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Τινάχτηκε τρομαγμένος απ’ την πολυθρόνα…
«Φάνη!» άκουσε ξανά τη φωνή του πατέρα του, 

ολότελα ξύπνιος τώρα – τόσο βαθιά ποτέ δεν είχε 
αποκοιμηθεί μπροστά στην τηλεόραση!

«Πού είναι ο “καπετάνιος”, Φάνη;» – ανήσυχος έδει-
χνε ο πατέρας του, η μητέρα το ίδιο, όρθιοι κι οι δυο στη 
μέση του σαλονιού.

«Για ύπνο θα ’χει πάει. Γιατί;»
«Δεν είναι στο κρεβάτι του ο παππούς, παιδί μου, δεν 

είναι πουθενά στο σπίτι. Η πόρτα ήταν ξεκλείδωτη όταν 
μπήκαμε, τα κλειδιά δεν είναι στη θέση τους… Κι εκεί-
νη η παλιατζούρα που επιμένει να ’χει για κινητό δεν 
απαντάει, το έχει κλειστό. Δε σου είπε τίποτα, δεν άκου-
σες τίποτα;»

«Όχι… δεν… δεν ξέρω» έκανε σαστισμένος ο Φάνης 
«δεν κατάλαβα πότε σηκώθηκε από τον καναπέ. Βλέ-
παμε ένα ντοκιμαντέρ κι εμένα με πήρε ο ύπνος».
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«Οχ, Θε’ μου!» πέταξε νευριασμένος ο πατέρας του 
στο τραπεζάκι το πρόγραμμα του θεάτρου που κρατού-
σε. «Βγήκε νυχτιάτικα έξω; Πώς του ήρθε;»

«Μπορεί να πήγε ως το σπίτι του, Χρήστο μου, μην 
ταράζεσαι!» – πιο ψύχραιμη έδειχνε τώρα η μητέρα. 
«Έλεγε προχτές ότι χρειάζεται κάτι χαρτιά που έχει αφή-
σει εκεί. Του είπα να περιμένει να πάω μαζί του μόλις 
ευκαιρήσω, να τον βοηθήσω να τα βρει, έτσι που όλα εί-
ναι άνω κάτω εκεί μέσα τώρα, και δεν είχε πει όχι. Μπο-
ρεί όμως να μετάνιωσε και…»

«Αποκλείεται!» τη διέκοψε ο μπαμπάς. «Τα κλειδιά 
του σπιτιού του τα κρατώ εγώ τώρα με τις επισκευές κι 
άλλα κλειδιά δεν έχει, πώς θα έμπαινε;»

«Μήπως αποφάσισε ξαφνικά να πάει στον Σύλλογο;» 
άρχισε να λέει ο Φάνης. «Είναι η τρίτη Παρασκευή του 
μήνα σήμερα, καιρό είχε να…»

«Ο Σύλλογος είναι κλειστός απόψε, είδα μια ανακοί-
νωση το πρωί που πέρασα απ’ έξω» τον έκοψε ο πατέ-
ρας του κι αυτόν και ξαναφόρεσε με βιάση την καμπαρ-
τίνα που είχε πετάξει σε μια πολυθρόνα.

«Πάω να ρίξω μια ματιά εδώ γύρω, μήπως του κατέ-
βηκε να πάει βόλτα μόνος του τέτοια ώρα!» είπε.

Άνοιξε την πόρτα, όρμησε στον διάδρομο αφήνοντάς 
την ανοιχτή, πάτησε το κουμπί του ασανσέρ…

«Κι εγώ μαζί!» πετάχτηκε ο Φάνης κι ένιωσε τα χέρια 
του να παγώνουν.

