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Σ’ ένα μεγάλης διαρκείας εναντίον 
έζησα μες στην ευμάρεια.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ, Εκ του πλησίον
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Το βιβλίο αυτό είναι μυθιστόρημα. Η οποιαδήποτε σύμπτωση με
πραγματικά πρόσωπα, ονόματα ή συμβάντα είναι εντελώς τυχαία.
Τόποι, πόλεις, δρόμοι, κτήρια, ιστορία της Αθήνας είναι πέρα για πέ-
ρα αληθινά.
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Αφιερωμένο σε όλους εκείνους οι οποίοι, 
σε κρίσιμη στιγμή της ζωής τους, 

είχαν τη δύναμη ν ’ αποδεσμευτούν 
από λανθασμένα πρότυπα και πεποιθήσεις

και βρήκαν το κουράγιο να προχωρήσουν σε ριζικές αλλαγές, 
αφήνοντας να μπει φρέσκος αέρας 

στις σχέσεις τους και στη ζωή τους.
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Μ Ε Ρ Ο Σ  Π Ρ Ω Τ Ο

���

Αἵδ’ εἰσίν Ἀθῆναι, Θησέως ἡ πρίν πόλης.
(Από εδώ είναι η Αθήνα, η προηγούμενη πόλη του Θησέα.)

ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΖΩΦΟΡΟ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥ*

* Αποτελούσε το όριο μεταξύ της παλαιάς πόλης του Θησέα και
της νέας που έκτισε ο Αδριανός.
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Ήταν μια φορά κι έναν καιρό μια πόλη μαγική και ζηλεμένη,
αίνιγμα μεταφυσικό, ένας δότης πολιτισμού, 
η οποία ζούσε μέσα σ ’ ένα πανηγύρι φωτός, 
με μια πνευματική κληρονομιά που την βοηθούσε 
να πορεύεται στους ορίζοντες του παράλογου 
και στους δύσκολους καιρούς, ως έκτακτη σωτηρία…
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Μ Ι Α  Ν Υ Χ Τ Α  Μ Ε  Π Α Ν Σ Ε Λ Η Ν Ο

���

Τ
Ο ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ ΜEΓΑΡΟ ΣΤΕΚΕΙ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΣ

στην αρχή της οδού Πανεπιστημίου, δρόμου τον ο -
ποίο οι παλιοί Αθηναίοι θυμούνται αρχικά ως «Βου-

λεβάριον» και αργότερα ως «Λεωφόρο με τις Γαζίες». Ένα
από τα ωραιότερα νεοκλασικά κτήρια της Αθήνας, η οικία
Χρυσολωρά-Αλφιέρι βρίσκεται απέναντι από το Ιλίου Μέ-
λαθρον και το Οφθαλμιατρείο Αθηνών. Το τριώροφο, κτι-
σμένο το 1870 σε σχέδια του αρχιτέκτονα Λύσανδρου Καυ-
ταντζόγλου, εντυπωσιάζει με την αναγεννησιακού στυλ εί-
σοδό του, με τις μαρμάρινες κολόνες, τις βενετσιάνικες κα-
μάρες με το θαυμάσιο ζωγραφικό διάκοσμο του Μπιλαντσό-
νι, τα κομψά αγάλματα στις γωνίες, τα μπαλκόνια με τα
μασίφ σιδερένια σκαλιστά κιγκλιδώματα και τα μεγάλα πα-
ράθυρα με θέα σε αυτό που αποτελεί ό,τι ωραιότερο έχει να
επιδείξει η πόλη των Αθηνών, μετά τα αθάνατα μνημεία της
Ακρόπολης, και το οποίο οι κάτοικοί της ονομάζουν «Αθη-
ναϊκή Τριλογία», δηλαδή την Εθνική Βιβλιοθήκη, το Πανε-
πιστήμιο και την Ακαδημία, και τα τρία αξεπέραστα δείγ-
ματα αθηναϊκού κλασικισμού.

Ένας κατάφυτος κήπος, κλεισμένος μέσα σε ψηλό πέ-
τρινο τοίχο, για να εμποδίζει τους περαστικούς να βλέπουν
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το εσωτερικό του, αποτελεί τη μαρτυρία της αποτυχίας
μιας ανθρώπινης προσπάθειας να υποτάξει τη φύση. Ο κή-
πος συμπληρώνει το μέγαρο από την πίσω μεριά και συνο-
ρεύει με τους Βασιλικούς Στάβλους που έχουν πρόσοψη
στην αρχή της οδού Σταδίου, στη θέση της οποίας τα παλιά
χρόνια βρισκόταν ένα βαθύ ρέμα, το οποίο διαμορφώθηκε
αργότερα σε δρόμο.

Η βαριά πόρτα της εισόδου του μεγάρου Χρυσολωρά-
Αλφιέρι, με τις ξύλινες διακοσμήσεις και το σκαλιστό
μπρούντζινο ρόπτρο, οδηγεί κατευθείαν στον πρώτο όροφο
και δέχεται τον επισκέπτη σε ένα μεγάλο κυκλικό χολ,
στρωμένο με λευκά μάρμαρα Πεντέλης. Δεξιά και αριστε-
ρά, σκαλιστές πόρτες με διακοσμητικό μοτίβο την Αφροδί-
τη και τους τέσσερις Ερωτιδείς ανοίγουν στο μεγάλο σαλό-
νι με τις οροφογραφίες του Νικολάου Γύζη, την τραπεζαρία
με τις γύψινες διακοσμήσεις, τη βιβλιοθήκη με τα βαριά εγ-
γλέζικα έπιπλα και την αίθουσα μουσικής με τις εντυπω-
σιακές τοιχογραφίες του Κόντογλου, στο κέντρο της οποίας
δεσπόζει ένα λευκό πιάνο με ουρά. Από το ίδιο λευκό μάρ-
μαρο Πεντέλης είναι και οι δυο σκάλες οι οποίες, κυκλικά, η
μια από τα δεξιά και η άλλη από τα αριστερά, οδηγούν στο
δεύτερο όροφο με τις τέσσερις κρεβατοκάμαρες, τα δυο
μπάνια και το δωμάτιο ραπτικής. Όλα τα δωμάτια έχουν το
δικό τους τζάκι, παρόλο που η οικία Χρυσολωρά-Αλφιέρι
είναι από τα πρώτα μέγαρα της Αθήνας με κεντρική θέρ-
μανση, τρεχούμενο νερό και ηλεκτροφωτισμό. Μέσα σ’ αυ-
τή την εξαιρετική αξιοπρέπεια του σπιτιού, δύσκολο να φα-
νταστεί κανείς πως θα μπορούσαν ποτέ να είχαν ακουστεί
συζητήσεις χυδαίες και να είχαν λεχθεί λόγια άπρεπα.
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Στο βάθος, στο σημείο που τελειώνει το χολ, κρυμμένα
πίσω από κόκκινες βελούδινες κουρτίνες, οι οποίες δίνουν
μια θεατρική άποψη στο χώρο, ξύλινα σκαλοπάτια κατεβά-
ζουν στο ισόγειο. Εκεί βρίσκονται τα διαμερίσματα του
προσωπικού, η κουζίνα και η πρόχειρη τραπεζαρία, χώρος
στον οποίο η οικογένεια περνάει την περισσότερη μέρα της
και παίρνει όλα τα ανεπίσημα γεύματά της. Δίπλα στην ευ-
ρύχωρη κουζίνα, το πλυσταριό και η αποθήκη τροφίμων έ-
χουν έξοδο κατευθείαν στον κήπο.

Το μεγάλο αίθριο, στολισμένο με ψάθινες βιενέζικες πο-
λυθρόνες, καταλαμβάνει όλο τον τρίτο όροφο του σπιτιού.
Από εκεί φαίνεται η πόλη να πλαισιώνεται ολόγυρα από μια
σειρά χαμηλών ορεινών όγκων: στα βόρεια βρίσκεται η Πάρ -
νηθα, δυτικά ο λόφος του Αιγάλεω με τον Ελαιώνα, βορειοα -
νατολικά η Πεντέλη και ανατολικά ο Υμηττός. Η Ακρόπολη
και ο λόφος του Φιλοπάππου συμπληρώνουν με τη μεγαλο-
πρέπειά τους τη θέα. Από τη βορειοδυτική πλευρά του με-
γάρου ξεχωρίζει ο Λυκαβηττός με το εξοχικό Κολωνάκι
στους πρόποδές του, το οποίο έχει ήδη συμπεριληφθεί στο
σχέδιο πόλεως και έχει αρχίσει η οικοδόμησή του. Από την
κάτω μεριά της οδού Πανεπιστημίου διακρίνονται η πλα-
τεία Ομονοίας με το Δημοτικό Θέατρο Αθηνών, το σκούρο
πράσινο του Βοτανικού Κήπου και η αρχή της οδού Πατη-
σίων με τις ωραίες επαύλεις και τους ολάνθιστους κήπους
την άνοιξη. Ο δρόμος αυτός οδηγεί στα Πατήσια, προάστιο
της Αθήνας, όπου τις Κυριακές Αθηναίοι και Αθηναίες έ-
φιπποι κάνουν τον περίπατό τους μέχρι τον Πύργο της Βα-
σιλίσσης. Στο βάθος, κτισμένο με πεντελικό μάρμαρο σε
νεοκλασικό ρυθμό, το Μετσόβιο Πολυτεχνείο σβήνει τον ό-

Η ΞΥΠΟΛΥΤΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
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γκο του στον ανοιχτό ορίζοντα. Από τη βόρεια πλευρά του
αίθριου φαίνεται ο Αρδηττός και οι τελευταίες κερκίδες του
Σταδίου. Βορειοανατολικά διακρίνονται η πλατεία Συντάγ-
ματος με τα Ανάκτορα, ο Βασιλικός Κήπος, ένα μέρος του
πολυτελέστατου ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρετανία», κτηρίου
στο οποίο παλιά στεγαζόταν η Γαλλική Αρχαιολογική Σχο-
λή, και τα νεοκλασικά σπίτια της Πλάκας. Λίγο πιο κάτω,
επί της οδού Σταδίου, φαίνεται το κτήριο της Βουλής των
Ελλήνων. Πέρα βαθιά προς το Νότο, τις μέρες που φυσάει
βοριάς και η ατμόσφαιρα είναι καθαρή, φαίνεται και ο Σα-
ρωνικός. Από το αίθριο του τριώροφου, η Αθήνα, καινούργια
αλλά επαρχιώτισσα ακόμα, καθώς υφαίνει την ιστορία της,
εκτείνεται ολόγυρα μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι, δυναμική
και κυρίαρχη.

Το μέγαρο Χρυσολωρά-Αλφιέρι μοιάζει με ένα εργα-
στήριο όπου ο αρχιτέκτονας πειραματίστηκε σε μια αποθέ-
ωση νέων ιδεών. Εσωτερικά, το οικοδόμημα αποτελεί ένα
εξαιρετικό δείγμα καλαισθησίας και κομψότητας. Ένας
θρίαμβος μεταξωτών ταπετσαριών και βελούδινων κουρτι-
νών ταιριάζει απόλυτα με το ζωγραφικό διάκοσμο των ορο-
φών. Οι χώροι έχουν σχεδιαστεί από αρχιτέκτονες της επο-
χής, με ιδιαίτερο τρόπο ώστε ν’ αναδεικνύουν τις λεπτομέ-
ρειες των πολύτιμων επίπλων. Καθρέφτες βενετσιάνικοι,
πορσελάνες, μπιμπελό, πολυέλαιοι, κινέζικα βάζα, χειρο-
ποίητα μεταξωτά χαλιά, κρύσταλλα, μια συλλογή από ξίφη
και όπλα με ιστορία τριών αιώνων, μουσειακοί πίνακες, όλα
μοναδικά κομμάτια, ίχνη εκλεκτού ευρωπαϊκού στυλ, αλλά
και γούστου πλούσιου, ανατολίτικου, από μακρινές πατρί-
δες, μαρτυρούν την αστική ευμάρεια του ιδιοκτήτη.
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Η ΞΥΠΟΛΥΤΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Και όμως, απόψε, περασμένα μεσάνυχτα και ξημερώ-
ματα της 1ης Ιανουαρίου του 1902, η παρατηρητική ματιά
ενός αόρατου επισκέπτη, ο οποίος μπήκε κρυφά μέσα στο
μέγαρο με βήματα ασώματα, θα προσέξει πως όλα στο αρ-
χοντόσπιτο, καλαίσθητα και φροντισμένα με απαράμιλλη
νοικοκυροσύνη, δηλώνουν μια χαμένη ευδαιμονία, μια πα-
ρακμή. Οι κόκκινες βελούδινες κουρτίνες των παραθύρων έ-
χουν αρχίσει να ξεθωριάζουν. Οι μεταξωτές ταπετσαρίες
των τοίχων ξεκολλούν σε διάφορα σημεία. Οι οροφογραφίες
έχουν χλομιάσει. Κάποιοι πίνακες λείπουν, έχουν αφήσει ό-
μως τα σημάδια τους πάνω στους τοίχους. Ίσως να έχουν
πουληθεί για να σώσουν ένα επίπεδο ζωής, το οποίο άλλαξε
κάποτε στα δεδομένα της στιγμής που έφθινε μέσα στην α-
νέχεια. Όσοι πίνακες υπάρχουν ακόμα κρεμασμένοι στους
τοίχους έχουν άμεση ανάγκη συντήρησης. Τα χειροποίητα
μεταξωτά χαλιά έχουν αρχίσει να ξεφτίζουν στις άκριες. Τα
κομψά έπιπλα ζητούν επιδιόρθωση. Οι αρζαντιέρες,* άλλο-
τε γεμάτες λεπτοδουλεμένα ασημένια αντικείμενα και οι-
κογενειακά κειμήλια, τώρα, σχεδόν άδειες, περιέχουν τα ε-
ναπομείναντα κομμάτια μιας οικογενειακής μνήμης, η ο-
ποία υπήρξε μέρος και μαρτυρία της ιστορίας του ελληνικού
έθνους. Οι μπροκάρ ταπετσαρίες των καναπέδων χρειάζο-
νται ανανέωση. Το φθαρμένο ξύλινο παρκέ των δωματίων
θέλει επιδιόρθωση και τα εξαιρετικά μάρμαρα της Πεντέ-
λης, τα οποία ντύνουν το χολ και τις σκάλες, έχουν άμεση α-
νάγκη από τρίψιμο και γυάλισμα.

Στο ισόγειο, η κουζίνα είναι σκοτεινή. Στο μαρμάρινο
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πάτωμα διακρίνονται ακόμα τα υπολείμματα από ένα σκορ-
πισμένο ρόδι που κάποιος, φαίνεται, έσπασε για γούρι, για
το καλωσόρισμα του καινούργιου χρόνου. Αύριο θα το κα-
θαρίσουν, θα τρίψουν το λευκό και φαγωμένο από την πολυ-
καιρία μάρμαρο, αλλά τα σημάδια θα έχουν προστεθεί στα
ήδη υπάρχοντα των προηγούμενων χρόνων. Τα σκεύη και
τα σερβίτσια, που χρησιμοποιήθηκαν για το δείπνο, έχουν
όλα πλυθεί και έχουν μπει στη θέση τους. Δίπλα, η πρόχει-
ρη τραπεζαρία είναι ήδη στρωμένη με το σερβίτσιο του
πρωινού της επόμενης μέρας. Στο τέλος του διαδρόμου, τα
διαμερίσματα του προσωπικού είναι άδεια. Παλιές καλές ε-
ποχές, ήταν όλα γεμάτα και ξεχείλιζαν από ζωή. Το υπηρε-
τικό προσωπικό ήταν συγχωνευμένο μέσα στην οικογένεια.
Ήταν μέρος της αναπόσπαστο. Ήρθαν όμως δύσκολοι και-
ροί, λιγόστεψαν τα πρόσωπα, πολλαπλασιάστηκαν οι αφαι-
ρέσεις. Απόψε, μόνο σ’ ένα δωμάτιο με άσπρους τοίχους
τρεμοπαίζει η φλόγα ενός κεριού και μια λεπτή μικροκα-
μωμένη γυναίκα φαίνεται να ξαγρυπνάει. Το δωμάτιο έχει
πόρτα κατευθείαν στον κήπο και είναι επιπλωμένο με τα α-
παραίτητα: κρεβάτι, κομοδίνο, ντουλάπα κι ένα τραπέζι με
δυο καρέκλες. Η γυναίκα φοράει μάλλινο νυχτικό και είναι
ξυπόλυτη. Φαίνεται γύρω στα τριάντα πέντε, κοκκινομάλ-
λα, με παράξενα μάτια –το δεξί γκρίζο και το αριστερό στο
χρώμα του αμέθυστου–, οβάλ πρόσωπο, απαλό στόμα, ή-
ρεμες κινήσεις. Δεν είναι όμορφη, κάτι όμως στον τρόπο
που κινείται, στο σήκωμα του κεφαλιού, στο λύγισμα της
μέσης, στο τόξο της πλάτης, στη στρογγυλάδα του στή-
θους, στην απαλή καμπύλη των γοφών, την κάνει ενδιαφέ-
ρουσα. Παίρνει την κουβέρτα από το κρεβάτι και τυλίγεται
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στη ζέστη της. Στη φλόγα του κεριού ανάβει ένα τσιγάρο.
Τραβάει λαίμαργα δυο ρουφηξιές και κατεβάζει τον καπνό.
Ανοίγει την πόρτα σιγά, με προσοχή, μην ξυπνήσει το κοι-
μισμένο σπίτι, και βγαίνει στον κήπο. Η παγωμένη νύχτα
τής κόβει την ανάσα. Ανάμεσα στις σκιές των δέντρων και
των θάμνων, σ’ έναν ουρανό γύρω γύρω κατασκότεινο, παί-
ζει κρυφτό, ραδιούργα και φλογερή, η τελευταία πανσέλη-
νος του χρόνου που αποχωρεί. Η γυναίκα μένει άλλη μια
φορά εκστατική στο θέαμα του κήπου: Πράσινος όλο το χρό-
νο. Όσα χρόνια δουλεύει στο σπίτι, ποτέ δεν μπόρεσε να ξε-
περάσει τη μέθη του πράσινου. Όσο και να τον φροντίζει ο
κηπουρός, όσο κι αν προσπαθεί και η ίδια καθημερινά να τον
βάλει σε κάποια τάξη, κλαδεύοντας και στηρίζοντας σε βέρ-
γες θάμνους και ξεστρατισμένα κλαδιά, τόσο εκείνος θαρ-
ρείς και ακολουθεί μια δική του μυστική πορεία προς την α-
καταστασία. Ανθίζει σε λάθος εποχές, φουντώνει γεμάτος
ζωή ακόμα και το χειμώνα, σαν να είναι άνοιξη, τα δέντρα
του καρποφορούν όλον το χρόνο. Η γυναίκα σηκώνει τα μά-
τια της στον ουρανό. Το φεγγάρι την τυλίγει με την υπερβο-
λή του. Διαλέγει μια θέση στα σκοτεινά και κάθεται στο
σκαλοπάτι ν’ απολαύσει το τσιγάρο της. Ακριβό, με καπνό
άριστης ποιότητας από το Αγρίνιο, μάρκα «Βάρκας-Λέρ-
τας», αγορασμένο από το καπνοπωλείο του Ανδρέα Γαζή
στην οδό Ερμού, δίπλα στο χαρτοπωλείο Πάλλη και Κο-
τζιά. Καπνίζει ήρεμα και μ’ εγκατάλειψη. Αφήνεται στη
σιωπή της νύχτας, της συντρόφου των μεγάλων στιγμών.
Απολαμβάνει αργά το μοναδικό της βίτσιο, κρυφή πολυτέ-
λεια μιας κατά τα άλλα στερημένης ζωής. Ας είναι. Απομα-
κρύνει τα κόκκινα μαλλιά από το πρόσωπό της και σφίγγει
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την κουβέρτα επάνω της. Ας είναι χαλάλι της! Με ονειρο-
πόλα ματιά και την ηρεμία αυτών που έχουν αντέξει το α-
βάσταχτο, ατενίζει με πίστη το μέλλον, το οποίο περιλαμ-
βάνει όσα δεν της έχουν συμβεί ακόμα.

Ενώ η γυναίκα απολαμβάνει το τσιγάρο της στην ευχά-
ριστη ακαταστασία του κήπου, μέσα στο σαλόνι του πρώ-
του ορόφου όλα σιωπούν τακτοποιημένα και σκοτεινά. Οι
βελούδινες κουρτίνες, τραβηγμένες στα μεγάλα παράθυρα,
αποκλείουν απόψε το φεγγάρι από το ευρύχωρο δωμάτιο.
Στο μαρμάρινο τζάκι οι στάχτες μιας φωτιάς που έσβησε
είναι ό,τι απέμεινε από την πρωτοχρονιάτικη οικογενειακή
γιορτή, η οποία έχει από ώρα τελειώσει. Πάνω από το τζά-
κι, μέσα από το πορτρέτο της, μια ολόσωμη ξανθιά καλλο-
νή του περασμένου αιώνα κοιτάζει, με πράσινο βλέμμα σιω-
πηλής οδύνης, τα ίχνη της ένδοξης χρεωκοπίας των ενοίκων.
Το βιενέζικο ρολόι της τραπεζαρίας σημαίνει αργά, σαν πέν-
θιμο χρησμό, τρεις και ταράζει με τους χτύπους του την η-
συχία του σπιτιού. Στο γωνιακό καναπέ έχει ξεχαστεί ένας
εικονογραφημένος τόμος της βιβλιοθήκης του Ιουλίου Βερν
των εκδόσεων Σιδέρη. Σ’ ένα μικρό τραπέζι, μεταξύ των
καναπέδων, βρίσκεται ακουμπισμένος ένας φωνογράφος με
τους δίσκους του. Στο ροζ δωμάτιο της μουσικής, πάνω στο
πιάνο, ανοιχτές οι παρτιτούρες των «Σονέτων» του Σοπέν
κρατούν ακόμα στις νότες τους τη δύναμη των αναμνήσεων.

Στο δεύτερο όροφο, οι υπόλοιποι κάτοικοι του σπιτιού έ-
χουν από ώρα αποσυρθεί στα δωμάτιά τους. Ο διάδρομος
είναι σκοτεινός. Οι τοίχοι, λευκοί, με εμφανή την πατίνα που
άφησε το πέρασμα του χρόνου, είναι γυμνοί από πίνακες,
αλλά με γύψινες διακοσμήσεις, οι οποίες χαρίζουν τη λιτή
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τους κομψότητα στο χώρο. Τίποτα περιττό. Στο βάθος, πί-
σω από πόρτες μισάνοιχτες, φαίνονται τα δυο μεγάλα μαρ-
μάρινα μπάνια, πολυτελή και με τρεχούμενο νερό, σπάνιο
λούσο για την εποχή. Δεξιά, τρεις πόρτες κρύβουν δωμάτια
με θέα στον κήπο. Αριστερά, οι πόρτες ανοίγουν σε δυο δω-
μάτια με πρόσοψη στην οδό Πανεπιστημίου. Το πρώτο δω-
μάτιο στα δεξιά του διαδρόμου είναι της ραπτικής. Τα πα-
ντζούρια έχουν μείνει ανοιχτά με τις κουρτίνες τραβηγμένες
στα πλάγια, στερεωμένες με χρυσά κορδόνια που καταλή-
γουν σε φούντες. Από το μεγάλο παράθυρο φαίνεται η «φυ-
σική κουρτίνα» των δέντρων του κήπου. Στο φως της παν-
σελήνου, διακρίνονται καθαρά οι οροφογραφίες στο ταβάνι:
ο Λεωνίδας και η μάχη στις Θερμοπύλες. Ο ένας τοίχος εί-
ναι καλυμμένος με καθρέφτες «μπιζουτέ», οι οποίοι μετα-
μορφώνουν το μικρό δωμάτιο κάνοντάς το να φαίνεται δι-
πλάσιο. Στον απέναντι τοίχο, ένα ντουλάπι, στο ίδιο στυλ
με τα υπόλοιπα έπιπλα, κρύβει υφάσματα αχρησιμοποίητα
ακόμα, κεντημένα τραπεζομάντηλα, σεντόνια και πετσέτες.
Την επίπλωση συμπληρώνουν ένα τραπέζι, μια ραπτομη-
χανή «Σίνγκερ» κι ένας κομψός βελούδινος καναπές με δυο
πολυθρόνες, όλα εξαιρετικού γούστου. Πάνω στη ραπτομη-
χανή έχει ξεχαστεί ένα καλάθι με σύνεργα ραπτικής κι ένα
μισοτελειωμένο κέντημα σταυροβελονιά. Τα χρυσάνθεμα
μέσα στο βάζο, αφού έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους, έ-
χουν αρχίσει τώρα να ρίχνουν ένα ένα τα πέταλά τους πάνω
στο τραπέζι.

Στο διπλανό δωμάτιο, τα κλειστά παντζούρια και οι ερ-
μητικά τραβηγμένες κουρτίνες αφήνουν έξω το φως του
φεγγαριού. Τα έπιπλα κρεβατοκάμαρας είναι εγγλέζικα α-
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πό μασίφ καρυδιά, καλοφτιαγμένα και άνετα. Το τζάκι εί-
ναι σβηστό. Η αυστηρότητα κυριαρχεί παντού. Πάνω στο
κομοδίνο ξεχωρίζουν η εικόνα της Παναγίας της Γλυκοφι-
λούσας, ψιλοδουλεμένη με πολύτιμες πέτρες, ένας ξύλινος
σταυρός από τα Ιεροσόλυμα κι ένα λευκό πορσελάνινο βάζο
με καπάκι. Δεν υπάρχουν πουθενά σημάδια γυναικείας μα-
ταιοδοξίας, μόνο πάνω στην τουαλέτα ξεχωρίζει η πολυτέ-
λεια ενός ακριβού σετ χτενίσματος από ταρταρούγα. Στο
φαρδύ κρεβάτι κοιμάται ήσυχα μια γυναίκα. Φαίνεται με-
σόκοπη. Ίσως πάνω από εξήντα. Είναι παχουλή, με καστα-
νά μαλλιά που έχουν αρχίσει ν’ ασπρίζουν. Το δέρμα της ό-
μως είναι ακόμα λευκό και λείο, δίχως τα ανελέητα σημάδια
του χρόνου. Παρ’ όλη την ηλικία της, φαίνεται ακμαία, δυ-
νατή και καλόγουστη μέσα στο σαρκώδες πάχος της. Έχει
το ωραίο πρόσωπο μιας παρατεταμένης νιότης και αναπνέ-
ει με την ήρεμη ανάσα όσων έχουν μνήμη ανίκανη να θυμά-
ται τις κακίες των άλλων.

Στο τρίτο δωμάτιο, μεγάλο και ευρύχωρο, οι οροφογρα-
φίες απεικονίζουν τον Θεμιστοκλή και τη ναυμαχία της Σα-
λαμίνας. Η πολυτελής κρεβατοκάμαρα έχει έπιπλα γαλλικά
και αντικείμενα υψηλής αισθητικής. Όλα είναι διπλά: κρε-
βάτια, κομοδίνα, ντουλάπες, τουαλέτες. Δυο σεκρετέρ με
κομψές καρέκλες, τοποθετημένα μπροστά στα παράθυρα, έ-
χουν θέα στον κήπο. Στη γωνία στέκεται ένα καβαλέτο ζω-
γραφικής. Πάνω του στηρίζεται μια «θαλασσογραφία», η ο-
ποία περιμένει να προστεθούν οι τελευταίες πινελιές στο μα-
βή ορίζοντά της. Δίπλα, σ’ ένα μικρό τραπέζι εργασίας, είναι
ακουμπισμένα μια παλέτα, λαδομπογιές και πινέλα. Τα πα-
ντζούρια είναι κλειστά, οι κουρτίνες ανοιχτές και τραβηγμέ-
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νες στα πλάγια. Στο τζάκι η φωτιά κοντεύει να σβήσει. Δυο
νεανικά κορμιά διακρίνονται ξαπλωμένα. Δυο νεαρές κοπέ-
λες, καστανές, με την υπεροψία της νιότης στα λεπτά χαρα-
κτηριστικά των προσώπων τους, κοιμούνται ήρεμα.

Στην αριστερή πλευρά του διαδρόμου, το πρώτο δωμά-
τιο, με οροφογραφίες από τη μάχη του Μαραθώνα, είναι ε-
πιπλωμένο με κομμάτια ακριβά, κομψά και λιτά. Στο τζά-
κι η φωτιά καίει ακόμα. Τα παντζούρια των παραθύρων εί-
ναι ανοιχτά και οι βαριές κουρτίνες, τραβηγμένες δεξιά κι
αριστερά, αφήνουν την πυρακτωμένη πανσέληνο να φωτί-
σει την κοιμισμένη νεαρή καλλονή. Τα σκούρα ξανθά μαλ-
λιά της, απλωμένα στο μαξιλάρι, φαντάζουν ασημένια. Το
πρόσωπο είναι λευκό, το δέρμα φιλντισένιο. Οι μακριές βλε-
φαρίδες σκιάζουν σαν βεντάλια τα μάγουλά της. Η αναγεν-
νησιακή ομορφιά της κόβει την ανάσα. Ανήκει σ’ εκείνες τις
γυναίκες οι οποίες, μπαίνοντας σ’ ένα δωμάτιο, το φωτίζουν
τόσο πολύ που, όταν φεύγουν, αφήνουν όλους στο σκοτάδι.
Κοιμάται ανήσυχα απόψε. Στριφογυρίζει στον ύπνο της.
Ξεσκεπάζεται. Η γύμνια της λάμπει. Τα στήθη της κάτω α-
πό το νυχτικό είναι στητά και εκθαμβωτικά, οι γάμπες της
μακριές και λεπτές, καλυμμένες από χνούδι χρυσαφένιο, οι
γλουτοί στρογγυλοί και σκληροί σαν μπάλες, και είναι αδύνα-
το να την δει κανείς ξαπλωμένη και να μην την επιθυμήσει.

Στο διπλανό δωμάτιο, μια γυναίκα ξαγρυπνάει. Έχει ε-
δώ και χρόνια γνωρίσει την αϋπνία των μικρών ωρών. Οι
λάμπες των κομοδίνων είναι αναμμένες. Το κρεβάτι είναι α-
κόμα στρωμένο. Πάνω στο σεκρετέρ μια επείγουσα αλλη-
λογραφία έχει ανάγκη ν’ απαντηθεί άμεσα. Υπάρχουν α-
νοιγμένα χαρτιά με λογαριασμούς που απαιτούν να πληρω-
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θούν, υποθέσεις οι οποίες ζητούν την άμεση λύση τους, αλλά
και μια πρόσκληση με το χρυσό βασιλικό θυρεό για τον κα-
θιερωμένο μεγάλο χορό των Ανακτόρων της 2ας Ιανουα -
ρίου. Ανεπαίσθητη θλίψη επικάθεται πάνω στα έπιπλα σαν
σκόνη. Η γυναίκα έχει περάσει τα σαράντα. Είναι μεγαλο-
πρεπής, με βλέμμα που επιβάλλει τη σιωπή, ωραία, αλλά με
μια ομορφιά εξ ορισμού σκυθρωπή, η οποία φαίνεται να έ-
χει παραδοθεί τώρα σε μια σιωπηλή φθορά. Σηκώνεται,
πηγαίνει μέχρι το παράθυρο. Το ανοίγει. Σκύβει και αφήνει
το βλέμμα της να κατηφορίσει τη φωτισμένη οδό Πανεπι-
στημίου. Τα φανάρια του δρόμου είναι όλα αναμμένα. Ακό-
μα και οι γαζίες των πεζοδρομίων, συνήθως αφρόντιστες
και σκονισμένες, φαίνονται ωραίες απόψε. Είναι αργά. Πε-
ρασμένες τρεις. Ο κόσμος διασκεδάζει ακόμα στην πλατεία
Συντάγματος. Η γυναίκα ακούει τον ήχο από τα πέταλα των
αλόγων, καθώς σέρνουν τις άμαξες των ξενύχτηδων. Η πό-
λη απλώνεται μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι της. Η νύχτα
είναι φεγγαρόλουστη. Δεν αντέχει τόσο φως. Ας της κάνει
κάποιος τη χάρη να σβήσει από τον ουρανό την πανσέληνο
απόψε! Από τη συνοικία της Νεάπολης, συνοικία των φοι-
τητών, των λογοτεχνών, των ποιητών και πηγή της λαϊκής
μουσικής της Αθήνας, κανταδόροι ακούγονται να τραγου-
δούν μελωδίες του έρωτα. Η γυναίκα νιώθει τις γραμμές των
οριζόντων αδιαπέραστες. Αυτή η νύχτα δε λέει να τελειώ-
σει! Κλείνει βιαστικά το παράθυρο. Φαίνεται να την ενο-
χλούν οι μουσικές και τα τραγούδια. Το κρύο έχει προλάβει
να εισχωρήσει στο δωμάτιο. Πλησιάζει στο τζάκι. Σκαλίζει
τις στάχτες και προσπαθεί ν’ αναστήσει την πεθαμένη φω-
τιά. Προσθέτει ξύλα. Και να, οι σπίθες πετάγονται ολόγυρα.
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Οι φλόγες φωτίζουν το δωμάτιο και ζεσταίνουν την αφά-
νταστη μοναξιά της. Η γυναίκα αναστενάζει. Τυλίγεται στη
ρόμπα της και κάθεται στην πολυθρόνα μπροστά στο αναμ-
μένο τζάκι. Θα ήθελε να μπορούσε να κλάψει, έχει όμως δά-
κρυα λίγα. Από το παράθυρο μπαίνει βίαια η ασημένια νύ-
χτα. Ο ουρανός απόψε της φαίνεται αδιάφορος. Νιώθει την
ανάγκη να φωνάξει «βοήθεια» και η φωνή που βγαίνει από
τα έγκατα της ύπαρξής της είναι σκοτεινή και τραχιά.

�	

Εκείνο το ξημέρωμα της 1ης Ιανουαρίου του 1902, η Κατί-
γκω Αλφιέρι, το γένος Χρυσολωρά, καθισμένη στην πολυ-
θρόνα μπροστά στο αναμμένο τζάκι, με την καρδιά βαριά
σαν ένα σακί με πατάτες και το βλέμμα χαμένο στις οροφο-
γραφίες του Λύτρα, ένιωθε μόνη, γερασμένη και ξοφλημέ-
νη. Κοίταξε το βαμβακερό νυχτικό της μέσα από τη μάλλι-
νη ρόμπα και θυμήθηκε εκείνα τα άλλα που φορούσε παλιά,
τα δαντελένια, τα οποία άφηναν ακάλυπτα τα λεπτά μπρά-
τσα, τους στρογγυλούς ώμους και το στήθος της, που κά-
ποτε βρισκόταν στη σωστή του θέση. Ξαφνικά, από τον α-
φαλό μέχρι το κεφάλι, ένιωσε ένα διάχυτο κάψιμο εσωτερι-
κό, το οποίο εξαφανίστηκε γρήγορα, αφήνοντας ένα χλιαρό
ιδρώτα σε όλο της το κορμί. Έκανε αέρα με τη βεντάλια
που έβγαλε από την τσέπη της ρόμπας της και σκέφτηκε
πως, τελικά, καμιά από τις συμφορές της ζωής δεν μπορεί
να συγκριθεί με την απώλεια των οιστρογόνων.

Μια φορά κι έναν καιρό, για την Κατίγκω Χρυσολωρά-
Αλφιέρι το «ξυπνάω» και το «σηκώνομαι αμέσως από το
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κρεβάτι» ήταν δυο ρήματα με την ίδια έννοια και την ίδια κί-
νηση. Εδώ και μήνες, πάει ήδη ένας χρόνος, με όλο το βάρος
της καθημερινότητας –της ζωής καλύτερα–, της ήταν αδύ-
νατο να σηκωθεί από το κρεβάτι το πρωί και ν’ αρχίσει να
ζει. Πολλές φορές, όταν ούτε η μνήμη της μπορούσε να την
παρηγορήσει, επιθυμούσε να εξαφανιζόταν μαζί με όσα την
περιείχαν ή να είχε τη δυνατότητα να μείνει για πάντα στο
κρεβάτι να παρακολουθεί τις σκιές της μέρας, όπως άλλαζαν
χρώματα πάνω στους τοίχους, στο ξέφτισμα της ταπετσα-
ρίας, στους σκοτεινούς όγκους των επίπλων του δωματίου
της. Να την ξέχναγαν όλοι, να την άφηναν ήσυχη, ξαπλωμέ-
νη στο κρεβάτι, να φαντάζεται τις ένδοξες μάχες των Ελλή-
νων εναντίον των Περσών, όπως απεικονίζονταν στο ταβάνι
με τις οροφογραφίες του Λύτρα, και ν’ ακούει τα βήματα της
Ζαμπέτας στη σκάλα να της φέρνει το καθιερωμένο φλιτζάνι
τσάι, το πρώτο της μέρας, όπως μερικά χρόνια πριν, τον
καιρό που η ίδια την προσέλαβε να φροντίζει το σπίτι της ο-
δού Πανεπιστημίου, μόλις είχαν μετακομίσει στην Αθήνα α-
πό το Μονρεάλε του Παλέρμου* της Σικελίας, χήρα τότε η
Κατίγκω Αλφιέρι, το γένος Χρυσολωρά, από σπουδαία οι-
κογένεια του Βυζαντίου, με τρεις έφηβες κόρες και τη θεία
Κοκόνα Κρυσταλλένια απομεινάρι της προίκας της.

Απόψε, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, για να μην α-
ντιμετωπίσει το παρόν με τα προβλήματά του, είχε ανάγκη
ν’ αφήσει το νου της ελεύθερο να ταξιδέψει στο παρελθόν, στις
παραμικρές λεπτομέρειες, μηρυκάζοντας αργά τη θλιμμένη
γεύση της νοσταλγίας. Όμως, σε ποια εποχή να ταξιδέψει,
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τι να θυμηθεί, από πού ν’ αρχίσει, αφού όπου και να έψαχνε
έβρισκε κενό, απουσίες, ταπεινώσεις και αγωνία; Ανεξά-
ντλητη η ποικιλία του πόνου! Μόνο παλιά, πολύ παλιά, ί-
σως να υπήρξε αληθινά ευτυχισμένη, όμως εκείνο το παρελ-
θόν είχε χαθεί και το μόνο που της απέμεινε από το ιλιγγιώ-
δες πέρασμά του από τη ζωή ήταν η θεία της η Κοκόνα Κρυ-
σταλλένια και οι τρεις κόρες της. Βέβαια, οι θυγατέρες της
ανήκαν σε ένα κοντινότερο παρελθόν, πονεμένο στο μεγαλύ-
τερο μέρος του, όπως είναι πάντα το μεγάλωμα, η ενηλικίω-
ση, ενώ η θεία της ανήκε ολοκληρωτικά σ’ εκείνη την ευτυχι-
σμένη εποχή όταν παιδούλα δώδεκα χρόνων η Κατίγκω, πριν
σηκωθεί από το κρεβάτι κι ενώ ο καθαρός ουρανός της αυ-
γής άφηνε στα μάτια της τα αποτυπώματα των αστεριών
της νύχτας, άκουγε τον πατέρα της, τον άρχοντα Εμμανου-
ήλ Χρυσολωρά, που έτρεμαν μικροί και μεγάλοι, να φωνάζει
τα σκυλιά και να παραγγέλνει στο σταβλίτη να ετοιμάσει τα
άλογα για να πάει για κυνήγι στην περιοχή του Ελαιώνα της
Αθήνας, προς τον πύργο του Χατζή-Αλί Χασεκή.

Είχαν έρθει από την Κωνσταντινούπολη στην Αθήνα, το
1870, ο άρχοντας Εμμανουήλ Χρυσολωράς, σπουδαίος επι-
στήμονας και προσωπικός γιατρός του σουλτάνου, μαζί με
τις δυο του κόρες, τη Μαργιόλα και την Κατίγκω. Είχαν
χάσει τη μητέρα τους και το νεογέννητο αδερφό τους στην
επιδημία βαϊόλου* που σάρωσε την Πόλη, άρπαξε παιδιά
και ξεκλήρισε οικογένειες ολόκληρες. Ο Εμμανουήλ Χρυ-
σολωράς δεν μπόρεσε να σώσει τους δικούς του. Αδύναμος
και ανεπαρκής μπροστά στο μοιραίο, έχασε πρώτα το γιο
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του και μια βδομάδα αργότερα τη γυναίκα του, τη Θάλεια
Τζαφέρη, μια ωραία Υδραία που είχε αφήσει εποχή στα
νιάτα της και την οποία ο Εμμανουήλ Χρυσολωράς είχε πα-
ντρευτεί από έρωτα, όταν την γνώρισε σ’ ένα από τα ταξίδια
του στην Αθήνα. Ταξίδευε συχνά ο Χρυσολωράς εκείνα τα
χρόνια. Γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη, είχε έρθει
στην Αθήνα για πρώτη φορά το 1843 ως μέλος της επιτρο-
πής για την ανέγερση του Νοσοκομείου Οφθαλμιώντων, το
οποίο, όταν εγκαινιάστηκε αργότερα, το 1854, μετονομά-
στηκε σε Οφθαλμιατρείο Αθηνών. Είχε μείνει για καιρό στο
«Ξενοδοχείο των Ξένων», επί της οδού Φιλελλήνων, από τα
πρώτα ξενοδοχεία της Αθήνας, και έπεσε πάνω στον εθνικό
ξεσηκωμό των «Αυτοχθόνων», οι οποίοι διαδήλωναν με
μαύρες σημαίες εναντίον των «Ετεροχθόνων», που ήταν
Έλληνες κι εκείνοι, νεοφερμένοι στην Αθήνα από χώρες με
μεγάλες ελληνικές παροικίες, τους οποίους και αποκαλού-
σαν «ξένη ακρίδα». Οδομαχίες και διαδηλώσεις είχαν δώσει
μια όψη εμπόλεμης κατάστασης στην Αθήνα του 1843.

«Έλληνες είμαστε όλοι. Αδέρφια! Ας μη μαλώνουμε με-
ταξύ μας», φώναζαν οι πιο ψύχραιμοι.

«Παίρνουν τα πόστα που προορίζονται για εμάς. Εμείς
περάσαμε όλη την μπόρα της επανάστασης και τώρα έρχε-
ται “η ξένη ακρίδα” και κλέβει τις δουλειές οι οποίες ανή-
κουν δικαιωματικά σε εμάς!» διαμαρτύρονταν, με μίσος
θανάσιμο, όσοι θεωρούσαν τους εαυτούς τους πραγματι-
κούς Αθηναίους.

Μέσα στην εθνική αναταραχή, μια Κυριακή στην πλα-
τεία Συντάγματος, όπου οι Αθηναίοι έκαναν περίπατο υπό
τις μελωδίες της στρατιωτικής μπάντας, ανάμεσα στους
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λεβέντες φουστανελάδες και στους μοντέρνους με τις ρεντι-
γκότες και τα ψηλά καπέλα, γνώρισε ο Χρυσολωράς τη
Θάλεια Τζαφέρη, την καλλονή από την Ύδρα, ντυμένη με
την ενδυμασία του νησιού της, λες και φορούσε στολή με
παράσημα, τόσο διαφορετική, τόσο ενδιαφέρουσα, και δεν
μπόρεσε να την βγάλει από τη σκέψη του. Την κυνήγησε,
την κατέκτησε, στο τέλος την ζήτησε από τους γονείς της
κι εκείνοι συμφώνησαν αμέσως γιατί το όνομα των Χρυσο-
λωράδων ήταν από μόνο του ένας θρύλος, ένα μέτρο σύ-
γκρισης για πλούτη, φήμη, κύρος, και ο κόσμος εκείνη την
εποχή έλεγε: «Σαν τους Χρυσολωράδες». Ο Εμμανουήλ,
μέσα σε δυο μήνες, την παντρεύτηκε και την έφερε μαζί του
στην Κωνσταντινούπολη, σαν τρόπαιο από μια μάχη κερδι-
σμένη στα σημεία αλλά χαμένη στο σύνολό της, γιατί εκεί-
νος, άντρας συνετός, σιωπηλός, εσωστρεφής και συγκρατη-
μένος, είχε υποκύψει στη γοητεία της. Ήταν μια μεγάλη α-
γάπη και, όπως όλες οι μεγάλες αγάπες, ήταν φτιαγμένη α-
πό πάθος, τρυφερότητα, αλλά και τρέλα και θυμούς και ζή-
λειες, με βίαιες σιωπές και λεκτικά παραληρήματα, που ξέ-
νιζαν με την έντασή τους τον περίγυρο, προπαντός τις γυ-
ναίκες των Χρυσολωράδων, οι οποίες μεταξύ τους συζη-
τούσαν τα ανάρμοστα καμώματα της Θάλειας Χρυσολωρά.
Την έβρισκαν παθιασμένη, θεατρική, ωραία και τόσο δια-
φορετική από εκείνες, αφού οι γυναίκες της τάξης τους ήταν
σιωπηλές, άτολμες και εσωστρεφείς. Οι γυναίκες της τάξης
τους ζούσαν προσωπική ζωή μυστική και πλάγιαζαν με
τους άντρες τους τυλιγμένες στο σκοτάδι και στη σιωπή, σε
μια αρχαία τελετουργία που έμοιαζε με το «γύρο του θανά-
του». Το σημαντικό ήταν να περνούν καλά όλες τις άλλες ώ-
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ρες της μέρας και, όσο για το βραδινό, έκλειναν τα μάτια κι
έλεγαν σιωπηλά ένα «Πάτερ Ημών».

Υπάρχει μια εποχή στην ιστορία της κάθε οικογένειας,
όπου τα πάντα φαίνονται τέλεια κι ευτυχισμένα έτσι όπως
είναι, σαν να έχουν αγγίξει το θείο, και ξαφνικά, ένας κακός
άνεμος φυσά και τα σκορπίζει όλα. Αυτές είναι στιγμές που
χρειάζεται μόνο να πιστεύεις στο Θεό και να προσεύχεσαι,
διότι κανείς δε γλύτωσε από το πεπρωμένο, το αόρατο, το
ανεξέλεγκτο! Ο Εμμανουήλ Χρυσολωράς είχε έρθει, ως για-
τρός, αντιμέτωπος αμέτρητες φορές με το θάνατο, θεώρησε
όμως προσωπική ήττα την απώλεια της γυναίκας του και
του γιου του. Στην αρχή, βλαστήμησε τη ζωή, τα θεία, τη
μέρα που γεννήθηκε, τη μέρα που ήρθε στην Αθήνα, τη μέ-
ρα που ερωτεύτηκε και τη μέρα που θα πέθαινε και ο ίδιος.
Κατόπιν, στοχάστηκε πέντε μερόνυχτα πάνω στη δύναμη
την οποία έχει η αίσθηση του αοράτου στη ζωή των ανθρώ-
πων. Τι ακυρώνει το θάνατο; Πού βρίσκεται η ζωή; Στο χθες,
στο τώρα, στο ορατό ή κάπου αλλού, στα μυστικά, στα με-
ταφυσικά, στα θαύματα; Στη συνέχεια, συνηθισμένος ν’ α-
ντιμετωπίζει τον πόνο με αξιοπρέπεια, πήρε την απόφαση
να ρευστοποιήσει τη μεγάλη περιουσία του και να εγκατα-
σταθεί με τις δυο του κόρες στην Αθήνα. Ίσως είχε ανάγκη
ν’ αρχίσει μια καινούργια ζωή. Ίσως να του έκανε καλό ένα
νέο ξεκίνημα μακριά από μέρη τα οποία δεν άντεχε να βλέ-
πει, δρόμους στους οποίους δεν άντεχε να περπατάει, ξημε-
ρώματα που δεν άντεχε ν’ ανοίγει τα μάτια του δίχως να έ-
χει δίπλα του το καυτό κορμί της Θάλειας, ουρανό δίχως ο-
ρίζοντα να ονειρεύεται και γεγονότα τα οποία, μόνο που θυ-
μόταν, τον έκαναν κομμάτια. Πένθος απαρηγόρητο. Στην
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απελπισία και στον υπαρξιακό προβληματισμό του, λησμό-
νησε πως αυτό που ακυρώνει το θάνατο είναι η αγάπη μόνο.
Η αγάπη και η μνήμη ακυρώνουν το θάνατο. Λησμόνησε
πως οι νεκροί του θα παρέμεναν ζωντανοί όσο εκείνος τούς
θυμόταν και όσο επικοινωνούσε μαζί τους με τις αναμνή-
σεις. Μπορεί και να μην ήθελε πια να θυμάται. Το μέλλον
για τον ίδιο και για τις κόρες του ήταν στην Ελλάδα. Στην
Κωνσταντινούπολη είχε κλείσει έναν κύκλο. Στην Ελλάδα
θ’ άνοιγε έναν καινούργιο. Είχε ταξιδέψει κι άλλες φορές στην
Αθήνα. Την γνώριζε καλά. Την είχε θεωρήσει όμως δεύτερη
πατρίδα του όταν, το 1854, είχε μείνει στην πόλη ένα χρόνο,
καλεσμένος από το βασιλιά Όθωνα ως ειδικός επιδημιολό-
γος για να βοηθήσει στον αγώνα να ξεπεράσει η Αθήνα την
κρίση με την επιδημία της χολέρας, η οποία είχε ξεσπάσει
αχόρταγη και είχε ξεπαστρέψει το ένα τρίτο του πληθυσμού
της. Κλάμα και θρήνος παντού. Στο στρατιωτικό νοσοκο-
μείο, στην περιοχή Μακρυγιάννη, δεν υπήρχαν άλλα κρε-
βάτια ούτε χώρος για να περιθάλψει τόσους αρρώστους. Ο
Χρυσολωράς μαζί με άλλους γιατρούς οργάνωσε ένα πρό-
χειρο νοσοκομείο με το όνομα του Αγίου Παντελεήμονα. Οι
παπάδες έκαναν λιτανείες στις γειτονιές του Πειραιά και
της Αθήνας και όλοι οι κάτοικοι είχαν στηρίξει τις ελπίδες
τους στο Θεό. Τα θύματα έφτασαν τις τρεις χιλιάδες. Όταν
στο τέλος έφυγε το κακό και ξεπεράστηκε η κρίση, ο Χρυ-
σολωράς γύρισε στην Κωνσταντινούπολη, αλλά άφησε πί-
σω μια πόλη ερημωμένη και πεινασμένη από την έλλειψη
τροφίμων. Αγκάλιασε την οικογένειά του με λαχτάρα κι ευ-
χαρίστησε το Θεό γιατί όχι μόνο επέστρεψε ζωντανός, αλλά
αξιώθηκε να δικαιώσει την ανθρωπότητα. Δεν είχε ιδέα τι
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του επιφύλασσε το μέλλον. Όταν έχασε τη γυναίκα του και
το γιο του, ένιωσε το άσκοπο της ζωής του και άλλαξε η
πορεία του σε μια νύχτα. Εκείνη την εποχή είχαν ήδη περά-
σει περίπου σαράντα χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού
κράτους, με αναστηλώσεις, παρορμήσεις, λαϊκές εξεγέρσεις
και επαναστάσεις, ενώ παρέλαυναν πυρετωδώς γεγονότα ι-
στορικά, ανακαλύψεις και εφευρέσεις, νέες φιλοσοφικές και
πολιτικές θεωρίες, πάνω στις οποίες εδραιωνόταν οριστικά
η αστική τάξη στην Αθήνα. Η βιομηχανική επανάσταση εί-
χε αρχίσει ν’ αλλάζει τον τρόπο παραγωγής και τις κοινω-
νικές σχέσεις των πρωτευουσιάνων.

Το σόι των Χρυσολωράδων, όλοι Φαναριώτες, λόγιοι, ε-
πιστήμονες και μεγαλέμποροι, αριστοκράτες του παλιού
καιρού, χαμηλών τόνων, ήσυχοι και συντηρητικοί, προσπά-
θησαν να τον μεταπείσουν:

«Στοχάσου, Μανουήλ! Εδώ στην Πόλη γεννηθήκαμε.
Εδώ βρισκόμαστε γενιές και γενιές. Η οικογένειά μας ήταν
μια από τις σπουδαιότερες του Βυζαντίου. Εδώ είναι η πα-
τρίδα μας! Πού θα ξεσπιτωθείς; Πού θ’ αφήσεις τα καλά
σου, να πας πού; Στο άγνωστο με δυο θυγατέρες οι οποίες
σε λίγο θα είναι της παντρειάς; Και τι γνωρίζουμε εμείς για
την Ελλάδα, για την Αθήνα συγκεκριμένα, εκτός από αυτά
που φτάνουν στα αυτιά μας και που δεν είναι και τα καλύτε-
ρα; Πολλά ακούγονται και θα έπρεπε να σε προβληματί-
ζουν, να σε κάνουν προσεκτικό με τις αποφάσεις σου. Πα-
τρίδα μας είναι η Κωνσταντινούπολη. Εδώ βρίσκεται το
μέλλον των κοριτσιών σου. Σκέψου πριν κάνεις την τρέλα
να πετάξεις το ένδοξο παρελθόν σου στο Βόσπορο!»

Είπαν, είπαν… Μεταχειρίστηκαν όλη την αλχημεία των
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λέξεων. Έκαναν πολύωρα οικογενειακά συμβούλια. Προ-
σπάθησαν με κάθε τρόπο να τον μεταπείσουν, με όλα τα μέ-
σα. Έβαλαν και τον ίδιο τον Πατριάρχη να του μιλήσει, όμως
ο Εμμανουήλ Χρυσολωράς είχε πάρει την απόφασή του.

Την επομένη έγραψε στο νοτάριο* Άνθιμο Κελεσίδη, μα-
κρινό συγγενή των Χρυσολωράδων, ο οποίος βρισκόταν α-
πό χρόνια στην Ελλάδα κι εργαζόταν στην Αθήνα αναλαμ-
βάνοντας τις υποθέσεις των Κωνσταντινοπολιτών με το ελ-
ληνικό κράτος. Ο Κελεσίδης φρόντισε όλα τα νομικά θέμα-
τα, τη μεταφορά χρημάτων και του βρήκε προσωρινή κα-
τοικία το νεοκλασικό μέγαρο ενός ομογενούς από την Αίγυ-
πτο, απέναντι από τα Ανάκτορα, στη λεωφόρο Κηφισίας,
δρόμο ο οποίος αργότερα θα ονομαζόταν λεωφόρος Βασι-
λίσσης Σοφίας. Η περιοχή δεν είχε αναπτυχτεί ακόμα. Τρι-
γύρω υπήρχαν μαντριά κι έξω από τον περιφραγμένο κήπο
έβοσκαν πρόβατα. Το νεοκλασικό όμως δέσποζε επιβλητι-
κό στις παρυφές της πόλης. Έφτασαν στην Αθήνα το φθινό-
πωρο του 1870 κι εγκαταστάθηκαν στο πανέμορφο αρχο-
ντικό, στο δρόμο με τους περιποιημένους κήπους, ο οποίος
είχε αρχίσει να γεμίζει σιγά σιγά με βίλες και καλαίσθητα
νεοκλασικά. Η Αθήνα, όπως την θυμόταν ο Εμμανουήλ
Χρυσολωράς από τα προηγούμενα ταξίδια του, δεν υπήρχε
πια. Η πρωτεύουσα άλλαζε, έσφυζε από ζωή και κίνηση.
Είχαν ανοίξει πολλές εμπορικές επιχειρήσεις και καταστή-
ματα, τα οποία συναγωνίζονταν τα καλύτερα ευρωπαϊκά.
Υπήρχαν σημάδια εξέλιξης και προόδου και έδειχναν πως,
κατά τη διάρκεια των ετών που έλειψε ο ίδιος, είχαν συμβεί

* Συμβολαιογράφος-δικηγόρος. 
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μεγάλες ανατροπές, επαναστάσεις, φοιτητικά κινήματα και
κοινωνικές αλλαγές. Βέβαια, ο προηγούμενος χρόνος ήταν
ένας από τους πιο δύσκολους, καθώς πολεμικές συρράξεις
είχαν προκαλέσει μεγάλη αναταραχή στην Ευρώπη. Ο α-
πόηχός τους είχε φτάσει και στην Ελλάδα. Η Αθήνα όμως
ζούσε τη δική της εποχή αναγέννησης.

Η Μαργιόλα ήταν δεκαπέντε χρόνων και η Κατίγκω δέ-
κα. Ήταν φοβερό να ξυπνήσουν μια μέρα, και οι δυο ξαφνι-
κά ενήλικες, μακριά από εκείνο τον παράδεισο των αισθή-
σεων και παραισθήσεων, που ζούσαν μέχρι τότε και τις προ -
φύλασσε από τα απαίσια της ζωής. Η γνωριμία με τη φθο-
ρά τις αποξένωσε προς στιγμήν από τη ζωή. Είχαν όμως
προλάβει να ζήσουν θαυμάσια παιδική ηλικία. Η Θάλεια
Χρυσολωρά πίστευε πως η καλαισθησία διδάσκεται στα παι-
διά από τα μικρά τους χρόνια. Είχε μάθει στις κόρες της να
επιζητούν πάντα το ωραίο, ν’ απολαμβάνουν το γαλάζιο του
μαγιάτικου ουρανού, το ροζ του δειλινού, το πράσινο των δέ-
ντρων, το μπλε της θάλασσας του Βοσπόρου, καθώς άλλαζε
χρώματα με τις εποχές. Και οι δυο θυμόνταν τη μητέρα
τους να λέει πως η μαγεία της ζωής βρίσκεται σ’ αυτά που
δεν είναι χειροπιαστά. Βρίσκεται στα αόρατα και τα ανύ-
παρκτα. Ένιωθαν πως όσα είχαν ζήσει μέχρι τότε, εξίσου
με όσα είχαν υποφέρει τον τελευταίο χρόνο, τις έκαναν μο-
ναδικές, ακόμα και τα δάκρυα, ο πόνος, ο φόβος και καθετί
μικρό και ασήμαντο, το οποίο είχαν νιώσει, μα που έκλεινε
μέσα του το άπειρο. Η αλλαγή και για τις δυο ήταν δραμα-
τική στην αρχή. Για τη Μαργιόλα περισσότερο γιατί είχε α-
φήσει πίσω της φιλίες και μνήμες, οι οποίες άνοιξαν ένα με-
γάλο κενό στην καρδιά της δεκαπεντάχρονης. Η Κατίγκω
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δεν είχε προλάβει να κάνει φιλίες και συναναστροφές, αλλά
τα βράδια, στο σκοτάδι της κάμαράς της και στη σιωπή της
νύχτας που έπεφτε μαλακά πάνω από την Αθήνα, θρηνούσε
τη μάνα της κι εκείνο τον άγνωστο μικρό αδερφό. Και στις
δυο κοπέλες έλειπε η παρηγοριά των συγγενών, εκείνα τα
ατέλειωτα σόγια των Χρυσολωράδων, ασπίδα στις κακο-
τοπιές της ζωής, όταν τις Κυριακές γέμιζαν το σπίτι τους
στο Φανάρι και το τεράστιο τραπέζι της τραπεζαρίας τους.
Γεύματα γεμάτα γεύσεις, αρχαίες γνώσεις ζωής και μυρω-
διές μπαχαρικών, τα οποία κρατούσαν μέχρι το βράδυ, μέ-
σα σ’ ένα βουητό από αστεία, γέλια και φωνές, που ανάσται-
ναν και πεθαμένους. Έκαναν προσπάθεια να προσαρμο-
στούν στην πραγματικότητα της Αθήνας. Είχαν χρόνο για
χάζεμα, για βόλτα, για περίπατο, όμως σπάνια απολάμβα-
ναν τις ηλιόλουστες αττικές μέρες, γιατί στην καρδιά τους
είχε εγκατασταθεί η παγωνιά και δεν την άγγιζαν οι μυρω-
διές από τις νεραντζιές των δρόμων και το μεθυστικό άρω-
μα της γαζίας. Συνδέθηκαν με συγγενείς, με όσους βρίσκο-
νταν από χρόνια στην Ελλάδα, έκαναν φιλίες με συνομήλι-
κες, γράφτηκαν στο Ωδείο Αθηνών, το οποίο μόλις είχε αρ-
χίσει να λειτουργεί τη χρονιά του 1871, έκαναν μαθήματα
μουσικής και χορού, ξένες γλώσσες, όμως η μελαγχολία για
ό,τι είχαν αφήσει πίσω τούς παραμόρφωνε το χαρακτήρα.
Ο Εμμανουήλ Χρυσολωράς παραπονέθηκε στο νοτάριο και
φίλο του Άνθιμο Κελεσίδη:

«Όλα τα έχουν, οι αφιλότιμες! Όλα τούς τα παρέχω. Τι
περισσότερο θέλουν οι κόρες μου; Τι τούς λείπει;»

Εκείνος τον κοίταξε με κατανόηση.
«Το δέντρο, Μανουήλ, για να το μεταφυτέψεις σε ξένο
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περιβόλι, χρειάζεται να κρατήσεις γύρω από τη ρίζα του
λίγο χώμα από το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε και ανα-
πτύχτηκε, γιατί, αν το αφήσεις γυμνό, δε θα μπορέσει να ζή-
σει και να ριζώσει στον καινούργιο τόπο. Ακόμα και στον ω-
ραιότερο κήπο να το βάλεις, την καλύτερη ποιότητα χώμα-
τος να του δώσεις, στο τέλος ή θα ξεραθεί ή θα μείνει καχε-
κτικό. Ούτε τα δέντρα ούτε και οι άνθρωποι ξεφεύγουμε από
αυτό τον κανόνα. Το ίδιο ισχύει και για τις κόρες σου. Χρειά -
ζονται να έχουν γύρω τους κάτι ζωντανό και οικείο από το
περιβάλλον όπου γεννήθηκαν και μεγάλωσαν. Αυτό τούς
λείπει. Εσύ δεν τους είσαι αρκετός. Τα έπιπλα, τα ρούχα και
τα αντικείμενα, τα οποία φέρατε μαζί σας, δε φτάνουν».

Ο Χρυσολωράς στοχάστηκε τα σοφά λόγια του φίλου
του. Όταν έπεσε το βράδυ και σώπασαν οι ήχοι της μέρας,
κάθισε στο γραφείο του κι έγραψε το γράμμα που θ’ άλλαζε
τη ζωή όλων. Τρεις μήνες αργότερα, έφτασε από την Κων-
σταντινούπολη η Κρυσταλλένια Χρυσολωρά, η μικρότερη
αδερφή του Εμμανουήλ, με τις αποσκευές της, τα βιβλία
της, τα κατοικίδιά της και τις δωρεάν παροχές μιας ανεξά-
ντλητης όρεξης για ζωή.

Η Κρυσταλλένια ήταν μια στωική παρατηρήτρια της
ζωής. Όχι της δικής της, αφού για τα κοινωνικά πρότυπα
της εποχής της δεν είχε ζωή, αλλά των άλλων. Ήταν μια
νέα γυναίκα με σάρκα αφράτη, λευκή επιδερμίδα με κόκκι-
να μάγουλα, μεγάλα γελαστά μάτια και εκφραστικό στόμα,
όλα ζωγραφισμένα πάνω σ’ ένα στρογγυλό πρόσωπο που το
πλαισίωναν καστανές μπούκλες. Έμοιαζε με κούκλα. Ήταν
η μικρότερη κόρη της οικογένειας, η όμορφη και χαϊδεμένη.
Οι γονείς και τα αδέρφια της της έκαναν όλα τα χατίρια,
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σαν από γεννησιμιού της να ήταν δικαίωμά της η διαφορε-
τική μεταχείριση.

«Τι κάνει η κοκόνα μας;» ρωτούσε ο πατέρας της μόλις
έμπαινε στο σπίτι, λες και δεν είχε κάνει άλλα παιδιά παρά
μόνο την Κρυσταλλένια.

Έμεινε η πικρία στα μεγαλύτερα παιδιά του, αλλά στο
τέλος τής το συγχώρεσαν, γιατί ήταν διαφορετική και τους
είχε όλους μαγέψει. Με τα χρόνια, όπως συνήθως συμβαί-
νει, το υποκοριστικό μετατράπηκε σε όνομα: Κοκόνα Κρυ-
σταλλένια. Είχε μείνει ανύπαντρη από επιλογή. Δεν είχε
βρει τον κατάλληλο. Τα σόγια των Χρυσολωράδων έκαναν
σωστή σταυροφορία να της βρουν γαμπρό, διότι το να μείνει
γεροντοκόρη μια γυναίκα της τάξης τους θα ήταν στίγμα,
ένας πονοκέφαλος για όλους. Η Κοκόνα Κρυσταλλένια ό-
μως, πεισματάρα και ξεροκέφαλη από γεννησιμιού της, εί-
χε δική της περιουσία από τη μητέρα της κι ένα μικρό αλλά
επαρκές εισόδημα, που της επέτρεπε να ζει με αξιοπρέπεια
μέχρι να βρεθεί ο κατάλληλος, δίχως ν’ αναγκαστεί να κάνει
εκπτώσεις στα συναισθήματά της. Αλλά ο κατάλληλος δεν
είχε βρεθεί ακόμα. Η Κρυσταλλένια ήταν μια ενδιαφέρουσα
νέα γυναίκα και παθιασμένη αναγνώστρια. Οι άντρες δεν ή-
θελαν γυναίκες ενδιαφέρουσες και με δική τους γνώμη για
τη ζωή, ήθελαν γυναίκες μουγγές, γι’ αυτό στα τριάντα της
χρόνια ήταν ακόμη ανύπαντρη. Είχε καταλήξει να πιστεύει
πως ακόμα και ο πιο λογικός άντρας είχε κάποια βίδα που
του έλειπε. Όλοι, βέβαια, την θεωρούσαν γεροντοκόρη κι ε-
κείνη δεν ήταν σίγουρη πως θα μπορούσε να το αντέξει για
πολύ ακόμα. Με την πρώτη ευκαιρία που της παρουσιά-
στηκε, δεν περίμενε δεύτερη πρόσκληση: Ακολούθησε τον
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αδερφό της στην Αθήνα με χαρά έφηβης σε πασχαλιάτικη
εκδρομή.

Πίστευε στη Βασιλεία των Ουρανών και είχε το βλέμμα
όσων ελπίζουν το καλύτερο στη ζωή. Γι’ αυτό είχε πάντα
κέφι και τραγουδούσε τις προσευχές της για να έχει λιακά-
δα η μέρα, να πετύχει το χοιρινό με πράσα στην κατσαρόλα
της, να μη ζαχαρώσει το σιρόπι του μπακλαβά, να μην της
έρθει πονοκέφαλος το απόγευμα, να είναι όσο πρέπει ζεστό
το νερό για να κάνει το μπάνιο της το βράδυ, να μη χαλάσει
η ομορφιά της με την πάροδο του χρόνου, να βρουν τον κα-
τάλληλο σύζυγο και να γνωρίσουν τον έρωτα οι ανιψιές της!
Πίστευε πως η ζωή δεν τελειώνει στο θάνατο, αλλά έτρεμε
την αναπόφευκτη επιστροφή στο χώμα. Ήθελε, όταν πεθά-
νει, να την κάψουν, διότι φοβόταν το σκοτάδι του τάφου.
Την απωθούσαν οι σκελετοί, τα γυμνά κρανία δίχως τους
βολβούς των ματιών, η σήψη, και την τρόμαζαν τα σκουλή-
κια που θα καταβρόχθιζαν το αφράτο σώμα της.

«Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Οι χριστιανοί θάβονται
στο χώμα. Δεν καίγονται!» της έλεγαν τα αδέρφια της και
παρακαλούσαν: «Ας βρεθεί ένας χριστιανός να την στεφα-
νωθεί να γλυτώσουμε!»

Εκείνη όμως είχε ήδη αγοράσει ένα λευκό βάζο από α-
κριβή πορσελάνη και το προόριζε για τις στάχτες της. Το
είχε πάντα δίπλα στο κομοδίνο της και φρόντιζε να το υπεν-
θυμίζει σε όλους ως τη μοναδική της επιθυμία μετά θάνατο,
επειδή «ουδείς γνωρίζει πότε και πού θα τον βρει το κακό»,
έλεγε. Πριν από μερικά χρόνια είχε αρρωστήσει βαριά από
τύφο και τα αδέρφια της την είχαν ξεγραμμένη. Κάθε βράδυ
έλεγαν πως δε θα προλάβει να την βρει το ξημέρωμα. Έφε-
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ραν και το δεσπότη της μονής της Ζωοδόχου Πηγής να της
δώσει την τελευταία μετάληψη. Ανάσαναν ανακουφισμένοι
όταν ο δεσπότης, με συνοπτικές διαδικασίες, της έβαλε το
κουτάλι στο στόμα κι εκείνη, μέσα στη βύθιση του πυρετού,
κατάπιε δίχως αντιρρήσεις. Κατόπιν τον κοίταξε με βλέμμα
θολό. «Είμαι για παρτέντσα;»* τον ρώτησε, δίχως να περι-
μένει απάντηση, κι έκλεισε ξανά τα μάτια της. Θα μπορούσε
να τους δημιουργήσει ιστορίες και να γίνουν ρεζίλι στο δε-
σπότη, διότι η Κοκόνα Κρυσταλλένια πίστευε στο Θεό, αλλά
δεν τα είχε καλά με τους παπάδες. Όλοι είχαν το φόβο πως
με την ξεροκεφαλιά της θ’ αρνιόταν την τελευταία στιγμή τη
σωτηρία της ψυχής της. Τα αδέρφια της, για να της κάνουν
το χατίρι και να μην την αφήσουν να πεθάνει με την αγωνία
πως θα την φάνε τα σκουλήκια, ετοίμασαν το δοχείο που
προοριζόταν για τις στάχτες της. «Να, εδώ το έχουμε έτοι-
μο. Πέθανε εσύ και μη νοιάζεσαι για τα υπόλοιπα. Θα κά-
νουμε ό,τι θέλεις!» Βέβαια, αμφέβαλλαν αν η Εκκλησία θα
επέτρεπε τέτοιου είδους αντιχριστιανικές μεθόδους –να την
κάψουν!–, αλλά την καθησύχαζαν με ψευτιές, γιατί δεν ά-
ντεχαν άλλο το ατέλειωτο παραλήρημα της ετοιμοθάνατης:

«Να με βάλετε μέσα στο βάζο και να βάλετε το βάζο στο
σαλόνι, πάνω στην αρζαντιέρα, να μην μπορούν να το φτά-
σουν τα παιδιά. Να το σιγουρέψετε καλά μην το ρίξουν κά-
τω οι υπηρέτριες καθώς ξεσκονίζουν ή πέσει με κανένα σει-
σμό και σκορπιστώ στο πάτωμα και ποιος με μαζεύει από
κάτω!»

Όταν ξημέρωνε, έμπαιναν στο δωμάτιό της σιγά, νυχο-
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πατώντας, μην ταράξουν την ετοιμοθάνατη, μην την ξυπνή-
σουν από το λήθαργό της και αρχίσει πάλι τη λογοδιάρροια.
Την έβλεπαν αδύναμη, εξαντλημένη, αβοήθητη στον επιθα-
νάτιο ρόγχο της, ο οποίος τάραζε τις σκιές μέσα στο δωμά-
τιο και δημιουργούσε ακαταστασία στο περιβάλλον, έκαναν
το σταυρό τους και έλεγαν πως θα ήταν θαύμα αν ζούσε μέ-
χρι τα μεσάνυχτα. Έζησε όμως πολλά ξημερώματα, πολλά
απογεύματα, πολλά μεσάνυχτα και τρόμαξε όλους με μια
παρλαπίπα, ίδια με βουητό κυψέλης γεμάτης μέλισσες. Κα-
νένας στο σπίτι δε θυμόταν να έχει μιλήσει τόσο πολύ στη
ζωή της και να έχει πει τόσες αδιακρισίες για σεβαστά μέλη
της ευρύτερης οικογένειας των Χρυσολωράδων. Έβγαλε στη
φόρα μυστικά για πάθη περασμένα, χρέη απλήρωτα, κατα-
χρήσεις, έρωτες ακατονόμαστους, μοιχείες, εξώγαμα τέκνα,
ό,τι της είχαν εμπιστευτεί κατά καιρούς, αλλά και όσα είχε
καταφέρει με κόλπα να μάθει η ίδια από τους ενδιαφερομέ-
νους, οι οποίοι κάπου είχαν θελήσει να πουν τον πόνο τους.
Πέρασε ένα μήνα μεταξύ ζωής και θανάτου. Όταν εξάντλησε
όλα τα θέματα και δεν υπήρχε άλλο μυστικό να βγάλει στη
φόρα, σηκώθηκε από το κρεβάτι, μ’ εκείνη την ευφορία που
δίνει ο φόβος όταν γλυτώνουμε το θάνατο, αδυνατισμένη αλ-
λά το ίδιο ξεροκέφαλη και αποφασισμένη να ζήσει.

«Δε μου ταιριάζει ο θάνατος!» δικαιολογήθηκε, με παρ-
θενική χάρη, στους δικούς της για την αναστάτωση που
τους προξένησε και τις αδιακρισίες οι οποίες είχαν κάνει ά-
νω κάτω την οικογένεια. Κοιτάχτηκε στον καθρέφτη και έ-
μεινε με το στόμα ανοιχτό όταν είδε πως είχε κυριολεκτικά
μείνει πετσί και κόκκαλο. Δεν πληρούσε πια τα πρότυπα
της εποχής της. «Πού πήγαν τα πάχη μου, τα κάλλη μου!»
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φώναξε γεμάτη τρόμο, τραβώντας τα μάγουλά της, κι έφα-
γε το καταπέτασμα. Σ’ ένα μήνα πήρε πίσω τις χαμένες ο-
κάδες, και μερικές παραπάνω, κι έραψε καινούργια φορέ-
ματα. Είχε αγγίξει το θάνατο, είχε νιώσει την παγωμένη α-
νάσα του, αλλά ξέφυγε κι επέστρεψε στον κόσμο των ζω-
ντανών. «Τον συνάντησα αυτοπροσώπως, αλλά του ξέφυ-
γα», έλεγε, σαν να μιλούσε για υποψήφιο γαμπρό. Μόνο ό-
ποιος ήρθε αντιμέτωπος με το θάνατο και γλύτωσε μπορεί
να εκτιμήσει τη ζωή, όπως την εκτίμησε η Κοκόνα Κρυ-
σταλλένια. «Ό,τι δε μας σκοτώνει μας δυναμώνει. Δε σκο-
τώθηκα, άρα δυνάμωσα!» έλεγε και πιανόταν με πείσμα α-
πό τις υποσχέσεις της κάθε μέρας. Από τότε δεν παραπονέ-
θηκε ποτέ για πόνους ή αδιαθεσίες ή πονοκέφαλο και πέρα-
σε όλες τις αρρώστιες της στο πόδι. «Δώσε μου χρόνια να
ζήσω, Θεέ μου, και αν κάποιος βλάκας δε θέλει τη ζωή του
κι επιθυμεί να πεθάνει, δείξε μου πώς μπορώ να εξαγοράσω
εγώ τις μέρες που του έχεις γραμμένες και να τις προσθέσω
στις δικές μου», προσευχόταν. Διέγραψε τη λέξη «θάνατος»
από το λεξιλόγιό της. Δεν πάτησε ποτέ σε κηδεία ακόμα
και δικών της ανθρώπων. Πολλά χρόνια αργότερα, όταν ε-
γκαταστάθηκε στην Αθήνα, δεν περνούσε ποτέ μπροστά α-
πό το κοιμητήριο της πόλης με την ωραία δεντροφύτευση
και τα αρχαιοπρεπή κλασικά αθηναϊκά μνημεία.

«Πάμε να θαυμάσουμε την αρτιότερη γλυπτοθήκη της
Ελλάδας», της έλεγαν οι ανιψιές της, οι οποίες, νεοφερμένες
στην Αθήνα εκείνη την εποχή, επισκέπτονταν τα αξιοθέα -
τά της.

«Να μου λείπει!» φώναζε με απέχθεια. «Άκου εκεί να
πάω να θαυμάσω τους τάφους! Να πάτε μόνες σας».
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Οι Χρυσολωράδες έφτασαν στην Ελλάδα με καράβι από
την Κωνσταντινούπολη. Έφεραν μαζί τους όλη τους την πε-
ριουσία, την οικοσκευή, δυο άμαξες, τέσσερα άλογα, τη μα-
γείρισσα και το θαλαμηπόλο. Έμειναν για κάμποσες μέρες
σε καραντίνα στο λοιμοκαθαρτήριο, στο ερημονήσι Άγιος
Γεώργιος, κοντά στη Σαλαμίνα. Όταν με τα πολλά εγκατα-
στάθηκαν στην Αθήνα, ο Εμμανουήλ ανακάλυψε πως η
πρωτεύουσα ήταν γεμάτη οικόπεδα και άρχισε αμέσως τις
επενδύσεις σε αγορές ακινήτων και γης: βουστάσια στην
Κουναία,* κτήματα με οπωροφόρα στο Χασάν Μπελίκ,**

κτήματα με ελαιόδεντρα στον Ελαιώνα,*** κοντά στον πύρ-
γο του άλλοτε Τούρκου βοεβόδα Χατζή-Αλί Χασεκή, εκτά-
σεις με αμπέλια στους εξοχικούς Αμπελοκήπους και απο-
θήκες στην οδό Πειραιώς. Η περιουσία του, ήδη μεγάλη α-
πό την Κωνσταντινούπολη, αυξανόταν μέρα με τη μέρα.
Αργότερα, όταν το 1876 άνοιξε το Χρηματιστήριο, επένδυε
τα χρήματά του σε μετοχές και συναναστρεφόταν άλλους ε-
πενδυτές ομογενείς από την Αίγυπτο, το Λονδίνο και την
Κωνσταντινούπολη, τους οποίους οι ντόπιοι Αθηναίοι ονό-
μαζαν «χρυσοκάνθαρους». Η γη όμως ήταν η μεγάλη του
αγάπη και είχε πάντα την πρώτη θέση στις επενδύσεις του.
Είχε μεγάλη ζήτηση εκείνη την εποχή, καθώς η πρωτεύου-
σα ολοένα επεκτεινόταν, δημιουργώντας καινούργιες συνοι-
κίες. Για να προικίσει τις κόρες του, ο Εμμανουήλ Χρυσο-
λωράς αγόρασε δυο μεγάλα οικόπεδα μέσα στο κέντρο της
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Αθήνας, σε περιοχές αδιαμόρφωτες ακόμα, οι οποίες είχαν
αρχίσει τον τελευταίο καιρό ν’ αναπτύσσονται. Η επέκταση
του σχεδίου πόλεως είχε ξεκινήσει από το 1869. Τα οικόπε-
δα ήταν πέντε χιλιάδες πήχεις το καθένα και τα χρυσοπλή-
ρωσε προς δεκατρείς δραχμές τον πήχη. Μια περιουσία.
Τον επόμενο χρόνο, με σχέδια, μελέτη και παρακολούθηση
του αρχιτέκτονα Λύσανδρου Καυταντζόγλου, έκτισε δυο
μεγαλοπρεπή τριώροφα μέγαρα, το ένα στην οδό Πανεπι-
στημίου απέναντι από το Οφθαλμιατρείο Αθηνών για την
Κατίγκω και το άλλο στην οδό Αμαλίας απέναντι από το
Βασιλικό Κήπο για τη Μαργιόλα, τα οποία τού στοίχισαν
τριακόσιες χιλιάδες δραχμές το καθένα. Χωριστά πλήρωσε
τη διακόσμησή τους με οροφογραφίες και γλυπτά, τα οποία
ανέβασαν στα ύψη το κόστος.

Στην Αθήνα η ζωή μετά την άφιξη της Κοκόνας Κρυ-
σταλλένιας, η οποία είχε το χάρισμα να δίνει λύση στα αδιέ-
ξοδα, γρήγορα βρήκε το ρυθμό της. Άλλαξε η ψυχική διάθε-
ση των κοριτσιών και του Χρυσολωρά και άρχισαν να βρί-
σκουν πάλι ενδιαφέρον στα μικρά, τα καθημερινά, σ’ αυτά
που οι περισσότεροι αποκαλούν ασήμαντα της ζωής. Η
Μαργιόλα και η Κατίγκω γράφτηκαν στο Παρθεναγωγείο
της Αικατερίνης Λασκαρίδου, το οποίο λειτουργούσε από το
1864 και προετοίμαζε με επιτυχία τις νεαρές Ατθίδες για γά-
μους με πετυχημένα συνοικέσια, που δυνάμωναν τη θέση
τους στην κοινωνία. Οι γυναίκες έπρεπε να παντρευτούν ό-
ποιον είχε διαλέξει η οικογένειά τους για εκείνες. Αν ήταν
τυχερές, μπορεί και να τον αγαπούσαν στο τέλος, αλλιώς υ-
πομονή, προσευχές και καλή καρδιά. Οι αδερφές Χρυσολω-
ρά έκαναν φιλίες με συνομήλικες και σύχναζαν στα σαλόνια
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συμπατριωτών τους, «τα φαναριώτικα», όπως τα αποκα-
λούσε εκείνη την εποχή ο λαός. Αργότερα η Κατίγκω φοί-
τησε στο Αρσάκειο. Την άνοιξη έκαναν περίπατο στο Ζάπ-
πειο, με μουσική υπόκρουση τις «Μαζούρκες» του Σοπέν,
που έπαιζε η ορχήστρα κάθε Κυριακή στη μέση της πλα-
τείας. Το χειμώνα παρακολουθούσαν όλες τις θεατρικές πα-
ραστάσεις και συμμετείχαν στους χορούς του ελληνικού
«Παρνασσού». Τα καλοκαίρια παραθέριζαν στο Λουτράκι,
το οποίο είχε γίνει εκείνη την εποχή θέρετρο των ομογενών
από την Αίγυπτο και την Κωνσταντινούπολη. Άλλες φορές
έμεναν τον Αύγουστο στο ξενοδοχείο «Ακταίον» στην πα-
ραλία του Νέου Φαλήρου, πολύ της μόδας, διότι είχε την α-
παραίτητη υποδομή κι εκείνα τα χρόνια συγκέντρωνε όλους
τους κοσμικούς Αθηναίους. Το 1867, ο βασιλιάς Γεώργιος
παντρεύτηκε την πριγκίπισσα Όλγα. Άνοιξαν οι αίθουσες
των Ανακτόρων και άρχισαν οι χοροί. Πρώτη η Μαργιόλα,
ως πιο μεγάλη, και, δυο χρόνια αργότερα, η Κατίγκω έγιναν
δεκτές από τη βασίλισσα κι έκαναν το ντεμπούτο τους στην
αθηναϊκή κοινωνία. Έκαναν αμέσως εντύπωση. Φορούσαν
ακριβές τουαλέτες, καπέλα και φορέματα, ραμμένα σε οί-
κους ραπτικής της οδού Ερμού, ή τα παράγγελναν σε επώ-
νυμους οίκους του Παρισιού, οι οποίοι τα έστελναν στην Ελ-
λάδα με καράβι από τη Μασσαλία, μαζί με τις απαραίτητες
στολές ιππασίας, γιατί και οι δυο αδερφές ήταν θαυμάσιες
αμαζόνες. Έκαναν έφιππες εκδρομές στις γύρω περιοχές
της Αττικής, ιδίως στο Χασάνι* και το Ξηροτάγαρο,** με το
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δάσκαλο που είχε προσλάβει ο Χρυσολωράς, έναν Ούγγρο
ιπποκόμο της Αυστριακής Πρεσβείας, ο οποίος παρέδιδε
μαθήματα ιππασίας σε πολλές Αθηναίες έναντι πέντε δραχ-
μών το μάθημα. Ξεχώριζαν και οι δυο με την αρχοντιά τους,
το γούστο τους και το καλό τους όνομα. Ο Χρυσολωράς τους
παρείχε τα πάντα με απλοχεριά, αλλά τους έβαζε όρια αυ-
στηρότητας, τα οποία τις έκαναν ακριβοθώρητες, γοητευτι-
κές και μυστηριώδεις στους κύκλους της Αθήνας.

Μέσα σε ανύπαρκτες ελευθερίες, ταμπού της ελληνικής
κοινωνίας και σχόλια του περίγυρου, οι αδερφές Χρυσολω-
ρά και η Κοκόνα Κρυσταλλένια δεν μπορούσαν να ξεχάσουν
την Πόλη. Είχε εισχωρήσει στο αίμα τους, στα κόκκαλά
τους, στο πετσί τους, στο μυαλό τους και σε κάποιο άλλο
σημείο της ύπαρξής τους, που δεν μπορούσαν να το προσ-
διορίσουν. Η Πόλη τις ακολουθούσε παντού με εκείνον το
θρήνο της, λες και έβγαινε από τα έγκατα της γης. Τότε κα-
ταλάβαιναν πως εκείνο το βαθύ αίσθημα, το οποίο κουβα-
λούσαν μέσα τους και τις δυσκόλευε ν’ ανασάνουν το σού-
ρουπο, ήταν το σύνολο των ημερών που είχαν περάσει στα
καλντερίμια της, στο παζάρι, στις παραλίες του Βοσπόρου
με την αλμύρα της θάλασσας, στις εξοχές της με τις μυρω-
διές του ασφοδέλου. Όταν η Μαργιόλα και η Κατίγκω συ-
ντρόφευαν τον πατέρα τους στα κυνήγια του, επέστρεφαν
στο σπίτι μελαγχολικές, γιατί εκείνο το άρωμα της γης
στις εξοχές της Αθήνας είχε τη δύναμη –όπως μόνο το άρω-
μα της γης μπορεί– να φωτίσει τις πιο σκοτεινές γωνιές της
μνήμης τους. Τότε κατόρθωναν να γυρίσουν για λίγο πίσω
στον τόπο της γέννησής τους, αλλά αμέσως έκαναν φιλότι-
μη προσπάθεια να ξεχάσουν για χάρη του πατέρα τους. Ο
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Χρυσολωράς είχε μόνιμα μια αύρα δυστυχίας γύρω του, η
οποία έκανε και όσους βρίσκονταν κοντά του δυστυχισμέ-
νους, ενώ οι ίδιες ήθελαν να μπορούσαν να ζήσουν δίχως τις
φθορές που αφήνει η νοσταλγία του ανέφικτου.

Ο Εμμανουήλ Χρυσολωράς, Φαναριώτης ευγενής, ά-
ντρας γενναιόδωρος, με εκλεπτυσμένα γούστα, ήταν εγκλω -
βισμένος σ’ εκείνο το σκοτεινό και παραπλανητικό, που εί-
ναι η νοσταλγία. Δεν είχε καταφέρει να λησμονήσει τη Θά-
λεια και ζούσε μέρες μοναξιάς μέσα σε πολλαπλές κοινωνι-
κές συναναστροφές, οι οποίες τού υπενθύμιζαν κάθε στιγμή
την ορφάνια του. Σύχναζε στο καφενείο «Η ωραία Ελλάς»,
πρώην «Μπέλα Γκρέτσια», όπως το είχε ονομάσει αρχικά
ο πρώτος ιδιοκτήτης του, ο οποίος ήταν Ιταλός. Βρισκόταν
στη συμβολή των οδών Ερμού και Αιόλου και ήταν ένα ση-
μείο συνάντησης, ένα «μικρό Κοινοβούλιο», όπως το ονό-
μαζαν οι Αθηναίοι. Ο Χρυσολωράς διάβαζε και τις εφημε-
ρίδες, ελληνικές και ξένες. Εκεί έβρισκε την Κλειώ και την
Ημέρα, εφημερίδες που τυπώνονταν στην Τεργέστη, κά-
πνιζε, συναντούσε τους λογίους της εποχής και μάθαινε τα
διάφορα νέα της Αθήνας, ακόμα και αυτά της πατρίδας του.
Έγινε μέλος στην Ελληνική Λέσχη, αργότερα γνωστή ως
Αθηναϊκή Λέσχη, η οποία είχε ιδρυθεί το 1875 και συγκέ-
ντρωνε όλη την αντρική ελίτ και διανόηση της πρωτεύου-
σας. Οι φίλοι του τον πίεζαν ν’ ασχοληθεί με την πολιτική
για να συμβάλει με το κύρος του στη λύση των σοβαρών
προβλημάτων της Αθήνας. Πρωθυπουργός εκείνη την επο-
χή ήταν ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος. Ο Χρυσολωράς αρ-
νιόταν να μπλεχτεί με «τη βρομιά και τη φαγωμάρα της
πολιτικής», όπως έλεγε, γιατί είχε αφιερώσει τη ζωή του
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στην ιατρική επιστήμη και μόνο. Ως επίτιμος καθηγητής
στην έδρα της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ήταν
καλεσμένος σε όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις κι έψαχνε
μέσα στα μεγάλα «τζάκια» της Αθήνας εκλεκτούς νέους,
γόνους αριστοκρατικών οικογενειών, για να παντρέψει τις
κόρες του. Ήλπιζε κάποιος να μείνει γοητευμένος όχι μόνο
από τη μεγάλη προίκα τους και το όνομά τους, αλλά και
 από τα χαρίσματά τους: από την αθωότητα και την απλό-
τητα της Μαργιόλας, με τα μεγάλα μάτια σαν από μετάξι,
ή από την αυστηρή ομορφιά Ταναγραίας και το φωτεινό
μυαλό, σαν μαχαίρι μόλις τροχισμένο, της Κατίγκως.

Ο Αριστείδης Μπαλτατζής, καθηγητής Ψυχιατρικής στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών, ερωτεύτηκε τη Μαργιόλα Χρυσο-
λωρά, όπως ερωτεύονται συνήθως οι ψυχίατροι, δηλαδή δί-
χως επίγνωση του «γιατί», του «πώς» και του «διότι», ό-
ταν τα πέντε βασικά ανθρώπινα συναισθήματα (χαρά, λύ-
πη, θυμός, φόβος, ζήλεια), τα παράγωγα και οι συνδυασμοί
τους αφορούν τους ίδιους. Ο Αριστείδης Μπαλτατζής ήταν
ένας νέος κι ευφυής άντρας, τριάντα δύο ετών, μετρίου ανα-
στήματος, με σκούρα σκοτεινά μάτια, έντονα χαρακτηρι-
στικά και μια αρχή φαλάκρας, η οποία πρόσθετε στην ηλι-
κία του άλλα πέντε χρόνια. Ήταν γιατρός με εξαιρετικές
σπουδές στα πανεπιστήμια της Βιέννης και του Μονάχου
και είχε ήδη μια λαμπρή καριέρα στο βιογραφικό του, με
πολλές διακρίσεις στους διεθνείς ιατρικούς κύκλους. Μόλις
είχε διοριστεί καθηγητής στην έδρα της Ψυχιατρικής του
Πανεπιστημίου της Αθήνας, όταν γνώρισε τη Μαργιόλα,
καλεσμένος στο σπίτι του Εμμανουήλ Χρυσολωρά, ο οποίος
εκείνη την εποχή είχε επιδιώξει κοινωνικές σχέσεις, σε μια

Η ΞΥΠΟΛΥΤΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

49

LAPATA - D_Layout 1  23/04/2010  4:38 ΜΜ  Page 49



προσπάθεια να βρει ο ίδιος γαμπρό για τη μεγάλη του κόρη,
η οποία είχε ήδη κλείσει τα δεκαοχτώ.

«Οι γαμπροί δεν πέφτουν από τον ουρανό, Μανουήλ.
Χρειάζεται ν’ ανοίξουμε το σπίτι να μπει κόσμος», είχε επι-
μείνει η αδερφή του, κοιτάζοντάς τον πάνω από το κέντη-
μά της.

Καθισμένοι και οι δυο στο σαλόνι, σε μια ήρεμη σιωπή,
έκαναν τον απολογισμό των χρόνων που είχαν περάσει στην
Αθήνα. Ο Χρυσολωράς ακολούθησε τη συμβουλή της αδερ-
φής του, όχι επειδή λογάριαζε τόσο τη γνώμη της, αλλά
γιατί του έλειπε η Θάλεια, η οποία, αν ζούσε, θα φρόντιζε
για αυτά τα λεπτά θέματα. Με τρόμο αντιλαμβανόταν πως,
αν καθυστερούσε να παντρέψει τη Μαργιόλα, θα έπρεπε
στο τέλος ν’ απευθυνθεί στον Τιμολέοντα Χρυσολωρά, συγ-
γενή του, ο οποίος ζούσε από χρόνια στην Αθήνα και γνώ-
ριζε όλα τα φαναριώτικα «τζάκια», ή σε εκείνα τα ειδικά
μυστικά κυκλώματα, τα οποία οι περισσότερες οικογένειες
χρησιμοποιούσαν για τις κόρες της, δίχως να το ομολογούν.
Τα κυκλώματα οργάνωναν συνοικέσια στην Αθήνα, όταν οι
ενδιαφερόμενοι δεν ήταν αρκετά τολμηροί ή δεν είχαν ευ-
καιρίες να φροντίσουν μόνοι για το μέλλον τους. Αυτή την
έκθεση της οικογένειάς του στα στόματα του κόσμου ήθελε
ν’ αποφύγει ο Χρυσολωράς, παρόλο που πίστευε πως ο γά-
μος ήταν μια συναλλαγή, μια υπόθεση, μια συμφωνία, ένα
ζήτημα όπως τόσα άλλα.

Ο Αριστείδης Μπαλτατζής, νέος, εύπορος κι εξαιρετικός
επιστήμονας, από παλιά αθηναϊκή οικογένεια γιατρών, πα-
ρόλο που δεν είχε περγαμηνές σαν αυτές των Χρυσολωρά-
δων, ήταν στη συνείδηση του Εμμανουήλ ο τέλειος υποψή-
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φιος για τη Μαργιόλα. Στην αρχή της εφηβείας του, είχε
χάσει τον πατέρα του, ενώ η μητέρα του, μια ωραία, επι-
βλητική γυναίκα, ξανθιά με γαλάζια παγερά μάτια, περίερ-
γη και απροσέγγιστη, αγέλαστη και αυστηρή μέσα στη μα-
κρόχρονη χηρεία της, είχε πεθάνει λίγο πριν εγκατασταθούν
οι Χρυσολωράδες στην Αθήνα. Η ωραία χήρα Μπαλτατζή
μεγάλωσε και σπούδασε το γιο της ξοδεύοντας σιγά σιγά
 όλη την περιουσία που είχε αφήσει ο άντρας της. Όταν πέ-
θανε και η ίδια, άφησε στον Αριστείδη μοναδική κληρονο-
μιά τα χρόνια και το αντικείμενο των σπουδών του, το οποίο
εκείνος επέλεξε, για να ξεπεράσει τη δύσκολη σχέση που εί-
χε μαζί της. Όταν γνώρισε τη Μαργιόλα Χρυσολωρά, είδε
στην ωραία Φαναριώτισσα μόνο αυτό που ήθελε να δει, δη-
λαδή πως δεν έμοιαζε καθόλου με τη μητέρα του, και αυτό
στάθηκε αρκετό για ν’ αποφασίσει πως βρισκόταν μπροστά
στη μοναδική γυναίκα με την οποία επιθυμούσε να περάσει
τη ζωή του. Η Μαργιόλα ήταν καστανή, με ωραία μαύρα
μά τια σαν μετάξι. Ήταν γελαστή, απλή, με μια φυσική
ντροπαλότητα που της ταίριαζε πολύ. Είχε πάντα να πει έ-
ναν καλό λόγο για όλους και φαινόταν να έχει άμεση ανάγκη
από κάποιον που θα την φρόντιζε σε όλη της τη ζωή. Ο Αρι-
στείδης Μπαλ τατζής δεν κατόρθωσε να διαβλέψει, εκείνο το
βράδυ που του θόλωσε το μυαλό και του άλλαξε τη ζωή,
πως η Μαργιόλα Χρυσολωρά, κάτω από το καλοσυνάτο χα -
μόγελο, έκρυ βε έναν ισχυρό χαρακτήρα, πολύ συγκεκριμέ-
νες ιδέες για τη ζωή, πείσμα, ανάγκη για τελειομανία και
μια ατσάλινη θέληση, η οποία θα της επέτρεπε αργότερα να
διευθύνει το σπίτι της και τις ζωές των δικών της με σιδε-
ρένια πυγμή μοιάζοντας απόλυτα στη μητέρα του. Διότι οι
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άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων και των ψυχιάτρων, όταν
και οι ίδιοι κάποιες φορές χάνουν την επίγνωσή τους μπρο-
στά στα πολύπλοκα της ζωής, συχνά έχουν υποσυνείδητα
την τάση να παντρεύονται συντρόφους οι οποίοι αντιπροσω -
πεύουν μέρη της προσωπικότητάς τους, που δεν έχουν κα-
ταφέρει να εκφράσουν ακόμα. Ή άλλες φορές παντρεύονται
συντρόφους οι οποίοι εκφράζουν τα μέρη της ψυχής τους, τα
οποία πάσχουν από τις άσχημες σχέσεις που είχαν με τους
γονείς τους και δεν έχουν κατορθώσει να ξεπεράσουν ακό-
μα. Γιατί η ζωή έτσι σιωπηλά δουλεύει ερήμην μας με με-
γάλη σοφία και μας συνδέει με ανθρώπους κατάλληλους να
φέρουν στη συνείδησή μας εκείνα τα στοιχεία του εαυτού
μας, που πιο πολύ φοβόμαστε και τα οποία έχουμε απόλυτη
ανάγκη ν’ αντι μετωπίσουμε για να ολοκληρωθούμε.

Η Μαργιόλα Χρυσολωρά παντρεύτηκε μια φθινοπωρινή
μέρα του 1873, φορώντας νυφικό από το Παρίσι κατόπιν
παραγγελίας, το οποίο στάλθηκε στην Ελλάδα με πλοίο από
τη Μασσαλία, έναν άντρα που μόνο η απόλυτη λογική μπο-
ρούσε να της επιλέξει για σύζυγο, για να περάσει μια ζωή
δίχως προβλήματα, διότι ο Αριστείδης Μπαλτατζής σκε-
πτόταν πριν από εκείνη για εκείνη. Της έκανε τη ζωή εύκο-
λη, με αποτέλεσμα η Μαργιόλα να πάψει να σκέπτεται οτι-
δήποτε άλλο εκτός από το τι ψώνια θα έκανε, τι θα φορούσε
και τι φαγητό θα μαγείρευε. Όχι εκείνη, βέβαια, αλλά ένα
ολόκληρο σύνταγμα από εκπαιδευμένο προσωπικό, το ο-
ποίο, γλιστρώντας σιωπηλά και διακριτικά μέσα στα μεγά-
λα δωμάτια του μεγάρου της λεωφόρου Αμαλίας, προίκας
της Μαργιόλας, φρόντιζε σπίτι, ιατρείο και οικογένεια μα-
ζί. Δεν της έλειψε τίποτε απ’ όσα μια γυναίκα θα μπορούσε
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να επιθυμήσει σε όλη της τη ζωή: λούσα, κοσμήματα, έπι-
πλα, πορσελάνες, μεταξωτά χαλιά, ασημένια μαχαιροπί-
ρουνα, πολυέλαιοι. Τα είχε όλα, συμπεριλαμβανομένης και
της αφοσίωσης του Αριστείδη Μπαλτατζή, ο οποίος ζούσε
για την επιστήμη του, την οικογένειά του και την πολιτική.
Με αυτήν ακριβώς τη σειρά αξιολόγησης. Η Μαργιόλα ά-
κουγε τον Αριστείδη και συζητούσε μαζί του για τα πάντα
εκτός από την πολιτική. Εκείνα τα χρόνια η πολιτική κατά-
σταση ήταν μπερδεμένη στην Αθήνα. Οι κυβερνήσεις άλλα-
ζαν από τη μια βδομάδα στην άλλη, με ρυθμό που ήταν δύ-
σκολο στη Μαργιόλα να τον παρακολουθήσει. Εκείνη δεν
ενδιαφερόταν για την πολιτική. Η ζωή την κρατούσε απα-
σχολημένη με θέματα πιο σημαντικά, όπως η τουαλέτα για
τον ετήσιο χορό του Παλατιού, η ράφτρα που δεν είχε στεί-
λει ακόμα το φόρεμα για τις φιλολογικές βραδιές του συλ-
λόγου «Παρνασσός», οι καλεσμένοι για δείπνο συνάδελφοι
του Αριστείδη και ο ανύπαντρος ανάμεσά τους, ο οποίος θα
μπορούσε ίσως να ενδιαφερθεί για την ωραία αδερφή της. Η
Κατίγκω Χρυσολωρά είχε εξελιχτεί σε μια γοητευτική με-
λαχρινή έφηβη, ψηλή, λυγερή κι επιβλητική, με κεχριμπα-
ρένια μάτια, προφίλ Ταναγραίας, σμιλεμένα αυστηρά χαρα-
κτηριστικά σ’ ένα οβάλ πρόσωπο, το οποίο έκρυβε μυστικά
και πάθη. Περπατούσε και άφηνε πίσω της μια αύρα από α-
κριβό σαπούνι, άρωμα και ορμόνες. Τις περισσότερες φορές
μελαγχολική, ήθελε να κλάψει ακόμα και τις φορές που έ-
πρεπε να γελάει. Δεν ήξερε να χαίρεται τη ζωή, αλλά ήταν
απόλυτα ευτυχισμένη μόνο εκείνες τις φορές που συνόδευε
τον πατέρα της στα κυνήγια του στις διάφορες περιοχές της
Αττικής. Ήταν εξαιρετική αμαζόνα, καλύτερη από την α-
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δερφή της, η οποία δεν είχε τόσο άνετη σχέση με τα άλογα
και τα όπλα.

Ο Αριστείδης Μπαλτατζής κάποιες φορές είχε την εντύ-
πωση πως ήταν μόνο διακοσμητικός στο σπίτι του, αλλά
έδιω χνε αμέσως την ύπουλη σκέψη από το μυαλό του, διότι,
ως ψυχίατρος, γνώριζε πως οι ύπουλες σκέψεις και τα συ-
ναισθήματα που προκαλούν επηρεάζουν άμεσα σε φυσικό
επίπεδο και βάζουν σε λειτουργία έναν καταρράκτη χημι-
κών αντιδράσεων στον εγκέφαλο, οι οποίες είναι επικίνδυ-
νες για την ψυχική υγεία των ανθρώπων. Δεν έλειπαν οι
διαφωνίες στη σχέση τους, ακόμα και οι καβγάδες, προπα-
ντός όταν η Μαργιόλα με το πείσμα των Χρυσολωράδων,
κληρονομημένο από τον πατέρα της, ήθελε να έχει τον έλεγ-
χο του Αριστείδη, των γιων της, του σπιτιού της, των αν-
θρώπων που εργάζονταν σ’ αυτό, της ευρύτερης οικογένειάς
της, των συγγενών της, των φιλενάδων της, των γειτόνων,
των περαστικών και των κατοικιδίων της. Την αναστάτω-
ση των καβγάδων ακολουθούσαν πάντα ώρες ευτυχίας στην
κρεβατοκάμαρά τους, με φράσεις και πράξεις, οι οποίες έ-
διναν στον κατά τα άλλα παθητικό χαρακτήρα της σχέσης
τους την αίσθηση πως δεν υπήρχε στον κόσμο τίποτα καλύ-
τερο από το γάμο τους. Τα βράδια ξάπλωναν στο κρεβάτι
και η Μαργιόλα χρειαζόταν να κλείσει τα μάτια και ν’ α-
παγγείλει μερικά «Πάτερ Ημών», επειδή, όταν ήταν μικρή
και κρυφάκουγε τις συζητήσεις των μεγάλων, έτσι είχε α-
κούσει να λένε οι θείες της συζητώντας μεταξύ τους, χαμη-
λόφωνα, τα μυστικά της κρεβατοκάμαρας. Μπήκε στο γά-
μο της έχοντας μια αόριστη ιδέα του τι περίμενε ο Αριστεί-
δης από την ίδια, αγνοώντας όμως ποιες συγκεκριμένα θα
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ήταν οι βραδινές της υποχρεώσεις, διότι δε βρέθηκε κανένας
κατάλληλος να της μιλήσει για αυτά τα «περίεργα και σι-
χαμένα», όπως έλεγε, που, κατά τη γνώμη της, ήταν η σκο-
τεινή και άσχημη πλευρά του γάμου και καλύτερα να έλει-
παν! Η θεία Κοκόνα Κρυσταλλένια, παρθένα ακόμα, δεν εί-
χε τις ειδικές γνώσεις, γιατί κανένας μέχρι τότε δεν της είχε
κλέψει ένα φιλί ούτε είχε δει τι έκρυβαν οι άντρες μέσα στο
παντελόνι τους. Δεν μπορούσε να την βοηθήσει, αλλά την
ρώταγε συνέχεια αν ήταν ερωτευμένη με τον Αριστείδη
Μπαλτατζή. «Όλα καλά, αλλά τον αγαπάς, κόρη μου; Τον
αγαπάς, όμως;» επέμενε και την προβλημάτιζε, διότι δεν
ήταν εύκολο στη Μαργιόλα ν’ απαντήσει μ’ ένα «ναι» ή μ’ έ-
να «όχι». Κατά βάθος, δεν ήξερε! Τι είναι ο έρωτας; Ποια τα
συμπτώματά του για να καταλάβει αν ήταν ερωτευμένη;
Πυρετός, βήχας, πονοκέφαλος, ανορεξία; Το θέμα ήταν πε-
ρίπλοκο. Βασίστηκε στην υπομονή του Αριστείδη, στην κα-
λή της τύχη, σ’ αυτά που ήταν γραμμένα μέσα στα σπλάγ-
χνα της και στο «Πάτερ Ημών», το οποίο χρειαζόταν ν’ α-
παγγείλει αρκετές φορές μέσα στη βδομάδα και το οποίο
τής χάρισε στην πορεία δυο θαυμάσιους γιους… Αλλά αυτά
έγιναν αργότερα.

�	

Στο ημίφως που δημιουργούσε η φλόγα της φωτιάς στο
τζάκι, η Κατίγκω Χρυσολωρά-Αλφιέρι καθόταν πετρωμένη
στην πολυθρόνα, πρόσωπο με πρόσωπο με το παρελθόν της,
ν’ αναλύει και να εξετάζει το νόημα της ζωής. Ο λαιμός της
είχε κλείσει από ένα λυγμό που δεν έλεγε να ελευθερωθεί από
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τα σωθικά της και να γίνει φωνή, δάκρυα, θρήνος. Σηκώθη-
κε, σκάλισε τη φωτιά, πρόσθεσε ξύλα στο τζάκι και κάθισε
πάλι στην μπερζέρα. Αφουγκράστηκε την ησυχία του σπι-
τιού. Κανένας ήχος από πουθενά. Μόνο η ρευστότητα των
αισθημάτων από καλπάζουσες μνήμες, φαντάσματα, ασώ-
ματους επισκέπτες, οι οποίοι βρικολάκιασαν και ήρθαν ν’ α-
πελευθερώσουν φόβους, αποτυχίες, ερωτηματικά, παραλει-
πόμενα, ισόβιους εφιάλτες, απραγματοποίητα όνειρα. Ένας
σιωπηλός διάλογος με τη ζωή και το παρελθόν, που την ξε-
περνούσε. Βαθύς και απόλυτος ο λόγος της σιωπής. Η μνή-
μη βυθιζόταν στο χώρο των σκιών. Έξω, στους άδειους δρό-
μους της Αθήνας, κάποιοι μακρινοί θόρυβοι και τραγούδια
από τους τελευταίους ξενύχτηδες της θύμισαν πως ξημέρω-
νε η πρώτη μέρα μιας καινούργιας χρονιάς. Κάτι απόλυτο
και απεγνωσμένο σκίασε τα μεγάλα μάτια της. Έξω από το
παράθυρο ο ουρανός έβρεχε αστέρια. Στα όνειρα εκείνης της
νύχτας το σπίτι γέμισε παρείσακτους.

�	

Ο Φραγκίσκος Αλφιέρι, κόμης του Μονρεάλε της Σικελίας,
επισκέφτηκε το 1877 την Ελλάδα, έναν από τους σταθμούς
μιας περιήγησης στην νότια Ευρώπη, κι έμεινε για μερι-
κούς μήνες στην Αθήνα, καλεσμένος του ξάδερφού του, Ι-
ταλού προξένου στην πρωτεύουσα. Ο κόντε Αλφιέρι μεγά-
λωσε ωραίος και φωτεινός, όπως η ίδια η δόξα, μέσα σε μια
οικογένεια αριστοκρατική, η οποία, από τη μεριά του πατέ-
ρα του, είχε ρίζες στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Οι Αλφιέρι,
πλουσιότατοι γαιοκτήμονες, ανήκαν σε έναν από τους πιο
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σημαντικούς οίκους της Σικελίας. Θεωρούσαν τους εαυτούς
τους τόσο προστατευμένους από τη Θεία Πρόνοια, ώστε δε
χρειαζόταν να φροντίσουν τα υπάρχοντά τους, διότι όλα και
όλοι δούλευαν για λογαριασμό τους. «Εμείς είμαστε ο νό-
μος», υπενθύμιζαν σε όσους τολμούσαν ν’ αμφισβητήσουν
το κύρος τους. Πριν ξεκοκκαλίσουν την τεράστια περιουσία
τους και ανακαλύψουν πόσο ακριβά πληρώνονται όλα στη
ζωή, είχαν προσωπικό βαγόνι, για να γυρίζουν σε όλη την
Ευρώπη, και ιδιωτική θαλαμηγό, για να ταξιδεύουν στις
γαλλικές ακτές της Μεσογείου. Το φθινόπωρο πήγαιναν για
κυνήγι στα δάση της Αυστρίας, το Δεκέμβριο στα χειμω-
νιάτικα θέρετρα των Άλπεων, τον Απρίλιο στο Παρίσι για
να παρακολουθήσουν όλες τις θεατρικές παραστάσεις, το
Μάιο στη Μαδρίτη για τις ετήσιες ταυρομαχίες, τον Ιούνιο
στο Λονδίνο για να παραγγείλουν τα κουστούμια τους στους
ράφτες της Μποντ Στριτ. Το καλοκαίρι έπαιζαν κι έχαναν
στα καζίνα του Μόντε Κάρλο και του Μπιαρίτς τα κέρδη
των επιχειρήσεών τους από τη χρονιά που είχε περάσει. Εί-
χαν ακίνητα, κτήματα, επιχειρήσεις και λογαριασμούς στις
ελβετικές τράπεζες, όμως ένας αιώνας σπατάλης, χαρτο-
παιξίας, λανθασμένων επενδύσεων και λούσου οδήγησε την
οικογένεια στα όρια της χρεωκοπίας. Όταν έπαψαν να νιώ-
θουν θεοί και κατάλαβαν πως η Θεία Πρόνοια δεν ήταν πια
με το μέρος τους, αναγκάστηκαν να πουλήσουν το μεγαλύ-
τερο μέρος των επιχειρήσεών τους, τα περισσότερα από τα
ακίνητά τους και ξόδεψαν και τα τελευταία διαθέσιμα χρή-
ματά τους. Κατόπιν ο πατέρας του κόντε Φραγκίσκου Αλ-
φιέρι αυτοκτόνησε για λόγους τιμής, ενώ ο ίδιος πρόλαβε να
σώσει τους τίτλους ευγενείας, τον πύργο και τα κτήματα
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του Μονρεάλε, περιοχής κοντά στο Παλέρμο της Σικελίας.
Τα συγκεκριμένα ανήκαν από αιώνες στη μητέρα του, τη
Δάφνη Ατζαγιόλι, μια αρχόντισσα από τη Ζάκυνθο, η ο-
ποία πέθανε ωραία και θλιμμένη, αφού πρόλαβε να δει την
ολική χρεωκοπία της οικογένειάς της.

Ο κόμης Φραγκίσκος Αλφιέρι ήταν ένας ωραίος, αθλητι-
κός άντρας, με θεατρικό ταμπεραμέντο, απρόβλεπτος, καρ-
διοκλέφτης και γόης. Γλιστρούσε στην επιφάνεια της ζωής,
όπως γλιστρούσε το χειμώνα με τα σκι στις πλαγιές των
Ελβετικών Άλπεων, και γινόταν αμέσως αγαπημένος των
γυναικών. Μιλούσε άπταιστα πέντε γλώσσες, δίχως όμως
να λέει τίποτα σοβαρό και τίποτα ουσιαστικό. Ήξερε και τα
Ελληνικά από την Ελληνίδα μητέρα του, αλλά τα μιλούσε πε-
ρίεργα, με κοντές τραγουδιστές φράσεις, οι οποίες είχαν το
ρυθμό της ιταλικής γλώσσας. Οι ψευδαισθήσεις τον βοήθη-
σαν να επιβιώσει μέχρι τα τριάντα τρία του χρόνια, όταν α-
νακάλυψε πως τα χρέη του ξεπερνούσαν κατά πολύ τα εισο-
δήματά του. Για να καθαρίσει τα αμαρτήματα τεσσάρων
γενεών –μια σπατάλη δίχως προηγούμενο–, άρχισε να ψά-
χνει πλούσια σύζυγο για να βάλει χέρι στην περιουσία της,
με τους κατάλληλους χειρισμούς, βέβαια. Την εποχή της α-
ναζήτησης καινούργιου αίματος για μετάγγιση στον τρα-
πεζικό του λογαριασμό, βρέθηκε στην Αθήνα. Μόλις έφτα-
σε στη νεαρή πρωτεύουσα, έπεσε πάνω στα ερωτικά σκάν-
δαλα που συγκλόνιζαν τότε την αθηναϊκή κοινωνία. Παντού
τα πάντα, σκέφτηκε κι ένιωσε αμέσως σαν στο σπίτι του.
Το πολύ έντονο ερωτικό στοιχείο της πόλης, κρυμμένο τις
περισσότερες φορές πίσω από καθωσπρέπει συμπεριφορές
και κοινωνικές απαγορεύσεις, τον συνεπήρε. Φλογερά ερω-
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τόλογα, καυτά φιλιά, παθιασμένα ερωτικά γράμματα, σύ-
ζυγοι απατημένοι, μονομαχίες, αυτοκτονίες τιμής και
σκανδαλώδη διαζύγια, αρρωστημένα ερωτικά πάθη, κλει-
διά από γκαρσονιέρες που άλλαζαν συχνά χέρια μεταξύ φί-
λων. Διαλέγετε και παίρνετε. Όλα τα είχε η Αθήνα. Είχε
θέατρα, κέντρα διασκέδασης, σεπαρέ που διέθεταν και μι-
κρά δωμάτια για ύποπτες ερωτικές συναντήσεις, Καφέ-
Σαντάν με τραγούδια, Καφέ-Αμάν με αμανέδες, Καφέ-Σα-
ντούρ με σαντούρια και καφωδεία με Ουγγαρέζες χορεύ-
τριες, τα περισσότερα συγκεντρωμένα στην περιοχή του Ι-
λισού. Σε ένα σκηνικό νυχτερινών οργίων, έγινε ο κόντε Αλ-
φιέρι αμέσως τακτικός θαμώνας των κέντρων αναψυχής. Οι
γνωριμίες του με τις πριμαντόνες, που χαλούσαν τον κόσμο
στα θέατρα, με τις γυναίκες της νύχτας και τις «πεταλού-
δες» του δρόμου ήταν εφήμερες κι επιπόλαιες. Ζητούσε τον
έρωτα και τον έβρισκε παντού. Ήταν ωραίος άντρας και ή-
ξερε να ξοδεύει απλόχερα το χρήμα. Συναναστράφηκε τους
πλούσιους Αθηναίους και τους βρήκε διαφορετικούς, παρά-
ξενους, χαμηλών τόνων αλλά αξιοπρεπέστερους των αρι-
στοκρατών Ευρωπαίων, διότι οι εύποροι Αθηναίοι εργάζο-
νταν, σε αντίθεση με τους πλουσίους των άλλων κρατών, οι
οποίοι ξόδευαν τις περιουσίες τους σε κραιπάλες. Τα μεγάλα
«τζάκια» τον δέχτηκαν στους κύκλους τους, γιατί είχε όνο-
μα και χάρη, αλλά τον αντιμετώπισαν ως ένα αξιοθέατο της
ασύδοτης Ευρώπης, έναν ήρωα βγαλμένο κατευθείαν από
τα γαλλικά μυθιστορήματα. Γρήγορα ανακάλυψε πως το α-
γιάτρευτο πάθος των Αθηναίων, η χαρτοπαιξία, ήταν ίδιο
με το δικό του. Μετά την οικονομική καταστροφή της οικο-
γένειάς του και την αυτοκτονία του πατέρα του, είχε ορκι-
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στεί να μην αγγίξει ξανά τράπουλα. Όμως, ο αμαρτωλός μα-
γνήτης της πράσινης τσόχας τον τράβηξε αμέσως και ξέχα-
σε όρκους και υποσχέσεις στον εαυτό του. Έπαιζε με μανία.
Δε λογάριαζε τίποτα. Μπακαρά, λασκενέ, πόκα, ακόμα και
παιχνίδια που δεν τα είχε ακούσει ποτέ, όπως το «Σκαμπί-
λι» και το «Φαραώ», τα οποία παίζονταν από την εποχή του
Όθωνα στα αθηναϊκά τραπέζια και είχαν κλείσει σπίτια.

Η Κατίγκω Χρυσολωρά γνώρισε τον κόμη Φραγκίσκο
Αλφιέρι στο σπίτι της αδερφής της. Το ζεύγος Μπαλτατζή
είχε συχνά καλεσμένη τη διανόηση της Αθήνας στα σαλόνια
του μεγάρου της οδού Αμαλίας: διπλωμάτες, χρηματιστές,
τραπεζίτες, πρέσβεις, γιατρούς, καθηγητές πανεπιστημίου
και ανώτερους υπαλλήλους. Οι περισσότεροι ήταν πελάτες
του Μπαλτατζή, αλλά εκείνος κρατούσε αυστηρά το ιατρικό
απόρρητο και όλοι ένιωθαν άνετα στις δεξιώσεις της Μαργιό-
λας. Ο γενικός πρόξενος της Ιταλίας στην Ελλάδα, καλεσμέ-
νος εκείνο το βράδυ για δείπνο στο σπίτι των Μπαλτατζή-
δων, είχε ζητήσει από την προηγούμενη μέρα την άδεια από
την οικοδέσποινα να φέρει μαζί του τον ξάδερφό του, τον ο-
ποίο φιλοξενούσε στο σπίτι του. Η Μαργιόλα χάρηκε ιδιαί-
τερα για την τροπή που έπαιρνε η βραδιά της, επειδή φρό-
ντιζε –και ήταν φημισμένη γι’ αυτό– να έχει πάντα καινούρ-
γιους κι ενδιαφέροντες ανθρώπους στις δεξιώσεις της. Οι
δυο άντρες έφτασαν στην ώρα τους. Έγιναν οι συστάσεις. Η
Κατίγκω Χρυσολωρά παρατήρησε τη δίχως επιτήδευση
κλασική κομψότητα του κόμη, τον αυθεντικό αέρα ανθρώ-
που γεννημένου στα πλούτη, και φυλακίστηκε αμέσως στο
βλέμμα εκείνου του μοναχικού αντάρτη, ο οποίος την έκανε
να φαντάζεται πάθη αξέχαστα και νύχτες αξημέρωτες. Όλο
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το βράδυ ένιωθε τη θέρμη του, τη θέρμη μιας οικειότητας που
έρχεται από μακρινά μέρη. Τον βρήκε σε όλα τέλειο, κι επει-
δή τίποτα πιο μισητό από τη μετριότητα, τίποτα πιο επιθυ-
μητό από την τελειότητα, από εκείνη τη μέρα δεν έκανε τίπο-
τε άλλο από το να σκέπτεται συνέχεια τον ωραίο άντρα. Έ-
χασε την όρεξή της για φαγητό, τη διάθεση για μεσημεριανό
ύπνο, την επιθυμία να πηγαίνει βόλτα στο Βασιλικό Κήπο
απέναντι από το σπίτι της, την ανάγκη για διάβασμα, τη
χαρά να συναντάει τις Πλακιώτισσες φίλες της, την ενέργεια
για ιππασία στο Πεδίον του Άρεως, την απόλαυση να πη-
γαίνει με τη θεία Κοκόνα μια φορά τη βδομάδα στο λουτρό-
χαμάμ της οδού Κυρρήστου – παλιά τους συνήθεια από την
Πόλη, μια απόλαυση, ένας χώρος συναναστροφής και ψυχα-
γωγίας των γυναικών της Αθήνας. Έχασε την όρεξη για
βόλτες στα στενά της Πλάκας για να χαζεύει τους κουτσα-
βάκηδες, την ευχαρίστηση να πηγαίνει βόλτα στον Αϊ-Γιάν-
νη της Κολόνας της οδού Ευριπίδου, την αρχαιότερη εκκλη-
σία της Αθήνας, και να χαζεύει τον κόσμο που με τελετουρ-
γίες και προσευχές ξόρκιζε στον άγιο-γιατρό και θεραπευτή
πυρετούς και λοιμούς. Έχασε το ενδιαφέρον για τα μαθήμα-
τα μαγειρικής, που της έκανε καθημερινά η θεία της, την υ-
πομονή ν’ ακούει την αδερφή της να μιλάει για τις χαρές του
γάμου και για το πόσο καλός σύζυγος ήταν ο Αριστείδης, τη
γαλήνη που της χάριζε η κοινή λογική της Κοκόνας Κρυ-
σταλλένιας. Αργότερα, δε χρειαζόταν να σκεφτεί, όπως πα-
λιά συνέβαινε με την αδερφή της, για ν’ απαντήσει στη θεία
της όταν την ρωτούσε: «Είσαι ερωτευμένη μαζί του, κόρη
μου; Τον αγαπάς;» Ένα μεγάλο «ναι» ήθελε να φωνάξει, και
«ναι» και «ναι» και ξανά «ναι», μέχρι το άπειρο.
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Η Κατίγκω Χρυσολωρά, με καταγωγή από σπουδαία οι-
κογένεια του Βυζαντίου, δεν ήταν ακριβώς αυτό που είχε
στο νου του για σύζυγο ο κόντε Φραγκίσκος Αλφιέρι. Στην
αρχή, την βρήκε παλιάς μόδας, αυστηρή, άβγαλτη κι επαρ-
χιώτισσα. Τι μπορούσε να ξέρει για τον κόσμο μια νέα γυ-
ναίκα η οποία δεν είχε ταξιδέψει ποτέ στη ζωή της παρά μό-
νο μια φορά για να έρθει στην Ελλάδα, η οποία δεν ήξερε τι
σημαίνει να κατεβαίνεις με τα σκι τις πλαγιές των Άλ πεων
ή να διασχίζεις με τη θαλαμηγό τη Μεσόγειο ή να ποντάρεις
όλα σου τα χρήματα στο «είκοσι εφτά κόκκινο» στο καζίνο
του Μπιαρίτς; Τι μπορούσε να ξέρει για τον κόσμο μια νέα
γυναίκα η οποία παραθέριζε κάθε χρόνο στο Λουτράκι και
στην Αιδηψό με τους επαρχιώτες αντί στα λουτρά του Εξ
Λε Μπεν της Γαλλίας, τη βασίλισσα των λουτροπόλεων, ό-
που σύχναζαν βασιλιάδες, πρίγκιπες, όλη η διεθνής αριστο-
κρατία και οι ωραίες Ελληνίδες της Αιγύπτου; Αυτές, μάλι-
στα! Κοσμογυρισμένες! Κάνοντας όμως την έρευνά του
στους αθηναϊκούς κύκλους, μέσω του ξάδερφού του πάντα,
έμαθε πως η ωραία Ταναγραία, που του θύμιζε αρχαία Ελ-
λάδα, μπορεί να μην ήταν κοσμοπολίτισσα, ήταν  όμως από
μεγάλο «τζάκι» και μια από τις πιο πλούσιες νύφες της Α-
θήνας. Όταν ήρθε αντιμέτωπος με τη δύναμη του ονόματός
της, άρχισε ν’ αλλάζει γνώμη. Έκανε νέα εκτίμηση της κα-
τάστασης. Οι προοπτικές ήταν εξαιρετικές. Τόσο εξαιρετι-
κές μάλιστα, ώστε του επέτρεπαν να βάλει χέρι στην περιου -
σία της. Είχε και επιπλέον όφελος διότι η Κατίγκω Χρυσο-
λωρά, δεκατέσσερα χρόνια μικρότερή του, δεν ήταν μόνο ένα
είδος εμπορίου, ήταν και μια καλλονή της επο χής της. Άρ-
χισε την πολιορκία ως να επρόκειτο να κατακτήσει όχι τη
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νεαρή Ατθίδα, αλλά την ίδια την Αθήνα. Δε χρειαζόταν ό-
μως, διότι η Κατίγκω ήταν ήδη ένα έδαφος κατακτημένο κι
έτοιμο να λεηλατηθεί από την ενσάρκωση του ματαίου.

