τακτικά μικρά
γράμματα, γεμάτα τρυφερότητα, αλλά χωρίς εξάρσεις. Ήταν
φανερό ότι συγκρατούσε τον εαυτό του. Εκείνη του απαντούσε
και τον προσφωνούσε «αγαπητέ Κυριάκο» και του περιέγραφε
την πορεία της υγείας του Γιάννη.

Ο Γιάννης είχε λίγο συνέλθει και είχε μεταφερθεί σε δίκλινο
δωμάτιο. Έπαιρνε τα φάρμακά του κι έκανε διαρκώς εξετάσεις.
Οι γιατροί δεν μπορούσαν να προσδιορίσουν άλλη αιτία για την
κατάστασή του πέρα απ’ το νευρικό κλονισμό.

Στα μέσα Φεβρουαρίου του έφεραν ένα νέο ασθενή στο διπλανό
του κρεβάτι. Ήταν ένας παλιός γνώριμος του Γιάννη, ο Άλκης.
Είχαν πρωτοσυναντηθεί στη Σχολή Mηχανικών, αλλά δεν είχαν
κάνει –τότε– στενή παρέα. Τώρα όμως οι συνθήκες ήταν
διαφορετικές.

Ο Άλκης υπηρετούσε στον «Ήφαιστο», το πλωτό μηχανουργείο,
κι είχε μπει στο νοσοκομείο με έλκος στομάχου και βαριά
αμοιβάδωση.

Πολύ γρήγορα οι δύο άντρες συνδέθηκαν με στενή φιλία. Ο
Άλκης ήταν ένας ρομαντικός ιδεολόγος με πολιτικές ανησυχίες,
που φρόντιζε όμως να τις κρατά για τον εαυτό του. Η εποχή ήταν
πολύ επικίνδυνη. Οι ρουφιάνοι γέμιζαν τα καράβια κι έψαχναν
για αντιφρονούντες. Το Δεύτερο γραφείο είχε πολλή δουλειά. Οι
γνωστές πολιτικές έριδες είχαν αρχίσει να διχάζουν τα
πληρώματα.

Ο Γιάννης γρήγορα κατάλαβε ότι ο Άλκης κοιτούσε τη Μαρία με
ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η κοπέλα ερχόταν κάθε απόγευμα πριν ή
μετά από τη βάρδια της και τους έκανε παρέα.
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Ο Γιάννης αποφάσισε να μιλήσει του Άλκη. Του είπε ότι η
Μαρία ήταν «μνηστή» του καλύτερού του φίλου και ότι δεν
έπρεπε να παρεξηγεί τις επισκέψεις της.

«Τη θεωρώ αδελφή μου», του είπε πολύ σοβαρός. «Μου
συμπαραστάθηκε καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον».

Ο Άλκης πήρε το μήνυμα και κατέβασε το κεφάλι του.
Μια νύχτα η Μαρία ξύπνησε μούσκεμα στον ιδρώτα. Είχε δει

ένα παράξενο όνειρο. Βρισκόταν σε μια καταπράσινη περιοχή.
Απέραντα λιβάδια με χαμηλή βλάστηση την περιτριγύριζαν. Ήταν
μόνη της. Περπατούσε στο βρεγμένο χορτάρι και ήξερε ότι
έπρεπε να φτάσει κάπου. Πού δεν ήξερε. Συνέχιζε να περπατάει
στην ερημιά. Μια ομίχλη απλωνόταν τώρα παντού. Ένα δέντρο
αχνοφαινόταν στο βάθος. «Είμαι στην Ιρλανδία», συμπέρανε
μέσα στ’ όνειρό της, μ’ εκείνο τον παράλογο τρόπο που έχουμε να
σκεφτόμαστε λογικά ενώ ονειρευόμαστε. Τώρα ήξερε ότι πήγαινε
να βρει τον Πίτερ. Την περίμενε κάπου πίσω απ’ τον πέπλο της
ομίχλης. Προχωρούσε και προχωρούσε ασταμάτητα. Μπήκε
βαθιά μέσα στην ομίχλη. Δεν έβλεπε πια τίποτα. Άπλωσε τα χέρια
της να σκίσει την ασπρίλα που την περιέβαλλε. Αδύνατον.
Σταμάτησε ανήμπορη και ν’ αναπνεύσει. Ξύπνησε απ’ αυτή την
αίσθηση δύσπνοιας. Ανασηκώθηκε στο κρεβάτι της και πήρε
βαθιά ανάσα. Η Αφροδίτη κοιμόταν ήσυχα, η Μαρίκα είχε
νυχτερινή βάρδια.

Τι να σήμαινε άραγε το όνειρο; Ότι ο Πίτερ είχε χαθεί για
πάντα κι ήταν ανώφελο να μένει προσκολλημένη στη μνήμη του;

Ο Κυριάκος επέστρεψε το απόγευμα της ίδιας μέρας. Τον είδε
όταν πήγε να επισκεφθεί τον Γιάννη.

Μόλις μπήκε η Μαρία στο δωμάτιο, ο Κυριάκος που την
περίμενε ανυπόμονος σηκώθηκε και τη φίλησε στο μάγουλο
μπροστά στους φίλους του. Ήταν κατακόκκινος σαν παντζάρι. Οι
άλλοι κοιτούσαν αμήχανοι έξω απ’ το παράθυρο.

Άρχισαν να συναντιούνται οι δυο τους εκτός νοσοκομείου.
Πήγαιναν βόλτα στην Κορνίς και συζητούσαν ατελείωτα.
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Συμφωνούσαν ότι η ζωή δεν ήταν οι σπαραγμοί και οι συμφορές
που έφερνε ο πόλεμος. Ότι ζωή είναι τα λουλούδια, η αλλαγή των
εποχών, η μέρα κι η νύχτα, οι άνθρωποι που ερωτεύονται και
παντρεύονται για να κάνουν παιδιά και να τους μάθουν όσα κι οι
ίδιοι ξέρουν.

Έφταναν με αμαξάκι μέχρι την αριστοκρατική παραλία του Σαν
Στέφανο με τις ζωηρόχρωμες καμπίνες –άδειες από κόσμο λόγω
εποχής– και την προβλήτα με τις σιδερένιες κολόνες. Συνέχιζαν
τη βόλτα τους ως την πλαζ του Λοράν. Η Μαρία έλεγε του
Κυριάκου ότι τα καλοκαίρια γέμιζε από παιδάκια που έπαιζαν
στην άμμο, ενώ οι μανάδες τους λιάζονταν ήσυχες στις
ξαπλώστρες. Και μόνο αν έβλεπαν την κόκκινη σημαία να
σηκώνεται, έτρεχαν να βγάλουν τα παιδιά απ’ τη θάλασσα, γιατί
τα κύματα θα έφταναν άγρια απ’ το μελτέμι.

Η Μαρία του έμαθε να τρώει φελάφελ και αραβικές πίτες με
φούλια, όπως είχε κάνει για κείνη η κυρία Θέκλα δέκα χρόνια
πριν ή να φαντάζεται ανθισμένα τον Ιούνιο τα φλαμπουαγιάν, τα
ψηλά δέντρα με τα κατακόκκινα τεράστια λουλούδια.

Μερικά βράδια κάθονταν ήσυχα στα παγκάκια της παραλιακής
και κοιτούσαν το φεγγάρι που φώτιζε το νησί Φάρος. Ανάσαιναν
τη μυρωδιά της θάλασσας και προσπαθούσαν να μην ακούνε τα
ξεφωνητά των Άγγλων και Αυστραλών φαντάρων. Να αγνοούν τα
στρατιωτικά καμιόνια που διέσχιζαν με σκεπασμένα τα φανάρια
τους, λόγω της συσκότισης, τη λεωφόρο. Οι φαντάροι και τα
καμιόνια ήταν ο πόλεμος. Το φεγγάρι και η θάλασσα ήταν η ζωή.

Ζούσαν μια μεσοβέζικη κατάσταση. Ήταν μαζί, κυκλοφορούσαν
σαν ζευγάρι, αλλά απέφευγαν να συζητούν για το μέλλον τους,
όπως θα έπρεπε να συμβαίνει. Ο Κυριάκος περίμενε και ήταν
σίγουρος ότι όλα θα πήγαιναν καλά.
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Αρχές Μαρτίου ο Γιάννης πήρε τρίμηνη αναρρωτική άδεια. Τον
έστελναν στον Λίβανο, σε αναπαυτήριο, όπως του είπαν. Εκεί
πίστευαν οι γιατροί ότι θα βελτιωνόταν η κατάστασή του.

Τον συνόδεψαν στο σταθμό του τρένου ο Κυριάκος με τη
Μαρία. Τον αποχαιρέτησαν συγκινημένοι. Είχαν συνηθίσει την
παρέα του και του χρωστούσαν ότι χάρη σ’ αυτόν είχαν ξεκινήσει
οι καθημερινές τους συναντήσεις. Άλλωστε σε καιρό πολέμου οι
αποχαιρετισμοί είχαν κι άλλο νόημα, κρυφό. Περιείχαν πάντα το
φόβο κάποιος να μην ξαναγυρίσει, κάποιος να χαθεί.

Ο Γιάννης μπήκε στο τρένο σαν χαμένος. Είδε τους
αγαπημένους του φίλους να του κουνούν τα χέρια απ’ την
αποβάθρα. Έβγαλε το κεφάλι του απ’ το παράθυρο και φώναξε:

«Εγώ θα σας παντρέψω. Να με περιμένετε».
Το τρένο διέσχισε κάμπους με φυτεμένα βαμβάκια και φυτείες

ζαχαροκάλαμου. Στη διακλάδωση Καΐρου, Καντάρα και Σουέζ,
τον κατέβασαν απ’ το τρένο και τον έβαλαν σ’ ένα άλλο που θα
πήγαινε στην Παλαιστίνη.

Έφτασαν στη Γιάφα. Ένα μικρό λιμάνι, αρκετά κλειστό και
καλά προφυλαγμένο από τους ανέμους. Οι φημισμένοι
πορτοκαλεώνες βρίσκονταν πίσω απ’ τα σπίτια, προς τους
χαμηλούς λόφους.

Η Γιάφα στρατοκρατείτο. Παντού υπήρχαν καμιόνια βαμμένα
καφέ και πράσινα για καμουφλάζ και Άγγλοι στρατιώτες. Είχαν
επιβάλει το στυλ και τον αέρα του κατακτητή. Όσοι Άραβες
τύχαινε να συναντηθούν μαζί τους, καθώς περνούσαν με τα
φορτωμένα γαϊδουράκια τους, τους έκαναν βαθιές χαιρετούρες
λέγοντάς τους «Σαΐντα για χαουάγκα», δηλαδή «Xαίρετε, κύριε».

Από τη Γιάφα στη Χάιφα και μετά στη Βηρυτό, το ταξίδι
συνεχίστηκε με στρατιωτικό καμιόνι. Μαζί με τον Γιάννη ήταν κι
άλλοι τρεις Έλληνες με τον ίδιο προορισμό.

Το αυτοκίνητο βγήκε απ’ τα περίχωρα της Βηρυτού κι άρχισε ν’
ανηφορίζει προς το βουνό. Πεύκα, κυπαρίσσια και οι ονομαστοί
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κέδροι του Λιβάνου περνούσαν κι έφευγαν έξω απ’ το
στρατιωτικό καμιόνι.

Έφτασαν στο αναπαυτήριο, που βρισκόταν σε υψόμετρο χιλίων
μέτρων. Είχε ωραία δροσιά και καθόλου υγρασία. Ό,τι έπρεπε για
όσους είχαν στηθικά νοσήματα.

Έντρομος ο Γιάννης κατάλαβε ότι εδώ δεν ήταν ένα απλό
αναπαυτήριο αλλά σανατόριο για φυματικούς.

Πήγε στη διεύθυνση και διαμαρτυρήθηκε. Κάποιο λάθος, τους
είπε, έχει γίνει. Αυτός δεν ήταν φυματικός. Να τον έστελναν
αμέσως πίσω στην Αλεξάνδρεια.

Προσπάθησαν να τον καθησυχάσουν. Του είπαν ότι εκτός από
την πτέρυγα των φθισικών υπήρχε κι η άλλη για όσους
χρειάζονταν ηρεμία και καθαρό αέρα.

Στο σανατόριο έμεινε σχεδόν δύο μήνες. Και καθόλου δε
βελτιώθηκε η κατάστασή του. Αντιθέτως χειροτέρεψε.
Αγριευόταν όταν στην τραπεζαρία όλοι συζητούσαν για
αιμοπτύσεις και πτύελα και κοιτούσαν με ζήλια που δεν έκρυβαν
τους υγιείς που βρίσκονταν εδώ για άλλους λόγους.

Του Γιάννη του είχε γίνει έμμονη ιδέα ότι θα κολλούσε
οπωσδήποτε το μικρόβιο της φυματίωσης. Αποφάσισε να μένει
στο δωμάτιό του και να μην έχει παρέες. Επιπλέον κάπνιζε σαν
φουγάρο, κρυφά στη βεράντα, από αντίδραση.

Έγραφε συνεχώς γράμματα στη ναυτική διοίκηση Βηρυτού και
Αλεξάνδρειας και τους ζητούσε απεγνωσμένα να τον πάρουν από
κει. «Προτιμώ τη φυλακή από το σανατόριο», τους έγραφε.

Στις 20 Απριλίου ήρθε επιτέλους η διαταγή επιστροφής του
στην Αλεξάνδρεια.

Τον υποδέχτηκαν πάλι στο σταθμό απ’ όπου τον είχαν
αποχαιρετήσει ο Κυριάκος με τη Μαρία.

Ο Γιάννης έπεσε στην αγκαλιά τους κλαίγοντας. Είχε
παραμείνει ευσυγκίνητος.
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Όμως η δίμηνη παραμονή του δίπλα σε ανθρώπους
καταδικασμένους τον είχε κάνει να εκτιμήσει τη ζωή.

Στο νοσοκομείο βρέθηκε μαζί μ’ έναν άλλο παλιό φίλο, τον
Γιώργο, πατριώτη του Κυριάκου, από την Ύδρα. Χάρηκε που τον
ξαναείδε, γιατί ο Γιώργος ήταν καταφερτζής και χιουμορίστας κι
όλοι γελούσαν με τ’ αστεία του. Ο Γιώργος, ο Γιάννης κι ο Άλκης θ’
αποτελούσαν μια αχώριστη τριάδα στο μέλλον.

Ο Γιώργος δεν ήταν έφεδρος, όπως οι υπόλοιποι, αλλά μόνιμος
στο Ναυτικό. Είχε μάθει καλά όλα τα κόλπα και τα τερτίπια των
μονίμων και είχε μπει στο νοσοκομείο αποφασισμένος να
λουφάρει. Ο πόλεμος δεν ταίριαζε καθόλου στο χαρακτήρα του.
Παρίστανε με πολλή τέχνη τον άρρωστο. Έτριβε το θερμόμετρο κι
έδειχνε πάντα εμπύρετος, έβηχε σιγανά και μια φορά,
χρησιμοποιώντας αίμα κότας, που Κύριος οίδε πώς έφτασε στα
χέρια του –κάποιον νοσοκόμο θα είχε λαδώσει προφανώς για να
του το προμηθεύσει– υποκρίθηκε ότι είχε κάνει και αιμόπτυση. Δε
θα ξανάμπαινε αυτός σε καράβι, το είχε αποφασίσει, εδώ θα
έβγαζε τον πόλεμο, φυματικός τάχα.
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Σ ΔΙΑΡΚΕΙΑ της απουσίας του Γιάννη είχε λείψει κι ο Κυριάκος
για σαράντα μέρες.

Η Μαρία διαπίστωσε ότι αυτή τη φορά τής έλειψε πολύ. Και του
το έγραψε. Η χαρά του Κυριάκου ήταν απερίγραπτη.
Κυκλοφορούσε με το γράμμα στην τσέπη της φόρμας του και
κάθε τόσο το έβγαζε και το ξαναδιάβαζε. Κάτω στο
μηχανοστάσιο, στην κουκέτα του ή στο κατάστρωμα. Κι αν δεν
ήταν τόσο ντροπαλός, θα ήθελε να το διαβάσει και δυνατά στην
τραπεζαρία. Ο Κυριάκος είχε μια σιγουριά και μια αισιοδοξία
αξιοθαύμαστη. Πίστευε ότι από τη στιγμή που η Μαρία θα
αποφάσιζε, όλα θα πήγαιναν καλά. Και φαίνεται ότι αυτή η ώρα
είχε επιτέλους φτάσει.

Η Μαρία πήγε ένα απόγευμα στην κυρία Θέκλα. Είχε καιρό να
την επισκεφθεί. Κάθισαν και ήπιαν το κλασικό τσάι τους. Η κυρία
Θέκλα είχε παρατηρήσει τη ζωηράδα στα μάτια της Μαρίας και
περίμενε ν’ ακούσει την αιτία.

Η Μαρία της διηγήθηκε το δυστύχημα με το αυτοκίνητο που
είχε πέσει στη θάλασσα, τους δύο νεαρούς άντρες και τον
Αιγύπτιο οδηγό που είχαν πνιγεί. Και μετά από ένα μικρό
δισταγμό, της είπε ότι είχε γνωρίσει έναν έφεδρο υπαξιωματικό
«εξ Ελλάδος» κι ότι έβγαινε φιλικά μαζί του. Χωρίς να το
καταλάβει είχε τονίσει τη λέξη «φιλικά».

Η κυρία Θέκλα τη ρώτησε αν της άρεσε κι εκείνη απάντησε ότι
τον έβρισκε συμπαθητικό και έντιμο. Έπειτα της είπε για την
πρώτη φορά που βγήκαν οι δυο τους, που τον πήγε στον «τάφο»
του Πίτερ και τη συζήτηση που είχαν εκεί.

«Πρώτο ραντεβού στο νεκροταφείο», την πείραξε η κυρία
Θέκλα για ν’ αποφορτίσει την ατμόσφαιρα.

Η Μαρία χαμογέλασε.
Ευτυχώς, σκέφτηκε η κυρία Θέκλα, άρχισε να χαμογελά και ν’

αναγνωρίζει το χιούμορ.
«Και πόσο νομίζεις ότι πρέπει να περιμένεις;» τη ρώτησε.
Η Μαρία ανασήκωσε τους ώμους.



«Δεν ξέρω. Θέλω να πω, ενώ μου είναι πολύ συμπαθητικός...
Δεν ξέρω. Κάτι με κρατάει».

«Φοβάσαι; Φοβάσαι μήπως ενθουσιαστείς και
ξαναπογοητευτείς;»

«Μπορεί να ’ναι κι έτσι. Πάντως ο Κυριάκος είναι ειλικρινής και
μου έχει ξεκαθαρίσει ότι σκέφτεται σοβαρά. Όποτε αποφασίσω,
μου έχει πει, ν’ αρραβωνιαστούμε ή και να παντρευτούμε».

«Άρα εκείνος είναι σίγουρος. Μένει ν’ αποφασίσεις εσύ».
«Εσείς τι γνώμη έχετε;»
«Νομίζω ότι αν σ’ αρέσει, δεν πρέπει να διστάσεις».
«Δεν είναι λίγο νωρίς; Θέλω να πω, δεν έχει περάσει καλά καλά

ούτε χρόνος από...»
«Ο χρόνος δε μετριέται πάντα με το ίδιο μέτρο. Ο πόλεμος που

ζούμε συμπυκνώνει το χρόνο», είπε με σοφία η κυρία Θέκλα.
«Πραγματικά. Κι εγώ αναρωτιέμαι πολλές φορές. Νομίζω ότι

έχουν περάσει χρόνια από τότε... απ’ τον Πίτερ...»
«Πώς είναι η κατάσταση στο νοσοκομείο;» ρώτησε η κυρία

Θέκλα αλλάζοντας θέμα σκοπίμως.
«Ξέρετε, έχουμε γεμίσει τραυματίες –κυρίως Αυστραλούς κι

Άγγλους– απ’ το μέτωπο της ερήμου. Tους έχουν διαθέσει το
πρώην περίπτερο ειδικών νόσων».

«Τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά στα δυτικά, είναι
γεγονός. Ο Ρόμελ τους έχει στριμώξει πολύ προς τα αιγυπτιακά
σύνορα. Να δούμε πού θα οδηγήσει αυτή η κατάσταση».

Η Μαρία γέμισε πάλι με τσάι τα φλιτζάνια τους. Έμειναν για
λίγο σιωπηλές.

«Θέλεις να φέρεις ένα απόγευμα τον Κυριάκο να τον γνωρίσω;»
ρώτησε απαλά η κυρία Θέκλα.

«Ήμουνα έτοιμη να σας το ζητήσω. Ναι, θα ήθελα πάρα πολύ
τη γνώμη σας πριν πάρω την τελική απόφασή μου».

Την έχεις πάρει, αλλά φοβάσαι να το ομολογήσεις και στον ίδιο
σου τον εαυτό, σκέφτηκε η κυρία Θέκλα.
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Ο Ι ΑΔΕΛΦΕΣ ετοίμαζαν το εκκλησάκι των Αγίων Θεοδώρων,
που βρισκόταν στον περίβολο του νοσοκομείου, για το

Πάσχα. Θα έρχονταν οι πρόσκοποι και η φιλαρμονική του
Κανισκέρειου Oρφανοτροφείου Aρρένων, θα έψελναν κι οι
αδελφές, που είχαν φτιάξει μια μικρή χορωδία.

Τη νύχτα της Αναστάσεως όσοι ασθενείς μπορούσαν θα
κατέβαιναν στην εκκλησία, ενώ οι υπόλοιποι θα στέκονταν στα
παράθυρα και θα παρακολουθούσαν από κει μ’ ένα κεράκι στο
χέρι την Aκολουθία.

Τη Μεγάλη Πέμπτη, στις 22 Απριλίου, στις δύο τη νύχτα σήμανε
ένας ακόμα συναγερμός. Γερμανικά αεροπλάνα είχαν κάνει την
εμφάνισή τους στον ουρανό της Αλεξάνδρειας. Είχαν ως συνήθως
για στόχο τους τα πλοία που ναυλοχούσαν στο λιμάνι της.

Η Μαρία ήταν νυχτερινή. Με τις άλλες αδελφές σήκωσαν όσους
ασθενείς ήταν σε θέση να περπατήσουν και τους κατέβασαν στο
καταφύγιο, στο υπόγειο του νοσοκομείου.

Οι νοσοκόμοι σέρνοντας τα φορεία, που ο θόρυβός τους
μεγάλωνε τον τρόμο, κατέβασαν και τους χειρουργημένους. Μόνο
οι βαριά ασθενείς έμειναν στα κρεβάτια τους. Αλλά αυτοί
κινδύνευαν έτσι κι αλλιώς. Έμεναν στο σκοτάδι, τα φώτα είχαν
σβήσει και οι κουρτίνες της συσκότισης δεν τους άφηναν να
βλέπουν το φεγγάρι και να παρηγοριούνται.

Από το υπόγειο άκουγαν τα αντιαεροπορικά και τις βόμβες που
έπεφταν. Ένας φοβερός συριγμός ακούστηκε κι όλοι έκρυψαν τα
κεφάλια τους και περίμεναν την έκρηξη της βόμβας. Αλλά δεν
ακούστηκε τίποτα. Μόνο μια αφύσικη σιωπή, που έσπειρε τον
πανικό. Η βόμβα είχε πέσει κοντά τους, αλλά δεν είχε εκραγεί.

Σήμανε η λήξη του συναγερμού και οι υπεύθυνοι τους είπαν να
παραμείνουν στο καταφύγιο. Η βόμβα που δεν είχε εκραγεί είχε
πέσει έξω από το ναυτικό τμήμα.

Όταν ξημέρωσε, ήρθαν Άγγλοι πυροτεχνουργοί για να την
εξουδετερώσουν. Ο κίνδυνος να εκραγεί την ώρα της
εξουδετέρωσης ήταν μεγάλος. Οι Άγγλοι είχαν εκπαιδεύσει Ινδούς
για να κάνουν τη δύσκολη, τη «βρόμικη» δουλειά.



Με την ψυχραιμία της φυλής τους, οι Σιχ με τα τουρμπάνια στο
κεφάλι έσκυψαν πάνω απ’ τη βόμβα.

Στο καταφύγιο ασθενείς, γιατροί και νοσοκόμες κρατούσαν την
ανάσα τους. Ποτέ δεν είχαν βρεθεί τόσο κοντά σε άμεσο κίνδυνο.
Θα μπορούσε να τιναχτεί ολόκληρο το νοσοκομείο στον αέρα.

Όταν τους ήρθε η είδηση ότι η βόμβα εξουδετερώθηκε, όλοι
ανακουφίστηκαν. Κεράκια άναψαν μπροστά στο εικόνισμα της
Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας, στο εκκλησάκι του καταφύγιου.

Εκείνη η βόμβα έπαιξε το ρόλο της στην απόφαση της Μαρίας.
Ήταν πλέον φανερό ότι ο πόλεμος ήταν προ των πυλών της
Αλεξάνδρειας. Έπρεπε επιτέλους ν’ αποφασίσει.

Το απόγευμα που είχε ρεπό βγήκε απ’ το νοσοκομείο και πήγε
στο νεκροταφείο. Απόθεσε λίγα λουλούδια στον τάφο του Πίτερ.
Ήταν ο τελευταίος αποχαιρετισμός.

Ο Κυριάκος δεν μπορούσε να το πιστέψει όταν η Μαρία του είπε
ότι είχε αποφασίσει ν’ αρραβωνιαστούνε. Το περίμενε με αγωνία
τόσο καιρό, αλλά όταν το άκουσε ξαφνιάστηκε.

Η Μαρία του είπε ότι είχε αποφασίσει ν’ αγοράσουν τις βέρες
και να τις φορέσουν χωρίς επισημότητες. Εκείνος συμφώνησε
αμέσως. Θα συμφωνούσε με οτιδήποτε του έλεγε. Πήγαν στο
χρυσοχοείο ενός Σαμλή στην Ιμπραημία κι αγόρασαν δυο απλές
βέρες. Μετά μπήκαν στην εκκλησία των Ταξιαρχών που ήταν
κοντά. Άναψαν δυο κεράκια και πλησίασαν την εικόνα των
Αγγέλων, του Γαβριήλ που πρόσφερε τον κρίνο στην Παναγία και
του Μιχαήλ που έπαιρνε τις ψυχές. Έκαναν τρεις φορές το σημείο
του σταυρού με τις βέρες και τις φόρεσαν ο ένας στον άλλο.
Φιλήθηκαν και στάθηκαν για λίγο μπροστά στην εικόνα για να
προλάβει η ευλογία να τους σκεπάσει.

Οι φίλοι και οι φίλες ενθουσιάστηκαν όταν τους ανακοίνωσαν
το νέο. Θα γινόταν γλέντι, εξυπακούεται, τους είπαν.

Το γλέντι του αρραβώνα έγινε στις 15 Μαΐου, το βραδάκι.
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Το πρωί είχε επισκεφθεί το νοσοκομείο ο βασιλιάς Γεώργιος ο
Β΄, που βρισκόταν πια στην Αίγυπτο μ’ όλη την εξόριστη ελληνική
κυβέρνηση. Ο Γιάννης πείραζε τον Κυριάκο ότι κουβάλησε
ολόκληρο βασιλιά για τους αρραβώνες του.

Πήγαν στο «Ζέπελιν», ένα κέντρο που συνήθιζαν να πηγαίνουν
για μπίρες και μεζέδες. Είχαν μαζευτεί όλοι οι φίλοι του Κυριάκου
και οι φίλες της Μαρίας.

Ο Γιάννης, ιδιαίτερα συγκινημένος, αποκαλούσε τον εαυτό του
«κουμπάρο», όπως τόσο προφητικά τους το είχε φωνάξει απ’ το
παράθυρο του τρένου που τον πήγαινε στον Λίβανο.

Έκανε ζέστη κι είχαν καθίσει στον κήπο του μαγαζιού. Μια
παρέα Αιγυπτιωτών γλεντούσε δίπλα τους. Βρίσκονταν σε μεγάλο
κέφι. Ένας έπαιζε κιθάρα και οι άλλοι χτυπούσαν ρυθμικά
παλαμάκια και ζητούσαν επιτακτικά από μια μεγαλόσωμη κοπέλα
να σηκωθεί και να χορέψει. Εκείνη δε δίστασε για πολύ.
Σηκώθηκε, πήρε ένα μεταξωτό σάλι που της έδωσαν και το έδεσε
χαμηλά στη λεκάνη της. Άρχισε να κουνιέται και να κυματίζει το
κορμί της, που έχασε τον όγκο του κι έγινε φιδίσιο και αεράτο.
Κουνούσε τα χέρια της που ήταν φορτωμένα με τους χρυσούς
κρίκους που τόσο αγαπούσαν οι Αιγυπτιώτισσες.

«Για άμαρ», φώναζε όλος ο κόσμος, μαζί και η παρέα του
Κυριάκου και της Μαρίας.

Ο Άλκης χτυπούσε κι αυτός παλαμάκια. Έδειχνε χαρούμενος
και ξένοιαστος. Το είχε πάρει απόφαση, φαίνεται. Του άρεσε η
Μαρία πολύ, αλλά ο κώδικας τιμής των «μουντζούρηδων», των
μηχανικών, δε σήκωνε προδοσίες.

Μετά το γλέντι όμως στο «Ζέπελιν» κι αφού αποχαιρέτησε
όλους τους φίλους του, πήγε στα καταγώγια της Ιμπραημίας. Κάτι
σκοτεινά μαγαζιά, που οι καθώς πρέπει αξιωματικοί και ναύτες
απέφευγαν να περνούν το κατώφλι τους. Μπήκε μέσα, κάθισε
μόνος του σ’ ένα τραπέζι και παράγγειλε τρία ούζα. Ο
μαγαζάτορας τα έφερε χωρίς να πει κουβέντα. Ήξερε αυτός από
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καημούς και ντέρτια. Ο Άλκης ήπιε το ένα ούζο μετά το άλλο.
Ήθελε να μεθύσει.

Κάτι χασικλήδες χόρευαν ζεϊμπέκικα που ακούγονταν από
πλάκες γραμμοφώνου. Κάποια στιγμή σηκώθηκε κι ο Άλκης.
Άπλωσε τα χέρια, ζυγίστηκε σαν αετός κι έφερε μερικούς γύρους.
Άφησε τον εαυτό του να εκφραστεί με το βαρύ, αντρικό χορό.
Πατούσε με βαριά μικρά βήματα τη γη, σαν να την τιμωρούσε.
Σήκωνε λίγο το πόδι σαν να δίσταζε και το κατέβαζε πάλι. Είχε
ζαλιστεί απ’ τα ούζα κι ο χορός του έμοιαζε περισσότερο με
απελπισμένο περπάτημα σε δαιδαλώδη λαβύρινθο. Σαν να
έμπαινε σ’ ένα δρομάκι, να έβρισκε αδιέξοδο και να ξαναγύριζε.
Γύριζε και ξαναγύριζε χωρίς να βρίσκει την έξοδο.

Οι χασικλήδες τού χτυπούσαν παλαμάκια και συνόδευαν τον
άντρα που έβλεπαν για πρώτη φορά στο στέκι τους. Όλοι όμως
χωρούσαν εδώ. Οι αδικημένοι, οι πικραμένοι, οι χωρισμένοι, οι
χωρίς ελπίδα ερωτευμένοι.

Τη γαστρορραγία που παρουσίασε την επομένη ο Άλκης στο
νοσοκομείο την απέδωσαν στις παρασπονδίες που είχε κάνει στο
γλέντι των αρραβώνων. Εκείνος, αγέλαστος και σοβαρός,
δικαιολογούσε απόλυτα το παρατσούκλι που του είχαν κολλήσει:
«μονόλυκος». Δηλαδή μοναχικός σαν λύκος έξω απ’ την αγέλη.
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Σ ΤΙΣ 21 Ιουνίου του ’42 ο Ρόμελ κατέλαβε το Τομπρούκ κι
έπιασε είκοσι πέντε χιλιάδες Άγγλους αιχμαλώτους.

Η Αλεξάνδρεια ζούσε μέσα σε μεγάλη ανησυχία κι αναταραχή.
Όλοι ήξεραν ότι ερχόταν η σειρά της. Ο Ρόμελ είχε υποσχεθεί ότι
ως τα τέλη Ιουνίου θα την έχει καταλάβει.

Η ιταλική παροικία πανηγύριζε χωρίς να το κρύβει. Του
ετοίμαζαν μια μεγαλειώδη υποδοχή. Ιταλοί της διπλανής πόρτας
έκαναν σιωπηλές χειρονομίες στους γείτονές τους. Σήκωναν το
χέρι στο λαιμό κι έκαναν μια κοφτή κίνηση. «Θα σας σφάξουμε»,
υπονοούσαν.

Ο Κυριάκος από τις αρχές Ιουνίου είχε πάρει μετάθεση στο
τορπιλοβόλο «Aσπίς» κι είχε φύγει για το Πορτ Σάιντ. Η Μαρία
τον αποχαιρέτησε γεμάτη άσχημα προαισθήματα. Εντούτοις του
έδωσε τη διεύθυνση του Μερκούρη για να έχει κάποιο γνωστό
εκεί που θα πήγαινε.

Στις 28 Ιουνίου ο Ρόμελ έφτασε λίγα χιλιόμετρα έξω απ’ την
Αλεξάνδρεια. Ο κόσμος είχε μουδιάσει. Περίμενε την εισβολή των
Γερμανών από μέρα σε μέρα.

Την επομένη το νοσοκομείο άδειασε από ασθενείς. Ο Γιώργος κι
ο Άλκης δέχτηκαν να φύγουν. Ο Γιάννης αρνήθηκε πεισματικά.
Καλύτερα να τον έβρισκε ο θάνατος εδώ. Καλύτερη η αιχμαλωσία
παρά η περιπέτεια. Δε δέχτηκε να ξαναμπεί σε πλοίο και να
βρεθεί πάλι στη θάλασσα.

«Πιο καλά το σύρμα του στρατοπέδου αιχμαλώτων από το βυθό
της θάλασσας», τους είπε και τους αποχαιρέτησε κλαίγοντας.

Η Μαρία ήταν η μόνη από τις γνωστές αδελφές που πήρε την
απόφαση να φύγει. Η Μαρίκα είχε ετοιμάσει τη βαλίτσα της, αλλά
την τελευταία στιγμή την ξανάνοιξε κι έβγαλε τα πράγματά της.
Εκείνη είχε εδώ την οικογένειά της. Η Μαρία κανέναν. Ο
Κυριάκος έλειπε στο Πορτ Σάιντ. Προτιμότερο λοιπόν να έφευγε
με τον Γιώργο και τον Άλκη. Έτρεξε αλλόφρων στο Ταχυδρομικό
Ταμιευτήριο να σηκώσει τα λεφτά της, όπως έκανε όλος ο κόσμος.
Κάθισε υπομονετικά στην ουρά, αλλά όταν έφτασε μπροστά στο
γκισέ, ο ταμίας τής είπε ότι είχαν εντολή να μη δίνουν χρήματα.



Της έγραψε μια απόδειξη για το ποσόν που είχε κατατεθειμένο.
Το πήρε απελπισμένη. Τι να της έκανε η απόδειξη; Εκείνη ήθελε
τα λεφτά της.

Η διεύθυνση του νοσοκομείου είχε ορίσει ποιες αδελφές
–κυρίως οι εξ Ελλάδος– θα ακολουθούσαν τους ασθενείς στο
πλοίο που θα έφευγε. Η Μαρία δεν ήταν μέσα σ’ αυτές. Την
απείλησαν ότι αυτό που έκανε ήταν εγκατάλειψη θέσης εν καιρώ
πολέμου και ότι θα την περνούσαν από στρατοδικείο, άσε που θα
έχανε και τη θέση της.

Πότε; Όταν ο Ρόμελ θα σουλατσάριζε με τους
Γερμανούς στην Αλεξάνδρεια, σκέφτηκε η Μαρία
και δεν έκανε πίσω. Άλλες πέντε αδελφές πήραν την
ίδια απόφαση.

«Εγκαταλείπετε το νοσοκομείο, που σας φέρθηκε
τόσο καλά, φορώντας τη στολή του κι ακολουθείτε
τους εξ Ελλάδος», τους είπε η προϊσταμένη σε μια
τελευταία προσπάθεια να τις πείσει.

Μπήκαν στο «Kορινθία», που ήταν ένα παμπάλαιο φορτηγό
πλοίο, επιταγμένο απ’ το στρατό. Τραυματίες, χειρουργημένοι της
προηγούμενης μέρας, ασθενείς και αδελφές γέμισαν το
κατάστρωμα, το σαλόνι και τις καμπίνες.

Στοιβαγμένοι και ξαπλωμένοι ο ένας δίπλα στον άλλον γέμισαν
με τα βογγητά τους τον αέρα.

Η Μαρία ανέλαβε αμέσως υπηρεσία. Της ανάθεσαν το
συσσίτιο. Έμπαινε από καμπίνα σε καμπίνα και μοίραζε το
φαγητό. Είδε πολλούς γνωστούς ασθενείς από το τμήμα της.

Το «Kορινθία» θ’ ακολουθούσε το κομβόι των πλοίων που είχαν
προορισμό το Σουέζ κι από κει θα έβγαιναν στην Ερυθρά
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Θάλασσα. Τη νηοπομπή αποτελούσαν πέντε αντιτορπιλικά, δύο
καταδρομικά και το περίφημο «Medway». Όλα εγγλέζικα.

Το «Medway», το καμάρι του αγγλικού στόλου που βρισκόταν
στην Αίγυπτο, ήταν βάση υποβρυχίων. Ένα τεράστιο πλοίο, ένα
υπερωκεάνιο, με εκκλησία, φαρμακείο, νοσοκομείο, μαγαζιά
ανεφοδιασμού και τροφίμων και μηχανουργείο που επισκεύαζε
όποια βλάβη παρουσίαζαν τα βρετανικά υποβρύχια.

Το κομβόι ξεκίνησε αργά να βγαίνει από το λιμάνι της
Αλεξάνδρειας. Οι Άγγλοι έκαναν διαρκώς σήματα στο
«Kορινθία», που, φορτωμένο μέχρι τα μπούνια με κόσμο και με
παμπάλαιες μηχανές, καθυστερούσε όλα τα άλλα πλοία.

Στις έντεκα το πρωί κι ενώ βρίσκονταν στ’ ανοιχτά της
Αλεξάνδρειας, έπεσαν σε ενέδρα γερμανικών υποβρυχίων, που
τους περίμεναν ύπουλα.

Μια τορπίλη χτύπησε το «Medway». Το πλοίο πήρε κλίση
δεκαπέντε μοιρών και μετά ξάπλωσε στο πλάι, σαν βαριά
πληγωμένη φάλαινα.

Απ’ το «Kορινθία» η Μαρία έβλεπε έντρομη τον κόσμο που
έτρεχε πάνω στις λαμαρίνες φορώντας σωσίβια. Κανένας όμως
δεν έπεφτε στη θάλασσα. Οι Άγγλοι παρέμεναν πειθαρχημένοι
ακόμα και σε τέτοιες στιγμές. Ένα τραγούδι ακούστηκε απ’ το
«Medway». Το τραγούδι της εγκατάλειψης. Ανατρίχιασαν όλοι
πάνω στο παλιό ελληνικό φορτηγό. Και ξαφνικά, σαν να το
άρπαξε ένα τεράστιο χέρι από την πρύμη, το «Medway» σήκωσε
την πλώρη του και βυθίστηκε.

Γέμισε η θάλασσα ανθρώπους που κολυμπούσαν προς τα
παραπλέοντα σκάφη κι αντικείμενα που επέπλεαν. Λαχανικά και
φρούτα, μαδέρια και ξύλινα καφάσια, μπουκάλια με κρασί και
νοσοκομειακοί οροί, σωσίβια άδεια και χρωματιστά αμπαζούρ.
Λες κι ένα υπαίθριο παζάρι είχε διαλυθεί πριν την ώρα του κι οι
μικροπωλητές παράτησαν την πραμάτεια στην τύχη της.
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Οι απώλειες δεν ήταν μόνο σε ανθρώπους. Το «Medway»
κουβαλούσε πεντακόσιες βόμβες βυθού και το κομβόι βασιζόταν
πάνω του για την προστασία τόσων καραβιών.

Θυμωμένοι οι Άγγλοι με τη βραδυπορία του «Kορινθία», τους
θεώρησαν ως ένα βαθμό υπαίτιους και τους άφησαν να τους
ακολουθούν από μακριά, σαν να τους τιμωρούσαν.

Απ’ το «Kορινθία» έβλεπαν τα εγγλέζικα καράβια ν’
απομακρύνονται και πίστεψαν ότι σε λίγο θα είχαν κι αυτοί τη
μοίρα του «Medway».

Ο καπετάνιος είχε διατάξει να φορέσουν όλοι σωσίβια, μόνο
που τα σωσίβια δεν έφταναν για τόσο κόσμο.

Η Μαρία φόρεσε με το ζόρι το σωσίβιο που της έδωσε ο Άλκης.
«Πάρ’ το», της είπε, «εγώ ξέρω καλό κολύμπι».
Πλήρωμα και επιβάτες κοιτούσαν μ’ αγωνία τη θάλασσα. Ο

καπετάνιος τούς είχε πει αν δουν να εξέχει κάτι, περισκόπιο
υποβρυχίου ή νάρκη, να βάλουν τις φωνές.