Μα πώς έγινε; Πώς έφυγε ο παππούς; Δεν άκουσε θό-
ρυβο, δεν πήρε είδηση. Όταν τελείωσε η εκπομπή που 
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έβλεπε κάθε Παρασκευή, άλλαξε σταθμό να δουν μαζί 
ένα ντοκιμαντέρ που ήθελε ο «καπετάνιος», είδε κάμπο-
σο, αλλά προς το τέλος ούτε που κατάλαβε πώς έκλει-
σαν τα μάτια του. Ήταν και κουρασμένος από το διά-
βασμα όλη μέρα… Αν ήταν ξύπνιος και τον έβλεπε να 
ετοιμάζεται για έξω, θα παραξενευόταν, θα ρωτούσε, 
θα του έλεγε να μη βγει μόνος του μες στη νύχτα!

Άρπαξε γρήγορα τα σνίκερς του απ’ το πάτωμα, τα 
φόρεσε στο λεπτό, άρπαξε το άνορακ απ’ την κρεμά-
στρα, όρμησε κι αυτός στην πόρτα… Ο πατέρας του δεν 
είχε πει όχι, μόνο η μάνα του άρχισε να φωνάζει «Πού 
πας εσύ, μικρέ, έλα δω, έλα δω!».

Δεν έδωσε σημασία, βολίδα κατέβηκε από τη σκάλα, 
πρόλαβε τον πατέρα του που είχε φτάσει κιόλας κάτω, 
βγήκαν μαζί από την εξώπορτα…

* * *

Όργωσαν όλη τη γειτονιά. Δρόμο για δρόμο δεν άφη-
σαν στα κοντινά τετράγωνα, γύρω στην πλατεία… Έφτα-
σαν μέχρι τη λεωφόρο. Τίποτα! Ελάχιστοι άνθρωποι κυ-
κλοφορούσαν περασμένα πια μεσάνυχτα. Μετά τις μπό-
ρες των τελευταίων ημερών, είχε ψύχρα κι υγρασία τα 
βράδια, θαρρείς και Μάη μήνα ξαναχειμώνιαζε!

«Δε βγαίνει τίποτα έτσι» άκουσε ο Φάνης τον πατέ-
ρα του να μουρμουρίζει. «Καλά θα κάνουμε να ειδοποιή-
σουμε αμέσως την αστυνομία. Θε’ μου, τι μας βρήκε πά-
λι στα καλά καθούμενα…»

«Εγώ φταίω!» – ένιωσε τα μάτια του ο Φάνης να βουρ-



ΛΟΤΗ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ-ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

12

κώνουν. «Αν δε με είχε πάρει ο ύπνος, θα τον έβλεπα, θα 
τον εμπόδιζα…»

«Μη λέμε ανοησίες! Αν δεν είχες αποκοιμηθεί στην πο-
λυθρόνα, θα κοιμόσουν τέτοια ώρα στο κρεβάτι σου όπως 
πρέπει, δώδεκα χρονών παιδί, κι ας είναι Σάββατο αύριο!»

Πήγε να του πει ο Φάνης «Ποια δώδεκα, καλέ μπα-
μπά, τα δεκατρία θα κλείσω σε δύο μήνες» και «τι Σάβ-
βατο, αφού τα μαθήματα σταμάτησαν από προχθές κι 
αρχίζουμε εξετάσεις στις 19 του μήνα, την ερχομένη Τρί-
τη!». Δε μίλησε όμως, δεν ήταν ώρα τώρα…

«Απρονοησία δική μου που δε μου πέρασε από τον 
νου» συνέχισε ο πατέρας του. «Έδειχνε καλύτερα τον 
τελευταίο καιρό, πού να το φανταστώ πως θα του έρθει 
να ντυθεί και να βγει μόνος του μαύρα μεσάνυχτα έξω; 
Έπρεπε να το ’χα σκεφτεί αυτό το ενδεχόμενο, να ’χω 
πάρει τα μέτρα μου…»