Ο Εμμανουήλ Χρυσολωράς, άντρας σοβαρός, συνετός και
μετρημένος, δεν ενθουσιάστηκε με την πρόταση του κόμη.
Η προοπτική να φύγει η κόρη του στη Σικελία, ίσως για πά -
ντα, ακόμα και με έναν κόμη, δεν τον ευχαριστούσε. Περισ-
σότερο τον προβλημάτιζε. Ποιος ήταν αυτός ο υπερβολικός
άντρας, με την πληθωρική ομορφιά και τη γοητεία Τσιγγά-
νου; Διακριτικά, μέσω του νοταρίου Κελεσίδη και του ξάδερ -
φού του Τιμολέοντα Χρυσολωρά, ο οποίος γνώριζε όλα τα
γενεαλογικά δέντρα της Αθήνας, της Ελλάδας και της Ευ-
ρώπης, πήρε πληροφορίες για την οικογένεια του κόμη, οι
οποίες ήταν εξαιρετικές για τη μεριά της μητέρας του Δάφ-
νης Ατζαγιόλι, από σπουδαίο σόι της Ζακύνθου, αλλά αόρι-
στες και ελλιπείς για τον ίδιο τον Φραγκίσκο Αλφιέρι. Ο
Τιμολέων Χρυσολωράς θυμόταν πως εκείνη την εποχή κυ-
κλοφορούσαν κάποιες φήμες στα αθηναϊκά σαλόνια για πι-
θανή αυτοκτονία του πατέρα του κόμη, οι οποίες δεν είχαν
επιβεβαιωθεί. Όλες εκείνες οι ασάφειες έκαναν τον Εμμα-
νουήλ Χρυσολωρά επιφυλακτικό. Όμως, μπροστά στην α-
πελπισία της κόρης του, η οποία έβλεπε το όνειρό της να
σβήνει και τη μοναδική της ευκαιρία να ευτυχήσει, όπως πί -
στευε, να χάνεται, συμφώνησε με βαριά καρδιά. Γνώριζε πως
η κόρη του είχε μια νιότη εξ ορισμού σκυθρωπή, η οποία
πάντα τον προβλημάτιζε, διότι θεωρούσε αφύσικο μια νέα
της ηλικίας και της ομορφιάς της Κατίγκως να γελάει σπά-
νια, να μελαγχολεί τα απογεύματα κοιτάζοντας το ηλιοβα-
σίλεμα από την Ακρόπολη, να μην ενδιαφέρεται για λούσα
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και στολίδια, να θεωρεί ότι η εθνική της ενδυμασία την εκ-
φράζει περισσότερο από το ευρωπαϊκό ντύσιμο και να εμ-
φανίζεται στις δεξιώσεις φορώντας την υδραίικη ενδυμασία
της μητέρας της, να βαριέται τους χορούς των Ανακτόρων
και να σκυθρωπιάζει όταν έφτανε στο σπίτι η τυπωμένη
πρόσκληση με το χρυσό βασιλικό θυρεό. Ο Χρυσολωράς ή-
ταν αυστηρός και όλοι έτρεμαν την οργή του. Όμως, όπως
όλοι οι σπουδαίοι άντρες και προπαντός οι αυστηροί, είχε μια
κρυφή αδυναμία: την κόρη του Κατίγκω, η οποία είχε και
μια καταπληκτική ομοιότητα με τη Θάλεια. Δεν άντεχε να
την βλέπει να σέρνεται στο σπίτι μ’ εκείνη τη δυστυχία στο
ωραίο της πρόσωπο. Του ράγιζε την καρδιά. Βασιζόμενος
στη λογική πως δεν τυχαίνει συχνά ένας κόμης στη ζωή μιας
κοπέλας, κι ας είναι η συγκεκριμένη κοπέλα από μεγάλο
«τζάκι» φαναριώτικο, σκέφτηκε πως ίσως θα έπρεπε να λά-
βει υπόψη του το γεγονός ότι οι καιροί είχαν αλλάξει. Έτσι,
μπέρδεψε το οφθαλμοφανές με τη μοντέρνα συμπεριφορά
και τους μοντέρνους καιρούς κι έκανε το χατίρι της Κατί-
γκως. Για πρώτη φορά στη συντηρητική και μετρημένη ζωή
του έπεσε έξω. Κάπου μέσα του, βέβαια, υπήρχαν όλα εκεί-
να που διαισθανόταν και δεν τολμούσε να ονομάσει. Τα πα-
ράβλεψε. Συμφώνησε να γίνει αυτός ο υπερβολικός γάμος,
αλλά τελευταία στιγμή, ως σανίδα σωτηρίας για τη διαμαρ-
τυρόμενη συνείδησή του, έβαλε έναν όρο: να συνοδέψει την
κόρη του στη Σικελία η αδερφή του.

«Πώς θα σ’ αφήσω μόνο σου, Μανουήλ;» προβληματί-
στηκε η Κοκόνα Κρυσταλλένια.

«Η Κατίγκω έχει μεγαλύτερη ανάγκη από εμένα. Δε
μου αρέσει να την σκέπτομαι μόνη της σ’ έναν ξένο τόπο»,
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την έκοψε ο Χρυσολωράς κι εκείνη, που της περίσσευε δίψα
για ζωή, περιέργεια για νέες εμπειρίες και όρεξη για ταξί-
δια, άρχισε τις ετοιμασίες με κέφι έφηβης.

Η Κατίγκω αγκάλιασε τη θεία της και, για πρώτη φορά,
όλες της οι αισθήσεις ζητωκραύγαζαν τη χαρά. Ο πόνος του
παρελθόντος; Ένας αλήτης άστεγος!

Όταν όλα τα εμπόδια εξαφανίστηκαν ως διά μαγείας,
ακό μα και το τελευταίο για το οποίο ο κόμης δεν είχε καμία
αντίρρηση, δηλαδή η μοναδική παράκληση της Κατίγκως
να βαπτιστούν τα μελλοντικά παιδιά τους ορθόδοξα, ένα
πρωινό μιας μαγιάτικης Δευτέρας του 1877, στην οδό Προα -
στίου,* στο γραφείο του νοταρίου Άνθιμου Κελεσίδη, με πα-
ρόντες τον Χρυσολωρά και τον κόντε Φραγκίσκο Αλφιέρι,
μπήκαν οι υπογραφές στο προικοσύμφωνο:

ΠΡΟΙΚΟΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΚΑΤΙΓΚΩΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ
τοῦ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ καὶ τῆς ΘΑΛΕΙΑΣ,

τὸ γένος ΤΖΑΦΕΡΗ

Τῷ χιλιοστῷ ὀκτακοσιοστῷ ἑβδομηκοστῷ ἑβδόμῳ ἔτει καὶ
Δευτέραν Μαΐου ἐν Ἀθήναις ἐπαρουσιάσθησαν ἐνταῦθα ὁ
Ἐμμανουήλ Χρυσολωρᾶς τοῦ Ἀγαμέμνονος καὶ τῆς Μαργιό -
λας καὶ ὁ κόμης Φραγκίσκος-Τζιοβάνι-Πιέτρο-Νικολὸ Ἀλ φιέρι
τοῦ Ἀντρέα, ὅπου ὁ Ἐμμανουήλ Χρυσολωρᾶς προικίζει ἀπὸ
πατρικὸν καὶ μητρικὸν πρᾶγμα τήν θυγατέρα του Κατίγκω,
ἐρχομένην εἰς γάμον μετὰ τοῦ κόμη Φραγκίσκου Ἀλ φιέρι, τὰ
κάτωθι:

Εἰς θέσιν Πυργάκι τῆς Βασιλίσσης, στὴν πε ριο  χὴν Ἐλαιῶ -
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νος, στρέμματα πέντε, βήματα τριακόσια ἑξήντα ἕκαστον, μὲ
ἐλαιόδενδρα μητρικά, ρίζες χίλιες, πλησίον τὸ περιβό λι τοῦ
Χατζῆ Ντεμερτζῆ ἀ πὸ ἀνατολάς, τοῦ κὺρ Συμεὼν Χα νούμη
ἀπὸ δυσμὰς καὶ τοῦ Μπουρντᾶ ἐφέντη νοτίως.

Εἰς θέσιν Ἀμπελόκηποι, ἀμπέλια δέκα πατρικά, μὲ τὸ
ξεήλιόν τους, στρέμματα ἕνα ἔκαστον, καὶ ἕνα παλιάμπελο
μὲ δέκα τζιτζιφιὲς εἰς τὸν βορινὸν τοῖ χον ἐπάνω καὶ ἄλλα
πωρικά.

Εἰς θέσιν Χατζή-Ἀλὶ Χασεκὴ περιβόλι πατρικόν, στρέμ -
μα ἕνα πλεῖον ἢ ἔλαττον, πλησίον Ἱερᾶς Ὁ δοῦ πρώην «Δρό -
μος τοῦ Μωρηᾶ», εἰς θέσιν Ζυ θο πω  λεῖον «Das Grune

Baum».*

Εἰς θέσιν Χασὰν Μπελίκ, περιβόλι πατρικόν, στρέμ μα -
τα δύο μὲ ὀπωροφόρα.

Περιοχὴ «Γερακίνας», Κολοκυνθοῦς, βουστάσιον πατρι-
κόν, μὲ πεντακόσια κτήνη.

Περιοχὴ Κουναίας, βουστάσιον πατρικὸν, μὲ διακόσια κτήνη.
Εἰς ὁδόν Βουλεβαρίου 15, ἔναντι Ὀφθαλμιατρείου Ἀ -

θηνῶν, μίαν νεόδμητον τριώροφον οἰκίαν, πλήρως ἐπιπλωμέ-
νην, μετὰ κήπου περιφραγμένου μὲ τοῖχον, ἔχοντος χάραξιν
καὶ φύτευσιν συμφώνως μὲ ἀγγλικόν σχέδιον, ὁ ὁποῖος μετα -
ξὺ ἄλλων περιλαμ βάνει: τρία πεῦκα Σουνίου «μποριάνα βα -
ριάμπιλις», δυὸ «ἱερούς» φοίνικες ἀπὸ τὴν νῆσον Δῆ λον, ὀ γδό -
ντα ρίζες τριανταφυλλιᾶς Γρανάδας.

Δύο ἀποθήκας εἰς ὁδὸν Πειραιῶς.
Διακόσιες χιλιάδες λίρας Ἀγγλίας μετρητοῖς, ἅ μα τῇ τε -

λέσει τοῦ γάμου.
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Ο καθολικός γάμος έγινε, σε κλειστό οικογενειακό κύ-
κλο, το πρωί της Κυριακής στην Καθολική Εκκλησία, στην
οδό Πανεπιστημίου, και το μεσημέρι έγινε ο ορθόδοξος στο
σπίτι της νύφης, όπως συνηθιζόταν τότε, στην οδό, η οποία
μόλις μερικά χρόνια αργότερα θα ονομαζόταν λεωφόρος
Βασιλίσσης Σοφίας, επειδή το μέγαρο της οδού Πανεπι-
στημίου, το οποίο προοριζόταν για προίκα της Κατίγκως,
δεν ήταν ακόμα έτοιμο. Η Κατίγκω φόρεσε το νυφικό της
μητέρας της, που ξεθάφτηκε από τα μπαούλα και προκάλε-
σε υπαρξιακή κρίση στον Εμμανουήλ Χρυσολωρά. Η απου-
σία της γυναίκας του αγρίεψε τη μορφή του. Έκανε προ-
σπάθεια να συμμεριστεί τη χαρά της κόρης του, αλλά έμεινε
στο στόμα του μια πίκρα καταδίκης. Πρόλαβε την κατα-
στροφή η έκτακτη σωτηρία της Κοκόνας Κρυσταλλένιας:

«Συγκρατήσου, αδερφέ μου. Η κόρη σου αξίζει την αμέ-
ριστη χαρά του πατέρα της. Τίποτα λιγότερο. Μην της την
αρνείσαι. Σήμερα είναι η ευτυχέστερη μέρα της ζωής της».

Έσωσε τη μέρα με τα θαυμάσια φαγητά της και το α-
στείρευτο ταλέντο της οικοδέσποινας. Έβγαλαν τη φωτο-
γραφία του γάμου στο ατελιέ των αδελφών Ρωμαΐδη, γωνία
Βουλής και Ερμού 27. Μέσα σ’ ένα ντεκόρ εμπνευσμένο
 από αρχαία Ελλάδα, ο κόντε Αλφιέρι στάθηκε με το ωραίο
του παράστημα –αποτέλεσμα σκληρής σωματικής προπό-
νησης–, όπως ένα μεγάλο αιλουροειδές της αφρικανικής σα -
βάνας, και δίπλα του η Κατίγκω, αρχαία Ταναγραία, ακτι-
νοβολούσε φως ολόγυρα, στα βελούδινα ριντό και τα φυτά,
τα οποία συμπλήρωναν τη διακόσμηση. Οι νεόνυμφοι πο-
ζάρισαν στο φακό του καλλιτέχνη-φωτογράφου με χαμόγε-
λο, ίσως λίγο αμήχανο, όμως γεμάτο αθωότητα, το οποίο
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μαρτυρούσε πως κανένας τους δεν προέβλεπε όσα θα συνέ-
βαιναν στο κοινό τους μέλλον. Εκείνη τη στιγμή, κατά την
οποία η Κατίγκω Χρυσολωρά ποζάριζε ακίνητη στο φακό
του Αριστοτέλη Ρωμαΐδη –επίσημου φωτογράφου όλων των
αρχαιολογικών ανασκαφών του Σλίμαν–, ένιωσε πως αυτό
που συμβόλιζε η φωτογραφία, το σύμπλεγμά τους δηλαδή,
είχε κάποιο κόστος: το κόστος του κινδύνου να ζήσεις τη ζωή
σου από ’δω και πέρα στην κόψη του ξυραφιού. Μια βδομά-
δα αργότερα, οι νεόνυμφοι με την Κοκόνα Κρυσταλλένια,
είκοσι οχτώ μπαούλα γεμάτα πλισέδες, δαντέλες, μπρο-
κάρ, ταφτάδες, κεντημένα λινά και διάφορα άλλα άχρηστα,
τρία μπαούλα γεμάτα βιβλία πολύ χρήσιμα, τα κατοικίδια
της θείας και το κλουβί με τις δυο μάινες, που είχαν λουφά-
ξει από την τρομάρα τους, μπαρκάρισαν από το λιμάνι του
Πειραιά για τη Σικελία. Η Κατίγκω είχε ακόμα τα υγρά
μάτια των αποχαιρετισμών και είχε περάσει τις τελευταίες
μέρες δίχως μνήμη, ενάντια στο χρόνο ο οποίος την έφερνε
όλο και πιο κοντά στο «αντίο» που έκανε την καρδιά της
κομμάτια. Έβλεπε τον πατέρα της τελευταία φορά ζωντανό.
Τρία χρόνια αργότερα, ο Εμμανουήλ Χρυσολωράς θα πέθαι -
νε από ελονοσία, αθεράπευτη πληγή της Αθήνας του 1880.

Η Κατίγκω άκουσε τη σειρήνα του πλοίου ν’ αναγγέλλει
μια αναχώρηση. Το μέτωπό της γέμισε ρυτίδες και ξαφνικά
κάθε ρυτίδα στο παγωμένο πρόσωπό της φαινόταν έτοιμη
να δακρύσει. Το σώμα της τρανταζόταν από κύματα από-
γνωσης, που μεγάλωναν καθώς περνούσε η ώρα. Έψαξε να
βρει τον ήχο στη φωνή της. Δεν τα κατάφερε. Τα λόγια της
ήταν πάντα μετρημένα και τσιγκούνικα, τον πρώτο λόγο εί-
χαν τώρα τα δάκρυά της. Αφέθηκε σ’ ένα κλάμα, από μόνο
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του μια ανακούφιση, καθώς δε θυμόταν πότε ήταν η τελευ-
ταία φορά που είχε κλάψει. Ο Αλφιέρι την κοίταξε παραξε-
νεμένος. Δεν καταλάβαινε γιατί τόση απόγνωση για ένα τα-
ξίδι μέχρι τη Σικελία. Φτάνει! Φτάνει πια! Αρκετά! Ο κό-
μης όμως δε γνώριζε πως, για τα μέρη από όπου προερχό-
ταν η Κατίγκω Χρυσολωρά, η προσωπική της απόγνωση
δεν μπορούσε να είναι ποτέ αρκετή, γιατί αποτελούσε μέρος
του συλλογικού ασυνείδητου ενός ολόκληρου λαού στις δυ-
στυχίες και στα ξεριζώματα, που είχε αντέξει. Ο Φραγκί-
σκος Αλφιέρι την έκλεισε στην αγκαλιά του, ενώ η θεία Κο-
κόνα Κρυσταλλένια σκούπισε τα μάτια της, κοίταξε για τε-
λευταία φορά τον αδερφό της και τη Μαργιόλα, η οποία, έ-
γκυος στον πρώτο της γιο, έκλαιγε απαρηγόρητη στον ώμο
του Μπαλτατζή, κι εξαφανίστηκε στην καμπίνα της. Κα-
θώς εγκατέλειπαν τον Πειραιά, η Κατίγκω Χρυσολωρά-
Αλφιέρι ένιωσε πως, με το τελευταίο φως της μέρας που έ-
φευγε, την εγκατέλειπαν μια μια όλες οι αμφιβολίες της:
ποιος ήταν ο άντρας που παντρεύτηκε, τι άλλο γνώριζε γι’
αυτόν εκτός από έκσταση στην αγκαλιά του, πώς αποφάσι-
σε να φύγει στο άγνωστο, μακριά από τους δικούς της. Υπήρ -
χαν πολλά ανεξήγητα και αναπάντητα. Μια πλαστογραφία
ζωής. Μια παραχάραξη της πραγματικότητας, την οποία η
Κατίγκω δε γνώριζε τη μέρα που έφευγε νιόπαντρη για το
Μονρεάλε της Σικελίας. Γνώριζε όμως πως εκείνο τον ά-
ντρα, με τη γοητεία Τσιγγάνου και τους τρόπους πρίγκιπα,
τον αγαπούσε και δε θ’ άλλαζε τη στιγμή με καμιά σιγουριά
στον κόσμο. Εκείνη την εποχή αγνοούσε πως οι γόηδες δεν
είναι ακαταμάχητοι αλλά ανυπόφοροι, αφόρητοι και αβά-
σταχτοι. Αργότερα, η εξάρτησή της από τον Φραγκίσκο
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Αλφιέρι θα γινόταν τρόπος ζωής. Θα κοιμόταν, θα ξυπνούσε
και θα ζούσε με μόνη σκέψη πώς θα βρει την ουσία της, δη-
λαδή τον έρωτα, τα φιλιά και τα χάδια του. Θα έλειπαν τα
πάντα από τη ζωή της. Στερημένη αλλά υπερκορεσμένη συγ -
χρόνως, δε θα είχε μέλλον στο γάμο της.

Σήκωσε τα κεχριμπαρένια μάτια της προς τον άντρα που
την κρατούσε στην αγκαλιά του. Δε χόρταινε να τον κοιτάζει.
Τι έχω κάνει για ν ’ αξίζω τέτοιο Θεό; σκέφτηκε στιγμιαία κι
ένιωσε η ίδια ημίθεα. Άφησε να βγει από μέσα της ένα χα-
μόγελο, το οποίο φανέρωσε μια σειρά από κάτασπρα δόντια.

«Πρέπει να χαμογελάς συχνότερα», της είπε ο Αλφιέρι,
ξαφνιασμένος από την ομορφιά της, η οποία φώτισε μεμιάς
το μαβί και μουντό τοπίο του Πειραιά: το χαμόγελο της Κα -
τίγκως και πίσω οι κορυφογραμμές του Αιγάλεω, το χαμό-
γελο της Κατίγκως και πίσω το ρολόι του Πειραιά, το χα-
μόγελο της Κατίγκως και πίσω ο Άγιος Σπυρίδωνας, το
χαμόγελο της Κατίγκως και πίσω τα σκούρα απόνερα του
καραβιού. Το χαμόγελό της! Η Κατίγκω έκρυψε το πρόσω-
πό της στο στήθος του. Αυτός ο άντρας που μύριζε ακριβή
κολόνια και σαπούνι εγγλέζικο, αυτός ο άντρας με το αθλη-
τικό σώμα, αυτός ο άντρας με τα πράσινα μάτια, αυτός ο
 άντρας που έμοιαζε να έχει καταλάβει τα πάντα για τη ζωή,
αυτός, αυτός, αυτός, ήταν τώρα δικός της. Δεν της τον επέ-
βαλε ο πατέρας της ή οι κοινωνικές συνθήκες, όπως στις
πε ρισσότερες γυναίκες της ηλικίας της. Δε συμβιβάστηκε.
Αυτό τον άντρα, ο οποίος την ανέβαζε στον Παράδεισο –και
αργότερα θα την γκρέμιζε στην Κόλαση–, τον είχε διαλέξει
η ίδια! Έτσι νόμιζε. Είχε διαλέξει κέρατα μεγαλύτερα απ’
ό,τι μπορούσε ν’ αντέξει, όμως αυτό δεν το γνώριζε τότε.
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Στο λιμάνι του Παλέρμου άμαξες τους περίμεναν κάτω
από την εκτυφλωτική ηλιοφάνεια του απομεσήμερου. Οι
δυο γυναίκες, ντυμένες με τα ταξιδιωτικά τους, έκλεισαν τα
μάτια ξαφνιασμένες. Όταν τα άνοιξαν, όλα αναδύθηκαν τυ-
λιγμένα στο χρυσάφι της Μεσογείου. Οι βαστάζοι περί -
μεναν υπομονετικά. Ο κόντε Αλφιέρι έδωσε διαταγές στη
γλώσσα του και φρόντισε ο ίδιος να φορτωθούν πάνω στις
καρότσες όλες οι αποσκευές τους και τα άδεια κλουβιά των
κατοικιδίων της Κοκόνας Κρυσταλλένιας, τα οποία δεν εί-
χαν αντέξει το εξαντλητικό ταξίδι. Ξεκίνησαν, μπροστά η
πολυτελής άμαξα με το θυρεό των Αλφιέρι, πίσω οι υπόλοι-
πες καρότσες. Η άμαξα μοσχοβολούσε λούσο, γυαλισμένα
μπρούντζινα πόμολα και δέρμα πρώτης ποιότητας. Η ζέ-
στη έκανε τις δυο γυναίκες να βγάλουν τα καπέλα τους. Ανα -
στέναξαν με ανακούφιση. Από τον αυστηρό κότσο της Κα-
τίγκως ξέφυγαν μερικές μπούκλες και πλαισίωσαν μαλακά
το οβάλ πρόσωπό της. Πέρασαν μέσα από την πόλη του Πα -
λέρμου. Ο κόντε Αλφιέρι έκανε μια κίνηση που έκλεινε μέσα
της κτήρια, εκκλησίες, δρόμους, πάρκα.

«Εδώ περπάτησαν οι Φοίνικες, οι Έλληνες, οι Ρωμαίοι,
αργότερα οι Άραβες», είπε δείχνοντας το πανόραμα και πή-
ρε το χέρι της Κατίγκως μέσα στα δικά του. «Θα δεις, θα σ’
αρέσει η πατρίδα μου», την καθησύχασε, λες και είχε ψυχα-
νεμιστεί μια κρυφή της ανησυχία.

Ζήτησε με το βλέμμα του τη συνδρομή της Κοκόνας
Κρυσταλλένιας.

Εκείνη, από το απέναντι κάθισμα, του χαμογέλασε με
συμπάθεια, σαν να του έλεγε: «Μη νοιάζεσαι, εγώ είμαι
 εδώ. Θα τα φροντίσω όλα» και συνέχισε να χαζεύει έξω από
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το παράθυρο την ομορφιά του τοπίου: δάση, κάμπους με ε-
λαιόδεντρα κι εκτάσεις με αμπέλια.

Πήραν τον παραλιακό δρόμο. Ήταν γεμάτος στροφές και
γκρεμούς. Πίσω, στο βάθος, άφηναν το βουνό Πελεγκρίνο.
Αριστερά, εκτεινόταν, ατέλειωτη στο παράλυτο μεσημέρι,
η θάλασσα, παραλίες και όρμοι γαλάζιοι. Δεξιά, μια άγρια
φύση τούς συντρόφεψε για κάμποσο. Βγήκαν στην εξοχή
και πήραν το δρόμο προς το εσωτερικό του νησιού με τις βί-
λες και τους πύργους των ευγενών Σικελών.

Τα άλογα αγκομαχούσαν στον ανήφορο και η άμαξα έ-
τριζε. Η Κατίγκω κοίταξε το ανεξιχνίαστο βάθος του ορί-
ζοντα και αναρωτήθηκε τι της επιφύλασσε το μέλλον. Έ-
νιωσε ευτυχισμένη. Έγειρε το κεφάλι της στον ώμο του κό-
ντε. Ο Αλφιέρι της χάιδεψε τα μαλλιά, το στεφάνι της δό-
ξας της, και την τράβηξε στην αγκαλιά του. Θεός, σκέφτη-
κε εκείνη, έχω ένα θεό πλάι μου. Από το απέναντι κάθισμα
η θεία Κρυσταλλένια σταύρωνε το σύμπλεγμά τους. Γρήγο-
ρα τις απορρόφησε το θέαμα της εξοχής. Μπήκαν στην πε-
διάδα του Ορέτο. Από μακριά ξεχώρισαν την πόλη του Μον -
ρεάλε, από τις πιο πλούσιες του νησιού, γνωστή για την
ομορ φιά του τοπίου της και προπαντός για το θαυμάσιο
Ντουόμο, ένα αρχιτεκτονικό αριστούργημα.

«Η πόλη ιδρύθηκε το 1183 και γρήγορα γέμισε κτήρια,
εκκλησίες, μοναστήρια. Της έχουν δώσει μια νότα μπαρόκ,
ακαλαίσθητη, αλλόκοτη και παράξενη. Μόνο το Ντουόμο
την αντιπροσωπεύει απόλυτα. Θα έχετε όμως την ευκαιρία
να τα επισκεφτείτε όλα αυτά», πληροφόρησε τις γυναίκες ο
Αλφιέρι.

Προσπέρασαν την πόλη και συνέχισαν στον εξοχικό δρό-
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μο. Μέσα σε μια έκρηξη πρασίνου άρχισαν να ξεχωρίζουν
μεγάλα σπίτια, αγάλματα, αετώματα και πύργοι με πέτρι-
νες σκάλες, κιγκλιδώματα σιδερένια, παράθυρα με περίτε-
χνες διακοσμήσεις, τοίχοι καλυμμένοι από κισσούς που ήθε -
λαν να πνίξουν τα οικοδομήματα στη σφιχτή αγκαλιά τους.
Ο δρόμος χανόταν μέσα σε αμπέλια γεμάτα σταφύλια που
κρέμονταν και βάρυναν τα κλαδιά. Πέρασαν μέσα από κά-
μπους με εσπεριδοειδή κι έφτασαν σ’ έναν πυκνοφυτεμένο
ελαιώνα, ο οποίος φάνταζε όπως μια ασημοπράσινη θάλασ-
σα. Οι φυλλωσιές κυμάτιζαν στο φύσημα του ζέφυρου, κα-
θώς ερχόταν ευεργετικός από τη θάλασσα. Λες και βρισκό-
μαστε στον Ελαιώνα της Αθήνας, σκέφτηκαν ταυτόχρονα
οι δυο γυναίκες. Κοιτάχτηκαν ξαφνιασμένες, αλλά δεν πρό-
λαβαν να εκφράσουν με λόγια τη σκέψη τους, γιατί εκεί
μπροστά τους, στο ωραιότερο σημείο του πάρκου με τα ε-
λαιόδεντρα, υψώθηκε ένας επιβλητικός πύργος με μαρμά-
ρινες σκάλες, παράθυρα με σιδερένια κιγκλιδώματα, αγάλ-
ματα και σιντριβάνια, περιτριγυρισμένος από κήπους με για -
σεμιά, κόκκινους ιβίσκους και πολύχρωμες βουκαμβίλιες.

Ο αμαξάς κατέβηκε και άνοιξε το βαρύ σιδερένιο πορτό-
νι με το θυρεό των Αλφιέρι. Ο ανηφορικός πλακόστρωτος
δρόμος προς τον πύργο ήταν πνιγμένος στις πικροδάφνες.
Στην είσοδο τους περίμεναν δυο βαλέδες με λιβρέες, ο επι-
στάτης και το λιγοστό προσωπικό, όλες γυναίκες μαυροφο-
ρεμένες. Καθώς γίνονταν οι συστάσεις, μέσα από το κτήριο
εμφανίστηκε ένας ψηλός ηλικιωμένος άντρας με άσπρα
μαλλιά, ευθυτενής ακόμα, ηλιοκαμένος από τη συνεχή έκ-
θεση στο ύπαιθρο, ντυμένος με φαρδύ άσπρο πουκάμισο και
παντελόνι ιππασίας μέσα σε ψηλές μπότες. Είχε ένα όμορ-
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φο ήρεμο πρόσωπο, αριστοκρατική κορμοστασιά κι έναν ά-
νετο αέρα γαιοκτήμονα του παλιού καιρού.

«Ο θείος μου Αντόνι Ατζαγιόλι, ο αδερφός της μητέρας
μου από τη Ζάκυνθο. Όλοι τον φωνάζουμε Νίνο», τους σύ-
στησε ο κόντε Αλφιέρι στα Ελληνικά και συμπλήρωσε με
ελα φριά ειρωνεία: «Αν σας συμπαθήσει, θα σας επιτρέψει
να χρησιμοποιείτε το υποκοριστικό του, Νινούτσο, όπως
συνηθίζεται στη Σικελία. Ζει μαζί μας από χρόνια, από τό-
τε που η μητέρα μου παντρεύτηκε τον πατέρα μου, και είναι
ο μεγάλος θεσμοφύλακας της οικογένειας».

Οι γυναίκες τον χαιρέτησαν με έκπληξη. Ο κόμης δεν εί-
χε αναφέρει σε κανέναν την ύπαρξη του θείου. Εκείνος υπο-
κλίθηκε με χάρη κι ένα πλατύ χαμόγελο φώτισε το πρόσω-
πό του. Τον συμπάθησαν αμέσως.

Μπήκαν όλοι μέσα στο σπίτι. Στην αυλή το προσωπικό
ξεφόρτωνε τις καρότσες. Ήταν ένα τεράστιο μέγαρο με
αμέ τρητα δωμάτια, επιπλωμένα με θαυμάσια κομμάτια του
περασμένου αιώνα. Παντού ξεχώριζε η πατίνα παλιάς δό-
ξας. Κουζίνες τεράστιες, δωμάτια εργασίας, πλυσταριά κι
ένα ολιγάριθμο τώρα προσωπικό –αποτέλεσμα δύσκολων
καιρών–, που ακολουθούσε τη μοίρα του στην υπηρεσία
των Αλφιέρι γενιές και γενιές. Πέρασαν στο σαλόνι με τους
μπροκάρ καναπέδες, τις δαμασκηνές κουρτίνες, το λευκό
πιάνο με ουρά. Παντού θαύμασαν πίνακες σπουδαίων ζω-
γράφων: Τιτσιάνο, Βερονέζι, Τιντορέτο. Έκαναν τον κύκλο
του δωματίου παρατηρώντας έπιπλα και αντικείμενα. Μέ-
σα σε βιτρίνα, γεμάτη με πολύτιμα αντικείμενα, ξεχώριζε ο
Σταυρός της Μάλτας των εξαιρετικών ευγενών καθαρού
αίματος και τα οικόσημα των Ζακυνθινών Ατζαγιόλι και
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των Σικελών Αλφιέρι. Σταμάτησαν μπροστά στο μαρμάρι-
νο τζάκι. Από πάνω, σε φυσικό μέγεθος, το πορτρέτο μιας
ξανθιάς καλλονής δέσποζε στο χώρο. Όρθια, μέσα σ’ ένα
πράσινο μεταξωτό φόρεμα που αναδείκνυε το σκούρο πρά-
σινο των ματιών της, ακουμπούσε με χάρη στο ίδιο τζάκι
και κοίταζε με μια πλήξη, μια απόγνωση, το απρόβλεπτο
της ζωής. Η Κατίγκω και η Κοκόνα Κρυσταλλένια στάθη-
καν απέναντί της. Θαύμασαν την ωραία γυναίκα, αλλά έ-
νιωσαν αμήχανες στην ένταση του βλέμματός της. Τα μά-
τια της, φεγγίτες, λες και είχαν απορροφήσει την αινιγμα-
τική αρχή ενός βέβαιου τέλους. Και οι δυο γυναίκες έψαξαν
κάτι να πουν, όμως δε βρήκαν τα κατάλληλα λόγια. Η συ-
γκίνηση της στιγμής κατάργησε τις λέξεις. Κι εκεί, στο
δειλινό μιας εποχής χαρισάμενης, «Η μητέρα μου, η Δάφνη
Ατζαγιόλι», είπε ο κόντε Αλφιέρι, «Λάουρα την φωνάζαμε
στα Ιταλικά. Την χάσαμε πριν από εφτά χρόνια», και βιά-
στηκε ν’ απομακρυνθεί στην άλλη άκρη του δωματίου.

«Δεν άντεξε την κατρακύλα της οικογένειάς της», ψιθύ-
ρισε ο Νίνο Ατζαγιόλι στην Κοκόνα Κρυσταλλένια τα λόγια
σαν πένθιμο χρησμό, κι εκείνη, ξαφνιασμένη, τον κοίταξε
ερω τηματικά. «Όχι τώρα. Μια άλλη φορά θα τα πούμε»,
της είπε στον ίδιο τόνο.

Η Κατίγκω θαύμασε το λούσο μέσα στο σαλόνι με τα
χρυσά, τα βελούδα, τα μπροκάρ. Πολύ γρήγορα θα μάθαινε
πως ήταν όλα υποθηκευμένα, μια σπατάλη δίχως όριο. Ό-
ταν αργότερα η αλήθεια βγήκε στη φόρα, γιατί κάτι τέτοια
δεν κρύβονται, όταν γκρεμίστηκαν δηλαδή τα είδωλα ένα έ-
να, θύμωσε πολύ και, αν μπορούσε, θα έπαιρνε το πρώτο
καράβι για να γυρίσει στην Ελλάδα. Οι Αλφιέρι είχαν ζήσει
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ως ηγεμόνες σ’ αυτό το μέρος για αιώνες. Ύστερα ήρθαν α-
νάποδοι καιροί και χρόνια δίσεκτα. Βοήθησε και η κραιπά-
λη. Ο κόντε Αλφιέρι την τράβηξε στη βεράντα. Η Κοκόνα
Κρυσταλλένια έμεινε στο σαλόνι με την παρέα του Νίνο Α-
τζαγιόλι. Η Κατίγκω και ο Φραγκίσκος στάθηκαν μαζί
μπροστά στο πέτρινο κιγκλίδωμα. Το βλέμμα της αγκά -
λιασε τον κήπο με τις αμυγδαλιές και τις συκιές, το πάρκο
με τον ελαιώνα, τα λουλούδια στα παρτέρια. Παντού μια έ-
κρηξη χρωμάτων και πρασίνου με φόντο το γαλάζιο του ου-
ρανού. Είχε την αίσθηση πως βρισκόταν στον Παράδει σο. Πέ-
ρα στον ορίζοντα ξεχώριζε ένα πανόραμα από σπίτια, πα-
λάτια και πύργους, μοναστήρια και πάρκα και παντού μια
αρχοντιά, ένας πολύτιμος πλούτος της φύσης και της αν-
θρώπινης τέχνης. Είχε περάσει η ώρα. Το φως που γεννού-
σε το ηλιοβασίλεμα έκανε τη στιγμή κορυφαία. Ο Αλφιέρι
κοίταξε τη γυναίκα πλάι του. Του άρεσε αυτό που έβλεπε.
Η Κατίγκω ήταν ο εαυτός της με έναν άγριο τρόπο, ο οποί-
ος θύμιζε ψηλά βουνά, Μεσόγειο, ελληνικά αγάλματα. Είχε
φυσικότητα στις κινήσεις κι έδινε την εντύπωση πως ήταν
η ίδια προέκταση του τοπίου. Ένιωσε την ανάγκη να την
αγγίξει. Την τράβηξε επάνω του. Ανάσανε το άρωμά της
και βύθισε το πρόσωπό του στην ακαταστασία των μαλ-
λιών της. Και τότε, σ’ ένα μακρινό ουρανό, στον οποίο έτρε-
χαν οριζόντια σύννεφα, η Κατίγκω Χρυσολωρά τα είδε όλα
περιεκτικά, συνοπτικά, άμεσα και οδυνηρά κοντά. Είδε τις
καμπυλότητες των βουνών, τους μετασχηματισμούς της α-
τμόσφαιρας, τις αιχμές των ελαιόδεντρων, το φύσημα του
ζέφυρου, την ψυχική διάθεση του ήλιου, το μαβί του ορίζο-
ντα κι ένιωσε τη φυσική νομοτέλεια της στιγμής. Με την
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καρδιά ορθάνοιχτη στο μεταφυσικό, ξαφνικά αναρίγησε λες
και ψυχανεμίστηκε τα επερχόμενα.

Η παρουσία των δυο γυναικών μέσα στο σπίτι έφερε αλ-
λαγή. Μετάγγισε το φως ενός άλλου πολιτισμού και άλλαξε
τη σύσταση του αέρα, άμβλυνε την ένταση στις κινήσεις των
κατοίκων του μεγάρου, μετέβαλε τον ήχο των κορμιών, έ-
φερε μουσική από άλλες πατρίδες, ήθη κι έθιμα διαφορετι-
κά, που πλούτισαν τα ήδη υπάρχοντα. Γρήγορα έγινε επιτα-
κτική η ανάγκη να μάθουν οι γυναίκες την ιταλική γλώσσα,
γι’ αυτό ο κόντε Αλφιέρι προσέλαβε δάσκαλο, ένα λογοτέ-
χνη από το Παλέρμο, ο οποίος φιλοξενήθηκε στον πύργο ένα
χρόνο, μέχρι να νιώσουν οι ίδιες άνετα με την ξένη γλώσσα
και να μπορούν να συνεννοούνται καλά. Έκαναν εξαιρετική
πρόοδο μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα και, όταν έφυγε ο
δάσκαλος, καταλάβαιναν ακόμα και την τοπική διάλεκτο.
Η Κοκόνα Κρυσταλλένια ανέλαβε την κουζίνα και την επί-
βλεψη του λιγοστού προσωπικού. Για να μην ξοδεύουν χρό-
νο κι εργατικά χέρια, έκλεισε κάποιες από τις πτέρυγες του
πύργου και περιόρισε τη ζωή τους στο βασικό κεντρικό κτή -
ριο του μεγάρου, πετυχαίνοντας καλύτερα αποτελέσματα
στην οργάνωση εργασίας. Γρήγορα φάνηκαν τα θαύματα.

Ένιωθαν και οι δυο ευτυχισμένες, άλλαζε όμως η διάθεσή
τους κατά τη διάρκεια των γιορτών. Όταν έφτανε το δικό
τους Πάσχα, τις έπιανε μια αγωνία, μια αναστάτωση, μια
θλίψη ρευστή, που ανακάτευε τα σωθικά τους. Όσο και να
κρατούσαν τις παραδόσεις τους, πάντα τους έλειπε η Ελλά-
δα. Εκείνες τις μέρες των γιορτών έβαζαν τα καλά τους και
κάθονταν αμίλητες στη βεράντα μέσα στο όργιο της άνοι-
ξης, ώσπου να γείρει ο ήλιος προς τη Δύση, και οι δυο σε
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μια τέλεια ακινησία, λες και τα σώματά τους είχαν τη δυνα-
τότητα ν’ αποτραβιούνται σ’ ένα βάθος μυστηριώδες και
απρό σιτο. Κάποια στιγμή η Κοκόνα Κρυσταλλένια έριχνε
πίσω το κεφάλι κι έπιανε έναν αμανέ της πατρίδας της. Η
Κατίγκω τότε, και μόνο τότε, άφηνε ελεύθερα τα δάκρυά
της κι έκλαιγαν μαζί της και οι πέτρες. Εκείνες τις φορές
κανένας δεν τολμούσε να τις πλησιάσει, ούτε ο Φραγκίσκος
ούτε ο Νίνο Ατζαγιόλι. Ήταν ένα τελετουργικό δικό τους,
στο οποίο κανένας δεν μπορούσε να εισχωρήσει. Ένα κομ-
μάτι τους γεμάτο ψιθύρους που οι δυο άντρες δεν μπορού-
σαν να καταλάβουν. Οι υπόλοιποι τις απέφευγαν. Οι μαυρο-
φόρες τις παρακολουθούσαν από μακριά και παραμελούσαν
τις δουλειές του σπιτιού γιατί ήταν αδύνατο να ξεκολλήσουν
τα μάτια τους από το παράξενο θέαμα. Και το τραγούδι συ-
νεχιζόταν, ώσπου σηκωνόταν η Κατίγκω, λες και είχε αφή-
σει στην άκρη αυτό το κάτι, το σκοτεινό, το περίπλοκο, το
αγέλαστο, το οποίο την χαρακτήριζε όλο τον άλλο καιρό,
και τότε άλλαζε η χημεία του κορμιού της. Γινόταν η ωραιό -
τερη γυναίκα που είχαν δει στη ζωή τους. Έλυνε τα μαλλιά
της και άρχιζε να χορεύει με μια εσωτερική εγκατάλειψη,
να λυγίζει το κορμί της, να τσακίζει τη μέση της. Τα χέρια
της φίδια αγκάλιαζαν ένα φανταστικό εραστή, τα μάτια της
μισόκλειστα να πνιγείς μέσα τους, τα χείλη της μισάνοιχτα
να ρουφήξεις τους χυμούς της, αιχμάλωτη μιας εσωτερικής
φωτιάς που την λαμπάδιαζε ολόκληρη, καθώς η Κρυσταλ-
λένια τραγουδούσε με την ωραία φωνή της για μακρινές
πατρίδες. Η γη αναστέναζε. Τα πετούμενα λούφαζαν πάνω
στα δέντρα. Ο άνεμος κόπαζε. Οι μαυροφόρες πλησίαζαν
 από απόσταση, γίνονταν ένα με τα δέντρα, τους τοίχους, το
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χώμα και μαγεμένες παρακολουθούσαν τη μεταμόρφωση
της γυναίκας, ώσπου τελείωνε το τραγούδι η Κοκόνα και
 όλα επέστρεφαν στις κανονικές τους διαστάσεις. Τότε η
Κατίγκω καθόταν στην πολυθρόνα της βεράντας, γινόταν
πάλι η Κατίγκω Χρυσολωρά, σύζυγος Φραγκίσκου Αλφιέ-
ρι, και οι μαυροφόρες γύριζαν στις δουλειές τους.

Η Κατίγκω ακολουθούσε τον κόντε Αλφιέρι σε όλες του
τις μετακινήσεις. Εκείνος την πήγε παντού. Της έδειξε τα
θαύματα της Ευρώπης. Παρακολούθησε τις καλύτερες πα-
ραστάσεις στα σπουδαιότερα θέατρα του Λονδίνου. Ντύθη-
κε στους μεγαλύτερους «couturiers»* του Παρισιού και ψώ-
νισε ρόμπες και νυχτικιές εξώπλατες και αραχνοΰφαντες,
εσώρουχα πικάντικα, όχι όπως εκείνα τα σοβαρά και άχρω -
μα με τα οποία είχε ξεκινήσει το γάμο της και την έκαναν
να μοιάζει με μαθήτρια του κατηχητικού. Της έφτιαξαν πα -
πούτσια στα μέτρα της: πρωινά από δέρμα ελαφιού, βραδι-
νά κεντημένα με πολύτιμες πέτρες, μπότες για ιππασία.
Ψώνισε αρώματα, σαπούνια, κρέμες σε περίεργα βάζα,
πούδρες και κραγιόν που δε φόρεσε ποτέ, γιατί το στόμα της
ήταν από μόνο του σαν κεράσι. Ο Φραγκίσκος Αλφιέρι της
χάρισε τα οικογενειακά κοσμήματα, που είχαν στολίσει από
αιώνες όλες τις γυναίκες των Αλφιέρι, και της αγόρασε και
άλλα δικά της. Ό,τι ήθελε, ό,τι έβλεπε, ό,τι επιθυμούσε η
καρδιά της. Κατόπιν, όταν τελείωσε η περιήγησή της στην
Ευρώπη κι επέστρεψαν στον πύργο του Μονρεάλε, γνώρισε
την περιοχή και τους γείτονες. Ανέπτυξε σχέσεις, έκανε
καινούργιες φιλίες. Έμαθε την ισπανική γλώσσα τόσο κα-
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λά, όσο και την ιταλική, γιατί οι επιρροές του ισπανικού στοι -
χείου, έπειτα από αιώνες κατοχής, βρίσκονταν παντού και
είχαν αποτυπωθεί σε ονόματα, δρόμους, συμπεριφορές, ή-
θη, έθιμα, ακόμα και στη γλώσσα. Οι ευγενείς της Σικελίας
μιλούσαν Ισπανικά. Η Κατίγκω, για να μη μένει αποκλει-
σμένη από τις συζητήσεις στις διάφορες συναναστροφές, έ-
μαθε τη γλώσσα. Γνώρισε μια άλλη πραγματικότητα, τε-
λείως διαφορετική από αυτή που είχε μεγαλώσει η ίδια, αλ-
λά δεν έχασε ποτέ τον εαυτό της. Παρέμενε η Κατίγκω
Χρυσολωρά, Ελληνίδα από παλιά οικογένεια του Βυζαντίου,
με τον πολιτισμό από σπουδαίες πατρίδες, με την αρχοντιά
που την χαρακτήριζε από μικρή και το δύσκολο χαμόγελο, η
Ταναγραία του κόμη Φραγκίσκου Αλφιέρι, την οποία έφερε
μαζί του σαν σουβενίρ από το ταξίδι του στην Ελλάδα. Μοί -
ραζαν το χρόνο τους στον πύργο του Μονρεάλε και στο Πα-
λέρμο, στο διώροφο σπίτι του Νίνο Ατζαγιόλι στο ιστορικό
κέντρο της πόλης, στην πλατεία Τεάτρο ντελ Σόλε. Έκαναν
τα ψώνια τους και παρακολουθούσαν τις θεατρικές παρα-
στάσεις, ιδίως αυτές του ναπολιτάνικου θιάσου του «Τεά-
τρο Σαν Κάρλο», που περιόδευε δυο φορές το χρόνο. Η Κα-
τίγκω έμαθε την πόλη το ίδιο καλά όπως είχε μάθει και την
Αθήνα. Κάποιες φορές προγραμμάτισαν έναν ολιγόμηνο γυ -
ρισμό στην Ελλάδα, όμως πάντα κάτι γινόταν, κάποια υπο-
χρέωση, ένα άλλο επείγον ταξίδι, και στο τέλος το ανέβαλλαν.

«Του χρόνου, Ταναγραία μου. Σου υπόσχομαι να πάμε του
χρόνου», της έλεγε ο Φραγκίσκος κι εκείνη –ας πάμε του
χρόνου, δε χάλασε ο κόσμος!– αφηνόταν, με μια αυτάρεσκη
βεβαιότητα, στην τεμπελιά που προσφέρει η μεγάλη ευτυχία.

Η Κατίγκω Χρυσολωρά άφησε τον Φραγκίσκο Αλφιέρι
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να ορμήσει στη ζωή της μέχρι εκεί που εκείνος ήθελε να
φτάσει. Ο έρωτάς του, τα φιλιά του, η αγκαλιά του έκτιζαν
καθημερινά τον επίγειο παράδεισό της. Ζούσε ένα θρίαμβο
του ανεπανάληπτου και ήταν ακριβώς αυτό που τα έκανε ό-
λα θεϊκά. Η ευτυχία της άρχιζε από το πρόσωπο: το χαμό-
γελό της φώτιζε τα κεχριμπαρένια μάτια της, το βλέμμα
της πετούσε φωτιές, το στεφάνι της δόξας της γυάλιζε
στιλβωμένο πάνω στο κεφάλι και ήταν ολόκληρη γεμάτη
τους χυμούς της άγριας νιότης της. Κατόπιν επεκτεινόταν
στο σώμα κι εκεί ανατρέπονταν όλοι οι νόμοι της φυσικής.
Καταργήθηκε ο νόμος της βαρύτητας και η Κατίγκω περ-
πατούσε μέσα στα δωμάτια με μια κίνηση αντάτζιο, γλι-
στρώντας πάνω σε παρκέ, έπιπλα, κρεβάτια, πίνακες, ξεχυ -
νόταν στους διαδρόμους, περνούσε μέσα από κλειδαρότρυ-
πες, έβγαινε στους κήπους, σκορπιζόταν στους αέρηδες, αφο -
μοιωνόταν από τα στοιχεία των τεσσάρων εποχών, έσμιγε
με υπόγεια ρεύματα και προκαλούσε θεόρατα κύματα στις
ακτές της Σικελίας.

Υπήρχαν στιγμές κατά τις οποίες δεν ήξερε να πει πού
ήταν το στίγμα της. Τότε, για να επανέλθει στα γήινα, έ-
βγαζε από το μπαούλο την υδραίικη φορεσιά της μητέρας
της. Την φόραγε. Στεκόταν μπροστά στον καθρέφτη κι ε-
κεί, στο γαλάζιο μετάξι της φούστας, στο κόκκινο βελούδο
του μπούστου, στην κολλαριστή δαντέλα του πουκαμίσου,
στις πτυχές της λευκής μαντήλας, στη ζώνη με τις πολύτι-
μες πέτρες, στην ανταύγεια των χρυσών κοσμημάτων, εκεί
και μόνο εκεί, έβρισκε ξανά τις ρίζες της, γινόταν γη από
μακρινές πατρίδες, γινόταν ρετσίνι πεύκων, τραγούδι τζι-
τζικιών, γαλάζιο του Σαρωνικού, βαθύ μπλε του Βοσπό-

Η ΞΥΠΟΛΥΤΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

81

LAPATA - D_Layout 1  23/04/2010  4:38 ΜΜ  Page 81



ρου. Και όλοι σώπαιναν στον πύργο ενώ μεταλάμβαναν το
φως της Κατίγκως. Κατόπιν, όταν η στιγμή ξεπερνούσε την
αντοχή της, έτσι όπως ήταν ντυμένη με τη φορεσιά της μά-
νας της, περνούσε την εξώπορτα κι έβγαινε στο πάρκο με τα
ελαιόδεντρα. Ο ελαιώνας με τον ασημένιο κυματισμό του έ-
διωχνε μακριά τη νοσταλγία της.

Ο Φραγκίσκος Αλφιέρι την παρακολουθούσε από από-
σταση καθώς περπατούσε. Ένιωθε το στήσιμο του κορμιού
της κατευθείαν στη σπονδυλική του στήλη, το βάρος του
βαδίσματός της στους γοφούς του, την ελαστικότητα των
βημάτων της πάνω στο χώμα που πατούσε ο ίδιος. Τον ζά-
λιζε το λίκνισμα των γοφών της μέσα από τα μετάξια. Έ-
μοιαζε ν’ ακολουθεί μια δικιά της μουσική, την οποία άκου-
γε μόνο η ίδια. Η Κατίγκω έμενε εκεί, για ώρα, να βλέπει
τον ασημένιο κυματισμό των φύλλων των δέντρων και ν’
ανα σαίνει το άρωμα της γης, γιατί μόνο αυτό ήταν ικανό να
την γυρίσει πίσω στην Ελλάδα, στην Αττική και στον Ε-
λαιώνα της Αθήνας, να την κάνει να νιώσει δίπλα της τη
γνώριμη μυρωδιά του πατέρα της και ν’ ακούσει τον ήχο
της φωνής του.

Όταν, δυο χρόνια αργότερα, με καθυστέρηση τριών μη-
νών, έφτασε το γράμμα της Μαργιόλας με την είδηση του
θανάτου του, την βρήκε απροετοίμαστη μέσα στον επίγειο
Παράδεισό της. Η πτώση ήταν κατακόρυφη. Έμεινε μόνη
σ’ ένα τοπίο ξαφνικά αδιάφορο και κρύο. Συλλάβιζε το όνο-
μά του ξανά και ξανά:

«Εμ-μα-νου-ήλ. Εμ-μα-νου-ήλ Χρυσολωράς. Είμαι η
Κατίγκω, η κόρη του Εμμανουήλ Χρυσολωρά, του Έλληνα
του Βυζαντίου».
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Ήταν φθινόπωρο. Ο ουρανός απρόβλεπτα συννεφιασμέ-
νος. Οι πρώτες ψιχάλες έγιναν βροχή. Ο Αλφιέρι την είδε
 από μακριά, μορφή από αρχαία ελληνική τραγωδία, ψηλή,
λυγερή, μοιραία, και του φάνηκε φθινοπωρινή οπτασία. Ή-
ταν διάφανη σαν ακουαρέλα. Την τράβηξε γρήγορα μέσα
στο σπίτι, μην τύχει και ξεβάψει από το νερό της βροχής, ή-
ταν όμως τα δάκρυά της, που πλημμύριζαν την ψυχή της. Η
Κατίγκω δεν μπορούσε να σκεφτεί τίποτε από την παρούσα
ζωή της. Οι αναμνήσεις όμως από τα παιδικά της χρόνια
 ήταν άθικτες: η Κατίγκω και ο Εμμανουήλ Χρυσολωράς
στο δάσος των Αμπελοκήπων κυνηγούν, η Κατίγκω και ο
Εμμανουήλ Χρυσολωράς στην Αθήνα παρακολουθούν πα-
ράσταση στο θέατρο του Μπούκουρα, η Κατίγκω και ο Εμ-
μανουήλ Χρυσολωράς καθισμένοι μπροστά στο τζάκι παί-
ζουν σκάκι, η Κατίγκω και ο Εμμανουήλ Χρυσολωράς στην
οδό Πατησίων μέσα στο μόνιππο. Αργότερα, όταν κάθισαν
να δειπνήσουν, είπε η Κοκόνα Κρυσταλλένια: «Οι αναμνή-
σεις μάς κρατούν ζωντανές, κόρη μου». Είχε κι εκείνη χάσει
τον αδερφό της κι ένιωθε πως το φθινόπωρο στην ψυχή της
ανιψιάς της είχε τα ίδια χρώματα με το δικό της. Τα μάτια
της Κατίγκως γέμισαν δάκρυα. Έκλαιγε καθώς έτρωγε και
τα δάκρυα έσταζαν πάνω στο φαγητό της. Λάσπωσαν στο
τέλος τα δάκρυά της μέσα στο πιάτο της.

Ο Φραγκίσκος Αλφιέρι την κοίταξε σιωπηλός. Εκείνη τη
στιγμή τού φάνηκε τόσο ευάλωτη, τόσο μικρή, τόσο ανυπε-
ράσπιστη στο πένθιμο μαύρο της εγκατάλειψης! Τα μάτια
του εισχωρούσαν παντού: στο κρανίο, στο μυαλό, στα αυ-
τιά, στις σκέψεις της και, πέρα από αυτές, στο συλλογικό
της ασυνείδητο. Τα είχε όλα μπερδεμένα. Την αγαπώ, σκέ-
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φτηκε ξαφνιασμένος. Αυτή τη γυναίκα, αυτή την επαρχιώ-
τισσα, την αγαπώ! Πέρασε σ’ έναν ενθουσιασμό παραφρο-
σύνης. Δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Την τράβηξε στο
δωμάτιό τους.

«Ελληνοπούλα μου, Ταναγραία μου, Καρυάτιδά μου»,
της ψιθύριζε και στέγνωνε τα δάκρυά της με φιλιά, τον
καημό της με τη σάρκα του, την απελπισία της με τις λέξεις
του. Κεντούσε με χάδια το κορμί της. «Ελληνοπούλα μου,
Ελληνοπούλα μου». Δε χόρταινε τη δίψα του, δε χόρταινε
την πείνα του για εκείνη. Το στόμα του ήταν υπέροχο. Είχε
για χρόνια εξασκηθεί στα φιλιά και τα ψέματα. Εκείνη τη
νύχτα όμως ήταν ακίνδυνος, γιατί για πρώτη φορά στη ζωή
του έλεγε την αλήθεια. Τα σύννεφα είχαν διαλυθεί από ώρα.
Ο ουρανός καθάρισε. Βγήκε το φεγγάρι κι έδιωξε μακριά
τη θλίψη. Ο Φραγκίσκος συνέχιζε να φτιάχνει λέξεις χάρι-
σμά της. Εκείνη τη νύχτα η Κατίγκω ένιωσε τη γλώσσα
μιας αλλαγής στη σχέση τους κι εκείνη τη νύχτα με την πυ-
ρακτωμένη πανσέληνο έμεινε έγκυος.

Η Κοκόνα Κρυσταλλένια ζούσε το δικό της παράδεισο.
Αφέθηκε. Δεν ήθελε και πολύ. Είχε πει σε όλα «ναι». «Ναι»
στο βλοσυρό προσωπικό από τις μαυροφόρες γυναίκες που
την κατασκόπευαν και την έβριζαν πίσω από την πλάτη
της: «Minchia! Ήρθε η Ελληνίδα να μας μάθει τη δουλειά
μας! Να γυρίσουν στον τόπο τους οι ξένοι!» «Ναι» στη ζέ-
στη όταν την κρατούσε άυπνη τα βράδια. «Ναι» στα κου-
νούπια όταν την τυραννούσαν με τα τσιμπήματά τους. «Ναι»
στους πετεινούς όταν την ξυπνούσαν χαράματα. «Ναι» στον
ήλιο όταν έκαιγε την κατάλευκη επιδερμίδα της. «Ναι» στα
τοπικά γλυκά, πολύ βαριά ακόμα και για τα ανατολίτικα
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γούστα της. «Ναι» στις σκάλες του πύργου όταν έπρεπε να
τις ανεβοκατεβαίνει αμέτρητες φορές τη μέρα. «Ναι» στη
νοσταλγία της Πόλης και «ναι» στη νοσταλγία της Αθήνας,
όταν την έπιανε σαν πυρετός τα απόβραδα της άνοιξης. Ή-
ταν ζωντανή. Πιο ζωντανή από ποτέ, γιατί υπήρχε στη ζωή
της ένας άντρας, ο οποίος την κοίταζε όπως την κοίταζε και
ξεσήκωνε εκείνο το αζήτητο που είχε από χρόνια μέσα της.
Και γύρω η εξοχή με τις μυρωδιές της: λεβάντα, γιασεμί,
τριαντάφυλλο, άνθη νεραντζιάς, αγιόκλημα. Καταχώνιασε
το πορσελάνινο βάζο, που προόριζε για τις στάχτες της,
στην πιο σκοτεινή γωνιά της ντουλάπας της και λησμόνησε
πόσα φωνήεντα και πόσα σύμφωνα περιείχε η λέξη «θάνα-
τος». Μόνο μια λέξη με κεφαλαία γράμματα δυνάστευε τώ-
ρα τη ζωή της: ΕΛΞΗ. Πόσο μοιραία λέξη είναι η έλξη και
πώς να της αντισταθεί η παρθένα; Αχ, φεύγουν τα χρόνια
και γερνάει ο άνθρωπος κι εκείνη δεν είχε προλάβει να ζήσει
τίποτε ακόμα! Η Κρυσταλλένια δεν ήθελε να πάει πουθενά.
Ήθελε να μείνει εκεί που ήταν. Στην έλξη. Να προλάβουν να
δουν ο ένας τον άλλο. Μια φιλία, στην αρχή ένας πλατωνι-
κός έρωτας, μια βαθιά οικειότητα δίχως υποχρεώσεις την
έδενε με τον Νίνο Ατζαγιόλι. Την είχε ξεχωρίσει αμέσως.
«Εσύ και μόνο εσύ μπορείς να με λες “Νινούτσο”», της είχε
πει, μόλις λίγες μέρες μετά την άφιξή τους, και η Κρυσταλ-
λένια ένιωσε σαν να της ορκιζόταν αιώνια αγάπη. Κατόπιν
η φιλία έγινε έρωτας. Εκεί, σαν δυο εξόριστοι στη γη, στη
βεράντα που έβλεπε στον απέραντο ελαιώνα, στη σκιά που
τους κρατούσε προφυλαγμένους από την εκτυφλωτική ηλιο -
φάνεια του απομεσήμερου, της διηγήθηκε την ιστορία της
οικογένειας Ατζαγιόλι από τη Ζάκυνθο:
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«Ήταν καλλονή της εποχής της η αδερφή μου. Δάφνη
την έλεγαν. Την πάντρεψαν οι γονείς μας όμως με τον κόμη
Αντρέα Αλφιέρι. Την περνούσε κοντά τριάντα χρόνια. Έφυ-
γε από τη Ζάκυνθο για τη Σικελία λες και πήγαινε σε κη-
δεία. Πέρασε πολλά μέχρι να συνηθίσει. Στο τέλος, έμαθε
να τον αγαπάει, γιατί ο κόμης ήταν ένας άντρας που ήξερε
πώς να φέρνει βόλτα τις γυναίκες. Ο Φραγκίσκος του μοιά-
ζει πολύ. Εκείνη ξεριζώθηκε από τον τόπο της και, όταν
ήρθε εδώ, μέχρι και το όνομά της της άλλαξαν σε Λάουρα
κατά το ιταλικό. Ήταν δύσκολοι καιροί. Η αδερφή μου
έψα χνε να βρει την ταυτότητά της και την έχανε στις κραι-
πάλες του άντρα της, στα ψέματά του και στις απιστίες
του. Τι κι αν είχε τα πλούτη όλου του κόσμου και ό,τι επι-
θυμούσε η ψυχή της; Μόνη της ήταν, μόνη της έμεινε. Ο
γιος της ήταν το παν στη ζωή της. Η μητρική αγάπη δίχως
όρια. Αργότερα, όταν η θλίψη σκούρυνε τα πράσινα μάτια
της, μ’ έστειλε ο πατέρας μας για να της κάνω συντροφιά,
να ξεπεράσει το ναυάγιο του γάμου της. Ήρθα κι έμεινα. Την
λάτρεψα τούτη τη γη, όσο εκείνη την μίσησε. Τώρα, πολλές
φορές κοιτάζω τον ανιψιό μου και νομίζω πως βλέπω τον
πατέρα του. Πόσο του μοιάζει! Έχει πάρει όλα τα σουσού-
μια του: τη γοητεία του, τους εκλεπτυσμένους τρόπους του,
την αίσθηση υπεροχής, το χαμόγελο με το οποίο γοήτευε
τις γυναίκες, τον ενθουσιασμό του, αλλά και τα πάθη του, ε-
κείνα που κατέστρεψαν το γάμο του και αργότερα τη ζωή
του. Είχα να δω τον ανιψιό μου ένα χρόνο. Με ευχαρίστηση
διακρίνω μια αλλαγή στη συμπεριφορά του. Ίσως η ανιψιά
σου κατάφερε και τον άλλαξε. Εύχομαι να συνεχίσει έτσι,
γιατί τα χούγια του ανθρώπου φεύγουν μόνο με το θάνατό
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του, λέει ο λαός. Τζόγος και γυναίκες. Αυτά ξετίναξαν την
οικογένεια και την περιουσία των Αλφιέρι. Όσα βλέπεις γύ-
ρω σου, γη και ακίνητα, είναι υποθηκευμένα. Και μακάρι να
ήταν μόνο αυτά. Πουλήθηκαν όμως και όλα όσα υπήρχαν
στη Ζάκυνθο. Ο πύργος Ατζαγιόλι έφυγε τελευταίος με όλο
το περιεχόμενό του και τη σπουδαία βιβλιοθήκη του, μονα-
δική στην Ελλάδα». Σώπασε χαμένος στα έγκατα του νου.
«Να προσέχεις την Κατίγκω», συνέχισε σκεπτικός. «Ίσως
χρειαστεί να την παρηγορήσεις αργότερα».

Του ξέφυγαν λόγια απερίσκεπτα και η Κρυσταλλένια
ανα ρίγησε. Είχε περάσει η ώρα. Οι εξασθενημένες ακτίνες
του ήλιου έκαναν το δειλινό πένθιμο. Την τράβηξε από το
χέρι και την έφερε μέσα στο σαλόνι. Πάνω από το τζάκι δέ-
σποζε ηγεμονικό το πορτρέτο της Λάουρας Ατζαγιόλι.
Στάθηκαν απέναντί της και την κοίταξαν. Η Κοκόνα Κρυ-
σταλλένια έψαξε απεγνωσμένα κάτι να πει, μα το μόνο που
κατάφερε ήταν μια σιωπηλή έκκληση: Όμορφη αρχόντισσα,
εσύ έζησες την καταστροφή, προστάτεψε τώρα τη γυναίκα
του γιου σου να μη γνωρίσει τη δική σου δυστυχία! Την
έντα ση της στιγμής διέλυσε το ρολόι της τραπεζαρίας όταν
σήμανε την ώρα του δείπνου.

Τα γράμματα της Μαργιόλας έφταναν στο Μονρεάλε
με καθυστέρηση μηνών. Μάθαιναν τα νέα της οικογένειας
Μπαλτατζή και της Αθήνας μέσα από πολύπλοκες λεπτο-
μερείς περιγραφές, γραμμένες με τη στρωτή καλλιγραφία
της. Μέσα από αυτά τα πολυσέλιδα γράμματα, γεμάτα
απο κόμματα από τις εφημερίδες της εποχής, πέρασε είκοσι
χρόνων ιστορία της Ελλάδας. Αν το γράμμα περιείχε κά-
ποιο δυσάρεστο νέο, η Μαργιόλα πρόσθετε πάντα στο τέλος:
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... Αλλά μη στενοχωριέστε γιατί, μέχρι να λάβετε αυτό το
γράμμα, όλα θα έχουν τακτοποιηθεί!

Έτσι, στα επόμενα είκοσι χρόνια που έλειψαν από την
Ελλάδα, έμαθαν για το θάνατο του Χρυσολωρά από ελονο-
σία, για τη γέννηση των δυο γιων της Μαργιόλας, για τις
είκοσι οκάδες που πήρε σε κάθε εγκυμοσύνη και αναλυτικά
για όλες τις δίαιτες στις οποίες κατέφευγε, ανεπιτυχώς, για
να χάσει το παραπανίσιο βάρος. Έμαθαν για όλες τις προό-
δους των γιων της και τα επιτεύγματα του Μπαλτατζή στην
ψυχιατρική. Έμαθαν για τα πρώτα τραμ με άλογα, τα οποία
απέκτησε η Αθήνα τον Απρίλη του 1882, και για τα εγκαί-
νια της γραμμής πλατείας Συντάγματος και Πατησίων:

... Μη νομίζετε όμως πως λειτουργούν πάντα. Έχουμε
πολλά προβλήματα με τις μετακινήσεις μας, αλλά υπάρ-
χουν και τα βιζαβί, οι ανοιχτές άμαξες με τα αντικριστά
καθίσματα, κι εξυπηρετούν τον κόσμο με εισιτήριο μια
πεντάρα. Ευτυχώς, εμείς έχουμε τη δικιά μας άμαξα, αλ-
λά τις περισσότερες φορές την χρειάζεται ο Αριστείδης κι
έτσι εγώ καταφεύγω στις συγκοινωνίες. Εκεί ξέπεσα!

Για τις ωραίες επαύλεις οι οποίες είχαν κτιστεί στην οδό
Πατησίων. Για την περιοχή του Πεδίου του Άρεως, που εί-
χε αρχίσει να κατοικείται από κάποιους τολμηρούς οι οποίοι
εγκατέλειψαν την Πλάκα:

… Και να φανταστείτε πως ο Δήμος έχει τοποθετήσει μια
μόνιμη εξέδρα και κάθε Κυριακή παίζει μουσική η στρα-
τιωτική μπάντα. Γίνεται το αδιαχώρητο από τις πολυτε-
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λείς άμαξες, τα μόνιππα και τα λαντό, που φέρνουν τους
Αθηναίους, για να παρακολουθήσουν το θέαμα. Πολλοί
έρχονται έφιπποι, ιδίως γυναίκες με ωραίες στολές αμα-
ζόνας, ασφαλώς φερμένες από το Παρίσι. Θυμάσαι τις δι-
κές μας, Κατίγκω μου; Εσύ έκαιγες καρδιές με εκείνη
την ταφταδένια γκρι αρζάν και το ασορτί καπέλο με το
ροζ φτερό!

Για τη Νεάπολη, την καινούργια συνοικία της Αθήνας:

… Έχει γίνει η κυριότερη συνοικία της Αθήνας. Ποιητές
και λογοτέχνες, όλοι εκεί έχουν τα σπίτια τους. Αλλά πού
να δείτε τους Αμπελοκήπους! Δε θα τους αναγνωρίσετε.
Θυμάσαι, Κατίγκω μου, όταν πηγαίναμε εκεί με τον πα-
τέρα για κυνήγι; Ε, τώρα οι κάτοικοι της περιοχής ζη-
τούν από το Δήμο να κατασκευάσει και δρόμους! Πάει το
ωραίο δάσος. Αλλά τι να σας πω και για την έπαυλη την
οποία έκτισε στην ίδια περιοχή ο αυλάρχης του βασιλιά,
ο Νικόλαος Θων – τον θυμάστε; Ήταν για μερικά χρόνια
προσωρινός διευθυντής του Βασιλικού Θεάτρου. Μας κα-
λεί πάντα στις δεξιώσεις του. Κατίγκω, ο καινούργιος
ρωσικός χορός που χορεύεται στο Παλάτι, αλλά και σε ό-
λες τις δεξιώσεις των Αθηναίων, λέγεται «Μαζούρκα».
Είναι χάρμα. Ο Αριστείδης προσέλαβε το χοροδιδάσκαλο
Παναγή Βαλτάσση και μας έμαθε τα βήματα. Μας έκανε
δέκα ώρες μάθημα και τις πληρώσαμε χρυσές!

Για τους πρώτους ποδηλατικούς αγώνες της Κηφισιάς
και πως έλαβαν μέρος και δυο κοπέλες που ξεσήκωσαν με-
γάλη ταραχή στο πλήθος:
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… Ο κόσμος ενδιαφερόταν περισσότερο για τα κοριτσό-
πουλα και όχι για την έκβαση των αγώνων. Εκεί να δεις
πώς τις κοίταζαν οι άντρες με ανοιχτό το στόμα! Ακόμα
και ο Αριστείδης μου δεν ξέφυγε από τη γοητεία του θεά -
ματος. Αλλά και αυτές οι αφιλότιμες! Τι τόλμη να δεί-
χνουν τις γάμπες τους έτσι ξεδιάντροπα!

Για τις θεατρικές παραστάσεις:

… Πήγαμε στην πρεμιέρα της πρώτης ελληνικής επιθεώ -
ρησης «Λίγο απ’ όλα» στο θέατρο «Παράδεισος». Έπαιζε
ο Δημήτρης Κοτοπούλης. Μια επιτυχία άνευ προηγουμέ-
νου. Γελάσαμε πολύ, αλλά και κλάψαμε με τις αλήθειες
που ακούσαμε για τα στραβά μας...

Για την ομορφιά και το ωραίο ντύσιμο των Αθηναίων:

… Γίναμε Ευρωπαίοι, ακολουθούμε πιστά την παριζιάνι-
κη μόδα. Γάντια, τσάντες, καπέλα με βέλο για τις γυναί-
κες, ψαθάκια και ημίσκληρα «κλακ» για τους άντρες. Δε
θα πιστεύετε στα μάτια σας!

Για τα εγκαίνια της διώρυγας της Κορίνθου, το 1893:

… Πήγαμε κι εμείς, αγαπημένες μου, όλη η οικογένεια
Μπαλτατζή παρούσα. Ολόκληρη εκδρομή! Εκεί να δείτε
ενθουσιασμός, ζητωκραυγές και πανηγυρισμοί. Ο βασι-
λιάς Γεώργιος έβγαλε λόγο και η βασίλισσα Όλγα έκοψε
με χρυσό ψαλίδι το νήμα. Το βασιλικό πλοίο «Σφακτη-
ρία» σημαιοστολισμένο πέρασε πρώτο. Τι είμαστε όμως
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εμείς οι Έλληνες! Τόση φαγωμάρα γι’ αυτή τη διώρυγα
και τώρα όλα καλά και ωραία. Με την υλοποίηση του έρ-
γου, ξεχάστηκαν όλα...

Για τις σατιρικές εφημερίδες της Αθήνας, στις οποίες ο
Γεώργιος Σουρής, ο Κωστής Παλαμάς, ο Γεώργιος Δροσί-
νης και άλλοι λόγιοι καυτηρίαζαν όλα τα στραβά της επο-
χής. Για τα κέντρα διασκέδασης, τα οποία είχαν ανοίξει
στην περιοχή του Ιλισού, που εκείνη την εποχή ήταν ακόμα
ένα ειδυλλιακό ποτάμι. Για τα πρώτα κομμωτήρια και μυ-
ροπωλεία, τα οποία άνοιξαν στην οδό Ερμού και άλλα στην
οδό Σταδίου. Αλλά και για τη σκόνη, τη λάσπη, τους λάκ-
κους και τη δυσωδία των αθηναϊκών δρόμων. Για τις καλύ-
βες, τις μάντρες και τις παράγκες του Ροδακιού,* που είχαν
αντικατασταθεί από νεόκτιστες κατοικίες. Για το μεγάλο
λάκκο με νερά και ακαθαρσίες, που εξακολουθούσε να πα-
ραμένει ανοιχτός και να προκαλεί τύφο στους κατοίκους
που είχαν τα σπίτια τους στη διασταύρωση Βουλής και
Μητροπόλεως. Για το σιδηρόδρομο ο οποίος συνέδεε Αθήνα
με Πειραιά. Για το καινούργιο γλυκό με το όνομα «Κοπεγ-
χάγη», που προσφερόταν μαζί με τις μπουγάτσες και τους
λουκουμάδες στο αναψυκτήριο του Ζαππείου και άρεσε πο-
λύ στους Αθηναίους. Αλλά και για τις διάφορες απεργίες, οι
οποίες τάραζαν την αθηναϊκή κοινωνία, και προπαντός, για
αυτή των αμαξάδων με αίτημα ν’ αυξήσουν τα κόμιστρα.
Για το κυνήγι της αλεπούς, που διοργάνωσε το 1894 ο διά-
δοχος Κωνσταντίνος στο Γαλάτσι:
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… Μας έστειλαν κι εμάς πρόσκληση με το βασιλικό θυ-
ρεό. Όλα τα είχαμε, οι αλεπούδες μάς έλειπαν! Ευτυχώς,
γλύτωσαν οι δύστυχες, γιατί άνοιξαν οι ουρανοί κι έπιασε
μια βροχή, Κατίγκω μου, μα μια βροχή, και αναγκάστη-
καν οι υπεύθυνοι-ανεύθυνοι ν’ αναβάλουν το κυνήγι την
τελευταία στιγμή. Πάνε χαμένες και οι τουαλέτες αμαζό-
νας, που έραψαν οι Ατθίδες ειδικά για το κυνήγι. Χρυσές
δουλειές έκαναν και οι καπελούδες για να ετοιμάσουν τα
ασορτί καπέλα, σύμφωνα με την εγγλέζικη μόδα πάντα.
Εκεί να δεις λούσο! Θεία δίκη, όμως! Τι δουλειά έχουμε ε-
μείς οι Έλληνες με το κυνήγι της αλεπούς; Άσε που είχαν
φέρει τις αλεπούδες ειδικά γι’ αυτόν το λόγο και τις άφη-
σαν στο τέλος ελεύθερες στο δάσος του Γαλατσίου να τις
κυνηγούν οι μόρτηδες* με τις σφεντόνες!

Αλλά και για τα κομματικά μίση, τα πάθη και τη διχό-
νοια των Αθηναίων:

… Πώς ξεπέσαμε έτσι; Μαμελούκοι γίναμε, Μαμελούκοι!

Για τα προβλήματα ύδρευσης, οδοποιίας, καθαριότητας
και φωτισμού. Για την έκπτωση των ηθών:

… Δεν μπορώ να σας περιγράψω τα ερωτικά δράματα
και τα περιστατικά προικοθηρίας, τα οποία συμβαίνουν
στην Αθήνα μας. Πώς καταντήσαμε έτσι; Λέω ευτυχώς
που έχω γιους, αλλά αμέσως κλείνω το στόμα μου γιατί
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σκέπτομαι εσένα, Κατίγκω μου, με τις τρεις κόρες. Η
Παναγιά να τις φυλάει! Α, τώρα που το θυμήθηκα, Κατί-
γκω μου, κυκλοφόρησε σε φυλλάδια το καινούργιο μυθι-
στόρημα του Ιωάννη Κονδυλάκη Οι άθλιοι των Αθηνών,
με εικονογράφηση από σπουδαίους ζωγράφους μας. Θα
σας το κρατήσω, καλές μου, να το διαβάσετε όταν με το
καλό επιστρέψετε. Δε βλέπω την ώρα να σας σφίξω στην
αγκαλιά μου.

Για την ανέγερση φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, βρεφοκο-
μείου και άλλων κέντρων κοινωνικής πρόνοιας. Ακόμα και
για την απογραφή του 1889 τους πληροφόρησε: 100.000 ο
πληθυσμός της Αθήνας, 2.187.208 όλης της Ελλάδας:

… Μικρή μού φάνηκε η Ελλάδα μας, όμως ο Αριστείδης
μού θύμισε πως πολλές περιοχές είναι αλύτρωτες ακόμα!

Για την οικονομική χρεωκοπία της Ελλάδας, το 1893:

… Δυστυχώς, επτωχεύσαμεν, Κατίγκω μου, όπως είπε
και ο Τρικούπης στη Βουλή. Αλίμονό μας, πρέπει να σφί-
ξουμε τα ζωνάρια!

Για τον «στρεβλωτή της γλώσσας», τον Ιωάννη Ψυχά-
ρη, που αγωνίστηκε για τη δημοτική και ο οποίος το 1894

έδωσε διάλεξη στον «Παρνασσό» και δημιουργήθηκε το α-
διαχώρητο:

… Μια κοσμοσυρροή, αγαπημένες μου, που δεν είχε όριο,
ούτε ο ετήσιος χορός των Ανακτόρων να ήταν. Μαζευτή-
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καμε όλοι, ακόμα και οι βασιλιάδες μας, ν’ ακούσουμε τον
επαναστάτη κι εκείνος μάς γοήτευσε με το λέγειν του σε
πλήρη δημοτική, τη γλώσσα την αληθινή, αυτή την οποία
μιλάει ο λαός, Κατίγκω μου, και νιώθουμε όλοι, και ποιο
ήταν το θέμα του; Το φιλί! Ο αφιλότιμος, μας μάγεψε!
Επι στρέψαμε στο σπίτι και, ντρέπομαι που σου το γρά-
φω, αλλά δεν μπορώ να κρατηθώ, τόσο πολύ μας είχε
επη ρεάσει ο Ψυχάρης που φιληθήκαμε με τον Αριστείδη
μου για πρώτη φορά από τα βάθη της ψυχής μας και με
πλήρη δημοτική κατάνυξη!

Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες οι οποίοι έγιναν το 1896

στην Αθήνα, ένα χρόνο πριν η οικογένεια Αλφιέρι και η Κο-
κόνα Κρυσταλλένια επιστρέψουν στην Ελλάδα:

… Νοικοκυρεύεται η Αθήνα μας. Επιστρατευτήκαμε ό-
λοι και το Δημόσιο Ταμείο άνοιξε τον μπεζαχτά του για
να συμμορφώσουμε την πόλη μας. Επίσημος σημαιοστο-
λισμός κι εξωτερική διακόσμηση των σπιτιών μας. Για
πρώτη φορά είδαμε δρόμους πεντακάθαρους. Οι ξένοι
φτάνουν με καράβια στον Πειραιά. Γέμισε η Αθήνα μας
ωραίο κόσμο, αλλά κι εμείς τους συναγωνιζόμαστε. Και
αναρωτιέμαι, έπρεπε να συμβεί ένα τόσο σπουδαίο γεγο-
νός για να συμμορφωθούμε; Πρέπει τα πράγματα να
φτάνουν στα άκρα για ν’ αλλάζουν προς το καλύτερο; Η ε-
βδομηκοστή πέμπτη επέτειος της ελληνικής εθνεγερσίας
μας γιορτάστηκε μαζί με την έναρξη των αγώνων στη
Μητρόπολη. Έπρεπε να βλέπατε την τελετή έναρξης με
όλους τους ελληνικούς χορούς που χόρεψαν συγκροτήμα-
τα απ’ όλη την Ελλάδα. Ένα θαύμα, Κατίγκω μου. Σκε-
πτόμουν πόσο ωραία θα ήσουν κι εσύ ανάμεσα στους χο-
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ρευτές, με την υδραίικη ενδυμασία της μητέρας μας, και
δάκρυσα από νοσταλγία. Νικήσαμε, καλές μου. Ο Σπύ-
ρος Λούης κέρδισε το Μαραθώνιο και αποθεώθηκε. Μας
έβγαλε ασπροπρόσωπους. Ζήσαμε στιγμές ανεπανάλη-
πτες. Μεγάλη μέρα για την Ελλάδα η 10η Απριλίου, αλλά
και για τον ελληνικό αθλητισμό!

Και για άλλα πολλά τούς έγραφε η Μαργιόλα, σπουδαία
αλλά και καθημερινά, μικρά και ταπεινά, που έδιναν το
στίγμα της Αθήνας της Μπελ Επόκ. Τα ιατρικά νέα, βέ-
βαια, έρχονταν πρώτα στη λίστα προτίμησης της Μαργιό-
λας κι έτσι έμαθαν για τις γυναικολογικές επεμβάσεις της
δεκαετίας του 1890, οι οποίες γίνονταν στο ξενοδοχείο «Ερ-
μής» στην οδό Πανεπιστημίου γωνία με την Προαστίου.
Για τη μόνιμη έλλειψη χρημάτων για να κτιστεί το Δημοτι-
κό Μαιευτήριο, το οποίο έμενε ως σχέδιο στα χαρτιά, και
την αγανάκτηση των Αθηναίων με το ήδη υπάρχον μαιευ-
τήριο που διέθετε μόνο δεκαπέντε κρεβάτια και λειτουργού -
σε, κάτω από άθλιες συνθήκες, σ’ ένα σπίτι της οδού Σω-
κράτους. Αλλά και για τα ιατρικά επιτεύγματα με πρώτο
το καινούργιο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», που ιδρύθηκε το
1883 με πρωτοβουλία της βασίλισσας Όλγας. Επίσης, τους
παρέθετε και όλα τα νέα που αφορούσαν τον τομέα της νευ-
ρολογίας και ψυχιατρικής, τις προλήψεις και τις δεισιδαι-
μονίες του λαού και τα προβλήματα των ψυχικά αρρώστων
(«... οι τρελοί κυκλοφορούν ελεύθεροι στους δρόμους!»), και
όλα αυτά με το κύρος ειδικού που χρόνια έρχεται αντιμέτω-
πος με το παράλογο.

Μια ζεστή νύχτα του Απρίλη του 1880, η Κατίγκω κρά-
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τησε την κόρη της στην αγκαλιά της, ενώ στον πνιχτό αέρα
του δωματίου αιωρούνταν για ώρα οι κραυγές των ωδινών
της. Η Κοκόνα Κρυσταλλένια με τις μαυροφόρες βοηθούσαν
τη μαμή, την οποία έφεραν άρον άρον από το Μονρεάλε, να
καθαρίσει τη λεχώνα και να πλύνει το βρέφος. Έξω από την
πόρτα, ο Φραγκίσκος Αλφιέρι, για να ξεγελάσει τον εκνευ-
ρισμό του, που, όσο περνούσε η ώρα, μεγάλωνε, προσπάθη-
σε να παρασύρει τον Νίνο Ατζαγιόλι σε μια παρτίδα πόκερ.
Δεν τα κατάφερε. Άρχισε τα στοιχήματα αν το μωρό θα
 ήταν γιος ή κόρη. Ο Ατζαγιόλι τον κοίταξε ανήσυχος.

«Μην αρχίσεις τον τζόγο, Φραγκίσκο. Τώρα υπάρχει η
Κατίγκω στη ζωή σου. Δεν έχεις πια ανάγκη τη συγκίνηση
των χαρτιών!» τον ικέτεψε, αλλά δεν πρόλαβε να συνεχίσει
γιατί βγήκε η Κρυσταλλένια.

«Κορίτσι!» τους είπε λάμποντας ολόκληρη.
Μπήκαν και οι δυο άντρες μέσα στο δωμάτιο. Η Κατί-

γκω κοίταξε τον Φραγκίσκο με τα κεχριμπαρένια μάτια
της. Είχαν ακόμη αποτυπωμένη στο βάθος τους τη δωδε-
κάωρη ταλαιπωρία της. Εκείνος την φίλησε στο στόμα, κα-
ταργώντας μεμιάς την απόσταση που τους χώρισε, όσο
εκεί νη ανέβαινε μόνη της το γολγοθά της γέννας. Κατόπιν
πήρε την κόρη του στην αγκαλιά του. Το πρόσωπό του φω-
τίστηκε ολόκληρο από την ευχαρίστηση. Τον συνεπήρε μια
πρωτόγνωρη συγκίνηση.

«Δάφνη. Λάουρα. Λάουρα Αλφιέρι!» πρόφερε δυο φορές
το όνομά της και αμέσως την φαντάστηκε να μεγαλώνει ω-
ραία όπως η μητέρα του, λατρεμένη από όλους, με έναν
ηγε μονικό αέρα που θα την ξεχώριζε αργότερα από τους
υπο λοίπους της οικογένειας. Βύθισε το πρόσωπό του μέσα
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στις πάνες της, ανάσανε το άρωμά της. Την έσφιξε επάνω
του και αφουγκράστηκε τις διαδικασίες ανάπτυξής της. Εί-
δε τα εξαίσια χαρακτηριστικά της όπως θα διαμορφώνο-
νταν στο μέλλον, την ομοιότητά της με τη μητέρα του, τα
πράσινα μάτια της, που θα έπαιρναν αργότερα το χρώμα
του βασιλικού, τα τοξωτά της φρύδια, τα χρυσά μαλλιά της,
το λυγερό κορμί της, το λάγνο χαμόγελό της και αναγάλ-
λιασε η καρδιά του. Ένιωσε πως για πρώτη φορά στη ζωή
του είχε δημιουργήσει κάτι σπουδαίο, κάτι ξεχωριστό. Α-
μέσως τον κατέλαβε μια θορυβώδης ευφορία και την επο-
μένη διέταξε τον κηπουρό να φυτέψει στον κήπο δάφνες,
για να στεφανώσει τη δόξα του.

Τα επόμενα τέσσερα χρόνια γεννήθηκαν άλλες δυο κό-
ρες. Η Κατίγκω έδωσε το όνομα της μητέρας της στη δεύ-
τερη: Θάλεια. Την τρίτη αποφάσισαν να την ονομάσουν Δα-
νάη. Κανένας γιος. Μόνο τρεις κόρες, λες και η μοίρα ήθελε
να εξοντώσει τους ευγενείς Αλφιέρι! Ο Φραγκίσκος όμως
αγαπούσε τις κόρες του με τρόπο που έκανε τα μάτια της
Κατίγκως να υγραίνονται όταν τον έβλεπε να τις κοιμίζει τα
βράδια με νανουρίσματα, ν’ ασχολείται μαζί τους, να ενδια-
φέρεται για το χαρακτήρα τους και την ανατροφή τους, να
έχει υπομονή με τα πείσματά τους, να τις εξοικειώνει με τα
άλογα, να τους μαθαίνει ιππασία, να τους διαβάζει παραμύ-
θια και να τους διηγείται ιστορίες της μητέρας του και της
ζακυνθινής καταγωγής του. Η αγάπη του όμως για τη Λάου -
ρα δε συγκρινόταν με καμιά άλλη. Η λατρεία στην πρωτό-
τοκη κόρη του, η οποία δεν είχε μόνο το όνομα της μητέρας
του, αλλά και τη χάρη της, όπως συμφωνούσε και ο Νίνο Α-
τζαγιόλι, έκανε την Κατίγκω ν’ αναρωτιέται αν η ίδια με-
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γάλωνε σωστά την ωραία κόρη της, αν ήταν πολύ ελαστική
μαζί της ή αν αυτή η ιδιαίτερη ομορφιά ήταν το διαβατήριο
που θα της επέτρεπε κάποια παραπάνω πλεονεκτήματα
στη ζωή. «Όλα συγχωρούνται στις ωραίες», της έλεγε ο
Φραγκίσκος και διασκέδαζε με τον προβληματισμό της.
Και καθώς όλοι συμφωνούσαν πως η Λάουρα Αλφιέρι ήταν
καλλονή, η Κατίγκω αναρωτιόταν αν αυτό αργότερα, όταν
θα μεγάλωνε, θα δικαιολογούσε κάθε επιτυχία και θα συγ-
χωρούσε οποιανδήποτε αποτυχία, και αν αυτή η φανερή
προτίμηση του Φραγκίσκου για τη Λάουρα ήταν σωστή
και δίκαιη για τις άλλες δυο κόρες του. Και καθώς έμπαινε
σε βαθύτερο επίπεδο, προβληματιζόταν αν ήταν σωστό η
ωραία κόρη της να πηγαίνει κυνήγι με τον πατέρα της, να
λείπουν οι δυο τους ολόκληρη μέρα και κατόπιν να μπαίνουν
αγκαλιασμένοι μέσα στο σπίτι γελώντας, με μια συντροφι-
κότητα που ξεπερνούσε όλα τα κατεστημένα, αλλά και όσα
οριοθετούσαν οι κοινωνικές συνθήκες της εποχής και οι θεω -
ρίες ανατροφής των παιδιών:

1. Η σχέση του πατέρα με την κόρη του ήταν υπέρμετρα
στενή.

2. Οι γυναίκες, και ιδιαίτερα ένα κορίτσι δώδεκα ετών,
δεν παίζουν χαρτιά, όπως ένα χαρτόμουτρο, ούτε ζά-
ρια, όπως οι μόρτηδες.

3. Πάνω απ’ όλα, οι πατεράδες δε μαθαίνουν στις κόρες
τους να παίζουν χαρτιά.

4. Ένα κορίτσι δεν πηγαίνει για ύπνο τα ξημερώματα
και δεν ξυπνάει στις δώδεκα το μεσημέρι.
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Συχνά αναρωτιόταν αν ήταν σωστό η Λάουρα να μαθαί-
νει να χειρίζεται τα όπλα και τα στιλέτα, όπως οι μαχαιρο-
βγάλτες.

«Αναλογίσου πως κι εσύ πήγαινες κυνήγι με τον πατέρα
σου, Κατίγκω. Κι εσύ ξέρεις από όπλα. Ο αδερφός μου σε
εσένα είχε αδυναμία!» της θύμιζε η Κοκόνα Κρυσταλλένια.

Πώς κληρονομούνται συγκεκριμένες συμπεριφορές από
γενιά σε γενιά! Η Λάουρα δεν έχει γνωρίσει τον παππού της
ούτε έχει ζήσει τη σχέση μου μαζί του, σκεπτόταν η Κατί-
γκω, και όλα αυτά με μουσική υπόκρουση το «Αντάτζιο σε
σι μινόρε» του Μότσαρτ, το οποίο η Λάουρα έπαιζε με πά-
θος στο πιάνο.

Αυτή η δόξα της αγάπης του Φραγκίσκου Αλφιέρι προς
την κόρη του ευωδίαζε αρώματα «Γκερλέν», μετάξια και
δαντέλες «Πουαρέ»* από το Παρίσι. Της τα έφερνε σε κάθε
ταξίδι του για να τον συγχωρέσει που την είχε εγκαταλείψει
για λίγο. Το τοπίο γινόταν τέλειο μόνο όταν βρισκόταν η
Λάουρα μέσα σ’ αυτό: το χαμόγελό της με τα κατάλευκα
δόντια, τα πράσινα μάτια της, το ξανθό φωτοστέφανο των
μαλλιών της και γύρω η Σικελία, τα περίχωρα του Μονρεά -
λε, ο πύργος Αλφιέρι, ο κάμπος με τα εσπεριδοειδή, ο ελαιώ-
νας, ο κή πος με τις βουκαμβίλιες.

Τα πρώτα χρόνια του γάμου της, η Κατίγκω ήταν ευτυ-
χισμένη όπως ο καθαρός ουρανός με μερικά σύννεφα πού
και πού, τα οποία ο Φραγκίσκος Αλφιέρι έδιωχνε με μια
τρυφερότητα φυλαγμένη μόνο για εκείνη, η οποία θεράπευε
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όλες τις αμφιβολίες της και αργότερα θα θεράπευε όλες τις
κακίες του, αλλά και όλη τη θλίψη που θα της προκαλούσε
στο μέλλον. Τον αγαπούσε. Εκείνη την εποχή της απόλυτης
πληρότητας, η Κατίγκω δεν ήξερε πως θα άλλαζαν όσα πί-
στευε για αλήθεια. Δε γνώριζε πως βρισκόταν εκεί που δεν
έπρεπε να βρίσκεται, μ’ έναν άντρα τον οποίο δεν έπρεπε ν’
αγαπάει, καθώς η ζωή θα ξετύλιγε σιγά σιγά τα μυστικά
της μέσα στο πολυτελές σαλόνι του πύργου Αλφιέρι. Η Κα-
τίγκω δε γνώριζε τότε την ικανότητα που έχουν τα ανθρώ-
πινα βίτσια με την πρώτη δυσκολία ν’ αναγεννώνται από τις
στάχτες τους. Όλα, βέβαια, δεν άλλαξαν μέσα σε μια μέρα.
Στην αρχή, ήταν μικροπράγματα καθημερινά, γεμάτα όμως
καινούργια σημασία, και γρήγορα μεταμορφώθηκαν στο
σκελετό μιας άγνωστης πραγματικότητας. Θα μπορούσε
κανείς να πει πως όλα άρχισαν με τη γέννηση των κορι-
τσιών της, αλλά θα μπορούσε επίσης να πει πως άρχισαν
δεκάδες χρόνια πριν. Πριν γεννηθεί η Λάουρα Ατζαγιόλι, πριν
γεννηθεί ο Αντρέα Αλφιέρι, πριν γεννηθεί ο Φραγκίσκος,
αλλά και η ίδια η Κατίγκω. Πόσο μακριά μπορεί να πάει η
αρχή όταν συγκεκριμένες συμπεριφορές κληρονομούνται
 από γενιά σε γενιά;

Την ενοχλούσαν οι συχνές απουσίες του Φραγκίσκου στο
Παλέρμο.

«… Για δουλειές, πάντα για δουλειές, Κατίγκω μου»,
της έλεγε, όταν δεν ήθελε να βρίσκεται κι εκείνη μαζί του.

Κατόπιν, γύριζε στο σπίτι ύστερα από μέρες και η Κα-
τίγκω ένιωθε την αλλαγή στο περπάτημά του, στις χειρο-
νομίες του, στο αγκάλιασμά του. Η φωνή του άλλαζε τόνο,
τα ψέματά του έβγαζαν ένα στριγκό ήχο. Μια ανησυχία τον
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κρατούσε το βράδυ άγρυπνο, μια νευρικότητα τον εξαντλού -
σε τη μέρα, η οποία περνούσε μόλις προγραμμάτιζε το επό-
μενο ταξίδι του. Και πάλι δεν την έπαιρνε μαζί του. Την
ενο χλούσαν οι σύντομες ρευστές περιπτύξεις του, που δεν
είχαν πια την ποιότητα των πρώτων χρόνων του γάμου της.
Την ενοχλούσαν τα καινούργια πρόσωπα, τα οποία είχαν
αρχίσει να μπαινοβγαίνουν στη ζωή τους. Την ενοχλούσε το
γεγονός ότι ο Φραγκίσκος έβρισκε όλα όσα είχε ανάγκη στο
περιθώριο. Την ενοχλούσε όταν στην αρχή αραιά, αργότερα
όλο και πιο συχνά, αναγκαζόταν να ρευστοποιεί κομμάτια
της προσωπικής της περιουσίας στην Ελλάδα, για να σωθεί
κάποιο από τα κτήματα του Μονρεάλε, το οποίο ήταν υπο-
θηκευμένο, ή για να μπορέσουν να διατηρήσουν το υψηλό
βιοτικό τους επίπεδο: να πληρωθεί το προσωπικό τους κα-
θυστερούμενους μισθούς, να πληρωθούν οι δάσκαλοι τα μα-
θήματα που παρέδιδαν στις κόρες τους – και ήταν πολλά
γιατί η Κατίγκω ήθελε τα καλύτερα για τα κορίτσια της, α-
ντάξια όσων είχε κι εκείνη στην ηλικία τους, μια πληθώρα
αγαθών για τα οποία ήταν ευγνώμων στον πατέρα της, που
της τα παρείχε. Παρ’ όλες τις θυσίες της, τα χρήματα ποτέ
δεν ήταν αρκετά. Όταν άρχισε η κατρακύλα, όταν καμιά
περιουσία δεν ήταν αρκετή για να βουλώσει τις τρύπες που
ανοί γονταν στη ζωή τους, γρήγορα βγήκε στη φόρα το
πρώτο μεγάλο πάθος του κόμη Αλφιέρι: ο τζόγος. Υπάρχει
μια κοινή έκφραση στα πρόσωπα όλων των τζογαδόρων: Εί -
ναι το αγωνιώδες βλέμμα, το σφιγμένο στόμα, οι βαθιές ρυ-
τίδες στο μέτωπο, η ένταση στις κινήσεις. Η Κατίγκω ανα-
κάλυπτε αυτή την έκφραση όλο και πιο συχνά στο πρόσωπο
του Φραγκίσκου. Εκείνη την εποχή τον αγαπούσε. Εκείνη
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την εποχή είχε ακόμα τη δύναμη να συγχωρεί. Θα έκανε
ό,τι μπορούσε για να τον σώσει. Έτσι νόμιζε. Πως μπορού-
σε να τον σώσει. Τότε η Κατίγκω δεν ήξερε πως κανένας δεν
μπορεί να σώσει κάποιον ο οποίος δε θέλει να σωθεί. Ο κό-
μης Αλφιέρι εξαφανιζόταν για μέρες από την οικογένειά
του. Ξεχνιόταν στο Παλέρμο, σε διάφορες κρυφές λέσχες
και ιδιωτικά σπίτια, μαζί με συντρόφους στο ίδιο πάθος με
το δικό του, κι έπαιζε στα χαρτιά την περιουσία της γυναί-
κας του, γιατί την περιουσία των Αλφιέρι μαζί με αυτή των
Ατζαγιόλι τις είχε ήδη εξαντλήσει πολλά χρόνια πριν ο πα-
τέρας του και κατόπιν ο Φραγκίσκος, αιχμάλωτος του ίδιου
πάθους. Όταν τον καταλάμβανε ο πυρετός της χαρτοπαι-
ξίας, ξεχνούσε την οικογένειά του. Την πολύτιμη κόρη του.
Τις υποχρεώσεις του. Ξεχνούσε ακόμα και να φάει. Το πά-
θος για τον τζόγο, άγριο όσο ποτέ άλλοτε, του άλλαζε το
χα ρακτήρα. Με όση συνείδηση του είχε απομείνει, όταν ε-
πέστρεφε στην πραγματικότητα και γύριζε στο Μονρεάλε,
έμπαινε μέσα στο σπίτι και άφηνε στα πόδια της Κατίγκως
μια λιτανεία από συγγνώμες και όρκους για αιώνια αγάπη.
Εκείνη ένιωθε μια μακάβρια συνωμοσία σκιών να την τυλί-
γει από παντού. Η Κατίγκω, παρ’ όλες τις προειδοποιήσεις
του νοταρίου στην Αθήνα, μέσα σε δεκαπέντε χρόνια ρευ-
στοποίησε όλη της την περιουσία. Κατά τη διάρκεια των
χρόνων που τον αγαπούσε, εξανεμίστηκαν οι διακόσιες χι-
λιάδες λίρες Αγγλίας, τα στρέμματα με τα ελαιόδεντρα, τα
αμπέλια, τα περιβόλια με τα οπωροφόρα, τα βουστάσια, οι
αποθήκες.

«Είπαμε να τον αγαπάς, κόρη μου, αλλά τόση τύφλωση
πια δεν την θέλει ούτε ο Θεός!» της έλεγε συχνά η Κοκόνα
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Κρυσταλλένια και η φωνή της έκρυβε αγωνία για το μέλλον
της ανιψιάς της.

Ο λόγος της όμως ήταν ατελέσφορος. Τελευταίο κομμά-
τι από την περιουσία της έμεινε το μέγαρο της οδού Πανε-
πιστημίου. Η Κατίγκω υποσχέθηκε στον εαυτό της, στη
θεία Κοκόνα Κρυσταλλένια, στην αδερφή της, στον Αρι-
στείδη Μπαλτατζή και στο νοτάριο Κελεσίδη, οι οποίοι τής
έστελναν απεγνωσμένα γράμματα από την Ελλάδα, πως,
ό,τι και να γινόταν, το σπίτι της Αθήνας δε θα το άγγιζε
ποτέ. Σώθηκε το συγκεκριμένο ακίνητο γιατί η Κατίγκω
Χρυσολωρά είχε πάψει από καιρό ν’ αγαπάει τον κόντε
Φραγκίσκο Αλφιέρι.

Τα χρόνια άρχισαν να στοιβάζονται στον πύργο Αλφιέρι.
Ήρθε η εποχή που όλοι την ονόμασαν με ένα και μόνο ου-
σιαστικό: «La Decadenza».* Άρχισαν ν’ απολύουν αυτό το
λιγοστό προσωπικό που είχε απομείνει από προηγούμενες
εκκαθαρίσεις. Εκείνες τις Σικελές οι οποίες εργάζονταν από
δεκαετίες στην οικογένεια Αλφιέρι, γυναίκες μαυριδερές με
υγρά μάτια που μπορεί και να ήταν δάκρυα, γερές αλλά γε-
ρασμένες πριν την ώρα τους, πάντα στην υπηρεσία των άλ-
λων, συζύγων και αφεντικών, που δεν τους άξιζαν. Γυναίκες
οι οποίες ήξεραν να υποφέρουν αμίλητες, περήφανες κι έτοι-
μες να συγχωρήσουν όλες τις κακίες του κόσμου. Γυναίκες
δίχως προσωπικές ανάγκες, ντυμένες πάντα με ένα μαύρο
φόρεμα, το ίδιο από έφηβες, το οποίο με αναρίθμητες επι-
διορθώσεις τις συνόδευε μέχρι το θάνατό τους. Κι έτσι όπως
η Κατίγκω τις έβλεπε να φεύγουν μαζί με τις οικογένειές
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τους προς ένα αβέβαιο μέλλον, αμίλητες, με σκυμμένο κε-
φάλι, ακολουθώντας τη μοίρα τους, σκεπτόταν πόσα πράγ-
ματα έφευγαν μαζί τους και δεν το άντεχε. Τις αγκάλιαζε
κι εκείνες καταλάβαιναν το σπαραγμό της.

«Κουράγιο, σινιόρα, κουράγιο!» της έλεγαν για να την
παρηγορήσουν.

Όλα εκείνα τα ωραία που η Κατίγκω έζησε σε στιγμές
ανύποπτες έγιναν σκόνη. Κάποιες φορές πίστευε πως μπο-
ρούσε να τα αναστήσει πάλι, όμως τα γεγονότα την διέψευ-
δαν καθημερινά. Έτσι άδειασαν οι στάβλοι με τα θαυμάσια
αραβικά άλογα του κόμη. Οι άμαξες και οι καρότσες που-
λήθηκαν κι έμειναν μόνο οι απαραίτητες για τις μετακινή-
σεις τους. Τα απέραντα κτήματα άρχισαν να φεύγουν κομ-
μάτι κομμάτι για να πληρωθούν οι υποθήκες και να σωθεί ο
πύργος. Έφτασε μια εποχή που αυτό το οποίο δεν περνούσε
ποτέ από το μυαλό της Κατίγκως έγινε πραγματικότητα:
Η σχέση τους άλλαξε. Ο γάμος τους παιζόταν πάνω στα
πράσινα τραπέζια του τζόγου, πονταριζόταν στις ρουλέτες
των ευρωπαϊκών καζίνων, αγκομαχούσε κάτω από το βά-
ρος αμέτρητων υποθηκών, άλλαζε χέρια στα ενεχυροδανει-
στήρια. Ο κόμης Αλφιέρι έκανε προσπάθεια να σώσει λέ-
ξεις, χειρονομίες, κινήσεις, αισθήματα, που είχαν καταγρα-
φεί στην αρχή του σκηνικού της κοινής τους ζωής, αλλά δεν
έβρισκε τους σωστούς φθόγγους, φωνήεντα και σύμφωνα.
Δεν ήξερε σε ποιο σημείο της ύπαρξής της να κατευθύνει τις
επικλήσεις του –κραυγές ασυνάρτητες– για συμφιλίωση,
για επανόρθωση, για συγγνώμη. Η ζωή τους έμπαζε νερά.
Η σχέση τους γέμισε σύννεφα, σιωπές γεμάτες σημασία, οι
οποίες εγκυμονούσαν θυμούς, καβγάδες πίσω από κλειστές

104

ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΛΑΠΑΤΑ

LAPATA - D_Layout 1  23/04/2010  4:38 ΜΜ  Page 104



πόρτες, λόγια πικρά που ήταν αργά να πάρουν πίσω. Άνοι-
ξαν μεταξύ τους έναν άγριο πόλεμο. Η Κατίγκω έπαψε να
θυμίζει την Ταναγραία της νιότης της. Το σώμα της σκλή-
ρυνε, έχασε την ελαστικότητά του, το πρόσωπό της γέμισε
σκιές, σκούρυναν τα κεχριμπαρένια μάτια της και μαζί με
όλα αυτά άλλαξε και το τοπίο γύρω της. Σκοτείνιασαν οι
μέρες, τα πτηνά βουβάθηκαν, η σιωπή έγινε απόλυτη όπως
ο θάνατος, γιατί η Κατίγκω έχανε τον καιρό της να μετράει
πόσες φορές την γέλασε, πόσες φορές τής είπε ψέματα, πό-
σες φορές έχασε στα χαρτιά τα χρήματα τα οποία προορί-
ζονταν για να πληρώσουν τους δασκάλους των κοριτσιών
τους, κι εκείνος δεν μπορούσε τώρα πια να ελπίσει σε επα-
νορθώσεις. Η Κατίγκω ήξερε να θριαμβεύει πάντα στον
πόλεμο που είχαν ανοίξει οι δυο τους, γιατί ο κόμης Αλφιέρι
της χρωστούσε. Της είχε φάει την περιουσία. Αναζητούσε
να δικαιωθεί για τις θυσίες που είχε κάνει για χάρη του, αλ-
λά θα ήταν η γεμάτη πόνο αναζήτηση μιας πραγματικότη-
τας, την οποία νόμιζε ότι γνώριζε, μα που ο πόλεμος μετα-
ξύ τους είχε βαθιά αλλάξει. Η ζωή, το μεγάλωμα, είχε αλ-
λάξει την Κατίγκω Χρυσολωρά. Είχε αλλάξει όσα έβλεπε,
όσα έκανε, όσα ένιωθε εξουσιοδοτημένη να κάνει, όταν του
κήρυξε τον πόλεμο και άρπαξε τα όπλα.

Είχε περάσει η εποχή που ο κόμης Φραγκίσκος Αλφιέρι
έβρισκε καταφύγιο ανάμεσα στα πόδια της Κατίγκως. Ό-
ταν άρχισαν να τους ενώνουν μόνο οι μικρές καθημερινές
συνήθειες, τότε βγήκε στη φόρα και το δεύτερο μεγάλο πά-
θος του: οι γυναίκες.

«Χαρά στη συμφορά που έρχεται μονάχη!» είπε η Κρυ-
σταλλένια στην Κατίγκω.
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Έπειτα από κοινή ζωή δεκαπέντε χρόνων, ο Φραγκίσκος
Αλφιέρι ερωτεύτηκε μια μικρή η οποία είχε σχεδόν την ίδια
ηλικία με τις κόρες του. Όταν η Κατίγκω το ανακάλυψε,
θέλησε να πεθάνει. Και το ανακάλυψε γρήγορα, γιατί κάτι
τέτοια νέα πάντα βγαίνουν στη φόρα, όταν υπάρχουν καλο-
θελητές. Όλες οι σιγουριές της, αυτές οι λίγες που της είχαν
απομείνει, διαλύθηκαν όπως οι σκιές το πρωινό. Κοιτάχτη-
κε στον καθρέφτη και είδε τον εαυτό της παραμορφωμένο
από μια αβυσσαλέα απάτη, η οποία την είχε αφήσει για
δεύτερη φορά ορφανή και μετέωρη. Στην αντανάκλασή του
είδε το χάος της καταστροφής κι ένιωσε νεκρή. Χρειαζόταν
δύναμη ν’ αντέξει την αδυσώπητη απόδραση του Φραγκί-
σκου Αλφιέρι από την κοινή τους ζωή. Προσηλωνόταν στα
λόγια του, στα ψέματά του, με καχυποψία στην κάθε λέξη
του, ακόμα κι όταν αυτή ήταν μια απλή «καλημέρα». Δεν
ήταν πια ο έρωτας που τύφλωνε τα μάτια της. Ήταν τα δά-
κρυά της. Τώρα τα μάτια της αντανακλούσαν τα συμβαίνο-
ντα στον αποτυχημένο γάμο της. Μου χάρισε τρεις κόρες.
Μπορώ να το θεωρήσω αυτό αποτυχία; σκεπτόταν και προ-
σπαθούσε να σώσει κάτι από τα περασμένα. Έψαχνε και
ξέθαβε από μέσα της όσα λόγια ο Φραγκίσκος πρόφτασε να
της πει εκείνες τις ώρες της συνουσίας τους, όταν τα κορμιά
τους έφτιαχναν το θαύμα της ζωής. Ήταν όμως αργά. Ακυ-
ρώθηκαν όλες οι συμβάσεις και χαλάρωσαν όλοι οι δεσμοί.
Ο Αλφιέρι της έκλεψε τα όνειρά της κι εκείνη, για τον εκδι-
κηθεί, έπαψε να κοιμάται. Είχαν θρυμματιστεί όλες οι κα-
τεστημένες βεβαιότητές της. Για μια στιγμή πέφτουν οι
μάσκες και βλέπεις την αλήθεια γυμνή από στολίδια και
ψεύτικες ευγένειες. Ήταν σίγουρη πως ο Αλφιέρι δε θα της
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έβαζε ποτέ τα κέρατα, όταν όμως βεβαιώθηκε για την «α-
μορόζα»,* ντύθηκε στα μαύρα.

«Ο άντρας μου πέθανε», είπε στην Κοκόνα Κρυσταλλέ-
νια και δήλωσε χήρα.

Δεν τον έβλεπε, δεν του μιλούσε, πού και πού σκούπιζε
τα μάτια της με το δαντελένιο μαντήλι της και αναστέναζε.
Περνούσε από μπροστά του αμίλητη και αγέρωχη, δηλώνο-
ντας με τη σιωπή την απόλυτη περιφρόνησή της. Ανέπτυξε
την ικανότητα να κάθεται για ώρες ακίνητη και σιωπηλή.
Δεν είχε τη δύναμη ούτε να κρατήσει τα προσχήματα. Να
προστατέψει τις κόρες της από τη γνώση της αλήθειας, η ο-
ποία θα γκρέμιζε την εικόνα του πατέρα τους. Θα έπρεπε
να μάθουν όλοι να ζουν με αυτό που συνέβη. Θα έπρεπε και
η Κατίγκω να μάθει να ζει με τις φθορές της ηλικίας και τη
φθορά των αισθημάτων, και αυτό τής ήταν αβάσταχτο.
Κατήγγελλε τις αθλιότητές του, αλλά την πρόδιδε το ακρο-
ατήριο: ο Νίνο Ατζαγιόλι, πολλές φορές ο νοτάριος Ορέστε
ντι Λορέντζο όταν την επισκεπτόταν από το Παλέρμο για
να της φέρει συνήθως άσχημα νέα –αχ, αυτά τα νέα πάντα
για ατέλειωτα χρέη!–, η Κοκόνα Κρυσταλλένια –«Πάρ’ το
απόφαση, Κατίγκω μου, και κοίταξε να σώσεις ό,τι μπο-
ρείς»– και οι ελάχιστες πια από τις μαυροφόρες που είχαν
απομείνει στο σπίτι, αποτέλεσμα του οικονομικού ξεπε-
σμού τους. Κανείς δεν ενδιαφερόταν για πράγματα γνωστά.
Κάπου βαθιά μέσα της όμως είχε την ικανοποίηση πως ο
τελευταίος λόγος θα ήταν δικός της.

Εκείνη την ταραγμένη εποχή, όταν ξέφτισε η ζωή όλων,
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έφυγε ήσυχα στον ύπνο του από ανακοπή ο Νίνο Ατζαγιόλι.
Η Κοκόνα Κρυσταλλένια ξύπνησε μέσα στη νύχτα πλάι του
ανάστατη από όνειρο κακό. Άπλωσε το χέρι, τον έψαξε στο
πλευρό της, αλλά τα δάχτυλά της άγγιξαν το παγωμένο
κουφάρι. Πετάχτηκε έντρομη και πρόφτασε να δει την ευ-
τυχία να το σκάει ξυπόλυτη από το μισάνοιχτο παράθυρο.
Έβγαλε φωνή μεγάλη, ενώ οι χτύποι της καρδιάς της την
ξεκούφαιναν. Ένα πανδαιμόνιο. Έπεσε επάνω του προσπα-
θώντας να τον αναστήσει, αλλά κατόρθωσε μόνο ν’ αναστή-
σει την ξεχασμένη λέξη «θάνατος». Στάθηκε έξω από την
πόρτα και δεν άφησε κανέναν να τον αγγίξει. Κατόπιν κλεί-
στηκε μαζί του στο δωμάτιο που είχε χάσει την παρθενιά
της και είχε γνωρίσει τη μοναδική ευτυχία της ζωής της.
Ακόμα και οι μαυροφόρες παραμέρισαν μουδιασμένες, για-
τί διέκριναν στην αρχόντισσα ένα θρήνο από μακρινές πα-
τρίδες, ο οποίος ξεπερνούσε το δικό τους. Όταν τελείωσε το
τελετουργικό του σαβανώματος, η Κρυσταλλένια ξάπλωσε
στο κρεβάτι και αγκάλιασε το σώμα που είχε λατρέψει. Του
χάιδεψε τα λευκά μαλλιά, του φίλησε τα μάτια που συνήθι-
ζαν να την κοιτάζουν με αγάπη, το στόμα το οποίο τής υπο-
σχόταν χαρές της ζωής από χρόνια ξεχασμένες, και άφησε
το θρήνο της να τον μουσκέψει ολόκληρο. Όταν δεν είχε πια
άλλα δάκρυα, κάλυψε το σώμα του με το δικό της κι έτσι
αγκα λιασμένους τους βρήκε το ξημέρωμα. Δεν πήγε στην
κηδεία του. Τι να έκανε εκείνη τους παπάδες, τις ψαλμωδίες
και τους ενταφιασμούς; Ο μοναδικός άνθρωπος που αγάπη-
σε στη ζωή της είχε φύγει για πάντα. Τα υπόλοιπα ήταν
ανού σια και περιττά. Κλείστηκε στο δωμάτιό της να με-
τράει την απουσία του. Την επόμενη μέρα άνοιξαν τη διαθή -

108

ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΛΑΠΑΤΑ

LAPATA - D_Layout 1  23/04/2010  4:38 ΜΜ  Page 108



κη του, παρουσία του νοταρίου Ντι Λορέντζο. Με έκπληξη
άκουσαν πως ο Νίνο Ατζαγιόλι είχε αφήσει στην Κατίγκω
το διώροφο στο Παλέρμο, μοναδική του περιουσία, και όσα
χρήματα είχε καταφέρει να σώσει από τις συχνές αφαιμά-
ξεις του ανιψιού του. Ο κόμης Φραγκίσκος Αλφιέρι σηκώ-
θηκε απότομα, ρίχνοντας στο πάτωμα την καρέκλα του.
Τους κοίταξε λες και έβλεπε συνωμότες. Εγκατέλειψε το
δωμάτιο χτυπώντας πίσω του την πόρτα. Η Κατίγκω ένιω-
σε χίλια ερωτηματικά να την πνίγουν, αλλά δεν κατάφερε να
τα βάλει σε φράσεις. Κοίταξε με μάτια ανήσυχα το νοτάριο.

«Αυτή ήταν η τελευταία επιθυμία του. Σας συμπαθούσε
πολύ. Μου είχε πει πως, αν έρθει η κακιά η ώρα, το σπίτι
και τα χρήματα θα είναι το εισιτήριο της επιστροφής σας
στην Ελλάδα, σινιόρα», της ψιθύρισε με θλίψη εκείνος κα-
θώς την χαιρετούσε.

Η απώλεια του Νίνο Ατζαγιόλι άφησε ένα τεράστιο κενό
σε όλους, αλλά για την Κοκόνα Κρυσταλλένια ήταν αβά-
σταχτη. Ο ωραίος άντρας, με τη σιωπηλή παρουσία του και
τη θετική αντιμετώπιση της ζωής, τους έδινε τη σιγουριά
πως, ό,τι και να ζούσαν, όσο άσχημα και να ήταν αυτά που
συνέβαιναν στη ζωή τους την εκάστοτε στιγμή, όλα βρίσκο-
νταν στο σημείο στο οποίο έπρεπε να βρίσκονται και πως ε-
κείνος ήταν εκεί για όλους. Η Κοκόνα Κρυσταλλένια ζούσε
το πένθος της και για βδομάδες καθόταν αμίλητη στη βερά-
ντα που συνήθιζαν να περνούν μαζί το δειλινό. Το μυαλό της
αποθησαύριζε τις αναμνήσεις. Εκείνα τα λίγα μέτρα μαρ-
μάρου, που καταλάμβανε η πολυθρόνα της, εκείνος ο τόπος
έγινε το σημείο όπου κάθε απόγευμα περίμενε την αποκά-
λυψη η οποία επιβεβαίωνε το γεγονός πως εκείνη ήταν ακό-
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μα ζωντανή και η αγάπη της πεθαμένη. Ήταν απαρηγόρη-
τη. Σκεπτόταν πως δεν υπήρχε καμιά φιλοσοφία θανάτου,
με την οποία να παρηγορηθεί κανείς από την έλλειψη του
αγα πημένου ανθρώπου που χάθηκε. Είχε βρει την αγάπη
στα γεράματά της και την έχασε από τα ίδια τα γεράματα.
Η ζωή την εκδικήθηκε. Ο Νίνο Ατζαγιόλι ήταν η τελευταία
της ελπίδα να ευτυχήσει με έναν άντρα πλάι της, που δεν
του έλειπε κάποια βίδα. Κατάλαβε πως, από ’δω και πέρα,
το άρωμά του από ζέφυρο και νοτισμένο χώμα από βροχή
θα εισχωρούσε για πάντα στα καθημερινά της, στις ντουλά-
πες της, μέσα στα συρτάρια, στο πορτοκαλί χρώμα κάθε
δειλινού, στο άδειο των ματιών της, στην απουσία των λέ-
ξεων. Φώναξε για τελευταία φορά δυνατά: «Νίνο Ατζαγιό-
λι», και κατόπιν, άφησε το όνομά του να βυθιστεί στη σιω-
πή, σαν μια πέτρα που πέφτει μέσα στο πηγάδι. Τότε ξέθα-
ψε από την ντουλάπα της το πορσελάνινο βάζο, το οποίο
παλιά προόριζε για τις στάχτες της. Το τοποθέτησε πάνω
στο κομοδίνο, μαζί με το σετ χτενίσματος από ταρταρούγα,
που της είχε δωρίσει εκείνος, και κατέβηκε στην κουζίνα να
ετοιμάσει το περγαμόντο. Θα έφτιαχνε γλυκό του κουτα -
λιού, γιατί άρεσε στις ανιψιές της.