Όταν είχαν βγει πια απ’ τα χωρικά ύδατα της Αιγύπτου, η
Μαρία θυμήθηκε ότι είχε αφήσει την απόδειξη του Ταμιευτηρίου
και το βιβλιάριο κάτω, στην καμπίνα που είχαν δώσει στις
νοσοκόμες. Παρακάλεσε τον Γιώργο να πάει να της τη φέρει κι
εκείνος την αποκάλεσε τρελή, αν πίστευε ότι θα κατέβαινε κάτω
με τέτοιες συνθήκες.

Η Μαρία έκανε νοερά το σταυρό της κι άρχισε να κατεβαίνει τις
κάθετες σκάλες του πλοίου. Το σωσίβιο τη δυσκόλευε πολύ.
Πέρασε τους διαδρόμους με τους τραυματίες που φώναζαν
«Aδελφή, αδελφή». Σταματούσε κάθε λίγο. Δεν ήθελαν κάτι
συγκεκριμένο. Μια λέξη παρηγοριάς κι ελπίδας τούς έφτανε.

Η καμπίνα των αδελφών ήταν άδεια. Άνοιξε τη βαλίτσα, εκείνη
την ωραία με την μπρούντζινη κλειδαριά, και βρήκε την απόδειξη
και το βιβλιάριο, τα πήρε κι ανέβηκε πάλι στο κατάστρωμα.

Ο τορπιλισμός του «Medway» άλλαξε τα σχέδια των Άγγλων. Δε
θα μπορούσαν να βγουν χωρίς την προστασία του κι ακάλυπτοι
στην Ερυθρά. Αποφάσισαν να οδηγήσουν το κομβόι στη Χάιφα.
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Τελευταίο έφτασε το μεσημέρι στο λιμάνι της Χάιφα το
«Kορινθία». Κόσμος πολύς είχε μαζευτεί και το περίμενε.
Έλληνες του Λιβάνου, παλαιοί ασθενείς του νοσοκομείου της
Αλεξάνδρειας και πρόσφυγες από την Ελλάδα.

Έλληνες αξιωματικοί, που βρίσκονταν από πριν στην αγγλική
ναυτική βάση της Χάιφα, έκαναν έλεγχο στα χαρτιά τους. Ο
Γιώργος διατάχτηκε να μείνει στη Χάιφα, στη διάθεση του
Ναυαρχείου, ως μόνιμος υπαξιωματικός που ήταν. Τσάμπα πήγε
τόσος κόπος και τόσα κόλπα να παριστάνει τον φυματικό στο
νοσοκομείο. Τώρα πάλι σε μάχιμη μονάδα θα έμπαινε. Χαιρέτησε
τη Μαρία και τον Άλκη περίλυπος. Άραγε θα τους ξανάβλεπε;

Οι Εγγλέζοι έφεραν στρατιωτικά καμιόνια και είπαν στις
νοσοκόμες να βάλουν μέσα τους ασθενείς. Αφού τους
τακτοποίησαν στ’ αυτοκίνητα, ανέβηκαν κι οι γιατροί με τις
αδελφές και η φάλαγγα ξεκίνησε.

Μπήκαν σ’ έναν ερημότοπο. Ένα ζεστό αεράκι έφτανε στα
καμιόνια κι έφερνε μυρωδιές από καμένες κοπριές και ήχους από
γαβγίσματα σκύλων. Η ζέστη όσο προχωρούσε η μέρα γινόταν
αποπνικτική. Οι αδελφές προσπαθούσαν ν’ ανακουφίσουν όσο
μπορούσαν τους τραυματίες, που υπέφεραν απ’ τα
σκαμπανεβάσματα του αυτοκινήτου. Τους έβρεχαν τα χείλη με το
λιγοστό νερό που είχαν στα παγούρια τους.

Σε λίγο τελείωσε ο ασφαλτοστρωμένος δρόμος και μπήκαν σε
χωματόδρομο. Η σκόνη που σήκωναν τα μπροστινά καμιόνια τούς
έπνιγε. Οι αδελφές έβγαλαν τα καπέλα τους και προσπαθούσαν μ’
αυτά να προφυλάξουν όπως μπορούσαν τους τραυματίες.

Πού τους πήγαιναν, άρχισαν ν’ αναρωτιούνται. Πουθενά δε
φαινόταν ένα χωριό, κάτι που να δείχνει ανθρώπινη παρουσία.
Λόφοι κι άλλοι λόφοι, παντού λόφοι από κιτρινωπό χώμα.

Έφτασαν επιτέλους το απόγευμα στο Σαραφάν. Στρατιωτικό
αεροδρόμιο και στρατόπεδο αιχμαλώτων μαζί. Στα διπλανά
χωράφια αεροσκάφη διαφόρων τύπων ήταν αραδιασμένα για
επισκευή. Ένας ψηλός φράχτης από αγκαθωτό συρματόπλεγμα
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περιτριγύριζε το στρατόπεδο. Μέσα στον περίβολο Ιταλοί και
Γερμανοί αιχμάλωτοι τους κοιτούσαν σιωπηλοί. Δεκάδες
αντίσκηνα ήταν στημένα σ’ όλη την έκταση του στρατοπέδου.

Ήρθαν Άγγλοι στρατιώτες και τους είπαν να κατεβάσουν τους
τραυματίες και τους ασθενείς απ’ τα καμιόνια. Τους αράδιασαν
πάνω στο χώμα. Οι Άγγλοι, αφού τους μέτρησαν σαν τα πρόβατα,
έστειλαν φορεία και φαντάρους για να τους μεταφέρουν στ’
αντίσκηνα.

Τις αδελφές τις οδήγησαν σ’ ένα ξεχωριστό. Είχε μέσα δέκα
κρεβάτια εκστρατείας.

Τακτοποιήθηκαν και πήγαν στο αντίσκηνο-τραπεζαρία για
φαγητό. Οι Εγγλέζοι τους έδωσαν γαλέτες και κονσέρβες
σαρδέλας. Μάταια οι εξ Ελλάδος αδελφές ζητούσαν ψωμί.

Το βράδυ έπεσε η γνωστή ψύχρα. Στο αντίσκηνό της η Μαρία
κρύωνε και προσπαθούσε να κοιμηθεί. Παρ’ όλη την κούραση και
την ταλαιπωρία δεν το κατάφερε. Τώρα που είχε περάσει η
μεγάλη μπόρα, που είχαν ξεφύγει τον κίνδυνο και τέλος πάντων
είχαν τακτοποιηθεί, νέες ανησυχίες την κατέλαβαν. Πού
βρισκόταν ο Κυριάκος; Ο Ρόμελ είχε μπει τελικά στην
Αλεξάνδρεια; Πόσο θα έμεναν εδώ; Τι θα έκανε η ίδια;
Ερωτήματα χωρίς απαντήσεις.

Ξύπνησε αξημέρωτα από έναν ήχο σαν να χτυπούσαν ταμ-ταμ.
Πετάχτηκαν όλες οι αδελφές απ’ τα κρεβάτια τους και βγήκαν στο
πρωινό αγιάζι.

Ο Άγγλος σκοπός τις πλησίασε. Τον ρώτησαν τι ήταν αυτό που
ακουγόταν σαν αφρικανικό ταμ-ταμ. Εκείνος γέλασε και τους είπε
ότι οι Ιταλοί αιχμάλωτοι ετοίμαζαν γαλέτες. Έπαιρναν μπάλες
ζυμαριού και το χτυπούσαν για να του δώσουν το γνωστό σχήμα.

Οι νοσοκόμες γύρισαν στο αντίσκηνό τους, ξάπλωσαν πάλι κι
έμειναν να σκέφτονται τα ίδια πράγματα, η κάθε μια για τον
εαυτό της.

Έμειναν στο Σαραφάν μια βδομάδα. Οι αδελφές περιποιούνταν
τους ασθενείς με τα πρωτόγονα μέσα που είχαν στη διάθεσή τους.
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Πολλοί από τους χειρουργημένους άρχισαν να παρουσιάζουν
σημεία γάγγραινας. Οι υπόλοιποι υπέφεραν απ’ το κακό φαγητό.
Έδιναν σ’ όλους γαλέτες και κονσέρβες σαρδέλας και κορνμπίφ.

Ένας που έπασχε από ίκτερο αρνιόταν να φάει. Τρύπησε το
τσίγκινο πιάτο του, το έδεσε μ’ ένα σκοινάκι και το έσερνε πίσω
του σαν σκυλάκι. Περιφερόταν στο στρατόπεδο σαν χαμένος. Οι
Εγγλέζοι πίστεψαν ή ότι είχε τρελαθεί ή ότι τους έκανε καψώνια
για να τους γελοιοποιήσει. Τον έβαλαν λοιπόν, για να τον
δοκιμάσουν, μπροστά στο πηγάδι του στρατοπέδου, του έδωσαν
ένα καλαθάκι και τον διέταξαν να ανεβάζει νερό μ’ αυτό. Ο
άνθρωπος όλη τη μέρα ανέβαζε και κατέβαζε υπομονετικά το
καλαθάκι. Οι Εγγλέζοι τον παρακολουθούσαν ψυχροί σαν
παγοκολόνες. Τη νύχτα τον έκλεισαν στο ψυχιατρείο, δηλαδή σε
μια κλούβα ξύλινη με σίδερα στο μοναδικό της παράθυρο.

Οι γιατροί του στρατοπέδου αποφάσισαν να μεταφέρουν τους
βαρύτερα ασθενείς και τραυματίες στη Χεντέρα, μια κωμόπολη
νότια της Χάιφα, που είχε ένα υποτυπώδες νοσοκομείο. Όρισαν
ποιες αδελφές θα τους συνόδευαν. Ήταν κι η Μαρία, μαζί με τις
άλλες φυγάδες του Κοτσικείου, μεταξύ αυτών που θα έφευγαν.

Ένιωσε σαν να γλιστρούσε το έδαφος απ’ τα πόδια της όταν το
έμαθε. Είχε εγκαταλείψει τη θέση της στο νοσοκομείο κι είχε
φύγει με τους φίλους της για να μην είναι μόνη όταν θα έμπαινε ο
Ρόμελ στην Αλεξάνδρεια. Κι ορίστε, ο Γιώργος είχε μείνει στη
Χάιφα και τώρα θ’ άφηνε και τον Άλκη εδώ.

Πήγε και τον βρήκε για να του πει τα δυσάρεστα νέα. Κάθισαν
οι δυο τους σ’ ένα υψωματάκι έξω απ’ το στρατόπεδο για να
συζητήσουν με την ησυχία τους.

Έβλεπαν απ’ το λοφάκι τους Ιταλούς αιχμαλώτους που έπαιζαν
ποδόσφαιρο μ’ ένα πάνινο τόπι. Οι Γερμανοί περιφέρονταν στο
δικό τους χώρο, διαρκώς φρουρούμενοι, ως πιο επικίνδυνοι.

Ο Άλκης έβγαλε απ’ την κάλτσα του ένα χάρτινο αιγυπτιακό
πεντόλιρο και της το έδωσε. Η Μαρία αρνήθηκε, γιατί ήξερε ότι
ήταν τα μοναδικά του χρήματα.
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«Πάρ’ τα εσύ», επέμεινε ο Άλκης. «Εγώ εδώ δεν έχω τι να τα
κάνω».

Στενοχωριόταν πολύ που έφευγε η Μαρία και θα ήταν μόνη της
σε ξένο τόπο.

«Πού να βρίσκεται άραγε ο Κυριάκος; Θα έχει μάθει τα νέα;»
τον ρώτησε η Μαρία.

Ο Άλκης δεν μπορούσε βέβαια να της απαντήσει γιατί δε
γνώριζε. Του είχε περάσει όμως η σκέψη ότι ο Υδραίος μπορεί να
είχε θυμώσει μαζί της επειδή έφυγε απ’ την Αλεξάνδρεια και να
διέλυε τον αρραβώνα. Τότε θα την παντρευόταν αυτός. Δεν της το
είπε όμως. Δεν ήταν η στιγμή κατάλληλη.

Ο Κυριάκος, ανήσυχος από τις ειδήσεις που ήθελαν τον Ρόμελ να
είναι έξω απ’ την Αλεξάνδρεια, είχε σχεδόν παραφρονήσει.
Ζητούσε απ’ τον Μερκούρη πολιτικά ρούχα για να πάει στην
Αλεξάνδρεια και να βρει τη Μαρία. Τι θα έκανε όταν την έβρισκε
δεν ήξερε. Αρκεί να ήταν μαζί της.

Με μεγάλη δυσκολία τον έπεισε ο Μερκούρης. Του είπε ότι θα
τον έστηναν στα δύο μέτρα ως λιποτάκτη αν τον έπιαναν.
Ευτυχώς έφτασε εγκαίρως ένα γράμμα της Μαρίας απ’ τη Χάιφα.
Ένα σημείωμα καλύτερα, που είχε προλάβει να ταχυδρομήσει
πριν φύγουν με τα καμιόνια για το Σαραφάν.

Πιο ήσυχος, επειδή η Μαρία ήταν μακριά απ’ τον κίνδυνο,
γύρισε στο καράβι του κι έκανε υπομονή.

Ήρθε κι άλλο γράμμα, κανονικό, αυτή τη φορά απ’ τη Χεντέρα.
Η Μαρία του έγραφε ότι εργαζόταν στο μικρό νοσοκομείο κι ότι
σύντομα θα τις προωθούσαν πάλι στην Αλεξάνδρεια, που είχε
γλυτώσει απ’ τον Ρόμελ. Του έγραφε επίσης ότι ο Γιώργος ήταν
στη Χάιφα κι ο Άλκης είχε παραμείνει στο Σαραφάν.
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Στο μικρό νοσοκομείο της Χεντέρα η Μαρία είδε τα χειρότερα.
Όσα δεν είχε δει ποτέ της στο Κοτσίκειο, επειδή εκεί εργαζόταν
στο παθολογικό.

Η γάγγραινα είχε προχωρήσει σε πολλούς χειρουργημένους,
που λόγω της κατάστασης δεν τους είχαν γίνει έγκαιρα οι αλλαγές
των τραυμάτων. Οι κραυγές τους, όταν τους έκοβαν τα σαπισμένα
μέλη στο χειρουργείο, ακούγονταν μέχρι έξω. Κι έπειτα η
απελπισία των ακρωτηριασμένων, που ένιωθαν να τους
μουδιάζουν –δήθεν– τα κομμένα μέλη τους, αυτά που είχαν
πεταχτεί στους κάδους του χειρουργείου.

Στα τέλη Ιουλίου η Μαρία και οι άλλες φυγάδες του Κοτσικείου
πήραν διαταγή να φύγουν για Κάιρο και να παρουσιαστούν στην
αρμόδια υπηρεσία για ν’ απολογηθούν.

Τις έντυσαν στρατιωτίνες, με χακί φούστα, μπλούζα και δίκοχο,
και τις φόρτωσαν σ’ ένα τρένο που θα περνούσε απ’ τη Γάζα και
θα κατευθυνόταν προς Αλεξάνδρεια. Εκείνες θα κατέβαιναν στη
διακλάδωση Καΐρου – Καντάρα και θ’ άλλαζαν τρένο για Κάιρο.

Τα βαγόνια ήταν γεμάτα από Αυστραλούς και Νεοζηλανδούς,
που πήγαιναν να ενισχύσουν τα αγγλικά στρατεύματα της
Δυτικής Ερήμου.

Δεν ήξεραν βέβαια ότι επρόκειτο να πάρουν μέρος στη μεγάλη
μάχη που θα γινόταν στις 31 Αυγούστου στο Αλάμ Χάλφα. Πολλοί
απ’ αυτούς θα άφηναν την τελευταία τους πνοή στην έρημο και δε
θα ξανάβλεπαν ποτέ τα πλούσια δάση της Αυστραλίας και της
Νέας Ζηλανδίας.

Το τρένο έτριζε ολόκληρο καθώς προχωρούσε. Ένας καυτός
αέρας έμπαινε απ’ τα παράθυρα κι έκανε τους επιβάτες να
ιδρώνουν. Το τρένο πήγαινε τόσο αργά, που οι επιβάτες θα
μπορούσαν να πηδήξουν έξω και να ξανανέβουν στις θέσεις τους.
Μικροί Άραβες ανέβαιναν στις στάσεις και πουλούσαν πίτες και
βραστά αυγά περιστεριών.

Ένας Αυστραλός κέρασε τις νοσοκόμες τσιγάρα. Πήρε κι η
Μαρία. Ο Αυστραλός κατάλαβε ότι η κοπέλα δεν είχε
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ξανακαπνίσει. Της έδειξε με ήσυχες κινήσεις πώς έπρεπε να
ρουφήξει και να πάρει κάτω τον καπνό. Η Μαρία τον μιμήθηκε
και πνίγηκε. Γέλια γέμισαν το βαγόνι και «μπράβο» ακούστηκαν
από πολλούς στρατιώτες. Γέλασε κι η Μαρία και
ξαναπροσπάθησε. Αυτή τη φορά τα κατάφερε. Τη ζάλισε το
τσιγάρο, αλλά της άρεσε. Τη χρειαζόταν τη ζαλάδα του.

Η Μαρία δεν είχε ξαναπάει στο Κάιρο. Ευτυχώς μία από τις
αδελφές που πήγαιναν προς απολογία, η Γαλάτεια, ήταν
γεννημένη εκεί και ήξερε τα κατατόπια.

Έφτασαν στο κτήριο που στεγαζόταν το Υπουργείο Εθνικής
Άμυνας, όπου τους είχαν πει ότι έπρεπε να παρουσιαστούν.

Ανέβηκαν τα σκαλιά και βρήκαν τον υπασπιστή του Παναγιώτη
Κανελλόπουλου, που ήταν υπουργός Εθνικής Άμυνας της
εξόριστης ελληνικής κυβέρνησης.

Ο αξιωματικός τούς έκανε ορισμένες ερωτήσεις, πραγματική
ανάκριση στην ουσία, τις μάλωσε κι αυτός που εγκατέλειψαν τις
θέσεις τους, αλλά τους είπε ότι η κατάσταση στο ελληνικό
νοσοκομείο ήταν τόσο δύσκολη, που είχαν ανάγκη και την
«τελευταία νοσοκόμα».

Αυτό τις έθιξε, αλλά δεν είπαν κουβέντα. Ας γύριζαν στη
δουλειά τους, έστω κι ως «τελευταίες».

Εκείνη την ώρα βγήκε απ’ το γραφείο του κι ο Παναγιώτης
Κανελλόπουλος. Είδε τις έξι στρατιωτίνες και μελιστάλακτος
ρώτησε τι συνέβαινε.

Ο υπασπιστής τού εξήγησε. Ο υπουργός κούνησε το κεφάλι του
και του είπε να τους δώσει αμέσως εντολή για πρόσληψη. Μετά
τους έβγαλε κι ένα δεκάρικο λόγο περί καθήκοντος και πατρίδος.

Ανακουφισμένες οι έξι, με την εντολή διορισμού στις τσέπες
τους βγήκαν στους πολύβουους δρόμους του Καΐρου.

Καθώς κατευθύνονταν προς το σιδηροδρομικό σταθμό,
πέρασαν μπροστά από ένα φωτογραφείο. Μπήκαν μέσα για μια
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αναμνηστική φωτογραφία. Μια φωτογραφία που σηματοδοτούσε
το τέλος της περιπέτειας.

Τρεις μπροστά και τρεις πίσω, χαμογελαστές, με τα δίκοχα στο
κεφάλι, φωτογραφήθηκαν. Η Γαλάτεια ήταν η μόνη που φορούσε
γυαλιά και η Μαρία η μόνη που φορούσε στραβά το καπελάκι της.
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T Ο ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ του ’42 ήρθε και ανακούφισε την
Αλεξάνδρεια από την πολλή ζέστη.

Η Μαρία δούλευε πάλι κι όλα ήταν όπως πριν. Σαν να μην είχε
μεσολαβήσει η φυγή της με το «Kορινθία», η βύθιση του
«Medway», το στρατόπεδο στο Σαραφάν, οι ακρωτηριασμοί στο
νοσοκομείο της Χεντέρα. Κι αν δεν ήταν οι νυχτερινοί εφιάλτες,
που την έκαναν να πετιέται κάθιδρη από το κρεβάτι, θα ήταν σαν
να μην είχαν συμβεί ποτέ όλ’ αυτά.

Ο Κυριάκος παρέμενε στο Πορτ Σάιντ κι ο Γιάννης είχε βγει απ’
το νοσοκομείο κι έμενε στο αναρρωτήριο του Ναυτικού. Ήταν
καλύτερα αλλά όχι εντελώς καλά. Μια κυκλοθυμία τον έκανε να
πέφτει απ’ τα ουράνια στο έρεβος και να μην έχει σταθερή
συμπεριφορά.

Ο Γιώργος με τα γνωστά καμώματά του είχε επιστρέψει στο
νοσοκομείο, το ίδιο κι ο Άλκης, με σοβαρή υποτροπή στο έλκος
του μετά από τρεις μήνες στο Σαραφάν, όπου έτρωγε εντελώς
ακατάλληλη τροφή.

Τον Οκτώβρη ο Άγγλος στρατηγός Μοντγκόμερι εξαπέλυσε
μεγάλη αντεπίθεση κι ανάγκασε τους Γερμανούς σε υποχώρηση
πίσω από τα σύνορα της Αιγύπτου με τη Λιβύη. Ο Ρόμελ ήταν
υποχρεωμένος να υποχωρεί συνέχεια.

Στην ιταλική παροικία της Αλεξάνδρειας επικρατούσε
κατήφεια. Απέφευγαν να κυκλοφορούν πολύ και η ελπίδα τους
ήταν ότι οι γείτονες θα είχαν ξεχάσει τις απειλητικές χειρονομίες
του Ιουνίου, όταν περίμεναν τον Ρόμελ να μπει θριαμβευτής στην
πόλη.

Όταν ήρθε ο Κυριάκος το Νοέμβριο, συναντήθηκαν με
λαχτάρα. Είχαν να ιδωθούν πέντε μήνες και σε λίγο ο Κυριάκος
θα έφευγε πάλι με αποστολή στην Αμερική, για να παραλάβουν
και να φέρουν το ανθυποβρυχιακό σκάφος «Γεώργιος B΄», δώρο
της Αμερικής στον ελληνικό στόλο.



Πήγαν στην παραλιακή, στην έρημη πλαζ του Σαν Στέφανο. Ο
Κυριάκος δεν μπορούσε να περιμένει να φτάσουν στις σκοτεινές
μεριές. Τη σταματούσε όλη την ώρα και τη φιλούσε. Του είχε
λείψει πολύ. Κι είχε τρομάξει τόσο όταν πίστεψε ότι χάθηκαν για
πάντα εκείνες τις δύσκολες μέρες του Ιουνίου.

Καθισμένοι αγκαλιά μέσα σε μια καμπίνα, για να
προστατεύονται απ’ την ξαφνική βροχή, σχεδίαζαν το μέλλον
τους.

Ο Κυριάκος της είπε ότι όταν θα γύριζε απ’ την Αμερική, θα
έπρεπε πια να παντρευτούν. Δεν είχαν κανένα λόγο να
περιμένουν περισσότερο. Κι ότι θα έπρεπε η Μαρία να ψάξει και
να βρει ένα κατάλληλο σπίτι για να μείνουν. Ένα φτηνό σπίτι,
ανάλογα με τα οικονομικά τους. Ο Κυριάκος δεν ήθελε να την
αφήσει να δουλέψει κι άλλο στο νοσοκομείο. Τώρα θα έπρεπε πια
να ξεκουραστεί και να ηρεμήσει.

Στις 19 Ιανουαρίου 1943 τα ρωσικά στρατεύματα απελευθέρωσαν
το Λένινγκραντ από τους Γερμανούς. Οι Έλληνες αντιφασίστες
στην Αίγυπτο πανηγύρισαν.

Στην Αλεξάνδρεια οργίαζε η κατασκοπία. Δεν ήξερες σε ποιον
μπορούσες να μιλήσεις ελεύθερα. Τα στόματα έμεναν σφιχτά
κλεισμένα. Η ελληνική αντικατασκοπία είχε στο μάτι τους
κινηματίες του Nαυτικού.

Ναύτες κι υπαξιωματικοί που είχαν χρεία χειρουργικής
επέμβασης απαιτούσαν να μπαίνει στο χειρουργείο και κάποιος
συνάδελφος της απολύτου εμπιστοσύνης τους, για να τους
χτυπήσει στο στόμα αν τύχαινε και λόγω της νάρκωσης άρχιζαν
να μαρτυράνε μυστικά και ονόματα συντρόφων.

Ο Κυριάκος και η γνωστή τριανδρία –Γιάννης, Γιώργος και
Άλκης– αγωνίζονταν να κρατηθούν μακριά απ’ όλα αυτά.

229/340



Ο Γιάννης είχε μετατεθεί στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων της
Αλεξάνδρειας, σε μια «ευχάριστη» υπηρεσία, όπως την
περιέγραφε στους άλλους.

Ο Άλκης παρέμενε στο νοσοκομείο και ο Γιώργος, που δεν
έπιασαν τα κόλπα του, βρισκόταν στο πλοίο «Aσπίς».

Ο Κυριάκος έγραφε μεγάλα γράμματα στη Μαρία από το
Μαϊάμι της Φλόριντα, όπου βρισκόταν με άλλους που θα
αποτελούσαν το πλήρωμα του «Γεώργιος B΄». Η εκεί ομογένεια
τους είχε ανοίξει την αγκαλιά της. Της έστειλε δύο φωτογραφίες.
Φορούσε τη λευκή καλοκαιρινή στολή, ήταν τέλη Μαΐου, γύρω
του βρίσκονταν άλλοι συνάδελφοι που αγκάλιαζαν νεαρές
κοπέλες, αλλά ο Κυριάκος είχε μοστράρει το χέρι με τη βέρα του,
για να της δείξει ότι αυτός παρέμενε βράχος ακλόνητος.

Εκτός από τις φωτογραφίες και τα γράμματα, της έστειλε και
καρτ-ποστάλ από τα Everglades, τις περίφημες ελώδεις περιοχές
της Φλόριντα με τα εξωτικά πουλιά και τα δέντρα που φύτρωναν
μέσα στα έλη.

«Πρασινάδες, Μαρία μου», της έγραφε, «πρασινάδες παντού.
Κρέμονται σαν κουρτίνες απ’ τα δέντρα. Εγώ όμως προτιμώ τα
βράχια της Ύδρας και την άμμο της Αιγύπτου».

Η Μαρία πήρε και δύο γράμματα, που της έδωσαν μεγάλη
χαρά, από την αδελφή και τη μητέρα του Κυριάκου. Της έγραφαν
πόσο είχαν χαρεί που ο Κυριάκος τους αρραβωνιάστηκε μια τόσο
καλή κοπέλα, όπως ο ίδιος τους είχε γράψει, και ότι όταν με το
καλό τελείωνε ο πόλεμος, θα την περίμεναν στην Αθήνα, στη νέα
της οικογένεια.

Το Μάιο του ’43 τελείωσε ο πόλεμος στη βόρεια Αφρική. Η
Μπιζέρτα και η Τύνιδα κατελήφθησαν από τους Συμμάχους και
διακόσιες πενήντα χιλιάδες Γερμανοί και Ιταλοί πιάστηκαν
αιχμάλωτοι.

Τον Ιούλιο ο Μουσολίνι συνελήφθη αιχμάλωτος και
αντικαταστάθηκε από τον Μπαντόλιο, ο οποίος στις 3
Σεπτεμβρίου υπέγραψε μυστικά την παράδοση της Ιταλίας. Την
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ίδια μέρα οι συμμαχικές δυνάμεις διέσχισαν τα στενά της Μεσίνα
και αποβιβάστηκαν στην Καλαβρία. Οι Γερμανοί αιφνιδιάστηκαν
και δύο μέρες μετά κατέλαβαν τη Ρώμη, αναγκάζοντας τον
Μπαντόλιο και το βασιλιά Βίκτορα-Εμμανουήλ ν’ αποσυρθούν
στο νότο.

Αυτά τα γεγονότα είχαν μεγάλο αντίκτυπο στη Σύμη, που
περνούσε δύσκολες μέρες. Στο νησί είχαν καταφύγει Ιταλοί
αντιφασίστες από τη Ρόδο και οι Συμιακοί τους φυγάδευαν με
καΐκια στην απέναντι Ανατολή. Τον Οκτώβρη οι Γερμανοί έκαναν
την πρώτη αποτυχημένη προσπάθεια απόβασης στο νησί κι
άρχισαν οι βομβαρδισμοί με τα Στούκας. Αρχές Νοεμβρίου οι
πρώτοι Γερμανοί κατέφθασαν εκδικητικοί στη Σύμη. Οι
χειρότερες μέρες μόλις άρχιζαν.
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Τ Ο ΝΟΕΜΒΡΙΟ του ’43 η Μαρία άρχισε να ψάχνει
απεγνωσμένα για σπίτι. Ο Κυριάκος της είχε γράψει ότι

επρόκειτο να γυρίσει αρχές Δεκεμβρίου και να ετοιμάζεται για το
γάμο. Εκείνη την εποχή ευκολότερα μπορούσες να βρεις χάρτες
με τις κινήσεις των στρατευμάτων στην Ευρώπη παρά σπίτι στην
Αλεξάνδρεια.

Τελικά βρήκε ένα γωνιακό πεντάρι διαμέρισμα στην οδό
Φουμαρόλι, αριθμός 5, κοντά στο καρακόλι της Ιμπραημίας.
Αποφάσισαν να το νοικιάσουν όλοι μαζί, δηλαδή το ζευγάρι και η
γνωστή τριανδρία, για λόγους οικονομικούς.

Ήταν επιπλωμένο και το επενοικίαζε μια κυρία Καλλιόπη από
την Κύπρο. Μια «κοσμοκαλόγρια», όπως αποκαλούσε η ίδια τον
εαυτό της, επειδή κάποτε είχε επισκεφθεί τα Ιεροσόλυμα. Ήταν
μια εντελώς ιδιόρρυθμη γυναίκα, ντυμένη πάντα στα μαύρα και
με μεγάλη μαντίλα στο κεφάλι. Οι τοίχοι του δωματίου της ήταν
γεμάτοι εικόνες κι εκείνη θυμιάτιζε και προσευχόταν όλη μέρα.

Το σπίτι είχε τρεις κρεβατοκάμαρες. Μία της καλόγριας, μία για
τους μελλόνυμφους –που έβλεπε στην πλατεία Μοχάμετ Άλι– και
μία για τους τρεις άντρες.

Στις 2 Δεκεμβρίου, ημέρα Πέμπτη, ο Γιάννης είχε συνοδεύσει τη
Μαρία στα εμπορικά για ν’ αγοράσει είδη ιματισμού ενόψει του
γάμου της. Μόλις είχαν βγει από το κατάστημα νεωτερισμών
«Magasins Lyonnais», στη λεωφόρο Σαάντ Ζαχλούλ –όπου ο
Γιάννης είχε παραγγείλει ένα πουκάμισο για το γάμο– όταν
συνάντησαν τυχαία ένα γνωστό τους, που τους είπε ότι το
«Γεώργιος B΄» είχε αγκυροβολήσει στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας.

Πήραν ένα ταξί για να επιστρέψουν γρήγορα στο σπίτι. Η
Μαρία ήταν πολύ ταραγμένη. Είχε να δει τον Κυριάκο σχεδόν ένα
χρόνο.



Την περίμενε στην είσοδο του σπιτιού της οδού Φουμαρόλι.
Αγκαλιάστηκαν και φιλήθηκαν σαν να βρίσκονταν μόνοι τους,
αγνοώντας τον Γιάννη και τους περαστικούς.

Ο γάμος ορίστηκε για τις 12 Δεκεμβρίου, στις πέντε το
απόγευμα, στο ναό των Ταξιαρχών της Ιμπραημίας, σ’ εκείνη την
εκκλησία που είχαν φορέσει τις βέρες των αρραβώνων τους.

Τα πάντα είχαν κανονιστεί και τακτοποιηθεί. Είχε ανακύψει
ένα πρόβλημα με το Ναυαρχείο, επειδή η Μαρία δεν είχε προίκα,
όπως όριζε ο νόμος για τους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς
που επρόκειτο να παντρευτούν. Ο Κυριάκος είπε στον υπεύθυνο
ότι η μνηστή του εργαζόταν στου Κότσικα, δεν ήταν κόρη του, για
να διαθέτει προίκα και ότι σε τελευταία ανάλυση αυτός ήταν
έφεδρος κι όχι μόνιμος υπαξιωματικός. Τέλος κατάφερε να βγάλει
τις άδειες. Τυπώθηκαν και τα προσκλητήρια. Όλα καλά λοιπόν.

Η Μαρία θα έφευγε νύφη από το σπίτι της κυρίας Θέκλας και
θα τη συνόδευε στην εκκλησία ένα φιλικό ζευγάρι μεγάλης
ηλικίας, στη θέση των γονιών της που δε βρίσκονταν κοντά της.

Ο Κυριάκος θα ξεκινούσε από το σπίτι της οδού Φουμαρόλι,
όπου έμενε με τη γνωστή αντροπαρέα. Ήρθε ο κουρέας στις
τέσσερις το απόγευμα για να ξυρίσει το γαμπρό και τον
κουμπάρο. Τα αστεία και τα πειράγματα για το επικείμενο
«κρέμασμα» του Κυριάκου έδιναν κι έπαιρναν.

Η Μαρία ντύθηκε νύφη με τη βοήθεια της κυρίας Θέκλας, που
ήταν πολύ συγκινημένη. Το νυφικό ήταν εξαιρετικό, με μακριά
ουρά, πανάκριβο, που της το δάνεισε χωρίς δισταγμό μια ανιψιά
της κυρίας Θέκλας.

Έξι φίλες της Μαρίας ζήτησαν να γίνουν συνοδοί-παράνυμφοι.
Θα υπήρχαν και έξι υπαξιωματικοί συνοδοί του Κυριάκου.
Μεγαλεία εν μέσω πολέμου, με απώτερο σκοπό τις γνωριμίες.

Ο Κυριάκος την υποδέχτηκε –ντυμένος με τη στολή του, τα
γαλόνια και τα κουμπιά καλογυαλισμένα άστραφταν– στην
είσοδο της εκκλησίας και της πρόσφερε μια ανθοδέσμη από
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κρίνους και υάκινθους. Τη φίλησε τρέμοντας. Δεν πίστευε ότι τα
είχε καταφέρει τελικά.

Ο Γιάννης, στο ύψος των περιστάσεων, άλλαξε τα στέφανα και
τις βέρες και μετά δεχόταν τα συγχαρητήρια και το «πάντα άξιος»
και «στα δικά σου» χαμογελαστός.

Στη φωτογραφία του γάμου οι νεόνυμφοι στέκονται στη μέση
ελαφρά χαμογελαστοί, η μικροκαμωμένη Μαρία μόλις που φτάνει
στον ώμο του Κυριάκου και οι έξι κοπέλες με τις μακριές
τουαλέτες και τις ανθοδέσμες στα χέρια πλαισιώνουν το ζευγάρι,
έχοντας δίπλα τούς ένστολους συναδέλφους του Κυριάκου.
Καθισμένα και κρατώντας την ουρά του νυφικού τρία
παρανυφάκια. Τα δύο με στεφανάκι στα μαλλιά και το τρίτο μ’
ένα λευκό τουρμπάνι, γιατί είχε περάσει προσφάτως τύφο κι ήταν
φαλακρό σαν κοτοπουλάκι.

Όταν τις πρωινές ώρες τελείωσε το γαμήλιο γλέντι, που έγινε
στο σπίτι της κυρίας Θέκλας, οι νεόνυμφοι πήγαν στο σπίτι τους.
Η τριανδρία θα έμενε για λίγο αλλού, το ίδιο κι η κοσμοκαλόγρια,
για ν’ αφήσουν το ζευγάρι μόνο του.

Tην τρίτη μέρα απ’ το γάμο οι νεόνυμφοι αποφάσισαν να κάνουν
μια εκδρομή.

«Μήνας του μέλιτος μιας μέρας», το χαρακτήρισε γελώντας ο
Κυριάκος.

Θα πήγαιναν με το λεωφορείο στο Ρασίντ, μια κωμόπολη
εξήντα πέντε χιλιόμετρα ανατολικά της Αλεξάνδρειας, στη
δυτικότερη όχθη του δέλτα του Νείλου, όπου ήταν
εγκατεστημένος από χρόνια ένας γιατρός, θείος μακρινός της
Μαρίας από τη Σύμη. Η Μαρία είχε ανάγκη να δείξει το σύζυγό
της σε κάποιο συγγενή, έστω και μακρινό.

Ξεκίνησαν στις εφτά το πρωί με το λεωφορείο της γραμμής. Η
διαδρομή ήταν πολύ ωραία. Ο Κυριάκος έβλεπε για πρώτη φορά
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τόσο πράσινο στην Αίγυπτο. Η υγρασία απ’ τα νερά του Νείλου
έκανε το τοπίο παραμυθένιο.

Έφτασαν στο Ρασίντ στις εννιάμισι, αφού οι έλεγχοι απ’ τους
Άγγλους στρατιωτικούς τούς καθυστέρησαν πολύ.

Μόλις κατέβηκαν απ’ το λεωφορείο, τους περιτριγύρισαν
δεκάδες πιτσιρίκια. Η Μαρία τους είπε στ’ αραβικά ότι ήθελαν το
γιατρό. Τραβώντας τους απ’ τα ρούχα, τα παιδάκια τούς πήγαν
στο σπίτι του.

Ο γιατρός εμφανίστηκε στην πόρτα μεγαλοπρεπής μέσα στην
κελεμπία του. Μοναδικός Ευρωπαίος ανάμεσα στους Αιγύπτιους,
ήταν γι’ αυτούς κάτι σαν θεός. Είχε παντρευτεί μια ωραία ντόπια
κι είχε κάνει μαζί της μια αυλή παιδιά.

Τους αγκάλιασε με θέρμη κι έδωσε εντολή στη γυναίκα του να
σφάξει πάπιες για το μεσημεριανό. Μετά τους πήρε για να τους
δείξει το χωριό.

Τα σπίτια είχαν χαρακτηριστικά πέτρινα κατώφλια και
παραστάδες στις πόρτες τους. Μόλις έβλεπαν το γιατρό, οι
ντόπιοι έκαναν βαθιά υπόκλιση και τον αποκαλούσαν «για
χαουάγκα».

Προχώρησαν προς τις όχθες του ποταμού. Το έδαφος βούλιαζε
κάτω απ’ τα πόδια τους απ’ την υγρασία. Ήταν μια εύφορη γη. Οι
φοινικιές, οι μπανανιές και τα καλάμια δημιουργούσαν
πραγματικά δάση. Μικρές λίμνες ξεφύτρωναν κάθε τόσο κι οι
πάπιες που κολυμπούσαν έβγαιναν τρέχοντας φοβισμένες.

Έφτασαν στην όχθη του ποταμού. Απ’ την απέναντι μεριά
φαίνονταν τα εργοστάσια τουβλοποιίας. Φελούκες με τριγωνικά
πανιά ανεβοκατέβαιναν το ποτάμι.

Ο γιατρός πλησίασε έναν ψαρά κι αγόρασε φρίσες,
σαρδελομάνες, που τις θεωρούσε εκλεκτό μεζέ.

Γύρισαν πάλι στο σπίτι του γιατρού. Του είχαν φέρει δώρο ένα
μπουκάλι ούζο, που ο γιατρός αδημονούσε ν’ ανοίξει.
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Κάθισαν κατάχαμα. Ο γιατρός είχε πάρει όλες τις συνήθειες των
ντόπιων. Έτρωγε με τα δάχτυλα και τα σκούπιζε μετά στην
κελεμπία του.

Η Μαρία κι ο Κυριάκος τον χάζευαν, πώς έπιανε την ψητή
φρίσα απ’ την ουρά, την έχωνε ολόκληρη στο στόμα του,
τραβούσε μετά μόνο το ραχοκόκκαλό της και το πετούσε στις
γάτες που περίμεναν γύρω τους.

Ο γιατρός ανάμεσα στα ούζα, στις φρίσες και τις κοκκινιστές
πάπιες, βρήκε το χρόνο και τη διάθεση να τους μιλήσει και για τη
Ροζέτα, που βρέθηκε εδώ στα 1799, όταν επιδιόρθωναν το
φρούριο του Αγίου Ιουλιανού. Ήταν μια τρίγλωσση επιγραφή του
196 π.Χ. Τους είπε ότι ο Γάλλος αρχαιολόγος Σαμπολιόν, μια
σπουδαία φυσιογνωμία, που γνώριζε ελληνικά, λατινικά, εβραϊκά,
χαλδαϊκά, αραβικά και κόπτικα, κατάφερε το 1820 να βρει το
κλειδί και ν’ αποκρυπτογραφήσει τα ιερογλυφικά των αρχαίων
Αιγυπτίων.

«Πού είναι τώρα αυτή η πλάκα;» ρώτησε ο Κυριάκος
εντυπωσιασμένος απ’ όσα είχε ακούσει.

Ποτέ δε φανταζόταν ότι αυτό το ταπεινό αραβικό χωριό είχε
τέτοια ιστορία.

