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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: 

ΚΚααττεερρίίνναα  
Εκείνος που σε μένα αρνήθηκε της συντροφιάς την τέρψη: 

μήτε στεφάνια να μοιράζομαι και κούπες του κρασιού βαθιές,1200 
μήτε τον ήχο τον γλυκό ν᾽ ακούω των αυλών, μήτε 

και την απόλαυση να χαίρομαι της νύχτας σε ζεστό κρεβάτι. 
Τον έρωτα, τον έρωτα μου στέρησε,1205 

αλίμονο  

-Σοφοκλής, Αίας- 

(Απόδοση: Δ.Ν. Μαρωνίτης) 
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 «[...]δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με κάποιον υπε-

ύθυνο από την αστυνομία ή το υπουργείο Δημόσιας Τάξης. 

Αυτά τα επεισόδια πρωτοφανούς αγριότητας έχουν καταλύ-

σει κάθε έννοια[...]». 

Η χροιά της εκφωνήτριας δεν μαρτυρούσε ουδεμία ανησυ-

χία που να προκαταβάλει τον ακροατή για την κακή είδηση που 

μετέδιδε. Σαν μια ανάγνωση ενός αδιάφορου δελτίου Τύπου, 

γραμμένο από γραφιάδες του Δημοσίου. 

Τουλάχιστον η Κατερίνα δεν έπιασε κάποιο συναίσθημα 

φόβου λίγο πριν κλείσει το ραδιόφωνο της. Όχι πως μπορούσε 

και να αλληλεπιδράσει βαθύτερα με το περιβάλλον της. Το 

Peugeot 107 μούγκριζε από την κακή ισορροπία στα πόδια της 

κάθε φορά που άλλαζε ταχύτητα, αλλά ούτε αυτό μπορούσε να 

της αποσπάσει την προσοχή. 

Το μέτωπο ήταν μούσκεμα όμως ένιωθε παγωνιά. Ένα ψύ-

χος που πήγαζε από μέσα της. Ο πρωινός Αυγουστιάτικος καύ-

σωνας δεν την άγγιζε. Τίποτα δεν την άγγιζε πια. Με το ζόρι, 

απλά οδηγούσε. Γρήγορα και επιθετικά. Ήθελε να ξεφύγει από 

τα πάντα. 

Τα φαντάσματα που τη στοίχειωναν χρόνια τώρα και που 

ποτέ δεν είχε δώσει μάχη να τα αποβάλει μια και καλή από τις 

αραχνιασμένες γωνίες του μυαλού της, επανήλθαν.  

Σπουδές που με το ζόρι τελείωσε αφού μισούσε το αντικεί-

μενο. Δουλειά που με το ζόρι έκανε, αφού φοβόταν να ακολου-

θήσει το όνειρο της. Ένα αποστειρωμένο γραφείο ήταν ο οκτά-

ωρος καθημερινός βιασμός της δημιουργικότητας της. Έξι μέ-

ρες επί οκτώ ώρες συν τα διαδικαστικά (ο όρος που χρησιμο-

ποιούσε η εταιρία για τις -σχεδόν- απλήρωτες υπερωρίες) της 

εξασφάλιζαν απλά ένα άθλιο διαμέρισμα, ισόγειο και σκοτεινό. 

Φτηνό, για να μπορεί να το αντέξει οικονομικά. 



«Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ» ΤΟΥ ΙΑΣΟΝΑ ΛΕΜΟΝΙΑΤΗ     

 

Η άβυσσος που είχε πέσει από νωρίς στη ζωή της όμως δεν 

σταματούσε στους τέσσερις τοίχους του γραφείου ή του σπιτιού 

της. 

Οι αδιάφοροι άντρες που τους προκαλούσε πλήξη και της 

προκαλούσαν δυσφορία ήταν η μόνη της επαφή με το αντίθετο 

φύλο. Κανείς δεν καταλάβαινε, κανείς δεν σταματούσε το δικό 

του ρυθμό ζωής. Έστω για ένα δευτερόλεπτο να την πάρει μαζί 

του και να χαθούν σε μια άλλη διάσταση. 

Σε λιγότερο από δυο χρόνια θα ήταν πια τριάντα και δεν είχε 

κάνει τίποτα απ' όσα ονειρευόταν.  

Δεν είχε μάθει να παίζει πιάνο, αφού από τα δεκαπέντε της 

όπου και φοίτησε για ένα χρόνο σε ωδείο, δεν έβρισκε την απα-

ιτούμενη ενέργεια όλα αυτά τα χρόνια για να ξεκινήσει και πά-

λι.  

Δεν είχε ταξιδέψει αρκετά. Όχι παραπάνω από τέσσερα νη-

σιά, μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα και αυτά για λίγες μέρες. Δεν 

είχε αρκετές οικονομίες για να αγοράσει κάτι ακριβό, έστω και 

άχρηστο.  

Δεν πήγαινε στον τάφο της μητέρας της πια. Τι να της πει; 

Πως θα καταλήξει και αυτή μόνη; 

Τα μάτια της ήταν στεγνά. Είχε βαρεθεί ακόμα και να κλαί-

ει. Όλα μετατράπηκαν σε μια βαρετή, καταθλιπτική ρουτίνα. 

Ένα μαραμένο κορίτσι καθρεφτιζόταν ως είδωλο της. Κανείς 

δεν της είχε πει ποτέ ότι ήταν άσχημη και δεν ήταν.  

Δεν θα έπρεπε να υποφέρει τόσο. 

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν η τηλεφωνική λο-

γομαχία με το αφεντικό της εκείνο το πρωινό. Τα νεύρα της 

τεντώθηκαν όταν της ανακοίνωσε ότι οι δεκαπέντε μέρες της 

καλοκαιρινής της άδειας έγιναν μόλις πέντε και η υπόλοιπη θα 

μεταφερόταν το Νοέμβριο, όπως επίσης και την περικοπή κατά 

75% του καλοκαιρινού της επιδόματος. Ήταν η πρώτη φορά 

που αντιμίλησε. Γενικά, στον οποιονδήποτε. Όλα αυτά που την 

έπνιγαν ξεπετάχτηκαν από το στόμα της, σαν τελώνια από το 

κουτί της Πανδώρας. 

Το αφεντικό της, ένας χοντρός -μονίμως ιδρωμένος- αυταρ-

χικός και μισαλλόδοξος μπάσταρδος, την προειδοποίησε ότι θα 

έχουν μια κατ' ιδίαν συζήτηση όταν επιστρέψει από τις διακο-

πές της. 

Διακοπές... Πικρό αστείο! 
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Οι τέσσερις μέρες στη Σαλαμίνα, στο εξοχικό της μόνης 

κολλητής που είχε, ήταν αυτές οι διακοπές. Ούτε χρόνο, ούτε 

χρήμα για κάπου πιο μακριά. Η Κατερίνα γελούσε με τον εαυτό 

της ακόμα μια φορά. Ο πιο σκοτεινός κλαυσίγελος. 

Ο δρόμος για το Πέραμα όπου θα επιβιβαζόταν στα φέρι 

μπόουτ ήταν ήσυχος και προσπαθούσε να πιαστεί από αυτή την 

ηρεμία. Το τιμόνι και το ταμπλό του αυτοκινήτου έκαιγαν αλλά 

όχι αρκετά για να βάλει κλιματισμό. Το ραδιόφωνο μπορεί να 

ήταν πια κλειστό αλλά η μουσική μέσα στα αυτιά της έπαιζε 

συνέχεια.  

Η μοναδική της αυτοάμυνα για να μην τρελαθεί. Όταν η α-

κούραστη φωνή του μυαλού της δεν έλεγε να σταματήσει τις 

κατηγορίες που της εκτόξευε, η μπάντα ξεκινούσε τη μουσική 

της σαν αυτόματος μηχανισμός. Ο φανταστικός καβαλιέρος 

που ονειρευόταν από μικρή, την έπαιρνε από το χέρι και χόρευ-

αν ξέφρενα σε μια πίστα γεμάτο γαλαξίες και αστέρια. Ήταν οι 

κυρίαρχοι του σύμπαντος. 

Δεν ήταν σίγουρη για τις μελωδίες. Αναγνώριζε όμως ότι 

αυτό που άκουγε ήταν μια τζαζ μπάντα. Μια μπιγκ μπαντ. 

Πολλά πνευστά, σουίνγκ ρυθμοί και κέφι. Δεν άκουγε φωνή 

κάποιου τραγουδιστή, μόνο τις γλυκές φράσεις από τρομπέτες 

και κλαρινέτα, σαξόφωνα και κόρνα.  

Και αυτό το μπάσο...  

Την έκανε άπληστη για την επόμενη νότα. Η ενοχλητική ε-

πικριτική φωνή, χανόταν μέσα στους εξωφρενικούς χορευτικο-

ύς ρυθμούς που δεν μπορούσε πια να ακολουθήσει. 

Μια σκιά την έκανε να πατήσει απότομα το φρένο, λίγο με-

τά το δημαρχείο Περάματος. Το αυτοκίνητο έχασε την πορεία 

του και το δεξί μπροστινό λάστιχο χτύπησε στο πεζοδρόμιο. Η 

Κατερίνα κράτησε για μια στιγμή την αναπνοή της. Εξακολου-

θούσε να ακούει τη μπάντα στο μυαλό της. Είχε χάσει το ρυθμό 

και το χόρδισμα της όμως.  

Η μουσική μετατράπηκε σε φασαρία. Τα πνευστά ακούγον-

ταν σαν βελάσματα. Όπως και το τεράστιο τύμπανο που έβαζε 

στα μηλίγγια της φυτίλι για να εκραγούν. Η καρδιά της ήταν το 

μεγάλο εφέ που χαλούσε τη γλύκα της στιγμής για να της υπεν-

θυμίσει, πως εκείνη θα είναι πρωταγωνίστρια σε θρίλερ και όχι 

σε κάποια ρομαντική κομεντί. Όπως πάντα, εικοσιοκτώ -και 

κάτι- χρόνια τώρα. 
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Χωρίς να κοιτάξει τον αριστερό καθρέπτη, βγήκε απότομα 

από το αυτοκίνητο. Δεν είχε καθαρό μυαλό να σκεφτεί. Είδε 

έναν άνδρα να απομακρύνεται τρέχοντας. Θα μπορούσε να εί-

ναι αυτός που της πετάχτηκε μπροστά της. Μόλις πεντακόσια 

μέτρα τη χώριζαν από το λιμάνι αλλά δεν υπήρχε ούτε ψυχή 

γύρω της. Δύο το μεσημέρι, ώρα αιχμής. 

Μπήκε ξανά στη θέση του οδηγού. Πόδια και χέρια έτρεμαν. 

Προσπαθούσε να συνέλθει. 

Η μηχανή είχε σβήσει. Κοιτούσε όλους τους καθρέφτες ξα-

νά και ξανά. Δεν ήξερε τι έψαχνε. Ίσως ένα λόγο να μην πάει 

Σαλαμίνα. Ίσως ένα σημάδι να τα παρατήσει όλα και να φύγει 

μακριά. Πάντα πίστευε πως μια βόρεια χώρα θα της ταίριαζε 

καλύτερα. Είχε λατρέψει το Λονδίνο με τα καλά και τα στραβά 

του. Πολλοί της είπαν ότι από αντίδραση ήθελε να αφήσει τον 

ήλιο της Ελλάδας για την υγρασία της αγγλικής πρωτεύουσας. 

Τι ήξεραν όλοι αυτοί που μιλούσαν εκ μέρος της; 

Κανείς δεν την ήξερε πραγματικά. 

Χωρίς να το καταλάβει γύρισε το κλειδί στη μίζα. Το αυτο-

κίνητο έκανε μια βίαιη κίνηση μπροστά, αφού δεν είχε βάλει το 

μοχλό των ταχυτήτων στο νεκρό. Ο συρτός ήχος που ακολού-

θησε, δεν έφτασε μέχρι τα αυτιά της. 

Έβαλε ξανά μπρος με το πόδι πατημένο στον συμπλέκτη, 

κοίταξε τον αριστερό καθρέφτη και πάτησε με μανία το γκάζι. 

Ένιωθε τόσο οργή που μέχρι και τα εκδοτήρια των εισιτηρίων 

πήγε οδηγώντας με την πρώτη σχέση και τις στροφές του κινη-

τήρα να πιάνουν τις τέσσερις χιλιάδες. Αν υπήρχε περαστικός 

να ακούσει, θα νόμιζε ότι το αυτοκίνητο θα εκραγεί. 

Καθώς έπιασε το πορτοφόλι της για να βγάλει το αντίτιμο, 

ένας φουσκωτός γκάριξε σαν το γαϊδούρι κοψοχολιάζοντας την. 

«Πεζό! Πεζό! Εσύ το κόκκινο το μικρό. Έχεις λάστιχο. Κά-

νε στην άκρη και άλλαξε το. Δεν μπαίνεις έτσι μέσα». 

Η Κατερίνα σάστισε για μια στιγμή καθώς ήθελε να σιγου-

ρευτεί ότι μιλούσε σε 'κείνη. 

«Κοπελιά με το Πεζοοό! Στην άκρη, κουνήσου. Μη καθυσ-

τερείς τη σειρά». 

«Ποια σειρά;», αναρωτήθηκε και την έπιασε νευρικό γέλιο. 

Δεν υπήρχε άλλο αυτοκίνητο εκεί. 

Έβλεπε το γορίλα που φώναζε και κουνούσε τα χέρια σαν να 

κυνηγά μύγες. Δεν της φαινόταν αστείο αλλά γελούσε. Βγήκε 

έξω και κοίταξε τα λάστιχα. Φυσικά. 
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Το δεξί μπροστινό με τα δυο χτυπήματα, δεν άντεξε. Το κα-

ταλάβαινε. Το ένιωθε. Έτσι ήταν και εκείνη τη στιγμή η ίδια. 

Σαν σκασμένο λάστιχο, έβγαζε όλο τον αέρα από μέσα της γε-

λώντας νευρικά. Ο γορίλας θα την περνούσε για τρελή. Ίσως 

και να ήταν πια. Πόσα χτυπήματα θέλει για να λασκάρει... ένα 

λάστιχο; 

Κάνοντας του νόημα ότι το είδε και πως ελέγχει την κατάσ-

ταση, ξεκαρδισμένη πάντα, μπήκε ξανά μέσα και το οδήγησε 

σε ένα ανοικτό χώρο στάθμευσης πιο δίπλα.  