Η Κατίγκω αναρωτιόταν συχνά τι περισσότερο είχε η
«αμορόζα» που δεν το είχε η ίδια, εκτός από το σύζυγό της.
Δεν καταδεχόταν όμως να ρωτήσει τον Φραγκίσκο, όχι μό-
νο γιατί η περηφάνια της ήταν ισχυρότερη από το θυμό της,
αλλά και γιατί από καιρό είχε πάψει να του μιλάει. «Έμεινα
χήρα», επαναλάμβανε πολλές φορές μπροστά στον καθρέ-
φτη της. Στο τέλος, η πίκρα έγινε στο στόμα της χολή και
αρκετές φορές τη μέρα αναγκαζόταν να φτύνει στο μαντήλι
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της το σάλιο που δεν είχε καταναλώσει για να τον βρίσει.
Στα καθημερινά γεύματα κρατούσαν όμως και οι δυο τα
προσχήματα για να μη δίνουν λαβές για σχόλια και να μην
πικραίνουν περισσότερο τις κόρες τους. Μια παντομίμα.
Καμιά φορά, όταν διασταυρώνονταν οι δυο τους στους δια-
δρόμους, μόνοι, δίχως την παρουσία τρίτων, προλάβαιναν ν’
ανταλλάξουν βλέμματα και να παρατηρήσουν ο ένας στον
άλλο τις αλλαγές τις οποίες είχε σημειώσει επάνω τους ο
χρόνος και ο πόλεμος που είχαν ανοίξει μεταξύ τους. Η Κα-
τίγκω σημείωνε στα χαρακτηριστικά του την παρακμή,
την ίδια παρακμή που είχε σκεπάσει μαζί και όλα τα άψυ-
χα: τα αντικείμενα, τον πύργο, τα κτήματα. Ο Φραγκίσκος
έβλεπε στην Κατίγκω μια γυναίκα αινιγματική και απρόσι-
τη, ωραία όμως, και ίσως βαθιά μέσα του την επιθυμούσε
ακόμα, γιατί τα χρόνια της παρακμής αντί ν’ αφαιρέσουν εί-
χαν προσθέσει πάνω της τη γοητεία της εμπειρίας και ο θυ-
μός τη ζωντάνια που της έλειπε στα νιάτα της. Έτσι ζω-
ντανή και άγρια την συνάντησε ένα χειμωνιάτικο απόγευμα
στους αγεφύρωτους διαδρόμους οι οποίοι χώριζαν από και-
ρό τις κρεβατοκάμαρες και τις ζωές τους. Το σούρουπο κα-
θόταν απαλά πάνω στους τοίχους κι έπαιζε με τις σκιές του
στο πρόσωπό της.

«Ομόρφυνες!» της είπε με έκπληξη. «Ο θυμός σε ομόρ-
φυνε!» συνέχισε και, πριν προλάβει ν’ αναρωτηθεί τι στην
ευχή τον έσπρωχνε να την προκαλεί έτσι, η Κατίγκω τον
μέτρησε με τα κεχριμπαρένια μάτια της. Τον βρήκε παρακ-
μασμένο.

Το καλό όνομα, σκέφτηκε, την καλή φήμη χρειάζεται
μια ολόκληρη ζωή για να την αποκτήσουμε και μόνο μια
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στιγμή για να την καταστρέψουμε. Την έπιασε ξαφνικά μια
θλίψη σαν βροχερό πρωινό.

«Καμιά ομορφιά δεν έχει ο ανθρώπινος πόνος, μόνο πε-
ριέχει το φάντασμα της χαράς η οποία κρύβεται μέσα του.
Μάλιστα, αυτή είναι που του δίνει τη μοναδική του ταυτό-
τητα», του είπε ήρεμα και τον προσπέρασε.

Ο Φραγκίσκος ένιωσε λες και τον είχε χαστουκίσει.
Εκείνο το ξημέρωμα της 25ης Μαρτίου του 1896, η Κα-

τίγκω, καθώς κοίταζε έξω από το παράθυρο το λαμπερό
πρωινό, υπολόγιζε πόσες εθνικές επέτειοι είχαν περάσει από
τότε που ξεκίνησε «η πτώση από τον Παράδεισο», δίχως να
τις τιμήσει φορώντας την υδραίικη φορεσιά της, όπως συ-
νήθιζε παλιά, όταν όλα στη ζωή της ήταν σε τάξη και η ευ-
τυχία τής περίσσευε για να έχει το κέφι να ντύνεται με εθνι-
κές ενδυμασίες και να γιορτάζει τις επετείους της πατρίδας
της. Έφυγε από το παράθυρο και κάθισε στην τουαλέτα της.
Εξέτασε το πρόσωπό της στον καθρέφτη. Έμοιαζε μ’ εκεί-
νο το κορίτσι το οποίο είχε έρθει στη Σικελία νιόπαντρο εί-
κοσι χρόνια πριν, αλλά συγχρόνως δεν ήταν το ίδιο. Δεν ήξε -
ρε, δεν μπορούσε να καταλάβει τι ήταν εκείνο που την έκανε
διαφορετική. Δεν είχε ρυτίδες ούτε σκούρους λεκέδες ούτε
οποιαδήποτε άλλα σημάδια της ηλικίας να μαρτυρούν πως
ο χρόνος είχε περάσει και για την ίδια. Ελευθέρωσε τα μαλ-
λιά της. Τα χάιδεψε. Ήταν ακόμα πλούσια, καστανά και μα -
κριά, κυματιστά, με λαμπερές ανταύγειες, τα μάτια της φω -
τεινά, κεχριμπαρένια, το σώμα της λεπτό, νεανικό και σφρι -
γηλό, οι γοφοί της στρογγυλοί και στη θέση τους. Όμως,
παρόλο που ο χρόνος τής είχε φερθεί με καλοσύνη, δεν ήταν
η ίδια. Εκείνο που έλειπε ήταν το βλέμμα της ελπίδας και
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της απαντοχής. Ναι, αυτό ήταν. Δεν ήλπιζε πια σε τίποτα.
Άκουσε το χτύπημα στην πόρτα του δωματίου της. Πριν
προλάβει να γυρίσει το κεφάλι της, ο Φραγκίσκος Αλφιέρι
μπήκε στην εμβέλεια του καθρέφτη της. Η έκπληξη στο
βλέμμα της ήταν έντονη κι εκείνος την ερμήνευσε για μίσος.
Ταράχτηκε και από τη σαστιμάρα του ξέχασε την πόρτα
μισάνοιχτη. Η Κατίγκω ίσιωσε την πλάτη της και με κόπο
κατόρθωσε να φανεί απαθής. Ο Φραγκίσκος συνάντησε το
παγωμένο βλέμμα της μέσα στον καθρέφτη. Φορούσε τη
ρόμπα του από «κρεπ ντε Σιν» και του πήγαινε θαυμάσια.
Καθώς οι σκιές του αχνού πρωινού έσβηναν τη φθορά του
χρόνου, έμοιαζε ωραίος όπως παλιά, όταν, και μόνο κοιτά-
ζοντάς τον, σκεφτόταν πως αυτό το εξαιρετικό δείγμα αν-
δρός τής ανήκε κι ένιωθε ημίθεα. Για μια στιγμή, μόνο για
μια στιγμή, η Κατίγκω σκίρτησε από προσμονή, αλλά αμέ-
σως έπεσαν οι μάσκες και είδε πάλι την αλήθεια γυμνή από
στολίδια, από μεταξωτές ρόμπες και ψεύτικες ευγένειες.
Τον κοίταξε ερωτηματικά. Στην αμηχανία του, εκείνος έ-
βαλε τα χέρια μέσα στις τσέπες.

«Κατίγκω, είμαι μέχρι το λαιμό στα χρέη. Δεν μπορώ
να βάλω και τέταρτη υποθήκη στον πύργο. Οι τράπεζες ζη-
τούν τα χρήματά τους πίσω. Εσύ έχεις το σπίτι του θείου
μου στο Παλέρμο και τα χρήματα που σου άφησε. Έχεις και
το σπίτι στην Αθήνα. Αυτό... αυτό μπορείς να το πουλήσεις
για να σώσουμε κάτι…» τόλμησε να της πει και η φωνή του
σκόνταψε στο παγερό της βλέμμα. Δεκαοχτώ χρόνια και
δέκα μήνες φυλακισμένα σ’ ένα βλέμμα. Τον κοίταζε, τον
κοίταζε… Τι σημασία είχε; Μπορούσε να τον συγχωρήσει,
να τον βοηθήσει, μέχρι πότε, όμως; Καθώς τον παρατηρού-
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σε, σκεπτόταν πως ο Φραγκίσκος ήταν κάποτε το όνειρό
της και πως το όνειρό της στεκόταν τώρα απέναντί της, ένα
όνειρο κακό, θλιβερό, το οποίο είχε γίνει εφιάλτης.

«Κατίγκω», ξανάρχισε εκείνος με απόγνωση, «βοήθησέ
με, είμαι μέχρι το λαιμό χρεωμένος! Σώσε με!»

Η Κατίγκω σηκώθηκε από την καρέκλα και ορθώθηκε
απέναντί του. Τα μάτια της ανταύγαζαν μίσος.

«Α, ναι; Είσαι μέχρι το λαιμό στα χρέη; Ε, τότε να κό-
ψεις το λαιμό σου!» του είπε με κακία.

Σώπασαν και οι δυο γεμάτοι μυστικά. Η Κατίγκω πρό-
λαβε να δει την άκρη της ρόμπας του καθώς έκλεινε την
πόρτα πίσω του. Κανένας από τους δυο όμως δεν πρόσεξε
τη λεπτή φιγούρα, κρυμμένη στις σκιές του διαδρόμου. Η
Λάουρα, ένα με το αχνό φως που ζωγράφιζε η αυγή πάνω
στους τοίχους, έμεινε για λίγο ακόμα έξω από το δωμάτιο
της μητέρας της, όπου μέσα είχε μόλις καταρρεύσει η αθω-
ότητά της, είχε δολοφονηθεί η παιδική της ηλικία και είχε
γεννηθεί ο πόλεμος εναντίον της μητέρας της, πόλεμος ο ο-
ποίος θα τις χώριζε στο μέλλον για χρόνια και θα έληγε μό-
νο σε μια στιγμή φώτισης, στο όνομα ενός αθέλητου έρω-
τα… Αλλά αυτά συνέβησαν αργότερα.

Εκείνο το απομεσήμερο που θ’ άλλαζε η ζωή όλων, μέσα
στην άμαξα η οποία τρέχοντας την κατέβαζε στο Παλέρμο,
ειδοποιημένη από το νοτάριο πως κάποιο ατύχημα είχε
συμβεί στον Φραγκίσκο, η Κατίγκω Χρυσολωρά-Αλφιέρι
σκεπτόταν πως κάποτε είχε τα πάντα: καλούς προγόνους,
καλή υγεία, ομορφιά, χρήματα, την υπομονή των μυρμη-
γκιών, πίστη στις ευχές των ζωντανών και στη φωνή των
νεκρών και κλάμα που μπορούσε μόνο να την δυναμώνει.
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Τώρα τα είχε χάσει όλα εκτός από τους καλούς προγόνους,
οι οποίοι μάλλον μέσα στον αιώνιο ύπνο τους δε θα ήθελαν
να την ξέρουν πια, θα ντρέπονταν για την κατάντια της και
θα την οίκτιραν για τον ξεπεσμό της. Η αδυναμία της μέχρι
εκείνο το απομεσήμερο να πάρει μια οριστική από φαση για
τη ζωή της και τη ζωή των κοριτσιών της βάραινε επάνω
της σαν εκατό κατάρες. Όταν η άμαξα έστριψε στην οδό
Μακέδα, η Κατίγκω είδε από μακριά κόσμο μαζεμένο στην
πλατεία μπροστά στο σπίτι του Νίνο Ατζαγιόλι, το οποίο
τής ανήκε. Όχι, Φραγκίσκο, δεν μπορείς να μου το κάνεις
αυτό! Δεν μπορείς να μας το κάνεις αυτό! σκέφτηκε με τρό-
μο και, πριν η άμαξα προλάβει να σταματήσει, πήδηξε γρή-
γορα κάτω. Προσπέρασε το νοτάριο. Εκείνος προσπάθησε
να την συγκρατήσει.

«Σας παρακαλώ, σινιόρα, αφήστε με να σας οδηγήσω
 εγώ».

Ανέβηκε δυο δυο τα σκαλοπάτια που έφερναν στην είσο-
δο. Χίμηξε στο σαλόνι κι εκεί σταμάτησε. Στάθηκε αναπο-
φάσιστη, μετρώντας τους χτύπους της καρδιάς της, ενώ ο
νοτάριος την πρόφτασε λαχανιασμένος.

«Σας παρακαλώ, σινιόρα!» επανέλαβε και δεν ήξερε πώς
να συνεχίσει.

Την κοίταξε ανήσυχος κι εκείνη διέκρινε τη θλίψη στο
βλέμμα του, ενώ την ξεκούφαινε η απόλυτη σιωπή του σπι-
τιού. Γύρισε απότομα και κατευθύνθηκε προς το γραφείο.
Άνοιξε την πόρτα με πάταγο κι εκεί στο πάτωμα, στη μέση
του μισοσκότεινου δωματίου, την περίμενε νεκρός ο Φρα-
γκίσκος. Με μια ματιά η Κατίγκω κατέγραψε τη σκηνή
–Κύριε, ελέησέ μας!– η οποία θ’ αποτυπωνόταν ανεξίτηλα
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στη μνήμη της –Προστάτεψε την οικογένειά μου!– και θα
στοίχειωνε τα όνειρά της –Δώσε μας δύναμη ν ’ αντέξουμε
την καταστροφή! – για τα χρόνια που έρχονταν: το νεκρό
σώμα, το περίστροφο στο δεξί χέρι, το αίμα, το φόβο, την α-
πόγνωση, την επίδραση του παρελθόντος πάνω στο παρόν,
τη ζωή που σπαταλήθηκε, τη ζωή που πέρασε και χάθηκε,
το απέραντο, το ανεξάντλητο μυστήριο της ύπαρξης – Α-
μήν. Τότε ασυγκράτητη όρμησε στο νεκρό. Χύθηκε επάνω
του. Άρχισε να τον χτυπάει όπου έβρισκε. Τυφλωμένη από
την απελπισία, τον άρπαξε από τους ώμους. Τον τράνταξε.

«Δειλέ Αλφιέρι, άνανδρε! Ασυνείδητε! Σήκω, ανάθεμά
σε! Σήκω ν’ αναλάβεις τις ευθύνες σου!» ούρλιαζε γρονθο-
κοπώντας τον με χέρια γεμάτα αίματα.

Ο νοτάριος Ντι Λορέντζο με τη βοήθεια του αμαξά την
απομάκρυναν με το ζόρι από το δωμάτιο. Την έσυραν στο
σαλόνι. Έμεινε στα χέρια τους, σαν παιδί τιμωρημένο, ενώ
τα δάκρυα και οι λυγμοί δεν την άφηναν ν’ αναπνεύσει. Έ -
λεος, έλεος! Ο κόσμος της σωριαζόταν με πάταγο ολόγυρά
της. Θεέ μου, σώσε μας! Η στιγμή ξεπερνούσε την αντοχή
της. Μεγάλο το θέλημά Σου! Την ξάπλωσαν στον καναπέ
και ο αμαξάς τής έβαλε ένα ποτήρι στο στόμα με ένα υγρό
που της έκαψε το λαιμό. Ανακάθισε και άρχισε να κουνιέται
μπρος πίσω, μπρος πίσω, σε ένα σιωπηλό νανούρισμα, μέ-
χρι που σταμάτησε αποκαμωμένη. Κατόπιν, με βλέμμα
πένθιμο, κοίταξε το νοτάριο απέναντί της. Ο συμβολαιο-
γράφος, φίλος της οικογένειας, είχε ζήσει όλες τις δύσκολες
στιγμές της και γνώριζε τα πιο προσωπικά οικονομικά μυ-
στικά της. Την κοίταξε με κατανόηση και απέραντη θλίψη.
Ξαφνικά ήταν νεκρή από αισθήσεις κι αισθήματα. Δεν το
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χωρούσε ο νους της. Αυτά τα τραγικά της ζωής δεν ήταν
γεγονότα τα οποία μπορούσε ν’ αντιμετωπίσει μόνη της.

«Σκεφτείτε τις κόρες σας, σινιόρα. Τώρα σας έχουν ανά-
γκη. Μην ανησυχείτε για τα πρακτικά. Θα τα φροντίσω
 όλα εγώ», την διαβεβαίωσε ο συμβολαιογράφος και κατέ-
βηκε να περιμένει την Αστυνομία.

Η Κατίγκω ήθελε να μπορούσε να έμενε για πάντα στο
Μονρεάλε της Σικελίας, να βλέπει τις εποχές ν’ αλλάζουν,
να μεγαλώνει τις κόρες της, να συζητάει ατέλειωτα με τη
θεία Κοκόνα Κρυσταλλένια για τα ασήμαντα-σημαντικά
της ζωής, να νοσταλγεί την αδερφή της και την Ελλάδα, να
θυμάται τα ευτυχισμένα παιδικά της χρόνια στην Κωνστα-
ντινούπολη, όταν ζούσε η μητέρα της, και να φοράει την
υδραίι κη φορεσιά της, όταν την έπιανε μελαγχολία. Θα
μπορούσε να τα καταφέρει ακόμα και να συγχωρήσει τον
Φραγκίσκο, όμως η πραγματικότητα ήρθε στην πόρτα της
και κατέστρεψε ό,τι είχε κτίσει με υπομονή και προσωπι-
κές θυσίες μέχρι τότε. Η αλήθεια είχε μια γεύση παράξενη,
μια άδικη τιμωρία για την ίδια και τις κόρες της. Με αγά-
πησες ποτέ, Φραγκίσκο, ή ήμουν για σένα μόνο μια κερδο-
φόρα επένδυση; βασάνιζε το μυαλό της η Κατίγκω για χι-
λιοστή φορά κι έψαχνε σε κάθε ανάμνηση του παρελθόντος
να βρει απαντήσεις. Ήξερε από ένστικτο πως το σώμα της
ήθελε το χρόνο του για να μεθοδεύσει τις διαδικασίες της
απώ λειας, κι εκείνη έπρεπε μόνο να το σεβαστεί για να μην
αρρωστήσει, αλλά η ζωή τής ζητούσε άμεσες λύσεις.

Τους επόμενους μήνες πουλήθηκαν όλα: ακίνητα και γη.
Ξεχρέωσαν τις υποθήκες στις τράπεζες. Πληρώθηκαν και
οι δανειστές, οι οποίοι έκαναν ατέλειωτες ουρές έξω από
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τον πύργο Αλφιέρι για να πάρουν πίσω όσα τούς ανήκαν.
Ένας εξευτελισμός δίχως τέλος. Κανένας, βέβαια, γνωστός
ή φίλος της οικογένειας δε φαινόταν ν’ απορεί για το τέλος
του οίκου Αλφιέρι. Αυτά ήταν γεγονότα που συνέβαιναν και
στις καλύτερες οικογένειες. Εκείνη την εποχή, στο συγκε-
κριμένο κοινωνικό σύστημα, ο κληρονομούμενος πλούτος
 ήταν προτιμότερος από την προσωπική εργασία. Έτσι
μπορούσε να σπαταληθεί δίχως τύψεις, γιατί ο κληρονόμος
δεν είχε κοπιάσει για να τον αποκτήσει. Το οικονομικό σύ-
στημα της Σικελίας βασιζόταν στην πίστωση και ήταν εύ-
θραυστο. Στην πατρίδα της Κατίγκως ήταν διαφορετικά.
Η κοινωνία ήταν εμπορική και μόνο μερικές οικογένειες, τα
λεγόμενα «τζάκια», μπορούσαν να υπερηφανεύονται για τα
οικογενειακά τους δέντρα, των οποίων οι ρίζες έφταναν στο
Βυζάντιο ή σε οίκους της Ευρώπης. Σε ένα τέτοιο «τζάκι»
ανήκε η Κατίγκω και της ήταν εξαιρετικά δύσκολο να δε-
χτεί τον ξεπεσμό, γιατί ποτέ η ευμάρεια των Χρυσολωρά-
δων δεν είχε βασιστεί σε πίστωση.

Με τη βοήθεια του νοταρίου κατόρθωσε να σώσει κά-
ποια έπιπλα, πίνακες, όσα πολύτιμα αντικείμενα δεν είχαν
πουληθεί ώς τότε και το πιάνο με ουρά, πάνω στα πλήκτρα
του οποίου θριάμβευε η Λάουρα με τις παρτιτούρες του Σο-
πέν, του Μπετόβεν και του Σούμαν. Τα πακετάρανε και τα
έστειλαν αμέσως όλα στην Ελλάδα. Η Κατίγκω γνώριζε
πως τα σπίτια είναι ζωντανοί οργανισμοί και πρέπει να κα-
τοικούνται, δεν είχε θελήσει όμως, μετά το θάνατο του πα-
τέρα της, να νοικιάσει το σπίτι της στην οδό Πανεπιστημίου,
παρ’ όλους τους δύσκολους οικονομικά καιρούς που περνού-
σε. Τώρα, με τη φροντίδα της Μαργιόλας όλα αυτά τα χρό-
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νια, περίμενε έτοιμο να δεχτεί την οικογένεια πίσω, στέρεο,
επιβλητικό και ήδη ένα ιστορικό μνημείο της Αθήνας.

«Ο θάνατος ήταν ατύχημα. Το κυνηγετικό όπλο του κό-
ντε Φραγκίσκου Αλφιέρι εκπυρσοκρότησε καθώς το καθά-
ριζε! » δήλωσε ο νοτάριος στις Αρχές και η Κατίγκω στους
υπόλοιπους περίεργους για το θάνατο του συζύγου της,
σκεπτόμενη την κοινωνική κατακραυγή, την υπόληψη και
το μέλλον των κοριτσιών της, αλλά κανείς στη Σικελία δεν
το έχαψε.

Συνεννοήθηκαν οι δυο αδερφές μέσα από ατέλειωτα
γράμματα, κι έτσι στην Αθήνα η Μαργιόλα κράτησε την
 ίδια γραμμή, αλλά δεν μπόρεσε να σταματήσει τις φήμες
που διαδόθηκαν αμέσως για αυτοκτονία του κόμη Αλφιέρι.
Πολλοί προσπάθησαν, και άλλοι τόσοι θα προσπαθούσαν
στο μέλλον, κανείς όμως δεν κατάφερε να τις επιβεβαιώσει.
Παρ’ όλα αυτά, στα φαναριώτικα σαλόνια ο λεκές έμεινε πως
κάποια ακατονόμαστη καταστροφή είχε συμβεί σε μέλος
της σπουδαίας οικογένειας των Χρυσολωράδων. Η Κατί-
γκω θα περνούσε την υπόλοιπη ζωή της κάνοντας μεγάλες
θυσίες για να τον καθαρίσει. Αργότερα, όταν θα επέστρεφε
στην Ελλάδα, οι Αθηναίοι θα προσπαθούσαν ν’ ανακαλύ-
ψουν το μυστικό με κόλπα και, καθώς δε θα τα κατάφερναν,
θα έβγαζαν το συμπέρασμα πως η Κατίγκω Χρυσολωρά-
Αλφιέρι, από φύση της μελαγχολική, υπέφερε ακόμη από
τις συνέπειες ενός «αλλοδαπού» γάμου. Ένας καθημερινός
γολγοθάς.

Οι κόρες της ήταν το μαχαίρι που κάθε μέρα χωνόταν όλο
και πιο βαθιά στην καρδιά της. Τι να εξηγήσει και πώς να
εξη γήσει τα ανεξήγητα, δίχως να γκρεμίσει την εικόνα του

Η ΞΥΠΟΛΥΤΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

119

LAPATA - D_Layout 1  23/04/2010  4:38 ΜΜ  Page 119



πατέρα τους; Πώς να κάνει τέτοιο έγκλημα στις κόρες της;
Δεν πρόλαβε όμως να το σκεφτεί, γιατί «Εσύ τον σκότω-
σες!» την κατηγόρησε η Λάουρα με αγριότητα ώριμης γυ-
ναίκας, αμέσως μόλις η Κατίγκω έφερε το νέο για το θάνα-
τό του. Ένιωσε έναν πόνο βαθύ να την χωρίζει στα δυο, ό-
πως ένα μαχαίρι. Της κόπηκε η ανάσα. Εκείνες οι τρεις λέ-
ξεις ήχησαν τόσο παράξενες στο αθώο στόμα της κόρης
της! Μεγάλωσε, σκέφτηκε, κι εγώ δεν το πήρα χαμπάρι. Δε
θα είμαστε οι δυο μας ποτέ πια όπως παλιά. Την έχασα ήδη.

«Μη νομίζεις πως δεν το ξέρω. Σε άκουσα. Σε άκουσα
όταν τον έστειλες να κόψει το λαιμό του κι εκείνος ακολού-
θησε τη συμβουλή σου και το έκανε!» συνέχισε η Λάουρα,
με ένα λυγμό στη φωνή, δίχως να της δώσει χρόνο να συνέλ-
θει από την έκπληξη.

Η Κατίγκω δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί. Της έδωσε ένα
χαστούκι, το οποίο ακούστηκε σαν να έσκασε βεγγαλικό
στο δωμάτιο. Η Λάουρα την κοίταξε προς στιγμήν με απο-
ρία, γιατί η μητέρα της δε συνήθιζε τέτοια συμπεριφορά. Η
Κατίγκω είδε στα πράσινα μάτια της κόρης της την αντα-
νάκλαση ενός μίσους. Ταράχτηκε μέχρι τα βάθη της ψυχής
της. Αργότερα θεώρησε εκείνο το χαστούκι ορόσημο μιας
βαθύτερης ηθικής κατρακύλας, γιατί από εκείνο το γεγονός
άνοιξαν οι δυο τους ένα σιωπηλό πόλεμο. Τον έκρυβαν όμως
μέσα σε τυπικές ευγένειες, αδιάφορες χειρονομίες και ψυ-
χρές συμπεριφορές. Αυτός ο πόλεμος θα τις χώριζε στο
μέλλον όπως ένα βάραθρο, όπου μέσα του θα κατεδάφιζαν
καθημερινά τη σχέση τους και καμιά συγγνώμη δε θα ήταν
ικανή να το γεφυρώσει. Η Κατίγκω ένιωθε πως ζούσε έναν
εφιάλτη. Εκείνη την εποχή άρχισε μια αλλαγή μέσα της,
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σιωπηλή και αναπόφευκτη, λες και πέταγε σιγά σιγά από
πάνω της κομμάτια του εαυτού της, που ώς τότε λείαιναν
τις αιχμηρές γωνίες της, την μαλάκωναν, την βοηθούσαν να
βάζει τον εαυτό της στη θέση των άλλων, την γέμιζαν συ-
μπόνια. Πετώντας ό,τι την έκανε ανθρώπινη, σκλήρυνε προς
τον εαυτό της και προς τις κόρες της. Ξέχασε τη μητρική α-
γάπη δίχως όρια. Η ζωή της, η οποία μέχρι τότε ήταν ένας
ύμνος στη μητέρα, αφιερώθηκε στην κατεδάφιση του ρό -
λου της.

Αργότερα, δε θα μπορούσε να θυμηθεί πώς πέρασαν
εκεί νοι οι φρικτοί μήνες των προετοιμασιών για την επι-
στροφή τους στην Ελλάδα. Θυμόταν μόνο την απέραντη
σιωπή της Λάουρας, την αγωνία στα μάτια της Θάλειας, τη
θλίψη της Δανάης και την παρηγοριά της θείας της.

«Κουράγιο, κόρη μου. Θ’ αρρωστήσεις έτσι. Όλα θα πε-
ράσουν, θα δεις. Στο τέλος, όλα περνούν, και τα καλά και τα
κακά, και αυτό που μένει είναι η εμπειρία των στιγμών οι
οποίες περιείχαν τη χαρά μας ή την απελπισία μας», της
έλε γε αγκαλιάζοντάς την η Κοκόνα Κρυσταλλένια, όταν η
Κατίγκω λύγιζε από το βάρος των ευθυνών, όχι για να την
παρηγορήσει, γιατί για κάποιες απώλειες το καλύτερο για-
τρικό είναι ο χρόνος.

Ήταν δύσκολο να ξεμπερδέψει με τα χρέη του κόμη Φρα -
γκίσκου Αλφιέρι δίχως να ξεπουλήσει ό,τι είχε απομείνει.
Στο τέλος, αναγκάστηκε να πουλήσει και το σπίτι της στο
Παλέρμο. Σχεδόν όλο το χρηματικό ποσό από την πώληση
ξοδεύτηκε σε χρέη τιμής. Συγκέντρωσε όσα χρήματα απέ-
μειναν μαζί με όσα τής είχε χαρίσει η διορατικότητα και η
γενναιοδωρία του Νίνο Ατζαγιόλι.
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«Αυτά είναι η σιγουριά σας για τον πρώτο καιρό στην
Ελλάδα, σινιόρα», της είπε ο νοτάριος Ορέστε ντι Λορέντζο
μέσα στο γραφείο του, ένα μεγάλο διαμέρισμα πάνω στην
πλατεία Κουάτρο Κάντι του Παλέρμου. «Δεν είναι αρκετά,
όμως, με συνετή διαχείριση, θα ζήσετε αξιοπρεπώς τα
πρώτα χρόνια και ίσως μπορέσετε ν’ αποκαταστήσετε εν
τω μεταξύ και κάποια από τις κόρες σας. Μην απελπίζε-
στε, πολλά μπορούν να συμβούν. Υπάρχει όμως φυλαγμένο
και κάτι άλλο για εσάς».

Εκείνη τον κοίταξε ερωτηματικά.
Ο νοτάριος άνοιξε το χρηματοκιβώτιο του γραφείου του

και πήρε από μέσα τη δερμάτινη θήκη που έμοιαζε με χαρ-
τοφύλακα. Την ακούμπησε με προσοχή πάνω στο τραπέζι,
σαν να περιείχε κάτι εξαιρετικά πολύτιμο, και στράφηκε
στην Κατίγκω.

«Οι τίτλοι του κόμη Φραγκίσκου Αλφιέρι», της ανακοί-
νωσε επίσημα κι εκείνη δεν κατάλαβε. «Οι τίτλοι!» συνέχι-
σε ο συμβολαιογράφος, λες και της έλεγε το πιο σπουδαίο
πράγμα του κόσμου. «Θ’ αποφύγω τους νομικούς όρους, σι-
νιόρα, και θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω με λόγια απλά
για να γίνω κατανοητός: Σύμφωνα με τους νόμους μας και
το οικογενειακό μας δίκαιο, τους τίτλους μαζί με τα ακίνη-
τα κληρονομεί ο πρωτότοκος γιος. Εάν δεν υπάρχει γιος,
περνούν αυτομάτως στην πρωτότοκη κόρη της οικογένειας.
Στη δική σας περίπτωση, δεν υπάρχουν πια ακίνητα, υπάρ-
χουν όμως οι τίτλοι οι οποίοι περιέρχονται στην κυριότητα
της πρωτότοκης κόρης σας. Η Λάουρα, λοιπόν, είναι η κλη-
ρονόμος του κόμη όσον αφορά τους τίτλους», επανέλαβε
και, επειδή η Κατίγκω τον κοίταζε δίχως ν’ αντιλαμβάνε-
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ται, ο νοτάριος της είπε υπομονετικά: «Από εδώ και στο ε-
ξής, η κόρη σας είναι η κόμισσα Λάουρα Αλφιέρι», και της
πρότεινε το δερμάτινο φάκελο.

Η Κατίγκω έμεινε ακίνητη.
«Με κοροϊδεύετε;» τον ρώτησε κι ένας ξαφνικός θυμός

τής έκλεισε το λαιμό. «Τι να τα κάνω εγώ τα παλιόχαρτα,
όταν πίσω τους δεν υπάρχουν ακίνητα, χρήματα, ο πύργος
και τα κτήματα για να τα υποστηρίξουν, αφού ο σύζυγός
μου φρόντισε να τα… να τα… να τα εξαφανίσει;» προσπά-
θησε να βρει την κατάλληλη λέξη, ενώ με κόπο δάμαζε το
θυμό της. «Δεν μπορώ να φάω τα χαρτιά! Τι να τα κάνω,
λοιπόν, εγώ τα παλιόχαρτα;» επανέλαβε με ένα λυγμό στη
φωνή.

«Μην τα υποτιμάτε, σινιόρα Αλφιέρι. Μη βιάζεστε να τα
απορρίψετε. Μπορεί να μη σας ανήκουν πια τα ακίνητα, ό-
μως οι τίτλοι ευγενείας παραμένουν στα χέρια σας και κα-
νένας δεν μπορεί να σας τους πάρει πίσω. Ίσως κάποτε σας
φανούν πολύ χρήσιμοι. Θα μπορούσαν ν’ αγοράσουν –ας
μου επιτραπεί η έκφραση– ένα μέλλον για την ίδια την κόρη
σας και ίσως για όλη σας την οικογένεια. Αυτό το έχω συ-
ναντήσει πολλές φορές στην καριέρα μου. Δεν έχετε ιδέα
πόσοι άνθρωποι υπάρχουν οι οποίοι θα έδιναν όλη τους την
περιουσία για έναν τίτλο ευγενείας. Μπορεί σε εσάς, που
κατάγεστε από σπουδαία οικογένεια, να μη λένε τίποτα οι
περγαμηνές, σκεφτείτε όμως κάποιους άλλους οι οποίοι
προέρχονται από ταπεινές οικογένειες και μια ζωή ψάχνουν
έναν τίτλο να τους ανεβάσει κοινωνικά. Έχετε ένα γερό
χαρτί στα χέρια σας, την αξία του οποίου δε γνωρίζετε ακό-
μα. Αργότερα θα κατανοήσετε τι σας λέω».
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Την κοίταξε κι ένα ανεπαίσθητο χαμόγελο φώτισε το
σοβαρό πρόσωπό του. Αυτή την παράξενη γυναίκα την
γνώριζε σχεδόν είκοσι χρόνια. Την είχε καλωσορίσει νιόπα-
ντρη, ερωτευμένη και αθώα, τώρα την αποχαιρετούσε χή-
ρα, έμπειρη και απογοητευμένη από ένα γάμο ο οποίος δεν
της άξιζε. Μακάρι να μπορούσε να κάνει κάτι περισσότερο
για εκείνη.

Η Κατίγκω πήρε διστακτικά το δερμάτινο φάκελο που
της πρότεινε ο συμβολαιογράφος και τον ευχαρίστησε. Τα
κεχριμπαρένια μάτια της όμως κρατούσαν ακόμα στο βά-
θος τους μια αμφιβολία.

Η τελευταία της νύχτα στο Μονρεάλε, στον πύργο ο ο-
ποίος την επομένη θ’ ανήκε σε καινούργιο ιδιοκτήτη, αργο-
πέθαινε μαζί της ψυχορραγώντας, δολοφονημένη από το
σκοτάδι του πεπρωμένου, της ουτοπίας, της χυδαιότητας,
η οποία αναπαράγεται συνεχώς και οργιάζει. Θα έπρεπε να
μάθει να ζει με αυτό που συνέβη. Θα έπρεπε να το κρύψει
καλά. Αυτή τη χυδαιότητα της ζωής να την φυλάξει ως πο-
λύτιμο μυστικό. Αυτό το χυδαίο κομμάτι του παρελθόντος
της θα έπρεπε να μη μαθευτεί στην Αθήνα. Για χάρη των
κοριτσιών της. Για χάρη του μέλλοντός τους. Για χάρη της
ίδιας και της θείας Κρυσταλλένιας. Για χάρη του ονόματος
των Χρυσολωράδων, ό,τι συνέβη στο Μονρεάλε της Σικε-
λίας θα έπρεπε να μη μαθευτεί ποτέ. Τελεία και παύλα. Έ-
τρεμε τα σκάνδαλα περισσότερο από τις αρρώστιες κι έβα-
ζε την ευπρέπεια πάνω από την αλήθεια και τα ειλικρινή
συναισθήματα. Είχε γεννηθεί μέσα στην ευμάρεια και στα
προνόμια. Πολύ λίγα πράγματα θεωρούσε χειρότερα από
την προσβολή του ονόματός της. Η Κατίγκω Χρυσολωρά-
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Αλφιέρι ένιωσε την κοινωνική ανασφάλεια να γίνεται προ-
σωπική και αμέσως στυλώθηκε στα πόδια της. Θα έπρεπε
να κρατήσει τα προσχήματα. Να φαίνεται πως υπάρχει μια
πληθώρα αγαθών στη ζωή τους, την οποία στην ουσία δεν
είχαν. Ακόμα κι αν χρειαζόταν να πουληθεί η ίδια, έπρεπε
να σώσει τις κόρες της, γιατί η δική της ανευθυνότητα με
τα οικονομικά της την είχε φέρει σ’ αυτό το σημείο: να χά-
σει μια ολόκληρη περιουσία, την προσωπική της περιουσία,
μέσα από τα χέρια της, για έναν άντρα τον οποίο τίποτα και
κανένας δεν μπορούσε να σώσει. Και όλα αυτά στο όνομα
του έρωτα. Στο όνομα τίνος έρωτα έκανε τέτοια τρέλα; Στο
μέλλον θα κριτικάριζε πάντα με πίκρα τη σαχλαμάρα του
έρωτα και τους μπελάδες του, μέχρι που ο ίδιος ο έρωτας
θα της χτυπούσε για δεύτερη φορά την πόρτα της καρδιάς
της… Αλλά αυτά έγιναν αργότερα. Η Κατίγκω θα πάλευε
με νύχια και με δόντια να προστατέψει από την κοινωνική
κατακραυγή τις κόρες της, κόρες ενός αυτόχειρα, τζογαδό-
ρου και απατεώνα! Η χυδαιότητα ήταν μια γλώσσα παγκό-
σμια, αλλά το παρελθόν της, το οποίο δυστυχώς περιελάμ-
βανε μεγάλη δόση χυδαιότητας, αφορούσε μόνο την ίδια και
κανέναν άλλο. Με πόνο ψυχής αντιλαμβανόταν πως για κά-
θε επιλογή της υπήρχε μια συνέπεια, ένα επακόλουθο, και
πως οι πιο σημαντικές επιλογές της ήταν αυτές τις οποίες
έκανε δίχως να τις συνειδητοποιεί. Αυτές είχαν τη δύναμη.
Επιλογές συμπεριφοράς, επιλογές των μνησικακιών της, ε-
πιλογές των ανθρώπων που αγάπησε και της ποιότητας
της αγάπης της, επιλογές ακόμα και του πώς επέλεγε να
κρίνει κάποιον. Όλες αυτές οι ασυνείδητες επιλογές, εκατο-
ντάδες, χιλιάδες όλα αυτά τα χρόνια, κουβαλούσαν, η καθε-

Η ΞΥΠΟΛΥΤΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

125

LAPATA - D_Layout 1  23/04/2010  4:38 ΜΜ  Page 125



μιά, εξαιρετική δύναμη. Αποφάσισε πως από εδώ και πέρα
θα έπρεπε να είναι πολύ προσεκτική και συνειδητή με τις ε-
πιλογές της.

Η Κατίγκω άνοιξε το ταξιδιωτικό της μπαούλο κι έβγα-
λε από μέσα το δερμάτινο χαρτοφύλακα με τους τίτλους ευ-
γενείας. Τώρα ανήκαν στην κόρη της. Κάθισε στο τραπέζι
και στη φλόγα του κεριού διάβασε το περιεχόμενό τους.
Κοίταξε τα έγγραφα ακόμα μια φορά με αμφιβολία. Κοντέ-
σα Λάουρα Αλφιέρι. Λάουρα Αλφιέρι, κόμισσα του Μονρε-
άλε. Τι αξία μπορεί να έχουν τα χαρτιά; Θα είναι, άραγε, ικα-
νά να ξελασπώσουν όλη την οικογένεια; Θα μπορούν ν ’ αγο-
ράσουν ένα γαμπρό για τη Λάουρα; Θα μπορέσει ο γάμος
της Λάουρας να γίνει μια κερδοσκοπική επιχείρηση; σκέ-
φτηκε με έναν αναστεναγμό και τα παραμέρισε. Ακόμα και
δίχως τον τίτλο, η ωραία κόρη της είχε συμπεριφορά βασί-
λισσας –αποτέλεσμα της υπέρμετρης και ανορθόδοξης αγά-
πης του πατέρα της, ο οποίος τής είχε ξεσηκώσει τα μυα-
λά–, υπεροψία, απόλυτη αντίληψη της ομορφιάς της, η ο-
ποία την ξεχώριζε από τους άλλους, και δεν ήταν τυχαίο το
γεγονός πως το υπηρετικό προσωπικό την αποκαλούσε ει-
ρωνικά «κόμισσα». Φαντάσου τώρα που είχε και τον τίτλο
ποια θα ήταν η συμπεριφορά της! Η δύσκολη κόρη της ήταν
μια παθιασμένη αναγνώστρια και στα βιβλία, τα οποία διά-
βαζε, δεν μπορούσε ποτέ να ταυτιστεί με καμιά ηρωίδα,
γιατί όλα τής τόνιζαν πόσο διαφορετική ήταν η ίδια από αυ-
τές. Τι μας περιμένει, άραγε, στο μέλλον; προβληματίστηκε
η Κατίγκω. Κατόπιν τράβηξε από το χαρτοφύλακα τις δυο
φωτογραφίες που είχε φυλάξει, κομμάτια δυο διαφορετι-
κών περιόδων της ζωής της, μάρτυρες του παρελθόντος της,
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για να επανέρχεται στην πραγματικότητα, όταν στο μέλλον
θα ξεχνιόταν καμιά φορά και θα νόμιζε πως όσα είχε ζήσει
ήταν μόνο ένας εφιάλτης. Τις κοίταξε στο φως του κεριού.
Η πρώτη από το γάμο της στην Αθήνα, το 1877, τραβηγμέ-
νη στο στούντιο των αδερφών Ρωμαΐδη. Έσκυψε περισσό-
τερο για να δει τον κόμη Φραγκίσκο Αλφιέρι. Τον αναγνώ-
ρισε ωραίο και ανδροπρεπή, ξανθό με πράσινα μάτια, τα ο-
ποία δε φαίνονταν πια στην ξεθωριασμένη φωτογραφία. Εί-
χε χαμόγελο φωτεινό που άφηνε να ξεχωρίζει μια σειρά από
κάτασπρα δόντια. Ξαφνικά ένιωσε στο στόμα της τη γεύση
από τα φιλιά του και ταράχτηκε. Έσκυψε ξανά πάνω από
τη φωτογραφία. Ήταν ντυμένος με την τελευταία λέξη της
μόδας της εποχής, με μια επιμελημένη αδιαφορία για τα
πανάκριβα ρούχα, τα οποία υπογράμμιζαν την ευγενική του
καταγωγή. Το πουκάμισο κάτασπρο και κολλαρισμένο, η
γραβάτα μεταξωτή. Μια άσπρη γαρδένια στο πέτο έσπαγε
τη μονοχρωμία του σκούρου κουστουμιού. Υγιής, γεμάτος
ζωντάνια, ακτινοβολούσε ενέργεια, σε αντίθεση με την ιδέα
την οποία μπορεί να έχει κανείς για τους αριστοκράτες με
το υποτιθέμενο χαλασμένο αίμα από τις μεταξύ τους γαμή-
λιες επιμειξίες. Με το χέρι περασμένο στη λεπτή μέση της,
σφίγγει τη νύφη στο πλευρό του. Η δεσποινίς Κατίγκω Χρυ -
σολωρά είναι νέα, ψηλή όσο κι εκείνος, σοβαρή και λίγο σκο-
τεινή, με μια φυσική συστολή στις δημόσιες εκφράσεις των
προσωπικών στιγμών της και προπαντός στο χέρι του γα-
μπρού, που ακουμπάει τη μέση της, λες και δηλώνει: «Αυ-
τή η νέα γυναίκα μού ανήκει τώρα». Φοράει το νυφικό της
μητέρας της: ιβουάρ ταφτά, βέλο από μαλακό τούλι κεντη-
μένο με μαργαριτάρια και πιασμένο δεξιά και αριστερά με
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πολύτιμες χρυσές καρφίτσες, δώρο του πατέρα της τη μέρα
του γάμου. Τα μαλλιά, σκούρα καστανά, τραβηγμένα πί-
σω. Φαίνεται λίγο εκτός τόπου και χρόνου, μια αρχαία Ελ-
ληνίδα, μια Καρυάτιδα κλεμμένη από την Ακρόπολη. Χα-
μογελάει στο φακό λίγο αμήχανα. Το βλέμμα της, ήρεμο
και πειθήνιο, μαρτυράει στις επερχόμενες γενεές που θα
κοιτάξουν τη φωτογραφία πως είναι έτοιμη για το ρόλο της
συζύγου και τη ζωή που την περιμένει. Η Κατίγκω χάιδεψε
με νοσταλγία την αθωότητα εκείνης της νύφης. Ήταν ο α-
γνώριστος εαυτός της! Κατόπιν πήρε τη δεύτερη φωτογρα-
φία από μια κοντινότερη εποχή, από το τελευταίο ταξίδι με
τον Φραγκίσκο στη Νάπολη, για να βαπτίσουν και τις τρεις
κόρες τους μαζί στην ορθόδοξη εκκλησία των Αγίων Απο-
στόλων Πέτρου και Παύλου, έξι μήνες μετά τη γέννηση της
τρίτης. Είχαν μείνει ένα μήνα στη Νάπολη και, στα τρεχά-
ματα για τα τριπλά βαφτίσια, είχαν βρει την ευκαιρία να
παρακολουθήσουν και μια από τις παραστάσεις του «Τεά-
τρο Σαν Κάρλο» και να δουν την ντίβα της όπερας και του
ναπολιτάνικου «μπελκάντο» Ινκορονάτα Μπιμπό* να τρα-
γουδάει «Νόρμα». Έψαξε με βλέμμα γεμάτο νοσταλγία τη
φωτογραφία: Ο Φραγκίσκος φαινόταν ο ίδιος ωραίος άντρας,
όπως και στην πρώτη του γάμου τους, ίσως λίγο πιο γερα-
σμένος, λίγο πιο σκοτεινός, οπωσδήποτε λιγότερο ξέγνοια-
στος μέσα στα προβλήματα τα οποία είχαν ήδη αρχίσει να
κλονίζουν το γάμο τους. Φοράει φράκο ραμμένο σε ράφτη
της Μποντ Στριτ του Λονδίνου. Δίπλα του η Κατίγκω μοιά -
ζει με μοντέλο από το γαλλικό φιγουρίνι Η μόδα των κυ-
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ριών. Φοράει τουαλέτα υψηλής ραπτικής, έξωμη, και γά-
ντια μακριά πάνω από τους αγκώνες. Τα μαλλιά της είναι
χτενισμένα από έμπειρη κομμώτρια και είναι πιασμένα χα-
μηλά στο λαιμό, στολισμένα με άσπρες γαρδένιες. Το στρί-
φωμα της τουαλέτας αφήνει μόλις να φανούν τα ασορτί με-
ταξωτά παπούτσια με πόρπες κεντημένες και τακούνια λα-
ξεμένα προς τα μέσα, σύμφωνα πάντα με τη γαλλική μόδα.
Η Κατίγκω κοίταξε τα μάτια εκείνης της γυναίκας και είδε
πως έκρυβαν τα μυστικά της αρχής μιας καταστροφής, έ-
τσι όπως είχαν απαθανατιστεί στο πάγωμα του χρόνου,
στην παράλυση της στιγμής, στην άπνοια του δευτερολέ-
πτου, στο άνοιγμα και κλείσιμο του διαφράγματος της μη-
χανής, και ανατρίχιασε. Μάζεψε γρήγορα τίτλους και φω-
τογραφίες μέσα στο χαρτοφύλακα.

Πήρε το κερί από το τραπέζι, άνοιξε την πόρτα της και,
έτσι όπως ήταν ξυπόλυτη και με τη νυχτικιά της, βγήκε στο
διάδρομο. Στα διπλανά δωμάτια κοιμόνταν οι κόρες και η
θεία της. Σκέφτηκε το μίσος που εδώ και καιρό διέκρινε στα
μάτια της Λάουρας, όταν την κοίταζε, και λύγισε στα δυο.

«Θα της περάσει, κόρη μου», επέμενε η Κοκόνα Κρυ-
σταλλένια. «Μην ξεχνάς πως τον λάτρευε τον πατέρα της.
Η Λάουρα γνωρίζει την αλήθεια, αλλά δεν μπορεί να την
παραδεχτεί ακόμα. Θα είναι σαν να σκοτώνει η ίδια τη μνή-
μη του. Κάνε υπομονή. Όταν θα μεγαλώσει λίγο ακόμα, ό-
ταν θα ερωτευτεί, όταν θα έχει τις δικές της απογοητεύσεις,
τις δικές της εμπειρίες, τότε θα μπορέσει να παραδεχτεί την
αλήθεια για τον πατέρα της και να τον φέρει στις κανονικές
του διαστάσεις. Άνθρωπο και όχι Θεό, όπως τον βλέπει τώ-
ρα», την παρηγορούσε.
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«Μέχρι να γίνει αυτό, θεία, εγώ θα έχω πεθάνει», της
απα ντούσε η Κατίγκω.

«Μην το λες αυτό, κόρη μου, σε δυο τρία χρόνια η Λάου-
ρα θα είναι της παντρειάς. Κάνε υπομονή», επέμενε η Κο-
κόνα Κρυσταλλένια, αλλά η Κατίγκω επανερχόταν στα ίδια.

«Θεία, τι έπαθα; Πώς μπόρεσα να φανώ τόσο κουτή, τό-
σο αστόχαστη όλα αυτά τα χρόνια; Ποιος ήταν ο άνθρωπος
που παντρεύτηκα; Δε γνώριζα τίποτα γι’ αυτόν. Γνώριζα
μόνο όσα δεν είχαν σημασία. Όσα οι άλλοι συνήθως γνωρί-
ζουν για εμάς: όνομα, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση. Πώς
μπόρεσα να σπαταλήσω την περιουσία μου έτσι ανεύθυνα
–υποτίθεται για να σώσω κάτι που δε σωζόταν με τίποτα–
δίχως να σκεφτώ τον εαυτό μου, το μέλλον μου και το μέλ-
λον των κοριτσιών μου; Πώς θα τα βγάλω πέρα τώρα, θεία;»
έκλαιγε η Κατίγκω ξανά και ξανά πάνω στα συντρίμμια
της ζωής της.

«Ερωτεύτηκες, κόρη μου. Αυτό έπαθες. Τον άντρα σου
ήθελες να βοηθήσεις, όχι κανέναν ξένο. Ό,τι έγινε έγινε τώ-
ρα. Μη στέκεσαι στο παρελθόν. Συγχώρεσε τον Φραγκίσκο
και μαζί συγχώρεσε και τον εαυτό σου και κοίταξε, όταν
φτάσουμε με το καλό στην Ελλάδα, ν’ αρχίσεις καινούργια
ζωή. Είσαι νέα ακόμα. Πέρασες πολλά. Φτάνουν τα βάσα-
να», την παρηγορούσε η Κοκόνα Κρυσταλλένια.

«Τι είναι αυτά που λες, θεία; Η ζωή μου έχει τελειώσει
πια».

Η Κατίγκω ίσιωσε το κορμί της με κόπο και σιωπηλά,
μην κάνει θόρυβο και ξυπνήσει τις κοιμισμένες, κατέβηκε
στο ισόγειο. Το άδειο σπίτι την έκανε ν’ ανατριχιάσει. Τυλί-
χτηκε στην εσάρπα της κι έκανε μια τελευταία βόλτα στα
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δωμάτια. Μπήκε στο σαλόνι. Κοίταξε στο τζάκι. Λίγο και-
ρό πριν, εκεί βρισκόταν κρεμασμένο στον τοίχο το πορτρέτο
της πεθεράς της. Τώρα ανήκε στη Λάουρα. Πακεταρισμένο,
μαζί με όσα από τα πολύτιμα έπιπλα και πίνακες είχε κατα-
φέρει να σώσει, είχε σταλεί εδώ και τρεις μήνες στην Ελλά-
δα. Στο διάδρομο που οδηγούσε στην κουζίνα, ακουμπισμέ-
νος στο πάτωμα, ένας ξεχασμένος καθρέφτης, σπασμένος
στις γωνίες, είχε γλυτώσει από το ξεπούλημα. Γονάτισε κι
εξέτασε το πρόσωπό της. Νόμιζε πως η δυστυχία θα την εί-
χε μεταμορφώσει σε κάτι τρομακτικό, όμως ήταν η ίδια,
πιο σκοτεινή, πιο αδυνατισμένη. Στα μάτια της ανέβηκαν
κάποια δάκρυα ξεχασμένα. Με απόλυτη διαύγεια, αυτή που
συνήθως χαρίζει η επίγνωση, σκέφτηκε πως μετά τα σαρά-
ντα ο καθένας αποκτάει το πρόσωπο που του αξίζει. Κάθε
σημάδι πάνω στο πρόσωπό της έκρυβε ένα καπρίτσιο, μια
λανθασμένη επιλογή, έναν πόνο, μια απογοήτευση, μια α-
πελπισία, μια ελπίδα. Χαμογέλασε στον εαυτό της με ένα
χαμόγελο που έμοιαζε με γκριμάτσα. Άφησε το κερί μπρο-
στά στον καθρέφτη, κάθισε στο πάτωμα και ακούμπησε την
πλάτη της στον τοίχο. Τα μακριά μαλλιά της σκέπασαν τους
ώμους της μαλακά, σαν κάπα από μετάξι, μια ζωντανή ύλη
μυρωμένη με το φυσικό άρωμα της γυναίκας που έζησε κά-
ποτε μέσα στο λούσο και στην πολυτέλεια των αισθήσεων,
σε μια πληθώρα αγαθών τα οποία είχαν τώρα εξαντληθεί.
Με το μυαλό της ξεκάθαρο, συνειδητοποίησε πως από εδώ
και πέρα οι θλίψεις της δε θα ήταν ποτέ αρκετά θλιμμένες,
οι χαρές της ποτέ αρκετά ευτυχισμένες, τα όνειρά της ποτέ
αρκετά μεγαλειώδη, η ζωή της ποτέ σημαντική.

Το Μάιο του 1897, η οικογένεια Χρυσολωρά-Αλφιέρι
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και η Κοκόνα Κρυσταλλένια επέστρεψαν στην Ελλάδα. Δυο
μήνες πριν, Κυριακή των Βαΐων, είχε ξεσπάσει ο Ελληνο-
τουρκικός πόλεμος. Ευτυχώς, όμως, δεν πρόλαβαν, όπως
φοβήθηκε η Κατίγκω, να δουν την εθνική αναταραχή, τον
πανικό, την αποτυχία των πολεμικών επιχειρήσεων στη
Θεσσαλία και κατόπιν τη λαϊκή οργή, γιατί στις 8 Μαΐου
υπο γράφηκε η ανακωχή κοντά στη Λαμία και σταμάτησαν
οι εχθροπραξίες. Το μέγαρο Χρυσολωρά στην οδό Πανεπι-
στημίου ήταν ένα ιστορικό μνημείο της Αθήνας. Καλοδια-
τηρημένο κατά τη διάρκεια της απουσίας τους, με τη φρο-
ντίδα της Μαργιόλας, τις περίμενε έτοιμο με τα έπιπλά
τους, τα οποία είχαν φτάσει νωρίτερα από τη Σικελία και
συμπλήρωσαν τα ήδη υπάρχοντα πολύτιμα του Εμμανουήλ
Χρυσολωρά. Η συνάντηση της Κατίγκως με τη Μαρ γιόλα
έμεινε ιστορική. Αγκαλιάστηκαν, ψάχτηκαν με τρεμάμενα
χέρια, με μάτια που είχαν χρόνια να δουν αγαπημένα πρό-
σωπα, με καρδιά να χάνει χτύπους, με τη συγκίνηση να τις
συγκλονίζει, και τους κόπηκε η λαλιά. Γύρω τους, σε μια
φασαρία χαράς κι ένα πανηγύρι συναισθημάτων, οι κόρες
της Κατίγκως και οι δυο γιοι της Μαργιόλας, φοιτητές ια-
τρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, έκαναν την πρώτη γνω-
ριμία τους, ενώ ο Αριστείδης Μπαλτατζής θαύμαζε τις ανι-
ψιές του, τη Δανάη, έντεκα ετών, και τη Θάλεια, δεκατριών,
κορίτσια γεμάτα νιάτα και ομορφιά, υπολογίζοντας τη μελ-
λοντική τους εξέλιξη, καθώς το βλέμμα του σταματούσε έκ-
πληκτο σ’ εκείνο το πλάσμα –από πού είχε ξεφυτρώσει, α-
λήθεια, εκείνο το πλάσμα, τι είδους θεϊκός συνδυασμός κυτ-
τάρων το είχε φέρει στη ζωή!–, τόσο απόμακρο και ξένο στη
γενική χαρά, το οποίο τού χάρισε ξαφνικά ένα αμήχανο χα-
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μόγελο και κατόπιν το ίδιο απότομα σοβάρεψε. Λάου ρα Αλ-
φιέρι: ασημένιο φεγγάρι, ρόδι γινωμένο αλλά στυφό στον
ουρανίσκο, άρωμα γιασεμί, πέλαγος, θάλασσα ανταριασμέ-
νη, κοχύλι της άμμου, κρέμα σαντιγί, σου αλά κρεμ. Φασα-
ρίες μάς περιμένουν, σκέφτηκε κι έμεινε άφωνος. Στα επό-
μενα χρόνια, ο Αριστείδης Μπαλτατζής, ειδικός στη γυναι-
κεία φύση και στα τερτίπια της και προπαντός διαπιστευ-
μένος επιτηρητής της αρετής των ανιψιών του, θα είχε πολ-
λές ευκαιρίες ν’ ανακαλύψει πως η Λάουρα Αλφιέρι, πλάσμα
καλοσχηματισμένο αλλά απροσδιόριστο, δέρμα σαν το λου-
λούδι της μανόλιας, βελούδινο σαν τη φλούδα του ροδάκινου,
μάτια πράσινα σκούρα στο χρώμα του βασιλικού, φρύδια κα-
λογραμμένα, στόμα γεμάτο σάρκα, μύτη σμιλεμένη, ό,τι και
να έκανε, όπου και να στεκόταν, γινόταν αυτόματα το κέ-
ντρο του κόσμου. Τράβηξε τις ανιψιές του στην αγκαλιά του
και, παρόλο που σπάνια εκδήλωνε δημόσια τα συναισθήμα-
τά του, τις φίλησε ενθουσιασμένος.

Οι δυο αδερφές συνήλθαν την επομένη μέρα, αφού πέρα-
σαν μια ολόκληρη νύχτα να μετρούν πόσα σημάδια είχαν
γράψει πάνω τους τα χρόνια. Η Μαργιόλα είχε κάποιες οκά -
δες παραπάνω, η Κατίγκω είχε τα ίδια μάτια με τα οποία
έβλε πε τον κόσμο στα δεκαοχτώ της, αλλά ήταν πιο αδύνα-
τη, πιο μελαγχολική. Δεν μπορούσαν όμως να παραπονε-
θούν, ο χρόνος είχε φερθεί και στις δυο με καλοσύνη. Τα γε-
γονότα τα οποία είχαν σημαδέψει τη ζωή τους γίνονταν ει-
κόνες. Έκλαιγαν οι δυο αδερφές, βγάζοντας άναρθρες κραυ-
γές, σε μια ακαταστασία αναστεναγμών και αναφιλητών,
ώσπου ο Μπαλτατζής, ειδικός στη γυναικεία υστερία, φο-
βούμενος πως μια συναισθηματική κατρακύλα θ’ αποσυ-
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ντόνιζε το καλοκουρδισμένο σπιτικό του, τους έδωσε από
μια κουταλιά βαλεριάνα και συνέφεραν. Όλα αυτά με τη
συνδρομή της Κοκόνας Κρυσταλλένιας, η οποία χάιδευε τις
ανιψιές της με τα παχουλά χέρια της.

«Δόξα να έχει ο Θεός! Επιστρέψαμε σώες στην πατρίδα
μας, καλές μου, τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει τώρα! Ό-
χι, βέβαια, πως περάσαμε άσχημα αυτά τα είκοσι χρόνια.
Όσα ζήσαμε δεν είναι όλα για πέταμα, ε, Κατίγκω μου;»
επα ναλάμβανε, ενώ προσπαθούσε να παρηγορήσει τον εαυ-
τό της για το χαμό του Ατζαγιόλι, και σώπαινε ξαφνιασμέ-
νη, γιατί γνώριζε πως για ορισμένα θέματα δε μιλάμε και
γι’ αυτά που δεν πρέπει να θίγουμε χρειάζεται να σωπαί-
νουμε. Για να ξαναβρεί τη συναισθηματική ισορροπία της,
άρχισε αμέσως να καταστρώνει σχέδια στο μυαλό της για
το νοικοκυριό της ανιψιάς της.

«Θα χρειαστούμε τουλάχιστον δυο γυναίκες για τις δου-
λειές του σπιτιού. Επίσης, μια μαγείρισσα, έναν κηπουρό
και, ασφαλώς, έναν αμαξά», κατέγραφε λίστες.

«Θεία Κοκόνα, δεν μπορούμε να προσλάβουμε τόσο πο-
λύ προσωπικό. Δεν έχουμε πια τα μέσα. Το εισόδημά μου
είναι μετρημένο. Πρέπει να βαδίσουμε με προσοχή. Θα πρέ-
πει να σκεφτώ και τα ιδιωτικά σχολεία των κοριτσιών. Θα
χρειαστεί να συνεχίσουν τις ξένες γλώσσες. Πρέπει να σκε-
φτώ τα μαθήματα πιάνου της Λάουρας. Τα μαθήματα σχε-
δίου και ζωγραφικής της Δανάης. Όλα αυτά είναι τεράστια
έξοδα, θεία».

Η Κατίγκω έβαλε φρένο στα σχέδια της Κρυσταλλένιας.
«Έχω κι εγώ το προσωπικό μου εισόδημα, μην το ξε-

χνάς, κόρη μου», συνέχιζε εκείνη.
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«Αρκετά με βοήθησες, θεία. Αρκετά βασίστηκα σε εσέ-
να. Από το εισόδημά σου ζούσαμε τα τελευταία δυο χρόνια.
Φτάνει πια!»

Στο τέλος, συμφώνησαν να προσλάβουν μια γυναίκα μό-
νιμη ως οικονόμο, η οποία επιπλέον θα μαγείρευε με τη
βοήθεια της Κοκόνας Κρυσταλλένιας, και μια ή δυο βοηθη-
τικές εξωτερικές όταν θα υπήρχε ανάγκη. Επίσης, έναν α-
μαξά με δικό του αμάξι και άλογα, ο οποίος θα φρόντιζε και
τον κήπο. Μέχρι να τακτοποιήσουν τα πρακτικά και να
συμφωνήσουν για το ύψος των εξόδων που επέτρεπε το
πορτοφόλι τους, η Μαργιόλα τους έστειλε δυο γυναίκες από
το δικό της προσωπικό.

Η Κατίγκω και η Κοκόνα Κρυσταλλένια βρήκαν την Α-
θήνα αλλαγμένη. Πολύ μεγαλύτερη απ’ όση την είχαν αφή-
σει είκοσι χρόνια πριν. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 1896 και
τα χρήματα που διατέθηκαν από τους διάφορους εθνικούς
ευεργέτες είχαν συμβάλει στον καλλωπισμό της πόλης. Εί-
χε γεμίσει ωραία σπίτια και δημόσια κτήρια, σχολεία, ξε-
νοδοχεία, καφενεία, κέντρα διασκέδασης, θέατρα, πολυτελή
εστιατόρια και ζαχαροπλαστεία, που συγκέντρωναν την
άρχουσα τάξη της πρωτεύουσας. Στα περίχωρα της Αθήνας
και του Πειραιά είχαν εμφανιστεί πολλές βιομηχανίες κι ερ-
γοστάσια χημικών, λιπασμάτων κι εριουργίας. Η οδός Ερ-
μού και η Αιόλου είχαν γεμίσει εμπορικά καταστήματα και
κομμωτήρια. Περιοχές τις οποίες είχαν αφήσει αδιαμόρφω-
τες, τις βρήκαν γεμάτες κτήρια. Το ίδιο συνέβη και με τη
λεωφόρο Κηφισίας, την παλιά τους γειτονιά. Το Κολωνάκι
το θυμόνταν ως περιοχή με βράχους, όπου έβοσκαν πρόβα-
τα και κατσίκες. Το βρήκαν γεμάτο ωραία διώροφα και
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τριώροφα με καταπράσινους κήπους, ενώ λίγο πιο πάνω,
στους πρόποδες του Λυκαβηττού, μια άγρια φύση συμπλή-
ρωνε το τοπίο. Η οικονομία και το εμπόριο είχαν βελτιωθεί,
ενώ ήδη από το 1896 στους δρόμους της Αθήνας κυκλοφο-
ρούσε το πρώτο αυτοκίνητο. Ένας άνεμος αναδημιουργίας
είχε αλλάξει την Αθήνα. Οι Αθηναίοι γλεντούσαν, έτρωγαν
έξω, κουτσομπόλευαν, διάβαζαν εφημερίδες, παρακολου-
θούσαν θεατρικές παραστάσεις. Στην αρχή, η έκπληξη της
Κατίγκως και της Κρυσταλλένιας ήταν ευχάριστη. Με την
πρώτη ματιά τούς άρεσε η Αθήνα έτσι όπως είχε εξελιχτεί.
Λίγο αργότερα όμως, ζώντας την, θ’ άλλαζαν γνώμη, βλέ-
ποντας τα ρυμοτομικά και πολεοδομικά σφάλματα τα ο-
ποία δημιουργούσαν ασφυκτική κατάσταση στην πόλη, τον
πληθωρισμό, την άνοδο των τιμών, το πρόβλημα της καθα-
ριότητας, την έλλειψη άφθονου νερού, τα σύννεφα σκόνης,
την απουσία υπονόμων, τον ανεπαρκή φωτισμό των δρό-
μων, τα σκουπίδια που έριχναν οι Αθηναίοι παντού. Ποια
ήταν, αλήθεια, η πραγματική Αθήνα; Μια ευρωπαϊκή πό-
λη, την οποία είχαν μυθοποιήσει μέσα στη φαντασία των
δυο γυναικών είκοσι χρόνια ξενιτιάς, ή αυτό το σκουπιδαριό
που έβλεπαν και ζούσαν καθημερινά;

«Τα ίδια προβλήματα υπήρχαν και το 1877, όταν φύγα-
με, αλλά σε μικρότερη κλίμακα. Αυτή είναι η πατρίδα μας.
Την αγαπάμε όπως και να είναι, κι ας μας πληγώνει!» απο-
φάνθηκαν στο τέλος.

Παρόλο που η Κοκόνα Κρυσταλλένια απέφευγε τα κοι-
μητήρια, γιατί της θύμιζαν το θάνατο, μια από τις πρώτες
εξόδους των δυο γυναικών, μόλις εγκαταστάθηκαν στο
σπίτι της οδού Πανεπιστημίου, ήταν το προσκύνημα στον
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τάφο του Εμμανουήλ Χρυσολωρά στο Νεκροταφείο Αθη-
νών. Εκεί, επιτέλους, πάνω στο μνήμα, έκλαψαν για όλες
τις απώλειες της ζωής τους, η καθεμιά για τις δικές της.
Καθώς έπεφτε το βράδυ και άδειαζε το νεκροταφείο από
κόσμο, η Κατίγκω, κάτω από το τρομαγμένο βλέμμα της
θείας της, ξάπλωσε πάνω στον τάφο του Εμμανουήλ Χρυ-
σολωρά και βυθίστηκε σε μια βουβή απελπισία η οποία την
γύρισε πίσω στα χρόνια που είχαν φύγει ανεπιστρεπτί. Η
Κοκόνα Κρυσταλλένια, μέσα στην ταραχή της –σπανίως έ-
βλεπε την ανιψιά της κομμάτια–, την άκουσε να ψιθυρίζει
πολλές φορές: «Γιατί; Γιατί;» Έσκυψε και την σήκωσε μα-
λακά από τον τάφο.

«Άσε, Κατίγκω μου, να φύγει το παρελθόν σου, να πάει
στο καλό. Διατηρώντας το ζωντανό, χάνεις τη δύναμή σου,
σκορπίζεις την ενέργειά σου. Ελευθέρωσέ το, συγχώρεσέ
το επιτέλους και προχώρα μπροστά. Μην του επιτρέπεις να
δημιουργεί το παρόν σου. Παραιτήσου από την ανάγκη να
μάθεις γιατί συνέβησαν έτσι τα γεγονότα. Μη βιάζεσαι να
τα κρίνεις. Ζήσε το παρόν. Συγκέντρωσε την ενέργειά σου
στο τώρα. Έχεις επιλογές, κοίταξε να κάνεις τις καλύτερες
και να βγεις από το σκοτάδι των τελευταίων χρόνων».

Επέστρεψαν στο σπίτι εξουθενωμένες, ενώ το τεράστιο
κενό μέσα τους θρηνούσε ακόμα εκείνα τα κομμάτια του
εαυ τού τους, τα οποία είχαν χαθεί μαζί με τον Εμμανουήλ
Χρυσολωρά. Τους επόμενους μήνες έκαναν προσπάθειες να
ξαναβρούν συνήθειες από χρόνια ξεχασμένες. Επισκέφτη-
καν τα μέρη τα οποία διατηρούσαν στις αναμνήσεις τους,
επα νασυνδέθηκαν με συγγενείς, αναθέρμαναν παλιές φιλίες.
Οι κόρες Αλφιέρι γράφτηκαν στο Αρσάκειο για να φοιτή-
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σουν την προσεχή σχολική χρονιά, συνέχισαν τη γαλλική
γλώσσα με μαθήματα στο σπίτι και η Λάουρα ξεκίνησε τα
μαθήματα πιάνου στο Ωδείο. Ήδη από το 1893 λειτουργού-
σε στην οδό Πειραιώς, στο ίδιο κτήριο όπου από το 1872

στεγαζόταν το Σχολείο των Τεχνών, όπως ονομαζόταν τα
παλιά χρόνια το Πολυτεχνείο, το οποίο εν τω μεταξύ είχε
μεταφερθεί στην οδό Πατησίων. Τα χειμωνιάτικα βράδια
διάβαζαν καθισμένες γύρω από το τζάκι. Η Κοκόνα Κρυ-
σταλλένια κεντούσε, η Κατίγκω σώπαινε βυθισμένη σε σκέ -
ψεις που έβραζαν και κόχλαζαν. Πού και πού, αντάλλασσαν
κάποια λέξη, αλλά είχαν περάσει τόσα χρόνια μαζί, ώστε τα
είχαν πει όλα. Η Θάλεια και η Δανάη έκαναν τα μαθήματά
τους. Η Λάουρα, από το διπλανό δωμάτιο, ακροβατούσε στο
πιάνο. Με την καλοκαιρία, όταν η ζέστη περίσσευε, ανέβαι-
ναν στο αίθριο και κάτω από τις ξάστερες νύχτες, με αρώ-
ματα από αγιόκλημα και γιασεμιά, έπιναν παγωμένες λε-
μονάδες και ρέμβαζαν κοιτώντας την Αθήνα, όπως ασήμιζε
κάτω από τη μαγεία του φεγγαριού.

Τις πρώτες μέρες της άφιξής τους στην Αθήνα, η Κατί-
γκω φώναξε τις κόρες της και τη θεία της στο σαλόνι. Έ-
κλεισε τις πόρτες. Γύρισε και τις κοίταξε μια μια, λες και
τις έβλεπε για πρώτη φορά, και ήταν τέτοια η σκληρότητα
στο βλέμμα της, που πάγωσαν όλες.

«Ο πατέρας σας αυτοκτόνησε. Το γνωρίζετε ήδη, αν και
δεν έχουμε ποτέ μιλήσει ανοιχτά γι’ αυτό», απευθύνθηκε στις
κόρες της με αργή και καθαρή φωνή, λες και μιλούσε σε κα-
θυστερημένες και δεν ήταν σίγουρη αν την καταλάβαιναν.

«Κατίγκω μου, μη…» θέλησε να επέμβει η Κρυσταλλέ-
νια, αλλά εκείνη την σταμάτησε μ’ ένα νεύμα.
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«Εμείς οι πέντε και η οικογένεια της Μαργιόλας μόνο
γνωρίζουμε την αλήθεια. Για όλους τους άλλους ο θάνατός
του ήταν και θα είναι πάντα ένα ατύχημα. Το ίδιο θα ισχύει
και για τους μελλοντικούς σας συζύγους: Ο πατέρας σας είχε
ένα ατύχημα στην Ιταλία, καθώς καθάριζε τα όπλα του. Το
μυστικό θα μείνει μέσα στην οικογένεια και θα θαφτεί με το
χρόνο, γιατί τα βρόμικα πανιά μας τα πλένουμε μέσα στο
σπίτι μας και όχι δημόσια. Υπάρχουν αυστηροί κανόνες στην
τάξη στην οποία ανήκουμε και δεν μπορούμε να τους αγνοή-
σουμε γιατί, αλλιώς, θ’ αναγκαστούμε να ζήσουμε στο περι-
θώριο και αυτό θα είναι η καταστροφή μας. Δε σας κρύβω
πως βρισκόμαστε σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, αλλά
θα τα καταφέρουμε. Δε θα στερηθείτε τίποτε από όσα ταιριά-
ζουν σε κοπέλες της τάξης μας, αλλά θα χρειαστεί να κάνουμε
θυσίες για το καλό όλων μας. Από εδώ και στο εξής, το στό-
μα σας θα είναι κλειστό. Κανένας δεν πρέπει να καταλάβει τις
δυσκολίες μας. Αν πεινάμε, θα δείχνουμε πως το φαγητό μάς
περισσεύει. Αν διψάμε, θα δείχνουμε πως το νερό ρέει από
πάνω μας. Αν νιώθουμε θλίψη, θα δείχνουμε χαρά. Αν έχουμε
οικονομική στενότητα, θα δείχνουμε πλούσιες. Κανένας δεν
πρέπει να καταλάβει την κατάσταση στην οποία μάς έφερε η
ανευθυνότητα του πατέρα σας. Όχι για μένα. Δε μ’ ενδιαφέ-
ρει πια για μένα. Μ’ ενδιαφέρει μόνο το μέλλον σας. Και θα
κάνω όσες θυσίες χρειαστούν, για να σας αποκαταστήσω ό-
πως αξίζει στις εγγονές του Εμμανουήλ Χρυσολωρά, της
Δάφνης Ατζαγιόλι και στις κόρες του… του… ενός κόντε»,
πρόσθεσε στο τέλος με κόπο και σώπασε ξαφνικά, γιατί της
ήταν αδύνατο να προφέρει το ντροπιασμένο όνομα του Φρα-
γκίσκου Αλφιέρι μαζί με τα άλλα δυο, τα τιμημένα.
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Η Κατίγκω είδε τις τέσσερις γυναίκες μπροστά της, σαν
μοίρες, να την κοιτάζουν σιωπηλές και σκοτεινές. Για μια
στιγμή έχασε τη σιγουριά της, κατόπιν γύρισε το βλέμμα
της σε όλο το δωμάτιο, από κάπου να πιαστεί, κάτι να την
στηρίξει. Περιεργάστηκε τα έπιπλα, τους πίνακες, τα πο-
λύτιμα αντικείμενα μέσα στις βιτρίνες, τις οροφογραφίες, ό-
λον εκείνο τον επιφανειακό πλούτο του σπιτιού της, κι ένιω-
σε πως εκεί βρισκόταν η σωτηρία της, στα πράγματα, σε ό-
σα μπορούσαν να μετρηθούν με τη μεζούρα.

Όχι, δε θα σε αφήσω να με νικήσεις εσύ, Φραγκίσκο. Η
ζωή δουλεύει περίεργα για λογαριασμό μας κι ερήμην μας.
Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω με το μυαλό γιατί σε ε-
ρωτεύτηκα. Μήπως επειδή καθρέφτιζες τις εμπειρίες που δεν
είχα ζήσει; Μήπως προσελκύουμε ό,τι μας χρειάζεται να ζή-
σουμε τη συγκεκριμένη στιγμή στη ζωή μας, σύμφωνα με
το επίπεδο της πνευματικής μας εξέλιξης; Μήπως προσελ-
κύουμε, τελικά, αυτό που φοβόμαστε; Τόσα «γιατί» και τόσα
«μήπως», τα οποία δεν μπορούν ν ’ απαντηθούν έτσι απλά.
Μα, αν είναι έτσι, αν προσελκύουμε ανθρώπους ικανούς να
φέρουν στη συνείδησή μας το κομμάτι του εαυτού μας, που
χρειάζεται ν ’ αντιμετωπίσουμε, για να ολοκληρωθούμε, ή-
σουν κι εσύ ένα τέτοιο κομμάτι, Φραγκίσκο. Το πιο ζοφερό,
το πιο βασανισμένο. Η σκοτεινή πλευρά του εαυτού μου.

Με ένα νεύμα της Κοκόνας, οι γυναίκες βγήκαν από το
σαλόνι κι έκλεισαν σιγά την πόρτα. Μέσα στο δωμάτιο η
Κατίγκω πάλευε με τους δαίμονές της. Έξω από το δωμά-
τιο η Κρυσταλλένια αγκάλιασε τις ανιψιές της και σκούπι-
σε τα δάκρυά τους.

«Μην την παρεξηγείτε. Είναι μεγάλο σοκ η αλλαγή για
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τη μητέρα σας. Της έπεσαν όλα μαζεμένα. Θα συνέλθει»,
τις παρηγόρησε, χαϊδεύοντας τη Θάλεια και τη Δανάη, α-
πευθυνόμενη όμως περισσότερο στη Λάουρα.

Η παράξενη ανιψιά της την κοίταζε με εκείνο το παγω-
μένο σκούρο πράσινο βλέμμα, γεμάτο μυστικά και σκοτάδι.
Ένιωσε μια ανατριχίλα στη ραχοκοκκαλιά της, λες και κά-
ποιος έριξε πάνω της παγωμένο νερό.

Καθώς έπεφτε το βράδυ, η Κατίγκω έμεινε για ώρα μέ-
σα στο σαλόνι, ώσπου άκουσε δίπλα στην αίθουσα μουσικής
τη Λάουρα να παίζει στο πιάνο το «Lento» από τη «Σονάτα
αριθμός 2» του Σοπέν. Την ψυχή της άγγιξε η μελωδία και
ειρήνεψε. Έκλεισε τα μάτια της και αφέθηκε στην πολυθρό-
να. Αναγνώρισε το κεντρικό μέρος του κομματιού σε τόνο
ματζόρε, καθώς η κόρη της το συνόδευε με αδιάκοπους αρ-
πισμούς του αριστερού της χεριού, μα πριν εγκαταλειφτεί
εντελώς στη μουσική: scherzo, lento, presto, συνειδητοποί-
ησε ξαφνικά πως η «Σονάτα αριθμός 2» ήταν στην πραγ-
ματικότητα το «La Marcia Funebre», το «Πένθιμο Εμβα-
τήριο». Εκείνη τη στιγμή, της φάνηκε πως η δεξιοτεχνία
της Λάουρας πάνω στα πλήκτρα ήταν ένας άνεμος αλαλά-
ζων ανάμεσα σε μνήματα, ένας απόλυτος πεσιμισμός, και
τρόμαξε καθώς σκέφτηκε πως η κόρη της είχε έναν τρόπο ν’
αντιλαμβάνεται το υπερπέραν, που δεν άφηνε καμιά ελπίδα
για ζωή. Σηκώθηκε απότομα και άναψε όλες τις λάμπες.

Εκείνη την εποχή που οι γυναίκες έκαναν προσπάθεια να
προσαρμοστούν στην πραγματικότητα της Αθήνας, μπήκε
στη ζωή τους η Ζαμπέτα Χαρβαλιά. Ήταν μια γυναίκα
κοκ κινομάλλα, λεπτή και μικροκαμωμένη, με σιλουέτα έφη -
βης, μπράτσα δυνατά κι έκφραση γελαστή. Φαινόταν χα-
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ρούμενη, αλλά δεν ήταν. Όταν το επιθυμούσε, είχε γέλιο
κρυστάλλινο και προκλητικό. Αυτό όμως συνέβαινε σπανιό-
τατα. Τον περισσότερο καιρό ήταν σοβαρή, απόλυτα προ-
σηλωμένη στο παρόν και δίχως καμία προσδοκία για το
μέλλον. Το παρελθόν; Ήθελε να μπορούσε να σβήσει το πα-
ρελθόν από το μυαλό της. Δεν ήθελε να θυμάται. Δεν το κα-
τόρθωνε όλες τις φορές.

«Είσαι πάντα έτσι γελαστή;» είπε η Κατίγκω τη σκέψη
της φωναχτά, καθώς παρατηρούσε προσεκτικά τη γυναίκα
με τα παρδαλά μάτια –αναπάντεχο χρώμα ματιών, ένα
γκρίζο κι ένα στο χρώμα του αμέθυστου!–, η οποία είχε έρ-
θει να την δει για τη θέση της οικονόμου. Συστημένη από
την οικονόμο της Μαργιόλας, ήταν η τελευταία υποψήφια
από μια λίστα πεπειραμένων γυναικών, που όμως καμιά δεν
είχε αρέσει στην Κατίγκω.

«Κυρία Αλφιέρι, υπάρχουν δυο κατηγορίες ανθρώπων:
αυτοί που γελούν και αυτοί που κλαίνε. Εγώ ανήκω στην
πρώτη. Θέλω, όταν θα γεράσω, το πρόσωπό μου να μην έ-
χει ρυτίδες θλίψης αλλά μόνο ρυτίδες χαράς», της απάντησε
η κοκκινομάλλα με μια απαλή φωνή, απρόσμενα καλλιερ-
γημένη, η οποία περιείχε την απόχρωση μιας αναίδειας, ό-
πως της φάνηκε.

Η Κατίγκω την κοίταξε αναποφάσιστη. Είχε απέναντί
της μια νέα γυναίκα, καλοντυμένη, αν και κάπως βαριά για
την εποχή, χήρα, δίχως παιδιά, δίχως υποχρεώσεις και δί-
χως οικογένεια.

Όταν η Κατίγκω εξέφρασε τη λύπη της για εκείνο το
«δίχως οικογένεια», η Ζαμπέτα Χαρβαλιά της απάντησε
ήρε μα: «Οι οικογένειες καμιά φορά είναι δηλητηριώδεις,
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κυρία, και μέσα σ’ αυτές γίνονται τα πιο φρικτά εγκλήμα-
τα», κλείνοντας το θέμα, και δεν της άφησε περιθώριο να την
ρωτήσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Μοναδικό βίτσιο της, ό-
πως είχε δηλώσει η ίδια, ένα τσιγάρο πού και πού, για να
γίνονται καπνός οι πίκρες.

«Έχεις πολλές;» την ρώτησε με περιέργεια η Κατίγκω.
«Έχω κι εγώ το μερίδιό μου σ’ αυτές», της απάντησε

αμέ σως η κοκκινομάλλα και κατόπιν, ενώ η Κατίγκω σώ-
παινε περιμένοντας, συνέχισε: «Ακούστε, κυρία. Είμαι γε-
ρή σαν άλογο και αρρωσταίνω σπάνια. Δουλεύω από μικρή
δίχως παύση, γιατί, αν σταματήσω, θα είναι μόνο για να πε-
θάνω. Αν σταματήσω έστω και για ένα λεπτό, θα σκάσω
και θα γίνω σκόνη, τόσες είναι οι πίκρες μου. Κι εσείς, ασφα -
λώς, θα έχετε τις δικές σας. Νομίζω πως με καταλαβαίνετε.
Δε χρειάζεται φιλοσοφία. Η ζωή είναι ένας γολγοθάς με τις
δικές του στροφές και τις δικές του στάσεις, όλες γεμάτες
πόνο», κατέληξε η Χαρβαλιά.

Η Κατίγκω ξαφνιάστηκε. Η γυναίκα από την άκρη της
πολυθρόνας την κοίταζε με ένταση αναμονής. Της άρεσε η
αξιοπρέπεια και η ειλικρίνειά της. Την προβλημάτιζε όμως
εκείνο το τσιγάρο. Στην οικογένεια των Χρυσολωράδων
υπήρ χαν άγραφοι κανόνες κι ένας από αυτούς απαγόρευε το
κάπνισμα στις γυναίκες. Μόνο αυτές του δρόμου κάπνιζαν.
Όταν παντρεύτηκε τον Αλφιέρι, στους κύκλους που σύχνα-
ζαν, υπήρχαν κάποιες οι οποίες αγνοούσαν τους κανόνες αυ-
τούς κι έστριβαν τσιγάρο. Η Κατίγκω δεν ήταν ενάντια στις
επιλογές των άλλων. Η Ζαμπέτα Χαρβαλιά μπορούσε να
κάνει ό,τι ήθελε, όχι όμως μέσα στο σπίτι της Κατίγκως
Χρυσολωρά-Αλφιέρι. Τι παράδειγμα θα ήταν για τις κόρες
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της η γυναίκα αυτή; Έμεινε δίβουλη. Η Ζαμπέτα κοίταξε
τη γυναίκα από την οποία εξαρτιόταν το μέλλον της και κα-
τάλαβε πως «το μέλλον της» την απέρριπτε για το κάπνι-
σμα. Καθώς αγνοούσε την υποκρισία των καλών τρόπων,
πήρε βαθιά ανάσα.

«Το τσιγάρο δεν το κόβω, κυρία. Όχι γιατί δεν μπορώ
–αν προσπαθήσω, είμαι βέβαιη πως θα το κατορθώσω–,
αλλά γιατί δε θέλω. Είναι η μοναδική μου ευχαρίστηση. Ε-
ξάλλου, καπνίζω μόνο το βράδυ, όταν τελειώνω τις δουλειές
μου. Αν όμως σας ενοχλεί να καπνίζω μέσα στο δωμάτιό
μου, μπορώ να βγαίνω έξω στον κήπο», πρότεινε η Χαρβα-
λιά ένα συμβιβασμό και η Κατίγκω σκέφτηκε πως θα πρέ-
πει να μην είναι καλά, πως μάλλον η κρίση της είχε αλλοιω-
θεί τόσα χρόνια στο πλευρό του Φραγκίσκου Αλφιέρι, στην
κακή συναναστροφή του –το αρχικό τραύμα ξεπήδησε πάλι
από τα έγκατα του «είναι» της–, για να διαπραγματεύεται
ακόμα κάτι το οποίο θα έπρεπε να είναι αδιαπραγμάτευτο,
και επιπλέον, να της αρέσει όλο και περισσότερο αυτή η πα-
ράξενη και αυθάδης Αθηναία των κατώτερων τάξεων με το
δίχρωμο βλέμμα, που ήξερε τόσο καλά να διευκρινίζει τα ό-
ριά της και να θέτει τους όρους της.

Τι θα μπορούσε να γνωρίζει αυτή η αριστοκρατική και
δεσποτική κυρία με το διπλό επίθετο –η οποία, όπως της
είχε εξηγήσει η ξαδέρφη της, η οικονόμος των Μπαλτατζή,
είχε παντρευτεί έναν κόμη και είχε ζήσει μέσα στην ευμά-
ρεια– από βάσανα και δυσκολίες, σκεφτόταν η Ζαμπέτα
Χαρβαλιά καθώς κοίταζε την Κατίγκω Χρυσολωρά-Αλ-
φιέρι μέσα στο σαλόνι του τριώροφου της οδού Πανεπιστη-
μίου. Όλα φώναζαν πλούτο, πολυτέλεια, ευκολία και προ-
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γόνους με τρανταχτά ονόματα. Γκάγκαροι! 21 σκέφτηκε.
Βρίσκομαι σε σπίτι Γκάγκαρων. Πρέπει να είμαι προσεκτι-
κή. Τι μπορούσε να γνωρίζει μια Χρυσολωρά-Αλφιέρι του
Βυζαντίου από μια γέννημα θρέμμα Αθηναία, η οποία είχε
περάσει τα παιδικά της χρόνια στην Ακαδημία Πλάτωνος
μέσα στη φτώχια και τη στέρηση και η οποία, όταν ήταν
μικρή, γύριζε ξυπόλυτη στις γειτονιές της Αθήνας και μοι-
ραζόταν ένα μοναδικό ζευγάρι παπούτσια με την ξαδέρφη
της –την οικονόμο των Μπαλτατζή– για να πάει στην εκ-
κλησία; Τι μπορούσε να γνωρίζει η Χρυσολωρά από μια γυ-
ναίκα που ο πατέρας της, ένας αγριάνθρωπος μέθυσος, την
κακοποιούσε, ενώ η μάνα της ήξερε και σώπαινε –ε, ναι, λοι -
πόν, οι οικογένειες είναι δηλητηριώδεις– και που, για μερικά
τάλιρα, την πούλησε στα δεκαπέντε της στον Χαρίλαο Χαρ -
βαλιά, είκοσι χρόνια μεγαλύτερό της, τσαγκάρη στον Κο-
λωνό –«έχει καλή δουλειά, δε θα πεινάσεις»–, από παλιά οι-
κογένεια τσα ρουχάδων, βασιλόφρονα, χαρτοπαίκτη και μέ-
θυσο, ακριβώς όπως ο πατέρας της –αχ, πώς επαναλαμβά-
νεται η ζωή όταν δεν έχουν ξεκαθαρίσει όλα αυτά τα πολύπλο -
κα που απο τελούν την ουσία της!– για να συνεχίσει την κα-
κοποίηση, τις κλοτσιές και τα χαστούκια – «πάρε άλλη μια,
δεν έχει σημασία που δεν έκανες τίποτα το οποίο ν ’ αξίζει σφα -
λιάρες, αλλά είσαι νέα και ωραία και φταις γιατί δεν το βά-
ζεις κάτω, γιατί δεν υποτάσσεσαι, γιατί έμαθες να διαβάζεις
και να γράφεις κι εγώ δεν ξέρω τι διαβάζεις και σου ξεση-
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κώνονται τα μυαλά, παλιοπουτάνα, γιατί εγώ το μέτωπό μου
το θέλω καθαρό, γιατί με κοιτάζεις και βλέπω στο βλέμμα
σου τη σιχαμάρα, και πού ακούστηκαν μάτια με διαφορετι-
κό χρώμα, μόνο οι πουτάνες έχουν παρδαλά μάτια γιατί εί-
ναι οι ίδιες παρδαλές, γιατί σε αγόρασα και οι γονείς σου μου
πούλησαν φύκια για μεταξωτές κορδέλες, γιατί το κορμί σου
έχει φλόγα κι εγώ θέλω να σβήσω για πάντα αυτή τη φλό-
γα, γιατί θέλεις να ζήσεις κι εγώ θέλω να σε λειώσω, άτι-
μη!» Τι μπορούσε να γνωρίζει μια Χρυσολωρά του Βυζα-
ντίου από μια γυναίκα που ο άντρας της στέρφα την ανέβα-
ζε και στέρφα την κατέβαζε, γιατί δεν μπόρεσε να γκα-
στρωθεί ξανά –λες και η γυναίκα γκαστρώνεται από μόνη
της–, ενώ έφταιγε εκείνος, γιατί από τις μεθυσμένες κλο-
τσιές του έχασε το μωρό της, πέντε μηνών έμβρυο, και της
ξερίζωσαν τα σωθικά –τάχα για να την σώσουν– οι αλμπά-
νηδες του στρατιωτικού νοσοκομείου στου Μακρυγιάννη,
όπου την είχαν μεταφέρει άρον άρον με ακατάσχετη αιμορ-
ραγία; Τι μπορούσε να γνωρίζει μια κυρία Χρυσολωρά-Αλ-
φιέρι από τη ζωή της Ζαμπέτας Χαρβαλιά;

Έμενε στον Κολωνό, στη βορειοδυτική πλαγιά του λό-
φου, κοντά στο ιερό των Ερινυών, των θεών της εκδίκησης,
και δίπλα στην Αγία Ελεούσα, την πιο παλιά εκκλησία της
Αθήνας από την εποχή της Τουρκοκρατίας. Εκεί πήγαινε
για να προσευχηθεί, άρχιζε από την Αγία Ελεούσα – έλεος,
δεν αξίζω τόση δυστυχία!– και κατέληγε στο ιερό των Ερι-
νυών –εσείς, θεές της εκδίκησης, τιμωρήστε τον τύραννο!–
και αυτές στο τέλος την άκουσαν. Εκείνη την εποχή οι Αθη -
ναίοι, μικροί και μεγάλοι, διασκέδαζαν τις Κυριακές με τον
πετροπόλεμο. Πέτρες και κοτρόνες εκσφενδονίζονταν από
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τη μια ομάδα μόρτηδων στην άλλη, κι όποιον έπαιρνε ο χά-
ρος. Άνοιγαν μύτες, έσπαγαν κεφάλια, ενώ οι αιμοχαρείς
και αιμοβόροι απολάμβαναν το θέαμα. Μια κυριακάτικη
γιορτή η οποία κατέληγε σε αιματοχυσίες, αλλά και σε ε-
κτόνωση. Μια τέτοια Κυριακή ο Χαρίλαος Χαρβαλιάς, γυ-
ρίζοντας στο σπίτι του μεθυσμένος, μπερδεύτηκε μέσα στα
στενά της Νεαπόλεως, γειτονιάς με ταβέρνες, όπου είχε
μπεκρουλιάσει με τους φίλους του, όταν η μοιραία κοτρόνα
τον βρήκε κατευθείαν στο μέτωπο, εκείνο το μέτωπο που το
ήθελε καθαρό και που πάνω του στήριζε την κακοποίηση
της Ζαμπέτας. Της τον έφεραν με το κεφάλι ανοιγμένο στα
δυο σαν καρπούζι: κουτσό το πόδι που την κλότσαγε, κουλό
το χέρι που την χτύπαγε, παράλυτο το στόμα που την έβρι-
ζε. Ξαπέστειλε γρήγορα τους μόρτηδες και τον ξάπλωσε
στο κρεβάτι. Δε φώναξε γιατρό. Χτύπησε την πόρτα της
μαμής της γειτονιάς, η οποία έκανε και τη γιάτρισσα, όταν
καλούσε η ανάγκη. Εκείνη μπήκε στο σπίτι των Χαρβαλιά-
δων. Δεν ήταν η πρώτη φορά. Ήταν όμως η πρώτη φορά
που ερχόταν για τον Χαρβαλιά και όχι για τη Ζαμπέτα.
Στάθηκε από πάνω του και τον κοίταξε με το πεπειραμένο
αλλήθωρο μάτι της.

«Μέχρι το πρωί θα τα κακαρώσει. Αλλιώς, αν θέλεις να
ζήσει, πρέπει να τον πας στο νοσοκομείο», της ψιθύρισε και
της άφησε την επιλογή. Καθώς περνούσε το κατώφλι, κο-
ντοστάθηκε. «Δεν υπάρχει γυναίκα στον κόσμο που να μην
της αξίζουν μερικά χρόνια χηρείας!» είπε και την καληνύ-
χτισε με σοβαρά μάτια.

Η Ζαμπέτα σφάλισε πόρτα και παράθυρα κι έμεινε δί-
πλα του ήρεμη να τον κοιτάζει καθώς αργοπέθαινε, ενώ όλο
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της το σώμα, η καρδιά, τα νεφρά, το συκώτι, το στομάχι, η
σπλήνα, τα έντερά της φώναζαν: «Είμαι ζωντανή, ζωντα-
νή, ζωντανή!» Όταν χαράματα ξεψύχησε ο Χαρβαλιάς, για
τα μάτια του κόσμου και μόνο, ο οποίος περίμενε το θρήνο
της με εκείνο το αδηφάγο πρωτόγονο αίσθημα του θανάτου
που ζητάει την τελετουργία του, έκανε μια περίληψη οδυρ-
μών: τάχα μου μαλλιοτραβήχτηκε, τάχα μου χτυπήθηκε
κάτω, τάχα μου φώναξε: «Φέρτε μου μαχαίρι να μαχαιρω-
θώ, πάει ο λεβέντης μου!» Οι γείτονες μαζεύτηκαν για να
την παρηγορήσουν και απήγγειλαν όλα τα τετριμμένα ψέ-
ματα για το νεκρό: πόσο καλός σύζυγος ήταν, πόσο καλός
πατέρας θα γινόταν, πως την είχε βασίλισσα, πως δεν της
έλειψε τίποτα, πως ήταν ο καλύτερος οικογενειάρχης. Όταν
έφυγαν οι περίεργοι και άδειασε ο τόπος, η Ζαμπέτα κάθισε
μόνη με το νεκρό να κλείσει όλους τους ανοιχτούς λογαρια-
σμούς που είχε μαζί του – Οι δυο μας τώρα, Χαρίλαε. Ήρθε
η ώρα να λογαριαστούμε. Απαρίθμησε όλες τις κακίες του,
όλα τα βάσανα που είχε υποστεί κοντά του, μαζί με τις ελά-
χιστες καλοσύνες του, δίκαια μετρημένες, αλλά και τα δικά
της λάθη, τις δικές της παραλήψεις στην άτυχη ένωσή τους,
κι ένιωσε πως ένα, ασήκωτο μέχρι τότε, βάρος έφυγε ξαφ-
νικά από το στήθος της. Στα χρόνια που έρχονταν, θα ζούσε
μόνο στο παρόν κι εκεί θα αφιέρωνε όλη την ενέργειά της.
Από το παρελθόν θ’ αντλούσε μόνο τις εμπειρίες για να μην
κάνει τα ίδια λάθη στο μέλλον. Την επομένη ντύθηκε το μο-
ναδικό καλό της φόρεμα και κήδεψε τον Χαρίλαο Χαρβαλιά
με τη σοβαρότητα που απαιτούσε ο κοινωνικός περίγυρος.
Στο γυρισμό η μάνα της την ακολούθησε μέχρι το σπίτι.

«Τώρα που έμεινες κι εσύ χήρα, θα ζήσουμε μαζί και θα
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με γηροκομήσεις», της είπε η γριά με ένα γεροντικό εγωι-
σμό ο οποίος χτύπησε τη Ζαμπέτα σαν χαστούκι στο πρό-
σωπο. Είχε περάσει τα πάθη του Ιώβ για να καταλήξει να
ξεσκατίζει τη μάνα της, η οποία δεν την είχε προστατέψει,
η οποία ήξερε τη βρομιά που έζεχνε μέσα στην οικογένεια
και σώπαινε;

«Τι να έκανα, κόρη μου; Δεν είχα και πολλές επιλογές.
Τον ήξερες τον πατέρα σου: Όταν θόλωνε το μάτι του, μπο-
ρούσε και να μας σκοτώσει. Εξάλλου, αυτά γίνονται στις
οικογένειες, τι να κάνω, η έρημη;» της είπε η γριά δίχως τύ-
ψεις και «βγήκε λάδι».

Η Ζαμπέτα κοίταξε τη μάνα της λες κι έβλεπε μια ξένη.
Για πρώτη φορά στη ζωή της ο καταπιεσμένος της εαυτός
ζήτησε, επιτέλους, τα δίκια του:

«Τι να κάνεις; Να γυρίσεις στο σπίτι σου και να ξεχάσεις
πως έχεις κόρη!»

Την έβγαλε έξω, σφάλισε την πόρτα, πέταξε τα μαύρα
και άρχισε να χορεύει στο ρυθμό μιας μουσικής η οποία έ-
παιζε μόνο μέσα στο μυαλό της. Δεν ξαναπάτησε το πόδι
της στο νεκροταφείο. Τη βδομάδα που ακολούθησε, καθά-
ρισε το σπίτι απ’ όλη τη μαζεμένη βρομιά, την απόγνωση
των τελευταίων χρόνων και τη διάχυτη απειλή του Χαρβα-
λιά. Άναψε φωτιά στη μέση της αυλής της κι έκαψε όλα τα
ρούχα του μακαρίτη σε μια βρομερή πυρά, η οποία εξαπλώ-
θηκε γρήγορα και κόντεψε να λαμπαδιάσει και όλη τη γει-
τονιά, ενώ ό,τι δεν μπορούσε να γίνει στάχτη από τα υπάρ-
χοντά του, καθώς η Ζαμπέτα Χαρβαλιά εκείνη τη μέρα
ένιω θε γενναιόδωρη όπως η γη, το χάρισε στις ομάδες του
πετροπόλεμου της γειτονιάς της Νεαπόλεως.
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«Γυρεύω δουλειά», ειδοποίησε την ξαδέρφη της, οικονό-
μο των Μπαλτατζήδων. Κατόπιν, δίχως ν’ αργοπορήσει με
άχρηστους συναισθηματισμούς θύματος, πούλησε τη χρυσή
βέρα της μαζί με τη βέρα του Χαρβαλιά στους σαράφηδες
της οδού Αιόλου. Μάζεψε όλες τις οικονομίες της και την ε-
πομένη βγήκε βόλτα στα μαγαζιά. Καθώς χάζευε στην Ερ-
μού, κρατούσε το μικρό θησαυρό από το ξεπούλημα του γά-
μου της και είχε την αίσθηση πως επιτέλους για πρώτη φο-
ρά κρατούσε τη ζωή της στα χέρια της. Μπήκε στα καλύ-
τερα μαγαζιά της Αθήνας. Αγόρασε φόρεμα και παλτό από
το εμπορικό του Θεολογίτη στην οδό Ευαγγελιστρίας και,
επειδή μόλις είχε μπει το καλοκαίρι, πρόσθεσε ακόμα δυο
τσίτινα φορέματα με ένα ελαφρύ μαντό, καπέλο από το μα-
γαζί του Πουλόπουλου, γάντια από του Κασδόνη στην οδό
Σταδίου κι ένα ζευγάρι παπούτσια από το υποδηματοποι-
είο του Γεωργάτου απέναντι από το Χρηματιστήριο Αθη-
νών. Ακολουθώντας μια τρέλα της στιγμής, μπήκε στο μυ-
ροπωλείο του Μποτσαράκου στη Στοά Αρσακείου και ξό-
δεψε πεντέμισι δραχμές για μια φιάλη λοσιόν «Λαΐς η Κο-
ρινθία» για ν’ αφαιρέσει τις πανάδες της, που την ενοχλού-
σαν, καθώς είχε ακούσει πως η συχνή χρήση της λεύκαινε
την επιδερμίδα. Τη Δευτέρα χτύπησε την πόρτα του μεγά-
ρου Χρυσολωρά-Αλφιέρι της οδού Πανεπιστημίου.

Η Κατίγκω ήθελε μια ικανή, δραστήρια και αποτελε-
σματική οικονόμο που να εκτελεί και χρέη μαγείρισσας.
Μια οικονόμο που να ξέρει να ψωνίζει δίχως να την κλέβει
ο χασάπης και ο μανάβης, να μαγειρεύει, να σερβίρει, να
συμμαζεύει, να επιβλέπει μια φορά τη βδομάδα την πλύ-
στρα και δυο φορές τη βδομάδα την παραδουλεύτρα για τις

150

ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΛΑΠΑΤΑ

LAPATA - D_Layout 1  23/04/2010  4:38 ΜΜ  Page 150



βαριές δουλειές –και τις δυο θα τις διάλεγε η ίδια η οικονό-
μος να είναι της αρεσκείας της–, να υπακούει, να κάνει κάθε
μέρα μηχανικά τις ίδιες κινήσεις, δίχως ν’ ακούει, να βλέπει
και προπαντός να κρίνει όσα ακούει και βλέπει. Ούτε σχό-
λια ούτε κουτσομπολιά με τις υπηρέτριες των γειτόνων,
διότι: «Τα εν οίκω μη εν δήμω», κατέληξε με αυστηρότη-
τα. Συμφώνησαν στις λεπτομέρειες και στο μισθό, και η
Κατίγκω, την τελευταία στιγμή, πρόσθεσε και κάτι παρα-
πάνω στο ποσό που είχε αποφασίσει να διαθέσει, γιατί της
φάνηκαν πολλές οι απαιτήσεις της από αυτή τη μικρόσωμη
γυναίκα. Δεν της γέμιζε το μάτι, αλλά για κάποιον ανεξή-
γητο λόγο τής άρεσε περισσότερο απ’ όλες τις άλλες υπο-
ψήφιες για τη θέση της οικονόμου. Το κάπνισμα ήταν κάτι
που δεν ήθελε καν να το σκέπτεται. Θα έκανε τα στραβά
μάτια.

«Να μη σε βλέπω ούτε εγώ ούτε οι κόρες μου», της είχε
πει θυμωμένη με τον ίδιο της τον εαυτό.

Η Κοκόνα Κρυσταλλένια ανέλαβε να της δείξει το σπίτι.
Καθώς την ανεβοκατέβαζε στους ορόφους, εδώ το αίθριο,
εδώ οι κρεβατοκάμαρες, εκεί τα μπάνια, να και το δωμάτιο
ραπτικής, το σαλόνι, η κουζίνα, τα διαμερίσματα του προ-
σωπικού, δηλαδή το δικό της δωμάτιο με την τουαλέτα, το
πλυσταριό, ο κήπος και πάλι σαλόνι, βιβλιοθήκη, τραπεζα-
ρία, αίθουσα μουσικής, μέσα στην τελευταία ένα αέρινο
πλάσμα, τυλιγμένο σε λευκές μουσελίνες, τις προσπέρασε
σαν οπτασία, κάθισε στο πιάνο και άρχισε να παίζει μια θε-
ϊκή μελωδία. Θεός, Χριστός, Παναγιά, Άγιοι Απόστολοι!
σαλτάρισε η ψυχή της Ζαμπέτας.

«Αυτή είναι η ανιψιά μου, η κοντέσα Λάουρα Αλφιέρι»,
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της ψιθύρισε η Κρυσταλλένια για να μην ταράξει τη μαγεία
της στιγμής.

Μισή ώρα μετά την είσοδό της στο μέγαρο Αλφιέρι, η
ζωή των ενοίκων έπεσε πάνω στη Ζαμπέτα Χαρβαλιά και
την πλάκωσε. Μπήκε με όλη της τη φόρα από όσα ανοίγμα-
τα του «είναι» της είχε ξεχάσει να σφραγίσει και στο τέλος
οι ζωές των άλλων έγιναν και δικές της: προβλήματα, κατά
συνθήκη ψέματα –κατά συνθήκη παπάρια, όλα ψέματα εί-
ναι!–, άγρια συναισθήματα μασκαρεμένα σε ευπρέπεια, α-
γωνίες καμουφλαρισμένες, μυστικά –δεν υπάρχουν μυστικά
γι ’ αυτόν που σου πλένει τα βρακιά και σε βλέπει γυμνή!–,
μια υποκρισία της ζωής που δεν είχε τέλος. Από τα νεύρα
της διπλασίασε το κάπνισμα. Εκείνο το μοναδικό βραδινό
τσιγάρο έγινε δυο και καμιά φορά έκανε κι ένα μεσημεριανό,
στα κρυφά πάντα κι έξω από το σπίτι, καθισμένη στο κα-
τώφλι του δωματίου της, το οποίο έβγαζε στον κήπο. Τα
νεύρα τής στοίχιζαν ακριβά, γιατί κάπνιζε τον καλύτερο κα-
πνό Αγρινίου από το κατάστημα του Ανδρέα Γαζή στην Ερ-
μού. Δεν ήταν λίγες οι φορές μέσα στη μέρα που, με το πρό-
σχημα να καθαρίσει το ψάθινο βιεννέζικο σαλονάκι, ανέβαι-
νε στο αίθριο και χάζευε την Αθήνα. Η πόλη απλωνόταν μέ-
χρι εκεί που έφτανε το μάτι της. Ένιωθε να βρίσκεται στο
κέντρο του κόσμου. Γύρω της συνέβαιναν τα πάντα κι εκείνη
ήταν εκεί, μια αυτόπτης μάρτυς της ζωής. Μόλις άκουγε
φασαρία στο δρόμο, πράγμα καθημερινό, έτρεχε ν’ απολαύ-
σει το μυθιστόρημα που της χάριζε η πόλη – απόλαυση πά-
ντα πετυχημένη. Καρότσες που τις έσερναν άλογα, φωνές
περαστικών, ο γαλατάς με το κάρο του, ο μανάβης με το
γάιδαρό του, ο νερουλάς, ο σαλεπιτζής, φασαρία μικροπω-
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λητών, εφημεριδοπώλες, καταλήψεις του Πανεπιστημίου,
φοιτητικά κινήματα, διαδηλώσεις, διαμαρτυρίες και πορείες
γεμάτες αιματηρά επεισόδια, με πιο ενδιαφέρουσα εκείνη
της 7ης Νοεμβρίου του 1901 εναντίον της μετάφρασης των
Ευαγγελίων –τα «Ευαγγελικά» όπως τα είχαν ονομάσει οι
Αθηναίοι– και την ογκώδη συγκέντρωση φοιτητών και λα-
ού έξω από το Πανεπιστήμιο, δηλαδή μπροστά στο σπίτι
τους, η οποία κατέληξε σε παραίτηση του μητροπολίτη και
της κυβέρνησης του Θεοτόκη. Αστυνομία και στρατιωτικές
δυνάμεις είχαν ξεχυθεί στην οδό Πανεπιστημίου και η Ζα-
μπέτα, κρεμασμένη από το μπαλκόνι του αίθριου, χάζευε
 όλη εκείνη τη θύελλα των πύρινων λόγων και των συνθημά-
των. Φώναζε κι εκείνη με πάθος τα δικά της:

«Ναι, να μεταφραστούν τα Ευαγγέλια για να τα κατα-
λαβαίνουμε όλοι, όχι μόνο οι μορφωμένοι, αλλά και ο λαός».

Ενθουσιασμένη, πέταγε στο πλήθος κοτσάνια από τα
φυτά που, μέσα στις γλάστρες, στόλιζαν το αίθριο, ενώ η
Κατίγκω και η Κρυσταλλένια, τρομοκρατημένες, έκλειναν
πόρτες και παντζούρια. Η Κοκόνα ανέβηκε τη σκάλα, την
άρπαξε από τα μαλλιά και την κατέβασε κάτω με το ζόρι.

«Είμαι Αθηναία κι έχω λόγο και δικαίωμα να διαμαρτύ-
ρομαι», φώναζε η Ζαμπέτα.

«Αυτή θα μας βάλει σε μπελάδες!» γκρίνιαξε η Κατί-
γκω, μετανιωμένη για χιλιοστή φορά για την προχειρότη-
τα με την οποία είχε προσλάβει αυτή τη γυναίκα που της έ-
λειπε παντελώς η οποιαδήποτε γνώση καλών τρόπων και η
παραμικρή ιδέα του ποια ήταν η θέση της μέσα στο σπίτι.

Η Ζαμπέτα Χαρβαλιά από τον Κολωνό είχε μια όρεξη
για όλα τα μικρά και ασήμαντα της κάθε μέρας, όσα δεν εί-
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χε προλάβει να ζήσει, γιατί σε όλα αυτά έβρισκε το μυστή-
ριο της ζωής. Δεν υπήρχε πολιτικό γεγονός στην Αθήνα να
ξεσηκώνει τις λαϊκές τάξεις, που να μην είναι μέσα στη φα-
σαρία και στις διαδηλώσεις και η Ζαμπέτα. Όλη την κατα-
πίεση, την οποία είχε υποστεί από μικρή, την έκαιγε λίγο
λίγο στις λαϊκές διαμαρτυρίες. Ήταν παρούσα στην ανατα-
ραχή από τη δολοφονική απόπειρα κατά του βασιλιά το
Φεβρουάριο του 1898, πρώτη και καλύτερη στην εκλογή του
δημάρχου της Αθήνας Σπύρου Μερκούρη στις 5 Σεπτεμ-
βρίου του 1899. Ήταν μάρτυρας όλης της εκλογικής του πο -
ρείας, αλλά και του άνισου πολιτικού του αγώνα, καθώς ο
Σπύρος Μερκούρης είχε ν’ αντιμετωπίσει μεγάλα ονόματα
από «τζάκια» με πολιτική δύναμη. «Άξιος, άξιος!» φώναζε
η Ζαμπέτα στους δρόμους, ακολουθώντας τις πανηγυρικές
πορείες για την εκλογή του δημάρχου, μακριά από το βλέμ-
μα της Κατίγκως Χρυσολωρά, η οποία δεν ήθελε τέτοιους
λαϊκούς ενθουσιασμούς μέσα στο σπίτι της. «Σπίτι; Μαυ-
σωλείο πες καλύτερα!» όπως έλεγε η Χαρβαλιά. Τις Κυ-
ριακές, όταν έπαιρνε το ρεπό της και είχε καλό καιρό, έκανε
βόλτα μέχρι το Ζάππειο να τα δει όλα, να τα χορτάσει. Περ -
πατούσε και χάζευε την κίνηση του δρόμου, πάντα από το
αριστερό πεζοδρόμιο μαζί με την πλέμπα, γιατί το δεξί ήταν
αποκλειστικά για την αριστοκρατία. Δεν την ένοιαζε. Κα-
λύτερα με την πλέμπα· εξάλλου, εκεί ανήκε. Γνώριζε πολύ
καλά και από πρώτο χέρι πόσο δυστυχισμένοι είναι και οι
πλούσιοι, τους υπηρετούσε καθημερινά στο σπίτι της οδού
Πανεπιστημίου. Αφού χόρταινε περίπατο απογευματινό,
στο τέλος κατέληγε στην οδό Φιλελλήνων, στο γαλακτοπω-
λείο «Φάιβ Οκλώκ» του αγελαδοτρόφου Χρηστάκη, για ένα
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ποτήρι γάλα ή ένα κομμάτι γαλακτομπούρεκο, μα περισσό-
τερο για να χαζέψει τις κόρες του ιδιοκτήτη –και οι τρεις τε-
λειόφοιτες του Αρσακείου, η μια ήταν επικεφαλής του γα-
λακτοπωλείου, οι άλλες δυο δούλευαν στην προπαρασκευή
των προϊόντων–, οι οποίες είχαν ανοίξει το δρόμο για τη χει-
ραφέτηση της Αθηναίας. Όταν είχε ανάγκη να κλάψει, πή-
γαινε στο «Πανόραμα» του Ιλισού κι εκεί, με είκοσι λεπτά
το εισιτήριο, έκλαιγε με την ψυχή της, χαζεύοντας τα παρά-
ξενα θεάματα μέσα σε κλουβιά, τα οποία πρόσφεραν επιτή-
δειοι επιχειρηματίες: νάνους, τερατογενέσεις, σιαμαίους,
παιδιά με δυο κεφάλια, γυναίκες με μούσια, άντρες τριχω-
τούς που τυλίγονταν με σιδερένιες αλυσίδες και τις έσπαγαν
με μια ανάσα, άλλους οι οποίοι κατάπιναν σπαθιά ή έβγαζαν
φωτιές από το στόμα και άλλα πολλά και παράξενα που μό-
νο δάκρυα και συμπόνια άξιζαν. Η Ζαμπέτα Χαρβαλιά επέ-
στρεφε στο σπίτι αργά το απόγευμα εξαντλημένη συναισθη-
ματικά από όλον εκείνον το μαζεμένο ανθρώπινο πόνο και
συγχρόνως θυμωμένη για την αισχρή έκθεση κι εκμετάλ-
λευσή του, κι αν δεν είχε εξαντλήσει όλον το θυμό της στα
θεάματα, υπήρχε πάντα ο Κόκος Πρίφτης, ο αμαξάς, ο ο-
ποίος φρόντιζε και τον κήπο και πάνω του μπορούσε εκείνη
να ξεσπάσει την απέχθειά της για το αντρικό φύλο, γιατί,
 όταν ο σιχαμένος είχε κέφια, της έριχνε χαλίκια στο παρά-
θυρο –«Ζαμπετάκι, ξύπνα, Ζαμπετάκι!»– και την κυνηγού-
σε με τις ανήθικες προτάσεις του: «Έλα ν’ αγαπηθούμε».

Ήταν Αρβανίτης ο Κόκος Πρίφτης. Ένας σαραντάρης
Αρναούτης,* κοντός και λιπόσαρκος, με μάτια στο θαλασσί
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του Αρκτικού Ωκεανού. Ήταν επίμονος σαν μουλάρι και
ξεροκέφαλος σαν γάιδαρος, όπως όλοι της ράτσας του, αλλά
γερός σαν ταύρος, παρ’ όλη την αδυναμία του. Παινευόταν
πως καταγόταν από γενναίους Αρβανίτες και πως οι πρό-
γονοί του είχαν πολεμήσει στο πλευρό των Ελλήνων για να
διώξουν τους Τούρκους. Συχνά τον άκουγαν να τραγουδάει
με στεντόρεια φωνή ένα στίχο από παλιό δημοτικό τραγού-
δι: «Αρβανίτες παινεμένοι / πού ’ναι ο Αλή Πασάς, καημέ-
νοι» και καμάρωνε πως οι δικοί του είχαν παίξει το κεφάλι
τους για την απελευθέρωση των Ελλήνων και πως οι Έλ-
ληνες του χρωστούσαν χάρη, την οποία δεν είχαν ξεπληρώ-
σει ακόμα. Είχε γεννηθεί στα Καλύβια της Αττικής και α-
κολούθησε το επάγγελμα του αμαξά, όπως οι παππούδες
του και ο πατέρας του. Ο Κόκος Πρίφτης, σε ένα ντελίριο
μεγαλείου, υποστήριζε πως το επίθετό του, το οποίο στα
Αρβανίτικα σήμαινε «παπάς», το είχε δώσει στην οικογέ-
νειά του κάποιος μακρινός πρόγονος, παπάς στην πραγμα-
τικότητα, από εκείνους τους δέκα χιλιάδες Αρβανίτες τους
οποίους είχε καλέσει ο Θεόδωρος Παλαιολόγος στο Μοριά
μερικά χρόνια πριν από την άλωση της Κωνσταντινούπολης
για βοήθεια στην εξόντωση των Τούρκων που είχαν εν τω
μεταξύ εξαπλωθεί στη Στερεά Ελλάδα. Όταν ο Κόκος έ-
κλεισε τα είκοσι, μετακόμισε με τις καρότσες και τα άλογά
του στη Νεάπολη. Έπαιρνε τα πιο δύσκολα αγώγια, όσα οι
συνάδελφοί του απέφευγαν, δεν έλεγε ποτέ «όχι» σε κανέ-
ναν, έκανε τις πιο επαγγελματικές μετακομίσεις του λεκα-
νοπεδίου, και, κάποια πρωινά μέσα στη βδομάδα, παρέδιδε
μαθήματα ιππασίας σε νεαρές Ατθίδες. Οι νεόπλουτοι, τους
οποίους οι παλαιοί Αθηναίοι σνομπάριζαν, τον εμπιστεύο-
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νταν και τον έβαζαν στα σπίτια τους επειδή ήταν ευγενικός,
είχε καλούς τρόπους και προσεγμένο παρουσιαστικό. Οι ά-
μαξές του γυάλιζαν, οι καρότσες του έλαμπαν από καθα-
ριότητα, τα άλογά του ήταν περιποιημένα με βουρτσισμέ-
νες χαίτες και ουρές. Πολύ γρήγορα άνοιξαν οι δουλειές του
και πήρε δυο υπαλλήλους.

Τον Κόκο Πρίφτη σύστησαν στην Κατίγκω οι Μπαλτα-
τζήδες. Εκείνοι είχαν άμαξα δική τους και προσωπικό αμα-
ξά, αλλά καλούσαν τον Πρίφτη σε έκτακτες περιπτώσεις.
Όταν τον γνώρισε η Κατίγκω, στο σπίτι της οποίας δεν υ-
πήρχαν στάβλοι και αμαξοστάσια, του πρότεινε να δουλέψει
για λογαριασμό της. Ήταν ανάγκη να μπορούν οι πέντε γυ-
ναίκες να μετακινούνται, δίχως προβλήματα, μεταξύ Αρ-
σακείου, Ωδείου, «Παρνασσού», οικίας Μπαλτατζή, εκκλη-
σίας, διάφορων επισκέψεων, χορών και καλεσμάτων στην
περιοχή της Αθήνας και οι κόρες Αλφιέρι, μεγαλωμένες α-
πό τα γεννοφάσκια τους με τα άλογα, να συνεχίσουν την ιπ-
πασία. Εκείνος στην αρχή αρνήθηκε. Είχε κερδίσει αρκετά
χρήματα, οι δουλειές του πήγαιναν καλά με τους δυο υπαλ-
λήλους του, ήταν ήδη σαράντα ετών, ανύπαντρος και είχε
σκοπό να επιστρέψει στα Καλύβια.

«Πρέπει να βρω μια καλή Αρβανιτοπούλα, κυρία Αλφιέ-
ρι, να παντρευτώ και να κάνω οικογένεια. Παραμεγάλω-
σα», της απάντησε ο Πρίφτης ντροπαλά, στριφογυρίζοντας
το καπέλο στα λιγνά χέρια του.

Πάνω στην ώρα η Ζαμπέτα Χαρβαλιά, σταλμένη από
την Κοκόνα Κρυσταλλένια, μπήκε μέσα στο σαλόνι, κρα-
τώντας το δίσκο, να κεράσει τον Αρναούτη γλυκό του κου-
ταλιού. Τον κοίταξε με τα παρδαλά μάτια της και αμέσως
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έπεσε το ταβάνι με τις οροφογραφίες και τον πλάκωσε. Χί-
λια άλογα άρχισαν να καλπάζουν ξέφρενα μέσα στο στήθος
του. Ο κόσμος, έτσι ξαφνικά, βάφτηκε κόκκινος. Καθώς ό-
λα κοκκίνιζαν γύρω του, ο Κόκος Πρίφτης ένιωσε μια ανά-
γκη, σαν πόνο φυσικό, να χώσει τα δάχτυλά του μέσα σ’ ε-
κείνα τα μαλλιά, να γλείψει με τη γλώσσα του τις πανάδες
που στόλιζαν τα πτερύγια της μύτης και τα μάγουλα μέχρι
να τις εξαφανίσει, να πιει την πίκρα από εκείνο το στόμα, να
ρουφήξει τα παρδαλά γατίσια μάτια που τον κοίταζαν με α-
κάλυπτη αντιπάθεια και κατόπιν να σφίξει με τις δυο παλά-
μες του τη λεπτή μέση, να χώσει τα χέρια του κάτω από τη
μακριά φούστα, να βυθίσει το πρόσωπό του στη σχισμή του
στήθους της και να την καταπιεί ολόκληρη. Η Κοκόνα Κρυ-
σταλλένια κατάλαβε την ταραχή του Αρναούτη και με τρό-
πο, δίχως να την πάρει μυρωδιά η ανιψιά της, του έριξε το
δόλωμα –«Είναι χήρα η καημένη η Ζαμπέτα»–, γιατί η
θεία, πιο πρακτική από την Κατίγκω, σκέφτηκε πως δύ-
σκολα θα έβρισκαν έναν άλλο «καθωσπρέπει» αμαξά να του
εμπιστευτούν και τα κορίτσια τους.