«Πού είναι; Πού θέλεις να είναι; Στο Βρετανικό Μουσείο», είπε
ο γιατρός μ’ ένα ύφος περιφρόνησης για τους κλέφτες Βρετανούς.

Εκτός από τις συνήθειες είχε ενστερνιστεί και την αντιπάθεια
των ντόπιων για τους Άγγλους.

Ο Κυριάκος κι η Μαρία πέρασαν μια αξέχαστη μέρα κοντά του.
Η ήρεμη ζωή, το ωραίο περιβάλλον, τα παιδιά του που είχαν
καθίσει δίπλα τους ήταν τόσο, μα τόσο μακριά απ’ τον πόλεμο και
τα δράματα που προκαλούσε.

Ο γιατρός, που φαίνεται είχε λαχταρήσει να μιλήσει τη γλώσσα
του, εξηγούσε με βαριά συμιακά, που δεν είχε ξεχάσει, τις
συνήθειες και τα έθιμα του τόπου. Μιλούσε όλο το απομεσήμερο,
ακούραστος και γεμάτος ενθουσιασμό.

236/340



Τον χαιρέτησαν κατά τις πέντε κι έφυγαν να προλάβουν το
λεωφορείο για την Αλεξάνδρεια.

Ο ήλιος έδυε. Ένας μεγαλοπρεπής κόκκινος δίσκος βυθιζόταν
στη θάλασσα κι έβαφε μ’ όλες τις αποχρώσεις του μοβ, του
κόκκινου και του πορτοκαλί την παραμυθένια –έτσι κι αλλιώς–
περιοχή. Οι χουρμαδιές κι οι μπανανιές διαγράφονταν σκούρες
πάνω στα υπέροχα χρώματα.

Αμίλητοι απ’ το θαύμα, μπήκαν στο λεωφορείο και σιωπηλοί
έκαναν όλη τη διαδρομή, πιασμένοι απ’ τα χέρια για να μη λυθούν
τα μάγια.

Πολλές φορές στη ζωή τους θα μνημόνευαν εκείνη την ημέρα
και το ηλιοβασίλεμά της.
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Τ ΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ μήνες του ’44 ο πόλεμος μαινόταν σ’
ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά ήδη είχε αρχίσει να στρέφεται

υπέρ των συμμαχικών δυνάμεων. Οι Αμερικανοί καταλάμβαναν
τη μία ιταλική πόλη μετά την άλλη προχωρώντας προς βορρά. Η
ρωσική στρατιά στα ανατολικά της Ευρώπης προέλαυνε
ακάθεκτη.

Στην Αίγυπτο παιζόταν ένα άγριο παιχνίδι. Τα πληρώματα των
ελληνικών πλοίων είχαν διχαστεί. Αντιφασίστες και νομιμόφρονες
είχαν οργανωθεί σε αντίπαλες ομάδες, στις δύο ΑΟΝ. Στην
Αντικομουνιστική Οργάνωση Ναυτικού και την Αντιφασιστική
Οργάνωση Ναυτικού. Οι προκηρύξεις που έφταναν στα χέρια των
μη οργανωμένων ναυτών προκαλούσαν σύγχυση με τα όμοια
αρχικά των οργανώσεων. Όλοι, εκτός απ’ τα οργανωμένα κι
αποφασισμένα μέλη, προσπαθούσαν να μείνουν έξω απ’ τη
θύελλα που ερχόταν.

Ο Κυριάκος είχε πάλι φύγει. Στα γράμματά του δεν υπήρχε
τόπος αποστολής, μόνο ημερομηνία και ατελείωτες συμβουλές.

Η Μαρία είχε αρχίσει να βαριέται τη μοναξιά και την απραξία.
Άνθρωπος που είχε μάθει να δουλεύει από τα παιδικά της χρόνια,
δυσκολευόταν να περνάει τη μέρα της χωρίς ουσιαστική
απασχόληση. Άρχισε να πηγαίνει πάλι στο νοσοκομείο με
πρόσχημα ότι ήθελε να βλέπει τις φίλες της, αλλά σύντομα, κι
αφού πήρε και τη σύμφωνη γνώμη του Κυριάκου, αποφάσισε να
εργαστεί ως αποκλειστική νοσοκόμα ημέρας.

Ο Γιάννης ήταν πλέον γραφέας στο Οπλονομείο της Σχολής
Ναυτικών Δοκίμων. Aπ’ αυτή τη θέση παρατηρούσε τις
ασυνήθιστες κινήσεις των ναυτών της σχολής, που συζητούσαν
χαμηλόφωνα.

Πλησίαζε η εθνική γιορτή της 25ης Μαρτίου, που θα
εορταζόταν πανηγυρικά στο στάδιο της Αλεξάνδρειας με τη
συμμετοχή όλων των σωμάτων –Πεζικού, Ναυτικού και
Αεροπορίας– των σχολείων και της ελληνικής παροικίας.

Ένας συνάδελφος κάλεσε τον Γιάννη σε μια μυστική
συγκέντρωση αντιφασιστών, που θα γινόταν την παραμονή της



γιορτής στο Αμπουκίρ. Ο Γιάννης αναγκάστηκε να πάει ν’ ακούσει
τον υπεύθυνο και όταν τον ρώτησαν τι θα έκανε ο ίδιος, να πει
διστακτικά ότι θα πήγαινε με τους πολλούς. Στην πραγματικότητα
δεν ήθελε να μπλέξει, αλλά ήταν πια για τα καλά στριμωγμένος.

Την επομένη, ανήμερα της εθνικής γιορτής, πήγε στο στάδιο
μαζί με τη Μαρία. Ήταν εντολή απ’ τους συντρόφους να πάνε
συνοδευόμενοι από γυναίκες, για να μην κινήσουν υποψίες.

Έξω από το στάδιο συναντήθηκαν μ’ έναν ψηλό μελαχρινό
άντρα απ’ το Κάιρο.

Οι κερκίδες του σταδίου ήταν γεμάτες από κόσμο που είχε έρθει
οικογενειακώς. Παππούδες, γιαγιάδες και παιδάκια με ελληνικές
σημαιούλες στα χέρια. Οι μικροπωλητές περιφέρονταν πουλώντας
κουλούρια, πασατέμπο και γκαζόζες. Οι τοίχοι του σταδίου ήταν
γεμάτοι συνθήματα. Με τεράστια κόκκινα γράμματα κάποιοι
είχαν γράψει τη νύχτα ΕΑΜ, ΕΛΑΣ, ΠΕΕΑ.

Η Μαρία ρώτησε τον Γιάννη τι ήταν αυτά τα συνθήματα, αλλά
εκείνος με μια απότομη σκουντιά την έκανε να σωπάσει.

Όλος ο κόσμος που ήταν μέσα στο στάδιο, πληβείοι και
αριστοκράτες, περίμεναν μ’ αγωνία το μήνυμα του
πρωθυπουργού Τσουδερού.

Στην εξέδρα των επισήμων ξεχώριζαν οι κυρίες της καλής
κοινωνίας της Αλεξάνδρειας.

Οι επίσημοι σηκώθηκαν. Το πλήθος αναγνώρισε τον Τσουδερό
με τη ρεπούμπλικα και τον Σοφοκλή Βενιζέλο ακάλυπτο. Ύστερα
μπήκε ο διάδοχος Παύλος με τη Φρειδερίκη και τα παιδιά τους.

Σείστηκε το στάδιο όταν μπήκε η μπάντα του Ναυτικού
παίζοντας εμβατήρια. Από την πύλη εμφανίστηκε ο πρώτος
σχηματισμός από ναύτες. Πέρασε και μια συμβολική μονάδα της
Πρώτης Ταξιαρχίας, που είχε πάρει μέρος στον πόλεμο της
Δυτικής Ερήμου. Το πλήθος φώναζε «Αλαμέιν, Αλαμέιν».

Τρία καταδιωκτικά αεροπλάνα με ελληνικά χρώματα πέταξαν
χαμηλά πάνω απ’ το στάδιο. Ο κόσμος ούρλιαζε από ενθουσιασμό,
λες και μπορούσαν οι πιλότοι να τους ακούσουν.
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Ήρθε η ώρα να πάρει το λόγο ο Τσουδερός, πρωθυπουργός της
εξόριστης ελληνικής κυβέρνησης. Οι μυημένοι αριστεροί
περίμεναν μ’ αγωνία. Θα μιλούσε για την πολυπόθητη εθνική
ενότητα; Γι’ αυτούς που αγωνίζονταν στην Ελλάδα και
θυσιάζονταν;

Η Μαρία –αθώα και αγνοώντας ακόμα και το λόγο για τον
οποίο ο Γιάννης της είχε προτείνει να έρθει στο Στάδιο– κοίταζε
τον πρωθυπουργό, που φανερά ταραγμένος άρχιζε να διαβάζει το
λόγο του.

Ο Καϊρινός που συνάντησαν –τυχαία όπως πίστευε η Μαρία–
έξω απ’ το στάδιο μουρμούριζε δυσαρεστημένος όσο προχωρούσε
ο λόγος του Τσουδερού.

«Σάχλες λέει. Σάχλες και κοινοτοπίες. Δίχως πεποίθηση και
δίχως νεύρο. Σαν ένας τραπεζίτης που διαβάζει τα πεπραγμένα
της χρονιάς μπροστά στη γενική συνέλευση των μετόχων».

Ήταν απογοητευμένος. Άλλα περίμενε φαίνεται.
Ο κόσμος που δεν ήταν οργανωμένος χειροκρότησε τον

Τσουδερό, που ανακουφισμένος τελείωσε το λόγο του και κάθισε
πάλι στη θέση του.

Η τελετή έληξε μέσα στη σύγχυση. Οι αριστεροί που περίμεναν
πιο ξεκάθαρη στάση ήταν δυσαρεστημένοι μαζί του.

«Τριάντα χιλιάδες ΄Ελληνες, ο διάδοχος κι η Φρειδερίκη, η
κυβέρνηση, ο Πατριάρχης, το Επιτελείο, η κοινότητα, ρήτορες,
φανφάρες, παρελάσεις, προστάγματα, όλα μια σαπουνόφουσκα,
ένα παραμύθι. Για την πραγματικότητα δεν είπε τίποτα»,
γκρίνιαξε ο Καϊρινός.

Αρχές Απριλίου ο Γιάννης ειδοποιήθηκε από τους μυημένους
στο κίνημα να είναι έτοιμος να κάνει το καθήκον του. Ήδη η
είδηση ότι το πλήρωμα του «Έλλη» στασίασε και συνέλαβε τους
αξιωματικούς είχε φτάσει παντού.

Ο Γιάννης κατάλαβε ότι δεν έκανε για ήρωας. Ενώ συμφωνούσε
ιδεολογικά, δεν άντεχε να πάρει μέρος στις συγκρούσεις με τα
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αγγλικά αγήματα, που όπως έμαθε έρχονταν να καταλάβουν το
κτήριο της Σχολής Nαυτικών Δοκίμων.

Κατάφερε να το σκάσει. Ήταν αποφασισμένος να κρυφτεί στο
σπίτι μέχρι να αποσαφηνιστεί η κατάσταση. Αποφασισμένος αλλά
καθόλου υπερήφανος για τη στάση του.

Έμεινε στο σπίτι μέχρι τις 15 Απριλίου. Έκλαιγε διαρκώς και
ντρεπόταν για την αδυναμία του. Τελικά, φοβούμενος ότι θα
μπορούσε να μπλέξει και τους φίλους του επειδή του παρείχαν
άσυλο, αποφάσισε να παραδοθεί.

Τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στο στρατόπεδο όπου
γίνονταν οι ανακρίσεις.

Ο Άγγλος ανακριτής του μίλησε σε άπταιστα ελληνικά και τον
ρώτησε πού ανήκει. Ο Γιάννης απάντησε:

«Στην Ελλάδα. Ούτε στην Αγγλία ούτε στη Ρωσία».
Ο ανακριτής τού είπε ότι υπήρχαν αδιάψευστα στοιχεία ότι είχε

λάβει μέρος στο κίνημα κι ότι θα παρέμενε στο στρατόπεδο μέχρι
νεωτέρας διαταγής.

Στις 23 Απριλίου, ανήμερα του αγίου Γεωργίου, όλοι οι
έγκλειστοι στο στρατόπεδο έμαθαν ότι τα πλοία «Iέραξ»,
«Σαχτούρης», «Ήφαιστος» και «Aποστόλης» κατελήφθησαν από
μικτά αγήματα ΄Αγγλων και Eλλήνων νομιμοφρόνων.

Στο στρατόπεδο έπεσε μεγάλη κατήφεια. Κατάλαβαν ότι
έπρεπε να περιμένουν τα χειρότερα.

Πράγματι μεταφέρθηκαν στα «σύρματα», σ’ ένα άλλο
στρατόπεδο έξω απ’ τα σύνορα της Αιγύπτου.

Οι συνθήκες ήταν άθλιες. Οι Άγγλοι τους επέβαλαν
περιορισμούς στις συγκεντρώσεις, στην αλληλογραφία, στην
ιατρική περίθαλψη. Οι απότομες αλλαγές στη θερμοκρασία
–φοβερή ζέστη την ημέρα και υγρασία τη νύχτα– τους
αρρώσταιναν.

Ο Γιάννης με κακοήθη βρογχοπνευμονία μεταφέρθηκε στο
νοσοκομείο του στρατοπέδου, όπου και παρέμεινε για δύο μήνες.
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Εκεί στο νοσοκομείο τα πράγματα ήταν πιο χαλαρά και
μπορούσαν να παίρνουν την αλληλογραφία τους. Διάβαζε με
λαχτάρα τα γράμματα που του έστελναν η Μαρία και οι άλλοι από
την Αλεξάνδρεια.

H Mαρία του έγραφε στις 30 Iουνίου του ’44:

Αγαπημένε μου εξάδελφε Γιάννη, έλαβα το γράμμα που
μου έστειλες κι έλεγες ότι έχεις πλευρίτιδα. Είμαι πολύ
στενοχωρημένη που δεν είσαι κοντά μας να σε
περιποιηθούμε όπως πρέπει. Κι ο Άλκης έχει βρογχίτιδα.
Τι να γίνει, Γιάννη, νομίζει κανείς πως μας έχουν
καταραστεί. Να δούμε μέχρι πότε θα παιδευόμαστε. Ο
αδελφός του συχωρεμένου του Λευτέρη ήρθε από την
Ελλάδα κι ήθελε πολύ να σε δει, αλλά δυστυχώς... Ο
Κυριάκος δε βρίσκεται κοντά μας, αλλά μας γράφει
τακτικά και ρωτά για σένα. Μας έγραψε ότι θα έρθει σε
μια βδομάδα. Έχει μεγάλη αγωνία για σένα. Γιάννη,
κοίταξε την υγεία σου πάνω απ’ όλα. Και μην ξεχνάς ότι
εκτός από εμάς σε περιμένουν στην Ελλάδα οι δικοί σου,
που θα έχουν ανάγκη από την προστασία σου. Σε φιλώ, η
εξαδέλφη σου Μαρία.

Όλα τα γράμματα της Μαρίας προς τον Γιάννη είχαν αυτή την
προσφώνηση: «εξάδελφε». Για να δικαιολογούνται απ’ τη
λογοκρισία.

Λίγους μήνες μετά, τον Οκτώβρη, ο Γιάννης πήρε ένα γράμμα
που του έδωσε μεγάλη χαρά. Η Μαρία του ανακοίνωνε ότι ήταν
έγκυος κι ότι ο φίλος και κουμπάρος του πετούσε στα σύννεφα απ’
τον ενθουσιασμό του.

Η είδηση ότι η Μαρία έμεινε έγκυος έφερε στην παρέα μια
αισιοδοξία, που τόσο είχαν ανάγκη. Νοσοκόμες και ναυτικοί
περίμεναν το πρώτο «παιδί τους». Συμπεριφέρονταν στη Μαρία
λες και ήταν η ίδια η Φρειδερίκη, της αγόραζαν λιχουδιές –που
υπέθεταν ότι θα λαχταρούσε– ζιπουνάκια απ’ τα καλά ευρωπαϊκά
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μαγαζιά για το μωρό και προσπαθούσαν να μαντέψουν και να
ικανοποιήσουν κάθε της επιθυμία.

Η Μαρία χάιδευε τα βράδια την κοιλιά της και πίστευε ότι το
παιδί θα αισθανόταν το άγγιγμά της. Ονειρευόταν πότε θα το
πιάσει στην αγκαλιά της κι ο χρόνος μέχρι τη γέννα τής φαινόταν
ατελείωτος.

Κι ενώ η Μαρία χαιρόταν την εγκυμοσύνη της κι ονειρευόταν ένα
κοριτσάκι, στην Ελλάδα συνέβαιναν κοσμοϊστορικά γεγονότα.

Στις 24 Σεπτεμβρίου τα πρώτα βρετανικά στρατεύματα
αποβιβάστηκαν σ’ ελληνικό έδαφος.

Την επομένη αναχωρούσαν κι από τη Σύμη οι Γερμανοί. Ήταν
σούρουπο κι όλοι οι Συμιακοί είχαν κατέβει στον Γιαλό και
χαίρονταν που τους έβλεπαν να μπαίνουν κατηφείς στα καράβια
που θα τους πήγαιναν στη Ρόδο.

Στις δέκα το βράδυ ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος και
η Μεγάλη Παναγία του Κάστρου τινάχτηκε στον αέρα. Οι
Γερμανοί είχαν τοποθετήσει στη στέρνα της εκκλησίας, που ήταν
γεμάτη πυρομαχικά, μια ωρολογιακή βόμβα.

Οι Συμιακοί απ’ τη μια έκλαιγαν για την ωραία εκκλησία τους κι
απ’ την άλλη υποδέχονταν με ξέφρενο ενθουσιασμό το πρώτο
ελληνικό στρατιωτικό κλιμάκιο και ύψωναν την ελληνική σημαία.

Στις 18 Οκτωβρίου ο Γεώργιος Παπανδρέου, πρωθυπουργός πια
της εξόριστης –ως τότε– κυβέρνησης, αποβιβάστηκε στον
Πειραιά μαζί μ’ όλους τους υπουργούς και τον Άγγλο στρατηγό
Σκόμπι κι έφτασαν στην Αθήνα.

Στις 4 Νοεμβρίου του 1944 όλη η Ελλάδα ήταν ελεύθερη. Από
τους Γερμανούς.
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Σ ΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ την Πρωτοχρονιά του ’45 γιορτάστηκε
με τρελά γλέντια. Οι κουρτίνες συσκότισης είχαν πια

αφαιρεθεί από τα παράθυρα των σπιτιών, τα αυτοκίνητα
κυκλοφορούσαν τη νύχτα με τα φώτα τους αναμμένα και στους
δρόμους είχαν μειωθεί τα ξένα στρατεύματα από Βρετανούς,
Ινδούς Γκούργκας, Αυστραλούς και Νεοζηλανδούς. Ο κόσμος δε
φοβόταν. Ο πόλεμος είχε τελειώσει. Πολλοί Έλληνες
στρατευμένοι ετοιμάζονταν για τον επαναπατρισμό τους.

Αρχές Μαΐου η πόρτα της Μαρίας χτύπησε. Άνοιξε ο Άλκης κι
έκπληκτος είδε τον Γιάννη.

Εκείνος, μετά τις πρώτες συγκινήσεις, τους είπε ότι τους είχαν
φέρει απ’ το στρατόπεδο και την επομένη θα τους προωθούσαν
στην Ελλάδα. Πέρασαν όλο το βράδυ με τις διηγήσεις του Γιάννη
απ’ την αιχμαλωσία του.

Τους αποχαιρέτησε τα χαράματα κι ευχήθηκε στην κουμπάρα
του «Kαλή λευτεριά» κι ένα κοριτσάκι, αφού τόσο πολύ το
επιθυμούσε.

Η Μαρία ένιωθε το παιδί να κινείται σαν ψαράκι μέσα στην
κοιλιά της. Έβαζε το χέρι κι απολάμβανε τις κινήσεις του.
Συνήθιζε τ’ απομεσήμερα να πηγαίνει στην Κορνίς και να κάθεται
σ’ ένα παγκάκι.

«Αυτή είναι η θάλασσα», ψιθύριζε του παιδιού κι έπαιρνε
βαθιές ανάσες για να αισθάνεται κι εκείνο τη θαλασσινή αύρα.

Η Μαρία πέρασε τους μήνες της εγκυμοσύνης της κεντώντας
ρουχαλάκια για ένα κορίτσι. Οι φίλες της την πείραζαν ότι θα
ήταν γελοίο αν γεννούσε αγόρι και αναγκαζόταν να το ντύνει στα
ροζ. Εκείνη το είχε δέσει ότι θα έκανε κορίτσι.

Στις 7 Ιουνίου το απόγευμα ένιωσε ότι η μεγάλη ώρα είχε
φτάσει. Ήξερε όμως από πείρα ότι ως πρωτόγεννη θ’ αργούσε
ακόμα.



Πήρε τη βαλίτσα της, εκείνη την ωραία με την μπρούντζινη
κλειδαριά, που την είχε έτοιμη από καιρό. Ψύχραιμη πρότεινε του
Άλκη που έτυχε να βρίσκεται στο σπίτι να πάνε στο θέατρο ή στον
κινηματογράφο για να σπρώξουν λίγο τις ώρες.

Ο Άλκης ένιωθε τη σοβαρότητα των στιγμών. Ο φίλος του ο
Κυριάκος βρισκόταν στο Οράν. Ο Γιάννης ήταν πια στην Ελλάδα
κι ο Γιώργος είχε υπηρεσία στο πλοίο του. Έμενε σε εκείνον από
τους άντρες να συμπαρασταθεί στη Μαρία.

Αποφάσισαν να πάνε στο θέατρο της Ιμπραημίας, όπου ο
θίασος της Βάσως Μανωλίδου, της Μαίρης Αρώνη και του
Δημήτρη Χορν παρουσίαζε το Τρελοκόριτσο.

Σ’ όλη τη διάρκεια της παράστασης ο Άλκης ανήσυχος ρωτούσε
τη Μαρία πώς αισθανόταν.

Αφού τελείωσε η παράσταση, βγήκαν έξω και πήραν ένα
αμαξάκι για να πάνε στο Kοτσίκειο. Η Μαρία είπε να
ειδοποιήσουν την Αφροδίτη και τη Μαρίκα. Εκείνες έφτασαν
τρεχάτες, είχαν προλάβει να βάλουν και τη στολή τους.

Οι κοπέλες έστειλαν τον Άλκη στο σπίτι.
«Έχουμε καιρό μπροστά μας», του είπαν. «Πήγαινε να

ξεκουραστείς κι έλα πάλι αύριο το πρωί».
Εκείνος αρνήθηκε στην αρχή, αλλά μετά υπάκουσε. Δεν ήθελε

να παρεξηγηθεί η επιμονή του.
Οι πόνοι είχαν σταματήσει τελείως. Ξανάρχισαν την επομένη το

μεσημέρι.
Η Μαρία με το ρολογάκι της μαντάμ Αλουάρ στο χέρι

χρονομετρούσε τους πόνους. Μόνο που τώρα ήταν οι δικοί της κι
όχι κάποιας ξένης γυναίκας.

Ο γιατρός ήταν ανήσυχος επειδή η διαστολή δε γινόταν
κανονικά. Τη σήκωσαν απ’ το κρεβάτι και την έβαλαν να
περπατάει συνέχεια πάνω κάτω στο δωμάτιο. Είχε σταθεί στο
νιπτήρα να πλύνει το πρόσωπό της και να χτενιστεί όταν έσπασαν
τα νερά.
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Μπήκαν στο χειρουργείο. Οι πόνοι είχαν επιστρέψει δυνατοί
και μεγάλοι. Η Μαρία φώναζε όπως είχε ακούσει τόσες φορές να
φωνάζουν άλλες γυναίκες.

Μ’ έναν ξαφνικό πόνο βγήκε το μωρό. Ένα κοριτσάκι, όπως
τόσο πολύ επιθυμούσε. Ένα παχουλό μωρό με μαύρα μαλλιά.

Η Μαρία το πήρε στην αγκαλιά της κι ένιωσε πραγματικά
ευτυχισμένη. Θα ήθελε να είχε κοντά της τον Κυριάκο για να
μοιραστούν αυτή τη χαρά.

Τη νύχτα το μωρό έκλαιγε ασταμάτητα. Η Αφροδίτη, που δεν
είχε φύγει από κοντά της, πήγε στην κουζίνα κι έφερε χαμομήλι.
Μ’ ένα κουταλάκι δοκίμασε να του δώσει να πιει. Το μωρό
πιπίλισε το χαμομήλι αμέσως.

«Φαγού θα γίνει», είπε προφητικά η Αφροδίτη.
Πραγματικά από την επομένη το μωρό άρπαζε με λαχτάρα το

βυζί και θήλαζε.
Ευτυχώς η Μαρία είχε άφθονο γάλα και οι γιατροί τής είπαν ότι

έπρεπε να φροντίσει να το διατηρήσει, γιατί στην Ελλάδα που θα
πήγαινε τα πράγματα θα ήταν πολύ δύσκολα.

Ο Κυριάκος έμαθε για τη γέννηση της κόρης του στο Μαρόκο.
Την πρωτοείδε τρεις μήνες μετά.

Η Μαρία την είχε ντύσει στα ροζ και την είχε ξαπλώσει στο
διπλό κρεβάτι.

«Σαν πριγκίπισσα είναι», είπε συγκινημένος ο Κυριάκος.
Την πήρε στην αγκαλιά του και δεν ήξερε πώς να την κρατήσει

σωστά. Το κεφαλάκι κρεμόταν απ’ το χέρι του. Η Μαρία βόλεψε
το παιδί και καμάρωνε τον άντρα της και την κόρη της. Είχε
οικογένεια δική της επιτέλους.

Αποφάσισαν να βαφτίσουν το μωρό εκείνη τη βδομάδα επειδή ο
Κυριάκος θα έφευγε για την Ελλάδα. Η Μαρία θα έπρεπε να
περιμένει ειδοποίηση από το υπουργείο για να φύγει κι αυτή.

Το μωρό το βάφτισε η κυρία Θέκλα και του έδωσαν το όνομα
της μητέρας του Κυριάκου.
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Ο Κυριάκος άφησε με λύπη τη Μαρία και την κόρη του. Ήθελε
να είναι κοντά τους, ήθελε να τις συνοδέψει στο ταξίδι προς την
Ελλάδα, αλλά δε γινόταν.

Η Μαρία ετοιμαζόταν πια για το μεγάλο ταξίδι της επιστροφής.
Την είχε καταλάβει μεγάλη αγωνία. Πώς θα την υποδεχόταν η
οικογένεια του Κυριάκου; Τι θα έβρισκε εκεί που θα πήγαινε; Τα
νέα που έφταναν απ’ την Ελλάδα δεν ήταν τα πιο καθησυχαστικά
και μιλούσαν για μεγάλη δυσκολία στα τρόφιμα.

Η Μαρία κοιτούσε προς βορρά, εκεί που νόμιζε ότι βρισκόταν η
Ελλάδα κι έβλεπε ένα μαύρο σύννεφο. Φοβόταν να φύγει απ’ την
Αίγυπτο και τα οικεία και να πάει κάπου όπου όλα θα ήταν
άγνωστα.

Ήρθε επιτέλους η ειδοποίηση από το υπουργείο. Θα έφευγε
στις 23 Δεκεμβρίου.

Ήρθαν οι υπάλληλοι μιας εταιρείας και αμπαλάρισαν τα
γυαλικά και το ρουχισμό σε μεγάλα ξύλινα κιβώτια. Θα τα
έστελναν αργότερα στον Πειραιά και θα τα παραλάμβανε ένας
αδελφός του Κυριάκου.

Η Μαρία θα ταξίδευε με τη γνωστή βαλίτσα, που την είχε
γεμίσει με τα απολύτως απαραίτητα. Σε μια μεγάλη τσάντα χεριού
είχε τα ρουχαλάκια που θα χρειαζόταν το μωρό στη διάρκεια του
ταξιδιού.

Στην αποβάθρα του λιμανιού την αποχαιρέτησαν κλαίγοντας οι
φίλες της απ’ το Κοτσίκειο. Θα τις ξανάβλεπε άραγε ποτέ; Αυτές
ήταν Αιγυπτιώτισσες, με τις οικογένειές τους στην Αλεξάνδρεια,
δεν είχαν κανένα λόγο να πάνε στην Ελλάδα. Έτσι νόμιζαν –τότε–
όλες τους, αλλά τα χρόνια θα έφερναν μεγάλες ανατροπές.

Η Μαρία πήγαινε από τη μια αγκαλιά στην άλλη. Το ίδιο και το
μωρό. Η Αφροδίτη, που το είχε πρωτοπιάσει στα χέρια της όταν
γεννήθηκε, το έσφιγγε και το φιλούσε απαρηγόρητη. Το μωρό την

247/340



κοιτούσε με τα μεγάλα μάτια του και το στοματάκι του έκανε ένα
μορφασμό κλάματος. Σαν να καταλάβαινε τη λύπη της.

H κυρία Θέκλα πήρε στα χέρια τη βαφτισιμιά της, τη
«φιλιότσα» της, όπως την έλεγε. Την κανάκεψε για λίγο και της
ψιθύρισε στ’ αυτί:

«Nα προσέχεις τη μαμά σου».
Φαίνεται ότι το κοριτσάκι άκουσε τη συμβουλή της. Διά βίου θα

γινόταν το στήριγμα της μάνας του. Βοηθός, συμπαραστάτης και
αποδέκτης όλων των επιθυμιών και παραπόνων της.

Η Μαρία μπήκε τελευταία στο αρματαγωγό «Xίος», αφού είχαν
περάσει μέσα όλα τα καμιόνια και τα στρατιωτικά αυτοκίνητα. Η
Αλεξάνδρεια άδειαζε κι απ’ τους τελευταίους στρατιώτες και
ναύτες. Ευτυχώς για τη Μαρία, ανάμεσα σ’ αυτούς που θα
ταξίδευαν για Ελλάδα ήταν κι ο Γιώργος, που επέστρεφε με τη
μονάδα του. Ο Άλκης θ’ ακολουθούσε σε δύο μήνες.

Το πλοίο σήκωσε τη βαριά άγκυρα, έλυσε κάβους κι άρχισε ν’
απομακρύνεται αργά από την αποβάθρα.

Η Μαρία στο κατάστρωμα με το μωρό στην αγκαλιά έβλεπε
μέσα από τα δάκρυά της τους αγαπημένους της να μικραίνουν
σιγά σιγά. Στεκόταν εκεί, ακίνητη στην κουπαστή, μέχρι που
έγιναν δυσδιάκριτες κουκκίδες. Αποχαιρετούσε την Αίγυπτο μετά
από δεκατέσσερα χρόνια. Είχε έρθει μοναχό κοριτσάκι δώδεκα
χρόνων κι έφευγε γυναίκα είκοσι έξι ετών και μάνα.

«Αντίο, Αλεξάνδρεια», ψιθύρισε αποχαιρετώντας στην
πραγματικότητα όχι μόνο την πόλη αλλά τα νεανικά της χρόνια,
τους έρωτες και τους καημούς που είχε ζήσει στην Αίγυπτο.
«Αντίο, Αλεξάνδρεια», ξαναείπε και παίρνοντας το χεράκι του
παιδιού το κούνησε σ’ έναν τελευταίο αποχαιρετισμό.

Η Μαρία αρνήθηκε να κατέβει στην καμπίνα της. Μετά τα όσα
είχε δει στο «Kορινθία», είχε πάθει κλειστοφοβία. Ο Γιώργος
προσπάθησε να την πείσει ότι έπρεπε να πάει κάτω, ότι το ταξίδι
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θα ήταν δύσκολο μέσα στο καταχείμωνο με αέρα και φουρτούνα,
που ήδη είχε αρχίσει να κάνει το καράβι να κουνιέται. Αλλά χωρίς
αποτέλεσμα.

Η Μαρία προτίμησε να μείνει στην καμπίνα ενός καμιονιού.
Έβαλε το μωρό στο κάθισμα του συνοδηγού κι εκείνη κάθισε στη
θέση του οδηγού. Ακουμπούσε το κεφάλι της στο τιμόνι και
ψευτοκοιμόταν για δευτερόλεπτα.

Ο Γιώργος της έφερνε φαγητό και κρατούσε καραούλι
φυλάγοντας το μωρό όσο εκείνη πήγαινε στην τουαλέτα του
πλοίου.

Ο καιρός ήταν πολύ άσχημος, κυρίως στο Κρητικό πέλαγος. Το
καράβι πήγαινε πολύ αργά, ο φόβος απ’ τις νάρκες ήταν μεγάλος.

Ατελείωτο της φάνηκε της Μαρίας το ταξίδι. Δύο ολόκληρα
μερόνυχτα. Άλλαζε το παιδί κι έβαζε τα βρεγμένα του σε μια
μικρή τσάντα. Τα πιο βρόμικα τα πετούσε στη θάλασσα, για να
είναι υποφερτή η κατάσταση στην καμπίνα του φορτηγού.

Όταν ο Γιώργος την ειδοποίησε ότι φάνηκε ο Πειραιάς, η
Μαρία κατάλαβε ότι μια νέα περίοδος άρχιζε στη ζωή της. Τι θα
της έφερνε; Άγνωστο. Κι ως άγνωστο τρομακτικό.
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ΑΘΗΝΑ 1945-1990
Τα μικροαστικά



Η ΜΑΝΑ ΜΟΥ μου έλεγε ότι στη διάρκεια του ταξιδιού από
την Αλεξάνδρεια στον Πειραιά με είχε ξαπλωμένη στη θέση

του συνοδηγού κι ότι εκείνη λαγοκοιμόταν πάνω στο τιμόνι του
φορτηγού. Φοβόταν, μου έλεγε, να κατέβει στην καμπίνα της,
επειδή οι ποντισμένες νάρκες έβγαζαν τα κέρατά τους κι υπήρχε
κίνδυνος να χτυπήσει το πλοίο σε καμιά απ’ αυτές και να βυθιστεί.
Κι εκείνη είχε δει το μεγαλοπρεπές «Medway» να βουλιάζει
μπροστά στα μάτια της και να παρασύρει στο βυθό του πολύ
κόσμο. Στην καμπίνα του καμιονιού περάσαμε τα δυο μερόνυχτα
του ταξιδιού. Ο Γιώργος της έφερνε φαγητό και καθόταν μαζί μου
όσο εκείνη πήγαινε στις βρομερές τουαλέτες.

Στον Πειραιά μας περίμενε ο πατέρας μου με την αδελφή του
και τον αρραβωνιαστικό της. Μας υποδέχτηκαν με πολλή χαρά. Ο
πατέρας μου με πήρε αγκαλιά, η θεία μου πήρε την τσάντα με τα
βρόμικά μου κι ο αρραβωνιαστικός της τη βαλίτσα με την
μπρούντζινη κλειδαριά. Η μάνα μου μ’ άδεια χέρια αισθάνθηκε
απογυμνωμένη.

Φτάσαμε στο σταθμό του ηλεκτρικού στον Πειραιά.
Βολευτήκαμε στη σκευοφόρο, μας αποχαιρέτησαν οι
αρραβωνιασμένοι και ως οικογένεια –πλέον– ξεκινήσαμε για την
Αθήνα. Κατεβήκαμε στο σταθμό Βικτορίας και μπήκαμε στο τραμ
της Κυψέλης. Εκεί, σ’ αυτή την πράσινη συνοικία, έμενε η
οικογένεια του πατέρα μου μετά το βομβαρδισμό του Πειραιά,
που είχε καταστρέψει το σπίτι τους.

Όταν φτάσαμε στην πλατεία της Κυψέλης και κατεβήκαμε απ’
το τραμ, ο πατέρας μου της είπε ότι τώρα που θα συναντούσε τη
μητέρα του, θα έπρεπε να της φιλήσει το χέρι. Της μάνας μου της
κακοφάνηκε. Δεν είχε συνηθίσει αυτή σε χειροφιλήματα. Θα
μπορούσε να εκδηλώσει με άλλο τρόπο το σεβασμό προς την
πεθερά της. Παρ’ όλα αυτά υπάκουσε. Ήταν η πρώτη απ’ τις
εκατοντάδες υποχωρήσεις που αναγκάστηκε να κάνει. Ήθελε
τόσο πολύ να γίνει αποδεκτή από την οικογένεια του πατέρα μου.

Η γιαγιά μου την υποδέχτηκε εγκάρδια, αλλά την άφησε να της
φιλήσει το χέρι. Αν και προέρχονταν κι οι δυο γυναίκες από νησιά,



την Ύδρα και τη Σύμη, είχαν μεγαλώσει τόσο, μα τόσο
διαφορετικά. Στην Ύδρα οι γυναίκες, αν και ήταν κι αυτές σύζυγοι
ναυτικών που έλειπαν για καιρό από τα σπίτια τους, είχαν
ελάχιστη εξουσία. Όλα τα όριζαν οι άντρες στην κλειστή
αρβανίτικη κοινωνία. Στη Σύμη αντιθέτως επικρατούσε
γυναικοκρατία. Τα κλειδιά τα είχαν οι γυναίκες στη ζώνη τους κι
αυτές κανόνιζαν τους γάμους και τις σπουδές των παιδιών τους.
Οι άντρες τούς είχαν παραδώσει το κουμάντο.

Η μάνα μου είχε πάντα την αίσθηση ότι είχε απογοητεύσει την
οικογένεια του πατέρα μου. Ότι ενώ εκείνοι περίμεναν κάποια
εξωτική Ανατολίτισσα, είδαν μια φτωχή Συμιακιά. Νομίζω ότι
έκανε λάθος. Πιστεύω ότι η γιαγιά μου ανακουφίστηκε που είδε
μια μικροκαμωμένη μαζεμένη κοπέλα κι όχι καμιά φανταχτερή
σαν τις Σμυρνιές που έμεναν απέναντί της.

Το σπίτι που μείναμε ήταν στον πρώτο όροφο μιας
διπλοκατοικίας και είχε πέντε δωμάτια. Στο ισόγειο καθόταν ο
σπιτονοικοκύρης, ένας τετραπέρατος Νάξιος, που είχε έγκαιρα
προβλέψει την εξέλιξη της περιοχής κι είχε σωστά επενδύσει τα
χρήματά του σε οικόπεδα και σπίτια.

Η γιαγιά μου είχε ετοιμάσει ένα κρεβάτι για το ζευγάρι κι είχε
ενώσει δυο καρέκλες για να βάλουν το μωρό. Εγώ είχα συνηθίσει
να κοιμάμαι αγκαλιά με τη μάνα μου στην Αλεξάνδρεια. Με
έπαιρνε στο κρεβάτι της για να μην κλαίω κι ενοχλώ την
«καλόγρια» και τους άντρες στα διπλανά δωμάτια. Έτσι εκείνο το
βράδυ –το πρώτο μας στην Αθήνα– έκλαιγα γοερά ξαπλωμένη
στις άβολες καρέκλες, χωρίς τη ζεστασία του κορμιού της μάνας
μου και τα ψιθυρίσματά της στ’ αυτί μου. Δεν άφηνα ήσυχους
τους γονείς μου στ’ αγκαλιάσματά τους μετά από τριών μηνών
χωρισμό.

Όταν τελείωσαν, αναγκάστηκαν να με πάρουν στο κρεβάτι τους
και να με βάλουν ανάμεσά τους για να ηρεμήσω. Απ’ τη μυρωδιά
τη γνωστή της μάνας μου διάλεξα το πλευρό της κι εκεί κόλλησα.
Έτσι θα έμενα πάντα. Θα την προτιμούσα απ’ τον πατέρα μου.
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Η μάνα μου μπήκε σ’ ένα σόι με πολλές γυναίκες. Ο πατέρας μου
είχε τρεις αδελφές και πέντε αδέλφια, τα τέσσερα απ’ αυτά
παντρεμένα. Κουνιάδες και συνυφάδες ήρθαν να γνωρίσουν τη
νύφη απ’ την Αίγυπτο. Τα σχόλια για το γάμο του Κυριάκου στην
Αλεξάνδρεια είχαν κρατήσει για καιρό το ενδιαφέρον τους κι ήταν
ένα προσφιλές θέμα συζήτησης, που τις έβγαζε απ’ όσα θλιβερά
είχαν συμβεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.

Σε κάθε οικογένεια υπάρχει μια ιεραρχία. Κάποιος αδελφός απ’
όλους εξελίσσεται, λόγω χαρακτήρος, σε αρχηγό και κάποια
αδελφή γίνεται ο σύμβουλος της μάνας της. Σ’ εμάς
αδιαφιλονίκητος αρχηγός ήταν ο πρώτος γιος της γιαγιάς μου.
Ένας χαρισματικός άντρας, με πάθος για τα αθλήματα και τη
γυμναστική, που έμαθε και μιλούσε πολλές γλώσσες, ανάμεσα σ’
αυτές και τα ουγγρικά – επειδή τότε η Ουγγαρία ήταν η
βασίλισσα-χώρα στη γυμναστική.