Μόλις ξεκίνησε, ο θόρυβος από τη σκισμένη ρόδα της θύμι-

σε πορδή. Αντιδρούσε λες και ήταν μαστουρωμένη. Η πίκρα 

της έβρισκε διέξοδο στο γέλιο. Άλλη μια αυτοάμυνα, σχετικά 

καινούργια όπως διαπίστωνε, για πιο ακραίες καταστάσεις εκ-

τόνωσης. 

Βρήκε θέση και έσβησε τη μηχανή. Δεν υπήρχε περίπτωση 

να κάτσει να αλλάξει λάστιχο εκείνη τη στιγμή. Δεν ήξερε κιό-

λας. Ίσως ερχόταν για βοήθεια αύριο ή κάποια άλλη μέρα ή την 

μέρα που θα αναχωρούσε το αγόρι της κολλητής της. Αυτός ο 

ανυπόφορος ξερόλας. Ο Λουκάς. 

Έβαλε χιαστί στους ώμους της το σακβουαγιάζ της και πήρε 

στο χέρι την τσάντα με τα μικροπράγματα της. Θα έμπαινε πεζή 

στο νησί και θα έπαιρνε ταξί. Η πεζή με το... πεζό. Έσκασε και 

πάλι στα γέλια καθώς κατευθυνόταν στο μπούθ των εισιτηρίων.  

  

22..  
Όσο και τετριμμένο ακουγόταν στα αυτιά της όταν το έλε-

γαν οι άλλοι ή το έβλεπε σε ταινίες, η αντανάκλαση του γαλά-

ζιου ουρανού πάνω στη θάλασσα την ηρεμούσε αρκετά. Και ας 

είχε για φόντο κάτι σαπιοκάραβα. Και ένα παλιό βαγόνι τραμ.  

«Τι δουλειά είχε ένα βαγόνι στο λιμάνι;». Χασκογέλασε. 

Έκλεισε τα μάτια και τεντώθηκε. Σκεφτόταν ήδη τις βουτιές 

της και το ανάμεικτο παγωτό μηχανής που λάτρευε.  

Ίσως οι αποφάσεις για αλλαγή σελίδας στη ζωή της μπορο-

ύσαν να περιμένουν μερικές μέρες ακόμα. Ό,τι μπορούσε να 

δώσει αυτό το μέρος για διασκέδαση, το χρειαζόταν. Έτσι και 

αλλιώς δεν ζητούσε πολλά. Θάλασσα και ηρεμία. Ίσως και ένα-

δυο φτηνά ποτά. Πιο πολύ για να κοινωνικοποιηθεί λιγάκι πα-

ραπάνω. 



«Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ» ΤΟΥ ΙΑΣΟΝΑ ΛΕΜΟΝΙΑΤΗ     

 

Της είχε λείψει η ανέμελη συμπεριφορά, θα έλεγε κανείς και 

λιγάκι ανεύθυνη. Όταν ήταν ανήλικη, είχε τη μάνα της πάνω 

από το κεφάλι της σαν το μπαμπούλα. Αργότερα τα καλοκαίρι-

α, συνήθως κουβαλούσε καμιά βαρετή σχέση από το χειμώνα. 

Θυμήθηκε ξαφνικά τον Αντώνη. Την τελευταία της σχέση πριν 

οκτώ μήνες. Δεν υπήρχε χημεία και ο τύπος ήταν φευγάτος.  

Στις δυο πρώτες βδομάδες που τα είχαν, της είπε πως ήθελε 

να την παντρευτεί. Μόλις συμπλήρωσαν πέντε μήνες σχέσης, 

της είπε ότι έπρεπε να χωρίσουν γιατί τον πίεζε πολύ. 

Ναι, τον είχε «πιέσει» να πάνε σε ένα μπαράκι στο Χαλάν-

δρι. Έβαλε τα κλάματα ο Αντωνάκης αργότερα γιατί του κατα-

πατήθηκε ο ανδρισμός του, είπε. 

«Μαλάκα», ψέλλισε η Κατερίνα γελώντας, ενώ μασουλούσε 

τα προχθεσινά κράκερς που βούτηξε βγαίνοντας από το αυτοκί-

νητο. 

Το μεγάλο βουνό στην είσοδο του λιμανιού την έκανε να 

αναρωτιέται πως είναι να πετάς. Με φτερά ή με μπέρτα. Με 

προωθητικούς πυραύλους ή με τη δύναμη της σκέψης σου. 

Απλά με κάποιον τρόπο να πετάς και να ρίχνεις φωτιά στη 

γη, καίγοντας τα προβλήματα στη ρίζα τους. Να πετάς μέχρι να 

κατακάτσει η στάχτη και να είσαι μόνος σου. Να χτίσεις τα 

πάντα από την αρχή. Πολλές σκέψεις για ένα δεκάλεπτο ταξίδι. 

Το φέρι μπόουτ έριξε με δύναμη τη μπουκαπόρτα στην τσι-

μεντένια προβλήτα, σηκώνοντας ένα μικρό σύννεφο σκόνης, 

προσγειώνοντας την στην πραγματικότητα. Ήταν ζήτημα αν 

βγήκαν συνολικά δέκα αυτοκίνητα και άλλοι τόσοι πεζοί από 

το πλοίο.  

Κοίταξε δεξιά προς την πιάτσα ταξί και είδε δυο μόλις αμά-

ξια. Αυτό της έλειπε, να μείνει χωρίς μεταφορικό μέσο με τον 

ήλιο να την τσουρουφλίζει πια. 

Αν και κανείς από τους επιβάτες δεν πλησίασε στην πιάτσα, 

το πρώτο ταξί που ήταν στη σειρά, έφυγε καθώς το πλησίαζε. 

Έδειχνε να μιλά στο κινητό του ο θείος. Γύρισε το βλέμμα της 

στο δεύτερο, δεν είδε κάποιον στο τιμόνι. Άφησε τη τσάντα της 

δίπλα στην πόρτα του συνοδηγού και κοίταξε μέσα σε ένα ξύ-

λινο καμαράκι για να βρει τον οδηγό. Τζίφος. 

Ξαφνικά άκουσε μουσική. Κάποιος έπαιζε κιθάρα. Πήγε στο 

πίσω μέρος του γκρι αυτοκινήτου. Ένας νεαρός είχε τον τσουμ-

πωτό πισινό του μέσα στο πορτ παγκάζ και γρατζουνούσε μια 

μαύρη κιθάρα. 
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«Εχμ, συγνώμη...», είπε εκείνη ξαφνιάζοντας τον. 

«Ναι, περάστε!», απάντησε εκείνος αφού πετάχτηκε από τη 

θέση του, βάζοντας πρώτα την κιθάρα μέσα στη θήκη της που 

έπιανε χώρο εκεί όπου κανονικά θα έμπαιναν αποσκευές. 

«Έχω και ένα μεγάλο σακίδιο, χωράει;». 

«Φυσικά, περάστε μέσα και θα το τοποθετήσω εγώ», απάν-

τησε ευγενικά. 

Η Κατερίνα περίμενε πρώτα να κλείσει το πορτ παγκάζ ο 

ταξιτζής, πριν μπει στην καμπίνα.  

Το δερμάτινο κάθισμα έκαψε σαν μάτι της κουζίνας το πίσω 

μέρος των γονάτων της. Δεν είχε υπολογίσει αυτή την παρά-

μετρο, καθώς στο δικό της καρούλι είχε υφασμάτινα καθίσμα-

τα. 

«Αααααα... Ζεματίστηκα. Τα πόδια, ο πωπός μου!», φώνα-

ξε. 

«Συγνώμη, δεν φταίω εγώ. Ο ήλιος βλέπεις είναι... χοτ», εί-

πε εκείνος προσπαθώντας να κρατήσει το γέλιο του και έβαλε 

αμέσως κλιματισμό. 

«Που πάμε;», ρώτησε. Η Κατερίνα κόλλησε λίγο. Ζοχαδια-

σμένη από το κάψιμο γύρισε να του απαντήσει απότομα, ρίχ-

νοντάς του επικριτικό βλέμμα. Η δροσιά του κλιματιστικού 

όμως δεν άργησε να επιδράσει στο πυρακτωμένο εσωτερικό 

του αυτοκινήτου. Μαζί της έφερνε και μυρωδιές.  

Ήταν μια μίξη από αυτά τα αρωματάκια αυτοκινήτου, μαζί 

με τα κεριά που βάζουν στα πλυντήρια αυτοκινήτων για να κα-

θαρίσουν. Σε συνδυασμό με τη δροσιά που έφερναν οι αεραγω-

γοί, αμέσως χαλάρωσε σαν μωρό που το νανούριζαν. 

Ξαφνικά της ήρθε η εικόνα από την πρώτη φορά που μαζί με 

τη μαμά της πήγαν να ψωνίσουν σε ένα -από τα καινούργια 

τότε- τεράστια σούπερ μάρκετ. Είχε και του «πουλιού το γάλα» 

όπως έλεγε η διαφήμιση που πιπίλιζε τα μυαλά όλων. Η στιγμή 

που είχε σταθεί μπροστά στα φρέσκα λαχανικά και κάθε λίγο 

και λιγάκι ένα σωληνάκι ψέκαζε... φρεσκάδα και δροσιά τα 

προϊόντα, της είχε μείνει αξέχαστη. 

Δεν ήταν σίγουρη πόση ώρα είχε κάτσει εκεί μπροστά να 

απολαμβάνει αυτό τον «λαχανόκηπο της Εδέμ». Σίγουρα όχι 

πολύ, καθώς η μητέρα της ήταν πάντα βιαστική και νευρική. 

Πήρε μια βαθιά αναπνοή. 

Παρατήρησε το χέρι του οδηγού όπου άφησε για μια στιγμή 

το τιμόνι και πάτησε το κουμπί στο ραδιόφωνο. Η βαθειά εισ-
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πνοή της φρεσκάδας, συνοδεύτηκε από μια ήρεμη, μπλουζίστι-

κη μελωδία πιάνου. Μια μελαγχολική βαριά φωνή που μαρτυ-

ρούσε μαύρο τραγουδιστή, ξεκίνησε παραπονιάρικα να μιλάει 

για το πόσο δύσκολα είναι να υποκρίνεσαι κάτι άλλο από αυτό 

που είσαι. Δεν το είχε ξανακούσει το συγκεκριμένο κομμάτι, 

αλλά το λάτρεψε αμέσως. 

«Εγώ συνεχίζω ευθεία μέχρι να μου πεις. Μετά μη λες ότι 

σε χρέωσα παραπάνω», είπε με απαλό τόνο στη φωνή του χα-

μογελώντας ο ταξιτζής. Χωρίς να την κοιτάξει ωστόσο. 

«Καλά πας... Στο Στενό Φανερωμένης πάμε». 

Δεν ένιωθε ντροπή για το ότι είχε κάτσει σαν κακόχυμένος 

λουκουμάς στο κάθισμα. Οι μηροί της είχαν ξεγυμνωθεί λίγο 

αλλά παρατήρησε ότι ο οδηγός ήταν συγκεντρωμένος στο δρό-

μο.  

Το βλέμμα του. Γιατί τα χείλη του σιγοψιθύριζαν τη μελω-

δία. Όχι τους στίχους. Της φάνηκε αστείο. Δεν ήξερε άραγε 

αγγλικά; Δεν το σκέφθηκε και πολύ. 

Χάθηκε και πάλι στην ταξιτζίδικη φωλιά της, που έμοιαζε 

σαν την προστατευτική ασπίδα-φούσκα του σκαντζόχοιρου που 

λάτρευε μικρή να παίζει στο ηλεκτρονικό της παιχνίδι. Όμορφη 

αλλά εύθραυστη. 

Είδε κάποιον στο δρόμο να σηκώνει το χέρι του και να κάνει 

νόημα στο ταξί της, αρκετά έντονα. Ένιωθε σαν κάποιος να 

θέλει να εισβάλει στον προσωπικό της χώρο. Το ήξερε πως αυ-

τό που ένιωθε ήταν λάθος. Ήταν απλά μια διαδρομή σε ένα τα-

ξί. Δεν ήξερε προσωπικά τον οδηγό και αν ακόμα από τον νόμο 

απαγορευόταν η διπλομίσθωση, δεν θα έλεγε ποτέ «όχι» σε έ-

ναν άνθρωπο που βγάζει μεροκάματο στους σαράντα και... 

βαθμούς. Εκείνη τη στιγμή ήθελε να πει όμως. Ήθελε να μείνει 

μόνη στο λαχανόκηπό της. 

«Νομίζω σου έκανε νόημα αυτός», είπε μόλις με έκπληξη 

της διαπίστωσε ότι τον προσπέρασαν χωρίς να κόψουν ταχύτη-

τα στο ελάχιστο. 

«Ξέρεις τον Πεπέ λε Πιού;», ρώτησε χαμογελώντας ο οδη-

γός. Και πάλι δεν την κοιτούσε. 

Η Κατερίνα ξεκαρδίστηκε. Φυσικά και θυμόταν τον αγαπη-

τό και βρομερό ασβό που κυνηγούσε γάτες για να ζευγαρώσει, 

με τη μπόχα του ωστόσο να τις τρομοκρατεί. 

«Θα χάλαγε την ατμόσφαιρα...», απάντησε αμήχανα εκείνη. 

Δεν μπορούσε να σκεφτεί κάτι πιο έξυπνο. Έπιασε τον εαυτό 
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της να χαϊδεύει τα πόδια της αλλά σταμάτησε αμέσως. Ήθελε 

να του πάρει ένα βλέμμα αλλά εκείνος έμοιαζε σαν προγραμ-

ματισμένο ρομπότ που έκανε τη δουλειά του. 

Παρατήρησε πως είχε κοιλίτσα. Και τα χέρια του δεν ήταν 

μέσα στις φλέβες. Τα γυαλιά ηλίου που φορούσε ήταν... πέντε 

μόδες μακριά. Είχε τα πάντα που μπορούσαν να την απωθήσο-

υν από έναν άντρα. Κατά ένα περίεργο λόγο, όχι αυτή τη φορά. 

Ανασκουμπώθηκε λίγο. Προσπάθησε να μη βάζει το μυαλό 

της σε περίεργα μονοπάτια. Το σκηνικό μέσα στο αυτοκίνητο 

την έκανε ευάλωτη. Εξάλλου είδε κάτι να γυαλίζει στο αριστε-

ρό του χέρι.  

Ε, φυσικά. Μόνο εκείνη θα έμενε μπακούρι. Ακόμα και αυ-

τός είχε βρει το ταίρι του όπως φαινόταν. Ίσως για αυτό να ή-

ταν τόσο ήρεμος. 