Ο Κόκος Πρίφτης ξέχασε μεμιάς Καλύβια-Αρβανιτο-
πούλα-γάμο και συμφώνησε να κάνει και χρέη κηπουρού,
για να βρίσκεται περισσότερο χρόνο μέσα στα πόδια της
μπιρμπιλομάτας με τα κόκκινα μαλλιά, η οποία από την
πρώτη στιγμή τον αντιπάθησε αγιάτρευτα.

«Μ’ έπιασες κότσο, κυρά μου, αλλά χαλάλι σου!» είπε
στο τέλος στην Κατίγκω, λοξοκοιτάζοντας με μάτι θαλασσί
τη Ζαμπέτα.

Η Ζαμπέτα Χαρβαλιά με το απλό μυαλό της, το οποίο
είχε την ικανότητα να φέρνει στα μέτρα της τα πολύπλοκα
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της ζωής, απορούσε πώς αυτή η αυστηρή αριστοκράτισσα
με τις ξενόφερτες συμπεριφορές και την άποψη επί παντός
επιστητού, η οποία με σιδερένια πυγμή κυβερνούσε από το
σαλόνι της το μέγαρο της οδού Πανεπιστημίου με τους ενοί-
κους του, δεν μπορούσε να δει πέρα από τη μύτη της. Πώς
δεν αντιλαμβανόταν ότι η κοινωνία, την οποία είχε περί πολ-
λού, της έθετε όρια ζητώντας της για αντάλλαγμα την προ-
σωπική της ελευθερία. Πώς ήταν δυνατό να την ενδιαφέρουν
περισσότερο οι «κωλοπρέπειες» του κύκλου της, η γνώμη
των κηφήνων της τάξης της ή οι επισκέψεις του αντιπαθη-
τικού ξάδερφού της Τιμολέοντα Χρυσολωρά, ειδήμονα στα
οικογενειακά δέντρα της Αθήνας και στις βλακείες τύπου
«ποιος Αθηναίος αριστοκράτης δε μένει στην πρέπουσα συ-
νοικία της τάξης του», «ποια Αθηναία φοράει το περσινό
της φόρεμα μεταποιημένο» –πράγμα που σήμαινε οικονο-
μικά προβλήματα–, «ποιος κληρονόμησε χρήματα», «ποιος
δεν πήρε πίστωση από την τράπεζα» –δηλαδή κανονική κα-
ταστροφή καθώς το οικονομικό σύστημα της υψηλής κοι-
νωνίας της Αθήνας είχε ήδη αρχίσει να βασίζεται σε πιστώ-
σεις–, «ποιος από τους πλουσίους είναι ανύπαντρος ακόμα»,
και να μη βλέπει ποιες πραγματικά ήταν οι κόρες της, αυτές
οι νεαρές γυναίκες, οι οποίες ζούσαν κάτω από την ίδια στέ-
γη, τόσο διαφορετικές μεταξύ τους αλλά με τεράστια πάθη,
μίση και θυμούς, που μπορούσαν από στιγμή σε στιγμή να
γκρεμίσουν το σπίτι; Πώς ήταν δυνατό η Κατίγκω Χρυσο-
λωρά να μην ενδιαφέρεται να μάθει τι πραγματικά επιθυ-
μούσαν; Όχι ό,τι έδειχναν σ’ εκείνη για να της κάνουν το χα-
τίρι, αλλά αυτό που ήθελαν οι ίδιες. Γιατί μέσα σ’ εκείνο το
«μαυσωλείο» της οδού Πανεπιστημίου, οι ένοικοι περιορί-
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ζονταν μόνο ν’ αναφέρουν απέξω απέξω τα σοβαρά προσω-
πικά τους θέματα και δε μιλούσαν για όσα πραγματικά τις
απασχολούσαν. Να ζητήσει η αριστοκράτισσα και ν’ ακού-
σει τη γνώμη τους – σε ποια ηλικία, αλήθεια, τα «καλά» κο-
ρίτσια αρχίζουν να έχουν γνώμη; Τόσο πολύ την είχε σκλη-
ρύνει η ζωή; Ο αγώνας να διατηρήσει ένα υψηλό βιοτικό ε-
πίπεδο, καθώς έβλεπε τα χρόνια να φεύγουν, με μοναδική
σκέψη να κάνουν οι κόρες της πλούσιους γάμους με τραντα-
χτά ονόματα; Να μην αντιλαμβάνεται η Χρυσολωρά πως ο
κόσμος της συρρικνωνόταν σε λεπτομέρειες ντυσίματος, ε-
πίπλων, φαγητού, κρασιού, «savoir vivre» και «savoir faire»
–της άρεσαν οι γαλλικούρες!– και πως έχανε την ουσία των
πραγμάτων; Είναι σαλεμένοι οι πλούσιοι, σκεπτόταν η Ζα-
μπέτα, δε βλέπουν πέρα από τη μύτη τους. Γιατί η Κατίγκω
Χρυσολωρά-Αλφιέρι δεν έβλεπε πως, ενώ εκείνη έψαχνε
πλούσιο γαμπρό για ν’ αποκαταστήσει τη Θάλεια, εκείνη ή-
θελε να γίνει συγγραφέας και δήλωνε οπαδός ενός καινούρ-
γιου γυναικείου κινήματος. Μισούσε τη γυναικεία φύση της
και τα έμμηνά της, ήταν ενάντια στο γάμο, ενάντια στην οι-
κογένεια, γενικά ενάντια σε όλα. Μόλις τελείωσε το Αρσά-
κειο με άριστα, άρχισε ν’ αρθρογραφεί με επιτυχία στην Ε-
φημερίδα των Κυριών της Καλλιρρόης Παρέν. Για το ταλέ-
ντο της Θάλειας ν’ αραδιάζει στο χαρτί τις σκέψεις της δε
μιλούσε κανένας στο σπίτι, λες και επρόκειτο για αρρώστια,
ενώ εκείνη έγραφε εμπνευσμένα κείμενα με το ψευδώνυμο
«Μια θυμωμένη Αθηναία» και σύχναζε στο «Κέντρο Γυναι-
κείας Κίνησης», γωνία Μουσών και Βουλής. Την είχε δει η
Ζαμπέτα πολλές φορές. Δεν υπήρχε γυναικείο κίνημα εκεί-
νη την εποχή, που να μην είναι πρώτη και καλύτερη η Θά-
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λεια Αλφιέρι. Όλοι το γνώριζαν, μόνο η μητέρα της δεν ήθε-
λε να το παραδεχτεί κι επίτηδες έκανε πως το αγνοούσε, ε-
νώ της κανόνιζε προξενιά πίσω από την πλάτη της. Γνώριζε
κι άλλα η Ζαμπέτα για τη Θάλεια. Τα μάθαινε από διάφορες
πηγές, γιατί «όποιος γυρίζει μυρίζει κι όποιος κάθεται βρο-
μίζει» δικαιολογούσε την περιέργειά της να ψάχνει και να
ξεσκεπάζει προπαντός όσα ήθελαν να κρύψουν οι άλλοι.
Γνώριζε πως η Θάλεια μαζί με τις φιλενάδες της από την
«Κίνηση» γύριζε στα μπορντέλα –«οίκους ανοχής» τα έλεγε
ευγενικά ο κόσμος!– και μοίραζε στις πουτάνες φυλλάδια,
γραμμένα στο χέρι, για τα δικαιώματά τους: καλύτερες
συνθήκες εργασίας, καθαριότητα, μείωση των ωρών εργα-
σίας, εβδομάδα έξι ημερών και τακτική ιατρική εξέταση. Οι
ιερόδουλες τις έκριναν γραφικές και διασκέδαζαν μαζί τους,
ενώ οι τσάτσες τις έβριζαν και τις έδιωχναν: «Φύγετε από
’δω, σιχαμένες λεσβίες, να πάτε στο διάολο!» Η Κατίγκω
Χρυσολωρά αγόραζε καθημερινά εφημερίδες, αλλά ποτέ
αυτή της Παρέν, από πείσμα, και όταν η Θάλεια την έφερνε
στο σπίτι και την άφηνε ανοιχτή στη σελίδα των άρθρων
της, έτσι τάχα παρατημένη κατά τύχη πάνω στον καναπέ
του σαλονιού, η Κατίγκω πάλι την αγνοούσε. Την δίπλωνε,
δίχως να της ρίξει ούτε μια ματιά, και φώναζε τη Ζαμπέτα.

«Πέτα αυτή την πατσαβούρα στα σκουπίδια», την διέ-
ταζε με περιφρόνηση.

«Κοίταξε, επιτέλους, την κόρη σου! Αναγνώρισέ την!» ή-
θελε να της φωνάξει η Ζαμπέτα. Ήθελε να την αρπάξει από
τους ώμους και να της τρίψει την εφημερίδα στα μούτρα.
«Ξέρεις πολλές κόρες, κυρά μου, που έχουν τις λέξεις εύκο-
λες, όπως η Θάλεια, και γεμίζουν με αυτές εφημερίδες;»
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Αντί γι’ αυτό, έβγαινε στην αυλή και κάπνιζε ένα ακόμα
τσιγάρο για να συνέλθει από τη σύγχυση. Αυτές οι καθημε-
ρινές συγχύσεις τής είχαν ρημάξει την τσέπη. Επίδομα κα-
πνίσματος έπρεπε να της κόψει η κυρία Κατίγκω Χρυσο-
λωρά-Αλφιέρι, με το διπλό επίθετο των Γκάγκαρων!

Η Κατίγκω Χρυσολωρά δεν έβλεπε πως η Δανάη είχε
ταλέντο στο σχέδιο και στη ζωγραφική και το όνειρό της ή-
ταν να φοιτήσει στη Σχολή Καλών Τεχνών του Πολυτεχνείου
Αθηνών, ενώ η Κατίγκω την πίεζε για εκείνα τα μαθήματα
πιάνου –«πού ακούστηκε κόρη καλής οικογένειας να μην
ξέρει να παίζει πιάνο!»– και δεν ήθελε να παραδεχτεί πως η
Δανάη έπαιζε με δυσκολία, δίχως ταλέντο, μόνο επειδή την
υποχρέωνε η μητέρα της και για ν’ αποφεύγει τους καθημε-
ρινούς καβγάδες μαζί της. Η Χρυσολωρά δεν έβλεπε ή μάλ-
λον δεν άκουγε πως η κόρη της έπαιζε πιάνο λες και κάποι-
ος τής είχε βάλει ένα περίστροφο στο κεφάλι. Όταν άρχιζε
εκείνες τις ασκήσεις πάνω στα πλήκτρα, οι ένοικοι του σπι-
τιού ήθελαν να τινάξουν τα μυαλά τους στον αέρα. Όμως, η
Κατίγκω Χρυσολωρά, όσα δεν μπορούσε να επιβάλει στις
άλλες δυο κόρες της, τις γλωσσούδες κι επαναστάτριες, τα
επέβαλε στην πιο μικρή και αδύναμη. Αλλά δεν έβλεπε και
κάτι άλλο, φοβερό και τρομερό: πως η κόρη της ήταν ερω-
τευμένη με τον ξάδερφό της, το μικρό γιο των Μπαλτατζή-
δων, και πως κι εκείνος ανταποκρινόταν με τα ίδια αισθή-
ματα. Αλί και τρισαλί τους αν το έπαιρνε χαμπάρι η αρι-
στοκράτισσα ή οι γονείς του λεγάμενου! Η Ζαμπέτα είχε τα
δίχρωμα μάτια της ανοιχτά κι έβλεπε τι γινόταν γύρω της,
προπαντός όσα προσπαθούσαν να κρύψουν οι άλλοι. Είχε α-
πό καιρό παρατηρήσει τα βλέμματα που αντάλλαζαν οι δυο
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τους, κάτι αγγίγματα τυχαία δήθεν, και μια φορά τούς είχε
τσακώσει να φιλιούνται στο σκοτεινό διάδρομο που οδη-
γούσε στην κουζίνα, αλλά τους είχε δει και δυο φορές ραντε-
βουδάκι στο Ζάππειο. Κάποια φορά, καθώς καθάριζε το
δωμάτιο της Δανάης, είχε βρει ξεχασμένο κάτω από το μα-
ξιλάρι της ένα γράμμα με όρκους αιώνιας αγάπης, χιλιοδι-
πλωμένο και μουσκεμένο με δάκρυα. Το έκρυψε στην τσέπη
της και, όταν το μεσημέρι επέστρεψε η λεγάμενη, της το έ-
δωσε με τρόπο.

«Πρόσεξε, καημένη μου, αν σε πάρει χαμπάρι η μάνα
σου, φίδι που σ’ έφαγε! Θα έχουμε τραγωδίες», της ψιθύρι-
σε, καθώς η Δανάη γινόταν κατακόκκινη σαν παντζάρι κι έ-
χανε τη μιλιά της. «Τι με κοιτάζεις έκπληκτη, με μάτια σαν
πιατάκια του γλυκού; Εγώ δεν είμαι τυφλή όπως η μάνα
σου!» της είχε πει η Ζαμπέτα και την άφησε σύξυλη στη
μέση της τραπεζαρίας.

Και τι σχόλια να κάνει για την «κόμισσα», όπως την α-
ποκαλούσε ειρωνικά, η οποία είχε τρόπους βασίλισσας αλ-
λά θυμούς χωριάτισσας; Η σπουδαία αμαζόνα, όπως έλεγε
ο βλαμμένος ο Πρίφτης, άλλοτε ήταν γεμάτη υποσχέσεις ό-
πως το πρωινό και άλλοτε σκοτεινή όπως η νύχτα. Η Λάου-
ρα Αλφιέρι, που το έξω της ήταν σιωπηλό και αδιάφορο, ε-
νώ το μέσα της ένα χάος, έπαιζε θεϊκή μουσική στο πιάνο –
έκλαιγαν ώς και τα άψυχα όταν την άκουγαν, ακόμα και οι
ήρωες των οροφογραφιών δάκρυζαν!– και της άρεσαν οι πο-
λύπλοκες θεωρίες, τις οποίες κανένας δεν καταλάβαινε, ενώ,
αν την ρωτούσες, ούτε η ίδια μπορούσε να εξηγήσει το γιατί
της άρεσαν. Η κοντέσα Λάουρα Αλφιέρι, όπως την αποκα-
λούσαν λόγω ιταλικής καταγωγής, που ζωντάνευε μόνο ό-
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ταν έπιανε την τράπουλα στα χέρια της, όχι για πασιέντσες,
όπως έκανε η Κοκόνα Κρυσταλλένια τα βράδια για να πε-
ράσει την ώρα της, αλλά για να παίξει πόκερ με αντίπαλο
τον ίδιο της τον εαυτό –αν ήταν δυνατό!– και με πάθος με-
γάλου χαρτοπαίκτη, πάντα κρυφά από τη μητέρα της, η ο-
ποία απαγόρευε τα χαρτιά και η πασιέντσα ήταν το μονα-
δικό επιτρεπόμενο παιχνίδι στο σπίτι, και αυτό με γκρίνια
και πικρόχολα σχόλια. Η «κόμισσα» τις υπόλοιπες ώρες
χανόταν σε ονειροφαντασίες και γινόταν στο τέλος διάφανη.
Όταν η Ζαμπέτα την έβλεπε να κάθεται μόνη της, ώρες α-
τέλειωτες, στον κήπο, μ’ εκείνο το πράσινο βλέμμα που, όσο
περνούσε η ώρα, έπαιρνε το σκούρο χρώμα των δέντρων,
την πλησίαζε.

«Ξύπνα, “κόμισσα”», της έλεγε. «Η ζωή δεν είναι ένα
ζώο βαλσαμωμένο. Η ζωή δεν είναι το σαλόνι των Χρυσο-
λωράδων, με τις πορσελάνες, τους πίνακες, τα κινέζικα βά-
ζα, τα ασημένια μαχαιροπίρουνα με το θυρεό των Αλφιέρι
σκαλισμένο στις λαβές τους! Είναι μια διαρκής ανακατω-
σούρα, τρέξιμο, γεγονότα απρόβλεπτα, αλλαγές, προβλή-
ματα, και δεν αξίζει τον κόπο να προβληματιζόμαστε, γιατί
πάνω στην προσπάθεια αρρωσταίνουμε, ερωτευόμαστε,
πεθαίνουμε, χάνουμε το μάτι μας!»

�	

Η Κατίγκω σηκώθηκε από την πολυθρόνα, έσκυψε στο
τζάκι και σκάλισε τη φωτιά. Κοίταξε το ρολόι πάνω στο
κομοδίνο. Με έκπληξη είδε πως κόντευε να ξημερώσει. Είχε
περάσει πάλι δυο ολόκληρες ώρες ν’ αναμασάει τις ίδιες ανα -
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μνήσεις, δίχως σωτηρία! Η Κατίγκω έψαχνε, ερευνούσε, ε-
ξέταζε και ανέλυε μέρες, μέρες συνηθισμένες, όμως μοναδι-
κές, διαφορετικές η μια από την άλλη, ανεπανάληπτες, αλλά
και παράξενα ίδιες μεταξύ τους. Με το μυαλό της απαριθ-
μούσε γεγονότα, μήνες, χρόνια, που στο τέλος μπερδεύο-
νταν όλα στη διαρκή ροή του χρόνου. Η κάθε μέρα της ήταν
ένα ορυχείο γεγονότων, σκέψεων, εικόνων, υποθέσεων, ξε-
χασμένων ιστοριών από τα περασμένα. Αναστέναξε και σκέ -
φτηκε πως δε θα γλύτωνε ποτέ από το παρελθόν της, πως
το παρελθόν της είχε βρικολακιάσει και της έπινε το αίμα,
καθώς τα τρέχοντα προβλήματά της δεν την άφηναν να ξε-
χάσει. Εκείνο το τετραπλό πένθος –ο πατέρας της, ο σύζυ-
γός της, η αξιοπρέπειά της και το καλό της όνομα– ήταν
δυσβάσταχτο. Η φασαρία των ξενύχτηδων, που γιόρταζαν
με πανηγυρισμούς και βεγγαλικά τον καινούργιο χρόνο, εί-
χε από ώρα κοπάσει. Κάπου, όμως, πολύ κοντά της, μια
παρέα κανταδόρων έπιασε ένα δίστιχο: «Άνοιξε το παράθυ-
ρο / το κρυσταλλένιο τζάμι / έχω δυο λόγια να σου πω / και
σφάλισέ το πάλι».

«Θα ξεσηκώσουν πάλι τη γειτονιά», μονολόγησε με θυ-
μό η Κατίγκω και πλησίασε στο παράθυρο.

Τα περισσότερα σπίτια της οδού Πανεπιστημίου ήταν
φωτισμένα. Στην απέναντι μεριά του δρόμου, έξω από το
μέγαρο των Σλίμαν, είδε μια σειρά από άμαξες σταματη-
μένες. Μπροστά από το Οφθαλμιατρείο Αθηνών, τρεις κου-
τσαβάκηδες τραγουδούσαν για τα κάλλη και τις χάρες κά-
ποιας πεισματάρας αφιλότιμης. Στο φως της πανσελήνου,
η Κατίγκω αναγνώρισε τον έναν από τους τρεις: τον Κόκο
Πρίφτη με την κιθάρα του. Δεν ξαφνιάστηκε. Είχαν συνη-
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θίσει πια το αγιάτρευτο πάθος του για τη Ζαμπέτα Χαρβα-
λιά και τις καντάδες του. Εκείνη έκανε την κουφή, ενώ οι υ-
πόλοιποι στο σπίτι και στη γειτονιά μετάνιωναν γιατί δεν
ήταν οι ίδιοι κουφοί στην πραγματικότητα. Όταν ο καημός
του Αρναούτη ξεχείλιζε και γινόταν αβάσταχτος, στο τέλος
της καντάδας έβγαζε το σουγιά από την τσέπη του κι έκοβε
τις χορδές της κιθάρας του προς τιμήν της.

Ο αφιλότιμος, δεν το βάζει κάτω! Τόσες βρισιές, τόση α-
πέχθεια, τόση περιφρόνηση εισπράττει από την κοκκινο-
μάλλα κι εκείνος ακόμα ελπίζει σε ένα της χαμόγελο. Πόση
απόρριψη χρειάζεται για να το πάρει απόφαση πως η Ζα-
μπέτα δεν τον θέλει; σκέφτηκε η Κατίγκω καθώς κοίταζε
μέσα από τις γρίλιες. Προς στιγμήν χάθηκε στα μοναχικά
μονοπάτια του μυαλού της, ώσπου άκουσε φωνές από τα
γύρω σπίτια:

«Φύγετε από ’δω, αλήτες, θα φωνάξουμε την Αστυνο-
μία».

Η Κατίγκω επέστρεψε στην πολυθρόνα της. Το πρωί θα
του μιλούσε, αποφάσισε. Θα τον φοβέριζε να σταματήσει
τις καντάδες, γιατί έτσι έβαζε σε κίνδυνο την υπόληψη της
οικογένειάς της. Τι θα σκεπτόταν η γειτονιά; Ο κόσμος θα
νόμιζε πως οι καντάδες γίνονταν για κάποια από τις κόρες
της. Αυτό μόνο τής έλειπε στην κατάσταση που βρισκόταν:
Να βγάλουν και κακό όνομα οι κόρες της! Είχε αποτύχει με
τις κόρες της. Είχε μείνει έκπληκτη όταν κατάλαβε πως οι
κόρες της είχαν ένα δικό τους εσωτερικό κόσμο, υπόγειο,
 από όπου εκείνη ήταν αποκλεισμένη. Έναν κόσμο από σκέ-
ψεις, επιθυμίες, πρωτοβουλίες, κι εκείνη, η μητέρα τους,
δεν είχε καμιά θέση. Είχε αποτύχει με τα παιδιά της. Του-
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λάχιστον με τις δυο μεγάλες κόρες της. Συγκέντρωσε την
προσοχή και τις φροντίδες της στη Δανάη, η οποία ήταν μι-
κρή και η Κατίγκω μπορούσε ακόμα να την επηρεάζει. Τον
τελευταίο καιρό όμως, φαινόταν πως είχε ατυχήσει και με
τη μικρότερη. Σχολή Καλών Τεχνών του Πολυτεχνείου Α-
θηνών, αυτό τής ετοίμαζε η Δανάη, μαζί με ανορεξίες, με-
λαγχολία και κλάματα έτσι στα καλά καθούμενα, δίχως λό-
γο. Πόσες φορές δεν έφερε τον οικογενειακό τους γιατρό
στο σπίτι για να την εξετάσει! Η Κατίγκω φοβόταν για α-
δενοπάθεια ή, το χειρότερο, φυματίωση –«το χτικιό», ό-
πως το ονόμαζε ο λαός–, αρρώστια η οποία θέριζε εκείνη
την εποχή στην Αθήνα.

«Δεν είναι άρρωστη, κυρία Χρυσολωρά. Απλώς, περνάει
δύσκολη εφηβεία», έκανε τη διάγνωση ο επιστήμων και
σύστησε μια κουταλιά μουρουνόλαδο τη μέρα.

«Μην πηγαίνεις κόντρα στην κόρη σου, Κατίγκω, άλλα-
ξαν οι καιροί. Η εφηβεία της Δανάης δεν έχει καμιά σχέση
με αυτή που περάσατε εσύ και η Μαργιόλα. Έχουν γίνει όλα
τόσο πολύπλοκα για τους νέους! Εμείς στην εποχή μας κα-
λά καλά δε μαθαίναμε γράμματα, τώρα η κόρη σου θέλει να
μπει και στο Πολυτεχνείο!» την σταματούσε η Κρυσταλλέ-
νια πριν η Κατίγκω πάρει τον κατήφορο των καβγάδων με
τη Δανάη, που οδηγούσαν σε περισσότερα κλάματα και
απερ γίες πείνας.

Κατόπιν, η Κατίγκω σκέφτηκε τη Θάλεια. Εκείνη την
ενδιέφερε μόνο η κατάκτηση μιας προσωπικής αυτονομίας.
Δεν ήταν ωραία όπως η Λάουρα και, δυστυχώς, δεν μπο-
ρούσε ν’ αποφύγει τη σύγκριση. Ήταν συμπαθητική, ετοι-
μόλογη, έξυπνη, γενναιόδωρη. Ήταν η πεμπτουσία μιας ανα -
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τρεπτικής ειρωνείας. Κάποιες φορές φάνταζε ωραία γιατί
είχε χάρη στις κινήσεις και μια φυσική συστολή, η οποία ερ-
χόταν σε αντίθεση με τον τολμηρό χαρακτήρα της. Δεν ά-
ντεχε καμιά μητρική επιβολή και καμιά συζήτηση για γάμο.

«Δε θέλω να παντρευτώ. Δε θέλω ν’ ανήκω σε κανέναν.
Μόνο στον εαυτό μου. Τι κέρδος έχει μια γυναίκα από το
γάμο εκτός από παιδιά, βάσανα και χαβαλέ στο κεφάλι
της;»

Πού είχε μάθει τέτοιες λέξεις του δρόμου μια Θάλεια
Αλφιέρι; Εκφράσεις τις οποίες συνήθιζαν να χρησιμοποιούν
οι «τσατσέλες»; Στις φεμινίστριες τις οποίες συναναστρε-
φόταν; Ποιον πίστευε πως εκδικιόταν με τη συμπεριφορά
της; Την οικογένειά της; Το όνομα των Αλφιέρι; Τη μητέρα
της; Την κοιτούσε η Κατίγκω και δεν ήταν σίγουρη πως αυ-
τό το τέρας ήταν κόρη της. Τίποτα δεν της έλειπε: Κορμί
λυγερό όταν δεν το φυλάκιζε μέσα σε αυστηρά μονόχρωμα
φορέματα, πρόσωπο συμπαθητικό όταν δεν ήταν θυμωμέ-
νη, μυαλό όταν δεν το χρησιμοποιούσε εναντίον των α-
ντρών. Δεν την ενδιέφερε τίποτα, ούτε το ολόγιομο φεγγάρι
ούτε τα ρομαντικά τραγούδια ούτε η φιλολογία του έρωτα.
Της έφτανε μια κουβέντα για ν’ αρχίσει έναν πόλεμο δίχως
έλεος:

«Εγώ δε θέλω έρωτες και γάμους. Οι άντρες φτιάχνουν
τους κανόνες και ορίζουν τι είναι εξυπνάδα και τι όχι. Εγώ
είμαι έξυπνη και αγαπώ το μυαλό μου! Δεν περιμένω από
αυτούς να μου το πούνε. Δεν έχω την ανάγκη τους. Εγώ θέ-
λω με τα άρθρα μου ν’ αλλάξω τον κόσμο. Το κοινωνικό σύ-
στημα. Τον τρόπο που σκέπτονται οι γυναίκες. Να γκρεμί-
σω αυτό τον τοίχο του φόβου, με τον οποίο κάθε γυναίκα
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γεννιέται, φόβο να προφέρει την αλήθεια όπως την βλέπει,
δίχως να την ωραιοποιεί ή να την καμουφλάρει για να είναι
αρεστή στους άντρες».

Είχε το ταλέντο να κάνει πολλά πράγματα συγχρόνως,
με το ίδιο πάθος που οι σπουδαίοι άντρες είναι ικανοί ν’ α-
φιερώνουν μόνο σ’ ένα. Όταν έπαιρνε φόρα για το αγαπη-
μένο της θέμα –τους άντρες–, δεν την σταματούσε ούτε ο
Θεός:

«Οι άντρες βρίσκουν λόγους για να πεθαίνουν. Εμείς οι
γυναίκες για να ζούμε. Οι άντρες είναι καλοί μόνο στο να
προκαλούν και ν’ αρχίζουν πολέμους. Στο να νιώθουν εξου-
σιοδοτημένοι να καταστρέφουν όταν φορούν τη στολή και
αρπάζουν ένα όπλο. Δεν υπάρχει αιτία αρκετή για να κατα-
στρέψει κανείς τη ζωή με τέτοιο τρόπο. Δεν υπάρχει ούτε
πατρίδα ούτε Θεός, που ν’ αξίζει μια τέτοια θυσία!»

Ήταν μια κατηγορία ενάντια στον πόλεμο. Ενάντια σε
όσους τον επιζητούν και τον κηρύσσουν, στο στόμα της ό-
μως, έτσι όπως αδιακρίτως αράδιαζε τις φράσεις, η δίκαιη
κατηγορία έχανε την αρχική της αξία, τον πρωταρχικό
σκοπό της, κι έμεναν μόνο οι λέξεις «πατρίδα», «Θεός» και
«άντρες», όλα στο πυρ το εξώτερο.

«Σοσιαλίστρια! Αναστήσαμε μια σοσιαλίστρια!» έλεγε η
Κοκόνα Κρυσταλλένια έκπληκτη σε μια απαρηγόρητη Κα-
τίγκω κι έκανε το σταυρό της. «Άλλο κακό να μη δούμε!»

Αυτή η κόρη πρέπει να είναι άρρωστη. Κάτι έχει ξελα-
σκάρει στο μυαλό της.

«Αν είσαι άρρωστη, να φωνάξουμε το θείο Αριστείδη να
σε κουράρει. Να σε φέρει στα συγκαλά σου!» πίεζε η Κατί-
γκω στα πρόθυρα πανικού.
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«Δεν έχω τίποτα. Το μυαλό μου δουλεύει μια χαρά. Αυτό
είναι που δε σου αρέσει», γλώσσευε η Θάλεια.

Και βέβαια, εκείνο που μόνο ενδιέφερε τη Θάλεια Αλφιέ-
ρι ήταν να κερδίζει η ίδια χρήματα.

«Οι γυναίκες δεν κερδίζουν οι ίδιες χρήματα. Οι γυναί-
κες της τάξης μας τα παντρεύονται», πύκνωνε ο λόγος της
Κατίγκως.

Αμέσως σκοτείνιαζε η Θάλεια.
«Κι εσύ που όχι μόνο τα παντρεύτηκες, αλλά τα ερωτεύ-

τηκες κιόλας, τι κατάλαβες; Τι κέρδισες;» της αντιμιλούσε
και η Κατίγκω έμενε άλαλη.

Η μνήμη της άνοιγε αμέσως στη σελίδα του Φραγκί-
σκου. Ένιωθε το αίμα ν’ ανεβαίνει στο κεφάλι της. Εκείνα
τα λόγια –αλχημεία των λέξεων– έβρισκαν απόλυτα το
στόχο τους, αλλά η Κατίγκω δεν είχε τη δύναμη ούτε χα-
στούκι να της δώσει για την ανήκουστη αυθάδεια. Κλεινό-
ταν στο δωμάτιό της κι εκεί, δίχως μάρτυρες, επέτρεπε
στον εαυτό της να καταρρεύσει. Εν ονόματι όλων των μανά-
δων του κόσμου, έλεος! Έλεος! Ό,τι είχε ζήσει μέχρι τότε,
εκείνο το σκοτεινό, το πρόστυχο, το βρόμικο, το βασανισμέ-
νο, ήταν αποτυπωμένο στο σώμα της, στα κόκκαλά της. Το
είχε απωθήσει για να μην το θυμάται, αλλά δεν μπορούσε να
το αλλάξει. Θα έπρεπε να το αποδεχτεί. Ν’ αποδεχτεί την
αλήθεια, δηλαδή το ναυάγιο και τη χρεωκοπία του γάμου
της. Μπορούσε να εξαπατήσει το νου της. Μπορούσε να πα -
ραποιήσει τα συναισθήματά της, να μπερδέψει με κόλπα την
αντίληψή της, να κοροϊδέψει τον οργανισμό της με φάρμα-
κα, όμως ήταν σίγουρη, με αλάθητο ένστικτο, πως, αν δεν
παραδεχόταν τη συγκεκριμένη αλήθεια, θα ερχόταν μια μέ-
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ρα που το ίδιο της το σώμα θα της ζητούσε τα ρέστα. Θα
της ζητούσε λογαριασμό κι ευθύνες μέσα από κάποια πολύ
σοβαρή αρρώστια, και αυτή η μέρα ήταν πολύ κοντά.

Γάμο και χρήματα! Αυτά ήθελε η Κατίγκω και για τις
τρεις κόρες της. Και τα δυο εξαιρετικά χρήσιμα. Τι άλλο να
κυνηγήσει μια γυναίκα; Το Κεφάλαιο, σκέφτηκε η Κατί-
γκω και σηκώθηκε από την πολυθρόνα. Το Κεφάλαιο είναι
ανίκητο. Το Κεφάλαιο νικάει τα πάντα, ακόμα και το θάνα-
το. Το πρόσωπό της σκλήρυνε. Η ίδια ήταν πλούσια σε ι-
στορία και φτωχή σε οικονομική δύναμη. Μέσα σε πέντε
χρόνια από την εγκατάστασή τους στην Αθήνα, είχε ξοδέ-
ψει τα χρήματα που είχε φέρει μαζί της από τη Σικελία.
Κατά διαστήματα αναγκάστηκε να πουλήσει κρυφά κάποιους
πίνακες, πολλά από τα κοσμήματά της, τα ασημένια σερβί-
τσια της προίκας της και, στο τέλος, να βάλει υποθήκη το
σπίτι της. Τα χρήματα στήριξαν έναν ψεύτικο τρόπο ζωής,
μια επιφάνεια που δεν είχε κανένα βάθος. Έπρεπε να κατα-
πίνει την τεράστια υπερηφάνειά της, να χώνεται σαν την κλέ-
φτρα μέσα στα υπόγεια ενεχυροδανειστήρια της  οδού Αιό-
λου και ν’ αφήνει στους βρόμικους πάγκους πολύτιμα αντι-
κείμενα, κομμάτια από τη ζωή της, καθένα μια ανά μνηση
εξίσου πολύτιμη με τα άψυχα. Όλα είχαν το κόστος τους: ι-
διωτικά σχολεία, μαθήματα Γαλλικών στο σπίτι, μαθήμα-
τα χορού με το χοροδιδάσκαλο των Ανακτόρων, στολές ιπ-
πασίας, τουαλέτες βραδινές για τους χορούς των Ανακτόρων
και του «Παρνασσού», καλοκαιρινές διακοπές σε πολυτελές
ξενοδοχείο του Νέου Φαλήρου, ενοικίαση εξο χικής κατοι-
κίας στην Κηφισιά, λούσα για μια κοινωνική ζωή μεγαλύ-
τερη από την τσέπη της, που θα της επέτρεπε όμως να επι-
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δείξει τις κόρες της, ενώ ήλπιζε πως κάποιος, κεραυνόπλη-
κτος από την ομορφιά της Λάουρας, θα καταθέσει στα πό-
δια της εαυτό και περιουσία. Το σπίτι γέμισε μνηστήρες. Η
Κατίγκω κέρβερος! Πέρασαν όλοι από το κόσκινό της, κα-
νένας όμως δεν ήταν όπως τον ήθελε. Κανένας δεν πληρούσε
τις προϋποθέσεις γιατί δεν της έφτανε μόνο μια άνετη ζωή
για την ωραία κόρη της. Πίσω υπήρχαν άλλες δυο, δίχως τα
χαρίσματα της Λάουρας, δίχως προίκα, μόνο με τις εγγυή-
σεις σπουδαίων ονομάτων, αλλά τα σπουδαία ονόματα δεν
τρώγονταν. Έπρεπε να βρει κάποιον διατεθειμένο ν’ αγορά-
σει όλο το πακέτο: σύζυγο, υποθήκη σπι τιού, κουνιάδες και
πεθερά. Πεθερά! Τι βάρβαρη λέξη, αλή θεια! σκέφτηκε η Κα-
τίγκω και αναστέναξε. Κάποια λύση θα υπάρχει. Πάντα υ-
πάρχει ένας δρόμος που πρέπει να τον αναζητήσουμε και να
τον βρούμε.

Σηκώθηκε και άρχισε να βηματίζει μέσα στο δωμάτιο.
Στην Αθήνα του 1902, το κοινωνικό επίπεδο ήταν μόνιμο,
γεννιόσουν σ’ αυτό, και τίποτα δεν είχε τη δύναμη να το αλ-
λάξει, ούτε πόλεμος ούτε αρρώστια ούτε θάνατος, παρά μό-
νο η οικονομική καταστροφή. Οι σκέψεις αυτές, τα τελευ-
ταία χρόνια, ήταν κάτι φυσικό για την Κατίγκω Χρυσολω-
ρά, όπως και όλα τα άλλα –κανόνες, συμβιβασμοί και στε-
ρεότυπα–, πάνω στα οποία είχε συρρικνωθεί η ζωή της. Τι
θεωρούνταν «πρέπον» ή μη έπαιζε τον πιο σημαντικό ρόλο
στη ζωή της, όπως είχε εξελιχτεί μετά τη χρεωκοπία του
γάμου της. Με τη βεβαιότητα πως είχε έρθει πια η ώρα να
παίξει το «τελευταίο της χαρτί», αποφάσισε να ζητήσει τη
βοήθεια του ξάδερφου Τιμολέοντα Χρυσολωρά.

Δε χρειαζόταν πολύ για να καταλάβει κανείς πως ο Τι-
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μολέων Χρυσολωράς, διπλωμάτης καριέρας, ήταν ειδικός
στο πρωτόκολλο και το «savoir faire». Έφτανε μόνο να τον
δεις με την περιποιημένη φαλάκρα του, το κοντοκομμένο
γενάκι, τα γυαλισμένα νύχια του, το άψογο ντύσιμο και την
κλασική γαρδένια στο πέτο, για να καταλάβεις πως αυτός ο
εβδομηντάρης με την περισσή χάρη ήταν η αυθεντία και η
επιτομή της κομψότητας. Είχε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό
του και πίστευε πως υπερείχε απ’ όλους τους γνωστούς και
φίλους του γιατί, λόγω επαγγέλματος, είχε ταξιδέψει πολύ,
τον καιρό που τα ταξίδια ήταν σπάνια, είχε διαβάσει όλους
τους κλασικούς, όταν ο περισσότερος κόσμος ήταν αγράμ-
ματος, ήξερε όλες τις όπερες και τους μουσουργούς τους
και είχε παρακολουθήσει τις σπουδαιότερες παραστάσεις
σε όλη την Ευρώπη. Είχε γνώμη για τα πάντα, βαθιά γνώ-
ση της ανθρώπινης φύσης και μπορούσε να κρατήσει ζω-
ντανή κι ενδιαφέρουσα οποιανδήποτε συζήτηση για θέματα
που απασχολούσαν την κοινή γνώμη.

«Όταν οι νεόπλουτοι της τωρινής ανώτερης αθηναϊκής
τάξης έβοσκαν πρόβατα στους βράχους της Ακρόπολης,
 εγώ παρακολουθούσα “Φάουστ” στην Όπερα της Βιέννης»,
συνήθιζε να λέει με περιφρόνηση για τους καινούρ γιους Α-
θηναίους, οι οποίοι, λόγω οικονομικής ευμάρειας, είχαν ξε-
φυτρώσει τα τελευταία χρόνια στην πόλη και διεκδικούσαν
μια θέση στην «καλή» αθηναϊκή κοινωνία.

Ο Τιμολέων Χρυσολωράς έμπαινε σε όλα τα επώνυμα
σπίτια της Αθήνας και ήξερε απέξω κι ανακατωτά τα με-
γάλα «τζάκια» και τα γενεαλογικά τους δέντρα. Παράλλη-
λα, γνώριζε όλα τα ειδύλλια της πρωτεύουσας, κρυφά και
φανερά, ποιες κόρες καλών οικογενειών είχαν κανονισμέ-
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νους γάμους από τα γεννοφάσκια τους, το ύψος της προίκας
της καθεμιάς, αδυναμίες και τάσεις της κάθε οικογένειας,
από αλκοολισμό και τρέλα μέχρι αυτοκτονίες, αποβολές, ε-
γκυμοσύνες, κρυφές εκτρώσεις. Μέσα στο μυαλό του είχε
μια ενημερωμένη λίστα με τις οικογένειες που είχαν κρυμ-
μένα μυστικά, τι είδους ήταν αυτά, τραγικούς έρωτες, μοι-
χείες, ποιες γυναίκες κεράτωναν τους άντρες τους, ποιοι
σύζυγοι έδερναν τις γυναίκες τους, ποιοι διατηρούσαν ερω-
μένη, και όλα τα σκάνδαλα και μυστήρια των τελευταίων ε-
βδομήντα ετών, από την εποχή της σύστασης του ελληνικού
κράτους και του βασιλιά Όθωνα.

Ο Τιμολέων Χρυσολωράς ήταν μακρινός συγγενής της
οικογένειας. Καθώς κανείς δεν ήταν σίγουρος για το βαθμό
συγγένειας, ο οποίος χανόταν στις πολύπλοκες και μπερδε-
μένες διακλαδώσεις του γενεαλογικού δέντρου των Χρυσο-
λωράδων του Βυζαντίου, η Κατίγκω και η Κρυσταλλένια
τον υπολόγιζαν για ξάδερφο. Είχε γεννηθεί στην Αίγινα, ό-
ταν η οικογένειά του, μαζί με άλλες λογίων, πολιτικών, ο-
πλαρχηγών και αρχόντων, είχε καταφύγει στο μικρό νησί
του Σαρωνικού –αργότερα προσωρινή πρωτεύουσα της Ελ-
λάδας–, την εποχή της Τουρκοκρατίας. Όταν το Σεπτέμβρη
του 1834 ανακηρύχτηκε πρωτεύουσα του ελληνικού κρά-
τους η Αθήνα, η οικογένεια του Τιμολέοντα μετακόμισε κι
εγκαταστάθηκε σ’ ένα διώροφο, κοντά στο σπίτι του παλιού
γείτονά τους από την Αίγινα Κοντοστάβλου, μπροστά σ’ ένα
βαθύ ρέμα, το οποίο αργότερα θα διαμορφωνόταν στην οδό
Σταδίου. Το σπίτι του Κοντοστάβλου χρησίμευε εκείνη την
εποχή για ανάκτορο του Όθωνα και βρισκόταν σ’ ένα πλά-
τωμα, το οποίο ονομάστηκε κατόπιν πλατεία Κολοκοτρώ-
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νη. Ο Τιμολέων Χρυσολωράς σπούδασε στο εξωτερικό κι έ-
ζησε ως διπλωμάτης πολλά χρόνια σε διάφορες πρωτεύου-
σες της Ευρώπης. Παντρεύτηκε μια Γαλλίδα αριστοκράτισ-
σα, με την οποία χώρισε έπειτα από είκοσι χρόνια γάμου,
δίχως ν’ αποκτήσει παιδιά, γιατί ο γάμος τους κουράστηκε
στις πολλές μετακινήσεις. Από χρόνια σε επαγγελματικό
παροπλισμό, ο Τιμολέων Χρυσολωράς περνούσε τις μέρες
του στην «Αθηναϊκή Λέσχη» με την αφρόκρεμα της ελληνι-
κής διανόησης, διαβάζοντας καθημερινά όλο τον αθηναϊκό
Τύπο, ενώ συζητούσε για πολιτική ανεβοκατεβάζοντας, με
το νου του πάντα, βασιλιάδες και κυβερνήσεις. Ο λόγος του
είχε κύρος. Η παρουσία του σπουδαιότητα.

Όταν η Κατίγκω και οι κόρες της επέστρεψαν στην Ελ-
λάδα, ο Τιμολέων Χρυσολωράς έγινε αμέσως τακτικός επι-
σκέπτης του μεγάρου της οδού Πανεπιστημίου. Ερχόταν
κάθε Κυριακή μεσημέρι να γευματίσει μαζί τους, κομψός
μέχρι υπερβολής, με την κλασική γαρδένια στο πέτο, το
κουτί με τις πάστες από το ζαχαροπλαστείο του Ζαχαρά-
του και όλα τα τελευταία νέα της αθηναϊκής κοινωνίας, τα
οποία αποκάλυπτε στις ξαδέρφες του πάντα στο τέλος του
γεύματος, μεταξύ γλυκού και καφέ. Η Κατίγκω, μέσα στο
σαλόνι που τόνιζε την κυριαρχία της πάνω στα υλικά αγαθά
της ζωής της, τα υπάρχοντα, άκουγε με προσοχή τον Τιμο-
λέοντα Χρυσολωρά, μάθαινε όσα την ενδιέφεραν σε σχέση
με την αποκατάσταση των κοριτσιών της, αλλά και τον
τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε το σύστημα, δίχως όμως
να του φανερώνει τις προθέσεις της. Είχε αποφύγει επιμε-
λώς να συζητήσει μαζί του το παρελθόν της και κατόρθωνε
να του ξεφεύγει με διάφορους ελιγμούς και αοριστίες, αλλά
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όταν έφευγε ο Τιμολέων, εκείνη έμενε πάντα με την αίσθη-
ση πως, όσο κι αν είχε προσπαθήσει να τον μπερδέψει με α-
σάφειες, ο ξάδερφος ήταν ενήμερος για όλα τα μυστικά της
και την απελπιστική οικονομική κατάσταση στην οποία
βρισκόταν. Για πέντε ολόκληρα χρόνια, η Κατίγκω απέρρι-
πτε τους υποψηφίους για τη Λάουρα, που πρότεινε κατά
καιρούς ο Τιμολέων Χρυσολωράς. Δεν ήταν αρκετά πλού-
σιοι ή αρκετά σημαντικοί ή διαθέσιμοι για την περίπτωσή
τους, ν’ αναλάβουν, δηλαδή, να σώσουν όλη την οικογένεια.

Η Κατίγκω κοίταξε το σεκρετέρ της, φορτωμένο με α-
πλήρωτους λογαριασμούς, και την έπιασε πάλι η απελπι-
σία. Ξεκλείδωσε το συρτάρι κι έβγαλε από μέσα το δερμά-
τινο φάκελο με τους τίτλους της Λάουρας. Τους κράτησε
στα χέρια της και τους χάιδεψε. Σκέφτηκε πως όλα αυτά
τα χρόνια είχε κατορθώσει να κρατήσει χαμηλό προφίλ με
τον τίτλο της κόρης της. Τώρα ήταν περισσότερο από βέ-
βαιη πως είχε έρθει η ώρα να ποντάρει το κρυφό και τελευ-
ταίο της χαρτί: γάμος Λάουρας ίσον κερδοσκοπική επιχεί-
ρηση. Κοντέσα Λάουρα Αλφιέρι. Η φήμη της ομορφιάς της
κόρης της ξεπερνούσε τα όρια της πόλης, αλλά αυτή η φήμη
μπερδευόταν με την ανέχεια της οικογένειας. Έπρεπε να
βρεθεί γαμπρός με χρήμα κι εκείνη για αντάλλαγμα θα του
πουλούσε τους τίτλους. Θα του «πουλούσε», δηλαδή, την
ωραία κόρη της. Με αυτή τη σκέψη έβγαλε τη ρόμπα της
και ξάπλωσε στο κρεβάτι. Είχε ανάγκη να εξοικονομήσει
δυνάμεις. Κατόπιν έσβησε το φως της λάμπας του κομοδί-
νου της, να προλάβει λίγες ώρες ύπνου μέχρι να ξημερώσει.

Η 1η Ιανουαρίου του 1902 θα ήταν εξαιρετικά σημαντική
για όλους τους ενοίκους του μεγάρου της οδού Πανεπιστη-
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μίου, αλλά από εκείνο το βασανισμένο ξημέρωμα στη μνή-
μη της Κατίγκως Χρυσολωρά-Αλφιέρι δε θα έμενε παρά
μόνο η ανάμνηση μιας επείγουσας ανάγκης για δράση.
Ανά γκης για άμεση επέμβαση στο πεπρωμένο.


��
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Μ Ε Ρ Ο Σ  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο

���

Αἵδ’ εἰσὶν Ἀδριανοῦ κ’ οὐχί Θησέως πόλις.
(Από εδώ είναι η πόλη του Αδριανού και όχι του Θησέα.)

ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΖΩΦΟΡΟ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥ
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L U Z D E L U N A ( Φ Ω Σ  Τ Η Σ  Σ Ε Λ Η Ν Η Σ )

���

Τ
Α ΜΑΛΛΙΑ ΤΗΣ ΛΑΟΥΡΑΣ ΑΛΦΙΕΡΙ ΗΤΑΝ ΣΚΟΥΡΑ

ξανθά, αλλά ανάλογα με το φως έπαιρναν διάφορα
χρώματα. Ήταν το ίδιο το χρώμα τους που είχε

την παράξενη ιδιότητα άλλοτε να φωτίζεται και άλλοτε να
σβήνει από μόνο του. Στον ήλιο φάνταζαν χρυσά, ενώ στο
φως του φεγγαριού γέμιζαν ασημένιες ανταύγειες, κι επει-
δή η φύση της έκλινε περισσότερο προς το σκοτάδι, ο πατέ-
ρας της την αποκαλούσε χαϊδευτικά «Luz de Luna»* και
της τραγουδούσε, με την ωραία φωνή του, που έκανε τα
ζωντανά να ερωτεύονται και τα άψυχα να λειώνουν, το ο-
μώνυμο παλιό τραγούδι από την ισπανική παράδοση της
πατρίδας του:

Yo quiero luz de luna
Para mi noche triste
Para pensar divina
La ilusiòn que me trajiste
Para sentirte mia
Mia tù como ninguna
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Pues desde que te fuiste
No he tenido luz de luna.*

Τον αγαπούσε πολύ εκείνο τον παράξενο πατέρα με την
παλιομοδίτικη γοητεία, πιο πολύ από αυτό που ήταν συνη-
θισμένο για τις κόρες, με πόνο, λες και είχε το προαίσθημα
πως θα τον έχανε γρήγορα και με άσχημο τρόπο, πως δεν θα
τον είχε αργότερα, στις πιο σπουδαίες στιγμές της ζωής της.

Από πολύ μικρή, είχε την αίσθηση πως ο πατέρας της ή-
ταν ο μοναδικός άντρας στον κόσμο που την αγαπούσε και
θα την αγαπούσε δίχως όρους και δίχως να της ζητήσει ν’
αλλάξει κάτι από το χαρακτήρα της. Εκείνη τον παρακα-
λούσε: «Μπαμπά, σε χρειάζομαι, μην τολμήσεις να μ’ αφή-
σεις! Τι θα γίνω δίχως εσένα;» και τον φιλούσε, τον φιλούσε
και κάποιες φορές τα δάκρυα έτρεχαν από τα μάτια της έ-
τσι, δίχως λόγο, μόνο με τη σκέψη πως θα μπορούσε κά-
ποια μέρα να τον χάσει. Όταν τον έθαψαν, η ζωή της πάγω-
σε στην ημερομηνία θανάτου του. Ο κόσμος της όλος ξεθώ-
ριασε. Ο θάνατός του ήταν ένα ράγισμα στη ζωή της. Ένας
ανυπέρβλητος πόνος μπροστά στην απώλειά του. Ένα πέν-
θος δριμύ. Απόμακρη και σιωπηλή, θύμωνε τις περισσότε-
ρες φορές με τη μητέρα της επειδή δεν είχε πεθάνει εκείνη
στη θέση του. Συνέχισε να παίζει παρτίδες πόκερ, αλλά τώ-
ρα με το φάντασμά του, να καθαρίζει και να γυαλίζει τα ό-
πλα του σαν να επρόκειτο να φύγουν οι δυο τους την επομέ-
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νη για κυνήγι, να παίζει στο πιάνο τις μουσικές που του ά-
ρεσαν, ενώ πενθούσε τον ήλιο, τη χαρά της ζωής και τα
χρόνια τα οποία έρχονταν δίχως την αγάπη του. Δεν τον ξέ-
χασε ποτέ. Δεν πέρασε μέρα να μην τον θυμηθεί, να μην
κλάψει παίζοντας στο πιάνο το «Luz de Luna» και να μην
του μιλήσει: «Είδες, μπαμπά, σ’ το έλεγα εγώ πως δεν υ-
πάρχει άλλος να μ’ αγαπάει όπως εσύ». Της έμεινε ένας
καημός διαρκείας.

Ο πατέρας της την είχε μεγαλώσει με την ιδέα πως ήταν
τόσο μοναδική, ώστε δεν μπορούσε να είναι ευτυχισμένη.
Την κρατούσε στην αγκαλιά του και της ψιθύριζε:

«Τα χαρισματικά άτομα με τη δική σου γοητεία, Λάου-
ρα, είναι συνήθως δυστυχισμένα και καταλήγουν στη μονα-
ξιά».

Την είχε πείσει πως θα ήταν δύσκολο να βρει ταίρι, γιατί
ποιος μπορούσε να είναι αντάξιός της σ’ αυτή τη ζωή; Ήταν
ωραία. Αμαζόνα σπουδαία. Ημίθεα. Το πράσινο βλέμμα
της, τα πλούσια μαλλιά της, η κορμοστασιά της, ο τρόπος
που έγερνε ελαφρά το κεφάλι της στο πλάι σε μάγευαν και,
καθώς την κοίταζες, ένιωθες την ανάγκη να πάρεις ένα μου-
σαμά και να ζωγραφίσεις το πορτρέτο της. Ήταν αιθέρια
και άπιαστη, σαν ένας άγγελος ο οποίος βρέθηκε κατά λά-
θος μεταξύ των θνητών. Τα χαρακτηριστικά της ήταν σπά-
νια, εξαιρετικά και αριστοκρατικά. Όποιο αντικείμενο ερ-
χόταν σ’ επαφή μαζί της, ως διά μαγείας αποκτούσε αξία.
Τα εσώρουχά της, τα φορέματά της, τα καπέλα της, τα πα-
πούτσια της γίνονταν αμέσως πολύτιμα κι επιθυμητά στα
μάτια των άλλων. Οι φίλες της κρυφά την ζήλευαν και γι’
αυτό στο τέλος κατέληξε μόνη, να μην έχει έναν άνθρωπο να

Η ΞΥΠΟΛΥΤΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
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μοιραστεί τα μυστικά της. Σε όλες τις φωτογραφίες που
της είχαν τραβήξει μέχρι τότε, αλλά και σε όσες θα έβγαζε
αργότερα, φαινόταν πάντα φευγάτη, μυστηριώδης και ποτέ
χαμογελαστή. Ήταν γεμάτη εκκεντρικότητες, οι οποίες
αύξαναν τη γοητεία της, όπως να γυρίζει την Αθήνα μόνη
με τα πόδια, να κάθεται με τις ώρες ακίνητη στον κήπο, δί-
χως να νιώθει το κρύο ή τη ζέστη, να κλαίει παίζοντας στο
πιάνο τις «Πολωνέζες» του Σοπέν. Οι τραγωδίες της ζωής,
η φτώχια, οι πολιτικές αναταραχές της Αθήνας, η βία, η
κοινωνική αδικία –πραγματικότητες οι οποίες τόσο δαιμό-
νιζαν τη Θάλεια–, έμεναν έξω από την πόρτα, γιατί μέσα
στο δωμάτιο, όταν έπαιζε πιάνο η Λάουρα Αλφιέρι, υπήρ-
χαν μόνο θεϊκές μουσικές, ανείπωτες λέξεις, έκρηξη συναι-
σθημάτων. Ήταν γεμάτη πάθος για όλα τα πράγματα που
την περιέβαλλαν, γεγονός το οποίο τής προσέθετε ένα τρέ-
μουλο στα χείλη κατά τέτοιο τρόπο που η αναγεννησιακή ο-
μορφιά της κέρδιζε εκείνο το κάτι, το άγριο, το οποίο τής ε-
πέτρεπε ν’ αγγίζει το τέλειο, για να μοιάζει θεϊκή.

Είχε γεννηθεί και είχε μεγαλώσει σ’ έναν κόσμο πλυμέ-
νο, σιδερωμένο και τακτοποιημένο όπως ένα καλοστρωμέ-
νο κρεβάτι. Από μικρή είχε τοποθετήσει τον εαυτό της στο
κέντρο του σύμπαντος και όλα τα υπόλοιπα κάπου εκεί έ-
ξω, λες και δεν την αφορούσαν, λες και αφορούσαν μόνο την
ταραγμένη ζωή της οικογένειάς της: τα πάθη του πατέρα
της, τους καβγάδες των γονιών της, την κουρασμένη σχέση
τους, τις χειρότερες σιωπές τους, τον άγονο κόπο της Κο-
κόνας να καλύψει με ψευτιές την αλήθεια στα μάτια της ί-
διας και των αδερφών της. Εκείνη την εποχή, όταν ζούσαν
στο Μονρεάλε της Σικελίας, η Λάουρα ήταν ακόμα ήρεμη
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μέσα στη βεβαιότητα της σπουδαιότητάς της. Ξαφνικά συ-
νέβη κάτι εντελώς τρελό: μπήκε στην εφηβεία. Οι ορμόνες
της την παρέσυραν έξω από τον ήσυχο και ασφαλή κήπο
της παιδικής της ηλικίας. Ξαναγεννήθηκε, δίχως τη σιγου-
ριά της σωτηρίας, μέσα στη θύελλα του κορμιού της, του
θανάτου του πατέρα της και της οικονομικής κατάρρευσης
της οικογένειάς της. Για να σωθεί, ύψωσε έναν τοίχο γύρω
από τον εαυτό της. Βρήκε τρόπους για να πεθαίνει ανώδυνα
η μέρα της. Η ομορφιά της όμως σπαταλιόταν σε μια αδρά-
νεια, σε καθημερινές χειρονομίες που δεν είχαν κανένα νόη-
μα, κανένα σκοπό, έτσι για να περνάει η ώρα. Η ζωή άρχισε
να κυλάει ερήμην της. Την άφηνε αδιάφορη το κληρονομικό
μεγαλείο της, ο τίτλος της, η φήμη της εξωτικής καλλονής,
η περιέργεια και ο θαυμασμός στα μάτια των Αθηναίων
που την έκριναν ως ξένη. Την άφηναν αδιάφορη οι ταλα-
ντούχες αδερφές της και τα προβλήματά τους, αλλά την
διαόλιζε όταν άκουγε τη Ζαμπέτα Χαρβαλιά, την πλύστρα
Ατταλιώ Χαϊμαντά και την παραδουλεύτρα Σαμαλτάνα
Φυλακτού –ας ψόφαγαν!– να την αποκαλούν κοροϊδευτικά
«κόμισσα». Εκείνο το παρατσούκλι μεγαλειότητας της έδι-
νε στα νεύρα. Μα, ποιος είχε δώσει την άδεια στις βρομιά-
ρες να την αποκαλούν έτσι; Την κούραζαν οι προσπάθειες
της μητέρας της να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσά τους.
Πολλές προσπάθειες. Πολύ χάσμα. Πολύς άγονος κόπος. Τις
περισσότερες φορές, ό,τι έκανε ήταν μια πράξη επίθεσης ε-
ναντίον της μητέρας της. Και πώς δεν τα άντεχε εκείνη αυ-
τά, καθώς περνούσε ο καιρός και στοιβάζονταν τα χρόνια –
ήδη είκοσι δύο–, και ήξερε πως, ενώ κανένας δεν το συζη-
τούσε φανερά, το αναπόφευκτο την περίμενε: ένας προκα-
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θορισμένος πλούσιος και άκεφος γάμος, με ενέχυρο τον τίτ-
λο της, μια αιματοχυσία δική της για να μεταγγίσει ζωή
στην ετοιμοθάνατη οικογένειά της.

Μετεωριζόταν αμίλητη πάνω από την άβυσσο του μέλ-
λοντός της, ενώ τους ανεχόταν όλους με κόπο: τη μητέρα
της, δεσποτική στην ανασφάλεια της χηρείας της, που είχε
ξεχάσει πως είναι γυναίκα, τη Θάλεια, οπαδό ενός καινούρ-
γιου γυναικείου κινήματος, γραφική μέσα στην πλήρη
πνευματική της σύγχυση, τη Δανάη που διεκδικούσε, ενά-
ντια στο κατεστημένο, μια θέση στο Πολυτεχνείο και με
καθηγητή της τον Βολανάκη ζωγράφιζε θαλασσογραφίες
για να πνίξει μέσα στα σκοτεινά νερά τους τον έρωτά της για
τον ξάδερφό της, νομίζοντας πως κανείς δεν το είχε πάρει
χαμπάρι –ο κόσμος το ’χει τούμπανο κι εμείς κρυφό καμά-
ρι!–, τη θεία της, ίσως το μόνο συμπαθητικό άτομο αλλά βα-
ρετή μέχρι θανάτου, τις βρομιάρες υπηρέτριες, προπαντός
εκείνη την αυθάδη δούλα, τη Ζαμπέτα, η οποία δεν είχε ιδέα
από στοιχειώδεις ευγένειες της ζωής, τον Αρναούτη που
την συνόδευε με το άλογο στις περιπλανήσεις της στην αθη-
ναϊκή εξοχή και δεν την άφηνε από τα μάτια του, ενώ εκείνη
ήθελε να είναι μόνη και ν’ αναπολεί τις βόλτες με τον πατέ-
ρα της, τα ξαδέρφια, τους θείους, ιδίως τον Μπαλτατζή, ο
οποίος, ελλείψει πατέρα, είχε αυτοδιοριστεί επιτηρητής της
αρετής της, όλους, όλους! Ευτυχώς, υπήρχε η μουσική. Μό-
νο για τη μουσική ζούσε. Καμιά φορά, όταν ο θυμός της κό-
παζε, ξεχνιόταν, παρατηρούσε τη μητέρα της και πολύ θα
ήθελε να της μοιάζει. Να είναι ικανή να οργανώνει δεξιώ-
σεις και τραπέζια, να κουμαντάρει τις υπηρέτριες μόνο με
νεύματα, να διευθύνει με εξαιρετική μαεστρία τις συζητή-
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σεις ώστε να μη βαριούνται οι καλεσμένοι της. Εκείνες τις
στιγμές της ανακωχής, την θαύμαζε τη μητέρα της. Η ίδια
δεν είχε πάρει τίποτε από τα θετικά στοιχεία της, μόνο τα
αρνητικά της είχε κληρονομήσει. Τις υπόλοιπες φορές την
μισούσε, καθώς αντιλαμβανόταν πως η Κατίγκω, με τον
τρόπο της, ήθελε η Λάουρα να είναι η προέκτασή της στον
κόσμο, το αντίγραφό της, μια καινούργια αρχή μετά την ο-
λική καταστροφή της ζωής της. Αφού δεν την είχε δικαιώ-
σει ο σύζυγός της, ας την δικαίωνε τώρα η ωραία κόρη της.

�	

Προχωρημένο πρωινό, η Κατίγκω Χρυσολωρά έδωσε δια-
ταγές στη Ζαμπέτα για το μεσημεριανό γεύμα: πατροπα-
ράδοτους λαχανοντολμάδες –όπως άρεσαν στον ξάδερφο
Τιμολέοντα Χρυσολωρά που θα γευμάτιζε μαζί τους–, γου-
ρουνόπουλο με πατάτες –πεσκέσι τούς το είχε φέρει ο Αρ-
ναούτης από τα Καλύβια–, κοκκινογούλια σαλάτα –τους τα
είχε στείλει η Νερτίλα, η αδερφή του Πρίφτη–, τυριά, πορ-
τοκάλια και μανταρίνια από τον κήπο τους, ενώ η Κρυ-
σταλλένια θα φρόντιζε για το επιδόρπιο: έναν μπακλαβά
που ήταν το φόρτε της, έτσι για να θυμηθούν την Ανατολή,
τα μέρη τους, χρονιάρα μέρα. Η Ζαμπέτα, σε ένα ψυχανέ-
μισμα, έπιασε πως κάτι «μαγείρευε» εκτός κουζίνας η αρ-
χόντισσα πρωτοχρονιάτικα, για να βάλει τόσο βαθιά το χέρι
στην τσέπη και να ξεπεράσει το μετρημένο βαλάντιό της.
Όχι πως δεν έτρωγαν καλά τις υπόλοιπες μέρες, αλλά τόση
έγνοια πια ν’ αρέσει το γεύμα στον ξάδερφο! Μη τον χάσου-
νε από πελάτη! Τόση προετοιμασία, τόσος κόπος, τόσο κο-
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ψομέσιασμα! Να φέρουν για βοήθεια την παραδουλεύτρα
είχε προτείνει η Κατίγκω, αλλά η Ζαμπέτα δε θέλησε γιατί,
όταν ήταν παρούσα στην κουζίνα η Σαμαλτάνα Φυλακτού,
παράξενα γεγονότα συνέβαιναν: δεν ψηνόταν το φαγητό,
δεν έβραζαν τα φασόλια, δεν έδενε το σιρόπι, χαλούσε η μα-
ρέγκα, έκοβε το γάλα, ξίνιζε η γιαούρτη.

«Ν’ ανάψεις και το τζάκι της βιβλιοθήκης και μην ξεχά-
σεις να κόψεις και μερικά ρόδια από τον κήπο για το καλό»,
της είπε η Κατίγκω στο τέλος, καθώς έβγαινε από την κου-
ζίνα.

«Κι άλλα ρόδια; Τι να τα κάνουμε πια τόσα ρόδια; Τσάκι-
σα τη μέση μου πρωί πρωί για να καθαρίσω το λεκιασμένο
μάρμαρο από το ρόδι που σπάσατε χθες το βράδυ», σιγο-
μουρμούρισε η αυθάδης δούλα ξινίζοντας τα μούτρα της.

«Σε άκουσα!» της φώναξε η Κατίγκω από το διάδρομο.
Κατόπιν ξεκρέμασε το παλτό και το καπέλο της από το

πορτ-μαντό της εισόδου, τα φόρεσε, πήρε και το γούνινο
«μανσόν» της, το μόνο που είχε σωθεί από το ξεπούλημα
των γουναρικών της, και βγήκε στην πόλη να την φυσήξει ο
κρύος άνεμος, μπας και ξεδιαλύνει μέσα στο μυαλό της τις
έγνοιες.

«Χρόνια πολλά, κυρία Χρυσολωρά, καλή χρονιά!» την
ξάφνιασε ένας χαμογελαστός Κόκος Πρίφτης κι ετοιμά-
στηκε να της ανοίξει την πόρτα της άμαξας που λαμποκο-
πούσε από καθαριότητα. Φρεσκοξυρισμένος, με τα καλά
του, ο Αρναούτης μύριζε το φυσικό του άρωμα: σαπούνι και
κιτρολέμονο. Κοντοστάθηκε.

«Δε σου είπα χθες πως δε θα σε χρειαστούμε σήμερα;
Χρονιάρα μέρα, μπορείς να την περάσεις με τους δικούς σου»,
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τον αποπήρε η Κατίγκω, κι εκείνος της είπε με σημασία κι
έγνεψε ντροπαλά προς το σπίτι:

«Εδώ είναι η δική μου, κυρία Χρυσολωρά».
«Δε σε θέλει, Κόκο. Δε σε θέλει», μαλάκωσε η Κατί-

γκω, μετανιωμένη για τον απότομο τρόπο της. Ξαφνικά
του κράτησε το χέρι σε μια προσπάθεια μετάνοιας για όλες
τις προηγούμενες φορές μέσα στο χρόνο, που τον είχε απο-
πάρει ή τον είχε μαλώσει. «Αξίζεις καλύτερη τύχη, Κόκο»,
του είπε με την καρδιά της.

«Αυτή εδώ είναι η τύχη μου, κυρία Χρυσολωρά», της α-
πάντησε ο Αρναούτης ήρεμα και πρόσθεσε: «Ο επιμένων
νικά στο τέλος».

Του άρεσαν οι «καθαρευουσιάνικες ελληνικούρες», όπως
έλεγε με καμάρι, όσες φορές η Κατίγκω τον πείραζε για
κάτι πομπώδεις φράσεις που πέταγε εδώ κι εκεί, πολλές
φορές έτσι ξεκάρφωτα.

«Πού τα έμαθες εσύ αυτά, Κόκο;» τον ρώτησε πάλι, με
μια υποψία χαμόγελου.

«Εγώ διαβάζω, μορφώνομαι για να γίνω αντάξιός της»,
της απάντησε ο Πρίφτης καθώς στριφογύριζε το καπέλο
στα χέρια του.

Τον άφησε στον καημό του. Αγιάτρευτος!
Πήρε με τα πόδια τον κατήφορο για το Μοναστηράκι,

προς την Παναγιά τη Γρηγορούσα. Είχε ανάγκη από τη συν-
δρομή της σήμερα. Έσφιξε το γούνινο «μανσόν» στο στή-
θος της και γέμισε τους πνεύμονές της με τον παγωμένο α-
έρα. Η αλκυονίδα μέρα του Γενάρη κάπως την παρηγόρησε.
Διέσχισε τη Σταδίου και χώθηκε στα στενοσόκακα της Ερ-
μού. Στο Ροδακιό η χθεσινή ολοήμερη βροχή είχε ανακα-
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τώσει λάσπη και καβαλίνα. Ο τόπος έζεχνε. Έφερε το χέρι
στη μύτη της και προσπέρασε βιαστική, προσέχοντας τις
λακκούβες με τα βρομόνερα. Στη Μητρόπολη η πρωινή λει-
τουργία της Πρωτοχρονιάς είχε από ώρα τελειώσει. Πρό-
λαβε τους τελευταίους Αθηναίους που γύριζαν στα σπίτια
τους. Στην οδό Μητροπόλεως μερικοί καταστηματάρχες
είχαν ανοίξει τα μαγαζιά τους. Απέφυγε πλανόδιους μικρο-
πωλητές, ξυπόλυτα χαμίνια, άμαξες και μόνιππα, σταμα-
τημένα έξω στο προαύλιο της εκκλησίας, και κατηφόρισε
την Πανδρόσου. Έξω από τη Γρηγορούσα, ζητιάνοι τής ά-
πλωσαν χέρια επίμονα. Οι φτωχοί της πόλης παρακαλού-
σαν για την ελεημοσύνη της. Η διάχυτη δυστυχία ερχόταν
σε αντίθεση με την ηλιόλουστη μέρα. Έβγαλε γρήγορα το
πορτοφόλι της μέσα από το γούνινο «μανσόν» κι έδωσε δε-
ξιά κι αριστερά μερικές πεντάρες, έτσι για να κοιμίσει τη
συνείδησή της.

Μόλις μπήκε μέσα στην εκκλησία, την χτύπησε ζέστη
και μυρωδιά από χνότα και απλυσιά. Όπως φαινόταν, ο κό-
σμος είχε σχολάσει από ώρα και είχε αφήσει πίσω τη βρόμα
του. Προχώρησε σε μια απόμερη γωνιά δίπλα στα μανουά-
λια. Τα κεριά δάκρυζαν. Άναψε το δικό της, κατόπιν πλη-
σίασε στη θαυματουργή εικόνα στα αριστερά του ιερού.
Μέσα στο μισοσκόταδο άστραψαν τα μαλαματένια τάμα-
τα: κολιέ, δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, χρυσά νομίσματα. Η
Κατίγκω γονάτισε. Έσκυψε το κεφάλι και από τα βάθη της
ψυχής της βγήκε μια παράκληση: Γρήγορα, Γρηγορούσα
μου! Βοήθησέ με να βρω γρήγορα λύση στο πρόβλημά μου.
Έμεινε εκεί γονατισμένη για ώρα. Συγκεντρωμένη στις
παρακλήσεις της, ένιωσε την ώρα να περνάει. Κάποιοι την
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έσπρωξαν. Εμπόδιζε. Την προσπέρασαν για να προσκυνή-
σουν την εικόνα. Εκείνη εκεί, ακίνητη, αμίλητη, ανέκφρα-
στη, καθώς το μέσα της χτυπιόταν, παρακαλούσε, φώναζε,
ενώ λέξεις ξεπηδούσαν από την ψυχή της: Γρήγορα, Γρη-
γορούσα μου! Γρήγορα! Δε βαστώ άλλο. Μέχρι εδώ ήταν οι
αντοχές μου. Ένιωθε πως είχε καταναλώσει όλη τη φαντα-
σία της, την εφευρετικότητά της, τη δύναμή της και δεν της
έμενε πια τίποτα. Έδιωξε τις σκέψεις με μια απότομη κίνη-
ση. Είχαν ένα βάρος αβάσταχτο. Δεν ήθελε να σκέπτεται
σήμερα.

Πήρε το δρόμο του γυρισμού κάπως πιο ήρεμη. Η μέρα
κρύωνε όσο περνούσε η ώρα. Το χνότο της άχνιζε. Όταν μπή-
κε σπίτι της, το ρολόι της τραπεζαρίας μετρούσε μεσημέρι.
Στην είσοδο είχε προηγηθεί ένα μπουκέτο λουλούδια με το
μπιλιέτο του Τιμολέοντα Χρυσολωρά, ο οποίος θα ερχόταν
αργότερα για το γεύμα. Το είχε φέρει ο αμαξάς του. Τοπο-
θετημένα μέσα σε βάζα, σκορπισμένα σε κάθε γωνιά του
σαλονιού, είδε και τα άλλα λουλούδια, σταλμένα το ίδιο
πρωί από την αδερφή της, ενώ εκείνη έλειπε. Πήρε την κάρ-
τα με τη στρωτή καλλιγραφία της Μαργιόλας: ευχές για
τον καινούργιο χρόνο. Θα συναντιόνταν αύριο, στον καθιε-
ρωμένο χορό των Ανακτόρων της 2ας Ιανουαρίου. Χορός Α-
νακτόρων! Τον είχε ξεχάσει. Ή μάλλον είχε κάνει φιλότιμες
προσπάθειες να τον ξεχάσει. Θυμήθηκε την τρίτη στη σειρά
μεταποίηση της βραδινής της τουαλέτας και της ήρθε να
κοπεί στα δυο.

Το σαλόνι ήταν στολισμένο γιορτινά. Το βλέμμα της Κα-
τίγκως σταμάτησε στην ομορφιά του δωματίου. Έκανε μια
γρήγορη επιθεώρηση. Τα είδε όλα συμμαζεμένα και τακτο-
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ποιημένα, όπως της άρεσε. Έπιπλα και αντικείμενα βαλμέ-
να στη σωστή τους θέση. Τίποτα να μην ξεφεύγει από μια αό -
ρατη τάξη. Τίποτα να μην υπάρχει ξεχασμένο στη μέση: ένα
μαξιλάρι ή ένα τασάκι ή ένα βιβλίο. Νωρίς το πρωί είχε πε-
ράσει το άγιο χέρι της Ζαμπέτας! Η φωτιά έκαιγε στο τζά-
κι. Τα ξύλα έσκαγαν τις σπίθες τους σαν βεγγαλικά. Κοντο-
στάθηκε στην πόρτα. Σκέφτηκε πως η αξιοπρέπεια του
σπιτιού της επέβαλλε μόνο ευγενή συναισθήματα, εκλεπτυ-
σμένες συζητήσεις και χαμόγελα συγκρατημένα, τόσο ώστε
να μην αποκαλύπτονται οι οδοντοστοιχίες! Η ματιά της α-
γκάλιασε τις κόρες της. Η Δανάη ξεφύλλιζε το λεύκωμά της
και διάβαζε όσα τής είχαν γράψει οι φίλες της: «Τι εύχεσθε
εις την κτήτορα;» Αδυνατισμένη, συχνά μελαγχολική και
μουτρωμένη, είχε γίνει η καθημερινή έγνοια της Κατίγκως.

«Βρε, μπας και είναι ερωτευμένη;» το έφερνε απέξω α-
πέξω η Κοκόνα Κρυσταλλένια.

Η Κατίγκω τυφλή:
«Μα, τι είναι αυτά που λες, θεία. Μικρό κορίτσι είναι α-

κόμα. Έρωτες και σαχλαμάρες! Αυτό μόνο μας έλειπε!»
Εντελώς τυφλή!
Η Θάλεια, καθισμένη στην πολυθρόνα, είχε ακουμπήσει

μερικές λευκές κόλλες χαρτί στο τραπεζάκι του καφέ κι έ-
γραφε. Έγραφε. Έγραφε. Εκείνη μόνο έτσι ένιωθε ελεύθε-
ρη. Εγκατέλειπε τον εαυτό της στις λέξεις, γιατί μόνο σ’
αυτές έβρισκε την ουσία της ζωής της. Δίπλα, η Λάουρα
τους πρόσφερε μεγαλόκαρδα το δεξί προφίλ της, καθώς όρ-
θια χάζευε αφηρημένη έξω από το παράθυρο την οδό Πανε-
πιστημίου. Η ωραία κόρη της δεν έκανε τίποτα διαφορετικό
από αυτό που είχε κάνει χθες κι εκείνο που θα έκανε αύριο:
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χάζευε αφηρημένη. Ένα τίποτα. Η Κατίγκω, με έναν ανα-
στεναγμό, πέρασε μέσα σκορπίζοντας ευχές για τον και-
νούργιο χρόνο. Η Θάλεια και η Δανάη σηκώθηκαν. Αγκα-
λιάστηκαν. Φιλήθηκαν και οι τρεις με θέρμη. Η Λάουρα έ-
μεινε αμέτοχη, αδιάφορη στη γιορταστική ατμόσφαιρα.
Κάποιες άκεφες ευχές ανέβηκαν στα χείλη της. Γύρισε το
μάγουλο ν’ αποφύγει το φιλί της Κατίγκως, το οποίο ερχό-
ταν απειλητικό να την τραβήξει από την αδράνειά της. Δεν
τα κατάφερε. Το δέχτηκε σαν ένα αναγκαίο κακό, όπως την
κουταλιά μουρουνόλαδο που την υποχρέωναν να καταπίνει
κάθε βράδυ όταν ήταν μικρή, πριν ακόμα επαναστατήσει
και τα πετάξει όλα στα σκουπίδια: μάνα, μουρουνόλαδο και
καλή συμπεριφορά. Στα ρουθούνια της ήρθε προπομπός το
μοναδικό άρωμα της μητέρας της: φρεσκάδα εξοχής και
κάτι άλλο, απροσδιόριστο αλλά έντονα ευχάριστο, γυναι-
κείο κι επιθυμητό. Θα το αναγνώριζε ανάμεσα σε χιλιάδες
άλλα. Σούφρωσε τη μύτη της και προσπέρασε με βασιλικό
αέρα τη χαρούμενη ομήγυρη. Τα μακριά μαλλιά της κυμά-
τισαν στην πλάτη της τον ασημόχρυσο όγκο τους. Σκόρπι-
σε πίσω της απαξίωση μαζί με μυρωδιά από ορμόνες. Ά-
νοιξε τη δίφυλλη πόρτα και μπήκε στην αίθουσα μουσικής.
Σε λίγο οι νότες από το «Νανούρισμα» του Σούμπερτ ξεχύ-
θηκαν σε όλο το σπίτι.

Η Κατίγκω κατέβηκε στην κουζίνα. Ευωδίαζε ο τόπος.
Η Ζαμπέτα και η Κοκόνα, και οι δυο με ανασηκωμένα μα-
νίκια πάνω από αχνιστές κατσαρόλες, επέβλεπαν τις τελευ-
ταίες λεπτομέρειες: η Ζαμπέτα το φαγητό, η Κρυσταλλέ-
νια το σιρόπι για τον μπακλαβά.

«Λέω να τον συνοδέψουμε με σαμιώτικο γλυκό κρασί»,
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πρότεινε η θεία. «Μας έχουν μείνει ακόμα δυο μπουκάλια»,
πρόσθεσε, αλλά είχε ήδη μετανιώσει για το τελευταίο σχό-
λιό της. Εκείνη η λέξη «ακόμα», η μικρούλα, η τοσοδούλα,
με την τεράστια κρυμμένη σημασία της, δήλωνε έλλειψη
και ήταν ικανή να ταράξει τόσο την ανιψιά της, ώστε να χα-
λάσει το πρωτοχρονιάτικο γεύμα.

Η Κατίγκω έσκυψε, πήρε ένα κουτάλι και δοκίμασε τη
σάλτσα των λαχανοντολμάδων.

«Θέλει ακόμα λίγο να δέσει», σχολίασε για να πει κάτι.
Προτού επιστρέψει στο σαλόνι, κοντοστάθηκε: «Ζαμπέτα,
μην ξεχάσεις το μεσημέρι να φωνάξεις τον Πρίφτη και να
του βάλεις φαγητό. Ξεροσταλιάζει, ο δόλιος, έξω, χρονιάρα
μέρα», της είπε και η Ζαμπέτα Χαρβαλιά, μόλις η Κατί-
γκω εξαφανίστηκε και αφού βεβαιώθηκε πως η Κοκόνα δεν
την έβλεπε, σήκωσε τα χέρια της κι έριξε δυο μούντζες προς
τη μεριά που φαντάστηκε πως θα βρισκόταν ο Αρναούτης.

Μέχρι να δέσει η σάλτσα των λαχανοντολμάδων, χτύπη-
σε το κουδούνι της εξώπορτας ο Τιμολέων Χρυσολωράς.

�	

Ο Τιμολέων Χρυσολωράς, πίσω από τον καπνό του πούρου
του, κοίταξε σκεπτικός την Κατίγκω. Πίστευε πως οι γυ-
ναίκες πάντα υπερέβαλλαν. Έβλεπε τώρα την ξαδέρφη του
ν’ αγωνιά καθώς με κόπο, διστάζοντας και κομπιάζοντας,
έψαχνε τις κατάλληλες λέξεις για να του περιγράψει την ει-
κόνα της πραγματικής οικονομικής της κατάστασης, την
οποία τόσα χρόνια επιμελώς του έκρυβε, κι εκείνος δεν ήξε-
ρε τι να πιστέψει. Πίσω από κάθε ματιά της, κάθε σύσπαση
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του προσώπου της, κάθε λέξη της, κάθε κόμπιασμα της φω-
νής της υπήρχε ο αυτόχειρας ολοζώντανος και η στραπα-
τσαρισμένη αξιοπρέπειά της. Υπερέβαλλε η ξαδέρφη του;
Ήταν δυνατό η κατάσταση να ήταν τόσο σοβαρή κι εκείνος,
άντρας πεπειραμένος και παντογνώστης, να μην το είχε πά-
ρει χαμπάρι; Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου! Η Κατίγκω
Χρυσολωρά είχε καταφέρει να τον βάλει σε αμφιβολία για
τις ικανότητές του γιατί, εδώ και πέντε χρόνια που την επι-
σκεπτόταν κι έτρωγε συχνά στο σπίτι της, είχε μεν αντιλη-
φθεί την οικονομική στενότητα, αλλά δεν μπορούσε να φα-
νταστεί το βαθμό της ανέχειας, η οποία θα ήταν ικανή να ο-
δηγήσει την ξαδέρφη του, περήφανη και ψηλομύτα από φύ-
ση της, να του ζητάει τώρα απροκάλυπτα να της βρει πλού-
σιο σύζυγο για την ωραία κόρη της, προσφέροντας τον τίτ-
λο της Λάουρας ως ενέχυρο.

Είχαν τελειώσει το γεύμα με συνοδεία τις ευφυείς συζη-
τήσεις της Θάλειας. Πάντα εκείνη η ανιψιά του μονοπωλού-
σε τη συζήτηση με το πνεύμα της, ενώ η Λάουρα με την ο-
μορφιά και τη μουσική της. Η τρίτη ζωγράφιζε με εξαιρε-
τικό ταλέντο, αλλά δεν είχε εξελιχτεί ακόμα σ’ αυτό που θα
γινόταν στο μέλλον: μια από τις πρώτες γυναίκες ζωγρά-
φους της Αθήνας. Ο Χρυσολωράς είχε προλάβει να τους α-
ραδιάσει τα τελευταία νέα της πρωτεύουσας. Μίλησαν για
τις θεατρικές παραστάσεις του χειμώνα και θυμήθηκαν τα
περσινά εγκαίνια του «Βασιλικού Θεάτρου», και συγκεκρι-
μένα, στις 24 Νοεμβρίου του 1901, με τον «Αγαμέμνονα»
του Αισχύλου, παράσταση στην οποία τις είχε συνοδέψει ο
ξάδερφος. Αλλά μίλησαν και για θέματα που έκαιγαν, όπως
αυτό των σκουπιδιών.
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«Άκουσα πως ο δήμαρχος Μερκούρης διαπραγματεύε-
ται με κάποιον εργολάβο Γεωργόπουλο την καθαριότητα
της πόλης μας. Λένε πως ο αριθμός των κάρων του Δήμου
θ’ αυξηθεί, ενώ οι οδηγοί τους και οι οδοκαθαριστές θα βά-
λουν στολές», είπε ο Χρυσολωράς.

«Όλα τα ’χε η Μαριορή, ο φερετζές τής έλειπε!» σχολία-
σε χαμηλόφωνα η Ζαμπέτα, ενώ σερβίριζε τον μπακλαβά
της Κρυσταλλένιας, και η Κατίγκω την κεραυνοβόλησε με
μια ματιά.

«Ας ελπίσουμε να το δούμε γρήγορα. Να καθαριστεί, ε-
πιτέλους, η Αθήνα μας. Ν’ ασφαλτοστρωθούν και οι δρόμοι
μας», συμφώνησαν οι γυναίκες.

Συνέχισαν μιλώντας για τις καινούργιες εκδόσεις της Ε-
στίας, του Σαλίβερου και του διεθνούς βιβλιοπωλείου Ε-
λευθερουδάκη-Μπαρτ. Σχολίασαν την πολιτικοκοινωνική
σάτιρα του Πολύβιου Δημητρακόπουλου στο βιβλίο του με
τίτλο Ελληνική Πολιτεία. Είχε κυκλοφορήσει πριν από με-
ρικά χρόνια, αλλά ήταν πάντα επίκαιρο. Τα γέλια τους έ-
παιξαν μουσική πάνω στα κρύσταλλα. Μίλησαν και για τον
καθιερωμένο χορό των Ανακτόρων της 2ας Ιανουαρίου. Θα
πήγαινε μόνο η Κατίγκω με τη Λάουρα. Θα περνούσαν να
τις πάρουν οι Μπαλτατζήδες με τους γιους τους, που ήταν
και αυτοί καλεσμένοι. Η Δανάη ξαφνικά στραβομουτσούνια-
σε. Άρχισε την γκρίνια. Ήθελε να πάει μαζί τους, αλλά ή-
ταν μικρή ακόμα, δεν είχε συμπληρώσει την απαιτούμενη
ηλικία για τέτοιου είδους εξόδους.

«Μη βιάζεσαι να μεγαλώσεις. Θα έρθει η ώρα σου», την
παρηγόρησε η Κρυσταλλένια, αλλά η Δανάη είχε ήδη με-
λαγχολήσει. Πέρασε το υπόλοιπο βράδυ μουτρωμένη.
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Κάποια στιγμή, όταν δεν έβλεπαν οι άλλοι, η Κατίγκω
την πήρε παράμερα και την στρίμωξε:

«Κοίτα με στα μάτια. Τι έχεις; Ένας χαμένος χορός δεν
μπορεί να προκαλεί τέτοια απελπισία».

Η Δανάη προσπάθησε ν’ αποφύγει τα μάτια της μητέρας
της, γιατί δεν είχε μάθει ακόμα ν’ αμύνεται στην εισβολή
της Κατίγκως.

«Τίποτα, είμαι καλά, είμαι καλά», βιάστηκε να πει ψέ-
ματα για να γλυτώσει την ανάκριση.

«Δε με έπεισες. Θα λογαριαστούμε αργότερα!» άφησε η
Κατίγκω μια απειλή.

Η Θάλεια δεν πήγαινε σε χορούς και ματαιόδοξες εκδη-
λώσεις. Τις απαξίωνε. Καβγάδες, παρακλήσεις, απειλές;

«Μόνο νεκρή θα με πάρεις μαζί σου στο πανηγύρι», έλε-
γε στη μητέρα της με θυμό και πείσμα.

Η Κατίγκω δεν είχε κουράγιο για επιπλέον διαπληκτι-
σμούς.

«Θα με σκοτώσει στο τέλος αυτή η κόρη», ψιθύρισε κι έ-
δωσε τόπο στην οργή.

Η επαναστάτρια κόρη της όμως βρήκε αμέσως ευκαιρία
να σχολιάσει την ανόητη ματαιοδοξία των χορών:

«Οι γυναίκες, αντί να καταναλώνουν την ενέργειά τους
στους χορούς, είναι προτιμότερο να κατεβαίνουν στους δρό-
μους και ν’ απαιτούν τα δικαιώματά τους!»

Οι γυναίκες δεν έπαιρναν σπουδαίες θέσεις εργασίας, δεν
ψήφιζαν, δεν υπολογίζονταν. Πώς μπορούσε να τα ανεχτεί
αυτά η Θάλεια Αλφιέρι και να συζητάει για χορούς και α-
στικές κουταμάρες;

Η Κατίγκω της έριξε μια δολοφονική ματιά. Δεν είναι α-
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νάγκη να γινόμαστε ρεζίλι στους ξένους! Άλλαξε γρήγορα
κουβέντα. Έπιασε το θέμα που την απασχολούσε εδώ και
καιρό: το διπλανό γωνιακό μέγαρο, Πανεπιστημίου και Ο-
φθαλμιατρείου. Παλιά ανήκε σε κάποιον πλούσιο Αιγυ-
πτιώτη. Πριν από τρία χρόνια είχε πουληθεί σε Έλληνα που
έμενε στο Λονδίνο, όπως είχαν μάθει από το δικηγόρο του
πωλητή. Μέχρι εκείνη τη μέρα, δεν είχε πατήσει κανένας το
πόδι του να το ανοίξει, να το αερίσει, να καθαρίσει τον κήπο
–μεσοτοιχία με το δικό τους– από τα αγριόχορτα που σε λί-
γο θα τους έπνιγαν.

«Έχει γεμίσει ποντίκια. Περνούν στο δικό μας κήπο. Οι
φάκες δεν κάνουν πια τίποτα. Πρέπει να φέρω ειδικό να μας
κάνει μυοκτονία. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι ασυνείδητοι
που τους περισσεύουν χρήματα και αγοράζουν σπίτια για
να τα αφήσουν κατόπιν να καταρρεύσουν», γκρίνιαξε η Κα-
τίγκω το αγαπημένο της θέμα, αλλά σταμάτησε έγκαιρα.
Η Κοκόνα την επανέφερε στην τάξη. Χρονιάρα μέρα, ας μι-
λούσαν για πιο ευχάριστα θέματα.

Τα θαυμάσια εδέσματα της Κρυσταλλένιας κι εκείνης
της περίεργης και αναιδέστατης οικονόμου με τα παρδαλά
μάτια ήταν μια γιορτή αρωμάτων και γεύσεων για τον Τι-
μολέοντα Χρυσολωρά. Του θύμιζαν τόσο πολύ τον εαυτό
του μικρό, τις μυρωδιές από το πατρικό του σπίτι, τη μητέ-
ρα του, ένα σωρό συγγένισσες που άφηναν για λίγο στην ά-
κρη τις κατσαρόλες και τον κανάκευαν στην αγκαλιά τους –
«Τζιέρι μου, ψυχή της ψυχής μου!» Αυτά τα ευλογημένα
γεύματα στο σπίτι της Κατίγκως και της Κρυσταλλένιας
είχαν τη δύναμη και τον ξαναγύριζαν στα παιδικά του χρό-
νια, τον ξεκούραζαν, τον καθάριζαν από της ζωής τη συσ-
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σωρευμένη λύπη, τις απογοητεύσεις, τις αυταπάτες – ναι,
είχε κι εκείνος αρκετές!– και τον άφηναν νοσταλγό αυτού
που δεν είχε γνωρίσει ποτέ: μιας συμβίωσης με σύντροφο η
οποία να μιλάει την ίδια γλώσσα μ’ εκείνον, δηλαδή απλά
Ελληνικά της καρδιάς.

Όταν έφτασε η ώρα του καφέ, η Κατίγκω τον παρακά-
λεσε να περάσουν στη βιβλιοθήκη. Ήταν έτοιμος να ζητή-
σει και τη συντροφιά της Κρυσταλλένιας, που το στόμα της
ήταν γεμάτο εκείνα τα απλά Ελληνικά της καρδιάς, αλλά
κατάλαβε εγκαίρως πως η Κατίγκω κάτι είχε να του πει
προσωπικό και τον ήθελε μόνο του. Η βιβλιοθήκη, δωμάτιο
με τη σφραγίδα του Εμμανουήλ Χρυσολωρά, του έδωσε τη
γνώριμη θαλπωρή, εκείνη που ένιωθε όταν παλιά επισκε-
πτόταν το μακρινό του συγγενή, ο οποίος είχε περάσει τα
δυο τελευταία χρόνια της ζωής του στο μέγαρο της οδού
Πανεπιστημίου. Κοίταξε τα ράφια στους τοίχους με τα δερ-
ματόδετα βιβλία του και τις προθήκες με τα ιατρικά του ερ-
γαλεία. Ήταν όλα όπως τα είχε αφήσει ο Εμμανουήλ. Τί-
ποτα δεν είχε αλλάξει. Τόσα χρόνια η Κατίγκω διατηρούσε
ένα κομμάτι του πατέρα της ολοζώντανο. Η φωτιά στο
τζάκι έκαιγε χαρούμενη. Η ξαδέρφη του έκλεισε την πόρτα,
άναψε τις λάμπες και του έδειξε τον καναπέ. Κάθισε δίπλα
του διστακτική, αναποφάσιστη. Το φως της λάμπας γλύ-
κανε το αυστηρό σκούρο των μαονένιων επίπλων και σαν ν’
αλάφρυνε τα ράφια από το βάρος των σπάνιων εκδόσεων.
Στη διπλανή αίθουσα μουσικής, η Λάουρα έπαιζε γνωστές
χριστουγεννιάτικες μελωδίες στο πιάνο. Κι εκεί, στο μετέ-
ωρο γκρι του σούρουπου που έμπαινε από το παράθυρο, ο
Τιμολέων Χρυσολωράς κοίταξε την Κατίγκω περιμένο-
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ντας. Ήταν ωραία γυναίκα. Την θυμήθηκε όπως ήταν στα
νιάτα της. Εκείνη την εκρηκτική νιότη της, τη νιότη της ό-
ταν όλα φαίνονταν πιθανά και στη ζωή της δεν υπήρχε τί-
ποτα να την προετοιμάζει για τις μελλοντικές απώλειες και
τον ασυγχώρητο θάνατο. Έκανε εντύπωση εκείνα τα χρό-
νια. Όταν έμπαινε στο σαλόνι, σταματούσαν οι συζητήσεις.
Τώρα κρατούσε κάτι από εκείνο το παλιό πένθος της για το
σύζυγο που είχε χαθεί σε ατύχημα.

«Η Λάουρα έχει ένα καλό όνομα κι έναν τίτλο δίχως οικο-
νομικό αντίκρισμα», είπε ξαφνικά η Κατίγκω, με την πρό-
θεση να του τα εξομολογηθεί όλα. «Ζητώ τη βοήθειά σου.
Μόνο εσύ με τις γνωριμίες σου μπορείς να με βοηθήσεις».

Κοντοστάθηκε.
«Να σε βοηθήσω; Πώς;» την διέκοψε εκείνος, θέλοντας

να την εκδικηθεί για περασμένες αρνήσεις.
«Γυρεύω σύζυγο για τη Λάουρα, ξάδερφε», συντόμευσε

η Κατίγκω.
«Μα, στο παρελθόν, σου πρότεινα από μόνος μου κάποιους

υποψηφίους, Κατίγκω, αλλά εσύ τους απέρριψες ασυζητη-
τί!» της θύμισε, όχι δίχως κάποια ενόχληση για την παλιά
απαξίωση.

«Δε χρειάζομαι απλώς κάποιον να παντρευτεί τη Λάου-
ρα. Τέτοιοι μνηστήρες υπάρχουν πολλοί. Φτάνει να πάμε
στο χορό του “Παρνασσού” ή σε κάποια από τις διάφορες
δεξιώσεις που μας καλούν, και αμέσως οι εθελοντές μαζεύο -
νται γύρω της, όπως οι μέλισσες στο μέλι. Φτάνει να βγει
στο δρόμο, και ο κόσμος σταματάει να την χαζέψει. Εξάλ-
λου, αν ήθελα απλώς γαμπρό για τη Λάουρα, θα μπορούσε
να βοηθήσει και ο Μπαλτατζής με τις γνωριμίες του από το
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Πανεπιστήμιο. Όμως, εγώ χρειάζομαι επειγόντως κάποιον
ικανό κι έτοιμο να δεχτεί να σώσει όλη την οικογένεια», τον
έκοψε εκείνη βιαστικά.

Ο Τιμολέων Χρυσολωράς έμεινε αποσβολωμένος. Κι ε-
κεί, στην εύγλωττη σιωπή του ξάδερφου, η Κατίγκω άδεια -
σε τα σωθικά της: αναμνήσεις, απομεινάρια του παρελθό-
ντος, θραύσματα του παρόντος και οράματα του μέλλοντος.
Όλη την ακαταστασία μιας ζωής που τελείωσε άδοξα. Σ’ έ-
να δικό της εσωτερικό χρόνο, παρελθόν, παρόν και μέλλον
μπερδεύτηκαν, παρέβλεψαν στοιχειώδεις ευγένειες και
προσχήματα ζωής. Η Κατίγκω Χρυσολωρά-Αλφιέρι είπε
λόγια της ανάγκης. Στο τέλος, σώπασε αποκαμωμένη,
προσφέροντας στον ξάδερφο μια θλιβερή εκδοχή του μέλ-
λοντός τους.

Ο καφές κρύωσε ξεχασμένος πάνω στο τραπέζι. Το πού-
ρο, ακάπνιστο, έσβησε μόνο του μέσα στο κρυστάλλινο τα-
σάκι. Η Λάουρα είχε από ώρα σταματήσει τις χριστουγεν-
νιάτικες μελωδίες στο πιάνο. Την άκουσαν να παίζει το «Luz
de Luna» και ο αβάσταχτος λυγμός των δαχτύλων της πά-
νω στα φιλντισένια πλήκτρα τούς συγκλόνισε. Κοιτάχτηκαν.

«Τι γνώμη έχει η Λάουρα; Θα δεχτεί έναν τέτοιο γάμο
από ανάγκη;» ρώτησε σκεπτικός ο Χρυσολωράς.

«Η Λάουρα δεν έχει γνώμη. Θα κάνει το καθήκον της
για να σώσει την οικογένειά της!» απάντησε κοφτά η Κα-
τίγκω και απέκλεισε κάθε άλλη συζήτηση.

Ο ξάδερφος την κοίταξε με αμφιβολία, αλλά δε συνέχι-
σε. Έμειναν και οι δυο για λίγο στη σιωπή. Η Πρωτοχρονιά
του 1902 τελείωνε, καθώς το σούρουπο έπεφτε απαλά πάνω
από την Αθήνα.
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«Δεν μπορούσα να τα φανταστώ όλα αυτά, Κατίγκω»,
συνήλθε πρώτος ο Χρυσολωράς και σκέφτηκε πόσο λίγα
ξέρουμε τελικά γι’ αυτούς που νομίζουμε πως γνωρίζουμε
καλά. «Δεν μπορούσα να φανταστώ το μέγεθος του προ-
βλήματος», συμπλήρωσε.

Ήθελε να την ρωτήσει κι άλλες λεπτομέρειες, να συ-
μπληρώσει τα κομμάτια που έλειπαν από το φάκελο «Κα-
τίγκω Χρυσολωρά-Αλφιέρι», οικογενειακή υπόθεση η ο-
ποία τον είχε απασχολήσει για πέντε χρόνια, αλλά την είδε
σκοτεινή και την ένιωσε δυστυχισμένη. Την λυπήθηκε. Ά-
φησε τις λέξεις να πεθάνουν στη σιωπή. Έσκυψε και της
κράτησε το χέρι.

Η Κατίγκω τον κοίταξε με ευγνωμοσύνη. Αν υπήρχε
κάποιος στον κόσμο ικανός να την βοηθήσει, ήταν μόνο ο
ξάδερφος Τιμολέων Χρυσολωράς. Έκανε καλά που τον ε-
μπιστεύτηκε. Κάπου μέσα στο χάος της ψυχής της, ένιωσε
μια ξεχασμένη ανακούφιση.

«Η Κρυσταλλένια; Ποιος είναι ο ρόλος της Κρυσταλλέ-
νιας σε όλα αυτά;» την ρώτησε εκείνος.

Η Κατίγκω ξαφνιάστηκε.
«Δεν ξέρω τι θα γινόμουν δίχως την Κρυσταλλένια. Εί-

ναι ο φύλακας άγγελός μου», του απάντησε αμέσως και το
πρόσωπό της φωτίστηκε.

«Κάποια στιγμή θέλω να μιλήσουμε για την Κοκόνα. Ό-
χι τώρα. Δεν είναι τώρα η κατάλληλη ώρα. Θα βρούμε μια
άλλη ευκαιρία», είπε ο Τιμολέων Χρυσολωράς και η Κατί-
γκω, με τη σκέψη στο δικό της πρόβλημα, δεν τον ρώτησε
λεπτομέρειες.

«Όποτε θέλεις», του απάντησε αφηρημένη.
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Πάνω στην ώρα, η Ζαμπέτα χτύπησε την πόρτα.
«Η θεία σας ρωτάει αν επιθυμείτε να σερβίρω τώρα το

τσάι», απευθύνθηκε στην Κατίγκω, ενώ έριχνε κρυφές μα-
τιές στον Χρυσολωρά. Κάτι μαγειρεύουν αυτοί οι δυο. Κό-
βω το κεφάλι μου πως πρόκειται για προξενιό. Φασαρίες θα
έχουμε με την «κόμισσα». Ποιος μας γλυτώνει!

Η Κατίγκω κοίταξε το ρολόι πάνω στο γραφείο. Η ώρα ή-
ταν ήδη πέντε. Ο χρόνος είχε περάσει δίχως να το καταλάβουν.

«Σερβίρισέ το στο σαλόνι», της έδωσε οδηγίες και η Ζα-
μπέτα τους άφησε πάλι μόνους.

Η φωτιά στο τζάκι κόντευε να σβήσει. Η Κατίγκω ση-
κώθηκε. Ο Τιμολέων Χρυσολωράς την ακολούθησε σκεπτι-
κός. Μηχανικά έσιαξε την τσάκιση του παντελονιού του και
στερέωσε τη γαρδένια στο πέτο του.

«Για όσα λέγαμε πριν, για τη Λάουρα, κάτι έχω στο νου
μου. Η λύση δε βρίσκεται στα μεγάλα “τζάκια” της Αθή-
νας, Κατίγκω. Η λύση βρίσκεται αλλού: στο νεοαποκτηθέ-
ντα πλούτο, ο οποίος γυρεύει περγαμηνές για να στηριχτεί
πάνω τους και ν’ αναρριχηθεί στο επίπεδο που διαβιώνουν
τα μεγάλα “τζάκια”. Ένας φίλος με βρήκε στην “Αθηναϊκή
Λέσχη” την περασμένη βδομάδα… αλλά άσε καλύτερα, να
το μελετήσω και θα σε ειδοποιήσω», είπε στην ξαδέρφη του
και την αγκάλιασε από τους ώμους. «Κάτι έχω στο μυαλό
μου», είπε ξανά, με πρόθεση να την καθησυχάσει.

Πέρασαν στο σαλόνι. Οι υπόλοιποι τους περίμεναν μαζε-
μένοι γύρω από το αναμμένο τζάκι.

�	
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Το απόγευμα πέρασε ευχάριστα μέσα στην ωραία ατμό-
σφαιρα την οποία δημιουργούσαν οι γυναίκες με τις διαφο-
ρετικές προσωπικότητές τους. Καθώς ο Τιμολέων Χρυσο-
λωράς απολάμβανε τις άριες από τους δίσκους στο φωνο-
γράφο, σκέφτηκε άλλη μια φορά πόσο πολύ του άρεσε να
περνάει τις Κυριακές και τις γιορτές μαζί τους. Οι ξαδέρφες
του τον αγαπούσαν, αλλά κι εκείνος τις είχε ανάγκη. Κοντά
τους έβρισκε την οικογενειακή θαλπωρή που τόσο του έλει-
πε. Συνόδεψαν το τσάι με μικρά καναπέ φτιαγμένα νωρίτε-
ρα από την Κρυσταλλένια και, στο τέλος, έβγαλαν και τα
γλυκά τα οποία είχε φέρει ο Τιμολέων Χρυσολωράς από του
«Ζαχαράτου». Εκείνος, επηρεασμένος από την προηγούμε-
νη συζήτηση με την Κατίγκω, έριχνε πού και πού κλεφτές
ματιές στη Λάουρα. Το βλέμμα του την χάιδευε, την ζύγιζε,
έψαχνε το ειδικό της βάρος, υπολόγιζε την αξία της στο πα-
ζάρι ενός πιθανού γάμου. Δεν ήταν σίγουρος για το χαρα-
κτήρα της μικρανεψιάς του. Ήταν πλάσμα άπιαστο και πε-
ρίεργο. Αδύνατον να καταλάβεις τι ένιωθε. Μετά την απο-
καλυπτική κουβέντα με την Κατίγκω, ο Τιμολέων Χρυσο-
λωράς αντιλαμβανόταν πως η συμπεριφορά της Λάουρας ή-
ταν ένας απόηχος καλής οικογενειακής ανατροφής από μια
μάνα που είχε όνειρο να έχουν καλύτερη μοίρα τα παιδιά της.
Μέχρι εκεί, όμως. Μόνο το προφανές. Αλλά για την ομορφιά
της… Κανένας μέχρι τότε δεν είχε μπορέσει να καταλάβει
το μυστικό της ομορφιάς της. Αναστέναξε νοσταλγώντας
ξαφνικά τα νιάτα του, τα οποία είχαν φύγει ανεπιστρεπτί.

Το υπόλοιπο βράδυ κύλησε αργόσυρτα. Καθώς τους α-
ποχαιρετούσε, η Κατίγκω πέρασε το χέρι της στο μπράτσο
του.
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«Να σου κόψω ρόδια, Τιμολέοντα, να πάρεις μαζί σου,
για το καλό του καινούργιου χρόνου!»

Βρήκε πρόφαση και τον τράβηξε στον κήπο. Βγήκαν
στην κρύα νύχτα. Εκείνος με παλτό και καπέλο. Εκείνη μό-
νο με το φόρεμά της και μια εσάρπα που έριξε την τελευ-
ταία στιγμή στην πλάτη της.

«Θα κρυώσεις», της είπε με ένα περίσσευμα τρυφερότη-
τας κι έκανε να βγάλει το παλτό του.

Εκείνη τον σταμάτησε. Πλησίασαν στη ροδιά. Στο φως
του φεγγαριού τα ρόδια της έμοιαζαν ασημένια. Έκοψε δυο
και του τα έβαλε στα χέρια. Είδε στα μάτια της χίλια ερω-
τηματικά.

«Μην ανησυχείς, Κατίγκω. Κάτι έχω στο νου μου», την
διαβεβαίωσε άλλη μια φορά.

Πήραν αργά το μονοπάτι για το σπίτι. Ο ουρανός ήταν
κεντημένος με άστρα. Καθώς πλησίασαν στην πόρτα της
κουζίνας, η Κατίγκω ξεχώρισε στα σκοτεινά την καύτρα α-
πό το τσιγάρο της Ζαμπέτας.

�	

Ο Τιμολέων Χρυσολωράς ανέβασε το γιακά του παλτού του
κι έσπρωξε το καπέλο βαθιά στα αυτιά του. Κατόπιν, διασχί-
ζοντας την Πανεπιστημίου, πέρασε απέναντι, από τη μεριά
του Οφθαλμιατρείου Αθηνών. Κοντοστάθηκε, έβγαλε από
την τσέπη τα γάντια του και τα φόρεσε. Η βραδιά ήταν πα-
γωμένη. Το κρύο περόνιαζε. Κάποιες άμαξες τον προσπέρα-
σαν κι ένας αδέσποτος σκύλος τον πήρε στο κατόπι. Το μέγα-
ρο των Σλίμαν ήταν φωτισμένο. Στηρίχτηκε στο μπαστούνι
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του –ξύλο ελιάς με λαβή από ελεφαντόδοντο–, επιβλητικός,
μεγαλοπρεπής, και ξεκίνησε ν’ ανεβαίνει αργά την Πανεπι-
στημίου, βυθισμένος σε σκέψεις. Σύμπτωση, σκέφτηκε. Μια
από εκείνες τις συμπτώσεις που στη ζωή υφαίνει ο Αόρατος
και οι οποίες δεν είναι δυνατό να μην έχουν τη σημασία τους
στη βραχεία διαδρομή της ανθρώπινης ύπαρξης, γιατί πώς
αλλιώς μπορούσε να χαρακτηρίσει το γεγονός πως μόλις την
περασμένη βδομάδα, παραμονές Χριστουγέννων, ο Βικέντιος
Μοράρης, Έλληνας ευπατρίδης, γνωστός του από το διπλω-
ματικό παρελθόν του, τον είχε επισκεφτεί στην «Αθηναϊκή
Λέσχη» για ένα θέμα «εξαιρετικά λεπτό», όπως του δήλωσε,
αφού τελείωσαν πρώτα με την αναγνώριση και απαρίθμηση
των αβαριών που είχαν αφήσει τα χρόνια και στους δυο. Δεν
είχαν την ίδια ηλικία. Ο Βικέντιος Μοράρης ήταν δεκαοχτώ
χρόνια νεότερός του, αλλά μια αμοιβαία εκτίμηση μηδένιζε
τη διαφορά και στερέωνε το έδαφος μιας πολύχρονης φιλίας.
Ψηλός, κομψός, καλοντυμένος από εξαιρετικό ράφτη, είχε
τον κοσμοπολίτικο αέρα αυτών που έχουν κάνει σκοπό της
ζωής τους να γυρίσουν και να γνωρίσουν όλο τον κόσμο. Ο Τι-
μολέων Χρυσολωράς τον θυμόταν ως ένα συμπαθέστατο δια-
νοούμενο –είχε σπουδάσει Νομικά–, εξαιρετικά μορφωμένο,
ο οποίος μιλούσε αρκετές ξένες γλώσσες όπως τη μητρική
του, δίχως να έχει τα αρνητικά στοιχεία ενός διανοουμένου,
δηλαδή την επιμονή να τονίζει την ανωτερότητά του στους
γύρω του. Ο Βικέντιος Μοράρης δεν είχε αλλάξει καθόλου.
Τώρα ήταν ένας άντρας πενήντα δύο ετών, ώριμος όπως το
καλό κρασί ωριμάζει στην μποτίλια με τον καιρό, ο οποίος
είχε πιει τα χρόνια του μέχρι την τελευταία σταγόνα και τα
είχε γευτεί ώς το τελευταίο κατακάθι της μποτίλιας.
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Ο Μοράρης τον πληροφόρησε πως εδώ και τρία χρόνια
εργαζόταν ως σύμβουλος ενός ζάπλουτου Έλληνα πλοιο-
κτήτη από τη Ζάκυνθο, του οποίου το όνομα επιθυμούσε να
κρατήσει προς το παρόν κρυφό, και ακριβώς για λογαρια-
σμό του συγκεκριμένου πλοιοκτήτη είχε ψάξει να βρει το
διπλωμάτη φίλο του. Ο Τιμολέων Χρυσολωράς στερέωσε
στη μύτη του το «πενς-νεζ» και κοίταξε σιωπηλός τον Βι-
κέντιο Μοράρη, περιμένοντας ν’ ακούσει τη συνέχεια. Εκεί-
νος έβαλε αμέσως την αδιαπέραστη μάσκα της επαγγελμα-
τικότητας, αυτή με την οποία έκλεινε τις υποθέσεις του ερ-
γοδότη του, πάντα, εξυπακούεται, προς όφελός του. Με μια
ζηλευτή οικονομία διήγησης του εξέθεσε όλο το θέμα. Λό-
γω χαμηλού κοινωνικού επιπέδου, υπήρχαν πόρτες κλει-
στές οι οποίες δεν άνοιγαν στον εργοδότη του, παρ’ όλο τον
πλούτο του, ούτε στο Λονδίνο, αλλά ούτε και στην Αθήνα,
όπου μοίραζε το χρόνο του. Παράδειγμα: Η αίτησή του στο
συμβούλιο της «Αθηναϊκής Λέσχης», για να συμπεριλη-
φθεί στα μέλη της, είχε απορριφθεί για τρίτη φορά. Παρό-
μοιες απορρίψεις συνέβησαν και στο Λονδίνο. Η ταπεινή
προέλευσή του εμπόδιζε την κοινωνική του εξέλιξη, εξαιρε-
τικά επιθυμητή στον εργοδότη του, και δεν ήταν ικανά ούτε
τα χρήματά του να εξαγοράσουν συνειδήσεις και να καθα-
ρίσουν το δρόμο προς την ταξική άνοδο. Ο ίδιος ο Μοράρης,
γνώστης του κοινωνικού «γίγνεσθαι», ως σύμβουλός του,
αλλά και ως άνθρωπος της απολύτου εμπιστοσύνης του, εί-
χε προτείνει γάμο με απόγονο αριστοκρατικής οικογενείας
ή, ακόμα καλύτερα, την απόκτηση τίτλων ευγενείας μέσω
γάμου, αν, βέβαια, μπορούσε να γίνει ο κατάλληλος συνδυα-
σμός. Ο εργοδότης του ήταν τριάντα πέντε ετών, ανύπα-
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ντρος, ευφυής, αυτοδημιούργητος, δίχως υποχρεώσεις, και
βέβαια, εξαιρετικά πλούσιος, όπως είχε τονίσει ο Βικέντιος
Μοράρης. Με τα χρήματά του μπορούσε ν’ αγοράσει όλη
την Αθήνα και πολλές από τις λεγόμενες «οικογένειες της
ανώτερης τάξης», οι οποίες τού έκλειναν την πόρτα, αλλά η
ταπεινή καταγωγή του ήταν ένα αξεπέραστο εμπόδιο. Ο
Μοράρης πρόλαβε την ερώτηση που ο Χρυσολωράς ήθελε
από ώρα να θέσει: «Πόσο ταπεινή;» Ο εργοδότης του είχε
ξεκινήσει από βαρκάρης και ψαράς στο νησί του, αλλά η ά-
μετρη φιλοδοξία του τον ανέβασε στο επίπεδο να έχει σήμε-
ρα στην κατοχή του ένα στόλο από είκοσι πέντε καράβια,
τα οποία μετέφεραν κάρβουνο από το Ζονγκουλντάκ* της
Τουρκίας στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά λιμάνια. Με λίγα λό-
για, είχε κάτω από τον έλεγχό του όλη τη διακίνηση του
κάρβουνου της Ευρώπης. Επίσης, είχε κάνει σοφές επενδύ-
σεις σε ακίνητα αγοράζοντας πολλά από τα μέγαρα της Α-
θήνας, τα οποία ήταν ιστορικά μνημεία.

«Νομίζω πως κατάλαβα για ποιον μιλάμε», τον έκοψε ο
Χρυσολωράς.

Όση ώρα μιλούσε ο Μοράρης, εκείνος ξεφύλλιζε μέσα
στο μυαλό του μια νοητή λίστα με τα ονόματα των αυτοδη-
μιούργητων πετυχημένων Ελλήνων.

«Ας μην αναφέρουμε ονόματα», τον παρακάλεσε ο Μο-
ράρης και συνέχισε: Ο εργοδότης του ήταν έτοιμος να κάνει
οποιανδήποτε θυσία για ν’ αποκτήσει το μόνο πράγμα που
η ζωή τού είχε αρνηθεί μέχρι τότε. Από μια έρευνα που είχε
κάνει ο Μοράρης, οι κληρονόμοι των μεγάλων «τζακιών»
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της Αθήνας ήταν απλησίαστες, παρ’ όλη τη, σχεδόν βέβαιη,
ανάγκη των οικογενειών τους για ρευστό. Απευθύνθηκε σ’
εκείνον, τον Τιμολέοντα Χρυσολωρά, γιατί γνώριζε πως ο
παλιός του φίλος ήταν γνώστης του κοινωνικού χάρτη των
Αθηνών και το μόνο άτομο το οποίο μπορούσε να βοηθήσει
τον εργοδότη του με τις γνωριμίες του.

«Φαίνεται, αγαπητέ Τιμολέοντα, πως το χρήμα δεν μπο-
ρεί να τα εξαγοράσει όλα. Υπάρχουν αξίες που αρνούνται να
υποκύψουν στον πειρασμό», κατέληξε ο Βικέντιος Μοράρης.

Στην επόμενη ώρα οι δυο άντρες μίλησαν για διάφορα.
Μέσα στο επιβλητικό σαλόνι της «Αθηναϊκής Λέσχης»,
καθισμένοι στις δερμάτινες πολυθρόνες, συζήτησαν για το
παρασκήνιο των αθηναϊκών γάμων, όπως το γνώριζε καλά
ο Χρυσολωράς, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο γίνονταν οι
διαπραγματεύσεις στην αγορά του «γυναικείου κρέατος»,
όπως ειπώθηκε μεταξύ τους σε μια στιγμή ανταλλαγής α-
διακρισιών μεταξύ αντρών.

«Α, φίλε μου, η γυναίκα, εκτός από παράδες, πρέπει να
έχει και μια άλλου είδους προίκα: στήθος και πισινό μεγά-
λο! Όλα τα άλλα –εξυπνάδα, μόρφωση, γνώμη– είναι περιτ-
τά κι ενοχλητικά στο γάμο!» αστειεύτηκε ο Τιμολέων Χρυ-
σολωράς, αλλά σοβάρεψε ξαφνικά όταν από το μυαλό του
πέρασε η ανιψιά του η Θάλεια. Τι θα έλεγε εκείνη σ’ αυτό το
σχόλιο για τις γυναίκες; Αν τον άκουγε, δε θα του ξαναμι-
λούσε! «Άσε με να το σκεφτώ. Να κάνω την έρευνά μου
στους κατάλληλους κύκλους. Να δω τι υπάρχει διαθέσιμο
στην αγορά, και θα σε ειδοποιήσω!» κατέληξε ο Χρυσολω-
ράς και ο Μοράρης του άφησε την κάρτα του.

«Μένω, όπως και ο εργοδότης μου, στον Πειραιά. Εκεί
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βρίσκονται και τα γραφεία της ναυτιλιακής του εταιρείας»,
τον πληροφόρησε.

Εκείνο το βράδυ της 1ης Ιανουαρίου του 1902, ο Χρυσο-
λωράς, ανεβαίνοντας την Πανεπιστημίου προς το σπίτι του,
σκεπτόταν αυτές τις παράξενες συμπτώσεις της ζωής και
πώς θα μπορούσε κάποιος να δώσει τον ορισμό τους. Αμέ-
σως ήρθε στο μυαλό του η Κοκόνα Κρυσταλλένια. «Σύ-
μπτωση είναι το χέρι του Θεού, όταν ο ίδιος επιθυμεί να μεί-
νει ανώνυμος», του είχε πει κάποτε, με ένα σοφό χαμόγελο.
Αχ, Κρυσταλλένια, εσύ και τα απλά Ελληνικά της καρδιάς
σου! θυμήθηκε με τρυφερότητα την ξαδέρφη του. Έστριψε
την Αγχεσμού,* σταμάτησε στον αριθμό δώδεκα και άνοιξε
την εξώπορτα με το κλειδί του. Ήταν αργά. Δεν ήθελε να ε-
νοχλήσει την οικονόμο του. Μπορεί να είχε πέσει για ύπνο.

�	

Εκείνο το πρώτο βράδυ του καινούργιου χρόνου, μετά την
αναχώρηση του Τιμολέοντα Χρυσολωρά, η Κατίγκω, κάθι-
σε σκεπτική στον καναπέ του σαλονιού, μπροστά στο α-
ναμμένο τζάκι που σιγόσβηνε, και τύλιξε το μάλλινο σάλι
στους ώμους της. Οι κόρες της είχαν από ώρα ανέβει στα
δωμάτιά τους και η Κοκόνα είχε ήδη ξαπλώσει. Στην πόρ-
τα εμφανίστηκε η Ζαμπέτα.

«Πήγαινε να κοιμηθείς. Είναι αργά. Θα σβήσω το τζάκι
και θα συμμαζέψω εγώ αργότερα», της είπε και την έστει-
λε στο δωμάτιό της.
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Η Κατίγκω κοίταξε αφηρημένη το πορτρέτο της Δάφ-
νης Ατζαγιόλι πάνω από το τζάκι. Η πεθερά της δέσποζε
στο σαλόνι με την επιβλητική ομορφιά της. Για άλλη μια
φορά τρόμαξε με την εκπληκτική ομοιότητά της με τη Λά-
ουρα. Μακάρι να μην της μοιάσει η εγγονή της και στην α-
τυχία, γιατί σ ’ όλα τα άλλα είναι ίδια: πρόσωπο, κορμοστα-
σιά, χάρη, πείσμα! πέρασε η σκέψη από το μυαλό της, αλλά
βιάστηκε να την διώξει. Ένιωθε βαριά απόψε. Η αναγκα-
στική εξομολόγηση στον Τιμολέοντα Χρυσολωρά την είχε
τσακίσει. Μέσα στην ψυχή της όμως μια ελπίδα τρεμόπαι-
ζε, γιατί ο ξάδερφος κάτι είχε στο νου του. Κάτι θετικό, αλ-
λιώς δε θα της το ανέφερε. Γρηγορούσα μου, κάνε γρήγορα
το θαύμα σου! Δίπλα, στο τραπέζι του καφέ, είδε πάλι αφη-
μένη την εφημερίδα της Καλλιρρόης Παρέν, ανοιγμένη στη
σελίδα με το εβδομαδιαίο άρθρο της Θάλειας. Ένας ξαφνι-
κός θυμός τής έκλεισε το λαιμό. Την άρπαξε, την έκανε κομ-
μάτια και την πέταξε στο τζάκι. Τα γραπτά της Θάλειας ε-
νάντια στην οικογένειά της! Ενάντια σ’ εκείνη! Ενάντια σε
κάθε νόμο και τάξη του κόσμου! Η συγγραφή ήταν ένα επι-
κίνδυνο όπλο στα χέρια της κόρης της. Η ίδια η κόρη της ή-
θελε να την εκδικηθεί, ήθελε να την εξοντώσει με τις λέξεις
της, κριτικάροντας τις μανάδες όλου του κόσμου, δηλαδή ε-
κείνη. Η Κατίγκω διάβαζε κρυφά τα καυτά άρθρα της Θά-
λειας και πέθαινε. Προσποιούνταν πως τα απαξίωνε γιατί,
αν παραδεχόταν την ύπαρξή τους, θα έπρεπε να βγάλουν και
οι δυο τις μάσκες –πρώτα η ίδια η Κατίγκω– και αυτό δεν
το ήθελε. Ίσως δεν ήταν έτοιμη να παραδεχτεί τα λάθη της.
Ίσως δεν ήθελε να παραδεχτεί πως είχε χάσει εντελώς τον
έλεγχο πάνω στις κόρες της. Δεν ήταν έτοιμη να κλείσει
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παλιά χρέη με τη Θάλεια, εκείνα τα χρέη τα οποία είχαν δη-
μιουργηθεί στο παρελθόν, όταν η προσοχή όλων, ακόμα και
η δική της ως μάνας, ήταν από πάντα στραμμένη στη Λά-
ουρα, ενώ οι άλλες δυο κόρες της λες και δεν υπήρχαν. Με-
γάλωσαν ερήμην. Οι λέξεις της Θάλειας μιλούσαν για την
απουσία τη δική της ως μάνας. Ήταν γραμμένες για εκείνη,
εναντίον της.