Είχε παντρευτεί μια ωραία ψηλή ξανθιά από την Έδεσσα,
μαθήτριά του στη Γυμναστική Ακαδημία. Είχαν αποκτήσει ένα
κοριτσάκι που με περνούσε σαράντα μέρες, είχε το ίδιο μ’ εμένα
όνομα και θα γινόταν η αδελφή που δεν είχα ακόμη αποκτήσει.
Τις μανάδες μας τις συνέδεσε το γεγονός ότι ήταν και οι δύο
ξένες, παρότι ελάχιστα άλλα κοινά είχαν.

Ο μεγάλος θείος μου με τον πληθωρικό χαρακτήρα, και ίσως
επειδή ο ίδιος είχε διαλέξει μια τόσο μικρότερή του γυναίκα,
δέχτηκε τη μάνα μου ανενδοίαστα.

Αντιθέτως η μεγάλη του αδελφή κράτησε πάντα μια
επιφυλακτική στάση. Εξέτασε τη μάνα μου από πάνω ως κάτω
δίχως να κρύβει την απογοήτευσή της. Πίστευε ότι η κοπέλα είχε
«τυλίξει» τον αδελφό της κι ότι δεν ήταν της τάξης τους. Η θεία
μου είχε μείνει προσκολλημένη στα παλαιά μεγαλεία της
οικογένειας στα πλούσια χρόνια τους, τότε που η μία από τις
στέρνες του αρχοντικού της Ύδρας ήταν γεμάτη χρυσές λίρες.

Ο παππούς μου, που είχε πεθάνει απ’ το ’40, ήταν έμπορος
σφουγγαριών στην Ύδρα. Προείδε την πτώση του προϊόντος κι
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έκανε μια δυο προσπάθειες ν’ αλλάξει αντικείμενο. Δεν τα
κατάφερε κι αναγκάστηκε να πουλήσει ακίνητα αξίας στο νησί,
ανάμεσά τους κι ένα ξενοδοχείο στο λιμάνι. Πτώχευσε αφού
προίκισε πλούσια τρεις κόρες και σπούδασε έξι αγόρια. Ένας
έγινε γυμναστής, ένας άλλος οπτικός με μαγαζί κάτω απ’ το
Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, το στερνοπαίδι του σπούδαζε στην
Πάντειο και οι τρεις που δεν έπαιρναν τα γράμματα πήγαν σε
σχολές μηχανικών, ανάμεσά τους κι ο πατέρας μου.

Την εποχή που εμείς φτάσαμε στην Αθήνα, δεν είχε μείνει
τίποτε από την πατρική περιουσία. Ακόμα και το αρχοντικό είχε
πουληθεί στη διάρκεια της Κατοχής για να μπορέσουν να
επιζήσουν.

Δεν υπάρχει χειρότερο από μια οικογένεια ξεπεσμένη. Ζει
πάντα με την ανάμνηση του χαμένου πλούτου κι αισθάνεται
αδικημένη απ’ όλους. Σαν να έχουν φταίξει όλοι οι άλλοι κι όχι οι
λανθασμένοι χειρισμοί των μελών της.

Η γιαγιά μου πάντως, γυναίκα που είχε μεγαλώσει στη σκιά
ενός αυταρχικού συζύγου κι είχε χάσει τέσσερα παιδιά –το ένα
απ’ αυτά κάηκε μπροστά στα μάτια της από αναμμένο κερί– ήταν
πολύ προσγειωμένη κι είχε καταφέρει να διατηρήσει την
τρυφερότητα των νεανικών της χρόνων. Είχε αδυναμία σ’ όλα της
τα παιδιά, στο καθένα για διαφορετικό λόγο. Τον πατέρα μου τον
ξεχώριζε για τον ήπιο και μαλακό του χαρακτήρα και θυμόταν
που είχαν κλειστεί οι δυο τους σε καραντίνα όταν ο πατέρας μου
–παιδάκι οχτώ χρόνων– προσβλήθηκε από ευλογιά.
Ριψοκινδύνεψε μαζί του και κατάφερε να μην του μείνει παρά
μόνο ένα σημαδάκι στο κούτελο.

Ήξερε η γιαγιά μου ότι η ζωή είναι γεμάτη ανατροπές και
γεγονότα πέρα απ’ τη δύναμη των ανθρώπων. Έζησε με τη μάνα
μου αρμονικά, της φέρθηκε σαν πραγματική μητέρα της και τη
συμβούλευε πάντα με τρόπο που δεν την προσέβαλλε.

Η μητέρα μου είχε έρθει από την Αίγυπτο με ωραία ρούχα και
δύο παλτά. Ένα καμηλό κι ένα μαύρο, απομίμηση λουτρ, που είχε
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αγοράσει σε μια στιγμή έξαρσης. Η γιαγιά μου της είπε ότι αυτά
έπρεπε να τα φυλάξει στην ντουλάπα για καλύτερες μέρες. Θα
ήταν πρόκληση να τα φορέσει τώρα, όταν, στην Ελλάδα που
αγωνιζόταν να σταθεί στα πόδια της, ο κόσμος κυκλοφορούσε με
ό,τι του είχε απομείνει απ’ τα προπολεμικά χρόνια. Το ίδιο συνέβη
και με τα φουστάνια της από ζορζέτα και τα ωραία της παπούτσια
με τα τακούνια. Ένα από τα πιο προσφιλή μου παιχνίδια τα
κατοπινά χρόνια ήταν ν’ ανοίγω την ντουλάπα, ν’ αραδιάζω αυτές
τις γόβες με τα περίτεχνα κοψίματα και τα τακούνια και να
περιφέρομαι φορώντας τα και ισορροπώντας πάνω τους σαν
κουτσή κότα.

Ο πατέρας μου πήρε μετάθεση για Βόλο κι έφυγε πάλι. Εμείς
μείναμε στην Κυψέλη με τη γιαγιά μου και το μικρότερο γιο της.
Η μάνα μου προσπαθούσε να προσαρμοστεί στη δύσκολη ζωή
εκείνων των χρόνων. Στεκόταν στην ουρά, μπροστά από το
μπακάλικο της γωνίας κρατώντας με αγκαλιά, για να πάρει λίγες
γλυκοπατάτες και λάδι. Άρχισε να πουλάει κάποια απ’ τα ρούχα
που είχε φέρει μαζί της. Τα πράγματά της είχαν φτάσει
λεηλατημένα απ’ την Αίγυπτο. Κάποιος είχε παραβιάσει τα
κιβώτια κι είχε αφαιρέσει αρκετά. Η μάνα μου στενοχωρέθηκε
πολύ, γιατί τα είχε αγοράσει με τις οικονομίες που έκανε από την
εποχή της Γαλλίδας μαμής. Αντιπροσώπευαν όλο τον κόπο της.
Kαι τώρα τα χρειαζόταν για να τα πουλάει λίγα λίγα και να
συμπληρώνει τα τρόφιμα που τόσο μας έλειπαν. Είχε ήδη
υποχρεωθεί σε παραχωρήσεις που δε φανταζόταν ότι θα έκανε.
Μια φορά που πήγε ν’ ανακατέψει τη φασολάδα, είδε με φρίκη να
επιπλέει στην επιφάνεια μια κατσαρίδα.

«Μητέρα», είπε στην πεθερά της, «δυστυχώς πρέπει να
πετάξουμε το φαγητό. Έπεσε μέσα μια κατσαρίδα».

Ψύχραιμη η γιαγιά, αφαίρεσε το σιχαμερό ζωύφιο και της είπε
ότι δεν υπήρχε λόγος να χάσουν το φαΐ για μια κατσαρίδα. Αυτό
το θυμόταν η μάνα μου για χρόνια και το διηγόταν συχνά για να
μας δείξει πόσο είχαν ταλαιπωρηθεί.
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Πήγαμε μια δυο φορές να συναντήσουμε τον πατέρα μου στον
Βόλο. Μείναμε στο σπίτι του Άλκη. Ο Άλκης μου έλεγε, χρόνια
μετά, ότι πρωτοπερπάτησα εκεί, στην παραλία με τα πευκάκια.
Και ότι όταν σιγούρεψα τα βήματά μου μετά από λίγο, έτρεχα στη
θάλασσα κι εκείνοι –οι τρεις τους– γελούσαν μαζί μου. Δεν το
θυμάμαι βεβαίως. Αντιθέτως θυμάμαι, από κάποιες
μεταγενέστερες επισκέψεις, γύρω στο ’49, γιατί ο πατέρας μου
έμεινε χρόνια στον Βόλο, μια αγελάδα με ασπρόμαυρα
μπαλώματα στην πλάτη της κι ένα κοριτσάκι από το διπλανό σπίτι
που κρατούσε κάτι το θαυμαστό. Ήταν ένα δειγματολόγιο
χρωμάτων από κλωστές DMC ή κάποιας άλλης μάρκας.
Θερμοπαρακαλούσα το κοριτσάκι να το ανοίγει και να χαζεύουμε
τα χρώματα. Δεν είχα δει τίποτα ωραιότερο ως τότε.

Είναι περίεργο πώς λειτουργεί η μνήμη. Επιλεκτικά. Θυμάμαι
την αγελάδα και το δειγματολόγιο των χρωμάτων και δε θυμάμαι
καθόλου τον πατέρα μου σ’ εκείνες τις επισκέψεις στον Βόλο.
Αντιθέτως δε θα μου φύγουν απ’ το μυαλό οι προετοιμασίες στο
σπίτι της Κυψέλης για τον ερχομό του. Πρέπει να ήταν τέλη του
’49, γιατί ζούσε ακόμα η γιαγιά μου.

«Έλα», μου είπε η μάνα μου, «και θα έρθει σήμερα ο μπαμπάς
σου».

Ποιος μπαμπάς μου, αναρωτιόμουν. Δεν ήξερα για ποιον
μιλούσαν.

Θυμάμαι που άνοιξε η εξώπορτα και είδα έναν άντρα –έναν
ξένο άνθρωπο, που νόμιζα ότι έβλεπα για πρώτη φορά– να
στέκεται ψηλός κι απειλητικός με τη στολή του.

«Τρέξε στον μπαμπά σου», μου είπε η μάνα μου.
Κούρνιασα πίσω απ’ τη γιαγιά μου και τον κρυφοκοίταζα

καχύποπτα. Ποιος ήταν αυτός και γιατί έπρεπε να τρέξω κοντά
του;

Η γιαγιά μου του είπε να χαμηλώσει λίγο, γιατί με τρόμαζε με
το μπόι του.
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Εκείνος ο καημένος κάθισε στα γόνατα κι άνοιξε όλο προσδοκία
την αγκαλιά του. Αρνήθηκα να πάω. Τον αρνήθηκα τότε και για
πάρα πολλά χρόνια. Ο πατέρας μου έκανε απεγνωσμένες
προσπάθειες να με κερδίσει. Μου έφερε μια φορά ένα μικρό
πορτατίφ-παιχνίδι που άναβε όταν το συνέδεες με μια μπαταρία.
Είχα ξεμυαλιστεί με το κόλπο που το έκανε ν’ ανάβει, πολύ θα
ήθελα να το πάρω στα χέρια μου, αλλά δεν το έκανα. Θα τον
κρατούσα πεισματικά μακριά μου. Γιατί το έκανα, αναρωτιόμουν
μεγάλη πια. Μάλλον τον θεωρούσα έναν παρείσακτο, κάποιον
που όλο έλειπε και που όταν ερχόταν, διατάρασσε τη στενή σχέση
που είχα με τη μάνα μου. Μου την έπαιρνε. Δεν είχα πια την
αποκλειστικότητά της. Και τον τιμωρούσα με την άρνησή μου.

Η γιαγιά μου πέθανε το Δεκέμβρη του ’49 από συγκοπή. Θυμάμαι
την αναστάτωση για την κηδεία της και τα παιδιά της, που είχαν
έρθει όλα απ’ τον Πειραιά.

Μετά το θάνατό της η μάνα μου κατάλαβε ότι τόσα χρόνια
ζούσαν υποφερτά χάρη στα χρήματα που είχε η γιαγιά μου. Όταν
έλειψαν, μου έλεγε η μάνα μου, είπαμε το ψωμί ψωμάκι. Πολλά
από τα πράγματά της πουλήθηκαν τότε σ’ εξευτελιστικές τιμές.

Το σπίτι, το τεράστιο, με τα πέντε δωμάτια, είχε αδειάσει. Η
απουσία της γιαγιάς ήταν πολύ αισθητή. Ο μικρότερος αδελφός
του πατέρα μου υπηρετούσε κι αυτός κι ερχόταν όταν είχε έξοδο.
Μας έφερνε κονσέρβες και ψευτοζούσαμε.

Ήταν χειμώνας, μάλλον Γενάρης του ’50, γιατί πια τα θυμάμαι
όλα πολύ καθαρά, και καθόμασταν με τη μάνα μου σε δυο
καρέκλες πλάι στο παράθυρο. Κοιτούσαμε τη βροχή που έπεφτε.

Συνηθίζαμε να καθόμαστε τ’ απογεύματα εκεί και να βλέπουμε
τον κόσμο που περνούσε στο πεζοδρόμιο ή τους ενοίκους του
απέναντι τριώροφου. Το στρατηγό που έμενε στον τρίτο όροφο,
το δημοσιογράφο με τη Σμυρνιά γυναίκα, τον κηροποιό που ζούσε
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στο ισόγειο, την άλλη Σμυρνιά –μια μοιραία γυναίκα με εραστές–
και τους εργένηδες του δεύτερου ορόφου.

Μας άρεσε να καθόμαστε στο σκοτάδι κι αθέατες απ’ τους
άλλους να τους παρατηρούμε. Ήταν η διασκέδασή μας. Ούτε
ραδιόφωνο δεν είχαμε για να σπάμε λίγο τη σιωπή.

Καθόμουν γονατιστή στην καρέκλα, τα γόνατά μου είχαν γίνει
ριγέ απ’ την ψάθα της, αλλά ήμουν πολύ απασχολημένη με το
ρυάκι που είχε δημιουργήσει η βροχή. Περίμενα πότε θα
καβαλούσε το πεζοδρόμιο και θ’ ανάγκαζε τους περαστικούς να
πηδάνε με γελοίο τρόπο για να μη βραχούν τα παπούτσια τους.

Πρώτα την άκουσα και μετά, αφού αναγκάστηκα να γυρίσω το
κεφάλι μου, την είδα να κλαίει. Πανικοβλήθηκα. Η μάνα μου, το
στήριγμά μου, ο μοναδικός άνθρωπος που είχα έκλαιγε. Ένιωσα
να μου κόβεται η ανάσα από τον τρόμο. Αν πάθαινε κάτι εκείνη,
ήμουν χαμένη. Έβαλα κι εγώ τα κλάματα και χώθηκα στην
αγκαλιά της.

Κλαίγαμε παρέα και δεν ήξερα το λόγο. Μήπως της είχα κάνει
κάτι και δεν το θυμόμουν; Ότι έφταιγα εγώ δεν αμφέβαλλα.
Αλλιώς γιατί να κλαίει η μαμά μου;

«Θα είμαι καλό παιδί», της είπα. «Δε θα σε
ξαναστενοχωρήσω».

«Δε φταις εσύ, καρδούλα μου. Είμαι πολύ μόνη».
Μόνη; Κι εγώ τι ήμουνα; Δεν ήμουνα πάντα δίπλα της; Δεν της

έφτανα δηλαδή εγώ;
«Ο πατέρας σου μου λείπει πολύ. Πάντα μου έλειπε. Και στην

Αλεξάνδρεια κι εδώ. Κι όταν σε γέννησα, πάλι έλειπε στο Οράν»,
είπε χαμηλόφωνα.

Ώστε αυτό ήταν. Εκείνος έφταιγε. Την άφηνε μόνη της και την
έκανε να κλαίει. Να πω ότι τον μίσησα; Να το πω. Δε φτάνει που
μας χώριζε όταν ερχόταν, μας στενοχωρούσε κι όταν έλειπε. Η
παιδική σκέψη δεν έχει όλες τις παραμέτρους για να κρίνει σωστά
και δίκαια. Μήπως εκείνος ήθελε να λείπει; Μήπως είχε
δυνατότητα επιλογής; Ο Eμφύλιος είχε τελειώσει, αλλά τα
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πολιτικά πράγματα στην Ελλάδα δεν είχαν ακόμα εξομαλυνθεί. Οι
πρώτες εκλογές θα γίνονταν το Μάρτιο του 1950, τρεις μήνες
μετά τα κλάματά μας. Ορισμένοι στρατεύσιμοι, ανάμεσα σ’
αυτούς κι ο πατέρας μου, παρέμεναν για κάθε ενδεχόμενο στις
θέσεις τους. Η αλήθεια είναι ότι ο πατέρας μου απολύθηκε δύο
φορές και άλλες δύο είχε ξανακληθεί στην υπηρεσία του. Εγώ
όμως δεν τα ήξερα αυτά. Ούτε για τις αγριότητες του Eμφυλίου
ήξερα ούτε για τις πολιτικές δολοφονίες. Ιδέα δεν είχα κι ήταν
φυσικό. Kαι εκ των υστέρων, όταν έψαχνα λίγο τα πράγματα,
διαπίστωσα με μεγάλη έκπληξη ότι ούτε η μάνα μου είχε ιδέα. Οι
πολιτικές συζητήσεις στα σπίτια των μικροαστών ήταν φαίνεται
σπάνιες. Μόνο όσοι είχαν μέλη στις οργανώσεις αριστερών ή
δεξιών, όσοι είχαν ανθρώπους στην εξορία ή νεκρούς να κλαίνε
–κι απ’ τις δυο πλευρές– μόνο αυτοί συζητούσαν. Στ’ άλλα σπίτια
η σιωπή ήταν προτιμότερη κι ασφαλέστερη. Μπορεί να ανέφεραν
–ίσως– ότι του γείτονα ο γιος χάθηκε στα Δεκεμβριανά, αλλά πώς
και σε ποια πλευρά βρισκόταν παρέμενε μυστήριο. Όσο λιγότερα
ήξεραν τόσο το καλύτερο. Σαν να είχαν τρία ζευγάρια χέρια και
βούλωναν το στόμα, έκλειναν τ’ αυτιά και σφάλιζαν τα μάτια.

«Σκέφτομαι να δουλέψω», είπε η μάνα μου εκείνο το
χειμωνιάτικο βραδάκι του ’50, όταν συνήλθε απ’ το κλάμα. «Εσύ
τι λες;»

Εμένα ρωτούσε. Και περίμενε να της απαντήσω. Δεν ήξερα τι
να της πω στην πραγματικότητα, αλλά μάντεψα τι ήθελε εκείνη
να της πω.

«Να δουλέψεις», της απάντησα τότε.
«Θα πρέπει να με βοηθήσεις. Θ’ αναγκάζομαι να σε αφήνω

μόνη σου. Θα πρέπει να είσαι καλό παιδί. Μου το υπόσχεσαι;»
Τα πάντα θα μπορούσα να της υποσχεθώ εκείνη τη στιγμή. Ότι

θα κατέβαζα τον ουρανό με τ’ άστρα, θα της έδινα τη γη με τα
λουλούδια, θα της άπλωνα στα πόδια της τη θάλασσα με τα
ψάρια, όπως έλεγε και το παραμύθι που συνήθιζε να μου λέει.
Αρκεί να μην ξανάκλαιγε ποτέ.
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Σ ΤΟ ΤΕΛΟΣ της άνοιξης του ’50 αποφασίστηκε να κάνουμε
ένα ταξίδι στη Σύμη. Η μάνα μου είχε να δει τους δικούς της

από το 1936 και ήθελε πολύ να τους δείξει τον άντρα και το παιδί
της. Ο πατέρας μου βρισκόταν με ολιγοήμερη άδεια κι ήταν
ευκαιρία να κάνουμε το ταξίδι.

Από το Μάρτιο του ’48 τα Δωδεκάνησα είχαν ενσωματωθεί
στην Ελλάδα. Φωτογραφίες της εποχής δείχνουν μια ομάδα
ξυπόλυτων παιδιών να πανηγυρίζουν την απελευθέρωση της
Σύμης. Είναι όλα γελαστά και κρατούν ελληνικές σημαίες και μια
αμερικάνικη.

Ο βασιλιάς Παύλος και η Φρειδερίκη έφτασαν στη Σύμη τον
Οκτώβρη του ’48. Ο συμαϊκός λαός τούς υποδέχτηκε στο
Μουράγιο και τους πρόσφερε πρώτης ποιότητας σφουγγάρια κι
ένα ζευγάρι ζωντανές πέρδικες πάνω σε ξυλόγλυπτο δίσκο. Η
Φρειδερίκη ήταν πολύ απλά ντυμένη, με φούστα, μπλούζα και
ίσια παπούτσια. Οι Συμιακές της καλής κοινωνίας είχαν φορέσει
τα καλύτερά τους ρούχα κι ήταν φορτωμένες μ’ όλα τα χρυσαφικά
τους.

Οι σύμβουλοι της Φρειδερίκης, για να μην ξανασυμβεί να είναι
η βασίλισσα λιγότερο εντυπωσιακή απ’ τις νησιώτισσες, της
υπέδειξαν να ντύνεται πιο επίσημα. Εκείνη συμφώνησε και στο
επόμενο νησί που επισκέφθηκε βγήκε ντυμένη με δαντελένιο
φόρεμα. Αλλά οι Τηλιακές χωρικές είχαν κατέβει να την
υποδεχτούν με τις φουστάνες και τα μαντίλια. Οι σύμβουλοι, που
ήθελαν να φτιάξουν ένα οικείο προφίλ για τη βασίλισσα, τα
έχασαν και δεν ήξεραν πια τι έπρεπε να κάνουν.

Από το ταξίδι μας με το πλοίο στη Σύμη ελάχιστα πράγματα
θυμάμαι. Μόνο μια αναστάτωση όταν ο καπετάνιος νόμισε ότι
διέκρινε μια νάρκη και το πλοίο έκοψε ταχύτητα κι άλλαξε λίγο τη
ρότα του. Η βύθιση του «Aδρίας» το ’43 ανατολικά της Ρόδου,
όταν προσέκρουσε σε νάρκη κι αποκόπηκε η πλώρη του, δεν
έφευγε από τη μνήμη κανενός πλοιάρχου.



Φτάσαμε στη Σύμη χαράματα. Ακόμα δεν είχε ξημερώσει καλά
κι έκανε ψύχρα. Στο Μουράγιο μας περίμεναν δύο θείες μου με
τους άντρες τους.

Αρχίσαμε ν’ ανεβαίνουμε τα σκαλιά της Καλής Στράτας. Πρέπει
να γκρίνιαζα, γιατί θυμάμαι ότι ένας θείος μου με πήρε στους
ώμους του. Νόμιζα ότι δεν είχα συγκρατήσει τίποτε από τη Σύμη
εκείνης της εποχής, με τα βομβαρδισμένα σπίτια που έχασκαν
χωρίς σκεπές και με τους τοίχους τους ρημαγμένους και
πεσμένους σε σωρούς πέτρας. Φαίνεται όμως ότι ο εφιάλτης που
έβλεπα –κι εξακολουθώ να βλέπω μερικές φορές– είχε την
αφετηρία του σ’ εκείνα τα σπίτια.

Βλέπω λοιπόν ότι περπατώ σ’ έναν έρημο τόπο –κάτι σαν
μεσαιωνική πολιτεία– κι ότι μόλις περάσω από κάποιο σπίτι, αυτό
καταρρέει πίσω μου κι ότι εγώ επ’ ουδενί δεν πρέπει να γυρίσω το
κεφάλι μου και να κοιτάξω. Μπροστά ερείπια, πίσω ερείπια, μια
μοναξιά τρομακτική, μια σιωπή τρομακτικότερη κι εγώ να μην
ξέρω πού πηγαίνω.

Η γιαγιά μου κι ο παππούς μου μας περίμεναν στο σπιτάκι του
Καλυβάτου, κάτω απ’ τον Άγιο Κωνσταντίνο. Θυμάμαι πόσο μου
άρεσε η μυρωδιά της γιαγιάς μου, κάτι σαν καμένο χόρτο και
βότανα μαζί. Με είχε πάρει αγκαλιά και το μάγουλό μου τριβόταν
στα ρούχα της, που είχαν μια αδρή ύφανση.

Ο πατέρας μου ήταν μεγαλοπρεπής με τη στολή του. Ψηλός και
όμορφος. Η γιαγιά μου τον αποκαλούσε «ο βασιλιάς μου» και τον
επιδείκνυε υπερήφανη στους συγγενείς που ήρθαν να μας δουν.

Η μάνα μου ήταν πολύ συγκινημένη που τους ξανάβλεπε. Κι
εγώ είχα ξεμυαλιστεί με τ’ αρνάκια και τα κατσικάκια που
χοροπηδούσαν στο μαντρί του παππού μου. Κι αυτός μ’ άρεσε.
Δεν ήταν διαχυτικός, αλλά όλη την ώρα έλεγε «Το Μαριί μου, το
Μαριί μου» και την καμάρωνε. Πρέπει να είχαν ανακουφιστεί που
έβλεπαν το ξενιτεμένο τους παντρεμένο μ’ έναν καλό άντρα και μ’
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ένα παιδί. Θα τους είχαν φύγει όλες οι τύψεις, που την άφησαν
–τότε– να ταξιδέψει μόνη της, σε ηλικία δώδεκα χρόνων.

Μου άρεσε πολύ εκεί πάνω. Η μάνα μου ήταν πολύ χαρούμενη.
Ποτέ δεν την είχα ξαναδεί έτσι. Μου έδειξε πώς αρμέγουν τα
πρόβατα, το μεγάλο πουρνάρι στο πλατύ του Αγίου Κωνσταντίνου
και το νερό που έτρεχε στη σπηλιά. Μόνο μια στιγμή έκλαψε,
όταν πήγαμε στον τάφο του αδελφού της. Του άναψε το
καντηλάκι και του έβαλε φρέσκα λουλούδια. Μου είπε ότι αυτά τα
λουλούδια, που εκείνη τα έλεγε ζαμπάκια, τα είχε φυτέψει ο
αδελφός της.

Πρέπει να πήγαμε και μια εκδρομή με το καΐκι ενός θείου μου σ’
ένα μέρος που το έλεγαν Φανερωμένη. Είχαν ανάψει φωτιά με
ξερόκλαδα κι έψησαν ψάρια. Πρωτόγνωρα για μένα πράγματα,
που μου εντυπώθηκαν διά βίου.

Γυρίσαμε στην Αθήνα. Η μάνα μου κι εγώ πάλι μόνες στο σπίτι
της Κυψέλης. Ο πατέρας μου εξακολουθούσε να υπηρετεί και να
έρχεται να μας βλέπει κάθε δέκα μέρες.

Η μαμά μου ήταν αποφασισμένη να δουλέψει. Κατεβήκαμε μια
μέρα στο φαρμακείο του Μπακάκου κι αγόρασε τα σύνεργα που
χρειαζόταν. Βραστήρες, γυάλινες σύριγγες, λαβίδες, βελόνες
ψιλές και χοντρές.

Πανέτοιμη κι εξοπλισμένη, πήγε στα τρία φαρμακεία της
Κυψέλης και είπε ότι ήταν νοσοκόμα από την Αίγυπτο και ήθελε
να κάνει ενέσεις «κατ’ οίκον». Της σύστησαν δυο τρεις πελάτες
και περίμεναν τις εντυπώσεις τους για να δουν αν θα συνέχιζαν να
της δίνουν δουλειά. Οι ασθενείς ήταν πολύ ευχαριστημένοι από
την ευγενική γυναίκα με το ελαφρύ χέρι. Έτσι η πελατεία άρχισε
ν’ αυξάνει.

Η μάνα μου είχε δώσει στα φαρμακεία το τηλέφωνο του
ψιλικατζήδικου που ήταν στη γωνία. Ο ψιλικατζής έβγαινε και
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φώναζε «Kυρα-Μαρία», κι εκείνη έτρεχε να σημειώσει τη
διεύθυνση του νέου αρρώστου.

Η οικογένεια του πατέρα μου πληροφορήθηκε ότι η μάνα μου
δούλευε στη διάρκεια μιας γιορτής που έγινε στον Πειραιά, στο
σπίτι της μεσαίας θείας μου.

Ο πατέρας μου ανακοίνωσε ότι η Μαρία δούλευε κι ήταν σαν να
περίμενε την έγκριση των δικών του.

Η μεγάλη θεία μου ρώτησε τι δουλειά έκανε κι όταν έμαθε ότι η
νύφη της γύριζε στα σπίτια κι έκανε ενέσεις, δεν έκρυψε τη
δυσαρέσκειά της.

«Το βρίσκεις πρέπον;» ρώτησε με απαξία τον πατέρα μου.
Εκείνος δε μίλησε κι η μάνα μου του το κράτησε. Ήθελε να την

έχει υποστηρίξει. Να έχει πει ότι καμία δουλειά δεν ήταν ντροπή
κι ότι η Μαρία κουραζόταν πολύ.

Και κουραζόταν πράγματι. Έφτανε να κάνει και τριάντα ενέσεις
την ημέρα. Τότε τις πενικιλίνες τις έκαναν κάθε τέσσερις ώρες.
Μέχρι να τελειώσει τον πρώτο γύρο, είχε έρθει η ώρα του
δεύτερου.

Συνεργαζόταν τώρα μ’ ένα σπουδαίο γιατρό, τον κύριο
Παπαδημητρίου. Μια φυσιογνωμία ξεχωριστή, που έχαιρε
μεγάλης εκτίμησης στην Kυψέλη. Ο γιατρός την καλούσε στο
τηλέφωνο κι εκτός από τη διεύθυνση της όριζε και πόσο έπρεπε
να παίρνει απ’ τον κάθε ασθενή. «Εκεί θα πάρεις κανονικά»,
«Eκεί λιγότερα», κι «Eκεί, Μαρία μου, δεν παίρνουμε καθόλου».
Ο γιατρός έμπαινε στα σπίτια κι έκρινε την οικονομική
κατάσταση των ανθρώπων. Υπήρχαν περιπτώσεις που τους έδινε
ο ίδιος τις αμπούλες με το φάρμακο, όταν καταλάβαινε ότι οι
άρρωστοι δεν είχαν τη δυνατότητα να τ’ αγοράσουν.

Νομίζω ότι ο γιατρός Παπαδημητρίου έπαιξε σπουδαίο ρόλο
στη ζωή της μητέρας μου. Την έκανε ν’ αποκτήσει κοινωνική
συνείδηση.
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H μάνα μου συνήθιζε να με παίρνει μαζί της στα σπίτια που
πήγαινε. Τις περισσότερες φορές μ’ άφηνε να την περιμένω απ’
έξω. Χάζευα τον κόσμο που περνούσε, τις γάτες που
σουλατσάριζαν, τα παιδάκια που έπαιζαν κουτσό στο δρόμο.
Άλλες φορές μ’ έβαζε μέσα στα σπίτια. Μου άρεσε πολύ το σπίτι
των Δρακούληδων, πίσω απ’ την αγορά της Κυψέλης. Ανεβαίναμε
μια ξύλινη σκάλα που μύριζε παρκετίνη και χτυπούσαμε την
πόρτα, που την άνοιγε μια καμαριέρα ντυμένη με μαύρο φόρεμα
και λευκή ποδιά. Μας οδηγούσε στην κουζίνα, η μάνα μου
ετοίμαζε τη σύριγγα με την ινσουλίνη της κυρίας κι έμπαινε στο
δωμάτιό της. Καθόμουνα στην κουζίνα και χάζευα τη μαγείρισσα.
Μια φορά είδα την εγγονή της κυρίας, μια νεαρή κοπέλα που
φορούσε ένα πολύ περίεργο κοντό φουστάνι από κρεμ τούλι και
στα πόδια της κάτι αλλόκοτα παπούτσια με μύτες. Σταύρωνε
γυαλιστερές κορδέλες στις γάμπες της, που τις έδεσε ψηλά, κάτω
απ’ το γόνατο. Όταν βγήκαμε έξω, ρώτησα τη μάνα μου κι εκείνη
μου είπε ότι η δεσποινίς Δρακούλη ήταν χορεύτρια στη Λυρική
Σκηνή. Έμεινα να σκέφτομαι ότι κάποιοι ζούσαν εντελώς
διαφορετικά από εμάς.

Αυτό βέβαια ίσχυε κι ανάποδα. Μια μέρα καβγάδισα πολύ
άσχημα με τη μάνα μου κι αφορμή ήταν μια φασολάδα. Ένα
φαγητό που με απωθούσε κι αρνιόμουν πεισματικά να το φάω.
Όμως η μάνα μου δε μου χαριζόταν. Έλεγε ότι έπρεπε να μάθω να
τα τρώω όλα. Εκείνη την ημέρα γύρισε για να βράσει τις σύριγγές
της, είδε τη φασολάδα ανέγγιχτη και νευρίασε πολύ. Πήρε το
πιάτο και το άδειασε στην κατσαρόλα.

«Να μείνεις νηστική για να καταλάβεις την αξία του φαγητού».
Άρχισε να μου βγάζει λόγο –έτσι το εξέλαβα εγώ τότε– για τη

φτώχια, για τα παιδάκια που δεν είχαν να φάνε, τις γυναίκες που
ζητιάνευαν φαΐ στις εκκλησίες.

Ανασήκωσα τους ώμους μου και τόλμησα να της πω ότι κι εμείς
φτωχοί ήμασταν, αφού εκείνη έπρεπε να δουλεύει κι εγώ να μην
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έχω χριστουγεννιάτικο δέντρο και βιβλία σαν τον Νικολάκη που
έμενε δίπλα.

«Δεν έχεις ιδέα, παιδάκι μου, τι θα πει φτώχια», είπε φανερά
εκνευρισμένη. «Βάλε το παλτό σου και πάμε».

Βγήκαμε στο δρόμο, κατηφορίσαμε λίγο την οδό Λήμνου και
στρίψαμε σ’ ένα στενό όχι πολύ μακριά απ’ το σπίτι μας.
Σταματήσαμε μπροστά σε μια σιδερένια αυλόπορτα. Μ’ ανάγκασε
να γυρίσω και να τη δω στα μάτια.

«Πρόσεξε καλά. Θα δεις περίεργα πράγματα, αλλά δε θα
βγάλεις μιλιά. Τ’ ακούς;»

Ήξερε γιατί το έλεγε. Είχα το χάρισμα να παρατηρώ, αλλά και
το ελάττωμα να λέω απερίφραστα αυτά που έβλεπα.

Μπήκαμε σε μια αυλή με πατημένο χώμα. Απ’ το πλάι έτρεχε
ένα ρυάκι με μπουγαδόνερα. Μια γυναίκα άπλωνε ρούχα στα
σκοινιά που ξεκινούσαν από μια ασθενική βρομοκαρυδιά και
κατέληγαν σε μια συκιά, γυμνή από φύλλα λόγω εποχής –
παραμονές Χριστουγέννων. Γύρω γύρω απ’ την αυλή πόρτες από
δωμάτια, όλες κλειστές. Έκανε φοβερό κρύο και φυσούσε, τα
δάχτυλά μου είχαν μελανιάσει.

Βρισκόμουν σε μια «αυλή των θαυμάτων», έστω κι αν δεν ήξερα
τότε πώς να ονομάσω αυτά που έβλεπα. Ρόδες ποδηλάτων,
σκουριασμένα παλιοσίδερα, τρύπιες σκάφες, κοφίνια
ξεντεριασμένα, καρέκλες δίχως ψάθες, τσέρκια από βαρέλια. Η
γυναίκα που άπλωνε μουρμούρισε μια καλημέρα και είπε –σαν να
μιλούσε στον εαυτό της– ότι αδίκως άπλωνε, τα ρούχα θα
κοκκάλωναν από τον ψόφο που έκανε.

Κατεβήκαμε τρία σκαλιά και χτυπήσαμε την πόρτα. Μας άνοιξε
ένας πιτσιρίκος, που μόλις είδε τη μάνα μου, άρχισε να τσιρίζει
«H ενεσού, η ενεσού». Μια γυναίκα –η μάνα του προφανώς– του
έριξε μια σφαλιάρα και του είπε να το βουλώσει

Μπήκαμε στο σπίτι. Ένα δωμάτιο ήταν όλο κι όλο. Στη γωνία, σ’
ένα διπλό κρεβάτι, ήταν ξαπλωμένος ένας άντρας και δύο
παιδάκια. Οι τοίχοι ήταν πράσινοι απ’ την υγρασία. Μια μπόχα
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ήταν διάχυτη. Ανθρωπίλα και κρεμμυδίλα. Και γκαζιερίλα, μιας κι
η γκαζιέρα ήταν αναμμένη και πάνω της σιγόβραζε μια

κατσαρόλα.
Η μάνα μου ετοίμασε τη σύριγγα, πήρε το βαμβάκι και το

πράσινο οινόπνευμα και πλησίασε τον άντρα. Γύρισα
ντροπιασμένη το πρόσωπό μου και κοίταξα τον πιτσιρίκο που μας
είχε ανοίξει. Με κοιτούσε κι αυτός. Άκουσα τη μάνα μου που είπε
του αρρώστου να πάρει μια βαθιά ανάσα και το «Oχ» που έβγαλε
αυτός.

«Μην κουνιέσαι», τον συμβούλεψε. «Το ξέρω ότι πονάς.
Τσούζει το φάρμακο. Είναι λάδι κι αργεί να διαλυθεί».

Χάζευα το δωμάτιο. Εκτός απ’ το διπλό κρεβάτι και το τραπέζι
με τις τρεις καρέκλες, υπήρχε μόνο ένα μπαούλο σε μια γωνιά κι
από τα καρφιά στον τοίχο κρέμονταν κάτι θλιβερά ρούχα. Άρα,
σκέφτηκα, αυτοί κοιμούνται όλοι μαζί σ’ ένα κρεβάτι.

Η ένεση τελείωσε, ο άρρωστος τακτοποιήθηκε βογγώντας στο
κρεβάτι, τα παιδάκια είχαν μουλώξει από το φόβο τους, η γυναίκα
κοιτούσε απαθής και μόνο ο πιτσιρίκος ρώτησε τη μάνα μου που
συγύριζε τα εργαλεία της αν θα ξαναρχόταν.

«Μέχρι να γίνω καλά», ψιθύρισε ο πατέρας του.
«Ε, κοντεύεις πια. Άλλες πέντε ενέσεις και θα σηκωθείς», του

είπε παρηγορητικά η μάνα μου.
«Αμήν, Παναγία μου», μουρμούρισε η γυναίκα, κοιτώντας προς

τη γωνία που είχε το εικονοστάσι.
Βγήκαμε πάλι στην αυλή και μετά στο δρόμο. Η μάνα μου

σταμάτησε, με κοίταξε με νόημα και σχεδόν θυμωμένη μου είπε:
«Την είδες τη φτώχια; Τη μύρισες; Κατάλαβες ότι άλλοι δεν

έχουν καν να φάνε, ότι κοιμούνται όλοι μαζί; Ότι δεν έχουν ούτε
σόμπα κι ανάβουν την γκαζιέρα για να ζεσταθούν; Ότι ο πατέρας
τους όχι μόνο δεν έχει δουλειά, παρά είναι κι άρρωστος; Ότι τους
δίνει η γειτονιά ένα πιάτο φαΐ, που κι αυτωνών δεν τους
περισσεύει;»
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Την κοιτούσα αμίλητη. Τι να της απαντούσα; Τι περίμενε να της
πω;

Γυρίσαμε στο σπίτι, πήρε το βραστήρα με τις αποστειρωμένες
σύριγγες κι έφυγε.

Έκανε και στο σπίτι μας κρύο – τη σόμπα την ανάβαμε μόνο το
βράδυ. Περιφερόμουνα στα δωμάτια χωρίς διάθεση. Είχα
επηρεαστεί απ’ ό,τι είχα δει. Αλλά μ’ εκείνη τη διαστροφική
ικανότητα που είχα να δραματοποιώ την πραγματικότητα, να την
κάνω πρώτα παραμύθι και μετά να την αφομοιώνω, ένιωθα ότι θα
ήθελα να ήμουν μέρος όσων είχα παρατηρήσει. Κατά κάποιο
τρόπο βεβαίως.

Πήρα ένα κομμάτι από τα ξεροκόμματα που κρατούσε η μάνα
μου, λίγες ελιές και πήγα στο πιο κρύο δωμάτιο, το βορεινό, που
το κρατούσαμε κλειστό όλο το χειμώνα.

