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Το βιβλίο αυτό είναι αφιερωμένο σε εσένα                   

που με άντεξες και σε εσένα που δεν με άντεξες                           

και με το δίκιο σου. Δεν αναφέρομαι σε εσένα αλλά       

σε εσένα.  

 

 

 

 

 

 

 

Υ. γ. Αν σε μερικά από τα κείμενα μου δεν υπάρχουν 

τόνοι, είναι γιατί την περίοδο που τα έγραφα είχα    

μεγάλη ατονία. Επίσης για τυχόν ορθογραφικά λάθη 

δεν ευθύνεται ο δαίμων του τυπογραφείου αλλά εγώ           

ο ίδιος. Αναφέρω επίσης πως μισώ τα κεφαλαία     

γράμματα σε κάθε αρχή πρότασης όπως και την       

ορφανή τελεία στο τέλος και θα προτιμούσα τρεις    

τελείες αλλά πρέπει να προσαρμοστώ στο σύστημα 

γραφής.  
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Το τσιγάρο και ο έρωτας είναι σκέτη απόλαυση όσο 
διαρκούν. Όμως στο τέλος έχουν το ίδιο αποτέλε-
σμα μεταξύ τους. Μένουν μόνο οι στάχτες και το 
φίλτρο των αναμνήσεων στο τασάκι του νου. 
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Λαίδη και μπάτλερ 

 

- Τζωρζ έχω πολλά νεύρα! Θα ξεσπάσω πάνω σου! 

Και σήμερα όλα μου φταίνε! Θα τα σπάσω όλα γύ-

ρω μου! Αλήθεια, δείχνω πολύ νευριασμένη Τζωρτζ; 

Δείχνω πως όλα μου φταίνε; Πες κάτι.  

- Μάλιστα λαίδη Ελίζαμπεθ. Το διαπιστώνω από 

την έκφραση σας πως έχετε πολλά νεύρα. Πώς σας 

φαίνεται το πρόγευμα; Έβαλα όλη μου την τέχνη 

πιστεύοντας πως θα κάνω την ημέρα σας ομορφό-

τερη με την μαγειρική μου. Τα αβγά είναι καλοψη-

μένα όπως ακριβώς τα θέλετε καθώς και τα υπό-

λοιπα σχετικά εδέσματα δίπλα από αυτά. Κάνω τα 

πάντα για να σας ικανοποιήσω λαίδη μου. Μπορώ 

να υποστώ τα πάντα μαζί σας για να κερδίσω ένα 

χαμόγελο σας. Θέλω να σας βλέπω ευτυχισμένη. 

Έχετε τα πάντα στη ζωή σας, είστε όμορφη, πολύ 

όμορφη θα ήθελα να πω και ζείτε μέσα σε ένα αλη-

θινό παλάτι. Μου επιτρέπετε να πάω να αλλάξω; 

Ξέρετε, κάτι με στενεύει και με κόβει πολύ λαίδη 

Ελίζαμπεθ. Δεν αντέχω άλλο τον πόνο! Θα πέσω 

στην πισίνα για να λυτρωθώ από αυτόν. Λυπηθείτε 

με, σας παρακαλώ!  

- Τζωρζ μπορείς να πας να αλλάξεις αυτό που φο-

ράς. Δεν πάει καθόλου πάνω σου. Είσαι πολύ άχα-

ρος με αυτό το μαγιό. Και εμένα δεν μου αρέσει  
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τελικά το μαγιό που διάλεξα για το καλοκαίρι. 

Τζώρτζ είμαι δυστυχισμένη! Δεν τη θέλω τη ζωή! 

Βαρέθηκα τα πάντα, ακούς; Κάνε κάτι επιτέλους 

για την Ελίζαμπεθ σου. Τζωρζ μερικές φορές ίσως 

παραφέρομαι, αλλά δεν φταίω εγώ. Είσαι πολύ κα-

λός και υπομονετικός μαζί μου, κανένας δεν κατά-

φερε να αντέξει δίπλα μου και είσαι η μόνη μου  

ελπίδα. Κάνε κάτι Τζωρζ! Δεν θέλω άλλη αδράνεια 

αλλά ζωή! Δεν θέλω να ασχολούμαι με τις επιχειρή-

σεις των γονιών μου! Δεν αντέχω άλλο τον ψυχολό-

γο και τις ψεύτικες παρέες μου! Άχρηστος είναι  

όπως και όλοι οι άλλοι γύρω μου, ακούς; Θέλω να 

ζήσω, να νοιώσω, να γευτώ την αληθινή περιπέτει-

α. Γιατί θεέ μου να έχω τόσα λεφτά αλλά να μην 

ευχαριστιέμαι τίποτα; Πόσο άδικη είναι η ζωή μαζί 

μου; Καλέ μου Τζωρζ κάνε κάτι για την Ελίζαμπεθ 

σου. Αν την αγαπάς κάνε κάτι να ζήσει έντονα τη 

ζωή. Έεεεελα, πες ναι εσύ που είσαι τόσο καλός. 

Ο Τζωρζ δεν αντέχει άλλο. Πετάει από πάνω του το 

μαγιό και μένει ολόγυμνος μπροστά της. Αισθάνε-

ται μια ανακούφιση,  μα μια ανακούφιση, άλλο 

πράγμα που λένε. Την πλησιάζει αποφασισμένος, 

σκύβει δίπλα της και της πιάνει το χέρι.  

- Τζωρζ τι πας να κάνεις έτσι γυμνός; Μην τολμή-

σεις να με αγγίξεις γιατί παραπήρες θάρρος! Φύγε! 

Απολύεσαι! Για ποια με πέρασες; Φτου σου!  

- Μα, λαίδη Ελίζαμπεθ με παρεξηγήσατε.                 

Με στένευε υπερβολικά το στρινγκ μαγιό σας που 
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με βάλατε να φορέσω για να ικανοποιήσετε ακόμα 

μία παράλογη επιθυμία σας όπως μου κάνετε σχε-

δόν καθημερινά και δεν άντεχα άλλο τον πόνο από 

το μαγιό σας. Όμως θα ήθελα να σας πω πως υπάρ-

χει λύση στο πρόβλημα σας αλλά  ίσως είναι δύσκο-

λη και επίπονη για την τάξη σας. Η καλύτερη θεω-

ρία αξίας ζωής είναι η πράξη. Ο καλύτερος ψυχολό-

γος είναι κάποιος συμμαθητής μου από την Ελλάδα. 

Λέγεται Τζων ή Γιάννης και είναι λίγο αλήτης αλλά 

είναι καλός πιλότος ζωής. Αυτός μόνο μπορεί να 

σας ταξιδέψει και να σας υποδείξει τις αλήθειες μέ-

σα από αυτά που ζητάτε, αν αντέξετε από τα ψυχο-

λογικά τεστ που θα υποστείτε μαζί του φυσικά.  

Έχει πραγματικά θεραπευτικές ικανότητες και 

προσφέρει με τον τρόπο του αυτές τις αξίες μέσα 

από την βιωματική του εμπειρία. Θα θέλατε να τον 

επισκεφτείτε λαίδη Ελίζαμπεθ; Η μόνη σας επιλογή 

κατά την άποψη μου είναι αυτός. Δοκιμάστε τον 

έστω για λίγο και ίσως σας ταρακουνήσει ο χειρι-

σμός του. Τα έχω σχεδιάσει όλα εδώ και πολύ καιρό 

βλέποντας σας να υποφέρετε  από την  ανούσια 

καθημερινότητα σας. Το ιδιωτικό σας αεροπλάνο 

και ο πιλότος έχουν πάρει τις οδηγίες μου εδώ και 

αρκετές μέρες και θα σας οδηγήσουν σε αυτόν τον 

διαφορετικό ψυχολόγο. Θα γευτείτε μαζί του εντε-

λώς διαφορετικές εμπειρίες από την καθημερινό-

τητα σας και αυτό σας το υπόσχομαι. Θα ήθελα πο-

λύ να ακούσω από εσάς μια θετική απάντηση πως 

δέχεστε. Σας αγαπάμε όλοι εμείς οι γύρω σας και 

θέλουμε να κάνουμε τα πάντα για να σας αρκεί να 
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σας δούμε αληθινά ευτυχισμένη. Πείτε σας παρα-

καλώ πως δέχεστε και πάρτε μόνο τα εντελώς απα-

ραίτητα πράγματα για το ταξίδι σας.  

Η Ελίζαμπεθ ενθουσιάστηκε, θα ρισκάριζε και θα 

άκουγε την συμβουλή του έτσι όπως της μίλησε 

τόσο ειλικρινά. Τον ευχαρίστησε και χωρίς πολύ 

σκέψη έδωσε εντολή να ετοιμάσουν τα απολύτως 

«απαραίτητα» που θα έπαιρνε μαζί της στο ταξίδι. 

Ένα μπαούλο με ρούχα και επτά τεράστιες βαλί-

τσες ήταν οι «μικροαποσκευές» της στο τέλος σε 

όσα υπέδειξε στις υπηρέτριες πως θα χρειαζόταν. 

Αυτή τη φορά δεν έπαιρνε σχεδόν τίποτα για την 

εκδρομή της. Μόνο λιτά και απαραίτητα πράγματα 

κατά την άποψη της. Προορισμός της είναι η Ελλά-

δα και σημείο αναφοράς τα Χανιά. Όλα είναι υπό 

έλεγχο. Το ιδιωτικό τζετ προσγειώνεται στον αερο-

λιμένα Χανίων, ένα μικρό φορτηγάκι περιμένει να 

φορτώσει τις αποσκευές με τα «απαραίτητα» της 

και μια λιμουζίνα με τον οδηγό που  της ανοίγει την 

πόρτα να μπει μέσα. Προορισμός της είναι η περιο-

χή Πλατανιάς κοντά στο ιστορικό αεροδρόμιο Μα-

ράθι. Η Ελίζαμπεθ μπαίνει στην λιμουζίνα και     

κατευθύνεται προς το ξενοδοχείο summer dream. 

Κοψομεσιάστηκε ο τύπος με το φορτηγάκι να κου-

βαλάει τις κατάβαρες βαλίτσες της αλλά δικαιώθη-

κε. Όμως πενήντα ευρώ πήρε σαν μπουρμπουάρ  

και έφυγε κατενθουσιασμένος. Στο ξενοδοχείο το 

προσωπικό ήταν στημένο στην σειρά υποκλινόμενο 

στο πέρασμα της αλλά η Ελίζαμπεθ είναι αδιάφορη 
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και δείχνει πολύ ψηλομύτα  προσπερνώντας  τους 

με τις υποκλίσεις τους. Η καλύτερη σουίτα την πε-

ρίμενε. Ήταν πολύ κουρασμένη, ήθελε να χαλαρώ-

σει και να κάνει ένα μπάνιο. Δεν την φόβιζε η Ελλά-

δα και οι έλληνες γιατί ήξερε την γλώσσα τους.   

Ήξερε να μιλά και να γράφει πέντε γλώσσες άπται-

στα, σπουδαγμένη με τα πιάνα της, τα γαλλικά της, 

τις άλλες γλώσσες της, τα τένις της και την κλασσι-

κή μουσική της. Αυτό τον μικρό τόπο θα φοβόταν; 

Το τηλέφωνο χτυπάει, το σηκώνει και είναι  ο 

μπάτλερ της ο Τζωρζ.  

- Λαίδη Ελίζαμπεθ συγνώμη για το ακατάλληλο της 

ώρας, αλλά το πρόγραμμά σας πρέπει να ξεκινήσει 

από σήμερα και μάλιστα τώρα. Έτσι αποφάνθηκε   

ο ψυχολόγος σας ο Γιάννης. Καταφθάνει σε λίγο 

στο ξενοδοχείο σας. Είναι έξω φρενών σήμερα   

όπως μου είπε στο τηλέφωνο γιατί έχασε στην   

πόκα με αποτέλεσμα να δείρει τον καφετζή και   

αυτόν που τον κέρδισε στην παρτίδα από τα νεύρα 

του. Είναι λίιιιιιιγο αγριάνθρωπος εμφανισιακά  

αλλά μην δώσετε σημασία. Να τον πάρετε με το 

μαλακό όμως. Να θυμάστε πως είναι ο καλύτερος 

ψυχολόγος από όλους. Του έχω εξηγήσει την περί-

πτωση σας λέγοντας του από το τηλέφωνο πως 

φτάνετε σήμερα στα Χανιά και έρχεται να σας κά-

νει μαύρη στο ξύλο, να σας βρει εννοώ! Ίσως τον 

πήρα σε λάθος στιγμή γιατί ενώ τους έδερνε χτύ-

πησε το κινητό του, του απέσπασα την προσοχή και 

άρπαξε δύο απρόσμενες γροθιές. Θα είναι λίγο μαυ-
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ρισμένος στο σαγόνι όταν τον δείτε αλλά παρα-

βλέψτε το. Είναι συνηθισμένος στο ξύλο. Συμφώ-

νησε να σας βοηθήσει όσο γίνεται πιο γρήγορα, θέ-

λει να περάσετε ευχάριστα μαζί του και να σας δεί-

ξει τα πιο όμορφα μέρη της Κρήτης. Του έδωσα να 

καταλάβει πως θέλετε να ζήσετε μια διαφορετική 

περιπέτεια και πως πρέπει να σας προσέξει και να 

σας χειριστεί με τον πιο κατάλληλο τρόπο. Απάντη-

σε με την σειρά του πως δέχεται να χειριστεί την 

κατάσταση σας, θέλω να ξέρετε πως μας είχε ανα-

φέρει τις προϋποθέσεις και τους όρους του και ε-

μείς φυσικά αποδεχτήκαμε τα πάντα. Δεν θα υπάρ-

χουν όροι μας είπε αλλά τελικό αποτέλεσμα άνευ 

όρων. Η ομάδα των ψυχολόγων σας αποδέχτηκε 

τους κανόνες που έθεσε ρισκάροντας τα πτυχία 

τους μέσα από το ψυχολογικό και άλυτο πρόβλημα 

σας για αυτούς. Ίσως είναι η τελευταία σας ευκαι-

ρία περί αξιών ζωής. Σε λίγο θα χτυπήσει την πόρτα 

σας. Καλή σας διαμονή. Να περνάτε όμορφα. Και 

κάτι άλλο ακόμα. Σε ότι δείτε, ότι σας πει και ότι 

κάνει μην δώσετε μεγάλη σημασία αλλά προσπα-

θήστε να δείχνετε κατανόηση και να έχετε υπομονή 

μαζί του. Έχει τον δικό του τρόπο θεραπείας. Θα 

σας πω μια λέξη μόνο και βάλτε την καλά στο μυα-

λό σας… ΥΠΟΜΟΝΗ!. Αντίο σας.  
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Λαίδη και αλήτης 

 

Δεν πρόλαβε να κλείσει το τηλέφωνο η Ελίζαμπεθ 

και η εξώπορτα από την σουίτα  χτύπησε απαλά. 

Μέχρι να το συνειδητοποιήσει και να πάει να ανοί-

ξει την πόρτα τα χτυπήματα έγιναν εντονότερα. 

Άνοιξε την πόρτα και έμεινε έκπληκτη. Είδε ένα α-

γριάνθρωπο μπροστά της. Κανονικός στο ύψος, με-

λαχρινός, ηλιοκαμένος, γαλανομάτης και από ντύ-

σιμο άστα να πάνε. Τα ρούχα του ήταν ξεσκισμένα 

και αυτός δαρμένος. Χάλι σκέτο και εκτός μόδας. 

Από την φυλακή θα τον έβγαλαν, σκέφτηκε μέσα 

της. Ο τύπος την κόβει με το βλέμμα του από πάνω 

μέχρι κάτω, της χαμογελάει, μπαίνει μέσα χωρίς να 

ζητήσει την άδεια της και με θράσος κάθεται στον 

καναπέ.  

- Εσύ πρέπει να είσαι η Ελίζαμπεθ έτσι όπως σε πε-

ριέγραψαν. Κακόγουστοι είναι. Χμμμ, δεν είσαι πολύ 

όμορφη όπως μου είπαν, αλλά είσαι απλά συμπα-

θητική και γλυκιά. Η Ελίζαμπεθ δεν είσαι; Δεν πι-

στεύω να έκανα λάθος δωμάτιο και γίνω ρεζίλι. 

Εγώ θα είμαι ο ζωντανός τουριστικός οδηγός σου. 

Αισθάνομαι πολύ άνετα μαζί σου και μια τεκίλα με 

λεμόνι θα την έπινα ευχαρίστως με τρία παγάκια 

για αρχή της γνωριμίας μας. Μια χαρά είναι το δω-

μάτιο σου. Χμμμ, και κρεβατάρα βλέπω. Να ξαπλώ-

σω;  
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Χωρίς να περιμένει την απάντηση της σηκώνεται 

και ρίχνει μια βουτιά στο κρεβάτι της και ξαπλώνει 

αναπαυτικά σαν βασιλιάς λες και ήταν δικό του. 

Την κοιτάζει και μέσα από το βλέμμα του δείχνει 

απόλυτα ευχαριστημένος έτσι όπως είναι ξαπλωμέ-

νος. Η Ελίζαμπεθ έχει μείνει κατάπληκτη με το 

θράσος του. Πως τόλμησε και μπήκε με τέτοιο αέρα, 

κάθισε στην πολυθρόνα της και μετά έριξε βουτιά  

και ξάπλωσε στο κρεβάτι της; Και ξάπλωσε με τις 

μπότες ο θρασύτατος; Και θέλει και ποτό και από 

πάνω; Μήπως θα της ζητήσει να ξαπλώσει και δί-

πλα  του ; Α το τέρας! Πως τόλμησε; Αυτό δεν θα 

της το έκανε κανένας γιατί θα τον είχε πάρει και θα 

τον είχε σηκώσει ο διάολος. Πήρε ανάποδες με το 

θράσος του και του είπε όλο νεύρα. 

- Πως τολμάς; Ποιος είσαι εσύ που μπαίνεις με τέ-

τοιο θράσος; Σήκω γρήγορα από το κρεβάτι και ε-

ξαφανίσου πριν καλέσω την αστυνομία! Ποιος νο-

μίζεις πως είσαι; Με νευρίασες τώρα!  

- Δίκιο έχεις Ελίζαμπεθ. Ξεχάστηκα τελείως! Τι α-

ντικοινωνικός που είμαι; Βρε δεν σου συστήθηκα. 

Είμαι ο Γιάννης Χανιώτης. Αλλά δεν θέλω νεύρα, μα 

δεν θέλω νεύρα! Εγώ να δεις πόσα νεύρα έχω από 

το πρωί. Έφαγα δυο μπουνιές αντί για κουλουράκια 

με τον καφέ μου στο καφενείο και ήταν αλλιώτικο 

πρωινό. Ακόμα πονάω. Πιάσε τέσσερα παγάκια σε 

μια πετσέτα να τα βάλω στο μάγουλο μου να ξε-

πρηστεί. Είμαι πολύ μαυρισμένος; Είμαι πολύ ά-

σχημος με τις μελανιές μου; Πως είμαι αλήθεια; 



Λαίδη και αλήτης 

 
 

15 
 

- Μπα; Και γιατί τέσσερα παγάκια και όχι πέντε κύ-

ριε άξεστε Γιάννη; Εκεί θα τα χαλάσουμε; Είσαι και 

θρασύς! Μη με νευριάζεις γιατί είναι να μη νευριά-

σω, ακούς; Άκου να του φέρω τέσσερα παγάκια! 