Έκαναν ακόμα δύο βόλτες άκαρπες και γύρισαν αμί-
λητοι. Μόλις μπήκανε στο σπίτι, άνοιξε ο μπαμπάς έναν 
μικρό κατάλογο που ήταν πάντα δίπλα στο τηλέφωνο, 
βρήκε κείνο που ήθελε, άρπαξε το ακουστικό, πήρε με 
βιάση έναν αριθμό…

«Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Νικολάου;… Ονομάζομαι 
Χρήστος Αστρινός, του τυπογραφείου Αστρινός-Βγενί-
δης στην πλατεία, θα το ξέρετε. Θέλω να δηλώσω την εξα-
φάνιση του ηλικιωμένου πατέρα μου… Απόψε, ναι, πριν 
από λίγη ώρα… Ανησυχώ γιατί τον τελευταίο καιρό…»

Όχι, δεν άντεχε ν’ ακούσει περισσότερα ο Φάνης. Όρ-
μησε στο δωμάτιό του, έκλεισε την πόρτα, πέταξε το άνο-
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ρακ, έβγαλε τα σνίκερς, έπεσε στο κρεβάτι μπρούμυτα… 
Το μυαλό του άδειο. Θε’ μου, γιατί έπρεπε τώρα να συμ-
βεί αυτό; Πάνω που έδειχνε πραγματικά καλύτερα ο παπ-
πούς… Αχ, και να μπορούσε να βάλει με τον νου προς τα 
πού και για ποιο λόγο μπορεί να είχε πάει μες στη νύχτα!

Προσπάθησε να θυμηθεί αν είχε πει κάτι άλλο από τα 
συνηθισμένα ο «καπετάνιος» τους, απόψε που έδειξε τη 
διάθεση να μιλήσει λίγο περισσότερο, μήπως και βγει κά-
ποιο συμπέρασμα από τα λόγια του. Η αλήθεια είναι πως 
δεν πολυπρόσεχε ο Φάνης τι του έλεγε, είχε ανοιχτό το 
καινούριο κινητό του κι επικοινωνούσε πότε με συμμα-
θητές του για τα «SOS» των εξετάσεων που άρχιζαν την 
Τρίτη, πότε με την Άννα για τ’ αυριανά διαβάσματά τους 
ή άλλα νέα…

Μπα! Τίποτα το ιδιαίτερο δε θυμόταν ν’ άκουσε, πέ-
ρα από κάποια ιστορικά που του έλεγε πότε πότε ο παπ-
πούς, όταν ήταν μόνοι οι δυο τους, πριν πάθει αυτό που 
άλλαξε τόσο τη διάθεσή του. Στάσου να δεις πώς το εί-
χε πει ο γιατρός… «Αρχή κατά…» Κατάπτωσης; Όχι, 
όχι! Καταστολής… Ούτε! Κατάθλιψης, ναι, αυτό!

Τι ακριβώς εννοούσε ο γιατρός τού το εξήγησε αργό-
τερα ο μπαμπάς. Μεγάλη στενοχώρια, λέει, τυραννού-
σε τον παππού από τον καιρό που αρρώστησε η γιαγιά. 
Ιδίως από τότε που την πήρε για θεραπεία ειδική η θεία 
Μάρθα η γιατρίνα, του μπαμπά η αδελφή, που μένει στη 
Θεσσαλονίκη με την οικογένειά της κι εργάζεται στο  
Θεαγένειο Νοσοκομείο.

Από τότε –τρεις μήνες κόντευαν να κλείσουν– έφε-
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ραν τον παππού να μείνει εδώ, μαζί τους, να μην είναι 
μόνος, ώσπου να γίνει η γιαγιά καλά, να κάνουν με την 
ευκαιρία και κάτι απαραίτητες επισκευές στο σπίτι του. 
Ευτυχώς που είχανε δωμάτιο διαθέσιμο – πότε «γρα-
φείο» το έλεγε ο μπαμπάς, πότε «ξενώνα». Για παιδικό 
δωμάτιο προοριζόταν αρχικά κι αυτό. Για ένα αδερφά-
κι που όμως δεν ήρθε. Αντί γι’ αυτό ήρθαν τα τρίδυμα 
«θηρία» της θείας Μάρθας – δύο αγόρια κι ένα κορίτσι 
ή μάλλον… αγοροκόριτσο!