Προσπαθούσε να μην τον κοιτάει συνέχεια, είχε καταντήσει 

ψυχαναγκαστικό. Στο επόμενο φανάρι, έβαλε χαλαρός το χέρι 

του στον τεμπέλη ανάμεσα στα καθίσματα, πίσω από τον μοχλό 

των ταχυτήτων. Η Κατερίνα κούνησε λίγο το πόδι της και τον 

ακούμπησε. 

«Συγνώμη, συγνώμη!», είπε αγχωμένος κοιτώντας την. Επι-

τέλους! 

Είχε ευχάριστο πρόσωπο. Δεν ήταν έκφραση έκπληξης όταν 

τον έπιασε στα πράσα με την κιθάρα. Αυτή ήταν η κατασκευή 

του. Ίσως λίγο αστείος. Με την καλή έννοια. Είχε σχετικά καλή 

μύτη, μεγάλα μάτια, στρογγυλό πηγούνι και ζουμερά χείλη. 

«Δεν τρέχει κάτι... Οδυσσέα!». Μόλις είχε δει την ειδική του 

άδεια τοποθετημένη στο ταμπλό. 

«Κατερίνα...», συμπλήρωσε και πρότεινε το χέρι της. 

Εκείνος χαμογέλασε και το έσφιξε όσο χρειαζόταν, δείχνον-

τας εν μέρη αυτοπεποίθηση. 

 «Χάρηκα...», απάντησε. 

«Έτσι ξελογιάζεις τις πελάτισσές σου; Με μυρωδικά ναρκωτι-

κά και ερ κοντίσιον. Με ξαπλωμένα ελαφρώς τα καθίσματα και 

εσύ εκεί σαν πιλότος σε μπόινγκ, αμίλητος και απρόσιτος;». 

«Ζέστη, ε;», είπε η Κατερίνα. Ο Οδυσσέας έδειξε να ξινίζει 

λίγο το πρόσωπό του.  

«Μπανάλ». 

«Τι;», ρώτησε έκπληκτη. 

«Μπανάλ, ξεπερασμένο». 
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Τον κοιτούσε με έκπληξη. Ποτέ κανείς δεν της... βγήκε με 

κόκκινο έτσι. Εκτός από το αφεντικό της φυσικά. Και τη μάνα 

της. Κανείς άντρας όμως που υποτίθεται πως θα υπήρχε μια 

πιθανότητα να βγουν ραντεβού, δεν το είχε κάνει ποτέ. Κανείς 

δεν σχολίαζε αυτά που έλεγε. Όλοι εκθείαζαν το όμορφο πρό-

σωπό της και μετά από λίγο, χασμουριόντουσαν περιμένοντας 

την ώρα του χαϊδολογήματος. 

Κανείς δεν είχε τολμήσει να την αμφισβητήσει. Και ποιος 

ήταν αυτός; Ένας χωριάτης ταξιτζής. Ήξερε και τη λέξη μπα-

νάλ, τρομάρα να του 'ρθει! 

«Πως το λένε... Νέα κοπέλα και να θες να πιάσεις συζήτηση 

με πρόφαση τον καιρό; Μήπως θα με ρωτήσεις και τι σταθμός 

είναι αυτός που παίζει τόσο καλή μουσική; Δυο καντράν έχει το 

ραδιόφωνο. Όπως επίσης και θερμόμετρο που δείχνει σαράντα 

δυο βαθμούς», συμπλήρωσε ήρεμα αυτός. 

Η Κατερίνα ένιωσε αμηχανία για μια στιγμή αλλά γρήγορα 

πέρασε στη αντεπίθεση.  

«Ποιος σου είπε ότι μου αρέσεις ή ότι θα μου επιβάλεις τι να 

ρωτήσω; Τι είναι αυτά που λες; Με ξέρεις και από χτες;», είπε 

θέλοντας να γίνει ακόμα κακιά στις επόμενες λέξεις που θα 

ξεστόμιζε. Έστριψε τον πισινό της νευρικά στο κάθισμα. 

«Δεν είπα ότι σου αρέσω. Πως θες να πιάσεις κουβέντα α-

ναρωτήθηκα, με τόσο βαρετές ερωτήσεις», ξεστόμισε με εκνε-

υριστική ηρεμία εκείνος. 

«Εγώ δεν...», το μυαλό της ήταν ένας λευκός τοίχος. Ένα 

άγραφο τετράδιο. Δεν έβρισκε να πει κάτι. Κανείς δεν της την 

είχε «πει» έτσι ποτέ. 

«Ζέστη ναι... Και η μουσική είναι από σι ντι. Και πριν ένα 

λεπτό ίσως να σου ζητούσα να βγαίναμε για ένα καφέ», απάν-

τησε εκείνος πιο σοβαρά, δείχνοντας ενοχλημένος. Και εκείνη 

δεν πήγαινε πίσω. Τα σκουρόχρωμα μάτια της ξερνούσαν φωτι-

ές.  

  

33..  
Αμίλητος πήγε τα πράγματα της μέχρι την πόρτα όπου του 

επέδειξε. Δεν χρειαζόταν αχθοφόρο η Κατερίνα, αλλά τη ρώτη-

σε απότομα και εκείνη απλά απάντησε. Δεν δέχτηκε το φιλο-

δώρημα της όπως αρνήθηκε να της δώσει και κάρτα με το ε-
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παγγελματικό κινητό του, δικαιολογήθηκε πως δεν είχε. Ψέμα-

τα. Αφού τις είχε σε μια θήκη στο ταμπλό. Της έδωσε μια άλλη 

κάρτα με τα τηλέφωνα απ' όλες τις πιάτσες και της έδειξε ποιο 

να καλέσει αν χρειαστεί ταξί από εκείνο το σημείο.  

Χωρίς να της ρίξει ούτε ένα βλέμμα, μπήκε στο αυτοκίνητο 

και απομακρύνθηκε. Ένιωσε να χάνει κάτι. Το λαχανόκηπό της. 

Στην πόρτα την περίμενε η Λία. Δεν κατάλαβε τίποτα. Και 

γιατί άραγε να καταλάβει; Καλύτερα έτσι. Δεν είχε διάθεση να 

αναλύσει τίποτα και σε κανέναν. Απλά χάρηκε που έβλεπε και 

πάλι τη φίλη της μετά από σχεδόν τρεις μήνες. Την είχε φάει η 

δουλειά και εκείνη. Φορούσε ένα σορτς με τον μισό -χοντρό- 

κώλο της έξω. Δεν ήθελε να το σχολιάσει. Την αγαπούσε, ήταν 

καλή κοπέλα αλλά είχε τα κουσούρια της. 

Ένα από αυτά ήταν το αγόρι της, ο Λουκάς. Ένας σεξομα-

νής φανφάρας. Της τα έλεγε όλα η φίλη της. Ο Λουκάς ήταν 

αρκετά εμφανίσιμος για να τα έχει με μια κοπέλα σαν την Λία. 

Ναι, δεν το έκρυψε ποτέ η Κατερίνα ότι της άρεσαν τα πρότυ-

πα. Είχε ένα ρητό που φυσικά δεν το έλεγε στην φίλη της για να 

μην την πληγώσει.  

«Οι όμορφοι, με τις όμορφες...». 

Πίστευε ότι μια σχέση μεταξύ δυο ανομιών εμφανισιακά α-

τόμων ήταν καταδικασμένη να αποτύχει. Όπως η σχέση της 

φίλης της. Τα είχαν ένα χρόνο, αλλά έβλεπε ότι ο Λουκάς ξενο-

κοιτούσε. Ακόμα και την ίδια την Κατερίνα. Παραήταν σάχλας 

όμως ακόμα και για να ασχοληθεί με τη πάρτη του και να του 

πει να κόψει τις μαλακίες. Απλά τον ανεχόταν.  

Σχεδόν μονολεκτικά και στον αυτόματο,  απαντούσε στις 

ερωτήσεις της Λίας γενικά για το πως περνάει. Είχε βάλει 

μπροστά της ένα μπολ γεμάτο καρπούζι, όπου το περισσότερο 

κατέληγε στο μεγάλο στήθος της και λιγότερο στο στόμα της. 

Η Κατερίνα αρκέστηκε σε μια πορτοκαλάδα. 

Αυτό το πλαστικό τραπεζάκι στη σκιά με θέα τη θάλασσα 

και για μουσική υπόκρουση μια αλητήρια μπάντα από τζιτζίκια, 

ήταν αρκετό για να πάρει τις σκέψεις μακριά από τη κουραστι-

κή καθημερινότητα της. Όχι όμως και από τον αστείο και θρα-

σύ ταξιτζή. 

«Γιατί δεν έφερες το αυτοκίνητο;», ρώτησε κάποια στιγμή η 

Λία. Είχε ένα κουκούτσι κάτω από τη μύτη της, που έμοιαζε 

σαν αηδιαστική κρεατοελιά. 

«Έσκασε το λάστιχο στο Πέραμα. Το άφησα εκεί». 
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«Θα στο κλέψουν! Και πως θα πάμε για ποτό το βράδυ; 

Εμείς φέραμε μόνο τη μηχανή». 

«Δεν με νοιάζει, θα αράξω», σκέφτηκε. Με νεύμα προσπά-

θησε να δείξει αυτό που σκέφτηκε. 

«Είναι τρεις παρά. Θες να φάμε ή να πάμε μια βόλτα στην 

παραλία τώρα που κοιμάται ο Λουκάς;». 

«Έφαγες ένα κιλό καρπούζι, τι να φάμε μου λες;». 

«Λέω να πάω να αράξω στην παραλία μόνη μου αν δεν σε 

πειράζει. Σκοτώνω άνθρωπο σήμερα...», είπε και σηκώθηκε 

από τη θέση της. «Που να πάω για να αλλάξω;».  

  

44..  
Ο καυτός λίβας ταλαιπωρούσε το καλογυμνασμένο της κορ-

μί, που έβρισκε προσωρινή σκεπή κάτω από ένα αλμυρίκι. Δεν 

είχε βουτήξει ακόμα. Απλά απολάμβανε την ξάπλα και τα αρ-

τιστίκ τζιτζίκια που έδιναν ρεσιτάλ υψηλού επιπέδου. Ήταν 

μόνη της και την ξενέρωνε αυτό. Η Λία έπεσε σαν τη μοσχάρα 

για ύπνο. Ναι, της είπε πως ήθελε να πάει μόνη της, αλλά και 

εκείνη δεν το πάλεψε λίγο. Ούτε που την ρώτησε το λόγο που 

νιώθει χάλια.  

Ο Λουκάς κοιμόταν ήδη καμιά ώρα. Λες και έσκαβαν στην 

οικοδομή από το πρωί και οι δυο τους. Ο τεμπελχανάς είχε πάει 

για δουλειές στο κέντρο του νησιού το πρωί και είπε πως μά-

λωσε με κάποιον στα φανάρια καθώς επέστρεφε. Να δικαιολο-

γήσει την κούραση. Ήταν συγχυσμένο το παιδί. Η Κατερίνα 

ήταν σίγουρη πως έλεγε ψέματα πάλι. Όλο ψέματα έλεγε αυτός 

και η Λία τον πίστευε. Ή αυτό ήθελε. Δεν θα ήταν εύκολο να 

βρει πάλι έναν όμορφο με σμιλεμένο στήθος όπου και το επιδε-

ίκνυε με τα V μπλουζάκια του. 

Πήρε το κινητό της και έπαιξε ένα παιχνίδι που έμοιαζε με 

καρτ. Βαρέθηκε γρήγορα. Μετά θυμήθηκε. Έψαξε στην τσάντα 

και βρήκε την απόδειξη που της είχε δώσει ο ταξιτζής. Είχε ένα 

κινητό τηλέφωνο μαζί με τα άλλα στοιχεία για την εφορία. Αυ-

τό θα ήταν δεν μπορεί. Έβαλε απόκρυψη και κάλεσε. 

«Παρακαλώ;», άκουσε από την άλλη γραμμή μια ευγενική 

φωνή. Δική του ήταν σίγουρα αλλά άκουσε και... χέβι μέταλ. Ή 

κάτι τέτοιο. Έπαιζε στη διαπασών. 
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Το έκλεισε. Τι να του έλεγε; Και αν δεν ήταν αυτός στο τη-

λέφωνο; Και αν ήταν και αυτός ένας υπερφίαλος μπούρδας ό-

πως οι άλλοι; Ταξιτζής ήταν. Τόσα ακούγονται. Αν και ποτέ 

δεν είχε κάποιο κακό περιστατικό η ίδια. Ήταν όμως μουσικός, 

έδειχνε καθαρός και ήταν ευγενικός. Τουλάχιστον στην αρχή. 

Βέβαια είχε δει κάτι να γυαλίζει στο αριστερό του χέρι. Είπε 

όμως ότι ήθελε να την γνωρίσει. Μήπως όμως μόνο το είχε 

φανταστεί; Έγινε πολύ γρήγορα όλα αυτό. Αν είχε συμβεί όμως 

και  είχε σχέση ή ήταν αρραβωνιασμένος και ήθελε να παίξει 

μαζί της, τι σόι άνθρωπος ήταν; 

Ένα ουρλιαχτό την έκανε να πεταχτεί λίγο από τη θέση της. 

Αμέσως μετά ένας κρότος. Σηκώθηκε και κοίταξε πέρα από το 

δρόμο που ήταν στο προσκέφαλο της. Στο χωματόδρομο που 

ήταν το σπίτι της Λίας. Δεν είδε κάτι. 

Αποφάσισε να κάνει βουτιά. Είχε σκάσει.  

Το νερό δρόσιζε τις πατούσες και τους αστραγάλους, αλλά 

δεν ήταν αρκετά κρύο για να την κάνει να διστάσει να πέσει 

όπως άλλες φορές. Ήταν κρυουλιάρα και ντρεπόταν για αυτό 

όταν πήγαινε για βουτιές με παρέες. 

Το κίτρινο μαγιό δεν έκανε καλή αντίθεση με το άσπρο της 

σώμα. Έπρεπε να πάρει λίγο χρώμα, οπότε έμεινε εκεί στα ρηχά 

να πλατσουρίζει αλειμμένη με το αντηλιακό της. Είχε ακούσει 

πως ο ήλιος είναι αντικαταθλιπτικός, ότι έχει βιταμίνες. 

Ένα τσίριγμα τροχών της έκοψε το αίμα και πάλι. Οι φωνές 

ενός εξαγριωμένου οδηγού έσπασαν την ηρεμία του μεσημερι-

ού και τράβηξαν το βλέμμα της. 