Εγώ είμαι η Ελίζαμπεθ, και μάλιστα κυρία και κε-

φαλαίο Κ. Και τι Κυρία, λαίδη πραγματική. Κατάλα-

βες; 

- Πέντε παγάκια είπες; Τόσο πολύ άσχημα χτυπημέ-

νος είμαι Ελίζαμπεθ; Με τρομάζεις! Πίστευα πως με 

τέσσερα παγάκια θα ήμουν μια χαρά. Είμαι πολύ 

άσχημος με την μελανιά στο μάγουλο μου; Πονάω 

πολύ και εσύ θα μου απαλύνεις τον πόνο. Τι θα γί-

νει; Ακόμα στέκεσαι και με κοιτάς με απορία; Βρε 

θα παραγγείλεις την τεκίλα μου; Αλλά η κρεβατάρα 

σου είναι άλλο πράγμα λέμε. Νοιώθω σαν βασιλιάς 

έτσι όπως είμαι ξαπλωμένος. Δεν έχω ξαπλώσει τό-

σο αναπαυτικά ποτέ στη ζωή μου, πίστεψε με. Ξά-

πλωσε δίπλα μου και θα νοιώσεις σαν βασίλισσα. 

Έλα, σου κάνω χώρο και θα μοιραστείς τις αλήθειες 

μου. Το πόσο μαλακό είναι το στρώμα εννοώ θα 

σου έλεγα.  

- Τρελάθηκες εντελώς; Να ξαπλώσω δίπλα σου;  

Μια λαίδη να υποκύψει στις επιθυμίες σου και να 

ξαπλώσει μαζί σου; Και είσαι και με τις μπότες πά-

νω στα μεταξωτά σεντόνια μου. Ντροπή σου! Βγά-

λε γρήγορα τις μπότες σου από τα σεντόνια μου!  

- Δίκιο έχεις. Ξέχασα να βγάλω τις μπότες μου. Δεν 

θα μάθω ποτέ μα ποτέ καλούς τρόπους. Τις βγάζω. 
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Γύρνα και μην με κοιτάζεις όσο θα τις βγάζω.       

Ξέρεις, είμαι λίγο ντροπαλός.  

Η Ελίζαμπεθ έχει πάθει την πλάκα της. Τόσο ντρο-

παλός είναι; Και δεν του φαινόταν. Α τον αλήτη με 

τις ντροπές του! Δεν μιλάει και του γυρίζει την 

πλάτη. Ο Γιάννης βγάζει τις μπότες του και της λέει 

να γυρίσει. Η Ελίζαμπεθ μένει ακόμα μια φορά κα-

τάπληκτη. Τι κάλτσες είναι αυτές που φόραγε; Κα-

θαρές μεν αλλά όλο τρύπες. Τα δάχτυλα από τα πό-

δια του έχουν ξεφύγει εντελώς μέσα από τις κάλ-

τσες. Συνέρχεται ακόμα μια φορά από το σοκ αλλά 

είναι ψύχραιμη ακόμα πριν εκραγεί. Θυμήθηκε τα 

λόγια του μπάτλερ της πως πρέπει να δείχνει κατα-

νόηση και υπομονή μαζί του. Αλλιώτικος ψυχοθε-

ραπευτής θα είναι σκέφτηκε μέσα της. Ας πάει με 

τα νερά του καλύτερα. Υπομονή! 

- Μάλιστα άξεστε κύριε Γιάννη. Θα παραγγείλω τε-

κίλα και όσο την πίνεις θα μου πεις τι θα κάνουμε 

σήμερα και σε ποια μέρη θα με ξεναγήσεις.             

Θα ήθελες κάτι άλλο μήπως; Λέμε τώρα… 

- Όχι τεκίλα σκέτη αλλά τεκίλα με λεμόνι. Δεν δίνεις 

σημασία στα λόγια μου διαπιστώνω Ελίζαμπεθ. 

Κακό αυτό. Όμως το παραβλέπω. Αλλά τι κρεβάτι 

είναι αυτό… Δεν μου κάνει καρδιά να σηκωθώ. Πιά-

σε και τα παγάκια με την πετσέτα. Τουλάχιστον 

θυμάσαι πόσα είχα πει; Τρία ή πέντε; Για πες; 
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-Τρία στο ποτό και τέσσερα στην πετσέτα. Το θυ-

μάμαι πολύ καλά. Τα φέρνω. Όχι για να μη λες πως 

ξεχνάω εύκολα. Και μία τεκίλα με λεμόνι. Ότι θέλει 

ο πασάς. Εγώ θα είμαι η σκλάβα σου. 

Το τηλέφωνο της Ελίζαμπεθ ξαναχτυπά και είναι    

ο μπάτλερ της.  

- Λαίδη είστε καλά; Πως πάει το μάθημα; Όλοι έ-

χουμε αγωνία να μάθουμε. Αντέχετε; Τι λέτε, θα τα 

καταφέρετε; Πως σας συμπεριφέρεται; 

Η Ελίζαμπεθ του κλείνει το τηλέφωνο κατάμουτρα 

όλο νεύρα αλλά δεν το δείχνει. Μπορεί να είναι έ-

τοιμη να εκραγεί, αλλά δεν θα το δείξει. Υπομονή. 

Φοράει ένα υποκριτικό χαμόγελο της και λέει στον 

άξεστο Γιάννη.  

- Που θα με πας σήμερα κύριε άξεστε; Έχω όρεξη 

για κάτι διαφορετικό. Πιστεύω να είσαι καλός ξενα-

γός. Έφερα και τα παγάκια μέσα στην πετσέτα. Δι-

κά σου! Πάρτα! 

Του πετάει με δύναμη την πετσέτα με τα παγάκια 

στο πρόσωπο και αυτός την πιάνει στον αέρα με 

απόλυτη σιγουριά. Την φέρνει στο πρόσωπο του, 

την κοιτάζει και της χαμογελάει λέγοντας της.  

- Είσαι πολύ καλή Ελίζαμπεθ. Σε ευχαριστώ πολύ. 

Πρώτη φορά με προσέχουν τόσο πολύ. Χτυπάει       

η πόρτα. Η τεκίλα μου θα είναι. Φέρτην και άφησε 

την στο κομοδίνο. Την έχω καταβρεί στο κρεβάτι 
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σου και δεν μου κάνει καρδιά να σηκωθώ. Σαν δικό 

μου το αισθάνομαι. Τι με κοιτάς έτσι παράξενα; 

Πρώτη φορά ανοίγεις πόρτα; άνοιξε την. Διψάω 

σου λέω. Πω πω κάτι τεμπελιές  που έχω σήμερα. 

Η Ελίζαμπεθ δεν μιλάει, αλλά  αυτός το έχει παρα-

κάνει με το θράσος του και είναι ήδη πολύ έξω φρε-

νών αλλά δεν πρέπει να το δείξει. Του φέρνει  το 

ποτό του και το αφήνει με τόση δύναμη στο κομο-

δίνο και η μισή τεκίλα χύνεται. Ο Γιάννης την κοι-

τάζει χαμογελώντας και της λέει με πλήρη απάθεια.  

- Απρόσεκτο γλυκό κορίτσι. Ευτυχώς που δεν λερώ-

θηκε το πουκάμισο μου. Δεν μπορώ με τίποτα το 

ποτό χυμένο πάνω μου. Αμάν! Ένα σκίσιμο  στο 

πουκάμισό μου! Θα τρελαθώ ! Θα τον κάνω ολό-

μαυρο στο ξύλο τον καφετζή αυτή τη φορά! Φτου! 

Μου κόπηκε η όρεξη για ποτό. Νευρίασα τώρα με το 

πουκάμισο μου. Σηκώνομαι από το κρεβάτι και βά-

ζω τις μπότες μου. Συγχύστηκα τώρα! Άκου να μου 

σκίσει το πουκάμισο μου! 

Η Ελίζαμπεθ γυρίζει την πλάτης της για να μην τον 

κοιτάζει αλλά ο Γιάννης της λέει.  

-Σε πιάσαν οι ντροπές και μου γυρίζεις την πλάτη 

επειδή θα φορέσω τις μπότες μου; Ντροπές έχω 

μόνο όταν γδύνομαι και όταν ντύνομαι. Γλυκό 

ντροπαλό κορίτσι. Ετοιμάσου να έρθω να σε πάρω 

το απόγευμα. Θα πετάξουμε με τον Πέπε               

των αιθέρων σε άλλα μέρη. Είναι ένα αλλιώτικο 
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αεροπλάνο απ’ τ’  άλλα. Θα τα δεις όλα από ψηλά. 

Πάρε μαζί σου τα απαραίτητα σαν μια μικρή εκ-

δρομή. Σε αφήνω να εκραγείς. Να ξεκουραστείς εν-

νοώ! Στις τέσσερις ακριβώς, ούτε λεπτό παραπάνω 

ξεκινάμε. Θα είμαι με το δικό μου αμάξι. Τα λέμε 

Ελίζαμπεθ… Γλυκό κορίτσι εσύ…  

Ο Γιάννης την χαιρέτησε και έκλεισε την πόρτα πί-

σω του. Η Ελίζαμπεθ από τα νεύρα της πετάει με 

τόση δύναμη το ποτήρι με την τεκίλα στην πόρτα 

και το έκανε χίλια κομμάτια. Πριν προλάβει να ουρ-

λιάξει ακούει την πόρτα να χτυπάει. Την ανοίγει με 

μηχανικές κινήσεις και αισθάνεται πως βλέπει τον 

χάρο με τα μάτια της. Είναι αυτός πάλι! Ο Γιάννης 

Αγιάννης. Κρατάει ένα τσιγάρο στα χέρια του και 

της λέει χαμογελώντας.  

- Ελίζαμπεθ έχεις μήπως σπίρτα να ανάψω το τσι-

γάρο μου; Ξέμεινα από φωτιά και ξέρω πως κάθε 

ξενοδοχείο έχει διαφημιστικά σπίρτα. Είπα να έρθω 

σε σένα γιατί με συμπαθείς πολύ. Τι με κοιτάζεις 

τόσο έκπληκτη; Μπα; Και γυαλιά βλέπω στο πάτω-

μα. Πότε πρόλαβε και έσπασε το ποτήρι; Τι συνέβη; 

Δεν πιστεύω να κόπηκες κατά λάθος. Αλλά γιατί με 

κοιτάς τόσο έντονα; Είμαι πολύ πρησμένος ακόμα 

στο μάγουλο; Μέχρι το απόγευμα θα μου έχει περά-

σει  με μια πετσέτα βρεγμένη με τσικουδιά. Είναι 

κρητικό παραδοσιακό ποτό που απαλύνει τα πάντα 

από πόνους και πίνοντας την ξεδιπλώνει την σκέψη 

και αυτή με την σειρά της την γλώσσα. Λέμε στον 

τόπο μου πως  αν η γλώσσα γευτεί το νέκταρ αυτό, 
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τότε όλα αλλάζουν μέσα μας. Ανοίγει η σκέψη μας, 

ξεδιπλώνεται και απαλύνεται η καρδιά από τον 

κρυφό της πόνο. Ελίζαμπεθ είσαι κουρασμένη. Δεί-

χνεις πολύ γλυκιά μέσα από την κούραση του ταξι-

διού σου. Ξεκουράσου. Δεν θα καπνίσω τελικά. Πάω 

να οργανωθώ και να μελετήσω τον καιρό γιατί άλ-

λα λένε οι μετεωρολόγοι και άλλα συμβαίνουν στον 

τόπο μας. Ακολουθώ πάντα τα μερομήνια που μου 

έμαθε ο παππούς μου. Τα λέμε το απόγευμα. Καλή 

σου ξεκούραση γλυκό μουτράκι.  

Η Ελίζαμπεθ κλείνει την πόρτα, ακουμπάει την 

πλάτη της σε αυτήν και αισθάνεται πραγματικά 

ράκος. Δεν έχει δυνάμεις και πέφτει στο κρεβάτι. 

Μυρίζουν αλλιώτικα τα σεντόνια αλλά δεν την 

νοιάζει. Θέλει να κοιμηθεί οπωσδήποτε και να ξε-

χάσει τον εφιάλτη που έζησε μαζί του. Κοιμήθηκε 

μέσα σε ένα λεπτό για πρώτη φορά στη ζωή της.  
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Ξενάγηση και πτήση 

 

Η Ελίζαμπεθ μετά από αρκετές ώρες ύπνου πετάγε-

ται αλαφιασμένη, κοιτάζει το ρολόι της και η ώρα 

δείχνει τρεις και τρία λεπτά. Θυμάται πως έπρεπε 

να είναι έτοιμη και πως θα πήγαινε με τον «ψυχο-

λόγο» και ξεναγό της κάπου. Κάνει ένα γρήγορο 

μπάνιο, πίνει ένα παγωμένο χυμό από το ψυγειάκι, 

βάφει τα νύχια της, φοράει μια στενή μπεζ φούστα, 

ένα γαλάζιο πουκάμισο και ψηλές γόβες ασορτί με 

την φούστα της και βάφει τα χείλη της. Η σειρά του 

να υποφέρει. Έτσι και αργήσει ένα λεπτό ο Γιάννης 

θα τα ακούσει και θα έχει το πάνω χέρι αυτή. Είναι 

έτοιμη και κοιτάζει το ρολόι με αγωνία. Παρακαλάει 

να αργήσει έστω και ένα λεπτό για να του τα χώσει 

για την καθυστέρηση του. Η ώρα είναι ακριβώς 

τέσσερις και χτυπάει η πόρτα της. Α τον αλήτη! Κύ-

ριος στο ραντεβού του. Ανοίγει την πόρτα και ό-

ντως είναι αυτός. Κρατάει και ένα κλωνάρι γεμάτο 

από γιασεμιά που μυρίζουν σε όλο το μεγαλείο 

τους. Τον κοιτάζει από πάνω μέχρι κάτω. Είναι λίγο 

αλλαγμένος στο ντύσιμο του. Τζην, ίδιο χρώμα 

πουκάμισο με το δικό της, ανώνυμο σαν μάρκα, κα-

φέ μπότες ασορτί με την ζώνη του και με περιποιη-

μένο μούσι δίνοντας του γραμμή όπως οι αρχαίοι 

έλληνες. Χμμμμ. Συμπαθητικούλης. Αυτός της χαμο-

γελάει και της λέει.  

- Καλησπέρα σας γοητευτική μου Ελίζαμπεθ. Καλη-

σπέρα Ελίζαμπεθ ήθελα να πω! Σου έφερα αυτό το 
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κλωνάρι από το γιασεμί του κήπου μου. Μυρίζει 

ωραία και μέσα από το άρωμα του ξυπνάνε οι παι-

δικές θύμησες. Τα όμορφα και αθώα παιδικά μας 

χρόνια. Αυτά που ονειρευόμασταν μικροί. Ιππότες, 

πριγκίπισσες, νεράιδες και όμορφες περιπέτειες. 

Μπορώ να περάσω; 

Η Ελίζαμπεθ έχει μείνει λίγο έκπληκτη με την συ-

μπεριφορά του. Πως άλλαξε έτσι μέσα σε λίγες ώ-

ρες; Είναι και ευγενικός; Όμως μέσα της δεν πείθε-

ται. Μία του και μία της. Θα του ψήσει το ψάρι στα 

χείλη όπως έλεγαν οι παλιοί.  

- Σε ευχαριστώ Γιάννη για το κλωνάρι σου. Ένα 

κλωνάρι είναι και όχι τίποτα αξιόλογο για να το κά-

νεις θέμα. Άστο πάνω στο γραφείο και πάρε τα 

πράγματα μου. Τα απαραίτητα πήρα μόνο. Είναι 

δίπλα στο σαλονάκι και μπορείς να τα κουβαλήσεις. 

Η περιπέτεια τώρα ξεκινάει. Και να σκεφτείς πως 

πήρα μόνο τα απαραίτητα για να μη σε κουράσω. 

Εκδρομούλα είναι αυτή με το αεροπλάνο που θα με 

πας. Πόσα μέρη θα μου δείξεις πιλότε μου; 

Ο Γιάννης εκπλήσσεται με την σειρά του αλλά δεν 

το δείχνει. Δεν την συγκίνησε το γιασεμί του; Του 

είπε να το αφήσει στο γραφείο χωρίς να το πιάσει 

στα χέρια της και να το μυρίσει ή να το βάλει σε ένα 

ποτήρι με νερό έστω; Απίστευτο…  Την μετράει μέ-

σα από τους τρόπους της και την συμπεριφορά της.  
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- Δίκιο έχεις Ελίζαμπεθ. Ένα κλωνάρι είναι αλλά 

έχει ακόμα ζωή και άρωμα. Δικό σου είναι και κάντο 

ότι θέλεις. Αυτό αισθάνθηκα να σου χαρίσω και αυ-

τό σου προσφέρω. Το αφήνω πάνω στο γραφείο. 

Πολύ ωραίο το μενταγιόν που φοράς. Σου πάει πο-

λύ. Φοράμε και το ίδιο χρώμα πουκάμισο διαπιστώ-

νω. Έχεις τελικά το ίδιο γούστο με εμένα. Που είναι 

τα πράγματα σου; 

- Το μενταγιόν μου με προστατεύει και το φοράω 

πάντα μαζί μου. Είναι ένα «αλλιώτικο» μενταγιόν 

από τα άλλα. Όσο για τα πράγματα που θα κουβα-

λήσεις είναι μόοονο αυτά που βλέπεις στο σαλονά-

κι. Κουβάλησε τα και πάω να βάλω σε ένα ποτήρι 

τα γιασεμιά σου. Μμμμμμμ. Μυρίζουν πολύ όμορφα.  

Ο Γιάννης μένει έκπληκτος από τα «απαραίτητα» 

που θα κουβαλούσε αλλά δεν το βάζει κάτω. Παίρ-

νει την πολυθρόνα και κατευθύνεται προς την πόρ-

τα. Η Ελίζαμπεθ μένει έκπληκτη με την σειρά της με 

αυτό που κουβαλάει.  

- Τι κάνεις εκεί; Τι την θέλεις την πολυθρόνα και 

την μεταφέρεις; 

- Είδα το σύνολο με τις βαλίτσες σου και είπα πως 

θα πάρουμε και το σαλόνι μαζί μας. Λάθος έκανα; 

Δεν θα πάρουμε και το σαλονάκι μαζί; 

- Όχι καλέ, δεν κατάλαβες. Μόνο τις βαλιτσούλες  

θα πάρεις μαζί σου. Τις δυο μεγάλες και τις τρεις 

μικρούλες. Θέλω τις ανέσεις μου και να αισθάνομαι 
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πως δεν μου λείπει τίποτα. Εκδρομούλα θα πάμε 

αγαπητέ. Ξεναγέ μου εσύ! 

Ο Γιάννης ψύχραιμα σχηματίζει στο κινητό του ένα 

αριθμό.  

- Έλα Μανωλιό. Ήντα κάνεις μωρέ κοπέλι; Σου έχω 

μια μεταφορά. Έλα στο ξενοδοχείο summer dream. 