Είχε αντίρρηση στην αρχή ο παππούς, ούτε ν’ ακού-
σει για τούτο το «ξεσπίτωμα» όπως το είπε. «Δε θέλω να 
σας γίνω βάρος» και «μια χαρά τα καταφέρνω μόνος 
μου» και «τι επισκευές μου λέτε τώρα, δεν έχει τίποτα 
το σπίτι»… Επέμενε όμως ο μπαμπάς πως ήταν απαραί-
τητες οι επισκευές και τελικά τον έπεισε. Ήρθε να μεί-
νει σπίτι τους λοιπόν ο «καπετάνιος». Μόνο που μιλού-
σε όλο και λιγότερο, έδειχνε λυπημένος διαρκώς και μια 
μέρα ο Φάνης τον είδε ξαφνικά να κλαίει.

«Με τόσα βάσανα που ’χει περάσει ο άνθρωπος και 
τέτοια πολυτάραχη ζωή, φυσικό να εξαντλήθηκε πια το 
κουράγιο του» κούνησε το κεφάλι η μαμά, σαν άκουσε 
τι είχε πει ο γιατρός.

* * *

Λίγο πριν απ’ το Πάσχα, ο «καπετάνιος» δήλωσε πως ήθε-
λε να πάει στη Θεσσαλονίκη, να είναι δίπλα στη γιαγιά. 
Ούτε να το ακούσουν οι γονείς του Φάνη. Μόνος του ο 
παππούς να ταξιδέψει, ούτε λόγος. Όχι βέβαια πως δε 
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θα τα κατάφερνε. Σωματικά δεν είχε τίποτα, «λεβεντάν-
θρωπο» τον έλεγαν φίλοι και συγγενείς, έτσι ψηλός που 
ήταν κι έδειχνε τετράγερος. «Μια χαρά ο παππούς σου» 
τον θαύμαζε και η φίλη του η Άννα, που οι δικοί της οι 
παππούδες δε ζούσαν πια και του είχε αδυναμία μεγάλη.

Ωστόσο, τους γονείς του Φάνη τούς ανησυχούσε η διά-
θεσή του «καπετάνιου». Κι ο γιατρός τούς είχε πει να τον 
προσέχουν μη χειροτερέψει. Πώς λοιπόν να τον αφήσουν 
να πάει μονάχος στη Θεσσαλονίκη; Θα ήταν δύσκολο, άλ-
λωστε, και για τη θεία Μάρθα να τον έχει έννοια κι αυτόν, 
με τα τρία εφτάχρονα θηρία της, δουλειά και βάρδιες στο 
νοσοκομείο. Από την άλλη, να πάνε οικογενειακώς δεν 
ήταν εύκολο. Στο τυπογραφείο είχαν πολλή δουλειά κεί-
νη την εποχή, άσε τα έξοδα με τέτοια κρίση οικονομική  
– ξενοδοχείο τρεις μέρες το λιγότερο, βενζίνη, διόδια…

Έδειξε να τα κατάλαβε αυτά ο παππούς. Βούρκωσε, 
αλλά δεν ξαναμίλησε για Θεσσαλονίκη κι έδειχνε ήρε-
μος. Δεν έβγαινε όμως και πολύ απ’ τον «ξενώνα», ούτε 
απ’ το σπίτι. Πήγαινε μόνο κάθε μέρα ως το περίπτερο 
να πάρει την εφημερίδα του, διάβαζε λίγο στο σαλόνι, 
έπινε το καφεδάκι του αμίλητος, έπαιρνε τη θεία Μάρ-
θα στο τηλέφωνο να μάθει πώς τα πάει η γιαγιά, έπαιρ-
νε και την ίδια στο νοσοκομείο «για ν’ ακούσει τη φωνή 
της», έκανε ακόμα μερικά τηλεφωνήματα σε φίλους κι 
επέστρεφε στον «ξενώνα». Άνοιγε ένα τετράδιο χοντρό 
με καφετί εξώφυλλο κι έγραφε με τις ώρες!