Έμεινε συλλογισμένη. Σκέφτηκε πως τα παιδιά διαι-
σθάνονται τη δυστυχία των ενηλίκων, την απογοήτευση, τη
μοναξιά, την έλλειψη και πιστεύουν πως είναι εκείνα η αιτία
της δυστυχίας αυτών που αγαπούν. Πόση δυστυχία δική
της είχαν εισπράξει οι κόρες της; Ήταν υπεύθυνη γι’ αυτές.
Ήταν υπεύθυνη γι’ αυτό που είχαν γίνει. Οι κόρες της εξαρ-
τιόνταν από την ίδια. Είχαν απορροφήσει κάθε της χειρονο-
μία, κάθε της λέξη, κάθε της θυμό και συμπεριφορά. Η Κα-
τίγκω ήταν το παράδειγμά τους και συγχρόνως αυτό που
μισούσαν περισσότερο. Κι εκείνες θα γίνονταν στο τέλος ό-
πως η ίδια, γιατί οι κόρες της ήταν οι προθέσεις της στη
ζωή. Το καλύτερό της και το χειρότερό της συγχρόνως, και
μάλλον, όπως έδειχναν τα πράγματα μέχρι τώρα, μόνο το
χειρότερό της. Ένιωσε αδύναμη και ανήμπορη να ελέγξει
τα παιδιά της, το μέλλον τους, την ίδια τη ζωή. Πώς είχε
μείνει έτσι μόνη της; Πώς σκόρπισε η ζωή της στον άνεμο;
Ήθελε να κλάψει από απελπισία, αλλά αμέσως σκούπισε τα
δάκρυα από τα μάτια της. Εκείνη η απελπισία πέρασε γρή-
γορα σε φυσικό επίπεδο κι ένιωσε τα κόκκαλά της να πο-
νούν. «Ζωή αλήτισσα, όλα τα σκορπάς!» ψιθύρισε κι έκρυ-
βε θυμό η φωνή της. Οι ρυτίδες της γέμισαν θλίψη. 

Εκείνο το βράδυ της 1ης Ιανουαρίου του 1902, η Κατί-
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γκω Χρυσολωρά ήθελε από τη ζωή τρία πράγματα πίσω:
τον πατέρα της, την περιουσία της και τα νιάτα της. Προ-
παντός τη νιότη της όταν δεν υπήρχαν αρρώστιες ούτε
ντροπιαστικές προδοσίες του κορμιού της ούτε πόνοι στα
κόκκαλα ούτε προειδοποιητικά σημάδια φυσικής κατά-
πτωσης.

Η φωτιά στο τζάκι είχε σβήσει από ώρα. Σκέφτηκε όλες
εκείνες τις γιορτές μέσα στο χρόνο –ονομαστικές, γενέθλια,
Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Πάσχα–, οι οποίες δεν τελείω-
ναν παρά μόνο αφού είχαν αφήσει στην ψυχή της τα βαριά
αποτυπώματα της θλίψης. Σηκώθηκε από τον καναπέ, έ-
σβησε τις λάμπες και ανέβηκε στο δωμάτιό της. Είχε πολ-
λά να σκεφτεί και άλλα τόσα να κάνει αύριο. Τα δάκρυα ή-
ταν περιττά.


��
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Τ Α  Κ Α Λ Α  Κ Α Ι  Σ Υ Μ Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Α

���

«Θ
ΕΛΩ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΤΗΝ ΔΩ», ΕΙΠΕ Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΡΩΜΑΣ.
«Θέλω να την δω», επανέλαβε και κοίταξε αφη-
ρημένος έξω από το παράθυρο.

Από τον τέταρτο όροφο το λιμάνι του Πειραιά απλωνό-
ταν μίζερο στην ηλιόλουστη χειμωνιάτικη μέρα. Ύστερα
από δυο βδομάδες συνεχούς βροχής, ο τόπος πνίγηκε στο
νερό και η πόλη βούλιαξε στη λάσπη. Εκείνο το πρωινό ό-
μως, ένας παρηγορητικός ήλιος έδινε αίγλη στις προβλήτες,
στα ρυμουλκά, στα παλιοβάπορα και ομορφιά στον παλιό-
κοσμο, αλλά ο Φίλιππος Ρώμας τα έβλεπε όλα μίζερα. Έ-
ξω από το κτήριο που στέγαζε τα γραφεία της «Ακτο-
πλοΐας Ρώμα», δίπλα στον Άγιο Σπυρίδωνα, το ρολόι του
Πειραιά σήμανε δέκα. Στους δρόμους ο κοσμάκης μυρμή-
γκιαζε πολυάσχολος. Μέσα στα πολυτελή γραφεία της ε-
ταιρείας ένας άλλος κόσμος, καλοντυμένος και αποτελεσμα-
τικός, διεκπεραίωνε σιωπηλός τις εκκρεμότητες της μέρας.
Στην είσοδο του κτηρίου, ο πορτιέρης με στολή ναυάρ χου έ-
κανε κατάχρηση της εξουσίας του, απαγορεύοντας με φω-
νές και χειρονομίες την είσοδο σε όσους δεν είχαν δουλειά στα
γραφεία, ενώ το μάτι του κατέγραφε την κίνηση στο δρόμο,
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έτοιμος να προλάβει πιθανό μποτιλιάρισμα με τα σταματη-
μένα τροχοφόρα.

«Ν’ αποχωρήσουν όσοι δεν έχουν λόγο να στέκονται ε-
δώ», προέτρεπε τους αμαξάδες τραβώντας τα άλογά τους
από τα γκέμια για να ελευθερώσει την είσοδο στην άμαξα
του αφεντικού.

Αντάλλαξε δυο τρεις κουβέντες με τον Ευάγγελο Κοντό,
τον αμαξά του πλοιοκτήτη, και συνέχισε να εποπτεύει το
δρόμο, τον οποίο θεωρούσε ιδιοκτησία του. Πού και πού, ό-
ταν η κίνηση λιγόστευε, ο «ναύαρχος» πλησίαζε τον Κοντό
και άρχιζε τις ερωτήσεις με σκοπό να μάθει όλες τις λεπτο-
μέρειες για το καινούργιο απόκτημα του αφεντικού: ένα αυ-
τοκίνητο, μια «Ντέμλερ» –χρώμα μαύρο της Κόλασης, κα-
θίσματα από μαλακό δέρμα «σεβρό», μεγάλο τιμόνι από
ξύλο καστανιάς λουστραρισμένο στο φυσικό του χρώμα–,
από τα πρώτα τριάντα έξι μοντέλα τα οποία κατασκευά-
στηκαν και αγοράστηκαν από εύπορους Ευρωπαίους μεγα-
λοαστούς της εποχής. Ένας από αυτούς ήταν και ο Φίλιπ-
πος Ρώμας, μεγαλοαστός όχι, πλούσιος ναι.

«Να ρέει το χρήμα! Το αφεντικό δεν ξέρει πια πού να το
ξοδέψει!» θαύμασε ο «ναύαρχος» και ο Ευάγγελος Κοντός
έκοψε απότομα τη συζήτηση. Δεν του άρεσε ν’ ακούει αρνη-
τικά σχόλια για το αφεντικό του. Μακάρι όλοι οι πλούσιοι
να ήταν σαν τον Φίλιππο Ρώμα. Μακάρι όλα τα αφεντικά
του κόσμου να είχαν την καλοσύνη του, το ενδιαφέρον του
για όσους βρίσκονταν στη δούλεψή του. Άσε που η συζήτη-
ση για το αυτοκίνητο ενοχλούσε τον Κοντό προσωπικά, α-
φού είχε αναγκαστεί να μάθει ο ίδιος να σοφάρει, με αποτέ-
λεσμα να γίνει ο περίγελος της αληταρίας του Πειραιά. Ό-
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ταν τα αλάνια τον έβλεπαν καθισμένο πίσω από το τιμόνι,
να το κρατάει σαν να κρατούσε τα γκέμια του αλόγου του,
χαχάνιζαν και φώναζαν: «Αμαξά, τ’ αχεροτσούβαλό σου!»
ενώ σταματούσε η κυκλοφορία στο Πασαλιμάνι. Το αυτο-
κίνητο έτρεχε σαν αφηνιασμένο άλογο, με την ιλιγγιώδη
ταχύτητα των τριάντα χιλιομέτρων την ώρα, και ήταν
σπάνιο θέαμα εκείνη την εποχή. Λιγοστά υπήρχαν σε Αθή-
να και Πειραιά, μετρημένα στα δάχτυλα, γι’ αυτό στο τέλος
το αφεντικό αναγκάστηκε να το κυκλοφορεί σπανιότατα
για ν’ αποφεύγει το σούσουρο, αφού από νωρίς το πρωί ο
κόσμος συνωστιζόταν έξω από το σπίτι του για να χαζέψει
το θέαμα. Είδαν κι έπαθαν να ξεφορτωθούν την αργόσχολη
πλέμπα. Ευτυχώς, έτσι ξαναγύρισαν στα άλογα και στις ά-
μαξές τους, σ’ αυτά που ο Ευάγγελος Κοντός γνώριζε καλά
και δεν προκαλούσαν κακόβουλα σχόλια για τους παράδες
του Ρώμα ή χάχανα για την αδεξιότητα του αμαξά-σοφέρ.
Όμως, το ρεζιλίκι του πρώτου καιρού ως σοφέρ της «Ντέμ-
λερ», με γκρίζα στολή και πηλίκιο, τον είχε σημαδέψει και
του ήταν αδύνατο να ξεχάσει την καζούρα της πειραιώτικης
αληταρίας.

«Και πού αφήνετε τώρα την κούρσα να ξαποστάσει;»
συνέχισε την περιέργεια ο «ναύαρχος», σαν να μιλούσε για
άλογο.

«Στους στάβλους μαζί με τις άλλες άμαξες. Πόσες φο-
ρές σ’ το έχω πει και πόσες φορές θα με ρωτήσεις ακόμα;»
απάντησε βαρύθυμα ο Κοντός και του γύρισε την πλάτη,
κόβοντας οριστικά τη συζήτηση.

Στον τέταρτο όροφο, στα πολυτελή γραφεία του πλοιο-
κτήτη με τα σαλόνια και την αίθουσα συνεδρίασης, ο Φί-
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λιππος Ρώμας άφησε το παράθυρο και κάθισε στο γραφείο
του. Κοίταξε σκεπτικός τον άντρα απέναντί του.

«Θέλω πρώτα να την δω ο ίδιος, Βικέντιε», του είπε ξα-
νά και ο Μοράρης μόρφασε ένα χαμόγελο ρουτίνας.

Είχε εκθέσει στον εργοδότη του όλα τα στοιχεία της έ-
ρευνάς του. Τα είχε συλλέξει με υπομονή μυρμηγκιού, στην
αρχή με τη βοήθεια του Τιμολέοντα Χρυσολωρά. Κατόπιν
συνέχισε με τη δική του μεθοδικότητα, αυτή για την οποία
πληρωνόταν αδρά. Τίποτα δεν άφηνε στην τύχη. Τίποτα
δεν έκανε στο πόδι. Όλα μελετημένα σε βάθος. Ο Ρώμας α-
κούμπησε τους αγκώνες στο γραφείο και κοίταξε τον Μο-
ράρη.

«Όχι ότι θ’ αλλάξει τίποτα. Έτσι κι αλλιώς, είμαι απο-
φασισμένος να προχωρήσω, αλλά να, όταν αγοράζω κάτι,
θέλω πρώτα να το επιθεωρώ ο ίδιος και, όταν κλείνω μια
συμφωνία, θέλω να έχω ελέγξει όλες τις πλευρές της», συ-
νέχισε με το ύφος που διεκπεραίωνε τις υποθέσεις του.

«Θα εκπλαγείτε με αυτό που θα δείτε. Είναι πολύ καλό
για να είναι αληθινό! Μιλάμε για καλλονή, κύριε Ρώμα»,
τον έκοψε ο Βικέντιος Μοράρης, με κρυφό ενθουσιασμό, και
σώπασε περιμένοντας.

«Και πού ήταν κρυμμένη τόσο καιρό η κοντέσα Λάουρα
Αλφιέρι;» ρώτησε ο Ρώμας με περιέργεια, σαν ν’ αμφισβη-
τούσε την ύπαρξή της.

«Φαίνεται πως όλα τα πράγματα θέλουν την ώρα τους,
κύριε Ρώμα. Ας πούμε πως δεν είχε έρθει η σωστή ώρα μέ-
χρι τώρα για να την εμφανίσει η οικογένειά της. Εξάλλου,
εσείς ανεβαίνετε σπανίως στην Αθήνα. Επίσης, λείπατε τον
περισσότερο χρόνο στο εξωτερικό, μάλλον απίθανο να είχα-
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τε ακούσει γι’ αυτή. Ούτε κι εγώ γνώριζα την ύπαρξή της ή
την ίδια προσωπικά. Μου μίλησε γι’ αυτήν ο θείος της. Εί-
ναι μόνο είκοσι δύο χρόνων. Έχει μια μητέρα-κέρβερο που,
όπως φαίνεται, την έκρυβε όλα αυτά τα χρόνια, μέχρι να έρ-
θει η κατάλληλη στιγμή για να την παντρέψει, με το αζη-
μίωτο, βέβαια. Η φήμη της, βλέπετε, μπερδεύεται με την
ανέχεια της οικογένειας. Έπαθαν οικονομική καταστροφή,
έμαθα από το θείο της και από άλλες αξιόπιστες πηγές. Ο
θάνατος του πατέρα της, του κόμη Φραγκίσκου Αλφιέρι
του Μονρεάλε, ψιθυρίζεται πως ήταν αυτοκτονία, αλλά δεν
κατόρθωσα να το επιβεβαιώσω. Επισήμως, ήταν καθαρό α-
τύχημα. Σπουδαία οικογένεια όμως, όπως σας είπα ήδη.
Χρυσολωράδες του Βυζαντίου κι ευγενείς Αλφιέρι του Μον-
ρεάλε της Σικελίας, με ρίζες Ατζαγιόλι της Ζακύνθου».

Ο Φίλιππος Ρώμας κοίταξε τον Βικέντιο Μοράρη. Ατζα-
γιόλι της Ζακύνθου! Μικρός που είναι ο κόσμος! Λαχτάρησε
προς στιγμήν και σηκώθηκε απότομα από το γραφείο για
να κρύψει τη συγκίνησή του.

«Η περίπτωση είναι καλή και συμφέρουσα. Τι λέω καλή,
εξαιρετική πρέπει να πω», συνέχισε ο Μοράρης.

Τα καλά και συμφέροντα ταις ψυχαίς ημών! συλλογίστη-
κε ο Ρώμας, ενώ το πρόσωπό του έκαιγε και η καρδιά του
έχανε χτύπους. Ήταν το πύρινο θέμα του, που τον λαμπά-
διαζε και είχε τις ρίζες του στα παιδικά του χρόνια: να πε-
τύχει, να φτάσει ψηλά, να έχει τη δυνατότητα ν’ αγοράζει
τα πάντα με το χρήμα του, να μην μπορεί κανείς να του αρ-
νηθεί τίποτα. Πλησίασε στο παράθυρο ταραγμένος και ά-
φησε πάλι το βλέμμα του στη θέα του Πειραιά. Οι μνήμες
πλημμύρισαν το νου του, αλλά τις σταμάτησε έγκαιρα. Όχι
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τώρα. Τώρα είχε άλλες προτεραιότητες. Άλλα να σκεφτεί.
Ήθελε όμως οπωσδήποτε να την δει. Ήθελε να δει αυτή την
ξεπεσμένη αριστοκράτισσα που η οικογένειά της την «που-
λούσε» μαζί με τους τίτλους της. Την κοντέσα Λάουρα Αλ-
φιέρι, την εγγονή της αρχόντισσας Δάφνης Ατζαγιόλι από
τη Ζάκυνθο, την πατρίδα του.

Ο Βικέντιος Μοράρης περίμενε σιωπηλός. Από τη στά-
ση του εργοδότη του, αντιλαμβανόταν μια διάχυτη συγκί-
νηση στην ατμόσφαιρα. Δε γνώριζε την αιτία, αλλά τρία
χρόνια κοντά του ως σύμβουλός του είχε μάθει να μη ρωτάει,
να τον περιμένει υπομονετικά, να σέβεται τους ρυθμούς του,
κι αυτή ήταν η μεγαλύτερη αρετή του. Κοίταξε ξανά τον αυ-
τοδημιούργητο άνθρωπο, ακίνητο στην κορνίζα του παρα-
θύρου, από τον οποίο εξαρτιόταν η τρίχρονη καλοπέρασή
του και η πληθώρα αγαθών που είχε αποκτήσει στη ζωή
του. Μετρίου αναστήματος, καστανός, μουστάκι αψεγάδια-
στο, ντύσιμο υψηλής ραπτικής, χρυσή αλυσίδα με ρολόι στην
τσέπη του γιλέκου. Ένας νέος άντρας, κομψός, γενναιόδω-
ρος, με πρόσωπο σμιλεμένο από τη σμίλη της φιλοδοξίας,
με μια περίεργη μελαγχολία ακόμα και όταν γελούσε. Αγα-
πούσε τη μουσική και τα πράγματα τα πιο λεπτεπίλεπτα,
ενώ διηύθυνε με σταθερό χέρι μια αυτοκρατορία, την οποία
είχε δημιουργήσει μόνος του σε μια επική φάση της ζωής
του –κάθε άντρας περνάει κάποτε μια επική φάση στη ζωή
του–, η οποία τού είχε αφήσει δίψα για τελειότητα. Ο Βικέ-
ντιος Μοράρης σκέφτηκε την εξαιρετική επαγγελματική
σχέση που τους συνέδεε, κι ένιωσε πως άξιζε η απόφασή
του τρία χρόνια πριν να εγκαταλείψει τη δικηγορία και ν’
αλλάξει αντικείμενο: να γίνει, δηλαδή, σύμβουλος ενός αυ-
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τοδημιούργητου Έλληνα, εμπνευσμένου κι ενθουσιώδη, ο
οποίος είχε κατορθώσει να κερδίσει ακόμα και την εκτίμη-
ση των ανταγωνιστών του. Ο Φίλιππος Ρώμας ως αυτοδη-
μιούργητος ήταν δυνατός, αποφασιστικός, αυτάρκης και
περήφανος, γιατί ερχόταν από το βασίλειο της στέρησης.
Είχε την ηρεμία αυτών που δεν περιμένουν τίποτε από τους
άλλους. Αυτών που, ό,τι έχουν πετύχει στη ζωή, το έχουν
κατακτήσει μόνοι τους, δίχως τη βοήθεια κανενός. Είχε
βλέμμα διαυγές, στόμα συνετό και μια φυσική αρχοντιά,
την αρχοντιά του νησιού του. Τίποτα δε μαρτυρούσε την
προέλευσή του. Τα χέρια του μόνο, χέρια γερά και δουλεμέ-
να, τα οποία έκρυβε –συνήθως ασυναίσθητα– μέσα στις
τσέπες του, αυτά πρόδιδαν την ταπεινή καταγωγή του.

Ο Φίλιππος Ρώμας γύρισε το κεφάλι και κοίταξε πάλι
τον Μοράρη.

«Πώς θα μπορέσω να την δω κρυφά, δίχως να με κατα-
λάβει η ίδια ή η οικογένειά της;» τον ρώτησε σαν να είχε
πάρει ξαφνικά μια απόφαση.

«Ο θείος της, ο διπλωμάτης Τιμολέων Χρυσολωράς, ο ο-
ποίος είναι και ο μεσολαβητής, με πληροφόρησε πως η κο-
ντέσα Λάουρα Αλφιέρι είναι εκκεντρική και πως, παρ’ όλες
τις αντιρρήσεις της οικογένειάς της, συνηθίζει να γυρίζει
στην Αθήνα μόνη και με τα πόδια. Τις Κυριακές, κατά τις
έντεκα, συνήθως επισκέπτεται τη θεία της Μαργιόλα
Μπαλτατζή, σύζυγο του ψυχίατρου και καθηγητή πανεπι-
στημίου Αριστείδη Μπαλτατζή, η οποία μένει στη λεωφό-
ρο Αμαλίας, απέναντι από το Βασιλικό Κήπο. Η περίεργη
σύμπτωση είναι πως η οικογένεια Αλφιέρι κατοικεί στη οδό
Πανεπιστημίου, απέναντι από το Οφθαλμιατρείο Αθηνών,
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στο μέγαρο που βρίσκεται δίπλα στο γωνιακό τριώροφο το
οποίο αγοράσατε εσείς πριν από τρία χρόνια από τον Αιγυ-
πτιώτη, αν θυμάστε. Μπορώ ν’ αναλάβω να…»

«Όχι. Θα το φροντίσω εγώ προσωπικά», τον έκοψε ο
Ρώμας, ενώ ο νους του γύριζε πάλι στις συμπτώσεις της
ζωής. Και εγγονή των ευγενών Ατζαγιόλι και κοντέσα και
νέα και ωραία και δίπλα στο ακίνητο που είχε αγοράσει ο ί-
διος για επένδυση, και ανιψιά του Αριστείδη Μπαλτατζή,
τον οποίο δυο χρόνια πριν είχε συμβουλευτεί ο ίδιος για το
πρόβλημα του αδερφού του. Πολλές συμπτώσεις για να τις
προσπεράσει έτσι, δίχως να προβληματιστεί! Τις θεώρησε
μια υπερβολή του πεπρωμένου. Κάθισε στο γραφείο του.

«Πώς θα την αναγνωρίσω;» ρώτησε τον Μοράρη κι έ-
νιωσε άβολα, σαν να ντράπηκε.

«Είναι καλλονή, κύριε Ρώμα. Ένας ξανθός άγγελος. Α-
ποκλείεται να μην την αναγνωρίσετε μόλις την δείτε να βγαί-
νει από την πόρτα του σπιτιού της», έσπευσε να τον καθη-
συχάσει. Του έδωσε όλα τα στοιχεία, και ο Φίλιππος Ρώ-
μας γύρισε κατόπιν τη συζήτηση στα επαγγελματικά θέ-
ματα και στην ατζέντα της μέρας.

�	

Το πρωινό αεράκι είχε στεγνώσει τη βραδινή βροχή. Οι δρό-
μοι είχαν ακόμα τη μυρωδιά της βρεγμένης γης. Ένας σα-
κάτης ήλιος βγήκε ανάμεσα από τα σύννεφα κι έδιωξε λίγο
την παγωνιά της γεναριάτικης μέρας. Κυριακή και σχόλη.
Ο αμαξάς Ευάγγελος Κοντός κοίταξε τον Φίλιππο Ρώμα
διστάζοντας.
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«Γιατί να μη σας πάω εγώ στην Αθήνα; Γιατί να ταλαι-
πωρηθείτε με νοικιασμένες άμαξες και συγκοινωνίες;» τον
ρώτησε ξανά κι εκείνος τον έκοψε ανυπόμονα:

«Την επόμενη φορά. Σήμερα μπορείς να διαθέσεις τη
μέρα σου όπως θέλεις».

Ο Κοντός τον άφησε στο σταθμό και ο Ρώμας ανέβηκε
στην Αθήνα με το σιδηρόδρομο. Βγήκε στο Μοναστηράκι.
Καθώς ήταν ακόμα νωρίς και ο καιρός καλός, πήρε την οδό
Αιόλου με τα πόδια και μπήκε στο καφενείο «Η Ωραία Ελ-
λάς». Παρήγγειλε έναν καφέ κι έριξε μια ματιά στις πρωι-
νές εφημερίδες, χαζεύοντας πού και πού την κυριακάτικη
κίνηση του καφενείου. Κόσμος πολύς. Αργόσχολοι οι πε-
ρισσότεροι. Ο νους του όμως ήταν αλλού. Το μυαλό του γύ-
ριζε σε χίλια δυο, σκόνταφτε στο παρελθόν, αλλά κατάφερ-
νε να το πισωγυρίζει. Ο χρόνος κυλούσε αργόσυρτα και πά-
λι οι σκέψεις τρύπωναν ύπουλα. Συμβουλεύτηκε μια δυο
φορές το ρολόι του και, όταν έκρινε πως η ώρα είχε φτάσει,
πλήρωσε τον καφέ και βγήκε στην οδό Αιόλου. Δε χρειά-
στηκε να ψάξει για άμαξα, πήδηξε σε μια από τις σταματη-
μένες.

«Σε αγκαζάρω για όλη τη μέρα», φώναξε στον αμαξά κι
έδωσε τη διεύθυνση του μεγάρου που τον ενδιέφερε. «Θα
χρειαστεί να με περιμένεις», συμπλήρωσε.

Εκείνος ξεκίνησε αμέσως, ευχαριστημένος για το ανέλ-
πιστο αγώι.

«Θα σας περιμένω όσο θέλετε».
Ανεβαίνοντας την Πανεπιστημίου, απέφυγε όσο μπορού-

σε τις λακκούβες για να μην ταλαιπωρήσει τον καλοντυμένο
πελάτη. Φαινόταν πως το «φύσαγε» το χρήμα. Στάθμευ-
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σαν έξω από το Οφθαλμιατρείο Αθηνών. Ο Ρώμας, μέσα α-
πό τη σταματημένη άμαξα, εντόπισε το τριώροφο, που ο ί-
διος πριν από χρόνια είχε αγοράσει ως επένδυση σε ανύπο-
πτο χρόνο, και κατόπιν το διπλανό μέγαρο, μεσοτοιχία με
το δικό του. Η κίνηση στο δρόμο είχε αρχίσει να πυκνώνει.
Αθηναίοι ιππείς και Αθηναίες αμαζόνες κατέβαιναν πάνω
στα άλογά τους προς την οδό Πατησίων, με προορισμό το
Πεδίον του Άρεως, για τον καθιερωμένο περίπατο της Κυ-
ριακής. Άλλες άμαξες ανέβαιναν για το Ζάππειο και για τη
λεωφόρο Κηφισίας. Παρ’ όλη τη χειμωνιάτικη παγωνιά,
κόσμος, βαριά ντυμένος, με παλτά, γάντια και καπέλα,
βολτάριζε και στις δυο κατευθύνσεις. Ένα πολύχρωμο θέα-
μα. Ο Φίλιππος Ρώμας, με το ταλέντο του ν’ αποκλείει από
το μυαλό του κάθε άλλη σκέψη, επικέντρωσε την προσοχή
του στο απέναντι μέγαρο. Στο δρόμο μια άμαξα ήταν σταθ-
μευμένη μπροστά στην πόρτα. Αφέθηκε σε μια ήρεμη ανα-
μονή. Η ώρα περνούσε. Τα μάτια του περιφέρονταν αδιάκο-
πα στην αντικρινή μεριά του δρόμου. Θαύμασε τα ωραία νε-
οκλασικά σπίτια, τα περισσότερα με περιποιημένους κή-
πους. Κατόπιν κοίταξε με προσμονή στην εξώπορτα του
μεγάρου Χρυσολωρά-Αλφιέρι. Δεν του ξέφευγε τίποτα. Τα
λεπτά περνούσαν. Ενώ καθόταν μέσα στην άμαξα και περί-
μενε, ένιωθε μια βαθιά περιέργεια, μια ευχαρίστηση, κάτι
σαν ίλιγγο, σαν να ήταν έτοιμος να πέσει σε απαγορευμένα
νερά. Έβγαλε το χρυσό ρολόι από την τσέπη του γιλέκου
του και είδε πως η ώρα είχε πάει έντεκα. Κάποια στιγμή α-
πό την εξώπορτα του σπιτιού βγήκε μια γυναίκα, μικρόσω-
μη και κοκκινομάλλα. Πλησίασε στη σταθμευμένη άμαξα
μπροστά στο σπίτι και άρχισε μια ζωηρή συζήτηση με τον
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αμαξά. Μπορεί και να τον μάλωνε για κάτι, γιατί οι κινή-
σεις της ήταν απότομες και ο τρόπος της επιθετικός. Εκεί-
νος φάνηκε να «κρεμάστηκε» από το στόμα της, αλλά η
κοκκινομάλλα έκανε μεταβολή και μπήκε μέσα στο σπίτι.
Τον άφησε σύξυλο. Ο αμαξάς έμεινε για λίγο με το βλέμμα
πάνω στην κλειστή εξώπορτα. Ίσως να περίμενε να εμφα-
νιστεί ξανά η γυναίκα που τον είχε απαξιώσει. Κατόπιν,
φάνηκε να παραιτήθηκε, ανέβηκε στην άμαξα κι έφυγε με
κατεύθυνση την πλατεία Συντάγματος. Πέρασε άλλο ένα
τέταρτο άπραγος. Ο ουρανός είχε αρχίσει να μαζεύει σύννε-
φα. Ο Ρώμας αναρωτήθηκε πόσο ακόμα θα μπορούσε να πε-
ριμένει με τη σταματημένη άμαξα μπροστά στο Οφθαλμια-
τρείο Αθηνών, δίχως να κινήσει την προσοχή της γειτονιάς,
κι ένιωσε άβολα. Άρχισε ν’ ανυπομονεί. Κι αν εκείνη σήμε-
ρα απ’ όλες τις Κυριακές αποφάσιζε να μη βγει, να μείνει στο
σπίτι; Κι αν… κι αν; Από νευρικότητα κάπνισε τρία τσιγά-
ρα το ένα μετά το άλλο και ντουμάνιασε τον κλειστό χώρο
της άμαξας. Στο τέλος, αναγκάστηκε ν’ ανοίξει την πόρτα
της καρότσας για να φύγει ο καπνός. Έριξε μια ματιά στον
αμαξά. Καθισμένος στη θέση του, με τα γκέμια του αλόγου
στα χέρια, περίμενε υπομονετικά. Δε βιαζόταν, γιατί, άλ-
λωστε; Ο πελάτης πλήρωνε για όλη τη μέρα.

Την είδε να προβάλλει στην εξώπορτα, ντυμένη στα πρά-
σινα λαδιά. Το βελούδινο παλτό με το στενό μπούστο διέ-
γραφε δαχτυλιδένια μέση. Το κοκέτικο καπέλο με το μισο-
κατεβασμένο βέλο έκρυβε ανοιχτόχρωμες μπούκλες. Η ψη-
λόλιγνη σιλουέτα, τα ξανθά μακριά μαλλιά που ξέφευγαν
από το καπέλο, δεν του άφηναν καμιά αμφιβολία. Ήταν η
κοντέσα Λάουρα Αλφιέρι. Ξωπίσω της πρόβαλε μια μεσό-
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κοπη γυναίκα. Ήταν μετρίου αναστήματος και παχουλή,
φαινόταν γεμάτη ανησυχία και παραινέσεις. Εκείνη την α-
γνόησε και πήρε τον ανήφορο της οδού Πανεπιστημίου, ενώ
η γυναίκα κατέβηκε γρήγορα τη μαρμάρινη σκάλα, βγήκε
στο δρόμο και άρχισε να την σταυρώνει. Ο Φίλιππος Ρώ-
μας, από την απόσταση που βρισκόταν, δεν μπορούσε να
διακρίνει το πρόσωπό της, είχε όμως τη βεβαιότητα πως ε-
πρόκειτο για καλλονή.

«Περίμενέ με εδώ όσο χρειαστεί!» φώναξε στον αμαξά
και πήδηξε στο δρόμο.

Την ακολούθησε από το αντικρινό πεζοδρόμιο, από από-
σταση, να μην τον καταλάβει. Έτσι ξαφνικά χίλια όργανα
άρχισαν να παίζουν στην ψυχή του τις «Τέσσερις Εποχές»
του Βιβάλντι. Εκείνη περπατούσε σε ρυθμό «adagio»,* ενώ
οι περαστικοί σταματούσαν και την θαύμαζαν. Καθώς τους
προσπερνούσε –«adagio moderato»–,** οι διαβάτες γύριζαν
το κεφάλι να την δουν ακόμα λίγο, να μη χάσουν το ωραίο
θέαμα. Ο Ρώμας διέσχισε την Πανεπιστημίου γρήγορα. Την
χάζευε δίχως να τον βλέπει. Εκείνη επιτάχυνε το βήμα –«pre -
sto ma non troppo»–*** και, στρίβοντας την Αγχεσμού, κα-
τευθύνθηκε προς την πλατεία Συντάγματος. Οι αργόσχολοι
των δυο γωνιακών αντικριστών ζαχαροπλαστείων «Ντο-
ρέ» και «Γιαννάκη» –των «Στενών των Δαρδανελίων» ό-
πως τα ονόμαζαν οι Αθηναίοι–, οι οποίοι άλλο θέμα συζή-
τησης δεν είχαν παρά το ποιος γνωστός περνάει από μπρο-
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στά ή το τι κάνουν οι επώνυμοι στην ιδιωτική τους ζωή, μό-
λις την πήραν χαμπάρι, βγήκαν στις πόρτες. Δημιουργήθη-
κε συνωστισμός, ενώ η κοντέσα Αλφιέρι περπατούσε με το
μυστηριώδες κύρος της ομορφιάς της –«andante es pressi -
vo»–,* αδιάφορη για την αναστάτωση που προκαλούσε στο
δρόμο. Ο Φίλιππος Ρώμας την ακολούθησε ζαλισμένος. Να
δω το πρόσωπό της! σκεπτόταν και σκόνταφτε, όπως ο τυ-
φλός, στους περαστικούς, στις λακκούβες του δρόμου, στα
αχαμνά δέντρα της Αγχεσμού. Βγήκαν και οι δυο στην κά-
τω μεριά της πλατείας Συντάγματος. Ένας συρφετός τούς
σταμάτησε. Η μπάντα του Δήμου παιάνιζε κομμάτια από
γνωστές οπερέτες. Εκείνη απέφυγε με κομψούς ελιγμούς
το μαζεμένο πλήθος –«fuga»–** και κατόπιν, ίσως για ν’ α-
πολαύσει τη μουσική, αργοπόρησε το βήμα της. Περπα-
τούσε με την επίγνωση της δύναμής της, ευθυτενής και ω-
ραία. Από το καφενείο του Ζαχαράτου στην πλατεία Συ-
ντάγματος, στέκι ανθρώπων των γραμμάτων, κάποιοι θα-
μώνες πρόβαλαν στην πόρτα και άρχισαν τα σφυρίγματα
θαυμασμού. Ο Ρώμας την προσπέρασε γρήγορα από αρι-
στερά, με πρόθεση να βγει μπροστά της, για να μπορέσει να
δει το πρόσωπό της, αλλά εκείνη επιτάχυνε το βήμα της
–«al legro»–*** και τον απέφυγε. Πρόλαβε και κατέγραψε το τέ-
λειο προφίλ της, καθώς έμπαινε στην οδό Φιλελλήνων. Περ-
πάτησε ένα τετράγωνο, έστριψε αριστερά στην Ξενοφώντος
και βγήκε στην οδό Αμαλίας. Δεν έκανε περίπατο. Φαινό-
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ταν να έχει έναν πολύ συγκεκριμένο προορισμό. Να δω το
πρόσωπό της! Στην Αμαλίας έστριψαν και οι δυο δεξιά. Ε-
κείνη μπροστά, αέρινη, άγγιζε τη γη ελαφριά σαν μια νιφά-
δα χιονιού, ενώ ο Ρώμας, ακολουθώντας σε μικρή απόστα-
ση, ένιωσε ξαφνικά το αβάσταχτο βάρος των περιττών ο-
κάδων του, την αρχή της φαλάκρας του, το σημάδι στο μά-
γουλό του, τα μεγάλα άκομψα χέρια του και όλα τα υπόλοι-
πα ελαττώματά του να έχουν πέσει πάνω του σαν χιονοστι-
βάδα. Να δω το πρόσωπό της! Εκείνη καθυστέρησε το βή-
μα της –«andante sostenuto»–* και, ένα τετράγωνο πιο κά-
τω, σταμάτησε στην εξώπορτα ενός μεγάρου. Με χέρι ανυ-
πόμονο –«vivace con fuoco»–** χτύπησε δυο φορές το ρό-
πτρο. Καθώς περίμενε να της ανοίξουν, γύρισε το κεφάλι
της δεξιά προς το μέρος του. Ο Ρώμας ήταν πια πολύ κοντά
της. Είχε ένα κοίταγμα περήφανο και μεγαλειώδες. Το
σκούρο πράσινο βλέμμα της τον διαπέρασε, σαν να ήταν α-
όρατος, και διαθλάστηκε κάπου στο βάθος της οδού Αμα-
λίας. Είδε, επιτέλους, το πρόσωπό της. Η απόλαυση να κοι-
τάζει το πρόσωπό της! Παρ’ όλη την ικανότητα αυτοελέγ-
χου, σταμάτησε ξερός στη μέση του δρόμου και η ζωή του
όλη πέρασε από τα μάτια του σαν μια σειρά εικόνων κατα-
στροφής. Όποιος γεννιέται όμορφος και μεγαλώνοντας δε
χάνει τα μισά του μαλλιά, δεν αποκτάει ένα ανεξίτηλο ση-
μάδι στο μάγουλο σαν κόκκινο σκουλήκι ή δεν κουβαλάει
πάνω του σαν καταδίκη δέκα οκάδες παραπανίσιο βάρος, δε
θα γνωρίσει ποτέ το σφίξιμο του στομάχου, που προκαλεί-
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ται όταν το βλέμμα των άλλων σταματάει πάνω του. Ενώ
μια περίεργη συγκίνηση του ανακάτευε τα σωθικά και τον
άφηνε ξέπνοο, η εξώπορτα άνοιξε και η κοντέσα Λάουρα
Αλφιέρι γλίστρησε στο εσωτερικό του κτηρίου. Είδε τα τα-
κούνια από τα καφέ μποτάκια της καθώς το μέγαρο την έ-
κλεισε μέσα του, και οι «Τέσσερις Εποχές» του Βιβάλντι
τελείωσαν απότομα με ένα «adagio appassionato»* μέσα
στο ταραγμένο μυαλό του Φίλιππου Ρώμα.

Τριγύρισε αδέξια για λίγο στην οδό Αμαλίας. Να μείνει;
Να φύγει; Να την περιμένει για να την ξαναδεί; Ένιωσε μά-
ταιος. Κάτι ήθελε, αλλά δεν ήξερε τι ήταν αυτό. Μια ταρα-
χή. Μια αναστάτωση. Σαν να γύριζε πίσω στα νεανικά του
χρόνια, με επίγνωση του παρόντος, όμως. Κάτι σαν μια α-
νάδρομη εφηβεία, ενώ καταλάβαινε πως ποτέ πια δε θα ή-
ταν ο ίδιος. Η Λάουρα Αλφιέρι ήταν το ξανθό όραμα μιας
πιθανής ευτυχίας, τελείως διαφορετικής από όλες τις γνώ-
ριμες ευτυχίες που τα πλούτη του μπορούσαν ν’ αγοράσουν.
Στο τέλος, πέρασε απέναντι, μπήκε στο Βασιλικό Κήπο και
πήρε με αργό βήμα το δρόμο προς το Ζάππειο. Καθώς η ώ-
ρα προχωρούσε, ο κόσμος σιγά σιγά αραίωνε. Στο ειρηνικό
τοπίο του Ζαππείου διασταυρώθηκε με άλλους διαβάτες.
Το αυτί του έπιασε σκόρπιες συζητήσεις, κραυγές ασυνάρ-
τητες. Προσπέρασε άγνωστους περαστικούς: γκουβερνά-
ντες με κάτασπρες ποδιές και κολλαριστά «μπονέ», που έ-
σπρωχναν καροτσάκια, στρατιώτες, αξιωματικούς, μικρο-
πωλητές, καλοντυμένους Αθηναίους με ημίσκληρα «κλακ»,
Αθηναίες ντυμένες σύμφωνα με την παριζιάνικη μόδα. Ο
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Ρώμας περπατούσε με ένα ακαθόριστο βάρος στην ψυχή,
λες και εξανεμίστηκε γρήγορα η χαρά του. Όσο κι αν προ-
σπαθούσε να μη σκέπτεται, οι μνήμες τον καταδίωκαν, σαν
να έτρεχαν να προλάβουν τη χαραμάδα του νου, που μόλις
είχε αφήσει αφύλακτη η εισβολή της κοντέσας Αλφιέρι, μην
κλείσει πάλι και τις πετάξει έξω. Πώς να τις διαχειριστεί;
Πέρασε μπροστά από το αναψυκτήριο του Ζαππείου. Σκέ-
φτηκε να καθίσει να πιει έναν καφέ, αλλά τελευταία στιγμή
μετάνιωσε. Προσπέρασε, βρήκε ένα άδειο παγκάκι και,
κρατώντας την ανάσα του για όλα τα ενδεχόμενα, κάθισε να
δαμάσει την έπαρση του νου του. Δεν τα κατάφερε και στο
τέλος αφέθηκε να εξελιχτούν τα απρόβλεπτα-προβλέψιμα
όπως ήθελαν: μετέωρα και ανυπεράσπιστα στο κυριακάτι-
κο απομεσήμερο της Αττικής.

�	

Το πρόσωπο του Φίλιππου Ρώμα είχε κρατήσει κάτι παιδι-
κό, κάτι αθώο και καθαρό. Τώρα, όσο περνούσε η ώρα, άλ-
λαζε. Τα χαρακτηριστικά του συρρικνώνονταν, σκοτείνια-
ζαν, παραμορφώνονταν, κι αν εκείνη τη στιγμή κάποιος
γνωστός περνούσε από ’κει, δε θα τον αναγνώριζε. Είχε με-
ταμορφωθεί. Το έχουν αυτό το βάσανο οι μνήμες. Όταν στη
ζωή έχεις προλάβει να πάρεις το μερίδιο του πόνου που σου
αναλογεί, δεν μπορείς να τους ξεφύγεις, σε παραλαμβάνουν
και σε κάνουν αγνώριστο. Ήταν όλα εκείνα τα παλιά τα ο-
ποία είχε καταχωνιάσει στη μνήμη του και δεν τολμούσε να
τα ξεθάψει ούτε και να τα ονομάσει. Αν πρόφερε και μόνο το
όνομά τους, θα γίνονταν υπαρκτά, πραγματικά, θα έπαιρναν
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φυσικές διαστάσεις και θα γκρέμιζαν τα στεγανά του. Ό-
μως, το παρελθόν του ήταν πάντα παρόν, γιατί ακόμα και
τώρα, τριάντα πέντε χρόνια μετά, γυρνούσε πίσω στη μυ-
στηριώδη στιγμή της γέννησής του και νόμιζε πως άκουγε
τους θορύβους που έκανε η κοιλιά της μάνας του, καθώς ή-
ταν έτοιμη ν’ ανοίξει στο μυστήριο της δημιουργίας.

Η μάνα του, δεκαοχτώ χρόνων, που τα βάσανα την είχαν
ωριμάσει πριν την ώρα της, τον γέννησε μια φθινοπωρινή
μέρα στο σπίτι, στη γειτονιά του Άμμου.* Ο Θεός να το κά-
νει σπίτι! Τέσσερις τοίχοι φτιαγμένοι από πέτρες που τις
κρατούσε μαζί μια ξεραμένη γκρίζα λάσπη, η οποία βρόμι-
ζε την αυλή σε κάθε βροχή. Ο καμπινές ήταν δίπλα: μια
τρύπα στη γη «αλά τούρκα», προφυλαγμένη από τα αδιά-
κριτα βλέμματα με τέσσερις σανίδες ψηλές, φαγωμένες από
την πολυκαιρία. Η σκεπή, φτιαγμένη πρόχειρα από άχυρο
και καλάμια από το Λαγανά, το χειμώνα έμπαζε βροχή και
κρύο ή την έπαιρνε ο αέρας όταν έπιανε ο σιρόκος. Με την
καλοκαιρία, οι ένοικοι του σπιτιού, όπως και οι περισσότε-
ροι στη γειτονιά άλλωστε, προτιμούσαν να κάνουν την ανά-
γκη τους στο ύπαιθρο, στην πίσω πλευρά του σπιτιού, στο
ψήλωμα με τους πυκνούς θάμνους των σχοίνων, το φύλλωμα
των οποίων χρησίμευε για «κωλοσφούγγι». Από εκείνο το
στρατηγικό σημείο είχαν θέα όλο τον αιγιαλό. Σ’ αυτό τον
οικισμό γύρω από το λιμάνι, τα παλιά χρόνια έβλεπες μόνο
μικρά σπίτια, ψαροκαλύβες, αποθήκες αγροτικών αγαθών
και μερικές εκκλησίες, αλλά αργότερα η περιοχή αναπτύ-
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χτηκε και γέμισε πλατείες, ωραίους δρόμους και διώροφα
αστικά σπίτια με κόκκινες κεραμοσκεπές. Αυτή την ανά-
πτυξη της Χώρας στο πέρασμα του χρόνου και το ξεχείλω-
μα των διάφορων συνοικιών, οι οποίες είχαν αντικαταστή-
σει τους κήπους με τα οπωροφόρα, τους ελαιώνες και τα α-
μπέλια, χάζευαν οι κάτοικοι του Άμμου, καθώς έκαναν την
ανάγκη τους στα υψώματα της λαϊκής γειτονιάς τους, που
ήταν μια από τις αρχαιότερες του νησιού. Στο δρόμο του
πηγαιμού ή του γυρισμού, διασταυρώνονταν με γείτονες, οι
οποίοι έβγαιναν έξω στο ύπαιθρο για την ίδια δουλειά, άλ-
λαζαν καμιά κουβέντα μεταξύ τους, ενώ τα παιδιά, όση ώ-
ρα οι μεγάλοι αποπατούσαν, περνούσαν την ώρα τους με
βρισιές και πετροπόλεμο. Η Χαρίκλεια Ρώμα, η επονομα-
ζόμενη Χαρά, η οποία δεν είχε γνωρίσει ποτέ στη ζωή της
τη χαρά που δήλωνε το όνομά της, εκείνη τη μέρα, όπως
και κάθε μέρα, είχε σπάσει τη μέση της με το άροτρο. Από
το πρωί οι πόνοι έρχονταν κι έφευγαν. Με την ψυχή στο
στόμα, συνέχιζε να οργώνει τη γη, για να μη χάσει το μερο-
κάματο. Ο σέμπρος του τσιφλικά Ηλία Βιτσάρη θα έδινε τη
θέση της σε άλλη. Όσο όμως προχωρούσε η ώρα και ψήλω-
νε ο ήλιος, οι πόνοι γίνονταν συχνότεροι. Αποκαμωμένη α-
πό την προσπάθεια ν’ αργοπορήσει τη γέννα, παράτησε το
άροτρο, γονάτισε στο χώμα και παραδόθηκε στο αναπό-
φευκτο. Κάποιοι πονόψυχοι δουλευτάδες της γης την μετέ-
φεραν με το κάρο στο σπίτι της και την ξεφόρτωσαν στην
αυλή, σαν σακί με πατάτες. Έτρεξε η γειτόνισσά της, η Ευ-
λαλία Νιφοράτου, την έσυρε μέσα, να μη γίνεται θέαμα στον
περίγυρο με την κοιλιά τούμπανο και τα μπούτια ξεσκέπα-
στα, κι έστειλε ένα γειτονόπουλο να φέρει τη μαμή από το
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Κάστρο – «Γρήγορα, Παντελάκο, βάλε φτερά στα πόδια!» Εν
τω μεταξύ, έβρασε νερό και πετάχτηκε μέχρι το σπίτι της
να φέρει πανιά καθαρά, γιατί μόνο πατσαβούρες είχε βρει
στο νοικοκυριό της Χαρίκλειας. «Κάνε υπομονή, Χαρά, ό-
που να ’ναι, ελευθερώνεσαι», παρηγορούσε την επίτοκο, ενώ
έριχνε συνέχεια ανήσυχες ματιές έξω από το παράθυρο. Η
μαμή όμως πουθενά και το βρέφος βιαζόταν να γεννηθεί. Η
Ευλαλία παιδιά δεν είχε η ίδια και λίγα γνώριζε για την ιε-
ροτελεστία της γέννησης. Το μόνο που ήξερε ήταν πώς να
κάνει παρθενορραφές σε όσες είχαν τολμήσει ν’ ανοίξουν τα
πόδια τους πριν από το γάμο, και τις γκαστρωμένες ν’ απο-
βάλλουν ακόμα και στον πέμπτο μήνα, δηλαδή γνώσεις λει-
ψές για εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή, όταν παρθενορρα-
φές και αποβολές έδιναν τη θέση τους στο ολοκληρωμένο μυ-
στήριο της ζωής. Καθώς, λοιπόν, δεν περίσσευε άλλος χρό-
νος να περιμένουν τη μαμή, ανασκουμπώθηκε η ίδια. Κά-
ποια τα σοφίστηκε, άλλα τα φαντάστηκε, τα περισσότερα
τα έκανε από ένστικτο, ώσπου έπιασε στα χέρια της το γιο
της φίλης της. Ήταν ήσυχος και ήρεμος όπως ένας σοφός.

«Γιατί δεν κλαίει;»
Τρόμαξε η Χαρίκλεια και ανασηκώθηκε.
«Ησύχασε, Χαρά, και λόγους για να κλάψει θα έχει πολ-

λούς στη ζωή του», αποκρίθηκε η Ευλαλία Νιφοράτου και
σκούπισε τον ιδρώτα από το μέτωπό της μ’ ένα πανί που
βρήκε πάνω στο τραπέζι. «Είναι ένας άγγελος, Χαρά», είπε
κατόπιν στη λεχώνα και το χαμόγελο φώτισε το πρόσωπό
της. «Αν θέλεις, θα σ’ τον βαπτίσω».

Πάνω στην ώρα έφτασε και ο πατέρας. Μπήκε από την
πόρτα της κουζίνας, είδε το γιο του και τα έχασε. Έμεινε με
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το στόμα ανοιχτό μπροστά σ’ εκείνο το ωχρό απολειφάδι
στην αγκαλιά της γυναίκας του. Του φάνηκε διαφορετικό από
τα μυξιάρικα της τάξης τους, τα οποία γεννιόνταν στα μέρη
τους, όπως τα μοσχάρια, με δέρμα σκούρο, μάτια μαύρα και
μαλλιά στο χρώμα του κόρακα, σαν την κακιά μοίρα. Από
σαστιμάρα δεν έκανε ούτε ένα βήμα να την πλησιάσει, ενώ ε-
κείνη είχε ανάγκη από φιλιά, χάδια, τρυφερά λόγια. Μάταια
περίμενε έναν καλό λόγο η Χαρά, που χαρά δεν ήξερε να πει
τι σημαίνει. Γυμνός ο γιος του φαινόταν γερός αλλά αχαμνός,
είχε μαλλιά στο χρώμα του κάστανου και στο σημείο των
ματιών δυο λίμνες από λειωμένη σοκολάτα. Το δέρμα του ή-
ταν λευκό, οι γάμπες του ίσιες, τα χέρια του ωραία με λεπτά
δάχτυλα. Στο πρόσωπο είχε μια έκφραση μελαγχολική και
σοφή, σαν να συγκέντρωνε τη γνώση όλου του κόσμου και
μπορούσε να εξηγήσει την ανεξήγητη μαγεία της ζωής και
του θανάτου. Δεν έμοιαζε καθόλου στον Χρήστο Ρώμα ή σ’
αυτό που εκείνος φανταζόταν πως έπρεπε να μοιάζει ένας
γιος, για ν’ αξίζει να είναι δικός του, και γι’ αυτό από την
πρώτη στιγμή τον ένιωσε ξένο. Όσο μεγάλωνε, θα έμοιαζε
μόνο στη μάνα του και ο πατέρας του «μπάσταρδο» θα τον
φώναζε με οργή και θα του τις έβρεχε συχνά έτσι, δίχως λό-
γο. Έμπαινε τότε στη μέση η Χαρίκλεια σαν άγρια λέαινα.

«Άσε το γιο μου κάτω γιατί θα σε σκοτώσω με τα ίδια
μου τα χέρια», φώναζε και άρπαζε το μαχαίρι της κουζίνας,
αλλά κάποια σημάδια πάνω στον Φίλιππο έμειναν ανεξίτηλα.

Η Ευλαλία Νιφοράτου, δυο χρόνια μεγαλύτερη από τη
Χαρίκλεια, ήταν μια γυναίκα με χρυσή καρδιά, αλλά άτυχη.
Δεν είχε προλάβει να κάνει παιδιά, γιατί νιόπαντρη είχε χά-
σει τον άντρα της σ’ έναν από τους σεισμούς του νησιού, που
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γκρέμισε τη Χώρα της Ζακύνθου από τα θεμέλια. Έτρεξε
ο κόσμος στις εκκλησίες να ζητήσει συγχώρηση για τα α-
μαρτήματά του. Έβγαλαν εικόνες και λείψανα αγίων, άρχι-
σαν τις λιτανείες στις γειτονιές, αλλά η γη έτρεμε από με-
τασεισμούς και, ό,τι κατάφεραν να γλυτώσουν, το αποτε-
λείωσε η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε ανεξέλεγκτη. Ο Νιφο-
ράτος, σαπωνοποιός στο επάγγελμα, κάηκε ζωντανός στην
πλατεία της Φανερωμένης, στην προσπάθεια να σώσει τη
βιοτεχνία του και το βιός του, καθώς έβλεπε να γίνονται στά-
χτη μπροστά στα μάτια του. Χήρα η Ευλαλία ανασκουμπώ-
θηκε με θάρρος, μάζεψε ό,τι δεν είχε καταστραφεί εντελώς
και ξανάκτισε το σπίτι της πάνω στα ερείπια της προηγού-
μενης ζωής της. Ήταν μια γερή νέα γυναίκα, με κάποια οι-
κονομική άνεση, γιατί το σαπούνι ήταν το σημαντικότερο
προϊόν της ζακυνθινής οικονομίας του 19ου αιώνα. Κατόρ-
θωσε ν’ αποφύγει να πέσει στην ελεημοσύνη του πρώτου α-
γροίκου, που θέλησε να εκμεταλλευτεί τη μοναξιά της και
να βάλει χέρι στις οικονομίες της. Καθώς είχε μάθει να τα
βγάζει πέρα μόνη της, είχε στόμα που ήξερε να χαμογελάει,
αλλά και να βλαστημάει όταν το ζητούσε η ανάγκη. Ευλα-
λία ήταν το όνομά της, δηλαδή «καλή λαλιά», όμως το στό-
μα της έζεχνε από τα βρομόλογα, όταν έπρεπε να υπερασπί-
σει τον εαυτό της ή τους ανθρώπους που αγαπούσε. Έμενε
δίπλα στο σπίτι των Ρωμάδων. Αγάπησε τον Φίλιππο από
την πρώτη στιγμή, όταν τον είδε ανάμεσα στα ανοιχτά πό-
δια της Χαρίκλειας, αλλά και από πιο πριν, απ’ όταν η φίλη
της τον κουβαλούσε στην κοιλιά της εννιά μήνες. Υπήρχαν
στιγμές που τον ένιωθε και η ίδια να κλοτσάει μέσα της. Ό-
ταν τον είδε στο γλιστερό περιτύλιγμά του, της φάνηκε ό-
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μορφος και τέλειος. Λαχτάρησε από μια ανάγκη την οποία
δεν ήξερε να την ονομάσει και που μέχρι τότε δεν είχε ιδέα
πως υπήρχε μέσα της. Εκείνη τη στιγμή, με μια τρομακτική
διαύγεια, η οποία θα την συντρόφευε και στην υπόλοιπη ζωή
της, είχε την απόλυτη βεβαιότητα πως στο μέλλον δε θα έ-
κανε ποτέ δικά της παιδιά και πως ο γιος της φίλης της ήταν
το πεπρωμένο της, το οποίο κάποτε θα την δικαίωνε, όπως
μόνο οι γιοι ξέρουν να δικαιώνουν τις μανάδες. Προσφέρθηκε
να τον βαπτίσει, και όταν η Χαρίκλεια Ρώμα συμφώνησε, ή-
ταν τόση η ευτυχία της Ευλαλίας, που γονάτισε μπροστά
στο κρεβάτι της λεχώνας σκουπίζοντας δάκρυα και χαρά.
Πήρε το νεογέννητο στα χέρια της με τρυφερότητα μάνας.
Το γύμνωσε, το σταύρωσε και, αφού προσευχήθηκε για να
διώξει τα διαβολικά πνεύματα, σε μια δική της μυστικιστι-
κή τελετή τού χάρισε προτερήματα και καλή τύχη:

«Σου εύχομαι να είσαι πάντα κάτω από το βλέμμα του
Θεού. Η υπομονή να είναι η καλύτερη βοηθός σου. Να έχεις
κουράγιο, χαρά της ζωής, φιλοδοξία, τύχη στους έρωτες, ό-
ρεξη για όνειρα και την ηρεμία των ανθρώπων που ξεχνούν
το πεπρωμένο τους. Σου εύχομαι να γνωρίσεις τη χαρά της
γενναιοδωρίας, ν’ αποκτήσεις την ικανότητα να κατανοείς
τις δικές σου θλίψεις, καθώς και τις θλίψεις των άλλων, να
έχεις την εργατικότητα των μυρμηγκιών, πίστη στις ευχές
των ζωντανών, πίστη στη δύναμη των αναμνήσεων και δό-
ξα σοι ο Θεός!»

Όταν την άνοιξη τον βάπτισε στην εκκλησία του Αγίου
Διονυσίου, του έδωσε το όνομα «Φίλιππος», όπως ήθελε ο
Χρήστος Ρώμας ν’ ακούσει το όνομα του πατέρα του, που
δεν είχε γνωρίσει ποτέ, αλλά τελευταία στιγμή εκείνη πρό-
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σθεσε και το όνομα «Άγγελος». Ο Ρώμας αμέσως άρχισε
τις βλαστήμιες μέσα στην εκκλησία:

«Γιατί, μωρή βλαμμένη, μου το έκανες αυτό;»
Την έπιασε από το λαιμό να την πνίξει.
«Γιατί ο γιος σου δεν είναι παιδί, είναι άγγελος!» του α-

πάντησε η Ευλαλία.
Δεν της το συγχώρεσε ποτέ, προπαντός όταν την άκουγε

να φωνάζει το γιο του Φιλιππάγγελο ή τις περισσότερες
φορές Άντζουλο, κατά το ζακυνθινό ιδίωμα.

«Καταραμένη χήρα, βλαμμένη! Μαύρη η ώρα και η
στιγμή, που πρόβαλες στο δρόμο μου!» την έβριζε με κακιά
λύσσα και κατόπιν ξέσπαγε στη γυναίκα του, γιατί θεωρού-
σε εκείνη υπεύθυνη όλων των συμφορών του.

Η Χαρίκλεια της τον άφηνε όλη τη μέρα κι έτρεχε στα
χωράφια να σώσει το σπίτι της, γιατί, αν περίμενε από τον
άντρα της τον ψαρά, θα πέθαιναν της πείνας. Ο Ρώμας είχε
βάρκα δική του και ψάρευε στις Στροφάδες. Κάποιες νύ-
χτες μέσα στη βδομάδα ξημερωνόταν στο ομώνυμο μονα-
στήρι. Το πρωί γύριζε στο λιμάνι της Ζακύνθου φορτωμέ-
νος ψάρια, αλλά όσα χρήματα έβγαζε από τις παραγγελίες
που μοίραζε στα αρχοντόσπιτα της Χώρας, της Μπόχαλης
και του Ακρωτηρίου, τα έπινε κατόπιν στα καπηλειά του Άμ-
μου με τους φίλους του. Η Χαρίκλεια γύριζε από τα χωρά-
φια αργά με τη μέση κομμένη στα δυο, ενώ ο Ρώμας, αν τύ-
χαινε να βρίσκεται στο σπίτι –μαύρη ώρα!– έψελνε ένα κα-
τεβατό βρισιές στη γυναίκα του και τη φιλενάδα της.

«Πάρε δρόμο, βλαμμένη», έδιωχνε την Ευλαλία.
Εκείνη σηκωνόταν με μάτια που έλαμπαν από το θυμό.
«Χαμένε, δεν είσαι άξιος να έχεις τέτοια γυναίκα και τέ-
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τοιο γιο!» του έλεγε καθώς έφευγε, ενώ τον έφτυνε με σιχα-
μάρα.

Ο Χρήστος Ρώμας ήταν πια σίγουρος πως αυτός ο γιος,
ο οποίος, μεγαλώνοντας, δεν έβριζε και δε βλαστημούσε τα
θεία, δεν ήταν δικός του. Γιος που ήταν ευαίσθητος, σεβό-
ταν τις γυναίκες, έπαιρνε τα γράμματα, πήγαινε σχολείο και
ήθελε να γίνει κάτι άλλο από ψαράς δεν μπορεί να ήταν δι-
κός του!

Όταν λίγα χρόνια αργότερα η Χαρίκλεια Ρώμα της ανα-
κοίνωσε πως ήταν πάλι έγκυος και πως εκείνη τη φορά δεν
είχαν πιάσει τα γιατροσόφια της φίλης της να μην γκα-
στρωθεί, τότε η Ευλαλία ένιωσε τον Φίλιππο εντελώς δικό
της. Συλλογίστηκε πως η Χαρίκλεια θα είχε τώρα άλλο
παιδί να φροντίζει και να παρηγορείται. Ο Φίλιππος είχε
γεννηθεί αλλού, σε άλλη μήτρα, αλλά ήταν δικός της. Στη
νονά του έτρεχε ο μικρός να γλυτώσει, όταν ο πατέρας του
έμπαινε στο σπίτι και του έφταιγαν όλα, άρχιζε τις βρισιές
και τα χαστούκια κι έσπαγε ό,τι είχε απομείνει να σπάσει.
Η Χαρίκλεια αναρωτιόταν πώς είχε βρεθεί παντρεμένη με
τέτοιο τέρας. Είχε εξαντληθεί η υπομονή της. Έτσι έγινε κι
εκείνο το βράδυ.

«Πήγαινε στο διάολο!» τον έστειλε δίχως πολλά πολλά.
«Πουτάνα, το μπάσταρδο δεν είναι δικό μου!»
Εκείνη προστάτεψε πρώτα το γιο της με το σώμα της

και κατόπιν τον κοίταξε μ’ ένα βλέμμα που ήταν ικανό να
σταματήσει και σεισμό.

«Έξω, διάολε, έξω!»
Ο Ρώμας οπισθοχώρησε τρεκλίζοντας και χάθηκε στη

σκοτεινή νύχτα. Σαν ξημέρωσε, η Χαρίκλεια, έξι μηνών έ-
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γκυος, σηκώθηκε με δυσκολία από το κρεβάτι. Η νύχτα
που είχε περάσει είχε κάνει να σπάσει κάτι μέσα της για
πάντα. Έβαλε του Φίλιππου να φάει κι έκανε με κόπο τις
δουλειές της μέρας. Η ώρα περνούσε και ο Ρώμας δεν είχε
γυρίσει ακόμη από το βραδινό μεθύσι του. Η Χαρίκλεια
φώναξε τον Φίλιππο:

«Πήγαινε να ψάξεις τον πατέρα σου και να τον βοηθήσεις
να βρει την πόρτα του σπιτιού του».

Ο μικρός έφυγε τρέχοντας. Απομακρύνθηκε από τα λίγα
χαμόσπιτα της γειτονιάς του και πήρε το μονοπάτι προς το
Πεντακάμαρο. Από ένστικτο δε διάλεξε τον παραλιακό δρό-
μο. Ανέβηκε στο λόφο και κατηφόρισε από την άλλη πλευρά
προς τη θάλασσα, γιατί από εκεί είχε δει πολλές φορές τον
πατέρα του να γυρίζει στο σπίτι. Γύρω ερημιά. Ούτε ψυχή
ζωντανή. Περπατούσε το μικρό αγόρι ξυπόλυτο, ψάχνοντας,
κι ούτε ήξερε τι έψαχνε να βρει ή τι ευχόταν να μη βρει. Στε-
νός ορίζοντας, απέραντη μοναξιά. Κι εκεί, στη μέση του
πουθενά, είδε τον πατέρα του πεσμένο ανάμεσα στα βράχια.
Πού και πού, ένα βογγητό ξέφευγε από τα χείλη του και τά-
ραζε τη ζακυνθινή εξοχή. Ο Φίλιππος πλησίασε και σκού-
ντησε με το πόδι τον άντρα που του είχε δώσει ζωή, αλλά ού-
τε μια καλή κουβέντα στα δέκα χρόνια της ύπαρξής του.

«Βοήθα με, μπάσταρδε!» τραύλισε ο Ρώμας μέσα στην
αγωνία του, όταν είδε το γιο του να σκύβει από πάνω του.

Η κακία στη φωνή του είχε πάντα τη δύναμη να τσακίζει
τον Φίλιππο. Δεν υπήρχε γιατρειά! Κάτι έγινε τότε μέσα
στην ψυχή του μικρού αγοριού. Σε μια στιγμή, που θ’ άλλα-
ζε κατόπιν όλη του τη ζωή, αποφάσισε πως δεν άξιζε τον
κόπο να σώσει έναν άκαρδο πατέρα, ένα βίαιο άντρα κι έναν
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άχρηστο άνθρωπο. Κατάλαβε τότε πως τον μισούσε και
πως τίποτα στον κόσμο δε θα ήταν ικανό να τον κάνει να
τον αγαπήσει.

«Τώρα ψόφα», του είπε με απόγνωση δέκα ετών.
Ό,τι καλό είχε να θυμηθεί από τον πατέρα του ήταν με-

ρικά σπάνια διαλείμματα δίχως βλαστήμιες, όταν κάποιες
φορές τον έπαιρνε μαζί του για ψάρεμα και όταν κάποιες
άλλες μοίραζαν τα ψάρια στα αρχοντόσπιτα του νησιού.

Τον άφησε πεσμένο στα βράχια και, τρέχοντας πάνω
στις πέτρες που πλήγωναν τα πόδια του, γύρισε στο σπίτι.

«Δεν τον βρήκα πουθενά», είπε λαχανιασμένος στη μάνα
του και δεν μπόρεσε να την κοιτάξει στα μάτια. «Θα έχει
κατέβει στη Χώρα. Θα δεις, θα γυρίσει σε λίγο», βιάστηκε
να προλάβει την ανησυχία της.

Την επομένη, η Χαρίκλεια αναζήτησε τον άντρα της πα-
ντού. Χτύπησε τις πόρτες των φίλων του στις κραιπάλες.
Μάταια. Κανένας δεν τον είχε δει. Άρχισαν να τον ψάχνουν.
Τη μεθεπομένη, της τον έφεραν στο σπίτι νεκρό.

«Αν τον είχαμε βρει νωρίτερα, θα την γλύτωνε, γιατί
φαίνεται πως έμεινε πολλές ώρες ζωντανός πριν τα κακα-
ρώσει», την συλλυπήθηκαν.

Ο Ρώμας είχε την ακαμψία του θανάτου. Το πρόσωπό
του ήταν πρησμένο και μελανό, το στόμα του έχασκε σαν
πηγάδι ξεσκέπαστο και το δεξί του μάτι είχε μείνει ανοιχτό,
λες και προκαλούσε τη ζωή ή το θάνατο. Η Χαρίκλεια δεν
ήξερε να πει σε τι από τα δυο ο άντρας της έκλεινε το μάτι.
Τον άφησαν στο κρεβάτι κι εκείνη, ευχαριστώντας κρυφά
το Θεό για την ευσπλαχνία του –άτομα όπως ο Χρήστος
Ρώμας ούτε στην Κόλαση δεν είναι καλοδεχούμενα–, του
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φόρεσε το γαμπριάτικο ρούχο του και τον έθαψε στην πιο
απόμακρη γωνιά του νεκροταφείου, εκεί που θάβονταν οι
φτωχοί και οι αμαρτωλοί. Γύρισαν στο σπίτι. Τους φάνηκε
καινούργιο.

Όταν έφυγαν οι περίεργοι κι έμειναν μόνοι, η Χαρίκλεια
Ρώμα πήρε το γιο της αγκαλιά. Στην άγρια σιωπή την ο-
ποία δημιουργούσαν τα ανείπωτα λόγια, κάθισαν στο σκο-
τάδι με μια βαθιά ανακούφιση και οι δυο, καθώς επούλωναν
παλιά τραύματα. Όλα τα μαρτύρια συγχωρεμένα.

«Καμιά φορά, γιε μου, χρειάζεται να χάσουμε κάτι για
να βρούμε την ελευθερία μας», του είπε σκουπίζοντάς του
τα δάκρυα. Είχε καταλάβει και τον συγχωρούσε.

Φονιάς του πατέρα του! Αντέχεται τέτοιο βάρος; Ο Φί-
λιππος κράτησε την κραυγή μέσα του και θα την έβγαζε
πολλά χρόνια αργότερα, στο όνομα μιας μεγάλης αγάπης.
Μέχρι να φύγει από το νησί του, θα πήγαινε συχνά στον Ά-
γιο Διονύση, τον οποίο ο κόσμος ονόμαζε και «Άγιο της Συγ-
γνώμης», γιατί, όπως έλεγε η ιστορία, όταν ζούσε ως ηγού-
μενος της Ιεράς Μονής της Θεοτόκου Αναφωνήτριας και
πριν αγιάσει, όχι μόνο συγχώρεσε το φονιά του αδερφού
του, αλλά και τον βοήθησε να κρυφτεί, όταν έφτασε στο μο-
ναστήρι, κυνηγημένος από τους διώκτες του. Αργότερα ο
Φίλιππος θα διέγραφε από τη μνήμη του τη δική του ευθύ-
νη στο θάνατο του πατέρα του, για να μπορέσει να ζήσει.

Δεν κατόρθωσε ποτέ ν’ αγαπήσει εκείνο τον πατέρα που
από τη μια στιγμή στην άλλη περνούσε από τα δίχτυα και
τις πετονιές στα καπηλειά, στην μποτίλια και στη βία και
ξεχνούσε πως είχε γυναίκα και παιδί, και προπαντός λη-
σμονούσε πως η ζωή ήταν ωραία όταν έχεις το κεφάλι σου
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καθαρό από τις αναθυμιάσεις του οινοπνεύματος. Ο Χρή-
στος Ρώμας στη γειτονιά είχε τη φήμη του καλού οικογε-
νειάρχη, γιατί τουλάχιστον έφερνε φαγητό στο σπίτι κι έ-
μενε κάτω από την ίδια στέγη με την οικογένεια. Ήταν ό-
μως μεθύστακας και γυναικάς. Ήταν αυτό που οι φίλοι του
στα μεθύσια τους στα καπηλειά του Άμμου ονόμαζαν
«πραγματικός άντρας»! Είχε κι αυτός την ιστορία του. Εί-
χε μεγαλώσει δίχως γονείς και είχε εισπράξει την κακομε-
ταχείριση όλων των ενηλίκων, που είχαν κάποια σχέση μα-
ζί του. Κανένας δεν τον φρόντισε, δεν τον τάισε, μέχρι που
κατόρθωσε να κτίσει τέσσερις τοίχους για να στεγάσει τη
μόνη ορφανή γυναίκα η οποία είχε την ατυχία να τον αγα-
πήσει και να τον ακολουθήσει. Για τον Φίλιππο Ρώμα κα-
μιά από αυτές τις ατυχίες δεν ήταν καλή δικαιολογία για το
ότι ο πατέρας του ήταν αυτό που ήταν. Γνώριζε πως η μάνα
του είχε περάσει πολύ χειρότερα. Την είχαν μεγαλώσει οι
καλόγριες, όταν πέθαναν και οι δυο γονείς της σε μια περι-
στασιακή επιδημία πανούκλας, η οποία είχε ξεσπάσει στο
νησί ύστερα από σεισμό. Τους πήραν με το κάρο σαν σκου-
πίδια και αμέσως ακολούθησαν την ίδια διαδρομή και οι
παππούδες της. Ήταν ορφανή και φτωχή όπως και ο πατέ-
ρας του, τίποτα όμως δεν την έφερνε στο «αμήν» να σηκώ-
σει το χέρι της και να χτυπήσει τον Φίλιππο, τον οποίο θε-
ωρούσε τη μοναδική της τύχη. Ίσως γι’ αυτό δε μίσησε πο-
τέ τον άντρα που της τον χάρισε, και δεν τον είχε στείλει μια
και καλή στο διάολο.

Δυο μήνες αργότερα, όταν η ζωή είχε βρει ξανά το δρόμο
της και ο Φίλιππος μπορούσε πια να περνάει κάποιες ώρες
τη μέρα δίχως να σκέπτεται τον πατέρα του, βοήθησε τη
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μάνα του να γεννήσει τον αδερφό του, δίχως γνώσεις ανατο-
μίας, μόνο με το ένστικτο και με μια ψυχραιμία και κουρά-
γιο, που θα το ζήλευε κάθε μαμή, διότι από μικρός ήταν σο-
φός και ήρεμος, όπως ένας σαμάνος. Η νονά του έλειπε από
την προηγουμένη στον ελαιώνα του Βασιλικού να φροντίσει
τις ελιές της. Οι πόνοι της Χαρίκλειας άρχισαν ξαφνικά ξη-
μερώματα. Είχε μόλις μπει στο μήνα της και, κατά τους υ-
πολογισμούς της Ευλαλίας, είχε ακόμα καιρό για γεννητού-
ρια. Έγιναν όλα τόσο γρήγορα, τόσο αναπάντεχα. Για πότε
έσπασαν τα νερά, για πότε το έμβρυο θέλησε να ελευθερω-
θεί! Ξύπνησε τον Φίλιππο.

«Σήκω, πρέπει να με βοηθήσεις, γιε μου. Σου έλαχε ο
κλήρος να δεις αυτά που δεν κάνει να δει ένα παιδί της ηλι-
κίας σου».

Ούτε «αχ» δεν πρόλαβε να πει η Χαρίκλεια. Βήμα βή-
μα, με λαχανιασμένες προσταγές, οδήγησε το γιο της στο
μυστήριο της ζωής, ώσπου ο Φίλιππος κράτησε στα χέρια
του τον αδερφό του. Εκείνο το περιστατικό, η συμμετοχή
του στο θαύμα της γέννας, θα του ενέπνεε στη συνέχεια α-
γάπη και σεβασμό για τις γυναίκες. Η Χαρά ανασηκώθηκε,
πήρε το βρέφος στην αγκαλιά της και, αφού βεβαιώθηκε
πως ήταν γερό και δεν του έλειπε τίποτα, το έβαλε ξανά
στα χέρια του Φίλιππου.

«Είναι δικός σου τώρα ο Ζανής. Αν στο μεταξύ πεθάνω
και δεν προλάβω να τον αναστήσω, θέλω να μου υποσχεθείς
πως θα τον φροντίσεις εσύ», ζήτησε από το γιο της.

«Σ’ το υπόσχομαι», της απάντησε εκείνος, σοβαρός και
υπεύθυνος, κι έδωσε όρκο εκεί, στο κρεβάτι της λεχώνας.

Ήταν έξυπνο παιδί ο Φίλιππος, με μυαλό πολύ προχω-
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ρημένο για την ηλικία του και το περιβάλλον από το οποίο
προερχόταν. Τα μάτια του είχαν το χρώμα της λειωμένης
σοκολάτας και το πρόσωπό του την έκφραση αυτών που
χρειάστηκε να μεγαλώσουν γρήγορα. Ήταν καστανός, με-
τρίου αναστήματος και με ευγενικές κινήσεις. Η καρδιά του
ήταν γεμάτη καλοσύνη και είχε το σταθερό χτύπο αυτών
που συνάντησαν το θάνατο και δεν τρόμαξαν. Όταν ήταν
μικρός, η Χαρίκλεια του έλεγε πως οι πρόγονοί τους ήταν
πειρατές, κι ας είχαν καταλήξει απλοί ψαράδες. Όμως, η
ψυχή του Φίλιππου ονειρευόταν ένα μέλλον το οποίο δεν
περιοριζόταν μονάχα στα ψάρια. Δούλευε στις βάρκες, έβγαι-
νε για ψάρεμα με τις τράτες και παρακολουθούσε τα μαθή-
ματα στο σχολείο. Τα χέρια του σκλήρυναν, γέμισαν κά-
λους, αλλά η ψυχή του έβγαλε φτερά. Ακούραστος, βρισκό-
ταν στους δρόμους από το πρωί μέχρι το βράδυ, ενώ, όταν
του περίσσευε ελεύθερος χρόνος, έκανε θελήματα στα
πλουσιόσπιτα. Όχι τόσο γιατί είχαν ανάγκη από τις πεντα-
ροδεκάρες που κέρδιζε –εξάλλου, η Ευλαλία ήταν πάντα δί-
πλα τους και βοηθούσε με το υστέρημά της–, αλλά γιατί με
τα θελήματα έμπαινε στα σπίτια των πλουσίων κι έβλεπε
πώς ζούσαν. Μελετούσε τις φάτσες τους, έκλεβε τα λόγια
τους, παρατηρούσε τις κινήσεις τους, μάθαινε τις χειρονο-
μίες τους και περίμενε την ώρα που θα δικαίωνε την ύπαρξή
του. Η Χαρίκλεια γκρίνιαζε πως κουραζόταν.

«Θα μου χρειαστούν όλα αυτά», έλεγε της μάνας του.
«Όταν θα γίνω κι εγώ πλούσιος, όταν θα πετύχω στη ζωή,
όσα βλέπω τώρα, όσα μαθαίνω, θα μου χρειαστούν. Τίποτα
δεν πάει χαμένο».

Δεν του άνοιγαν όλοι την πόρτα τους. Εκείνες οι ξύλινες
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τεράστιες πόρτες με τα μπρούντζινα ρόπτρα δεν άνοιγαν εύ-
κολα για παρακατιανούς ποπολάρους, όπως ο Φίλιππος Ρώ-
μας, ούτε τότε ούτε και αργότερα, αλλά υπήρχε στο Ακρω-
τήρι το παλιό αρχοντόσπιτο των Ατζαγιόλι, έρημο στα χέ-
ρια ενός ζευγαριού οικονόμων, μακρινών συγγενών της οι-
κογένειας, οι οποίοι, την εποχή που μεγάλωνε ο Φίλιππος
τρεφόμενος με φιλοδοξίες, ψάρια και αέρα κοπανιστό, φρό-
ντιζαν το σπίτι, ενώ περίμεναν καινούργιους ιδιοκτήτες. Στο
νησί υπήρχαν και άλλες οικογένειες με το ίδιο επίθετο. Το ό-
νομα Ατζαγιόλι ήταν διαδεδομένο στη Ζάκυνθο από την ε-
ποχή της Ενετοκρατίας. Το νησί ήταν σχεδόν άδειο, κουρε-
λιασμένο από βαρβαρικές επιδρομές, σταυροφορίες, Φρα-
γκοκρατία και μια ολιγοήμερη τουρκική λεηλασία, όταν το
Μάιο του 1484 η Βενετία ανέλαβε τη διοίκηση της Ζακύν-
θου. Έφτασαν οι Βενετσιάνοι άρχοντες με τις οικογένειές
τους και τον πολιτισμό τους και το νησί ξαναγέμισε ζωή κι
επίθετα ευγενών. Μέσα στους αιώνες που ακολούθησαν, η
πρώτη οικογένεια Ατζαγιόλι απέκτησε παρακλάδια. Οι συ-
γκεκριμένοι Ατζαγιόλι της ιστορίας μας, παρακλάδι και αυ-
τοί της πρώτης βενετσιάνικης οικογένειας, είχαν πεθάνει,
άλλοι στη Ζάκυνθο, άλλοι στο εξωτερικό, και είχαν προλά-
βει με επιπολαιότητα ν’ αφανίσουν μια ολόκληρη περιουσία.
Ο Φίλιππος δεν είχε ρωτήσει ποτέ τους φύλακες-οικονόμους
για το άδοξο τέλος της σπουδαίας οικογένειας, το οποίο είχε
σημαδέψει και το τέλος μιας εποχής στο νησί. Του έφτανε
πως εκείνο το ηλικιωμένο ζευγάρι των ξεπεσμένων αστών
τού επέτρεπε –με το αζημίωτο, βέβαια– να μπαίνει μέσα
στον πύργο. Με τα καλύτερα ψάρια τζάμπα εξαγόραζε την
είσοδό του σ’ αυτό που είχε γίνει όνειρό του, κι εκείνοι τον ά-
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φηναν μέσα στη βιβλιοθήκη με τα πορτρέτα των πεθαμένων
ιδιοκτητών να διαβάζει ό,τι επιθυμούσε η ψυχή του. Εκεί
περνούσε την περισσότερη ελεύθερη ώρα του και διάβαζε α-
διακρίτως ό,τι έφτανε να κατεβάσει από τα ράφια. Τα πάντα
εκτός από ποίηση, γιατί, όσο και να προσπαθούσε, κάτι στο
τέλος τού ξέφευγε από το πνεύμα του ποιητή και τον εμπό-
διζε να καταλάβει το νόημα. Όσο γέμιζε το κεφάλι του με
γνώσεις, συλλογιζόταν κι έβαζε στόχους: Κάποια μέρα θα έ-
χω κι εγώ πλούτη, σπίτια με τουαλέτα και μπάνιο, βιβλιο-
θήκες όπως αυτή των Ατζαγιόλι. Θα φοράω κι εγώ ψαλιδω-
τό κουστούμι και ημίψηλο καπέλο. Κάποια μέρα θα γίνω με-
γάλος και τρανός και θ ’ αγοράσω τον πύργο των Ατζαγιόλι. 

Οι επιθυμίες πολλές, οι φιλοδοξίες περισσότερες, οι στό-
χοι άπιαστοι – τουλάχιστον, έτσι φαίνονταν εκείνη την επο-
χή. Ο Φίλιππος Ρώμας έστηνε όνειρα και γκρέμιζε κατε-
στημένα μέσα στο μυαλό του. Είχε βάλει πλώρη για να τους
πετύχει με ένα κουπί στο κάθε χέρι και μια τιμονιέρα στην
καρδιά. Ένιωθε όπως ένας τυφλός, ο οποίος είχε βρει ξαφνι-
κά το φως του. Στο μέλλον, τίποτα δε θα του ήταν αρκετό
μέχρι να γίνει αυτό που είχε ονειρευτεί για τον εαυτό του.
Δεν είχε γεννηθεί άρχοντας, αλλά, με αισιόδοξους υπολογι-
σμούς, κάποια μέρα θα γινόταν. Και αν ερχόταν η ανάγκη, οι
αστικοί συμβιβασμοί μαζί με τα λεφτά του θα μπορούσαν ν’
αγοράσουν ό,τι θα επιθυμούσε η καρδιά του. Κι έτσι έγινε.

Ο Ζανής Ρώμας γεννήθηκε δίχως να κλάψει και θα με-
γάλωνε δίχως ποτέ να γελάσει, αλλά αυτό δεν το γνώριζαν
οι δικοί του εκείνη την εποχή της αθωότητας. Το ξημέρωμα
τον βρήκε κολλημένο πάνω στο μοναδικό θησαυρό της μά-
νας του: δυο στήθη σαν ζακυνθινά πεπόνια, πλούσια και
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στητά, που έλαμπαν μέσα στο μισοσκόταδο της κάμαρας
σαν χρυσός. Όταν έφεξε η μέρα, ο Φίλιππος, αποκαμωμέ-
νος από την αναπάντεχη βραδινή συγκίνηση, έγειρε στο
κρεβάτι της Χαρίκλειας, μασουλώντας αργά ένα κομμάτι
ψωμί, ενώ η μάνα του, με μια ελαφράδα η οποία καταργού-
σε τα όρια της βαρύτητας, συγύριζε μέσα στο δωμάτιο την
ακαταστασία της ξαφνικής γέννας. Του φάνηκε τόσο όμορ-
φη, σχεδόν σαν αγία, έτοιμη ν’ ανυψωθεί στον Παράδεισο.
Έκλεισε τα μάτια του, γεμάτος αγάπη για όλα τα θηλυκά
της Γης, και αποκοιμήθηκε με συντροφιά την οπτασία της
Λαζαρίνας της πόρνης.

Ο ερχομός του Ζανή στη ζωή σημάδεψε όλη τη γειτονιά
του Άμμου. Από μια συγκυρία που κανένας μάγος, σοφός ή
λόγιος –και από τέτοιους είχαν πολλούς στη Ζάκυνθο– δεν
μπόρεσε να εξηγήσει, την ώρα της γέννησής του, συνέβη-
σαν τα εξής περίεργα περιστατικά:

1. Έκτακτα ακραία καιρικά φαινόμενα, δηλαδή νταν κα-
τακαλόκαιρο χιόνισε στον εύφορο κάμπο της Ζακύν-
θου κι έριξε χαλάζι στα ψηλώματα του Βραχίωνα.

2. Μέσα σε ένα θλιβερό ομαδικό νιαούρισμα ψόφησαν ό-
λες οι γάτες της συνοικίας του Άμμου.

3. Ο τυφλός Φώντας Κουτούζης, ο επονομαζόμενος Κόκο-
ρας, ο οποίος ζητιανεύοντας έπαιζε ταμπουρλονιάκαρο*
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* Δυο παλιά χειροποίητα παραδοσιακά λαϊκά όργανα, ένα πνευστό,
η (α)νιάκαρα (είδος πίπιζας, αυλού, φλογέρας, ζουρνά, μήκους τριά-
ντα εκατοστών, που καταλήγει σε μικρή χοάνη), και ένα κρουστό, το
ταμπούρλο ή ντα(β)ούλι (χειροποίητο τύμπανο μεσαίου μεγέθους).
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και τραγουδούσε στα πανηγύρια, είδε ξαφνικά το φως
του.

4. Οι αστοί με τους ποπολάρους έδωσαν τα χέρια στην
πλατεία του Αγίου Μάρκου και κατόπιν σ’ ένα τριήμε-
ρο γλέντι έφαγαν –για πρώτη φορά στα χρονικά της
Ζακύνθου αδελφωμένοι– σάρτζα, μπουτρίδια, μελι-
τζάνες σκορδοστούμπι* και ήπιαν «Αυγουστιάτη» και
«Ρομπόλα», ενώ ο πρώην τυφλός Φώντας Κουτούζης,
ο επονομαζόμενος Κόκορας, τραγούδησε αρέκιες,**

μέχρι που έχασε τη φωνή του.
5. Η πόρνη Λαζαρίνα, φημισμένη για την ομορφιά της

και ικανή να ξεκάνει ένα χριστιανό στο άψε σβήσε με
τα τσαλίμια της, έβγαλε τον τελευταίο πελάτη με τα
σώβρακα έξω από το σπίτι της, κλείδωσε την πόρτα
και, αφού πέταξε το κλειδί στη θάλασσα, την επόμενη
μέρα έγινε καλόγρια.

Οι γείτονες της συνοικίας του Άμμου έκαναν το σταυρό
τους και είπαν πως το νεογέννητο της Χαρίκλειας Ρώμα ή
θ’ αγιάσει ή θα πάει στην Κόλαση, γιατί, όπως θυμόνταν οι
ηλικιωμένοι, τέτοιος χαλασμός δεν είχε συμβεί ξανά στο
νησί, ούτε κι εκείνον το Μάιο του 1864, όταν ο βασιλιάς Γε-
ώργιος Ά επισκέφτηκε τα Επτάνησα με αφορμή την ένωση
της Ζακύνθου με την Ελλάδα και οι κάτοικοι είχαν υψώσει
στο Κάστρο την ελληνική σημαία. Οι Αρχές, βλέποντας ε-
κείνα τα περίεργα φαινόμενα, αποφάσισαν να σημάνουν την

** Τα απόλυτα παραδοσιακά ζακυνθινά πιάτα. 
** Ομοιοκατάληκτο δεκαπεντασύλλαβο.
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επόμενη Κυριακή τις καμπάνες των εκκλησιών, όλες μαζί
μια συγκεκριμένη ώρα, για να τρομάξουν το κακό και να
πάει από ’κει που ήρθε. Μπροστά σε τέτοια μοιρολατρία, η
Χαρίκλεια έκλεισε το σπίτι, πήρε τους γιους της και πήγε
να ξεκαλοκαιριάσει στο Βασιλικό, στην καλύβα της φίλης
της Ευλαλίας.

Ο Ζανής ήταν ένα μελαχρινό αγόρι, λεπτό και λυγερό, με
μάτια μεγάλα στο χρώμα της κορωναίικης ελιάς, βαθιά και
σκοτεινά, με μια θλίψη η οποία ερχόταν από μια άβυσσο γε-
μάτη σκιές και φαντάσματα. Το στόμα του, καλογραμμένο
και αγέλαστο, έκρυβε τη χαρά σαν να ήταν αμαρτία. Σπάνια,
τους χάριζε κάποια χαμόγελα μόνο, τα οποία οι δικοί του θυ-
μόνταν ως ορόσημα γεγονότων συνήθως καταστροφικών.

«Χαμογέλασε ο Ζανής; Ωχ, σεισμός θα γίνει!» έλεγαν κι
έτρεχαν να κατεβάσουν από τα ράφια τα εύθραυστα. «Ωχ,
χαμογέλασε ο Ζανής! Πανούκλα θα πέσει στο κεφάλι μας!»
και την επόμενη μέρα η επιδημία θέριζε το νησί και ξέκανε
το μισό πληθυσμό.

Δέκα μηνών περπάτησε και μίλησε καθαρά, φτιάχνοντας
ολοκληρωμένη πρόταση με υποκείμενο, ρήμα και αντικείμενο,
γεγονός που έκανε τη γειτονιά να θυμηθεί πάλι τη γέννησή του
και ν’ ανασκαλέψει παλιές μοιρολατρίες, ενώ η Χαρίκλεια, με
ένα κακό προαίσθημα, το οποίο αργότερα βγήκε αληθινό, έ-
νιωθε εκείνη την εποχή πως η ζωή ήταν σαν ένα ανοιχτό πα-
ράθυρο που ο άνεμος μπορούσε να κλείσει από τη μια στιγμή
στην άλλη. Θήλασε τον Ζανή μέχρι τα τρία χρόνια κι εκείνος
μεγάλωνε ήρεμος και σοφός, πίνοντας το νέκταρ της ζωής,
που είναι η παιδική ηλικία πριν αρχίσουν τα βάσανα. Βιάστη-
κε ο Ζανής να τα πει όλα μαζεμένα, λες και γνώριζε πως πολύ
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γρήγορα, πριν καλά καλά αρχίσει να ζει, θα έμπαινε για το υ-
πόλοιπο της ύπαρξής του σε μια άβυσσο σιωπής. Λες και
είχε αποφασίσει ξαφνικά πως σ’ αυτό τον κόσμο, ο οποίος μι-
λούσε και φώναζε δίχως λόγο, το καλύτερο που είχε να κάνει ο
ίδιος ήταν να σωπαίνει. Και ήταν μια σιωπή τόσο βαριά και
βαθιά, που θύμιζε προθάλαμο θανάτου.

Και να πώς τους βρήκε η συμφορά, γιατί το κακό δεν αρ-
γεί να γίνει: Έπειτα από ένα βροχερό φθινόπωρο κι ένα μου-
ντό και κρύο χειμώνα που το νησί δεν είδε μια φωτεινή μέ-
ρα, έφτασε επιτέλους η άνοιξη. Για περισσότερο από δυο
μήνες, μια βροχή γεμάτη γλίτσα και κόκκινη σκόνη είχε
σκεπάσει, σαν βέλο ξεχειλωμένο, τη Χώρα και τους γύρω
οικισμούς, έκανε τους χωματόδρομους αδιάβατους, ενώ
πλημμύρισε την κεντρική πεδιάδα, τον εύφορο κάμπο της
Ζακύνθου, και κατέστρεψε όλες τις καλλιέργειες. Ένα πρωι -
νό του Απρίλη, ο ήλιος έλαμψε ως δώρο από το Θεό. Η ζέ-
στη και ο ήλιος έβγαλαν από τα σπίτια την πιτσιρικαρία της
γειτονιάς, που είχε πάρει το γκρίζο χρώμα από την κλει-
σούρα. Κάτω από θάμνους, κάτω από δέντρα, κάτω από
πέτρες, σε ένα συνεχές πάρε δώσε, σαλιγκάρια, μυρμήγκια
κι έντομα μόλις είχαν ξυπνήσει. Η γη ευωδίαζε μυρωδιές ά-
νοιξης. Τα αγριολούλουδα άνθισαν και μέσα σε μια βδομάδα
ένα παχύ φρέσκο χορτάρι απλώθηκε παντού. Στο τέλος, έ-
νας μπλε ουρανός καθάρισε εντελώς την ατμόσφαιρα. Ο Φί-
λιππος σκαρφάλωσε στο ψήλωμα πίσω από το σπίτι του
για να κάνει την ανάγκη του στο ύπαιθρο. Ο τρίχρονος Ζα-
νής τον ακολούθησε κατά πόδας, όπως έκανε πάντα με το
μεγάλο του αδερφό, τον οποίο θαύμαζε δίχως όρια. Ο Φί-
λιππος, για κακή τύχη και των δυο τους, εκείνο το πρωινό
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κοίταξε γύρω, δεν είδε ψυχή και από πείσμα και παλιά έ-
χθρα διάλεξε τη συκιά του Νιόνιου Σχίζα, αντίπαλου στον
πετροπόλεμο. Για ασφάλεια, άφησε στους πρόποδες του
ψηλώματος τον Ζανή να φυλάει τσίλιες, όμως εκείνος, μι-
κρός και κοντός ακόμα, είχε περιορισμένο ορίζοντα. Δεν
πήρε έγκαιρα χαμπάρι τον Νιόνιο Σχίζα, ο οποίος, αγουρο-
ξυπνημένος, βγήκε στην πόρτα του σπιτιού του, είδε τον
Φίλιππο με κατεβασμένο βρακί κάτω από τη δική του συ-
κιά και, σκύβοντας, πλησίασε σιγά από πίσω το μισητό γει-
τονόπουλο. Ο Φίλιππος έκανε την ανάγκη του και, την ώρα
που ανέβαζε το παντελόνι του, είδε τον Σχίζα να τον κοιτά-
ζει με κακία από τον κοντινό θάμνο.

«Παλιομυξιάρη, χέστη του κερατά, εδώ βρήκες ν’ απο-
πατήσεις, ρε; Στην ιδιοκτησία μας;» φώναξε κι έπεσε πά-
νω του με γροθιές.

Ήταν κοντός και σβέλτος ο Νιόνιος και γι’ αυτό στον πε-
τροπόλεμο είχε πάντα το πάνω χέρι. Κρυμμένη πίσω από
την πλάτη, κρατούσε μια πέτρα, σουβλερή σαν μαχαίρι, και
κοίταζε μοχθηρά τον Φίλιππο. Ένας πρωτόγονος φόβος α-
ναδύθηκε από μέσα του. Έδωσε μια σπρωξιά στον Σχίζα
και άρχισε να τρέχει στον κατήφορο προς το σπίτι του. Ε-
κείνος τον ακολούθησε με βρισιές υπολογίζοντας με μάτι α-
ετού την απόσταση για να πετάξει την πέτρα:

«Σκύλε, θα πεθάνεις! Είσαι πεθαμένος, ρε παλιόσκυλο!»
«Τρέξε!» ούρλιαξε ο Φίλιππος στον Ζανή, καθώς τον εί-

δε ν’ ανεβαίνει το ψήλωμα να πάρει τα δίκια του αδερφού
του, φωνάζοντας στον Σχίζα:

«Για ποιο λόγο και με ποιο ντοκουμέντο είπες τον αδερ-
φό μου τον Άντζουλο σκύλο;»
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Ο Φίλιππος μόλις πρόλαβε ν’ ακούσει το σφύριγμα από
την πορεία της πέτρας που έφυγε από το χέρι του Νιόνιου
Σχίζα και χτύπησε τον Ζανή κατευθείαν στο κούτελο.

Η Ευλαλία, η οποία ήταν πολύ καλή με τη βελόνα και ή-
ξερε να ράβει ανοιγμένα κεφάλια στα πρόχειρα, πέρασε
πρώτα τη σακοράφα στη φλόγα του κεριού δυο τρεις φορές
για να την απολυμάνει και κατόπιν έραψε το κεφάλι του
Ζανή με ξεραμένο έντερο χοίρου, από αυτά που χρησιμο-
ποιούσε για τις παρθενορραφές, ενώ η Χαρίκλεια έκλαιγε
μέσα στην κάμαρα για τον κατεστραμμένο γάμο της, για
τη φτώχια της και για εκείνους τους άτυχους γιους της, οι
οποίοι δεν είχαν στον ήλιο μοίρα.

«Κάνε το σταυρό σου, πες κι ένα “Πάτερ Ημών”, γιατί
δεν ξέρω αν ο αδερφός σου θα ζήσει ή θα πεθάνει, κι αν ζή-
σει, τι κουσούρι στο μυαλό θα του αφήσει η πετριά!» είπε η
Ευλαλία και κοίταξε τον Φίλιππο περίλυπη.

Την επομένη, μόλις ξημέρωσε, φόρτωσαν τον Ζανή στο
κάρο του γείτονα Λιόλιου Τσιλιβή, του επονομαζόμενου Α-
σβεστόλιθου λόγω της αφάνταστης κουταμάρας του, και
τον μετέφεραν στο γιατρό στη Χώρα. Ίσως να έχασαν χρό-
νο. Ποιος ξέρει; Ποιος μπορεί να πει με σιγουριά όταν έχει
να λογαριαστεί με το πεπρωμένο; Κάθισαν και οι τρεις στο
σαλόνι του γιατρού, που έμοιαζε με νεκροθάλαμο, σαν κορ-
μοί δέντρων καμένοι. Περίμεναν, περίμεναν, μαζί και ο
Λιόλιος, ο οποίος έμεινε κοντά τους από καλοσύνη, για να
τους συντρέξει στην ατυχία τους. Η ώρα έφευγε τρέχοντας
με κοντούς χτύπους του ρολογιού που κρεμόταν στον τοίχο:
«Τικ, τακ, τικ, τακ».

«Σώσε το μωρό μου, Παναγιά Φανερωμένη μου! Σώσε το,
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γιατί δεν έχει δει τίποτε ακόμα από τον κόσμο. Γιατί δεν έχει
προλάβει να ζήσει. Μη μου το πάρεις, Φανερωμένη μου! Πάρε
εμένα στη θέση του!» παρακαλούσε η Χαρίκλεια κι έταζε να
πάει με τα γόνατα στην εκκλησιά της Φανερωμένης, κοντά
στο σπίτι της, στην ομώνυμη ιστορική λαϊκή πλατεία, στην ο-
ποία το 1628 είχε γίνει το «Ρεμπελιό των Ποπολάρων».

«Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Μόνο ο Θεός», είπε ο
γιατρός, δείχνοντας προς το ταβάνι, και άφησε μια σειρά α-
πό αποσιωπητικά. 

Η Χαρίκλεια σωριάστηκε στην έξοδο, σαν φύλλο δέ-
ντρου που έπεσε αθόρυβα στη νοτισμένη γη. Την μάζεψαν
και αυτή μαζί με τον Ζανή και ο Λιόλιος Τσιλιβής τους γύ-
ρισε με το κάρο του στο σπίτι.

Οχτώ μέρες ψήθηκε στον πυρετό ο Ζανής, οχτώ νύχτες
έφτασε στο θάνατο και γύρισε πίσω την ένατη. Έμεινε εκεί
που βρέθηκε, ξαπλωμένος στο κρεβάτι. Άνοιξε τα μάτια
του. Παρατήρησε τις σκιές που έσκυβαν στο προσκεφάλι
του. Αναγνώρισε τον Φίλιππο. Τον κοίταξε με μάτι πεντα-
κάθαρο και μυαλό θολό. Άνοιξε το στόμα, το τέντωσε, σαν
να το δοκίμαζε από την οχταήμερη σιωπή, και τον ρώτησε
με την τραγουδιστή ζακυνθινή προφορά του:

«Για ποιο λόγο και με ποιο ντοκουμέντο είπες τον αδερ-
φό μου τον Άντζουλο σκύλο;»

Ο Φίλιππος βγήκε έξω στην αυλή. Γονάτισε στο χώμα
κι έμεινε εκεί, διπλωμένος στα δυο, δίχως λόγια, δίχως δά-
κρυα, στα σωθικά του μόνο μια προσευχή ευχαριστίας. Χά-
ρισε τη ζωή του στον αδερφό του. Ο Ζανής, απ’ όλη εκείνη
την περιπέτεια της πέτρας, βγήκε μ’ ένα σημάδι στο κούτε-
λο και μια απουσία στο μυαλό. Όπως τα δέντρα, θα ζούσε
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στο μέλλον δίχως να σκέπτεται και δίχως να μιλάει. Στην υ-
πόλοιπη ζωή του δε θα κατόρθωνε να πει τίποτε άλλο παρά
μόνο εκείνη την τελευταία φράση της λογικής ύπαρξής του,
μέχρι που στα είκοσι πέντε του θα συναντούσε το μοναδικό
φάρμακο, το οποίο μπορούσε ν’ αναστήσει και πεθαμένους…
Αλλά αυτά έγιναν αργότερα.

Στη συνοικία του Άμμου είχε το σπίτι της και η Λαζα-
ρίνα η πόρνη. Τέσσερις τοίχοι ασβεστωμένοι και μια πόρτα
βαμμένη κόκκινη, που έκλεινε τους επιθυμητούς μέσα και
τους ανεπιθύμητους έξω μ’ ένα σιδερένιο κλειδί, το οποίο,
όταν η Λαζαρίνα έλειπε από το σπίτι, κρεμούσε στην κερα-
σιά της αυλής της. Η Χαρίκλεια και η Ευλαλία απαγόρευαν
στον Φίλιππο να περνάει έξω από την αμαρτωλή πόρτα,
γιατί εκείνο τον καιρό κανένας αξιοπρεπής Ζακυνθινός δεν
έβαφε την πόρτα του με της φωτιάς το κόκκινο παρά μόνο
οι πουτάνες, για να τις ξεχωρίζουν οι πελάτες και να τις βρί-
σκουν με κλειστά μάτια, ακόμα και στο μαύρο σκοτάδι.

«Όταν περνάς έξω από εκείνη την πόρτα, να γυρίζεις το
κεφάλι σου από την άλλη μεριά και να μην κοιτάζεις ποτέ
την ξεφτιλισμένη στα μάτια. Ό,τι και να σου λέει, εσύ να
φεύγεις τρέχοντας».

Η νονά του μάλιστα είχε πάει κάποτε και την είχε βρει ι-
διαιτέρως.

«Κοντά τα χέρια σου και κλειστά τα πόδια σου στο γιο
μας. Βγάλε τα μάτια σου με όποιον σου κάνει κέφι, δεν είναι
δική μας δουλειά, αλλά μην τολμήσεις ν’ αγγίξεις τον Ά-
ντζουλο!» την είχε προειδοποιήσει.

Όχι πως ο βαφτισιμιός της είχε την ηλικία για να «βγά-
λει τα μάτια του» μαζί της, δεν είχε κλείσει καλά καλά τα
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δέκα ακόμα, αλλά έτσι «για να έχουν γνώση οι φύλακες.
Φύλαγε τα ρούχα σου να έχεις τα μισά, γιατί ποτέ δεν πρέ-
πει να εμπιστεύεσαι τις πουτάνες!» ξεσπάθωσε η Ευλαλία.

Η ωραία Λαζαρίνα όμως, πουτάνα ιδιότροπη, έκανε ό,τι
ήθελε τους άντρες και κανένας χριστιανός δε γλύτωνε από
τα νύχια της, όταν τον έβαζε στο μάτι – και είχε κάτι μάτια,
η αφιλότιμη, όπως τα σκουροπράσινα νερά της Γαλάζιας
Σπηλιάς. Από πάνω της είχαν περάσει όλοι οι αρσενικοί του
νησιού, δίχως να την λυγίσουν ή να σβήσουν το χαμόγελο α-
πό τα κόκκινα χείλη και τη φωτιά από τα μάτια της. Όλες
τις ώρες της μέρας οι πελάτες μπαινόβγαιναν στο σπίτι της,
ενώ, όταν έπεφτε σκοτάδι, για τη σωτηρία της ψυχής της,
όπως έλεγε η ίδια όταν διηγιόταν τα κατορθώματά της στον
Φίλιππο, δεχόταν και τους παπάδες, καθολικούς και ορθο-
δόξους αδιακρίτως, οι οποίοι ήταν οι πιο συχνοί πελάτες της,
και μάλιστα, τζάμπα.

Ο Φίλιππος αρκετές φορές τη μέρα ήταν υποχρεωμένος
να περάσει έξω από την πόρτα της Λαζαρίνας, γιατί από ε-
κεί ήταν ο δρόμος για το σπίτι του. Όταν η πόρνη τύχαινε
να τον πάρει χαμπάρι, έβγαινε στην αμαρτωλή πόρτα μισό-
γυμνη και τον καλούσε σπίτι της με νάζια και αναστεναγ-
μούς, αυτούς που ακούγονταν συνήθως στα πορνεία:

«Πολύ βιαστικός φαίνεσαι, αγόρι μου. Έλα μέσα να σου
δείξω εγώ πώς μπορείς να σταματήσεις για λίγο το χρόνο!»

Αν ήταν Μάης και η κερασιά της αυλής της ήταν φορτω-
μένη καρπό, του έδειχνε το δέντρο με βλέμμα που έμοιαζε
με χάδι και του φώναζε:

«Έλα, Άντζουλέ μου, να σου δώσω να δοκιμάσεις τα κε-
ράσια μου!»
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Ο Φίλιππος έψαχνε στο λεξιλόγιό του τις ωραιότερες λέ-
ξεις, αλλά δεν έβρισκε καμιά κατάλληλη για να περιγράψει
τη Λαζαρίνα. Πολλές φορές, όταν την έβλεπε όρθια στην
κορνίζα της πόρτας της, ίδια με πίνακα ζωγραφικής, συλλο-
γιζόταν πως η ωραία γυναίκα έμοιαζε στα κεράσια της:
ζουμερά, κόκκινα και τραγανά, τα οποία, όταν ο Φίλιππος
τα δοκίμασε κάποτε, βρήκε πως άφηναν στον ουρανίσκο
γεύση από μια πρωτόγονη ανάγκη να μη σταματήσεις να
τα τρως. Χιλιάδες άγγελοι φτερούγιζαν γύρω του εκείνες
τις φορές που ο Διάβολος, με το ωραίο πρόσωπο της πόρ-
νης, τον καλούσε στη φωλιά του, η οποία ευωδίαζε πούδρα
και πατσουλί. Καμιά γυναίκα απ’ όσες ήξερε ο Φίλιππος,
ακόμα και οι πλούσιες αρχόντισσες της Χώρας, δεν είχε τέ-
τοια μεθυστική μυρωδιά.

«Η Λαζαρίνα μυρίζει παράξενα», είχε κάποτε τολμήσει
να πει της Ευλαλίας απέξω απέξω.

«Γιατί είναι πουτάνα! Έτσι μυρίζουν οι ξεφτιλισμένες»,
βιάστηκε ν’ απαντήσει εκείνη, πριν του δώσει μια ανάποδη
μόλις κατάλαβε την κρυφή σημασία αυτού που της έλεγε ο
βαφτισιμιός της και τις μελλοντικές συνέπειές του. «Αλί-
μονό σου αν σε πιάσω, καημένε μου, να τριγυρίζεις τη Λα-
ζαρίνα. Θα σε κάνω μαύρο στο ξύλο!» τον φοβέριζε η νονά
του. «Θα σε κόψω κομματάκια και θα σε δώσω να σε φάνε
πεινασμένα σκυλιά. Καλύτερα να σε σκοτώσω εγώ παρά οι
αρρώστιες της ντροπιασμένης. Έτσι κι αλλιώς, χαμένος θα
είσαι», επανερχόταν στο θέμα, μέχρι να εξαντλήσει τις φο-
βέρες.

Η Λαζαρίνα είχε μάτια στο χρώμα του άγουρου δαμά-
σκηνου και δέρμα κάτασπρο. Μόνο να την άγγιζες, άφηνες
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πάνω της τα δακτυλικά σου αποτυπώματα. Ο μαγνήτης του
υγρού της στοιχείου ασκούσε πάνω στον Φίλιππο έλξη ι-
σχυρή. Παρ’ όλες τις συμβουλές της μάνας του και της νο-
νάς του, εκείνος τόλμησε και πέρασε το κατώφλι της κόκκι-
νης πόρτας, στην αρχή από περιέργεια, κατόπιν συνέχισε α-
πό συμφέρον, μια και η Λαζαρίνα καλοπλήρωνε τα θελήμα-
τα τα οποία τής έκανε –δηλαδή να μεταφέρει τα μηνύματά
της στους άρχοντες της Χώρας για τις ώρες που τους δεχό-
ταν κρυφά–, και στο τέλος, έμεινε από αγάπη, μέχρι εκείνη
την απαίσια μέρα, λίγους μήνες αργότερα, όταν η Λαζαρίνα
η πόρνη θα κλείδωνε για πάντα την πόρτα της και θα εγκα-
τέλειπε το αμαρτωλό επάγγελμά της για να γίνει καλόγρια.

Ε, δεν υπάρχει Θεός! συλλογιζόταν περίλυπος ο Φίλιπ-
πος κι έριχνε πέτρες στην έρημη κόκκινη πόρτα. Ήταν μο-
νάχα δέκα χρόνων, αλλά είχε ήδη προλάβει να δοκιμάσει έ-
να κομματάκι από Παράδεισο.

Η Χαρίκλεια Ρώμα άρχισε να καταρρέει ξαφνικά, λες και
της είχαν κλέψει τις ψευδαισθήσεις. Στην αρχή, έπεσε σε
μια βαθιά κατάθλιψη για να ξεχάσει τους γονείς της, οι ο-
ποίοι είχαν φύγει νέοι, την ανάπηρη εφηβεία της, τον άθλιο
γάμο της, τη φτώχια της, το σπίτι της, που οι τοίχοι του έ-
λειωναν λίγο λίγο με κάθε βροχή, τον άτυχο γιο της, ο οποίος
θα έμενε παταλός,* την κακογλωσσιά του κόσμου, την αδι-
κία της τάξης της, το ρατσισμό των γειτόνων της, τη ζέστη,
τη βροχή, την υγρασία, το κρύο, την απελπισία, το αβάστα-
χτο τίποτα της ζωής. Στο ταραγμένο μυαλό της σφηνώθη-
κε η ιδέα πως η γη μπορούσε να συνεχίσει να γυρίζει δίχως

* Χαζός στα Επτανησιακά.
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εκείνη και αποφάσισε να εγκαταλείψει τον άδικο κόσμο και
να φύγει δίχως επιστροφή. Εξάλλου, τι ήταν η ζωή; Ένα δά-
νειο χρόνου ήταν, που όλοι κάποια στιγμή ήταν υποχρεω-
μένοι να επιστρέψουν πίσω με τόκο.

Το Φλεβάρη φουσκάλες γεμάτες πύον εμφανίστηκαν στο
δέρμα της, σαν βαριές κατάρες. Όταν τον επόμενο μήνα άρ-
χισε να βγάζει από το στόμα το στομάχι της κομμάτια και
από τον πισινό της τα έντερά της λειωμένα, η Ευλαλία αγό-
ρασε από το γυρολόγο μερικούς πήχεις λευκό χασέ κι ετοί-
μασε τα αναγκαία και απαραίτητα για το αναπόφευκτο.
Τον Απρίλη η Χαρά άκουγε πια καθαρά το θόρυβο που έκα-
νε ο χρόνος καθώς κυλούσε αργά, ενώ ο άνεμος της μετέφε-
ρε φωνές πεθαμένων.

«Πάλεψέ το, Χαρά. Έχεις παιδιά. Δεν πετάει κανείς τη
ζωή του έτσι στα σκουπίδια. Κι αν δεν το κάνεις για τον Ζα-
νή, κάνε το για τον Φίλιππο».

Η Ευλαλία δεν ήξερε πια τι να πει να την συνταράξει.
«Τα παιδιά μου είναι δικά σου, Ευλαλία. Καλύτερα θα

μεγαλώσουν μαζί σου. Ο Φίλιππος θα φροντίσει τον Ζανή.
Μου το έχει υποσχεθεί. Όσο για μένα, φτάνει ό,τι πρόλαβα
κι έζησα. Δε θέλω περισσότερο», απαντούσε η Χαρά, με
την επίγνωση της ασημαντότητας του θανάτου, και τα μά-
τια της μιλούσαν από μόνα τους.

Δε χρειαζόταν φασαρία, γιατί κανένας δεν ήταν αιώνιος.
Ούτε φωνές ούτε απελπισία ούτε υπερβολικός φόβος. Ζη-
τούσε μόνο μια τελευταία χάρη: ν’ ανοίξουν τον τάφο του
Χρήστου Ρώμα και να την θάψουν μαζί του, σ’ ένα παγωμέ-
νο και βουβό αγκάλιασμα, μήπως κατορθώσουν ν’ αλληλο-
συγχωρηθούν στον άλλο κόσμο. Η Χαρά, αδειανή απ’ όλα,
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ακόμα και από τα σωθικά της, που τα απέβαλλε σιγά σιγά
σ’ ένα συνεχές καθημερινό μαρτύριο, άκουγε από μακριά
την αντάρα της θάλασσας και όλο και πιο πολύ ένιωθε πως
της έμοιαζε. Δεν την είχε αγαπήσει ποτέ τη θάλασσα. Της
άρεσαν τα βουνά και τα λαγκάδια, οι λόφοι και οι εύφορες
πεδιάδες, οι ελαιώνες και τα δάση. Η θάλασσα της θύμιζε
τον άθλιο γάμο της. Έτσι άθλια ένιωθε και η ίδια στα τε-
λευταία της.

Η Ευλαλία και ο Φίλιππος έκαναν προσπάθειες να το πά-
ρουν απόφαση πως μέχρι εδώ ήταν η Χαρά και φτάνει –πώς
παίρνει κανείς κάτι τέτοιο απόφαση;– και φρόντισαν τουλά-
χιστον ν’ ανακουφίσουν τις υπόλοιπες μέρες που της έμεναν
να ζήσει. Άλλαζαν βάρδιες στο προσκεφάλι της, ενώ ο ανοι-
ξιάτικος ήλιος του Μαΐου ψήλωνε σταδιακά κάθε μέρα και
παρουσίαζε λίγο λίγο, όπως ο ταχυδακτυλουργός, τις χαμέ-
νες χαρές εκείνου του σπιτιού. Αχ, η ωραία Χαρά, αχ, η μάνα
του, αχ, η πρώτη του αγάπη, αχ, η χαμένη της νιότη, αχ και
πάλι αχ! Ο Φίλιππος θρηνούσε εκείνη την αισχρή απάτη που
είναι τελικά η ανθρώπινη ύπαρξη. Η Χαρά αφέθηκε στο πε-
πρωμένο δίχως ένα παράπονο. Μέσα Μαΐου, άρχισαν να με-
γαλώνουν οι σκιές στα μάτια της. Τα ρολόγια σταμάτησαν.
Τα φώτα έσβησαν. Η Χαρά έφυγε. Άνοιξαν τότε την πόρτα
να βρει έξοδο η ψυχή της, η οποία αιωρούνταν μέσα στην κά-
μαρα ανυπόμονη, ενώ ο Ζανής, στην προσωπική του σύγχυ-
ση, έσκυψε πάνω από τη νεκρή μάνα του.

«Για ποιο λόγο και με ποιο ντοκουμέντο είπες τον αδερ-
φό μου τον Άντζουλο σκύλο;» την ρώτησε, δίχως να περιμέ-
νει απάντηση.

Έξω, στη γειτονιά του Άμμου, ένα βραχνό σκυλί αλάλαζε.
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Ο Φίλιππος Ρώμας στα δεκαοχτώ είχε τελειώσει το
σχολείο με επαίνους, είχε μάθει ό,τι ήταν δυνατόν να μάθει
στο νησί του ένας ποπολάρος και είχε διαβάσει ό,τι είχε πέ-
σει στα χέρια του, μοιράζοντας ψάρια στα πλουσιόσπιτα
και αργοπορώντας στις διαθέσιμες βιβλιοθήκες. Ένα καλο-
καιρινό μεσημέρι που ο ήλιος έκαιγε τις πέτρες και χάραζε
τη γη, έφτασε η ώρα την οποία περίμενε χρόνια: να πάει
στην πρωτεύουσα να κυνηγήσει το όνειρό του.

«Θα γυρίσω στο νησί πετυχημένος, Ευλαλία. Θα έχω τη
δυνατότητα να σου αγοράσω ό,τι βλέπεις γύρω σου, ό,τι
βάλει ο νους σου, ό,τι επιθυμήσει η καρδιά σου, ό,τι λαχτα-
ρήσει η ψυχή σου. Εγώ, ο Φίλιππος Ρώμας, θα μπορώ να σου
αγοράσω τα πάντα. Σ’ το υπόσχομαι. Τότε και μόνο τότε
θα γυρίσω πίσω. Εν τω μεταξύ, τίποτα δε θα σας λείψει, σ’
εσένα και στον Ζανή. Κράτα γερά, για λίγο μόνο, και γρήγο-
ρα θα σας στείλω τα πρώτα χρήματα», είπε της νονάς του
και η πεποίθηση με την οποία μιλούσε κι έταζε την άφησε
άναυδη.

Χώθηκε στην κουζίνα της κι ετοίμασε το αποχαιρετι-
στήριο δείπνο, φαγητό που έδινε φωνή στους μουγγούς και
θάρρος στους δειλούς. Έφαγαν και οι τρεις σε μια άβολη
σιωπή γεμάτη θλίψη.

Η Ευλαλία, η οποία δε γνώριζε τον κόσμο έξω από το
νησί της, είχε φτιάξει στο μυαλό της ένα σύμπαν γεμάτο
κινδύνους. Καθώς τον αποχαιρετούσε, τον χάιδευε και του
έδινε συμβουλές:

«Μακριά από πούστηδες, ποτό, χαρτιά και γυναίκες, Ά-
ντζουλε! Οι πούστηδες θα σε κάνουν σαν τα μούτρα τους, το
ποτό θα σου βλάψει το μυαλό, τα χαρτιά την τσέπη και οι
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γυναίκες… ε, αυτές είναι όλες πουτάνες και άρρωστες, γιε
μου! Μακριά από τα τέσσερα κακά της μοίρας μας, Ά-
ντζουλέ μου! Να μου στέλνεις νέα σου συχνά, να τρως καλά,
να ντύνεσαι ζεστά και να μη βγάλεις από πάνω σου το φυ-
λαχτό του Αϊ-Διονύση».

Έκλαιγε απαρηγόρητη η Ευλαλία, ενώ του κάρφωνε στο
στήθος το φυλαχτό για το κακό μάτι. Μέσα στη βαλίτσα
του, μαζί με τα λιγοστά υπάρχοντά του, ο Φίλιππος έβαλε
μια μοναδική σιγουριά: Θα επέστρεφε στη Ζάκυνθο κάποια
μέρα για ν’ αγοράσει τον πύργο των Ατζαγιόλι. Με εκείνη τη
βεβαιότητα, το άγνωστο έγινε λιγότερο μαύρο και στο βά-
θος είδε να τρεμοπαίζει ένα φως. Για να μην ξεχάσει τις ρίζες
του, πήρε μαζί του τις γεύσεις της πατρίδας του: ώριμο πε-
πόνι, ζουμερό ροδάκινο, καρπούζι, μανταρίνι και τη μυρωδιά
των κρίνων που άφησε πάνω στον τάφο της μητέρας του. Ό-
ταν έφτασε στον Πειραιά, είχε τα μάτια δακρυσμένα, τα
μαλλιά αχτένιστα και την επιθυμία να προσαρμοστεί στις
μυρωδιές, στους θορύβους και στις συνήθειες της πόλης που
τον δέχτηκε. Δεν είχε την πρόθεση να ξεχάσει τα δάση και
τους πευκώνες της Ζακύνθου ούτε να σβήσει από τη μνήμη
του το άρωμα της αλιφασκιάς το δειλινό ούτε το κελάηδημα
του πετροκότσυφα το ξημέρωμα ούτε τον τραγουδιστό ήχο
της γλώσσας του, αλλά ήταν αποφασισμένος να βυθιστεί
στην υγρασία του Πειραιά, με την απέραντη σιγουριά πως
το λιμάνι θα γινόταν η καινούργια του πατρίδα.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο Φίλιππος Ρώμας ξεκί-
νησε από το τίποτα και δούλεψε σκληρά. Πρώτα στα ψαρά-
δικα, και όταν τρία χρόνια αργότερα απέκτησε το πρώτο
δικό του, έβαλε μπρος την επιχείρηση με τα κάρβουνα από
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την Τουρκία. Ταξίδεψε στις μεγαλύτερες πρωτεύουσες της
Ευρώπης, πήγε σε μέρη που οι πρόγονοί του δεν είχαν ιδέα
πως υπήρχαν, μπήκε σε σπίτια τα οποία οι γονείς του δεν
είχαν δει ούτε στα όνειρά τους, κέρδισε χρήματα με τα ο-
ποία μπορούσε, αν ήθελε, ν’ αγοράσει όλη τη Ζάκυνθο. Ντύ-
θηκε στους καλύτερους ράφτες των ευρωπαϊκών πρωτευ-
ουσών, έμαθε το «savoir vivre» και το «savoir faire» της υ-
ψηλής κοινωνίας, γνώρισε πολλές γυναίκες, ξόδεψε πολύ
χρήμα, έχασε πολύ χρόνο. Οινόπνευμα δεν άγγιξε ποτέ.
Κάθε φορά που έβλεπε ποτήρι γεμάτο κρασί, τον έπιανε
μια ναυτία η οποία ερχόταν από το παρελθόν, από τις ανα-
θυμιάσεις του μίσους του για τον πατέρα του. Αργότερα, θ’
αποκτούσε μια θαυμάσια κάβα, την οποία θα χαίρονταν οι
καλεσμένοι του, αλλά ο ίδιος δε θ’ άγγιζε ποτέ τη μποτίλια.
Η ζωή στην Αθήνα, αλλά και στις μεγάλες πόλεις της Ευ-
ρώπης, όπου έζησε κατά καιρούς, ήταν ένα βάλε βγάλε
προσωπείων, ένα συνεχές πηγαινέλα, η προσπάθεια ανόδου
μιας σκάλας που θα τον έφερνε στην κορυφή. Κατά τη διάρ-
κεια του σκαρφαλώματος, σταματούσε, έκανε μια ανασκό-
πηση του πλούτου του, μπερδευόταν σε μια θάλασσα μηδε-
νικών και τότε έβρισκε το κουράγιο να βάλει στόχο νέες κο-
ρυφές. Ο Φίλιππος είχε πλέον μια πληθώρα αγαθών, αλλά
δεν είχε πια εκείνο το χαμόγελο της νονάς του, το οποίο έδι-
νε νόημα στη ζωή του. Όταν άκουγε την ηχώ της νοσταλ-
γίας του κι ένιωθε να τον λυγίζει η μοναξιά της επιτυχίας,
έπιανε μέσα στην τσέπη του το γράμμα της Ευλαλίας, πά-
νω κάτω το ίδιο πάντα: δυο σειρές ανορθόγραφα ορνιθοσκα-
λίσματα σ’ ένα κομμάτι τσαλακωμένο χαρτί, οι οποίες μαρ-
τυρούσαν πως ο συγγραφέας παιδεύτηκε πολύ για να τις
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γράψει. Το κρατούσε σφιχτά και γραπωνόταν από κάτι γε-
μάτο υγεία και αγάπη:

Πολιαγαπιμένε μου γιε, δε σου φτάνουν πια όσα
κατάφερες στι ζοΐ; Γίρνα πίσο γρίγορα.

