
 «Ο μόνος τρόπος να διαπραγματευτείς με έναν 
μη ελεύθερο κόσμο είναι να γίνεις τόσο απολύτως 

ελεύθερος ώστε η ίδια σου η ύπαρξη να είναι  
μια πράξη εξέγερσης». 

Αλμπέρ Καμύ





Οι άνθρωποι που έμειναν πίσω

Σ τους βολβούς των ματιών του άστραφτε μια ολόμαυ-
ρη ρωγμή που έκανε το βλέμμα του να μοιάζει φιδίσιο. 

Έτρεμε σύγκορμος. Αφηνίαζε κοιτώντας τις αραδιασμένες 
λέξεις στο τηλεγράφημα. 

«Μου το έκλεψε το κορίτσι μου το Παρίσι! Άκου βρήκα 
δουλειά, έμβασμα τέλος!» αναφώνησε ο Αρίστος κουνώ-
ντας το χαρτί στο τρεμάμενο χέρι του. Ακολούθησε μια γιρ-
λάντα αναστεναγμών και το πέταγμα των γυαλιών του στο 
τραπέζι, που έκαναν γκελ στο φλιτζανάκι με τον καφέ του. 
Κι έπειτα ο θυμός καταλάγιασε, όπως αναλιγώνει ο πάγος 
κάτω απ’ τον ήλιο. Έγινε παράπονο και λυγμός, γρέζι στη 
φωνή και καημός στα λόγια. 

«Βρήκα δουλειά, στοπ. Χορωδία, στοπ. Έμβασμα τέλος, 
στοπ… Πέντε λέξεις! Μονάχα πέντε τσιγκούνικες λέξεις!» 
σχολίασε υψώνοντας φευγαλέα την ένταση της λυγμικής 
φωνής του. 

Είχαν ήδη περάσει δέκα μέρες αφότου είχε καταφτάσει 
το τηλεγράφημα, μα ο Αρίστος και η Ελπινίκη αδυνατούσαν 
ακόμη να συμφιλιωθούν με την είδηση. Δεν το χωρούσε ο 
νους του άντρα πως όφειλε να συμβιβαστεί με αυτό που άλ-
λοτε του προκαλούσε αποστροφή και έκανε τη γροθιά του 
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να πέφτει βαριά στο τραπέζι. Μα να ξενοδουλέψει η μονά-
κριβή του; Πώς είναι δυνατόν να επέτρεπε κάτι τέτοιο; Και 
μάλιστα, χωρίς να τον ρωτήσει; Δίχως να πάρει την έγκριση 
του πατέρα της; Πού είχε χαθεί ο σεβασμός; Πώς είχε ξεπε-
ράσει η Ροζαλία τα όρια των αρχών που της μάθαινε από τα 
γεννοφάσκια της; Και ο ίδιος; Πώς και δεν ανταπέδωσε το 
τηλεγράφημα με μια αμείλικτη επίπληξη; Άραγε οι ιδέες, πα-
ραδομένες στην ίδια ανημπόρια, να φθείρονται με τα χρόνια 
και να γερνούν, όπως και οι άνθρωποι; αναρωτιόταν μαρα-
ζωμένος ανάμεσα στα ξεσπάσματα του θυμού του. Πώς είχε 
πάρει τόσο απρόβλεπτη τροπή η ζωή τους; Πότε είχε χάσει 
τον έλεγχο πάνω στις δυο γυναίκες που μεριμνούσε να ευ-
τυχήσουν; Πρώτα έπιασε δουλειά η Ελπινίκη με πρόσχημα 
να αγοράσει το ρολόι του πατέρα της, έπειτα η Ροζαλία τον 
έπεισε να τη στείλει για μουσικές σπουδές στο Παρίσι και 
τώρα υπέκυπτε στη χαριστική βολή που του έριξε εκείνο το 
τηλεγράφημα: «βρήκα δουλειά, έμβασμα τέλος».

«Άκου βρήκα δουλειά!» μουρμούρισε πιπιλίζοντας τη 
φράση σαν καραμέλα με εκείνο το μόνιμο πια παράπο-
νο στη φωνή, το ανάκατο με την οργή που είχαν ξυπνήσει 
εντός του οι ανταρσίες των γυναικών της φαμίλιας του. 

«Άκου έμβασμα τέλος!» μονολογούσε και η Ελπινίκη 
καρφώνοντας νευρικά στον καμβά τη βελόνα της. Αδια-
νόητη και απ’ την πλευρά της η ανακοίνωση της Ροζαλίας 
για έναν λόγο αλλιώτικο όμως απ’ αυτόν του Αρίστου. Σαν 
απαγόρευση φάνταζε η φράση της, σαν στέρηση του στοι-
χειώδους δικαιώματος κάθε μάνας να νιώθει πως είναι χρή-
σιμη στο παιδί της και να είναι αδιαπραγμάτευτα δοτική. 
Το «βρήκα δουλειά» δεν την πείραξε. Αντίθετα, της άρεσε 
που η κόρη της ακολουθούσε τα χνάρια της, κι ας σκόρπιζε 
αστραπόβροντα το βλέμμα του Αρίστου γι’ αυτό το θέμα. 
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Ήταν πια Νοέμβρης και νύχτωνε από νωρίς. Έξω απ’ το 
τζάμι η μέρα είχε ήδη χάσει το φως της και ο καιρός έφερνε 
σε βαρυχειμωνιά. Μια μολυβένια συννεφιά συνωμοτούσε 
με τον Βαρδάρη απειλώντας με καταιγίδα την πόλη. Ένα 
νεφέλωμα από σκόνη έγδερνε σαν γυαλόχαρτο το ακάλυ-
πτο δέρμα κάθε διαβάτη και τύφλωνε τα μάτια που πάλευαν 
μισοκλείνοντας να αμυνθούν. Η κουρτίνα ήταν τραβηγμένη 
ως την άκρη και πιασμένη με μια φούντα για να μπορεί η 
Ελπινίκη, όποτε σήκωνε το κεφάλι απ’ το κέντημα, να ξαπο-
σταίνει στις εικόνες του ανάστατου ορίζοντα. 

Μια πινελιά αμυδρού φωτός χώριζε τη γη απ’ το στερέω-
μα, κάνοντας το τοπίο να δείχνει λες και ήταν σκεπασμένο 
από ένα στρώμα πάγου. Ο κήπος τους φάνταζε παραμυ-
θένιος, έτσι όπως η ομίχλη καθρεφτιζόταν στο μουσκεμέ-
νο μονοπάτι που οδηγούσε στο σπίτι τους. Το σκοτάδι που 
απλωνόταν ήδη νωχελικά πάνω απ’ την πόλη ανάδευε πα-
ράπονα και αναμνήσεις, όπως η μασιά που ανακατεύει τη 
στάχτη και αναζωπυρώνει τη φωτιά. 

Οι άνθρωποι στη Θεσσαλονίκη προτιμούσαν με αυ-
τόν τον καιρό να κουρνιάζουν στα σπιτικά τους, δίπλα στο 
αναμμένο τζάκι, με ψημένα κάστανα και μήλα. Οι γιαγιάδες 
έλεγαν παραμύθια στα εγγόνια τους και τα ζευγάρια αντάλ-
λασσαν μια δυο κουβέντες για τα νέα της μέρας. Μα η Ελ-
πινίκη ήξερε πως ξεστράτιζε η φαμίλια τους ακόμη και από 
αυτές τις τετριμμένες συνήθειες. Δεν είχε κατασταλάξει αν 
της άρεσε που ήταν αλλιώτικοι από τους άλλους ή αν την 
έθλιβε το ότι διέφεραν από μια τυπική ελληνική οικογένεια, 
έχοντας παραβιασμένα τα ήθη της εποχής. Ούτε είχε βγάλει 
συμπέρασμα αν είχε κάνει το σωστό συνεργώντας με τη Ρο-
ζαλία και σιγοντάροντας το όνειρό της για το Παρίσι. 