Κάτι βαλιτσούλες είναι. Θα τις πάρεις και θα τις πάς 

στο αεροδρόμιο στο Μαράθι και θα τις φορτώσεις 

στον Πέπε. Κανόνισε να τις βολέψεις αριστερά και 

δεξιά στα πλάγια του μωρού μου. Και που είσαι 

Μανωλιό, θέλω να είναι καλοζυγισμένες και καλά 

δεμένες για μην έχω πάλι σκέρτσα στον αέρα και με 

μια κίνηση θέλω να λύνονται όλες από τον κόμπο. 

Την προηγούμενη φορά, μου τσινούσε ο Πέπε στα 

1200 πόδια από το στραβό ζύγισμα σου και παρά 

λίγο να τον χάσω. Τι είπες; Για ποια τρελή μιλάς; 

Όχι βρε, δεν είναι καθόλου τρελή θα έλεγα. Στρίγ-

γλα ίσως θα της ταίριαζε καλύτερα αν και είναι πο-

λύ γλυκιά. Αμέσως να την πεις τρελή.  

Η Ελίζαμπεθ δεν το ανέχεται αυτό! Την είπαν τρελή 

και στρίγγλα; Πριν καν προλάβει να πιάσει το τα-

σάκι και να του πετάξει στο κεφάλι από τα νεύρα 

της τον ακούει να λέει στον συνομιλητή του.  

- Αφού σε αγαπάει η Αρετούσα βρε Μανωλιό και 

σου κάνει νάζια. Είναι τρελή για σένα και ίσως ε-

πειδή σε ζηλεύει μεταμορφώνεται σε στρίγγλα από 

τα νεύρα της που αδιαφορείς. Βρε κόβει φλέβες η 
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Αρετούσα για σένα. Στο θέμα μας πάλι. Έλα να πά-

ρεις τις βαλιτσούλες μιας κυρίας  με κεφαλαίο Κ. 

Κυρία Ελίζαμπεθ λέγεται. Σε τρία λεπτά να είσαι 

εδώ. Διακόσα ευρώ είναι καλά για τα μεταφορικά; 

Και με εκατό είπες πως  θα έκανες τούμπες; Τι λες 

βρε ανόητε; Παζάρια εγώ δεν σηκώνω! Διακόσα 

ακατέβατα για να πάρεις και το φουστανάκι στην 

Αρετούσα σου. Κλείσαμε και τέλος. Είμαι στα παζά-

ρια πολύ σκληρός διαπραγματευτής και άπαιχτος. 

Δεν πιάνομαι εύκολα κορόιδο.  

Η Ελίζαμπεθ δεν το πιστεύει αυτό που ακούει. Αυ-

τός κανονίζει τα πάντα και μάλιστα με τα δικά της 

τα λεφτά; Ας είναι λαίδη. Δεν θα παρεκτραπεί.  

- Είσαι και καλός διαπραγματευτής στα παζάρια 

διαπιστώνω άξεστε Γιάννη. Κύριε Γιάννη ήθελα να 

πω! Μέχρι να έρθει ο μεταφορέας τι θα πιείς; Τεκί-

λα με λεμόνι αν θυμάμαι καλά; 

- Νερό σκέτο με τέσσερα παγάκια. Όχι πέντε γιατί 

το έχω βίτσιο από μικρός. Θα οδηγήσω άλλωστε.  

Θα εκπλαγείς με το μονοκινητήριο αεροπλάνο μου. 

Θα πάμε μια βόλτα στον Πλατανιά και μετά σε κά-

ποια αξιόλογα μέρη με το γαλάζιο κάμπριο αυτοκί-

νητο μου, και μετά στον Πέπε μου. Θα τα δεις όλα 

μαζί μου σήμερα. Τα πιο αξιόλογα μέρη εννοώ από 

στεριά και αέρα. Ο Πέπε μου θα σου χαρίσει πολλές 

συγκινήσεις στον αέρα.  
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Ο μεταφορέας έρχεται παίρνει τις βαλίτσες, κοψο-

μεσιάστηκε από το βάρος τους αλλά δικαιώθηκε 

ξεχνώντας τον πόνο της μέσης του με τα 200 ευρώ 

που του έδωσε η Ελίζαμπεθ και κατευθύνεται στο 

αεροδρόμιο Μαράθι.  

Ο Γιάννης κατεβαίνει μαζί της από το δωμάτιο και 

την οδηγεί στο παρκινγκ του ξενοδοχείου. Είναι 

γεμάτο από αυτοκίνητα πολυτελείας, αυτή έχει την 

περιέργεια να δει ποιο είναι το δικό του αλλά            

ο Γιάννης τα προσπερνάει όλα και την οδηγεί σε μια 

πόρτα. Την ανοίγει και βγαίνει στην πίσω πλευρά 

του ξενοδοχείου. Μια γαλάζια MERCEDES SLK    

cabrio είναι μπροστά της. Έχει και γούστο ο άτιμος 

σκέφτεται μέσα της η Ελίζαμπεθ. Στέκεται στην 

πόρτα του συνοδηγού περιμένοντας την ευγενική 

ιπποτική κίνηση του να της ανοίξει την πόρτα. Όχι 

που θα περάσει το δικό του και θα άνοιγε την πόρ-

τα η ίδια. Εκπλήσσεται όμως. Αυτός προχωράει πιο 

πέρα σε μια συκιά και από κάτω της είναι αμάξι 

ερείπιο. Γαλάζιο μεν, ερείπιο δε. Είναι ένα Citroen 

2CV χωρίς κουκούλα. Ούτε για κοτέτσι δεν κάνει.  

Δε μπορεί, αποκλείεται!  Δεν μπορεί να είναι δικό 

του αυτό το αμάξι. Με μια απότομη κίνηση και μια 

μπουνιά στην κλειδαριά ανοίγει την πόρτα του   

οδηγού. Κάθεται στο τιμόνι και ανάβει την μηχανή.  

Η Ελίζαμπεθ έχει μείνει άφωνη για ακόμα μια φορά 

μαζί του. Με αυτό το σαράβαλο θα την πάει βόλτα;  

Θα καθίσει με το πανάκριβο συνολάκι της σε αυτά 

τα τρισάθλια καθίσματα; Αν είναι δυνατόν! Τόσο 
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απρόβλεπτος είναι σε όσα κάνει απέναντι της;         

Ο Γιάννης την κοιτάζει που είναι απορημένη και με 

μια ακόμα μπουνιά ανοίγει την φρακαρισμένη πόρ-

τα του και τρέχει να ανοίξει την πόρτα του συνοδη-

γού. Δεν ανοίγει η αφιλότιμη αλλά ξέρει τα μυστικά 

της. Την τραβάει με πολύ δύναμη και αυτή ανοίγει 

με ελαφρό τριγμό. Κρατάει την πόρτα από το χε-

ρούλι, χαμογελάει ευγενικά και υποκλινόμενος κοι-

τάζοντας την Ελίζαμπεθ.  

- Συγχωρέστε με που ξεχάστηκα να σας ανοίξω την 

πόρτα. Περάστε γοητευτική μου Ελίζαμπεθ. Το   

ταξίδι σας μόλις αρχίζει. Μετά από εσάς παρακαλώ.  

Η Ελίζαμπεθ μπορεί να είναι έτοιμη να εκραγεί,  

αλλά θυμάται τα λόγια του μπάτλερ της {υπομονή}. 

Παίρνει βαθιά ανάσα και περπατάει προς το μέρος 

του. Του ρίχνει μια ματιά χιλίων δηλητηρίων από 

κόμπρες και ο Γιάννης της ανταποδίδει χαμογελώ-

ντας και ηρεμότατος. Κλείνει την πόρτα της και  

κάθεται στην θέση του οδηγού. Ακουμπάει μια    

μεγάλη πέτρα στην μεριά της λέγοντας της.  

- Θα μας χρειαστεί η πέτρα όταν θα ανοίξω την 

πόρτα σου γιατί σκαλώνει η κλειδαριά. Είναι παλιό 

και διαχρονικό μοντέλο το αμάξι μου. Τι αμάξι,    

λιμουζίνα δηλαδή. Είναι κληρονομιά από τον παπ-

πού μου και το διατηρώ άψογα. Όπως μου το χάρι-

σε έτσι το διατηρώ. Το θέλω να είναι όπως  το πα-

ρέλαβα, ακόμα και με τις γρατζουνιές, το ξεθώρια-

σμα χρώματος και τα βαθουλώματα του. Είμαι πο-
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λύ νοικοκύρης. Έτσι και δω έστω και μια γρατζου-

νιά παραπάνω από αυτές που έχει τρελαίνομαι.  

Κατευθείαν το πάω στο φαναρτζίδικο το «παλάτι» 

του παππού μου, το αμάξι εννοώ για να την φτιά-

ξω. Έχω αλλάξει τρία μοτέρ και όλα τα ηλεκτρικά 

μόνος μου και το κλάξον είναι άπαιχτο από θόρυβο. 

Του έχω βάλει κόρνα τραίνου άλλο πράγμα. Είμαι ο 

φόβος και ο τρόμος στους δρόμους  με το πάτημα 

του κλάξον μου. Φόρεσε την ζώνη σου Ελίζαμπεθ 

μη μας γράψουν και μου χαλάσουν την διάθεση. 

Γκαζώνω. Κρατήσου. Πύραυλος είναι το εργαλείο.  

Η Ελίζαμπεθ δένεται με την ζώνη, φοράει  τα μεγά-

λα γυαλιά να μην την αναγνωρίσουν και αισθάνεται 

πολύ άσχημα με αυτόν  τον «πύραυλο». Τέτοιο    

ρεζιλίκι δεν το περίμενε ποτέ της αλλά τα λόγια του 

μπάτλερ την κάνουν  να ξεπεράσει τις εκρήξεις 

της… {υπομονή}. Ο Γιάννης την διαβάζει μέσα από 

την έκφραση της αλλά το απολαμβάνει δίπλα της. 

Μια όμορφη γυναίκα κάθεται δίπλα του και κυρίως 

είναι σιωπηλή. Σε όσα και αν της έλεγε και τις έδει-

χνε σαν ομορφιές του τόπου του σε αυτή  την του-

ριστική διαδρομή αυτή δεν κοίταζε τίποτα και προ-

τιμούσε να ανοίξει η γη και να την καταπιεί. Οι σι-

ωπές της είχαν να πουν πολλά για τον Γιάννη. Αρχί-

ζει να σουρουπώνει  και ο προορισμός του είναι το 

αεροδρόμιο Μαράθι. Ανοίγει ένα ραδιοφωνάκι και 

μια μουσική blues με το τραγούδι «me and mrs 

jones» από τον Billy Paul ακούγεται από ένα ραδιο-

φωνικό σταθμό. Για τον Γιάννη είναι πολύ όμορφο 
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αυτό  το τραγούδι, το έχει ακούσει άπειρες φορές 

και το σιγοτραγουδά. Το ηλιοβασίλεμα είναι πολύ 

κοντά και φτάνουν στο αεροδρόμιο. Η Ελίζαμπεθ 

είναι σιωπηλή, αλλά της αρέσει αυτό το τραγούδι. 

Την κάνει να ταξιδεύει και να ξεχνάει τις άσχημες 

εμπειρίες μαζί του. Τον αλήτη, τον άθλιο, μπορεί να 

χάλασε τις διακοπές και την ψυχολογία της, αλλά η 

λέξη {υπομονή} είναι πλέον χαραγμένη στην σκέψη 

της. Δεν θα του περάσει. Θα αποδείξει πως αντέχει. 

Το τραγούδι τελειώνει και ο Γιάννης κλείνει το   

ραδιοφωνάκι. Γυρίζει προς το μέρος της οδηγώντας 

και της λέει.  

- Είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Πάντα 

ονειρευόμουν να το μοιραστώ και να το χορέψω με 

κάποια που θα με αγαπήσει όσο εγώ. Δεν έτυχε πο-

τέ, αλλά ποτέ δεν λέω ποτέ. Έτσι με έμαθε να λέω 

μια νεραϊδίτσα. Εύχομαι μια μέρα να το χορέψω με 

μια γυναίκα που θα με αγαπήσει πραγματικά. Εσύ 

Ελίζαμπεθ; Άστο, μην απαντάς. Κάτι θα σκέφτεσαι 

και σε καταλαβαίνω. Ίσως τον ιππότη της ζωής σου 

που θα σε λατρέψει.  

(Και ρομαντικός ο άξεστος Γιάννης Αγιάννης μας 

βγήκε τώρα) σκέφτηκε μέσα της. (Δεν πείθομαι! 

Άξεστος και ρεμάλι είναι! Αλλά δεν βιάζομαι, όμως. 

Θα έρθει και η σειρά μου, και τότε... )  

Φτάνουν στο αεροδρόμιο και ο Γιάννης σταματάει 

δίπλα σε ένα αεροπλάνο παμπάλαιο και σχεδόν  

ετοιμόρροπο. Τουλάχιστον μετά τον πόλεμο του 
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σαράντα δείχνει, όμως δεν την ενδιαφέρει αυτό το 

συλλεκτικό κομμάτι όπως και τα άλλα αξιοθέατα 

στην ξενάγηση μαζί του. Αλλά οι βαλίτσες της γιατί 

είναι κρεμασμένες και δεμένες στα πλάγια στο    

ερείπιο αυτό; Αν είναι δυνατόν! Δεν… δεν… δεν 

μπορεί να… Όοοοοχι! Πόσο αλήτης είναι αυτός         

ο Γιάννης; Γιατί βρέθηκε στον δρόμο της; Τι έκανε 

στη ζωή της και πληρώνει αμαρτίες; Αλλά είπαμε…   

{υπομονή}. Δεν θα του περάσει.  

Ο Γιάννης ανοίγει την πόρτα του 2CV με την κλασι-

κή μπουνιά και μετά την δική της πόρτα.  

- Πως σου φαίνεται ο Πέπε μου; Κληρονομιά και 

αυτός από τον παππού μου. Ο παππούς μου υπήρξε 

λάτρης των αιθέρων και πολύ καλός πιλότος.        

Με έβαζε στα πόδια του από μικρό και με άφηνε   

να πιλοτάρω και εγώ. Για μένα ήταν το παιχνίδι μου 

από μικρός. Έμαθα πολλά μυστικά πλοήγησης από 

τον παππού μου και με εμπιστευόταν από  τα δώ-

δεκα χρόνια μου. Ήταν γυναικάς και όλες οι γυναί-

κες είχαν να το λένε. Μια φορά ερωτεύτηκε στη 

ζωή του και αυτή ήταν η γιαγιά μου. Ήταν όμορφο 

ζευγάρι, αλλά τι να σου λέω από ρομαντικές ιστορί-

ες. Παραμυθά θα με αποκαλούσες αν σου μίλαγα 

για τον έρωτα τους. Είμαι από χωρισμένους γονείς 

και με μεγάλωσε η γιαγιά και   ο παππούς μου πε-

ρισσότερο παρά η συγχωρεμένη  η μάνα μου. Δύ-

σκολα και φτωχά χρόνια αλλά με όμορφες στιγμές. 

Ο πατέρας μου ξενιτεύτηκε και δεν έμαθα ποτέ νέα 

του. Μα τι κάθομαι και σου λέω; Τι με κοιτάζεις με 
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απορία Ελίζαμπεθ; Φοβάσαι το αεροπλάνο μου; Θα 

ζήσεις την πιο όμορφη εμπειρία στον αέρα και στο 

υπόσχομαι. Κοίτα τα παλιά κράνη  των πιλότων με 

τα γυαλιά τους και δυο μπουφάν δερμάτινα εποχής. 

Τα προσέχω σαν τα μάτια μου. Φόρεσε τα να μην 

παγώσεις από τον αέρα  και θα αισθανθείς σαν τις 

παλιές καλές εποχές.  

Η Ελίζαμπεθ αισθάνεται μπερδεμένη. Λες να ζήσει 

μια αλλιώτικη εμπειρία με αυτό το παλιό αεροπλά-

νο; Πως θα ήταν με την κάσκα, τα γυαλιά και το 

μπουφάν άραγε; Δεν είναι και άσχημη ιδέα.            

Θα δοκιμάσει. Παίρνει την κάσκα και το μπουφάν, 

τα φοράει και αισθάνεται κάπως. Της αρέσει.           

Ο Γιάννης πάει για τυπικές διαδικασίες νηολογίου 

και αυτή είναι καθισμένη στην πίσω θέση του μο-

νοκινητήριου αεροπλάνου. Χαζεύει γύρω της και η 

ματιά της πέφτει άθελα της στο γραφείο που είναι 

μέσα αυτός. Τον βλέπει που έχει πιάσει από τους 

γιακάδες τον υπεύθυνο πτήσης, κάτι του λέει και 

τον αφήνει όταν ο άλλος του παραδίδει κάτι χαρτιά. 

Βγαίνει από το γραφείο και ανεβαίνει στην θέση 

του χειριστηρίου.  

- Γιατί τον έπιασες από τους γιακάδες τον υπεύθυ-

νο Γιάννη; Τι σου έκανε; 

- Έτσι έπρεπε Ελίζαμπεθ. Αν δεν τους τρίξεις τα 

δόντια πτήση δεν έχει. Και την θέλω αυτή την πτή-

ση μαζί σου. Θέλω να δεις ένα μικρό μέρος από τα 

Χανιά από ψηλά με το ηλιοβασίλεμα. Φόρεσε τα 
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γυαλιά του πιλότου. Είσαι πολύ γλυκιά με αυτό το 

μπουφάν και την κάσκα. Ετοιμάσου, ξεκινάμε.  

Οι στροφές του κινητήρα ανεβαίνουν, το μονοκινη-

τήριο είναι στην τελική ευθεία, ο Γιάννης  τα δίνει 

όλα. Σηκώνεται με απόλυτη επιτυχία, η Ελίζαμπεθ 

αισθάνεται καλύτερα και κοιτάζει το τοπίο από 

ψηλά. Αναπνέει αλλιώτικο αέρα και έχει αφεθεί 

στην ομορφιά της φύσης μέσα από το ηλιοβασίλε-

μα. Επιτέλους και κάτι όμορφο σήμερα.  
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Η πτώση 

Οι δυνατές φωνές του Γιάννη λόγω του αέρα και 

του θορύβου του κινητήρα την επαναφέρουν.  

- Σου αρέσει Ελίζαμπεθ; Δεν είναι όλα ένα όνειρο 

από ψηλά; 

- Πολύ, του απαντάει και αυτή φωνάζοντας. Που με 

πας; Που είμαστε Γιάννη; Είναι όλα πολύ όμορφα. 

Είσαι καλός πιλότος τελικά.  

- Να σου πω μια αλήθεια Ελίζαμπεθ; Αλλού πήγαι-

να, αλλά δεν το βλέπω να φτάνουμε αλλά ούτε και 

να γυρίσουμε πίσω! Έχουμε πρόβλημα με τα ηλε-

κτρικά στο αεροπλάνο. Ο κινητήρας δεν υπακούει 

με το γκάζι. Η πυξίδα και το υψόμετρο είναι νεκρά, 

χάνουμε ύψος αλλά μη φοβάσαι. Κάπου θα βρω να 

το προσγειώσω. Θα τα καταφέρω.  

Η Ελίζαμπεθ χλομιάζει και αρχίζει να φοβάται αλλά 

ο Γιάννης είναι πολύ ψύχραιμος. Το σκάφος χάνει 

ύψος και πρέπει να το σηκώσει πιο ψηλά.              

Της φωνάζει πολύ δυνατά και αγανακτισμένος αυ-

τή την φορά.  