Κάθισα χάμω κι εκεί, μέσα στο σκοτάδι και στην παγωνιά,
φαντάστηκα ότι ήμουνα ένα φτωχό κοριτσάκι –πιο φτωχό δηλαδή
απ’ ότι ήμουνα στην πραγματικότητα– που δεν είχα φαΐ και μια
γειτόνισσα μου είχε δώσει τις ελιές και το ξεροκόμματο, ότι
κρύωνα αφόρητα, ότι δεν πήγαινα σχολείο, ορφανό ασφαλώς,
ίσως –ακόμα καλύτερα– παρατημένο στο δάσος από μια κακιά
μητριά. Να, όπου να ’ταν θα φανερωνόταν η γριά μάγισσα και θα
μ’ έπαιρνε στον πύργο της, θα μ’ έκλεινε σ’ ένα κλουβί για να με
φάει ο γιος της ο δράκος. Είχα μπει τόσο στο παραμύθι, που η
μπουκιά απ’ το ξεροκόμματο δεν μπορούσε να κατέβει και
λυπόμουνα τόσο τον εαυτό μου, που άρχισα να κλαίω στ’ αλήθεια.
Αχ, τι άτυχη που ήμουνα. Δε θα παντρευόμουνα ποτέ. Δε θα
έκανα παιδάκια δικά μου, παρά θα κατέληγα στο στομάχι του
γίγαντα. Αχ, να μην έχω έναν μπαμπά κυνηγό, που θα έμπαινε
μέσα με ορμή και θα πυροβολούσε το γίγαντα και τη μάγισσα, θα
μ’ έπαιρνε αγκαλιά, θα με φιλούσε και θα έλεγε: «Παιδάκι μου,
έλα στο σπίτι, η μάνα σου σε περιμένει και σου έχει φτιάξει και
γλυκό».
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Έκλαιγα γοερά, συνεπαρμένη απ’ τη δυστυχία μου, το άδικο
τέλος που με περίμενε, όταν άκουσα την πόρτα ν’ ανοίγει και τη
μάνα μου που μ’ έψαχνε. Έκρυψα γρήγορα τις ελιές και το ψωμί
κάτω απ’ το ντιβάνι – κι έπρεπε οπωσδήποτε να θυμηθώ να τα
πάρω από κει μόλις εκείνη ξανάφευγε, γιατί τα ποντίκια που, παρ’
όλες τις φάκες που βάζαμε, σουλατσάριζαν τα βράδια θα τα
μύριζαν και θα έκαναν τρικούβερτο γλέντι.

Εμφανίστηκα στην κουζίνα. Η μάνα μου με κοίταξε καλά καλά.
Με είδε κλαμένη, αλλά –αν και ήταν πανέξυπνη γυναίκα–
πίστεψε ότι η αιτία της θλίψης ήταν άλλη. Ότι δηλαδή είχα
συγκλονιστεί απ’ όσα είχα δει στο φτωχόσπιτο.

«Χαίρομαι που κλαις. Χαίρομαι γιατί πήρες το μάθημα κι
έμαθες να εκτιμάς αυτά που έχεις. Είσαι κατά βάθος καλό παιδί»,
είπε με το συγκρατημένο τρόπο που συνήθιζε.

Η μαμά μου ήταν τώρα πιο μαχητική. Με την ανεξαρτησία που
της έδιναν τα χρήματα που έβγαζε, άρχισε να παίρνει μόνη της
αποφάσεις για τη ζωή της και να μην υπολογίζει τα μούτρα ή τη
δυσαρέσκεια των θειάδων μου.

Το 1952 αποφάσισε ότι είχε έρθει η ώρα ν’ αποκτήσει δεύτερο
παιδί. Ο πατέρας μου είχε –επιτέλους– απολυθεί οριστικά και
είχε βρει δουλειά ως μηχανικός σε μια θαλαμηγό κάποιου
πλούσιου κυρίου. Ο μισθός του ήταν μικρός. Θα μπορούσε να
βγάζει τα πολλαπλάσια αν αποφάσιζε να φύγει με τα ποντοπόρα
εμπορικά ή τα γκαζάδικα, όπως έκαναν τα δυο του αδέλφια και οι
γαμπροί του. Η μάνα μου όμως πάτησε πόδι. Του είπε ότι θα
βοηθούσε όσο περνούσε απ’ το χέρι της, αλλά ότι τον ήθελε κοντά
της κι όχι να έρχεται κάθε τρία ή τέσσερα χρόνια, όπως γινόταν
τότε μ’ όσους δούλευαν στα μεγάλα καράβια. Ο πατέρας μου
συμφώνησε. Ήθελε κι αυτός να είναι κοντά της.

Το χειμώνα έβγαζαν τη θαλαμηγό στο καρνάγιο του Περάματος
για συντήρηση κι έτσι κάθε βράδυ ήταν στο σπίτι μας. Από την
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άνοιξη, που ξεκινούσαν τα ταξίδια αναψυχής του πλούσιου
κυρίου, έλειπε αρκετά.

Η μάνα μου έμεινε έγκυος όταν εγώ πήγαινα στην πρώτη
δημοτικού.

«Θα ήθελες να έχεις ένα αδελφάκι;» με ρώτησε χαμογελαστή
ένα απόγευμα.

Ήθελα; Δεν ξέρω. Μάλλον όχι, γιατί θα μου χαλούσε την
ησυχία.

Η μάνα μου έλειπε πολλές ώρες απ’ το σπίτι κι εγώ ήμουνα
ελεύθερη να κάνω ό,τι θέλω. Άναβα τα φώτα στην πάντα κλειστή
σάλα και χάζευα. Eίχε μείνει όπως ήταν από την εποχή της
γιαγιάς μου. Με τα έπιπλα που είχαν φέρει από το αρχοντικό της
Ύδρας. Ο καναπές είχε ωραίο ύφασμα, ο πολυέλαιος είχε γυαλί
από πρασινωπή οπαλίνα, το εκκρεμές στη γωνία χτυπούσε τις
ώρες κι εγώ κοιταζόμουνα στον τεράστιο καθρέφτη. Άνοιγα τα
άλμπουμ που είχε φέρει η μάνα μου απ’ την Αίγυπτο κι ήταν
γεμάτα φωτογραφίες. Άγνωστές μου νοσοκόμες χαμογελούσαν
ντυμένες στ’ άσπρα, ο πατέρας μου κι οι φίλοι του σε άλλες με τις
στολές τους, εγώ μωρό στην αγκαλιά μιας μελαχρινής κοπέλας.
Άλλες φορές προτιμούσα να πηγαίνω στο δωμάτιο του θείου μου
που έμενε μαζί μας. Η δίφυλλη ντουλάπα του έκρυβε ένα
θησαυρό. Στη μία πόρτα ήταν ένας καθρέφτης και στην άλλη
κρέμονταν δεκάδες γραβάτες. Τις έπιανα στα χέρια μου, το
ύφασμά τους ήταν γυαλιστερό κι απαλό, τα σχέδια και τα
χρώματά τους με ξετρέλαιναν. Δεν τολμούσα να βγάλω κάποια,
γιατί εκείνος ήξερε τη θέση της κάθε μιας τους.

Τα δυο αδέλφια είχαν καταλήξει στη συγκατοίκηση για λόγους
οικονομικούς και πρακτικούς. Ο θείος μου, ο μικρότερος αδελφός
του πατέρα μου, ήταν εργένης και είχε καλή δουλειά σε μια
υφαντουργική εταιρεία ως λογιστής. Πλήρωνε το μισό ενοίκιο,
τους μισούς λογαριασμούς νερού, ηλεκτρικού και φωταερίου. Σε
αντάλλαγμα έβρισκε σπιτικό φαγητό και τα ρούχα του
σιδερωμένα άψογα απ’ τη μάνα μου. Το σιδέρωμα των ρούχων
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του ήταν μεγάλο άγχος γι’ αυτήν. Τα πουκάμισά του έπρεπε να
είναι χωρίς την παραμικρή ζαρωματιά και κρεμασμένα σε
κρεμάστρες για να μένουν ατσαλάκωτα. Κάθε βδομάδα η μάνα
μου σιδέρωνε δεκατέσσερα πουκάμισα από τρικολίνα και ποπλίνα
–άλλαζε δύο φορές την ημέρα– αφού προηγουμένως τα είχε
καταβρέξει και τυλίξει, για να διατηρήσουν την υγρασία τους και
να μπορεί να κυλά το σίδερο όμορφα πάνω τους.

Ο θείος μου ήταν ένας πολύ ωραίος άντρας – πιο ωραίος κι απ’
τον Πωλ Νιούμαν, θα έλεγα αργότερα, όταν θα έβλεπα στο σινεμά
τον Aμερικανό σταρ που τόσο του έμοιαζε.

Ήταν ωραίος, είχε οικονομική άνεση κι ήταν περιζήτητος απ’
τις κοπέλες της γειτονιάς και του γραφείου του, που τον έβλεπαν
σαν ιδανικό γαμπρό. Εκείνος όμως δε σκόπευε να θυσιάσει την
ανεξαρτησία του για καμία. Γύριζε από τη δουλειά του το
μεσημέρι, έτρωγε και ξάπλωνε για τον απαραίτητο μεσημεριανό
του ύπνο. Όσο κοιμόταν, όλα νέκρωναν στο σπίτι. Πατούσαμε στα
νύχια και μιλούσαμε χαμηλόφωνα. Τρέμαμε με τη μάνα μου τους
θυμούς του και τα νεύρα του. Ήταν οξύθυμος και φώναζε όταν
κάτι δεν το έβρισκε όπως το ήθελε. Του περνούσε γρήγορα κι
άρχιζε τα γέλια σαν να μην είχε συμβεί τίποτα πριν μισή ώρα.
Όπως συμβαίνει συνήθως με τους νευρικούς ανθρώπους. Εγώ τον
φοβόμουνα και νομίζω ότι κι η μάνα μου το ίδιο, αλλά έκανε
υπομονή γιατί η βοήθεια που μας προσέφερε ήταν σημαντική.
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Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ έλειπε πολύ της μητέρας μου. Δηλαδή της
έλειπαν οι φίλες της κι οι παρέες που είχε συνηθίσει να έχει

εκεί. Τα γράμματα από τη νονά Θέκλα έφταναν συχνά, το ίδιο και
τα δέματα που μας έστελνε με όποιον ερχόταν στην Ελλάδα. Μια
φορά, καλοκαιράκι, ξεκινήσαμε να πάμε στην Κηφισιά για να
συναντήσουμε μια γνωστή της κοπέλα που είχε έρθει από την
Αλεξάνδρεια. Φτάσαμε σε μια βίλα με υπέροχο κήπο. Χτυπήσαμε
κι εμφανίστηκε μια κυρία που φορούσε στολή σαν στρατιωτίνα.
Της είπε η μάνα μου τ’ όνομα της κοπέλας που θέλαμε να δούμε.
Η κυρία μάς έβαλε να περιμένουμε στο χολ. Νεαρά κορίτσια με
όμοιες στολές κυκλοφορούσαν γελαστά και χαρούμενα.

«Είναι προσκοπίνες», μου είπε η μάνα μου και μου εξήγησε με
λίγα λόγια.

Ήρθε η Βάσω, αγκαλιάστηκαν και φιλήθηκαν. Με πήρε κι
εμένα αγκαλιά και ποτέ δε θα ξεχάσω πόσο ωραία μύριζε.

Σε λίγο μάς έφερε τα πακέτα που μας έστελνε η νονά Θέκλα.
Για τη μητέρα μου αρωματικά στικ για τα ρούχα, ένα μπουκαλάκι
με την αγαπημένη της κολόνια, Soir de Paris, και δύο άγουρα
μάνγκο. Η μάνα μου τα μύριζε και τα ξαναμύριζε, λες και της
έφτανε η μυρωδιά των εξωτικών φρούτων για να επιστρέψει για
λίγο στην αγαπημένη της Αλεξάνδρεια. Για τον πατέρα μου η
νονά Θέκλα έστελνε ένα βαζάκι με γλυκό χουρμά και για μένα ένα
τεράστιο πακέτο.

«Έχε χάρη που ήμουνα παρανυφάκι στο γάμο της μαμάς σου»,
αστειεύτηκε μαζί μου η κοπελίτσα. «Το κουβαλούσα σ’ όλο το
ταξίδι. Για άνοιξε να δούμε τι σου στέλνει».

Ξετύλιξα τα χαρτιά με βιασύνη και είδα ένα ολόκληρο σαλονάκι
για κούκλα. Μικροσκοπικό τραπέζι, καρέκλες, καναπέ και δύο
πολυθρονίτσες. Έμεινα μ’ ανοιχτό το στόμα. Τόσο ωραίο παιχνίδι
ούτε η ξαδέλφη μου δεν είχε.

Εκτός απ’ αυτούς που έρχονταν απ’ την Αίγυπτο για λίγες μέρες
διακοπών, το σπίτι μας επισκέπτονταν και οι φίλοι που είχαν ο
πατέρας μου κι η μάνα μου από κει. Ο κουμπάρος τους ο Γιάννης,
που με έσφιγγε και μ’ αγκύλωνε το μουστάκι του όταν με φιλούσε,



ο Γιώργος κι ο Στάθης ήταν οι πιο τακτικοί. Ο Άλκης ερχόταν μια
δυο φορές το χρόνο απ’ τον Βόλο φορτωμένος με δώρα για μένα.

Τους άκουγα να συζητάνε, να θυμούνται το περιστατικό με το
αυτοκίνητο που έπεσε στη θάλασσα –και που το είχα μάθει πια
καλά από τις τόσες φορές που το είχα ακούσει– ή τα γλέντια που
έκαναν στο «Ζέπελιν», τις περιπέτειες της μάνας μου στο
Σαραφάν και τα κόλπα του Γιώργου για ν’ αποφύγει τον πόλεμο.

Η Αλεξάνδρεια ήταν παρούσα μέσα απ’ τις αναμνήσεις τους, τη
μυρωδιά στα ρούχα μας απ’ τ’ αρωματικά στικ, τους
αποξηραμένους χουρμάδες που δε μας έλειπαν ποτέ, τα
μπιμπελό-πυραμίδες και τ’ αραβικά που μουρμούριζε η μάνα μου
όταν δεν ήθελε να καταλάβουμε τι έλεγε.

Ερχόταν και μια φίλη της, η Σοφία, πρώην συνάδελφός της στο
νοσοκομείο, που ζούσε κι αυτή παντρεμένη πια στην Ελλάδα.

Φλυαρούσαν και γελούσαν όμορφα όταν ήταν οι δυο τους. Και
μερικές φορές έφτιαχναν «χαλάουα», ένα γκριζωπό
κατασκεύασμα από ζάχαρη και λεμόνι, που το άπλωναν στις
γάμπες τους κι έκαναν αποτρίχωση.

Έτσι γνώρισα την Αλεξάνδρεια. Από διηγήσεις, αρώματα
εξωτικών φρούτων, ινδικά αποσμητικά μπαστουνάκια, μαλακά
υφάσματα, δερμάτινα μαξιλάρια για το πάτωμα, σανδάλια με
ωραία σχέδια, χουρμάδες παραγεμισμένους με μανταρίνι και
αμύγδαλο, μπάντες του τοίχου με χουρμαδιές, πυραμίδες,
φελάχους και γκαμούζες.

Ένας μυθικός κόσμος, μια μυθική ζωή. Χαμένη για πάντα για τη
μάνα μου.

Η μητέρα μου ήταν δύο μηνών έγκυος κι εγώ το είχα πάρει
απόφαση ότι θα έχανα την ησυχία μου. Ήξερα από μια
συμμαθήτριά μου που είχε αποκτήσει αδελφάκι ότι τα μωρά ήταν
μπελάς κι έκλαιγαν όλη την ώρα. Έγινε όμως ένας καβγάς στο
σπίτι κι άλλαξα γνώμη.
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Ένα βράδυ ήρθε στο σπίτι ο πατέρας μου αλλαγμένος. Είχε
μιλήσει με τη μεγάλη του αδελφή κι εκείνη του είχε πει τι το
ήθελαν το δεύτερο παιδί όταν δυσκολεύονταν τόσο οικονομικά.

«Μαρία μου», της είπε εκείνο το βράδυ ο πατέρας μου, «μήπως
πρέπει να το ξανασκεφτούμε; Τι το θέλουμε το δεύτερο παιδί
όταν δυσκολευόμαστε τόσο οικονομικά;» επανέλαβε αυτολεξεί τη
φράση της αδελφής του.

Η μάνα μου άναψε και κόρωσε. Είχε καταλάβει από πού
προερχόταν η αλλαγή του. Του μίλησε σε πολύ έντονο ύφος –ποτέ
δεν την είχα ξανακούσει να του μιλάει έτσι– και του είπε ότι δεν
είχε ζητήσει τη βοήθεια κανενός κι ότι δεν επρόκειτο να κάνει
πίσω.

«Δε θ’ αφήσω το παιδί μόνο του στη ζωή», είπε κοιτάζοντάς με.
«Θέλω αδελφάκι, θέλω αδελφάκι», άρχισα να κλαψουρίζω, όχι

γιατί πραγματικά ήθελα, αλλά ένιωθα ότι έπρεπε να πάρω το
μέρος της μάνας μου.

Τέλος του καλοκαιριού ήρθε στον Πειραιά ο παππούς μου από τη
Σύμη. Μπήκε στο Τζάνειο για να κάνει εγχείρηση προστάτη. Η
μάνα μου κανόνισε με μια γειτόνισσα που ήξερε να κάνει ενέσεις
ν’ αναλάβει για μια βδομάδα τους αρρώστους της. Ήθελε να
συμπαρασταθεί στον πατέρα της.

Πήγαμε στον Πειραιά και μέναμε στο σπίτι της μικρής μου
θείας, στη Φρεαττύδα, για να μπορεί να πηγαίνει η μάνα μου στο
νοσοκομείο. Αυτή η θεία έμοιαζε πολύ στο χαρακτήρα με τον
πατέρα μου. Γελούσε εύκολα, δε με μάλωνε με το παραμικρό κι
είχε τρία παιδιά μεγαλύτερα από μένα.

Η μάνα μου με πήρε μαζί της ένα απόγευμα να δω τον παππού
μου. Είχε κάνει την εγχείρηση, ήταν ήσυχος κι άκουγε τις οδηγίες
που του έδινε η μάνα μου με πολλή τρυφερότητα, σαν να είχε να
κάνει με παιδάκι.
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Μια μέρα που η μητέρα μου έλειπε στο νοσοκομείο, έγινε ένα
επεισόδιο με τη γάτα της ξαδέλφης μου. Κάτι μου έκανε, κάτι της
έκανα και με γρατσούνισε. Σηκώθηκα χωρίς να το σκεφτώ και το
’σκασα. Περπατούσα στους δρόμους αποφασισμένη να πάω στο
Τζάνειο να βρω τη μάνα μου. Για καλή μου τύχη, έπεσα πάνω στο
θείο μου που επέστρεφε απ’ τη δουλειά του. Με βούτηξε και μ’
έφερε κακήν κακώς στο σπίτι. Περίμεναν πότε θα γυρνούσε η
μάνα μου για να της παραπονεθούν. Περίμενα κι εγώ με δέος την
επιστροφή της.

Όταν ήρθε, δεν είχε καμία όρεξη ν’ ακούσει τίποτα. Ο παππούς
μου είχε πεθάνει ξαφνικά από εμβολή.

Δεν ήξερα πόσο θα της στοίχιζε. Δεν ήξερα τίποτε απ’ όσα είχε
εκείνη στο μυαλό της. Ότι τα λυπημένα μάτια του παππού μου την
κυνηγούσαν για χρόνια στην Αίγυπτο. Κι ότι είχε τύψεις που δε θα
την άφηναν, επειδή μία φορά τη χρειάστηκε ο πατέρας της κι
αυτή δεν κατάφερε να τον κρατήσει στη ζωή. Το έλεγε πολλές
φορές στα κατοπινά χρόνια, πάντα με θλίψη.

Μαυροφορέθηκε, αν και ήταν έγκυος, και οι θείες μου της
έλεγαν ότι δεν έπρεπε κι ότι ήταν γρουσουζιά.

Πάλι θεώρησα τον εαυτό μου υπεύθυνο. Ίσως αν δεν το είχα
σκάσει να μην πέθαινε ο παππούς μου. Υποσχέθηκα στη μάνα μου
να μην το ξανασκάσω κι ότι από δω και πέρα θα ήμουνα καλό
παιδί. Ωραίες υποσχέσεις αλλά ανέφικτες.
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Η 15η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1953 ήταν μια πολύ κρύα μέρα. Ήταν
Πέμπτη, ημέρα μπουγάδας. Γύρισα απ’ το σχολείο, έφαγα κι

άρχισα να κάνω τα μαθήματά μου. Κατά τις τέσσερις ανέβηκα με
τη μάνα μου στην ταράτσα να τη βοηθήσω να μαζέψουμε τα
ρούχα. Ήταν υγρά, ο καιρός δεν είχε βοηθήσει για να
στεγνώσουν. Κατεβάσαμε τα ρούχα και τα ετοιμάσαμε για το
σίδερο. Η μάνα μου έφυγε για κάποιες ενέσεις που είχε εκείνη την
ώρα.

Όταν γύρισε, μου είπε ότι σήμερα θα γεννούσε. Την είχαν
πιάσει οι πόνοι καθώς περπατούσε στην οδό Μεγίστης. Είχε πάει
στο ψιλικατζήδικο, είχε τηλεφωνήσει του γιατρού κι αυτός της
είπε ότι ως το βράδυ θα γεννούσε.

Την έβλεπα να σιδερώνει με φούρια, ήθελε να προλάβει να τα
ετοιμάσει όλα πριν έρθει η μεγάλη ώρα. Κάθε τόσο σταματούσε,
έσφιγγε τα χείλη, καθόταν για λίγο στην καρέκλα κι αφού
περνούσε ο πόνος συνέχιζε. Έβαζε τις κρεμάστρες με τα υγρά
ακόμα πουκάμισα του θείου μου στα χερούλια του παράθυρου,
στο πόμολο της πόρτας, στις καρέκλες γύρω γύρω.

Ήρθε κι ο πατέρας μου απ’ το Πέραμα και του είπε να φάει,
αλλά να μην αλλάξει ρούχα γιατί θα είχαμε γέννα.

Ο πατέρας μου κι εγώ καθόμασταν αμίλητοι στο ντιβάνι και
περιμέναμε. Στις οχτώ την έπιασε ένας μεγάλος πόνος και μας
είπε ότι ήρθε η ώρα να φύγουμε. Πήραμε ένα ταξί –μεγάλη
πολυτέλεια την εποχή εκείνη– και πήγαμε στην κλινική της οδού
Πατησίων.

Ο γιατρός την εξέτασε και είπε του πατέρα μου ότι προλάβαινε
να με πάει στο σπίτι της ξαδέλφης μου και να γυρίσει.

Φτάσαμε στο Λυσσιατρείο, που ήταν το σπίτι του θείου μου. Ο
πατέρας μου μ’ άφησε κι έφυγε βιαστικός. Είχα κοιμηθεί κι άλλες
φορές εκεί, γιατί τα πήγαινα πολύ καλά με την ξαδέλφη μου,
εκείνη η νύχτα όμως δεν ήταν σαν τις άλλες. Άργησα να κοιμηθώ
και στριφογύριζα στο κρεβάτι ανήσυχη.

Κάποια στιγμή ξύπνησα μέσα στο σκοτάδι – εκεί δε συνήθιζαν
ν’ ανάβουν καντήλι, όπως κάναμε στο σπίτι μας. Ανοιγόκλεισα τα



μάτια μου περιμένοντας να διακρίνω κάτι μέσα στο απόλυτο
σκοτάδι. Αλλά μάταια. Πανικοβλήθηκα κι άρχισα να φωνάζω
δραματικά:

«Έχασα το φως μου, έχασα το φως μου».
Οι άλλοι ξύπνησαν κατατρομαγμένοι, άναψαν το πορτατίφ κι

έτρεξαν κοντά μου. Ντρεπόμουν αφάνταστα. Αδίκως τους είχα
τρομάξει. Οι άνθρωποι κατάλαβαν κι άφησαν το φως του
διαδρόμου ανοιχτό για το υπόλοιπο της νύχτας.

Ο πατέρας μου έφτασε στην κλινική όταν οι πόνοι της μάνας
μου ήταν κάθε δύο λεπτά. Ο γιατρός τού είπε ότι σίγουρα θα
έκανε αγόρι γιατί το παιδί κλοτσούσε πολύ δυνατά. Ο πατέρας
μου περίμενε στην αίθουσα αναμονής και κάπνιζε το ένα τσιγάρο
μετά το άλλο. Κάποια στιγμή βγήκε απ’ το χειρουργείο μια
αδελφή και του είπε «Nα σας ζήσει η κόρη», εκείνος άκουσε «Nα
σας ζήσει το αγόρι» κι ενθουσιάστηκε. Μέχρι που βγήκε ο γιατρός
και του είπε ότι η γυναίκα υπερίσχυσε πάλι κι ότι η κόρη του ήταν
πανύψηλη.

Έπεσε απ’ τα σύννεφα, αλλά συνήλθε γρήγορα. Μπήκε στο
δωμάτιο και είδε τη μάνα μου καλά και πολύ ευτυχισμένη με το
κοριτσάκι στην αγκαλιά της. Δεν την ένοιαζε εκείνη το φύλο του
παιδιού.

Την επομένη ήρθε ο πατέρας μου και με πήρε να πάμε να δω
«την αδελφούλα μου», όπως μου είπε.

Φτάσαμε στην κλινική κι όρμησα στο δωμάτιο που είχαν τη
μάνα μου. Την πήρα αγκαλιά και τη φιλούσα. Μου έδειξαν και το
μωρό. Ασχημούτσικο μου φάνηκε και με σουφρωμένα χείλη. Κάτι
στο ύφος μου υποψίασε το γιατρό, που ήταν παρών στη
συνάντηση. Με πήρε από το χέρι και με πήγε στο γραφείο του.
Ήταν ένας ωραίος μελαχρινός άντρας. Δε θυμάμαι τι είπαμε.
Θυμάμαι όμως ότι με γοήτευσε, όπως συνέβαινε με όλες τις
γυναίκες, όλων των ηλικιών. Ήταν ο Γρηγόρης Λαμπράκης.
Εκείνη την εποχή ήταν γνωστός για τις αθλητικές του επιδόσεις
στο άλμα εις μήκος και ήταν ήδη υφηγητής Γυναικολογίας στο
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Πανεπιστήμιο. Ήταν φίλος του θείου μου, του πατέρα της
αγαπημένης μου ξαδέλφης, εκείνου του χαρισματικού γυμναστή
που ήξερε τις πολλές γλώσσες. Τα πολιτικά φρονήματα του
γιατρού, που ο θείος μου ασφαλώς γνώριζε, δεν τον εμπόδισαν να
του εμπιστευτεί τη γυναίκα του όταν ήταν να γεννήσει. Πάντως,
με δεδομένο το κλίμα της εποχής, ήταν απορίας άξιο πώς οι
άντρες της οικογένειάς μου, δεξιοί και βασιλόφρονες όλοι τους,
είχαν τόσο καλές σχέσεις με τον αριστερό γιατρό.

Δε θυμάμαι τι είπαμε σ’ εκείνη την πρώτη συνάντηση, αλλά
θυμάμαι πολύ καλά ότι φώναξε μια νοσοκόμα και της είπε να μου
ετοιμάσει μία φρυγανιά με βούτυρο. Έτσι με κέρδισε ο Γρηγόρης
Λαμπράκης. Με μία φρυγανιά βουτυρωμένη. Θα τον συναντούσα
πολλές φορές στο μέλλον. Στην τελευταία αυτός θα ήταν ακίνητος
στο φέρετρο.

Σε έξι μέρες βγήκε η μητέρα μου με το μωρό απ’ την κλινική. Τις
βρήκα όταν γύρισα απ’ το σχολείο. Ξεκλείδωσα με το κλειδί που
είχα κρεμασμένο στο λαιμό μου μ’ ένα κορδελάκι κι αμέσως
άκουσα το μωρό που γκρίνιαζε.

Όρμησα στο δωμάτιο κι έπεσα στην αγκαλιά της. Για κάποιο
λόγο έβαλα τα κλάματα. Ίσως επειδή την ξανάβλεπα. Πάντως της
κόλλησα το κλάμα. Κλαίγαμε αγκαλιά κι εκείνη μου ψιθύριζε στ’
αυτί ότι θα ήθελε τη μάνα της κοντά της ή κάποια απ’ τις αδελφές
της. Κι ότι αισθανόταν τόσο μα τόσο μόνη. Την ένιωσα τη μοναξιά
της. Το σπίτι ήταν σκοτεινό και κρύο. Εκείνη δεν μπορούσε να
σηκωθεί και ν’ ανάψει τη σόμπα, γιατί είχε κάποια επιπλοκή.
Καθίσαμε για λίγο κουκουλωμένες στο κρεβάτι κι ακούγαμε τις
βροντές που έπεφταν δυνατές και με τρόμαζαν.

«Είσαι μεγάλο παιδί», μου είπε ξαφνικά. «Μπορείς ν’ ανάψεις
τη σόμπα».

Την κοίταξα κατάπληκτη. Η αναμμένη σόμπα ήταν πάντα κάτι
που δεν έπρεπε να πλησιάζω ποτέ. Όταν έφευγε για τις ενέσεις κι
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η σόμπα άναβε, μ’ έβαζε να της υποσχεθώ ότι δε θα πήγαινα ποτέ
κοντά να δω τη φωτιά. Κι όταν γύριζε, με κοιτούσε στα μάτια να
δει αν είχα τηρήσει την υπόσχεση. Πώς τώρα μου ζητούσε να την
ανάψω;

«Έλα. Θα σου λέω τι πρέπει να κάνεις», με παρότρυνε.
Ήξερα πολύ καλά τι έπρεπε να κάνω. Την είχα δει τόσες φορές.
Άδειασα τη στάχτη στον κουβά που είχαμε δίπλα. Έκανα ένα

μπαλάκι από εφημερίδες και το έχωσα μέσα, μετά έβαλα δυο
κομματάκια δαδί και μικρά ξύλα. Μ’ ένα κεράκι, που είχαμε γι’
αυτό το σκοπό, άναψα τα χαρτιά και το δαδί. Γρήγορα δυνάμωσε
η φωτιά. Κάθε τόσο την τροφοδοτούσα με πιο χοντρά ξύλα.
Ένιωθα μεγάλη και χρήσιμη.
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Τ Ο ΜΩΡΟ μεγάλωνε κανονικά. Η μάνα μου είχε αρχίσει πάλι
να δουλεύει. Γύριζε βιαστική απ’ τις ενέσεις για να

προλαβαίνει να τη θηλάζει στις ώρες που έπρεπε. Τα πρωινά που
έλειπα στο σχολείο, αναγκαζόταν ν’ αφήνει μόνο του το μωρό, μ’
ανοιχτό το ραδιόφωνο –που είχαμε αποκτήσει τον προηγούμενο
χρόνο– για συντροφιά. Το καημένο το μωρό άκουγε τις ομιλίες
και τα τραγούδια και νόμιζε ότι κάποιος ήταν κοντά του και
καθόταν ήσυχο.

Η πρώτη λέξη που είπε η αδελφή μου δεν ήταν «μαμά» ή
«μπαμπάς» αλλά «μπέμπε». Αργήσαμε να καταλάβουμε ότι
εννοούσε τη Βέμπο, που φαίνεται ότι τ’ όνομά της ακουγόταν
πολύ συχνά απ’ το ραδιόφωνο.

Ο μπαμπάς μου δικαιώθηκε ως πατέρας με τη γέννηση της
αδελφής μου. Τη λάτρευε όσο κι εκείνη αυτόν. Τις νύχτες που
ξυπνούσε κλαίγοντας, ο πατέρας μου σηκωνόταν, την τύλιγε με
μια κουβέρτα κι έκανε ατελείωτες βόλτες μέσα στο δωμάτιο
νανουρίζοντάς την. Κι αργότερα που μεγάλωσε λιγάκι κι άρχισε
να μιλάει, όταν ξυπνούσε τα βράδια φώναζε:

«Mπαμπά, νεάκι», κι ο πατέρας έτρεχε να της φέρει νερό.
Αυτή τη σχέση ζήλευα κι όχι το ίδιο το μωρό. Άλλωστε η μάνα

μου, εφαρμόζοντας την τακτική και τις συνήθειες της Σύμης, την
είχε παραδώσει στη φροντίδα μου τις ώρες που ήμουνα στο σπίτι.
Είχα μάθει να της αλλάζω τις πάνες, να της δίνω το μπιμπερό με
το γάλα όταν σταμάτησε να θηλάζει, να προσπαθώ να την πείσω
να φάει την κρέμα από ρυζάλευρο. Προσπαθούσα όσο μπορούσα
μ’ εκείνη την κρέμα. Αλλά το μωρό μας ήταν δύσκολο κι όλο την
έφτυνε και την παρατούσε στη μέση. Η μάνα μου, χωρίς υπομονή
πια –έτρεχε για τις ενέσεις, φρόντιζε δυο παιδιά και δυο άντρες–
όταν έβλεπε την κρέμα που είχε μείνει στο πιάτο, τα ’βαζε μαζί
μου. Ότι δεν είχα επιμείνει όσο θα έπρεπε. Της θύμωνα τότε, γιατί
πραγματικά προσπαθούσα.



Το καλοκαίρι του ’55 αποφασίστηκε να πάμε για λίγες μέρες στην
Ύδρα. Κυρίως για την αδελφή μου, που παρέμενε ένα αδύνατο,
καχεκτικό, ψηλό παιδάκι. Είχε πει ο γιατρός ότι θα την ωφελούσε
ν’ αλλάξει κλίμα και να κάνει μερικά μπάνια στη θάλασσα. Ο
πατέρας μου είχε συνεννοηθεί με τη μεγάλη του αδελφή που είχε
σπίτι στα Καμίνια και είχε δεχτεί να μας φιλοξενήσει. Η μάνα μου
έκανε τα πικρά γλυκά και δέχτηκε για το χατίρι του παιδιού, όπως
είπε.

Το σπίτι στα Καμίνια ήταν μεγάλο αλλά άβολο. Παλιά ήταν
αποθήκη σφουγγαριών του παππού μου. Μας έδωσαν ένα μικρό
δωμάτιο με δυο κρεβάτια εκστρατείας.

Με τον ξάδελφό μου τα πηγαίναμε σαν το σκύλο με τη γάτα.
Μας έστελναν το πρωί να φέρουμε το γάλα και τα σύκα που μας
φύλαγε ο βοσκός. Ανεβαίναμε τα κατσάβραχα, κάνοντας αγώνα
ποιος θα φτάσει πρώτος, και κατεβαίναμε φρόνιμα, προσέχοντας
να μη χύσουμε το γάλα. Δεν το καταφέρναμε πάντα κι ο ξάδελφος
όλο παραπονιόταν στη μάνα του ότι εγώ έφταιγα που τον
σκούντησα και χύθηκε το γάλα.

Το βλέμμα της θείας μου αυστηρό και σκληρό με μάλωνε
διαρκώς.

Τα μεσημέρια η αδελφή μου ξυπνούσε όταν όλοι οι άλλοι
κοιμόντουσαν ακόμα. Η μάνα μου μας έπαιρνε και φεύγαμε απ’ το
σπίτι για να μην τους ανησυχήσουμε. Πηγαίναμε σ’ ένα δασάκι
που βρισκόταν εκεί κοντά. Καθόμασταν κάτω απ’ τα πεύκα κι
ακούγαμε το μελτέμι να περνάει σφυρίζοντας μέσα απ’ τις
πευκοβελόνες. Δε χρειαζόταν να μου το πει η μάνα μου για να
καταλάβω ότι πιεζόταν πολύ. Αλλά έκανε υπομονή. Τα μπάνια
φαίνεται ότι ωφελούσαν την αδελφή μου, που είχε αρχίσει να
τρώει με περισσότερη όρεξη.

Στη μικρή παραλία των Καμινίων είχα γνωρίσει ένα συνομήλικό
μου κοριτσάκι και κάναμε παρέα. Η θεία μου είχε πει ότι ήταν
από τη μεγάλη οικογένεια Κριεζή.
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Ένα απόγευμα ετοιμάστηκα να πάω να τη βρω στο σπίτι της,
όπου με είχε καλέσει για να παίξουμε. Η θεία μου επέβλεψε η ίδια
το ντύσιμό μου, γιατί δεν έπρεπε να τους εκθέσω.

«Να θυμάσαι», μου είπε αυστηρά, «ότι και η δική σου
οικογένεια ήταν σπουδαία και πλούσια».

Τι μου έλεγε; Εγώ βιαζόμουν να πάω να παίξω. Τι μ’ ένοιαζε αν
ο παππούς μου ήταν σπουδαίος και πλούσιος;

Ο ξάδελφός μου με πήγε μέχρι την αυλόπορτα κι έφυγε
δυσαρεστημένος που δεν τον είχαν καλέσει κι αυτόν.

Μπήκα στον κήπο κι η φίλη μου έτρεξε χαρούμενη προς το
μέρος μου. Παίξαμε για ώρα κάτω απ’ τα δέντρα, μέχρι που μας
φώναξε η μαμά της στο σπίτι να πιούμε κακάο.

Όταν πέρασα το πέτρινο κατώφλι της εισόδου, τα ’χασα. Ποτέ
δεν μπορούσα να φανταστώ ένα τόσο μεγάλο σπίτι.
Βρισκόμασταν στη σάλα κι ένα τεράστιο τραπέζι έπιανε το
μεγαλύτερο μέρος του δωματίου.

Πάνω απ’ το τζάκι –που για πρώτη φορά βεβαίως έβλεπα–
βρισκόταν το κεφάλι ενός ελαφιού με μεγάλα κέρατα. Είχα μείνει
με το στόμα ανοιχτό. Περιεργαζόμουν τις ωραίες ξύλινες κασέλες,
τους μεγάλους καθρέφτες, τους αμφορείς που το θαλασσινό
σκουλήκι τούς είχε στολίσει με περίπλοκα σχέδια.

Γύρισα εντυπωσιασμένη στο σπίτι της θείας μου. Όταν με
ρώτησαν πώς μου φάνηκε το αρχοντικό των Κριεζήδων, άρχισα
να περιγράφω μ’ ενθουσιασμό τα όσα είχε δει.

«Είχε πολλά δωμάτια, μεγάλους καθρέφτες, ένα κεφάλι
ελαφιού πάνω απ’ το τζάκι, ένα τραπέζι πιο μεγάλο απ’ το δικό
μας, κιούπια και όμορφες κασέλες κι όχι κουτσές σαν τις δικές
μας», είπα με αφέλεια.

Η θεία μου έσφιξε τα χείλη και είπε χολωμένη:
«Αν δε σ’ αρέσει το σπίτι μου, μπορείς να φύγεις και να πας

στους Κριεζήδες».
Η μάνα μου εισέπραξε την προσβολή και παίρνοντας την

αδελφή μου κι εμένα έφυγε απ’ το δωμάτιο. Βγαίνοντας
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προλάβαμε ν’ ακούσουμε τη θεία μου που έλεγε ότι αυτά δεν ήταν
λόγια παιδιού, κάποιος μεγάλος τα έχει πει. Υπονοώντας ότι η
μάνα μου με αχαριστία είχε σχολιάσει τις κουτσές κασέλες του
σπιτιού.

Φύγαμε την επομένη με το απογευματινό πλοίο. Ένιωθα
δυστυχής και φταίχτρα. Αχ, αυτό το ελάττωμα που είχα να τα λέω
όλα άσκεφτα. Μέσα στο πλοίο χτυπούσα το στόμα μου το
απύλωτο, που έβγαζε τόσο εύκολα κρίσεις και λόγια που
στενοχωρούσαν τους ανθρώπους. Έβλεπα τη μάνα μου και
ντρεπόμουν. Εξαιτίας μου φύγαμε και το παιδί μας δε θα έκανε τα
μπάνια του. Η μάνα μου το κατάλαβε και με πήρε αγκαλιά.

«Μη στενοχωριέσαι. Δεν έφταιγες εσύ. Απ’ την αρχή δε μας
θέλανε», μου είπε, αλλά αυτό δε με παρηγόρησε καθόλου.

Αποφάσισα να μην ξαναπώ ποτέ κάτι που δε θα το είχα σκεφτεί
καλά πριν το ξεστομίσω. Το αποφάσισα, αλλά δεν το κατάφερα.
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Θ Α ΠΕΡΙΜΕΝΕ κανείς ότι εκείνη η σχέση αφοσίωσης,
λατρείας και άνευ όρων παράδοσης στη μάνα μου θα

παρέμενε αναλλοίωτη κι ακλόνητη. Έτσι πίστευα κι εγώ, μέχρι
που άρχισα να καταλαβαίνω ότι κάποιες ρωγμές που είχαν
εμφανιστεί βάθαιναν. Παρατηρούσα τον πατέρα μου με τον ήπιο
χαρακτήρα και το εύκολο γέλιο και μου άρεσε. Δεν πήρα όμως
ποτέ την απόφαση ν’ αλλάξω στρατόπεδο και να πάω με το μέρος
του, όπως ευφυώς είχε κάνει η αδελφή μου. Απ’ την άλλη έβρισκα
ότι η μάνα μου μας αδικούσε αρκετές φορές.

Το χειμώνα του ’55, την ημέρα της γιορτής του αγίου
Σπυρίδωνα, ο πατέρας μου ήρθε μ’ ένα δώρο για τη μαμά μου.
Είχαν επέτειο γάμου κι εκείνος της είχε αγοράσει κάτι εξαιρετικό.
Μια κασετίνα με καλλυντικά «Zίνια». Πουδριέρα, θήκη με ρουζ
για τα μάγουλα, κραγιόν και κολόνια. Της το πρόσφερε μαζί μ’ ένα
μπουκέτο υάκινθους.

Η αδελφή μου κι εγώ ενθουσιαστήκαμε απ’ το ύφασμα της
κασετίνας και τα χρυσοποίκιλτα κουτάκια. Μας άρεσε το
πλαστικό κουτί –κακού γούστου θα το έλεγα με τα σημερινά
κριτήρια αισθητικής– ντυμένο εσωτερικά με ευτελές αλλά
γυαλιστερό ύφασμα χρώματος κρεμ.