Ώρες ώρες συλλογιζόταν πως ίσως να είχε κι αυτή ένα 
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εγγόνι σαν τις γειτόνισσές της στο Χαρμάνκιοϊ, αν δεν βο-
ηθούσε την κόρη της να αποδράσει με άλλοθι τις σπουδές 
για να αποφύγει τα κουφέτα και τα γεννοβολήματα. Πρό-
σχημα… Με αυτή ακριβώς τη λέξη περιέγραφε την ανάγκη 
της Ροζαλίας να απεμπλακεί απ’ το Χαρμάνκιοϊ και να απο-
λαύσει τη δελεαστική περιπέτεια που θα της πρόσφερε η 
πόλη του φωτός. Διάφανη η ψυχή της Ροζαλίας στα μάτια 
της μητέρας της.

Θα μπορούσε βέβαια να είναι μια οποιαδήποτε άλλη 
πόλη η αφορμή της φυγής της, όμως το Παρίσι φάνταζε 
ακαταμάχητο και στη σκέψη της ίδιας. Η Ροζαλία ήξερε τη 
λατρεία της μητέρας της γι’ αυτόν τον τόπο και η Ελπινίκη 
κατά βάθος γνώριζε πως η Ροζαλία αποζητούσε απεγνω-
σμένα μια φυγή από ό,τι περιχαράκωνε ασφυκτικά τα επα-
ναστατικά για ένα κορίτσι όνειρά της. Το ψυχανεμιζόταν 
από τότε που η κόρη της βρισκόταν στην παιδική κι εφηβική 
ηλικία ότι είχε αδάμαστο χαρακτήρα και πως τη στένευε ο 
μικρόκοσμος της Σαλονίκης. 

Τα αθέατα φτερά της ήταν μεγάλα και δυνατά, ικανά να 
την πάρουν μακριά από ετούτο τον τόπο που εξαρχής δεν 
τη χωρούσε. Ήταν σίγουρη πως οι φτερούγες του παιδιού 
της θα τσαλακώνονταν και στο τέλος θα ατροφούσαν, αν 
έμενε κολλημένη σ’ αυτή τη γη. Και είχε πλήρη επίγνωση 
ότι η Ροζαλία δεν είχε φύγει απλώς για να σπουδάσει, μα 
για να δοκιμάσει άγνωστες γεύσεις ζωής, έξω απ’ τα συνη-
θισμένα σχήματα της φτωχογειτονιάς που αργά ή γρήγορα 
θα στραγγάλιζαν την αλήθεια της. 

Όταν έπεφτε η νύχτα όμως στη Θεσσαλονίκη και επέ-
στρεφε απ’ τη δουλειά του ο Αρίστος και η γάτα της Ροζαλίας 
κουλουριαζόταν στα πόδια της Ελπινίκης γουργουρίζοντας 
για το χάδι της φευγάτης αφεντικίνας της, ξεφύτρωνε μια 
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αμφιβολία στην καρδιά της μάνας για την απόφαση που είχε 
ληφθεί. Νοσταλγώντας τον σαματά της θυγατέρας της, τα 
χορδίσματα της κιθάρας της, τις αψιμαχίες ή τα φιλιώματα 
ανάμεσά τους, κατέληγε πως βιάστηκε να εγκρίνει τη φυγή 
της και να συμπράξει στο σχέδιο που εκείνη κατέστρωσε. 

Πικραινόταν και απ’ τα κουτσομπολιά στη γειτονιά που 
έδιναν κι έπαιρναν πίσω απ’ την πλάτη της οικογένειας Σε-
φεριάδη, και τότε αναστέναζε κι αυτή με τη σειρά της δίχως 
να ομολογεί στον Αρίστο τι ήταν εκείνο το αίσθημα που της 
τσουρούφλιζε με δάκρυα τα ματόκλαδα. 

«Για σπουδές! Άκου για σπουδές, κορίτσι πράμα! Εμάς 
τα κορίτσια μας ξενιτεύονται μόνο όταν κάμουν καμιά λα-
διά και πρέπει να τους κρύψουμε τις πομπές τους…» η μπη-
χτή της μιας φαρμακόγλωσσας.

«Δεν λες πάλι καλά που δεν ζευγάρωσε με τον Εβραίο;» 
το σχόλιο μιας άλλης, της γυναίκας του εθνικόφρονος Λευ-
τεράκη που μιλούσε ώρες ώρες σαν κλώνος δικτάτορα. 
Αφότου μάλιστα είχαν κρεμάσει στο μαγαζί τους και τη 
φωτογραφία του Μεταξά, αντιμετώπιζαν τους αριστερούς 
και τους εβραίους με σιχασιά περισσότερη από εκείνη που 
τσαλάκωνε την όψη τους όταν μαγάριζαν ποντίκια το εμπό-
ρευμά τους. 

Βούλωνε βέβαια τα αφτιά της η Ελπινίκη με το κερί της 
αγάπης. Τι ήξεραν οι αγράμματες της γειτονιάς από σκίρτη-
μα ψυχής και απ’ τη μαγεία της μουσικής; Έδινε δίκιο στην 
κόρη της που θέλησε να εγκαταλείψει τη μικρόνοια του 
Χαρμάνκιοϊ. Όμως, πότε θα καταλάγιαζε μέσα της η ανά-
γκη της περιπέτειας; Πότε η Ροζαλία της θα αποζητούσε μια 
στάλα ζωής συγκεκριμένης και απτής, έναν σύντροφο κι ένα 
παιδί να τη διδάξουν να είναι γυναίκα; 

Αναστέναξε αμίλητη. Ένα εγγόνι… Ναι… Ένα εγγόνι. 
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Το μόνο αγκάθι στην καρδιά της Ελπινίκης ήταν το ότι δεν 
ήξερε αν θα πρόφταινε να νταχταρίσει ένα εγγόνι. Αν είχαν 
εξάλλου ένα εγγόνι, ίσως ο άντρας της να μην άνοιγε επίμο-
να κάθε βράδυ εκείνο το κουτί, το κουτί της θλίψης όπως το 
είχε βαφτισμένο η Ροζαλία, το οποίο ξεπρόβαλλε στο μυαλό 
της μητέρας της σαν το κουτί της Πανδώρας, αφού πλημμύ-
ριζε τα ασπράδια του Αρίστου με φλογισμένες φλεβίτσες. 

Κατάπιε τον κόμπο στον λαιμό της και με τρεμάμενα 
δάχτυλα πέρασε νευρικά τη βελόνα σε μια σχεδόν αθέατη 
οπή του κεντήματος. Με μισόκλειστα βλέφαρα μετρούσε τις 
κουκκίδες του καμβά που ρουφούσαν σαν δίνες το φως των 
ματιών της. 

Ένα, δύο, τρία, τέσσερα βελονιά, ένα, δύο, τρία βελονιά 
και πάλι, τα δάχτυλα και τα μάτια της Ελπινίκης χόρευαν 
το συρτό της κλωστής ρυθμικά πάνω στο ύφασμα. Σταθερή 
αυτή η χορογραφία, μετρημένα τα βήματα, συγκεκριμένες 
οι κινήσεις καρπών και δαχτύλων, και η δαχτυλήθρα της 
άστραφτε στον παράμεσο που έδινε ώθηση στη βελόνα. 

Αμέτρητοι οι κεντημένοι σταυροί από δυο χιαστί κλω-
στές που μετασχηματίζονταν στο μυαλό της σε αυθεντικούς 
σταυρούς με καρφιά σκουριασμένα, μπηγμένα στις σάρκες 
της. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, βελονιά, ένα, δύο, τρία, βε-
λονιά επίσης. Και πάλι από την αρχή σταυρωνόταν όλο το 
απόβραδο η Ελπινίκη σε κάθε κάρφωμα της βελόνας στο 
πανί, ώσπου να σχηματίσει τα άλικα λουλουδάκια και να 
γεμίσει τα πέταλα με χρυσαφιές σταυροβελονιές και τις πα-
λάμες της νοερά με αμέτρητα, αόρατα τραύματα από το ιδι-
ότυπο σταύρωμα. 