- Ελίζαμπεθ έχουμε πολύ βάρος! Λύσε το σκοινί που 

είναι από την δεξιά μεριά. Θα πετάξουμε τα περιττά 

βάρη. Σήκω από το κάθισμα σου και λύσε το!       

Έχουμε πολύ λίγο χρόνο στην διάθεση μας! Αν δεν 

το κάνεις θα τσακιστούμε! Κάντο τώρα! 
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Η Ελίζαμπεθ έχει παγώσει από τα λόγια του και τα 

έχει χαμένα. Είναι ανίκανη και ακίνητη. Ο Γιάννης 

αφήνει το πηδάλιο, σηκώνεται από το κάθισμα του 

και πάει πίσω στην μεριά της. Κρατιέται από μια 

λαβή και με το άλλο του χέρι προσπαθεί να λύσει 

τον κόμπο από τα σκοινιά. Το αεροπλάνο είναι ακυ-

βέρνητο αλλά αυτός επιμένει. Πιάνει επιτέλους το 

σκοινί και λύνει με μια απότομη κίνηση τον κόμπο. 

Οι βαλίτσες της Ελίζαμπεθ και όλα της τα υπάρχο-

ντα πέφτουν στην θάλασσα, αυτή είναι κατακίτρι-

νη από τον φόβο της, αυτός με βιαστικές κινήσεις 

ξανακάθεται και κρατάει γερά το χειριστήριο. Είναι 

αργά και δεν προλαβαίνει να σηκώσει το αεροπλά-

νο που είναι πολύ χαμηλά προς την θάλασσα και 

πιο μπροστά μια παραλία με ένα λόφο απέναντι 

του.  

- Ελίζαμπεθ αναγκαστική προσγείωση! Κρατήσου 

από τις λαβές στα πλάγια με δύναμη και βάλε το 

κεφάλι στα γόνατα σου! Θα το ρίξω κοντά στην   

παραλία διακόσια μέτρα πιο πριν. Πέπε μη με προ-

δώσεις, ακούς; 

Η Ελίζαμπεθ κάνει ότι της λέει, έχει βάλει  τα κλά-

ματα από τον φόβο της και προσεύχεται περιμένο-

ντας καρτερικά το μοιραίο γεγονός. Το σκάφος 

γλύφει την θάλασσα με τις ρόδες του και κατεβαί-

νει γλυκά με την κοιλιά. Σβήνει ο κινητήρας εντε-

λώς από τα νερά και ακολουθεί μια διαδρομή προς 

την παραλία. Ένας μεταλλικός θόρυβος, ένα απότο-

μο χτύπημα, ένα δυνατό τράνταγμα και μετά τίπο-
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τα. Απόλυτη ησυχία. Αυτό ήταν. Όλα τελείωσαν  

εντελώς απρόσμενα. 

Ο Γιάννης παίρνει μια βαθειά ανάσα, η Ελίζαμπεθ 

είναι σιωπηλή, κατατρομαγμένη και με κλειστά τα 

μάτια αλλά η φωνή του την κάνει να ξεφύγει λίγο 

από την τρομάρα της και να συνειδητοποιήσει μέσα 

της πως ζει ακόμα. 

- Ουφ! Άλλο πάλι και τούτο σήμερα. Καλά το έλεγα 

πως η μέρα ξεκίνησε στραβά με τον γρουσούζη τον 

καφετζή. Δεν θα βγει ζωντανός από τα χέρια μου 

έτσι και γυρίσω ζωντανός πίσω! Ελίζαμπεθ είσαι 

καλά; … Ελίζαμπεθ;  

Γυρίζει και την κοιτάζει, αυτή είναι σκυμμένη, κά-

τασπρη και έντρομη. Πάει προς την μεριά της και 

την χαϊδεύει απαλά στα χέρια λέγοντας της.  

- Έλα, όλα τελείωσαν. Το κακό όνειρο έφυγε. Ζούμε 

και αυτό έχει σημασία. Αξίες ζωής. Βγες από την 

θέση σου. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Χάσαμε 

τα πάντα, αλλά σημασία έχει πως ζούμε ακόμα. Δεν 

μου αρέσει και ο καιρός τώρα που τον βλέπω. Από-

τομα σύννεφα μας πλησιάζουν. Άσχημο μπουρίνι 

έρχεται από το πουθενά. Δεν το είχα προβλέψει και 

απορώ πως μου ξέφυγε από τους υπολογισμούς 

μου. Τουλάχιστον απέχουμε από την παραλία περί-

που διακόσια μέτρα. Τυχεροί είμαστε.  

Η Ελίζαμπεθ αρχίζει να συνέρχεται από το σοκ, κοι-

τάζει τον Γιάννη που είναι ψύχραιμος και της χαμο-
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γελάει με κατανόηση κρατώντας τα χέρια της που 

είναι παγωμένα. Τόσο ψύχραιμος είναι μετά από 

αυτό το γεγονός; Δεν ένοιωσε κάτι μέσα του σαν 

συναίσθημα φόβου; Σηκώνεται από το κάθισμα της 

και κοιτάζει το τοπίο γύρω της και τον Πέπε. Το 

παλιό αεροσκάφος είναι σχεδόν διαλυμένο, έχουν 

σπάσει τα φτερά και επιπλέουν και ο έλικας έχει 

μείνει ο μισός. Νερά έχουν μπει στο πιλοτήριο από 

τη μεριά του πιλότου και αρχίζουν να μπαίνουν και 

από τη δική της. Ο Γιάννης βγάζει ένα μικρό αδιά-

βροχο και επιπλέοντα σάκο κάτω από το κάθισμά 

του, βγάζει τις μπότες του και τις δένει πάνω σε 

αυτόν, τον φορτώνεται στην πλάτη του με τους 

ιμάντες και δένει στο πόδι του ένα τεράστιο μαχαί-

ρι της ζούγκλας με δερμάτινη θήκη. Βουτάει στη 

θάλασσα και κάνει νόημα  στην Ελίζαμπεθ να βου-

τήξει και αυτή. Όμως φοβάται τη θάλασσα που αρ-

χίζει να βγάζει κύμα.  

- Πέσε στη θάλασσα! Βγάλε τα παπούτσια σου και 

βούτηξε. Πέσε, δεν έχουμε χρόνο!   Η θάλασσα φου-

σκώνει επικίνδυνα με τον αέρα και ο Πέπε κοντεύει 

να βουλιάξει,  καθώς τον παρασέρνουν τα κύματα. 

Πέσε στην θάλασσα, Ελίζαμπεθ!  

Αυτή τρέμει από τον φόβο της αλλά ο Γιάννης είναι 

πολύ επιβλητικός και αλλιώτικος με το ύφος του. 

Τα σύννεφα πυκνώνουν και η θάλασσα φουσκώνει 

άγρια. Δεν μπορεί να βουτήξει στην θάλασσα και τα 

έχει χαμένα. Ο Γιάννης κολυμπάει με δύναμη προς 

το μέρος της και πιάνεται από ένα σημείο του αε-
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ροσκάφους, ανεβαίνει δίπλα της, της βγάζει με βία 

τις γόβες, τις βάζει ανάμεσα στο μπουφάν του και 

την σπρώχνει με δύναμη στην θάλασσα λέγοντας 

της.  

- Λυπάμαι, αλλά έτσι πρέπει να γίνει! Δεν έχουμε 

καθόλου περιθώριο χρόνου για πολλές σκέψεις. 

Η Ελίζαμπεθ πέφτει  στη θάλασσα και από το σοκ 

είναι αδύναμη, δε μπορεί να  κολυμπήσει, πίνει πολ-

λές γουλιές από θάλασσα. Έτσι όπως την έριξε με 

δύναμη το μενταγιόν της μπερδεύτηκε με τις κινή-

σεις του και του έμεινε στο χέρι. Το βάζει γρήγορα 

στον σάκο του, βουτάει με σιγουριά και την πλη-

σιάζει πιάνοντάς την από την μέση με το ένα χέρι 

ενώ με το άλλο να κολυμπάει προς την ακτή. Το  

κύμα δυναμώνει από τον αέρα και τους σπρώχνει 

προς την παραλία. Αρχίζει να σκοτεινιάζει και ξε-

σπάει  μπόρα. Απέχουν ελάχιστα από την παραλία, 

αλλά τα κύματα είναι πολύ εχθρικά μαζί τους.          

Ο Γιάννης μετράει το σκάσιμο των κυμάτων και 

υπολογίζει  πως το τέταρτο κύμα θα τους φέρει 

στην παραλία με την λιγότερη ορμή. Κοιτάζει την 

Ελίζαμπεθ και της φωνάζει επιβλητικά.  

- Στο τέταρτο κύμα παίρνουμε φόρα, θα μας αφήσει 

στην παραλία αλλά πρέπει να τρέξουμε να προλά-

βουμε να βγούμε  πριν μας παρασύρει πίσω,    α-

κούς; Θα κάνεις αυτό που σου λέω; Πίστεψε με, θα 

τα καταφέρουμε. Εμπιστέψου με!  Όλα ή τίποτα 

Ελίζαμπεθ! Ρίσκα είναι όλα. Σύμφωνοι; 
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Η Ελίζαμπεθ φοβισμένη πάντα του κάνει νόημα 

λέγοντάς του πως τον εμπιστεύεται. Πράγματι με 

το τέταρτο κύμα βγαίνουν στην παραλία και τρέ-

χουν προς την αμμουδιά. Ο σάκος του Γιάννη φεύ-

γει από τον ώμο του και του τον παρασέρνουν τα 

κύματα. Η Ελίζαμπεθ πατάει γερά στην άμμο, την 

κοιτάζει, κοιτάζει και τον σάκο, βγάζει τα ρούχα 

του  για να αισθάνεται άνετα στις κινήσεις του  και 

ξαναβουτά στα κύματα. Ο σάκος για αυτόν είναι 

πολύτιμος.     Η Ελίζαμπεθ είναι βρεγμένη,  έχει πε-

ράσει τρομερό σοκ και ο Γιάννης δεν είναι δίπλα 

της. Δεν έχει κανένα στήριγμα, είναι εντελώς αβοή-

θητη στο πουθενά και τον κοιτάζει με αγωνία να  

προσπαθεί να πιάσει τον σάκο παλεύοντας με τα 

κύματα. Έχει περάσει αρκετή ώρα, η αγωνία της γι’ 

αυτόν όλο και μεγαλώνει. Δεν βλέπει τίποτα γύρω 

της και όλα είναι αμυδρά. Ξεσπάει σε κλάματα και 

πάλι. Πάει, χάθηκαν όλα. Είναι μόνη της στο πουθε-

νά με τις χειρότερες καιρικές συνθήκες και περιμέ-

νει καρτερικά. Η ώρα γεμάτη με τις αγωνίες της 

κυλάει ατελείωτα, η θάλασσα αρχίζει να ηρεμεί και 

τα σύννεφα υποχωρούν. Λίγο φως του φεγγαριού 

είναι η συντροφιά της και μπορεί να δει την θά-

λασσα και γύρω της. Πουθενά ο Γιάννης. Κρυώνει 

πολύ. Η μόνη της παρηγοριά είναι  οι σκέψεις της 

πλέον. Απορεί πώς μέσα σε τόσο λίγες ώρες όλα 

ανατράπηκαν στη ζωή της και πόσα άλλαξαν μέσα 

της μέσα από την απρόσμενη πραγματικότητα που 

έζησε σήμερα. Είχε τα πάντα μα τώρα δεν έχει τί-

ποτα. Υπήρξε βασίλισσα στη ζωή της μα τώρα ζει 



Λαίδη και αλήτης 

 
 

39 
 

ολομόναχη σε ένα ερημικό μέρος. Είναι πολύ κου-

ρασμένη και οι σκέψεις της την οδηγούν στον ύπνο. 

Έχει ξαπλώσει  στην παραλία, είναι σε στάση εμ-

βρύου προσπαθώντας να ζεσταθεί με το μπουφάν 

του πιλότου και την κάσκα μέχρι να στεγνώσουν τα 

ρούχα της.  
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Επιβίωση 

 

Έχει γλυκοξημερώσει και κοιμάται ακόμα στην ίδια 

στάση. Αισθάνεται ένα χέρι να την ακουμπά στο 

μάγουλο και πετάγεται απότομα φοβισμένη. Είναι  

ο Γιάννης με ένα καλοσυνάτο χαμόγελο και βλέμμα 

στο πλάι της και πολύ κοντά της.  

- Ελίζαμπεθ πως αισθάνεσαι; Ξέρω πως ίσως πέρα-

σες τις πιο άσχημες στιγμές της ζωής σου, αλλά δεν 

θα ήθελα ποτέ να σου συμβεί αυτό. Συγχώρεσε με. 

Θέλω να είσαι καλά. Αυτό μόνο. Μόνο αυτό.  

Η Ελίζαμπεθ τον αγκαλιάζει και τον δένει με τα χέ-

ρια της πολύ σφιχτά πάνω της. Βάζει τα κλάματα 

από χαρά λέγοντάς του.  

- Ζεις Γιάννη μου και αυτό έχει σημασία. Περίμενα 

με αγωνία να σε δω να βγαίνεις από τα κύματα αλ-

λά δεν μπορώ να σου περιγράψω το πόσο πολύ ά-

σχημα ένοιωσα όταν σε είδα να χάνεσαι. Μη με α-

φήσεις μόνη σε αυτό το ερημονήσι. Πες μου πως 

θα…  

- Πως θα σε προσέχω. Στο υπόσχομαι. Θα ζήσουμε 

μαζί μέχρι να μας βρουν. Μαζί μου δεν θα χαθείς. 

Θα σε μάθω να επιβιώνεις δίπλα μου. Έχω τον σάκο 

με διάφορα απαραίτητα. Τσικουδιά, τσικουδιά και 

τσικουδιά, ένα νεράκι, μια μάσκα ψαρέματος, πετο-

νιές, μερικά εργαλεία και το μαχαίρι μου. Κοίτα τις 

γόβες σου δίπλα στα ρούχα μου. Είναι βρεγμένες 
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αλλά θα τις στεγνώσει ο ήλιος. Θα στις κάνω γόβες 

για την άμμο και θα αποχτήσουν μεγαλύτερη αξία 

όπως και το φόρεμα σου. Σιγά σιγά όμως. Ξεκουρά-

σου λίγο γιατί μετά θα αρχίζουν τα μαθήματα επι-

βίωσης. Δεν είναι όλα αγκαλιές.  

- Τι εννοείς Γιάννη; Τι σημαίνει επιβίωση; Θέλεις να 

πεις πως εγώ και εσύ θα… 

- Πως θα μάθεις να επιβιώνεις μαζί μου και εγώ μα-

ζί σου. Όσο αντέξουμε μεταξύ μας. Έμαθα να μοι-

ράζομαι τη ζωή στα εύκολα και στα δύσκολα λαίδη 

Ελίζαμπεθ όμως δεν είναι όλα εύκολα. Πρέπει να 

αποδείξουμε τις αξίες μας και πόσο αξίζουμε. Σε 

λίγο θα διψάσουμε και θα πεινάσουμε. Πρέπει να 

βρούμε λύσεις. Θα με βοηθάς και θα σε βοηθάω. 

Είμαστε μόνοι σε αυτό το άγνωστο για σένα μέρος. 

Γραμβούσα το λένε, έχει μια σπηλιά πιο πάνω και 

έχει μια όμορφη ιστορία. Έχει το ναυάγιο ενός κα-

ραβιού και από εδώ και πέρα θα του κρατάει συ-

ντροφιά ο Πέπε μου. Έχω δει το τοπίο από ψηλά,  

το έζησα μια φορά πραγματικά κάποτε μικρός,   

ονειρεύτηκα μαζί του γιατί μέσα από αυτό μαγεύ-

τηκα. Όμως δεν το γεύτηκα έτσι όπως θα ήθελα να 

το ζήσω μέσα από την φαντασία μου αλλά δεν θα 

το ξεχάσω ποτέ μου σαν μέρος. Σε πέντε ώρες ο  

ήλιος θα είναι καυτός στην κορύφωση του. Πρέπει 

να επιβιώσουμε. Θα τα καταφέρεις; Φόρεσε τις γό-

βες σου και ξεκίνα να μαζεύεις ξύλα να ανάψουμε 

φωτιά. Πρέπει να χωριστούμε γιατί θα ψάξω να 

βρω κάτι να φάμε. Έχουμε να φάμε από χτες και σε 
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λίγο το στομάχι μας θα ζητάει τροφή. Φόρεσε τις 

γόβες σου και ξεκίνα να μαζεύεις ξύλα για αρχή.  

Η Ελίζαμπεθ τον κοιτάζει με απορία. Πως από τόσο 

τρυφερός μαζί της έγινε ξαφνικά αδιάφορος απέ-

ναντί της; Γιατί άλλαξε τόσο πολύ; Θύμωσε αλλά 

δεν το έδειξε. Θα επιβίωνε και δεν τον έχει ανάγκη. 

Θα του το αποδείξει. 

- Πολύ καλά κύριε Γιάννη! Σε αυτές τις περιπτώσεις 

δεν υπάρχουν συναισθηματισμοί αλλά επιβίωση 

όπως λες! Φοράω τις γόβες μου και πάω να μαζέψω 

κλαδιά να ανάψουμε φωτιά! Το έχω δει σε πολλά 

ντοκιμαντέρ πως όλοι οι ναυαγοί το πρώτο πράγμα 

που έχουν  να κάνουν είναι να ανάψουν φωτιά. Είχα 

κάνει πρόσκοπος μικρή εγώ κύριε Γιάννη! Λέτε να 

είμαι άσχετη επιβίωσης; Όμως είστε γάιδαρος να το 

ξέρετε! Δεν συμπεριφέρονται έτσι σε μια λαίδη!  

Την προσέχουν σαν τα μάτια τους! 

Η Ελίζαμπεθ τον απωθεί με άγριο βλέμμα και ση-

κώνεται. Με σίγουρα βήματα περπατάει στην άμμο 

και φοράει τις γόβες της. Δείχνει περήφανη κοιτώ-

ντας τον θυμωμένη θέλοντας να του αποδείξει πως 

είναι άξια για όλα και δεν τον έχει ανάγκη. Παραπα-

τάει γιατί τα τακούνια της και  η στενή της φούστα 

δεν είναι για περπάτημα στην άμμο. Ξαναβρίσκει 

την ισορροπία της κοιτώντας τον με άγριο και α-

ποφασισμένο βλέμμα. Όχι που θα του περάσει του 

αλήτη. Στον τρίτο βηματισμό οι γόβες της την προ-

δίδουν και πέφτει στην άμμο. Ο Γιάννης την καμα-
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ρώνει χαμογελώντας ξαπλωμένος στο πλάι ακου-

μπώντας υπό γωνία το χέρι του στο κεφάλι του. 

Γλυκιά είναι μέσα από το πείσμα της. Εγωιστίτσα 

και πεισματάρα η λαίδη με ένα υφάκι, μα ένα υφά-

κι… Για φίλημα είναι αλλά ο σκοπός είναι σκοπός.  