«Μα κάνει να κουράζει τόσο πολύ τα μάτια του;» ανη-
σύχησε μια μέρα η μαμά.
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Δεν είχε άδικο, το ίδιο είχε σκεφτεί κι ο Φάνης. Γιατί 
ο λόγος που πέρσι δεν του ανανέωσαν την άδεια οδήγη-
σης ήταν η κάπως μειωμένη του όραση.

«Άστε τον να γράφει, αφού φοράει τα σωστά γυαλιά, 
καλό τού κάνει!» απάντησε ο μπαμπάς. «Μεράκι του το 
γράψιμο από μικρός, το έλεγε πάντα. Σκέτη μανία! Πού 
να βλέπατε τα γράμματα τα μακροσκελή που μας έστελ-
νε όταν ήμουν παιδί, τότε που ταξίδευε…»

«Γράμματα;» απόρησε ο Φάνης.
«Γράμματα βέβαια, τι άλλο; Επιστολές μέσα σε φά-

κελο, που τις ταχυδρομούσε όποτε έφτανε σε λιμάνι. Μι-
λάμε για τη δεκαετία του 1970 και τις αρχές του 1980! 
Κινητά δεν υπήρχαν ούτε διαδίκτυο. Το ηλεκτρονικό τα-
χυδρομείο ανύπαρκτο».

Ανύπαρκτο; αναλογίστηκε με φρίκη ο Φάνης. Για φα-
ντάσου! Και πώς…

«Άλλο μέσο επικοινωνίας με τους ναυτικούς λοιπόν 
δεν είχε πέρα από τον ασύρματο» συνέχισε ο πατέρας 
του. «Μας έπαιρνε στο τηλέφωνο από κει ο ασυρματι-
στής αραιά και πού, να μας συνδέσει και να μιλήσουμε 
στον άνθρωπό μας το πολύ πέντε λεπτά κάθε φορά. Να 
λέει μια φράση ο ένας και να διακόπτει για να μιλήσει ο 
άλλος. “Γεια σου, μπαμπά, τι κάνεις; Όβερ”. “Καλά! 
Εσείς τι γίνεστε; Πώς πάει το σχολείο; Όβερ”. “Καλά, 
πήραμε καλούς βαθμούς. Πότε θα γυρίσεις, μπαμπά; 
Όβερ”. “Δεν ξέρω ακόμα, θα σας γράψω. Όβερ” – τέ-
τοια κουβέντα! Κι αυτά, βέβαια, πριν από το κακό που 
ήρθε ύστερα, πριν από τα μαύρα χρόνια που ακολούθη-
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σαν και δεν είχαμε ούτε σύντομη κουβέντα από τον ασύρ-
ματο, ούτε γράμματα πολυσέλιδα, ούτε τίποτα. Ας γρά-
φει λοιπόν τώρα, μια που τον ευχαριστεί!»

Σωστό! Καλά τα έλεγε ο μπαμπάς.