Αχ και να είχε ένα εγγόνι! Ίσως τότε να εγκατέλειπε κλω-
στές και βελόνες και να μη σκέβρωνε πάνω απ’ το κέντημα 
σπαταλώντας τον εαυτό της. 
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Κουβέντα βέβαια στον Αρίστο για τη λαχτάρα του εγγο-
νιού και τον ρόλο του κεντήματος στο μυαλό της. «Ήθελες 
και τα ’παθες» θα της έλεγε. «Εσύ πήρες το μέρος της κό-
ρης μας και άφησες αμανάτι στον τοκογλύφο το ρολόι του 
πατέρα σου, για να της βάλεις τα ναύλα. Κατέβα επιτέλους 
απ’ τον σταυρό σου και έλα σε μένα. Σαν να μη θέλεις να σ’ 
αγαπώ μου φέρεσαι πια». 

Τσιμουδιά επομένως πάνω απ’ το εργόχειρο για τις 
 μύχιες σκέψεις της, κι ας κόχλαζε η ψυχή της από την απου-
σία της Ροζαλίας, κι ας πάγωνε ώρες ώρες από μια αλλόκοτη  
ψύχρα η σάλα τα βράδια. «Άκου έμβασμα τέλος!» μουρμού-
ριζε μονάχα πότε πότε, θιγμένη από ετούτη την αναντίρρη-
τη προσταγή. 

Ο Αρίστος ντυμένος με τη σπιτική περιβολή του πάλευε κι 
αυτός να χωνέψει τα νέα της κόρης του. Ρόμπα, παντόφλα 
μάλλινη για να ξαποστάσει το πέλμα του απ’ την ορθοστασία 
στο ραφτάδικο, καφές και γλυκό στον δίσκο αποτελούσαν το 
απαρέγκλιτο σκηνικό για την τελετουργία των αναμνήσεων 
που επέβαλλε κάθε σούρουπο στον εαυτό του. 

Στην ημερήσια διάταξη τα απογεύματα υπήρχε πάντα 
σερβιρισμένο ένα γλύκισμα με συνταγή απ’ τον τόπο τους, 
για να γλυκαίνεται ο ουρανίσκος από τις πίκρες της μέρας. 
Άλλοτε μαλεμπί, άλλοτε μαχαλεμπί, κιουνεφές ή εκμέκ συ-
νόδευε το καφεδάκι με μια εσάνς νοσταλγίας, όταν έπια-
νε το μεράκι την Ελπινίκη κι έφτιαχνε γλυκό μπελαλίδικο, 
και άλλοτε σταφύλι, βύσσινο, σύκο ή νεραντζάκι πράσινο, 
ασορτί με τα φαρμάκια που όφειλαν να καταπιούν, όταν λι-
γόστεψε ο ελεύθερος χρόνος της απ’ τις πολλές παραγγελίες 
κεντημάτων και στέρεψαν απ’ την κούραση οι αντοχές της. 

Αδυνατώντας να συνέλθει από τις παρενέργειες του τη-
λεγραφήματος, ο Αρίστος βαριαναστέναξε κι έπειτα έβγαλε 
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απ’ τη σερβάντα το κουτί της θλίψης. Ξέχειλο απ’ τις πα-
λιές εφημερίδες και τα γράμματα του φίλου του του Σαλίχ 
μονοπωλούσε χρόνια ολόκληρα το ενδιαφέρον του κανα-
κεύοντας σαν βρέφη τις αναμνήσεις του. Το εναπόθεσε με 
δέος στην απλωσιά του τραπεζιού και έπειτα το άνοιξε όπως 
πάντα με αργές κινήσεις. Το μακροβούτι στο παρελθόν τού 
προκαλούσε μια αναπόδραστη αίσθηση. 

Με ηδονική νοσταλγία έβγαλε τα αποκόμματα στο τρα-
πέζι, τα αλφάδιασε και τα κοίταξε αμίλητος, βυθισμένος σε 
σκέψεις. Δεν έμπαινε στη διαδικασία να τα διαβάσει. Του 
αρκούσε που άγγιζε το παλιωμένο χαρτί και είχε την αίσθη-
ση πως κάτω απ’ το χέρι του σκιρτούσε ο σφυγμός των αν-
θρώπων που έσβησαν απ’ το μένος των Νεότουρκων. Είχε 
σχεδόν αποστηθίσει σαν ποίημα εκείνα τα άρθρα και εκείνα 
τα γράμματα, τα φερμένα από την άλλη άκρη του Αιγαίου, 
με τον ούριο άνεμο της παλιάς φιλίας, και είχε πια συνηθίσει 
τα βράδια το φιδογύρισμα της λύπης στα σωθικά του. 

Η Ελπινίκη άκουσε τον άντρα της όπως κάθε βράδυ να 
ρουφάει τη μύτη του, για να πισωγυρίσει τα δάκρυα που 
του είχαν μπουκώσει το στήθος. Ευθύς αμέσως θα έπινε μια 
γερή γουλιά καφέ και θα έτρωγε μια γεμάτη κουταλίτσα απ’ 
το βύσσινο που του είχε σερβίρει, προσπαθώντας να παρα-
σύρει στον οισοφάγο του λυγμούς και πίκρες. Τον διάβαζε 
πλέον σαν ανοιχτό βιβλίο και ήταν σε θέση να προβλέψει τις 
αντιδράσεις του.

Ακριβοθώρητο πια το γέλιο του Αρίστου από την ένταση 
στη δουλειά του και από την αφόρητη απουσία της θυγατέρας 
τους. Πότε πότε πρόσεχε την ταραχή των χεριών του, το σα-
στισμένο τρεμοπαίξιμο των βλεφάρων του και την ανάστρο-
φη της παλάμης του να διατρέχει και να σβήνει με μια σβέλτη 
κίνηση την υγρή τεθλασμένη που αυλάκωνε το μαραμένο του 
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μάγουλο. Τον καταλάβαινε. Έμπηξε τη βελόνα στον καμβά κι 
έτριψε τα φλογισμένα απ’ την κούραση μάτια της. 

Τι να κάνει τώρα η Ροζαλία; Πού να βρίσκεται το τζιέρι μου; 
Άραγε να τρώει καλά; Να έχει κι εκεί ένα τέτοιο διαβολόκρυο 
σαν το αποψινό στο Χαρμάνκιοϊ; στοχαζόταν αφηρημένη, και 
οι βελονιές της μητρικής αγάπης κεντούσαν το αόρατο πανω-
φόρι της τρυφερότητας που νοερά απλωνόταν ως το Παρίσι 
και τυλιγόταν γύρω απ’ τους ώμους της θυγατέρας της. 

«Ο Πάκης μού έγραψε πως είδε τη Ροζαλία μας», άλλα-
ξε ευέλικτα θέμα. «Του είχα στείλει ένα τηλεγράφημα για τα 
δικά της μαντάτα και βρήκε ευκαιρία να πάει να τη δει, όταν 
έπιασε παριζιάνικο λιμάνι. Ωραίο λέει το δωμάτιο που έχει 
νοικιάσει. Και η δουλειά της πολύ καλή. Είναι χαρούμενο το 
αγγελούδι μου. Έπιασαν τόπο η κούραση και οι θυσίες μας».

Ο βήχας που διέκοψε απότομα τον μονόλογο της γυναίκας 
είχε ύπουλα χαρακτηριστικά. Γινόταν πιο επίμονος κάθε πρωί, 
μα και τα απόβραδα που ηρεμούσε, τράνταζε τα εύθραυστα 
πνευμόνια της γεμίζοντας το μαντίλι της κόκκινες πιτσιλιές. 
Ανησυχούσε ο Αρίστος κι έτρεχε στην κουζίνα να της φέρει 
νερό και να της ετοιμάσει ένα χαμόμηλο, για να απαλύνει, 
όπως του έλεγε, το κόχλασμα που αισθανόταν στο στήθος. 

