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Η αγάπη δεν δημιουργείται ούτε καταστρέφεται.
Η αγάπη μόνο μετατρέπεται.



1

Η καμπάνα, δουλεμένη στο χέρι από έναν σιδερά που 
λίγοι πια τον θυμούνταν, σκόρπισε τον μεταλλικό της 

ήχο πρώτα στους καστανούς λόφους κι έπειτα πέρα ως τη 
θάλασσα, ώσπου χάθηκε μαζί με τα κύματά της. Έμεινε για 
λίγο μια σιωπή καθαρή που μαζεύτηκε πάνω στις στέγες 
και στα παντζούρια του χωριού. Ο αντίλαλος δρασκέλισε 
τα σκαλοπάτια της εκκλησίας, γαντζώθηκε στις γωνίες από 
τα σοκάκια, πέρασε απ’ όλα τα σπίτια και τελευταία –αδύ-
ναμος πια– κάθισε απαλά πάνω στο αφράτο χιόνι. Ήταν το 
πρώτο παγωμένο πρωινό του Δεκέμβρη για το χωριό πάνω 
στους πράσινους λόφους.

Ο κυρ Πέτρος που ξεκινούσε πρώτος απ’ όλους, τράβη-
ξε μια τελευταία φορά το σκοινί της καμπάνας ως κάτω κι 
έπειτα το τύλιξε γύρω από τον καρπό του. Αυτό το κόλπο 
του το είχε δείξει ο πατέρας του όταν ήταν ακόμη εφτά ή 
οχτώ χρονών. Ήταν το μόνο που είχε μάθει να κάνει καλά 
στη ζωή του. Στο σχολείο είχε πάει μόνο μια φορά, όταν 
ήταν να τον γράψουν. Φορούσε ένα ζευγάρι λιωμένα πα-
πούτσια και τα πόδια του κρύωσαν πολύ όταν πάτησε το 
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ξύλινο πάτωμα της τάξης. Έπειτα δεν τον ξαναπήγαν στο 
σχολείο. Όταν όλα τα παιδιά μαζεύονταν στην αυλή του 
σχολείου για την πρωινή προσευχή, εκείνος –ξοπίσω από 
τον πατέρα του– άναβε κεράκι στην εκκλησία. Για εξήντα 
περίπου χρόνια πρώτα φιλούσε την Παναγία, μετά τους άλ-
λους αγίους κι ύστερα τραβούσε για το καμπαναριό. Δεν 
έκαμε άλλη δουλειά στη ζωή του. Ήξερε μόνο να διαβάζει 
την επιγραφή στην πρόσοψη της εκκλησίας «Ούτος εστίν ο 
οίκος μου» και να χτυπάει την καμπάνα.

Μαζεμένος σε μιαν άκρη στην είσοδο του στρογγυλού 
καμπαναριού, σκέφτηκε πως δεν πρέπει να είχε ξημερώσει 
πιο κρύα μέρα απ’ αυτή. Τα δέντρα είχαν πλέον κοιμηθεί γυ-
μνά, με τις ρίζες τους σκεπασμένες από ένα βαρύ πάπλωμα 
χιονιού. Τα τελευταία φύλλα του φθινοπώρου τα στοίβαζε 
ο άνεμος σε μικρές καφετιές μπάλες στην άκρη των χωρα-
φιών. Οι ώμοι του είχαν παγώσει από το πρωινό αγιάζι. Είχε 
ήδη χτυπήσει την καμπάνα μερικές φορές κι αποφάσισε να 
κάνει διάλειμμα. Λάσκαρε λίγο το σκοινί για να κουμπώσει 
τη ζακέτα του ως πάνω. Έπειτα ακούμπησε την πλάτη του 
στον τοίχο και με το χέρι που είχε ελεύθερο έψαξε για το 
φλασκί του. Το έχωσε βαθιά στην πίσω τσέπη του παντελο-
νιού κι ένιωσε το παγωμένο δερμάτινο παγούρι. Ήπιε δυο 
καλές γουλιές από το κονιάκ του και το ξανάβαλε προσε-
κτικά πίσω. Ένιωσε κάπως να ζεσταίνεται και κοίταξε προς 
τα πάνω τη βαριά καμπάνα. Έπρεπε να τη χτυπήσει λίγο 
ακόμα και πήρε να τεντώσει γι’ άλλη μια φορά το σκοινί. 