Η επιβίωση πάνω από όλα. Σηκώνεται, την προ-

σπερνάει αδιάφορα, φτάνει στον σάκο του και πιά-

νει το μεγάλο μαχαίρι της ζούγκλας. Το βγάζει από 

την θήκη του και με σίγουρο βήμα φτάνει μπροστά 

της. Αυτή είναι σε ανάσκελη στάση με τους αγκώ-

νες να ακουμπούν στην άμμο και το υπόλοιπο σώμα 

της να κρατιέται από αυτούς. Τι το θέλει το μεγάλο 

μαχαίρι και την πλησιάζει με τόση σιγουριά; Γιατί 

γυαλίζουν τα μάτια του τόσο πολύ; Αισθάνεται έρ-

μαιο στο βλέμμα του και οι σκέψεις της τρέχουν με 

χίλια και προς το κακό. Ναι, θα την κομματιάσει!  

Θα τρελάθηκε ο Γιάννης! Αρχίζει και τρέμει μέσα 

στις αγωνιώδεις σκέψεις της. Περιμένει καρτερικά 

το χτύπημα του, όμως αυτός απαθής και με χαμό-

γελο κάθεται δίπλα της με τα γόνατα και αυτή τρέ-

μει. Τα μάτια της είναι έντρομα και του ψελλίζει.  

- Όχι Γιάννη! Μη μου το κάνεις αυτό! Δεν πρέπει! 

Θα κάνω ότι μου πεις αρκεί να μη με σκοτώσεις! 

Άσε με τουλάχιστον να πάρω μια τελευταία ανάσα 

και να σκεφτώ πως…  

Αυτός είναι αποφασισμένος. Της βγάζει τις γόβες, 

τις αφήνει στην άμμο στο πλάι και με μια αποφασι-

στική κίνηση σηκώνει το μαχαίρι της ζούγκλας. Η 

Ελίζαμπεθ περιμένει το μοιραίο άδικο χτύπημα του. 
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Αυτός με δυό χτυπήματα κόβει τα τακούνια από τις 

γόβες, πιάνει την αριστερή γάμπα της, την φέρνει 

πολύ κοντά του και της φοράει την αριστερή γόβα. 

Μετά κάνει το ίδιο και με το δεξί πόδι της, αλλά κα-

θυστερεί να το αφήσει κάτω. Η Ελίζαμπεθ συνέρ-

χεται, ανασαίνει βαριά, κάποια στιγμή ανοίγει τα 

μάτια της  και τον κοιτάζει. Τρέμει σύγκορμη όμως 

δεν συνέβη αυτό που φαντάστηκε. Αυτός ο καημέ-

νος της έφτιαξε τα παπούτσια για να περπατάει 

στην άμμο και αυτή τον παρεξήγησε. Αισθάνεται 

καλύτερα μέσα από το χαμόγελο του και είναι σί-

γουρη πως τον παρεξήγησε άθελα της. Αλλά γιατί 

είναι τόσο απρόβλεπτος και όλο τον παρεξηγεί; 

- Γιάννη πόσο δίκιο έχεις και εγώ σε παρεξήγησα με 

την κίνηση σου απέναντι μου. Σε ευχαριστώ για τις 

γόβες, αλλά το βλέμμα σου τι ζητάει ακόμα; Γιατί 

κοιτάς την φούστα μου; Μπορεί να είναι βρώμικη 

αλλά… ΙΙΙΙΙ !!! Τι πας να κάνεις; Ντροπή σου και εγώ 

σε εμπιστεύτηκα! Είσαι αλήτης! Μην τολμήσεις  

ακούς; Ξεδιάντροπε !  Θα φας χαστούκι! Μη!!!                   

Ο Γιάννης με μια σίγουρη κίνηση του, πιάνει την 

φούστα της με τα δυο του χέρια και είναι αποφασι-

σμένος για όλα. Της σκίζει την φούστα  στο πλάι 

λίγο πριν φανεί το εσώρουχο της λέγοντας της ταυ-

τόχρονα.  

- Παίζω με τους δικούς μου κανόνες πλέον και ξέρω 

να παίζω καλά Ελίζαμπεθ. Μόνοι μείναμε σε αυτό 

το άγριο μέρος. Δεν με ξέρεις καλά αλλά θα με μά-
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θεις. Και να ξέρεις πως αυτό που θα σου κάνω είναι 

για…  

Δεν προλαβαίνει να ολοκληρώσει την πρόταση του 

και μια μεγάλη πέτρα στο κεφάλι του είναι                

η απάντηση από την Ελίζαμπεθ. Αυτό ήταν. Τον 

άφησε ξερό δίπλα της με την πρώτη. Είναι αμίλητος 

και ακίνητος. Αυτή συνειδητοποιεί το μέγεθος της 

κατάστασης, τον κοιτάζει με τα κλειστά μάτια και 

το αίμα να τρέχει από το μέτωπο του. Τον σκότωσε 

σκέφτηκε. Ήταν ο μοναδικός άνθρωπος δίπλα στο 

πλευρό της, την βοήθησε στα πάντα, αλλά με την 

απερισκεψία της τον σκότωσε. Τον αγκαλιάζει    

βάζοντας τα κλάματα λέγοντας του.  

- Γιάννη δεν το ήθελα! Γιάννη μου ξύπνα! Πες μου 

πως είσαι καλά σε παρακαλώ! Δεν το ήθελα σου 

λέω! Σε σκότωσα τόσο πολύ; Μίλα μου Γιάννη μου. 

Μίλα μου σε παρακαλώ και σου υπόσχομαι πως δεν 

θα το ξανακάνω. Συγχώρεσε με. Θα κάνω τα πάντα 

και θα σε ακολουθώ σε όσα και αν μου λες. Μίλα 

μου μόνο. Μίλα μου. Πες κάτι.  

Κλαίει δίπλα στο πρόσωπό του και για μια στιγμή 

αισθάνεται ένα χέρι να την αγκαλιάζει και να την 

φέρνει πιο κοντά του. Γυρίζει και τον κοιτάζει,    

αυτός είναι με κλειστά μάτια αλλά η έκφραση του 

έχει ένα χαμόγελο. Τον αλήτη! Ζει, έκανε πως πόνε-

σε πολύ αλλά κατά βάθος την κορόιδευε!  
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- Ελίζαμπεθ, τρέχει πολύ αίμα; Τι είναι αυτό που 

μου συμβαίνει τώρα δυο μέρες; Αν δεν μου ανοίξουν 

την μύτη στο ξύλο και αν δεν ματώσω κάτι δεν θα 

μου πάει καλά. Βαράς δυνατά πάντως. Αντέχω ό-

μως. Έχω φάει το ξύλο της αρκούδας στη ζωή μου 

αλλά και έχω δώσει αρκετό. Με συμπαθείς τουλάχι-

στον λαίδη Ελίζαμπεθ; Εγώ πολύ, άσχετα αν με 

χτύπησες και δεν το περίμενα. Σου έσκισα το φόρε-

μα που σε στένευε γιατί ήθελα να περπατάς άνετα 

σε κάθε σου κίνηση. Το έκανα για το καλό σου αλ-

λά… Δεν αισθάνομαι καλά. Έχω τάση λιποθυμίας. 

Ζαλίζομαι.  

Ο Γιάννης ξανακλείνει τα μάτια του και είναι πραγ-

ματικά λιπόθυμος. Πάλεψε με τα κύματα όλο το 

βράδυ για να βρει τον σάκο επιβίωσης, ήταν πάρα 

πολύ κουρασμένος αλλά δεν της το έδειξε ούτε για 

μια στιγμή, αλλά προδόθηκε από την πέτρα που 

έφαγε στο κεφάλι. Αυτή τον κοιτάζει και είναι     

σίγουρη πως κοιμάται. Είναι δίπλα του, τον έχει     

αγκαλιά και του χαϊδεύει το κεφάλι. Ο αλήτης της. 

Το ρεμάλι της. Δεν την νοιάζει που δεν απαντάει 

όσο είναι λιπόθυμος, αλλά ξέρει πως αισθάνεται 

πραγματικά μια σιγουριά μαζί του. Του δίνει ένα 

φιλί στο μάγουλο, αλλά θέλει να του χαρίσει κάτι 

ακόμα περισσότερο. Τον φιλάει απαλά στα χείλη 

και τον χαϊδεύει λέγοντας του ψιθυριστά.  

- Μόνοι μείναμε πια Γιάννη μου. Γιατί μαζί σου ζω 

τις μεγαλύτερες και αληθινές αξίες ζωής; Είσαι ρε-

μάλι, αλλά ευγενικό ρεμάλι τελικά. Είσαι ο πιο     
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απρόβλεπτος άντρας που γνώρισα ποτέ, αλλά δεν 

θα σου περάσει. Θα περάσει το δικό μου. Αλήτη.  

Αργότερα ο Γιάννης ξυπνάει μέσα από την κούραση 

του, κοιτάζει γύρω του αλλά η Ελίζαμπεθ πουθενά. 

Που είναι; Που χάθηκε; Είναι καλά; Είναι μόνη της 

αλλά πόσο μόνη και που; Με κουρασμένες κινήσεις 

σηκώνεται κοιτάζοντας γύρω του. Πιο πέρα και πί-

σω του βλέπει πολλά ξύλα το ένα πάνω στο άλλο 

που δεν υπήρχαν. Και μετά από μακριά βλέπει μια 

φιγούρα να κουβαλάει και άλλα ξύλα. Το μουτράκι 

της Ελίζαμπεθ είναι αυτό. Τα καταφέρνει με το σί-

γουρο περπάτημα της και δεν δείχνει κουρασμένη 

με τα ξύλα που κουβαλάει μαζί της. Την καμαρώνει 

και πηγαίνει να την βοηθήσει. Είναι κουρασμένη 

αλλά δεν το δείχνει με το βλέμμα της αλλά αισθάνε-

ται πολύ περήφανη. Ο αλήτης είναι ξυπόλητος,   

αλλά της χαρίζει ένα τόσο όμορφο χαμόγελο λέγο-

ντας της.  

- Μπορείς να μου χαρίσεις όσα κρατάς λαίδη Ελίζα-

μπεθ; Μπορώ να μοιραστώ μαζί σου όσα μου    

προσφέρεις με τον τρόπο της κούρασης σου;  

Αυτή τον κοιτάζει και λάμπει ολόκληρη μέσα της. 

Τα κατάφερε και μάλιστα με το παραπάνω. Τον 

κοιτάζει με το πιο αληθινό χαμόγελο της, εναποθέ-

τει στα χέρια του την κούραση της και αυτός φορ-

τώνεται τα ξύλα και περπατάει δίπλα της. Δεν της 

λέει κάτι αλλά την ακολουθεί με τις σιωπές και το 

αληθινό χαμόγελο του σε κάθε ματιά της. Την κα-
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μαρώνει αλλά και αυτή τον καμαρώνει. Αισθάνεται 

την κατανόηση του, την αλήθεια του και νοιώθει 

μέσα στην σκέψη της πως... Και πόσα ακόμα σκέ-

φτεται. Αυτός εναποθέτει τα ξύλα μαζί με τα άλλα, 

έχουν μαζευτεί πάρα πολλά, από φωτιά όμως;   Τώ-

ρα θα τις ανάψει φωτιές με τον τρόπο του.    Μαθή-

ματα επιβίωσης είναι αυτά. 

- Ελίζαμπεθ μάζεψες τόσα πολλά ξύλα; Μπράβο. 

Κουράστηκες πολύ αλλά τα κατάφερες στο τέλος. 

Συγχαρητήρια για όσα έκανες μέσα από τόσες επί-

πονες προσπάθειες, πραγματικά σε παραδέχομαι. 

Πάρε λίγα από τα ξύλα και άναψε τα. Πάω με τη 

σειρά μου να βρω κάτι πρόχειρο να φάμε. Πρώτη 

μέρα προσαρμογής είναι αλλά  θα τα καταφέρουμε. 

Βρες ένα τρόπο να ανάψεις τη φωτιά και σαν γυ-

ναίκα που είσαι σκέψου ποιο σημείο θα ήθελες να 

μετατρέψουμε σε κατάλυμα. Προβλέπω πως Θα μας 

κάψει ο ήλιος. Το λένε τα «μερομήνια μου». «Κόλα-

ση» θα είναι οι επόμενες μέρες μου μαζί σου και 

εσένα οι δικές σου μαζί μου.  

Μα τι της λέει πάλι; Εκεί που αυτή αισθανόταν ό-

μορφα την ξανάφερε στην πραγματικότητα. Πριν 

ήταν πολύ γλυκός μαζί της και τώρα είναι εντελώς 

αδιάφορος σε όσα της είπε. Α το γαϊδούρι!  

Ο Γιάννης ανοίγει τον σάκο και βγάζει μια μάσκα 

θαλάσσης. Γδύνεται, μένει με το εσώρουχο και βου-

τάει στην θάλασσα και αυτή είναι όλο νεύρα από 

την συμπεριφορά του. Ο ήλιος καίει πραγματικά και 
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διψάει πολύ. Ιδρώνει, το στόμα της στεγνώνει αλλά 

που να βρει νερό. Ας είχε ένα ποτήρι δροσερό νερό 

και θα το πλήρωνε όσο όσο, αλλά με τι λεφτά; Εδώ 

δεν υπάρχει τίποτα παρά μόνο νεκρό τοπίο. Ας πέρ-

ναγε ένα ιπτάμενος παγωτατζής έστω για χάρη της. 

Αυτός ψαρεύει εκεί κοντά και αυτή είναι αποκαρ-

διωμένη. Κοιτάζει τον σάκο του, τρέχει προς αυτόν 

και τον ανοίγει. Απίστευτο! Τρία πλαστικά μπουκά-

λια του νερού γεμάτα και ένα σκούρο μπουκαλάκι. 

Από την λαχτάρα της ανοίγει ένα μπουκάλι και 

τραβάει δυο δυνατές γουλιές. Τα μάτια της γουρ-

λώνουν, πνίγεται και νοιώθει ένα κάψιμο στον λαι-

μό της. Δεν είναι νερό αλλά κάτι που της έκαψε το 

λαιμό. Φτύνει αυτό που ήπιε και τρέχει βουτώντας 

στη θάλασσα να σβήσει  το κάψιμο. Πίνει μερικές 

γουλιές από θάλασσα και αρχίζει και συνέρχεται. 

Καλά να πάθει. Ας επέλεγε τον σκούρο μπουκαλάκι 

που είχε νερό. Τουλάχιστον βράχηκε και ξεδίψασε. 

Όλο ταραχές περνάει. Καλύτερα να κολυμπήσει  

λίγο. Βλέπει ότι αυτός ψαρεύει πιο πέρα και αυτή 

δεν ανησυχεί. Βγάζει την φούστα και το πουκάμισο 

της και μένει με τα πανάκριβα επώνυμα σατέν   

εσώρουχα της. Κολυμπάει και αισθάνεται όμορφα. 

Τα καταγάλανα νερά την ηρεμούν και ξεχνιέται. 

Επιτέλους και κάτι όμορφο σήμερα για αυτήν. Κλεί-

νει τα μάτια της χαλαρωμένη, είναι ανάσκελα και 

κολυμπάει με αργές κινήσεις απολαμβάνοντας την 

θάλασσα. Ξεχνιέται. Μια φωνή της αποσπάει την 

προσοχή.  
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- Το ρίξαμε στο κολύμπι τώρα Ελίζαμπεθ; Το απο-

λαμβάνουμε κιόλας διαπιστώνω. Εγώ θαλασσοπνί-

γομαι και εσύ το χαβαδάκι σου. Χαλάλι σου γιατί 

είναι η πρώτη σου μέρα μαζί μου. Γοργόνα μου εσύ. 

Χαρώτο. Γλυκουλίνι μου. 

Αυτή τον κοιτάζει παραξενεμένη με όσα της είπε. 

Κολυμπάει απολαμβάνοντας την θάλασσα και του 

απαντάει πειραχτικά. Της αρέσει που την πειράζει. 

- Μάλιστα αφέντη. Το μπάνιο μου το απολαμβάνω 

και το ευχαριστιέμαι. Σου ζήτησα να φάω; Όχι.   

Αλλά τι καλό ψάρεψες θαλασσοδαρμένε ψαρά; 

Μπα, αχινούς έβγαλες; Δεν έβγαλες κανένα μεγάλο 

ψάρι; Ψαρά μου εσύ! χαχαχαχα.  

- Αστειάκια, αστειάκια; Αχουτό! Γρήγορα έξω και 

στρώσε τραπέζι!  

- Ανώμαλος είσαι; Καλέ πιο τραπέζι; Που το βλέπεις 

εσύ και δεν το βλέπω εγώ ; Σε χτύπησε ο ήλιος? 

- Δίκιο έχεις. Κεκτημένη ταχύτητα. Μάλλον φταίει η 

πέτρα που μου έδωσες στο κεφάλι. Στρώσε βράχο 

τότε. Θα φάμε αχινούς και πεταλίδες πάνω στο 

βράχο. Το βράδυ βλέπουμε τι θα φάμε.  

- Δεν τρώω αυτές τις αηδίες να τις φας μόνος σου. 

Δεν πεινάω σου είπα! Και βράχο να στρώσεις μόνος 

σου! Εγώ είμαι κυρία με κεφαλαίο Κ. Πφ! 
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- Έκανες πφ σε μένα; Πρόσεξε γιατί εμείς στην 

Κρήτη τα κονταίνουμε όλα με το «άκι». Το κεφα-

λαίο «Κάπα» σου θα στο κάνω καπάκι. Έχε χάρη 

που έχω κέφια και σήμερα όπως πάντα. Θα είμαι 

σκληρός μαζί σου. Θα φάω μόνος μου και θα το   

απολαύσω. Εσύ θα πεινάς πιο μετά και να δούμε τι 

θα φας και μη μου λες μετά πως σε έπιασε λιγουρί-

τσα. Στρώσε βράχο είπαμε! Μόνος μου δεν τρώω. 

Το χω βίτσιο. Μαζί θα φάμε και θα μου κάνεις πα-

ρέα. Πολύ θα το ήθελα να φάμε μαζί. Τι λες; Ευγενι-

κά στο ζητάω Ελίζαμπεθ. 

- Βράχο δεν στρώνω σου λέω! Με τι να τον στρώσω 

μου λες; Καλέ τι ανωμαλίες είναι αυτές; Αλλά θα 

σου κάνω το χατίρι να σου κάνω παρέα, έτσι. Σκλη-

ρέ άντρα. Γύρνα από την άλλη μεριά να ντυθώ, και 

μην κοιτάς, ακούς; Ντρέπομαι.  

- Ντρέπεσαι να ντυθείς; άλλο πάλι και τούτο. Εγώ 

ντρέπομαι μόνο όταν γδύνομαι. Βρε τι ανωμαλίες 

ακούω μαζί σου. Χαχαχαχα.  

Τον κοιτάζει με ειρωνικό ναζιάρικο υφάκι και του 

λέει.  

- Μμμμμμμ. Κρυάδες… σαχλέ. Πφ! Πάμε στο σαλόνι 

να γευματίσεις πασάκα μου. Σκληρέ άντρα. Πφ! 

Αυτός σφίγγει τα χείλη του προσπαθώντας να μην 

γελάσει αλλά έχει πεθάνει στα γέλια μέσα του.  

Γλυκύτατη είναι. Κάθονται στον βράχο, αυτή αγνα-

ντεύει το απέραντο γαλάζιο, πλατσουρίζει με τα 
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πόδια της την θάλασσα και αυτός κόβει τους αχι-

νούς και τους τρώει μαζί με τις πεταλίδες. Το τι  

αναστεναγμούς απόλαυσης βγάζει τρώγοντας τα 

θαλασσινά δεν λέγεται. Αυτή τον κοιτάζει λοξά και 

σκέπτεται μέσα της πως ίσως να έχει δίκιο μέσα 

από αυτά που γεύεται. Του ρίχνει μια ματιά και  

αυτός ήδη την κοιτάζει τρώγοντας μια πεταλίδα. 

