
 

 

Απόσπασμα από το βιβλίο ‘Βυθάνεμος’ της Ρένας Τσαβαρή που ευγενικά παραχώρησε η 

συγγραφέας για τους αναγνώστες του δικτυακού τόπου τοβιβλίο.net 

 

Της άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου του και Εκείνη κάθισε στη θέση 
της με περίσσια χάρη. Όλες οι κακές σκέψεις πετάξανε ψηλά μόλις τον 
συνάντησε. Δεν θυμόταν τίποτα από όλα αυτά που είχε προγραμματίσει να του 
πει. Ίσως ήταν καλύτερα έτσι, σήμερα θα ζούσε για τελευταία φορά τον έρωτα 
τους και αύριο θα εξαφανιζόταν από τη ζωή του μια κι έξω. Στη διαδρομή ήταν 
κάθε άλλο παρά αμίλητη, δεν ήθελε να τον προϊδεάσει και έτσι έβαλε το 
αγαπημένο της cd της Lara Fabian στο cd player του αυτοκινήτου του και 
απόλαυσε κάθε τραγούδι της, αγγίζοντας συνεχώς τα μαλλιά του Ορέστη και 
φιλώντας τον τρυφερά, πότε στα χείλια και πότε πειράζοντας τον στη μύτη του. 
Όταν φθάνανε στο εστιατόριο που είχε κλείσει τραπέζι ο Ορέστης για την 
περίσταση, θαμπώθηκε από την αριστοκρατική του συμπεριφορά και από τον 
τρόπο που ανταποκρίνονταν οι σερβιτόροι στο κάλεσμά του. Θαρρείς και τον 
γνώριζαν καλά, έτρεχαν να του καλύψουν κάθε παραγγελία του. Δείπνησαν σε 
ένα πολύ χαρούμενο κλίμα, όλο γέλια και η ατμόσφαιρα μεταξύ τους ήταν 
γεμάτη ερωτικά υπονοούμενα για το τέλος της βραδιάς. 

Όταν ήρθε το γλυκό σήκωσε το μεταλλικό καπάκι και βρέθηκε μπροστά 
στη μεγαλύτερη έκπληξη της ζωής της. Γύρω γύρω υπήρχε ροζ και γαλάζια 
σαντιγί που την στόλιζαν καραμελωμένα χρωματιστά φιστικιά και στην μέση 
υπήρχε ένας ζαχαρένιος πάπυρος που έγραφε επάνω με χρυσά γράμματα : 



 «Νεράιδα μου, θες να γίνεις γυναίκα μου;»  

Ο Ορέστης έκανε νόημα και τους πλησίασε ένας νεαρός με το βιολί του 
να σιγοκελαηδάει αγαπημένη μουσική από Yanni. Έβγαλε ένα κουτάκι από την 
τσέπη του και της το τοποθέτησε μέσα στα χέρια της. Βουρκωμένη τον κοίταζε 
στα μάτια.. 

- Λοιπόν κορίτσι μου, δέχεσαι να ζήσεις την υπόλοιπη ζωή σου στο πλάι 
μου; Είσαι έτοιμη να με ακολουθήσεις στο ταξίδι της ζωής; 

Δέχτηκε με ένα απαλό νεύμα του κεφαλιού της. Ζούσε τον παράδεισο 
και την κόλαση την ίδια χρονική στιγμή.. 

- Δέχομαι, αγάπη μου, δέχομαι.. Άνοιξε το κουτάκι και το πανέμορφο 
μονόπετρο δαχτυλίδι τη θάμπωσε. Ο Ορέστης το πέρασε στο δάχτυλό της και ο 
σερβιτόρος τους σέρβιρε σαμπάνια. 

Τη σήκωσε στην αγκαλιά του και την χόρεψε το αγαπημένο τους 
τραγούδι. Η βραδιά εξελίχθηκε η ομορφότερη της ζωής της, ο έρωτας τους για 
άλλη μια φορά ήταν παραδεισένιος και την έκανε να ξεχάσει πως αύριο θα 
ξεκινούσε η κόλαση για όλους όσους αγαπούσε. Την επόμενη μέρα το πρωί ο 
Ορέστης τη φίλησε λίγο πριν φύγει για τη δουλειά και της είπε πως 
ανυπομονούσε να κλείσουν ημερομηνία για το γάμο τους. 

- Σ' αγαπώ, μωρό μου! 

- Κι εγώ σε αγαπώ Ορέστη μου, και να θυμάσαι θα σε αγαπώ πολύ και 
για πάντα και κυρίως πάνω από την ζωή μου! 

- Είσαι η ζωή μου..! 

Ότι είχε ζήσει με τον Ορέστη της κάλυπτε όλες τις κακές μέρες που είχε 
βιώσει στο παρελθόν και όλες τις χαρές και τις λύπες που δεν θα συναντούσε 
στο μέλλον, γιατί ήξερε πως η μόνη λύση για να διορθώσει το κακό ήταν μία. 
Όταν σιγουρεύτηκε πως έμεινε μόνη της μάζεψε τα πράγματα της με λυγμούς. 
Δεν άφησε τίποτε που να την θυμίζει στο διαμέρισμα του Ορέστη που στέγαζε 
τόσο καιρό τον μοναδικό έρωτά τους. 

Δεν του άφησε κανένα σημείωμα γιατί έτσι θα την μισούσε και θα ήταν 
πιο εύκολο να την ξεχάσει. Πόσο πονούσε η καρδιά της, πόσο πονούσε η ψυχή 
της! Τα μάτια της καρφώθηκαν επάνω στο πορτρέτο τους. Το κατέβασε και το 
έκανε χίλια κομμάτια. Κατέστρεψε όλες τις φωτογραφίες της που ήταν 
στολισμένες και όσες ήταν αποθηκευμένες στο συρτάρι του γραφείου του 
Ορέστη. Έψαχνε με μανία και μάζευε ότι την αφορούσε. Τέλος, μπήκε στο 
internet, άλλαξε τους κωδικούς και απενεργοποίησε το λογαριασμό facebook 
της Ελπίδας ώστε να μην μπορεί να το ξανά ενεργοποιήσει κανένας εκτός από 
την ίδια. Γνωρίζοντας τους κωδικούς του Ορέστη μπήκε στη δική του σελίδα 
και έσβησε τις αποθηκευμένες συνομιλίες τους. Αφού σιγουρεύτηκε πως τίποτα 
δεν μαρτυρούσε την παρουσία της στη ζωή του πήρε το μονόπετρο που της είχε 
δώσει το έβαλε στο κουτάκι με τα χρυσά μονογράμματα τους και το έβαλε στην 
τσάντα της. Όλες οι αναμνήσεις από την τέλεια αγάπη που είχαν ζήσει ήταν μες 
στις αποσκευές της. 