Στην αρχή είχε ενστερνιστεί και ο ίδιος τη διάγνωση που 
υποστήριζε η Ελπινίκη, ότι τάχα είχε αρπάξει ένα γερό κρυ-
ολόγημα. Όμως, όσο περνούσε ο καιρός και ο βήχας της δυ-
νάμωνε αντί να περάσει και το χρώμα της ξεθώριαζε σαν 
χαρτί, άρχισε να υποπτεύεται τα χειρότερα αγανακτώντας 
όσο εκείνη αρνιόταν να κάνει εξετάσεις. 

Την ώρα λοιπόν που ο Αρίστος έψαχνε να βρει το μπρίκι 
για να βράσει νερό, η Ελπινίκη συνήλθε κάπως και σύρθηκε 
μέχρι την πολυθρόνα του. Της γαργάλησε την περιέργεια το 
κουτί της θλίψης με τα εφημεριδόφυλλα και τα γράμματα 
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του Σαλίχ, το οποίο έχασκε σαν ορθάνοιχτο στόμα έτοιμο να 
της λύσει κάθε απορία. 

Έως τώρα το παρατηρούσε από απόσταση, όπως κά-
ποιος κοιτάζει με κατάνυξη τη λειψανοθήκη ενός αγίου. 
Νόμιζε πως αν το ακουμπούσε θα καιγόταν το χέρι της απ’ 
τη φλόγα που θα άναβαν μέσα της οι δυσάρεστες μνήμες. 
Ο Αρίστος πάλι, ποτέ του δεν το άφηνε εκτεθειμένο και 
αφύλακτο, σαν να έκρυβε κάτι που έπρεπε να παραμεί-
νει μυστικό ως τη στιγμή που θα έκρινε σκόπιμο ο ίδιος να 
της μιλήσει. Το διπλοκλείδωνε με περισσή φροντίδα και το 
έκρυβε εμμονικά στη σερβάντα της σάλας με τον ζήλο που ο 
μπαρμπα-Σαούλ, το αφεντικό του, φρόντιζε να καταχωνιά-
ζει σε μια κρυψώνα το κυτίο με την είσπραξη. 

Όταν όμως έφτασε απ’ την κουζίνα ένας κρότος στ’ 
αφτιά της κι έπειτα αντήχησε ως τη σάλα μια ελλειπτική 
βρισιά, τα δάχτυλά της αιωρήθηκαν πάνω από το καπάκι 
και ταλαντεύτηκε εντός της η επιθυμία να ιχνηλατήσει στα 
έγκατα του κουτιού. Ακούγονταν ήδη οι άγριες τρίχες της 
σαρώστρας που μάζευαν τα σπασμένα γυαλιά, μόλις τα χέ-
ρια της άρχισαν να ψαχουλεύουν σβέλτα τα στοιβαγμένα 
αντικείμενα καθώς και εκείνα που είχε αραδιάσει ολόγυρά 
του ο Αρίστος: εφημερίδες, γράμματα με αποστολέα τον 
Σαλίχ πλημμυρισμένα συγγνώμες, εξηγήσεις και νέα απ’ το 
τουρκοπατημένο πατρικό του. 

Πρώτος είχε γράψει στον Τούρκο ο Έλληνας κρίνοντας 
αναγκαίο να εξηγηθεί και να γυρέψει συγχώρεση για την έλ-
λειψη εμπιστοσύνης και τη σιωπή που είχε τηρήσει. Ο θυμός 
είχε ήδη ξεθυμάνει στην ψυχή του Σαλίχ και έσπευσε να του 
απαντήσει μιλώντας του με την οικειότητα που του φερό-
ταν πάντα. Του έγραφε για το ξερίζωμα της τριανταφυλλιάς 
τους από τους νέους νοικοκύρηδες, για το φύτεμά της απ’ τα 
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χεράκια της μάνας του, της Χατιτζέ, στη δική τους αυλή, για 
τις πλούσιες ψαριές του, τη βάρκα του που ήθελε επισκευή, 
την όμορφη γυναίκα του και τα κουτσούβελά του, και τέλος 
για τη μητέρα του που είχε χάσει το φως της, αλλά συνέχι-
ζε να τραγουδά αμανέδες μόλις το σκοτάδι αγκάλιαζε τον 
μαχαλά τους και να θυμάται τη Ρωμιά φιλενάδα της… Αρ-
παχτά διάβασε κάποιες φράσεις η Ελπινίκη από εκείνα τα 
γράμματα, αλλά η διαγώνια ανάγνωση στάθηκε αρκετή για 
να προκαλέσει στο στήθος της μια παλίρροια στεναγμών. 

Ανάμεσα στην πραμάτεια του κουτιού αντίκρισε και τη 
φυσαρμόνικα, εκείνη την αγορασμένη σε τιμή ευκαιρίας 
απ’ τον Αρίστο μαζί με άλλη μία, τη σταλμένη πεσκέσι στον 
Τούρκο φίλο του, προς αντικατάσταση της παλιάς που έγι-
νε χαλκομανία στο ματωμένο χώμα της Φώκαιας τη μέρα 
που τους χώρισαν οι Τσέτες. Τίποτε παράξενο ή ύποπτο δεν 
εντόπισε αρχικά πέρα απ’ το μύρο του νόστου που ανέδυαν 
τα άψυχα πράγματα. 

Ώσπου ανάμεσα στη χαρτούρα τα δάχτυλά της άγγιξαν 
κι ένα άλλο έγγραφο που το ξετύλιξε με περισσή περιέργεια. 
Τσακισμένο στα τέσσερα και δεμένο μ’ ένα μοβ κορδελά-
κι, που πρόσδιδε μια επισημότητα στο χαρτί, την προϊδέαζε 
πως ήταν κάτι σημαντικό. Φαινόταν ανέγγιχτο απ’ τον και-
ρό, διόλου κιτρινισμένο ή ξέθωρο ανάμεσα στα υπόλοιπα 
ευρήματά της. Τι μπορούσε να είναι; αναρωτήθηκε και τα 
φρύδια της σκίρτησαν απορημένα.

Η σκούπα στην κουζίνα συνέχιζε απερίσπαστα να κάνει 
το χρέος της και το φαράσι να συγκεντρώνει υποτακτικά 
τα θρύψαλα που χύνονταν με θόρυβο σ’ έναν κουβά. Άρα 
είχε στη διάθεσή της λίγο χρόνο ακόμη μέχρι να βράσει ο 
Αρίστος απ’ την αρχή το αφέψημά της και να σκουπίσει τα 
χυμένα νερά απ’ το πάτωμα. 
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Με ανυπόμονα δάχτυλα έλυσε την κορδέλα και ξετύλιξε το 
χαρτί κι έπειτα διέτρεξε τις λέξεις με απίστευτη γρηγοράδα. 

Θεσσαλονίκη, 12 Δεκεμβρίου 1938

Εγώ, ο Σαούλ Μοδένο, έχων σώας τας φρένας κληροδο-
τώ μετά τον θάνατό μου όλη μου την περιουσία εις τον 
αγαπητόν και πιστόν μου υπάλληλον και φίλον Αριστείδη 
Σεφεριάδη του Μάρκου και της Λητούς εκ Παλαιάς Φω-
καίας Μικράς Ασίας ο οποίος μοι επέδειξεν παροιμιώδη 
αφοσίωσιν… 