Με το τράβηγμα, τα περιστέρια στο ξέφωτο του καμπα-
ναριού φτερούγισαν τρομαγμένα. Ο κυρ Πέτρος με το σκοι-
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νί κουλουριασμένο στον καρπό, χαμογέλασε. «Κάθε πρωί 
τα ίδια» σκέφτηκε. Κάθε μέρα, και με ζέστες και με κρύο, το 
πρώτο ζωντανό πράγμα που αντίκριζε ήταν αυτά τα που-
λιά – οι μόνοι φίλοι του. Από το γείσο του καμπαναριού 
μέχρι σχεδόν τα ριζά του είχαν σκαρώσει φωλιές σαν τού-
φες πάνω στις ασβεστωμένες χαραματιές του τοίχου. Άμα 
κανείς τα χάζευε από κάτω, έμοιαζαν με πουρνάρια που φύ-
τρωναν γεμάτα ζωή, πούπουλα και κουτσουλιές. Του ήρθε 
τότε του κυρ Πέτρου μια σκέψη που ήταν παραπάνω από 
τολμηρή για έναν άνθρωπο που είχε κλέψει μόνο μια φορά 
από το παγκάρι και μόνο μια φορά είχε πει ψέματα – πως 
τάχα έχει μπει σε αεροπλάνο. Του ήρθε λοιπόν να κουνήσει 
δυνατά πέρα δώθε το σκοινί και ν’ αναστατώσει όλη αυτή 
τη φτερωτή ζωή που φώλιαζε στα ζεστά. Χαμογέλασε άθε-
λά του μ’ αυτήν την κατεργαριά που του μπήκε στο μυα-
λό. Και την τόλμησε μόλις χαλάρωσε κάπως τον κόμπο και 
τράβηξε απότομα το σκοινί. 

Τα άμοιρα πτηνά τρόμαξαν από το ξαφνικό τράνταγμα 
και ξεμύτισαν αλαφιασμένα από τις φωλιές τους για να 
βρουν ανοιχτό αέρα και να γλιτώσουν. Στην προσπάθειά 
τους αυτή έπεσαν το ένα πάνω στ’ άλλο, κουτούλησαν ανα-
μεταξύ τους κι έβαλαν όλη τη δύναμή τους για ν’ ανέβουν 
πιο ψηλά, ως την έξοδο. Ξάφνου, πλημμύρισε ο κρύος θό-
λος από κρωξίματα και σπρωξιές από φτερούγες τρομαγ-
μένες. Του φάνηκε κάπως μαγευτικό αυτό το ξαφνικό ανα-
κάτεμα από πούπουλα και ολόλευκες νιφάδες χιονιού που 
τον τύλιξαν από ψηλά. Το καμπαναριό τού έμοιαζε πλέον 
με νυφούλα ολοστόλιστη και καμαρωτή. Έμεινε να κοιτάζει 



10 Ε ΛΕΝΑ ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ

ψηλά, ζαλισμένος από το θέαμα. Γλυκάθηκε και ήθελε κι 
άλλο, όπως τα παιδιά χαζεύουν κι απορροφώνται από το 
αποχαυνωτικό γύρισμα στο μαλλί της γριάς και ξεχνούν 
πως η ζαχαρένια βέργα είναι γι’ αυτά. Τράνταξε μια ακόμη 
φορά το σκοινί κι έπειτα το τράβηξε ίσαμε κάτω στη φτέρνα 
του, για να το αφήσει έπειτα απότομα να κάνει μεγάλους 
κύκλους στον αναστατωμένο θόλο.

Από τον λάθος υπολογισμό στο τράβηγμα να πεις, από 
το αλκοόλ που έκανε βόλτες στο αίμα του ή από τη λαχτά-
ρα του να παίξει κι άλλο με τα πουλιά, παραπάτησε μερι-
κά βήματα, έφερε έναν γύρο τον εαυτό του και χτυπώντας 
στον τοίχο, σωριάστηκε πάνω σε μια στοίβα από πούπου-
λα, χιόνι και κλαδάκια. Από πάνω τον σκέπασε, με διαφορά 
μιας ανάσας, η παλιά πελώρια σκαλιστή καμπάνα.