Όταν έφτασε η στιγμή που μπορούσε να διευθύνει δεκα-
πέντε βαπόρια και μια αυτοκρατορία κάρβουνου από το
γραφείο του μόνο με νεύματα, επέστρεψε στο νησί του και
αγόρασε τον πύργο των Ατζαγιόλι.

«Εσείς, κύριε Ρώμα, κάνετε πάντα πολύ σωστές τοπο-
θετήσεις των χρημάτων σας. Σ’ αυτή την περίπτωση, οι ι-
διοκτήτες ζητούν ένα υπέρογκο ποσό, το οποίο δε δικαιολο-
γεί την επένδυση», τον συμβούλεψαν οι νομικοί του σύμ-
βουλοι.

«Δε μ’ ενδιαφέρει. Αγοράστε το. Δώστε στους ιδιοκτή-
τες όσα ζητήσουν», είπε εκείνος κι έκλεισε το θέμα, ενώ
συλλογιζόταν: Στο όνομά σου το αγοράζω, μάνα μου. Για
σένα που δε ζεις να το χαρείς και να με καμαρώσεις εδώ που
έφτασα. Ένιωθε τη συγκίνηση να τον πνίγει.

Μέσα στις επενδύσεις ακινήτων, τις οποίες έκανε αργό-
τερα στην Αθήνα και στον Πειραιά, ήταν κι ένα σπίτι στο
Πασαλιμάνι, το οποίο τού άρεσε πολύ. Σ’ αυτό διάλεξε να
κατοικήσει όταν, ύστερα από χρόνια στο Λονδίνο, μετέφερε
την έδρα της εταιρείας του στην Ελλάδα κι εκεί έφερε αμέ-
σως από τη Ζάκυνθο τον αδερφό του και την Ευλαλία να
ζήσουν μαζί του. Τότε και μόνο τότε αισθάνθηκε πως είχε
πετύχει το στόχο του στη ζωή κι ένιωσε σχεδόν πλήρης. Σ’
όλη αυτή την ιλιγγιώδη άνοδο, υπήρχε ένα «σχεδόν», που
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τον εμπόδιζε ν’ αγγίξει την κορυφή: η ταπεινή του καταγω-
γή. Όλα όσα έβαλε στο μυαλό του, μπόρεσε να τα καταφέ-
ρει με το χρήμα του, εκτός από το να δει ορθάνοιχτες κά-
ποιες πόρτες, τις οποίες θεωρούσε απαραίτητες για να είναι
πλήρης, αλλά που παρέμεναν πεισματικά κλειστές. Συχνά
αναρωτιόταν πού ανήκε, αλλά δεν ανήκε πουθενά, μόνο στο
χρόνο, στην αιωνιότητα. Το 1899, κατάλαβε πως είχε ανά-
γκη από έναν έμπιστο σύμβουλο, ο οποίος θα τον βοηθούσε
σε πολύ προσωπικό επίπεδο ν’ αποκτήσει το λούστρο το ο-
ποίο τού έλειπε ή νόμιζε πως του λείπει. Έτσι μπήκε στη
ζωή του ο Βικέντιος Μοράρης, άντρας μορφωμένος και κο-
σμογυρισμένος, γεννημένος άρχοντας, και ο Φίλιππος Ρώ-
μας ένιωσε πως βρισκόταν στο σωστό δρόμο.

«Ό,τι ονειρεύτηκες, το πέτυχες, Άντζουλε. Τι το θέλεις
το παραπάνω; Βάλε επιτέλους τελεία και παύλα στους υλι-
κούς στόχους, γιατί δε σε κάνουν καλύτερο άνθρωπο. Κοί-
ταξε να βρεις μια καλή κοπέλα να παντρευτείς, να σε αγα-
πήσει γι’ αυτό που είσαι εσύ ο ίδιος και όχι για τα λεφτά
σου. Τα χρόνια περνούν. Θα πεθάνω δίχως να προλάβω να
σε δω ευτυχισμένο», τον συμβούλευε η νονά του.

«Τα λεφτά μου, Ευλαλία, είναι και αυτά μέρος της προ-
σωπικότητάς μου. Δεν μπορείς να τα ξεχωρίσεις από εμέ-
να. Τα λεφτά με έκαναν τον άνθρωπο που είμαι τώρα», της
απαντούσε ο Φίλιππος.

«Δε μου αρέσει αυτό που είσαι τώρα, Άντζουλε», έλεγε
και τον κοίταζε περίλυπη εκείνη.

Η Ευλαλία στην αρχή δυσκολεύτηκε να συνηθίσει τη
ζωή στον Πειραιά. Ήταν μαθημένη στο νησί της από τα
γεννοφάσκια της. Τα πόδια της είχαν βγάλει ρίζες στη συ-
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νοικία του Άμμου. Ξαφνικά ξεριζώθηκε. Για χατίρι του Φί-
λιππου, επειδή την ήθελε κοντά του, και του Ζανή, που την
είχε ανάγκη, έκανε την καρδιά της πέτρα και την έριξε πί-
σω της. Το σπίτι του Φίλιππου της φάνηκε σε μέγεθος όσο
όλη η γειτονιά της. Στην αρχή, μέχρι να συνηθίσει τις δια-
φορετικές διαστάσεις, χανόταν μέσα στα δωμάτια. Το δικό
της σπίτι στο νησί ήταν όλο κι όλο όσο εκείνο το δωμάτιο
που ο βαφτισιμιός της το ονόμαζε «μπάνιο» και περιείχε τα
εφτά θαύματα του κόσμου. Η Ευλαλία, η οποία ήταν συνη-
θισμένη να κάνει την ανάγκη της στο ύπαιθρο, τρόμαξε να
προσαρμοστεί στη μοντέρνα τεχνολογία, να κάθεται δηλα-
δή στο λευκό θρόνο σαν βασίλισσα και, όταν τελείωνε τη
δουλειά της, αντί να ρίχνει μερικές χούφτες χώμα από πά-
νω, όπως έκαναν οι σκύλοι, να έπρεπε να τραβάει μια αλυ-
σίδα και –ω του θαύματος!– να εμφανίζεται ένας καταρρά-
κτης καθαρού νερού. Κουζίνες, κελάρια, σαλόνια, κάμαρες,
όλα αυτά ήταν πολλά για την Ευλαλία. Μια πληθώρα αγα-
θών που στο τέλος την έπνιξε. Μια στρατιά σιωπηλού προ-
σωπικού έτρεχε να προλάβει την παραμικρή ανάγκη της,
πριν ακόμα την νιώσει η ίδια ως ανάγκη. Η μοδίστρα, με
διαταγή του Φίλιππου, της έραψε ατέλειωτα φορέματα, για
τα οποία θα χρειαζόταν δέκα ζωές για να τα αποσβέσει.

«Φτάνει, Φίλιππε, είναι πάρα πολλά. Δεν αντέχω τόσα
αγαθά. Θα βαρυστομαχιάσω», παραπονιόταν κι έπαιρνε
τους δρόμους για να ξεσκάσει.

Γύριζε στις γειτονιές του Πειραιά και χάζευε τον κόσμο.
Κατόπιν, ο Ευάγγελος Κοντός, ο αμαξάς, την ανέβαζε στην
Αθήνα να δει και την πρωτεύουσα. Της ερχόταν ζαλάδα. Για
κοίτα, παντού τα ίδια! σκεπτόταν. Πλούτος και φτώχια πά-
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νε μαζί χέρι χέρι. Την αναστάτωνε το παρδαλό πλήθος που
συναντούσε στους δρόμους, οι βιαστικοί οι οποίοι την έ-
σπρωχναν, τα βουνά από τις καβαλίνες των αλόγων, τα αί-
ματα από τα σφάγια έξω από τα κρεοπωλεία. Από την Πλά-
κα έβλεπε την Ακρόπολη και δεν τολμούσε ν’ ανέβει στον ιε-
ρό λόφο, γιατί φοβόταν μη γίνει κανένας σεισμός, σαν αυτούς
που γίνονταν κάθε τρεις και λίγο στο νησί της, και της έρθει
καμιά κολόνα στο κεφάλι. Στην οδό Αδριανού χάζευε τα ελ-
ληνικά και ρωμαϊκά ερείπια μαζί με τα χάρβαλα της Τουρ-
κοκρατίας, όλα ανακατεμένα, ένας αχταρμάς, στρατώνες,
τζαμιά, κοτέτσια, στάβλοι. Την ποδοπατούσαν οι γάιδαροι,
της έκλειναν το δρόμο οι κατσίκες, μπλέκονταν οι κότες και
οι χήνες κάτω από τον ποδόγυρο των καινούργιων φορεμά-
των της. Κατόπιν επέστρεφε στο σπίτι έχοντας χάσει τον
προσανατολισμό της και, από τη σύγχυση, έβριζε τις παρα-
κατιανές ράτσες, τους σοσιαλιστές, τους άθεους, τους θεα-
τρίνους, τους πούστηδες και τους Χαχαμίκους,* όλους μαζί,
μην τυχόν και ξεχάσει κανέναν από τη λίστα της με τις συμ-
φορές που αποδυνάμωναν την Ελλάδα.

Μια Κυριακή δεν άντεξε άλλο. Τράβηξε τον Φίλιππο
παράμερα.

«Άκου, γιε μου. Θέλω να γυρίσω πίσω στο νησί μου.
Δεν κάνω εγώ για πρωτεύουσες και παπάρια. Εγώ θέλω το
σπίτι μου, που είναι μια κάμαρα μόνο, και όχι σπίτια με δέ-
κα δωμάτια και είκοσι υπηρέτες να μου ζαλίζουν τα αυτιά
με τα “εσείς” και τα “εσάς”. Θέλω, όταν βγαίνω στο δρόμο,
να συναντώ Έλληνες και όχι Αρβανίτες. Είναι γεμάτη η Α-
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θήνα και ο Πειραιάς από παρακατιανές ράτσες. Θέλω τα
κουρέλια μου πίσω. Τα καινούργια ρούχα μου με στενεύουν.
Στο κάτω κάτω, θέλω να κάνω την ανάγκη μου στον υπαί-
θριο καμπινέ μου, με θέα όλη τη Ζάκυνθο. Θέλω να είμαι
χρήσιμη και όχι να κάθομαι όλη τη μέρα με τα χέρια σταυ-
ρωμένα, σαν να είμαι καμιά ψηλομύτα πρωτευουσιάνα από
αυτές που συναναστρέφεσαι τώρα. Αν θέλεις να παραμείνω
για εσένα και τον Ζανή μας, θα μείνω με τους όρους τους δι-
κούς μου και θ’ αναλάβω το σπίτι με τον τρόπο που ξέρω ε-
γώ. Τέρμα η σπατάλη. Τέρμα το ανεξέλεγκτο προσωπικό.
Τέρμα τα σούρτα φέρτα των ακαμάτηδων. Τέρμα τα και-
νούργια φουστάνια».

Τα είπε όλα μαζεμένα και ξαλάφρωσε η Ευλαλία. Έμει-
νε με τους δικούς της όρους.

Ο Ζανής είχε μεγαλώσει σκιερός και αλαφροΐσκιωτος,
με όνειρα και οράματα. Ήταν αλλόκοτος, αινιγματικός κι ε-
σωστρεφής. Από την εμφάνιση, όσοι δε γνώριζαν το πρό-
βλημα, δεν μπορούσαν ν’ αντιληφθούν το προσωπικό του
δράμα, γιατί ο ίδιος ήταν συγκεντρωμένος σε μια δική του
εσωτερική ζωή, την οποία ο κόσμος εκλάμβανε ως σοφία.
Ήταν ένας νέος άντρας με όψη εφήβου, ψηλός, με κορμο-
στασιά κατακτητή, με μακριά μαλλιά μέχρι τους ώμους, ο-
νειροπόλα μάτια και μετρημένες κινήσεις. Μέχρι εκεί, ό-
μως. Πέρα από την εμφάνιση δεν υπήρχε άλλο. Ήταν εύ-
θραυστος, ανασφαλής και κλεισμένος στον εαυτό του. Ένας
άνθρωπος-σκιά. Καταλάβαινε τα πάντα, αλλά μιλούσε
σπάνια κι έλεγε μόνο τη μια και μοναδική φράση, την απο-
τυπωμένη στο μυαλό του. Αργότερα, όσα έψαχνε, θα τα έ-
βρισκε όλα στο περιθώριο της ζωής του αδερφού του. Ο Φί-
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λιππος τον είχε γυρίσει στους πιο σπουδαίους επιστήμονες
της εποχής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά στο τέ-
λος αναγκάστηκε ν’ αποδεχτεί με θλίψη την πραγματικότη-
τα, την οποία οι επιστήμονες εξέθεσαν μέσα από ατέλειωτες
ιατρικές γνωματεύσεις, που ο Φίλιππος δεν καταλάβαινε
και οι οποίες στην ουσία έλεγαν όλες το ίδιο πράγμα σε α-
πλή ελληνική γλώσσα: Ο Ζανής Ρώμας, κατά τα φαινόμε-
να, δε θα συνερχόταν ποτέ. Μόνο ο Αριστείδης Μπαλτα-
τζής, καθηγητής Ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών,
τον οποίο επισκέφτηκαν κάποια φορά στο ιατρείο του, είχε
τολμήσει να προσθέσει στο τέλος:

«Ο αδερφός σας δεν είναι καθυστερημένος. Έχει μείνει
πολλά χρόνια σε πνευματική σύγχυση κι έχει μεγαλώσει σε
συναισθηματικό σκοτάδι. Μόνο ένα θαύμα μπορεί να τον
βγάλει από αυτό».

Ο Φίλιππος είχε κοιτάξει απογοητευμένος την Ευλαλία
κι εκείνη τον παρηγόρησε:

«Πρέπει ν’ αρχίσουμε να πιστεύουμε στα θαύματα, Ά-
ντζουλέ μου. Αυτό μας μένει να κάνουμε!»

«Δε γίνονται στον καιρό μας θαύματα, Ευλαλία. Οι συμ-
φορές παραμένουν συμφορές», της απάντησε.

Όσο περνούσαν τα χρόνια, ο Φίλιππος Ρώμας ένιωθε όλο
και πιο συχνά την ανάγκη ν’ αγαπήσει, αλλά την καταχώ-
νιαζε στην πιο σκοτεινή γωνιά του μυαλού του. Δεν ήθελε ν’
αφήσει τον εαυτό του ελεύθερο, γιατί δεν είχε πετύχει ακό-
μα εντελώς το σκοπό του: την πλήρη αποδοχή του από τα
μεγάλα «τζάκια» της Αθήνας. Είχε επενδύσει όλη του την
ενέργεια στο να γίνει πλούσιος, σπουδαίος, πετυχημένος,
μια λίστα με επίθετα, που δεν είχε τέλος! Είχε όμως βαρε-
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θεί τους πληρωμένους χυδαίους έρωτες, τα ξενύχτια και τα
ξεφαντώματα στα Καφέ-Σαντάν της Λεωφόρου Συγγρού,
του Μετς και του Ιλισού. Είχε γνωρίσει τα πάθη και τα είχε
υπερβεί. Αργότερα, έπειτα από διάφορες αισθηματικές τα-
λαιπωρίες, καθώς ήταν σίγουρος πως είχε μάθει τα τερτί-
πια του έρωτα και τα καπρίτσια της ζωής, αποφάσισε πως
είχε φτάσει πια η ώρα να παντρευτεί. Όταν ο Βικέντιος Μο-
ράρης πρότεινε ένα γάμο από συμφέρον, τυπικό εκείνης της
εποχής, για να πετύχει ο εργοδότης του και τον τελευταίο
στόχο του –δηλαδή ακόμα μια κερδοφόρα επιχείρηση–, ο
Φίλιππος Ρώμας δεν απέρριψε την ιδέα του συμβούλου του.
Ήταν μαθημένος να κάνει συμβιβασμούς στη ζωή του. Ε-
ξάλλου, πώς είχε φτάσει εκεί που έφτασε; Οι συμβιβασμοί
είχαν γίνει πια μέρος της ζωής του. Εγκατέλειψε το όνειρο
να βρει την αληθινή αγάπη και είπε του Μοράρη να προχω-
ρήσει. Τώρα όμως ήταν πιθανό το όνειρο να γίνει τελικά
πραγματικότητα!

�	

Ο Φίλιππος Ρώμας, καθισμένος στο παγκάκι του Ζαππείου,
επέστρεψε από το επώδυνο ταξίδι του πίσω στο παρελθόν.
Ο ψυχικός του πόνος είχε γίνει πάλι αφόρητος. Και όλα αυ-
τά γιατί μια γυναίκα είχε κατορθώσει, μόνο με την παρου-
σία της, να τον γυρίσει σε όσα είχε απωθήσει κάπου στο βά-
θος του μυαλού του και δεν ήθελε να θυμάται. Σαν να μην υ-
πήρχαν. Σαν να τα είχε ζήσει κάποιος άλλος. Όμως, αντι-
λαμβανόταν πως το παρελθόν του ήταν ακόμα ζωντανό, πως
αυτό διαμόρφωνε το παρόν του και προανήγγελλε το μέλ-
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λον του. Ποιο θα ήταν το μέλλον του με μια γυναίκα που εί-
χε τη δύναμη να τον παραλύει μόνο κοιτάζοντάς την; Φα-
ντάσου να ήταν και δική του!

Κοίταξε γύρω του. Ο κόσμος είχε αραιώσει. Η ώρα είχε
πάει τρεις, δίχως να το πάρει χαμπάρι. Με βήμα γοργό, βγή-
κε από το Βασιλικό Κήπο και κατευθύνθηκε προς την οδό
Πανεπιστημίου. Πρόλαβε κι έριξε πάλι μια ματιά στο σπίτι
της οικογένειας Μπαλτατζή και ειδικά σ’ εκείνη την πόρτα η
οποία, λίγη ώρα πριν, είχε καταπιεί «το μέλλον του». Ο αμα-
ξάς τον περίμενε έξω από το Οφθαλμιατρείο Αθηνών.

«Στον Πειραιά, σε παρακαλώ», του φώναξε και σωριά-
στηκε στα δερμάτινα καθίσματα.

Δεν είχε αντοχή να επιστρέψει με το σιδηρόδρομο. Ήθε-
λε ηρεμία και σιωπή για να βάλει σε τάξη τις σκέψεις του
και να καταστρώσει τις επόμενες κινήσεις του, πώς θα με-
θόδευε δηλαδή την κατάκτηση εκείνης της γυναίκας. Τα
καλά και συμφέροντα, σκέφτηκε. Τα καλά της ζωής του και
τα συμφέροντα της ψυχής του. Θα ήθελε πολύ εκείνη τη
στιγμή να πίστευε ακόμα στο Θεό, να μην είχε εγκαταλεί-
ψει την πίστη του κάπου στον ανήφορο της επιτυχίας, για
να τον ευχαριστήσει.

Μπήκε στο σπίτι του όταν είχε ήδη αρχίσει να σκοτει-
νιάζει.

«Πού ήσουν, Φίλιππε; Άργησες και δεν ήξερα τι να κά-
νω. Έφαγες ή να σου ζεστάνω το φαγητό;» τον παρέλαβε η
Ευλαλία με την αγάπη της.

Την κοίταξε αφηρημένος. Δεν είχε όρεξη για φαγητό.
«Έφαγα έξω», της είπε ψέματα για να την αποφύγει και

κλείστηκε στο γραφείο του.

Η ΞΥΠΟΛΥΤΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
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Το βράδυ έκανε έναν ύπνο δίχως όνειρα, γιατί εκείνη την
Κυριακή, στο δρόμο που έφερνε στην πλατεία Συντάγμα-
τος, είχε συναντήσει το φάρμακο το οποίο θα μπορούσε να
θεραπεύσει τις αρρώστιες του και τους ψυχικούς του πό-
νους. Το έλεγαν Λάουρα Αλφιέρι. Για τον Φίλιππο Ρώμα ε-
κείνη η στιγμή έμοιαζε με όνειρο. Συναντήθηκε με την ο-
μορφιά, την αλήθεια, τον έρωτα, την Παναγία, τον Χριστό
και τους Αγίους Αποστόλους.

Τη Δευτέρα το πρωί, φώναξε τον Βικέντιο Μοράρη στο
γραφείο του. Μπήκε κατευθείαν στο θέμα, δίχως εισαγωγή:

«Μέχρι την προσεχή Κυριακή, θέλω να έχεις τακτοποιή-
σει το θέμα της κοντέσας Αλφιέρι. Να μη σκεφτείς τα χρήμα-
τα. Κανένα οικονομικό θέμα δε θέλω να σταθεί εμπόδιο. Ό,τι
ζητήσει η οικογένειά της, θα το δώσω στο δεκαπλάσιο».

Ο Μοράρης κοίταξε τον εργοδότη του και χαμογέλασε
με ικανοποίηση. Δε χρειαζόταν να τον ρωτήσει πώς είχε
πάει η παρακολούθηση της κοντέσας Αλφιέρι. Συλλογί-
στηκε πως ήταν δική του επιτυχία το καινούργιο φως στα
μάτια του Φίλιππου Ρώμα.

«Πολύ καλά, κύριε Ρώμα. Σήμερα κιόλας θα επιδιώξω
να συναντήσω τον Τιμολέοντα Χρυσολωρά, για να μου κα-
νονίσει ένα ραντεβού με τη μητέρα της κοντέσας, και θα σας
ενημερώσω».

Ο Φίλιππος Ρώμας είχε ήδη αρχίσει να νιώθει μέσα του
έναν πλούτο τελείως διαφορετικό από αυτόν που είχε κατα-
φέρει ν’ αποκτήσει μέχρι εκείνη τη στιγμή: τον πλούτο της
αθωότητας.


��

270

ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΛΑΠΑΤΑ

LAPATA - D_Layout 1  23/04/2010  4:38 ΜΜ  Page 270



Τ Ο  Π Α ΡΑ Σ Κ Η Ν Ι Ο  Ε Ν Ο Σ  ΓΑ Μ Ο Υ

���

Ε
ΚΕΙΝΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΓΕΝΑΡΗ ΕΙΧΕ ΠΡΟΑΝΑΓ-
γελθεί από τα ξημερώματα με μια βαριά συννε-
φιά, η οποία μέχρι τις έντεκα είχε προλάβει να ξε-

καθαρίσει τόπους τόπους, σαν δαντέλα, αφήνοντας έναν α-
δύναμο ήλιο να φωτίσει την Αθήνα. Να, λοιπόν, που όσα φέρ-
νει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος όλος, συλλογιζόταν η Κατί-
γκω Χρυσολωρά με μια αποβολή χαμόγελου, καθώς ντυνό-
ταν στο δωμάτιο για να υποδεχτεί τον Βικέντιο Μοράρη.
Για πέντε ολόκληρα χρόνια, από τότε δηλαδή που εγκατα-
στάθηκε στην Αθήνα και η ζωή της πήρε τον κατήφορο,
προσευχόταν γι’ αυτή τη στιγμή που θα της δινόταν η ευ-
καιρία να διαπραγματευτεί ένα μέλλον για την οικογένειά
της. Πέντε χρόνια απογοητευμένης αναμονής, και να, μέσα
σε λιγότερο από δυο βδομάδες, η ελπίδα ήρθε πάλι να φω-
τίσει την καρδιά της. Γρηγορούσα μου, κάνε το θαύμα σου!
προσευχήθηκε σιωπηλά και κοιτάχτηκε ξανά στον καθρέ-
φτη. Η σιλουέτα της την ικανοποίησε απόλυτα. Το φόρεμά
της από μεταξωτό ταφτά μουαρέ είχε το χρώμα του ώρι-
μου δαμάσκηνου. Αγκάλιαζε τους στρογγυλούς γοφούς της,
πτύχωνε στους μηρούς και αναδείκνυε τη λεπτή μέση της.
Σοβαρό όσο έπρεπε για το πρωινό ραντεβού των έντεκα, ί-
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σως περισσότερο πολυτελές απ’ ό,τι χρειαζόταν για την πε-
ρίσταση και απ’ ό,τι συνήθιζε η ίδια να φοράει τον τελευταίο
καιρό. Τα μαλλιά της, χτενισμένα ψηλά σ’ έναν περίτεχνο
κότσο, άφηναν να φαίνεται ο μακρύς λαιμός της. Στα αυτιά
της έλαμπαν οι αμέθυστοι του Φραγκίσκου, δώρο του από
τη χαρισάμενη εποχή του γάμου τους, από τα ελάχιστα κο-
σμήματα που είχαν σωθεί από τη λαίλαπα του ξεπουλήμα-
τος. Το πρόσωπό της λεπτό, γεμάτο γωνίες, κρατούσε κάτι
από την παλιά του γοητεία, ενώ η πούδρα της «Γκερλέν», η
οποία είχε απλωθεί με τέχνη, κάλυπτε εκείνες τις ρυτίδες
που βιάστηκαν οι έγνοιες να χαράξουν πρόωρα. Τα μάτια της,
όμως, αχ, εκείνα τα μάτια της, της φάνηκαν σαν να έκρυβαν
τον πόνο μιας έφηβης, η οποία μετάνιωσε που έγινε γυναί-
κα! Είχε ντυθεί με προσοχή και φροντίδα, και με μια ξεχα-
σμένη κομψότητα, η οποία ερχόταν από παλιές εποχές, σε
μια προσπάθεια να συμπληρώσει τα κομμάτια που έλειπαν
από το μωσαϊκό της παλιάς της ταυτότητας. Άκουσε το
κουδούνι της εξώπορτας να χτυπά. Πριν κατέβει στο σαλό-
νι, στάθηκε δίβουλη στο κατώφλι της κάμαράς της. Κατό-
πιν, σαν να το ξανασκέφτηκε, πήρε από την τουαλέτα της έ-
να κρυστάλλινο μικρό μπουκάλι κι έβαλε με κοκεταρία με-
ρικές σταγόνες άρωμα πίσω από τα αυτιά της.

Η Ζαμπέτα Χαρβαλιά οδήγησε τους δυο επισκέπτες στο
σαλόνι. Ο Τιμολέων Χρυσολωράς από ευγένεια κοντοστά-
θηκε και αντάλλαξε μαζί της δυο τυπικά λόγια για τον και-
ρό. Εκείνα τα παρδαλά μάτια της αναιδέστατης οικονόμου
πάντα τον έκαναν να νιώθει άβολα.

«Έρχεται καταιγίδα», τον πληροφόρησε η Ζαμπέτα, ως
άγγελος κακών ειδήσεων.
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«Μα, τι λες, Ζαμπέτα, βγήκε ήλιος. Η βροχή έχει σταμα-
τήσει από ώρα», απόρησε ο Χρυσολωράς.

«Είναι παραπλανητικός ο ήλιος. Έρχεται μπόρα!» έ-
κλεισε εκείνη το θέμα σαν μετεωρολογικό δελτίο και απευ-
θύνθηκε και στους δυο άντρες, κοιτάζοντας όμως τον άγνω-
στο με περιέργεια απροκάλυπτη: «Η κυρία Κατίγκω θα
κατέβει αμέσως».

Κατόπιν βγήκε από το δωμάτιο, αφού πρώτα έριξε μια
τελευταία ματιά για να βεβαιωθεί πως όλα τα είχε φροντίσει
όπως είχε διατάξει αποβραδίς η Κατίγκω Χρυσολωρά – αλ-
λιώς ποιος την άκουγε! Το τζάκι έκαιγε και οι αναμμένες
λάμπες έδιναν ζωή στα αντικείμενα του σαλονιού. Το σερβί-
τσιο του τσαγιού, με τα πτιφούρ και τους λουκουμάδες που
έφτιαξε πρωί πρωί η Κοκόνα Κρυσταλλένια, ήταν έτοιμο
πάνω στο βοηθητικό τραπεζάκι. Η Ζαμπέτα έκλεισε την
πόρτα, αλλά δεν απομακρύνθηκε. Παρέμεινε στο χολ, περι-
μένοντας την Κατίγκω, και τακτοποίησε μέσα στο βάζο τα
χρυσάνθεμα που έφεραν οι επισκέπτες. Την είδε να κατεβαί-
νει τη σκάλα με κορμοστασιά έφηβης. Σαν να ξανάνιωσε αυ-
τή, συλλογίστηκε προς στιγμήν η Ζαμπέτα ξαφνιασμένη,
ψάχνοντας να θυμηθεί μήπως κάτι σημαντικό τής είχε ξεφύ-
γει από τα γεγονότα των τελευταίων ημερών: ένα αδιάκοπο
πηγαινέλα του ξάδερφου, σιγανές συζητήσεις πίσω από
σφαλισμένες πόρτες, που η εξασκημένη ακοή της δεν κατά-
φερνε ν’ αποκωδικοποιήσει, κάποιες ψιθυριστές συνομιλίες
της λεγάμενης με τη θεία της και σήμερα αυτή η προγραμ-
ματισμένη επίσκεψη του ξάδερφου με τον άγνωστο άντρα, η
οποία είχε ξεσηκώσει εδώ και δυο μέρες μια θύελλα αναστά-
τωσης, καθαριότητας και ατελείωτων εντολών.
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Η Κατίγκω μπήκε στο σαλόνι μ’ ένα θρόισμα κολλαρισμέ-
νου ταφτά και οι δυο άντρες σηκώθηκαν αμέσως. Ο Τιμολέων
Χρυσολωράς φίλησε την ξαδέρφη του και σύστησε τον Βικέ-
ντιο Μοράρη. Εκείνος πήρε το χέρι της στο δικό του και υπο-
κλίθηκε με την άνεση της καλής ανατροφής. Ήταν ένας άντρας
φίνος, αψεγάδιαστος, ντυμένος με κομψή απλότητα, με πρό-
σωπο αριστοκρατικό και έξυπνο, κι εκείνη την έπιασε μια ξαφ-
νική νοσταλγία για ωκεανούς. Με άκαμπτο τυπικό εξαιρετι-
κής οικοδέσποινας, η Κατίγκω πρόσφερε τα τραταρίσματα. Ο
Μοράρης δέχτηκε έναν καφέ. Ο Τιμολέων Χρυσολωράς αρνή-
θηκε. Βιαζόταν. Είχε συνοδέψει μόνο τον Βικέντιο Μοράρη
στο σπίτι της ξαδέρφης του. Θα έφευγε αμέσως γιατί είχε έ-
να ραντεβού στην «Αθηναϊκή Λέσχη». Δεν ήθελε τίποτα.

«Ούτε το καϊσάκι* της Κοκόνας, ξάδερφε, το αγαπημένο
σου;» τον ρώτησε η Κατίγκω χαμογελώντας, μ’ ένα ελαφρό
υπονοούμενο που πήγε χαμένο, γιατί ο Χρυσολωράς άρπα-
ξε αμέσως την ευκαιρία:

«Είναι στο σπίτι η Κρυσταλλένια; Μπορώ να της πω μια
καλημέρα;» ρώτησε.

«Απουσιάζει, Τιμολέοντα. Βρίσκεται στον “Παρνασσό”.
Σήμερα συνεδριάζει το διοικητικό συμβούλιο για τη διορ-
γάνωση της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του συλλό-
γου. Έφτιαξε όμως, πριν φύγει, λουκουμάδες ειδικά για ε-
σένα. Κρίμα!» είπε η Κατίγκω και ξαφνικά θυμήθηκε πως
την Πρωτοχρονιά ανήμερα κάτι ήθελε να της πει ο ξάδερ-
φος για τη θεία της, αλλά ξεχάστηκε στη συνέχεια των έ-
κτακτων γεγονότων.
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«Θα έρθει το Πάσχα κι εμείς θα κόβουμε ακόμα πρωτο-
χρονιάτικες βασιλόπιτες!» σχολίασε ο Χρυσολωράς, καθώς
τους αποχαιρετούσε.

Η Ζαμπέτα μπήκε στο σαλόνι, σεινάμενη κουνάμενη, με
τον καφέ του Μοράρη.

«Να μη με ενοχλήσει κανείς», της είπε η Κατίγκω κι έ-
κλεισε την πόρτα.

Επέστρεψε στην πολυθρόνα, κάθισε με την άνεση οικο-
δέσποινας και κοίταξε ερωτηματικά τον Βικέντιο Μοράρη.
Εκείνος θαύμαζε το πορτρέτο που δέσποζε επιβλητικό πά-
νω από το τζάκι.

«Η πεθερά μου, η αρχόντισσα Δάφνη Ατζαγιόλι», πρό-
λαβε την ερώτησή του η Κατίγκω.

«Έχω την εντύπωση πως η εγγονή της της μοιάζει κα-
ταπληκτικά», της απάντησε ο Μοράρης εντυπωσιασμένος.

«Γνωρίζετε την κόρη μου;» τον αιφνιδίασε απότομα η
Κατίγκω.

«Την έχω δει μόνο από μακριά. Δυστυχώς, δεν είχα την τι-
μή να την γνωρίσω. Εξάλλου, για την κόρη σας, την κοντέσα
Λάουρα Αλφιέρι, βρίσκομαι εδώ σήμερα, κυρία Χρυσολω-
ρά», μπήκε ο Μοράρης κατευθείαν στο θέμα, κοιτάζοντας στα
μάτια την Κατίγκω. Την έβρισκε γοητευτική μέσα στην αμη-
χανία της. Όσο περνούσε η ώρα, όλο και περισσότερο ένιωθε
τη δόνηση μιας φυσικής έλξης. «Όπως σας πληροφόρησε ο
ξάδερφός σας, ο οποίος μεσολάβησε για τη σημερινή μας συνά-
ντηση, έρχομαι εκ μέρους του κυρίου Φίλιππου Ρώμα. Βρίσκο-
μαι εδώ για να κανονίσω μαζί σας τις πρακτικές λεπτομέρειες
μιας πρότασης για την κόρη σας. Και για να γίνω σαφής, ο κύ-
ριος Ρώμας ζητάει το χέρι της κοντέσας Λάουρας Αλφιέρι».

Η ΞΥΠΟΛΥΤΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
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Η Κατίγκω άφησε να βγει από μέσα της ένα χαμόγελο
που κανένας δε θυμόταν πια. Έξω ο ουρανός είχε ξεσπάσει σε
μια υστερική βροχή. Λάσπωσε αμέσως η Πανεπιστημίου.

«Ασφαλώς, ο ξάδερφός σας θα σας έδωσε όλες τις πλη-
ροφορίες για το ποιος ακριβώς είναι ο κύριος Φίλιππος Ρώ-
μας, το επάγγελμά του, την κοινωνική του θέση και την οι-
κονομική του κατάσταση. Η πρότασή του, λοιπόν, συνοδεύε -
ται από μια σειρά… υλικών προσφορών –ας μου επιτραπεί
η έκφραση– σε εσάς, στην οικογένειά σας και, βέβαια, στην
κοντέσα Αλφιέρι. Αυτές τις προσφορές θα ήθελα να συζη-
τήσω σήμερα μαζί σας. Αν δεχτείτε αυτά που σας προτείνει
ο κύριος Ρώμας, θα έρθει ο ίδιος επισήμως να ζητήσει το χέ-
ρι της κόρης σας», συνέχισε ο Μοράρης, με την επαγγελμα-
τική επιδεξιότητα με την οποία διεκπεραίωνε τις υποθέσεις
του εργοδότη του.

Η Κατίγκω τον κοίταξε σοβαρή από την πολυθρόνα της
κι έσπρωξε προς το μέρος του το δίσκο με τα πτιφούρ, για
να κρύψει την αμηχανία την οποία τής δημιουργούσε αυτό
το κάτι που ένιωθε, το οποίο έμοιαζε με ευτυχία.

Η Κατίγκω πουλούσε και την ίδια στιγμή αγόραζε.
«Παρακαλώ, συνεχίστε», τον παρότρυνε, ενώ έπαιζε το

τελευταίο της χαρτί κάτω από μια μάσκα ψυχραιμίας, που
στην πραγματικότητα δεν ένιωθε.

«Ο κύριος Ρώμας προτίθεται να εξασφαλίσει οικονομικά
την κοντέσα Λάουρα Αλφιέρι και να της παραχωρήσει τον
πύργο των Ατζαγιόλι στη Ζάκυνθο, από χρόνια ιδιοκτησία
του, ο οποίος ανήκε παλιά στην οικογένεια του πατέρα της
κοντέσας, όπως ασφαλώς θα γνωρίζετε. Προτίθεται, επίσης,
να προικίσει αμέσως τις άλλες δυο κόρες σας με ένα ακίνητο
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στην καθεμιά σε κεντρικό σημείο της Αθήνας. Επιπλέον, έ-
χει σκοπό ν’ ανακαινίσει το διπλανό τριώροφο, ιδιοκτησία του
και αυτό –αναφέρομαι στο γωνιακό που βρίσκεται δίπλα
στο δικό σας, κυρία Χρυσολωρά–, το οποίο, όπως έμαθα α-
πό τον ξάδερφό σας, σας έχει δημιουργήσει προβλήματα.
Προτίθεται να κατοικήσει σ’ αυτό μαζί με την κόρη σας, αν,
βέβαια, η κοντέσα δεχτεί την πρότασή του. Καταλαβαίνετε
πως ο κύριος Ρώμας δε θα ήθελε να την απομακρύνει από
την οικογένειά της. Μαζί με την ανακαίνιση της οικίας του,
λοιπόν, προτίθεται ν’ ανακαινίσει συγχρόνως και το δικό σας
τριώροφο. Αυτά όσον αφορά τα ακίνητα», κατέληξε ο Μορά-
ρης, ενώ η Κατίγκω Χρυσολωρά, κρατώντας την αναπνοή
της, παρακάλεσε σιωπηλά: Γρηγορούσα μου, κάνε να μη λι-
ποθυμήσω τώρα!

Ο Βικέντιος Μοράρης κοίταξε την Κατίγκω περιμένο-
ντας μια αντίδραση από μέρους της, την είδε όμως σιωπηλή
και συνέχισε:

«Ο κύριος Τιμολέων Χρυσολωράς με πληροφόρησε πως
υπάρχουν κάποια πολύτιμα κειμήλια της οικογένειάς σας
σε… σε ενεχυροδανειστήρια. Ο εργοδότης μου προτίθεται
να τα διεκδικήσει πίσω για λογαριασμό σας. Επίσης, σας
παραχωρεί ένα σταθερό εισόδημα –μηνιαίο ή ετήσιο, εσείς
θα το κρίνετε–, το ύψος του οποίου θα συμφωνήσουμε στη
συνέχεια, για να καλύπτετε με άνεση τα προσωπικά σας έ-
ξοδα, καθώς και αυτά των κοριτσιών σας. Τέλος, σας παρέ-
χει πλήρη οικονομική και ηθική υποστήριξη για το υπόλοι-
πο της ζωής σας», ολοκλήρωσε ο Βικέντιος Μοράρης και
κοίταξε ερωτηματικά την Κατίγκω Χρυσολωρά.

«Πολλές και δελεαστικές οι προσφορές του κυρίου Ρώμα
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και τον ευχαριστώ για την τιμή που κάνει σε εμένα και στις
κόρες μου. Τι θα πρέπει να του δώσω όμως εγώ ως αντάλ-
λαγμα;» ρώτησε εκείνη, με πρόθεση να σώσει κάτι από την
αξιοπρέπειά της, καθώς την έβλεπε να έχει γίνει στάχτη
στα μάτια του Μοράρη. Μέχρι και το ενεχυροδανειστήριο
είχε αναφέρει ο ξάδερφός της. Αχ, πώς τόλμησε! Αχ, δεν
της είχε μείνει στάλα αξιοπρέπειας! Έλεος! Τα μάγουλά
της έκαιγαν και η καρδιά της χτυπούσε γρήγορα. Χίλια ά-
λογα κάλπαζαν ξέφρενα μέσα στο στήθος της. Η Κατίγκω
πήρε βαθιά αναπνοή και άρχισε να μιλάει, κολλημένη σε
κάθε στερεότυπο, για να προφυλάξει την υπόληψη τη δική
της και των κοριτσιών της. Από το στόμα της έβγαινε ένας
χείμαρρος από λέξεις και φράσεις, για να καλύψει την τα-
ραχή της, που η εύγλωττη σιωπή του άφηνε ξεσκέπαστη.
Στο τέλος, σηκώθηκε απότομα και πλησίασε στο τζάκι.
Ευθύς τον τύλιξε το άρωμά της, μια υπόσχεση θηλυκότη-
τας, ζεστό όπως ένα αγκάλιασμα, που άφηνε όμως στο τέ-
λος μια νότα πικράδας. Ίσως ένας συνδυασμός από ίριδες,
μανταρίνι και κέδρο, συλλογίστηκε ο Μοράρης. Καθώς η
Κατίγκω έσκυψε να ζωηρέψει τη φωτιά, εκείνος θαύμασε
τη λυγεράδα και την κομψότητά της. Ποια να είναι η ηλικία
της; ξεστράτισε η σκέψη του και σκέφτηκε να θυμηθεί να
ρωτήσει τον Χρυσολωρά.

«Ο κύριος Ρώμας θέλει μόνο την κόρη σας», απάντησε ο
Μοράρης, και, καθώς την κοίταζε, ανατράπηκαν ξαφνικά
όλες οι βεβαιότητές του.

Η Κατίγκω είχε την επιβλητικότητα γυναίκας που έχει
ζήσει τη ζωή της και γνωρίζει τους κανόνες του παιχνιδιού
«δούναι και λαβείν». Ή τώρα ή ποτέ, συλλογίστηκε –όσο
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πιο γρήγορα ομολογούσε την πραγματικότητα, τόσο καλύ-
τερα– και πήρε την απόφαση να του μιλήσει ανοιχτά:

«Κύριε Μοράρη, η μοναδική προίκα της κόρης μου είναι ο
τίτλος ευγενείας, τον οποίο κληρονόμησε από τον πατέρα της,
και δυστυχώς, ο τίτλος δεν έχει κανένα οικονομικό αντίκρι-
σμα. Λάουρα Αλφιέρι, κοντέσα του Μονρεάλε της Σικελίας,
αυτό είναι όλο. Η κόρη μου έχει στην κατοχή της όλα τα επί-
σημα έγγραφα που βεβαιώνουν τον τίτλο της και την κοινωνι-
κή της θέση, όμως όλα τα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία συ-
νοδεύουν τον τίτλο, έχουν από χρόνια ρευστοποιηθεί», έβγαλε
η Κατίγκω με μια ανάσα το αγκάθι από την καρδιά της.

«Κυρία Χρυσολωρά, αυτό το γνωρίζει ο κύριος Ρώμας.
Πιστέψτε με, θέλει μόνο την κόρη σας με τον τίτλο της κο-
ντέσας. Μπορεί να σας φαίνεται περίεργο, όμως αυτή είναι
η αλήθεια», την έκοψε ο Μοράρης.

Μιλούσαν, μιλούσαν ακατάπαυστα για κάμποση ώρα, ε-
νώ κοιτάζονταν έντονα στα μάτια για να καταλάβουν καλύ-
τερα τι περισσότερο υπήρχε μεταξύ τους πέρα από το σάλιο
των λέξεων. Καθώς την κοίταζε, τον αναστάτωνε κάτι έ-
ντονο και μυστηριώδες, σαν όρεξη για ζωή.

«Όπως καταλαβαίνετε, δεν είμαι σε θέση να σας δώσω
απάντηση σήμερα. Θα πρέπει πρώτα να μιλήσω στην κόρη
μου, κύριε Μοράρη. Όταν θα είμαι έτοιμη, θα ενημερώσω
τον ξάδερφό μου κι εκείνος με τη σειρά του θα σας ειδοποιή-
σει», κατέληξε η Κατίγκω, σαν να ανέβαινε έναν ανήφορο.

«Τι θα λέγατε αν αφήναμε έξω από την υπόθεσή μας τον
κύριο Χρυσολωρά κι ερχόμουν εγώ σε δυο μέρες ν’ ακούσω
την απόφασή σας;» την πρόλαβε εκείνος κι ένιωσε μια ά-
γρια ανάγκη να την ξαναδεί.
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«Πολύ καλά, λοιπόν. Τη Δευτέρα, στις έντεκα το πρωί,
σας περιμένω».

Η Κατίγκω τον συνόδεψε στην εξώπορτα. Ο Μοράρης,
καθώς την αποχαιρετούσε, κράτησε το χέρι της μέσα στα δι-
κά του λίγο περισσότερο απ’ όσο επέβαλλε το «savoir faire».
Εκείνη το τράβηξε απότομα, αναστατωμένη από το βλέμ-
μα του, και το πέρασε αμήχανα πάνω στις πτυχές του φορέ-
ματός της. Η βροχή είχε σταματήσει. Η Πανεπιστημίου ή-
ταν γεμάτη λάσπες. Τον είδε να μπαίνει στην άμαξα που τον
περίμενε απέξω. Έκλεισε την εξώπορτα με τη βεβαιότητα
πως τίποτα πια δε θα ήταν το ίδιο στη ζωή της.

Επέστρεψε στο σαλόνι και, τρέμοντας, κάθισε στον κα-
ναπέ. Είχε περάσει μια αιωνιότητα από την τελευταία φορά
που είχε νιώσει γυναίκα επιθυμητή. Τώρα ήταν ευγνώμων
σ’ αυτό τον παράξενο άντρα, ο οποίος ήταν ολόκληρος μια
οπτική απάτη. Σκηνές από το παρελθόν της εναλλάσσονταν
με εκείνες από το παρόν της. Τα μάτια της χόρευαν από μό-
να τους, σαν να μην ήταν δικά της, λες και ανήκαν σε κά-
ποια άλλη, που δεν είχε δοκιμάσει ποτέ το πικρό δηλητήριο
της απόγνωσης. Σηκώθηκε και άρχισε να πηγαινοέρχεται
μέσα στο σαλόνι. Από τα έγκατα της ύπαρξής της κάτι ξε-
χασμένο ανέβαινε στην επιφάνεια: μια μνήμη κατεστραμ-
μένη από το δηλητήριο της στενοχώριας για όσα δεν είχε
κατορθώσει στη ζωή της. Μια ταραχή την κατέλαβε ολό-
κληρη και, συγχρόνως, ένας φόβος παίδεψε για κάμποσο
την ψυχή της, γιατί θα έπρεπε, τις επόμενες δυο μέρες, ν’ α-
ντιμετωπίσει αυτό που απεχθανόταν περισσότερο: την ω-
ραία κόρη της και το πείσμα της, και δυστυχώς, υποπτευό-
ταν ποια θα ήταν η αντίδραση της «κόμισσας». Η Κατίγκω
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είχε μάθει ν’ αντιμετωπίζει τη ζωή στωικά, γιατί η ζωή ή-
ταν σκληρή και μπροστά στα προβλήματα δεν είχες να κά-
νεις τίποτε άλλο παρά να σφίγγεις τα δόντια και να προχω-
ράς. Αν η ωραία κόρη της είχε διαφορετική γνώμη, έπρεπε
να την κάνει να έρθει στα συγκαλά της. Έπρεπε να σώσει
την οικογένειά της. Να καταλάβει πως τέτοια τύχη παρου-
σιαζόταν μια φορά στη ζωή της. Η Κατίγκω στάθηκε μπρο-
στά στο παράθυρο. Ένιωσε να πνίγεται. Το άνοιξε για ν’ α-
ναπνεύσει καθαρό αέρα και κατάπιε την παγωνιά που κατέ-
βαινε από το Λυκαβηττό.

�	

Λίγη ώρα αργότερα, έξω από την κλειστή πόρτα της Κατί-
γκως, η Ζαμπέτα, κρατώντας την αναπνοή της μην την α-
κούσει η Χρυσολωρά και ποιος την γλύτωνε, προσπαθούσε
να κρυφακούσει αυτά που λέγονταν μέσα στο δωμάτιο. Α-
πό ώρα η αρχόντισσα με την «κόμισσα» είχαν κλειδώσει
την πόρτα και κατασπάραζε η μια την άλλη. Κομμάτια από
φράσεις, λέξεις δίχως νόημα, άλλες γεμάτες οργή έφταναν
κατά διαστήματα στα αυτιά της Χαρβαλιά. Ήταν αδύνατο
να βγάλει νόημα. Καταλάβαινε όμως πως όσα συνέβαιναν
μέσα στο δωμάτιο είχαν να κάνουν με την πρωινή επίσκεψη
του άγνωστου άντρα. Βρε, λες ο λιμοκοντόρος να ήρθε για γα-
μπρός; συλλογίστηκε η Ζαμπέτα και κόλλησε το αυτί της
στην πόρτα. Η συζήτηση συνεχιζόταν χαμηλόφωνα. Δεν
μπόρεσε να βγάλει νόημα και κατέβηκε γρήγορα στην κου-
ζίνα ν’ αποτελειώσει τις δουλειές της.

Μετά το μεσημεριανό φαγητό, η Κοκόνα Κρυσταλλένια
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πρότεινε στη Δανάη να επισκεφτούν τους Μπαλτατζήδες κι
εκείνη δεν ήθελε δεύτερη πρόσκληση. Παρ’ όλο το κρύο, θεία
και ανιψιά ξεκίνησαν με τα πόδια. Η Θάλεια κλείστηκε στο
δωμάτιό της για να ετοιμάσει το άρθρο της για το φύλλο
της Δευτέρας, και η Κατίγκω ζήτησε από τη Λάουρα να
την ακολουθήσει στην κάμαρά της. Εδώ είμαστε, έρχονται
τα μαντάτα, σκέφτηκε αμέσως η Ζαμπέτα. Έπλυνε γρήγο-
ρα τα πιάτα, τα άφησε να στεγνώνουν στο νεροχύτη και α-
νέβηκε, νυχοπατώντας, τη σκάλα. Ο διάδρομος ήταν άδειος.
Αφού βεβαιώθηκε πως η Θάλεια ήταν απασχολημένη με
την Εφημερίδα των Κυριών και δε θα διέκοπτε το γράψιμο
για κανένα λόγο, κόλλησε το αυτί της στην πόρτα της Κατί-
γκως. Στην αρχή, οι θόρυβοι μιας έντονης συνομιλίας την
άγγιζαν σαν κύματα στην ακροθαλασσιά, φέρνοντας κομ-
μάτια μιας άγριας πραγματικότητας.

«... πρέπει να… την οικογένειά σου... χρειάζεται να… θυ-
σίες… πρέπει… πρέπει… εσένα περιμένουμε… σώσεις… το
μέλλον σου… αν δε σκέπτεσαι τον εαυτό σου, σκέψου τουλά-
χιστον τις αδερφές σου», ύψωσε στο τέλος τη φωνή της η
Κατίγκω, με έναν ποταμό από λέξεις που έπεσε πάνω στη
Ζαμπέτα με τη δύναμη μιας θαλασσοταραχής.

Ξεκόλλησε από το διάδρομο και κατέβηκε γρήγορα τη
σκάλα, πάνω στην ώρα που η Λάουρα βγήκε από το δωμά-
τιο της μητέρας της και βρόντηξε με δύναμη την πόρτα.

Η Κατίγκω, όρθια στη μέση του δωματίου, κοίταξε με
κριτική ματιά γύρω της: έπιπλα και αντικείμενα. Ειδικά
τον τελευταίο χρόνο, μέσα στην κάμαρά της υπήρχε διάχυ-
τη η απόγνωση, ποτέ δημόσια δηλωμένη, για την οικονομι-
κή της κατάσταση και το αβέβαιο μέλλον της οικογένειάς
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της. Εκείνο το ευλογημένο πρωινό, για πρώτη φορά κάπου
βαθιά στον ορίζοντα της μίζερης ζωής της είχε δει να λάμπει
ένα ανέλπιστο φως. Δε θα επέτρεπε στην κόρη της να το
σβήσει! Κάθισε στο σεκρετέρ της, πήρε μια κόλλα αλληλο-
γραφίας κι έγραψε ένα σύντομο μήνυμα στην αδερφή της:
βοήθεια, βοήθεια και πάλι βοήθεια, τρεις γραμμές επικλή-
σεις για βοήθεια. Αύριο, Κυριακή, μετά το φαγητό, θα τους
περίμενε σπίτι για το θέμα που ήδη γνώριζαν. Ζητούσε τη
βοήθειά τους για να βάλει μυαλό στη Λάουρα με τον καλό
τρόπο. Να ερχόταν μαζί με τη Μαργιόλα οπωσδήποτε και
ο Αριστείδης. Η Κατίγκω υπογράμμισε τη λέξη «οπωσδή-
ποτε» καθώς σκέφτηκε πως στην προκειμένη περίπτωση
το κύρος ενός άντρα, και ειδικά του Αριστείδη Μπαλτατζή,
ήταν απαραίτητο. Έκλεισε το σημείωμα σε φάκελο και κα-
τέβηκε στην κουζίνα. Βρήκε τη Ζαμπέτα να τακτοποιεί στο
ντουλάπι το σερβίτσιο του μεσημεριανού φαγητού.

«Πού είναι ο Πρίφτης;» την ρώτησε ανυπόμονα.
«Φροντίζει τον κήπο», της απάντησε η Χαρβαλιά.
«Να πάει αμέσως αυτόν το φάκελο στην αδερφή μου και

με την ευκαιρία να φέρει πίσω τη θεία μου και τη Δανάη».
Ο Κόκος Πρίφτης μπήκε στην κουζίνα. Έριξε μια ματιά

δαρμένου σκύλου στη Ζαμπέτα κι εκείνη, δίχως λέξη, του έ-
δειξε το φάκελο πάνω στο τραπέζι. Δεν μπορούσε να του
φερθεί πολιτισμένα, όπως δυο άνθρωποι οι οποίοι εργάζο-
νταν στον ίδιο εργοδότη, γιατί του έφτανε ένα χαμόγελό της
για να ονειρεύεται πράγματα τα οποία η Ζαμπέτα δε θα του
έδινε ποτέ. Ο Πρίφτης έπλυνε τα χέρια του στο νεροχύτη,
μια αφορμή για να την κρυφοκοιτάζει και ν’ ανασαίνει τις
μυστηριώδεις οσμές της: αμύγδαλα καβουρντισμένα, βανί-
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λια, δενδρολίβανο, καπνό από σέρτικο τσιγάρο, πόνο μασκα-
ρεμένο με προσποίηση χαμόγελου. Κατόπιν πήρε το φάκε-
λο και κατευθύνθηκε προς την πόρτα.

«Στα τσακίδια!» μουρμούρισε η Χαρβαλιά σιγανά, τόσο
ώστε να την ακούσει ο Πρίφτης, κι εκείνος αμίλητος βγήκε
από την κουζίνα.

Το βράδυ κύλησε άκεφα για όλους. Την Κατίγκω την έ-
τρωγε η αγωνία μαζί με κάτι άλλο ανείπωτο, το οποίο προ-
σπαθούσε από το πρωί ν’ απωθήσει στην πιο σκοτεινή γω-
νιά του μυαλού της. Η Λάουρα κλείστηκε στην κάμαρά της
με τη δικαιολογία πως είχε πονοκέφαλο. Η Δανάη, η οποία
είχε ανάγκη να κλάψει, γιατί μόλις εκείνο το απόγευμα είχε
μάθει πως ο κρυφός έρωτάς της θα έφευγε το φθινόπωρο
για μεταπτυχιακές σπουδές στη Βιέννη, βυθίστηκε στην α-
νάγνωση της ποιητικής συλλογής Συντρίμματα του ποιητή
Μιλτιάδη Μαλακάση. Καθώς ατύχησε το σαββατόβραδο,
πήγαν όλοι νωρίς για ύπνο. Η Ζαμπέτα μόνο, τυλιγμένη
στην κουβέρτα της, έμεινε για κάμποσο έξω στην παγωνιά
του κήπου παρέα με το τσιγάρο της, μέχρι που ξύλιασε και
μπήκε στην κάμαρά της. Ήταν πια περασμένα μεσάνυχτα.
Η Πανεπιστημίου είχε αδειάσει από ώρα. Από το Σύνταγ-
μα ακούγονταν να κατηφορίζουν οι άμαξες με τους ξενύχτη-
δες του σαββατόβραδου.

Εκείνο το βράδυ στην Πλάκα, στην ταβέρνα του Ριζαύ-
τη, του επονομαζόμενου Τσέρουλα, γιατί έφτιαχνε τη νο-
στιμότερη κακκαβιά με τις τσέρουλες που ψάρευε ο γιος
του στο Φάληρο, ο Κόκος Πρίφτης έφαγε παρέα με φίλο
του, μασώντας τον καημό του για την κοκκινομάλλα. Όσο
κοκκίνιζε το μυαλό του με τη σκέψη της και άδειαζαν τα ε-
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σώψυχα του στο τραπέζι με τους μεζέδες, δίχως να το κα-
ταλάβει, άδειασε και μερικά ποτήρια κρασί παραπάνω. Σπα-
νίως έβαζε οινόπνευμα στο στομάχι του ο Αρναούτης. Δεν
ήθελε να μοιάζει στη φάρα του, όπως έλεγε, γιατί, παρόλο
που οι Αρβανίτες βρίσκονταν από αιώνες στην Ελλάδα και
γεννιόνταν πια Έλληνες, κρατούσαν ακόμα την αγριάδα της
ράτσας από τους προγόνους τους, που ήταν κόσμος σκλη-
ρός, τραχύς και άξεστος, κόσμος που ήξερε να λογαριάζε-
ται μόνο με τη ζωή και το θάνατο. Εκείνος και η οικογένειά
του ήταν Αρβανίτες εξευγενισμένοι. Ο ίδιος ήξερε να δια-
βάζει, να γράφει και να μιλάει όμορφα. Το οινόπνευμα θό-
λωνε το μυαλό κι έβγαζε στη φόρα πρωτόγονα ένστικτα. Το
απέφευγαν οικογενειακώς, γι’ αυτό και είχαν προκόψει. Ο
Κόκος είχε βάλει άλλους στόχους στον εαυτό του. Πίστευε
πως άξιζε κάτι καλύτερο στη ζωή από το να τριγυρίζει
στην Αθήνα μεθυσμένος, κι αν καμιά φορά έπινε, ήταν μόνο
κανένα ποτήρι κρασί για να συνοδέψει το φαγητό του.

Αφού τελείωσαν την κακκαβιά και πλήρωσαν το λογα-
ριασμό που έφερε ο Τσέρουλας, οι δυο φίλοι κατηφόρισαν
την Πανεπιστημίου. Αποχαιρετίστηκαν στο ύψος του Ο-
φθαλμιατρείου Αθηνών.

«Κάνε της καντάδα. Είναι ο πιο σίγουρος τρόπος για να
την ρίξεις. Οι γυναίκες λειώνουν με κάτι τέτοια», τον συμ-
βούλεψε ο φίλος πριν χωριστούν.

«Της έχω κάνει πολλές, αλλά εκείνη τίποτα!» κλάφτηκε
ο Κόκος.

«Άλλη μια δε βλάπτει», είπε ο φίλος και, με μια τελευ-
ταία καληνύχτα, πήρε το δρόμο για τα Εξάρχεια.

Ο Πρίφτης πέρασε απέναντι. Με μυαλό θολό και στομά-
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χι ανακατεμένο, τριγύρισε σαν τον κλέφτη έξω από το σπί-
τι. Είχε μια όρεξη να γκρεμίσει τους τοίχους που μέσα έκρυ-
βαν τον «καημό» του. Μεθυσμένος από έναν έρωτα ο οποίος
είχε μεγαλώσει στην άρνηση, κόλλησε στα παράθυρα του ι-
σογείου και άρχισε να τραγουδάει έξω φωνή:

Κάτω απ ’ τα παράθυρά σου
Τα μισάνοιχτα
Κοίταξε έναν που απόψε
Τα μεσάνυχτα
Πλαντάζει και παραμιλεί
Αγάπη μου χρυσή
Στο πεζούλι του παράθυρου βγες γρήγορα
Λόγια ωραία πες μου και παρήγορα.

Η Ζαμπέτα πετάχτηκε από το κρεβάτι μισόγυμνη και
άνοιξε το παράθυρο.

«Σκάσε, βλαμμένε. Θα σηκώσεις τον κόσμο στο ποδά-
ρι», του ψιθύρισε γεμάτη τρόμο.

Αλλά εκείνη την ώρα, στο στόμα του Πρίφτη τραγου-
δούσε και μιλούσε το οινόπνευμα. Μόλις την είδε, άρχισε έ-
να παραλήρημα:

«Αγάπησέ με, Ζαμπετάκι. Είμαι τρελός για σένα. Όπου
πάω, όπου βρεθώ, εσένα βλέπω μπροστά μου. Μέχρι και
στις φοράδες μου έχω δώσει το όνομά σου. Και τις προβατί-
νες και τις κατσίκες μου “Ζαμπέτα” τις φωνάζω όλες, για
να μου απαντάνε “μπε”, και της Νερτίλας τις γάτες “Ζα-
μπέτα”, για να μου απαντάνε “μιάου”, και τις σκύλες της
“Ζαμπέτα”, κι αυτές για να μου κάνουν “γάου” και να νομί-
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ζω πως ακούω εσένα να με λες αγάπη σου! Ζαμπέτα, πέντε
χρόνια με ψήνεις, όπως την πατάτα στη χόβολη, Ζαμπέτα!»

Ξεσηκώθηκε το σπίτι και η γειτονιά. Άνοιξαν παντζού-
ρια, ακούστηκαν νυσταγμένες βρισιές:

«Φωνάξτε, ρε, τον Μπαϊρακτάρη* να τον πάει σηκωτό
στο Μενδρεσέ».**

Βγήκε στο παράθυρο η Ζαμπέτα και με τη φόρα ενός
καταστροφικού θυμού, που είχε τις ρίζες του σ’ ένα παρελ-
θόν γεμάτο αναθυμιάσεις οινοπνεύματος, του έριξε έναν κου-
βά νερό στο κεφάλι.

«Πάρε αυτό για να σου φύγει η κάψα, τρελέ και ανόητε.
Θα λογαριαστούμε αύριο», τον έβρισε.

Ο Πρίφτης έφυγε σαν δαρμένος σκύλος. Πέρασαν όλοι
μια νύχτα κόλαση.

Μετά τη βραδινή νεροποντή, που λάσπωσε την πόλη και
πλημμύρισε τα χαμόσπιτα του Βοτανικού και της Χαμοστέρ-
νας, ξημέρωσε η Κυριακή ηλιόλουστη και παγωμένη. Ε-
νώ η Ζαμπέτα έστρωνε το τραπέζι για το πρωινό, μπήκε στην
κουζίνα η Κατίγκω. Την κοίταξε προκλητικά η Χαρβαλιά.

«Με συγχωρείτε για χθες βράδυ, κυρία Χρυσολωρά, αλ-
λά δε φταίω εγώ. Ο Πρίφτης είναι τρελός!» βιάστηκε να δι-
καιολογηθεί.

«Είναι τρελός για σένα, Ζαμπέτα», της είπε ήσυχα η
Κατίγκω.

** Διευθυντής Αστυνομίας, περιβόητος διώκτης των κανταδό-
ρων και των κουτσαβάκηδων. 

** Απαίσια φυλακή στην παλιά στρατώνα, πρώην τουρκικό ιερο-
σπουδαστήριο.
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«Δικό του πρόβλημα», απάντησε η Χαρβαλιά, έτοιμη
για καβγά. «Ε, και τι να κάνω εγώ, κυρία Χρυσολωρά, για
την τρέλα του;» συνέχισε η κοκκινομάλλα και η Κατίγκω
την κοίταξε αυστηρά στα μάτια.

«Να πεις το “ναι” για να βρούμε την ησυχία μας!» της
απάντησε.

«Μα…» προσπάθησε ν’ αμυνθεί η Ζαμπέτα στην απί-
στευτη εισβολή της αρχόντισσας στα προσωπικά της, αλλά
εκείνη της επέβαλε σιωπή με το βλέμμα της. Έδωσε οδη-
γίες για το μεσημεριανό φαγητό και της είπε:

«Στις τρεις, θα έρθει η αδερφή μου με τον άντρα της. Να
έχεις έτοιμο το σαλόνι».

Έπειτα βγήκε από την κουζίνα.
Η Ζαμπέτα πρόλαβε να σκεφτεί πως η Χρυσολωρά δεν

είχε φωνάξει για τα χθεσινοβραδινά και της φάνηκε παρά-
ξενο, γιατί η Χαρβαλιά περίμενε μεγάλη φασαρία. Κάποια
αθέατη αιτία χαράς πρέπει να είχε λυγίσει την αυστηρότητά
της. Στις εννιά, έφτασε ο Πρίφτης με την άμαξα και βρήκε
την Κατίγκω μόνη της στο σαλόνι. Πέρασε μέσα στο δω-
μάτιο κρατώντας αμήχανα το καπέλο στο χέρι.

«Δε θα πάμε εκκλησία, Κόκο, και δε θα σε χρειαστούμε
σήμερα. Μπορείς να διαθέσεις τη μέρα σου όπως θέλεις»,
τον πρόλαβε.

«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη, κυρία Χρυσολωρά, για τη
συμπεριφορά μου χθες βράδυ», άρχισε δειλά, όμως εκείνη
τον έκοψε λέγοντάς του μόνο:

«Να μην επαναληφθεί».
Από μακριά ακούστηκαν οι καμπάνες της Μητρόπολης.
Μέχρι να έρθει η ώρα του φαγητού, η Κατίγκω βρήκε
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ευκαιρία να σκεφτεί, ν’ ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις της
και να οργανώσει το σχέδιο με το οποίο θ’ αντιμετώπιζε
την αντίδραση της Λάουρας. Την άκουσε να παίζει στο πιά-
νο ένα κομμάτι θλιμμένο, σαν να είχαν κηδεία. Στη μία, κά-
θισαν στο τραπέζι κι έφαγαν, την περισσότερη ώρα σιωπη-
λές. Η Κοκόνα, με ψεύτικο κέφι, έκανε φιλότιμες προσπά-
θειες να κρατήσει ζωντανή μια συζήτηση για τη χθεσινή
συνεδρίαση του συλλόγου «Παρνασσός», η οποία όμως έ-
σβηνε στις ανόρεχτες μπουκιές της Κατίγκως και της Λά-
ουρας. Ο νους της Θάλειας ήταν στο άρθρο που είχε να πα-
ραδώσει την επομένη και δεν είχε ακόμα κατορθώσει να τε-
λειώσει. Η Δανάη έπαιξε αφηρημένη με το φαγητό στο
πιάτο της και ζωντάνεψε μόνο όταν η Κατίγκω ανέφερε
πως το απόγευμα περίμενε τους Μπαλτατζήδες.

«Θα έρθουν και τα ξαδέρφια μας;» ρώτησε η Δανάη με
μάτια που έλαμπαν από προσμονή.

«Όχι», της απάντησε ξερά η μητέρα της κι εκείνη έπεσε
σε μια μελαγχολία που τάραξε την πέψη της Κρυσταλλέ-
νιας.

Στις τρεις, η άμαξα έφερε το ζεύγος Μπαλτατζή.

�	

Ο Αριστείδης Μπαλτατζής από την πολυθρόνα του κοίταξε
τη Λάουρα, όρθια κοντά στο παράθυρο του σαλονιού. Το
φως του δειλινού ζωγράφιζε στην πλάτη της σχέδια και άλ-
λαζε χρώματα πάνω στα μακριά μαλλιά της, τα οποία μά-
ταια προσπαθούσαν να συγκρατήσουν σε τάξη δυο χτενάκια
από ταρταρούγα. Εκείνος ο θησαυρός θηλυκότητας, βαρύς
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και ζωντανός, έφτιαχνε ένα φωτοστέφανο δόξας γύρω από
το λεπτό πρόσωπό της. Με παραμορφωμένα χαρακτηρι-
στικά και σκοτεινιασμένα μάτια, η ανιψιά του φαινόταν από
ώρα να συγκρατεί με δυσκολία μια απελπισία. Και όμως,
ακόμα κι έτσι βασανισμένη, ήταν όμορφη. Ο Αριστείδης
Μπαλτατζής συλλογίστηκε πως μπορούσαν ν’ αμαρτήσουν
για εκείνη άντρες, παπάδες και άγιοι, και κατάλαβε πως
δεν υπάρχει μεγαλύτερη δύναμη από τη φαινομενική αδυνα-
μία των γυναικών με τα ασημόχρυσα μαλλιά. Όπως βημά-
τιζε μέσα στο δωμάτιο, ψηλή, λεπτή και γεμάτη νεύρο, του
έδωσε την εντύπωση ενός άγριου ζώου της αφρικανικής σα-
βάνας και ο Μπαλτατζής θυμήθηκε ξαφνικά τον πατέρα
της, όπως τον είχε γνωρίσει χρόνια πριν, την εποχή που πα-
ντρεύτηκε την κουνιάδα του. Πόσο πολύ του έμοιαζε η Λά-
ουρα! Με δυσκολία συγκέντρωσε την προσοχή του στη συ-
ζήτηση. Όσο περνούσε η ώρα, γινόταν εντονότερη και τα
αίματα άναβαν. Η Κοκόνα Κρυσταλλένια καθόταν αμίλητη,
λίγο εκτός συζήτησης, σαν να ένιωθε άβολα, και στριφογύ-
ριζε στα παχουλά χέρια της το μαντήλι της, με το οποίο
σκούπιζε κάθε τόσο το μέτωπό της. Με ματιά επιστημονι-
κή, κρατώντας συναισθηματική απόσταση από αυτό που
γινόταν μέσα στο σαλόνι, ο Μπαλτατζής κοίταξε τη γυναί-
κα του και την κουνιάδα του.

Η Κατίγκω και η Μαργιόλα, καθισμένες στον καναπέ,
πάλευαν με δυσκολία να κρατήσουν τα προσχήματα και,
κάθε φορά που άνοιγαν το στόμα τους, οι λέξεις έφταναν
πάνω στη Λάουρα σαν πέτρες. Ποτέ μέχρι εκείνη την ώρα
δεν είχαν και οι δυο αδερφές μιλήσει τόσο πολύ. Ειπώθηκαν
όλες οι σαχλαμάρες, οι ψευτιές και οι σάλτσες, που μπορού-
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σε να κατεβάσει το μυαλό των δυο γυναικών: πως ο Φίλιπ-
πος Ρώμας θα της πρόσφερε όλα τα καλά του κόσμου, θα
την αγαπούσε, θα την νοιαζόταν, θα την λάτρευε, θα της έ-
κανε τη ζωή εύκολη, θα είχε ό,τι επιθυμούσε η ψυχή της, δε
θα της έλειπε τίποτα, θα έκανε ταξίδια μαζί του να γνωρί-
σει τον κόσμο, θα είχε κοσμήματα, πολυτελή ρούχα, ωραίο
σπίτι, θα είχε λεφτά να ξοδέψει για κάθε της καπρίτσιο, θα
είχε υπηρετικό προσωπικό για τα πρακτικά του σπιτιού
της κι εκείνη θα μπορούσε να ξυπνάει αργά το πρωί, όπως
της άρεσε, θα μπορούσε να διαβάζει όσο της άρεσε, να παί-
ζει πιάνο, να οργανώνει βραδιές φιλολογικές, αλλά και δε-
ξιώσεις, θα πήγαινε σε χορούς, θα… θα… Και να μην ξεχνού-
σε πως ήταν ήδη είκοσι δύο χρόνων, πως σχεδόν όλες οι φί-
λες της ήταν παντρεμένες, πως τα χρόνια περνούσαν για ό-
λους, ακόμα και για τις όμορφες, και πως οι κακές γλώσσες
των γνωστών τους στοιχημάτιζαν το μέλλον της εδώ και
καιρό. Είπαν πολλά, όμως καμιά τους δεν έθιξε τα συναι-
σθήματα, δε μίλησε για το πώς θα ένιωθε η Λάουρα δίπλα
σε κάποιον που δε θ’ αγαπούσε, που θα σιχαινόταν ίσως.
Καμιά τους δεν ξεκαθάρισε αν όλα αυτά τα πρακτικά θα ε-
παρκούσαν για να γεμίσει η ζωή της. Αν αργότερα, στην ύ-
στατη στιγμή του θανάτου της, η Λάουρα θα μπορούσε να
πει πως άξιζε τελικά η ζωή της. Όταν κάποτε τελείωσε το
κατεβατό με τις παράλληλες απολαβές του γάμου με τον
Φίλιππο Ρώμα –τύχη που μια φορά τής χτυπάει την πόρ-
τα–, οι δυο αδερφές έμειναν στον καναπέ λαχανιασμένες.
Κοίταξε η μια την άλλη και σαν να ντράπηκαν. Κατόπιν κοί-
ταξαν και οι δυο τη Λάουρα. Την είδαν σκοτεινή και απειλη-
τική, την ένιωσαν δυστυχισμένη.

Η ΞΥΠΟΛΥΤΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

291

LAPATA - D_Layout 1  23/04/2010  4:39 ΜΜ  Page 291



«Και ο έρωτας;» τις ρώτησε εκείνη με μια υποψία φω-
νής. «Πού τον έχετε καταδικάσει τον έρωτα;»

Πετάχτηκε τότε από τον καναπέ η Κατίγκω.
«Ο έρωτας είναι μόνο μια λέξη. Δεν τρώγεται! Δεν πίνε-

ται! Δεν ντύνεται!» της είπε με σκληρότητα που άφησε ά-
ναυδο τον Αριστείδη Μπαλτατζή.

Η νύχτα έπεφτε σιωπηλά πάνω από την Αθήνα. Μέσα
στο σαλόνι του μεγάρου της οδού Πανεπιστημίου, οι σκιές
πύκνωσαν. Η Κοκόνα Κρυσταλλένια σηκώθηκε και άναψε
τις λάμπες. Η Λάουρα αναρωτήθηκε αν πράγματι υπήρχε
Κόλαση, γιατί εκεί την έστελνε ολοταχώς η μητέρα της. Η
Κατίγκω σηκώθηκε να φωνάξει τη Ζαμπέτα να σερβίρει το
τσάι. Πήγε μέχρι την πόρτα, την άνοιξε και η αναιδέστατη
δούλα έπεσε μέσα στο δωμάτιο. Η Κατίγκω άστραψε από
θυμό.

«Πάλι σ’ έπιασα να κρυφακούς, Ζαμπέτα! Τι θα κάνω με
εσένα;» κατάφερε με κόπο ν’ αρθρώσει, αλλά η Χαρβαλιά
με αναίδεια, καθώς σηκώθηκε από το πάτωμα στρώνοντας
το φόρεμά της, αποκρίθηκε:

«Είμαι κι εγώ τώρα πια της οικογένειας. Ό,τι σας αφο-
ρά, αφορά κι εμένα. Γιατί με αφήνετε έξω από τις υποθέσεις
σας και με καταδικάζετε να κρυφακούω; Έτσι κι αλλιώς,
από εμένα περνάνε τα βάσανά σας. Πάω να φέρω το τσάι»,
συμπλήρωσε γρήγορα, για ν’ αποφύγει τα χειρότερα, και
βγήκε από το σαλόνι.

«Αυτή, στο τέλος, θα την διώξω!» αναστέναξε αποκα-
μωμένη η Κατίγκω, δίχως να το πολυπιστεύει.

Έμειναν και οι πέντε αμίλητοι.
Όσο περνούσε η ώρα, τόσο η Λάουρα ένιωθε να φουσκώ-
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νει μέσα της μια θάλασσα. Δεν το χωρούσε ο νους της. Ε-
κείνη, η κοντέσα Λάουρα Αλφιέρι, η καλλονή, η περήφανη,
η απόμακρη, η μυγιάγγιχτη, η θεά, είχε βρει το ταίρι της:
έναν καρβουνιάρη! Με την παραφορά της νιότης που της
κόβουν τα φτερά και θυσιάζεται άδικα, έβγαλε ξαφνικά ένα
ουρλιαχτό από τα βάθη του «είναι» της. Έπεσαν οι πίνακες
από τους τοίχους κι έσπασαν όσες πορσελάνες είχαν γλυτώ-
σει από το ξεπούλημα. Αναστατώθηκε το σπίτι. Από το δω-
μάτιό τους κατέβηκαν τρομαγμένες η Θάλεια με τη Δανάη,
ενώ η Χαρβαλιά από τη σαστιμάρα της αναποδογύρισε το
δίσκο με το τσάι. Η Κατίγκω σηκώθηκε γρήγορα από τη
θέση της και της έδωσε ένα χαστούκι να συνεφέρει από την
υστερία – το δεύτερο, γιατί το πρώτο τής το είχε δώσει πέ-
ντε χρόνια πριν. Μπήκε στη μέση η Κοκόνα και την έσωσε.
Μέχρι να καταλάβουν τι είχε συμβεί, η Λάουρα εγκατέλει-
ψε το δωμάτιο. Ο Μπαλτατζής την πρόλαβε στην πόρτα.
Την πήρε στην αγκαλιά του, σαν να νανούριζε παιδί, και της
ψιθύρισε συνωμοτικά στο αυτί να μην τον ακούσουν οι γυ-
ναίκες:

«Καταλαβαίνω την απελπισία σου, κοριτσάκι μου, αλλά
τα πράγματα δεν είναι τόσο τραγικά, όσο σου φαίνονται αυ-
τή τη στιγμή. Κράτα την ψυχραιμία σου, γιατί τις επόμενες
μέρες θα σου χρειαστεί, και να ξέρεις πως όλα είναι μια συ-
νήθεια στο τέλος. Ο Φίλιππος Ρώμας είναι ένας εξαιρετικός
άνθρωπος. Τον γνώρισα μερικά χρόνια πριν, όταν έφερε στο
ιατρείο μου να εξετάσω τον αδερφό του. Όλοι έχουν να λένε
για την καλοσύνη του».

Εκείνη ακούμπησε πάνω του.
«Θείε, και τα βόδια καλά είναι, δεν τα παντρεύεται όμως
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κανείς!» του είπε με εγκατάλειψη και δέχτηκε την παρηγο-
ριά του.

Η Λάουρα κλείστηκε στο δωμάτιό της κι έκλαψε για δέκα
συνεχείς ώρες. Ήρθε η Ζαμπέτα με τίλιο και βαλεριάνα σε
δόσεις για έκτακτες ανάγκες, όπως είχε συστήσει ο Μπαλτα-
τζής. Πώς θα περνούσε μια ολόκληρη ζωή με κάποιον που δεν
αγαπούσε; Κάποιον που θ’ απεχθανόταν; Ξαφνικά σαν να εί-
χε συρρικνωθεί. Αυτή η φρίκη, η οποία καθρεφτιζόταν στα
μάτια της, της είχε αφαιρέσει ύψος και μέρες ζωής. Κάθισε η
Χαρβαλιά κοντά της και της χάιδεψε τα παγωμένα χέρια.

«Υπάρχουν δυο ειδών άντρες, “κόμισσα”: αυτοί που κά-
νουν χρέη ταπετσαρίας και οι άλλοι που κάνουν χρέη κου-
βέρτας. Εσύ είσαι τυχερή γιατί σου έλαχε η κουβέρτα. Η
ταπετσαρία μπορεί να σε είχε ταπεινώσει, να σε είχε δείρει
και να σε είχε εγκαταλείψει, σαν σπασμένο κανάτι. Αυτές
που ψάχνουν τον έρωτα, οι άντρες πρώτα τις γλεντούν και
μετά τις παρατάνε, “κόμισσα”, άκου κι εμένα. Καλύτερα
μια γυναίκα να διαλέξει άντρα με το μυαλό και όχι με την
καρδιά, γιατί μόνο με το πρώτο μπορεί ν’ αντιμετωπίσει τη
ζωή», σοβάρεψε ξαφνικά η Ζαμπέτα και τα παρδαλά μάτια
της πλημμύρισαν με τη λύπη των αναμνήσεων που κρατούν
ακόμα τη φρίκη τους.

Καθώς η «κόμισσα» παρέμενε σιωπηλή, την άφησε στη
δυστυχία της και κατέβηκε στην κουζίνα να συνεχίσει τις
δουλειές της.

Η κοντέσα Λάουρα Αλφιέρι δεν είχε ζωή, δεν είχε χαρά,
μόνο μάτια κλαμένα. Όταν τη Δευτέρα δεν κατέβηκε για
πρωινό, η Κατίγκω μπήκε μέσα στην κάμαρά της. Την βρή-
κε ξαπλωμένη στο στρωμένο κρεβάτι, ντυμένη ακόμα με τα
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χθεσινά ρούχα. Φαινόταν να είχε περάσει μια νύχτα άυπνη.
Κοιτάχτηκαν σαν αντίπαλα στρατόπεδα πριν από τη μάχη.

«Πώς με θυσιάζεις έτσι, δίχως τύψεις; Πώς με θυσιάζετε
όλοι σας;» ρώτησε την Κατίγκω, σαν να μην το χωρούσε ο
νους της.

«Σε μια οικογένεια, η οποία είναι έτοιμη να βουλιάξει,
θυσιάζεται αυτός που έχει τα πιο πολλά χαρίσματα, για να
σωθούν οι υπόλοιποι. Οι αδερφές σου δεν έχουν την ομορφιά
σου ούτε τον τίτλο σου», της απάντησε.

«Δηλαδή, μου λες πως πρέπει να θεωρήσω την ομορφιά
κατάρα; Τον τίτλο μου βάρος ασήκωτο;»

«Όχι. Και τα δυο αποτελούν το διαβατήριο για μια καλύ-
τερη ζωή. Μια ζωή της τάξης μας», την έκοψε η Κατίγκω.

«Και ποια είναι αυτή η καλύτερη ζωή; Μ’ ένα βαρκάρη
που προβιβάστηκε σε καρβουνιάρη κι έχει έναν αδελφό πα-
ταλό;» την ρώτησε η Λάουρα.

«Είναι αυτή η ζωή που χαρίζουν τα χρήματα και ο πλού-
τος ενός αυτοδημιούργητου ανθρώπου, τον οποίο θα πρέπει
να ευγνωμονούμε, γιατί μας σώζει από τη φτώχια», της α-
πάντησε η Κατίγκω.

«Και φτάνει αυτό;» 
Η Λάουρα την κοίταξε με μάτια θολά.
«Φτάνει και περισσεύει!» θέλησε να κλείσει εκεί τη συζή-

τηση η Κατίγκω, γιατί δεν έβγαζε πουθενά.
Η Λάουρα όμως δεν την άφησε και τότε έγινε κάτι το ο-

ποίο, στα χρόνια που έρχονταν, και οι δυο τους θα ήθελαν να
ξεχάσουν. Ξαφνικά έπεσαν οι μάσκες, μπήκαν στην άκρη οι
καλοί τρόποι, οι ευγενικές συμπεριφορές, ο σεβασμός στους
γονείς, τα «εσάς» και τα «εσείς». Τα προσχήματα, τα οποία
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και οι δυο προσπαθούσαν να σώσουν μέχρι εκείνη τη στιγμή,
πήγαν κατά διαόλου. Έμειναν ο θυμός, η οργή, η απελπισία
και δυο γυναίκες που πάλευαν η καθεμιά για το δικό της δί-
κιο. Σηκώθηκε η Λάουρα από το κρεβάτι και είπε της Κατί-
γκως με βραχνή φωνή από το ξενύχτι, σαν να την μαστίγωνε:

«Κατέστρεψες τη ζωή του πατέρα μου, καταστρέφεις
τώρα και τη δική μου. Σε μισώ και θα σε μισώ για το υπό-
λοιπο της ζωής μου, που εύχομαι να είναι σύντομο».

«Μπορώ να ζήσω με το μίσος σου. Με τρεις κόρες γερο-
ντοκόρες και με άδειο στομάχι, όμως, όχι. Κι αν χρειάζεται
να σε θυσιάσω, όπως λες, θα το κάνω δίχως καμιά τύψη. Θα
παντρευτείς τον Φίλιππο Ρώμα. Τελεία και παύλα», έκλει-
σε οριστικά το θέμα η Κατίγκω, σφραγίζοντας το μέλλον
της κόρης της.

Πριν βγει από την κάμαρα, κοίταξε για τελευταία φορά
τη Λάουρα και σκέφτηκε πως η ωραία κόρη της ήξερε ν’ α-
γαπάει και να μισεί με τον ίδιο τρόπο: υπερβολικά. Έριξε
μια ματιά στο ρολόι της και είδε πως ήταν ήδη δέκα και τέ-
ταρτο. Με μια προδιάθεση νίκης, μπήκε στο δωμάτιό της
και άρχισε να ετοιμάζεται για το ραντεβού των έντεκα με
τον Βικέντιο Μοράρη.

Η Λάουρα άρχισε να κλαίει για τα νιάτα της, για την ο-
μορφιά της, για τα μάτια της στο χρώμα του βασιλικού,
για τα ξανθά μαλλιά της με την αργυρή απόχρωση, για τη
λυγερή μέση της, για τους στρογγυλούς γοφούς της, για το
«Luz de Luna», για τον πεθαμένο πατέρα της, για τις «Πο-
λωνέζες» του Σοπέν, για το αυγουστιάτικο φεγγάρι, για τις
αλκυονίδες μέρες του Γενάρη, για τον αττικό ουρανό, για τα
ερείπια της Ακρόπολης, ενώ η Κατίγκω, ντυμένη με τα κα-

296

ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΛΑΠΑΤΑ

LAPATA - D_Layout 1  23/04/2010  4:39 ΜΜ  Page 296



λύτερά της και μ’ ένα καινούργιο φως στα μάτια, δεχόταν
για δεύτερη φορά τον Βικέντιο Μοράρη.

Χαιρετήθηκαν όπως δυο παλιοί φίλοι, για χρόνια χωρι-
σμένοι από το πεπρωμένο, οι οποίοι ξανασυναντιούνται να μι-
λήσουν για το παρελθόν, για όσα έζησε ο καθένας μόνος του.
Του πρόσφερε την πολυθρόνα, αλλά εκείνος κάθισε δίπλα της
στον καναπέ και ανάσανε το άρωμά της, άρωμα γυναίκας
που ωρίμασε μέσα σε δυσκολίες, ενώ τα χρόνια τα οποία εί-
χαν περάσει αντί να της αφαιρέσουν της πρόσθεσαν εκείνο το
κάτι, το μυστηριώδες, που την έκανε τώρα πιο επιθυμητή.

«Λοιπόν;» την ρώτησε και την κοίταξε έντονα στα μάτια.
«Η κόρη μου δέχεται την πρόταση του κυρίου Ρώμα.

Μπορείτε να προχωρήσετε», είπε η Κατίγκω κι εκείνη τη
στιγμή ένιωσε πως όλοι οι κόμποι της λύπης της άρχισαν
να λύνονται ένας ένας.

«Θαυμάσια!» της απάντησε ο Μοράρης. «Έτσι θα βλε-
πόμαστε συχνότερα», τόλμησε να προσθέσει, ανοίγοντάς
της αθόρυβα την πόρτα του μέλλοντος, και η Κατίγκω τα-
ράχτηκε σαν έφηβη.

Καθώς την χάιδευε με το βλέμμα του, σκέφτηκε πως τόσα
χρόνια, δίχως να το καταλάβει, είχε γεμίσει το κενό του με τις
ζωές των άλλων και πως τώρα είχε φτάσει η στιγμή να ζήσει
τη δική του. Κατόπιν μίλησαν για το πώς θ’ άλλαζε η ζωή της
κόρης της, αλλά και όλης της οικογένειας μαζί. Μίλησαν για
τα πρακτικά θέματα του γάμου, που θα τους απασχολούσαν
στο μέλλον. Η Κατίγκω παρουσίασε το δερμάτινο φάκελο με
τους τίτλους της κόρης της και ο Μοράρης της έδωσε όλες τις
πληροφορίες για το ποιος ήταν στην πραγματικότητα ο Φί-
λιππος Ρώμας, προσωπικά στοιχεία, αλλά και γνώμη του
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ιδίου για τον εργοδότη του. Η Κατίγκω, παρασυρμένη από
μια οικειότητα, η οποία τής αφαιρούσε όλες τις αντιστάσεις
της, δίχως να το συνειδητοποιήσει, του είπε μυστικά της, που
μέχρι τότε κρατούσε κρυφά από τιμή, από περηφάνια, από
ντροπή. Όταν το ρολόι της τραπεζαρίας χτύπησε μία, ο Βικέ-
ντιος Μοράρης σηκώθηκε και την αποχαιρέτησε.

«Θα ξανασυναντηθούμε γρήγορα», άφησε μια υπόσχεση.
Καθώς τον συνόδευε στην εξώπορτα, πήρε το χέρι της

και, αντί να υποκλιθεί μόνο, όπως απαιτούσαν οι καλοί τρό-
ποι συμπεριφοράς σε μια κυρία, εκείνος τόλμησε – αχ, πώς
το τόλμησε!– να γυρίσει την παλάμη της και ν’ ακουμπήσει
τα χείλη του στο μυρωμένο καρπό της.

«Αύριο, ο κύριος Φίλιππος Ρώμας θα έρθει να ζητήσει ε-
πισήμως το χέρι της κοντέσας Αλφιέρι», της είπε και η φω-
νή του είχε κάτι από βελούδο.

Η Κατίγκω έκλεισε την πόρτα κι έμεινε όρθια στο χολ,
με την επίγνωση πως μέσα σε μισή ώρα είχε χάσει την όρε-
ξη με την οποία μέχρι εκείνη τη στιγμή κριτικάριζε τη σα-
χλαμάρα του έρωτα.

�	

Ο Φίλιππος Ρώμας χτύπησε το ρόπτρο της εξώπορτας στις
έξι ακριβώς. Το ίδιο πρωί είχε προηγηθεί η άμαξά του με ε-
νενήντα εννιά άσπρα τριαντάφυλλα – Το εκατοστό είσαι ε-
σύ, Λάουρα!

«Από τον κύριο Ρώμα», είπε ο Ευάγγελος Κοντός στην
άφωνη Ζαμπέτα κι εκείνη βιάστηκε να τον βοηθήσει να τα
μεταφέρει μέσα στο σπίτι.
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Η Χαρβαλιά φύλαξε στην τσέπη της ποδιάς της το συ-
νοδευτικό φάκελο, για να τον δώσει στην «κόμισσα» αργό-
τερα, κι έβαλε τα τριαντάφυλλα σε όσα βάζα υπήρχαν στο
σπίτι, σε λεκάνες και σε κατσαρόλες, γιατί πού αλλού να
τακτοποιούσε εκείνη τη χιονοστιβάδα των λουλουδιών που
ευωδίαζαν στο σπίτι. Τα μοίρασε σε όλα τα δωμάτια, στην
κουζίνα, ακόμα και στο πλυσταριό.

«Πού τα βρήκε, ο χριστιανός, τόσα τριαντάφυλλα μέσα
στο καταχείμωνο; Οι δικές μας τριανταφυλλιές παιδεύο-
νται ν’ ανθίσουν ακόμα και την άνοιξη, κι εκείνος βρήκε να
στείλει ενενήντα εννιά!» θα έλεγε η Χαρβαλιά την επομένη
το πρωί στη Σαμαλτάνα Φυλακτού, την παραδουλεύτρα,
καθώς οι δυο τους, καθισμένες στο τραπέζι της κουζίνας,
μοιράζονταν, μαζί με τα τελευταία νέα των Χρυσολωράδων,
ένα κατσαρόλι γάλα και μισό καρβέλι ψωμί με φρέσκο βού-
τυρο, που τους είχε φέρει ο Πρίφτης από το μαντρί του στα
Καλύβια.

Η Σαμαλτάνα έμενε στη Βάθεια* κι ερχόταν στο μέγαρο
της οδού Πανεπιστημίου τρεις φορές τη βδομάδα για τις
βαριές δουλειές. Ήταν γυναίκα δυνατή και γερή σαν άλογο,
αλλά άσχημη σαν την αμαρτία. Χήρα από πολύ νέα, είχε
μεγαλώσει τους δυο γιους της δουλεύοντας εργάτρια στα
«σαπουντζήδικα».** Τα τελευταία χρόνια όμως, δούλευε ως
καθαρίστρια στα αρχοντόσπιτα της Αθήνας, γιατί το μερο-
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ράστιος ελαιώνας της Αθήνας.
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κάματο ήταν καλύτερο. Είχε κατορθώσει ακόμα και να
σπουδάσει τα παιδιά της, κι εκείνη την εποχή παρακολου-
θούσαν και τα δυο τα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο. Οι γιοι
της επέμεναν να σταματήσει η μάνα τους τη δουλειά, αλλά
η Σαμαλτάνα είχε ακόμα χρέη να ξεπληρώσει.

«Μ’ αυτά τα χέρια», έλεγε. Τα σήκωνε ψηλά σαν το Άγιο
Δισκοπότηρο και τα έδειχνε: χέρια σαν κουπιά με κάλους
και χιονίστρες από τις δουλειές και την κακοπέραση. «Μό-
νο μ’ αυτά τα χέρια τα κατάφερα όλα: να ζήσω και να σπου-
δάσω τα παιδιά μου», ξανάλεγε και χαμογελούσε, με εκείνη
τη χαρά της ζωής που έχουν συνήθως μόνο οι γυναίκες οι ο-
ποίες γεννήθηκαν κακορίζικες.

«Τι μου λες!» θαύμασε η παραδουλεύτρα. «Τόσο χρήμα
πεταμένο για άνθη που θα μαραθούν σε δυο τρεις μέρες και
θα πάνε στα σκουπίδια! Α, μα δεν τα μοίραζε, ο χριστιανός,
στους φτωχούς να συγχωρεθούν τα πεθαμένα του!» θα έλε-
γε της Ζαμπέτας, αλλά η κοκκινομάλλα θα έκλεινε την κου-
βέντα, γιατί συνήθως απέφευγε να συζητάει τα του σπιτιού
με τις δυο βοηθούς της, την παραδουλεύτρα και την Αττα-
λιώ Χαϊμαντά, την πλύστρα, τις οποίες είχε διαλέξει η ίδια
όταν έπιασε δουλειά στη Χρυσολωρά. Εκτός από τα κου-
τσομπολιά της γειτονιάς, με αυτές η Ζαμπέτα μιλούσε μό-
νο για συμφορές, ατυχήματα και θανάτους.

«Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, και σκοπός του λεγάμενου
τώρα είναι να λυγίσει το πείσμα της “κόμισσας”», σχολίασε
στο τέλος.

Ο Φίλιππος Ρώμας ζήτησε επισήμως τη Λάουρα από
τη μητέρα της, με όλο το άκαμπτο τυπικό που επέβαλλαν οι
άγραφοι νόμοι της αθηναϊκής καλής κοινωνίας, μέσα στο
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σαλόνι του μεγάρου της οδού Πανεπιστημίου, γεμάτο από
τα τριαντάφυλλά του.

Η Κατίγκω κοίταξε το συμπαθητικό άντρα με το αυθόρ-
μητο χαμόγελο, το καθαρό βλέμμα και τη σιγουριά των αυ-
τοδημιούργητων, ο οποίος μύριζε εγγλέζικο σαπούνι και α-
κριβό «άφτερ σέιβ», κι ένιωσε ξαφνικά την ανάγκη να του
πει την αλήθεια.

«Η προίκα της κόρης μου είναι μόνο η ομορφιά της και ο
τίτλος της, κύριε Ρώμα. Κατά τα άλλα, είναι ιδιότροπη, δύ-
στροπη, ανικανοποίητη, γεμάτη καπρίτσια, εκκεντρική,
πεισματάρα, απείθαρχη, άγρια και ίσως ανυπότακτη», του
εξήγησε, σαν να μιλούσε για άλογο και όχι για την κόρη της.

«Κυρία Χρυσολωρά, δε χρειάζεται να μου πείτε τίποτα για
την κοντέσα Αλφιέρι. Την θέλω όπως είναι και… θα επιθυ-
μούσα να την ανακαλύψω μόνος μου!» αποκρίθηκε και χαμο-
γέλασε εκείνος, διασκεδάζοντας κρυφά με την ανησυχία της
Κατίγκως, ενώ, όταν λίγο αργότερα μπήκε η Λάουρα στο σα-
λόνι, ήταν τόση η ευτυχία του, που ο Φίλιππος φοβήθηκε να
την κοιτάξει στα μάτια, μήπως συμβεί καμιά καταστροφή:
γίνουν θρύψαλα οι πορσελάνες, πέσουν τα κάδρα από τους τοί-
χους, γκρεμιστεί το ταβάνι με τις οροφογραφίες του Λύτρα. 

Το ίδιο πρωί, λίγο πριν από την επίσκεψη του Ρώμα, η Κα-
τίγκω είχε στριμώξει την κόρη της στο δωμάτιο ραπτικής.

«Θα ντυθείς, θα στολιστείς και θα βάλεις και το καλύτερο
χαμόγελό σου. Θα σου το πω για τελευταία φορά: Από την
απόφασή σου εξαρτάται η σωτηρία της οικογένειάς μας. Ε-
γώ, οι αδερφές σου και η θεία Κοκόνα θα πληρώσουμε τις
συνέπειες της απερισκεψίας και του εγωισμού σου. Αν μας
αγαπάς, πρέπει να δεχτείς τους κανόνες του παιχνιδιού. Σε-
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βάσου την οικογένειά σου, βοήθησε τις αδερφές σου, σώσε
το μέλλον σου και παντρέψου τον Φίλιππο Ρώμα!»

Η Λάουρα, που, για να εκφράσει την απελπισία της, οι
λέξεις δεν της έφταναν, δέχτηκε το πεπρωμένο της, σαν μια
κουταλιά μουρουνέλαιο.

Του έδωσε το χέρι, αγέλαστη αλλά με φυσική χάρη ελα-
φίνας, και ο Ρώμας, μέσα στο καταχείμωνο, πήρε μια ανά-
σα από άνοιξη. Δεν τον κοίταξε στα μάτια. Το βλέμμα της
διαθλάστηκε στα αντικείμενα του σαλονιού, στο αναμμένο
τζάκι, στο φωνογράφο, στο πορτρέτο της γιαγιάς της, και
ο Φίλιππος κατάλαβε πως η ζωή του δίχως εκείνη τη συ-
γκεκριμένη γυναίκα θα ήταν αφόρητη. Την περνούσε δεκα-
τρία χρόνια στην ηλικία και αμέτρητα εκατομμύρια στην
περιουσία. Η Λάουρα τον περνούσε πέντε πόντους στο ύψος
κι έναν ουρανό σε κοινωνική θέση.

«Είναι ένας κοντοστούπης, ανορθόγραφος βάτραχος!»
θα έκλαιγε εκείνη με συντριβή δυο ώρες αργότερα στην α-
γκαλιά της θείας Κρυσταλλένιας.

«Είσαι εσύ ψηλή και σου φαίνεται εκείνος κοντός. Όσο για
την ορθογραφία, ε, δε χρειάζεται να διαβάζεις τα γραπτά
του!» θα της έλεγε η Κοκόνα, η οποία έψαχνε λόγια για να
την παρηγορήσει.

Η Λάουρα, η οποία πίστευε πως η ορθογραφία είναι μια
κομψότητα, μια χάρη της ψυχής, θα συνέχιζε να κλαίει α-
παρηγόρητη για όλα και, προπαντός, για εκείνα τα δυο ορ-
θογραφικά λάθη στην κάρτα του Ρώμα, που συνόδευε τα
τριαντάφυλλά του.

«Τρεις λέξεις, θεία! Μα, το φαντάζεσαι; Τρεις λέξεις όλες
κι όλες, κι έκανε δυο λάθη!»
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Η Κρυσταλλένια θα της σκούπιζε τα δάκρυα.
«Μην κλαις, κοκόνα μου. Θα του μάθεις εσύ ορθογραφία!»
Ο Φίλιππος και η Λάουρα δε μίλησαν μεταξύ τους παρά

ελάχιστα. Η Κατίγκω μόνο έκανε φιλότιμες προσπάθειες
να κρατήσει μια συζήτηση, η οποία σκόνταφτε συνέχεια
στην αμηχανία του Ρώμα και στο πείσμα της κόρης της να
παριστάνει τη μουγγή. Ο Φίλιππος Ρώμας ένιωσε πως η
Λάουρα ήταν ένα αίνιγμα. Προσπάθησε να καταλάβει ποια
είναι από το φευγάτο βλέμμα της. Εκείνη, με μια ελαφριά
κλήση του κορμιού της, γύριζε το κεφάλι για να τον αποφύ-
γει, με την ακαταμάχητη γοητεία των γυναικών που δεν έ-
χουν ανάγκη να ξελογιάσουν κανέναν, ενώ την ίδια στιγμή
τού επέτρεπε να θαυμάσει το τέλειο προφίλ της. Τον άφηνε
άφωνο η παρουσία μιας λάμψης στο πρόσωπό της, η οποία
φώτιζε ολόκληρη τη μέρα. Όταν η Λάουρα δεν μπόρεσε να
τον αποφύγει άλλο, αναγκαστικά έστρεψε το βλέμμα της
στο είδωλό του. Το να κοιτάζει τα μάτια της έμοιαζε με το
να βλέπει μια γλάστρα με πλατύφυλλο βασιλικό το Μάη.

Όσο περνούσε η ώρα, η Κατίγκω ένιωθε να την κατα-
λαμβάνει μια εσωτερική ευφορία –επιτέλους, ένας πραγμα-
τικός άντρας μπαίνει στη ζωή μας!– ενώ η κόρη της παρέ-
μενε σιωπηλή και φανερά δυστυχής –θα γίνω σύζυγος ενός
καρβουνιάρη!– κάτω από το απειλητικό βλέμμα της μητέ-
ρας της – οι δυο μας θα λογαριαστούμε σύντομα, «κόμισ-
σα»! Όταν αργότερα η Κοκόνα Κρυσταλλένια την ρώτησε
πώς της φάνηκε στην εμφάνιση ο Φίλιππος Ρώμας, η Λά-
ουρα δεν μπόρεσε να πει με ακρίβεια, γιατί την περισσότερη
ώρα δεν τον κοίταζε, μόνο παρατηρούσε τα χέρια του, ιδίως
τα νύχια, μήπως διακρίνει ίχνη από καρβουνόσκονη.
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Ο Ρώμας αντιλήφθηκε το προσβλητικό βλέμμα της.
«Όχι, δεν αγγίζω εγώ τα κάρβουνα», της ψιθύρισε συ-

νωμοτικά για να μην την εκθέσει στη μητέρα της. «Εγώ έ-
χω μόνο τα καράβια που τα μεταφέρουν».

Της χαμογέλασε μεγαλόκαρδα.
Η Λάουρα σήκωσε τα πράσινα μάτια της και τον κοίτα-

ξε για πρώτη φορά. Πραγματικά τον κοίταξε. Η κάτασπρη
οδοντοστοιχία, που αποκάλυψε το πλατύ χαμόγελό του, σαν
να της αφαίρεσε ξαφνικά ένα από τα όπλα της, τα οποία συ-
γκέντρωνε για να τον πολεμήσει στο μέλλον. Τον ένιωσε να
διασκεδάζει με την απροκάλυπτη αγένειά της. Ντράπηκε,
αλλά δεν είπε κουβέντα. Σκέφτηκε μόνο πως στο μέλλον θα
έπρεπε να είναι πιο προσεκτική και να μην υποτιμά τα δικά
του όπλα: μάτια όπως η λειωμένη σοκολάτα, διαυγές βλέμ-
μα, λάμψη υγιούς άντρα και φιλοσοφημένη καλή διάθεση.
Για να κρύψει μια ξαφνική ταραχή, στριφογύρισε το βλέμ-
μα της ολόγυρα, κάπου να το γαντζώσει, και συνάντησε,
κρεμασμένο πάνω από το τζάκι, το πορτρέτο της γιαγιάς
της. Αυτή τη φορά η Δάφνη Ατζαγιόλι δεν της έδωσε κου-
ράγιο, μόνο την επιθυμία ν’ αρπάξει ένα μαχαίρι και να κά-
νει τον άντρα απέναντί της κομμάτια.

Η Λάουρα με κόπο κατάπιε το θυμό της κι έστρεψε την
προσοχή της στη συζήτηση. Ο Ρώμας και η μητέρα της
κουβέντιαζαν για το μέλλον της, με την ίδια απούσα. Εκεί-
νος κατέθετε την ψυχή του μαζί με μια μακριά λίστα προ-
σφορών, που άφηνε την Κατίγκω άφωνη και τη Λάουρα α-
διάφορη. Συμφώνησαν να δειπνήσουν όλοι μαζί το βράδυ
του Σαββάτου για να γνωριστούν οι οικογένειες.

«Δυστυχώς, η οικογένειά μου έχει υποστεί απώλειες.
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Έχω μόνο τον αδερφό μου και τη νονά μου», απευθύνθηκε ο
Ρώμας στις δυο γυναίκες, με μια ξαφνική θλίψη, και η Κα-
τίγκω βιάστηκε να συμπληρώσει την πρόσκληση, προσθέ-
τοντας έναν ακόμα καλεσμένο στο τραπέζι της:

«Τότε θα χαρούμε πολύ να έρθει και ο συνεργάτης σας, ο
κύριος Μοράρης».

Αμέσως την κατέλαβε ντροπή. Μα, τι την είχε πιάσει;
Πώς είχε επιτρέψει στον εαυτό της να ξεφύγει από τα τυπι-
κά; Τι δουλειά είχε ένας ξένος σε μια οικογενειακή βραδιά;

«Είμαι σίγουρος πως θα χαρεί ο Βικέντιος για την πρό-
σκληση, κυρία Χρυσολωρά», την δέχτηκε ο Ρώμας για λο-
γαριασμό του συμβούλου του.

Η Κατίγκω βιάστηκε ν’ αλλάξει θέμα και φώναξε τις
κόρες της, τη θεία της, αλλά και τη Ζαμπέτα να γνωρίσουν
τον Φίλιππο Ρώμα. 

Όταν αργότερα τις αποχαιρέτησε, βγήκε στην οδό Πανε-
πιστημίου, όπως ένας τυφλός που μόλις είχε βρει το φως του
από θαύμα, και αυτό το «θαύμα» σε λίγους μήνες θα του α-
νήκε. Λάουρα, της Αθήνας κοιμωμένη! συλλογίστηκε και ή-
θελε να την πάρει από το χέρι και να την πάει παντού, να την
επιδείξει σ’ όλο τον κόσμο: «Από εδώ η κοντέσα Λάουρα
Αλφιέρι, η σύζυγός μου!» Με βλέμμα ονειροπόλο, κοίταξε
γύρω του το δρόμο, τα κτήρια, τα ζαχαροπλαστεία, τη βρα-
δινή κίνηση των περαστικών, και η Αθήνα δεν του φαινόταν
πια άσχημη και σκληρή ούτε ψωροπερήφανη και ρατσί-
στρια. Λίγο πριν είχαν συμφωνήσει για την ημερομηνία του
γάμου. Στην Κατίγκω φάνηκε πολύ σύντομο το διάστημα
μέχρι το Σεπτέμβρη.

«Θα έχουν τελειώσει οι εργασίες ανακαίνισης των κτη-
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ρίων και οι ετοιμασίες του γάμου; Μην ξεχνάτε πως πρέπει
να ετοιμάσω και την προίκα της Λάουρας», εξέφρασε εκεί-
νη μια επιφύλαξη.

«Μέχρι το Σεπτέμβρη θα είναι όλα έτοιμα, κυρία Χρυ-
σολωρά. Μην ανησυχείτε, θα φροντίσω εγώ να ετοιμαστούν
όλα στην ώρα τους. Έχετέ μου εμπιστοσύνη», την διαβε-
βαίωσε ο Ρώμας απλά, με τη σιγουριά αυτών που βασίζο-
νται από μικροί μόνο στον εαυτό τους.

Ο Ρώμας, αποφεύγοντας τις λακκούβες και τις λάσπες
της Πανεπιστημίου, κατευθύνθηκε προς την πλατεία Συ-
ντάγματος. Έβγαλε το χρυσό ρολόι από την τσέπη του γιλέ-
κου του και κοίταξε την ώρα: Είχε πάει οχτώ και μισή. Προ-
σπέρασε τα λασπόνερα προσέχοντας να μη λερώσει τα πα-
πούτσια του από δέρμα «σεβρό». Ευτυχώς, εκείνον το χρόνο
θ’ άρχιζε η ασφαλτόστρωση των κεντρικών δρόμων της Α-
θήνας. Μακάρι να βελτιωθεί και ο φωτισμός! σκεπτόταν,
γιατί μόλις εκείνο το πρωί είχε διαβάσει στην εφημερίδα
πως ο Δήμος είχε υπογράψει νέα σύμβαση για το φωτισμό
της πόλης. Περπατούσε αργά, με την εικόνα της Λάουρας
στο μυαλό του, και συλλογιζόταν πως ο προορισμός του ή-
ταν εκείνη. Ο σκοπός της ζωής του από εδώ κι εμπρός ήταν
να κατορθώσει ν’ αγγίξει τις χορδές της καρδιάς της, της ψυ-
χής της και των αισθημάτων της. Από προαίσθημα, το ο-
ποίο θα έβγαινε αληθινό, του φάνηκε πως είχε να σκαρφαλώ-
σει ένα γολγοθά μέχρι να την κατακτήσει, κι ένιωσε ξαφνικά
μικρός και αδύναμος. Από τη μισοσκότεινη Πανεπιστημίου
βγήκε στη φωτισμένη πλατεία Συντάγματος και μπήκε στο
ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία». Ο πορτιέρης τον χαιρέτησε
και άνοιξε τη γυάλινη πόρτα με σεβασμό.
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«Περάστε, κύριε Ρώμα», είπε και υποκλίθηκε, καθώς ο
Φίλιππος του έβαζε στο χέρι ένα φιλοδώρημα.

Εκείνο το ίδιο πρωινό είχε νοικιάσει μια από τις σουίτες
του ξενοδοχείου, για όσο καιρό θα χρειαζόταν να βρίσκεται
στην Αθήνα, μέχρι να επισκευαστεί το σπίτι του στην Πα-
νεπιστημίου. Είχε σκοπό να βλέπει τη Λάουρα καθημερινά,
να γίνει μέρος της ζωής της, για να τον συνηθίσει εκείνη όσο
γινόταν πιο γρήγορα. Θα κατέβαινε, βέβαια, καθημερινά
στα γραφεία του στον Πειραιά. Κάποιες μέρες θα κοιμόταν
και στο σπίτι του Πασαλιμανιού για να βλέπει τον αδερφό
του και την Ευλαλία.

«Ελπίζω μέχρι τέλος Ιουνίου να έχουμε μετακομίσει
στην Αθήνα», είχε υποσχεθεί στη νονά του, και η χαρά της
ήταν μεγάλη, γιατί τον έβλεπε τρωτό κι ερωτευμένο, όπως
το είχε ευχηθεί.

«Επιτέλους, Άντζουλε! Κάπου έπρεπε να σταματήσει
αυτός ο ανήφορος της επιτυχίας, αυτός ο αγώνας για κατα-
ξίωση. Είναι πια καιρός να κάνεις μια στάση, μια ανάπαυλα
στην αγκαλιά μιας γυναίκας που να σου αξίζει».

Ο Βικέντιος Μοράρης θα τον ακολουθούσε στην Αθήνα.
Είχε ήδη ένα σπίτι στην Πλάκα και δε χρειαζόταν να μείνει
σε ξενοδοχείο.

Ο Φίλιππος Ρώμας ανέβηκε στο δεύτερο πάτωμα και
μπήκε στο δωμάτιό του. Το μεσημέρι ο αμαξάς τού είχε φέρει
στο ξενοδοχείο τις βαλίτσες του. Βρήκε τα κουστούμια του
κρεμασμένα στην ντουλάπα και τα προσωπικά του είδη τα-
κτοποιημένα στα συρτάρια. Έριξε μια αφηρημένη ματιά στο
δωμάτιο, το οποίο θα γινόταν το σπίτι του για τους επόμε-
νους μήνες. Κατόπιν, έβαλε πρόχειρα στους ώμους το παλτό
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του και βγήκε στο μπαλκόνι του δωματίου του. Είχε θέα
στην πλατεία Συντάγματος. Δεν κατόρθωνε να βγάλει από
το μυαλό του την κοντέσα Αλφιέρι. Την έψαχνε σε όλη του τη
ζωή, αλλά όταν την συνάντησε, του φάνηκε σαν θαύμα. Κα-
νένας δεν μπορούσε ν’ ακυρώσει το θαύμα να είναι οι δυο μαζί.
Τους χώριζε όμως μια αιωνιότητα. Δείπνησε στο εστιατόριο
του ξενοδοχείου. Στις έντεκα, μπήκε σε μια «βιτόρια» κι έ-
δωσε τη διεύθυνση του «Παλέ Ρουαγιάλ», καινούργιου νυ-
χτερινού κέντρου διασκέδασης στο Μετς. Εκείνη την εποχή,
στην πίστα του χάλαγε κόσμο η Ιταλίδα σουμπρέτα Λόλα, η
επονομαζόμενη Τιραμπουσό,* γιατί, σε κάθε εμφάνισή της, οι
θαυμαστές της έκαιγαν βεγγαλικά και άνοιγαν για χάρη της
δεκάδες μποτίλιες σαμπάνιας. Τα ξημερώματα, έφερε τη
σουμπρέτα στο κρεβάτι του και πέρασαν δυο μεθυσμένες ώ-
ρες μαζί, εκείνη από τις σαμπάνιες που είχε καταναλώσει και
ο Ρώμας από τη σκέψη της Λάουρας, η οποία δεν είχε φύγει
στιγμή από το μυαλό του. Το πρωί έστειλε την Ιταλίδα με μια
άμαξα στο ξενοδοχείο της «Πρίγκηψ Γεώργιος» στη Σταδίου
κι ετοιμάστηκε για το ραντεβού του των δέκα με τους μηχα-
νικούς και τους αρχιτέκτονες. Στη συνέχεια, ο Βικέντιος Μο-
ράρης πέρασε από τη «Μεγάλη Βρετανία» και κατέβηκαν
μαζί την Πανεπιστημίου με τα πόδια, γιατί ο καιρός ήταν
καλός, με την υπόσχεση λιακάδας για αργότερα.

Ενώ τα συνεργεία των αρχιτεκτόνων, πάνω από ανοι-
χτούς χάρτες και απλωμένα σχέδια του σπιτιού, συζητούσαν
τις μελλοντικές εργασίες ανακαίνισης και συμφωνούσαν ν’
ακολουθήσουν τον αρχιτεκτονικό τύπο της ιταλικής Αναγέν-
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νησης προσαρμοσμένο στο νεοκλασικό πνεύμα της εποχής,
ο Φίλιππος Ρώμας βγήκε σ’ ένα από τα μπαλκόνια της πίσω
μεριάς του σπιτιού, το οποίο είχε πρόσοψη στον απεριποίητο
κήπο. Βρήκε την εγκατάλειψή του αποκαρδιωτική. Μεσο-
τοιχία με τον δικό του, χωρισμένος όμως από έναν ψηλό πέ-
τρινο τοίχο καλυμμένο με γλυσίνες, ο διπλανός κήπος των
Χρυσολωράδων θύμιζε Παράδεισο. Κοίταξε την ευχάριστη
ακαταστασία του πρασίνου, τις κλαδεμένες τριανταφυλλιές,
που περίμεναν ν’ ανθίσουν την άνοιξη, τα παρτέρια με τους
χειμωνιάτικους ανθισμένους νάρκισσους, τις λεμονιές, τις ε-
λιές, τις φορτωμένες μανταρινιές και τη ροδιά στη μέση του
κήπου, κι εκεί, καθισμένη σε μια πολυθρόνα ξύλινη, η Λάου-
ρα Αλφιέρι συνέθετε μόνη της έναν πίνακα του Νικηφόρου
Λύτρα. Φορούσε το βελούδινο λαδοπράσινο παλτό της. Τα
μαλλιά της, τραβηγμένα με μια ασορτί πλατιά κορδέλα, έ-
πεφταν ελεύθερα στους ώμους της και καθόταν με την ακι-
νησία αρχαίου αγάλματος, ενώ στα χέρια της έπαιζε νευρικά
κάτι που έμοιαζε με ένα κομμάτι χαρτί, ίσως μια κάρτα. Ο
Φίλιππος Ρώμας άφησε το μπαλκόνι.

«Συνεχίστε δίχως εμένα, θα επιστρέψω σε λίγο», φώνα-
ξε στον Μοράρη και στα συνεργεία, που μελετούσαν το σπί-
τι του.

Βγήκε γρήγορα στην οδό Πανεπιστημίου και χτύπησε
τη διπλανή πόρτα. Του άνοιξε η Ζαμπέτα σκουπίζοντας τα
χέρια της στην ποδιά της.

«Ω, κύριε Ρώμα, σας περιμέναμε αργότερα! Η κυρία
Χρυσολωρά δεν έχει κατέβει ακόμα».

Τον κοίταξε με τα παρδαλά μάτια της αμήχανη κι εκεί-
νος ζήτησε μόνο να δει την κοντέσα Αλφιέρι.
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«Είναι στον κήπο. Πηγαίνω να την φωνάξω. Περάστε».
Του έδειξε το σαλόνι.
«Δεν είναι ανάγκη», την έκοψε ο Ρώμας, «Θα πάω εγώ

να την βρω».
Η Ζαμπέτα, διστάζοντας, τον οδήγησε στην κουζίνα.
«Από εδώ, περάστε».
Του έδειξε τον κήπο από την ανοιχτή πόρτα.
Την πλησίασε αθόρυβα.
Εκείνη ξαφνιάστηκε όταν τον είδε, αλλά πρόλαβε και το

έκρυψε ενοχλημένη. Τι θέλεις τέτοια ώρα εδώ; Ποιος σε κά-
λεσε να χαλάσεις τη γαλήνη μου; Τα μάτια της ήταν μια
ποικιλία από το πράσινο του κήπου και ο Ρώμας διέκρινε ε-
κείνο της ελιάς, των φύλλων της μανταρινιάς, των λιγού-
στρων και της γλυσίνας, με κάτι πιτσιλιές κίτρινο του α-
σφόδελου στο βάθος. Η Λάουρα σηκώθηκε από την πολυ-
θρόνα και, όπως εκείνη τη μέρα δε φορούσε παπούτσια με
τακούνι, τον κοίταξε από το ίδιο ύψος.

«Είμαι δίπλα με τους μηχανικούς και τους αρχιτέκτονες
για την ανακαίνιση του σπιτιού. Αργότερα θα τους φέρω κι
εδώ, να συνεννοηθούν με τη μητέρα σου για τις δικές σας
αλλαγές, Λάουρα», πέρασε ο Ρώμας κατευθείαν στον ενικό
καταργώντας άχρηστες αποστάσεις, ενώ για πρώτη φορά
δοκίμαζε το όνομά της στα χείλη του, και όπως η Λάουρα
σώπαινε, της είπε χαμογελώντας με την πεισμωμένη ακι-
νησία του προσώπου της:

«Θα ήθελα ν’ ακούσω τη γνώμη σου για τις εργασίες του
σπιτιού. Θα γίνει και δικό σου σε λίγο καιρό. Θέλω να ξέρω
το γούστο σου, για να το φτιάξω όπως σου αρέσει».

«Τα αφήνω όλα στην απόλυτη κρίση κι επιλογή σας, κύ-
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ριε Ρώμα», τόνισε το επίθετό του με μουλαρίσιο πείσμα και
οριοθέτησε ξανά ανάμεσά τους την απόσταση.

Αργότερα, βέβαια, θα του μιλούσε στον ενικό, αλλά θα
τον αποκαλούσε πάντα με το επίθετό του, ενώ όταν θα ήθελε
να τον υποβιβάσει, θα τον φώναζε υποτιμητικά «Άντζουλο».

Ο Ρώμας της ζήτησε τότε να μιλήσουν για το γάμο τους,
για τις πρακτικές λεπτομέρειες, αλλά και για θέματα που θ’
απασχολούσαν τη συμβίωσή τους στο μέλλον.