Και φίλον… Σ’ αυτή τη λέξη στύλωσε τα μάτια της και τράβηξε 
το βλέμμα απ’ το χαρτί, όταν θέλησε πια να πάρει μια βαθιά 
ανάσα για να χωνέψει ετούτη την ανακάλυψη. Άναυδη αναλο-
γιζόταν τη γενναιοδωρία του Σαούλ. Ήταν σκληρός αλλά όχι 
αχάριστος άνθρωπος. Τα ορθάνοιχτα χείλη της σχημάτισαν 
μια έκφραση έκπληξης στο ντελικάτο της πρόσωπο. Πώς είναι 
δυνατόν ο άντρας της να μην της ανέφερε λέξη γι’ αυτή την 
ασύλληπτα γενναιόδωρη χειρονομία του αφεντικού του; Πώς 
είναι δυνατόν να την άφηνε να περιλούζει τον Σαούλ με ένα 
σωρό προσβλητικά παρατσούκλια; Παρά τη δυσκαμψία της 
ηλικίας του, τους φέρθηκε καλύτερα από πατέρας. Οι γρίφοι 
λύθηκαν. Να λοιπόν γιατί δεν είχε αντιδράσει ο Αρίστος, όταν 
έφυγε η Ροζαλία για το Παρίσι! Ήξερε πως αργά ή γρήγορα 
υπήρχε τρόπος να αποτελειώσει το σπίτι που έχτιζε στην κόρη 
του και να της στέλνει το έμβασμα απ’ το κομπόδεμα που είχε 
για ώρα ανάγκης. Δίχτυ ασφαλείας η διαθήκη του Σαούλ. Κι 
ούτε που εκμεταλλεύτηκε ποτέ του τη μεγαλοψυχία του ερ-
γοδότη του. Έτσι μπορούσε να εξηγηθεί η στάση του κάποιο 
βράδυ που επέστρεψε σεκλετισμένος απ’ το ραφτάδικο και 
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αντί να ξεστομίσει κάποια βαριά κουβέντα για τον Μοδένο, 
«τον συμμερίζομαι» της είχε πει. «Σαν τον συχωρεμένο τον 
πατέρα σου τον αγαπάω κι ας μου ψήνει το ψάρι στα χείλη». 

Όταν ο Αρίστος γύρισε στη σάλα, η Ελπινίκη είχε επιστρέψει 
στον καναπέ, έχοντας πάλι ένα κέντημα στην ποδιά της. Ψα-
χούλευε αμέριμνη το καλαθάκι με τα ραφτικά της και πάλευε 
να περάσει μια κλωστή στη βελόνα φορώντας τα μικροσκοπικά 
της γυαλιά. Ούτε λόγος να είχε ακουμπήσει η γυναίκα του το 
κουτί του και να είχε ανακαλύψει το μυστικό που της έκρυβε. 
Απίθωσε το αχνιστό χαμομήλι στη χούφτα της, αφού της πήρε 
απ’ τα χέρια το εργόχειρο και το έβαλε στο καλαθάκι της. 

«Φτάνει για απόψε. Δεν νομίζεις;» της είπε με τρυφερότητα, 
αγκαλιάζοντας με το βλέμμα του τη φιγούρα της έτσι όπως ήταν 
ζαρωμένη στον καναπέ. Έπειτα κάθισε πλάι της, αγγίζοντας τα 
κουρασμένα απ’ το κέντημα δάχτυλά της, και τα φρύδια του 
έσμιξαν μόλις διαπίστωσε πως και απόψε η γυναίκα του σιγό-
βραζε από τα δέκατα. Είχαν κυλήσει ήδη δυο εβδομάδες αφό-
του είχε εμφανίσει χαμηλό πυρετό και τα μάτια της γυάλιζαν 
σαν μπίλιες τα βράδια. Αφουγκραζόταν ανήσυχος το θρόισμα 
της ανάσας της και η αστάθεια των αδύναμων πια βημάτων 
της τον έβαζαν σε σκέψεις τρομακτικές. Τις νύχτες, όσο εκεί-
νη αναπαυόταν, ο ίδιος βασανιζόταν από εφιάλτες. Πετιόταν 
κάθιδρος στο πλευρό της και γαντζωνόταν στο ασθενικό κορμί 
της, για να μπορεί να συντηρεί την ψευδαίσθηση πως είχε ακό-
μη τη δύναμη να τη γλιτώσει απ’ το κακό που την κύκλωνε. 

Είχε περάσει σχεδόν ένας μήνας αφότου έφυγε η Ροζα-
λία, και ο βήχας της συντρόφου του είχε γίνει εντονότερος. 
Έβηχε από καιρό, δίχως να δώσουν όμως προσοχή στα συ-
μπτώματα, αγνοώντας ίσως σκόπιμα τα δυσοίωνα ενδεχόμε-
να. Τις τελευταίες ωστόσο μέρες η κατάσταση επιδεινώθηκε 
και η Ελπινίκη δεν έπαιρνε ανάσα κάποιες φορές. Ξυπνούσε 
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κουρασμένη και κάθιδρη, άδεια από την απαραίτητη αντο-
χή για να αντεπεξέλθει στις παλιές της δραστηριότητες. Και 
ούτε ήταν λογικό να έφταιγε ένα επιπόλαιο κρύωμα για αυ-
τόν τον ασυγκράτητο κραδασμό των πνευμόνων της. 

«Πρέπει οπωσδήποτε να εξετάσω τη σύζυγό σας. Η φυ-
ματίωση θερίζει στις μέρες μας», είχε τονίσει ο γιατρός στον 
οποίο αποτάθηκε κρυφά ο Αρίστος τη μέρα που ανακάλυψε 
τα αιμάτινα σημάδια του μαντιλιού της. Μα όσο κι αν προ-
σπαθούσε να πείσει τη συμβία του να κάνει εξετάσεις έπειτα 
απ’ τα δυσοίωνα μισόλογα του ειδικού, κι όσο κι αν μάλωσαν 
μεταξύ τους γι’ αυτό το ζήτημα, η Ελπινίκη παρέμενε ανένδο-
τη, ταγμένη στους φόβους και στα εργόχειρά της. 

«Δεν έχω τίποτε σου λέω! Άσε με κι έχω να παραδώσω 
ένα βυζαντινό! Και μη διανοηθείς να ανησυχήσεις τη Ροζα-
λία!» τον απόπαιρνε αδιαφορώντας για το άγχος που ξεχεί-
λιζε απ’ τα ματόκλαδα του άντρα της. 

Ο Αρίστος βέβαια ασφυκτιούσε όσο δεν του επέτρεπε 
να τη φροντίσει. Προσευχόταν συντετριμμένος σ’ έναν θεό 
δίχως εθνικότητα, παρελθόν και ιστορία∙ σ’ έναν θεό φιλεύ-
σπλαχνο, παραστάτη και αρωγό και όχι σ’ έναν θεό δικαστή 
ή ακόμη και δήμιο. Σ’ αυτόν τον αυτοσχέδιο δίχως μνήμη 
θεό, τον καμωμένο σαν τα παιχνίδια που επινοούν τα παιδιά 
με τα υλικά που υπάρχουν πρόχειρα σ’ ένα σπίτι, είχε απο-
θέσει τις ελπίδες του. 

Η ώρα είχε πάει δέκα. Σε λίγο θα πλάγιαζαν. Ο άντρας 
γύρισε στη γωνιά του και τακτοποίησε τη χαρτούρα του κου-
τιού με τη στοργή που αφήνεις στην κούνια ένα παιδί. Έπει-
τα άνοιξε την Αγία Γραφή. Τον είχε επηρεάσει άθελά του ο 
Σαούλ με το δικό του παράδειγμα. Του είχε εκμυστηρευτεί 
πως συνήθιζε να διαβάζει πριν τον ύπνο κάποια κομμάτια 
απ’ το Ταλμούδ και ότι τον γαλήνευε ετούτη η συνήθεια. 
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«Και αποστηθίζω μάλιστα κάποια χωρία», του είχε τονί-
σει. «Μόνο έτσι, Αρίστο, τα θεία λόγια μπορούν να γίνουν 
μέρος της σκέψης σου. Τότε μονάχα λειτουργούν, σαν το 
μπόλιασμα που ενσωματώνεται σ’ ένα κλαδί και το βοηθάει 
να βγάλει άνθη βελτιωμένα και ασύγκριτα με εκείνα που θα 
έβγαζε μοναχό του». 