Ο Λουκάς δεν ήταν αυτός; Στεκόταν τρεκλίζοντας μπροστά 

από ένα μεγάλο επιβατικό αυτοκίνητο. Δεν φαινόταν να τον 

έχει χτυπήσει. Ήταν μερσεντές. Μεγάλο, βαρύ και ακριβό. Αν 

δεν είχε σταματήσει έγκαιρα, θα τον είχε κάνει χαλκομανία. Τα 

πόδια του απείχαν κάποιους πόντους από τον προφυλακτήρα. 

Ο οδηγός κουνούσε τα χέρια του εκνευρισμένος και συνέχι-

σε να φωνάζει. Ο Λουκάς φαινόταν να κοιτάει προς το μέρος 

του χωρίς να αντιδρά. Τα πόδια του έμοιαζαν λιγάκι λυγισμένα. 

«Κάνε στην άκρη ρε χασίκλα. Θα σε πλήρωνα και για άν-

θρωπο. Τι με κοιτάς έτσι ρε μπούφο;», φώναξε ο οδηγός. 

«Λουκά;», φώναξε η Κατερίνα όπου έβγαινε από τη θάλασ-

σα. Όσο πλησίαζε, κάτι την ξένιζε στην εμφάνισή του. 

«Κάνε ρε μαλακισμένο ψοφίμι στην άκρη να 'ουμε. Γέμισε η 

Κούλουρη με 'σας. Και στο κέντρο κόντεψα να πατήσω έναν 
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σαν εσένα. Κοιτάχτε ρε μια μούρη...», φώναξε ξανά ο μεγαλό-

σωμος οδηγός, βγαίνοντας απειλητικά από το αυτοκίνητο. Ο 

Λουκάς στη θέση του, ακίνητος. 

Η Κατερίνα τυλίχτηκε με την πετσέτα και προσπάθησε να 

βγει στον δρόμο από το μικρό μονοπατάκι. Τα μάτια της προσ-

παθούσαν να μεταφέρουν την τρομακτική εικόνα στο μυαλό 

της. Ξαφνικά όλα κοκκίνισαν. 

Ο Λουκάς χίμηξε στον μαινόμενο οδηγό. Με ασύλληπτη δύ-

ναμη και ορμή, δεν χρειάστηκε πολύ για να του παραμορφώσει 

το πρόσωπο. Αίματα παντού. Ο ήχος από τα κόκαλα που έσπα-

γαν έμοιαζαν σαν τα ξερά κλαδιά που παραδίνονται στα χέρια 

ενός παιδιού. Η Κατερίνα παρακολουθούσε σαστισμένη το πε-

ριστατικό. Το βλέμμα του Λουκά έδειχνε χαμένο αλλά χωρίς 

σημάδια κούρασης από την πάλη. Τα χέρια του παρά το αίμα 

που είχαν από το πρόσωπο του άτυχου οδηγού, φαίνονταν και 

τα ίδια πληγωμένα. 

Το σώμα του θύματος είχε από ώρα πέσει φαρδύ πλατύ στον 

δρόμο. Ο Λουκάς όμως συνέχιζε. 

«Σταμάτα!», ούρλιαξε η Κατερίνα. «Βοήθεια!». 

Ο μαινόμενος Λουκάς εστίασε πάνω της. Σηκώθηκε στα πό-

δια που συνέχιζαν να τρεκλίζουν και της έδειξε το ματωμένο 

χαμόγελό του. Σαν να είχε φάει ωμό κρέας. Παρατήρησε τις 

αμυχές στα χέρια του. Έτρεχαν αίμα. Ο οδηγός δεν είχε προλά-

βει να αμυνθεί. Τα κοψίματα ήταν βαθειά, σαν από γυναικεία 

νύχια. Τα καλολιμαρισμένα νύχια της Λίας. 

Έκανε ένα βήμα προς το μέρος της. Η Κατερίνα είχε παγώ-

σει. 

«Δεν υπάρχει κανένας σε αυτό το κωλομέρος; Βοήθεια!». 

Νόμιζε πως άκουσε ένα μουρμουρητό ανάμεσα στις βαριές 

ανάσες του. Δεν ήταν σίγουρη. Η καρδία της χτυπούσε τόσο 

δυνατά, όσο ποτέ. Το επόμενο βήμα του ήταν πιο μεγάλο. Έφ-

τασε κοντά της. Δεν της άφηνε πολλά περιθώρια. 

Η Κατερίνα πέρασε τρέχοντας από την μεριά του αυτοκινή-

του που ήταν κοντά στο μαντρότοιχο. Ένα κλαδί μιας πελώριας 

ροζ μπουκαμβίλιας που προεξείχε από μια αυλή, της γρατζού-

νισε το μπράτσο.  

Μερικές σταγόνες αίμα έτρεξαν στο χέρι της, μερικές έμει-

ναν πάνω στα αγκάθια και το κλαδί. Συνέχισε να τρέχει. Κοίτα-

ξε πίσω της. Ο Λουκάς δεν ακολουθούσε, τον τράβηξε το αίμα 

στο κλαδί. Δεν χρειάστηκε παραπάνω από τριάντα βήματα για 
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να μπει από την αυλόπορτα στο οικόπεδο όπου είχε το λυόμενο 

η Λία. 

«Λία! Λία!».  

Οι αδένες στο λαιμό της είχαν πρηστεί. Το πάθαινε όταν 

φοβόταν ή θύμωνε. Το απεριποίητο τσιμέντο κάτω από την κε-

ραμοσκεπή όπου βρισκόταν και το πλαστικό τραπεζάκι, ήταν 

ποτισμένο με αίμα. 

Κοίταξε άλλη μια φορά πίσω της. Δεν ήταν κανείς. Είδε ό-

μως ένα κομμένο κυλινδρικό στύλο. Σαν αυτό που χρησιμοποι-

ούν στις πινακίδες κυκλοφορίας. Ήταν ακουμπισμένο στην 

πορτοκαλιά.  

Ο πατέρας της Λίας, ο κυρ Πέτρος, είχε κόψει πριν κάποια 

χρόνια ένα σήμα μονόδρομου, λίγο πιο πάνω από το σπίτι, κα-

θώς τον ανάγκαζε να κάνει κύκλο με το αυτοκίνητο του. Δεν 

ασχολήθηκε ποτέ η τροχαία. 

Τα τρεμάμενα δάκτυλα της Κατερίνας έσφιξαν σαν μέγγενη 

γύρω από το μοναδικό της όπλο. 

«Λία, μπαίνω στο σπίτι!», φώναξε ενώ τα μάτια της έπαιζαν. 

Μία στην αυλόπορτα και μία στην πόρτα που οδηγούσε στο 

εσωτερικό. 

Το σπίτι ανέδυε μια μπόχα. Πήγαινε τοίχο-τοίχο, δεν είχε 

και πολλά δωμάτια. Μια μικρή κουζίνα, μια τουαλέτα και δυο 

κρεβατοκάμαρες. 

Δεν χρειάστηκε και πολύ να ψάξει. Η Λία βρισκόταν στο 

κρεβάτι της. Την οδήγησε το αίμα εκεί. Αυτή τη φορά, δεν έβ-

γαλε φωνή. Τα μάτια της πλημμύρισαν δάκρυα. 

Το άψυχο, γυμνό σώμα της Λίας ή ότι είχε απομείνει από 

αυτό, ήταν ανάσκελα. Έλειπε σχεδόν όλο το πρόσωπο. Δαγκω-

ματιές αλλά και τραβηγμένη σάρκα ήταν τα σημάδια που της 

είχε αφήσει ο Λουκάς. 

Έτρεξε στην άλλη κρεβατοκάμαρα και έκλεισε την πόρτα. 

Έπεσε στα γόνατα. 

«Τρελάθηκα. Έτσι δεν είναι; Τρελάθηκα. Δεν μπορεί να 

συμβαίνει αυτό. Το άγχος, η πίεση. Ίσως και τα χάπια αδυνα-

τίσματος να μου δημιούργησαν παραισθήσεις. Ηρέμησε Κατε-

ρίνα...», ψιθύρισε στον εαυτό της. 

Έκανε εμετό. Ξανά και ξανά. Στην αρχή δίπλα της. Μετά 

πάνω της. Μετά σπασμοί. Σαν να ήθελε να κάνει ξανά εμετό. 

Το στομάχι της σφιγγόταν σαν σφουγγάρι από τα χέρια δασκά-
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λου. Δεν υπήρχε κάτι άλλο εκεί μέσα για να ξεφορτωθεί. Εξάλ-

λου δεν έτρωγε και δεν έπινε πολύ. 

Με την άκρη του ματιού της είδε το σακβουαγιάζ, στο ντι-

βανομπάουλο που υποτίθεται θα κοιμόταν. Της φάνηκε ένας 

αιώνας μέχρι να το ανοίξει και να βρει καθαρά ρούχα. Δεν έβα-

λε εσώρουχα. 

Άκουσε γυαλικά να σπάνε στην κουζίνα. 

«Λία εσύ είσαι; Θα μου φτιάξεις και 'μένα καφέ;», φώναξε 

κλαίγοντας. «Ήταν υπέροχη η θάλασσα». 

Βρήκε το μικρό σουγιά που της είχε χαρίσει ένας παλιός 

γκόμενος. Είχε τρέλα με τις εξερευνήσεις. Της είχε πει πως ο 

σουγιάς είναι το τελειότερο όπλο/εργαλείο/φίλος για κάποιον 

που ξέρει. Έβαλε γρήγορα τα σκληρά ορειβατικά της μποτάκια. 

Δεν ήξερε γιατί τα είχε πάρει, ήταν καλοκαίρι. 

«Ανάσες, ανάσες». 

Προσπαθούσε να ξεφορτωθεί το τρέμουλο που τάραζε το 

σώμα της. Άρπαξε ένα μικρό ξύλινο σκαμνάκι και άνοιξε την 

πόρτα. Ένας ακόμα κρότος από την κουζίνα την τρόμαξε. Άρ-

παξε και τον κομμένο στύλο που είχε αφήσει στο στενό διάδ-

ρομο. 

Μια σκιά προέβαλε από την κουζίνα. Η Λία έσερνε τα πόδια 

της προς το μέρος της Κατερίνας. Τα χέρια της ήταν μέσα στο 

αίμα. Στα πόδια της ήταν μπλεγμένη ακόμα η Μαριλού. Η α-

δέσποτη γάτα της γειτονιάς. Ή καλύτερα, ό,τι είχε απομείνει 

από 'κείνη. 

Η Κατερίνα κλαίγοντας σήκωσε το στύλο. Ήθελε να την 

χτυπήσει στο κεφάλι. Την Λία. Τη φίλη της. Αυτή που δέχτηκε 

να ακούσει τους προβληματισμούς της τόσες φορές. Νύχτα, 

πρωί, μεσημέρι, απόγευμα. Ανεξάρτητα από το τι ώρα ήταν ή 

αν είχε δουλειά, η Λία ήταν εκεί. Η χαρωπή παχουλή φίλη της, 

που ερχόταν πάντα με γεμάτα χέρια όταν είχαν βραδιά ταινιών 

στο σπίτι της Κατερίνας. Πίτσες, σουβλάκια, πατατάκια, γλυκά. 

Δεν είχε κόμπλεξ για το βάρος της. Αυτό την έκανε την καρδία 

της παρέας. Τώρα έπρεπε να τη χτυπήσει. Να τη σκοτώσει. 

«Συγνώμη... Σ' αγαπάω», είπε και πέταξε άχαρα το στύλο. Η 

δύναμη της ήταν αρκετή για να φτάσει μέχρι το σημείο που 

ήταν η Λία. Αν είχε τις αισθήσεις της, ίσως να ούρλιαζε από 

τον πόνο ότι της χτύπησε τα δάκτυλα του ποδιού της. Τώρα 

απλά το άψυχο σώμα, συνέχισε να κινείται εναντίον της. Έκανε 

περίεργους θορύβους. Σαν γρύλισμα. 
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Κοίταξε πίσω της πεταχτά. Ήταν μόνο το μικρό παράθυρο 

της κρεβατοκάμαρας του ζευγαριού. Δεν έβγαζε πουθενά. Έβα-

λε το σκαμνάκι μπροστά της σαν ασπίδα και ούρλιαξε καθώς η 

Λία κινήθηκε κατά πάνω της. 

Το βάρος της ήταν αρκετό για να την δυσκολεύσει να αμυν-

θεί. Την έσπρωχνε στο στήθος. Μια σπαστική κίνηση της Λίας 

να προσπαθήσει να την δαγκώσει στα χέρια, έτρεψε την Κατε-

ρίνα σε φυγή προς το δωμάτιο που ήταν τα πράγματα της και 

πάλι. 

Και αυτό το παράθυρο ήταν μικρό αλλά έβγαζε δίπλα στο 

τραπέζι στην αυλή. Θυμόταν ότι δεν άνοιγε εύκολα. Δεν ήταν 

ώρα να ρισκάρει τώρα. Έκλεισε την πόρτα πίσω της και στάθη-

κε εκεί με την πλάτη. Δεν άργησε ν' ακούσει τα μουγκρητά απ' 

έξω. Όπως και ένα ισχυρό χτύπημα. Η πόρτα δεν κλείδωνε. Η 

πλάτη της Κατερίνας ήταν το μάνταλο. 

Το μυαλό ανέβασε στροφές. Με τον πισινό της να κρατά 

κόντρα, έσκυψε και πήρε το κάτω μέρος του μαγιό της που είχε 

πετάξει πριν. Πίεσε την πληγή στο χέρι της να βγάλει όσο πε-

ρισσότερο αίμα μπορούσε. Για κάποιον λόγο πίστευε ότι αυτό 

θα πιάσει. Το πέταξε δυο μέτρα μακριά της. 

Άφησε την πόρτα και εκείνη άνοιξε διάπλατα στο επόμενο 

χτύπημα από την Λία. Όταν η φίλη της πλησίασε το δόλωμα, η 

Κατερίνα που ήταν κρυμμένη πίσω από την πόρτα, βγήκε και 

έτρεξε στον διάδρομο. Πήρε το σκαμνάκι και τον στύλο. Δεν 

μπορούσε να βγει εκεί έξω με ένα σουγιά. 

Πριν αφήσει την αυλή για να βγει στον δρόμο, κοίταξε τη 

φίλη της. Καταβρόχθιζε το μαγιό με τον ίδιο τρόπο που καταβ-

ρόχθιζε παλιά τις μακαρονάδες. Της ανταπέδωσε το βλέμμα 

πριν συνεχίσει. Την διαπέρασε. Ήταν άδειο σαν του Λουκά. 