•

Στον τελευταίο χτύπο της ο Παναγιώτης μισάνοιξε τα μά-
τια. Το δειλό φως της αυγής του φάνηκε εχθρικό και ξένο. 
Τράβηξε νευρικά το κουρελιασμένο πάπλωμα πιο πάνω και 
τα ξανάκλεισε. Δεν μπόρεσε να ξανακοιμηθεί όμως ούτε για 
ένα λεπτό γιατί μόλις άκουσε την πόρτα της αυλής να κλεί-
νει με δύναμη, του έφυγε όλος ο ύπνος. Έτριψε τον σβέρκο 
του που τον πονούσε. Ποτέ δεν είχε καταλάβει γιατί περίσ-
σευε τόσο μαζεμένο δέρμα εκεί. Ούτε γιατί το μέτωπό του 
ήταν τόσο πλατύ και φαρδύ, σαν να τον είχαν χτυπήσει με 
φτυάρι αμέσως μόλις γεννήθηκε. Είχε παρατηρήσει πολλά 
άλλα μέτωπα στο χωριό. Κανένα δεν έμοιαζε με το δικό του. 
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Ήταν διαφορετικά, στρογγυλά και κυρτωμένα. Σκέφτηκε 
πως ίσως έπρεπε να μάθει κάποια στιγμή.

Συνέχισε όμως να τρίβει τον σβέρκο του. Μόλις ένιωσε 
το κεφάλι του κάπως να ξεμουδιάζει, προσπάθησε να βάλει 
σε σειρά τα βήματα που έπρεπε να κάνει. «Πρώτα, ένα δύο 
τρία, βάζω δύναμη στα πόδια» είπε στον εαυτό του. «Ένα, 
δύο, τρία» έσφιξε τις φτέρνες του, τις γάμπες του, τους μη-
ρούς του. Έστριψε το σώμα του κάθετα στο στρώμα και βά-
ζοντας δύναμη στα χέρια ανασήκωσε τον κορμό του. Κάθι-
σε πάνω στο μικρό του κρεβάτι και κοίταξε το διαφημιστικό 
ρολόι στον απέναντι τοίχο. Έδειχνε κάποια ώρα, αλλά αυτό 
δεν του το είχε μάθει κανείς. Και φυσικά όχι ο πατέρας του 
που δεν ήταν εκεί για να τον ρωτήσει – η αυλόπορτα είχε 
ακουστεί μόνο μία φορά. Θυμήθηκε την καμπάνα και κατά-
λαβε ότι ήταν ξημερώματα. Ο πατέρας του, ο Ευθύμης, πή-
γαινε αυτή την ώρα στη στάνη για να ταΐσει τα ζώα. Έπειτα 
θα ξεκουραζόταν για μερικές ώρες στο καφενείο.

Στάθηκε έτσι καθιστός για λίγα λεπτά. Τα πόδια του εί-
χαν αρχίσει να ζωντανεύουν. Πρώτα το δεξί όμως, γιατί το 
αριστερό εκτός από πιο κοντό ήταν και πιο αργό. Η μικρή 
γειτονιά στο χωριό το μουρμούραγε από την πρώτη μέρα 
της ζωής του. «Σαν λειψό είναι τούτο ’δω» έλεγε και ξανά-
λεγε η Βαγγελιώ του ράφτη που τις κόρες της ούτε να τον 
κοιτάξουν δεν τις άφηνε. Μήτε που πάτησε καμιά από το 
σοκάκι τους εκείνη την Τετάρτη στις έντεκα το πρωί. Είδαν 
από τα παραθυρόφυλλά τους το φαρδύ μέτωπο να ξεπρο-
βάλλει μαζί με τα βογκητά της εγκυμονούσας, είδαν και τα 
σχιστά μάτια, σκιάχτηκαν κι άρχισαν τα σταυροκοπήματα. 