Του άρεσε πολύ του Αρίστου εκείνη η παρομοίωση του 
Σαούλ. Μιλούσε βαθυστόχαστα όσο γερνούσε. «Σε όποιον 
θεό κι αν πιστεύει, Αρίστο, ο άνθρωπος, οφείλει να τηρεί τις 
αρχές που του θέτει ο θεός της επιλογής του δίχως παρεκτρο-
πές, συμβιβασμούς και ολισθήματα. Όμως, για να τηρεί αυ-
τόν τον κανόνα, πρέπει να μάθει πρώτα να αφουγκράζεται 
τη θεία καρδιά. Να προχωράει πέρα απ’ τους διφορούμενους 
κανόνες και να εισχωρεί στο κύτταρο της θείας ουσίας». Λό-
για εμπνευσμένα απ’ τον αλλοτινό φραγκοφονιά Σαούλ, που 
είχε υποστεί μετάλλαξη έπειτα απ’ τη φωτιά του 1917, χάρα-
ζαν την καρδιά του Αρίστου και άνοιγαν δρόμους που οδη-
γούσαν σε μια απροσδόκητη αντάμωση τους δύο άντρες. 

«Κρυφοχριστιανός έχεις γίνει, Σαούλ, το ξέρεις;» τον πεί-
ραζε ο Αρίστος κάποιες φορές, όταν τον έβλεπε να προσφέρει 
ελεημοσύνη στους ζητιάνους που χτυπούσαν την πόρτα του. 

«Κι εσύ θαρρώ πως γίνεσαι κρυφοεβραίος», του απα-
ντούσε σκωπτικά κι αυτός, έχοντας και οι δύο ρίξει νερό στο 
κρασί τους και αφήνοντας ανοιχτή την πιθανότητα να αντι-
μετωπίζουν με συγκατάβαση ξένους ανθρώπους και ανοί-
κειους θεούς. 

Απόψε, όμως, τα γράμματα σαν να χόρευαν κάτω απ’ το 
βλέμμα του Αρίστου και οι λέξεις φάνταζαν να μην έχουν κα-
μία συνάφεια. Μάχη γινόταν στη σκέψη του. Οι φόβοι και 
οι εφιάλτες του συμμαχούσαν και του σακάτευαν το ηθικό. 
Απροσδιόριστοι φόβοι και εφιάλτες συγκεχυμένοι. Το ένιωθε 
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πως κάποιο κακό έτρεχε καταπάνω τους… Το μικρόβιο του 
χτικιού που είχε ήδη φωλιάσει στο σώμα της Ελπινίκης του, 
η Ροζαλία που ήταν μόνη σε ξένο τόπο, η άγνωστη δουλειά 
που έκανε στο Παρίσι, όλα δικαιολογούσαν το βάρος που του 
πλάκωνε το στήθος. Μα υπήρχε και κάτι ακόμη, κάποιο δυ-
σοίωνο προαίσθημα για ένα επικείμενο συμβάν στο αχαρτο-
γράφητο μέλλον τους που θα επηρέαζε τις ζωές τους.

Κατέβασε απανωτά δυο ποτήρια νερό και έγλειψε το 
κουτάλι από το βύσσινο, αλλά η πίκρα δεν έφυγε από τη 
γλώσσα του. Στη μνήμη του ξαναστήθηκε ο τρόμος του εφι-
άλτη που τον επισκεπτόταν κάθε ξημέρωμα. Στον νου του 
στροβιλιζόταν το θηρίο της Αποκάλυψης, με το ακατάληπτο 
σύμβολο ενός σπασμένου σταυρού χαραγμένο στο μέτωπο. 
Τα νύχια του έσταζαν αίμα και ο βρυχηθμός του τρόμαζε 
κάθε άλλο πλάσμα και τράνταζε συθέμελα τη γη. Το χειρό-
τερο ήταν όμως πως μπρος στα πόδια τού πελώριου πλά-
σματος κειτόταν άψυχη η Ροζαλία με ένα λευκό, ματωμένο 
φουστάνι και δίπλα στο κουφάρι της η Ελπινίκη τραγουδού-
σε μισότρελη το νανούρισμα της χαροκαμένης μάνας στο 
Ζοζεφίν έχοντας προσθέσει ακατάληπτους στίχους. 

Λέξη βέβαια δεν ξεστόμισε στη γυναίκα του που είχε ξα-
ναπάρει απ’ το καλάθι το κέντημα και συνέχιζε να περνάει 
μηχανικά τις βελονιές στον καμβά της, παρά την παρότρυνσή 
του να τελειώσει για απόψε. Ήθελε προφανώς κι αυτή να πα-
ρατείνει την απόσταση που τη χώριζε από τον ύπνο και από 
τους εφιάλτες που την έκαναν να αποφεύγει το μαξιλάρι της. 

«Ρίξε κι άλλα κούτσουρα στη φωτιά», ζήτησε τρυφερά 
απ’ τον Αρίστο. «Κρυώνω απόψε».

«Δίκιο έχεις. Σαν τάφος μου μοιάζει το σπίτι χωρίς το κο-
ρίτσι μας!» παραδέχτηκε αναστενάζοντας κι αυτός. Έπειτα, 
πειθαρχώντας στα λόγια της, σηκώθηκε από τη θέση του και 
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ανακάτεψε τη στάχτη που τσιτσίρισε κάτω απ’ τα νέα ξύλα, 
τα οποία πυρακτώθηκαν μονομιάς απλώνοντας στη σάλα μια 
ευπρόσδεκτη θαλπωρή. Η ευωδιά του καμένου καυσόξυλου, 
ανάκατη με λίγες πορτοκαλόφλουδες που ξεροψήνονταν στο 
τζάκι, τον έκανε να σφίξει νοσταλγικά τα μάτια του. Αναστέ-
ναξε χαμένος σε μια απροσπέλαστη απ’ τα μάτια της Ελπι-
νίκης αναπόληση, ώσπου το βήμα του οδηγήθηκε μηχανικά 
στο γραμμόφωνο. Αν και ήταν περασμένες δέκα, έβαλε με 
χέρι αβέβαιο την πλάκα μ’ ένα σουίνγκ του Μπένι Γκούντμαν 
και γύρισε τη μανιβέλα του μηχανήματος. Η Ροζαλία και ο 
Πάκης ξεφάντωναν πίσω απ’ τα κλειστά ματόκλαδά του με 
τις πρωτότυπες φιγούρες του χορού, όπως την εποχή της ξε-
γνοιασιάς. Ένα αμυδρό χαμόγελο στόλισε τη συννεφιασμένη 
του όψη και το δεξί παπούτσι του συντονίστηκε με το τέμπο. 
Το σουίνγκ είναι μια κάποια λύση, συλλογιζόταν όσο συνέχιζε 
να λικνίζεται με τον ρυθμό. 

«Στον διάβολο, Ελπινίκη, οι νουθεσίες του Λευτεράκη. 
Στον διάβολο οι ρουφιάνοι και ο Μεταξάς. Στον διάβολο ο φό-
βος! Όλοι και όλα στον διάβολο!» φώναξε απαυδισμένος κά-
ποια στιγμή συνεχίζοντας να χτυπά το παπούτσι του. Εκείνη 
δάγκωσε τη γροθιά της και τον ικέτεψε με το βλέμμα της να 
σωπάσει, αλλά ο Αρίστος δεν συμμερίστηκε την υπόδειξή της 
και άφησε τη βελόνα στην πλάκα ως την τελευταία κορόνα του 
Γκούντμαν. Μόνο τότε επανήλθε η γαλήνη στην όψη του. Με 
σπιρτόζικο βλέμμα άπλωσε το χέρι του προς το μέρος της Ελ-
πινίκης κι εκείνη ανταποκρίθηκε. Την οδήγησε στην κάμαρά 
τους, την έβαλε να πλαγιάσει και τη σκέπασε σαν μωρό. 

«Μη μ’ αφήσεις…» της γύρεψε μόνο όταν σιγουρεύτηκε 
ότι η Ελπινίκη παραδόθηκε στην αγκαλιά του Μορφέα και 
ήταν βέβαιος πως δεν άκουσε το παρακάλι του. 