  

55..  
Καθώς κατέβαινε το χωματόδρομο, είδε τον Λουκά παρέα 

με το «φίλο» του. Ο άτυχος οδηγός, με την κοιλιά ανοιγμένη 

από το κολάτσισμα του Λουκά, παρακολουθούσε τις κινήσεις 

της. Φαινόταν σαν να γελούσε. Δεν κινούταν όμως με ευκολία. 

Σε αντίθεση με τον Λουκά. 

Είδε δυο παιδιά με ένα κόκκινο σκούτερ να πλησιάζουν. Εί-

χαν πράγματα και γελούσαν. Θα έρχονταν μάλλον από τα φέρι 
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μπόουτ από τη δεύτερη είσοδο/λιμάνι του νησιού. Λίγα χιλιό-

μετρα από εκεί. Ο Λουκάς έστρεψε πάνω τους το βλέμμα του. 

Εκείνη φοβόταν να πλησιάσει αλλά έπρεπε να κάνει κάτι. 

Τα παιδιά είδαν το αυτοκίνητο μέσα στη μέση και σταμάτησαν. 

Είδαν και τον αιμόφυρτο οδηγό. Προσπαθούσαν να καταλάβο-

υν τι είχε γίνει. Ο Λουκάς πλησίασε τον έναν τους. Η Κατερίνα 

έτρεξε και πέταξε το σκαμνί. Αυτό με ακρίβεια προσγειώθηκε 

στο κεφάλι του γκόμενου της φίλη της, σωριάζοντας τον κάτω. 

Ήθελε να το κάνει από καιρό, ίσως τώρα άξιζε περισσότερο. 

«Τρελάθηκες κυρά μου; Τον σκότωσες!», ούρλιαξε ο ένας. 

Και οι δυο δεν ήταν πάνω από 18 χρονών. Όμορφα και αθλητι-

κά παιδιά. 

«Πάρτε με μαζί σας, πρέπει να φύγουμε από εδώ!», κλαψο-

ύρισε η Κατερίνα. 

«Τι έγινε; Δεν σου καθόταν; Του πέταξες μια καρέκλα στο 

κεφάλι», απάντησε ο δεύτερος με αυθάδεια, ενώ το άλλο παιδί 

πλησίασε τον πεσμένο Λουκά. Τον ταρακούνησε. 

«Αυτός βρομάει σαν το σκύλο μου όταν ψόφησε». 

«Πάμε να φύγουμε! Άσ 'τον, είναι επικίνδυνος!», ούρλιαξε 

ξανά η Κατερίνα όταν είδε να τον σκουντάει για δεύτερη φορά. 

Ο τένοντας πάνω από την φτέρνα του παιδιού κόπηκε σαν 

βούτυρο από τα δόντια του Λουκά. Ο δεύτερος που ήταν στη 

μηχανή έτρεξε να βοηθήσει τον φίλο του. Χτύπησε την Κατερί-

να στο πρόσωπο όταν προσπάθησε να τον εμποδίσει. 

Κλοτσούσε με μανία τον δαγκανιάρη μανιακό, ενώ προσπα-

θούσε να αποτραβήξει τον φίλο του που σπάραζε από τους πό-

νους και είχε κοκαλώσει από τον τρόμο. Ο οδηγός ήταν σε κα-

θιστή θέση και μασουλούσε το σκαμνί. Η Κατερίνα πήγε κοντά 

του και άρχισε να το τραβά. Δεν μπορούσε να το αποσπάσει. 

Σαν τη σάρισα των Μακεδόνων στα χέρια της, ο στύλος σή-

μανσης σύνθλιψε το αριστερό του μάτι, τρυπώντας το κρανίο. 

Δεν θα ξεχνούσε ποτέ αυτόν τον ήχο. 

Θυμήθηκε την χοντρή κοκάλινη πιάστρα για τα μαλλιά, που 

είχε συντριβεί κάτω από την πατούσα της Λίας πέρσι. Την είχε 

πατήσει και η Κατερίνα πιο παλιά, αλλά της είχε αφήσει έναν 

μικρό μώλωπα. Δεν μπόρεσε να αντισταθεί όμως στο βάρος της 

Λίας.  

Ήταν ο ίδιος ήχος. 
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Προσπάθησε να τραβήξει έξω το στύλο αλλά είχε σφηνωθεί. 

Τουλάχιστον ο οδηγός δεν έδειχνε να είναι και πολύ απειλητι-

κός τώρα πια. Μάλλον είχε πεθάνει. 

Οριστικά. 

Με όση δύναμη της είχε απομείνει, τράβηξε το σκαμνί από 

το στόμα του και το απελευθέρωσε, μαζί με αρκετά δόντια. Ο 

Λουκάς είχε ρίξει κάτω τον νεαρό και του ξέσκιζε την γάμπα. Ο 

φίλος του απελπισμένος και τρομαγμένος, προσπαθούσε με 

μάταια χτυπήματα στην πλάτη του τρελού να τον σώσει. 

Η Κατερίνα έκλεισε τα μάτια και με μια κραυγή από τα βά-

θη του στομαχιού της, διέλυσε το κεφάλι του Λουκά με το 

σκαμνί. Μετά το σοκ του πρώτου χτυπήματος, συνέχισε να 

χτυπάει. Ξανά και ξανά. 

«Τον δρόμο βαράς, δεν υπάρχει κάτι εκεί πια», είπε ο αποσ-

βολωμένος νεαρός που προσπαθούσε να συνεφέρει τον φίλο 

του. Είχε σχεδόν χάσει ότι υπήρχε κάτω από το αριστερό του 

γόνατο. 

«Άσ' τον, απομακρύνσου. Θα γίνει επικίνδυνος», είπε λαχα-

νιασμένα. 

«Τι ήταν αυτό. Τι έγινε; Γιατί μας επιτέθηκαν, γιατί τους 

σκότωσες;», αναρωτήθηκε σε κατάσταση σοκ. 

«Δεν έχω ιδέα...», αρκέστηκε να πει η Κατερίνα. Σηκώθηκε 

και πήγε τροχάδην στην παραλία να βρει το κινητό της. 

«Βάλε μπρος το μηχανάκι σου. Ξεσφήνωσε και το κοντάρι 

από το κεφάλι του άλλου. Πρέπει να φύγουμε από 'δω», του 

φώναξε. 

Καθώς έπαιρνε το κινητό και τα υπόλοιπα πράγματα από 

την αμμουδιά, άκουσε το σκούτερ να γκαζώνει και ο νεαρός να 

απομακρύνεται. Κάτι για αστυνομία της φώναξε. Βγήκε και 

πάλι στο δρόμο για να του κάνει νόημα να σταματήσει αλλά 

τζίφος. 

Είδε από μακριά τη Λία να κατεβαίνει και αυτή στο μικρό 

αιματοβαμμένο τους πάρτι. Έπρεπε να φύγει από εκεί. Πήρε το 

σκαμνί και έκανε μια τελευταία προσπάθεια για τον στύλο. Ή-

ταν αδύνατο να τον μετακινήσει. 

Μπήκε στο αυτοκίνητο του οδηγού που η ματαιοδοξία του 

για κόντρα, μετέτρεψε το κεφάλι του σαν μπαγιάτικο σουβλάκι. 

«Φυσικά. Πιλαφάς», ψιθύρισε όταν είδε φωτογραφίες στο 

ταμπλό με τον αποθανόντα να ποζάρει με καμάρι και με φουσ-
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κωμένο στήθος έξω από την Τήνο. Σε λιτανεία του δεκαπεντα-

ύγουστου μάλλον. 

Πέταξε το σκαμνί στη θέση του συνοδηγού και κοίταξε το 

λεβιέ των ταχυτήτων. Ήταν αυτόματο. Αν και είχε οδηγήσει και 

στο παρελθόν αυτοκίνητο με αυτόματο κιβώτιο, ασυναίσθητα 

το πόδι της έψαξε το συμπλέκτη όταν μετακίνησε το λεβιέ στην 

επιλογή R. Έκανε όπισθεν μέχρι το επόμενο στενό για να κάνει 

οπισθογωνία. Σε αυτό είχε κοπεί την πρώτη φορά που είχε δώ-

σει για δίπλωμα. Είχε χτυπήσει στη γωνία του πεζοδρομίου. 

Αν αυτοί οι δρόμοι είχαν κανονικά πεζοδρόμια, θα χτυπούσε 

και πάλι. 

Έβαλε το D και βγήκε στο δρόμο. Προσπαθούσε να εντοπί-

σει κάποιον. Οποιονδήποτε που μπορούσε να της αποδείξει ότι 

δεν τρελάθηκε. 

«Πού σκατά πήγαν όλοι;», φώναξε όταν αντίκρισε και την 

παραλία του Αγ. Γεωργίου άδεια. Λιγότερο από ένα χιλιόμετρο 

από εκεί που βρισκόταν. Οι ταβέρνες φαίνονταν να έχουν κά-

ποιες παρέες ωστόσο.  

Πλησίασε. 

«Συγνώμη... Συγνώμη!», φώναξε μέσα από το αυτοκίνητο, 

έξω από την πρώτη ταβέρνα. Είδε μια παρέα από μεσήλικους 

να γελάνε δυνατά, χωρίς να της δίνουν σημασία. 

Πάτησε την κόρνα και έκανε νόημα. Ένας τους αποκρίθηκε. 

Σηκώθηκε και την πλησίασε τεμπέλικα. 

«Πως μπορώ να σε βοηθήσω κούκλα;», είπε καθώς έσκυψε 

στο παράθυρό της, κλέβοντας της κυριολεκτικά την ανάσα, με 

τη δυσοσμία του στόματος του. Ψάρι, κρασί και σκόρδο σε αφ-

θονία, καθώς και φτηνά τσιγάρα συνέθεταν το φονικό συνδυ-

ασμό υγιεινής. Ένας ηλιοκαμένος πενηντάρης με ξεκούμπωτο, 

λουλουδάτο πουκάμισο, της μόστραρε το δασύτριχο -άσπρο- 

στήθος του και τη μπάκα από το αλκοόλ. 

Τα υγρά του μάτια καρφώθηκαν στη μπλούζα της. Οι ρόγες 

της είχαν ερεθιστεί από την υπερένταση. Φαινόταν πως δεν φο-

ρούσε σουτιέν. 

«Είδατε μήπως κάτι περίεργο;», ρώτησε η Κατερίνα προσ-

ποιούμενη πως δεν τρέχει το παραμικρό. 

«Βλέπω κάτι όμορφο μικρούλα μου», απάντησε αυτός όλο 

αυτοπεποίθηση. Ένας μικρός σε διάρκεια τσιγαρόβηχας, ξέσ-

πασε. 



     ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΗΣ 

 

«Εννοώ εδώ στον δρόμο. Είχα ένα ατύχημα, μπορείτε να με 

βοηθήσετε;». Η Κατερίνα μετάνιωσε αμέσως αυτό που ξεστό-

μισε. 

«Έλα να σε κεράσουμε πρώτα κάτι και να τα πούμε», είπε 

αυτός και της άνοιξε την πόρτα. 

Η Κατερίνα προσπάθησε να την ξανακλείσει αλλά ο τύπος 

ήταν δυνατός. 

«Η κοπέλα θέλει να μας κάνει παρέα», φώναξε στα υπόλοι-

πα ρεμάλια που μπεκρολογούσαν. Άνοιξε την πόρτα τέρμα αλ-

λά έκανε πίσω παραπατώντας.  

«Του Χρήστου του Πούφτη δεν είναι τούτο;», είπε κοιτών-

τας τις φωτογραφίες στο ταμπλό του αυτοκινήτου, παρατηρών-

τας παράλληλα το ματωμένο σκαμνί δίπλα της. Ξάφνου το με-

θύσι από τα μάτια του έδειχνε να υποχωρεί. 

«Τον σκότωσες; Τον σκότωσες πουτανάκι;» της φώναξε. 

Η Κατερίνα πάτησε με δύναμη το γκάζι και απομακρύνθηκε 

μερικά μέτρα. Σταμάτησε, έκλεισε την πόρτα και κοίταξε τον 

καθρέπτη. Ο μεθύστακας πήγε να την κυνηγήσει αλλά ένας τύ-

πος βγήκε από το πουθενά. Του χίμηξε σαν αγρίμι που είχε 

στήσει την ενέδρα του. Τον δάγκωσε με βία στον λαιμό, νόμι-

ζες ότι θα του ξεκολλήσει το κεφάλι. Ο παλιομεθύστακας. 

  

66..  
Το αυτοκίνητο είχε αναμμένη μηχανή και κλιματισμό στο 

φουλ. Το είχε δοκιμάσει και νωρίτερα καθώς έκανε τις μανούβ-

ρες της στα στενά της περιοχής, μέχρι να βρεθεί στο παλιό τέρ-

μα των τοπικών λεωφορείων, σε μια περιοχή που ονομαζόταν 

«Ξένο». Το δικό της σαραβαλάκι δεν άντεχε κλιματισμό και 

ανηφόρα πάνω από είκοσι μοίρες. Αυτό όμως ήταν πραγματικό 

θωρηκτό. 

Τα τζάμια φαίνονταν πολύ ανθεκτικά για μια πρώτη άμυνα 

αν κατά «τύχη» δεχόταν επίθεση από αυτούς του παλαβούς. Το 

ντεπόζιτο του αυτοκινήτου ήταν μια ιδέα παρακάτω από το μι-

σό. 

Ο Λουκάς επιτέθηκε στην Λία και τον οδηγό. Τους σκότωσε 

αλλά ζωντάνεψαν; Θα πάω στην αστυνομία. Το πολύ πολύ να 

μην έχει γίνει τίποτα και να είμαι απλά τρελή. 
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Έσφιξε το ματωμένο σκαμνί δίπλα της. «Όχι δεν είμαι», μο-

υρμούρισε. 

Λίγα μέτρα πιο πίσω ήταν ένα μεγάλο μπακάλικο. Αισθανό-

ταν πως έπρεπε να εφοδιαστεί. Αν υπήρχαν εκεί μέσα και άλλοι 

σαν τον Λουκά όμως; Τελικά, ίσως όντως να είχε μαλώσει με 

κάποιον ο ψεύτης. 

Πήρε και πάλι το κινητό στα χέρια της και πήγε στις τελευ-

ταίες κλήσεις. Ακόμα δίσταζε αλλά οι στιγμές άλλαξαν. Μέσα 

σε μια ώρα ήρθε ο κόσμος της πάνω κάτω. Ίσως ήξερε κάτι 

παραπάνω αυτός. 

«Παρακαλώ...», ακούστηκε βαριεστημένη η φωνή του. 