Η Λάουρα, ενώ προσπαθούσε να μετριάσει το θυμό στη
φωνή της, του ξεκαθάρισε πως δεν τον αγαπούσε, πως τον
παντρευόταν από συνοικέσιο, πως την υποχρέωνε η οικογέ-
νειά της, και στο τέλος, του έθεσε τέσσερις όρους: κλειστό
γάμο –δεν είχε κανένα λόγο να γιορτάσει την κηδεία της
συναισθηματικής της ζωής–, όχι φωτογραφίες γάμου –ν’ α-
παθανατίσουν τι;–, όχι ταξίδι του μέλιτος –πίκρα υπήρχε
στη συνταγή του γάμου τους και όχι μέλι!–, χωριστές κρε-
βατοκάμαρες – αυτό ούτε ήθελε να το σκέπτεται, θα έκλεινε
τα μάτια και θα έλεγε ένα «Πάτερ Ημών», όπως της είχε
συστήσει η θεία Μαργιόλα. Ο Φίλιππος συμφώνησε καλό-
καρδα σε όλα, ακόμα και να παρουσιάσει τους όρους που
του ζητούσε σαν δικές του ιδιοτροπίες, για να την γλυτώσει
από την γκρίνια της μητέρας της, η οποία ήθελε να το κάνει
βούκινο σε όλα τα σαλόνια της Αθήνας. Αλλά τουλάχιστον
μια φωτογραφία να βγάλουν, την παρακάλεσε, γιατί τι άλ-
λο μένει από το γάμο παρά μια φωτογραφία να τους θυμίζει
πώς ήταν η πιο σημαντική μέρα της ζωής τους. Η Λάουρα,
μεγαλόψυχα, του υποσχέθηκε πως θα ποζάριζαν στο φακό
του φωτογράφου, αλλά μετά το γάμο και όχι με νυφικό και
γαμπριάτικο κουστούμι.
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Πριν την αποχαιρετήσει, η Λάουρα, διστάζοντας μόνο για
μερικά δευτερόλεπτα, του έδωσε εκείνο το κομματάκι χαρτί
που παίδευε στα χέρια της, όση ώρα μιλούσαν, και ο Ρώμας
αναγνώρισε αμέσως την κάρτα με την οποία είχε συνοδέψει
τα τριαντάφυλλά του. Την κοίταξε και με έκπληξη είδε υπο-
γραμμισμένα και διορθωμένα από πάνω με κόκκινο μολύβι
τα δυο ορθογραφικά του λάθη. Ξέσπασε σ’ ένα αυθόρμητο
γέλιο που τρόμαξε τα πουλιά του κήπου και αφαίρεσε από
τη συλλογή της Λάουρας ένα ακόμα «όπλο» εναντίον του.

Δε μου αρέσει το γράψιμο, ήθελε να της πει, τα κείμενά
μου είναι γεμάτα ορθογραφικά λάθη, ελάττωμα που δεν μπό-
ρεσα να διορθώσω. Για να γράψω δυο σειρές, μου κοστίζει σε
κόπο και χρόνο, γι ’ αυτό ο σύμβουλός μου φροντίζει την αλ-
ληλογραφία μου, αλλά βλέπεις, πώς να μου γράψει ο Βικέ-
ντιος Μοράρης τα προσωπικά μου σημειώματα σε εσένα,
Λάουρα, που είσαι ό,τι πιο προσωπικό, ό,τι πιο εσωτερικό,
ό,τι πιο κρυφό, ό,τι πιο ακριβό έχω στον κόσμο!

Καθώς την κοίταξε με έρωτα, εκείνη είχε την εντύπωση
πως άκουγε στο σώμα της τους χτύπους της καρδιάς του.
Κι εκεί, στην ηρεμία του κήπου, ο Φίλιππος Ρώμας ένιωσε
την κατάκτηση εκείνης της γυναίκας ως πρόκληση, ως ένα
στοίχημα με τον εαυτό του, και όπως ήταν συνηθισμένος
στις προκλήσεις της ζωής, γιατί μ’ αυτές πάλευε από μι-
κρός, δέχτηκε κι εκείνη της Λάουρας.

�	

Το βράδυ του Σαββάτου, ο Φίλιππος Ρώμας, με απλότητα
και δίχως εθιμοτυπικό, πέρασε στον παράμεσο της Λάουρας
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Αλφιέρι ένα μονόπετρο μεγάλο σαν ρεβίθι μουσκεμένο απο-
βραδίς σε νερό, αγορασμένο από το μεγαλοπρεπές αδαμα-
ντοπωλείο του Γεωργίου Πομόνη, προμηθευτή της βασιλι-
κής Αυλής, στην Ερμού. Εκέινη το δέχτηκε με συγκατάβα-
ση γυναίκας ώριμης, που είναι συνηθισμένη ν’ απλώνουν οι
άντρες στα πόδια της περιουσίες. Οι καλεσμένοι θαύμασαν
το πανάκριβο δώρο, αλλά και τη χειρονομία του γαμπρού,
γιατί το διαμάντι ήταν τόσο μεγάλο και άριστης ποιότητας,
που ο Ρώμας θα είχε ασφαλώς ξοδέψει μια περιουσία.

«Κιμπάρης!» σχολίασε η Κοκόνα Κρυσταλλένια, με την
καραμανλίδικη προφορά της, την οποία, τόσα χρόνια μα-
κριά από την Πόλη, δεν είχε αποβάλει ακόμα.

Και η Μαργιόλα, που συνήθιζε να βάζει γαλλικές λέξεις
στην κουβέντα της, ψιθύρισε στην αδερφή της:

«Τυχερή η κόρη σου, Κατίγκω μου. Είναι πολύ “large”*

ο Ρώμας».
Εκείνη συμφώνησε με σιωπηλή ευγνωμοσύνη στη ζωή:

Σ ’ευχαριστώ, Γρηγορούσα μου!
Για όλους, συμπεριλαμβανομένων της μητέρας της, της

Δάφνης, της θείας Μαργιόλας, του θείου Αριστείδη, των ξά-
δερφών της Νικόλα και Πέτρου, της Κοκόνας Κρυσταλλέ-
νιας, του ξάδερφου Τιμολέοντα Χρυσολωρά, του Βικέντιου
Μοράρη, της Ζαμπέτας, της Ευλαλίας, της πλύστρας, της
παραδουλεύτρας, του Κόκου Πρίφτη, αλλά και των φιλενά-
δων της, των καθηγητριών της, των γειτόνων, του μανάβη,
της ράφτρας, του υποδηματοποιού, της κομμώτριας, των
γνωστών τους, η Λάουρα Αλφιέρι ήταν μια πολύ τυχερή γυ-
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ναίκα, διότι θα γινόταν η σύζυγος ενός αξιόλογου, αυτοδη-
μιούργητου Νεοέλληνα, με εξαιρετικές επενδυτικές ικανό-
τητες, ζάπλουτου, καλού και συνετού, αφοσιωμένου μόνο σ’
εκείνη. Η Θάλεια μόνο εξαιρέθηκε από το μακρύ κατάλογο
των εκστασιασμένων συγγενών, γνωστών και φίλων, γιατί
για την ευφυή αδερφή, η οποία είχε την αποφασιστικότητα
γυναίκας που θέλει να βρίσκεται πάντα στο κέντρο του πε-
πρωμένου της, μετρούσε μόνο η προσωπική καταξίωση. 

Την επόμενη μέρα, καθώς έπαιρναν όλες μαζί πρωινό, η
Θάλεια παρατήρησε με την ησυχία της το μονόπετρο στο
δάχτυλο της Λάουρας.

«Υπάρχουν γυναίκες που περιμένουν μια ζωή κάποιον να
τους περάσει στο δάχτυλο μια “κοτρώνα”, που κατά βάθος
σιχαίνονται και θα σιχαίνονται στην υπόλοιπη ζωή τους,
γιατί πάντα θα τους θυμίζει πως είναι το τρόπαιο μιας αι-
σχρής συνθηκολόγησης», της είπε με ειρωνεία και με μια
δόση κακίας, αλλά η ειρωνεία της έπεσε στην άβυσσο των
πράσινων ματιών της αδερφής της, γιατί η Λάουρα την κοί-
ταξε ήρεμα με υγρό βλέμμα και της είπε:

«Δεν την ήθελα αυτή την “κοτρώνα”, όπως την αποκα-
λείς, Θάλεια. Την φόρεσα για όλες εσάς. Είναι το τρόπαιο
της αισχρής συνθηκολόγησης, όπως πάλι την αποκαλείς,
για να σώσω την οικογένειά μας και να βρείτε εσείς συζύ-
γους της τάξης μας!»

Σηκώθηκε, βγήκε από την τραπεζαρία και δεν της ξανα-
μίλησε για πολλούς μήνες.

Έμεινε η Θάλεια ακίνητη. Είχε ήδη μετανιώσει για τα
λόγια της. Όσο το σκεπτόταν όμως, τόσο ένιωθε πως της
το χρωστούσε της ανεγκέφαλης αδερφής της, γιατί κάποιους
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μήνες πριν, όταν η Θάλεια έγραφε εκείνα τα βασανισμένα
άρθρα στην Εφημερίδα των Κυριών για τη σωτηρία της
Γης, θέμα που εκείνη την εποχή την απασχολούσε για βδο-
μάδες στη σειρά και το οποίο έφερνε μαζί της και στο σπίτι,
ζαλίζοντας την οικογένειά της κατά τη διάρκεια των γευ-
μάτων με «τη σωτηρία της Γης», η Λάουρα, αφήνοντας το
μαχαιροπίρουνο, την είχε κοιτάξει μ’ εκείνο το πράσινο
σκούρο βλέμμα της σαύρας και της είχε πει:

«Ο πλανήτης Γη ξεκίνησε να γυρίζει δίχως τη βοήθειά
σου και, πολύ πιθανόν, γνωρίζει από μόνος του πώς να συνε-
χίσει. Ο πλανήτης Γη θα σωθεί δίχως τη βοήθειά μας. Ό-
μως, αν θέλεις, Θάλεια, να συμβάλεις στη διάσωσή του, σκέ-
ψου την ιδέα ότι το αίμα μας είναι όπως ο ωκεανός και το
σώμα μας όπως η Γη. Έτσι, αν μισείς το μηνιαίο κύκλο σου,
δεν πρόκειται να σώσεις τη Γη, ό,τι και να κάνεις!» Καθώς η
Θάλεια την κοίταζε αποσβολωμένη, η Λάουρα συνέχισε, σαν
ν’ απευθυνόταν σε βλάκα: «Το σώμα μας είναι η Γη. Αν μι-
σούμε το σώμα μας, όπως κάνεις εσύ, δε βοηθούμε τη Γη!»

Πού είχε σοφιστεί η ανεγκέφαλη αδερφή της όλη αυτή τη
φιλολογία της πεντάρας; Τι υπονοούμενα ήταν εκείνα; Τι την
ένοιαζε τη Λάουρα αν η Θάλεια μισούσε τα έμμηνά της –ναι,
ήταν αλήθεια– και δήλωνε πως θα προτιμούσε να έχει τη σω-
ματική ελευθερία των αντρών και καλύτερα να μην είχε γεν-
νηθεί γυναίκα; Καθώς τα θυμήθηκε όλα εκείνα τα ενοχλητι-
κά, σκέφτηκε πως καλά έκανε και «τα ’χωσε» στη Λάουρα.
Θύμωνε που η ωραία αδερφή της δεν ενδιαφερόταν για τίπο-
τε άλλο παρά μόνο για την ομορφιά της και τη μουσική της,
άχρηστα και τα δυο κατά τη γνώμη της. Η Θάλεια πίστευε
πως δεν επιτρεπόταν μια Αθηναία του 1902 να μην έχει πολι-
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τική συνείδηση, να μην την νοιάζει η άθλια κατάσταση των
νοσοκομείων της πόλης, η αργοπορία της ασφαλτόστρωσης
των αθηναϊκών δρόμων, να μην ενδιαφέρεται για την οικονο-
μική κρίση, τη βουλευτοκρατία ή την κακή φορολογία που ε-
πιβάρυνε περισσότερο τις λαϊκές τάξεις. Όταν η Θάλεια προ-
σπαθούσε να της ξυπνήσει την πολιτική συνείδηση, η ανεγκέ-
φαλη Λάουρα –περίπτωση ανέλπιδη– απαντούσε:

«Μισώ την πολιτική, γιατί δεν είναι ούτε τέχνη ούτε ε-
πιστήμη, παρά μόνο μια ακατάσχετη και βαρετή λογοδιάρ-
ροια!»

Μακάρι ο Φίλιππος Ρώμας να ήταν ορφανός! Αυτό επι-
θυμούσε η Λάουρα, να μην είχε οικογένεια, για να μη γνώ-
ριζε ποτέ ούτε η ίδια, αλλά ούτε κανένας από την οικογένειά
της, εκείνη τη γυναίκα των λαϊκών τάξεων, που ένιωθε ά-
βολα όλο το βράδυ της δεξίωσης, σαν τη μύγα μες στο γά-
λα, τριγυρισμένη από τους αριστοκράτες Χρυσολωράδες,
μέσα στην πληθώρα των αγαθών τους, γιατί η Κατίγκω εί-
χε ξεπεράσει τον εαυτό της με το ξένο χρήμα, το οποίο,
τρεις μέρες νωρίτερα, είχε πιστωθεί στον προσωπικό της
λογαριασμό στην Τράπεζα Ελλάδος, και μπορούσε να ξοδέ-
ψει κατά βούληση, ισοφαρίζοντας ανέχειες και ταπεινώσεις
του παρελθόντος. Να μην υπήρχε ούτε κι εκείνος ο ανεμο-
δαρμένος αδερφός, σκοτεινός και αμίλητος, που, αν τουλά-
χιστον δεν άνοιγε το στόμα του, κανένας δε θα έπαιρνε χα-
μπάρι πως ήταν παταλός. Όμως, το άνοιξε. Κάποια στιγμή
κατά τη διάρκεια του δείπνου, σταμάτησε να τρώει, κοίτα-
ξε έντονα τη Λάουρα στα μάτια και την ρώτησε δυνατά:

«Για ποιο λόγο και με ποιο ντοκουμέντο είπες τον αδερ-
φό μου τον Άντζουλο σκύλο;»
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Εκείνη πέτρωσε και δεν ήξερε τι να απαντήσει. Μέσα
στην αναστάτωση που δημιουργήθηκε, μέχρι να σκεφτεί
κάτι να του πει, έσκυψε η Ευλαλία με αγάπη.

«Έχει γλωσσοδέτη, το πουλάκι μου», βρήκε να πει ντρο-
παλά και του έβαλε ξανά το πιρούνι στο χέρι.

Όμως, εκείνη τη στιγμή ρεζιλευόταν όχι μόνο ο Ρώμας,
αλλά και η οικογένεια Χρυσολωρά μαζί! Ο Ζανής συνέχισε
να τρώει, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Αλλά είχε, γιατί ό-
λοι οι καλεσμένοι στο δείπνο, ακόμα και ο Φίλιππος Ρώμας,
ένιωσαν ξαφνικά άβολα. Το πρόβλημα ήταν εκεί, εκεί και
καθισμένο ανάμεσά τους, σαν ένα κακό σπυρί γεμάτο πύον,
σαν ένα κακοφορμισμένο απόστημα, και κανένας δεν μπο-
ρούσε να το αγνοήσει πια, ούτε η μητέρα της, προπαντός αυ-
τή η συμφεροντολόγα! Η Λάουρα ήθελε να την ρωτήσει:

«Είσαι ευχαριστημένη τώρα; Το χρήμα που πιστώθηκε
στο λογαριασμό σου αξίζει όλο αυτό το ρεζιλίκι;».

Σώπασε όμως, γιατί είχαν ήδη τελειώσει το φαγητό και
η Κατίγκω προσκάλεσε τους καλεσμένους της να περάσουν
στο σαλόνι, για να σερβίρει καφέ, γλυκά και κονιάκ. Η μη-
τέρα της, η τέλεια οικοδέσποινα, σαν ένας στρατάρχης, διηύ -
θυνε τη βραδιά με χαμηλόφωνες οδηγίες στη Ζαμπέτα κι ε-
κείνη με τη σειρά της στην Ατταλιώ και τη Σαμαλτάνα,
ντυμένες και οι δυο με μαύρο φόρεμα και άσπρες κεντημέ-
νες ποδιές. Είχαν εκτάκτως επιστρατευτεί για το επίσημο
δείπνο, το οποίο η Λάουρα απαγόρευσε να το αποκαλέσουν
«αρραβώνα» και η μητέρα της μεγαλόκαρδα της έκανε το
χατίρι, όπως ένας ενήλικας ενδίδει στο καπρίτσιο ενός παι-
διού, προπαντός όταν αυτό το καπρίτσιο δεν του κοστίζει
τίποτα. Η Κατίγκω έλαμπε με κάτι από την παλιά της αρ-
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χοντιά και κυριαρχούσε στο σαλόνι της, όπως μόνο οι Χρυ-
σολωράδες της χαρισάμενης εποχής ήξεραν να δεσπόζουν,
να υπερέχουν, να εξουσιάζουν. Υπήρχε όμως και κάτι άλλο
στα μάτια της μητέρας της εκείνο το βράδυ και δεν ήταν
μονάχα η ικανοποίηση επειδή η ζωή τής τα γύριζε όλα πί-
σω. Η Λάουρα δεν μπορούσε να εξηγήσει τι ήταν αυτό, για-
τί, βυθισμένη στη δική της απελπισία, δεν πρόσεξε κάποιες
ματιές της Κατίγκως και του Βικέντιου Μοράρη, αιωρού-
μενες μέσα στο σαλόνι όλο το βράδυ, οι οποίες έκαιγαν κι έ-
βαζαν φωτιά στα εύφλεκτα.

Η συζήτηση είχε γενικευτεί και οι καλεσμένοι σχολίαζαν
την επικαιρότητα, την πόλη, την κρίση των ηθών. Η θεία
Κρυσταλλένια έσκυβε κάθε τόσο στο αυτί της Λάουρας:

«Είναι ένας αμνός ο Φίλιππος, κοκόνα μου».
Εκείνη ήθελε να της πει: «Ψήστε τον και φάτε τον ε-

σείς!» αλλά σώπασε και την κοίταξε με το ειρωνικό της χα-
μόγελο, που τα έλεγε όλα δίχως λόγια.

Ο Φίλιππος Ρώμας κάθισε κοντά στη Λάουρα, μεθυσμέ-
νος από το άρωμά της. Από απέναντι, η Κατίγκω είχε στή-
σει αυτί. Άκουσε την κόρη της να μιλάει χαμηλόφωνα μαζί
του για την Αθήνα. Έφταναν στα αυτιά της κάποια κομμά-
τια, κάποιες λέξεις απαξιωτικές για την πόλη.

«... δεν είναι τέλεια… ολόκληρη ένα λάθος… τίποτα σω-
στό… πολλές φορές νιώθω πως μοιάζει με φυλακή!»

Δε θυμόταν την ωραία κόρη της να είχε στο παρελθόν μι-
λήσει τόσο πολύ και με τέτοιο πάθος για άλλα θέματα ε-
κτός από το πιάνο, τη μουσική και τις «Πολωνέζες» του
Σοπέν. Έφριξε η Κατίγκω. Έμεινε αποσβολωμένη σαν να
έπαθε ξαφνική πάρεση. Κατάφερε να σηκωθεί από την πο-
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λυθρόνα και πλησίασε τη Λάουρα μ’ ένα χαμόγελο παγω-
μένο, το οποίο περιείχε μια υπόσχεση ξεκαθαρίσματος λο-
γαριασμών αργότερα. Σου το είπα χιλιάδες φορές και θα
σου το πω όσες ακόμα χρειάζεσαι για να το εμπεδώσεις: Ό-
λα πρέπει να φαίνονται εντάξει, της Αθήνας συμπεριλαμβα-
νομένης, ακόμα κι αν δεν είναι, γιατί εμείς είμαστε το παρά-
δειγμα αρχοντιάς για όλους. Την έστειλε στην κουζίνα με
κάποια ηλίθια πρόφαση, μόνο για να σώσει την κατάσταση,
να μην πάρει φόρα το παλιοκόριτσο και τα χαλάσει όλα. Ά-
κου εκεί, μισεί την Αθήνα, που μέχρι πριν από πέντε λεπτά
την λάτρευε! Είδε τον Φίλιππο να της χαμογελάει με κατα-
νόηση. Μη φοβάσαι, Κατίγκω, ό,τι και να πει, ό,τι και να
κάνει, δε με πειράζει. Εγώ την λατρεύω έτσι όπως είναι, την
καθησύχασε με το βλέμμα του και η Κατίγκω ντράπηκε
για τη μικροπρέπειά της να μη χάσουν τον γαμπρό. Ήρθα
και θα μείνω, Κατίγκω, η περιπλάνησή μου στον κόσμο τε-
λείωσε εδώ. Έφτασα στον προορισμό μου!

«Έχετε ακούσει την ανιψιά μου να παίζει πιάνο;» ρώτη-
σε η Μαργιόλα τον Ρώμα.

«Όχι, κυρία Μπαλτατζή, δεν είχα την τύχη», της απά-
ντησε εκείνος και ήθελε να τιμωρήσει τον εαυτό του, που ά-
φησε να του ξεφύγει κάτι τόσο σημαντικό για το αντικείμε-
νο του πόθου του.

«Ω, κύριε Ρώμα, τότε δε γνωρίζετε ακόμα τίποτα για τη
Λάουρα!»

Ζήτησαν επίμονα να τους παίξει κάτι από το ρεπερτόριό
της. Δεν μπόρεσε ν’ αρνηθεί. Πέρασαν στην αίθουσα μουσι-
κής και η Λάουρα κάθισε στο πιάνο. Η Θάλεια ξίνισε τα
μούτρα της. Πάντα η ανεγκέφαλη αδερφή της έκλεβε την
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παράσταση. Το ακροατήριο σώπασε με απαντοχή. Η Κατί-
γκω μόνο πήρε θέση απέναντί της για να την ελέγχει. Έ-
νιωσε το βλέμμα της μητέρας της να καίει το πρόσωπό της.
Πρόσεξε, καημένη μου, μην κάνεις καμιά αποκοτιά και μας
ντροπιάσεις! σαν να χάραζε η Κατίγκω με καυτό σίδερο
την απειλή πάνω στο δέρμα της κόρης της. Όμως, η Λάου-
ρα δε θα της έδινε ποτέ την ικανοποίηση να κριτικάρει αρ-
γότερα τη συμπεριφορά της, γιατί η μουσική ήταν ό,τι πο-
λυτιμότερο είχε, προπαντός εκείνο το βράδυ, και μονάχα το
πιάνο της μπορούσε να παρηγορήσει αυτό το κάτι το ρευ-
στό, το οποίο από ώρα έκλαιγε μέσα της, θρηνώντας τα υ-
περβολικά νιάτα της, που πήγαιναν χαμένα. Δίχως δεύτερη
σκέψη, διάλεξε την «“Πολωνέζα”, έργο 53», τη λεγόμενη
«Ηρωική», εκείνη που την έκανε συνήθως να αισθάνεται
πως ετοιμάζεται για πόλεμο, και ακούμπησε τα δάχτυλά
της στα πλήκτρα. Το μονόπετρο παιχνίδισε λάμψεις πολύ-
τιμες, βάζοντας αμέσως φωτιά στο πείσμα της. Σκόρπισε
απλόχερα τις πρώτες οκτάβες από το εξαιρετικό κομμάτι,
σιγανά και δίχως να επιταχύνει, ενώ, με μαεστρία που προ-
ανήγγελλε μια θριαμβευτική και τραγική πορεία, έφτασε
στο κρεσέντο και προετοίμασε την ατμόσφαιρα για ένα ορ-
μητικό και πανηγυρικό τέλος, μεταφέροντας στο ακροατή-
ριο ρίγη και συναισθήματα. Η μουσική και ποιητική ωρι-
μότητά της άγγιζε το τέλειο. Η δεξιοτεχνία της τους μέθυ-
σε και ο Φίλιππος συλλογίστηκε πως εκείνη η γυναίκα ήταν
η ουσία των ημερών της ζωής του, τελεία και παύλα! Τότε ο
Ζανής Ρώμας, ο άνθρωπος-σκιά, ξεπερνώντας τις νοητές
γραμμές του, σηκώθηκε και πλησίασε στο πιάνο, με μια
παράξενη μεγαλοπρέπεια. Η Λάουρα κοίταξε τον ανεμο-
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δαρμένο νέο άντρα, που τα τραυματικά βιώματα του είχαν
κλέψει τη λαλιά: ωραίο πρόσωπο, μέτωπο ψηλό, λεπτά χα-
ρακτηριστικά, μαλλιά ελεύθερα μέχρι τους ώμους. Καθώς
τελείωνε την «Πολωνέζα» και πριν το ακροατήριο ξεσπάσει
σε χειροκροτήματα, από πείσμα στη μητέρα της έπαιξε και
τραγούδησε το «Luz de Luna». Αναστήθηκαν πεθαμένοι.
Έστησαν χορό τα φαντάσματα. Έκλαψε η Δάφνη Ατζαγιό-
λι από το πορτρέτο της. Τον Ζανή Ρώμα παρέσυρε ξαφνικά
μια ακατανίκητη έλξη σ’ εκείνο το «τραπέζι» που σκόρπιζε
τους περίεργους ήχους. Μια ορμή ανέβαινε από τα σπλάγ-
χνα του, καθώς κοίταζε εκείνη τη μάγισσα. Για ποιο λόγο
και με ποιο ντοκουμέντο είπες τον αδερφό μου τον Άντζουλο
σκύλο; Τότε σηκώθηκε η Ευλαλία, τον τράβηξε απαλά από
το χέρι και τον οδήγησε πίσω στην καρέκλα του. Όταν αρ-
γότερα, μέσα στο αμάξι που τους γύριζε στον Πειραιά, ο
Φίλιππος Ρώμας κοίταξε στα μάτια την Ευλαλία με μια
σιωπηλή ερώτηση, εκείνη τού έσφιξε το χέρι, σαν να τον
παρηγορούσε προκαταβολικά.

«Θα κινδυνέψεις για χάρη της, Φίλιππε, αλλά αξίζει τον
κόπο και τα δάκρυα».
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Η  Ξ Υ Π Ο Λ Υ Τ Η  Τ Ω Ν  Α Θ Η Ν Ω Ν
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Κ
ΟΙΜΑΤΑΙ ΑΠΟΨΕ Η ΑΘΗΝΑ, ΚΟΙΜΑΤΑΙ Ο ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ,
η Ακρόπολη, η πλατεία Συντάγματος, κοιμούνται
και οι καινούργιες συνοικίες της πόλης: το Μετα-

ξουργείο, η Νεάπολη, το Κολωνάκι. Η Λάουρα Αλφιέρι ξα-
γρυπνά με όλες τις αισθήσεις της σε συναγερμό. Αύριο, Σάβ-
βατο 27 Σεπτεμβρίου του 1902, παντρεύεται. Το δωμάτιο
κολυμπά στο σκοτάδι. Το σύμπαν μοιάζει με μια καμπάνα α-
ναποδογυρισμένη πάνω από την Αθήνα. Τα συναισθήματά
της δε γνωρίζουν λέξεις απόψε. Σιωπή, υπερβολική σιωπή.
Ίσως απόψε, παραμονή του γάμου της, ανακαλύψει τη μυ-
στική σχέση που συνδέει τα γεγονότα μεταξύ τους. Τα άστρα
κάνουν τον αιώνιο κύκλο τους με αφάνταστη βραδύτητα. Ο
ουρανός είναι σκοτεινός, σκεπασμένος με σύννεφα, και αν
βρέξει αύριο, η θεία Κρυσταλλένια, που τα βλέπει όλα ρόδινα
και κανένα αρνητικό γεγονός δεν μπορεί να λυγίσει την έμφυ-
τη αισιοδοξία της, επηρεασμένη από τα είκοσι χρόνια παρα-
μονής της στη Σικελία, θα της πει: «Sposa bagnata, sposa
fortunata!»* Μέσα στο μισοσκόταδο του δωματίου, κρεμα-
σμένο στο εξωτερικό φύλλο της ντουλάπας, φέγγει λευκό το
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νυφικό της από δαντέλα «Βαλανσέ», ειδική παραγγελία στον
παρισινό οίκο μόδας του Γουόρθ. Πάνω στην πλάτη της πο-
λυθρόνας βρίσκεται ακουμπισμένη η μαργαριταρένια «κου-
άφ» με το τούλινο πέπλο, στο κάθισμα οι ολομέταξες κάλ-
τσες και στο πάτωμα τα νυφικά της παπούτσια, μεταξωτά,
με τακούνι λαξεμένο προς τα μέσα. Έχουν φτιαχτεί στα μέ-
τρα της, με σχέδιο ξεσηκωμένο από γαλλικό φιγουρίνι μό-
δας, από το υποδηματοποιείο «Η Πρόοδος» του Ζωιόπου-
λου, ο οποίος είναι και προμηθευτής της βασιλικής Αυλής. Τα
εσώρουχά της, αρωματισμένα με σακουλάκια λεβάντας, βρί-
σκονται μέσα στο συρτάρι της τουαλέτας της. Ολομέταξα κι
αυτά, γιατί η μητέρα της, για να υποστηρίξει την εγχώρια
παραγωγή, παρήγγειλε στο υφαντουργείο Καρασταμάτη της
Σπάρτης όλα τα υφάσματα της προίκας της. Τα προσωπικά
της υπάρχοντα, μαζί με τα φορέματα, παλτά, καπέλα, ταγέρ,
στολές ιππασίας, όλα μοντέλα γνωστών σχεδιαστών, τα ο-
ποία έφτασαν από το Παρίσι, αλλά και αυτά που ράφτηκαν ε-
πί παραγγελία στην Αθήνα, στον οίκο μόδας της Παριζιάνας
ράφτρας Ρένας Λομόν, έχουν όλα μεταφερθεί στο σπίτι του
Φίλιππου Ρώμα. Η απειλητική συλλογή όπλων του πατέρα
της, αποτελούμενη από σπαθιά, περίστροφα και καραμπίνες,
βρήκε θέση στη βιβλιοθήκη του διπλανού μεγάρου Ρώμα. Το
πορτρέτο της γιαγιάς της κρεμάστηκε πάνω από το τζάκι
του καινούργιου σπιτιού. Το πιάνο της μεταφέρθηκε στο δω-
μάτιο μουσικής. Το διπλανό σπίτι –το «μέγαρο Ρώμα» όπως
το αποκαλεί η Ευλαλία σε μια κρίση μεγαλειότητας, κατά το
«μέγαρο Χρυσολωρά»– από αύριο θα στεγάσει την καινούρ-
για της ζωή. Ό,τι γνώριζε για τον εαυτό της μέχρι απόψε, θα
πρέπει να το ξεχάσει, γιατί από αύριο, στις έντεκα το πρωί, η
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κοντέσα Λάουρα Αλφιέρι θ’ ανήκει στον Φίλιππο Ρώμα, νό-
μιμο ιδιοκτήτη της, και ούτε λόγος πια για εκείνη. Θα ζει ό-
πως ένα εξωτικό φυτό στο θερμοκήπιο, που του ακινητοποίη -
σαν την όρεξη για ζωή. Απόψε, παραμονή του γάμου της, ξα-
γρυπνά και κανένα θαύμα δε θα έρθει να την σώσει, ούτε η θέ-
ληση ούτε η λογική ούτε ο έρωτας.

Η Λάουρα Αλφιέρι πίστευε πως ο σημαντικός άνθρωπος
στη ζωή της θα ερχόταν πάνω σε άσπρο άλογο, ενώ ο Φίλιπ-
πος Ρώμας μπήκε με τα πόδια από την πόρτα της κουζίνας.
Κανένα άλογο, καμιά ορχήστρα να παίζει τα βαλς του
Στράους, μόνο μια γενεαλογία βαρκάρηδων, οι οποίοι προ-
βιβάστηκαν σε καρβουνιάρηδες, και το άρωμα ενός άντρα
που είχε πετύχει τους στόχους του όλους ή σχεδόν όλους,
γιατί ο τελευταίος και μεγαλύτερος όλων ήταν εκείνη η Βαλ-
κυρία. Η Λάουρα, εδώ και πολύ καιρό, ήταν θλιμμένη και
αυτό ενοχλούσε τους γύρω της. Στην αρχή, έδειχναν κατα-
νόηση για λίγο, κατόπιν ανυπομονούσαν και περίμεναν να
της περάσει όπως η γρίπη, ο πονοκέφαλος ή ο πονόδοντος.
Στο τέλος, θύμωναν όταν την έβλεπαν να κλαίει συχνά.

«Φτάνει πια μ’ αυτή τη μύξα κάθε μέρα. Πάρ’ το απόφα-
ση!»

Είχαν λόγια τα δάκρυά της, αλλά πήγαιναν χαμένα, για-
τί η Κατίγκω, με συνοπτικές διαδικασίες, είχε αποφασίσει
για το μέλλον της.

Για τη Λάουρα και την Κατίγκω οι μήνες είχαν περάσει
μέσα σε μια θύελλα λέξεων: Καβγάδες, παρακλήσεις, κα-
τηγορίες, απειλές, προσβολές, ενώ τα συνεργεία των μηχα-
νικών κι εργατών πηγαινοέρχονταν στα δυο σπίτια και δη-
μιουργούσαν ακαταστασία και σκόνη. Πολύ σύντομα, ο Βι-
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κέντιος Μοράρης πλήρωσε την υποθήκη και φρόντισε να ε-
πιστρέψουν στην οικογένεια Χρυσολωρά σχεδόν όλοι οι πί-
νακες και τα αντικείμενα τα οποία η Κατίγκω είχε βάλει ε-
νέχυρο. Γέμισαν ξανά οι τοίχοι με τα κάδρα των σπουδαίων
ζωγράφων, οι αρζαντιέρες με τα πολύτιμα αντικείμενα, οι
γωνίες του σαλονιού με τα βενετσιάνικα τραπεζάκια και τις
κινέζικες λάμπες. Επέστρεψαν οι πορσελάνες «Μάισεν», τα
σερβίτσια «Μπακαρά», οι κρυστάλλινοι πολυέλαιοι, οι βιεν-
νέζικοι καθρέφτες και το ελβετικό ρολόι της τραπεζαρίας,
οικογενειακό κειμήλιο από τον προπάππο του κόμη Φρα-
γκίσκου Αλφιέρι. Καθώς η Λάουρα, από πείσμα και μόνο,
έπαιζε στο πιάνο τη «Βαρκαρόλα» του Σοπέν κι έμενε α-
διάφορη στο καθημερινό πηγαινέλα των αρχιτεκτόνων, ο
Φίλιππος Ρώμας αναγκάστηκε να ζητήσει τη βοήθεια της
Κατίγκως για την ανακαίνιση του σπιτιού του, γιατί η κο-
σμοπολίτισσα πεθερά του είχε εξαιρετικό γούστο και πάθος
για αντικείμενα γνωστών σχεδιαστών του 1800.

«Μη σκεφτείς τα χρήματα, Κατίγκω. Αφού η κόρη σου
δεν ενδιαφέρεται, αγόρασε εσύ ό,τι νομίζεις πως θα της α-
ρέσει», της είπε, έχοντας πια περάσει και οι δυο στον ενικό,
γιατί δε γίνεται να μιλούν στον πληθυντικό δυο άνθρωποι οι
οποίοι ενδιαφέρονται για ανανέωση, καινοτομία, αισθητική
και ποιότητα, και περνούν την περισσότερη μέρα μαζί να
διαλέγουν ταυτόχρονα για δυο σπίτια ταπετσαρίες ζωγρα-
φισμένες στο χέρι για τους τοίχους, κουρτίνες, πολύτιμα α-
ντικείμενα, λάμπες, κιγκλιδώματα σκαλιστά, υφάσματα
για καναπέδες σαλονιού και καρέκλες τραπεζαρίας, ξύλινες
επενδύσεις «μπουαζερί» και παρκέ, μάρμαρα για τα μπά-
νια και πλακάκια για τις κουζίνες.
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«Ξύπνα, κοιμωμένη της Αθήνας, το σπίτι σου φτιάχνεται
δίχως εσένα. Αφήνεις τους άλλους ν’ αποφασίσουν για δικά
σου πράγματα. Θα έρθει η ώρα που θα μετανιώσεις!» σκόρ-
πιζε προφητείες η Ζαμπέτα στη Λάουρα κάθε πρωί, αλλά ε-
κείνη την παραμέριζε αδιάφορα και κατέβαινε στον κήπο.

Όταν επισκευάστηκαν τα έπιπλα της Κατίγκως και ήρθε
η ώρα να διαλέξουν τα καινούργια για το σπίτι του Ρώμα,
δυο ήταν οι λέξεις: ομορφιά και άνεση. Εκείνος, σε μια κρίση
τελειότητας, ως τελευταία υπερβολή, έφερε ειδικό συνεργείο
από την Ιταλία και φρεσκάρισε όλες τις τοιχογραφίες και ο-
ροφογραφίες των δωματίων των δυο σπιτιών. Στο τέλος, η
Κατίγκω και ο Φίλιππος συμφώνησαν και κατεδάφισαν τον
τοίχο που χώριζε τους δυο κήπους, ο οποίος εμπόδιζε την ά-
μεση επικοινωνία των ενοίκων, κι έτσι ο Ρώμας διεύρυνε στο
δικό του χώρο τους στάβλους και το αμαξοστάσιο, για να
χωρέσει τις άμαξές του και το αυτοκίνητο. Ο κήπος μεγά-
λωσε, ενώ η χάραξη και η φύτευση έγιναν σύμφωνα με εγ-
γλέζικο σχέδιο από ειδικούς κηπουρούς του Βασιλικού Κή-
που της Αθήνας. Φυτεύτηκαν καινούργια δέντρα, δημιουρ-
γήθηκαν παρτέρια με λουλούδια και, στο τέλος, παρέλαβαν
από την Ισπανία πενήντα τριανταφυλλιές Γρανάδας, οι οποίες
ήρθαν με πλοίο από τη Βαρκελώνη. Όταν τελείωσαν οι ερ-
γασίες, το αποτέλεσμα ήταν εκλεπτυσμένο και αρμονικό,
μια σκηνογραφική αφθονία, ένα επιβλητικό παλκοσένικο, το
οποίο προσκαλούσε τον επισκέπτη να σταθεί και να θαυμά-
σει το επίτευγμα δυο ανθρώπων, οι οποίοι έβαλαν ο ένας τα
χρήματα και ο άλλος το γούστο.

Όπως ο Ρώμας είχε υποσχεθεί στην Κατίγκω, μέχρι τα
τέλη Ιουνίου και τα δυο σπίτια ήταν έτοιμα. Όσο πλησίαζαν
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οι μέρες της μετακόμισης, ο Φίλιππος έδωσε οδηγίες στον
αμαξά του να προσλάβει προσωπικό για το στάβλο και τον
κήπο, ενώ η Ευλαλία έπρεπε να διαλέξει τη μαγείρισσα και
τις καμαριέρες.

«Τα βγάζω πέρα μόνη μου, Άντζουλε, δε χρειάζομαι
βοήθεια», τον πρόλαβε εκείνη.

«Οι δουλειές θα είναι περισσότερες, Ευλαλία. Το σπίτι
είναι μεγαλύτερο από αυτό του Πειραιά. Θα έχουμε δεξιώ-
σεις και τραπέζια», την προειδοποίησε.

Η νονά του ζήτησε αμέσως να δει τη Λάουρα. Την βρήκε
στο αίθριο του μεγάρου Χρυσολωρά να ρεμβάζει στη θέα της
Αθήνας. Μπήκε αμέσως στο θέμα, δίχως περιττές εισαγωγές:

«Το νοικοκυριό θα είναι δικό σου. Εσύ πρέπει ν’ αποφα-
σίσεις τι θέλεις και ποιον θέλεις να βάλεις στο σπίτι σου».

Εκείνη, από πείσμα, σκέφτηκε ν’ αρνηθεί, να κάνει την
αδιάφορη, αλλά τελευταία στιγμή κρατήθηκε. Κοίταξε αφ’
υψηλού τη λαϊκή γυναίκα που είχε το θράσος να την ενοχλεί
και να της μιλάει στον ενικό. Καταλάβαινε πως δεν ήταν δυ-
νατό να παίρνουν πάντα οι άλλοι αποφάσεις για λογαριασμό
της. Με κρύα καρδιά, συμφώνησε τότε με την Ευλαλία να
προσλάβουν μαγείρισσα και μια καμαριέρα.

«Προς το παρόν. Αργότερα, βλέπουμε», είπαν και οι δυο.
«Μην ανησυχείς, Λάουρα. Θα τα οργανώσω όλα εγώ. Το

σπίτι σου θα λειτουργεί όπως ένα ελβετικό ρολόι», βιάστη-
κε να την καθησυχάσει η Ευλαλία.

Πώς κατάντησα, να περιστοιχίζομαι από πλέμπα! σκέ-
φτηκε η Λάουρα, αλλά είδε στα καθαρά μάτια της Ευλα-
λίας μια συμπάθεια κι ένιωσε για μια στιγμή ένοχη.

Με λυμένο το πρόβλημα του προσωπικού, ο Ρώμας κα-
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νόνισε τη μετακόμιση για την πρώτη βδομάδα του Ιουλίου
και η Κατίγκω αφιέρωσε όλο το χρόνο της στις προετοιμα-
σίες του γάμου. Οι περαστικοί από την οδό Πανεπιστημίου
σταματούσαν να χαζέψουν τα δυο μέγαρα, γιατί εκείνη την
εποχή δεν υπήρχαν πολλές οικοδομές, παλιές ή νέες, τις ο-
ποίες μπορούσε να επιδείξει η Αθήνα.

�	

Κοιμάται η Αθήνα, κοιμούνται οι αθηναϊκοί δρόμοι, το Πα-
γκράτι, η Καισαριανή, η Πλάκα, ο λόφος του Στρέφη, ο Κο-
λωνός, το Θησείο, τα Πετράλωνα, ο λόφος του Φιλοπάππου,
οι Αμπελόκηποι. Η Λάουρα Αλφιέρι απόψε ξαγρυπνά γιατί
αύριο παντρεύεται.

Εκείνους τους μήνες της αναταραχής, οι εργάτες μπαινό-
βγαιναν στο μέγαρο της οδού Πανεπιστημίου με πειθαρχία
στρατιωτικού τάγματος και δεν υπήρχε δωμάτιο δίχως σκό-
νη και δίχως έπιπλα σκεπασμένα με σεντόνια. Ένα πρωινό
του Απρίλη, χτύπησε την εξώπορτα ο Τιμολέων Χρυσολω-
ράς και ζήτησε να δει την Κατίγκω. Η Ζαμπέτα τον πέρασε
στη βιβλιοθήκη και πήγε να την φωνάξει. Ο ξάδερφος πε-
ρίμενε κάποια λεπτά αμήχανος μέσα στο χάος του οικοδο-
μικού οργασμού, ενώ αμφέβαλλε αν είχε διαλέξει τη σωστή
μέρα και ώρα να της μιλήσει για το προσωπικό του θέμα
που τον απασχολούσε εδώ και καιρό. Όταν η Κατίγκω
μπήκε στο δωμάτιο, τον βρήκε όρθιο, έτοιμο να πάρει το
καπέλο και το παλτό του και να φύγει.

«Μου φαίνεται πως ήρθα σε ακατάλληλη στιγμή», είπε ο
Χρυσολωράς διστάζοντας.
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«Δεν υπάρχει ακατάλληλη στιγμή για εσένα, Τιμολέο-
ντα. Είσαι πάντα ευπρόσδεκτος. Δε θα βρω ποτέ τα σωστά
λόγια να σ’ ευχαριστήσω για ό,τι έκανες για εμάς», πέρασε
αμέσως η Κατίγκω σε μια λιτανεία ευγνωμοσύνης, όπως έ-
κανε τον τελευταίο καιρό, όταν συναντούσε τον Τιμολέοντα
Χρυσολωρά.

Εκείνος την έκοψε:
«Άσε τις ευχαριστίες, Κατίγκω, δεν είμαστε ξένοι. Χαί-

ρομαι που φάνηκα χρήσιμος». Κατόπιν, τοποθέτησε καλύ-
τερα το μονόκλ στο μάτι του και την κοίταξε αναποφάσι-
στος. «Σήμερα ήρθα να συζητήσω μαζί σου κάτι που με βα-
σανίζει από καιρό».

Η Κατίγκω τον κοίταξε ερωτηματικά. Ένας ξαφνικός
αέρας, που μύριζε αγιόκλημα και γιασεμιά, άνοιξε το γερτό
παραθυρόφυλλο και μέθυσε τα αντικείμενα μέσα στη βι-
βλιοθήκη.

Ο Τιμολέων Χρυσολωράς σηκώθηκε και πλησίασε στο
παράθυρο. Πήρε ανάσες άνοιξης, η οποία εκείνη τη χρονιά
είχε φτάσει στην Αθήνα καθυστερημένη. Γύρισε και κοίτα-
ξε την ξαδέρφη του.

«Κατίγκω, μη βιαστείς να με κρίνεις αρνητικά. Θέλω τη
γνώμη σου γιατί σκέπτομαι από καιρό να ζητήσω την Κρυ-
σταλλένια σε γάμο», της είπε ντροπαλά, νιώθοντας στην η-
λικία του ξαφνικά γελοίος.

Η Κατίγκω έμεινε μ’ ανοιχτό το στόμα. Ώστε αυτό ήταν
που παίδευε τον Τιμολέοντα εδώ και μήνες και όλο κάτι ήθε-
λε να μου πει και όλο δεν το έλεγε! Τον κοίταξε εμβρόντητη.
Για φαντάσου, έρωτας να ’ναι η αιτία!

«Γέρασα, Κατίγκω. Τόσα χρόνια ξεγελούσα τον καιρό
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και τον εαυτό μου κι έμεινα στο τέλος μόνος. Στη ζωή απέ-
κτησα όλα όσα γύρεψα. Μου λείπουν όμως οι δυο κολόνες
της ανθρώπινης ύπαρξης: φιλία και αγάπη. Είμαι σίγουρος
πως αυτά τα δυο μόνο στην Κοκόνα μπορώ να τα βρω. Γι’
αυτό ήθελα να σου μιλήσω από καιρό, να μου πεις τη γνώμη
σου. Νομίζεις πως θα δεχτεί η Κρυσταλλένια;»

Αναστέναξε και την κοίταξε ερωτηματικά.
Η Κατίγκω έψαχνε, αλλά δεν έβρισκε τα λόγια της. Πά-

ντα πίστευε πως η ζωή εξελίσσεται σε φάσεις και υπάρχει
ένας καθορισμένος χρόνος για κάθε φάση, με απόλυτα αυ-
στηρά χρονικά όρια: βρεφική ηλικία, παιδική ηλικία, εφη-
βεία, γάμος, οικογένεια, ωριμότητα, γηρατειά, θάνατος. Μια
γυναίκα εξήντα δύο χρόνων, όπως η Κοκόνα Κρυσταλλένια,
το μόνο που θα έπρεπε να περιμένει και να εύχεται στη ζωή
ήταν τα «καλά στερνά» και όχι νυφικά και ανθοδέσμες. Τώ-
ρα ανατρέπονταν όλες οι σιγουριές της, πάνω στις οποίες
είχε στηρίξει τη ζωή της και για τις οποίες δεν είχε αναρω-
τηθεί ποτέ αν εξυπηρετούσαν το μεγάλωμά της. Με πόνο
αντιλαμβανόταν πως τόσα χρόνια τις κουβαλούσε πάνω
της, σαν σαβούρα, και πως αυτές οι υποτιθέμενες σιγουριές
και το «τι θα πει ο κόσμος» καθόριζαν τη ζωή της. Ένιωσε
στα μάτια της να καίνε δάκρυα, αλλά δεν ήξερε αν ήταν δά-
κρυα ανακούφισης για την κερδισμένη επίγνωση ή δάκρυα
χαράς για τη θεία της. Σηκώθηκε όρθια.

«Πάω αμέσως να την φωνάξω, Τιμολέοντα», του είπε με
ένα δακρυσμένο χαμόγελο και βγήκε από τη βιβλιοθήκη.

Ο χρόνος, καθώς περνούσε κι έφευγε, δεν τρόμαζε την Κο-
κόνα Κρυσταλλένια. Τα γηρατειά που έρχονταν δεν ένιωθε ότι
ήταν το τέλος του κόσμου. Πίστευε πως ο θάνατος θα ήταν για
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εκείνη όπως μια προσωρινή τύφλωση και πως έπειτα από λίγο
καιρό θα ξανάβρισκε το φως της σε μια άλλη διάσταση. Η Κο-
κόνα Κρυσταλλένια ήταν η άχρονη βασίλισσα μιας παλιάς ε-
ποχής και ζούσε τη βραχύτητα της ζωής και το πέρασμα του
χρόνου δίχως δράματα, με κουράγιο και μια εσωτερική ηρεμία
που την έκανε πιο όμορφη από όσο ήταν στα νιάτα της.

«Μα, είμαι ήδη εξήντα δύο χρόνων. Δεν είμαι μεγάλη
για γάμο;» ρωτούσε με χάρη έφηβης την Κατίγκω και τη
Μαργιόλα, ενώ έχυνε δάκρυα γλυκά, όπως η μαγιάτικη
βροχή. Δοξασμένο το όνομά σου, Κύριε!

«Θεία Κοκόνα, με τη συμβατική εκτίμηση της ζωής,
ναι, είσαι μεγάλη, αλλά εξαρτάται από το πώς αισθάνεσαι
εσύ η ίδια. Ό,τι και να σου πούμε εμείς, δεν είμαστε ειδικοί
να γνωρίζουμε ποιο είναι το καλό σου. Μόνο εσύ η ίδια είσαι
ειδική και μόνο για τον εαυτό σου», της είπε η Κατίγκω α-
γκαλιάζοντάς την.

«Μα, δεν είναι γελοίο στην ηλικία μου; Ρεζίλι θα γίνουμε
στη γειτονιά!» προβληματιζόταν η Κοκόνα.

«Θεία, ξέχνα τους γείτονες. Ζήσαμε σκεπτόμενες πάντα
τον κόσμο. Στο τέλος, άθελά μας, του παραδώσαμε τη δύ-
ναμή μας και τώρα αυτός ορίζει τις ζωές μας», απαντούσε
με υπομονή η Κατίγκω, ενώ η Μαργιόλα, συντηρητικότατη,
συμφωνούσε πως, ναι, θα γίνουν ρεζίλι στην αθηναϊκή καλή
κοινωνία, η σύζυγος ενός Αριστείδη Μπαλτατζή, καθηγητή
Πανεπιστημίου, να έχει θεία με το ένα πόδι στον τάφο, που
παντρολογιέται!

«Και μην τολμήσεις, θεία Κρυσταλλένια, να βάλεις νυφι-
κό!» την απέτρεπε γεμάτη φρίκη.

«Μα, για ποιο νυφικό μιλάς, Μαργιόλα μου; Στην ηλικία
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μου; Ένα απλό φόρεμα θα βάλω», την καθησύχαζε η Κοκό-
να, και κατόπιν εξομολογήθηκε με τα πολλά στις ανιψιές της:
«Εμένα άλλο με απασχολεί. Δεν είμαι παρθένα! Τι θα πω
του Τιμολέοντα;»

Η Μαργιόλα έφριξε:
«Γιατί, θεία Κοκόνα, έχεις σκοπό να… να… σ’ αυτή την

ηλικία; Ανήκουστα πράγματα! Και με ποιον έχασες την
παρθενιά σου;»

Κοκκίνισε μέχρι τις ρίζες των μαλλιών της. Άνοιξε τη
βεντάλια της κι έκανε αέρα στο πρόσωπό της νευρικά. Ένα
ένα τα έβγαζε στη φόρα η θεία τους! Οι ξένες επιρροές, αυ-
τές φταίνε για όλα, αυτές τούς στρέβλωσαν το χαρακτήρα,
είκοσι χρόνια στα ξένα, μ’ όποιον δάσκαλο καθίσεις, τέτοια
γράμματα θα μάθεις, «χαλαρά ήθη», αυτός ήταν ο δάσκα-
λος της θείας της και της αδερφής της!

Η Κατίγκω όμως, που γνώριζε την ιστορία με τον Α-
τζαγιόλι, καθησύχασε τη θεία της:

«Δε νομίζω πως ο Τιμολέων θα έχει πρόβλημα».
Αλλά η Κοκόνα συνέχιζε:
«Και πώς θα ζήσω μακριά σας;»
«Θεία, το σπίτι σου θα είναι ένα τετράγωνο πιο πάνω α-

πό το δικό μου και πέντε λεπτά με τα πόδια από το σπίτι
της Μαργιόλας!»

«Και ποιος θα ρίχνει στις κόρες σου αγιασμό όταν θα εί-
ναι έτοιμες να βγουν από την πόρτα, Κατίγκω μου;»

Ζαλίστηκε από τα πολλά ερωτήματα η Κοκόνα, έπεσε
το βράδυ στο κρεβάτι με πονοκέφαλο. Στο τέλος, έβαλε να
δουλέψει η κοινή λογική της. Είναι μικρή η ζωή, δεν ξέρω
τι συμβαίνει αύριο, αν καθυστερήσω να πάρω απόφαση,
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μπορεί και να τα έχω τινάξει μέχρι τότε, σκέφτηκε και, κα-
θώς θυμήθηκε πάλι το θάνατο, πιστή στις παλιές καλές με-
θόδους, έστειλε τη Ζαμπέτα στην Ερμού 44, στο φαρμα-
κείο «Ο Όφις», να φέρει το φαρμακοποιό να της κάνει α-
φαίμαξη με βδέλλες, για ν’ απαλλαγεί από το άρρωστο αίμα
και ν’ αποφύγει, για καλό και για κακό, κανέναν νταμπλά.

Στις 15 Ιουλίου του 1902, έφεραν στο σπίτι τον ιερέα από
το εκκλησάκι της Αγίας Δύναμης στην οδό Μητροπόλεως
και, σε μια σεμνή τελετή, σύμφωνη με τον τρόπο που είχε
ζήσει, στεφανώθηκε τον Τιμολέοντα Χρυσολωρά, με δόξα
και τιμή. Φορούσε ένα καινούργιο ταφταδένιο γκρι-αρζάν
φόρεμα κι έλαμπε από χαρά στο πλευρό του. Στον παράμε-
σό της γυάλιζε η χρυσή βέρα μαζί με ένα δαχτυλίδι με ρου-
μπίνια, που της είχε περάσει ο γαμπρός στο δάχτυλο το ίδιο
πρωινό, ενώ στην καρδιά της φούσκωνε η απαντοχή των
προσδοκιών για τις νυχτερινές περιπέτειες που την περίμε-
ναν. Πριν όμως μεταφέρει τα πράγματά της στο σπίτι του
Τιμολέοντα στην Αγχεσμού, βγήκε στο παράθυρο της κά-
μαράς της και πέταξε στον κήπο το πορσελάνινο βάζο που
προόριζε για τις στάχτες της. Έγινε θρύψαλα.

�	

Κοιμάται η Αθήνα, κοιμούνται οι πλατείες Ομονοίας, Λου-
δοβίκου,* Ηρώων στου Ψυρρή, κοιμάται και το Μοναστηρά-
κι, η πλατεία Βαρβακείου, η πλατεία Ζαππείου. Η Λάουρα
Αλφιέρι απόψε ξαγρυπνά γιατί αύριο παντρεύεται.
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Η Ευλαλία Νιφοράτου και η Ζαμπέτα Χαρβαλιά συνα-
ντήθηκαν στον κοινό κήπο των δυο μεγάρων μια μέρα δίχως
μνήμη. Έδωσαν τα χέρια και χαιρετήθηκαν με επιφύλαξη.
Για μια στιγμή μυρίστηκαν, όπως δυο ζώα που δεν ξέρουν
ακόμα αν θα παραδοθούν σε ερωτοτροπίες ή σε μια θανατη-
φόρα μάχη, και περιμένουν έτοιμα σ’ επιφυλακή. Για λό-
γους που κανένας από τις δυο οικογένειες δεν μπόρεσε κα-
τόπιν να εξηγήσει, διάλεξαν τον πόλεμο με μερικές ανακω-
χές πού και πού, για να ξεκουράζονται και ν’ ανακτούν τις
δυνάμεις τους. Ήταν μια αρματωμένη ειρήνη με καβγάδες,
προσβολές και ψυχρές ευγένειες, όταν τις ζητούσαν οι περι-
στάσεις. Η Ευλαλία θεωρούσε τη Ζαμπέτα ένα απομεινάρι
του Διαβόλου στη γη. Η Ζαμπέτα πίστευε πως η Ευλαλία,
γυναίκα με λαϊκές ρίζες κατά τα άλλα, είχε τρελαθεί από τα
πλούτη του βαφτισιμιού της και σήκωσε τη μύτη ψηλά, ξε-
χνώντας την ταπεινή της καταγωγή.

«Ποια νομίζει πως είναι, η σιχαμένη;» γκρίνιαζε η Ζα-
μπέτα στην πλύστρα και την παραδουλεύτρα, οι οποίες από
τον Ιούλιο εργάζονταν καθημερινά στο μέγαρο Χρυσολωρά.

Τίποτε απ’ όσα πίστευε η Ευλαλία και η Ζαμπέτα, η μια
για την άλλη, δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. Τα
υπερέβαλλαν, τα πολλαπλασίαζαν, τα πρόσθεταν: Δύο συν
δύο κάνουν πέντε, γιατί έβαζαν και τις δικές τους σάλτσες.
Η έχθρα τους έμπαινε στις κουζίνες και, ευτυχώς, παρέμενε
στα κατώτερα στρώματα, δεν ανέβαινε τη σκάλα, δεν εισέ-
βαλλε στα υπόλοιπα δωμάτια, αλλά δημιουργούσε μια ανυ-
πόφορη ένταση, η οποία έκανε να πάλλονται τα πιάτα στις
πιατοθήκες, να κουδουνίζουν τα ποτήρια στα ντουλάπια και
να χτυπιούνται μεταξύ τους τα μαχαιροπίρουνα στα συρτά-
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ρια. Για να μην καταστραφούν τα σερβίτσια ή γκρεμιστούν
στο τέλος τα δυο σπίτια, απέφευγαν να συναντιούνται. Δεν
έβγαιναν ποτέ στον κήπο και οι δυο μαζί, ούτε για ν’ απλώ-
σουν την πλύση, ενώ παρακολουθούσαν κρυφά η μια την άλ-
λη και ήξεραν να περιγράψουν, με ανατριχιαστικές λεπτομέ-
ρειες και με ακρίβεια μικροσκοπίου, τα ελαττώματά τους
και τα σουσούμια τους. Κανένας από τις δυο οικογένειες δεν
μπορούσε να σκεφτεί κάτι πρωτότυπο για να βάλει τέλος σ’
εκείνη την αδικαιολόγητη αντιπάθεια, όταν η γάτα της Νερ-
τίλας Πρίφτη γέννησε ένα και μοναδικό γατί. Ο Κόκος Πρί-
φτης σκέφτηκε πως ένα ζώο θα μπορούσε ίσως να ενώσει τις
δυο γυναίκες, όπως μόνο τα ζώα ξέρουν να ηρεμούν τα πνεύ-
ματα και ν’ αποκαλύπτουν τα καλύτερα συναισθήματα των
ανθρώπων. Φεύγοντας το απόγευμα της Κυριακής από το
σπίτι της Νερτίλας, πήρε κρυφά τη γάτα, την έβαλε στον
κόρφο του και, όταν το βράδυ έφτασε στην Αθήνα, την αμό-
λησε στο κήπο των Χρυσολωράδων. Ήταν ένα ζώο με βλέμ-
μα βασιλικό και συμπεριφορά απαξιωτική και περιφρονητι-
κή, σε αντίθεση με το συνηθισμένο τρίχωμά του. Νιαούριζε
όλο το βράδυ έξω από τα παράθυρα και κανένας δεν έκλεισε
μάτι. Τα ξημερώματα, αγανακτισμένες και οι δυο γυναίκες,
βγήκαν στον κήπο να βρουν τον υπεύθυνο της αϋπνίας τους.
Η Ευλαλία και η Ζαμπέτα συναντήθηκαν ανάμεσα στα πε-
ριποιημένα παρτέρια με τα μυριστικά και η γάτα τρίφτηκε
στα πόδια τους ζητώντας χάδια και φαγητό.

«Τι να κάνουμε;» Κοίταξε η μια την άλλη. «Να την κρα-
τήσουμε», συμφώνησαν ξεχνώντας για μια στιγμή την α-
μοιβαία αντιπάθειά τους. «Πρέπει να της βρούμε όνομα»,
είπαν και οι δυο, αλλά, συνηθισμένες στην αντιπαλότητα,
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δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν ούτε στο όνομα της γάτας,
και για να μη μαλλιοτραβηχτούν, της έδωσε η καθεμιά το
δικό της. Στο μόνο που συμφώνησαν και οι δυο ήταν πως έ-
να ζώο το οποίο ανήκε στις οικογένειες Χρυσολωρά και
Ρώμα έπρεπε, οπωσδήποτε, να έχει όνομα κι επίθετο. Στη
Ζαμπέτα φάνηκε πως η γάτα είχε εμφάνιση αριστοκρατι-
κή, αλλά τρόπους χωριάτισσας και την ονόμασε Ασπασία
Καρακίτσου, ενώ η Ευλαλία, από αντίδραση, αποφάσισε
πως η γάτα είχε εμφάνιση χωριάτισσας αλλά τρόπους κυ-
ρίας και της έδωσε το όνομα Τασούλα Καλλιγά. Ο Κόκος
Πρίφτης παραιτήθηκε από οποιανδήποτε ειρηνευτική προ-
σπάθεια. Ας τα βρούνε μόνες τους, συλλογίστηκε. Η γάτα
όμως συνήθισε ν’ ακούει και στα δυο ονόματα.

�	

Κοιμάται η Αθήνα, κοιμάται η Βιβλιοθήκη, το Πανεπιστή-
μιο, η Ακαδημία, κοιμάται το Πολυτεχνείο, το Αρσάκειο,
το Αστεροσκοπείο, ο βυζαντινός ναός της Αγίας Ειρήνης. Η
Λάουρα Αλφιέρι απόψε ξαγρυπνά γιατί αύριο παντρεύεται.

Στην Αθήνα, κατά τη διάρκεια της αλλαγής των εποχών,
ο καιρός σταματούσε αναποφάσιστος. Ο Φίλιππος Ρώμας,
άνθρωπος για όλες τις εποχές, ερχόταν στο μέγαρο της οδού
Πανεπιστημίου κάθε σούρουπο, όπως οι κακές σκέψεις. Η
Λάουρα ήθελε ν’ αρπάξει ένα από τα κυνηγετικά όπλα του
πατέρα της και να τον τουφεκίσει. Εκείνος όμως, πιστός κι
ερωτευμένος, ερχόταν όλη τη διάρκεια της περιόδου του αρ-
ραβώνα, όχι για να επιβλέπει την πρόοδο της ανακαίνισης
του σπιτιού του, αλλά την πρόοδο των συναισθημάτων της
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Λάουρας: μήπως της είχε περάσει ο θυμός, το πείσμα, μή-
πως διακρίνει επιτέλους λίγη συμπάθεια στο πράσινο βλέμμα
της. Δεν έβλεπε πως η Λάουρα δεν τον αγαπούσε; Πως τον
αντιπαθούσε; Πως ίσως και να τον σιχαινόταν; Όχι, γιατί οι
ευτυχισμένοι άνθρωποι είναι τυφλοί και κουφοί. Εκείνη τον
βασάνιζε με χίλιους τρόπους. Έβρισκε όλα τα τρωτά του ση-
μεία και τα μεγέθυνε επίτηδες. Κάθε σημείωμα, κάθε ερω-
τική επιστολή που τολμούσε να της στείλει, η Λάουρα την
περνούσε από ορθογραφικό έλεγχο, σημείωνε με κόκκινο μο-
λύβι τα λάθη του και του την επέστρεφε υποτιμητικά. Μάθε
να γράφεις πρώτα σωστά Ελληνικά, Άντζουλε! Του διάβαζε
ακόμα και ποίηση. Ο Ρώμας δεν καταλάβαινε τα ποιήματα,
αλλά, για να την ευχαριστήσει και μόνο, την άκουγε παρα-
συρμένος από την ωραία φωνή της, και όταν η Λάουρα στύ-
λωνε πάνω του τα μάτια της ερωτηματικά –τι κατάλαβες α-
πό το ποίημα, Άντζουλε;–, συνερχόταν και δοκίμαζε με την
τετράγωνη λογική του να της εξηγήσει. Η Λάουρα τον κοί-
ταζε με το υποτιμητικό βλέμμα της, το οποίο φορούσε ειδικά
σ’ εκείνες τις περιπτώσεις, όταν ήθελε να τον υποβιβάσει και
να του τονίσει το πόσο διέφεραν σε όλα.

«Άντζουλε, την ποίηση δεν πρέπει να την καταλαβαίνεις
με το μυαλό. Πρέπει να την νιώθεις με την καρδιά», του έ-
λεγε, σαν να τον οίκτιρε, υπονοώντας πως εκείνος ίσως να
μη διέθετε τέτοια.

Δεν καταδέχτηκε να μπει ούτε μια φορά στην «Ντέμ-
λερ» του Φίλιππου.

«Κύριε Ρώμα, αυτά είναι για τους νεόπλουτους».
Τον κοίταζε ειρωνικά, σαν να τον έφτυνε, ενώ εκείνος την

παρακαλούσε:
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«Πάμε μια βόλτα, Λάουρα. Μπορεί να σου αρέσει».
Τον κοίταζε υποτιμητικά.
«Καημένε Άντζουλε, που θέλεις και αυτοκίνητο! Περιο-

ρίσου στις άμαξές σου!» έκλεινε τη συζήτηση και του γύρι-
ζε την πλάτη.

Όταν κανένα μαρτύριο δε στεκόταν ικανό να τον αποθαρ-
ρύνει ή να σβήσει το ερωτευμένο χαμόγελο από το πρόσωπό
του, εκείνη φρόντιζε να λείπει από το σπίτι τις ώρες που την
επισκεπτόταν. Όμως, ο Ρώμας την έβρισκε πάντα. Ήταν ι-
κανός να γυρίσει όλη την πόλη για να την ανακαλύψει, άλλο-
τε στην Πλάκα, στην οδό Πατησίων, στο Βασιλικό Κήπο,
άλλες φορές στην οδό Κηφισίας. Η άνοιξη είχε προχωρήσει,
οι μέρες είχαν μεγαλώσει, η Αθήνα φορούσε τα ανοιξιάτικά
της – αχ, και πώς της πήγαιναν! Η Λάουρα, για να τον ξεπο-
δαριάσει, άρχισε να μακραίνει τις διαδρομές της, μέχρι το α-
πόγευμα που βρέθηκε να περπατάει στην έρημη οδό Διονυ-
σίου Αρεοπαγίτου. Ο Ρώμας την πρόφτασε εκεί, στον ωραίο
δρόμο με τις νεραντζιές, ίδια απόχρωση με το πράσινο των
ματιών της. Το αττικό τοπίο και η Λάουρα συνέθεταν ζω-
γραφικό πίνακα: «Ανοιξιάτικο αθηναϊκό δειλινό των αρχών
του 20ού αιώνα, με φιγούρα γυναίκας ντυμένης στα άσπρα».

«Παιδί μου, δε θέλω ν’ απομακρύνεσαι ολομόναχη μέσα
στην ερημιά!»

Την κοίταξε ο Φίλιππος με ανησυχία κι έρωτα, καθώς η
Λάουρα ντύθηκε το πορτοκαλί φως του ηλιοβασιλέματος:
η Λάουρα Αλφιέρι και πίσω τα νεοκλασικά της Διονυσίου
Αρεοπαγίτου, η Λάουρα και πίσω τα ερείπια του Ηρωδείου.
Τόλμησε τότε να περάσει απαλά το χέρι του κάτω από το
μπράτσο της και την τράβηξε προς την Πύλη του Αδριανού.
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Εκείνη δεν έφερε αντίρρηση. Κοιτάχτηκαν για μια στιγμή
στα μάτια. Τα δικά του λειωμένη σοκολάτα, τα δικά της πρά-
σινα της χλωροφύλλης. Η Ακρόπολη έριξε το μεγαλείο των
ερειπίων της σαν σκιά πάνω στο σύμπλεγμά τους και η Λά-
ουρα κατάλαβε πως, ό,τι και να έκανε, με όσα μαρτύρια και
να δοκίμαζε την υπομονή του, δε θα γλύτωνε από τον Φί-
λιππο Ρώμα. Εκείνος είχε έρθει για να μείνει, και θα έμενε!
Τον ακολούθησε ευθυτενής, ενώ αρωμάτιζε αόριστα τον αέ-
ρα. Επέστρεψαν στο σπίτι και οι δυο σιωπηλοί, με την υπο-
ψία πως κάτι ανεπαίσθητο είχε αλλάξει στη σχέση τους. Η
Κατίγκω πέρασε την ωραία κόρη της αμέσως από ανάκρι-
ση: Γιατί αυτή η σιωπή του Φίλιππου Ρώμα; Τι είχε συμβεί
μεταξύ τους; Μήπως του είχε πει κάτι και τον πρόσβαλε ή
τον ενόχλησε; Δεν έβλεπε την ώρα και τη στιγμή να την πα-
ντρέψει, για να γλυτώσει από την καθημερινή αγωνία μή-
πως κάνει κάτι άπρεπο, το παλιοκόριτσο, και τιναχτούν όλα
στον αέρα. Για τις δυο γυναίκες, οι μήνες περνούσαν με πολ-
λούς καβγάδες, αιματηρούς διαξιφισμούς, αισχρούς εκβια-
σμούς, ετοιμόρροπες ανακωχές και μια αρματωμένη ειρή-
νη, η οποία δεν κατάφερνε να ξεγελάσει κανέναν, ενώ η Κα-
τίγκω, στη μυστικότητα της κάμαράς της, έσβηνε καθημε-
ρινά από το ημερολόγιό της τις μέρες που υπολείπονταν μέ-
χρι το γάμο, ευχαριστώντας σιωπηλά το Θεό για καθεμιά η
οποία περνούσε, δίχως να έχει διώξει τον Φίλιππο Ρώμα
μακριά από την κόρη της.

Τα δώρα του η Λάουρα τα δεχόταν ψυχρά και πάντα με
προσποιητή αδιαφορία, λες και της τα χρωστούσε. Ο Ρώμας
τα διάλεγε να είναι πρωτότυπα και αναπάντεχα, μήπως
μπορέσει ν’ αγγίξει τις χορδές της καρδιάς της. Και τα κα-
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τάφερε όταν της χάρισε ένα λευκό αραβικό άλογο. Πρώτα
της έφερε τη δερμάτινη σέλα. Η Λάουρα άνοιξε το τεράστιο
πακέτο στη μέση του χολ. Έσκυψε, μύρισε το εξαιρετικής
ποιότητας δέρμα, το άγγιξε με τα ακροδάχτυλά της και τον
κοίταξε με απορία. Αυτό το βλέμμα της περίμενε ο Ρώμας.
Δίχως να πει λέξη, την πήρε σιωπηλά από το χέρι, άνοιξε
την εξώπορτα, σαν ταχυδακτυλουργός, κι εκεί, έξω από το
σπίτι της, στη φασαρία της οδού Πανεπιστημίου, που ήταν
γεμάτη φοιτητές οι οποίοι έκαναν συγκέντρωση έξω από το
Πανεπιστήμιο, της παρουσίασε το ωραίο άλογο. Δικό της,
δικό της! Μόνο εκείνη η πεπειραμένη αμαζόνα, η οποία στη
Σικελία ίππευε από μικρή και στην Αθήνα σταματούσε την
κυκλοφορία στους δρόμους όταν βρισκόταν πάνω στα δανει-
κά άλογα του Πρίφτη, μπορούσε να εκτιμήσει την αξία αυ-
τού του δώρου. Μια φωνή τής ξέφυγε άθελά της. Έφερε το
χέρι της στο στόμα να προλάβει και την κραυγή από τα βά-
θη του «είναι» της και κατέβηκε τη μαρμάρινη σκάλα. Α-
γκάλιασε το άλογο, το χάιδεψε ανάμεσα στα αυτιά, πέρασε
την παλάμη της στη χαίτη του, το έκανε δικό της εκεί στο
δρόμο, με το λαό και τους φοιτητές να κατευθύνονται προς
τη Μητρόπολη με συνθήματα, ενώ ο Φίλιππος Ρώμας μετά-
νιωνε εκείνη τη στιγμή γιατί δεν είχε γεννηθεί άλογο. Στην
οδό Πανεπιστημίου έμειναν όλα μετέωρα. Η Κοκόνα Κρυ-
σταλλένια από το παράθυρο του σαλονιού σταύρωσε το σύ-
μπλεγμά τους: Ρώμα, Λάουρα και άλογο.

«Πρέπει να του δώσεις ένα όνομα, Λάουρα».
Ο Φίλιππος την κοίταξε ευτυχισμένος. Επιτέλους, επι-

τέλους, ένα συναίσθημα από μέρους της!
Εκείνη, για να τον τιμωρήσει επειδή κατάφερε να την
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κάνει να ξεχάσει για μερικά λεπτά το πείσμα της, σήκωσε
τα πράσινα μάτια της.

«Σ’ ευχαριστώ, κύριε Ρώμα. Θα το ονομάσω Φίλιππο!»
του είπε με φωνή που με δυσκολία έκρυβε ένα θρίαμβο.

Το Μάιο ο Ρώμας χρειάστηκε να φύγει για δουλειές στο
Λονδίνο. Έλειψε ένα μήνα και της έστειλε τριάντα επιστο-
λές, γεμάτες πάθος και ορθογραφικά λάθη, οι οποίες συνέχι-
σαν να φτάνουν για καιρό και μετά την επιστροφή του. Η
Λάουρα τις διόρθωσε και τις φύλαξε στο συρτάρι της για να
του τις δώσει πίσω. Ο Φίλιππος επέστρεψε ύστερα από τέσ-
σερις βδομάδες με δώρα για όλους: Γραφομηχανή για τη
Θάλεια: «Για ν’ αρχίσεις το μυθιστόρημά σου», της ψιθύρισε
κι εκείνη έμεινε άφωνη. Ποδήλατο για τη Δανάη: «Για να
κάνεις τις βόλτες σου στο Βασιλικό Κήπο», της είπε κλείνο-
ντάς της το μάτι κι εκείνη ντράπηκε, γιατί ο αρραβωνιαστι-
κός της αδερφής της όχι μόνο είχε καταλάβει τον καημό της,
αλλά και πως ο καημός της λεγόταν Νικόλας Μπαλτατζής.
Κατόπιν, ο Φίλιππος της παρουσίασε και το καβαλέτο από
ξύλο κέδρου, τους μουσαμάδες, την παλέτα, τα χρώματα.
«Αυτό είναι το δώρο μου για την εισαγωγή σου στη Σχολή
Καλών Τεχνών, Δανάη». Έσκυψε και την φίλησε στο μά-
γουλο. «Και εις ανώτερα!» της ευχήθηκε. Για την Κοκόνα
Κρυσταλλένια είχε φέρει κιάλια θεάτρου από φίλντισι, γιατί
παρακολουθούσε κάθε χρόνο όλες τις θεατρικές παραστά-
σεις της Αθήνας. Για την Κατίγκω μια βελούδινη κάπα, με
τελειώματα από ερμίνα. Για τη Ζαμπέτα ένα καπέλο, ενώ
δεν είχε ξεχάσει ούτε τις γυναίκες που δούλευαν στο σπίτι,
για όλες είχε φέρει ένα δώρο. Φύλαξε για το τέλος το βελού-
δινο κουτί με το διαμαντένιο διάδημα για τη Λάουρα: «Αυτό
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το αγαλματένιο κεφάλι χρειάζεται ένα στέμμα», της είπε
και την έστεψε βασίλισσα της ζωής του μπροστά σε όλους,
και χειροκρότησαν, ακόμα και η Θάλεια, η οποία κορόιδευε
τέτοιες χειρονομίες και τίποτα δεν μπορούσε να την απο-
σπάσει από τον πόλεμό της εναντίον των αντρών. Η Λάουρα
έγινε έξαλλη από το θυμό της –με δώρα θέλει να μας ρίξει ό-
λους, “φοβού τους Δαναούς… φοβού τους Δαναούς…”–, αλ-
λά δεν υπήρχε χώρος για θυμούς, γιατί εκείνη η θύελλα των
δώρων είχε αναστατώσει την ομήγυρη. Ξυπνήστε, ανόητοι,
είναι πονηρός ο Ζακυνθινός «καρβουνιάρης», θέλει να σας ε-
ξαγοράσει, να εξαγοράσει την αποδοχή σας, την αγάπη σας,
ούρλιαζαν τα σωθικά της και ξέχασε να του επιστρέψει τις
ανορθόγραφες επιστολές του, αλλά η νύχτα είχε προχωρήσει
και όλοι πέθαιναν από συγκίνηση και κούραση και ήταν ώρα
να το διαλύσουν απόψε και κάθε απόψε από εδώ και πέρα.

Η Λάουρα θύμωνε καθώς αντιλαμβανόταν πως η οικο-
γένειά της είχε υποκύψει στη γοητεία του Φίλιππου Ρώμα.
Ακόμα και η Θάλεια είχε λυγίσει στη γοητεία του, γοητεία
ενός άντρα ασήμαντου στην εμφάνιση κατά τα άλλα, ο ο-
ποίος ήξερε ν’ ακούει το συνομιλητή του, ακόμα κι όταν αυ-
τός ήταν γυναίκα. Ο Φίλιππος έβλεπε τη Θάλεια αμίλητη,
βιαστική και αφηρημένη, κλεισμένη στο μοναχικό κόσμο
της συγγραφής και πάντα τρεχάτη να προλάβει κάτι ή κά-
ποιο ραντεβού.

«Γιατί είσαι πάντα τόσο βιαστική, Θάλεια;» την ρώτησε
ο Φίλιππος ένα απόγευμα, όταν την πέτυχε μόνη της στο
σαλόνι.

«Φοβάμαι μη δεν προλάβω να κάνω αυτό που πρέπει να
κάνω», του απάντησε αόριστα για να τον αποφύγει.
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«Και τι είναι αυτό το τόσο σημαντικό;» συνέχισε ο Φί-
λιππος κι εκείνη είδε στα μάτια του πραγματικό ενδιαφέρον.

«Ν’ ανοίξω τα μάτια των γυναικών και να σώσω τον κό-
σμο», του απάντησε διστακτικά. Κι εκεί, στην ηρεμία του
σαλονιού, στον άντρα της ανεγκέφαλης αδερφής της, ο ο-
ποίος την ενθάρρυνε με το καθαρό του βλέμμα, όπως κανέ-
νας άλλος δεν είχε κάνει μέχρι τότε, μίλησε για τα σχέδιά
της και τους αγώνες της να ευαισθητοποιήσει τις γυναίκες
της Αθήνας: «Δεν τους δίνεται η ευκαιρία στη ζωή να τα
δώσουν όλα, Φίλιππε». Στο τέλος, με τις αντιστάσεις της
παραδομένες, του είπε για το όνειρό της: να γράψει ένα μυ-
θιστόρημα για την ιστορία της οικογένειάς της.

«Ελπίζω να με συμπεριλάβεις μέσα σ’ αυτό, Θάλεια»,
της είπε ο Φίλιππος με αφάνταστη κατανόηση και της έ-
σφιξε συνωμοτικά το χέρι.

«Αξίζεις καλύτερη γυναίκα από την αδερφή μου, Φίλιπ-
πε. Την έχεις μυθοποιήσει, αλλά είναι πολύ λίγη για εσένα»,
τόλμησε να του πει εκείνη ξαφνικά και ο Ρώμας την κοίταξε
για λίγο σκεπτικός.

«Τα πράγματα στη ζωή δεν είναι πάντα αυτά που φαίνο-
νται, Θάλεια. Οι σχέσεις των ανθρώπων είναι πολύπλοκες.
Υπάρχουν δυναμικές πίσω από τις σχέσεις. Τις περισσότερες
φορές, δεν είναι εύκολο να τις κατανοήσουμε», της απάντη-
σε, αλλά αναγκάστηκαν να σταματήσουν απότομα τη συζή-
τηση, γιατί στο σαλόνι μπήκαν η Κατίγκω με τη Δανάη και
ύστερα από λίγο επέστρεψε και η Λάουρα από τον περίπατό
της. Έβγαλε το καπέλο της και το πέταξε ανέμελα πάνω
στην πολυθρόνα. Κάθισε στον καναπέ, κοίταξε τον Φίλιππο
και του χάρισε την ειρωνική ματιά της. Το δωμάτιο μύρισε
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τριαντάφυλλα. Στις εφτά, χτύπησε την εξώπορτα ο Βικέ-
ντιος Μοράρης, καλεσμένος της Κατίγκως για φαγητό, και
ο Φίλιππος Ρώμας για πρώτη φορά αναρωτήθηκε, με ένα
χαμόγελο που κατάφερε να κρύψει έγκαιρα, τι δουλειά είχε
ο σύμβουλός του τόσο συχνά στο σπίτι της πεθεράς του.

�	

Κοιμάται η Αθήνα, η πόλη των πόνων. Μόνο η Λάουρα Αλ-
φιέρι απόψε ξαγρυπνά, γιατί αύριο παντρεύεται, και δεν υ-
πάρχει τίποτα στον κόσμο να την προετοιμάσει για μια ζωή
με κάποιον που δεν αγαπάει, τον οποίο σιχαίνεται. Βασανί-
ζεται από αυτό και συγχρόνως απελπίζεται γι’ αυτό. Είναι
βαθιά άρρωστη, αλλά και μαγεμένη από τον Φίλιππο Ρώμα.
Δίχως προίκα, τι άλλο θα μπορούσε να κάνει στη ζωή; Ποια
«καριέρα» ν’ ακολουθήσει, όπως έλεγε και η Θάλεια, μια κο-
ντέσα ξεπεσμένη; Ασφαλώς, της συζύγου κάποιου πλουσί-
ου, ο οποίος θα την είχε αγοράσει μαζί με τους τίτλους της,
και, παρόλο που φοβερές ιστορίες της έρχονταν στο μυαλό,
από αυτές τις οποίες είχε ακούσει κατά καιρούς για διάφορες
γνωστές της, η συγκεκριμένη «καριέρα» της συζύγου του
Φίλιππου Ρώμα της φαινόταν ξαφνικά πιο ασφαλής. Ζούσαν
και οι δυο από καιρό σε αμηχανία. Η Λάουρα δεν ήξερε αν
τον μισεί ή όχι. Εκείνος δεν μπορούσε να βρει το στίγμα της.
Ποια ήταν, στην πραγματικότητα, η γυναίκα που θα πα-
ντρευόταν; Τι της άρεσε εκτός από το να παίζει πιάνο, να ξε-
νυχτάει διαβάζοντας, να κοιτάζει την πανσέληνο από το αί-
θριο του σπιτιού της και να σοφίζεται πρωτότυπους τρόπους
για να του δείχνει την αντιπάθειά της; Τι ζητούσε από τη
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ζωή; Η Λάουρα πολλές φορές μετάνιωνε για τον τρόπο της.
Όταν την έπιανε το πείσμα –πείσμα ήταν; Τέρας ήταν!–, έ-
παιρνε φόρα, κι όποιον έπαιρνε ο χάρος. Κατόπιν μετάνιωνε,
αλλά δε ζητούσε ποτέ συγγνώμη. Στο κάτω κάτω, δεν τον
είχε διαλέξει η ίδια τον Φίλιππο Ρώμα, άλλοι τής τον επέβα-
λαν. Τα ήθελε όλα δικά της. Τα είχε όλα δικά της. Δε χρεια-
ζόταν ν’ απολογηθεί για τον κακό της χαρακτήρα. Αν του ά-
ρεσε, αλλιώς «τη βόλτα του», όπως έλεγε η Ζαμπέτα, όταν
αναφερόταν στον Κόκο Πρίφτη. Όμως, με έναν περίεργο
τρόπο και παρά τους φόβους της Κατίγκως, αντί ν’ αποδυ-
ναμωθεί, ο αρραβώνας τους δυνάμωσε με όλες τις αντιθέ-
σεις, τις διαφορές τους και το τεράστιο πείσμα της Λάουρας
να τον βασανίζει με χίλιους τρόπους.

Κοιμάται η Αθήνα, και να, επιτέλους, η Λάουρα Αλφιέρι
κλείνει τα μάτια για λίγες ώρες ευεργετικού ύπνου πριν ξη-
μερώσει η μέρα του γάμου της.

�	

Η Λάουρα Αλφιέρι ξύπνησε ξημερώματα, όταν η νύχτα δεν
ήταν πια νύχτα και η μέρα δεν ήταν ακόμα μέρα. Καθώς
περνούσε η ώρα, το σκοτάδι, εγκαταλείποντας το δωμάτιο,
αποτραβιόταν σιγά σιγά από την τουαλέτα, τον κομό, την
πολυθρόνα, από το μεταξωτό κάλυμμα του κρεβατιού της
και φαινόταν να παραχωρεί τη θέση του σε μια μέρα μουντή
και ζεστή. Η αυγή ήταν γεμάτη σύννεφα και στις εφτά και
μισή άρχισε να βρέχει. Μέσα σε μισή ώρα άδειασε ο ουρανός
τη μαζεμένη θλίψη του πάνω στην Αθήνα και λάσπωσαν α-
μέσως οι δρόμοι. Η Σαμαλτάνα Φυλακτού, βρίζοντας τον
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παλιόκαιρο που είχε διαλέξει τη μέρα για να κάνει τα τερτί-
πια του, ανέβηκε με καθαρά πανιά στο σαλόνι να σκουπίσει
τα τζάμια, τα οποία είχαν λερωθεί από τη βροχή. Μέχρι να
τελειώσει το καθάρισμα των παραθύρων, ένα βοριαδάκι κα-
τηφόρισε ξαφνικά από το Λυκαβηττό, έδιωξε μακριά τα
σύννεφα και άφησε τον ήλιο να στεγνώσει τη βρεγμένη πό-
λη. Πριν κατέβει στην κουζίνα, έριξε μια τελευταία ματιά
στο δωμάτιο να βεβαιωθεί πως όλα ήταν έτοιμα για το Μυ-
στήριο: στη θέση τους οι πολυθρόνες, μοιρασμένα τα μπολ
με τα κουφέτα πάνω στα βενετσιάνικα τραπεζάκια, τα τρια-
ντάφυλλα στα βάζα, στο χολ η εικόνα της Γλυκοφιλούσας
πάνω στο βικτοριανό τραπέζι, τα στέφανα μέσα στο δίσκο
με τα ροδοπέταλα και τα κουφέτα, το θυμιατό με το λιβάνι
και οι λαμπάδες στα κηροπήγια. Κατόπιν μπήκε και στην
τραπεζαρία να επιθεωρήσει το στρωμένο τραπέζι με το λινό
τραπεζομάντηλο και τις κεντημένες πετσέτες, τις πορσελά-
νες, τα ασημένια μαχαιροπίρουνα με το οικόσημο των Αλ-
φιέρι και τα κρυστάλλινα ποτήρια. Της φάνηκαν πως έμοια-
ζαν με στρατιωτάκια στη σειρά: ένα για το νερό, τρία διαφο-
ρετικά για τα κρασιά, ένα για τη σαμπάνια – αχ, πάντα τα
μπέρδευε αυτά! Μέτρησε άλλη μια φορά τις καρέκλες και με
το μυαλό της τους συνδαιτυμόνες, μήπως μέσα στη φούρια
της είχε ξεχάσει κανέναν: δεκατέσσερις μαζί με τη Ζαμπέτα
Χαρβαλιά, η οποία θα έτρωγε στο τραπέζι μαζί με τους κα-
λεσμένους, που ήταν δεκατρείς, αλλιώς η γρουσουζιά θα έ-
πεφτε πάνω στους νεονύμφους. Στην πρόχειρη τραπεζαρία,
δίπλα στην κουζίνα, είχε στρωθεί από νωρίς και το τραπέζι
για το υπόλοιπο προσωπικό και τον Κόκο Πρίφτη, ο οποίος
εκείνο το πρωί είχε φέρει μαζί την αδερφή του, τη Νερτίλα,
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για να βοηθήσει αργότερα στο πλύσιμο των πιάτων. Τέσσε-
ρις σερβιτόροι είχαν προσληφθεί ειδικά για τη γαμήλια δε-
ξίωση και θα φρόντιζαν το σερβίρισμα: δεκαπέντε πιάτα
στο σύνολο, μαζί με τη λευκή τούρτα σε σχήμα καρδιάς,
στολισμένη με κόκκινα τριαντάφυλλα, η οποία θα κοβόταν
στο τέλος. Η Σαμαλτάνα βεβαιώθηκε πως οι μπομπονιέρες
–ασημένια κουτάκια με τα αρχικά του ζευγαριού, φτιαγμέ-
να επί παραγγελία στο χρυσοχοείο του Ευθύμιου Ζολώτα,
Αιόλου 162– ήταν ήδη τοποθετημένες μέσα σ’ ένα λευκό κα-
λάθι πάνω στον μπουφέ, γιατί η Κατίγκω Χρυσολωρά, που
έμοιαζε να παντρεύεται η ίδια αντί της κόρης της, ήθελε να
τις μοιράσουν στους καλεσμένους στο τέλος της δεξίωσης.
Η Σαμαλτάνα στάθηκε στη μέση του δωματίου, σήκωσε το
χέρι της και τα σταύρωσε όλα τρεις φορές να μην τα ματιά-
σει, γιατί, μαθημένη στις συμφορές, ένιωθε ανήσυχη μέσα
σε τόση τελειότητα. Βγαίνοντας από την τραπεζαρία, η Σα-
μαλτάνα είδε την Ατταλιώ Χαϊμαντά να στολίζει τις μαρ-
μάρινες σκάλες με γιρλάντες από τριαντάφυλλα, τις οποίες
είχαν στείλει πρωί πρωί από το ανθοπωλείο του Φλεριανού
μαζί με το μικρό μπουκέτο της νύφης, ένα κομψοτέχνημα.
Το είχαν βάλει σε βάζο και το άφησαν στη βιβλιοθήκη, μέχρι
να ξυπνήσει η «κόμισσα». Από την κουζίνα ακουγόταν η
φασαρία της μαγείρισσας, λες και πάλευε με τις κατσαρόλες
και τα ταψιά της. Την είχε προσλάβει η Κατίγκω ειδικά για
να ετοιμάσει το γαμήλιο γεύμα. Η Αντιόπη Καλογερά μύρι-
ζε καννέλα και γαρύφαλλο. Ήταν μια σαραντάρα, κοντή και
στρουμπουλή, με γελαστά μάτια. Στα δεκαοχτώ της, όταν
ο Ευτύχης Καλογεράς, ο γόης της γειτονιάς της, της «έκανε
τη δουλειά» πίσω από τη μάντρα και της χάρισε ένα τρια-
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ντάφυλλο, ποιος ξέρει από πού κλεμμένο, η Αντιόπη ένιωσε
πλούσια, αν και μόλις είχε χάσει το μοναδικό θησαυρό που
έχουν οι φτωχές γυναίκες ανάμεσα στα πόδια τους. Με την
απειλή του πατέρα της, πάνω στο χρόνο, ο Ευτύχης την
στεφανώθηκε την Κυριακή του Θωμά, για να την εγκατα-
λείψει μόλις την επόμενη βδομάδα και να εξαφανιστεί από
προσώπου γης, αφήνοντάς της μόνο το όνομά του και είκοσι
δραχμές κάτω από το μαξιλάρι της. Μάταια τον έψαξαν
στην Αθήνα, στον Πειραιά και στα περίχωρα. Στην αρχή, η
μάνα της την βοήθησε να μην τρελαθεί. Η Αντιόπη πολύ
γρήγορα κατάλαβε πως κλάματα, ντροπή και δυστυχία δε
θα της έφερναν πίσω τον Ευτύχη. Σηκώθηκε από το κρεβά-
τι, ντύθηκε και ξεκίνησε να βρει δουλειά. Στα χρόνια που θ’
ακολουθούσαν, θα γινόταν μια σπουδαία μαγείρισσα. Μα-
γείρευε για δεξιώσεις, γιορτές, γάμους, βαφτίσια κι εκείνη
την εποχή ήταν η πιο περιζήτητη μαγείρισσα στην αθηναϊ-
κή αριστοκρατία, όταν οι οικοδεσπότες επιθυμούσαν να έ-
χουν στο τραπέζι τους κάτι εκλεκτό, προσεγμένο και διαφο-
ρετικό, αντί της φτωχής ελληνικής κουζίνας. Η Αντιόπη
Καλογερά είχε εγκατασταθεί στο μέγαρο Χρυσολωρά μια
βδομάδα νωρίτερα. Επιθεώρησε την κουζίνα, επιστράτευσε
για βοηθούς της την Ατταλιώ και τη Σαμαλτάνα, και κατέ-
στρωσε με την Κατίγκω το μενού της γαμήλιας δεξίωσης.
Αφού συμφώνησαν στις λεπτομέρειες, η μαγείρισσα συ-
μπλήρωσε μια λίστα με όλες τις απαραίτητες πρώτες ύλες,
τις οποίες ο Κόκος Πρίφτης θα έπρεπε να έχει φέρει από την
Κεντρική Αγορά Αθηνών τρεις μέρες πριν από το γαμήλιο
γεύμα. Εκείνος, μέσα στον πυρετό των τελευταίων ημερών,
κάθε φορά που πλησίαζε τη Ζαμπέτα, δεν παρέλειπε να της
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ψιθυρίσει: «Και στα δικά μας, Ζαμπετάκι!» και εισέπραττε
τα φάσκελα της Χαρβαλιά.

Η Ζαμπέτα Χαρβαλιά στις εφτά και σαράντα πέντε
μπήκε στο δωμάτιο της Λάουρας.

«Καλημέρα, “κόμισσα”. Η κομμώτρια έχει έρθει από
τις εφτά και σε περιμένει», είπε και άνοιξε το παράθυρο να
μπει φρέσκος αέρας, να καθαρίσει τη μαζεμένη θλίψη.

Κατόπιν γύρισε κι επιθεώρησε την ξαπλωμένη καλλονή.
Μια ματιά ήταν αρκετή για να καταλάβει από την έκφραση
του προσώπου της πως η Λάουρα ήταν λες και μάσαγε πέ-
τρες και κατάπινε άμμο, γι’ αυτό τής ετοίμασε το μπάνιο με
φύλλα πορτοκαλιάς, για να διώξει μακριά τη μελαγχολία.
Στους ατμούς της μπανιέρας και πριν ξυπνήσει εντελώς
στο σεπτεμβριανό παρόν, καθώς η ελεύθερη ζωή της όπως
την ήξερε μέχρι τότε τελείωνε, η Λάουρα ένιωσε να τα σι-
χαίνεται όλα, ακόμα και τον εαυτό της, γιατί ήταν υποχρε-
ωμένη να φορέσει τα μεταξωτά της εσώρουχα, τις μεταξω-
τές κάλτσες, να ντυθεί το νυφικό της, να χτενίσει τα μαλλιά
της, να βάλει το πέπλο, τα νυφικά της παπούτσια, και ήταν
ακόμα εννιά η ώρα μιας μέρας ατελείωτης, που θα έπρεπε
να είναι η πιο ευτυχισμένη της ζωής της. Μπροστά της έ-
βλεπε μόνο μακριές άδειες μέρες, βδομάδες, μήνες, χρόνια,
ενώ η ίδια, άκαμπτη από την απογοήτευση και τη διάψευση
των ονείρων της, θα παρακολουθούσε να φεύγουν οι εποχές
μαζί με τα νιάτα της. Από τα κάτω πατώματα ερχόταν, με
διακοπές, η φασαρία των ετοιμασιών, ένας οργασμός τρε-
ξίματος, διαταγών, καβγάδων, ο οποίος είχε αναστατώσει
το σπίτι εδώ και μια βδομάδα. Μέσα στο ζεστό νερό της
μπανιέρας, το αρωματικό σαπούνι για ευαίσθητες επιδερ-
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μίδες μύριζε πολυτέλεια. Όμως, η Λάουρα δεν μπορούσε να
καταλάβει αν οι σταγόνες που κυλούσαν στα μάγουλά της
ήταν ιδρώτας, υδρατμοί ή δάκρυα, ενώ τα χέρια της σαπού-
νιζαν, έπλεναν, έτριβαν, λείαιναν το σώμα της, λες και το
τιμωρούσαν, γιατί εκείνο το βράδυ θα έπρεπε να το παρα-
δώσει στα χέρια του «καρβουνιάρη», του χωριάτη, του α-
νορθόγραφου, του αντιπαθητικού Φίλιππου Ρώμα.

«Είσαι πολύ τυχερή γυναίκα, Λάουρα», της είχε πει μό-
λις την προηγουμένη το απόγευμα η θεία της Μαργιόλα, η
μεγάλη συμφεροντολόγα. «Όσο για το άλλο, το βραδινό, θα
το αντέξεις με κλειστά μάτια και προσευχές. Όλες έτσι κά-
νουμε!» συμπλήρωσε γρήγορα, με συνοπτικές διαδικασίες,
και είχε η φωνή της μια σκληρότητα που άφησε τη Λάουρα
άναυδη.

Βιαζόταν η Μαργιόλα να τελειώσει τη δυσάρεστη συζή-
τηση. Της είχε ανατεθεί από την Κατίγκω, που δεν είχε η ί-
δια το κουράγιο ν’ αντιμετωπίσει τη Λάουρα, να «προετοι-
μάσει» την ανιψιά της και να την εφοδιάσει με διδακτικές
πληροφορίες γι’ αυτό που «απαιτούσε» από εκείνη η έγγαμη
ζωή.

Η Λάουρα ένιωσε τα μάγουλά της να καίνε. Γύρισε αμέ-
σως και κοίταξε τη μητέρα της, σαν να ζητούσε σιωπηλά
βοήθεια.

Η Κατίγκω όμως, καθισμένη δίπλα στην αδερφή της,
δεν είχε ανοίξει το στόμα της εδώ και ώρα ούτε την είχε
κοιτάξει στα μάτια. Α, πόσο δυστυχισμένες πρέπει να ήταν
όλες αυτές οι γυναίκες της οικογένειάς της!

Αλλά η ώρα είχε περάσει, η Ζαμπέτα χτυπούσε την
πόρτα.
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«Γρήγορα, “κόμισσα”, είναι εννιά και τέταρτο!»
Η Λάουρα έπρεπε να σκουπιστεί, να βάλει στο σώμα της

κρέμα, ταλκ, άρωμα και ν’ αρχίσει να ντύνεται το νυφικό
της. Η κομμώτρια του πρωτοποριακού κομμωτηρίου της
Κλάρας Στίνη, η οποία, την περασμένη βδομάδα, της είχε
κάνει τρεις πρόβες με διαφορετικά χτενίσματα κάθε φορά,
μέχρι να βρει το τέλειο, θα μεγαλουργούσε εκείνο το πρωί
πάνω στο περήφανο κεφάλι της: ζεστό σίδερο, ίσιωμα,
μπούκλες, στερέωμα, πλέξιμο κοτσίδας στην κορυφή, για
να σταθεί η «κουάφ».

«Μα, δε χρειάζομαι ένα τόσο πολύπλοκο χτένισμα. Ο
γάμος γίνεται σε κλειστό κύκλο. Κάτι απλό θα ταίριαζε κα-
λύτερα στην περίπτωση», είχε διαμαρτυρηθεί η Λάουρα,
κοιτάζοντας τον εαυτό της στον καθρέφτη, καθώς ισορρο-
πούσε έναν «πολυέλαιο» πάνω στο κεφάλι.

Η Κατίγκω, πάντα με σεβασμό στο πρωτόκολλο, επενέ-
βη αμέσως:

«Όλα θα γίνουν όπως πρέπει να γίνουν, ακόμα και δίχως
καλεσμένους!»

Στα μάτια της μητέρας της η Λάουρα διέκρινε λύπη,
γιατί πολύ θα ήθελε η Κατίγκω να παντρέψει την κόρη της
με τιμές κοντέσας και να διοργανώσει δεξιώσεις και πανη-
γύρια, όπως άξιζαν στην τάξη τους. Έτσι θα έσβηνε από τα
στόματα του κόσμου, σαν με ένα σφουγγάρι βουτηγμένο
στο ξίδι, όσα λόγια είχαν ειπωθεί στα διάφορα σαλόνια για
την παρακμή τους.

Όσο ετοιμαζόταν η Λάουρα, πέρασαν από το δωμάτιό
της όλες οι γυναίκες του σπιτιού να της ευχηθούν «η ώρα η
καλή!», να την δουν, να την θαυμάσουν, να την σταυρώ-
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σουν, να την ξεματιάσουν. Η Θάλεια την αγκάλιασε, σβή-
νοντας περασμένες πίκρες, ενώ η Δανάη, η οποία θα την
στεφάνωνε μαζί με τον Βικέντιο Μοράρη, έμεινε μαζί της
και την βοήθησε να ντυθεί. Η Λάουρα είδε τη θλίψη στο
πρόσωπο της αδερφής της και, παρόλο που ποτέ μέχρι ε-
κείνη τη στιγμή οι δυο τους δεν είχαν μιλήσει ανοιχτά για το
συγκεκριμένο θέμα, της ψιθύρισε με κατανόηση και σκού-
πισε τα δάκρυα από τα μάτια της Δανάης:

«Θα γυρίσει γρήγορα ο Νικόλας. Σκέψου πως μια και-
νούργια ζωή αρχίζει για σένα. Μπήκες στο Πολυτεχνείο
που ήταν το όνειρό σου. Ο καιρός θα περάσει δίχως να το κα-
ταλάβεις».

Πριν υποδεχτεί τους καλεσμένους, η Κατίγκω ανέβηκε
στο δωμάτιο της κόρης της. Η ομορφιά της Λάουρας της έ-
φερε δάκρυα στα μάτια, αλλά η πεισματάρα κόρη της δε γύ-
ρισε ούτε να την κοιτάξει, ακόμα κι όταν η Κατίγκω την έ-
σφιξε στην αγκαλιά της και της έδωσε «το φιλί του Ιούδα».
Η μητέρα της δίστασε για δευτερόλεπτα, ίσως ήθελε κάτι να
της πει, αλλά την φώναξε η Ζαμπέτα και κατέβηκε να υπο-
δεχτεί τον πιανίστα. Τον είχε προσλάβει για να παίξει, κατά
τη διάρκεια της δεξίωσης, κλασικά κομμάτια στο πιάνο. Ο
Φίλιππος Ρώμας με την Ευλαλία και τον Ζανή βρίσκονταν
ήδη στο σπίτι, όταν στις έντεκα μαζεύτηκαν και οι υπόλοι-
ποι καλεσμένοι. Τότε η Κατίγκω, όπως είχε συμφωνήσει με
την εκκλησία, έστειλε τον Πρίφτη να φέρει με την άμαξα τον
αρχιεπίσκοπο της Μητρόπολης Αθηνών, και όταν εκείνος έ-
φτασε με δυο παπαδάκια, τους βρήκε συγκεντρωμένους ό-
λους στο χολ. Ο Ρώμας, αμήχανος, βεβαιώθηκε άλλη μια
φορά πως στην τσέπη είχε τις βέρες. Ο Αριστείδης Μπαλ-
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τατζής, ο οποίος θα συνόδευε τη νύφη στα τριάντα σκαλοπά-
τια που θα την χώριζαν από το γαμπρό, ανέβηκε στο δωμά-
τιο της Λάουρας. Την βρήκε όρθια μπροστά στον καθρέφτη,
ενώ η Ζαμπέτα, ντυμένη με τα καλά της, επέβλεπε τις τε-
λευταίες λεπτομέρειες της εμφάνισης της «κόμισσας». Δεν
είχε δει την ανιψιά του ποτέ τόσο ωραία, τόσο ηγεμονική.

«Θείε Αρίστο!» σκορπίστηκε η φωνή της σε χίλια κομ-
μάτια.

«Λάουρα, ομορφιά μου, κουράγιο!» την αγκάλιασε ο
θείος, με προσοχή να μη χαλάσει το αριστούργημα, και της
έδωσε το μπράτσο του.

Δέκα βήματα μέχρι το διάδρομο με τα πορτρέτα των
Χρυσολωράδων και των Αλφιέρι της φάνηκαν γολγοθάς.
Εμφανίστηκε στο πλατύσκαλο, στο πλευρό του θείου της,
και όλοι κράτησαν την ανάσα τους. Ξέφυγαν επιφωνήματα
θαυμασμού, τα οποία έσβησαν μέσα στη γενική ταραχή. Ο
Φίλιππος Ρώμας, παραπατώντας, με την ανθοδέσμη στο
χέρι, προχώρησε μερικά βήματα προς το μέρος της και η
εικόνα της Λάουρας μπήκε στα σωθικά του, όπως ένα
θραύσμα από γυαλί. Ο Αριστείδης Μπαλτατζής την τρά-
βηξε απαλά να κατέβουν τη σκάλα, αλλά εκείνη είχε πετρώ-
σει στο κεφαλόσκαλο. Κοίταξε κάτω τη σκηνογραφία που
είχε ετοιμάσει με μεγάλη επιμέλεια η μητέρα της κι ένιωσε
πως όλος εκείνος ο όχλος, ο οποίος την χειροκροτούσε, έ-
παιζε ρόλο κομπάρσων στο έργο που διηύθυνε η Κατίγκω
Χρυσολωρά –σενάριο, σκηνοθεσία, μουσική επιμέλεια και
παραγωγή, όλα δικά της– με πρωταγωνιστές δυο ανθρώ-
πους εκ διαμέτρου αντίθετους, τους οποίους είχαν ενώσει οι
περιστάσεις και οι κακές συγκυρίες. Η ματιά της σταμάτη-
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σε στον Ρώμα. Τον είδε κομψό και άψογα ντυμένο, όπως
πάντα άλλωστε, και της φάνηκε πως κοίταζε έναν ξένο. Μα,
ποιος είναι αυτός ο άγνωστος άντρας με το μπουκέτο στη μέ-
ση του χολ; Το μαύρο φράκο του της φάνηκε σαν νεκρό χελι-
δόνι. Το βλέμμα της σταμάτησε στα μαύρα παπούτσια του:
λουστρίνια, τελευταία λέξη της μόδας στην Αθήνα. Θυμήθη-
κε πως, μόλις τον περασμένο χρόνο είχαν κάνει την εμφάνι-
σή τους στο υποδηματοποιείο του Γεωργάτου. Ένας «καρ-
βουνιάρης» ντυμένος παλιάτσος! Ένας χωριάτης με παπού-
τσια λουστρίνια! Μα, οι χωριάτες δε φορούν παπούτσια, οι
χωριάτες γυρίζουν ξυπόλυτοι! Είχε την επιθυμία εκείνη τη
στιγμή ν’ αρπάξει ένα μαχαίρι και να τον κάνει κομμάτια,
αλλά πώς και με τι να τους πολεμήσει όλους εκείνους τους
συνωμότες; Ένα όπλο, ένα όπλο, αχ, ας μου έδινε κάποιος ένα
όπλο! Μια ζωή υπακοή και δεν υπήρχε χώρος για διαμαρτυ-
ρία, για εξέγερση… Μα, ίσως υπήρχε ένας τρόπος, ένας μο-
ναδικός τρόπος να τους τιμωρήσει, να τους δείξει πως εκείνη
ήξερε να επαναστατεί, πως δεν υπάκουε στην τρέλα τους.
Ναι, υπήρχε ένας τρόπος να χαλάσει την άψογη σκηνοθεσία
της Κατίγκως Χρυσολωρά και να γκρεμίσει την εικόνα της
τελειότητας που η οικογένειά της προσπαθούσε να δημιουρ-
γήσει για τα μάτια του κόσμου, θυσιάζοντάς την. Χωριάτης
ο γαμπρός, χωριάτισσα και η νύφη! Κι εκεί, στο πλατύσκα-
λο, η Λάουρα Αλφιέρι, κοντέσα του Μονρεάλε, διαμαρτυρή-
θηκε κι επαναστάτησε με το μοναδικό τρόπο που μπορούσε
να σκεφτεί εκείνη τη στιγμή και το μοναδικό όπλο το οποίο
διέθετε: τα παπούτσια της. Τα έβγαλε και κατέβηκε ξυπό-
λυτη να παντρευτεί τον Φίλιππο Ρώμα.

Η Κατίγκω κόντεψε να μείνει στον τόπο. Της έκανε απε-

354

ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΛΑΠΑΤΑ

LAPATA - D_Layout 1  23/04/2010  4:39 ΜΜ  Page 354



γνωσμένα νοήματα, αλλά η Λάουρα είχε ήδη κατέβει τη
μαρμάρινη σκάλα.

«Έκανα τάμα να μην ξαναφορέσω παπούτσια μέχρι να
εκπληρωθεί αυτό που έταξα!» θα ειρωνευόταν τη μητέρα
της, με φανερή ικανοποίηση, λίγο αργότερα.

Η Κατίγκω δεν ήξερε πώς να χειριστεί την επανάσταση
της κόρης της. Την ίδια μέρα του γάμου της και μπροστά
στους καλεσμένους; Η κόρη της δίχως παπούτσια, μόνο με
τις κάλτσες; Η κόρη της μια ξυπόλυτη; Πώς να το καταπιεί;
Πώς να το χωνέψει;

«Ανήκουστο, θεία Κοκόνα! Θα με σκοτώσει στο τέλος η
κόρη μου, έχει βαλθεί να με ξεκάνει. Το παλιοκόριτσο, μου
το φύλαγε την τελευταία στιγμή. Μας έκανε ρεζίλι!»

Προσπάθησε όμως –η τέλεια οικοδέσποινα η οποία ήξερε
να διαχειρίζεται οποιανδήποτε κρίση ξεσπούσε στο νοικοκυ-
ριό της– να μην καταλάβουν οι υπόλοιποι πόσο πολύ είχε α-
ναστατωθεί, πόσο είχε μαυρίσει η ψυχή της και πόσο έτρεμε
το φυλλοκάρδι της μην τιναχτούν όλα στον αέρα τελευταία
στιγμή. Κατά τη διάρκεια του Μυστηρίου, δίπλα στον Ρώ-
μα, η Λάουρα σκεπτόταν πως οι πραγματικοί άνθρωποι –
και όχι το «μαυσωλείο» της οικογένειάς της– ζούσαν κάπου
εκεί έξω και αληθινά γεγονότα τούς συνέβαιναν. Πόσο ήθελε
να είχε τον πατέρα της εκείνη τη στιγμή δίπλα της, να την
πάρει αγκαλιά, να της ψιθυρίσει το «Luz de Luna»! Την ε-
πανέφερε στην πραγματικότητα το φιλί του Ρώμα: ζεστό,
μαλακό και υγρό πάνω στα παγωμένα χείλη της, που έτρε-
μαν. «Λάθος!» ήθελε να φωνάξει. «Ένα μεγάλο λάθος!» Κι
έτσι, χιλιάδες φορές φιλημένη από λάθος στόμα, θα ένιωθε
στο μέλλον. Κάθισαν όλοι στο τραπέζι, την επιτομή της τε-
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λειότητας, μέσα σε ευχές για «βίον ανθόσπαρτον», και από-
λαυσαν το ακριβοπληρωμένο γεύμα που είχε ετοιμάσει η
μαγείρισσα Αντιόπη Καλογερά. Κρυφά, ο καθένας από τους
συνδαιτυμόνες χωριστά, ένιωσε ανακούφιση όταν τελείωσε
το γεύμα. Μέχρι και ο αδερφός του Ρώμα τους λυπήθηκε και
δεν άνοιξε το στόμα του να πει καμιά ανοησία, όπως είχε
συμβεί στο δείπνο γνωριμίας. Κάθε τόσο σήκωναν τα ποτή-
ρια στην υγειά των νεονύμφων κι έριχναν ματιές στην ωραιό -
τατη νύφη, που, μέσα στις δαντέλες «Βαλανσέ», έμοιαζε με
κρέμα σαντιγί. Η Λάουρα, όταν το θυμόταν, σχημάτιζε στα
χείλη της κάποιο χαμόγελο, ενώ, στην πραγματικότητα, εί-
χε την όρεξη να σκύψει και να ξεράσει το γαμήλιο γεύμα στο
πιάτο του Φίλιππου Ρώμα-συζύγου.

Από την επόμενη μέρα και για βδομάδες, όλες οι κοσμι-
κές στήλες των εφημερίδων της εποχής θα σχολίαζαν τον
αριστοκρατικό γάμο και την ωραιότατη κοντέσα Λάουρα
Αλφιέρι. Οι χρονικογράφοι της Αθήνας θα ερευνούσαν το
ευγενές παρελθόν της, θα ξέθαβαν πληροφορίες για εκείνη,
ψάχνοντας ν’ ανακαλύψουν πικάντικες λεπτομέρειες από τη
ζωή μιας οικογένειας η οποία είχε ζήσει –μέχρι τότε, δίχως
σκάνδαλα– μέρες συνηθισμένες αλλά μοναδικές, διαφορετι-
κές η μια από την άλλη, ανεπανάληπτες αλλά παραδόξως ό-
μοιες, και στο τέλος, η κοντέσα Λάουρα Αλφιέρι θα έμενε
στην ιστορία της πόλης ως η «Ξυπόλυτη των Αθηνών». Ε-
κείνη, με περιέργεια φυσιοδίφη, θα διάβαζε τις επόμενες
βδομάδες όλα τα σχόλια για τον εκλεκτό γάμο της πολυσυ-
ζητημένης ξυπόλυτης κοντέσας με κάποιον Φίλιππο Ρώμα,
Νεοέλληνα πολλά υποσχόμενο, και δε θ’ αναγνώριζε τον εαυ-
τό της σ’ αυτή την ξένη η οποία, για δικούς της, προσωπι-
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κούς λόγους, είχε δημιουργήσει το σκάνδαλο που απασχο-
λούσε τις αθηναϊκές εφημερίδες κι έκανε τον κόσμο ν’ ανεβο-
κατεβαίνει την οδό Πανεπιστημίου, μήπως και την πετύχει
να βγαίνει από το σπίτι της, γιατί, όπως και να το κάνουμε,
μια ξυπόλυτη κοντέσα ήταν πάντα ένα ενδιαφέρον θέαμα
στην Αθήνα του 1902.

Τα νυφικά παπούτσια, σαν λευκά πεθαμένα περιστέρια,
είχαν μείνει λησμονημένα στο πλατύσκαλο, και μόνο αργό-
τερα, η Ζαμπέτα Χαρβαλιά θα τα μάζευε από το πάτωμα,
θα τα έβαζε στο κουτί τους και θα τα έδινε στη Λάουρα την
ώρα που εκείνη, μέσα σε ευχές, ροδοπέταλα και χούφτες ρύ-
ζι, θα έφευγε από το πατρικό της για το διπλανό καινούργιο
της σπίτι, αφού πρώτα, τελευταία στιγμή και δίχως να της
πει λέξη, η Χαρβαλιά θα της έφερνε τα τσόκαρα της πλύ-
στρας να βάλει στα πόδια της, για να περπατήσει την από-
σταση που χώριζε το πριν από το μετά. Κι εκείνα θα ήταν
τα μοναδικά παπούτσια τα οποία η Λάουρα Αλφιέρι-Ρώμα
θα φόραγε στο εξής, μέχρι που… θ’ άλλαζαν όλα… Αλλά
αυτά έγιναν αργότερα.

�	

Ο Φίλιππος Ρώμας, όρθιος στη μέση του δωματίου, γέμισε
τα μάτια του με το φως της Λάουρας. Από τη στιγμή που
την είχε αντικρίσει, μερικούς μήνες πριν, είχε γίνει το όνειρό
του. Την είχε ονειρευτεί χιλιάδες φορές. Και να το απόψε το
όνειρό του, καθισμένο στην άκρη του κρεβατιού: τυλιγμένη
στο μεταξωτό πενιουάρ, μαλακιά, απαλή, εύθραυστη –«και
έσονται οι δύο εις σάρκαν μίαν»–, μαλλιά ξανθά, πιο ξανθά
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από ποτέ, μέχρι τη μέση μακριά, πιο μακριά από ποτέ, μέ-
ση δαχτυλίδι, μηροί γυμνασμένοι από συχνό περπάτημα και
ιππασία.

«Παιδί μου, μα τι αποκοτιά να βγάλεις τα παπούτσια σου;
Τάμα; Τι σημαίνει “έκανες τάμα”; Ξυπόλυτη τόση ώρα, θα
πόνεσαν τα πέλματά σου!»

Και «καρβουνιάρης» και χωριάτης και βλάκας! Εκείνη
τον κοίταξε υποτιμητικά.

Στάθηκε μπροστά της δίβουλος. Κατόπιν, σαν να το α-
ποφάσισε εκείνη τη στιγμή, πήρε από το λαβομάνο την
πορσελάνινη λεκάνη και κατέβηκε στην κουζίνα. Έβρασε
νερό με ρίζες μάλβας και ασφόδελου, από τη συλλογή ιαμα-
τικών «χόρτων» της Ευλαλίας, που προτιμούσε τα πρακτι-
κά γιατροσόφια από τη συμβατική ιατρική, και γέμισε με
αυτό τη λεκάνη.

«Για χάρη της θα κινδυνέψεις, Άντζουλε», τον σταμάτη-
σε στην πόρτα η νονά του, που δεν της ξέφευγε τίποτα.

«Αξίζει, όμως, Ευλαλία. Έτσι δε μου είχες πει εσύ κά-
ποτε;» της απάντησε κι έκανε ν’ ανέβει τις σκάλες.

Εκείνη όμως τον κράτησε από το μπράτσο.
«Άντζουλε, ακόμα και το πιο σκληρό σίδερο λυγίζει στη

φωτιά. Η φωτιά της αγάπης σου στο τέλος θα την λυγίσει,
γιατί τίποτα δεν μπορεί ν’ αντισταθεί στην αγάπη».

Σηκώθηκε στις μύτες των ποδιών της και του έδωσε ένα
φιλί στο μάγουλο. Μικροσκοπική, εύθραυστη, αλλά με τη δύ-
ναμη ταύρου, γεμάτη αποφθέγματα και μαγεία, αυτή ήταν η
Ευλαλία Νιφοράτου. Όταν ζούσε στη Ζάκυνθο, οι γυναίκες έ-
τρεχαν σ’ εκείνη για τις αναποδιές τους: παρθενορραφές για
τις ξεπαρθενεμένες που παντρεύονταν κι έπρεπε να κρατή-
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σουν μυστικό το στραβοπάτημά τους, καταπότια για ν’ απο-
βάλουν όσες γκαστρώνονταν από αγαπητικούς ή δεν ήθελαν
άλλο παιδί, έμπλαστρα με μαϊντανό για την ανικανότητα συ-
ζύγων, και άλλα πολλά, τα οποία τής έλειπαν σ’ εκείνη την
ψυχρή πρωτεύουσα, μέσα σε ανθρώπους που, αν έπεφτε η μύ-
τη τους κάτω –που λέει ο λόγος–, δε θα έσκυβαν να την μαζέ-
ψουν. Ανθρώπους οι οποίοι υπέφεραν από αγιάτρευτη ξενο-
μανία, που έσπαγαν τα κεφάλια τους κάθε Κυριακή με πε-
τροπόλεμο και γέμιζαν τα νοσοκομεία με Πλακιώτες, Κολω-
νακιώτες και Νεαπολίτες, και δεν υπήρχε συνοικία στην πόλη
να μην κλαίει κάποιον τραυματισμένο. Ή εκείνες τις πουτάνες
της καλής κοινωνίας, που τριγύριζαν το βαφτισιμιό της. Παρ’
όλα αυτά, τόσα χρόνια, είχε συνηθίσει στον αέρα της Αθήνας
και στις τρέλες των κατοίκων της, αλλά έβρισκε τον εαυτό
της μόνο όταν συναντούσε ανθρώπους απλούς, όπως ήταν και
η ίδια, προπαντός αγρότες, οι οποίοι έρχονταν κάθε πρωί από
τα Πατήσια και τους Αμπελοκήπους με τα γαϊδουράκια τους
να πουλήσουν στα σπίτια τα οπωροκηπευτικά τους.

Ο Φίλιππος ξαναμπήκε στο δωμάτιο και γονάτισε μπρο-
στά της. Ακούμπησε τη λεκάνη στο πάτωμα και πήρε τα
πόδια της στα χέρια του. Η Λάουρα τα τράβηξε, αλλά ο Φί-
λιππος δεν έδωσε σημασία και τα βύθισε στο ζεστό νερό. Με
περισσή τρυφερότητα και φροντίδα άρχισε να της πλένει τα
πόδια, μια ιεροτελεστία αγάπης. Την άγγιζε με σιγουριά,
λες και είχε κάνει τις ίδιες κινήσεις χιλιάδες φορές. Τα χέρια
του ήταν απαλά, αλλά συγχρόνως κυρίαρχα και αυταρχικά
και δε ζητούσαν την άδειά της.