Προδότης και προδομένος

«Ν τροπής πράγματα, Αλμπέρτο μου, τα καμώματα της 
μάνας σου. Εμένα αδερφή μου είναι και τη νοιάζο-

μαι, αλλά ο Θεός δεν αφήνει ποτέ ατιμώρητους τους παρα-
βάτες των εντολών Του. Και η μητέρα σου… Δυστυχώς…» 
κόμπιαζε η Μαζαλτόβ σ’ εκείνη τη συνάντηση με τον ανιψιό 
της, αφήνοντας ανολοκλήρωτο το σχόλιο που ξεκίνησε για 
το φέρσιμο της Εστρέα. Απέφευγε να κοιτάξει τον Αλμπέρτο 
και κρατούσε χαμηλωμένο το βλέμμα της, σαν να αναλάμ-
βανε αυτή την ευθύνη για το προφίλ που εκδήλωσε η μητέ-
ρα του μετά το διαζύγιο. Τα ήξερε βέβαια τα κατορθώματα 
της Εστρέα ο ούτως ή άλλως φαρμακωμένος γιος της, τόσο 
από το αδιέξοδο του γάμου του, όσο και από την εγκατά-
λειψη του Άρη Τσαλίκογλου. Τα νέα διαδίδονταν γρήγορα. 
Σούσουρο είχε γίνει στην κοινότητα, όταν ανέλαβε η άλλοτε 
συνεσταλμένη μητέρα του τις ύποπτες δουλειές του Γερεμία 
Μοδένο, πέρα από κάθε πρόβλεψη και προσδοκία. 

Περισσότερο βέβαια απ’ όλα τον πλήγωνε η απώλεια 
του Άρη που έφυγε για την Αθήνα, αφού ολοκλήρωσε την 
αποστολή που του είχε αναθέσει ο εκδότης του, να εντο-
πίσει δηλαδή έναν έγκυρο πληροφοριοδότη για τη χρόνια 
αντιπαράθεση ντόπιων και εβραίων. Και είχε καταφέρει μια 
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χαρά όχι μονάχα να βρει ένα τέτοιο πρόσωπο, μα και να κα-
ταγράφει με αυθεντικότητα τα ματωμένα αίτια αυτής της 
έχθρας, η οποία δεν οφειλόταν αποκλειστικά στις θρησκευ-
τικές διαφορές των δύο πλευρών, αλλά υπαγορευόταν και 
υποδαυλιζόταν ενίοτε απ’ τις συγκρούσεις των οικονομικών 
συμφερόντων τους. 

Ο Αλμπέρτο βέβαια δεν παρέδιδε στον Άρη μόνο τα 
φλογισμένα του άρθρα. Του είχε παραχωρήσει επιπλέον 
μυαλό, καρδιά και κορμί, εκδηλώνοντας μια αξεπέραστη 
αφοσίωση σ’ αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος κατάφερε να 
τον ελευθερώσει απ’ την περιχαράκωση των προσχημάτων, 
προσφέροντάς του μια πρωτόγνωρη αίσθηση ευτυχίας. Ο 
Άρης φάνταζε στο μυαλό του ως μέντορας ή ακόμη και ως 
λυτρωτής. Με τα βαρύγδουπα λόγια του και την απόλυτη 
άνεσή του να απολαμβάνει ό,τι για τον Αλμπέρτο ήταν κα-
τάπτυστο, αδιανόητο και απαγορευμένο, τον μύησε σ’ έναν 
κόσμο που δεν ήξερε καν πως υπήρχε, έναν κόσμο στον 
οποίο δεν χωρούσαν αναστολές, ενοχές και περίσκεψη. 
Ωστόσο, του επέδειξε μια αφύσικη σκληρότητα και αδια-
φορία, όταν ο Αλμπέρτο επέλεξε για χάρη της Εστρέα να 
υποκύψει στο θέλημα του Μοζά και να συρθεί σ’ έναν γάμο.

Στο ολιγόλογο γράμμα που του άφησε, του έσπειρε αμέ-
τρητες ενοχές και αμφιβολίες. Ως ετυμηγορία του χωρισμού 
τους προέβαλε τη δειλία του Αλμπέρτο να αντιταχθεί στα 
στερεότυπα, προβαίνοντας στην παραδοχή της αλήθειας 
που του επέβαλε το σώμα του. Κι έμελλε να αναρωτιέται για 
καιρό αν πράγματι τον Άρη τον είχε ενοχλήσει αυτή του η 
απόφαση ή αν επινόησε ετούτη την εύσχημη αφορμή για να 
τον βγάλει απ’ τη ζωή του, όταν εκπλήρωσε την αποστολή 
του με επιτυχία.

Από τότε μια αφιλόξενη μοναξιά κυρίεψε απ’ άκρη σε 
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άκρη τα φυλλοκάρδια του Αλμπέρτο. Προδομένος απ’ τους 
ανθρώπους, δίχως τον Άρη στο πλευρό του, δίχως τη συμπα-
ράσταση της φευγάτης Ροζαλίας, χωρίς τη στήριξη των γο-
νέων του και με τη σύζυγό του να του απαιτεί να γίνει αυτός 
που της άξιζε, ο Αλμπέρτο άλλοτε οίκτιρε και άλλοτε μισού-
σε τον εαυτό του. Η απόσταση που πάντα τον χώριζε απ’ τον 
πατέρα του είχε γιγαντωθεί έπειτα απ’ τον γάμο του Μοζά 
με τη χήρα, τη Ραχήλ, και η Εστρέα, προσηλωμένη στη νέα 
της απασχόληση, δεν είχε χρόνο πια να τον συναντά. Ίσως 
και να μην επεδίωκε σκόπιμα αυτές τις άβολες συναντήσεις, 
στις οποίες κοιτιόνταν κατάματα χωρίς να μιλούν και η Νε-
φέλη-Ντελίσια περνοδιάβαινε στο μυαλό και των δύο σαν 
βαρύτατο αμάρτημα. 

Έτσι ο Αλμπέρτο βυθίστηκε στην ανοίκεια σιωπή του και 
η Εστρέα πάσχιζε να γυρίσει σελίδα βασίζοντας το μέλλον 
της στις ύποπτες ασχολίες του Γερεμία, ο οποίος έσβησε 
αναπάντεχα μια χειμωνιάτικη νύχτα. Ούτε που σκέφτηκε να 
ξαναφτιάξει τη ζωή της μ’ έναν σταφιδιασμένο χήρο άντρα 
που της προξένεψε ο ραβίνος. Το κεφάλαιο γάμος είχε κλεί-
σει οριστικά για εκείνη, μ’ ένα τραύμα που θα έμενε για πά-
ντα ανοιχτό και την ωθούσε να αναλάβει ρόλους άσχετους 
τώρα πια με τη συνηθισμένη οπτική της θηλυκότητας. Δεν 
ήθελε να της θυμίζει τίποτε την παλιά ταπεινωμένη εκδοχή 
του εαυτού της ούτε τη σιωπή και τη μοναξιά που για χρόνια 
την τυραννούσαν. Έπαψε ακόμη και να κεντάει και πέταξε 
όλες τις Μισράχ που είχε φιλοτεχνήσει με τα χεράκια της 
και συμβόλιζαν τον παλιό, αδύναμο και υποταγμένο χαρα-
κτήρα της. Μεταλλασσόταν. 