* * *

Απόψε όμως, που είχαν πάει στο θέατρο οι γονείς του 
Φάνη, το γράψιμο το είχε αφήσει ο παππούς. Οι δυο τους 
είχαν πάρει θέση στο σαλόνι απ’ τις οκτώ: Στη μεγάλη 
πολυθρόνα όπως πάντα ο Φάνης, όταν έλειπε ο μπα-
μπάς. Στον καναπέ, που μόλις τον χωρούσε, ως συνήθως 
ο παππούς, τις φορές τις λίγες που αποφάσιζε να δει μα-
ζί του τηλεόραση. Ένα ντοκιμαντέρ ιστορικό ήθελε, λέει, 
να δουν απόψε για την Τραπεζούντα και τα «πάτρια 
εδάφη», όπως έλεγε συνήθως τη Μικρά Ασία. «Θαυμά-
σιο διάβασα πως είναι, αξίζει να το δούμε» είπε, το ίδιο 
είχε γράψει σ’ ένα μήνυμα νωρίτερα κι η Άννα, που το 
είχε ξαναδεί και βεβαίωνε πως ήταν καταπληκτικό.

Στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα –το θυμόταν τώ-
ρα ο Φάνης– είχε ακούσει τον παππού να λέει:

«Την Τραπεζούντα δεν τη γνώρισα, τη Μακεδονία 
ένιωσα για πατρίδα μου… Όλα τα έχω γράψει, όλα!».

Έπειτα, στο δεύτερο διάλειμμα, γύρισε και του είπε 
ξαφνικά:

«Όταν φύγω, Φάνη μου, μην τα πετάξετε αυτά που 
γράφω! Να τα διαβάσεις! Πολλά θα μάθεις που πρέπει 
πια να ξέρεις, θα καταλάβεις έτσι κι όσα θ’ ακολουθή-
σουν. Σαν μυθιστόρημα θα σου φανούν κι ας είναι αλή-
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θεια. Για σένα τα ’χω γράψει, σου το είχα κάποτε υπο-
σχεθεί. Να τα δώσεις όμως και στα ξαδερφάκια σου όταν 
μεγαλώσουν. Το υπόσχεσαι;».

Έγνεψε «ναι» ο Φάνης κι άπλωσε το χέρι του στο κι-
νητό που ειδοποιούσε πάλι για μηνύματα.

Σ’ όλες τις επόμενες διαφημιστικές διακοπές όλο και 
κάτι έλεγε ο «καπετάνιος» – ονόματα, τοποθεσίες, ημε-
ρομηνίες… Καιρό είχε να μιλήσει τόσο, αλλά ο Φάνης 
πάλι δεν πολυπρόσεχε, τα μηνύματα στο κινητό πηγαι-
νοέρχονταν αράδα. Άσε που κάποια στιγμή πήγε στην 
κουζίνα να ζεστάνει λίγο γάλα και να ετοιμάσει για τους 
δυο τους τοστ με φέτες γαλοπούλας και τυρί, όπως του 
είχε πει η μητέρα του, κι ο παππούς συνέχιζε να του μι-
λάει νομίζοντας ότι ο Φάνης τον ακούει. Μια φράση μό-
νο γύριζε τώρα στο μυαλό του πάλι και πάλι απ’ όσα εί-
χε πει ο «καπετάνιος». Εκείνο το «όταν φύγω…». Δηλα-
δή; Άμα γίνει η γιαγιά καλά και γυρίσει σπίτι του; Ή…

Όχι, όχι, εκείνο που του πέρασε από τον νου το έδιω-
ξε αμέσως. Μπορεί να εξαφανίστηκε απόψε ο παππούς, 
σίγουρα όμως ζούσε! Άδικα ανησύχησε τόσο πολύ ο 
μπαμπάς. Κάπου θα είχε πάει για κάποιο λόγο δικό του 
ή μόνο για να ξεσκάσει, μια που αισθανόταν καλύτερα. 
Και –δεν μπορεί!– σύντομα θα γύριζε, θα τον έβρισκαν. 
Εδώ δε χάθηκε τότε, «τα μαύρα χρόνια», όπως τα έλεγε 
ο μπαμπάς, όταν ξέμεινε αναπάντεχα σε λιμάνι ξένο και 
ταλαιπωρήθηκε, περιπλανήθηκε πολύ καιρό σε τόπους 
αφιλόξενους. Θα χανόταν τώρα εδώ στη γειτονιά;