«Ναι, γεια σας. Θα ήθελα ένα ταξί. Είμαι στο Ξένο, στο 

τέρμα των λεωφορείων...», είπε όσο χαζοκοριτσίστικα μπορού-

σε. 

«Θα με περιμένεις; Μην περάσει κανένα άλλο ταξί και έρθω 

τσάμπα...», απάντησε ο Οδυσσέας με αυστηρή φωνή. 

Έλα ρε παιδί μου. Ποιο ταξί και ποια κούρσα... Εδώ καίγεται 

ο κώλος μας. Ξύπνα! 

«Σας έχω ξανακαλέσει. Θα περιμένω. Εξάλλου βλέπετε το 

κινητό μου...». Κάτι μουρμούρισε σαν απάντηση από την άλλη 

γραμμή ο Οδυσσέας και το 'κλείσε. 

Η Κατερίνα ξάπλωσε το κάθισμα και προσπάθησε να ανακ-

τήσει δυνάμεις. Ο λαιμός ήταν ξερός. Θα σκότωνε για λίγες 

σταγόνες νερό και ένα παγωτό. Προσάρμοσε τον κεντρικό καθ-

ρέφτη στη νέα της θέση για να έχει το νου, στα νώτα της.  

Η ταμπέλα του μίνι μάρκετ έτριζε από ένα ανεπαίσθητο αε-

ράκι. Σαν άλλη σειρήνα, την καλούσε κοντά της αλλά έπρεπε 

να αντισταθεί. Η ερημιά της όλης περιοχής μόνο κάτι κακό θα 

μπορούσε να σημαίνει. Εκεί μέσα μπορεί να ήταν μια παγίδα 

θανάτου. 

Και τι είχε σαν όπλο; Ένα σκαμνί που ίσως να έσπαγε μετά 

από ακόμα λίγα χτυπήματα. Είχε και το σουγιά. Αλλά δεν σκό-

πευε να έρθει σε τόσο κοντινή επαφή με αυτούς τους ανθρώπο-

υς για να το χρησιμοποιήσει. Αυτός ίσως να ήταν χρήσιμος αλ-

λού. Για εκ γενετής απειλητικούς τύπους όπως ο μεθύστακας. 

Ο τεμπέλης ανάμεσα στα καθίσματα ήταν κούφιος. Ένα δε-

κάευρω και κάτι ψιλά, κόκκινα κέρματα, την περίμεναν στο 

εσωτερικό του. Άχρηστα πράγματα. Άνοιξε και το ντουλαπάκι. 

Ένας χοντρός φακός. Στρατιωτικός. Κάτι θα χρησίμευε αυτός. 

Βρήκε και έναν κάλυκα. 
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Ήθελε όσο τίποτα να ψάξει και το πορτ παγκάζ αλλά περί-

μενε. 

Δυο σκιές τράβηξαν το βλέμμα της αμέσως. Γράπωσε το 

σκαμνί. Μια γιαγιά και ένα μικρό κοριτσάκι πιασμένες χέρι 

χέρι πήγαιναν προς το μίνι μάρκετ. «Παγωτό», φώναζε η μικρή. 

«Σταθείτε!».  

Η Κατερίνα χωρίς να το σκεφτεί, πετάχτηκε έξω και τους 

απέσπασε την προσοχή.  

«Μην μπείτε εκεί μέσα». Το βλέμμα της έπαιζε μια στη για-

γιά και το κοριτσάκι και μια στην είσοδο του μίνι μάρκετ. 

«Οι γονείς μου στην Αθήνα είπαν για κακούς ανθρώπους. 

Είσαι από αυτούς;», ρώτησε το κοριτσάκι. Η Κατερίνα πρόσεξε 

ότι κρατούσε ακόμα το σκαμνί. Αμέσως το έκρυψε πίσω της. 

«Όχι! Αλλά ίσως είναι εκεί μέσα!». 

Η γιαγιά την κοίταξε με περιφρόνηση και τράβηξε το κοριτ-

σάκι προς την πορεία τους.  

«Σας παρακαλώ, απλά περιμένετε λίγο!». 

Απρόθυμα η Κατερίνα έκανε κάποια βήματα προς τα εκεί, 

ήθελε να τους σταματήσει. Κοιτούσε νευρικά πίσω. Από το λό-

φο που ερχόταν ο δρόμος για το κέντρο της πόλης, διέκρινε ένα 

γκρι όχημα που κινούταν με ταχύτητα.  

«Ας είναι αυτός...», σκέφτηκε. 

«Τρέχα Ελενίτσα, τρέχααα...», η φωνή της γιαγιάς επιβεβα-

ίωσε τον εφιάλτη της. Το κοριτσάκι κλαίγοντας βγήκε από την 

πόρτα του καταστήματος και έτρεξε προς την Κατερίνα. Είχε 

αίματα στο φανελάκι της. Η γιαγιά μετά βίας σύρθηκε μέχρι 

την είσοδο όπου σπάραζε. Μια λεπτή γυναίκα με πληγές σε 

πρόσωπο και χέρια ακολουθούσε τη μικρή Ελένη. 

«Ασ' την βρε γαμημένη», είπε η Κατερίνα και με ένα άτσα-

λο χτύπημα στο κεφάλι αυτού του πράγματος, το πέταξε κάτω 

ανάσκελα. Πήρε αμέσως αγκαλιά την μικρή. 

«Σε δάγκωσαν, σε γρατζούνισαν;». Το κοριτσάκι έγνεψε 

αρνητικά.  

«Η γιαγιά», ψέλλισε. Η Κατερίνα την έψαξε για να σιγουρε-

υτεί. 

«Θα κάτσεις ήσυχη μέσα στο αυτοκίνητο, εντάξει; Δεν θέλω 

να κοιτάς όμως. Θα σου φέρω εγώ παγωτό. Και εγώ θέλω, εν-

τάξει;». 

«Η γιαγιά;». 
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«Θα την πάμε στο νοσοκομείο και θα γίνει καλά. Κάτσε μέ-

σα τώρα».  

Την έβαλε στο πίσω κάθισμα και έκλεισε τις πίσω ασφάλει-

ες. Έβγαλε το σουγιά και χωρίς δισταγμό τον έμπηξε στο μάτι 

από αυτού του δαίμονα κυνήγησε τη μικρή. Σηκώθηκε και πά-

τησε το μικρό μαχαίρι με το μποτάκι της για να σιγουρευτεί. 

Μια κόρνα την έκανε να πεταχτεί από τον φόβο της. 

«Εσύ; Τι έγινε εδώ;».  

Ο Οδυσσέας είχε αφήσει στην άκρη το ταξί του. Στεκόταν 

τρομοκρατημένος από αυτά που έβλεπε. Είχε τα χέρια στο κε-

φάλι, λες και τραβούσε τα κοντά μαλλιά του 

«Δεν άκουσες τίποτα;», τον ρώτησε αυστηρά η Κατερίνα. 

«Ειδήσεις εννοείς; Όλη μέρα έχω μουσική στο ταξί, όχι». 

«Έγινε... αυτό!», του έδειξε έναν άνδρα που πολύ αργά, μό-

λις έβγαινε από την πόρτα του μίνι μάρκετ. Φορούσε μπεζ 

σορτς, βυσσινί τιράντες και φανέλα της εθνικής Ελλάδος. Τα 

πόδια του αιμορραγούσαν ακατάπαυστα. 

«Ήταν άνθρωποι. Δεν ξέρω αν είναι ακόμα. Επιτίθενται μό-

λις πλησιάσουν. Αν σε δαγκώσουν γίνεσαι σαν αυτούς. Σαν 

κολλητική ασθένεια. Σαν λύσσα. Άλλοι κινούνται αργά, άλλοι 

πιο γρήγορα. Αν έχεις κάποιο όπλο θα μας χρησιμεύσει». 

«Όπλο;», μονολόγησε ο Οδυσσέας που είδε τον αργό αυτό 

τύπο να έχει πλησιάσει και όντως να δείχνει απειλητικός.  

«Πρόσεχε!». 

Η Κατερίνα έκανε ένα βήμα δεξιά και απέφυγε τα δόντια 

αυτού του πράγματος. Πήρε από κάτω το σκαμνί και κατάφερε 

ένα χτύπημα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του. Χτύπησε με 

δύναμη άλλη μια φορά σωριάζοντας τον κάτω, βλέποντας πα-

ράλληλα και το ξύλινο ρόπαλο της να γίνεται τρία κομμάτια. 

Το ψοφίμι, κινήθηκε έρπειν άλλαξε στόχο και σαν το φίδι 

πλησίαζε τον Οδυσσέα που είχε παγώσει στη θέση του. Κοιτο-

ύσε τα δόντια, το παραμορφωμένο πρόσωπο. Άκουγε τον τσι-

ριχτό του βρόγχο.  

Μπήκε τρέχοντας στο ταξί με τρόπο που η Κατερίνα νόμιζε 

ότι θα έβαζε μπρος να φύγει. Με μεγάλη ευλυγισία παρά τα 

κιλάκια του βγήκε από την πόρτα του συνοδηγού κρατώντας 

ένα χοντρό στειλιάρι. Το βλέμμα του ήταν λιγάκι άδειο και α-

πορημένο στην αρχή. Πήγε πίσω από αυτόν που κάποτε ήταν 

ένας 45αρης συνταξιούχος δημοσίου και με δυο δυνατά χτυπή-

ματα του διέλυσε το κεφάλι. 
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«Τι κάνουμε τώρα;», ρώτησε μετά από λίγο ασθμαίνοντας 

από φόβο. 

«Έχεις γονείς;». 

«Οι γονείς μου είναι στην Κύπρο διακοπές. Δεν έχω κανέ-

ναν άλλον στο σπίτι». 

«Στο πατρικό σου μένεις;», ρώτησε η Κατερίνα. 

Σοβαρά; Αυτό σε καίει τώρα; 

«Πριν κάνουμε κάτι θα μπούμε εδώ και θα πάρουμε οτιδή-

ποτε μπορεί να μας χρησιμεύσει. Δεν ξέρουμε τι θα συναντή-

σουμε αργότερα», είπε δείχνοντας το μίνι μάρκετ η Κατερίνα. 

«Να κλέψουμε;». 

«Έμαθα ότι στην Αθήνα γίνεται χαμός. Δεν νομίζω να έχουν 

ισχύ πια τα λεφτά σου. Όχι αυτή τη στιγμή. Στο ταξί έχεις κάτι 

άλλο πέρα από αυτό το ξύλο;». 

«Έχω ένα καινούργιο κουτί πρώτων βοηθειών. Όχι από αυτά 

των εννιά ευρώ, είναι καλό. Έχω κατσαβίδια, κλειδιά. Α! Έχω 

και το μπαστούνι», είπε και πήγε στο πορτ παγκάζ. Τις πέταξε 

το στειλιάρι και μετά από λίγο είπε, «Πιάσε». 

Ένα βαρύ μεταλλικό ματσούκι που κλείδωνε το τιμόνι με τα 

πετάλια προσγειώθηκε δίπλα στα πόδια της. Είδε τον Οδυσσέα 

να βάζει στην κωλότσεπη και δυο μεγάλα, χοντρά κατσαβίδια. 

«Αυτό το αυτοκίνητο δικό σου είναι; Έχει ένα παιδί μέσα», 

παρατήρησε. 

«Τώρα είναι δικά μου και τα δύο», είπε με νόημα η Κατερί-

να. 

  

77.. 

«Να είσαι έτοιμος για το οτιδήποτε. Αν με δαγκώσουν, σκό-

τωσέ με. Μην με αφήσεις να γίνω έτσι». 

Ο Οδυσσέας, θέλοντας και μη, είχε μπει στο νόημα.  

«Σημάδευε το κεφάλι τους, μόνο». 

Καθώς πλησίαζαν το μίνι μάρκετ είδαν τη γιαγιά της Ελένης 

να έχει γίνει τροφή για αυτά τα όντα που ακόμα δεν τους είχαν 

μυριστεί. Εκείνος κρατούσε σφικτά τα δυο μεγάλα κατσαβίδια. 

Από την αγωνία του, τα χέρια παλλόντουσαν σε κάθε χτύπο της 

καρδιάς του. Μια φορά είχε πατήσει μια γάτα με το ταξί και δεν 

κοιμήθηκε το βράδυ. Και τώρα; Τι φάρσα ήταν αυτή; 

Η Κατερίνα έδειχνε πιο ήρεμη. Κρατούσε το στειλιάρι και 

το μπαστούνι χιαστί. Πέντε πρώην άνθρωποι ήταν σκυμμένοι 
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πάνω από την άτυχη και ξεροκέφαλη ηλικιωμένη. Κάποτε άκο-

υγαν στα ονόματα Γιάννα, Ιοκάστη, Θέμελης, Κώστας και 

Μήτσος. Γείτονες και πελάτες του καταστήματος. Όλοι από 

σαραντάφευγα μέχρι εξηντακάτι. Η ιδιοκτήτρια ήταν αυτή που 

τους επιτέθηκε νωρίτερα. Ενώ το δεύτερο θύμα τους με τις τι-

ράντες, ήταν γνωστός ως Σαραβα-λά-κος, επειδή στα νιάτα του 

είχε παίξει ποδόσφαιρο στη Β' Εθνική με το Αιγάλεω. 

Η Κατερίνα προσπαθούσε να σκεφτεί ποιο σχέδιο επίθεσης 

ήταν το πρέπον. Ήταν πέντε εναντίον δυο. Αισθάνθηκε σαν 

προπονήτρια μπάσκετ σε τάιμ άουτ. Δεν πρόλαβε όμως να ο-

λοκληρώσει το συλλογισμό της. 

Με μια ινδιάνικη πολεμική ιαχή, ο Οδυσσέας έτρεξε προς το 

μέρος τους. Τα δυο του κατσαβίδια προσγειώθηκαν με επιτυχία 

σε δυο κρανία ταυτόχρονα. Η Ιοκάστη, αρκετά ευκίνητη για 

την ηλικία της, έκανε αντεπίθεση πριν προλάβει να τραβήξει 

πίσω τα όπλα του. Η Κατερίνα αποφασιστικά προσγείωσε και 

τα δυο της μαρκούτσια στη μούρη της Ιοκάστης, ξεκολλώντας 

σχεδόν το κεφάλι από το υπόλοιπο σώμα της. 

Ο Οδυσσέας της ζήτησε να του πετάξει ένα από τα δυο της 

όπλα. Δυο ψοφίμια πήγαιναν κατά πάνω του, ο Θέμελης και η 

Γιάννα. Η Κατερίνα το βρήκε κακή ιδέα. Συγκεντρώνοντας όλη 

τη δύναμη όρμησε και στα δυο, τρυπώντας τον λαιμό της Γιάν-

νας με το μπαστούνι και μετά από ισχυρό χτύπημα, έσπασε το 

σαγόνι του Θέμελη. 