Ξέρει πως πεινάει, αλλά δείχνει περήφανη. Μεγά-

λωσε με διαφορετικά πείσματα από τα δικά του 

αλλά δεν τον πειράζει. Την καταλαβαίνει.  

- Μπορώ να σε κεράσω λίγο αχινό; Έλα, πάρε ένα. 

Στον έχω ανοίξει. Θα φας μόνο τα αβγά. Δοκίμασε 

λίγο και πες μου. Μια δοκιμή θα σε πείσει 

Αυτή παίρνει ένα αχινό, τον κοιτάζει παράξενα, τον 

περιεργάζεται πολύ, τον μυρίζει, διστάζει για μια 

στιγμή, αλλά δοκιμάζει. Αυτό ήταν. Νοστιμότατος. 

- Μμμμμμμμμμμμ. Τι νόστιμος που είναι. Πολύ δίκιο 

είχες τελικά. Μπορώ να έχω άλλο ένα σε παρακαλώ; 

Να δοκιμάσω και πεταλίδες; Μμμμμμμμμμ.  

Της καθαρίζει πολλούς αχινούς και τις δίνει όλες τις 

πεταλίδες. Του αρέσει έτσι όπως κάνει μέσα από 

αυτά τα μμμμμμμμμ της και η έκφραση που έχουν 

τα μάτια της. Λάμπει ολόκληρη. Του αρέσει. Της 

αρέσει έτσι όπως την προσέχει και την σερβίρει με 

τον δικό του τρόπο. Της αρέσει έτσι όπως της χα-

μογελάει. Της αρέσει έτσι όπως είναι μαζί.              

Της αρέσει πάρα πολύ. 
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- Πάω να ρίξω μια ματιά στη σπηλιά Ελίζαμπεθ. 

Ίσως να είναι το καταφύγιο μας για απόψε. Μάζεψε 

τον βράχο και ξέπλυνέ τον να είναι καθαρός. Μη 

μου ζητήσεις σφουγγαράκια και γάντια γιατί δεν 

έχω φέρει μαζί μου. Πάω να βγάλω τις νυχτερίδες,     

να δω αν έχει ερπετά και τίποτα ζουζούνια και      

να κάνω λίγο χώρο για να ξαπλώσουμε  το βράδυ. 

Μην πετάξεις τα κελύφη από τις πεταλίδες. Τις   

θέλω. Χρήσιμες είναι ακόμα. Ξεκουράσου και κολύ-

μπησε να μη σε κάψει ο ήλιος.  

- Έχει και φίδια; Και θα πάμε να μείνουμε εκεί μέσα; 

Και αν με δαγκώσει κανένα; Και αν εκεί που κοιμά-

μαι έρθει κανένα δίπλα μου; Μπρρρρ. Απαπα! 

- Πως κάνεις έτσι βρε Ελίζαμπεθ; Αμαζόνα θα σε 

κάνω μέχρι να μας βρουν, αν μας βρουν. Δεν θυμά-

μαι που έχει τις νάρκες αυτό το μέρος αλλά θα δεί-

ξει. Θα προτιμούσα να περιοριστούμε από την δεξιά 

μεριά σε αυτό το μέρος και όχι από την άλλη. Από 

την αριστερή μεριά θα έβαζα τις νάρκες αν ήμουν 

ειδικός,  γιατί είναι πιο προσβάσιμη περιοχή .      

Βέβαια, το πολύ πολύ να γίνει ένα εκρηκτικό τοπίο 

με την παρουσία μας. Εσύ θα προχωράς πρώτη και 

εγώ θα σε ακολουθώ. Αν ακούσεις κλικ κάτω από το 

πόδι σου σταμάτα να περπατάς, μην το σηκώσεις 

από πάνω της και θα την αφοπλίσω εγώ. Όχι πως 

ξέρω, αλλά το έχω δει σε ταινίες και πρέπει να είναι 

εύκολο. Θα ήθελα πολύ να το ζήσω και αυτό.  



Λαίδη και αλήτης 

 
 

55 
 

- Καλέ τι μου λες τώρα; Φίδια, νάρκες και ότι χειρό-

τερο ακούω μαζί σου. Και καλά, εδώ βρήκαμε να 

πέσουμε; Κανένα καλύτερο μέρος δεν μπορούσες να 

διαλέξεις πιλότε; Άκου νάρκες! Πω πω… 

- Τι να σου πω. Σε καταλαβαίνω. Αλλά κροκόδειλους 

δεν έχει και στο εγγυώμαι. Όμως αν βρεθεί κανένας 

άστο πάνω μου. Θα σου φτιάξω ένα σετάκι γόβες, 

ζώνη και τσάντα ασορτί. Αν προτιμάς από δέρμα 

φιδιού μη σε νοιάζει. Πρέπει να έχει μπόλικα εδώ. 

Θα σε βλέπουν οι φίλες σου και θα ζηλεύουν. Γυναι-

κεία γούστα είναι αυτά. Τσάντα ή ζώνη;  

- Εγώ δεν θα κοιμηθώ στη σπηλιά ο κόσμος να χα-

λάσει! Θα φορέσω το μπουφάν του πιλότου και θα 

κουρνιάσω το βράδυ παρέα με τα αστέρια. Να πας 

να κοιμηθείς μόνος σου. άκου φίδια! Μόνο που το 

λέω ανατριχιάζω. Μπρρρρρ.  

- Χμμμμμ. Θα ήθελες να είμαι το αστέρι που θα κοι-

μηθεί δίπλα σου; Άσε μην απαντάς. Ξέρω τι θα πεις 

με το ειρωνικό υφάκι σου. «μμμμμμ…κρυάδες». Εσύ 

βρες τρόπο να ανάψεις την φωτιά μέχρι το σού-

ρουπο. Αν δεν τα καταφέρεις πες το μου πολύ πριν 

δύσει ο ήλιος. Κάηκε και η πλάτη μου. Έχω φαγού-

ρα. Αλλά αν σου ζητήσω να μου ξύσεις την πλάτη 

εσύ είσαι ικανή να με γδάρεις με τις νυχάρες σου 

ύαινά μου. Έχεις και μια ουρίτσα, μα μια ουρίτσα.  

- Τι εννοείς ουρίτσα; Δεν έχω ουρίτσα. Είμαι γυναί-

κα.  
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- Σωστά. Έχεις ωραίο κωλαράκι όμως. Πάω να φύ-

γω γιατί θα με εξοντώσεις με τους αχινούς πετώ-

ντας τους πάνω μου. Θα τους καρφώσεις όλους πά-

νω μου σαν στόχο. Όμως να ξέρεις κάτι. Εσύ είσαι   

ο στόχος μου. Πολλά είπα. Πάω να γίνω ιχνηλάτης. 

Πάντα η παραλία ξεβράζει κάτι χρήσιμο. Κάνε το 

μπανάκι σου με την άνεση σου και χωρίς ντροπές. 

Ζαργάνα μου εσύ.  

Φεύγει χαμογελώντας μέσα από τα πειράγματα 

του, αυτή κατά βάθος μέσα της αισθάνεται βολικά 

μαζί του και αφού ξέπλυνε το βράχο έψαχνε να βρει 

τρόπους στο πως θα καταφέρει να ανάψει την φω-

τιά για το βράδυ. Δεν διψούσε ακόμα γιατί αυτά 

που της πρόσφερε με τον τρόπο του της έκοψαν τη 

δίψα. Θα το είχε υπ’ όψιν της αυτό στο επόμενο  

μέρος σαν ναυαγός. Αλλά καλύτερα ας κολυμπήσει 

λίγο ακόμα. Είναι τόσο όμορφα τα νερά σε αυτή την 

παραλία. Ο Γιάννης περπατάει πιο πέρα από τα 

βράχια προσπαθώντας να βρει κάτι που θα του  

ήταν χρήσιμο για επιβίωση. Δικαιώθηκε στο τέλος. 

Βρήκε από κάποιο ιστιοπλοϊκό ένα σπασμένο      

κατάρτι με μπόλικο ταλαιπωρημένο πανί. Έκοψε    

αρκετά μέτρα με το μαχαίρι του και θα το χρησιμο-

ποιούσε για να φτιάξει μια σκηνή στην παραλία. 

Διάλεξε και δυο μακριά ξύλα που βρήκε και αυτό 

ήταν. Ήξερε πως πάντα η θάλασσα ξεβράζει άχρη-

στα αλλά χρήσιμα πράγματα για τους ναυαγούς 

που ξέρουν να εκτιμούν το παραμικρό που βλέπουν 

μπροστά τους. Γυρίζει όλο χαρά και αρχίζει να στή-
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νει την σκηνή. Η Ελίζαμπεθ κολυμπάει ακόμα, τον 

βλέπει και τον καμαρώνει. Σημασία δεν της δίνει 

αυτός γιατί είναι απασχολημένος με το στήσιμο της 

σκηνής της. Αυτός θα κοιμόταν έξω. Πάντα του   

άρεσαν τα αστέρια έτσι όπως φοριούνται στον ου-

ρανό. Ταξίδευε στο απέραντο τους. Μεθούσε μαζί 

τους μέσα από τις αναλαμπές τους. Σκεφτόταν, δια-

λογιζόταν και ταξίδευε από αυτό το νυχτερινό    

τοπίο. Πόσα πράγματα μπορεί να ζητήσει ένας ρο-

μαντικός νους; Τόσα λίγα που αξίζουν πάρα πολλά. 

Η ζωή είναι όμορφη μέσα από λίγα και αληθινά που 

σου χαρίζει η φύση και όχι από πολλά και υλιστικά 

πράγματα που σε μπερδεύουν στο τέλος. Κοιτάζει 

τον ήλιο και ξέρει πως σε τρείς ώρες περίπου θα δει 

το απόλυτο χρυσαφένιο λιόγερμα του. Είναι κου-

ρασμένος και θέλει να προλάβει. Δεν θέλει να την 

φωνάξει και να κάνει τίποτα. Θέλει να την βλέπει 

να αισθάνεται απόλυτα «ελεύθερη», να απολαμβά-

νει όσα κατά βάθος στερήθηκε στο παρελθόν και τα 

ζητούσε μέσα της αλλά με το πρωτόκολλο που την 

μεγάλωσαν δεν της το επέτρεπαν. Όμως το βλέπει 

και αλλιώς. Θα μπορούσε να ήταν μόνος του σε   

αυτό το μέρος σαν ναυαγός αλλά έχει αυτήν γύρω 

του. Του αρέσει. Φατσούλα η λαίδη. Και με ωραία 

ουρίτσα παρακαλώ. 

Η Ελίζαμπεθ είναι στην παραλία ανάσκελα  με τα 

εσώρουχα της και απολαμβάνει τον ήλιο. Έχει αφε-

θεί τελείως. Όχι πως δεν τον σκέφτεται, αλλά θα 

κάνει την αδιάφορη. Λες κατά βάθος να θέλει να 
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τον ακούσει να την φωνάζει; Αφού δεν την φωνάζει 

να τον βοηθήσει σε ότι κάνει καλά να πάθει. Ας τα 

βγάλει πέρα μόνος του. Άντρες εγωιστές. Τς, τς, τς.  

- Ελίζαμπεθ σκοτεινιάζει και ακόμα να ανάψεις την 

φωτιά; Όλα θα τα κάνω μόνος μου; Βρε μέχρι και 

τα ξύλα είναι στην σωστή θέση έτσι όπως τα έ-

φτιαξα. Μόνο φωτιά είναι να βάλεις. Βρε θα μας 

φάνε τα κουνούπια το βράδυ! Δεν μπορώ να ανε-

χτώ να σου κάνουν το κωλαράκι σου διάτρητο και 

να σε απομυζήσουν. Αν δεν το δαγκώσω εγώ πρώ-

τος θα σκάσω σου λέω!  

Γυρίζει, τον κοιτάζει και του απαντάει.  

- Ναι πασάκα μου. Αλλά δεν είμαι πρωτόγονος για 

να ανάψω φωτιά. Ξέρω να ανάβω φωτιές αλλά άλ-

λου είδους.  

_ναι ε; Έλα να μου ανάψεις αλλιώτικες φωτιές. Μας 

βγήκες και μπουρλοτιέρισα. Μπουμπουλίνα μου 

εσύ. Γρήγορα στο καθήκον! Άναψε με. Την φωτιά 

εννοώ στα ξύλα! Και που είσαι λαίδη Ελίζαμπεθ. 

Μπορεί να είσαι λαίδη αλλά εγώ είμαι αλήτης. 

Πρώτα η δουλειά και ύστερα η διασκέδαση.          

Σου έφτιαξα και το κατάλυμα μας. «Δικό σου» για 

πάντα.  

- Δικός μου για πάντα; Μπα; Και ποιος σου είπε πως 

σε θέλω; άκου «δικός σου» για πάντα. Πολύ μεγάλη 

ιδέα έχεις για τον εαυτό σου. Ντύνομαι και έρχομαι. 
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Γύρνα και να κοιτάς αλλού όσο θα ντύνομαι. Είμαι 

ντροπαλή.  

- Μάλιστα λαίδη Ελίζαμπεθ. Κοιτάζω αλλού, αλλά 

να ξέρεις πως έχει πολύ ωραίο κωλαράκι και εγώ 

ωραίο καρούμπαλο. Ακόμα να μου περάσει  το κα-

ρούμπαλο από την πέτρα σου. Κακούργα, άναψε 

την φωτιά αλλιώς θα την ανάψω εγώ. Βρε δεν με 

λυπάσαι; Κάνε κάτι μπουρλοτιέρισσα. 

- Μάλιστα αφέντη. Που είναι τα σπίρτα; Εγώ μόνο 

με σπίρτα ανάβω τα ξύλα.  

- Πετάξου μέχρι το περίπτερο και αγόρασε ένα κου-

τάκι. Ξέρεις να ανάψεις φωτιά ή όχι; Προσκοπίνα 

έχεις κάνει. Άναψε τα ξύλα.  

- Τσού! Χωρίς σπίρτα φωτιά γιοκ. Εσύ μπορείς χω-

ρίς σπίρτα;  

- Αμέεεε; Βεβαίως και μπορώ. Χρησιμοποιώ ανα-

πτήρα. Αν έχω φυσικά, αλλιώς με άλλο τρόπο. Μπο-

ρεί να έχασα το αεροπλάνο του παππού μου, αλλά 

όχι και τον σάκο του. Έκρυβε πάντα εργαλεία έκτα-

κτης ανάγκης για επιβίωση μέσα σε αυτόν. Δεν 

βούτηξα τυχαία για να τον ξαναβρώ. Ανάβω τη 

φωτιά πριν δύσει ο ήλιος.  

Από τον σάκο βγάζει ένα μικρό μεγεθυντικό φακό 

και συγκεντρώνει τις ακτίνες του ήλιου. Τα μικρά 

ξύλα παίρνουν φωτιά και ακολουθούν τα μεγάλα.  
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- Νομίζω πως προλαβαίνω να ρίξω μια βουτιά ακό-

μα Ελίζαμπεθ. Εσύ θα προσέχεις να μην ξεμείνουμε 

από φωτιά και εγώ θα κοιτάξω να βρω κάτι να φά-

με το βράδυ. Αύριο θα κάνουμε εξερεύνηση της 

σπηλιάς κάποια στιγμή μαζί και θα γευτείς την 

δροσιά της μέσα από τις αντιθέσεις του πολύ ζε-

στού τοπίου γύρω μας. Δεν θέλω να πας μόνη σου 

γιατί ίσως είναι επικίνδυνα. Πάντως πήρες χρωμα-

τάκι. Ζηλεύω τον ήλιο που σε γεύτηκε με τις ακτίνες 

του αφήνοντας το δικό του χρώμα στο δέρμα σου. 

Πάω για ψάρεμα.  
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Αγωνίες και δοκιμασίες 

Η Ελίζαμπεθ μένει μόνη της και προσέχει τη φωτιά, 

κοιτάζει την πρόχειρη κατασκευή του με το πανί, 

και διαπιστώνει πως δεν είναι κακοφτιαγμένη.   

Μέχρι και ένα κομμάτι πανί πάνω από την άμμο 

έχει βάλει σαν κρεβάτι. Έχει βάλει το ένα μπουφάν 

του αεροπόρου σαν μαξιλάρι, και το άλλο σαν κρε-

βατοσκέπασμα. Ο Γιάννης ψαρεύει με την μάσκα 

του και αυτή κοιτάζει προς την σπηλιά. Έχει την 

περιέργεια να πάει να την δει πιστεύοντας πως της 

λέει ψέματα για να την φοβίσει. Ρίχνει μια ματιά 

στη φωτιά και είναι αρκετή. Προλαβαίνει να ρίξει 

μια ματιά. Ανεβαίνει το μονοπάτι και πλησιάζει 

προς αυτήν. Μπαίνει μέσα. Η ώρα περνάει και πλέ-

ον σουρουπώνει. Αυτός βγαίνει από την θάλασσα 

κρατώντας ένα χταπόδι περίπου τρία κιλά. Ακόμα 

κινούνται τα πλοκάμια του και κολλάνε πάνω του 

αλλά δεν τον νοιάζει. Έχει εμπειρία από το αγκά-

λιασμα και τα ρουφηχτά φιλιά του χταποδιού. Κοι-

τάζει να δει που είναι η Ελίζαμπεθ, αλλά αυτή που-

θενά. Που είναι άραγε;  

- Ελίζαμπεθ που είσαι; Έλα, απόψε θα φάμε χταπό-

δι στα κάρβουνα. Τυχερός είμαι στο ψάρεμα. Ελίζα-

μπεθ; Ελίζαμπεθ που είσαι ; 

Kαμιά απάντηση της. Ανησυχεί με την απουσία της. 

Έχει γούστο να… Έχει γούστο να πήγε μόνη της 

στην σπηλιά. Πετάει το χταπόδι, φοράει τις μπότες 

του παίρνει μαζί του το μεγάλο μαχαίρι και τρέχει 
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στη σπηλιά. Έχει μεγάλη αγωνία να την βρει. Δεν 

έπρεπε να την αφήσει μόνη της σκέφτηκε. Μπαίνει 

με φόρα στη σπηλιά και παγώνει ολόκληρος.            

Η Ελίζαμπεθ είναι πάνω σε μια πέτρα της σπηλιάς 

και από κάτω ακριβώς ένα σκούρο φίδι περίπου 

δύο μέτρα που την κοιτάζει με επιθετικό βλέμμα 

και ανοιχτό στόμα περιμένοντας μια κίνηση της για 

να της ορμήσει.  Αυτή είναι κάτασπρη και ακίνητη, 

σχεδόν άγαλμα από τον φόβο της. Τον βλέπει αλλά 

δεν μπορεί ακόμα και η ίδια  να αναπνεύσει αλλά 

ούτε και να μιλήσει.  

- Ελίζαμπεθ είμαι εδώ. Μη μιλήσεις καθόλου. Όλα 

θα πάνε καλά στο υπόσχομαι.  