Η μάνα μου το πήρε αμήχανη κι αντί να χαρεί κι αυτή και να
τον ευχαριστήσει του είπε:

«Ήταν τώρα ώρα για τέτοια δώρα; Πού βρήκες τόσα χρήματα;»
Εκείνος κατακόκκινος –πάντα κοκκίνιζε εύκολα ο πατέρας

μου– της απάντησε ότι πούλησε τα παπούτσια του.
Περίμενα ότι θα το εκτιμούσε και θα τον έπαιρνε αγκαλιά, αλλά

εκείνη τον μάλωσε επειδή είχε πουλήσει τα καλά του παπούτσια.
Ο πατέρας μου μαζεύτηκε και πέρασε την υπόλοιπη βραδιά

πλάι στη σόμπα μελαγχολικός.
Της είχα θυμώσει. Δεν είχε αναγνωρίσει την αξία της πράξης

του. Όπως δεν εκτιμούσε και τις δικές μου προσπάθειες. Από το
προηγούμενο καλοκαίρι είχα αναλάβει το μαγείρεμα στη διάρκεια
των διακοπών του σχολείου. Στην αρχή με οδηγίες που μου άφηνε
γραπτώς η μάνα μου κι ύστερα με την πείρα που αποκτούσα σιγά



σιγά έφτιαχνα φασολάκια, κεφτεδάκια, μέχρι και γεμιστά είχα
καταφέρει. Βέβαια πάντα κάτι τους έλειπε. Πότε ήταν λίγο
ανάλατα, πότε το λάδι ήταν λειψό ή χρειάζονταν ακόμα λίγο
βράσιμο. Κι εκείνη, αντί να με ενθαρρύνει και να με διορθώνει για
την επόμενη φορά, με μάλωνε. Ερχόταν εκνευρισμένη και πάντα
βιαστική απ’ τις ενέσεις της. Χωρίς την υπομονή και την
κατανόηση που περίμενα. Όταν ηρεμούσε αργότερα, τα διόρθωνε
κάπως, αλλά ήταν αργά. Είχα κρατήσει τις πρώτες παρατηρήσεις
και γκρίνιες. Άρχισα να αποτραβιέμαι. Να κλείνομαι περισσότερο
στον εαυτό μου. Είχα ανακαλύψει και τη χαρά του διαβάσματος.
Ένα γειτονόπουλο είχε βιβλιοθήκη με παιδικά βιβλία και μου τα
δάνειζε ευχαρίστως. Κρυμμένη πίσω από ένα βιβλίο, έβρισκα την
ησυχία μου κι έναν υπέροχο τρόπο να δραπετεύω απ’ την
πραγματικότητα.

«Δεν υπάρχει τίποτα ωραιότερο απ’ το διάβασμα ενός βιβλίου»,
δήλωσα ένα βράδυ πολύ σοβαρά.

Με κοίταξαν κι οι δυο τους και δεν είπαν τίποτα.

Ο καθένας ψάχνει την αναγνώριση και την επιβεβαίωση με το
δικό του τρόπο. Ο πατέρας μου ήταν περιζήτητος στα γλέντια και
στις γιορτές της οικογένειάς του. Εκτιμούσαν τ’ αστεία του και
καμιά εκδήλωση δεν ήταν πετυχημένη αν έλειπε εκείνος. Επειδή η
μάνα μου δούλευε και δεν μπορούσε να τον ακολουθεί, πήγαινε
μόνος του. Το συνηθίσαμε, αλλά δε μας άρεσε να μας αφήνει και
να φεύγει, να γυρίζει μετά ενθουσιασμένος και να μας περιγράφει
πόσο ωραία είχαν περάσει. Νιώθαμε ότι μας απέκλειε και το
βρίσκαμε άδικο. Δεν το συζητούσαμε μεταξύ μας, αλλά ξέραμε.

Η μάνα μου πάλι έβρισκε τη δικαίωσή της έξω απ’ το σπίτι.
Επίσης. Η συμπεριφορά της προς τους αρρώστους, η βοήθεια που
τους προσέφερε με διάφορους τρόπους την είχαν αναδείξει σε
αξιοσέβαστο μέλος της μικρής κοινωνίας της Κυψέλης. Επειδή
έμπαινε στα σπίτια κι έβλεπε πολλά, της εκμυστηρεύονταν τις
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δυσκολίες και τα προβλήματά τους. Με κούραζε ν’ ακούω από
διαφόρους πόσο καλή και συμπονετική ήταν η μητέρα μου και
πόσο βοηθούσε τον κόσμο.

Αντί να χαίρομαι, σούφρωνα τα φρύδια και κατέβαζα το κεφάλι
σχεδόν θυμωμένη. Ήθελα να ήταν και μ’ εμάς έτσι.

Αλλά τα παιδιά δεν έχουν ποτέ ολοκληρωμένη την εικόνα των
γονιών τους.

Τι ήθελα επιτέλους απ’ τη μάνα μου; Μάλλον να ήταν και μ’
εμάς όπως ήταν και με τους ξένους. Συμπονετική, τρυφερή,
διαθέσιμη.

Το σπίτι μας είχε γίνει κέντρο διερχομένων. Πατριώτες και
συγγενείς της απ’ τη Σύμη έφταναν κάθε τόσο. Πότε κάποιος
ανιψιός θα παρουσιαζόταν φαντάρος, πότε κάποια ανιψιά
χρειαζόταν να μείνει κοντά μας λίγες μέρες για να πάει σε
ειδικούς γιατρούς.

Έβλεπα πόσο βασίζονταν πάνω της για όλα. Και πώς εκείνη
τους συμπεριφερόταν. Τους έδινε όλη της την προσοχή και τους
περιποιόταν ιδιαιτέρως. Το σόι της απέκτησε για κείνη μεγάλη
σημασία. Ήθελε να τους βοηθάει με κάθε τρόπο.

Το χειμώνα του ’56 ήρθε από τη Σύμη ένας θείος μου, άντρας
της μεσαίας αδελφής της. Έψαχνε απεγνωσμένα για δουλειά.
Τότε οι δουλειές περνούσαν οπωσδήποτε κι από τα γραφεία των
βουλευτών. Είχε πάει ο καημένος και τους είχε βρει στον Πειραιά,
αλλά μόνο υποσχέσεις κατάφερνε να του δίνουν. Ξεκινούσε κάθε
πρωί με την ελπίδα ότι κάτι θα έβρισκε, πήγαινε και στα καφενεία
των ναυτικών και ρωτούσε, αλλά γύριζε τα βράδια χωρίς τίποτα
το χειροπιαστό.

Τον άκουγα που συζητούσε με τον πατέρα μου. Ήταν
απελπισμένος, γιατί φοβόταν ότι ο μπακάλης στη Σύμη θα έκοβε
την πίστωση και η οικογένειά του θα πεινούσε.
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Δουλειά τού βρήκε η μάνα μου χάρη στις γνωριμίες της.
Παρακάλεσε έναν ασθενή της κι αυτός τον έστειλε σε κάποιο
γνωστό του που είχε μια επιχείρηση με κατεψυγμένα ψάρια.
Μόλις είχαν κάνει την εμφάνισή τους τότε τα κατεψυγμένα. Ο
θείος μου θα έφευγε με τα καράβια που ψάρευαν στον Ατλαντικό.

Την παραμονή της αναχώρησής του είπε της μάνα μου ότι της
χρωστούσε ευγνωμοσύνη. Μου έκανε εντύπωση ο ευθύς του
τρόπος και το βράδυ, πριν κοιμηθώ, σκέφτηκα μήπως δεν ήμουνα
δίκαιη με τη μάνα μου.
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Τ Ο 1956 ΕΦΕΡΕ έναν κοσμοπολίτικο αέρα στο σπίτι μας. Απ’
το ραδιόφωνο και τις εφημερίδες μάθαμε για το γάμο της

Γκρέις Κέλι με τον πρίγκιπα Ρενιέ του Μονακό και για τους
ευτυχισμένους υπηκόους του πριγκιπάτου που ξεχύθηκαν στους
δρόμους πανηγυρίζοντας.

Κι απ’ τον πατέρα μου μάθαμε ότι το κότερο που δούλευε –και
πια είχε πουληθεί από τον πλούσιο κύριο σε μια εταιρεία που
έκανε κρουαζιέρες– είχε νοικιαστεί για τις ανάγκες μιας ταινίας

που θα γυριζόταν στην Ύδρα. Ήταν Το παιδί και το δελφίνι
του Γιαν Νεγκουλέσκο, με τη Σοφία Λόρεν, τον Άλαν Λαντ και τον
Κλίφτον Γουέμπ. Στο κότερο θα έμενε ο Άλαν Λαντ με τη
συνοδεία του.

Τον Ιούλιο πήγαμε οικογενειακώς στην Ύδρα. Ο πατέρας μου
μας είχε νοικιάσει ένα δωματιάκι στο ξενοδοχείο ενός φίλου του
στο λιμάνι.

Η σχέση του πατέρα μου με την Ύδρα ήταν πολύ περίεργη.
Όταν έφτανε το κότερο στο λιμάνι, ο πατέρας μου έβγαινε και
πήγαινε ν’ ανάψει ένα κεράκι στο μοναστήρι της Παναγίας, αλλά
δεν προχωρούσε λίγα μέτρα πιο κει, όπου βρισκόταν το πατρικό
του, πουλημένο απ’ τα χρόνια της Κατοχής. Του ήταν αδύνατο,
μας έλεγε, να βλέπει ξένους στα παράθυρά του ή στην εξώπορτα,
που τη στόλιζε η τεράστια άγκυρα που είχε στήσει ο παππούς μου.

Διασκεδάσαμε με τα γυρίσματα της ταινίας. Γελούσαμε όταν
έβαζαν ένα καφάσι για να ψηλώνει ο Άλαν Λαντ και να φαίνεται
ψηλότερος απ’ τη Σοφία Λόρεν. Κι ακούγαμε έκπληκτες τον
πατέρα μου να μας λέει ότι ο Άλαν Λαντ ήταν μονίμως τύφλα στο
μεθύσι και χρειαζόταν ολόκληρη επιχείρηση για να συνέλθει και
να μπορέσει να σταθεί αξιοπρεπώς στα γυρίσματα.

Στην Ύδρα πάντως εκείνο το καλοκαίρι είδαμε και μάθαμε
πολλά. Ο πατέρας μου μας περιέγραφε πρωτοφανή πράγματα απ’
το κότερο. Εκτός απ’ τα μεθύσια του Άλαν Λαντ, μάθαμε και τι
ήταν η «φρουτοσαλάτα». Μας φάνηκε εξαιρετικά κωμικό να
κάνουν σαλάτα από διάφορα φρούτα. Νομίζαμε ότι θα έριχναν



και λαδόξιδο, αλλά ο πατέρας μου μας εξήγησε ότι ήταν κάτι σαν
γλυκό για μετά το φαγητό.

Άλλο αξιοθαύμαστο ήταν ένα πολύ λεπτό φύλλο αλουμινίου με
το οποίο διατηρούσαν τα σερβιρισμένα πιάτα ζεστά. Το άπλωναν,
μας είπε, από πάνω κι αυτό είχε την ιδιότητα να μην τ’ αφήνει να
κρυώνουν. Μας έφερε ένα μικρό κομμάτι, επειδή δεν μπορούσαμε
να καταλάβουμε τι ακριβώς μας έλεγε. Το φυλάξαμε με την
αδελφή μου ως κόρη οφθαλμού στις συλλογές μας. Ακόμα γελάμε
όταν το θυμόμαστε. Ακούς να κρατάμε τόσα χρόνια ένα ευτελές
κομμάτι αλουμινόχαρτου ως κάτι πολύτιμο.

Πάντως περισσότερο απ’ όλα όσα είδαμε κι ακούσαμε εκείνο
που μας εντυπώθηκε εντονότερα ήταν η σκηνή στην ταβέρνα, που
ακουγόταν το –πασίγνωστο μετά– τραγούδι «Τι ’ναι αυτό που το
λένε αγάπη». Τη γύρισαν και την ξαναγύρισαν, μέχρι να πετύχει ο
σκηνοθέτης το αποτέλεσμα που ήθελε. Μας είχαν αφήσει να
βλέπουμε τα γυρίσματα, όλα τα πιτσιρίκια της Ύδρας ήταν εκεί,
αρκεί να μην περνούσαμε την κορδέλα που όριζε τα σύνορα
πραγματικότητας και φαντασίας.

Στα διαλείμματα η Σοφία έπινε χυμό πορτοκάλι και ο Άλαν
αραιωμένο ουίσκι. Έτσι τους αποκαλούσαμε πια. Με τα μικρά
τους ονόματα. Όταν τελείωσαν τα γυρίσματα, ο Άλαν χάρισε του
πατέρα μου μία φωτογραφία του με αυτόγραφο. Την
κορνιζώσαμε και την επιδεικνύαμε με υπερηφάνεια η αδελφή μου
κι εγώ.

Το επόμενο καλοκαίρι, που προβλήθηκε η ταινία και στην
Ελλάδα, πήγα με την παρέα μου στο «Αττικό», στην πλατεία της
Κυψέλης. Έκανα φιγούρα στις φίλες μου και τους έλεγα:

«Να, τώρα θα τη φιλήσει, αλλά μη νομίζετε ότι ο Άλαν είναι
ψηλότερος απ’ τη Σοφία. Τον είχαν ανεβάσει σ’ ένα καφάσι».

Οι φίλες μου μου είπαν να μην ξαναπώ κουβέντα, γιατί τους
χαλούσα τη μαγεία.
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Μ ΕΤΑ ΤΙΣ εθνικοποιήσεις που έκανε ο Νάσερ το ’56 στην
Αίγυπτο, οι Αιγυπτιώτες άρχισαν να φτάνουν στην Ελλάδα

σαν κυνηγημένοι. Όπως ήταν φυσικό, φρόντιζαν να βρίσκουν
κάποιο γνωστό ή συγγενή στην Αθήνα, που θα τους βοηθούσε να
εγκλιματιστούν και να εγκατασταθούν.

Νέο πεδίο δράσης ανοίχτηκε για τη μάνα μου. Το σπίτι μας
φιλοξενούσε πάντα κάποιους νεοφερμένους. Γέμιζαν με τα
πράγματά τους το μικρό δωμάτιο και οι συζητήσεις που έκαναν με
τη μάνα μου στ’ αραβικά με νευρίαζαν, γιατί δεν καταλάβαινα τι
έλεγαν.

Πλημμύρισαν τα υπόγεια της Κυψέλης με Αιγυπτιώτες. Δεν
έμεναν εκεί για πολύ. Γρήγορα έβρισκαν δουλειές με τόσες
γλώσσες που ήξεραν και σύντομα νοίκιαζαν καλύτερα
διαμερίσματα, ευάερα και ευήλια.

Μου άρεσε να πηγαίνω στα σπίτια τους. Τα έβρισκα
διαφορετικά απ’ τα δικά μας. Οι περισσότεροι είχαν κατορθώσει
να φέρουν τα έπιπλά τους, με τα πολλά σκαλίσματα, τα κιλίμια
από καμηλότριχα, τα δερμάτινα πουφ και τα εξωτικά
διακοσμητικά.

Κατάφερναν να κάνουν γιορτές και πάρτι με το τίποτα. Με
λίγους ξηρούς καρπούς, βερμούτ και πολύ κέφι. Στα πικάπ τους
έβαζαν δίσκους με τανγκό, βαλς εζιτασιόν ή λιγωμένα αραβικά
τραγούδια. Μια γυναίκα έκλεινε πάντα τις βραδιές με χορό της
κοιλιάς, που χόρευε δένοντας χαμηλά στους γοφούς της μια
μακριά εσάρπα.

Με μάγευαν οι χοροί και τα γλέντια τους, με θύμωναν οι
συντηρητικές απόψεις τους. Δεν είχαν τώρα τον «μπουάπη» να
τους κατεβάζει τα σκουπίδια, ούτε τις μικρές «αραπίνες» για το
σιδέρωμα και τις δουλειές του σπιτιού. Νευρίαζα όταν έκαναν
συγκρίσεις και πάντα η ζωή στην Αίγυπτο ήταν καλύτερη. Τους
ζήλευα που μιλούσαν με τέτοια ευκολία τόσες γλώσσες, ενώ εγώ
δυσκολευόμουν με τα γαλλικά που μάθαινα. Τους αγαπούσα και
τους αντιπαθούσα ταυτόχρονα. Θα χρειαζόμουνα πολλά χρόνια
για να κατανοήσω τι είναι να ξεσπιτώνεσαι παρά τη θέλησή σου



και να ξεκινάς απ’ την αρχή μια ζωή που ξέρεις ότι σίγουρα θα
είναι λιγότερο καλή απ’ αυτήν που είχες συνηθίσει.

Πήγαινα πια στο Γυμνάσιο και δεν είχαν πάει χαμένα τα όσα είχα
συναντήσει στα διάφορα σπίτια που είχα πάει με τη μάνα μου.
Ήξερα ότι υπήρχαν κοινωνικές αδικίες κι άνθρωποι που όσο κι αν
αγωνίζονταν δεν επρόκειτο να ξεφύγουν απ’ τη μιζέρια και τη
φτώχια. Διάβαζα σαν τρελή ό,τι μου έπεφτε στα χέρια. Και μου
έπεφταν πολλά κι ανατρεπτικού χαρακτήρα, όπως θα τα
χαρακτήριζαν οι δικοί μου αν ήξεραν το περιεχόμενό τους. Μια
συμμαθήτριά μου φρόντιζε να με εφοδιάζει με φυλλάδια και μετά
να τα συζητάμε. Σήμερα απορώ που σε τέτοια μικρή ηλικία
κάναμε παρόμοιες συζητήσεις. Τότε όμως μου φαινόταν
απολύτως φυσιολογικό. Με το ελάττωμα που είχα να μην κρατάω
το στόμα μου κλειστό, άρχιζα να τα λέω και στο σπίτι μου. Να
εναντιώνομαι στις πεποιθήσεις των δικών μου και να μιλάω για
την πάλη των τάξεων και την ανάγκη να φύγει ο βασιλιάς. Οι
δικοί μου έγιναν έξαλλοι και μου απαγόρευσαν να διαβάζω
οτιδήποτε πέρα απ’ τα μαθήματά μου. Ακόμα και στα βιβλία που
έφερνα από τη βιβλιοθήκη του Γυμνασίου μού έκαναν έλεγχο. Τι
έψαχναν; Να βρουν ανατρεπτικές ιδέες στον Παπαδιαμάντη ή
στον Μυριβήλη; Το μόνο που κατάφεραν ήταν να με πεισμώσουν.
Ο κόσμος άλλαζε. Και το καταλάβαιναν όλοι σιγά σιγά.

Πρώτη απ’ την οικογένειά μας νομίζω ότι το κατάλαβε η μάνα
μου. Όσα έβλεπε την έκαναν να δυσπιστεί προς τον Κωνσταντίνο
Καραμανλή, που από το 1955 ήταν ο αγαπημένος της πολιτικός.
Βέβαια ως το 1963, που θα άρχιζε να υποστηρίζει τον Γεώργιο
Παπανδρέου, θα μεσολαβούσαν μερικά χρόνια κι αρκετές έντονες
συζητήσεις στο σπίτι μας.

Η μάνα μου πλέον είχε ανεξαρτητοποιηθεί. Ήταν ο ισχυρός
πόλος του σπιτιού μας. Εκείνη αποφάσιζε για όλα. Κι ο τρόπος της
ήταν αρκετά αυταρχικός. Είχε φαίνεται βαρεθεί να περνούν όλα
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τα θέματα από τρεις κρησάρες. Του πατέρα μου, του θείου μου
και του σογιού τους. Τα βαρέθηκε λοιπόν όλα κι έπαιρνε τις
αποφάσεις μόνη της. Απλώς το δήλωνε, δεν το συζητούσε. Σιγά
σιγά απέκτησε το παρατσούκλι «λοχίας». Έτσι τη λέγαμε πίσω
απ’ την πλάτη της με την αδελφή μου. Ο πατέρας μου δεν
αντιδρούσε, ήταν πάντα ήπιος χαρακτήρας, έλειπε κι αρκετά απ’
το σπίτι, τον βόλευε ν’ αφήνει σ’ εκείνη το κουμάντο.

Είχα πια απομακρυνθεί απ’ τη μητέρα μου. Απ’ τα δεκατέσσερά
μου είχα πάψει να είμαι ο υπήκοος και μυστικοσύμβουλός της.
Και ήταν φυσικό και αναμενόμενο. Πώς αλλιώς θα μπορούσα να
χειραφετηθώ και ν’ αποκτήσω ανεξαρτησία. Μόνο που είχα
διαλέξει λάθος τρόπο. Την είχα στήσει στα δύο μέτρα και την
παρατηρούσα μ’ αυστηρότητα. Ό,τι κι αν έκανε μ’ ενοχλούσε.
Διαμαρτυρόταν ότι είχα αλλάξει κι είχα γίνει πολύ σκληρή. Δεν
της απαντούσα, αρνιόμουν να συζητήσω μαζί της, απέρριπτα όλες
τις προτάσεις της. Απέρριπτα τελικά την ίδια. Το αισθανόταν, δεν
το κατανοούσε και στενοχωριόταν.

Παραπονέθηκε σε μια φίλη της κι εκείνη με στρίμωξε μια μέρα
για να μου μιλήσει σχετικά. Μου είπε για τα δύσκολα πρώτα
χρόνια που είχε περάσει στην Αίγυπτο, για την κούραση που
περνούσε τώρα καθώς γύριζε στα σπίτια για τις ενέσεις, για τις
θυσίες που έκανε για να μπορούμε η αδελφή μου κι εγώ να τα
έχουμε όλα. Με θράσος –ίσως γιατί βρέθηκα σε δύσκολη θέση να
απολογούμαι για τη συμπεριφορά μου σε μια ξένη– της είπα ότι
δε ζήτησα από κανένα να θυσιαστεί για μένα. Και το βράδυ
θυμωμένη είπα της μάνας μου ότι ήταν δειλή –ή κάτι τέτοιο τέλος
πάντων– που κατέφευγε σε ξένους και με κάρφωνε.

Οι σχέσεις μας είχαν εντελώς διαταραχτεί. Και δε μ’ ένοιαζε.
Αισθανόμουν δυνατή και ικανή να τα βγάλω πέρα μόνη μου. Στα
δεκαπέντε μου. Με πείσμα –που πήγαινε πίσω δυο γενιές, γιατί
και η γιαγιά μου είχε κάνει τα δικά της, και η μάνα μου είχε φύγει
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δώδεκα χρόνων απ’ τη Σύμη– αγνοούσα τις συμβουλές της κι
έζησα αρκετά επικίνδυνα, για την εποχή εκείνη, που δε φοβόταν
τα –άγνωστα τότε– ναρκωτικά, παρά μόνο το μπλέξιμο με
ανατρεπτικές παρέες.

Στο Γυμνάσιο το αγαπημένο μας θέμα συζήτησης ήταν η
κοινωνική αδικία. Επειδή, αν και ήμασταν άριστες μαθήτριες, δε
θα καταφέρναμε να σπουδάσουμε, γιατί η δωρεάν παιδεία δεν
είχε ισχύσει ακόμα και οι σπουδές ήταν γι’ αυτούς που μπορούσαν
να τις πληρώσουν. Βέβαια δεν ήταν όλα τα κορίτσια έτσι. Οι
περισσότερες συμμαθήτριές μας είχαν το νου τους στ’ αγόρια, στο
ροκ και στα τακούνια. Μόνο εμείς οι «ταγμένες» τα σνομπάραμε
όλ’ αυτά.

Η μάνα μου ανησυχούσε πολύ. Δεν της άρεσε που δεν ήμουν
«μοντέρνο κορίτσι», ούτε που διάβαζα διαρκώς και δεν ήθελα να
βγαίνω. Το μόνο που την καθησύχαζε ήταν ότι οι βαθμοί μου ήταν
άριστοι και η διαγωγή μου κοσμιοτάτη. Ε, δεν μπορούσε να τα
έχει όλα, της έλεγα ειρωνικά.

Την πλήγωνε η συμπεριφορά μου και το ήξερα. Υπήρχαν ώρες
που σκεφτόμουν ότι την αδικούσα. Ότι δεν ήμουν εντάξει
απέναντί της. Ότι πράγματι εκείνη κουραζόταν πολύ κι εγώ έκανα
τα δικά μου. Ιδίως τα βράδια που την έβλεπα να γεμίζει μια
λεκάνη με ζεστό νερό για να ξεκουράσει τα πόδια της, ένιωθα
χάλια. Σαν προδότρια.

Μόνο όταν ήμασταν στη Σύμη τα πηγαίναμε καλύτερα. Κάθε
καλοκαίρι κάναμε το μεγάλο ταξίδι, διάρκειας είκοσι οχτώ ωρών,
στο νησί της.

Πάντα μάλωναν, ή μάλλον πειράζονταν, με τον πατέρα μου αν η
Ύδρα ήταν ωραιότερη απ’ τη Σύμη. Στην αρχή η αδελφή μου κι
εγώ υποστηρίζαμε την Ύδρα, γιατί αυτή ξέραμε, αλλά και γιατί
μας ενοχλούσε ο απόλυτος τρόπος με τον οποίο η μάνα μου
μιλούσε για το νησί της.
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Όλα ήταν ωραιότερα στη Σύμη κατά την άποψή της. Το λιμάνι
της ήταν μεγαλύτερο και ασφαλέστερο, τα σπίτια της ωραιότερα,
ακόμα και τα βράχια της ήταν καλύτερα. Η λατρεία για το νησί
της την οδηγούσε στον τέλειο παραλογισμό.

Όταν κατάφερα ν’ αποσυνδέσω τη Σύμη απ’ την
ισχυρογνωμοσύνη της μάνας μου, το νησί με κατέκτησε.

Ήμουνα πια δεκαπέντε χρόνων όταν πήγαμε για δεύτερη φορά.
Ελάχιστα πράγματα θυμόμουν από την πρώτη επίσκεψη εκεί το
1950.

Καθόμουν στο κατάστρωμα του πλοίου μόνη μου. Περίμενα να
δω πότε επιτέλους θα φαινόταν το λιμάνι. Το πλοίο έπλεε πολύ
κοντά στην ακτή, αλλά κατοικημένη περιοχή δεν είχε φανεί
ακόμα. Μια ευωδιά όμως ερχόταν από τ’ άγονα βουνά.
Φασκομηλιές και θυμάρια, ζεσταμένα από τον ήλιο, αρωμάτιζαν
τον αέρα και υποδέχονταν πρώτα αυτά τους ταξιδιώτες.

Οι Συμιακοί που γύριζαν στο νησί τους κάθονταν σιωπηλοί στις
κουπαστές κι είχαν στυλωμένο το βλέμμα με λατρεία στα βράχια.
Ήταν σαν να περίμεναν ένα θαύμα. Και πραγματικά έτσι
αποκαλύφθηκαν τα σπίτια. Αιφνιδιαστικά, σαν σκηνικό στημένο
από έμπειρο χέρι. Σειρές από χρωματιστά σπίτια με ωραία
τριγωνικά αετώματα και εκκλησίες που ξεχώριζαν με τους
γαλάζιους ή κόκκινους τρούλους τους απλώθηκαν μπροστά μας.
Ένας αναστεναγμός βγήκε από τα στόματα όλων.

Η μάνα μου ήρθε δίπλα μου μαζί με την αδελφή μου.
«Μην πεις τίποτα», την προειδοποίησα.
Δεν ήθελα να μου χαλάσει την εξαιρετική εντύπωση με κάποιο

σχόλιό της. Είναι τόσο ωραίο ν’ αφήνεις τον άλλο ν’ ανακαλύπτει
μόνος του την ομορφιά ενός τόπου, χωρίς επισημάνσεις κι
άχρηστα επιφωνήματα ενθουσιασμού.

Λάτρεψα τη Σύμη από εκείνο το πρώτο, ουσιαστικά, ταξίδι μου.
Μου άρεσαν οι εξοχές, τα ξωκλήσια, οι άνθρωποι με το
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φιλελεύθερο πνεύμα και τα τολμηρά αστεία. Με κέρδισαν διά
βίου.

Μου άρεσε να περπατάω μόνη μου στα δρομάκια και να χαζεύω
τα ρημαγμένα σπίτια ή τ’ αρχοντικά στην Καλή Στράτα, που
διατηρούσαν μόνο τους εξωτερικούς τοίχους τους και τις παλαιές
ημερομηνίες πάνω απ’ τα υπέρθυρα. Ένας άλλος κόσμος.
Χαμένος αλλά παρών ταυτόχρονα.

Στη Σύμη η μάνα μου γινόταν άλλος άνθρωπος. Ένας
θαυμάσιος άνθρωπος. Ξέγνοιαστη, γελαστή και με διάθεση για
κουβέντα. Ανάμεσα στους δικούς της ένιωθε πολύ όμορφα
φαίνεται.

Μιλούσαν τα παλαιά συμιακά, που έμοιαζαν τόσο με τα
κυπριακά, με τα διπλά σύμφωνα και τα έντονα νι στο τέλος των
λέξεων. Δεν καταλάβαινα πολλά, αλλά μου άρεσε να τους ακούω.
Λίγο μεγαλύτερη πια κι αφού είχα διαβάσει ό,τι υπήρχε για τη
Σύμη, ήμουνα σε θέση ν’ αναγνωρίζω τις αρχαίες λέξεις που είχαν
επιβιώσει κυρίως λόγω της απομόνωσης του νησιού.

Τα βράδια καθόμασταν στις αυλές του Αγίου Κωνσταντίνου,
που δεν είχε ηλεκτρικό, και βλέπαμε τ’ αστέρια και τα πλοία που
περνούσαν φωταγωγημένα. Μέσα στο σκοτάδι νόμιζες ότι από
στιγμή σε στιγμή τα καράβια θα περνούσαν από μπροστά μας και
θα έφτανε να κάνεις μια ελάχιστη κίνηση και να βρεθείς μέσα. Το
είπα ένα βράδυ που είχα όρεξη για εκμυστηρεύσεις κι η μάνα μου
ομολόγησε σιγανά ότι ακριβώς το ίδιο φανταζόταν κι εκείνη όταν
ήταν παιδάκι και καθόταν στις καμάρες. Πέρασα όλη την
υπόλοιπη νύχτα μ’ αυτή την παρατήρηση. Πώς γίνεται δηλαδή να
επαναλαμβάνονται κυκλικά κι από γενιά σε γενιά οι ίδιες
εντυπώσεις, οι ίδιες συγκινήσεις.

Τη λάτρευα τη μάνα μου στη Σύμη. Τότε νόμιζα ότι εκείνη
άλλαζε επειδή ήταν στο νησί της και στους δικούς της και γινόταν
τρυφερή κι εξωστρεφής. Τώρα ξέρω ότι η Σύμη είχε ευεργετική
επίδραση και σ’ εμένα. Μου έδιωχνε την εφηβική σκληρότητα κι
αναδείκνυε ευγενέστερα αισθήματα, που νόμιζα ότι έπρεπε να
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κρατάω κλεισμένα μέσα μου για να μη γίνομαι ευάλωτη. Η Σύμη
μ’ έκανε καλύτερο άνθρωπο και με βοήθησε να προσεγγίσω
–αργότερα, πολύ αργότερα– πάλι και εκ νέου, αλλά με
διαφορετικό τρόπο, τη μητέρα μου.
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Ό ΤΑΝ ΓΥΡΙΖΑΜΕ στην Αθήνα, τα πράγματα έβρισκαν την
παλιά τους θέση. Ο καθένας κλεινόταν στο καβούκι του και

μέσα απ’ την πανοπλία που είχε εφεύρει αμυνόταν. Η μάνα μου
στη δουλειά της, ο πατέρας μου στο καραβάκι του, η αδελφή μου
στο σχολείο της, ο θείος μου με τα δικά του κι εγώ στο Γυμνάσιο
με τις φίλες και τις ιδέες μας για καλύτερο κόσμο.

Πήγαινα στην τετάρτη Γυμνασίου, ήμουνα δεκαέξι χρόνων,
όταν μπήκα στην κλινική στη διάρκεια των διακοπών των
Χριστουγέννων να κάνω μια απλή εγχείρηση σκωληκοειδίτιδας.
Μια εγχείρηση ρουτίνας. Είχαμε αποφασίσει να μπω σε μια μικρή
κλινική στην Κυψέλη, για να μπορεί να έρχεται να με βλέπει η
μητέρα μου ανάμεσα στις ενέσεις της.

Η εγχείρηση πήγε καλά, όλα εξελίσσονταν ομαλά, όταν
προπαραμονή Χριστουγέννων κι ενώ ετοιμαζόμουνα την επομένη
να βγω, ανέβασα υψηλό πυρετό. Η μάνα μου που ήξερε απ’ αυτά
ήταν πολύ ανήσυχη. Ανήμερα των Χριστουγέννων –κι ενώ ο
πυρετός ανέβαινε συνέχεια, το ίδιο και τα λευκά αιμοσφαίρια–
ήρθε πρωί πρωί να με δει. Εγώ ήμουνα ενθουσιασμένη γιατί είχα
δει ένα ωραιότατο όνειρο. Ήμουνα, λέει, σε μια θαυμάσια εξοχή
που ήταν κάτασπρη απ’ το χιόνι κι εγώ γλιστρούσα μ’ ένα μαγικό
τρόπο μερικά εκατοστά πάνω απ’ την επιφάνεια. Από μακριά
ερχόταν προς το μέρος μου ένας πολύ όμορφος άντρας, ντυμένος
στα λευκά, που ήξερα ότι τον έλεγαν Μιχάλη.

Η μάνα μου άκουγε τη διήγηση με γουρλωμένα μάτια. Αυτή,
που είχε μεγαλώσει με ερμηνείες ονείρων, είχε προλάβει να το
αποκρυπτογραφήσει. Ο Μιχαήλ, ο άγγελος που έπαιρνε τις ψυχές,
είχε κάνει την εμφάνισή του, άρα το παιδί κινδύνευε άμεσα.

«Τον άγγιξες;» με ρώτησε γεμάτη δέος.
«Όχι, δεν πρόλαβα», είπα απογοητευμένη που δεν είχα φτάσει

τον ωραίο λευκοντυμένο άντρα.
Την ίδια μέρα με ξαναχειρούργησαν για να με γλυτώσουν απ’ τη

σοβαρή μόλυνση.
Όταν βγήκα απ’ το χειρουργείο και συνήλθα απ’ τη νάρκωση,

είδα κατάπληκτη να έχουν φτάσει μερικοί θείοι μου με τις



γυναίκες τους. Η είδηση ότι η κόρη του Κυριάκου και της Μαρίας
ήταν στα τελευταία της τους είχε κάνει να σπεύσουν. Απορούσα
με την κινητοποίηση και κυρίως με την αγωνία του μικρότερου
θείου μου, που δεν έφυγε καθόλου απ’ το πλάι μου, κι ας ήταν
Χριστούγεννα. Δεν είχα συναίσθηση του κινδύνου που περνούσα.
Εμένα μ’ ένοιαζε που πονούσα αφόρητα. Ο πατέρας μου είχε
τρέξει κι είχε φέρει από τον Μπακάκο ένα δυσεύρετο και
πανάκριβο αντιβιοτικό και σ’ αυτό είχαν ακουμπήσει όλες τις
ελπίδες τους.

Το φάρμακο κι ο οργανισμός μου τα κατάφεραν. Μόνο που μου
έμειναν κάποιες παρενέργειες. Τρόμαζα με το παραμικρό, ακόμα
κι ο ήχος μιας δεκάρας που έπεφτε στο πάτωμα μ’ έκανε να
πετιέμαι κι είχα μελαγχολήσει σε σημείο ανησυχίας. Οι
συμμαθήτριές μου ήρθαν να μ’ επισκεφθούν στην κλινική και να
μου ανεβάσουν το ηθικό. Είχαν βάλει όλες χρήματα και μου
έκαναν δώρο το βιβλίο Ένα δέντρο μεγαλώνει στο Μπρούκλιν.

Εξαιτίας κάποιων επιπλοκών από την περιπετειώδη εκείνη
εγχείρηση, χρειάστηκα τις συμβουλές του γιατρού μας Γρηγόρη
Λαμπράκη. Πήγα δυο τρεις φορές στη γνωστή κλινική της οδού
Πατησίων. Έκανα τις εξετάσεις που έπρεπε –και που
επιβεβαίωσαν την αισιοδοξία του γιατρού ότι δε συνέβαινε κάτι
κακό– και πιάναμε την κουβέντα. Με τις ώρες και για διάφορα
θέματα. Μου μιλούσε για το χωριό του την Κερασίτσα Αρκαδίας,
τη γνωριμία του με το μεγάλο μου θείο και πόσο είχε
στενοχωρηθεί όταν εκείνος πέθανε από συγκοπή το 1957, ενώ
ήταν στο κολυμβητήριο με το χρονόμετρο στο χέρι. Μου έλεγε για
το μεγάλο πεδίο που ανοιγόταν στη θεραπεία με τις ορμόνες και
μου χάρισε έναν τόμο που μόλις είχε εκδώσει σχετικά. Μου
έδειχνε τη φωτογραφία του γιου του και της γυναίκας του και
καμάρωνε. Πολιτικά δε συζητήσαμε ποτέ, αν και θα ήθελα πολύ.
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Τον Οκτώβρη του ίδιου χρόνου, το 1961 –στις εκλογές που
αργότερα ονομάστηκαν «της βίας και της νοθείας», επειδή
ψήφισαν τα δέντρα και οι πεθαμένοι, και διακόσιοι δεκαοχτώ
χωροφύλακες που δήλωσαν το ίδιο σπίτι ως μόνιμη κατοικία– ο
Γρηγόρης Λαμπράκης εκλέχθηκε βουλευτής Πειραιά με το
Πανδημοκρατικό Αγροτικό Μέτωπο, που ανήκε στο συνασπισμό
της ΕΔΑ. Η ΕΡΕ είχε πάρει ποσοστό 55,77%, η Ένωση Κέντρου
33,7% και η ΕΔΑ 14,6%. Λίγες μέρες μετά τις εκλογές ο Γεώργιος
Παπανδρέου κήρυξε τον Ανένδοτο Αγώνα, που θα τον καθιστούσε
λαϊκό ηγέτη και θα τον έφερνε στην εξουσία δύο χρόνια
αργότερα.

Το σπίτι μας είχε διχαστεί πολιτικά. Ο πατέρας μου κι ο θείος
μου παρέμεναν πιστοί στην ΕΡΕ, αλλά η μητέρα μου είχε
προσχωρήσει στην Ένωση Κέντρου. Όσο κι αν προσπαθούσαν οι
άντρες να την πείσουν και να της αλλάξουν μυαλά, δεν το
κατάφεραν
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Ή ΤΑΝ ΆΝΟΙΞΗ του ’63 και πήγαινα στην τελευταία τάξη του

Γυμνασίου. Διάβαζα τον Δόκτορα Ζιβάγκο του Μπόρις
Πάστερνακ, που είχε πάρει το Νόμπελ λογοτεχνίας του 1958.
Μάλωνα με την αγαπημένη μου φίλη, που το χαρακτήριζε
«σκουπίδι» κι έβριζε τον Πάστερνακ ως «προδότη της πατρίδας
του». Δεν καταλάβαινα γιατί έπρεπε να ισχύουν τέτοιοι όροι για
ένα πνευματικό έργο. Ήταν η πρώτη μας φιλονικία. Θα
ακολουθούσαν κι άλλες. Εκείνη πειθαρχούσε στη «γραμμή», ενώ
εγώ είχα διαρκώς αντιρρήσεις.

Εκείνη τη χρονιά περνούσα μεγάλες αγωνίες. Τι θα έκανα όταν
θα τελείωνα. Η μάνα μου με πίεζε να πάω να γίνω σχεδιάστρια,
όπως είχε κάνει κι ένας ξάδελφός μου κι είχε βρει αμέσως
δουλειά. Αρνιόμουν πεισματικά. Δε μ’ ενθουσίαζε η ιδέα να
τραβάω συνέχεια ευθείες γραμμές και ν’ αντιγράφω ηλίθια σχέδια
ηλίθιων πολυκατοικιών, που ξεφύτρωναν με τρελούς ρυθμούς
στην Αθήνα.

Στην Κυψέλη οι μικρές μονοκατοικίες έπεφταν η μία μετά την
άλλη. Μια νέα λέξη κυριαρχούσε στο λεξιλόγιο των απλών
ανθρώπων: αντιπαροχή.

Εμείς μέναμε με ενοίκιο και δε μας αφορούσε άμεσα αυτή η
κατάσταση. Μόνο όταν ο σπιτονοικοκύρης μας θ’ αποφάσιζε να
το δώσει, τότε θα βλέπαμε τι θα κάναμε. Το όνειρο της μάνας μου
ήταν ν’ αποκτήσει ένα δυάρι σε πολυκατοικία. Κι αγωνιζόταν με
μεγαλύτερο ζήλο απ’ ό,τι πριν για να το καταφέρει.

Σαν βόμβα έπεσε στο σπίτι μας στις 22 Μαΐου η είδηση ότι ο
Γρηγόρης Λαμπράκης –ο δικός μας, ο γιατρός μας– χτυπήθηκε
από παρακρατικούς στη Θεσσαλονίκη, στη διάρκεια μιας
εκδήλωσης που γινόταν εκεί για την ειρήνη.