«Μα, τι αποκοτιά! Ξυπόλυτη!»
Πίεζε τα κόκκαλα, τις πατούσες, τους αστραγάλους. Τα
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πέλματά της έλειωναν κάτω από τα δάχτυλά του. Οι λέξεις
του ακαταλαβίστικες, η Λάουρα τις άκουγε σαν νανούρισμα.
Όλα μπερδεύτηκαν μέσα της σε μια αίσθηση άνεσης κι ευε-
ξίας. Συγχρόνως, ένας πόνος την κυρίεψε, σαν να μην άντεχε
να βλέπει το φως του, καθώς, γονατιστός μπροστά της, της
έπλενε τα πόδια. Τίποτα πιο δυνατό, τίποτα πιο ακέραιο α-
πό το δεδομένο εκείνης της στιγμής, καθώς η Λάουρα τον
κοίταζε να ξεπερνάει τον εαυτό του και τις αντοχές του.
Θαμμένες πίκρες στο βάθος του στήθους της έφευγαν, όπως
σύννεφα που έκρυβαν μέχρι τότε τον ουρανό και τώρα έκα-
ναν τόπο για τα μεγάλα, τα σπουδαία και τα αληθινά που έ-
φερνε το μέλλον, μαζί με όσα είχε προσπεράσει βιαστική δί-
χως να τα γνωρίσει. Της σκούπισε τα πόδια και κάθισε δί-
πλα της στο κρεβάτι. Χαμήλωσε τα μάτια της, γιατί τα δικά
του, λειωμένη σοκολάτα, γκρέμιζαν τις αντιστάσεις της και
η αγάπη του της αφαιρούσε τα επιχειρήματα. Ποιος είσαι;
ήθελε να τον ρωτήσει, αλλά αφέθηκε να ταξιδέψει μαζί του
στο άγνωστο. Ο Φίλιππος Ρώμας γέμισε τους πνεύμονές
του με τη μυρωδιά της. Άπλωσε το χέρι του, ελευθέρωσε τα
μαλλιά της, άγγιξε απαλά τα μάτια της, τη μύτη, τα μάγου-
λα, το στόμα. Εκείνη δεν κουνήθηκε. Τα χέρια του έτρεχαν
στο κορμί της – Λάουρα, φως των ματιών μου! Την άγγιζε
δίχως να την γνωρίζει. Της έβγαλε το μεταξωτό νυχτικό κι
εκείνο έπεσε μ’ ένα θρόισμα στο πάτωμα – Λάουρα, αγάπη
μου! Παρασυρμένος από το δέος της γύμνιας της, τα ξέχασε
όλα και όλους, ζωντανούς και πεθαμένους. Την ξάπλωσε α-
παλά στο κρεβάτι. Τα μαλλιά της σκόρπισαν το ασήμι τους
πάνω στα σεντόνια – Λάουρα, αργυρή σελήνη! Η ομορφιά
της έλαμψε σε όλη της τη μεγαλοπρέπεια.
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Τα σεντόνια ήταν από μετάξι στο χρώμα της σαμπάνιας,
τα μαξιλάρια μαλακά, πουπουλένια, από φτερό χήνας – αχ,
Λάουρα, μάγισσα! Η μυρωδιά της, σκορπισμένη παντού,
του φάνηκε σαν κάποιος να είχε αδειάσει στο δωμάτιο ένα
μπουκάλι άρωμα, αλλά εκείνη ήταν η προσωπική της μυ-
ρωδιά: τριαντάφυλλα και κόκκινο πιπέρι. Στην αρχή, τον
άντεχε νωθρά, άοπλη στα χέρια του, του παραχωρούσε το
σώμα της με καρτερία – αχ, Λάουρα, θησαυρέ μου! Ακο-
λούθησε τη συμβουλή της θείας Μαργιόλας: «Κλείσε τα
μάτια και άρχισε ν’ απαγγέλεις σιωπηλά ένα “Πάτερ Η-
μών”. Μέχρι να το πεις, θα έχουν όλα τελειώσει», αλλά ο
Φίλιππος έψαχνε τον εαυτό του μέσα στα μαλλιά της –Λά-
ουρα, φως μου!–, μέσα στο στόμα της, στο στήθος της,
στην επίπεδη κοιλιά της με το τρίχωμα γάτας, και ήταν τό-
σο ευτυχισμένος –Λάουρα, λατρεία μου!–, που ακόμα και
να πέθαινε εκείνο το βράδυ, θα ένιωθε πως είχε ζήσει όλη
του τη ζωή, σε συντομία ονείρου, εκείνα τα λίγα λεπτά πά-
νω στο σώμα της – Λάουρα, άγγελέ μου! Και ξαφνικά η
Λάουρα έπαψε να προσεύχεται. Ξέχασε τις πολλαπλές ατέ-
λειές του. Ένας μαγικός χορός συνέβαινε μεταξύ τους και
της άρεσε τόσο πολύ, που με δυσκολία μπορούσε να μείνει
σιωπηλή και αμέτοχη, δίχως να φωνάξει κάτι το οποίο
μπορούσε να ήταν και έκσταση. Ώστε αυτό ήταν ο έρωτας;
Αυτό ήταν να γίνεσαι ένα με τον άλλο; Το απαγορευμένο, το
σιχαμερό, το ντροπιαστικό, το εμετικό, ο απόπατος που
χρειαζόταν «Πάτερ Ημών» για να τον αντέξει, όπως προ-
σπαθούσαν να την κάνουν να πιστέψει οι γυναίκες της οικο-
γένειάς της; Α, τις καημένες! Αλλά ο Φίλιππος είχε μπει
στο ρυθμό της –Λάουρα ζωή μου!–, είχε αγγίξει τη σπηλιά
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της, μια σπηλιά άκρας σιωπής, και είχε φτάσει στο κέντρο
της, στην πηγή των πάντων, στην αρχή του σύμπαντός της,
στην αόρατη καρδιά των πραγμάτων –Λάουρα, της ψυχής
μου ροδόσταμο!–, και ανατρίχιασαν περιστέρια.

�	

Το μέγαρο της οδού Πανεπιστημίου είχε από ώρα ησυχάσει.
Τα απομεινάρια της γιορτής είχαν τακτοποιηθεί και όλα εί-
χαν μπει στη θέση τους. Το σπίτι είχε καθαριστεί και οι γυ-
ναίκες, που δούλεψαν νυχθημερόν για να τα προλάβουν όλα,
είχαν επιστρέψει στα δικά τους. Η νύχτα ήταν ζεστή, γεμά-
τη άστρα. Η Κατίγκω Χρυσολωρά έριξε πάνω από τη ρό-
μπα της μια μάλλινη εσάρπα και κατέβηκε στον κήπο. Είχε
πολλά στο νου της. Πολλά την απασχολούσαν από καιρό, και
δεν ήταν μόνο οι προετοιμασίες του γάμου της Λάουρας. Ή-
ταν εκείνο το άλλο, το ανομολόγητο, το οποίο είχε εισβάλει
στη ζωή της, όταν λιγότερο το περίμενε, με δύναμη θύελλας
και είχε σαρώσει τις αντιστάσεις της. Ώς πότε θ’ αντιστεκό-
ταν στη ζωή που την καλούσε; Ώς πότε θα περνούσε τις άυ-
πνες νύχτες της με το κεφάλι κάτω από το μαξιλάρι να επα-
ναλαμβάνει το όνομα του Βικέντιου Μοράρη; Για πρώτη φο-
ρά στη ζωή της ένιωθε αδέξια. Ο καθυστερημένος έρωτας
την είχε κάνει αδέξια. Όλα είχαν εξελιχτεί τόσο γρήγορα,
που την έπιανε ζάλη μόνο που τα σκεπτόταν. Για πότε κα-
ταργήθηκαν οι πληθυντικοί, για πότε έπεσαν οι αντιστάσεις,
για πότε… Αλλά η απόσταση που τους χώριζε ήταν αβά-
σταχτη. Ο Βικέντιος Μοράρης, εδώ και καιρό, την πίεζε να
την δει ιδιαιτέρως. Την προσκαλούσε στο σπίτι του.
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«Κατίγκω, θέλω να σε δω κάπου να είμαστε μόνοι μας.
Έλα στο σπίτι μου. Θέλω τόσο να σε δω», της ψιθύριζε, ό-
ταν δεν τους έβλεπε κανένας, και όταν την αποχαιρετούσε,
κρατούσε το χέρι της μέσα στο δικό του –«Πες μου το “ναι”,
Κατίγκω»– και δεν το άφηνε μέχρι να πάρει την απάντησή
της, ένα «ναι» που θα τα άλλαζε όλα: «Εδώ, εδώ, θέλω να
μου υποσχεθείς αυτή τη στιγμή πως θα έρθεις να μιλήσου-
με, Κατίγκω».

Εκείνη τραβούσε το χέρι της. Μα, πώς την βασάνιζε έ-
τσι! Και να πούνε τι; Τι μπορούσε να περιμένει πια από τη
ζωή η Κατίγκω Χρυσολωρά; Στα νιάτα της, όλοι την έψα-
χναν, την ήθελαν, την φλέρταραν. Τώρα ψάχνει η ίδια τον ε-
αυτό της μέσα στην ωριμότητα της ηλικίας και μέσα στα
σοφά βιβλία. Είχε ακόμα κόρες ανύπαντρες. Τι θα έλεγαν οι
κόρες της; Η ίδια ήταν χήρα. Τι θα έλεγε ο κόσμος; Ένιωθε
τις γάμπες της να τρέμουν κάτω από το βάρος του παρελ-
θόντος. Αλλά όταν σκεπτόταν την Κοκόνα Κρυσταλλένια,
ανατρέπονταν μέσα της όλες οι αντιστάσεις. Η θεία της είχε
δυο φορές αψηφήσει τον κόσμο και είχε βρει σε ώριμη ηλι-
κία μια ευτυχία τρυφερή και στοργική. Μήπως ήταν και
για την Κατίγκω η τελευταία ευκαιρία που της έδινε η ζωή;
Μήπως να το τολμούσε; Και ποιος θα το μάθαινε; Να πή-
γαινε μόνο μια φορά. Οι δυο τους μόνοι. Καιγόταν η ψυχή
της σαν φιτίλι και, όταν συναντούσε τον Βικέντιο Μοράρη,
τον κοίταζε στα μάτια με τη σιγουριά εκείνου που γνωρίζει
πως, αργά ή γρήγορα, θα χάσει κάτι το οποίο αγαπάει πο-
λύ. Και δεν άντεχε να τον χάσει, γι’ αυτό δεν ήθελε να βρεθεί
μόνη μαζί του. Ήταν κάτι σαν αρρώστια, αλλά η αρρώστια
της ήταν πως ονειρευόταν μια άλλη ζωή και ήξερε με σι-
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γουριά πως αυτή η απαγορευμένη ζωή κάποια μέρα θα την
πρόδιδε.

Περασμένα μεσάνυχτα, πήρε μια ανάσα από φθινόπωρο
και κοίταξε τον ξάστερο ουρανό. Περπάτησε το μονοπάτι
κατά μήκος της δενδροστοιχίας και βγήκε στη μέση του
κήπου. Την μέθυσε η μυρωδιά από το νυχτολούλουδο. Στο
διπλανό μέγαρο Ρώμα περνούσε απόψε την πρώτη νύχτα
του γάμου της η ξυπόλυτη κόρη της. Πάντα υπάρχει μια
πρώτη νύχτα. Όταν τελειώνει το φαγοπότι και η γιορτή, ό-
ταν όλοι έχουν ξεφαντώσει κι επιστρέφουν σπίτια τους,
κουρασμένοι από το γλέντι και νυσταγμένοι, πάντα υπάρχει
μια πρώτη νύχτα για τους δυο που μένουν μόνοι. Εκατό
μαχαίρια την μαχαίρωσαν. Ανατρίχιασε και τύλιξε την ε-
σάρπα στους ώμους της. Τα τριζόνια του κήπου έπαιζαν τυ-
φλόμυγα. Στα πόδια της νιαούρισε η γάτα Ασπασία Καρα-
κίτσου και η Κατίγκω έσκυψε και την σήκωσε στην αγκα-
λιά της. Την έσφιξε επάνω της, ζεστή, μαλακιά, τρυφερή,
σαν παρηγοριά, και κατευθύνθηκε προς το σπίτι. Έξω από
την πόρτα της κουζίνας, η Ζαμπέτα, καθισμένη στο σκαλο-
πάτι, έκανε το τελευταίο τσιγάρο της μέρας. Η Κατίγκω
ορθώθηκε μπροστά της κι εκείνη ξαφνιάστηκε. Στο μισο-
σκόταδο του κήπου, η Χαρβαλιά την είδε ωχρή και βασανι-
σμένη.

«Έτσι είναι, κυρά μου, όποιος μπλέκει με έρωτες στα
γεράματα, καταντάει στημένη λεμονόκουπα. Νομίζεις πως
δεν το έχω καταλάβει; Πως είμαι βλάκας; Συχνές επισκέ-
ψεις, μπουκέτα λουλούδια, χειροφιλήματα!» ήθελε να μπο-
ρούσε να της έλεγε, αλλά ξαφνικά την λυπήθηκε. Δε βαριέ-
σαι, έχουν και οι πλούσιοι τα βάσανά τους! Παραμέρισε και
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με μια κίνηση την προσκάλεσε να της κάνει παρέα. Έκανε
χώρο δίπλα της και η Κατίγκω κάθισε.

Πέρασαν κάποια λεπτά αμίλητες. Η γάτα Ασπασία Κα-
ρακίτσου γουργούριζε ανάμεσά τους. Τα χέρια τους συνα-
ντήθηκαν πάνω στη γούνα της. Κάτι, που δεν κατόρθωναν
να πουν, τις χώριζε, εγκατεστημένο στις σιωπές τους. Κα-
θώς η νύχτα προχωρούσε και το πράσινο του κήπου ξεθώ-
ριαζε γύρω τους, χαλάρωσαν οι αντιστάσεις και τότε η Ζα-
μπέτα της πρότεινε το τσιγάρο της. Η Κατίγκω δίστασε,
αλλά το πήρε στα δάχτυλά της και το έφερε στο στόμα της.
Ένιωσε τον καπνό να εισβάλλει μέσα της, σαν παρηγοριά.
Το σκοτάδι βοηθούσε την οικειότητα. Η καύτρα από το
σέρτικο της Ζαμπέτας συντρόφευε, σαν ζωντανή ψυχή, τις
δυο γυναίκες. Επέτρεπε συγκινήσεις, ίσως και δάκρυα. Ένα
βράδυ του Σεπτέμβρη του 1902, δυο ανθρώπινα πλάσματα,
ανώνυμα, δίχως ταξικές διαφορές, μοιράζονταν ένα τσιγάρο
και μερικές στιγμές συντροφιάς. Αν κάποιος λίγο καιρό πριν
το έλεγε αυτό στην Κατίγκω, εκείνη θα πίστευε πως έχει
χάσει τα λογικά του ή δε θα του ξαναμιλούσε ποτέ. Και να
όμως, εκεί, στο σκοτάδι της νύχτας, που καλούσε για απο-
λογισμούς, κυρά και δούλα έπαιρναν εναλλάξ τις ρουφηξιές.


��
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Η  Α Λ Φ Α Β Η Τ Α  Τ Ο Υ  Ε Ρ Ω Τ Α
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Σ
ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΤΟΥ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΤΗΣ, Η ΛΑΟΥΡΑ ΕΙΝΑΙ Ε -
ντελώς ξύπνια, με όλες τις αισθήσεις της σε συνα-
γερμό. Στα ρουθούνια της η μυρωδιά από το ξεθυ-

μασμένο «άφτερ σέιβ» του Φίλιππου, από τα τριαντάφυλλα
που βρίσκονται από χθες στο βάζο, από τα τσαλακωμένα
σεντόνια, από το άρωμά της «Γκερλέν» σκορπισμένο πα-
ντού. Στο στόμα της η γεύση από υγρά φιλιά με μια ιδέα κα-
πνού από πούρο. Στο κορμί μια άγνωστη αίσθηση ευφορίας.
Οι χτύποι της καρδιάς της ακατάστατοι. Δεν ακούγεται κα-
νένας θόρυβος. Στα μεγάλα παράθυρα οι βαριές κουρτίνες α-
πό θαλασσί μπροκάρ κρατούν έξω από την κρεβατοκάμαρα
το φως της αυγής. Τα άστρα δύουν, τελευταίος ο Αυγερινός,
αλλά εκείνη δεν μπορεί να τα δει στο σκοτάδι. Τα φαντάζε-
ται. Σε λίγο θ’ ακούσει τους γνώριμους θορύβους της οδού
Πανεπιστημίου: το κάρο του γαλατά, το μανάβη με το γαϊ-
δουράκι του, τον εφημεριδοπώλη, τον σαλεπιτζή, το καμπα-
νάκι του τραμ. Θ’ ακούσει και τις συζητήσεις της Θάλειας
και της Δανάης –όχι, όχι αυτές, σήμερα ξυπνάει σε άλλο σπί-
τι–, την πρωινή φασαρία της Ζαμπέτας – όχι, ούτε αυτή δεν
υπάρχει πια στην καθημερινότητά της. Κοιμούνται. Κοι-
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μούνται όλοι. Κοιμάται επιτέλους και η μητέρα της, ευχαρι-
στημένη και ήρεμη γιατί «αποκατέστησε» με το αζημίωτο
τη μεγάλη κόρη της, την πιο δύσκολη, μια πράξη εμπορική,
η οποία απέφερε στην οικογένεια τεράστια κέρδη. Πλάι της
κοιμάται ο άντρας που από χθες είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης
της: ο σύζυγός της. Το πόδι του είναι μπλεγμένο ανάμεσα
στα δικά της, το χέρι του περασμένο στη γυμνή μέση της, το
στόμα του μέσα στα μαλλιά της. Κατά διαστήματα αναστε-
νάζει με εγκατάλειψη και ξυπνάει κάθε τόσο για να βεβαιω-
θεί πως δεν ονειρεύεται, πως στην αγκαλιά του κρατάει ό,τι
πολυτιμότερο έχει αυτή τη στιγμή στη ζωή. Από αύριο θα
κοιμάται στο διπλανό δωμάτιο, το δικό του, όπως το απαίτη-
σε η ίδια. Θα την επισκέπτεται όμως τα βράδια για ν’ απαι-
τήσει τα δικαιώματά του, θα περνάει κάποια ώρα μαζί της,
εκείνη θα τον ελεεί με την ανοχή και την παθητικότητά της
και κατόπιν θα γυρίζει στο κρεβάτι του. Θα την αφήνει στην
ησυχία της. Μετά την αποψινή νύχτα δεν είναι σίγουρη πως
την θέλει την ησυχία της, γιατί για κάποιες ώρες έχει ξεχά-
σει τον άμετρο θυμό της. Χαλαρώνει και γυρίζει στο πλάι.
Νιώθει το χέρι του Φίλιππου να την τραβάει κοντά του. Αφή-
νεται. Στο πάτωμα διακρίνει τη λεκάνη όπου, μόλις λίγες ώ-
ρες πριν, εκείνος της έπλυνε τα πόδια. Όμως, απόψε η κριτι-
κή της διάθεση την έχει εγκαταλείψει. Δε θυμάται κανένα ε-
πίθετο υποτιμητικό από αυτά που συνόδευε μέχρι χθες το ό-
νομά του: ο «καρβουνιάρης», ο χωριάτης, ο ανορθόγραφος, ο
«peasant»,* «il burino».** Τα έχει ξεχάσει όλα. Το πρωί θα

** Χωριάτης στα Γαλλικά. 
** Χωριάτης στα Ιταλικά.
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ξυπνήσει και θα τον βρει ακόμα δίπλα της. Θα φορέσει πάλι
το θυμό και το μουλαρίσιο πείσμα της, σαν πανοπλία.

«Κύριε Ρώμα, είναι ώρα να γυρίσεις στο δωμάτιό σου»,
θα του πει κοιτάζοντάς τον αγέρωχα κι εκείνος, είναι σίγου-
ρη, θα της κάνει το χατίρι και όλα τα χατίρια από ’δω και
πέρα.

Κλείνει τα μάτια. Της απομένουν ακόμα λίγες ώρες μέσα
στην αγκαλιά του.

�	

Ο Ζανής Ρώμας είδε τη Λάουρα σαν μια εχθρική παρουσία
που με διαβολικά κόλπα είχε βαλθεί να του δηλητηριάσει τη
ζωή κλέβοντας τον αδερφό του. Μέσα στο ταραγμένο του
μυαλό συνέβαιναν όλα και τίποτα. Είχε την ειρήνη αυτών
που δεν περιμένουν τίποτε από τη ζωή, ώσπου μπήκε σπίτι
του η Λάουρα, η μάγισσα. Κλείστηκε στον εαυτό του κι έ-
βγαλε αγκάθια σαν σκαντζόχοιρος.

«Φοβάμαι μην υποτροπιάσει, το πουλάκι μου», έλεγε η
Ευλαλία, ανήσυχη, στον Φίλιππο.

«Είναι η αλλαγή. Έπεσαν όλα μαζεμένα: μετακόμιση,
γάμος, ένα καινούργιο πρόσωπο μεταξύ μας», την καθησύ-
χαζε εκείνος. «Θα συνηθίσει», πρόσθετε, πιο πολύ για να η-
συχάσει τον εαυτό του.

Ο Ζανής ακολουθούσε τη Λάουρα μέσα στο σπίτι, σαν
σκιά. Την σταματούσε όπου την έβρισκε μόνη:

«Για ποιο λόγο και με ποιο ντοκουμέντο είπες τον αδερ-
φό μου τον Άντζουλο σκύλο;»

Εκείνη στην αρχή αμυνόταν:
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«Μα, τι λες; Όχι, δεν τον είπα σκύλο».
Κατόπιν τα έβαλε με τον εαυτό της, τη μητέρα της, τον

Ρώμα, την τύχη της, τη ζωή. Μα, προσπαθούσε να κάνει
διάλογο με το παράλογο; Με έναν παταλό; Ήταν στα καλά
της; Όταν η κατάσταση έγινε αφόρητη, η Λάουρα πέρασε
στην επίθεση. Την επόμενη φορά που ο Ζανής ορθώθηκε
μπροστά της βλοσυρός, δεν πρόλαβε ν’ ανοίξει το στόμα
του. Εκείνη τού το έκλεισε με την παλάμη της και πλησίασε
το πρόσωπό της στο δικό του. Τον ζάλισε το άρωμά της:
τριαντάφυλλο και κόκκινο πιπέρι.

«Βάλ’ το καλά στο παταλό μυαλό σου. Όπως θέλω θα λέω
τον αδερφό σου. Άντρας μου είναι και δε σου πέφτει λόγος!»

Έμεινε εμβρόντητος ο Ζανής κι εκείνη τον άφησε μετέ-
ωρο μέσα στο σαλόνι.

«Ναυαγός! Ναυαγός!» τραύλισε εκείνος κάτι διαφορετι-
κό, για πρώτη φορά στη ζωή του, λέγοντας μια καινούργια
λέξη, με φωνή που είχε τη σκουριά της μοναξιάς.

Έτρεξε η Ευλαλία με τη μαγείρισσα και τον βρήκαν, όρ-
θιο, με ανοιχτά πόδια, να έχει χάσει τον προσανατολισμό
του μέσα στο δωμάτιο.

«Θαύμα! Έκανες το θαύμα σου, Άγιε Διονύση μου!» φώ-
ναξε η Ευλαλία, με δάκρυα στα μάτια, και γονάτισε στο
πάτωμα, γιατί από το ανοιχτό παράθυρο μόλις είχε μπει
μέσα στο σαλόνι ένα λευκό περιστέρι κι εκείνη το πέρασε
για το Άγιο Πνεύμα.

Κάποιες φορές ο Ζανής κοίταζε τη Λάουρα με φόβο.
Κανένας δεν είχε τολμήσει ποτέ να του μιλήσει με θυμό. Ο
Φίλιππος και η Ευλαλία προσπαθούσαν να μην ταράξουν τη
γαλήνη της ψυχής του με βίαια συναισθήματα και τον είχαν

Η ΞΥΠΟΛΥΤΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
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κρατήσει έξω από την πραγματική ζωή. Η Λάουρα στην
αρχή δεν του μιλούσε. Τον απέφευγε. Τον έβλεπε να τριγυρ-
νάει μέσα στα πόδια της και από το θυμό της ήταν σαν να
πέταγε μαχαίρια γύρω της. Είχε έναν άντρα χωριάτη κι έ-
ναν κουνιάδο παταλό! Ήταν να τρελαίνεται! Έμπαινε τότε
στο δωμάτιο της μουσικής, καθόταν στο πιάνο κι έπαιζε ώ-
ρες όλο της το ρεπερτόριο, ενώ ο Ζανής «ναυαγούσε» όρθιος
έξω από την κλειστή πόρτα. Όλοι έλεγαν πως εκείνες τις
φορές η Λάουρα ξεπερνούσε τον εαυτό της με τη δεξιοτε-
χνία της και το συναίσθημά της. Τα μεσημέρια, όταν ο Φί-
λιππος δεν ερχόταν στο σπίτι για φαγητό, γευμάτιζαν οι
τρεις τους στην πρόχειρη τραπεζαρία. Η Ευλαλία έτρωγε
το φαγητό της και συγχρόνως τάιζε τον Ζανή, ο οποίος ή-
ταν ικανός να καθίσει ώρες ακίνητος μπροστά στο πιάτο
του. Η Λάουρα δεν άντεχε το θέαμα. Της κοβόταν η όρεξη
και γι’ αυτό απέφευγε να τον κοιτάζει. Τα μεσημεριανά
γεύματα κατέληξαν να γίνουν ένας εφιάλτης. Τη μέρα που η
Ευλαλία χρειάστηκε να σηκωθεί από το τραπέζι στη μέση
του φαγητού και μαζί με τη μαγείρισσα να κατέβει στον
κήπο να παραλάβει τα ξύλα για τα τζάκια, η Λάουρα έμεινε
μόνη με τον Ζανή. Εκείνος άφησε το πιρούνι του και την
κοίταξε με βλέμμα προβάτου. Η Λάουρα συνέχισε να τρώει
ανόρεχτα, ενώ του έριχνε ανήσυχα βλέμματα. Καθώς όμως
αργούσε η Ευλαλία να επιστρέψει, δεν κρατήθηκε άλλο, πή-
ρε το πιρούνι κι έσπρωξε στο στόμα του την μπουκιά, την
πρώτη από χιλιάδες άλλες που θ’ ακολουθούσαν στο μέλ-
λον. Η Ευλαλία, από την πόρτα της τραπεζαρίας, έκανε το
σταυρό της. Κάτι άλλαξε από εκείνη τη μέρα μεταξύ τους.
Ο Ζανής, όταν η Λάουρα έπαιζε μουσική, άρχισε να μπαίνει
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δειλά μέσα στο δωμάτιο, μην την τρομάξει και τον διώξει.
Στεκόταν όρθιος μπροστά της και την άκουγε με πάθος νε-
οφώτιστου. Εκείνη τον άφηνε να περιφέρεται γύρω της, σαν
να μην την ενοχλούσε πια η παρουσία του, ενώ στο τέλος
σηκωνόταν και του έφερνε καρέκλα.

«Εδώ κάθισε, Ζανή, μη στέκεσαι όρθιος. Κάθισε και ά-
κου τι σπουδαία μουσική έγραψαν άνθρωποι σαν κι εμάς»,
του έλεγε και καθόταν πάλι στο πιάνο.

Ήταν μια αλλαγή ανεπαίσθητη. Μόνο η Ευλαλία μπο-
ρούσε να την αντιληφθεί, γιατί από καιρό παρακολουθούσε
τη Λάουρα. Την μελετούσε κρυφά, δίχως να το καταλαβαί-
νει η ίδια. Ήταν σίγουρη πως το «σίδερο» είχε αρχίσει να
λυγίζει στη δύναμη της αγάπης. Βεβαιώθηκε όμως τη μέρα
που την άκουσε να διαβάζει στον Ζανή ποιήματα από το βι-
βλίο που κρατούσε στα χέρια της. Ω, της αγάπης τα θαύ-
ματα! Εκείνος συνέχιζε να την ρωτάει καμιά φορά: «Για
ποιο λόγο και με ποιο ντοκουμέντο είπες τον αδερφό μου
τον Άντζουλο σκύλο;» και η Λάουρα του απαντούσε πάντα:

«Άντρας μου είναι και όπως θέλω θα τον λέω, ακόμα και
σκύλο, και πρέπει να το πάρεις απόφαση!»

Έλειπε όμως ο θυμός από τη φωνή της. Όλα αυτά τα
θαύματα της αγάπης γίνονταν εκείνο τον καιρό κρυφά από
τον Φίλιππο Ρώμα. Η Ευλαλία πίστευε ότι δεν έπρεπε να
μάθει ακόμα πως η Λάουρα διάβαζε ποιήματα και κομμά-
τια από μυθιστορήματα στον Ζανή και πως εκείνος καθι-
σμένος δίπλα της την άκουγε με το χέρι ακουμπισμένο στο
στέρνο του, σαν να έψαχνε έναν κρυφό πόνο. Ο Φίλιππος δεν
έπρεπε ακόμα να μάθει πως, πολλές φορές στις πρωινές
βόλτες της στον κήπο, τον έπαιρνε μαζί της.

Η ΞΥΠΟΛΥΤΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
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«Να βρούμε τις φωλιές των πουλιών, Ζανή» ή «Έλα να
δούμε ποια δέντρα έβγαλαν σήμερα μπουμπούκια».

Η Λάουρα περπατούσε και μιλούσε μόνη της κι εκείνος
την ακολουθούσε, ενώ μέσα στο καταχείμωνο ένα άρωμα
γιασεμιών ερχόταν ποιος ξέρει από πού. Και όταν ο Ζανής
άνοιγε το στόμα του να της κάνει τη συνηθισμένη ερώτηση,
η Λάουρα τον προλάβαινε:

«Μη στενοχωριέσαι, Ζανή, δε θ’ αφήσω κανέναν να πει
τον αδερφό σου σκύλο».

Συχνά, τον τελευταίο καιρό, ο Ζανής ένιωθε μέσα στις
φλέβες του ζωντανή τη διακεκομμένη παιδική του ηλικία, η
οποία ξανάρχιζε μέσα στα μυστήρια του κόσμου, που δε θα
του αποκαλύπτονταν ποτέ. Για κάποιον περίεργο λόγο, που
ούτε η ίδια μπόρεσε να εξηγήσει, η Ευλαλία δεν είπε τίποτα
στον Φίλιππο για εκείνη την αλλαγή στη Λάουρα. Καθώς
την παρατηρούσε, έβρισκε πως η εξωτερική της κομψότητα
είχε αρχίσει να γίνεται μια αντανάκλαση της εσωτερικής της
ωριμότητας. Ας την ανακαλύψει μόνος του, σκεπτόταν και
χαιρόταν προκαταβολικά για το βαφτισιμιό της.

Για τη Λάουρα δυο μήνες έγγαμου βίου με τον Φίλιππο
Ρώμα έμοιαζαν όπως δυο αιώνες. Είχαν περάσει σε μια ρου-
τίνα γνωριμίας και μάθησης του ενός και του άλλου: προτι-
μήσεις, συνήθειες καθημερινές, οι οποίες έπρεπε ν’ αλλάξουν,
να τροποποιηθούν για να χωρέσουν ο ένας τον άλλο, αλλά και
καινούργιες, διαφωνίες, αλλά και ήρεμες συζητήσεις, με ένα
σιωπηλό κώδικα συνύπαρξης, πάνω στις οποίες στηρίζεται
μια συμβίωση. Πιστή στο πείσμα της και για να τιμωρήσει
τον Φίλιππο που μπήκε στη ζωή της ακάλεστος, γύριζε με
τις κάλτσες μέσα στο σπίτι και φορούσε τα τσόκαρα της
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πλύστρας όταν έβγαινε έξω. Γρήγορα όμως ανακάλυψε πως
η ζωή της είχε συρρικνωθεί στο τίποτα. Δίχως τα παπού-
τσια της, δεν μπορούσε να κάνει τους μακρινούς περιπάτους
της. Δίχως τις μπότες της, δεν μπορούσε να βγει με το άλο-
γό της για ιππασία στις εξοχές της Αθήνας. Ξυπόλυτη, δεν
μπορούσε ν’ ακολουθήσει τον Φίλιππο στα ταξίδια του.

«Βάλε τα παπούτσια σου, Λάουρα, και πάμε στη Ζά-
κυνθο να δεις τον πύργο των προγόνων σου», την παρακα-
λούσε εκείνος, καθώς της έπλενε κάθε βράδυ τα πόδια, μια
τελετουργία η οποία είχε γίνει συνήθεια, μια από τις εκατο-
ντάδες εκφράσεις αγάπης του Φίλιππου.

«Βάλε παπούτσια, Λάουρα, κι έλα μαζί μου στο Παρί-
σι», την εκλιπαρούσε κι εκείνη ήθελε να τον ακολουθήσει,
αλλά το πείσμα και η υπερηφάνειά της ήταν δυνατότερα α-
πό την κοινή λογική της, η οποία τής έλεγε πως η ζωή είναι
ένα τίποτα, πως αύριο μπορεί να μην υπάρχει, πως χάνει τις
ευκαιρίες που της προσφέρονται να πάει ταξίδια, να γλε-
ντήσει, να δει καινούργια μέρη, να γυρίσει τον κόσμο, με έ-
ναν άντρα ο οποίος είχε κάνει την αγάπη της σκοπό της ζω-
ής του. Ο Φίλιππος έφευγε μόνος του κι εκείνη σιγά σιγά
άρχισε να ζει στο χάος που προκαλούσε ο θυμός της, στην
αμηχανία των συναισθημάτων της, στην ταραχή που η ίδια
είχε δημιουργήσει στο περιβάλλον της. Μετάνιωνε χίλιες
φορές, αλλά δεν έκανε πίσω.

Όπως είχε προβλέψει ο Βικέντιος Μοράρης, μετά το γά-
μο του με την κοντέσα Λάουρα Αλφιέρι, οι «μεγάλες» πόρ-
τες της Αθήνας, ως διά μαγείας, άνοιξαν όλες για τον Φί-
λιππο Ρώμα. Και όταν έγινε δεκτός και στην «Αθηναϊκή
Λέσχη», κατάλαβε πως τίποτε απ’ όσα μέχρι τότε θεωρού-
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σε απαραίτητα για να νιώθει ευτυχισμένος δεν είχε αξία όσο
η αγάπη της Λάουρας. Εκείνη, ξυπόλυτη, ήταν αναγκασμέ-
νη ν’ αρνείται τις προσκλήσεις για τους χορούς του Παλατι-
ού και του «Παρνασσού», τα μεγαλύτερα κοσμικά γεγονό-
τα της Αθήνας, στα οποία δίχως επίσημο ένδυμα και, βέ-
βαια, παπούτσια δεν επιτρεπόταν η είσοδος σε κανέναν. Γρή-
γορα κυκλοφόρησε η φήμη από τα στόματα των ρουφιάνων
πως η ωραία κοντέσα Λάουρα Αλφιέρι πάσχει από μια
σπάνια αρρώστια. Η Λάουρα, για να κλείσει τα στόματα του
κόσμου, έδινε δεξιώσεις σπίτι της, οι οποίες άφησαν εποχή.
Φορούσε τις τουαλέτες της, όλες παρισινά μοντέλα, αλλά
παρουσιαζόταν δίχως παπούτσια, τα οποία έμεναν καινούρ-
για και αφόρετα μέσα στις ντουλάπες της. Εκείνα τα βράδια,
όταν άνοιγαν τα σαλόνια τους, ο Φίλιππος την παρατηρούσε
ανάμεσα στον κόσμο που την περιτριγύριζε. Ήταν όμορφη,
θεϊκή κι εκείνος ένιωθε μια αφάνταστη ευχαρίστηση πως ή-
ταν δική του, του ανήκε. Ήταν μια ευχαρίστηση η οποία συ-
χνά τον ξεγελούσε στο να νιώθει στιγμιαία καλά, ξεχνώντας
πως οι προσωπικές τους στιγμές έμπαζαν νερά και ο γάμος
τους ναυαγούσε σε βαθιές και άγνωστες θάλασσες που εκεί-
νος ως καραβοκύρης αγνοούσε. Όταν έφευγαν οι καλεσμένοι
κι ενώ το προσωπικό τακτοποιούσε την ακαταστασία της
δεξίωσης, η Λάουρα περνούσε μέσα από τα δωμάτια σαν
πνεύμα και καθόταν στο πιάνο να κλείσει τη βραδιά πάντα
με κάποιο θλιμμένο κομμάτι από το ατέλειωτο ρεπερτόριο
των προδομένων ερώτων. Οι γυναίκες τότε σταματούσαν τη
δουλειά τους κι έκλαιγαν, ενώ ο Φίλιππος την κοίταζε με τη
σαστισμένη έκφραση που έπαιρνε πάντα, όταν η Λάουρα άλ-
λαζε διάθεση από τη μια στιγμή στην άλλη.
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Κατόπιν ανέβαιναν στο δωμάτιο της Λάουρας κι έμεναν
και οι δυο στα χέρια της νύχτας. Ο Φίλιππος της έπλενε τα
πόδια, ενώ την μάλωνε για το «τάμα», όπως το αποκαλού-
σε η ίδια, αλλά τα λόγια του ήταν αυτά της κατανόησης. Ό-
ταν τελείωνε η ιεροτελεστία της αγάπης, έσμιγαν πάνω στο
κρεβάτι. Εκείνος ασυγκράτητος, εκείνη με τη μυρωδιά των
ορμονών που ζητούν διέξοδο, αλλά μουγγή μην τυχόν και
της ξεφύγει αναστεναγμός, δάκρυ, λυγμός και ο Φίλιππος
καταλάβει πόσο πολύ συμμετείχε. Τα ξημερώματα γύριζε
στο δικό του δωμάτιο. Η Λάουρα ήθελε να του πει: «Μη
φύγεις, Φίλιππε. Μείνε εδώ για πάντα», αλλά πώς μπορού-
σε, αφού η ίδια από την αρχή είχε ζητήσει χωριστές κρεβα-
τοκάμαρες κι εκείνος της είχε κάνει το χατίρι; Αχ, γιατί της
έκανε όλα τα χατίρια; Πίσω από την κλειστή πόρτα του
δωματίου του, η Λάουρα αναγνώριζε τις χειρονομίες του και
τους θορύβους του: τους αναστεναγμούς του, το βήχα, το
καθάρισμα της μύτης, το ελαφρύ ροχαλητό όταν ήταν ξα-
πλωμένος ανάσκελα. Τα βράδια, όταν δεν ήταν προσκαλε-
σμένοι σε κάποιο σπίτι φίλων ή δεν είχαν επισκέπτες στο
δικό τους, μετά το δείπνο, έφερνε την τράπουλα του πατέρα
της και τον νικούσε σε παρτίδες που ζητούσαν λογική, εξυ-
πνάδα και υπολογισμό.

«Άντζουλε, δεν έχεις το μυαλό σου στο παιχνίδι απόψε»,
τον υποτιμούσε κι εκείνος ήθελε να της πει:« Ναι, γιατί ο
νους μου είναι μόνο σε εσένα», αλλά σώπαινε.

Κατόπιν μέσα στο δωμάτιό της εκείνη έπαιζε το τελευ-
ταίο της χαρτί κάτω από τα σεντόνια, αλλά ο Φίλιππος έ-
φευγε από δίπλα της πάντα πριν από την αυγή. Οι στιγμές
που ζούσε μαζί του την ξεπερνούσαν.
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Οι ξαφνικές λιακάδες μες στο καταχείμωνο έβγαζαν
τους Αθηναίους από τα σπίτια τους, όπως τα σαλιγκάρια.
Η Λάουρα κοίταζε τον όγκο του υλικού της κόσμου κι έ-
νιωθε πόσο απέραντο χώρο καταλάμβανε το άσκοπο στη
ζωή της. Τότε ήθελε να φωνάξει το όνομά του χίλιες φορές,
αλλά δεν επέτρεπε στον εαυτό της να πει παρά μόνο «Ά-
ντζουλε» ή «κύριε Ρώμα». Εκείνες τις φορές που η ανάγκη
γινόταν φυσικός πόνος, κατέβαινε στο στάβλο και αγκάλια-
ζε το άλογό της. Πλησίαζε κοντά στο αυτί του και του ψι-
θύριζε πολλές φορές: «Φίλιππε, Φίλιππε», για να δει πώς
ηχεί το όνομά του στο στόμα της, και μ’ ένα κλαδάκι ελιάς
το χάραζε ανορθόγραφα στο νωπό χώμα του κήπου. Έτσι,
δίχως να καταλάβει πώς κύλησε τόσο γρήγορα ο καιρός, έ-
φτασαν και πέρασαν οι γιορτές, οικογενειακά, με τραπέζια
στο σπίτι της μητέρας της τα Χριστούγεννα και την Πρω-
τοχρονιά στο δικό της. Μέσα στις ετοιμασίες, στα γλέντια
και στα δώρα του Φίλιππου ένιωθε παράξενα και θυμόταν
πως, μόλις τον προηγούμενο χρόνο και λίγο μετά την Πρω-
τοχρονιά, η ζωή της είχε τελειώσει, πριν καλά καλά αρχί-
σει, σ’ έναν προγραμματισμένο γάμο, που από την πρώτη
στιγμή τον είχε νιώσει σαν ταφόπλακα. Τώρα δεν ήταν σί-
γουρη για τα συναισθήματά της ούτε πίστευε πως στο γά-
μο της θα είχε βρει κάτι που θα έμοιαζε με ευτυχία. Ο θυ-
μός όμως και το πείσμα παρέμεναν άμετρα.

Κάπως έτσι μετέωρη έφτασε και η άνοιξη του 1903 στην
Αθήνα. Η Λάουρα περνούσε τις μέρες της στον κήπο, ακί-
νητη, κάτω από τη ροδιά της Κατίγκως. Στα πόδια της η
γάτα Τασούλα Καλλιγά κυλιόταν στο γρασίδι με ακροβατι-
κά κόλπα και κλαψούριζε για να ζευγαρώσει.
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«Θα της σαλέψει», σιγομουρμούριζε η Ζαμπέτα από την
πόρτα της κουζίνας και κανένας δεν καταλάβαινε σε ποια α-
πό τις δυο αναφερόταν, ενώ η Ευλαλία τριγύριζε τη Λάουρα
ανήσυχη:

«Κάνε κάτι. Μη στέκεσαι έτσι άπραγη. Άρχισε ένα ερ-
γόχειρο. Το κέντημα βοηθάει ν’ αδειάσει το μυαλό από κα-
κές σκέψεις, χαλαρώνει τα νεύρα, ξεκουράζει το σώμα».

Εκείνη, βυθισμένη στα ταραγμένα πελάγη του εαυτού
της, σήκωνε τα πράσινα μάτια της και την κοίταζε αφηρη-
μένη.

«Άσε με ήσυχη. Πήγαινε στη δουλειά σου», την έστελνε,
με μια κίνηση του χεριού της, σαν να έδιωχνε τη γάτα, γιατί
εκείνες τις φορές, όταν γινόταν ένα με το πράσινο του κήπου,
γύρευε να καταλάβει ποιο είναι το μυστικό που δένει τον ά-
ντρα με τη γυναίκα. Τι είναι αυτό που τους φέρνει κοντά,
τους ζυμώνει και τους ενώνει. Και σε τίποτα δεν την βοη-
θούσαν οι σπουδές που είχε κάνει, το πιάνο που είχε μάθει, οι
γλώσσες που μιλούσε, γιατί της έλειπαν μιας άλλου είδους
σπουδής τα βασικά: Δε γνώριζε την αλφαβήτα του έρωτα.

�	

Ο Κόκος Πρίφτης τρύπωσε στο κρεβάτι της Ζαμπέτας μια
βδομάδα πριν από το Πάσχα. Η Χαρβαλιά είχε βάλει απο-
βραδίς τα φασόλια στο νερό κι εκείνο το πρωί της Μεγάλης
Δευτέρας ψιλόκοβε τα υλικά για τη φασολάδα. Ο Πρίφτης
είχε ήδη φάει δέκα αυγά βραστά, ένα ολόκληρο σαλάμι κι έ-
να καρβέλι ψωμί. Καθισμένος στο τραπέζι της κουζίνας, ά-
κουγε τον εξάψαλμο της Ζαμπέτας:
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«Αντίχριστε, μεγαλοβδομαδιάτικα κατέβασες τον αγλέου-
ρα αντί να νηστέψεις, όπως κάνει κάθε χριστιανός. Να μη σε
βλέπω στα μάτια μου. Αρβανίτες, αντίχριστοι, να γυρίσετε
στην πατρίδα σας, να ξεβρομίσει η Ελλάδα από τη βρόμα
σας!»

Ο Αρναούτης παρατηρούσε τη μικρόσωμη κοκκινομάλ-
λα. Με επιδέξιες μαχαιριές έκοβε τα κρεμμύδια. Ήθελε ε-
κείνη τη στιγμή να είναι το κρεμμύδι στα χέρια της. Ήταν
η ενσάρκωση της φαντασίας του και της αφιέρωνε αναστα-
τωμένους βραδινούς αυνανισμούς, ενώ το πρωί βρισκόταν
δίπλα της να την συνοδέψει παντού, αλλά εκείνη δεν ήθελε.
Τον προσπερνούσε αδιάφορη, προκαλώντας έναν περίεργο
κρύο αέρα που κιτρίνιζε τα φύλλα των δέντρων κι έφερνε
πονόλαιμο στον Πρίφτη. Ο Κόκος την ακολουθούσε σαν
σκιά, καθόταν εκεί που λίγα λεπτά πριν είχε καθίσει η Ζα-
μπέτα, μάζευε από κάτω τη γόπα του τσιγάρου της και την
έβαζε στο στόμα του να γευτεί το σάλιο της, έμπαινε στο
μπάνιο όταν εκείνη έβγαινε έχοντας κάνει την ανάγκη της,
τρύπωνε κλεφτά στην κάμαρά της και βύθιζε το πρόσωπό
του στο μαξιλάρι της ν’ ανασάνει τις οσμές της, να γεμίσει
τους πνεύμονές του με τη μυρωδιά της. Αυτά σκεπτόταν, ό-
ταν τον έβγαλε από την ονειροπόληση η κραυγή της. Τεμα-
χίζοντας τα καρότα για τη φασολάδα, είχε τεμαχίσει μαζί
και το δάχτυλό της. Μέχρι ο Πρίφτης να σηκωθεί από την
καρέκλα, ο νεροχύτης είχε γεμίσει αίματα. Ήθελε να σκύ-
ψει εκεί και να πιει το αίμα της, που έτρεχε ποτάμι, αλλά
δεν υπήρχε ώρα για χάσιμο, γιατί το κόψιμο ήταν βαθύ και
ο δείκτης της Ζαμπέτας κρεμόταν σαν σπασμένο κλαδί.
Κάτασπρη σαν τη Χιονάτη, τύλιξε το χέρι της με την πε-
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τσέτα της κουζίνας και τον κοίταξε με τα παρδαλά μάτια
της. Ίσως να ήθελε να του πει: «Βοήθησέ με», αλλά προτι-
μούσε να της ξεραινόταν το χέρι.

Ο Πρίφτης, δίχως να χάσει καιρό, την άρπαξε στην α-
γκαλιά του και την έβαλε μέσα στην άμαξα. Ξεκίνησε αμέ-
σως για τον «Ευαγγελισμό».

Αργότερα, η Ζαμπέτα επέστρεψε στο σπίτι με ραμμένο
δάχτυλο και, όπως είχαν βεβαιώσει οι γιατροί, την αφή του
για πάντα χαμένη. Ξάπλωσε στο κρεβάτι τρέμοντας από
ρίγη φόβου και πόνου και θρήνησε, με σιγανό παράπονο, το
«πεθαμένο» δάχτυλο. Μέχρι το απόγευμα, είχε ανεβάσει
πυρετό. Η Κατίγκω θέλησε να φωνάξουν το γιατρό, όμως ο
Πρίφτης την σταμάτησε.

«Οι γιατροί του “Ευαγγελισμού” μας είπαν πως, αν κά-
νει πυρετό, θα είναι από την ταραχή της και μέχρι το πρωί
θα έχει υποχωρήσει, κυρία Χρυσολωρά. Θα καθίσω εγώ
κοντά της να την προσέχω».

Κοίταξε την Κατίγκω ντροπαλά με μάτι ψαρίσιο. Η Ζα-
μπέτα, κάθε φορά που άνοιγε τα μάτια της, αντίκριζε το
πρόσωπο του Κόκου σκυμμένο πάνω της. Δεν τον είχε δει
ποτέ έτσι, τρομαγμένο, συρρικνωμένο, ένα σωρό από κόκ-
καλα, έρωτα και παράπονα. Η ώρα περνούσε. Εκείνη φαι-
νόταν πως όλο κάτι ήθελε να του πει, ίσως και να πάει στο
διάολο, αλλά δεν μπορούσε να θυμηθεί τι ήταν αυτό. Στο
τέλος, τραύλισε λόγια δίχως ειρμό, καθώς τον κοίταζε με
θολό το μάτι του αμέθυστου:

«Το δενδρολίβανο ανθίζει όλο το χειμώνα, οι νάρκισσοι
το Φεβρουάριο, οι ανεμώνες και οι ασφόδελοι το Μάρτιο,
τον Απρίλη όλα ανθισμένα».
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Ο Πρίφτης, καθισμένος στην άκρη του κρεβατιού, συνέ-
χιζε να της βάζει βρεγμένα πανιά στο μέτωπο που έκαιγε.
Τα μεσάνυχτα, όταν ο πυρετός άρχισε να υποχωρεί, η Ζα-
μπέτα γύρισε στο πλάι.

«Η ζωή είναι μέλι και σκατά. Μια πέφτω στα σκατά και
μια στο μέλι», ψιθύρισε και ο Πρίφτης βρήκε τότε την ευ-
καιρία και χώθηκε μέσα στο κρεβάτι της.

Ο Παράδεισος! Ναυάγησε στην κόκκινη θάλασσα των
μαλλιών της. Την χάιδεψε παντού, φίλησε κάθε εκατοστό
του κορμιού της, ενώ εκείνη όλο ήθελε να διαμαρτυρηθεί και
όλο το ανέβαλλε, καθώς υπολόγιζε την άγρια και αφιλόξενη
ερημιά της. Αύριο, σκεπτόταν, αύριο θα τον βρίσω, αύριο θα
τον διώξω τον αντίχριστο, αύριο! Όμως, άνοιγε στην αγκα-
λιά του όπως το νυχτολούλουδο στο φως του φεγγαριού.
Δεν είχε νιώσει ποτέ έτσι ποθητή και λατρεμένη. Μέσα στη
ζάλη της, τον μπέρδεψε με ήρωα από κάτι όνειρά της ξεχα-
σμένα, που είχαν μείνει όνειρα, και τον πέρασε για σημάδι
χαμένων ψευδαισθήσεων. Του παραδόθηκε. Κοιμήθηκε στην
αγκαλιά του, ξεχνώντας τις δυστυχίες του κόσμου, τις αν-
θρώπινες φθορές, τα άχαρα χρόνια της, την αποτυχία του
γάμου της, την κατεστραμμένη θηλυκότητά της, το πεθα-
μένο έμβρυο, την άγονη κοιλιά της.

Η βροχή έφτασε ελαφριά και σιωπηλή. Ένα ξημέρωμα
συννεφιασμένο έδωσε το γκρίζο χρώμα της Εβδομάδας των
Παθών στην Αθήνα, στους δρόμους, στους κήπους, στα σπί-
τια, στα έπιπλα και στα αντικείμενα του δωματίου της Ζα-
μπέτας. Ξύπνησε με την αίσθηση πως είχε περάσει μια νύ-
χτα που ίσως την είχε μόνο ονειρευτεί. Το χέρι της, τυλιγ-
μένο στις γάζες, πονούσε. Το ψηλάφισε και το ένιωσε ακό-
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μα μουδιασμένο. Πίσω στην πλάτη της κάτι ζεστό ήταν
κολλημένο κατά μήκος της σπονδυλικής της στήλης και την
εμπόδιζε να γυρίσει ανάσκελα. Προσπάθησε να θυμηθεί τι
είχε συμβεί το προηγούμενο βράδυ και τότε της κόπηκε η
ανάσα. Πετάχτηκε από το κρεβάτι τρομαγμένη και συνει-
δητοποίησε πως ήταν γυμνή. Άρπαξε τότε τη σκούπα κι έ-
βγαλε τον Πρίφτη από το δωμάτιό της έξω στον κήπο, με
κραυγές που προσπαθούσε, δίχως επιτυχία, να πνίξει, για
να μην ξεσηκώσει το σπίτι στο πόδι. Την είδε όμως η Ευλα-
λία, η οποία μάζευε βιαστικά τα απλωμένα ρούχα από τον
κήπο να μη μουσκέψουν στη βροχή. Άκουσε τις κραυγές
της Ζαμπέτας.

«Η πουτάνα, κι αν κρυφτεί, η χαρά δεν την αφήνει», της
φώναξε με ικανοποίηση, γιατί της είχε δοθεί η ευκαιρία να
την πει «πουτάνα».

Κατόπιν, καθώς είδε τον Πρίφτη να βγαίνει από την πόρ-
τα της μισόγυμνος, θαύμασε: 

«Βρε, πώς τα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους!»
Η Μεγάλη Εβδομάδα πέρασε με ψιλόβροχο. Μεγάλη

Παρασκευή, η Κατίγκω με τη Θάλεια, τη Δάφνη και την
Κοκόνα Κρυσταλλένια ακολούθησαν τον Επιτάφιο της Μη-
τρόπολης, με ομπρέλες και αδιάβροχα, και κατόπιν επέ-
στρεψαν όλες μαζί στο σπίτι της οδού Πανεπιστημίου. Αρ-
γότερα θα ερχόταν και ο Τιμολέων Χρυσολωράς να πάρει
την Κοκόνα, η οποία ζούσε μια δεύτερη νιότη. Ο γάμος τής
πήγαινε πολύ. Είχε ανθίσει ο έρωτας μεταξύ τους. Τώρα, σε
προχωρημένη ηλικία, γερασμένη κι ελεύθερη, η Κρυσταλ-
λένια αντιλήφθηκε ότι δεν είχε πια τίποτα να χάσει. Με το
προαίσθημα του θανάτου, εγκατέλειπαν τα σώματά τους
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στον έρωτα με ξετσιπωσιά, ενώ ανακάλυπταν ο ένας στον
άλλο αυτό που, με την πάροδο του χρόνου, είχαν γίνει: δυο
χαρούμενα γεροντάκια. Οι γυναίκες βρήκαν τη Λάουρα να
τις περιμένει καθισμένη στο σαλόνι. Με τη βροχή και δίχως
παπούτσια, δεν είχε μπορέσει να πάει στην εκκλησία. Τον
τελευταίο καιρό, όλο και συχνότερα γύριζε στο πατρικό
της. Η Κατίγκω, με την καρδιά της μάνας, που είναι συνη-
θισμένη να διαβάζει την αλήθεια πίσω από τις λέξεις, κατα-
λάβαινε πως τίποτα δεν ήταν όπως φαινόταν στη ζωή της
κόρης της. Εκείνος ο θυμός, τον οποίο η Λάουρα προσπα-
θούσε με πείσμα να διατηρήσει ζωντανό, της φαινόταν πως
με τον καιρό υποχωρούσε. Ο γάμος δεν την είχε αλλάξει κα-
θόλου, μάλλον της είχε προσθέσει, γιατί η Λάουρα ήταν πά-
ντα ωραία, αλλά είχε αποκτήσει ηγεμονική εμφάνιση από
τότε που παντρεύτηκε. Εκείνο το μουλαρίσιο πείσμα της
μόνο να μην υπήρχε, γιατί ώς πότε θα τριγύριζε ξυπόλυτη;
Πόσο θα κρατούσε ακόμα, δίχως να κουραστεί να είναι α-
πούσα από την πραγματική ζωή;

Η Κατίγκω σκεπτόταν πως οι κόρες της δεν ήταν συνη-
θισμένες γυναίκες κι έπρεπε να το πάρει απόφαση. Η Θά-
λεια είχε αρχίσει να γράφει το μυθιστόρημά της στη γραφο-
μηχανή που της είχε χαρίσει ο Φίλιππος.

«Κόρη μου, γράψε ό,τι θέλεις, αλλά μη βγάλεις τα άπλυ-
τά μας στη φόρα και γίνουμε ρεζίλι στους γνωστούς μας!»
την είχε παρακαλέσει η Κατίγκω κι εκείνη την κατηγόρησε,
έτοιμη για καβγά:

«Εσένα μόνο η γνώμη του κόσμου σε ενδιαφέρει».
Η Κατίγκω την κοίταξε περίλυπη: Η Θάλεια ήταν αίμα

από το αίμα της και σάρκα από τη σάρκα της, γυναίκα ανά-
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μεσα σε γυναίκες της εποχής της, με τις «αποσκευές» της
γεμάτες τα μυστήρια του κόσμου, με έρωτες που δε θα γνώ-
ριζε ποτέ, οικογένεια που δε θ’ αποκτούσε ποτέ, καθώς ο
χρόνος προχωρούσε κι εκείνη έκανε επιλογές διαφορετικές
από αυτές τις οποίες είχε κάνει η Κατίγκω στην ηλικία της. 

Η Δανάη παρακολουθούσε τα μαθήματα στη Σχολή Κα-
λών Τεχνών και πήγαινε καθημερινά με το ποδήλατο στο
Πολυτεχνείο. Η Κατίγκω έστελνε από πίσω της τον Πρί-
φτη. Η παρουσία της κόρης της πάνω στο δίκυκλο και μό-
νης της ήταν θέαμα σπάνιο εκείνη την εποχή και σταματού-
σε την κυκλοφορία στους δρόμους της Αθήνας. Όταν βγήκε
στη φόρα το μυστικό της, ο έρωτας για τον ξάδερφό της, η
Κατίγκω έφριξε. Νόμισε πως θα της έρθει νταμπλάς.

Τι έχω κάνει, Θεέ μου, και με τιμωρείς έτσι; αναρωτήθη-
κε και φώναξε:

«Με τον ξάδερφό σου, παλιοκόριτσο; Φωτιά που μας έ-
καψε!»

Άρπαξε τη Δανάη από τα μαλλιά και κάλεσε αμέσως
τους Μπαλτατζήδες σε οικογενειακό συμβούλιο.

«Πότε; Πώς έγινε; Πώς είναι δυνατό; Δυο πρώτα ξαδέρ-
φια; Πώς δεν το καταλάβαμε εγκαίρως να το σταματήσου-
με;» τσύριζε η Μαργιόλα τραβώντας τα μάγουλά της μέσα
στο σαλόνι του μεγάρου της οδού Πανεπιστημίου και κανέ-
νας μέχρι τότε δεν την είχε δει εκτός εαυτού.

Επενέβη ο Αριστείδης.
«Αυτά συμβαίνουν, Μαργιόλα, και στις καλύτερες οικο-

γένειες», της έκοψε τη φόρα.
Το κύρος του κατάφερε κάποια στιγμή να ηρεμήσει την

ομήγυρη.
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«Θα ρωτήσουμε και την άποψη του ενδιαφερομένου, να
δούμε τι έχει να μας πει», αποφάσισε ο Μπαλτατζής με ψυ-
χραιμία ψυχιάτρου και την επόμενη μέρα έγραψε στον Νι-
κόλα. Η Μαργιόλα άνοιξε κρυφά το γράμμα και συμπλή-
ρωσε από κάτω δυο γραμμές δικές της, γεμάτες νεύρο:

Χάθηκαν οι γυναίκες, γιε μου; Την ξαδέρφη σου βρήκες ν’
αγαπήσεις για να κάνεις άνω κάτω δυο οικογένειες; Τι
σας φταίμε εμείς και μας βάζετε σε τέτοιους μπελάδες;

Σε τρεις βδομάδες είχαν την απάντησή του. Τους διαβε-
βαίωνε πως αγάπησε τη Δανάη από την πρώτη στιγμή, ό-
ταν η θεία του και οι ξαδέρφες του ήρθαν από τη Σικελία
στην Ελλάδα, πως για εκείνον δεν υπάρχει άλλη γυναίκα,
αυτή είναι και τελείωσε, πως δεν τολμούσε να τους το πει ό-
σο η Δανάη ήταν μικρή, πως δεν ήθελε να στενοχωρήσει κα-
νέναν από την οικογένεια, αλλά να το πάρουν απόφαση και
να μην προσπαθήσουν να τους αλλάξουν γνώμη, πως, μόλις
τελείωνε το μεταπτυχιακό κι επέστρεφε στην Ελλάδα, θα
έκαναν τους αρραβώνες τους. Ο Αριστείδης Μπαλτατζής
κατάλαβε πως οποιαδήποτε αντίρρηση από τη μεριά των
δυο οικογενειών θα έφερνε τα αντίθετα αποτελέσματα.

«Πολύ καλά, λοιπόν, αλλά με την προϋπόθεση πως στο
μέλλον θ’ αποφύγετε να κάνετε παιδιά», συναίνεσε, αλλά ό-
λοι χρειάστηκαν καιρό να το χωνέψουν.

Οι μελαγχολίες της Δανάης και η ανορεξία, μυστηριώδη
συμπτώματα που τόσο είχαν ανησυχήσει την Κατίγκω, κό-
πηκαν με το μαχαίρι. Εκείνη κρυφοκοίταζε την κόρη της:
Αδύνατη, κοντή, είχε το στήθος πλάκα ακόμα κι έμοιαζε με
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κοριτσάκι που δε θα μεγάλωνε ποτέ. Η Κατίγκω δεν είχε
ξαναδεί μέση τόσο λεπτή. Συχνά αναρωτιόταν πώς η κόρη
της, το απολειφάδι, ενέπνευσε τέτοιον έρωτα στον ωραίο
Νικόλα Μπαλτατζή, που θεωρούνταν από τους πιο γοητευ-
τικούς και χαρισματικούς γαμπρούς της Αθήνας. Μυστή-
ρια πράγματα!

«Περί ορέξεως κολοκυθομπούρεκο, Κατίγκω μου!» της
έλεγε η Κοκόνα Κρυσταλλένια όταν η Κατίγκω με πόνο
ψυχής τής εκμυστηρευόταν τις σκέψεις της.

«Είναι οι ξένες επιρροές. Είκοσι χρόνια στην Ιταλία, αυ-
τά τα αποτελέσματα είχαν για την αδερφή μου και τις κό-
ρες της: χαλαρά ήθη! Αυτή η σιγανοπαπαδιά, που δεν την
πιάνει το μάτι σου, ξεμυάλισε τον Νικόλα μου. Άξιζε καλύ-
τερη τύχη ο γιος μου ο λεβέντης!» γκρίνιαζε η Μαργιόλα
και κοίταζε με μισό μάτι την ανιψιά της.

Η Κατίγκω το είχε πια χωνέψει πως οι κόρες της δεν ή-
ταν συνηθισμένες Ελληνίδες. Το είχε πάρει απόφαση, γιατί
καμιά από τις τρεις δεν ήταν αυτό που φαινόταν. Ούτε και η
ίδια, όμως!

Κανένας δεν αμφισβητούσε την αρετή της Κατίγκως ού-
τε το γεγονός πως οι Χρυσολωράδες υπήρξαν στυλοβάτες
των παραδόσεων, αλλά εκείνη ένιωθε το σώμα της να γερ-
νάει και την ψυχή της πιο νέα, πιο λαίμαργη από ποτέ. Να
ζήσει, αχ, να προλάβει να ζήσει! Δίχως αμφιβολία, κάτι τής
ψιθύριζε στο αυτί πως εκείνη ήταν η τελευταία της ευκαι-
ρία. Η πρόσφατη ελευθερία της πήγαζε από ένα εσωτερικό
φως, που φώτιζε τον τρόπο με τον οποίο είχε μεταμορφω-
θεί το παρελθόν της. Κοίταζε το κενά της ζωής της και α-
νακάλυπτε πως ο Βικέντιος Μοράρης της τα γέμιζε όλα.
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Δεν είχε περάσει πολύς καιρός από το απόγευμα που, με τη
δικαιολογία πως την περίμενε η μοδίστρα για πρόβα, έφυγε
στις τέσσερις από το σπίτι.

«Θα πάω με τα πόδια, δεν είναι μακριά», σταμάτησε τον
Πρίφτη, που ήθελε να την συνοδέψει, έξω από την πόρτα.

Κατηφόρισε τη Σταδίου, σαν να την κυνηγούσαν, και
πήρε την πρώτη άμαξα που βρήκε μπροστά της. Έδωσε τη
διεύθυνση, και τα δέκα λεπτά, τα οποία χρειάστηκαν για να
φτάσει μέχρι την οδό Αδριανού στην Πλάκα, της φάνηκαν
δέκα αιώνες. Πριν προλάβει να χτυπήσει την πόρτα του
διώροφου, της άνοιξε ο Βικέντιος Μοράρης. Την τράβηξε
μέσα, καθώς εκείνη ευχόταν να μην την είχε δει κανένας
γνωστός, γιατί πάντα βρίσκονται μάρτυρες όταν περισσό-
τερο επιθυμεί κανείς να μείνει ανώνυμος. Δίχως να χάσει
χρόνο, ο Μοράρης την παρέσυρε σ’ ένα παράφορο σμίξιμο.
Η Κατίγκω ψέλλιζε λέξεις που τις ξέβραζε η ψυχή της. Ή-
ταν μια συνωμοσία των πιο βασικών της ενστίκτων. Την έ-
γδυσε απ’ όλα: ρούχα, δισταγμούς, ενοχές, τύψεις, λανθα-
σμένες αντιλήψεις για τα «πρέπει» και τα «μη» της ζωής,
κι ένιωσε τη δόνηση της φυσικής ένωσης με κόκκαλα που
έτριζαν, καθώς εξαφανίζονταν οι αντιστάσεις της κι έλειω-
νε η σκουριά των χρόνων που είχε περάσει αφίλητη και ανέ-
ραστη. Χανόταν στα αγγίγματά του, ανασταινόταν στα χά-
δια του, ξαναγεννιόταν στα φιλιά του. Πώς να χωρέσει σε
λόγια όλη αυτή η πανδαισία των αισθήσεων, η αλληγορία
της ζωής! Ώρες αργότερα, στην εξώπορτα, ο Μοράρης την
πίεσε:

«Άσε με, Κατίγκω, να σε συνοδέψω σπίτι».
«Όχι, θα μας δουν, θα το καταλάβουν όλοι», αρνήθηκε ε-
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κείνη, με χάρη έφηβης, και ο νους της γέμισε πάλι με ένα
σωρό αντιρρήσεις.

Ο Μοράρης την άφησε να μιλάει, μέχρι που οι λέξεις της
πέθαναν στη σιωπή. Την καληνύχτισε με μια σφιχτή αγκα-
λιά κι ένα υγρό φιλί:

«Αύριο, Κατίγκω. Αύριο και για πάντα».
Εκείνη, με τρόμο, περίμενε πως θ’ άκουγε τη βροντερή

φωνή του Θεού και του πατέρα της:
«Ντροπή σου, Κατίγκω! Πώς τολμάς;»
Της ήταν αδύνατο να δεχτεί πως μπορούσε ν’ αποφασίζει

ελεύθερη για πράγματα που λίγο καιρό πριν της ήταν αδια-
νόητα. Μέσα στην άμαξα, καθώς επέστρεφε σπίτι της,
συλλογιζόταν αυτή την ευλογημένη ελευθερία ν’ αφήνει πί-
σω τα «απαγορεύεται» της ζωής της, ν’ απορρίπτει όλα τα
«πρέπει» με τα οποία είχε μεγαλώσει στο περιθώριο της ύ-
παρξής της, και αποφάσισε πως θα παραδινόταν στον έρω-
τά του και μες στην αγκαλιά του θα ζούσε λάμψεις αληθινής
ζωής με όσα φιλιά τής είχαν απομείνει και όση αγάπη τής
είχε περισσέψει.

�	

Η Ζαμπέτα Χαρβαλιά λιποθύμησε στον κήπο ένα πρωινό
στις αρχές Ιουλίου. Μόλις είχε επιστρέψει από την Κολο-
κυνθού με μια τσάντα γεμάτη χόρτα. Η ανάγκη να τρώει
συνέχεια χόρτα, ακόμα και ωμά, όπως οι κατσίκες, είχε γί-
νει τις τελευταίες δυο βδομάδες επιτακτική. Έβαλε στη
φωτιά μια κατσαρόλα με νερό και, μέχρι να βράσει, βγήκε
στον κήπο να πάρει αέρα. Έκανε μερικά βήματα, ζαλίστη-
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κε ξαφνικά και σωριάστηκε καταγής. Η Ευλαλία, η οποία
την παρακολουθούσε από την πόρτα της κουζίνας του με-
γάρου Ρώμα, έτρεξε γρήγορα και, καθώς την είδε πεσμένη
στο χώμα, της έδωσε δυο δυνατά χαστούκια, για να συνε-
φέρει τάχα, με μια ευχαρίστηση που ακύρωνε τις ταπεινώ-
σεις του παρελθόντος, όσες είχε υποστεί από τον κακό χα-
ρακτήρα της Ζαμπέτας. Ήταν μερικές βδομάδες που η
Χαρβαλιά αισθανόταν αδιάθετη, ιδίως τα πρωινά. Της είχε
κοπεί η όρεξη για φαγητό, η όρεξη για το βραδινό της τσι-
γάρο, η όρεξη για να βρίζει τον Κόκο Πρίφτη. Το σώμα της
πονούσε μόνο που το άγγιζε. Μια μόνιμη ναυτία την βασά-
νιζε και δεν υπήρχε φορά καθώς μαγείρευε, που να μην μπει
στο μπάνιο δυο τρεις φορές να βγάλει τα σωθικά της.

«Αυτή η αρρώστια για μένα λέγεται γκαστριά», απο-
φάνθηκε η Σαμαλτάνα Φυλακτού από πείρα, καθώς παρα-
τηρούσε τη χλομάδα της Ζαμπέτας και τα κομμένα μάτια
με τους μαύρους κύκλους.

«Αστειεύεσαι; Γκαστριά με τι; Με το Άγιο Πνεύμα;»
της απάντησε ξαφνιασμένη η Χαρβαλιά. «Εξάλλου, εγώ
δεν μπορώ να κάνω παιδιά. Τα έμμηνά μου είναι ελάχιστα
και σπάνια. Έχω κατεστραμμένα σωθικά. Μου το έχουν
βεβαιώσει και οι γιατροί του στρατιωτικού νοσοκομείου
στου Μακρυγιάννη».

Σκοτείνιασε η Ζαμπέτα στη δύναμη της ανάμνησης, αλ-
λά η παραδουλεύτρα τής είχε ήδη βάλει φωτιά. Κι αν;
Μπα, δεν… Είχε από καιρό ξεπεράσει το πένθος της για
την αδύνατη γονιμότητά της. Δεν είχε το κουράγιο ν’ αρχί-
σει ξανά να σκέπτεται και να νιώθει το σώμα της πάλι ζω-
ντανό. Εξάλλου, πώς; Κι αν; Κι αν εκείνη τη φορά, τη μια,
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τη μοναδική; Είχε απωθήσει την ανάμνηση στην πιο σκο-
τεινή γωνιά του μυαλού της. Κάποια βράδια όμως, όταν το
θυμόταν, καθισμένη στο σκοτάδι του κήπου, ανατρίχιαζε.
Ξάπλωνε κατόπιν στο κρεβάτι της και χάιδευε αφηρημένη
το «νεκρό» δάχτυλό της.

Καθώς η Ζαμπέτα χειροτέρευε μέρα με τη μέρα, η Κατί-
γκω έφερε τον οικογενειακό τους γιατρό να την εξετάσει, κι
εκείνος επιβεβαίωσε την εγκυμοσύνη, για την οποία όλοι στο
σπίτι ήταν σίγουροι εκτός από την ίδια – μωραίνει ο Κύριος
ον βούλεται απολέσαι! Αμέσως η περίπτωσή της καταγρά-
φηκε στα ιατρικά χρονικά του Πανεπιστημίου Αθηνών ως ά-
ξια μελέτης, γιατί πώς ήταν δυνατό μια γυναίκα που πλησία-
ζε τα σαράντα, με μια σάλπιγγα και μια ωοθήκη, δίχως μη-
νιαίο κύκλο και με μια μοναδική επαφή, να μείνει έγκυος.

«Θαύμα! Έγινε θαύμα!» είπαν ομόφωνα η Σαμαλτάνα
και η Ατταλιώ και σταυροκοπήθηκαν.

«Οι πουτάνες όλα τα καταφέρνουν, ακόμα και να γκα-
στρώσουν παπάδες!» σχολίασε η Ευλαλία την εγκυμοσύνη
με ένα περιφρονητικό μειδίαμα.

Η Ζαμπέτα, πανικόβλητη, έκλαψε τρία μερόνυχτα α-
σταμάτητα. Ρυτίδες μιας πρώιμης ωριμότητας αυλάκωναν
το πρόσωπό της. Κανένας δεν μπορούσε να καταλάβει την
παράξενη αντίδρασή της και το απέδωσαν σε υπερβολική
συγκίνηση. Όταν κατάφερε να μιλήσει, φώναξε μέσα στους
λυγμούς της:

«Έχω το σπόρο του Αρβανίτη μέσα μου!»
Όμως, δεν είχε το κουράγιο να βρίσει τον πατέρα του

παιδιού της ούτε να τον κλοτσήσει όταν τον είδε γονατισμέ-
νο μπροστά της.
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«Αμέσως, πρέπει να στεφανωθούμε αμέσως! Εγώ είμαι
έτοιμος, Ζαμπετάκι. Πες μου το “ναι” και μη με βασανίζεις
άλλο», την παρακαλούσε, ενώ βρισκόταν σε έκσταση.

«Τα κατάφερες, Κόκο. Έκανες το θαύμα σου!» του είπε
διασκεδάζοντας η Κοκόνα Κρυσταλλένια.

«Ακόμα δε με θέλει, κυρία Χρυσολωρά. Να της μιλήσε-
τε κι εσείς», την παρακάλεσε και αναστέναξε, σαν να μην υ-
πήρχε περίπτωση να βρει κατανόηση.

«Στο τέλος, θα την καταφέρεις, Κόκο. Πρέπει να κατα-
λάβεις πως η Ζαμπέτα έχει φορτισμένο παρελθόν. Επιμονή
και υπομονή θέλει μόνο η περίπτωσή της», τον συμβούλεψε.

Ο Πρίφτης βγήκε στον κήπο και αγνάντεψε το πράσινο
των δέντρων, άκουσε τους γνώριμους ήχους των πουλιών,
το θόρυβο της Αθήνας και κατάλαβε πως ο κόσμος δε θα ή-
ταν ποτέ πια όπως τον ήξερε, γιατί μέσα στην κοιλιά της
Ζαμπέτας Χαρβαλιά μεγάλωνε ο σπόρος του. Ένιωσε απε-
ρίγραπτη ευτυχία. Γονάτισε τότε και φίλησε το χώμα που
πατούσε. Έκανε μεταβολή και μπήκε μέσα στην κουζίνα.
Βρήκε τη Ζαμπέτα όρθια στο νεροχύτη. Ο Κόκος απομά-
κρυνε μαχαίρια, πιρούνια και όλα τα αιχμηρά αντικείμενα.
Άρπαξε το πρόσωπό της στα χέρια του και κόλλησε τα χεί-
λη του στα δικά της. Εκείνη άνοιξε το στόμα να βγάλει μια
κραυγή αγανάκτησης και ο Αρναούτης έσπρωξε τη γλώσσα
του μέσα. Η Ζαμπέτα είχε αντισταθεί στον Πρίφτη, όπως
αντιστεκόταν στις ψείρες, αλλά η αγάπη του μεγάλωνε σαν
τα ζιζάνια του κήπου, που, ενώ τα έκοβε, εκείνα πάλι ξεπε-
τάγονταν με μεγαλύτερη δύναμη. Κάτω από το γερό χέρι
του, που κρατούσε ακίνητο το πρόσωπό της, κι ενώ η γλώσ-
σα του έκανε το «γύρο του θανάτου» μέσα στο στόμα της, η
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Ζαμπέτα κατάλαβε πως ο πόλεμος εναντίον του ήταν πια
μια πράξη άχρηστης τυραννίας.

�	

Ο Φίλιππος είχε γέλιο αυθόρμητο, καθαρό βλέμμα, σιγου-
ριά, κατάπινε όλο τον αέρα κι έπιανε όλο το χώρο, αλλά η
καλοσύνη του ήταν εκείνο που σε μάγευε. Μάγευε όλους κι
έκανε τη Λάουρα έξω φρενών, γιατί η ίδια δεν είχε γνωρίσει
ποτέ τη χαρά της γενναιοδωρίας. Της αφαιρούσε κάθε λόγο
να τον μισεί. Πώς μπορεί κανένας να μισήσει κάποιον όταν
του φέρεται με τέτοια καλοσύνη και κατανόηση; Θα προτι-
μούσε να της φέρεται άσχημα, να μην την υπολογίζει, να
μην την σέβεται, να την βασανίζει, για να μπορεί να τον μι-
σεί με όλη τη δύναμη της ψυχής της. Να μπορεί να κατηγο-
ρεί τη μητέρα της:

«Είδατε τι τραβάω για σας; Πόσο δυστυχισμένη είμαι
για χάρη σας; Είδατε τι θυσία έκανα για την οικογένεια; Να
περνάτε όλοι σας καλά κι αφήστε εμένα να καίγομαι, να ψή-
νομαι στην κόλαση του γάμου μου».

Η Λάουρα πολλές φορές ξεχνιόταν στην καλοπέραση
της αγάπης του Φίλιππου και τον άφηνε δίχως να τον πολε-
μάει, μόνο για να τον ευχαριστήσει, αλλά κρατούσε την α-
νεξαρτησία της και υπερασπιζόταν τα μυστικά της. Εκεί-
νος ήθελε στη μήτρα της να φτιάξει τον κόσμο όλο από την
αρχή, αλλά οι βραδινοί έρωτες δεν είχαν αποδώσει ακόμη
αυτά που περίμενε. Κουβαλούσαν και οι δυο το γάμο τους,
η Λάουρα ως ένα αβάσταχτο βάρος, μια παγίδα, ο Φίλιπ-
πος ως καθημερινό μαρτύριο, να ζητιανεύει την αγάπη της
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και να μην του την δίνει. Μπορούσε να μαρμαρώσει δίπλα
της μόνο για να μην την ξυπνήσει. Να την βλέπει μέσα στην
ηρεμία του ύπνου και να την νιώθει δική του. Μόνο τότε ή-
ταν, στον ύπνο της, στη βύθισή της. Ο χρόνος περνούσε, αλ-
λά η Λάουρα ποτέ! Ο Φίλιππος είχε μάθει τόσο καλά τη γε-
ωγραφία του κορμιού της, που μπορούσε να περιγράψει από
μνήμης κάθε γωνιά της, κάθε καμπύλη, κάθε λεπτομέρεια
των αυτιών της, των βλεφαρίδων της, των δοντιών της, της
βελούδινης επιδερμίδας της, των στενών αλλά τονισμένων
γοφών της. Η ψυχή της όμως του ήταν άγνωστη.

Καθώς οι μέρες μεγάλωναν, ήρθε η αλλαγή αθόρυβα. Και
ήταν αδύνατο στη Λάουρα να θυμηθεί πώς ή να υπολογίσει
με ακρίβεια πότε άρχισε να προσέχει το χρώμα των ματιών
του Φίλιππου, το αυθόρμητο χαμόγελό του, τα μικρά αυτιά
του, την κομψότητα με την οποία έτρωγε, τον τρόπο που
σώπαινε ξαφνικά στη μέση μιας συζήτησης, γιατί η αλλαγή
δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει από τη μια στιγμή στην
άλλη, αλλά είναι μια μακροχρόνια και σιωπηλή διαδικασία,
η οποία, τις περισσότερες φορές, συμβαίνει ερήμην μας. Κα-
τά τη διάρκεια εκείνων των δύο χρόνων που του είχε κηρύξει
τον πόλεμο, τον είχε εν τω μεταξύ αγαπήσει. Η μεταμόρ-
φωσή του από βάτραχο σε πρίγκιπα έγινε μέσα της δίχως να
το καταλάβει. Σε όλα βρίσκω εσένα και όλα σε επαναλαμβά-
νουν, κύριε Ρώμα, Άντζουλε, Φίλιππε. Η ζωή της ήταν δε-
μένη μαζί του με χίλιες μικρές λεπτομέρειες μιας δίχρονης
συμβίωσης. Κάθε στιγμή που είχε ζήσει μαζί του έγινε ξαφ-
νικά πολύτιμη. Μάζευε τις προσωπικές στιγμές τους μέσα
στο μυαλό της, όπως τα κοσμήματα που της χάριζε μέσα
στην μπιζουτιέρα της. Όταν ήθελε, άνοιγε το κουτί και τα έ-
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βγαζε έξω να τα θαυμάσει, να τα αγγίξει, να τα χαϊδέψει, να
βεβαιωθεί πως ήταν δικά της, χαρισμένα από εκείνον. Έτσι
και με τις στιγμές τους. Μόνη, κλεισμένη στην κάμαρά της,
τις τράβαγε μια μια από το σκοτεινό δωμάτιο της μνήμης
και τις απολάμβανε: τα υγρά φιλιά του καθώς προσπαθούσε
να τα αποφύγει τάχα, το βελούδο της φωνής του καθώς πρό-
φερε το όνομά της, τα χέρια του που έτρεχαν πάνω στο κορ-
μί της, τα δάχτυλά του που έπαιζαν με τα λυτά μαλλιά της,
την απελπισία του όταν, γεμάτη θυμό, τον έδιωχνε από κο-
ντά της, τη λαχτάρα του ν’ ανακουφίσει με ποδόλουτρα τα
ταλαιπωρημένα πέλματά της, τον τρόπο που εξέφραζε την
αποδοκιμασία του για το πείσμα της –«Μα, παιδί μου, τι α-
ποκοτιά!»–, το πώς της ζητούσε να τον συγχωρήσει για το
πάθος του και πάλι, όπως ένας τρελός:

«Όσο ζω θα σ’ αγαπώ, Λάουρα, και μετά το θάνατο, μέ-
χρι την αιωνιότητα!»

Είχαν ανατραπεί όλα.
Από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν έκανε τίποτε άλλο από

το να σκέπτεται τον Φίλιππο. Έχασε την όρεξη για φαγητό,
την ανάγκη για ύπνο, την ηρεμία για όνειρα, την ευχαρίστη-
ση να κάθεται με τις ώρες στον κήπο δίχως να κάνει τίποτα,
την ενέργεια για περίπατο στο Βασιλικό Κήπο, την ξεγνοια -
σιά και τη λαχτάρα για λούσα, την ευχαρίστηση να παίζει
στο πιάνο τις «Πολωνέζες» του Σοπέν. Απέκτησε όμως την
ικανότητα να ξεχνάει τα πιο σημαντικά, όπως να τρίψει τα
δόντια της με σόδα πριν κοιμηθεί, να βουρτσίσει εκατό φορές
τα μαλλιά της, να περάσει με καστορέλαιο τις βλεφαρίδες
της, να κάνει εκατό επικύψεις, εκατό διαστάσεις και τις ει-
δικές ασκήσεις για να διατηρήσει τη λεπτή μέση της.
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Ήταν και άλλες οι αλλαγές όμως κι έρχονταν σιγά σιγά,
σαν μικρά θαύματα. Η Λάουρα άρχισε να νιώθει μια επιτα-
κτική ανάγκη να κλείσει τις ανοιχτές υποθέσεις που είχε με
τη μητέρα της. Στην γκρίζα μονοτονία των χειμωνιάτικων
ημερών, με ένα καταθλιπτικό ψιλόβροχο, η Λάουρα γύριζε
συχνά στο πατρικό της.

«Ο δολοφόνος επιστρέφει πάντα στον τόπο του εγκλή-
ματος», ψιθύριζε η Θάλεια όταν την έβλεπε στο σαλόνι να
κάθεται μαζί με τη μητέρα τους μπροστά στο τζάκι.

Οι δυο τους, άλλοτε αμίλητες, άλλοτε με παύσεις, κουβέ-
ντιαζαν για το Μονρεάλε, αλλά και για το παρελθόν της
Κατίγκως, για τα παιδικά χρόνια της στην Πόλη και αργό-
τερα στην Αθήνα, για τους παππούδες και τις γιαγιάδες,
για τις οικογένειες των Χρυσολωράδων και των Αλφιέρι,
αλλά και για εκείνη την περίοδο της καταστροφής, την ο-
ποία είχαν όλες προσπαθήσει να ξεχάσουν.

Μα, τι θέλει η κόρη μου κι ανασκαλεύει περασμένα-ξε-
χασμένα; σκεφτόταν η Κατίγκω με πόνο ψυχής, καθώς έ-
νιωθε άβολα με την περίεργη νοσταλγία της κόρης της.

Η Λάουρα όμως είχε ανάγκη να γυρίσει πίσω στις ρίζες
της και στην ίδια τη μητέρα της. Ίσως δεν ήταν η Κατίγκω
που έφταιγε για τις άσχημες σχέσεις τους, αλλά το μέτρο με
το οποίο η Λάουρα την μέτραγε μέχρι τότε. Ερευνώντας την
ιστορία της οικογένειάς της, άρχισε να κατανοεί τη δυναμική
αλλά τόσο τρωτή μητέρα της και το λαμπρό αλλά αδύναμο
πατέρα της, με τρόπο που δεν την έκανε να τον αγαπάει λιγό-
τερο, της έδινε όμως τη δυνατότητα ν’ αγαπάει τη μητέρα της
περισσότερο. Καταλάβαινε πως η ίδια ήταν ένα κομμάτι από
όλα όσα υπήρξαν πριν από τη γέννησή της, πρόσωπα και γε-

394

ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΛΑΠΑΤΑ

LAPATA - D_Layout 1  23/04/2010  4:39 ΜΜ  Page 394



γονότα. Αντιλαμβανόταν ότι, όσο περισσότερες λεπτομέρειες
γνώριζε για το παρελθόν, τόσο περισσότερο κατανοούσε τον
εαυτό της. Ό, τι είχε συμβεί ήταν μέρος της ταυτότητάς της
και, γνωρίζοντάς το, την βοηθούσε ν’ αλλάξει το μέλλον της.
Δεν είχε σημασία πόση απόσταση είχε προσπαθήσει να κρα-
τήσει, η μητέρα της της ανήκε και η ίδια ανήκε στη μητέρα
της, και αυτό δεν ήταν δυνατό να το αλλάξει με τίποτα.

Ένα κυριακάτικο μεσημέρι που έλειπε ο Φίλιππος σε τα-
ξίδι, η Κατίγκω μάζεψε την οικογένειά της στο σπίτι της και
κάθισαν όλες μαζί με την Κοκόνα Κρυσταλλένια, όπως πα-
λιά, στο τραπέζι της καλής τραπεζαρίας, γεμάτο με όλα τα
καλά του Θεού, γιατί η Κατίγκω ήθελε να γιορτάσει εκείνη
την παράξενη φεγγοβολή του τελευταίου καιρού στο βλέμμα
της Λάουρας. Ήθελε να γιορτάσει το πείσμα της Θάλειας για
μια καριέρα ζωής, την οποία η Κατίγκω δε συμμεριζόταν,
αλλά αποδεχόταν ως επιλογή της επαναστάτριας κόρης της.
Ήθελε να γιορτάσει τις επιτυχίες και τους επαίνους της μο-
ντέρνας Δανάης, αλλά κι εκείνο τον απαγορευμένο έρωτα με
τον οποίο η σιγανοπαπαδιά κόρη της τους είχε ξαφνιάσει. Ή-
θελε να γιορτάσει το γάμο της Κοκόνας Κρυσταλλένιας, αλλά
και τη δική της μυστική ζωή, και ήταν βέβαιη πως θα ερχό-
ταν η στιγμή που, πετώντας από πάνω της και την τελευταία
αναστολή, θα τους ανακοίνωνε και τη δική της αλλαγή. Γιατί
λίγο λίγο είχε πάψει να ενδιαφέρεται για τα λεφτά, για τη
γνώμη της Μαργιόλας, για τη γνώμη του κόσμου, για τη
γνώμη των κοριτσιών της. Υπάρχει πάντα στη ζωή ανοιχτός
ένας παρθένος δρόμος προς την αλήθεια. 

Η Ζαμπέτα, με τη φουσκωμένη κοιλιά της, μπήκε στην
τραπεζαρία κρατώντας τη σουπιέρα.
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«Βάλε ένα ακόμα σερβίτσιο στο τραπέζι και κάθισε να
φας μαζί μας, Ζαμπέτα», είπε η Κατίγκω.

Εκείνη την κοίταξε με αμηχανία και κοκκίνισε μέχρι τις
ρίζες των μαλλιών της. Μπα σε καλό τους! Τι είναι αυτές οι
αισθηματικές σαχλαμάρες που τις έπιασαν όλες σήμερα;

«Γρήγορα, μην αργείς», την πρόσταξε η Κατίγκω και η
Ζαμπέτα έβαλε ένα ακόμα πιάτο στο τραπέζι και κάθισε
δειλά να φάει με τα αφεντικά. Η Κατίγκω άπλωσε το χέρι
της και της χάιδεψε την κοιλιά.

Και να, έξι γυναίκες, η καθεμιά με το δικό της ειδικό βά-
ρος στο σώμα και στην ψυχή, κάθονται στο τραπέζι και
τρώνε. Προσμένουν ένα φωτεινότερο μέλλον, το οποίο εκ
των προτέρων είναι αδύνατο να το φανταστούν, όπως πριν
από μερικά χρόνια δεν είχαν φανταστεί πως θα ερχόταν κά-
ποτε η μέρα που, μέσα από προσωπικές διαδρομές, θα έ-
φταναν να μοιράζονται και οι έξι ένα γεύμα, δίχως να αισθά-
νονται σαν ακροβάτες σε τεντωμένο σκοινί.

Όπως κάθονταν όλες μαζί στο τραπέζι, η Λάουρα σή-
κωσε τα μάτια της και απέναντί της αντίκρισε τη μητέρα
της. Κοιτάζοντάς την, ανακάλυψε ξαφνικά πόσο πολύ της
έμοιαζε. Ω, Θεέ μου, δε θέλω να της μοιάζω! σκέφτηκε α-
μέσως και της έκανε καλό να το παραδεχτεί, γιατί τότε και
μόνο τότε θα μπορούσε συνειδητά να δει τα καλά στοιχεία
της Κατίγκως και να τα εκτιμήσει, και συγχρόνως, ν’ ανα-
γνωρίσει και να εκτιμήσει τον ίδιο της τον εαυτό. Μπορού-
σε τότε και μόνο τότε να έχει επιλογές στη ζωή της. Να
διαλέξει να μην ακολουθήσει το δρόμο της μητέρας της ή ν’
αποφύγει να κάνει τα ίδια λάθη με εκείνη. Και τότε, σε μια
στιγμή φώτισης, ένιωσε βαθιά μέσα της πως δεν ήθελε πια
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να συνεχίσει τον πόλεμο εναντίον της μητέρας της. Αργότε-
ρα, βγαίνοντας από την τραπεζαρία, στάθηκε μπροστά
στην Κατίγκω και ξαφνικά την αγκάλιασε. Εκείνη κοίταξε
την κόρη της παραξενεμένη. Δεν μπορούσε να θυμηθεί πότε
ήταν η τελευταία φορά που είχαν αγγίξει η μια την άλλη.
Ήθελε να την ρωτήσει: «Γιατί; Γιατί αυτή η ξαφνική αγκα-
λιά;» αλλά θεώρησε απαραίτητο να σωπάσει. Την αγκάλια-
σε και η Κατίγκω σιωπηλά, γιατί τα λόγια δεν είχαν θέση
ανάμεσά τους εκείνη τη στιγμή. Με το ένστικτο της μάνας
κατάλαβε πως, για κάποιον ανεξήγητο λόγο που ίσως δε θα
μάθαινε ποτέ, ο πόλεμος, εκείνος ο πόλεμος που είχε αρχί-
σει πολλά χρόνια πριν ανάμεσά τους, είχε επιτέλους λήξει.

Η Ζαμπέτα έφερε στη Λάουρα το νέο το Σεπτέμβρη.
Είχαν περάσει όλοι μαζί το μήνα Αύγουστο στο Νέο Φάλη-
ρο. Ο Φίλιππος Ρώμας είχε νοικιάσει έναν όροφο στο ξενο-
δοχείο «Ακταίον», απέναντι από τη «Φαληρική Ταραντέ-
λα», με θέα τη θάλασσα, κι εκεί μεταφέρθηκαν και οι δυο
οικογένειες για τις καλοκαιρινές διακοπές, μαζί με την
Κοκόνα Κρυσταλλένια και τον Τιμολέοντα Χρυσολωρά. Οι
Μπαλτατζήδες και ο Βικέντιος Μοράρης ήταν συχνοί επι-
σκέπτες. Μόνο η Ζαμπέτα έμεινε στο σπίτι. Η εγκυμοσύ-
νη προχωρούσε, ενώ η σχέση της με τον Πρίφτη έμενε στά-
σιμη.

«Τώρα που θα μείνεις μόνη με τον Κόκο, κοίταξε να του
πεις το “ναι” να τελειώνουμε με αυτό τον πόλεμο, Ζαμπέ-
τα. Να στήσετε οικογένεια. Δεν είναι σωστό το παιδί σου να
μεγαλώσει δίχως πατέρα. Αν δε σκέπτεσαι τον εαυτό σου
και δε σε πειράζει να ζεις αστεφάνωτη, σκέψου εκείνο που
θα γεννηθεί. Θα σου άρεσε να το αποκαλούν μπάσταρδο;»
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της είπε αυστηρά η Κατίγκω και κοίταξε την κοιλιά της,
που είχε αρχίσει να φουσκώνει.

«Δεν μπορώ να πω το “ναι” σε έναν άντρα που ονομάζε-
ται Κόκος και είναι και Αρβανίτης!» της απάντησε η Χαρ-
βαλιά, με μια σπίθα ξεθυμασμένης οργής. 

«Το όνομά του και η εθνικότητά του δε σ’ εμπόδισαν ό-
μως να κοιμηθείς μαζί του, Ζαμπέτα!» την αποστόμωσε η
Κατίγκω. 

Αλλά εκείνη δεν της χαρίστηκε, έτοιμη την είχε την απά-
ντηση.

«Δε φταίω εγώ, κυρία Χρυσολωρά. Φταίει ο αέρας του σπι-
τιού! Κάτι περίεργο γίνεται εδώ και καιρό μέσα σ’ αυτό το σπί-
τι. Γάμοι, φανεροί, αλλά και κρυφοί έρωτες έχουν αλλάξει την
ατμόσφαιρα και παρασύρθηκα, ενώ δεν ήθελα», της απάντησε
η Ζαμπέτα και την λοξοκοίταξε με τα παρδαλά μάτια της.

«Θέλω να γυρίσω και να σε βρω τουλάχιστον αρραβω-
νιασμένη επίσημα!» της είπε η Κατίγκω, αγνοώντας το υ-
πονοούμενο, καθώς έβγαινε από την κουζίνα, για να έχει ε-
κείνη τον τελευταίο λόγο.

Όταν θα επέστρεφαν, θα την έβρισκαν ήδη παντρεμένη
με τον Κόκο Πρίφτη, γιατί η Ζαμπέτα θα τολμούσε να ρι-
χτεί στον κίνδυνο, με χίλιες επιφυλάξεις, διεκδικώντας ό-
μως μια ζωή ολόκληρη.

Όταν γύρισαν, αρχές Σεπτεμβρίου, η Ζαμπέτα βρήκε
ευκαιρία και πλησίασε τη Λάουρα στον κήπο:

«“Κόμισσα”, όταν λείπατε κάτι άκουσα για τον κύριο
Ρώμα από την οικονόμο των Βλαχάκηδων, η οποία το ά-
κουσε από την υπηρέτρια του θιασάρχη Καραπάνου…»

Η Λάουρα δεν την άφησε να τελειώσει. Ξαφνιασμένη και
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με την καρδιά να χτυπάει ξέφρενα, διέκοψε τους ανευλαβείς
υπαινιγμούς της Χαρβαλιά, με μια χειρονομία:

«Δε θέλω ν’ ακούσω τα κουτσομπολιά των υπηρετριών».
Όπως και να το κάνουμε όμως, ένα κουτσομπολιό είναι

πάντα ένα κουτσομπολιό και η ανησυχία που της προκα-
λούσε η σκέψη πως ο Φίλιππος μπορεί να είχε ερωμένη την
τρέλαινε. Ήταν σίγουρη πως αυτό δε θα το άντεχε. Όλα δι-
κά της τα ήθελε. Και να τον απωθεί και να τον αρνείται, αλ-
λά και να είναι μονάχα δικός της. Έτσι είναι από καταβολής
κόσμου: Οι ωραίες γυναίκες τα θέλουν όλα δικά τους. Λες
και τους τα χρωστάει η ζωή.

�	

Το φεγγάρι μονοπωλεί τον ουρανό. Ο Φίλιππος, γονατισμέ-
νος, της πλένει τα πόδια. Μα, τι ήταν αυτό που η απέχθειά
της και η αδιαφορία της προς εκείνον δεν κατόρθωνε να εξο-
λοθρεύσει μέσα του και τον ωθούσε να συνεχίζει τα βραδινά
ποδόλουτρα και να την αγαπάει με τέτοιο απόλυτο τρόπο;
Της σκουπίζει τα πόδια και σηκώνεται. Στέκεται και την
κοιτάζει, όπως τόσες χιλιάδες φορές έχει κάνει στα δυο
χρόνια του γάμου τους. Εξερευνά το πρόσωπό της αναζη-
τώντας κάποιο σημάδι αλλαγής. Αλλά η Λάουρα ξέρει να
του κρύβεται. Κάτι την κάνει τελικά να σηκώσει τα μάτια
της και να τον κοιτάξει: όχι θόρυβος αλλά η σιωπή του. Υ-
πάρχει κάτι στο βλέμμα του, λες και την ξεγυμνώνει, και
γι’ αυτό την κάνει ξαφνικά τρωτή. Για πρώτη φορά παρα-
τηρεί στα χαρακτηριστικά του Φίλιππου την ευγένεια της
φυλής. Μέσα στα πράσινα μάτια της, η Αθήνα, η οδός Πα-
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νεπιστημίου, το μέγαρο Ρώμα, η κρεβατοκάμαρά της, ο
γάμος της μεταμορφώνονται σε μια περιπέτεια. Σκέπτεται
πως έχει αλλάξει, πως δεν αναγνωρίζει πια τον εαυτό της,
και θυμώνει. Είναι δυνατό να γίνει κανένας ξένος με τον ε-
αυτό του; Ποια είναι η Λάουρα Αλφιέρι; Τι ζητάει από τη
ζωή; Τι πιστεύει για την αγάπη; Ποια είναι η σημερινή Λά-
ουρα και ποια ήταν τότε, δυο χρόνια πριν, τον καιρό που πί-
στευε πως μοναδικό της καθήκον ήταν να διατηρήσει την ο-
μορφιά της; Όσα τής έχουν συμβεί τα τελευταία δυο χρόνια,
δεν τα έχει θελήσει ούτε τα έχει επιλέξει. Επέλεξε μόνο να
μείνει ξυπόλυτη και ν’ αρνηθεί την αγάπη. Τώρα είναι αιχ-
μάλωτη των επιλογών της.

Ο Φίλιππος την κοίταζε και την ήθελε. Λαχταρούσε να
την αγκαλιάσει, να νιώσει το βάρος της πάνω του, να παρα-
βιάσει τη σιωπή της. Εκείνη τη στιγμή, όλα όσα αποτελού-
σαν τον καινούργιο εαυτό της της φάνηκαν ανεξήγητα παρά-
ξενα, ωραία, αλλά και τρομακτικά μαζί. Ένιωσε αβάσταχτη
την παγίδα στην οποία την είχε φυλακίσει το πείσμα της. Ε-
πιθυμούσε να γυρίσει πίσω, αλλά δεν ήξερε πώς. Πώς ν’ α-
φήσει την περηφάνια της; Θα ήταν σαν να παραδεχόταν πως
έκανε λάθος. Σαν να ζητούσε συγγνώμη από τον «καρβου-
νιάρη» και αυτό δεν το ήθελε. Προτιμούσε να πέθαινε καλύ-
τερα. Αλλά σε ποιον είχε κάνει κακό τόσα χρόνια με το θυμό
της εκτός από τον εαυτό της; Είχε απαρνηθεί την αγάπη για
το μίσος, την ελπίδα για την απελπισία, τη ζωή για το θάνα-
το. Μόνο τώρα, ύστερα από χρόνια θυμού, η Λάουρα, με το
ένστικτο της ενήλικης ερωτευμένης γυναίκας, καταλάβαινε
τη συμπεριφορά της μητέρας της. Αγαπούσε τον Φίλιππο
Ρώμα. Αυτό ήταν το μυστικό της και δε χρειαζόταν να το
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μάθει κανένας. Ήθελε να γυρίσει πίσω, αλλά δεν ήξερε τον
τρόπο. Σήκωσε τα μάτια της. Ο Φίλιππος την κοίταζε με το
ερωτευμένο βλέμμα του και η Λάουρα κατέγραψε τους κρα-
δασμούς της καρδιάς του. Ένιωσε ξαφνικά παγιδευμένη στο
πείσμα της και από τα νεύρα της κλότσησε τη λεκάνη. Χύ-
θηκε το νερό στο πάτωμα κι έσπασε η πορσελάνη με θόρυβο.
Η Λάουρα βύθισε και τους δυο τους στην άβυσσο. Ακολού-
θησε μια σιωπή, λες και πέθανε κάτι. Ο Φίλιππος, έτσι ό-
πως την κοίταζε, συνειδητοποίησε πως δε θα μάθαινε ποτέ
τις σκέψεις που κρύβονταν μέσα στο μυαλό της, πως ποτέ
στα χρόνια που έρχονταν δε θα έπαυε να τον εκπλήσσει με τη
συμπεριφορά της, τις περίεργες ιδέες της, τις αδυναμίες της,
ακόμα και τις κακίες της, κι ένιωσε πως δεν το άντεχε άλλο.
Πως έπρεπε να κάνει κάτι για να σώσει τον εαυτό του. Άφη-
σε τη ζημιά στο πάτωμα, άνοιξε την ενδιάμεση πόρτα και
μπήκε στο δωμάτιό του.

Κάθισε στην πολυθρόνα με ασίγαστο έναν καημό. Ένα
κύμα φούσκωνε μέσα στο στήθος του και δεν μπορούσε να
το σταματήσει. Τότε, ως πραγματικός άντρας, άφησε ελεύ-
θερα τα δάκρυά του κι εγκαταλείφτηκε σ’ ένα ευεργετικό
κλάμα. Έμεινε εκεί καθισμένος, στο έλεος της απελπισίας
του, με τη γνώση πως ήταν εφήμερος, πως θα έφευγε από
τη ζωή και δε θα είχε κατορθώσει να την κατακτήσει. Δεν
του είχε μείνει καμιά ελπίδα γιατί την γνώριζε πια καλά.
Την ζούσε καθημερινά μέσα από τη στέρησή της. Έπειτα α-
πό εκείνο το βράδυ που σημάδεψε μια καινούργια φάση
στην κοινή τους ζωή, ο Φίλιππος δεν πήγε ξανά στο δωμά-
τιό της. Η Λάουρα μάταια τον περίμενε. Ο κόσμος της, ό-
πως τον είχε κτίσει πάνω στη σιγουριά της αγάπης του, α-
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νατράπηκε. Από τη νοσταλγία σκεπτόταν με ευχαρίστηση
ακόμα και τις πιο εκνευριστικές συνήθειες της κοινής τους
ζωής: το ροχαλητό, τους αναστεναγμούς, το καθάρισμα της
μύτης, τον πρωινό βήχα. Είχε χάσει τον πατέρα της, το πιο
σημαντικό πρόσωπο στη ζωή της, και τώρα έχανε και τον
Φίλιππο, τον άνθρωπο που αγαπούσε περισσότερο, διότι δε
θ’ αγαπούσε ποτέ πια έτσι, με εκείνη την άμετρη εμπιστο-
σύνη και αγάπη, που ήταν ικανή ν’ αγαπήσει, όπως όταν ή-
ταν μικρό παιδί, πριν γνωρίσει τον κόσμο, τους άλλους και
τον ίδιο της τον εαυτό, με εκείνη την τρυφερότητα και προ-
σήλωση, με εκείνο το πάθος, αλλά και την απόγνωση. Έτσι
τον αγαπούσε αυτό τον άντρα, αυτό τον «καρβουνιάρη» με
τα εκλεπτυσμένα γούστα, που ήταν ικανός να την αγαπάει
όπως είναι, έτσι κακιά, έτσι στριμμένη, έτσι περήφανη, έτσι
δύσκολη, έτσι παλιοχαρακτήρας, δίχως να προσπαθεί να
την αλλάξει ή να της ζητάει να μην είναι ο εαυτός της.

�	

Δέκα νύχτες μάταια τον περίμενε η Λάουρα, νύχτες έλλει-
ψης και στέρησης. Και θα μπορούσε να περιμένει τον Φί-
λιππο μια ζωή μέχρι να περάσει το κατώφλι της. Ακριβώς
εκείνη τη στιγμή κατάλαβε πως περίμενε εκείνο που δε θα
ερχόταν ποτέ, αν η ίδια δεν το ζητούσε, πως μπορούσε να
κάνει κάτι καλύτερο από το να περιμένει να έρθει ο Φίλιπ-
πος σ’ εκείνη. Μπορούσε να πάει η ίδια σ’ αυτόν. Η ζωή είναι
μικρή κι εκείνη αύριο μπορεί να μην ήταν ζωντανή. Η ζωή
είναι τελικά μια ανατριχίλα που φεύγει γρήγορα. Και αν ο
θάνατος ερχόταν, δεν ήθελε να την βρει θυμωμένη. Δεν ήθε-
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λε πια να κάνει πόλεμο. Η ζωή δεν αναβάλλεται. Η ζωή βρί-
σκεται αλλού. Όχι στα γεγονότα, αλλά στο πώς έχουν βιω-
θεί τα γεγονότα. Η ζωή δεν είναι ένα πράγμα μόνο. Είναι έ-
να ολόκληρο σύστημα από επιλογές και συνέπειες. Ίσως να
μην της δινόταν άλλη ευκαιρία. Και ίσως η ζωή να μην είχε
χαθεί εντελώς. Έξω έβρεχε και για πρώτη φορά βρήκε τη
μελωδία της βροχής σαν ένα κοντσέρτο σε ρε μινόρε. Θα
χρειαζόταν όλη τη δύναμη, και κάτι περισσότερο, για τις
μέρες, τους μήνες, τα χρόνια που έρχονταν, κατά τα οποία
ανεξέλεγκτα, φοβερά, εξαιρετικά ενδιαφέροντα, αλλά και
καταστροφικά γεγονότα μπορούσαν να της συμβούν οποιαν-
δήποτε στιγμή. Δεν ήταν σε θέση να τα αποφύγει ούτε μπο-
ρούσε να προσποιηθεί πως δε θα συνέβαιναν. Γνώριζε όμως
πως μπορούσε να τα αντιμετωπίσει με ανοιχτό μυαλό. Δέ-
κα νύχτες δίχως τον Φίλιππο είχαν ανοίξει μιαν άβυσσο μέ-
σα της. Είχαν ζήσει μαζί δυο ολόκληρα χρόνια, δυο ξένοι,
μα τώρα καταλάβαινε πως δεν υπήρχε αιτία αρκετή για να
καταστρέψει κανένας τη ζωή με τέτοιο τρόπο. Δεν υπάρχει
θυμός και πείσμα, που ν’ αξίζουν τέτοια θυσία. Τι θα έκανε
αν ο Φίλιππος δεν ξαναρχόταν κοντά της; Δε θα μπορούσε
να το αντέξει. Και τότε κατάλαβε πως αυτό δεν ήταν αλή-
θεια. Δεν υπήρχε τίποτα στον κόσμο που να μην μπορεί ν’
αντέξει ούτε απώλεια που να μην μπορεί να ξεπεράσει.
Μπορούσε να επιβιώσει από τα πάντα και ακριβώς γι’ αυ-
τό, με όλη της την επίγνωση, διάλεγε να είναι μαζί του.
Διάλεγε να σώσει το γάμο της.

Η πανσέληνος βγήκε από τα σύννεφα και σκόρπισε το α-
σήμι της πάνω στα ξανθά μαλλιά της Λάουρας. «Luz de
Luna», της φάνηκε πως άκουσε τη φωνή του πατέρα της
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και η απουσία της αγάπης του δεν την έκανε κομμάτια, ό-
πως άλλοτε. Πίσω από την ενδιάμεση κλειστή πόρτα άκου-
σε τους γνώριμους θορύβους του Φίλιππου στο διπλανό δω-
μάτιο. Άνοιξε την ντουλάπα της κι εκεί, στο βάθος, ξεχα-
σμένο από μια εποχή μακρινή, όπως ένα αποξηραμένο μπου-
κέτο από μια γιορτή που έχει τελειώσει, βρήκε το κουτί με
τα νυφικά της παπούτσια. Τα έβγαλε με προσοχή, σαν να
φοβόταν μην τα πονέσει, λες και ήταν το σημαντικότερο
κομμάτι της προίκας της, και τα φόρεσε. Της ήρθαν στενά.
Από τη δίχρονη ξυπολυσιά, τα πόδια της είχαν αλλάξει φόρ-
μα. Σηκώθηκε. Δοκίμασε δυο τρία βήματα παραπατώντας,
όπως ο ανάπηρος που από θαύμα βρίσκει την υγειά του.
«Άρον τον κράβαττόν σου και περιπάτει!» Η ζωή της έπαιρ-
νε τις οριστικές της διαστάσεις. Στάθηκε μπροστά στον κα-
θρέφτη της τουαλέτας της. Κοιτάχτηκε στην ανταύγεια του
και συλλάβισε το όνομά του. Με προσοχή, μελέτησε τα δυο
χρόνια που είχαν κατασταλάξει πάνω στο πρόσωπό της. Το
πρόσωπό της, εκείνο από το παρελθόν, αγνώριστο τώρα,
την κοίταζε με την κατανόηση του μέλλοντος. Ήταν δά-
κρυα εκείνες οι σταγόνες που κυλούσαν στα μάγουλά της κι
έπεφταν στα χέρια της, διαφορετικά απ’ όσα είχε κλάψει
μέχρι τότε: δάκρυα παράξενα, ίσως κι ευτυχίας. Έβγαλε τη
ρόμπα της και κατόπιν τη νυχτικιά της κι έμεινε γυμνή, ό-
πως η αλήθεια. Είχαν μαζευτεί πολλά ψέματα στη ζωή της
και ήταν αποφασισμένη να τα καθαρίσει. Ή τώρα ή ποτέ.
Διάλεξε το εδώ και τώρα. Έτσι ταπεινή και γυμνή από ψευ-
τιές, υποκρισίες, τερτίπια, θυμούς, πείσματα, λανθασμένες
πεποιθήσεις, είχε την εντύπωση εκείνη τη στιγμή πως πα-
ντρευόταν τον καινούργιο της εαυτό, πως αυτός ήταν ο πραγ-
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ματικός της γάμος. Ένιωσε μέσα της μια ανείπωτη ευτυ-
χία. Μια ευτυχία που γεννήθηκε μέσα από μίσος, θυμό, α-
ντάρα και πείσμα. Ένιωθε την ανάγκη να του ζητήσει συγ-
γνώμη για τις ώρες που δεν είχαν γίνει δικές τους, και να
του δώσει πολλή αγάπη, όση τού στέρησε στο δρόμο του θυ-
μού και του πείσματος. Έτσι γυμνή, φορώντας μόνο τα νυ-
φικά της παπούτσια, πλησίασε στην ενδιάμεση πόρτα της
κρεβατοκάμαράς της, εκείνη που ώς τότε την χώριζε από
την πραγματική ζωή. Τα δάχτυλά της αγκάλιασαν το χε-
ρούλι. Πήρε μια βαθιά ανάσα από ελπίδα και την άνοιξε.


��
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… Και ζήσανε αυτοί καλά κι εμείς οι υπόλοιποι χειρότερα,
γιατί:

χάσαμε την υπομονή μας,
λησμονήσαμε τις ρίζες μας,
εξουθενωθήκαμε σε άσκοπες συγκρίσεις,
αμφισβητήσαμε την αξιοπιστία των λέξεων,
απορρίψαμε το αυτονόητο,
εξαντληθήκαμε σε περιγραφές δίχως σημασία,
μνημονεύσαμε τα μάταια,
χάσαμε το φιλότιμό μας,
δικαιολογήσαμε τις συμφορές μας,
αρνηθήκαμε τα θαύματα και
ξεχάσαμε πως στην Αθήνα όλα αλλάζουν 

και όλα παραμένουν τα ίδια…

407
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Β Ι Β Λ Ι Ο Γ ΡΑ Φ Ι Α

Αδαμοπούλου, Αρχοντία – Καρδαμίτση-Αδάμη, Μάρω – Κωνστα-
ντίνου, Φανή, Αθήνα τότε και τώρα: Εικόνες του χθες και του
σήμερα. Φωτογραφίες διασήμων φωτογράφων, Αθήνα, Δημο-
σιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη, 2008.

Καιροφύλας, Γιάννης, Η Αθήνα της Μπελ Επόκ, Αθήνα, Εκδόσεις
Ίρις, 2001.

Καιροφύλας, Γιάννης, Η ρομαντική Αθήνα, Αθήνα, Εκδόσεις Φι-
λιππότη, 1996.

Καιροφύλας, Γιάννης, Οι έρωτες των Αθηναίων, Εκδόσεις Φιλιππό-
τη, 2002.

Καιροφύλας, Γιάννης, Οι πρώτοι έμποροι των Αθηνών, Αθήνα, Εκ-
δόσεις Φιλιππότη, 1999.

Καιροφύλας, Γιάννης, Τα μεγάλα «τζάκια» της Αθήνας, Αθήνα,
Εκδόσεις Φιλιππότη, 2003.

Καιροφύλας, Γιάννης, Τοπωνύμια της Αθήνας, του Πειραιά και
των περιχώρων, Αθήνα, Εκδόσεις Φιλιππότη, 1995.

Ρωπαΐτου-Τσαπαρέλη, Ζωή Ε., Ο Ελαιώνας Της Αθήνας, Αθήνα,
Εκδόσεις Φιλιππότη, 2006.

Σκουμπουρδή, Άρτεμις, Αθήνα: Μια Πόλη Μαγική, Αθήνα, Εκδό-
σεις Ι. Σιδέρης, 2004.

Μουσεία, εφημερίδες, περιοδικά, Ίντερνετ.
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Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ι Ε Σ

Αυτό το μυθιστόρημα δε θα μπορούσε να είχε γραφεί δίχως τη συν-
δρομή ορισμένων ανθρώπων:

Ευχαριστώ το δημοσιογράφο, κύριο Γιάννη Καιροφύλα για όλες
τις πληροφορίες τις οποίες άντλησα από το αναλυτικό του έργο ζωής
πάνω στην ιστορία της Αθήνας και των Αθηναίων.

Ευχαριστώ την Τένη Βαλεριάνου για το αρχείο του προπάππου
της, Αριστοτέλη Ρωμαΐδη, επίσημου φωτογράφου των ανασκαφών
του Ερρίκου Σλίμαν.

Ευχαριστώ τη Μαρία Μίχου για τη γάτα της με τα δυο ονοματε-
πώνυμα και για τις διαφωτιστικές συζητήσεις μας.

Ευχαριστώ τον επιμελητή μου, Δημήτρη Λυμπερόπουλο, για την
εξαιρετική συνεργασία μας όλα αυτά τα χρόνια.

Ευχαριστώ όλους εκείνους, οι οποίοι μού επέτρεψαν να μπω στη
ζωή τους και πλούτισαν τη δική μου χαρίζοντάς μου τις ιστορίες τους.

Ευχαριστώ το σύζυγό μου και το γιο μου για την υπομονή, την
ηθική υποστήριξη και τη μαγειρική κατά τους δεκαοχτώ μήνες που
χρειάστηκα για τη συγγραφή αυτού του μυθιστορήματος.

409
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ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑΣ ΛΑΠΑΤΑ

Η  Ξ Υ Π Ο Λ Υ Τ Η  Τ Ω Ν  Α Θ Η Ν Ω Ν

ΜΕ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΜΕ ΑΠΛΑ, DIDOT & PORSON

ΚΑΙ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΕΚΔΟΤΙ

ΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ. ΤΗ

ΜΑΚΕΤΑ ΤΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΕ Ο ΑΝΤΩΝΗΣ

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ, ΤΑ ΦΙΛΜ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΟ

ΝΤΑΖ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟ «ΑΝΑΓΡΑΜΜΑ». Η ΠΡΩΤΗ

ΕΚΔΟΣΗ ΤΥΠΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΑΤ

ΤΙΚΗΣ» ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ «Θ. ΗΛΙΟ

ΠΟΥΛΟΣ – Π. ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.» ΤΟ ΜΑΪΟ ΤΟΥ 2010

ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ
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ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΛΑΠΑΤΑ

Οι κόρες του νερού
Μυθιστόρημα

W

Ελληνισμός της διασποράς, 1791-1913. Βραΐλα, Βιέννη,
Κωνσταντινούπολη, Αμβέρσα. Με φόντο την πλούσια τοι-
χογραφία μιας εποχής χωρίς επιστροφή και με άξονα τις συ-
νέπειες που έφεραν δύο μεγάλες οικολογικές καταστροφές
στον ποταμό Δούναβη στη φύση και τη ζωή των ανθρώπων,
τέσσερις Ελληνίδες, τέσσερις γενιές της ίδιας φαμίλιας, τέσ-
σερις σπουδαίες γυναίκες μοιράζονται μέσα σε έναν ολόκλη-
ρο αιώνα το ίδιο κύτταρο και την ίδια απόγνωση. Αικατερί-
νη Χατζηγιάννη, η αρχόντισσα. Ναταλία Πατρικίου, η μά-
γισσα. Αντωνία Μανωλάτου, η προσαρμοστική. Φιλομήλα
Λαπατά, η περήφανη. Στην Ευρώπη των πολιτισμικών αλ-
λαγών του 19ου αιώνα και με ένα ελληνικό κράτος στα σπάρ-
γανα, κάθε ηρωίδα ζει τη δική της ιστορία με περιπέτειες,
πάθη, μονομαχίες, έρωτες, δράματα και επίγνωση, με κοινό
παρονομαστή πάντα την αναζήτηση του νοήματος της ζωής.
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ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΛΑΠΑΤΑ

Lacryma Christi - Το δάκρυ του Χριστού
Μυθιστόρημα

W

«Με λένε Λάκρυμα Κρίστη Ρούγιου, όμως, παρά το πομπώδες
όνομά μου που θα έπρεπε να εμπνέει σεβασμό, κρυφά όλοι με α-
ποκαλούν «maledetta», δηλαδή κακορίζικη. Γεν¬ νή¬ θηκα
στη Σαρδηνία, ένα νησί που έχει έναν περίεργο άγριο αέρα και
κατοικείται από μια ράτσα ανθρώπων κοντών, δρα¬ στήριων
και θαρραλέων, των οποίων οι μυστηριώδεις ρίζες είναι ανεξή-
γητες. Όταν κοιτάζω πίσω στη δική μου αρχή, βλέπω πως ή-
ταν κάθε άλλο παρά συνηθισμένη...»

Μέσ’ από τις περιπέτειες μιας ασυνήθιστης γυναίκας, Ελλη-
νίδας από τη «Magna Grecia» (Μεγάλη Ελλάδα) του 1850,
θίγονται σπουδαία θέματα όπως οι πρωταρχικές θεμελιώ-
δεις σχέσεις μας με τους γονείς και το Θεό, η υποκρισία της
κοινωνίας και της Eκκλησίας, ο θυμός, το μίσος και η εκδί-
κηση, η αγάπη και ο έρωτας, οι πολύ προσωπικές μας σχέ-
σεις και η συγχώρεση ως στάση ζωής και ανάγκη για ειρή-
νη. Η ηρωίδα του μυθιστορήματος, ένας ορκισμένος εχθρός
του εαυτού της, παντρεμένη με τον επιχειρηματία-οινοπα-
ραγωγό Άγγελου Ρούγιου, έχει περάσει μιαν εφηβεία τραυ-
ματισμένη, μια νιότη σπαταλημένη και μιαν ωριμότητα πο-
νεμένη. Τώρα, ανίκανη να ονειρευτεί, να νιώσει χαρά και να
βρει ικανοποίηση, έρχεται, επιτέλους, αντιμέτωπη με τους
δαίμονες που πενήντα χρόνια μεγαλώνει μέσα της  και ξεκι-
νάει ένα οδυνηρό οδοιπορικό προς την αυτογνωσία.
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ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΛΑΠΑΤΑ

Εις το όνομα της μητρός
Μυθιστόρημα

W

Ο Θεός φαίνεται να έχει εγκαταλείψει τον Παράδεισο. Ένας
ολόκληρος κόσμος που κινείται ασταμάτητα σ' ένα δραματι-
κό ναπολιτάνικο παλκοσένικο του περασμένου αιώνα. Οι
πρωταγωνιστές πολλοί: άνθρωποι, άγγελοι, δαίμονες, φα-
ντάσματα...

Mυθιστορηματική αναπαράσταση μιας άγνωστης πραγ-
ματικότητας του Ελληνισμού της Διασποράς από τη συγ-
γραφέα των βιβλίων Οι κόρες του νερού και Lacryma
Christi - Το δάκρυ του Χριστού, το τρίτο και τελευταίο μέ-
ρος της τριλογίας, με ηρωίδα την Αμαλία Κορωναίου, η ο-
ποία ξεκινάει ένα ταξίδι στη Νάπολη της Ιταλίας σε αναζή-
τηση της μητέρας της για να καταλήξει στην αυτογνωσία.
Ένας μεγάλος έρωτας, ένα αβάσταχτο μίσος, ένα τραγικό
έγκλημα. Mια ιστορία γεμάτη πάθος, όπου μπερδεύονται
πραγματικότητα και φαντασία, μνήμη και μύθος, πόθοι και
έχθρες, έγκλημα και τιμωρία. Ένα καλειδοσκόπιο χαρα-
κτήρων, ένα μυθιστόρημα που προσεγγίζει τα θέματα της
δυσκολίας των σχέσεων, της αναζήτησης ταυτότητας, της
νοσταλγίας, του έρωτα, της αλληλεγγύης και του αλτρουι-
σμού μέσα στο χάος των ανθρωπίνων παθών. Πού τελειώνει
η ζωή και πού αρχίζει το παραμύθι; Πού τελειώνει το παρα-
μύθι και πού αρχίζει η πραγματικότητα; Τι είναι ο αληθινός
έρωτας; Είναι παντοτινός ή έχει ημερομηνία λήξης;
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ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΛΑΠΑΤΑ

Επικίνδυνες λέξεις
Μυθιστόρημα

W

Οι δίδυμες Μυρσίνη και Αταλάντη Κορωναίου διαλέγουν α-
πό μικρές τους ρόλους της καλής και της κακής κόρης, αντί-
στοιχα, και θυσιάζουν στο βωμό του μίσους την αδελφική
τους αγάπη. Καθώς μεγαλώνουν, μπλέκονται σ' έναν αγώνα
αντιπαλότητας, ο οποίος θα τις οδηγήσει σε ακραίες επιλο-
γές ζωής, μέχρι να συμφιλιωθούν με τη σημασία των επι-
κίνδυνων λέξεων: οικογένεια, εξ αδιαιρέτου, ζήλια, γάμος,
διαζύγιο, φυγή και συγγνώμη.

Ένα μυθιστόρημα ζυμωμένο με πάθος, ήχους, φωνές και
λέξεις. Η ιστορία μιας πλούσιας, σύγχρονης μεγαλοαστικής
οικογένειας, όπου το πεπρωμένο χαρίζει τα πάντα, αλλά δεν
την προφυλάσσει από τίποτα.
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