Πλησιάζει με αργά και αθόρυβα βήματα το φίδι, 

αυτό τον αισθάνεται, γυρίζει απότομα προς το μέ-

ρος του και ξαναπαίρνει στάση επίθεσης. Με αθό-

ρυβες και αργές κινήσεις βγάζει το μεγάλο μαχαίρι 

από την θήκη του, το φέρνει μπροστά του και το 

κοιτάζει κατάματα. Το παιχνίδι του βλέμματος με-

ταξύ τους δεν κρατάει πάνω από πέντε δευτερόλε-

πτα. Το φίδι του επιτίθεται, το ίδιο και αυτός. Με 

μια αποφασιστική κίνηση με πολύ δύναμη το χτυ-

πάει και το αποκεφαλίζει. Αυτό χτυπιέται γύρω από 

τον εαυτό του πεθαίνοντας αλλά τα επίμονα χτυ-

πήματα με το μαχαίρι του το κόβουν σε τρία κομ-

μάτια. Στέκεται ακίνητος πολύ κοντά του αλλά η 

έκφραση του είναι παγωμένη και του ίδιου. Είναι 

πολύ αυστηρός, βλέμμα παγωμένο και η αδρεναλίνη 

του στα ύψη. Σιγουρεύεται πως είναι ακίνητο κλω-
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τσώντας το με την μπότα του. Αυτό ήταν. Επανέρ-

χεται στην πραγματικότητα αφήνοντας το ύφος 

του πολεμιστή που ήταν χαραγμένο μέσα από τα 

χαρακτηριστικά του προσώπου του και πλησιάζει 

με σιγουριά την Ελίζαμπεθ. Είναι ακόμα κάτασπρη 

από τον φόβο της, έχει συνειδητοποιήσει πως ο 

κίνδυνος πέρασε αλλά αυτή είναι ανήμπορη να 

κουνηθεί. Την πλησιάζει, την αγκαλιάζει και της 

χαϊδεύει  το μάγουλο λέγοντας της.  

- Έλα Ελίζαμπεθ. Όλα ήταν ένα κακό όνειρο που 

πέρασε. Δώσε μου το χέρι σου. Πάμε να φύγουμε.  

Αυτή δεν μπορεί να το κάνει όσο και αν θέλει. Τρέ-

μει ολόκληρη. Την παίρνει στην αγκαλιά του και 

κατεβαίνει από την σπηλιά οδηγώντας στην θά-

λασσα για ένα μπάνιο να συνέλθει. Αυτή αισθάνε-

ται μια σιγουριά στην αγκαλιά του, τον κρατάει 

πολύ σφιχτά από το λαιμό και ξεσπάει σε δυνατά 

κλάματα φόβου στον ώμο του. Τα βήματα του είναι 

σίγουρα και μπαίνει στην θάλασσα σε σημείο να 

τον καλύπτει μέχρι  το στήθος το. Με το ένα του 

χέρι της βρέχει συνεχώς το πρόσωπο για να την 

συνεφέρει, αυτή τον δέχεται όσα της κάνει χωρίς 

να του μιλάει, δείχνοντας σιγά σιγά με την έκφραση 

της πως αρχίζει να ηρεμεί κάπως. Συνέρχεται και 

χαλαρώνει πάνω του, είναι δεμένη με τα χέρια της 

γύρω από τον λαιμό του και είναι πιο χαλαρή στο 

σφίξιμο της. Το βλέμμα της έχει πολλά να πει μέσα 

από τις σιωπές του. Την αφήνει να πατήσει γερά 

στα πόδια της, είναι μέχρι το στήθος της η θάλασσα 
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και την έχει στην αγκαλιά του. Το πρόσωπο του 

είναι πολύ κοντά στο δικό της, της χαϊδεύει το μά-

γουλο, η ματιά του έχει να υποδείξει πολλά και 

σφραγίζει την ανάσα της με την δική του με τα χεί-

λη του. Ηλιοβασιλέματα. Αλλιώτικα ηλιοβασιλέμα-

τα. Κάτι σαν καλοκαιρινό όνειρο. Στιγμές. Στη ζωή 

όλα είναι στιγμές. Κάτι σαν μια παλέτα γεμάτη με 

όλα τα χρώματα του έρωτα.  
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Όμορφες στιγμές 

 

Οι δύο πρώτες μέρες κυλούσαν πολύ όμορφα μετα-

ξύ τους. Μοιράζονταν τα πάντα ο ένας με τον άλ-

λον. Ζούσαν σαν ναυαγοί, αλλά και ποιος δεν θα 

ζήλευε ή δεν θα ήθελε να ζήσει αυτές τις στιγμές. 

Και πόσα δεν την μάθαινε για επιβίωση, αλλά πόσο 

της άρεσε να μαθαίνει από αυτόν. Μέχρι και την 

τσικουδιά λάτρεψε η λαίδη Ελίζαμπεθ. Μεθούσε 

διπλά. Μεθούσε στην αγκαλιά του με τσικουδιές 

δίπλα στην φωτιά ακούγοντας κάποιες ιστορίες 

από τα βιώματα του, τα παραμύθια που ήθελε να 

ζήσει, και πολλά σημεία αναφοράς με αξίες ζωής. 

Της έλεγε μάλιστα πως το όνειρό του είναι να χτίσει 

ένα οίκημα νεοκλασικό στο οικόπεδο του παππού 

του και να το έκανε σαν πολιτιστικό και εικαστικό 

ίδρυμα κάνοντας το δωρεά στον τόπο του και στην 

νεολαία που ίσως να το είχε ανάγκη. Δεν ήθελε να 

χαθεί η κουλτούρα μέσα από την σύγχρονη εποχή 

και πίστευε πως οι νέοι πρέπει να συνεχίσουν την 

παράδοση μέσα από την τέχνη και τα γράμματα. 

Μπορεί να μην ήξερε από εικαστικά και τέχνη ο ίδι-

ος, ήθελε όμως να τους αφήσει κάτι. Και πόσα δεν 

του έλεγε και αυτή με τη σειρά της. Ξεδίπλωνε την 

παιδική της ηλικία και τα βιώματα της. Του έλεγε 

όσα έζησε μέσα από ανέσεις, αλλά και πόσα στερή-

θηκε μέσα από την πολυτέλεια και την αριστοκρα-

τική ζωή της. Έβγαζε πολλά βιωματικά παράπονα 

από μέσα της. Αισθανόταν μαζί του τόσο όμορφα 
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και οι νύχτες κυλούσαν μοιάζοντας σαν ένα μικρό 

ζωντανό ερωτικό παραμύθι γεμάτο πάθος.  

ο Γιάννης ένα απόγευμα της είπε να επισκεφτούν 

μαζί την σπηλιά. Της είχε πει πως αυτό το μέρος 

ήταν παλιό κρησφύγετο των πειρατών που έκρυ-

βαν τους θησαυρούς τους σε αυτό το μέρος  και 

πως είχαν μια βασίλισσα που την λάτρευαν. Την 

πρόσεχαν σαν θεά και όλοι τους οι θησαυροί ήταν 

δικοί της, όμως στην πραγματικότητα αυτή υπήρξε 

ο πραγματικός θησαυρός τους. Πόλεμος και έρωτας 

ήταν η ζωή τους, ρισκάροντας την ίδια τη ζωή τους 

για αυτήν. Όλοι σκοτώθηκαν σε μια ναυμαχία ενά-

ντια σε μια εγγλέζικη γαλέρα υπερασπίζοντας την 

βασίλισσα τους σε αυτόν τον κόλπο. Όλοι πολέμη-

σαν μέχρις εσχάτων και η βασίλισσα έμεινε μόνη 

της στο τέλος. Ο θρύλος έλεγε πως όταν την πλησί-

ασαν οι Άγγλοι στρατιώτες να την συλλάβουν αυτή 

έδωσε τέλος στη ζωή της. Μεταμορφώθηκε  σε   

νεράιδα και πέταξε μακριά τους. Κάποιοι ντόπιοι 

έλεγαν πως έβλεπαν την φιγούρα της κάποια βρά-

δια να περιφέρεται σε αυτό το μέρος ακούγοντας 

την φωνή της και το κλάμα της και μέσα από τα 

λόγια της άκουγαν την λέξη «έρωτας». Θρύλοι. 

Θρύλοι για μια βασίλισσα νεράιδα της θάλασσας.   

Η Ελίζαμπεθ δίστασε για μια στιγμή από την πρό-

ταση του να πάνε μαζί στην σπηλιά μα αυτός την 

καθησύχασε καταλαβαίνοντας πόσο πολύ φοβήθη-

κε τότε. Της είπε πως θα πάει μόνος του να κάνει 

μια εξερεύνηση και θα γύριζε πολύ σύντομα. Αυτή 
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κάθισε στην άμμο δίπλα  στην θάλασσα και τον πε-

ρίμενε. Σε λίγο κατεβαίνει από την σπηλιά τρέχο-

ντας λέγοντας της όλο χαρά. 

- Βρήκα θησαυρό! Βρήκα ένα παλιό κουτάκι που 

έχει κάτι μέσα Ελίζαμπεθ. Ο θησαυρός μου είναι 

δικό σου βασίλισσα μου. Έλα, άνοιξε το. Έχω αγω-

νία να δω τι είναι. Τι να είναι; 

Η Ελίζαμπεθ όλο χαρά το ανοίγει. Έχει μέσα ένα 

κολιέ και ένα βραχιόλι ασορτί, φτιαγμένο  από πε-

ταλίδες. Ενθουσιάζεται με τον θησαυρό του, τον 

κοιτάζει με μάτια που λάμπουν από ευτυχία και του 

δίνει ένα πολύ γλυκό φιλί. Το πιο όμορφο δώρο που 

πήρε ποτέ της και την άγγιξε τόσο πολύ. Αυτός της 

φόρεσε το κολιέ και το βραχιόλι, κάθισαν αγκαλιά 

στην αμμουδιά ζώντας ένα αλλιώτικο ηλιοβασίλεμα 

ο ένας στην αγκαλιά του άλλου. Στιγμές μόνο για 

αυτούς. Αληθινές ερωτικές στιγμές.  
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Το γύρισμα της τύχης 

 

Σε λίγο ο Γιάννης πάει να ετοιμάσει τα ψάρια και να 

τα ψήσει στη φωτιά. Πηγαίνει σε ένα βράχο πιο  

πέρα και καθαρίζει τα ψάρια. Η Ελίζαμπεθ πηγαίνει 

να ετοιμάσει τα απαραίτητα. Έριξε μια ματιά στη 

φωτιά και πήγε να φέρει τσικουδιά από τον σάκο 

του. Το βλέμμα της πέφτει πάνω στο μενταγιόν της 

που ήταν σε κάποιο σημείο, παρατηρεί  πως η κα-

δένα του είναι κομμένη αλλά το παίρνει και το κρύ-

βει στην τσέπη από την  φούστα της. Δεν το είχε 

ανάγκη αλλά ήθελε να το έχει μαζί της. Φορούσε το 

πιο όμορφο κολιέ στον κόσμο, αυτό που της χάρισε 

ο πειρατής της. Άρχισε  να περιεργάζεται τον σάκο 

και είχε την περιέργεια να δει πόσα μυστικά κρύβει. 

Ανοίγει ένα φερμουάρ και υπάρχουν χαρτιά διάφο-

ρα. Τα φέρνει στα χέρια της και τα διαβάζει. Το ένα 

αναφερόταν στο νηολόγιο της πτήσης και η έκθεση 

έγραφε πως το αεροσκάφος ήταν εντελώς ακατάλ-

ληλο  για απογείωση, δεν πληρούσε καμία προδια-

γραφή ασφαλείας και ήταν ανασφάλιστο. Το άλλο 

χαρτί όμως του έδινε την άδεια να πετάξει, αλλά 

θυμήθηκε την σκηνή που ο Γιάννης είχε πιάσει από 

τον λαιμό τον υπεύθυνο πτήσης. Γιατί το έκανε ά-

ραγε αυτό; Ανοίγει μια δεύτερη θήκη και διαβάζει 

κάποια έγγραφα με τους όρους που είχε κάνει με 

τον ψυχολόγο της και τους διαπραγματευτές της.   

Η αμοιβή του θα ήταν τριακόσιες χιλιάδες ευρώ 

καθαρά και ακατέβατα και τα έξοδα όλα δικά τους 
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σε ότι παραπάνω προέκυπτε αν τα κατάφερνε με 

τον τρόπο του και πως δεν τον ενδιέφερε καθόλου 

η Λαίδη αλλά ο σκοπός του μέσα από τα λεφτά που 

θα κέρδιζε. Έλειπε το υπόλοιπο του συμβολαίου και 

δεν είχε χρόνο να ψάξει άλλο. Ερχόταν αυτός με τα 

ψάρια καθαρισμένα. Η Ελίζαμπεθ στεναχωρήθηκε 

πάρα πολύ μέσα της. Γιατί της τα έκανε όλα αυτά; 

Τόση ήταν η αξία της μέσα από αυτό το συμβόλαιο; 

Τόση συμπαιγνία από την μεριά του κύκλου της; 

Αλλά αυτός πόσο έπαιξε μαζί της; Γιατί της το     

έκρυψε; Γιατί την κορόιδεψε; Υπήρξε πραγματικά 

μεγάλος θεατρίνος. Μέσα της ένοιωσε να διαλύο-

νται όλα. Τον μισούσε πολύ μέσα από τον στο θυμό 

της σε όσα πρόλαβε  και διάβασε. Δεν έπρεπε να της 

το κάνει αυτό. Ξεσπάει σε κλάματα γεμάτα παρά-

πονο και απομακρύνεται προς την άλλη πλευρά που 

είχε οριοθετήσει αυτός σαν απαγορευμένη περιοχή.  

- Ελίζαμπεθ θα ψήσω τα ψάρια. Ελίζαμπεθ;  Τι σου 

συμβαίνει; Ελίζαμπεθ σταμάτα και γύρνα πίσω! 

Μπορεί να έχει νάρκες εκείνο το μέρος σου έχω πει! 

Κάτι έχω ακούσει για αυτές που τοποθετήθηκαν 

κατά την διάρκεια του πολέμου με τους Γερμανούς. 

Σταμάτα! Τι έπαθες, μπορείς να μου πεις; 

Η Ελίζαμπεθ κρατάει στα χέρια της τα χαρτιά με τις 

αποδείξεις. Σταματάει και τον κοιτάζει με πολύ   

θυμωνιάρικο και δακρυσμένο ύφος.  

- Κύριε Χανιώτη κερδίσατε. Είστε καλός ηθοποιός 

και υποκλίνομαι. Με κοροϊδέψατε και με εκμεταλ-
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λευτήκατε με τον καλύτερο τρόπο αλλά βλέπετε 

τίποτα δεν κρύβεται στο τέλος. Πόσα ήξερες για 

μένα; Μέχρι και το μενταγιόν μου έκρυψες να μην 

το βρω δίνοντας με αυτό το στίγμα μου να ξέρουν 

που είμαι. Γιατί τα έκανες όλα αυτά Γιάννη; Τόση 

είναι η αξία μου; Τόσο πολύ έπαιξες μαζί μου; Μην 

κάνεις ένα  βήμα και μη με πλησιάζεις αλήτη! Φύγε, 

ακούς; 

Ο Γιάννης σταματάει πέντε μέτρα από αυτήν και 

αισθάνεται αμηχανία. Τα χαρτιά τα είχε μαζί του  

αν προέκυπτε κάτι για να είχε μια δικαιολογία και 

τα είχε καλά κρυμμένα στο σάκο. Δεν ήθελε να τα 

δει, όμως δεν υπολόγισε στην γυναικεία περιέργεια. 

Ξέρει πως αισθάνεται μέσα της, αλλά προσπαθεί να 

της εξηγήσει.  

_Ελίζαμπεθ δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αλλιώς  

ξεκίνησαν, αλλιώς κατέληξαν στην πορεία και ήταν 

τόσο όμορφα. Έλα, ξέχασε το. Θα σου πω όλη την 

αλήθεια. Έλα δίπλα μου σε παρακαλώ.  

- Μην τολμήσεις και με πλησιάσεις! Ένα βήμα ακό-

μα και θα πατήσω το κουμπί. Αλλά καλύτερα να το 

πατήσω τώρα. Κοίτα το μενταγιόν μου, με το πάτη-

μα σε αυτό το σημείο εκπέμπει σήμα κινδύνου. Το 

πατάω.  Σε λίγα λεπτά θα δεις τόσα πράγματα που 

θα εκπλαγείς με τη σειρά σου. Αλήτη! 

Ο Γιάννης δεν μιλάει αλλά την κοιτάζει. Όλα τελεί-

ωσαν μα ήταν πολύ άδικο έτσι όπως του μίλησε. 
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Καλύτερα να είναι λίγο μακριά της και ίσως κατα-

λάβει πως έχει άδικο. Πηγαίνει προς την φωτιά,  

ρίχνει μερικά ξύλα και ψήνει τα ψάρια ήρεμος. Έτσι 

πρέπει να δείχνει. Την περιμένει να φάνε μαζί αλλά 

αυτή τίποτα. Έχει πεισμώσει πολύ. Άσχημη βραδιά 

τους περιμένει. Σε λίγο νυχτώνει. 
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Αλλιώτικη νύχτα 

 

Ήχοι από μηχανές ελικοπτέρων ακούγονται από 

μακριά και γίνονται όλο πιο έντονοι στο τέλος. Τρία 

ελικόπτερα με αναμμένους προβολείς ανιχνεύουν 

την περιοχή και σταματάνε από πάνω τους. Το   

τοπίο φωτίζεται έντονα και γίνεται μέρα. Ρίχνουν 

σκοινιά και από αυτά κατεβαίνουν στρατιώτες   

κομάντος. Το τρίτο ελικόπτερο προσγειώνεται στην 

άμμο και σβήνει την μηχανή του. Οι κομάντος με 

γρήγορες κινήσεις συλλαμβάνουν τον Γιάννη και 

τον ακινητοποιούν. Αυτός προσπαθεί να αμυνθεί 

λέγοντας τους πως δεν είναι εγκληματίας. Μια γερή 

γροθιά στο στομάχι και ακόμα μία στο πρόσωπο 

τον λυγίζουν. Είναι μπρούμυτα, του περνάνε χειρο-

πέδες και το κεφάλι του είναι στην άμμο. Τα όπλα 

είναι στραμμένα πάνω του περιμένοντας μια από-

φαση από τον ανώτερο τους. Ένα φουσκωτό του 

λιμενικού αράζει στην παραλία και κατεβαίνει         

ο λιμενάρχης ένας δίμετρος πλαταράς, σκέτο γομά-

ρι μαζί με δέκα βατραχανθρώπους οπλισμένους. 

Κοιτάζει τους κομάντο και τους έχει όλους για μια 

χαψιά. Τον ξέρει καλά ο Γιάννης αλλά τι νόημα έχει. 

Τον ακούει να μιλάει με τον διοικητή των κομάντος 

και να τους λέει:  

- Είστε στην δική μου περιοχή και δεν έχετε το    

δικαίωμα να πάρετε την υπόθεση στα χέρια σας 

ακόμα. Θέλω να δω ποιος είναι αυτός που ανακά-

τεψε ολόκληρο το πεντάγωνο. Κατάσκοπος της 
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Μοσάντ είναι; Αφήστε με να περάσω. Θέλω να τον 

δω και να σιγουρευτώ.  