Ξεμάκραινε απ’ την παλιά θλιμμένη Εστρέα, αποχαι-
ρετώντας την οριστικά με το που πέρασε το κατώφλι του 
γραφείου που διατηρούσε ο γαμπρός της σε κάποιο απ’ τα 
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περίφημα «σπίτια» του. Κυκλοφορώντας στον υπόκοσμο 
της αγοραίας ηδονής, η Εστρέα θωρακιζόταν μέρα τη μέρα 
πίσω απ’ την ασπίδα του εύκολου χρήματος και κατάφερ-
νε να ξεχνά τις ταπεινωτικές της νύχτες με τον Μοζά και 
όλα όσα είχε διδαχτεί απ’ την ενάρετη εβραία μητέρα της. 
Ο εκμηδενισμός των αξιών της την απάλλασσε από την ευ-
θύνη της εντιμότητας. Ατσαλωνόταν από ετούτη την αχα-
λίνωτη ελευθερία και άλλαζε οικτρά ο τρόπος της σκέψης 
της. Παρά τα φουστάνια που συνέχιζε να φοράει, παρά τα 
καλοχτενισμένα της πάντα μαλλιά που τα έπιανε με άφθο-
νες φουρκέτες σ’ έναν περίτεχνο κότσο, παρά τη θητεία της 
ως ενάρετη σύζυγος και μητέρα σε έναν γάμο δεσμωτήριο, 
αυτομολούσε σ’ έναν αντρικό τρόπο σκέψης όπου τα συ-
ναισθήματα υποχωρούσαν και η τετράγωνη λογική της την 
εξωθούσε συχνά σε στυγνές αποφάσεις.

«Το κορμί είναι ιδιαίτερα κερδοφόρο εργαλείο. Μάθετε να 
το χρησιμοποιείτε σωστά. Με τη σάρκα έχετε τη δυνατότητα 
να υποτάξετε έναν άντρα. Χάρη στο σώμα σας μπορείτε να 
αποκτήσετε ό,τι ποθεί η καρδιά σας. Μόνο μην παρασυρθεί-
τε και αγαπήσετε. Τότε θα χάσετε αυτό το στοίχημα. Μάθετε 
στο ερωτικό παιχνίδι να χρησιμοποιείτε άψυχο το σαρκίο σας 
και να αφήνετε ανέπαφα τα αισθήματά σας. Θα εκπαιδευτεί-
τε αναλόγως, αν θέλετε να έχετε μέλλον σε αυτή τη δουλειά 
και να μην υποκύπτετε στην άθλια μοίρα των γυναικών που 
ταπεινώνονται από τους άντρες ολόγυρά σας».

Οι ανήκουστες συμβουλές της Εστρέα έβρισκαν αντα-
πόκριση στα κορίτσια που μάζευε απ’ τις φτωχογειτονιές 
της Θεσσαλονίκης και διψούσαν για ένα μεροκάματο. Πότε 
πότε τους άνοιγε την καρδιά της για το δικό της κακοπάθη-
μα στον γάμο της. Τις ενθάρρυνε να μην ερωτεύονται, να 
μην παρασύρονται από ανεκπλήρωτες υποσχέσεις, να μην 
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είναι ευάλωτες στην απόλαυση των αντρικών χαδιών. Οι 
πόρνες της μαντάμ Εστρέα διέφεραν από εκείνες του Γε-
ρεμία που κλαψούριζαν πότε πότε σε μια αρσενική αγκα-
λιά με το όνειρο ενός γάμου ή την ελπίδα να απεμπλακούν 
απ’ τις παγίδες της νύχτας. Αποτελούσαν οι ίδιες κινούμενα 
δόκανα για τους άντρες που υπέκυπταν στη σαγήνη τους. 
Τα «κορίτσια» της διαπραγματεύονταν τα κάλλη τους με 
τη μαεστρία που οι εβραίοι διακινούσαν τα εμπορεύματά 
τους. Και, ναι, απολάμβαναν τις στιγμές που ένας άντρας 
σπαρταρούσε στα χέρια τους και γινόταν ευάλωτος, έτοιμος 
να ξεπληρώσει την απόλαυση που του πρόσφεραν με ένα 
πανάκριβο αντίτιμο. Η Εστρέα της εκπαίδευε άριστα να με-
τατρέπουν τους πελάτες σε ανυπεράσπιστα θύματα και να 
εκμεταλλεύονται εξαντλητικά τις αδυναμίες τους. 

Εστρέα και Μαζαλτόβ έρχονταν συχνά στα χέρια λόγω 
της διαφορετικής τους νοοτροπίας και της αλλιώτικης αντι-
μετώπισης του έρωτα. Μηδενίστρια η πρώτη και ρομαντική 
μέχρι θανάτου η δεύτερη, οι τρόποι της ζωής και της σκέψης 
τους δεν είχαν πια κανένα κοινό σημείο. 

Η Μαζαλτόβ επέμενε να τρέχει στον τάφο του Γερεμία 
κάθε απόγευμα με ζέστη, κρύο, χιόνι ή βροχή, για να ανανε-
ώνει την ψευδαίσθηση της μετά θάνατον επικοινωνίας τους. 
Τίποτε δεν μπορούσε να τη φυλακίσει στο σπίτι της παρα-
κωλύοντας τη λαχτάρα της για αυτή την ολιγόωρη επαφή 
με την ταφόπλακα που τον σκέπαζε. Όπως άλλοτε τον περί-
μενε εκείνη τα απόβραδα να επιστρέψει απ’ τη δουλειά του, 
έτσι τώρα πίστευε πως την περίμενε αυτός για να πιάσουν 
τη νοερή κουβεντούλα τους. 

Ό,τι δεν είχε καταφέρει το άτιμο χέρι που θέλησε να ξεπα-
στρέψει το ζεύγος χρόνια νωρίτερα, το κατάφερε μια κι έξω 
η συμφόρηση. Η εβραία δεν έμαθε ποτέ αν είχε ο άντρας της 
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κάποια εξοντωτική στενοχώρια, που του ρήμαξε την υγεία. 
Ξάπλωσαν όπως πάντα να κοιμηθούν, έγειρε και τη φίλησε 
αγγίζοντας με τη σκούφια του τα μαλλιά της, την έσφιξε πάνω 
στο στήθος του και μες στη νύχτα η ψυχή του φτερούγισε για 
την κόλαση ή τον παράδεισο − η γυναίκα ήταν σίγουρη πως 
θα μπερδεύτηκε ο Θεός στην περίπτωσή του, άγγελος καθώς 
ήταν ο άντρας της για την ίδια και σατανάς για τον άλλο κόσμο.

Φωλιασμένη όπως πάντα κάτω απ’ το στήθος του την 
ώρα του ύπνου, ξύπνησε από τα ρίγη που της προκάλεσε το 
ξυλιασμένο σώμα του. Δάγκωσε τη γροθιά της μόλις αντί-
κρισε το κοκαλωμένο χαμόγελο στο πρόσωπό του. Το χέρι 
του ήταν περασμένο γύρω απ’ τη μέση της και στην όψη του 
ήταν ζωγραφισμένη εκείνη η πληρότητα που ο Γερεμίας αι-
σθανόταν κάθε πρωί μόλις άκουγε τις πρώτες μελένιες κου-
βέντες της γυναίκας του. 

Παρότι κατάλαβε αμέσως πως είχε χάσει τον άντρα της, 
δεν βιάστηκε να σηκωθεί απ’ το κρεβάτι. Έμεινε μόνη μαζί 
του κάμποση ώρα, ώσπου να ενημερώσει τον Σαούλ για τον 
θάνατο του αδερφού του. Ακίνητη δίπλα του τον κοιτούσε, 
λες και μπορούσε με αυτόν τον τρόπο να διατηρήσει στη 
μνήμη της ολοζώντανη τη μορφή του, να μη σβήσει ποτέ το 
σφουγγάρι του χρόνου το χνάρι του στη ζωή της και τον πε-
ριεργαζόταν με θαυμασμό σαν αρχαίο γλυπτό, χορτάτη από 
αγάπη και ευγνωμοσύνη. 

Είχαν πει όσα έπρεπε να ειπωθούν μεταξύ τους, είχαν 
ξεκαθαρίσει το είδος της σχέσης τους, είχαν συμβιβαστεί 
με το τέλος που θα ερχόταν αργά ή γρήγορα, αλλά θα ήταν 
αδύνατον να τους χωρίσει. Δεν έκλαψε, δεν σπάραξε, δεν 
χτυπήθηκε. Θα ήθελε να κλάψει, αλλά τα βλέφαρά της δεν 
την υπάκουαν, κι ας πάσχιζαν οι κρουνοί των βολβών της να 
ελευθερώσουν τα συσσωρευμένα της δάκρυα. 