Αγόρασα από ένα μακρινό περίπτερο την εφημερίδα Tα Nέα,
τη δίπλωσα για να μη φαίνεται η πρώτη σελίδα και την έφερα στο
σπίτι. Διαβάσαμε όλα τα ρεπορτάζ και τις ανταποκρίσεις. Η μάνα



μου έβριζε τον Καραμανλή κι ο πατέρας μου με το θείο μου δεν
έβγαζαν κουβέντα. Γνώριζαν τόσο καλά το γιατρό κι έβρισκαν
άδικο αυτό που του είχε συμβεί.

Τα ονόματα του Γκοτζαμάνη και του Εμμανουηλίδη, των δύο
που χτύπησαν με το τρίκυκλο τον Λαμπράκη, τα έμαθε πια όλος ο
κόσμος. Το ίδιο και του «Τίγρη», του ανθρώπου που πήδησε στο
τρίκυκλο, καταστρέφοντας ολόκληρο το σχέδιο του δήθεν
«τροχαίου ατυχήματος».

Ο Λαμπράκης παρέμεινε σε κώμα τέσσερις ημέρες και πέθανε
στις 27 Μαΐου, στη μία και είκοσι εφτά το πρωί.

Η κυβέρνηση Καραμανλή αρνήθηκε να δώσει άδειες στις
εφημερίδες να βγάλουν παραρτήματα και να μεταδώσουν την
είδηση εκτάκτως. Μάθαμε απ’ την εφημερίδα ότι η σορός του
Λαμπράκη θα μεταφερόταν σιδηροδρομικώς στην Αθήνα και ότι
θα επέτρεπαν να εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στον Άγιο
Ελευθέριο δίπλα στη Μητρόπολη.

«Θα πάω στην κηδεία», δήλωσα κατηγορηματικά.
Ο πατέρας μου κι ο θείος μου άρχισαν να μου αραδιάζουν

επιχειρήματα και να μου εξηγούν γιατί δεν έπρεπε να πάω. «Θα
γίνουν επεισόδια», «Θα χαρακτηριστείς ως κομουνίστρια και δε
θα μπορέσεις να βρεις δουλειά», «O άνθρωπος έφυγε απ’ τη ζωή
και τίποτα δε θα τον φέρει πίσω», και άλλα λογικά –ίσως– που
όμως δεν μπορούσαν να με πείσουν.

«Αν δεν πάει, θα ντρέπεται σ’ όλη της τη ζωή», είπε ήσυχα η
μάνα μου, αποκαλύπτοντας μια διάσταση που δεν είχα καθόλου
σκεφτεί.

«Τουλάχιστον ας μείνει μακριά, ώστε όταν αρχίσουν τα
επεισόδια, να μπορέσει να φύγει», είπε συμβιβαστικά ο πατέρας
μου.

«Θα είμαι μαζί της να την προσέχω», είπε η μάνα μου προς
μεγάλη έκπληξη όλων μας.

Ξέραμε ότι υπέφερε από κλειστοφοβία κι απέφευγε τους
χώρους που μαζευόταν πολύς κόσμος κι ένιωθε να την
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εγκλωβίζουν και να μην μπορεί να φύγει. Ούτε σε κινηματογράφο
έμπαινε ούτε σε λεωφορείο, ακόμα και το ασανσέρ απέφευγε κι
ανέβαινε απ’ τις σκάλες.

Όταν μείναμε μόνες μας, αρχίσαμε τα επιτελικά σχέδια. Πού
ήταν καλύτερα να πάμε για ν’ αποφύγουμε την πολυκοσμία.
Αποφασίσαμε να πάμε στο Σταθμό Λαρίσης, που ήταν και πιο
κοντά μας. Υποθέσαμε ότι επειδή το τρένο θα έφτανε νύχτα, θα
είχε και λιγότερο κόσμο. Πέσαμε έξω. Όταν φτάσαμε στο σταθμό,
τα πλήθη είχαν κατακλύσει όλους τους χώρους. Διαλέξαμε ένα
υπερυψωμένο σημείο για να μπορούμε να βλέπουμε καλύτερα.

Ήταν μια όμορφη ανοιξιάτικη βραδιά. Σχεδόν ζεστή. Αλλά η
μάνα μου έτρεμε. Το αισθάνθηκα στο χέρι της, που το άγγιξα
τυχαία.

«Κρυώνεις;» τη ρώτησα.
«Όχι, είμαι ταραγμένη», ψιθύρισε και κατάλαβα ότι χτυπούσαν

τα δόντια της.
Αναρωτήθηκα αν η ταραχή ήταν απ’ το φόβο της για το πλήθος,

που χωρίς να το καταλάβουμε μας είχε περικυκλώσει, ή από τη
συγκίνησή της.

Της έσφιξα παρηγορητικά το χέρι. Είχα χρόνια να τη νιώσω
τόσο κοντά μου.

Η ειδική αμαξοστοιχία, που είχε μόνο δύο βαγόνια και
σκευοφόρο, έφτασε τέσσερα λεπτά πριν τα μεσάνυχτα. Έβγαλαν
απ’ τη σκευοφόρο το φέρετρο, που το συνόδευαν η χήρα του
Λαμπράκη, ο αδελφός του, κάποιοι άλλοι λίγοι συγγενείς και
βουλευτές της ΕΔΑ. Ο κόσμος άρχισε να ψάλει τον Εθνικό Ύμνο
και να σχηματίζει πομπή πίσω απ’ τη νεκροφόρα. Πολλοί γνωστοί
ήταν ανάμεσα στον απλό κόσμο. Ο Κώστας Βάρναλης, ο Μίκης
Θεοδωράκης, ο Ηλίας Ηλιού κι άλλοι βουλευτές. Ακολουθήσαμε
για λίγο την πομπή και γυρίσαμε σπίτι μας κατά τις δύο τη νύχτα.

Ο πατέρας μου μας περίμενε ξύπνιος και με μεγάλη αγωνία. Του
είπαμε ότι όλα είχαν γίνει ήσυχα και χωρίς επεισόδια.
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Όταν ξημέρωσε η 28η Μαΐου, η αστυνομία ανακάλυψε στη
Χαριλάου Τρικούπη και Διδότου έναν τεράστιο σταυρό μ’ ένα
μαύρο πουκάμισο, που κατέβασε αμέσως. Το ίδιο έκανε και με τα
μαύρα πανό με τις φωτογραφίες του Λαμπράκη που βρήκε στη
Σίνα και τη Διδότου.

Η κηδεία είχε οριστεί για τις τέσσερις το απόγευμα. Με βόλευε,
γιατί είχα απόγευμα σχολείο και θα μπορούσα να το σκάσω και να
πάω. Πριν φύγω –τάχα για το σχολείο– η μάνα μου μου πήρε την
τσάντα και την έκρυψε. Το μόνο που μου είπε ήταν να είμαι πίσω
στην κανονική μου ώρα. Μπορούσε να είναι πρακτική και
ουσιαστική όταν ήθελε.

Όταν βρέθηκα έξω από το Πρώτο Νεκροταφείο, ο κόσμος είχε
ήδη καταλάβει όλο το χώρο και τα γύρω δρομάκια. Δίπλα μου
στεκόταν ένας καθώς πρέπει κύριος.

«Δεν το περίμενα να έχει τόσο κόσμο η κηδεία του
Καραμανλή», είπε στον διπλανό του.

«Μα...» προσπάθησε να τον διορθώσει εκείνος.
«Ξέρω τι σου λέω. Μπορεί να πέθανε ο Λαμπράκης, αλλά όλος

αυτός ο κόσμος κάνει σήμερα την κηδεία του Καραμανλή», είπε
προφητικά ο κύριος.

Πέρασαν από μπροστά μας τα χιλιάδες στεφάνια. Μεγάλα και
πολυτελή ή άλλα πολύ απλά, που έγραφαν: «Oι έμποροι της οδού
Καλαμιώτου», «H Ένωση Eλαιουργοσαπουνοποιών», «H Ένωση
Φυματικών», «Oι συναθλητές σου».

Οι φιλαρμονικές των δήμων Πειραιώς και Αθηνών έπαιζαν
πένθιμα. Για κάποιο περίεργο λόγο έκλαιγα πάντα όταν άκουγα
τη φιλαρμονική τη Μεγάλη Παρασκευή στην περιφορά του
Επιτάφιου. Σαν να περίμενα την πένθιμη μουσική για να
ξεσπάσω, έβαλα τα κλάματα.

Δεν έμεινα ως το τέλος της κηδείας. Έπρεπε να βρίσκομαι σπίτι
μου εγκαίρως, επειδή είχα πάει κρυφά.
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Την επομένη πήρα Tα Nέα, για να διαβάσω τι είχαν γράψει.
Έκοψα και φύλαξα το εισαγωγικό σημείωμα του Κώστα
Σταματίου, που είχε καλύψει την κηδεία δημοσιογραφικά.

...Ο βαλκανιονίκης Γρηγόρης Λαμπράκης έτρεξε χτες την
τελευταία του κούρσα: Μητρόπολη – Πρώτο
Nεκροταφείο μία ώρα και σαράντα πέντε λεπτά. Έσπασε
το ρεκόρ βραδυπορίας. Δε γινόταν αλλιώς. Ήταν
κλεισμένος σ’ ένα καρυδένιο σεντούκι, σκεπασμένο με
μια κυανόλευκη του Nαυτικού, βαριά απ’ όλο το
αδικοχαμένο αίμα σ’ αυτό τον τόπο. Απ’ τον καιρό του ’21.
Κι ακόμα παλαιότερα
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Τ Ο ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ του ’64 η Ένωση Κέντρου κέρδισε
πανηγυρικά τις εκλογές με 53%. Ένας άλλος αέρας φυσούσε

σ’ όλη τη χώρα. Αγοράζαμε τις εφημερίδες χωρίς να τις κρύβουμε
κι είχαμε αρχίσει να μη φοβόμαστε το γνωστό χαφιέ της γειτονιάς
μας. Εκθέσεις ζωγραφικής και συναυλίες γίνονταν παντού.
Ζούσαμε μια ωραία και διαρκή άνοιξη, που νομίζαμε ότι δε θα
τελείωνε ποτέ.

Ο Ιούλιος του ’65 άρχισε περίεργα. Επιφανειακά όλη η χώρα
περίμενε το «ευτυχές γεγονός». Η Άννα-Mαρία, η Δανέζα
πριγκίπισσα που ο Κωνσταντίνος είχε παντρευτεί τον
προηγούμενο Σεπτέμβρη, ήταν έγκυος και επρόκειτο να γεννήσει.

Ο καιρός ήταν δροσερός για καλοκαίρι, πυρκαγιές δασών δεν
είχαμε, αλλά μια πολιτική φωτιά ήταν έτοιμη να ξεσπάσει στη
Βουλή και στα κόμματα. Πράγματι τον Ιούλιο έγινε η αποστασία
και μπήκαμε σε μια περίοδο πολιτικής ανωμαλίας, που κράτησε
δύο χρόνια.

Όλος ο κόσμος πολιτικολογούσε. Σε καφενεία, ψιλικατζήδικα,
γραφεία κι εργοστάσια όλοι συζητούσαν έντονα για τις πολιτικές
εξελίξεις και τις εκλογές που θα γίνονταν το Μάιο του 1967. Τις
εκλογές που δεν έγιναν ποτέ.

Στις 21 Απριλίου του ’67 η μάνα μου με ξύπνησε στις πέντε τα
χαράματα.

«Σήκω», μου είπε αναστατωμένη, «έχουμε δικτατορία».
«Πού το ξέρεις;»
«Το άκουσα απ’ τη “Φωνή της Αλήθειας”».
Αυτή ήταν η τελευταία μανία της. Άκουγε όλες τις ξένες

εκπομπές.
Σηκώθηκα και την ακολούθησα στην κουζίνα. Απ’ τους

ελληνικούς σταθμούς ακούγονταν μόνο εμβατήρια. Όσο περνούσε
η ώρα, το μάθαιναν κι άλλοι. Ο κόσμος άρχισε να βγαίνει και να
συζητάει. Κάποιος είπε ότι τα τανκς ήταν απ’ τη νύχτα στους



κεντρικούς δρόμους και είχαν αποκλείσει υπουργεία και
υπηρεσίες. Άλλος ψιθύριζε ότι είχαν γίνει και οι πρώτες
συλλήψεις.

Κανένας δε γνώριζε με σιγουριά ποιος είχε κάνει τη δικτατορία.
Οι περισσότεροι πίστεψαν ότι ήταν οι στρατηγοί, επειδή κάτι
τέτοιο ψιθυριζόταν όλο αυτό το διάστημα.

Η μάνα μου αποφάσισε να κατέβει την οδό Κυψέλης, να δει
μέχρι πού μπορούσε να φτάσει και να προσπαθήσει να μάθει κάτι
πιο συγκεκριμένο. Ο φίλος της ο Μερκούρης, που είχε έρθει κι
αυτός απ’ την Αίγυπτο πριν από πέντε χρόνια, της είπε ν’ αφήσει
τα ηρωικά και να μείνει με τα παιδιά της. Ο πατέρας μου ήδη είχε
φύγει με το καραβάκι του και βρισκόταν κάπου στο Ιόνιο. Πήρα
το μέρος της μάνας μου και της είπα ότι είμαστε μεγάλες κοπέλες
κι ότι έπρεπε να πάει να δει τι γινόταν.

Την περιμέναμε όλοι με αγωνία στο σπίτι του Μερκούρη. Όταν
γύρισε, μας είπε ότι τη σταματούσαν διαρκώς στα μπλόκα οι
φαντάροι κι εκείνη τους έδειχνε την τσάντα με τις σύριγγες και
τους έλεγε ότι πήγαινε να κάνει επειγόντως κάποια ένεση.
Κατάφερε μ’ αυτό τον τρόπο να φτάσει μέχρι το Πεδίο του Άρεως.

«Φαντάροι, τανκς και καμιόνια παντού. Όπως ήταν στην
Αλεξάνδρεια στον πόλεμο», είπε ταραγμένη.

Με τα παιδιά του Μερκούρη σταθήκαμε στην ουρά έξω απ’ το
φούρνο. Ο κόσμος, που θυμήθηκε όλες τις πρακτικές της Κατοχής,
αγόραζε πολλές φραντζόλες ψωμιού. Στο τέλος βγήκε διαταγή να
παίρνει ο καθένας από μία.

Το απόγευμα, αφελείς και ανίδεοι, καθόμασταν στο μπαλκόνι
με την αδελφή μου κι έναν ξάδελφο από τη Σύμη, που έτυχε να
βρίσκεται μαζί μας. Πέρασε ένα τζιπ με πάνοπλους φαντάρους,
που μας απείλησαν με τα όπλα τους και μας έγνεψαν να μπούμε
μέσα. Υπήρχε απαγόρευση της κυκλοφορίας.

Από το ραδιόφωνο και τ’ ανακοινωθέντα μάθαμε τα ονόματα
των πραξικοπηματιών και συμπεράναμε ότι οι ταγματάρχες είχαν
πιάσει στον ύπνο τους στρατηγούς.
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Από την πρώτη κιόλας μέρα άρχισαν οι συλλήψεις πολιτικών
και πολιτών. Αργότερα μάθαμε ότι εκείνη την πρώτη μέρα
δολοφονήθηκε στον Ιππόδρομο το στέλεχος της ΕΔΑ Παναγιώτης
Ελής.

Τα στόματα έμεναν τώρα ερμητικά κλειστά. Εκτός απ’ το
γνωστό χαφιέ της γειτονιάς, φοβόμασταν τον οποιονδήποτε.
Έφτανε κάποιος που σε αντιπαθούσε ή είχε διαφορές μαζί σου για
προσωπικούς λόγους να σε καρφώσει και να βρεθείς στη Λέρο ή
στη Γυάρο με συνοπτικές διαδικασίες.

Είχα έναν επιπλέον λόγο να είμαι ανήσυχη. Εδώ και μερικούς

μήνες εργαζόμουν ως γραφίστρια στο περιοδικό Mίκυ Mάους.
Στο τεύχος που επρόκειτο να κυκλοφορήσει την επόμενη βδομάδα
–από ένα περίεργο παιχνίδι της τύχης– ο τίτλος ήταν «Οι τρεις
στρατηγοί» και παρουσίαζε τον Χιούη, τον Λιούη και τον Ντιούη,
τα τρία ανιψάκια του Ντόναλντ Ντακ, ντυμένα με στρατιωτική
στολή. Δε χρειαζόταν κάτι παραπάνω για να βρεθούμε όλοι στο
γραφείο κατηγορούμενοι για αντεθνική δράση και ειρωνεία προς
το καθεστώς. Σκεφτόμουν ότι ευτυχώς που για λόγους πρακτικούς
είχαμε πάντα κι ένα τεύχος εφεδρικό. Πραγματικά τη Δευτέρα
αποσύραμε και καταστρέψαμε το επικίνδυνο τεύχος με τα
παπάκια-στρατηγούς και δώσαμε προς κυκλοφορία το εφεδρικό.

Από τότε όλα τα τεύχη του Mίκυ Mάους περνούσαν από
λογοκρισία, όπως κάθε έντυπο.

Εκείνα τα χρόνια πέρασαν μέσα στην καχυποψία και τη μαύρη
απελπισία. Κανένας δεν ήξερε πόσο θα κρατούσε η δικτατορία. Κι
αν ήταν τόσο χαλκέντερη όσο του Φράνκο στην Ισπανία; Θα
περνούσαμε όλη μας τη ζωή έτσι. Αυτό μας προκαλούσε μια
αίσθηση ματαιότητας. Πολλοί σκέφτηκαν να φύγουν απ’ τη χώρα
και μερικοί το κατάφεραν κιόλας. Οι περισσότεροι πάντως
έμειναν εδώ. Συνέχιζαν να δουλεύουν, να ερωτεύονται, να
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παντρεύονται, να γεννούν παιδιά. Η ζωή δε σταμάτησε. Μόνο που
ήταν διαφορετική. Μαθαίναμε για τις αντιστασιακές οργανώσεις
και γι’ αυτούς που «παραθέριζαν» στα νησιά απ’ τις εκπομπές του
ΒΒC ή της Ντόιτσε Βέλε, που ακούγαμε παράνομα, σιγανά και με
κλειστά παντζούρια. Οι απλές λέξεις είχαν αποκτήσει διπλό
νόημα. Υπονοούσαν και κάτι άλλο. Οι στίχοι του Σεφέρη, που το
’69 αντιτάχθηκε στο καθεστώς και το κατήγγειλε ως αντίθετο στα
ιδανικά της ελευθερίας και της δημοκρατίας, έμπαιναν στις
συζητήσεις με συμβολική σημασία. «... διψάσαμε το μεσημέρι· μα
το νερό γλυφό», «Όπου και να ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει»,
«Λίγες οι νύχτες με φεγγάρι που μ’ αρέσαν», λέγαμε κι
εννοούσαμε άλλα.

Έσφιξαν οι παρέες κι έγιναν σχεδόν συνωμοτικές.
Καινούργιους φίλους αποφεύγαμε να κάνουμε. Oι παλαιοί έδιναν
σιγουριά και κουράγιο. Νομίζαμε ότι έτσι θα γερνούσαμε.

Η μάνα μου ήξερε ποιοι απ’ τη γειτονιά είχαν συλληφθεί. Όχι
πολλοί αλλά αρκετοί. Ένα δίκτυο συμπαράστασης, ηθικής και
πρακτικής, δημιουργήθηκε για τις οικογένειές τους από έμπιστους
συγκάτοικους.

Φυσιολογικά εκείνα τα χρόνια θα έπρεπε να ήταν απ’ τα
καλύτερα της ζωής των γονιών μου. Είδαν τις κόρες τους να
παντρεύονται, απέκτησαν και το πρώτο τους εγγόνι. Αλλά αντί να
νιώθουν ευτυχείς και ξέγνοιαστοι, είχαν την ανησυχία μήπως
μπλέξουμε, θελημένα ή αθέλητα, σε περιπέτειες.

Όταν μάθαμε ότι το γειτονόπουλό μας ο Διομήδης Κομνηνός,
που έμενε στην οδό Έκτορος, απέναντι απ’ την Aφροδίτη, ήταν
ανάμεσα στους νεκρούς του Πολυτεχνείου παγώσαμε. Τον ξέραμε
από παιδάκι. Αποφασίσαμε με τη μάνα μου και την Αφροδίτη, που
συνδεόταν πιο στενά, να πάμε στην κηδεία του. Πήρα και το γιο
μου μαζί, που ήταν δύο ετών. Στο νεκροταφείο του Ζωγράφου που
θα γινόταν η κηδεία πίστευα ότι θα έβλεπα όλη τη γειτονιά. Είχα
κάνει λάθος. Περισσότεροι ήταν οι ασφαλίτες απ’ τους συγγενείς
και φίλους. Ο τρόμος βασίλευε στην πόλη. Ήταν μια περίεργη
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τελετή. Σιωπηλή, αν και συνοδεύαμε ένα παιδί δεκαέξι χρόνων.
Μόνο τα βλέμματα μιλούσαν. Αν τυχαία ακουμπούσαν στις
φιγούρες των «μυστικών», κατέβαιναν βιαστικά στο χώμα.
Αλλιώς στέκονταν στα μάτια του άλλου, που είχε έρθει να δηλώσει
και κάτι επιπλέον εκτός από τη συμπαράστασή του στην
οκογένεια του Διομήδη.

Τα γεγονότα του Ιουλίου του ’74 βρήκαν την αδελφή μου μ’ ένα
νεογέννητο αγοράκι είκοσι ημερών. Μια επιπλοκή μάς ανάγκασε
να την ξαναπάμε στο μαιευτήριο «Έλενα». Επικρατούσε
πανδαιμόνιο και χάος. Στον κήπο έβγαζαν φορεία με γυναίκες
χειρουργημένες, που τις παραλάμβαναν αλλόφρονες συγγενείς. Ο
γιατρός μάς έδωσε βιαστικά μια συνταγή και μας χαιρέτησε γιατί
είχε ήδη επιστρατευτεί. Στο φαρμακείο μόνο για το χατίρι της
μάνας μου μας έδωσαν την αντιβίωση που χρειαζόμασταν. Οι
άντρες μας έφυγαν, ο ένας για Λάρισα κι ο άλλος για Μεσόγεια. Ο
πατέρας μου βρέθηκε με τις κόρες και τα εγγόνια του μοναδικός
υπεύθυνος. Αυτό του προκαλούσε μεγάλο άγχος. Κανένας δεν
ήξερε πού θα έβγαζε αυτή η ιστορία. Το μικρό δυάρι είχε γεμίσει
ασφυκτικά από τα απαραίτητα του μωρού, τα κλάματά του, τις
γκρίνιες του γιου μου, τον εκνευρισμό όλων μας.

Η μεταπολίτευση έφερε ηρεμία. Όλα άρχισαν να τακτοποιούνται
σιγά σιγά. Θα έλεγα ότι τα χρόνια που ακολούθησαν ήταν τα πιο
ήρεμα κι ευτυχισμένα για τους γονείς μου. Χωρίς μεγάλες έννοιες,
χωρίς δραματικά γεγονότα. Απέκτησαν άλλα δυο εγγόνια και η
ζωή τους ήταν γεμάτη καθημερινές χαρές και λύπες. Τα
καλοκαίρια πήγαιναν στη Σύμη και περνούσαν ωραία με τη
συντροφιά του Μερκούρη και της Αθανασίας. Μου άρεσε να τους
ακούω να μου διηγούνται για τα ψαρέματα –με τις γνωστές
υπερβολές– ή την τύχη του πατέρα μου στο τάβλι. Όμορφα
πράγματα, απλά, της ρουτίνας, που όμως τα εκτιμούσαν πολύ.
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Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΟΥ πέθανε ένα Σάββατο της Αποκριάς του
1983. Από τα γέλια.

Η αδελφή μου κι ο γαμπρός μου είχαν μασκαρευτεί για να πάνε
σ’ ένα πάρτι. Κατέβηκαν για να τους δουν μασκαρεμένους ο
πατέρας μου κι η μάνα μου. Έμεναν στην ίδια πολυκατοικία για
να μπορεί η μάνα μου να τους κρατάει τα παιδιά.

Ήταν πραγματικά πολύ αστείοι. Ο πατέρας μου, που είχε πάντα
εύκολο το γέλιο, άρχισε να γελάει. Σιγανά στην αρχή και μετά όλο
και πιο δυνατά. Τον έπιασε μια ακόμα κρίση στηθάγχης. Έβαλε
ένα υπογλώσσιο χάπι, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Το μοιραίο
έμφραγμα προχωρούσε ακάθεκτο. Είχε υποστεί άλλο ένα στην
αρχή του χρόνου και είχε μείνει μερικές μέρες στην εντατική. Μας
είχαν προειδοποιήσει οι γιατροί ότι το επόμενο θα ήταν και το
τελευταίο. Το σάκχαρο, που τον παίδευε τα τελευταία είκοσι
χρόνια, είχε καταστρέψει αγγεία και αρτηρίες.

Η αδελφή μου ειδοποίησε εκτός απ’ το ασθενοφόρο και ένα
φιλικό ζευγάρι που θα πήγαιναν μαζί στο πάρτι. Δύο κλόουν και
δύο «μπεμπέκες» έκαναν παρέα στον ετοιμοθάνατο, που τον
είχαν κατεβάσει στα σκαλάκια της πολυκατοικίας περιμένοντας
το ασθενοφόρο.

Ο πατέρας μου είχε καταλάβει. Κρατούσε σφιχτά το χέρι της
μάνας μου και περίμενε. Τον έβαλαν στο ασθενοφόρο μαζί της. Οι
άλλοι ακολούθησαν με το δικό τους αυτοκίνητο.

Φτάσαμε με τον άντρα μου στο Ιπποκράτειο πριν απ’ τους
άλλους. Όταν μπήκε στον περίβολο το ασθενοφόρο, πλησιάσαμε
και είδαμε τη μάνα μου να κατεβαίνει κάτωχρη.

«Τον χάσαμε», μας είπε κι έπεσε στην αγκαλιά του άντρα μου,
που τον υπεραγαπούσε.

Πλησίασα το φορείο με τον πατέρα μου. Είχε σβήσει καθ’ οδόν.
Τα ματάκια του ήταν ακόμη ανοιχτά. Δίστασα, αλλά άπλωσα το
χέρι και του τα έκλεισα. Η αίσθηση απ’ το ζεστό δέρμα του δεν
έφυγε ποτέ απ’ τη μνήμη μου.

Τελειώσαμε με τα διαδικαστικά και στεκόμαστε αμήχανοι έξω
απ’ τα ιατρεία. Έπρεπε να φύγουμε. Αλλά δε μας πήγαινε η



καρδιά να τον αφήσουμε μόνο του. Οι γιατροί μάς έβγαλαν
ευγενικά έξω. Το νοσοκομείο εφημέρευε κι ο κόσμος ερχόταν
συνέχεια. Ο καθένας είχε τον πόνο του κι εμείς είχαμε και τους
τέσσερις μασκαράδες, που δημιουργούσαν περίεργη εντύπωση.

Η μάνα μου μου ζήτησε να μείνω μαζί της εκείνο το βράδυ.
Γυρίσαμε στο άδειο σπίτι. Μείναμε για λίγο όλοι μαζί και μετά οι
άλλοι πήγαν στα σπίτια τους κι ο άντρας μου να πάρει τα παιδιά
απ’ τη γειτόνισσα που τα είχαμε αφήσει.

Έδωσα της μάνας μου ένα ηρεμιστικό και ξαπλώσαμε στο διπλό
κρεβάτι. Είχα απ’ τα παιδικά μου χρόνια να κοιμηθώ πλάι της.
Άπλωσε το χέρι της και βρήκε το δικό μου. Έτρεμε. Δεν ήξερα τι
να της πω. Δε μου έβγαιναν απ’ το στόμα παρηγορητικά λόγια.
Άρχισε να λέει ποιους έπρεπε να ειδοποιήσουμε την επομένη για
την κηδεία.

«Ησύχασε», της είπα. «Αύριο θα τα κανονίσουμε όλα».
Έμεινε λίγο σιωπηλή. Θα την είχε φαίνεται πιάσει το

ηρεμιστικό, όταν είπε με σιγανή φωνή:
«Μετάνιωσα που δεν του είπα ποτέ πόσο πολύ τον αγαπούσα».
«Του το έδειχνες με τον τρόπο σου μια ολόκληρη ζωή», της είπα

για να την παρηγορήσω.
Κούνησε ελαφρά το κεφάλι της κι αποκοιμήθηκε. Έμεινα

ξάγρυπνη και σκεφτόμουνα την τελευταία της φράση. Με είχε
συγκλονίσει. Η μάνα μου πράγματι δεν είχε υπάρξει καθόλου
εκδηλωτική. Κρατούσε για τον εαυτό της τα συναισθήματά της.
Σαν να φοβόταν ότι αν τα άφηνε, θα γινόταν ευάλωτη. Μόνο με
τα εγγόνια της ήταν υπέρμετρα διαχυτική. Τα κανάκευε, τα
καλομάθαινε, τα τάιζε με τις ώρες παίζοντας μαζί τους. Ποτέ δεν
την είχαμε δει έτσι. Και με μια δόση ζήλιας τής το είπαμε με την
αδελφή μου. Η μόνιμη δικαιολογία της ήταν ότι όταν μας είχε
μικρές δούλευε και δεν της περίσσευε η υπομονή και η όρεξη για
χάδια.

«Σας αποζημιώνω στα παιδιά σας», έλεγε σαν να μας ζητούσε
συγγνώμη.
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Οι σχέσεις μου με τη μάνα μου είχαν από καιρό αποκατασταθεί.
Πιο ήρεμη κι εγώ, μητέρα δύο παιδιών, είχα βάλει νερό στο κρασί
μου κι είχα καταλάβει πολλούς από τους λόγους και τις αιτίες της
παλιάς συμπεριφοράς της. Είχα συμφιλιωθεί μαζί της. Το ίδιο είχα
κάνει και με τον πατέρα μου. Και ευτυχώς, σκεφτόμουν εκείνο το
βράδυ. Θα με κυνηγούσαν οι τύψεις σ’ όλη μου τη ζωή αν δεν το
είχα καταφέρει εγκαίρως. Είχα βρει όλες τις απαιτούμενες
δικαιολογίες. Αυτό που παλιά τού καταλόγιζα ως αβουλία τώρα
ήξερα ότι ήταν τμήμα του καλοπροαίρετου χαρακτήρα του. Για
την απουσία του δεν έφταιγε εκείνος αλλά οι συνθήκες της
εποχής.

«Βρήκα» τον πατέρα μου μεγάλη, αλλά το σημαντικό ήταν ότι
τον βρήκα.

Τα απογεύματα έπαιρνα τα παιδιά μου και πηγαίναμε σπίτι
τους να πιούμε καφέ παρέα. Συζητούσαμε όμορφα κι άκουσα τότε
όσα δεν είχα αφήσει να μου πει στα παιδικά μου χρόνια, όταν τον
είχα αποκλείσει απ’ τη ζωή μου. Γελούσαμε με τα πείσματά μου
και θυμόμαστε το ωραίο παιχνίδι με το πορτατίφ που μου είχε
φέρει. Του έλεγα, απολογούμενη, πόσο ήθελα να το πάρω στα
χέρια μου και να του πω πόσο μου άρεσε. Του έλεγα ακόμα ότι τον
θυμόμουνα την πρώτη φορά που είχε γυρίσει σπίτι και τον
φοβόμουνα. Έκπληκτος ο καημένος, απορούσε επειδή δεν είχα
συγκρατήσει τις προηγούμενες φορές που είχαμε συναντηθεί.

Με τις παρεξηγήσεις λυμένες ζήσαμε αρμονικά τα τελευταία
χρόνια. Είχε πάρει τη σύνταξή του και ήταν διαρκώς στο σπίτι.
Μόνο που οι κρίσεις στηθάγχης και η υψηλή πίεση τον παίδευαν
και τον τρόμαζαν.

Και τώρα είχε φύγει. Για άλλη μια φορά. Και τούτη δω δεν είχε
γυρισμό. Θα μαθαίναμε να ζούμε χωρίς αυτόν. Να τον θυμόμαστε.
Είναι τόσο διαφορετικό να σκέφτεσαι κάποιον που λείπει, αλλά
ξέρεις καλά ότι θα επιστρέψει. Η χωρίς επιστροφή αναχώρηση
έχει κάτι το τρομερό. Τόσο τελεσίδικο, οριστικό και ανέκκλητο
αυτό το «χαίρε».
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Μ’ έπιασε μια απελπισία κι άρχισα να σιγοκλαίω. Ευτυχώς η
μάνα μου κοιμόταν βαθιά. Έκλαψα, νομίζω, για τα όσα δεν είχα
ζήσει στην ώρα τους με τον πατέρα μου. Για την αβεβαιότητα και
την ανασφάλεια των παιδικών μου χρόνων, τα παραμύθια που δεν
είπαμε, τα παιχνίδια που δεν παίξαμε, τα γέλια που δεν κάναμε
παρέα. Κυρίως για τα γέλια.
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Τ ΗΣ ΜΑΝΑΣ ΜΟΥ της στοίχισε πολύ ο θάνατος του πατέρα
μου. Μιλούσε συνέχεια γι’ αυτόν με μια λατρεία που,

δυστυχώς και για τους δυο τους, δεν του είχε εκφράσει με λόγια
όσο ζούσε. Μου έλεγε ότι κουβέντιαζε με τη φωτογραφία του κι
ότι ένιωθε την παρουσία του διαρκώς στο σπίτι. Εκείνη είχε
αφήσει την αγαπημένη του ρόμπα να κρέμεται στο ίδιο σημείο, το
φλιτζανάκι του καφέ στη θέση του, τα ξυριστικά του στο μπάνιο.
Όσο κι αν προσπαθήσαμε με την αδελφή μου να την κάνουμε να
τα μαζέψει για να μην της τον θυμίζουν συνέχεια, δεν το
καταφέραμε.

«Μα θέλω να τα βλέπω», μας είχε πει απλά. «Νομίζω ότι είναι
ακόμα δίπλα μου».

Ζούσε πια για τα σαράντα, τα τρίμηνα, τα εννιάμηνα του
πατέρα μου. Έφτιαχνε πρόσφορα και κόλλυβα και πήγαινε
ανελλιπώς τρεις φορές τη βδομάδα στο νεκροταφείο να βάζει
φρέσκα λουλούδια και ν’ ανάβει το καντήλι του. Ως και τα φαγητά
που εκείνος προτιμούσε έφτιαχνε, έστω κι αν δεν άρεσαν στην
ίδια. Αγωνιζόταν να διατηρεί όχι τη μνήμη του αλλά την παρουσία
του ζωντανή. Κάτι που βεβαίως ήταν ανέφικτο, αν δεν ήταν και
λίγο νοσηρό.

Προσπαθούσαμε να μην την αφήνουμε μόνη της, αλλά ξέραμε
καλά ότι πάντα τα βράδια τής περίσσευε η μοναξιά.

Ευτυχώς είχε το τηλέφωνο. Πλήρωνε υπέρογκους
λογαριασμούς, επειδή μιλούσε με τις ώρες με τους δικούς της στη
Σύμη ή με τους παλιούς της φίλους απ’ την Αλεξάνδρεια. Όποτε
έμπαινα στο σπίτι της, την έβρισκα να μιλάει με κάποιον και να
βιάζεται να κλείσει για να μην ακούσω ότι μιλούσαν για τον
πατέρα μου. Πάλι. Ο Γιώργος κι ο Γιάννης, η Αφροδίτη κι η
Μαρίκα έρχονταν τακτικά και της έκαναν παρέα. Με τον Άλκη
στον Βόλο μιλούσε τηλεφωνικά.



Η μητέρα μου ζούσε πια εδώ και λίγα χρόνια στο δικό της
διαμέρισμα, σ’ ένα δυάρι λίγο πιο κάτω από το παλιό μας σπίτι,
εκείνο στο οποίο μείναμε όταν φτάσαμε απ’ την Αίγυπτο.

Μια μέρα μού ανακοίνωσε ταραγμένη ότι το παλιό μας σπίτι θα
γινόταν πολυκατοικία.

«Και τι μας νοιάζει;» της είπα δήθεν αδιάφορα. «Εσύ έχεις το
σπίτι σου».

«Δεν είν’ έτσι. Εκεί έζησα τόσα χρόνια. Μου άρεσε να το βλέπω,
έστω και κλειστό. Τίποτα δε θα είναι το ίδιο στη γειτονιά όταν το
γκρεμίσουν».

Κι ήταν αλήθεια. Το ακατοίκητο πια διώροφο ήταν το τελευταίο
απ’ τα σπίτια της παλιάς γειτονιάς.

Όταν το κατεδάφισαν, όλες οι γειτονικές πολυκατοικίες γέμισαν
ποντίκια απ’ τα εκατοντάδες που ζούσαν στο εγκαταλειμμένο από
χρόνια σπίτι. Αλλόφρονες αλλοδαποί, που κατοικούσαν στα
υπόγεια των πολυκατοικιών, βρέθηκαν ανήμποροι ν’
αντιμετωπίσουν τις ορδές των ποντικών που ξεχύθηκαν.

«Το σπίτι μου», αυτό που βλέπω στα όνειρα ή στους εφιάλτες
μου, όταν η δράση εκτυλίσσεται στο «σπίτι μου» –κι ας έχω
αλλάξει πέντε κατοικίες μέχρι σήμερα, εκείνο το πρώτο βλέπω
πάντα στον ύπνο μου– είχε κάτω απ’ το πλυσταριό κάτι τεράστια
υπόγεια, σαν κατακόμβες, που διακλαδίζονταν σε μεγάλο βάθος.
Ήταν γεμάτα σπασμένα έπιπλα, άχρηστα αντικείμενα, κιούπια,
μπακιρένια σκεύη, τρύπια καλάθια της μπουγάδας και ξεχασμένα
είδη αμπελουργίας του συχωρεμένου μπαρμπα-Στέλιου, του
παλιού ιδιοκτήτη. Σ’ αυτές τις κατακόμβες μάς είχε απαγορευτεί
διά ροπάλου να κατεβαίνουμε με τ’ άλλα παιδιά της γειτονιάς,
αλλά πάντα καταφέρναμε και ξεφεύγαμε της προσοχής του
γέροντα και ψάχναμε για περιπέτειες και σκελετούς κουρσάρων.
Δεν προχωρούσαμε πολύ βαθιά, γιατί ο φόβος για κάποιο
φάντασμα και η βρόμα απ’ τα κάτουρα των ποντικών φυλούσε τα
έρμα. Τα ποντίκια. Ο πατέρας μου, όσο ζούσαμε εκεί, ετοίμαζε
κάθε βράδυ δύο φάκες, μία για την κουζίνα και άλλη μια για την
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αποθήκη. Το τυράκι κομμένο όσο πιο λεπτό γινόταν –μεγάλη
θυσία σε μια οικογένεια που διάλεγε το πιο αλμυρό κεφαλοτύρι
για λόγους οικονομίας– καψαλιζόταν στη φωτιά του φωταερίου
για να μυρίσει και να προσελκύσει τα ποντίκια. Τις περισσότερες
νύχτες μάς ξυπνούσε το χραπ της φάκας και ξέραμε ότι το πρωί
θα πετούσαμε τουλάχιστον έναν ποντικό ψόφιο ή ημιθανή στη
σιχαμένη γάτα. Ήμουνα πάντα με το μέρος των ποντικών. Δεν
καταλάβαινα τις θεωρίες της μάνας μου για αρρώστιες και
μαγαρισμένα τρόφιμα. Εμένα μου άρεσαν τα κόκκινα μάτια των
ποντικών και χάζευα ακίνητη τη φιλόστοργη ποντικίνα που
μετέφερε στο στόμα της τα άτριχα μωρά της σε ασφαλέστερη
κρυψώνα. Το πάτωμά μας, ξύλινο και παμπάλαιο, είχε τρύπες
ανάμεσα στα σανίδια του, που όλο και τα στοκάριζε ο πατέρας
μου για να κλείνει μέσα τα ποντίκια, αλλά αυτά ροκάνιζαν
υπομονετικά και κατάφερναν να βγαίνουν στο φως του σπιτιού
μας.

«Θυμάσαι τα ποντίκια;» ρώτησα τη μάνα μου.
«Αν τα θυμάμαι...»
«Θυμάσαι όταν το νοίκιασε πριν από δέκα χρόνια το ΚΚΕ και το

έκανε έδρα της κομματικής βάσης της Κυψέλης;»
«Εσύ θυμάσαι που σου έλεγα ότι αυτό το σπίτι είχε επιταχτεί

τότε στον Eμφύλιο και το είχαν κάνει αρχηγείο τους οι αντάρτες;
Η γιαγιά σου μου είχε πει ότι στην υποχώρηση έφυγαν τόσο
βιαστικά, που παράτησαν το φαγητό στο τραπέζι», είπε
παρασυρμένη από τις αναμνήσεις η μάνα μου.

Αυτό άλλωστε επεδίωκα. Να τη βγάζω από την έντονη θύμηση
του πατέρα μου.