Δεν είχαν εξουδετερωθεί όμως ακόμα. Ο Οδυσσέας κινήθη-

κε γρήγορα και άρπαξε και πάλι τα κατσαβίδια του. Τέσσερα 

δευτερόλεπτα αργότερα η υπόθεση είχε τελειώσει. Η Ιοκάστη 

μόνο ήταν ακόμα γονατιστή και προσπαθούσε να κινηθεί, με το 

κεφάλι της να κρέμεται από το υπόλοιπο σώμα. Θα έλεγε κανε-

ίς ότι το βαστούσε μόνο το δέρμα. Όχι για πολύ. 

«Τζόλε στο πέναλτι...», ψιθύρισε ο Οδυσσέας και με ένα 

λάκτισμα έστειλε το κεφάλι της πρώην ιδιοκτήτριας μαγαζιού 

εσωρούχων επί της Σωτήρος, στον Πειραιά, μακριά. Σε ένα 

διπλανό οικόπεδο. 

«Τζόλε;». 

Ο Οδυσσέας απλά σήκωσε αδιάφορα τους ώμους. «Πάμε;», 

ρώτησε δείχνοντας προς το μίνι μάρκετ. 

Με κομμένη ανάσα προχώρησαν μέσα. Η Κατερίνα έτρεξε, 

πήρε ένα καλάθι και άρχιζε να το γεμίζει. Οινόπνευμα, βαμβά-
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κι, χλωρίνη, κάτι τεράστια ρολά χαρτί κουζίνας, κονσέρβες, 

κρουασάν και έτοιμα σάντουιτς. Ο Οδυσσέας χάζευε. 

Του φαινόταν «κάπως» το να κλέψει. Είχε να το κάνει από 

τη δευτέρα γυμνασίου. Τη μία και μοναδική φορά που έκλεψε 

μια σοκολάτα από σούπερ μάρκετ. Το είχε πει και με καμάρι 

στη μητέρα του, αλλά εκείνη τον είχε κατσαδιάσει. Η λογική 

επικράτησε της νεανικής ορμής. Και μέχρι εκείνη την ώρα. 

Η ζωή του έμοιαζε λίγο με καρδιογράφημα σαν αυτό της Ιο-

κάστης. Μόλις είχε σκοτώσει βέβαια κάτι ανθρώπους ή μάλλον 

ανθρώπους, αλλά πριν από αυτό... Μια τζούρα μπάφο στον 

στρατό πριν επτά χρόνια θυμόταν. 

Το έπαιζε κουλ και τυπάς με τη μουσική και την κιθάρα του, 

αλλά κατά βάθος ήταν ένας φοβητσιάρης. Αν όλο αυτό δεν ή-

ταν μια ομαδική παράνοια ή ένας εφιάλτης και όντως ζούσαν 

κάτι σαν αποκάλυψη; Ένιωθε πως έπρεπε να δράσει. 

«Έτσιιιι», ούρλιαξε και κλότσησε ένα χαμηλό ράφι σκορ-

πώντας ολούθε τα πακέτα με τα μακαρόνια. Η Κατερίνα έτρεξε 

στο μέρος του. 

«Όλα καλά;», ρώτησε παρατηρώντας ότι τα χέρια του ήταν 

άδεια. 

«Μια χαρά!», της είπε χαμογελώντας. Με γοργές κινήσεις 

πήρε ένα μικρό καρότσι και άρχισε να αδειάζει μπισκότα και 

σοκολατένια καραμελάκια. Το καβαλούσε και το έκανε πατίνι, 

τσουλώντας στους μικρούς διαδρόμους του μίνι μάρκετ ουρλι-

άζοντας. 

«Μπορείς να μην φωνάζεις; Μπορεί να έρθουν και άλλα!», 

του είπε με αυστηρό τόνο η Κατερίνα. 

«Ας πλησιάσουν», απάντησε ο Οδυσσέας την ώρα που φόρ-

τωνε την τρίτη εξάδα από εμφιαλωμένα νερά. 

«Νομίζω πως είμαστε εντάξει...», είπε μετά από λίγο. Την 

ώρα που πλησίαζαν στην έξοδο είδαν τη μισοφαγωμένη γιαγιά 

να προσπαθεί να σηκωθεί. Το άδειο βλέμμα της γύρισε προς το 

μέρος τους. Ο Οδυσσέας πήρε φόρα με το καρότσι και τη χτύ-

πησε, ανοίγοντας δρόμο. 

«Άκρη!». 

Η Κατερίνα έδειξε ενοχλημένη από αυτή τη καουμπόικη 

συμπεριφορά. Η γιαγιά μπουσουλούσε απειλητική προς το μέ-

ρος του. Ο Οδυσσέας έβγαλε για μια στιγμή τα κατσαβίδια από 

την κωλότσεπη αλλά... Συλλογίστηκε. Και τα ξανάβαλε στη 

θέση τους. Είχε τσεκάρει καλύτερο όπλο επίθεσης. 
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Δίπλα στην έξοδο είχε άδειες μπουκάλες για γκάζι. Κοντά 

στο ένα μέτρο ψηλές. Άρπαξε μια και χωρίς δισταγμό άρχισε να 

λιώνει το κεφάλι του τέρατος που σερνόταν στα παπούτσια του. 

Σε δύο λεπτά ήταν στο αυτοκίνητο βοηθώντας την Κατερίνα 

να βάλει τα πράγματα στο πορτμπαγκάζ αλλά και στο πίσω κά-

θισμα. 

«Που θα πάμε;», ρώτησε μπερδεμένη μετά από λίγο. 

«Νόμιζα ότι τα είχες υπολογίσει όλα...», απάντησε με ύφος 

ο ταξιτζής που την είχε δει ξαφνικά ράμπο. 

Σαν να πάτησε τον κατάλληλο διακόπτη που έγραφε με φω-

τεινά γράμματα: ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ. Η Κατερίνα ξεκίνησε να 

κλαίει και προσπάθησε να φύγει μακριά τρέχοντας.  

Ένιωθε πως δεν μπορούσε να πάρει ανάσα. Όλος ο κόσμος 

κατάρρεε, το συνειδητοποιούσε τώρα. Που να πάνε; Αυτά ήταν 

γαμημένα τέρατα που το ένα μεταλλάσσει το άλλο. Πως θα 

σταματήσει αυτό; Και ήταν μόνο η Σαλαμίνα ή η Αθήνα; Από 

ποια κόλαση είχαν ξεπηδήσει; Ίσως ποτέ ξανά δεν είχε ευχηθεί 

τόσο δυνατά απλά να είναι τρελή και να την ξυπνήσουν για μια 

ηρεμιστική ένεση. 

Ο Οδυσσέας την άρπαξε και την έβαλε στην αγκαλιά του 

πριν ξεφύγει τρέχοντας. 

«Συγγνώμη. Όλο αυτό, ούτε ξέρω τι είναι, ούτε εσύ και κα-

νένας νομίζω. Δεν ξέρουμε καν τι θα συναντήσουμε μερικά 

μέτρα πιο κάτω. Ή τι θα συναντήσουμε εδώ αν συνεχίσουμε να 

περιμένουμε». Εκείνη απλά έκλαιγε στον ώμο του. 

«Άκου... Θα πάμε σπίτι μου. Πιστεύω ότι είναι ασφαλές. 

Έχω και πολλά πράγματα που θα μας χρησιμεύσουν. Πάμε να 

δούμε ειδήσεις, να μπούμε στο ίντερνετ να μάθουμε. Να φάμε 

κάτι. Πιστεύω ότι ακόμα προλαβαίνουμε για ένα καλό πιάτο 

φαγητό πριν καταναλώσουμε όλες τις τυποποιημένες μπούρδες 

που κλέψαμε. Να κάνεις ένα μπάνιο και να κοιμηθείς. Έχουμε 

και τη μικρή να φροντίσουμε». 

Η θλίψη της αμέσως υποχώρησε αλλά αντιπάθησε τον εαυτό 

της. Είχε δείξει ηρωισμό και αντιμετώπισε όλα αυτά τα τέρατα 

σχεδόν μόνη της. Και ενώ φέρθηκε τόσο δυναμικά, αυτός ο 

ταρίφας που αρχικά έδειξε να σοκάρεται, με ένα «κλικ» έχει το 

πάνω χέρι της ψυχολογίας και του καθαρού μυαλού. 

«Να βάλω και στο γκαράζ μου το ταριφάμαξο», είπε ο Ο-

δυσσέας και κίνησε για το αυτοκίνητο του αλλά τον τράβηξε η 



     ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΗΣ 

 

Κατερίνα για μια ακόμη αγκαλιά. Μύριζε σαπούνι ο ιδρώτας 

του και αρκουδοαπορρυπαντικό τα ρούχα του. 

«Σκατά!».  

Τα μάτια του σταμάτησαν να μετράνε μετά τα δώδεκα και 

ήταν πολλοί ακόμα. Η Κατερίνα γύρισε και κοίταξε έντρομη. 

Ένα τάγμα από τον στρατό του διαβόλου τους είχε πλησιάσει 

ήδη στα διακόσια μέτρα. Αθόρυβοι σαν φίδια. 

«Γάμα το ταξί», είπε εκείνος και μπήκε στη θέση του οδη-

γού της μερσεντές. Η Κατερίνα χτυπούσε μανιασμένη να της 

ανοίξει τις ασφάλειες, ξυπνώντας τη μικρή. Δεν υπήρχε χρόνος 

για ήρεμες κινήσεις. Ούτε να πάει στη θέση του συνοδηγού. 

Ο Οδυσσέας πάτησε με δύναμη το πετάλι για όπισθεν. Το 

πίσω μέρος αυτού του σκουρόχρωμου τανκ, εκσφενδόνισε 

κάμποσους μακριά με την πρόσκρουση. Προσπάθησε να βάλει 

και πάλι το D για να φύγει μπροστά με την ίδια ορμή. Ο λεβιές 

δεν υπάκουε. 

«Κόλλησε γαμώ τη πουτάνα μου!», ούρλιαξε ο Οδυσσέας. 

Τα τέρατα να χτυπούσαν τα τζάμια του αυτοκινήτου. Η μικρή 

άρχισε να κλαίει και να ζητάει τη γιαγιά της. Η Κατερίνα προσ-

παθούσε να μην κοιτάει. Αν δεν τα κοιτούσε δεν θα τα προκα-

λούσε, σαν τα άγρια σκυλιά. Έτσι της έλεγε το μυαλό της. 

Το αυτόματο κιβώτιο έκανε ένα γδούπο. Η σχέση κλείδωσε 

εκεί που έπρεπε και το αυτοκίνητο έφυγε σαν σφαίρα μπροστά. 

Ήταν τόσο έντονο το «κλότσημα» που ο Οδυσσέας με το ζόρι 

το κράτησε στην πορεία του. Φλέρταρε έντονα με μια τσιμεντέ-

νια κολόνα της ΔΕΗ. 

«Μη σου γαμήσω...», είπε δείχνοντας ανακουφισμένος. 

Στην κορυφή του λόφου όπου το παραλιακό μέρος του κέντρου 

της πόλης ξεπρόβαλε, το βρομόστομα του πήρε μπρος για τα 

καλά. 

«Όχι ρε πούστη. Όχι ρε γαμημένα. Η κιθάρα μου. Ξέχασα 

την κιθάρα μου!». 

«Πλάκα κάνεις; Οδήγα να φύγουμε. Δεν γυρνάμε πίσω». 

«Θα γυρίσω το βράδυ. Ήταν δώρο από...», σταμάτησε από-

τομα και φάνηκε και πάλι συγκεντρωμένος στο δρόμο. Η Κα-

τερίνα δεν μίλησε. 
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88..  
Τρακαρισμένα αυτοκίνητα. Φωτιά σε μια παραλιακή καφε-

τέρια. Πλιάτσικο και μάχη σώμα με σώμα σε μια εκκλησία. 

Ήταν φανερό πως ο πόλεμος είχε πια ξεσπάσει. Αυτοί ήταν 

παντού. Τυφλές επιθέσεις. 

Όχι μόνο όμως από αυτά τα τέρατα. Αυτοί που έλιωναν στο 

ξύλο κάτι αστυνομικούς, δεν φαίνονταν για μεταλλαγμένοι. 

Ένας παππούς πιο κάτω δεχόταν επίθεση από τσιγγάνους. Του 

πήραν μια τσάντα. Δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Μετά τους 

τσιγγάνους ήρθε ο κυρ Παύλος και τον δάγκωσε στο σβέρκο. 

Γνωστός ζητιάνος της περιοχής ο κυρ Παύλος που έχασε δυο 

περιουσίες στα χαρτιά. 

«Μα πριν είκοσι λεπτά πέρασα», μουρμούρισε ο Οδυσσέας. 

Ένα σούπερ μάρκετ εκεί κοντά είχε κυριολεκτικά κατεδα-

φιστεί η πρόσοψη του και το ισόγειο. Τα ράφια ήταν στη μέση 

του δρόμου, όλα άδεια. Και δίπλα, ένα σχολείο. Μέσα από το 

κλειδωμένο προαύλιο έβλεπες μικρά τέρατα. 

«Οι πρόσκοποι», ψέλλισε ο Άρης. 

«Θεέ μου, πόσα παιδιά...», μουρμούρισε η Κατερίνα. Ένα 

απότομο φρενάρισμα την ξάφνιασε. Ένας άντρας κοντά στα 

πενήντα, στεκόταν μπροστά από το αυτοκίνητο και τους σημά-

δευε με ένα όπλο. Έτρεμαν τα χέρια του. 

«Έχετε καλό αυτοκίνητο, ε; Έχετε φαγητά, τα βλέπω. Έξω, 

έξω!», φώναζε. Η κάνη σημάδευε τον οδηγό.  

«Μην μιλήσεις, μην κουνηθείς. Κράτησε ήρεμη τη μικρή», 

ψιθύρισε ο Οδυσσέας, όπου με ήρεμες κινήσεις βγήκε έξω. «Ό-

λα καλά φίλε...», είπε. 

«Σκάσε! Τα κλειδιά! Δώσε μου τα κλειδιά... Μου έφαγαν τα 

πάντα. Δεν θα φάνε εμένα όμως!». Έτρεμε από οργή. 

Ο Οδυσσέας τα πέταξε λίγο πιο μακριά από εκεί που στεκό-

ταν ο τύπος.  