«Ξέρεις ότι μια μέρα μπήκα μέσα;»
«Να κάνεις τι;»
«Ήθελα να πω σ’ αυτούς του ΚΚΕ τι περίεργα παιχνίδια παίζει

η ζωή. Ότι εν αγνοία τους είχαν επιλέξει ένα σπίτι που και παλιά
ήταν τόπος συγκέντρωσης ομοϊδεατών τους».

«Και τι έγινε;»
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«Η εξώπορτα ήταν ανοιχτή και μέσα στη σάλα μας συζητούσαν
κάποιες γυναίκες. Παντού υπήρχαν κόκκινες διπλωμένες σημαίες
και έντυπο υλικό. Είπα την ιστορία, αλλά οι γυναίκες με κοίταξαν
με απορία και μάλλον δε με πίστεψαν. Μπορεί να σκέφτηκαν ότι
δεν ήμουν και εντελώς στα καλά μου. Δεν κατάφερα να τους
μεταδώσω τη συγκίνησή μου».

«Ωραίο σπίτι ήταν. Εκεί σ’ έφερα μωρό απ’ την Αλεξάνδρεια.
Εκεί μεγάλωσε κι η αδελφή σου», είπε μελαγχολικά η μάνα μου.

«Θα πας στη Σύμη το καλοκαίρι;» άλλαξα τη συζήτηση, γιατί
κατάλαβα ότι μοιραία θα γλιστρούσαμε πάλι στον πατέρα μου και
θα στενοχωριόταν.

«Λέω να πάω».
Η Σύμη και οι επισκέψεις της σ’ αυτήν ήταν ό,τι καλύτερο για τη

μητέρα μου. Έβρισκε τους δικούς της, τις δυο αδελφές της που
ζούσαν, τ’ ανίψια της και τους φίλους των παιδικών της χρόνων.
Γύριζε πάντα ευχαριστημένη κι ανανεωμένη. Θυμόταν και τον
πατέρα μου, με τον οποίο πήγαιναν τα τελευταία καλοκαίρια,
αλλά δε μελαγχολούσε. Είχαν περάσει τόσο καλά εκεί.
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Τ ΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ του ’89 πήγαμε με τον άντρα μου στον
Πειραιά να την παραλάβουμε. Γύριζε απ’ τη Σύμη, όπου είχε

περάσει έναν ολόκληρο μήνα.
Ήταν απ’ τους τελευταίους επιβάτες που κατέβηκαν. Ποτέ δεν

την είχαμε ξαναδεί ωραιότερη αυτά τα χρόνια. Μαυρισμένη από
τον ήλιο και με τα κάτασπρα μαλλάκια της να λάμπουν σαν
φωτοστέφανο.

Στη διαδρομή απ’ τον Πειραιά στην Κυψέλη δε σταμάτησε να
μιλάει. Μας είπε όλα τα νέα απ’ τη Σύμη. Με καμάρι μάς
διηγήθηκε για τ’ ανίψια της που είχαν πάρει ένα ακόμα φορτηγό-
ψυγείο και μια αποθήκη, για την ανιψιά της που αγόρασε ένα
εξαιρετικό τριώροφο πάνω στην προκυμαία, για τον καινούργιο
δήμαρχο που ήταν πολύ δραστήριος, για τις βελτιώσεις που είχαν
γίνει στον Άγιο Κωνσταντίνο τώρα που είχε πια ηλεκτρικό ρεύμα.
Κελαηδούσε πανευτυχής, λες και είχε εκείνη αγοράσει το
φορτηγό-ψυγείο, την αποθήκη, το τριώροφο ή ο δήμαρχος να
ήταν δικός της άνθρωπος.

Όταν φτάσαμε στο σπίτι της, άνοιξε τη βαλίτσα και μας έδωσε
τα δώρα που είχε φέρει. Σφουγγάρια και μέλι. Όπως έκανε κάθε
χρόνο.

Έπαθα μια σοβαρή ισχυαλγία κι έμεινα στο κρεβάτι ένα μήνα.
Μιλούσαμε απ’ το τηλέφωνο κάθε μέρα δυο και τρεις φορές.
Άρχισε να μου παραπονιέται ότι την πονούσε η μέση της. Της
έλεγα τα διάφορα τετριμμένα. Ότι θα έφταιγε ο καιρός ή κάποια
απότομη κίνηση ή η ηλικία. Η μάνα μου ήταν εβδομήντα ενός.

Η καθημερινότητα, τα μαθήματα των παιδιών μου, οι διάφορες
υποχρεώσεις με κράτησαν μακριά της ως τα Χριστούγεννα. Δεν
ψάχνω για δικαιολογίες, αλλά έτσι ήταν. Ήμουνα ήσυχη επειδή η
αδελφή μου έμενε δυο ορόφους πάνω απ’ τη μάνα μου και
βλέπονταν καθημερινά.

Όταν την είδα παραμονή των Xριστουγέννων, έμεινα με το
στόμα ανοιχτό απ’ την κατάπληξη. Πού είχε πάει η ομορφιά του
καλοκαιριού; Πού είχε βρεθεί αυτό το κιτρινοσταχτί χρώμα στο
πρόσωπό της;



Πήρα παράμερα την αδελφή μου και τη ρώτησα. Δεν είχε
παρατηρήσει τίποτα. Την έβλεπε κάθε μέρα κι είχε σιγά σιγά
συνηθίσει την αλλαγή.

Μετά το φαγητό η μάνα μου ξάπλωσε στον καναπέ γιατί ένιωθε
κουρασμένη. Η τελευταία της φωτογραφία τη δείχνει εκεί, στον
καναπέ. Χλομή σαν κεράκι.

Μόλις πέρασαν οι γιορτές κι επειδή οι πόνοι στη μέση της
συνεχίζονταν, πήγαμε να κάνει ένα υπερηχογράφημα κάτω
κοιλίας. Είχα μπει μαζί της στο εξεταστήριο. Δε χρειαζόταν να
είμαι ειδικός για να καταλάβω ότι τα ολοστρόγγυλα φωτεινά
σχήματα που ο γιατρός σημείωνε με σταυρουδάκια και μεγέθυνε
ήταν ό,τι χειρότερο μπορούσε να της τύχει.

Όσο ντυνόταν, ο γιατρός μού ψιθύρισε ότι δεν υπήρχε η
παραμικρή ελπίδα. Πήρα το φάκελο με τη γνωμάτευση και τον
έκρυψα. Η μάνα μου είχε τις γνώσεις για να καταλάβει αν το
διάβαζε.

Κάναμε μυστικό συμβούλιο με το γιατρό και την αδελφή μου.
Μας εξήγησε ότι δε θα μπορούσε να γίνει εγχείρηση και άλλωστε,
μας είπε, μάλλον ήταν από μετάσταση αυτό που βλέπαμε.

Άρχισα να τηλεφωνώ σε διάφορους φίλους γιατρούς και να
παίρνω γνώμες.

Άλλος μου έλεγε «Aν ήταν μάνα μου, θα τη χειρουργούσα» κι
άλλος «Άφησε τη γυναίκα στην ησυχία της, δε γίνεται τίποτα».
Πόσο βαρύ είναι να παίρνεις απόφαση για τη ζωή προσφιλούς
σου. Να πρέπει να ορίσεις το πώς θα εξελίσσονταν τα πράγματα.

Αποφασίστηκε τελικά να την αφήσουμε μέχρι που ο
αναπόφευκτος ειλεός θα έκανε την εμφάνισή του και τότε η
εγχείρηση θα ήταν υποχρεωτική.

Άρχισα να πηγαίνω κάθε απόγευμα κοντά της.
«Πώς έτσι;» με ρώτησε κάποια μέρα.
«Είχα κλειστεί πολύ με την ισχυαλγία και θέλω να βγαίνω», της

δικαιολογήθηκα.
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Οι πόνοι είχαν γίνει μεγαλύτεροι. Έπαιρνε τέσσερα ισχυρά
παυσίπονα την ημέρα και δεν την κάλυπταν όλες τις ώρες.
Φρόντιζε να παίρνει το ένα απ’ αυτά λίγο πριν πάω, γιατί δεν
ήθελε να τη βλέπω σε άσχημη κατάσταση. Είχε πιστέψει ότι όλοι
αυτοί οι πόνοι ήταν απ’ τη μέση της. Μια επίμονη οσφυαλγία,
όπως της είχαμε πει.

Παρόλο που είχα προετοιμαστεί και ο γιατρός μού είχε εξηγήσει
πώς θα καταλάβαινα τα συμπτώματα του ειλεού, όταν ήρθε η ώρα
τα ’χασα. Τόσο ωραία λέξη με τόσο θλιβερά και αναξιοπρεπή
συμπτώματα.

Η ίδια είχε καταλάβει τι είχε συμβεί. Αλλά το γιατί δεν το
υποψιαζόταν. Ο γιατρός τής εξήγησε ότι –δήθεν– ήταν απ’ την
κατάκλιση, αλλά ότι έπρεπε οπωσδήποτε να χειρουργηθεί.
Κούνησε το κεφάλι της ανήμπορη.

«Κάναμε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν», μας είπαν οι γιατροί
μετά την εγχείρηση. «Απ’ τον ειλεό δεν κινδυνεύει πια αλλά...»

Το ξέραμε αυτό το «αλλά». Το είχαμε ακούσει τόσες φορές.
Όταν συνήλθε λίγο απ’ τη νάρκωση, μας έγνεψε να μας πει ένα

μυστικό. Σκύψαμε από πάνω της.
«Εδώ που με φέρατε δεν είναι νοσοκομείο. Είναι πορνείο».
Κοιταχτήκαμε με την αδελφή μου χωρίς να καταλαβαίνουμε.
«Το χειρουργείο ήταν στολισμένο με κόκκινες κουρτίνες και

λουλούδια. Κι οι γιατροί μόνο γιατροί δεν ήταν. Γυμνοί και
χυδαίοι».

Έντρομη πήγα στο γιατρό και του είπα ότι η μητέρα μου κάτι
είχε πάθει κι έλεγε ανοησίες. Ο γιατρός με καθησύχασε ότι
συμβαίνει συχνά να έχουν παραισθήσεις από τη νάρκωση οι
χειρουργημένοι.

Γύρισα κοντά στη μάνα μου, που είχε ακατάσχετη λογοδιάρροια
κι όλο για το πορνείο μάς μιλούσε. Εκείνη η απειλή της θείας απ’
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το Πορτ Τεουφίκ είχε διατηρηθεί μέσα της τόσα χρόνια και τώρα
έπαιρνε την εκδίκησή της.

Μείναμε στο Ιπποκράτειο σχεδόν ένα μήνα. Όλο κάποιες
επιπλοκές καθυστερούσαν την έξοδό της. Ευτυχώς δεν πονούσε,
γιατί την είχαν συνεχώς με παυσίπονες ενέσεις.

Η είδηση ότι η μητέρα μου ήταν πολύ άσχημα στο νοσοκομείο
έκανε πολλά ξαδέλφια να έρθουν απ’ τη Σύμη για να τη δουν.
Όλοι είχαν μια καλή δικαιολογία για το ταξίδι τους. Η μάνα μου
δεν υποψιάστηκε ότι έρχονταν να την προλάβουν ζωντανή.
Χαιρόταν τόσο πολύ που τους έβλεπε.

«Σ’ αγαπάνε», της έλεγα.
Συμφωνούσε κουνώντας ήρεμα το κεφάλι της. Ήρθαν κι όλοι οι

φίλοι της από την εποχή της Αιγύπτου. Ταξίδεψε κι ο Άλκης απ’
τον Βόλο, παρόλο που κι αυτός είχε προβλήματα με τα πόδια του
και παιδευόταν.

Μου έκανε εντύπωση η τρυφερότητα με την οποία της μιλούσαν
οι παλιοί της φίλοι. Όλο «Μαριώ μου» και «Μαριώ μου» ήταν.
Σαν να είχαν στα μάτια τους τη νεανική της εικόνα κι όχι τη
σημερινή.

Όταν ήρθε επιτέλους η ώρα να βγει απ’ το νοσοκομείο, μας
κάλεσαν οι γιατροί και μας είπαν ότι από δω και πέρα και για όσο
διάστημα ζούσε θα έπρεπε να κάνει μορφίνες. Μας εξήγησαν τη
διαδικασία προμήθειάς τους.

Είχα μεγάλη αγωνία. Η μάνα μου πάντα ρωτούσε τη νοσοκόμα
τι ακριβώς ένεση της έκανε κι εκείνη έλεγε αορίστως
«παυσίπονη». Τι θα γινόταν όταν θα πηγαίναμε στο σπίτι;

Οι φόβοι μου βγήκαν αληθινοί. Η αγαπημένη της φίλη η
Μαρίκα, που βρισκόταν πια κι αυτή στην Κυψέλη από πολλά
χρόνια, ανέλαβε να της κάνει τις ενέσεις. Όταν μπήκε με τη
σύριγγα, η μάνα μου ζήτησε να δει την αμπούλα. Της είπα ότι την
είχαμε πετάξει. Κατάλαβα όμως ότι δε θ’ αποφεύγαμε τη στιγμή
που θα έπαιρνε στα χέρια της τη μορφίνη και θα καταλάβαινε. Η
λέξη «μορφίνη» ήταν τυπωμένη στην αμπούλα με τέτοιο τρόπο,
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που όσο κι αν προσπάθησα να την ξύσω, δε σβηνόταν. Πήρα
μικρές ετικέτες, έγραψα Romindon και τις κόλλησα πάνω στην
«κακιά» λέξη.

Την επόμενη φορά που ζήτησε την αμπούλα, της την έδωσα με
μεγάλο καρδιοχτύπι. Ήταν μια πεπειραμένη νοσοκόμα και ήξερε
ότι δε βάζουν χειρόγραφες ετικέτες. Διάβασε συλλαβιστά Ro-min-
don και μου επέστρεψε την άδεια αμπούλα. Δεν κατάλαβε; Ή δεν
ήθελε να καταλάβει; Ποτέ δεν το διευκρίνισα.

Με τρόμο ανακάλυψα ότι μετά τις πρώτες πέντε μορφίνες,
απέκτησε εξάρτηση. Περίμενε με το βλέμμα στο ρολόι πότε θα
ερχόταν η Μαρίκα για την ένεση. Την ήθελε την ένεση, τη
ζητούσε.

Έκλαιγα στην κουζίνα για την κατάντια της. Αυτή που ήθελε να
είναι πάντα ανεξάρτητη κρεμόταν τώρα απ’ το καταραμένο –αλλά
και ευλογημένο– φάρμακο.

Ένα απόγευμα, μόλις είχα επιστρέψει σπίτι μου, μου
τηλεφώνησε η αδελφή μου και μου είπε να πάω αμέσως. Άκουσα
τη φωνή της που έτρεμε. Ποτέ κανένας δεν είναι έτοιμος, όσο κι
αν είναι προετοιμασμένος, για το τέλος.

Μου φαινόταν ότι το ταξί καθυστερούσε στα φανάρια κι ο
οδηγός δεν έτρεχε όσο έπρεπε.

Έφτασα μαζί με το γιατρό. Την εξέτασε και μας είπε ότι έπρεπε
να πάμε στο νοσοκομείο. Ειδοποιήσαμε το ασθενοφόρο και
τηλεφώνησα στον άντρα μου να έρθει στο Ιπποκράτειο, το
μοιραίο για μας νοσοκομείο.

Πήγαμε στα εξωτερικά ιατρεία, ήρθε η σειρά μας και της
έκαναν μια ακτινογραφία θώρακος.

«Δεν είναι οξύ περιστατικό και δεν μπορούμε να την
κρατήσουμε. Πρέπει όμως να την πάτε σε κάποια κλινική, γιατί
θα χρειαστεί ορό και οξυγόνο».

Κάναμε μια μικρή κι όλο ένταση σύσκεψη. Η θεία μου, η
γυναίκα του μικρότερου θείου μου, που ήταν εκεί, και η
αγαπημένη φίλη της μαμάς μου μας είπαν ότι έτσι έπρεπε να
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κάνουμε. Αποφασίσαμε να την πάμε σε μια μικρή κλινική στην
Κυψέλη που έπαιρνε τέτοια βαριά περιστατικά.

Περιμέναμε για μια ώρα μήπως βρεθεί ασθενοφόρο. Η μάνα
μου καθόταν σ’ ένα αναπηρικό καροτσάκι. Είχε τα μάτια κάτω και
περίμενε. Όταν καταλάβαμε ότι δεν επρόκειτο να βρεθεί
ασθενοφόρο, πήραμε την απόφαση να την πάμε με το αυτοκίνητο
του γαμπρού μου. Τη σήκωσε στα χέρια του και πήγε να τη βάλει
στο κάθισμα.

«Πάρε με αγκαλιά», μου είπε και με αποτελείωσε.
Την έβαλε στα πόδια μου. Την αγκάλιασα και την ένιωσα να

τρέμει σύγκορμη. Τα μαλλάκια της είχαν κολλήσει απ’ τον ιδρώτα
της αγωνίας.

Εκείνη η ημίωρη διαδρομή με τη μάνα μου στην αγκαλιά μου δε
σβήστηκε ποτέ από μέσα μου. Σαν ετοιμοθάνατο πουλάκι ήταν.
Παραιτημένο και μ’ ακουμπισμένο το κεφάλι στον ώμο μου.

Όταν φτάσαμε στην κλινική, κόντευε έντεκα η ώρα. Ο
νυχτερινός γιατρός, ένας γλυκύτατος Παλαιστίνιος, την
ακροάστηκε κι αναστέναξε. Μας εξήγησε απελπισμένος και με
σιγανή φωνή ότι είχε πάθει πνευμονικό οίδημα.

Τη νύχτα έμεινε μαζί της η θεία μου και συμφωνήσαμε να πάω
το πρωί στις εφτά. Δεν μπόρεσα να κοιμηθώ και έξι ώρα ήμουν
εκεί.

Η θεία μου έφυγε κι έμεινα μόνη μαζί της. Στα διπλανά
κρεβάτια ήταν δυο γριούλες. Η μία κοιτούσε με απλανές βλέμμα
το ταβάνι. Η άλλη παραμιλούσε από άνοια. Μου έδειχνε τον κήπο
της με τις νεραντζιές –που ήταν στην πραγματικότητα οι κόμποι
της κουβέρτας της– και μου έλεγε να προσέχω γιατί εκεί,
ανάμεσα στα δέντρα, κρυβόταν ένας κακός ανιψιός της.

Δεν είχα όρεξη για κουβέντες. Η μάνα μου ήταν σχετικά ήσυχη.
Το μεσημεράκι ήρθε μια φίλη της να τη δει και βρήκα την

ευκαιρία να βγω να ψωνίσω ορισμένα απαραίτητα πράγματα.
Μόλις επέστρεψα, είδα τη φίλη ταραγμένη.
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«Έλα», μου είπε. «Όλη την ώρα φώναζε “Θέλω τα παιδιά μου,
θέλω τα παιδιά μου”».

«Μαμά», της ψιθύρισα, «εδώ είμαι».
Κούνησε ήσυχη το κεφάλι της.
Έφυγε η φίλη για να ξανάρθει το απόγευμα. Η μάνα μου έμεινε

για λίγο ήρεμη και μετά άρχισε να παραμιλά. Στην αρχή
καταλάβαινα τις λέξεις, μετά από λίγο όμως άρχισαν να βγαίνουν
άμορφες απ’ το στόμα της. Όσο περνούσε η ώρα, ο ρυθμός του
παραμιλητού γινόταν πιο γρήγορος, σχεδόν πυρετώδης.

«Ήσουνα παλληκάρι αλλά...» ξεχώρισα πεντακάθαρα τη φράση
που ξεστόμισε.

Νόμισα η χαζή, η αφελής, ότι απευθυνόταν σ’ εμένα και μου
έδινε τα εύσημα που είχα σταθεί κοντά της. Γρήγορα κατάλαβα
ότι μιλούσε στον εαυτό της. Κι ότι ήξερε πως έφευγε...

Έβλεπα τα μάτια που ήταν μισάνοιχτα να κινούνται γρήγορα.
Σαν να παρακολουθούσε κάτι που εξελισσόταν μπροστά της κι
είχε μεγάλη ταχύτητα.

Της χάιδευα το χέρι και της μιλούσα σιγανά, γιατί έτσι νόμιζα
ότι έπρεπε να κάνω. Μπήκε στο θάλαμο μια μεγάλης ηλικίας
νοσοκόμα.

«Τράβηξε το χέρι σου, παιδί μου», μου είπε τρυφερά. «Δεν την
αφήνεις να φύγει».

Τρόμαξα τόσο, που πήγα και τηλεφώνησα στον άντρα μου και
του είπα να έρθουν όλοι. Μου φάνηκε αιώνας το τέταρτο που
έκαναν να έρθουν. Μπήκαν μέσα ωχροί σαν φαντάσματα.

Τα χαρακτηριστικά της μάνας μου ήταν τώρα τραβηγμένα. Δε
μιλούσε, δεν επικοινωνούσε. Μόνο ανάσαινε αργά και με κόπο.
Ήταν αυτό που λέμε ο ρόγχος του θανάτου.

Όλων τα μάτια ήταν καρφωμένα στα χείλη της, στην ανάσα που
έβγαινε όλο και πιο αργή. Μέχρι που κάποια στιγμή δεν
ξαναβγήκε. Σταμάτησε κι η δική μας. Περιμέναμε. Και μ’ έναν
τελευταίο αναστεναγμό, που ήρθε με καθυστέρηση, έφυγε.
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Στην κηδεία ήρθαν όλοι. Φίλοι και συγγενείς απ’ τη Σύμη και
γείτονες απ’ την Κυψέλη. Άγνωστοί μας άνθρωποι μας πλησίαζαν
και μας έλεγαν πόσο τους είχε εξυπηρετήσει και τους είχε
συμπαρασταθεί. Έκπληκτη άκουσα μια φίλη, που είχα να δω
πολλά χρόνια, να μου αποκαλύπτει ότι στη διάρκεια της χούντας η
μάνα μου είχε κρύψει τον άντρα της για καιρό σ’ ένα υπόγειο της
πολυκατοικίας.

«Είχε κοινωνική συνείδηση», μου είπε η φίλη και μ’ αυτή τη
φράση μού αποκρυπτογράφησε όλη τη ζωή της μάνας μου.

Ήταν μια τελετή με εκπλήξεις. Όταν έφτασε η στιγμή του
ενταφιασμού, στεκόμασταν όλοι γύρω απ’ το φέρετρο. Δεν ήθελα
να το ανοίξουν. Ήθελα να τη θυμούνται όλοι όπως ήταν στα καλά
της. Όμορφη και ζωηρή.

Απέναντί μου στέκονταν τρία γεροντάκια. Ο Γιάννης, ο Γιώργος
και ο Άλκης. «Οι τρεις σωματοφύλακες της Αλεξάνδρειας». Σε
άθλια κατάσταση όλοι τους. Ο Άλκης ξέφυγε απ’ τους άλλους και
απαίτησε ν’ ανοίξουν το φέρετρο. Προσπάθησα να του πω να μην
το κάνει. Μ’ έκοψε με μια απότομη κίνηση. Το άνοιξαν. Ο Άλκης
έσκυψε, της χάιδεψε τα μαλλιά με μεγάλη τρυφερότητα, τη
φίλησε και της είπε:

«Αντίο, Μαριώ μου. Αντίο, Αλεξάνδρεια».
«Αντίο, μαμά», ήταν η δική μου τελευταία φράση, που δεν

τόλμησα να ξεστομίσω.

Θέλω να τη σκέφτομαι και να τη φαντάζομαι μικρή, κάτω απ’ το
φανοστάτη, όταν ήρθαν τα ηλεκτρικά στη Σύμη. Τη βλέπω να
γυρίζει γύρω γύρω κυνηγώντας τη σκιά της, όπως η γάτα που
προσπαθεί να πιάσει την ουρά της. Ζαλίστηκε και στάθηκε. Τα
φώτα της προκυμαίας έκαναν τρελούς κύκλους γύρω της. Η
καρδιά της χτυπούσε με δύναμη. Καταλάβαινε ότι ζούσε κάτι
μοναδικό, ότι ήταν μια κουκκίδα σε μια ιστορική στιγμή. Κι όταν
συνήλθε από τη ζαλάδα και τα πράγματα πήραν την κανονική
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τους διάσταση, δεν της άρεσαν. Τα προτιμούσε τρελά και
κινούμενα, όπως ήταν πριν. Άρχισε να τρέχει πάλι γύρω απ’ το
φανοστάτη κι έπειτα ζαλισμένη και παραπαίουσα στάθηκε κι
έβλεπε τα φώτα να δίνουν παράσταση μόνο για κείνη.

«Ένα κοριτσάκι τρελάθηκε», φώναξε κάποιος.

Δεκέμβριος 2002
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ΣHMEIΩΣH

Tο βιβλίο βασίζεται σε γεγονότα, προσωπικές μαρτυρίες και
ημερολόγια. Oρισμένα πρόσωπα έχουν μείνει αναλλοίωτα, άλλα
προστέθηκαν ή αλλάχτηκαν για διάφορους λόγους.

Για τα ιστορικά γεγονότα χρησιμοποίησα την Iστορία του
Eικοστού Aιώνα, Eκδόσεις Xρυσός Tύπος, το Διαδίκτυο και το
αρχείο της εφημερίδας Tα Nέα. Oι σελίδες που περιγράφουν την
εθνική γιορτή στο Στάδιο της Aλεξάνδρειας το 1944 περιέχουν
φράσεις από το βιβλίο H Nυχτερίδα του Στρατή Tσίρκα, Eκδόσεις
Kέδρος, που αναφέρονται στο ίδιο γεγονός.



ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΑΚΙΝΟΥ

Οδυσσέας και Μπλουζ

Ο Οδυσσέας, εκκεντρικός συγγραφέας που ζει απομονωμένος σε μια ορεινή
κοινότητα.

Η Μπλουζ, επιμελήτρια κειμένων και σκηνοθέτις ντοκιμαντέρ με κοινωνικά
θέματα.

Το Τρένο των νεφών, ένα βιβλίο που περιμένει το τέλος του.

Το Κόκκινο Σπίτι του συγγραφέα. Έχει την Αίθουσα του Χρόνου, της Χαμένης
Αθωότητας, της Θάλασσας και των Αυτόχειρων Συγγραφέων.

Το Χωριό, που μισεί τον Οδυσσέα και την Μπλουζ, τους θεωρεί υπαίτιους κάθε
συμφοράς και εκπροσώπους του Κακού.

Ένας φόνος, μια αλεπού και δυο σκυλιά δηλητηριασμένα και κρεμασμένα στα
κάγκελα του Κόκκινου Σπιτιού, μια πυρκαγιά.

Ένα βιβλίο για τον έρωτα, το θάνατο, τη μοναξιά και το φόβο για τους
Διαφορετικούς. Ένα ψυχολογικό θρίλερ, μια ασυνήθιστη ιστορία σχέσεων.



ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΑΚΙΝΟΥ

Για να δει τη θάλασσα

Δε θυμάται ποια είναι ούτε πώς τη λένε. Θυμάται όμως να μαγειρεύει. Στην
κουζίνα ενός ταβερνείου του Κολωνού, ανάμεσα σε μυρωδιές μπαχαρικών και
συνταγές ξεχασμένων φαγητών, θα προσπαθήσει να πυροδοτήσει τις αναμνήσεις
της και να ξαναβρεί τη βιωματική της μνήμη. Η γεύση της μνήμης ή η μνήμη της
γεύσης; Μάστορες και τσιράκια, η θεια Αχτίτσα και ο Μαρτσέλο Μαστρογιάνι, ο
ζωγράφος Θεόφιλος, ο αγωνιστής του Πολυτεχνείου και ο «Χριστός
ξανασταυρώνεται», ο μυστηριώδης Μιχαήλ και ο φύλακας άγγελος Ρούλα, όλοι, ο
καθένας με τον δικό του τρόπο, θα της «χαρίσουν» αναμνήσεις και θα τη
βοηθήσουν να ξαναβρεί ή να εφεύρει εκ νέου τη μνήμη της.

Αυτοβιογραφική μυθοπλασία, όπου το πραγματικό συγχέεται με το φανταστικό, το
«εγώ» γίνεται «αυτή», ενώ οι μικρές καθημερινές χαρές οδηγούν στην ελπίδα και
τη λύτρωση.
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Ζάχαρη στην άκρη

Δέκα χιλιόμετρα νοτιοδυτικά μιας φημισμένης λουτρόπολης, στην ειδυλλιακή
ατμόσφαιρα μιας βίλας με απέραντους κήπους, άνθρωποι κουρασμένοι κι
απογοητευμένοι φτάνουν για μια κούρα είκοσι ημερών. Χαλαρώνουν με
λασπόλουτρα, ατμόλουτρα και θεραπευτικά βότανα κι αφήνονται στα επιδέξια
χέρια μιας λουτράρισσας, που έχει την ικανότητα να προκαλεί τις εκμυστηρεύσεις
τους. Της αποκαλύπτουν στιγμές της ζωής τους που κρατούσαν μυστικές, της
εξομολογούνται τις ενοχές και τις αναμνήσεις τους κι ελπίζουν ότι εφέτος θα
υλοποιηθεί το «όνειρό» τους. Όμως η μαντάμ Λίλιαν, η «αόρατη» ιδιοκτήτρια της
βίλας, μόνο έναν θα επιλέξει –τον εκλεκτό– και αυτού το «όνειρο» θα
«πραγματοποιηθεί» μέσ' από ένα άγριο θεατρικό παιχνίδι στη διάρκεια της
μεγαλειώδους παράστασης της εικοστής νύχτας.

329/340



ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΑΚΙΝΟΥ

Φιλοδοξίες κήπου

Διακειμενικά ταξίδια στη μυθολογία και τη λογοτεχνία. Τολμηρές διεισδύσεις στα
παράδοξα και στις αντιφάσεις του αστικού τοπίου. Ιστορίες που συνομιλούν με
τους μύθους και τους συντηρούν καταργώντας τους: Από το φιλμ στο χαρτί.
«Διαβάζοντας» ένα ντοκιμαντέρ για τον Ε.Χ. Γονατά. Οι εσωτερικοί μονόλογοι της
μυθικής Ιφιγένειας και της Αριάδνης. Η συνομιλία ενός ομοφυλόφιλου με τον άλλο
του εαυτό. Μια φανταστική συνέντευξη με τον Ροβινσώνα Κρούσο. Οι ταξικές
διαφορές και η κοινωνικοποίηση ενός παιδιού. Η μοναξιά και το πένθος. Η ευθεία
γραμμή που ενώνει τις Κόρες με μια χωριάτισσα. Η αφέλεια ενός παππού. Η
ανάδυση από την κατάθλιψη. Ο παραλογισμός και η τρυφερότητα.

Ένα διαφορετικό πρόσωπο της Ευγενίας Φακίνου, η οποία στη μικρή φόρμα των
διηγημάτων δε φαίνεται να ασφυκτιά, αλλά επικεντρώνεται στο ουσιώδες και
αναδεικνύει κάθε φορά τις καίριες λεπτομέρειες.
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ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΑΚΙΝΟΥ

Συγγραφικές εμμονές

Έξι από τις γνωστότερες και πιο αγαπητές στο κοινό Eλληνίδες συγγραφείς
κάθονται σε ένα τραπέζι και αναφέρονται, η καθεμιά με το δικό της ύφος και τη
δική της ευαισθησία, στην περιπέτεια της γραφής, έτσι όπως τη βιώνουν οι ίδιες
καθημερινά μέσα από τα βιβλία τους και την επαφή τους με το κοινό. Χωρίς να
αρνούνται τη γυναικεία τους φύση, οι έξι συγγραφείς ξεδιπλώνουν τη συγγραφική
τους κυρίως υπόσταση, μιλώντας γι’ αυτά που τις φοβίζουν και γι’ αυτά που τις
παρηγορούν, γι’ αυτά που τις ωθούν στο γράψιμο και γι’ αυτά που, ίσως, τις
φρενάρουν. Κι εδώ βρίσκεται το μεγάλο ενδιαφέρον αυτού του μικρού βιβλίου. Ο
αναγνώστης που αγαπάει το έργο τους, έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει τις
συντεταγμένες που το έχουν δημιουργήσει, όσα συνήθως κρύβονται πίσω από το
παραβάν ενώ ταυτόχρονα εκτίθενται σε κοινή θέα.
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Ντενεκεδούπολη

Ένα χρηστικό βιβλίο με τα πλήρη θεατρικά κείμενα των πέντε έργων της
Ντενεκεδούπολης, οδηγίες σκηνοθετικές και κατασκευής σκηνικών και
ντενεκέδων. Περιλαμβάνει επίσης πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τις
παραστάσεις του αντικειμενοθέατρου της Ευγενίας Φακίνου, καθώς και υλικό από
νέες παραστάσεις σχολείων και νηπιαγωγείων. Ένα χρήσιμο εργαλείο για
νηπιαγωγούς και δασκάλους που θα ήθελαν ν' ανεβάσουν μία παράσταση της
Ντενεκεδούπολης, αυτούσια ή σε δική τους διασκευή.
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Η μέθοδος της Ορλεάνης

Όταν η Aρέθα βρίσκεται μπροστά σε κινδύνους φανταστικούς ή πραγματικούς,
βυθίζεται σε βαθείς ύπνους που διαρκούν μερόνυχτα. Oι γυναίκες του σπιτιού,
προκειμένου να την προφυλάξουν από τους κινδύνους και τους ύπνους, την
κλείνουν για χρόνια σ' ένα δωμάτιο με τέσσερα παράθυρα, σε πλήρη απομόνωση.
Mοναδική της παρηγοριά ο Aντρέας που, αθεράπευτα ερωτευμένος μαζί της από
τα παιδικά τους χρόνια, την προτρέπει να το σκάσει και να φύγουν μαζί. Eκείνη
δειλιάζει, φοβάται και μαθαίνει να ξεφεύγει από τη μοναξιά με νυχτερινές πτήσεις
και ατελείωτες συζητήσεις με τα φαντάσματα νεκρών γυναικών. O φόβος μπροστά
στην ελευθερία και η απώλεια της αγάπης μπορούν αργά αλλά συστηματικά να
μετατρέψουν μια νεαρή γυναίκα γεμάτη ζωή σε σκιά του εαυτού της. Aρκεί η
αγάπη για να την ελευθερώσει; Για να της δώσει τη δυνατότητα να κάνει το
μεγάλο άλμα προς την ελπίδα και τον έρωτα; Προς τη ζωή, εντέλει;

333/340



ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΑΚΙΝΟΥ

Ποιος σκότωσε τον Μόμπυ Ντικ;

Ως πού μπορεί να φτάσει μια πόλη χωρίς ιστορία, προκειμένου ν' αποκτήσει μύθο
και να γραφτεί ένα βιβλίο άξιο να προσελκύσει την προσοχή και το ενδιαφέρον;
Μέχρι και να σφετεριστεί ιστορίες πασίγνωστες, όπως αυτές του Μόμπυ Ντικ και
του Γκιούλιβερ; Ναι, μέχρι εκεί. Με δομή αστυνομικού μυθιστορήματος. Με
σαρκασμό και ειρωνεία. Με αγάπη και τρυφερότητα. Ένα σχόλιο πάνω στη
σύγχρονη Ελλάδα, στο ρόλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης και στη λαχτάρα που
έχει κάθε άνθρωπος ή κάθε πόλη να έχει ιστορία.
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Τυφλόμυγα

Aκραίες καταστάσεις πάθους, όπου δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι και ο
έρωτας, ιερός ή βέβηλος, διαβρώνει τα πάντα. Ένα μοιραίο ζευγάρι. Eκείνος
ζωγράφος, ένας υπέροχος νάρκισσος, ένας ιδανικός άντρας, γενναιόδωρος, που
έχει την ικανότητα να κάνει τις γυναίκες να αισθάνονται σημαντικές. Eκείνη
ερωτευμένη και προσκολλημένη σ' αυτόν. Kαι δίπλα μια τρίτη γυναίκα, συνένοχος
και φίλη, μάρτυρας των γεγονότων. Kι άλλες κοπέλες, νέες, ωραίες και πρόθυμες
να δοθούν στον ακαταμάχητο άντρα, προκειμένου ν' αφυπνιστούν τα χρώματα, να
ελευθερωθούν οι γραμμές και να ερεθιστεί η έμπνευσή του. Kοπέλες διαλεγμένες
προσεκτικά απ' τη σύζυγο και τη φίλη της. Έρωτες προσχεδιασμένοι, με
ημερομηνία λήξεως, σχεδόν ακίνδυνοι. Tι θα συμβεί όμως όταν θα εμφανιστεί μια
γυναίκα-νάρκισσος και τον παρασύρει σ' ένα ανεξέλεγκτο πάθος; Πώς θ'
αντιδράσουν οι δυο γυναίκες; Hρωικές λύσεις δεν υπάρχουν. Θύτης και θύμα δεν
ξεχωρίζουν και η δειλία είναι μια ιδιότητα πολύ ισχυρή για να επιτρέψει
ανατροπές.
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Ο κύριος Ουλτραμέρ

Ξύπνα Ντενεκεδούπολη

Το μεγάλο ταξίδι του Μελένιου

Σειρά Ντενεκεδούπολη
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Εκατό δρόμοι και μία νύχτα

Eίναι δυνατόν στην εποχή μας αρχιτέκτονες, πλανόδιοι μουσικοί, σκιτσογράφοι,
νοικοκυρές, ερασιτέχνες ραδιοπειρατές, αγρότες, συγγραφείς, ταχυδρομικοί
διανομείς, τρεμάμενοι αγιογράφοι και τεχνίτες μωσαϊκών να συζητούν για
φαντάσματα; Eίναι δυνατόν κάποιοι που πέθαναν άωροι, αδικαίωτοι κι
αδικοσκοτωμένοι να εμφανίζονται ως φαντάσματα και να απαιτούν δικαίωση; Kαι
τι σχέση έχουν όλα αυτά με τη λίμνη Στυμφαλία και τη νήσο Ύδρα; Mε τον Aνδρέα
Kαρκαβίτσα και τον Iπποκράτη; Tον Παυσανία και τον Eβλιά Tζελεμπί; Tην
Πολυξένη της Tροίας και τον Θεόδωρο Kολοκοτρώνη; Kαι οι φωτιές στα
υψώματα; Πώς συνδέονται; Mα σε ένα βιβλίο φαντασμάτων οι αποκαλύψεις δε
γίνονται ποτέ στο οπισθόφυλλο.
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Η Μερόπη ήταν το πρόσχημα

Οι παραξενιές κι οι βωμολοχίες της γηραιάς Λενίτσας, η ιερή τρέλα του δάσκαλου
Αριστείδη Πολυμενόπουλου, η σωτηρία των ψυχών κι οι εννιά μουσικοί άγιοι του
παπα-Σπύρου, οι ιδιορρυθμίες της Κόκκινης Λέλας, οι φανταστικές ερωτικές
περιπέτειες της Νουνούς, το μέγα πάθος του Ασημάκη, η κυρία Κορνηλία με τη
σφραγίδα της, και η Μερόπη ν' ακολουθεί τον ρουν του ποταμού Πηνειού,
κουβαλώντας σε μια κούτα από γάλατα τα κόκκινα κόκαλα μιας άγνωστής της
γυναίκας! Τι παραλογισμός!...

Στο βάθος τους όλα είναι ιστορίες έρωτος και τρέλας...
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Η μεγάλη πράσινη

Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, όταν μιλούσαν για τη θάλασσα, έλεγαν: η μεγάλη πράσινη.
Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι έπλεαν τον Νείλο αλλά φοβήθηκαν την ανοιχτή πράσινη
πελαγίσια θάλασσα. Δεν τόλμησαν. Δεν έγιναν ποτέ θαλασσοπόροι. Έβαλαν τους
Κρήτες να τους κάνουν το εμπόριο και τη ναυτιλία.

Η μεγάλη πράσινη είναι η πρόκληση που δεν αποδεχθήκαμε ποτέ. Όλες οι
τολμηρές ιδέες που δεν πραγματοποιήσαμε. Όλα τα περιπετειώδη ταξίδια που δεν
κάναμε. Όλοι οι έρωτες που ονειρευτήκαμε. Η μεγάλη πράσινη είναι η ελπίδα ότι
κάποτε θα τολμήσουμε.
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Το έβδομο ρούχο

Τι είναι το έβδομο ρούχο; Γιατί, όταν χάνεται, ταλαιπωρείται μια οικογένεια, ένα
χωριό, μια χώρα ολόκληρη; Τρεις γυναίκες ξέρουν και μιλάνε γι' αυτό. Μια γιαγιά
Μικρασιάτισσα, μυθικό σχεδόν πρόσωπο, βασανισμένη απ' τη ζωή και τους
Ελλαδίτες, που ωστόσο εξακολουθεί να κουβαλάει στην πλάτη της την Ιστορία.
Μια κόρη που υποχρεώνεται –γιατί «έτσι πρέπει»– ν' ακολουθήσει ένα δρόμο που
δε θέλει. Μια εγγονή που «κουφαίνεται», «βουβαίνεται», «καραφλιάζει»,
«φρικάρει» και χάνεται στην ανυπαρξία της Αθήνας. Ένα φονικό. Μια κάθαρση.
Μια μνήμη αρχαίας τραγωδίας. Ένα δέντρο. Και το έβδομο ρούχο χαμένο. Ένας
κρίκος σε μια αλυσίδα, που χάθηκε για πάντα.
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