«Τι κάνεις; Θες να σε σκοτώσω τώρα ρε μαλάκα;», ούρλια-

ξε βάζοντας τη ζέστη κάνη του όπλου στο μέτωπο του Οδυσσέ-

α. Σίγουρα είχε πυροβολήσει και πάλι τώρα κοντά. 

«Ζ' μπούτσαμ! Η γυναίκα μου έχει πεθάνει από καρκίνο. Οι 

γονείς μου εκεί που είναι σίγουρα θα πεθάνουν. Δεν με νοιάζει 

τίποτα. Φορτώθηκα ξαφνικά μια ηλίθια και ένα μπάσταρδο. 

Χέστηκα, δεν θα χάσω τίποτα!», ήταν η σειρά του απειλούμε-



     ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΗΣ 

 

νου να ουρλιάξει. Είδε το δάκτυλο να πιέζει τη σκανδάλη. Έκ-

λεισε τα μάτια. 

«Έφαγε τη γυναίκα μου και τα τρίδυμα μας! Η μάνα της. Η 

ίδια της η μάνα. Τη σκότωσα όμως. Την καριόλα πάντα ήθελα 

να τη σκοτώσω. Γέμιζε το βόθρο μας με το κωλοπλυντήριο που 

έπλενε όλη μέρα τα βρακιά της», είπε, ο απειλητικός πιστολέ-

ρο. Συνέχισε να σημαδεύει τον Οδυσσέα και πήγε μερικά βή-

ματα πιο κάτω. Πήρε τα κλειδιά και κατευθύνθηκε προς το α-

μάξι. 

Με τα κλειδιά στο χέρι και αφού προσπερνούσε τον Οδυσ-

σέα, η προσοχή του συνταξιούχου αξιωματικού του πολεμικού 

ναυτικού συγκεντρώθηκε στην Κατερίνα. Της φώναξε κάτι αλ-

λά κανείς δεν κατάλαβε. Το στόμα του γέμισε αίμα. Το δάχτυλο 

πάτησε τη σκανδάλη, ο ήχος τράβηξε αρκετά τέρατα που άρχι-

σαν να κατευθύνονται προς το μέρος τους. 

«Όχι, δεν το χρειαζόμαστε αυτό. Έτσι δεν είναι;», είπε ο 

Οδυσσέας που ξάπλωσε τον πρώην απειλητικό τύπο στο δρόμο. 

Του πήρε το περίστροφο και του έψαξε τις τσέπες. «Ένα όπλο 

θέλει σφαίρες, έτσι;». Βρήκε ακόμα μια δεσμίδα γεμάτη. 

Τα πέταξε μέσα στο αυτοκίνητο μαζί με το κατσαβίδι που 

τον είχε καρφώσει με δύναμη στην πλάτη. Τα ψοφίμια ήταν σε 

απόσταση αναπνοής.  

«Μην με αφήνεις έτσι...», είπε ο άνδρας φτύνοντας αρκετό 

αίμα. 

Η Κατερίνα έντρομη από την ορδή των τεράτων κοιτούσε τη 

σκηνή που η εξέλιξη της, φαινόταν αιώνας. Ο Οδυσσέας μπήκε 

στο αυτοκίνητο. Πήρε το πιστόλι και σημάδεψε τον άνδρα. Η 

σκανδάλη ζύγιζε τόνους. Τα τέρατα σχεδόν είχαν φτάσει. 

Το γκρεμισμένο άγαλμα του Αίαντα λίγα μέτρα πιο πέρα τον 

κοιτούσε μέσα στα μάτια. 

 

99..  
Ο μαλακός καναπές ήταν βάλσαμο για το σώμα της που ήδη 

διαμαρτύρονταν για την υπερένταση. Ο Οδυσσέας επέμενε ότι 

μπορούσε να ξαπλώσει στο κρεβάτι των γονιών του, αλλά εκεί-

νη αρνήθηκε. Δεν ήθελε να γίνει εισβολέας. Ακόμα και σε τέ-

τοιες καταστάσεις έπρεπε να μπορείς να προβάλεις τον εαυτό 

σου σε κανόνες και να τηρείς μια τάξη. Εξάλλου το σαλόνι ή-

ταν μια χαρά. 
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Για πατρικό σπίτι, ήταν πολύ μοντέρνο. Ίσως αυτός είχε βά-

λει το χεράκι του αφού έμενε εκεί. Ίσως όχι, ποιος ξέρει. Ήταν 

στον πρώτο όροφο μιας διπλοκατοικίας. Το διαμέρισμα του 

ισόγειου ήταν άδειο. Πρόσεξαν πολύ πριν μπουν στο ιδιωτικό 

παρκινγκ. Σάρωσαν τους γειτονικούς δρόμους για να εντοπίσο-

υν πόσο ασφαλές ήταν να μείνουν στάσιμοι εκεί αντί να φύγο-

υν. 

Και προς τα που να πήγαιναν; Δεν ήξεραν τι είναι αυτό, για-

τί οι άνθρωποι μεταμορφώθηκαν σε σαρκοβόρα τέρατα. Αν και 

δεν διέφεραν πολύ από την πρότερη μορφή τους, σίγουρα όλο 

αυτό ήταν πρωτόγνωρο. 

Τα κανάλια στην τηλεόραση έπαιζαν συνεχώς διαφημίσεις. 

Το ραδιόφωνο δεν έδειχνε να πιάνει κάποια συχνότητα. Η Κα-

τερίνα ένιωθε άσχημα που είχε ξαπλώσει, ενώ ο Οδυσσέας πή-

γαινε πάνω-κάτω νευρικά και ετοίμαζε. 

Οργάνωνε τα εφόδια τους. Έψαχνε πράγματα από το σπίτι 

που θα μπορούσαν να τα χρησιμοποιήσουν σαν όπλα ή εργαλε-

ία. Έφτιαχνε μια πρώτη άμυνα από πλαστικές και παλιές ξύλι-

νες καρέκλες στη σκάλα βαλμένες ανάποδα, αν δέχονταν επί-

θεση από την κύρια είσοδο. 

Στο τραπέζι μπροστά της, άστραφταν τρία μεγάλα κυνηγετι-

κά μαχαίρια. Τα έκανε συλλογή ο καινούργιος της φίλος. Ώρα 

να φανούν χρήσιμα. 

Η ατάραχη αναπνοή και ο γλυκός ύπνος της μικρής Ελένης 

που είχε χαθεί στην αγκαλιά της, την ηρεμούσε. Θα έλεγε κανε-

ίς, ότι η μια χάριζε στην άλλη την απαραίτητη γαλήνη, έστω για 

λίγες στιγμές. Η μικρή έχασε σε μια στιγμή την γιαγιά της, κα-

τά πάσα πιθανότητα δεν θα έβρισκε και πάλι τους γονείς της 

και παρόλα αυτά όμως ήταν ήσυχη. Σαν να καταλάβαινε τη 

δύσκολη κατάσταση. Μπορούσε ακόμα να απολαύσει μια αγ-

καλιά και φροντίδα. Έστω μιας ξένης. 

«Οι ειδήσεις έχουν ξεμείνει μερικές ώρες πίσω στο ίντερ-

νετ...», είπε ο Οδυσσέας ελαφρώς λαχανιασμένος, καθώς κάθι-

σε στην απέναντι πολυθρόνα. Η Κατερίνα του έκανε σινιάλο να 

μην μιλάει δυνατά δείχνοντας του την Ελένη. Εκείνος έγνεψε 

καταφατικά. 

«Τηλέφωνο δεν σηκώνει κανείς. Πήρα αστυνομία, πυροσ-

βεστική. Παπάρια!», ψιθύρισε. 

Η Κατερίνα ανακάθισε στον καναπέ, φτιάχνοντας μια φωλιά 

από μαξιλάρια για τη μικρή και πήρε τον Οδυσσέα προς την 
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κουζίνα. Δεν είχε ξαναδεί τόσο μεγάλη κουζίνα, ήταν πιο μεγά-

λη και από το σαλόνι. 

«Ξέρεις, ό,τι και να έκανες σωστό θα ήταν», του είπε αφού 

κάθισαν γύρω από το στρογγυλό τραπέζι. 

«Δεν ξέρω. Είχα να παίξω ξύλο από το δημοτικό και τώρα 

δίνουμε μάχες με τέρατα. Σουρεάλ! Αφήσαμε κάποιον να τον 

φάνε. Αλλά πως να πυροβολούσα εν ψυχρώ;». 

«Σουρεάλ;». 

«Είσαι δυνατός. Δεν δείχνεις πως πέρασες αυτά που λες. 

Τώρα καταλαβαίνω και για την κιθάρα που φρίκαρες όταν την 

αφήσαμε πίσω», είπε η Κατερίνα σφίγγοντας το χέρι του. Ο 

Οδυσσέας χαζογέλασε. 

«Εννοείς για τη γυναίκα μου που πέθανε από καρκίνο;», α-

πάντησε ξεκαρδισμένος. 

«Πως μπορείς και γελάς με αυτό;». 

«Γιατί απλά δεν έγινε. Είπα μια μαλακία να του αποσπάσω 

την προσοχή. Να του βάλω άχρηστες πληροφορίες στο μυαλό 

και να γίνει απρόσεχτος. Η κιθάρα είναι δώρο της μάνας μου, 

πριν έντεκα χρόνια όταν τελείωσα το λύκειο». 

 «Ωχ, πόσο ψεύτες είστε!», απάντησε εκείνη και τράβηξε 

νευρικά το χέρι της. 

«Α, ναι; Κοίτα, παρ' ολίγον γυναίκα υπήρξε. Αλλά χωρίσα-

με. Με κεράτωσε και με χώρισε κιόλας. Εντάξει τώρα; Θα ευ-

χόμουν να βγάλει καρκίνο στην μύτη, αλλά...», διέκοψε λίγο 

και γέλασε. Πιο σκοτεινά αυτή τη φορά. «Ελπίζω πως τώρα θα 

έχει καταλήξει γεύμα για αυτούς». 

«Και η βέρα που φορούσες;». 

«Α, το είδες; Συνήθως το κρύβω. Δεν είναι βέρα, είναι ρεπ-

λίκα του δαχτυλιδιού από τον Άρχοντα. Ξέρεις... Του Άρχοντα 

των Δακτυλιδιών». 

Η Κατερίνα χαχάνισε κάνοντας του επιδεικτική γκριμάτσα. 

Ο Οδυσσέας σηκώθηκε και πήγε προς το ψυγείο. Έβγαλε 

μια πιατέλα με δυο τεράστια σάντουιτς.  

«Φαγητό, μπάνιο και ξεκούραση. Ας ελπίσουμε ότι έχουμε 

το χρόνο να σκεφτούμε τι σκατά θα κάνουμε».  

Σε άλλη περίπτωση η Κατερίνα θα γκρίνιαζε για την υπερ-

βολική ποσότητα φαγητού που της προσφερόταν. Όχι τώρα 

όμως. Ήταν σίγουρη πως δεν θα άφηνε ψίχουλο. 

Είχε δυο τυριά και μπόλικη μαγιονέζα, στρωμένη ιδανικά 

όμως χωρίς να ξεχειλίζει και να σε λερώνει. Δυο στρώσεις ζαμ-
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πόν και σαλάμι αέρος. Μια λεπτή στρώση από τη χθεσινή σάλ-

τσα για μακαρόνια που είχε ξεμείνει όμως, έκανε όλη τη διαφο-

ρά. Ήταν ό,τι καλύτερο είχε φάει εδώ και πολύ καιρό. 

«Έφτιαξα και ένα τοστ για την μικρή, έχει και αυτά τα για-

ούρτια με τις γεύσεις φρούτων και τη σοκολάτα», είπε ο Οδυσ-

σέας καθώς με μια δαγκωνιά εξαφάνιζε σχεδόν το μισό του 

σάντουιτς. 

«Σ' ευχαριστώ...», απάντησε η Κατερίνα μπουκωμένη. Είχε 

ξεκινήσει ήδη να εξαφανίζει το λαχταριστό γεμιστό ψωμί της. 

  

1100..  
Νόμιζε πως θα έκοβε το σκοτάδι με μαχαίρι. Δεν είχε ιδέα 

πόση ώρα κοιμόταν. Άναψε ένα μικρό πορτατίφ. Κανένας στο 

δωμάτιο, ούτε η Ελένη. Σηκώθηκε από τον καναπέ με αφόρητο 

πόνο στο σβέρκο. Προσπάθησε να κοιτάξει έξω μέσα από τις 

γρίλιες αλλά μάταια. 

Για μια στιγμή πίστεψε ότι όλο αυτό ήταν ένα κακό όνειρο. 

Ένας εφιάλτης διεστραμμένος και ίσως επηρεασμένος από τις 

ταινίες που έβλεπε ενίοτε. Μια φωνή την προσγείωσε απότομα 

στην πραγματικότητα. 

«Βοήθεια! Πώπωωω! Βοηθήστε με! Όχι Βαγγελίστρα μο-

υ...». Ανατρίχιασε. Η φωνή μαρτυρούσε πραγματικό τρόμο και 

ακουγόταν ακριβώς στο δρόμο κάτω από το σπίτι. Προσπάθησε 

να την αγνοήσει. Κάθισε στον καναπέ νευρικά και κάλυψε τα 

αυτιά της με τα χέρια. Προσπάθησε να μουρμουρίσει ένα ρυθμό 

από κάποιο τραγούδι. Τίποτα δεν ήταν αρκετό για να αποτρέψει 

την ηχώ του τρόμου. 

Έτρεξε προς τα μέσα δωμάτια. Είδε τον Οδυσσέα να κοιμά-

ται καθιστός δίπλα σε ένα μονό κρεβάτι όπου είχε την Ελένη. 

Δεν ήθελε να τους ξυπνήσει. Ποιος ήξερε πότε θα κοιμόντου-

σαν ξανά. 

Βάδισε προς το μπάνιο και έριξε νερό στο πρόσωπό της. Δεν 

ήξερε αν η φωνή που άκουγε ήταν κάποιο παιχνίδι του μυαλού 

της ή αν όντως έφτανε από το δρόμο μέχρι εκεί. Πήρε το μπασ-

τούνι του αυτοκινήτου και δυο από τα τρία κυνηγετικά μαχαί-

ρια. Το ένα το έδεσε χαμηλά στο πόδι της και το άλλο, το μεγα-

λύτερο, το έβγαλε από τη θήκη του, κρατώντας το σφικτά. Κοί-
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ταξε από το ματάκι της πόρτας. Η άμυνα από αναποδογυρισμέ-

νες καρέκλες άθικτη.  

Άνοιξε την πόρτα έτοιμη για όλα. 

 

[...] 