Ένας γραβατωμένος εισαγγελέας από το ελικόπτε-

ρο τον πλησιάζει και του δίνει ένα φάκελο με τις 

κατηγορίες. Αυτός τον ανοίγει και διαβάζει τις κα-

τηγορίες. « απαγωγή της λαίδη Ελίζαμπεθ, μήνυση 

για άγριο ξυλοδαρμό στο καφενείο “μπουκαμβίλια”, 

ανάρμοστη συμπεριφορά  σε όργανα της τάξης, α-

νάποδη οδήγηση με επικίνδυνους ελιγμούς, παρά-

νομο κλάξον τύπου τραίνου στο αυτοκίνητο του, 

παρ’ ολίγον στραγγαλισμός σε στέλεχος επιθεωρη-

τού έγκρισης νηολογίου αεροσκαφών και, και, και, 

και… »  

Ο λιμενάρχης τα διαβάζει και χαμογελά μέσα του. 

Μόνο τόσες λίγες κατηγορίες του επιρρίπτουν του 

Χανιώτη; Και πόσες έχει κάνει ακόμα αλλά μιλάμε 

για πταίσματα γι αυτόν. Παίρνει σοβαρό ύφος, πε-

τάει την δικογραφία με νεύρα στην άμμο και πλη-

σιάζει τον ένοχο με πολύ άγριο ύφος που δεν θα 

τολμούσε κανείς να τον σταματήσει. Δεν θα την 

βγάλει καθαρή μαζί του ο Χανιώτης. Μόλις κάηκε 

στα χέρια του. Λες; Θα δείξει. Πλησιάζει τον αιχμά-

λωτο και με το που τον βλέπει δείχνει άναυδος. Δεν 

πιστεύει στα μάτια του. Ώστε τελικά αυτός είναι. 

Αυτός κατάφερε και έφερε τα πάνω κάτω στο νησί; 

Τι κακό έκανε και κίνησε γη και ουρανό με τις ειδι-

κές δυνάμεις του στρατού; Απίστευτο. Αλήθεια   

έγραφε η δικογραφία. Όντως αυτός είναι το άτομο 

που έφερε τα πάνω κάτω.  



Καλαϊτζάκης Ιωάννης 

74 
 

- Αφήστε με για λίγο μόνο μαζί του, δίνει εντολή 

αγριεμένος στους άλλους. Θα τα ξεράσει όλα!        

Με τον Σήφακα δεν τα έβαλε κανένας ακόμα.         

Θα τον λιώσω αργά και σταθερά. Θα υποφέρει     

στα χέρια μου.  

Τον σηκώνει όρθιο με το ένα του χέρι και τον 

σπρώχνει με βία πιο πέρα. Οι στρατιώτες και          

οι ανώτεροι ξέρουν πως είναι σε σίγουρα χέρια        

ο αιχμάλωτος τους και χαλαρώνουν κάπως από την 

ένταση. Ο Σήφακας λέει χαμηλόφωνα στον Χανιώ-

τη. 

- Δεν το πιστεύω ρε Χανιώτη αυτό που βλέπω. Δεν 

ήξερα πως είσαι κατάσκοπος και δεν θα πήγαινε 

ποτέ το μυαλό μου. Τι έκανες ρε ; Και γιατί τόσο 

πολύ δεμένος χειροπόδαρα; Έφερες τα πάνω κάτω 

λέμε. Μας κάνεις πολύ διαφήμιση στον τουρισμό με 

το διπλωματικό επεισόδιο που δημιούργησες με την 

λαίδη. Και γαμώ τις καμπάνιες λέμε. Ρεμάλι, από 

όσα διάβασα τα πιστεύω όλα, αλλά δεν πιστεύω 

τίποτα. Όχι πως είναι ψέματα αλλά υπερβάλουν. 

Την έφερες στα όρια της ρε; Το χεις αυτό. Όμορφη 

είναι η λαίδη πάντως. Τι σου βρήκε ρε ρεμάλι; Την  

αγαπάς πάντως. Πες τι της έκανες και σε κάρφωσε.  

- Τίποτα Σήφακα δεν της έκανα. Απλά αγάπησα με 

την πρώτη ματιά. Αλλά δεν θα τους περάσει.       

Μην τους πιστεύεις. Γραφιάδες είναι και έτσι θα 

παραμείνουν. Αλλά τι να σου πω. Αν δεν φάω ξύλο 

το λιγότερο μέρα παρά μέρα κάτι θα μου πάει 
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στραβά. Τόσες μέρες είχα να τις αρπάξω και παρα-

ξενευόμουν. Έλεγα μέσα μου πως κάτι δεν πάει  

καλά. Αν δεν πάρω τις βιταμίνες από εντάσεις και 

μερικές φορές ξύλο δεν αισθάνομαι καλά. Τι να σου 

πω τώρα; Μια περιπέτεια ήταν αυτή αλλά δεν άξιζε 

στο τέλος. Είναι αυτό που λέμε, δίνεις αλλά δεν κα-

ταλαβαίνουν την αξία σε όσα τους δίνεις.  Την     

ιστορία θα την μάθεις κατά την ανάκριση και τι να 

λέμε βραδιάτικα. Μπορώ να καπνίσω ένα τσιγάρο 

μαζί της; Θα το ήθελα πολύ.  Δεν παραδίνομαι εύκο-

λα και θέλω να ξεκαθαρίζω τους λογαριασμούς μου 

με τα άτομα που με παρεξήγησαν. Έχεις ένα τσιγά-

ρο; Αλλά οι ειδικές δυνάμεις έχουν πάρει πολύ σο-

βαρά το ρόλο τους. Κάνουν λες και έπιασαν τον    

Ράμπο και τον έκαναν ρόμπα. Θέλω την βοήθεια 

σου. Μία σου και μία μου.  

Ο Σήφακας του ρίχνει πάλι μια άγρια ματιά και τον 

βουτάει από τον λαιμό, λέγοντας του ψιθυριστά.  

- Μέσα. Θα είμαστε πάτσι. Θα κάνω πως σε δέρνω, 

θα σου δώσω και ένα χαπάκι γροθιάς αλλά μην τα 

χαλάσουμε μεταξύ μας κιόλας ε; Εσύ με βοήθησες 

κάποτε και στο χρωστάω. Ρε, μου θύμησες τότε που 

στο λιμάνι των Χανίων στο κωλόμπαρο «Νάκα Μα-

νάκα» τα έβαζα με έντεκα Αμερικάνους από την 

βάση του πεδίου βολής Κρήτης και με το που μπή-

κες από την πόρτα, είδες πως τα έβαζα μαζί τους 

και με βοήθησες  χωρίς δεύτερη κουβέντα αρχίζο-

ντας να μοιράζεις μπουνιές υπερασπίζοντας με. 

Φχαριστηθήκαμε και οι δυο  ξύλο όμως ε; Δεν ήξερα 
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πως σου άρεσε η τεκίλα αλλά το κατάλαβα όταν 

τους πλάκωσες με το μπουκάλι της τεκίλας. Εμένα 

γιατί μου πέταξες μπουκάλι βότκας τότε; Δεν μου 

άρεσε ποτέ η βότκα.  

- Για να το έχεις το μπουκάλι για άμυνα και να τους 

βαρέσεις στο πέταξα αλλά εσύ έσκυψες φοβισμένος 

και έσπασες τον καθρέφτη του μπαρ με την βλα-

κεία σου. Αλλά και εγώ φχαριστήθηκα ξύλο τότε. 

Ωραίες εποχές. Πέντε μέρες έκανα να δω από το 

αριστερό μάτι, αλλά χαλάλι μας. Τι πατριωτάκια 

είμαστε; Αλήθεια, έφαγες καμιά ξώφαλτση τότε 

από μένα; Απορία το έχω. Εσύ γιατί πλακώθηκες 

τότε; 

- Το Κατινάκι ήταν η μπαργούμαν, της κόλλαγαν      

οι μάγκες οι Αμερικάνοι και την είχαν στριμώξει 

άγρια. Με πήρε τηλέφωνο και όταν μπήκα εκεί μέσα 

έγινε το σώσε. Εσύ γιατί βρέθηκες τότε εκεί;         

Για πες; Αλήθεια, γιατί χαθήκαμε στο τέλος;  

- Περίμενα απ έξω το Μαρικάκι, αργούσε να έρθει 

στο ραντεβού, δίψασα λίγο, μπήκα μέσα και με το 

που είδα να βαράνε αυτό το αδύναμο δίμετρο άκα-

κο γομάρι πατριωτάκι μου θόλωσα. Όμορφες επο-

χές. Ξέρω γω, γιατί χαθήκαμε τότε; Πάντως το κά-

ναμε αμέρικαν μπαρ τότε από απλό μπαρ. Το δια-

φημίσαμε με τον τρόπο μας. Χρωστάς τσικουδιές. 

Στο θέμα μας όμως. Χτύπα με. Θα κάνω πως φοβά-

μαι και θα σε παρακαλάω να μη με δείρεις άλλο. 

Θέλω να δει σκηνικό η λαίδη. 
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Η σκηνή είναι πολύ άγρια από το ξύλο που έχει φάει 

ο Γιάννης. Όλοι τους κοιτούν με αγωνία και λυπού-

νται τον αιχμάλωτο που είναι στα χέρια αυτού του 

τέρατος. Κανείς δεν θα ήθελε να είναι στην θέση 

του. Βαράει πολύ δυνατά το γομάρι. 

Ο λιμενάρχης δεν δείχνει καθόλου οίκτο και αγριε-

μένος του χώνει μια γροθιά του Χανιώτη και τον 

στέλνει ένα μέτρο πιο πέρα. Τον ξαναπιάνει από 

τον λαιμό και του λέει ψιθυριστά.  

- Μοντέλο σε έκανα στα χείλη. Θα σε δει η μικρή και 

θα πάθει την πλάκα της. Αλλά θα σε στείλω δίπλα 

της και θα τα πείτε μεταξύ σας. Τσιμουδιά και όταν 

λήξει μετά από μέρες το διπλωματικό επεισόδιο θα 

σε κεράσω τσικουδιά. Στην χρωστάω σαν κέρασμα. 

Αγριεμένος τον σηκώνει όρθιο και τον σπρώχνει με 

δύναμη προς αυτήν. Αυτή είναι πολύ τρομαγμένη, 

δεν φανταζόταν ποτέ πως θα μπορούσε να εξελι-

χθεί έτσι η κατάσταση, αλλά δεν μπορεί να κάνει 

πίσω. Οι κομάντος λυπούνται τον Χανιώτη αλλά και 

τι να πουν. Ποιος τρελός θα τα έβαζε με τον δίμετρο 

σωματαρά και να τον σταματήσει από τόσα νεύρα; 

Τον φέρνει μισό μέτρο μπροστά της, βγάζει από τη 

ζώνη του το μαχαίρι και καθαρίζει  τα νύχια του 

απαθέστατος. 

- Μελλοθάνατε ένα τσιγάρο είναι η διαδρομή σου. 

Μια λάθος κίνηση και θα σε κάνω κομμάτια. Είμαι 

στις καλές μου απόψε και είναι η τυχερή σου μέρα, 
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ή μάλλον νύχτα. Απλά απολογήσου στην λαίδη Ελί-

ζαμπεθ ζητώντας της συγνώμη και μετά θα το γλε-

ντήσουμε οι δυο  μας. Η νύχτα είναι δική μας. Ρεζίλι 

μας έκανες στον τόπο μας και θα υποστείς τις συ-

νέπειες. Ξέρεις τι εννοώ Χανιώτη. 

Του βάζει ένα τσιγάρο στα ματωμένα χείλη και του 

το ανάβει με χαμόγελο κακίας που μοιάζει σαν να 

είναι η αποψινή λεία του. Μια λάθος κίνηση από  

τον αιχμάλωτο και έφτασε το τέλος του. Απομα-

κρύνεται, κάθεται σε ένα βράχο και τον παρακο-

λουθεί. Η Ελίζαμπεθ τον λυπάται γιατί δεν περίμενε 

πως θα του φερθούν τόσο απάνθρωπα αλλά όμως 

άλλα συνέβησαν στην πραγματικότητα. Αυτός δεί-

χνει σοβαρός αλλά και λίγο χαμογελαστός σαν να 

βγάζει από μέσα του ένα παράπονο. Τραβάει μια 

ρουφηξιά από το τσιγάρο και της λέει.  

- Λαίδη Ελίζαμπεθ όλα τελείωσαν κατ επιθυμία σας. 

Με κερδίσατε σε αυτή την παρτίδα και μάλιστα με 

τον πιο απρόσμενο τρόπο απέναντι μου. Δεν ήξερα 

πως κρύβατε τόση δύναμη πίσω σας. Καλύτερα να 

μιλάω στον ενικό. Είσαι δυνατή αλλά εγώ δυνατό-

τερος γιατί έμαθα από τα απρόοπτα στη ζωή μου. 

Με σκότωσες με τον χειρότερο τρόπο με αυτή τη 

συμπεριφορά σου και δεν το περίμενα να το κάνεις 

αυτό. Με δίκασες και με καταδίκασες πριν καν με 

ακούσεις. Όσα έζησα μαζί σου μέσα από τον αληθι-

νό κόσμο που σου χάρισα και τον έφτιαχνα μόνο 

για εμάς, μου τον κατέστρεψες μέσα σε λίγα λεπτά. 

Η αλήθεια είναι πως σε είδα και σε αγάπησα με την 
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πρώτη ματιά. Ρισκάρισα για σένα τα πάντα. Έζησα 

ένα ζωντανό παραμύθι του έρωτα μαζί σου, αλλά 

πόσο κρατάνε τα όμορφα; Στιγμές είναι όλα μάτια 

μου. Μόνο στιγμές. Και ήταν τόσο όμορφες μαζί σου 

λαίδη Ελίζαμπεθ, αλλά όλα έχουν το τίμημα τους. Τι 

σου χρωστάω να στο ξεπληρώσω; Δεν θέλω τίποτα 

πλέον από εσένα Ελίζαμπεθ. Τα διέλυσες όλα μέσα 

μου απόψε. Ξέρω πως δεν θα βγω ζωντανός από τα 

χέρια του δίμετρου όταν με πάρει μαζί του, θα με 

λιώσει στο κελί αλλά δεν με νοιάζει. Πιο πολύ με 

σκότωσες εσύ με τον τρόπο σου παρά αυτός. Και 

που έφταιξα; Που έκανα λάθος; Η ζωή είναι όμορ-

φη, μα υπάρχουν στιγμές που την μεταμορφώνουν 

σε πολύ άσχημη, όπως απόψε. Παιχνίδια είναι όλα 

μαζί της. Σημασία έχει να είσαι καλός παίχτης και 

όχι ένας απλός παίχτης παίζοντας μαζί της. Να 

προσπαθεί η πουτάνα να σε στριμώχνει, να της  

ξεγλιστράς στο τέλος και να την κοροϊδεύεις. Όσο 

παίζεις μαζί της τόσο περισσότερο την δαμάζεις και 

την φέρνεις στα μέτρα σου. Η παρτίδα να ξεκινάει 

ξανά μαζί της και όταν έχεις εμπειρία θέλει μόνο 

εσένα σαν παίχτη της. Έχω φάει πολλά χαστούκια 

από αυτήν αλλά δεν το έβαλα κάτω γιατί με ξέρω. 

Εσύ ξέρεις τον εαυτό σου Ελίζαμπεθ; Ξέρεις τι ζη-

τάς από τη ζωή σου ή στα έδωσε όλα απλόχερα και 

σε έκανε να την βαριέσαι και να πλήττεις αφόρητα 

μέσα σου; Η ζωή είναι γεύσεις από έρωτα και δεν 

πρέπει να αφήσεις καμιά από αυτές. Αλλά τι να ξέ-

ρεις από ζωή και τις αγωνίες της Ελίζαμπεθ. Όλα 

στα πόδια σου τα έχεις. Μπορεί να λες μέσα σου 
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πως τα έχεις όλα αλλά είσαι κενή και το ξέρεις και η 

ίδια. Είμαι καλός ψυχολόγος. Μαζί μου έμαθες αλη-

θινές αξίες. Έμαθες να ξεχωρίζεις τι σημαίνει ζωή 

και τι θάνατος. Αυτές είναι αξίες ζωής. Ρισκάρισα 

την ίδια μου τη ζωή για να σε διδάξω τις αξίες της 

γιατί μου άρεσες πολύ από την πρώτη στιγμή και 

ήθελα με τον τρόπο μου να σε κάνω να εκτιμήσεις 

κάποια πράγματα που δεν ένοιωσες ποτέ στη ζωή 

σου σαν αξίες, όμως εσύ ξαναφυλακίστηκες στην 

ανία σου. Να ξέρεις πως όποια αγωνία πέρασες εσύ, 

πέρασα την ίδια και εγώ. Όμως πρώτα ρισκάρισα 

με τον ίδιο μου τον εαυτό αποδεικνύοντας σου πως 

αντέχω και μέσα από όλα αυτά πίστευα πως θα 

μπορούσες να καταλάβεις, αλλά τι να καταλάβεις 

κακομαθημένη. Δεν περίμενες να δεις την τελευταία 

πράξη της παράστασης μεταξύ μας. Όσο για τα λε-

φτά που θα έπαιρνα είχα ένα σκοπό ζωής και όχι να 

τα σπαταλήσω με πουτάνες και χλιδάτη ζωή σαν 

εσένα. Έμαθα να κοπιάζω και να αποχτώ. Εσύ; 

Μπορεί ο Πέπε να βούλιαξε, αλλά δεν με πρόδωσε. 

Εσύ με πρόδωσες και με βούλιαξες. Ξέρεις, αυτός 

βούλιαξε αξιοπρεπώς κάνοντας το καθήκον του 

σώζοντας δυο ζωές, μα εσύ προτίμησες την πάρτη 

σου στο τέλος. Κράτα τις αξίες σου και εγώ τις δικές 

μου ανάξια Ελίζαμπεθ. Το τσιγάρο τελείωσε όπως 

και εσύ. Μέχρι το φίλτρο κάπνισα για να στα πω, 

μπορεί να με έκαψε στα χείλη μα δεν αισθάνθηκα 

πόνο γιατί εσύ με πόνεσες πιο πολύ. Να περνάς  

όμορφα και να χαμογελάς Ελίζαμπεθ. Δική σου        

η ζωή και δικές σου οι αποφάσεις πλέον.  
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Η Ελίζαμπεθ αισθάνεται πως τον αδίκησε και ίσως 

δεν θα έπρεπε να του φερθεί έτσι. Τόσα της πρό-

σφερε μέσα από τις αλήθειες του αλλά σε μια στιγ-

μή τρέλας τα διέλυσε όλα. Κάνει ένα βήμα πίσω και 

ακούγεται ένα «κλικ». Έχει πατήσει νάρκη. Θυμή-

θηκε τα λόγια του με τις νάρκες και ζει την πραγ-

ματικότητα. Για ακόμα μια φορά δεν της είχε πει 

ψέματα. Έχει παγώσει ολόκληρη μα ξέρει πως δεν 

πρέπει να σηκώσει το πόδι της γιατί θα εκραγεί η 

νάρκη σύμφωνα με όσα της είχε πει. Τρέμει ολό-

κληρη από τον φόβο της .Τον κοιτάζει γεμάτη αγω-

νία περιμένοντας μια κίνηση του για να την σώσει. 

Αυτός την κοιτάζει κατάματα και με πολύ αυστηρό 

και πικραμένο ύφος της λέει. 

- Λυπάμαι λαίδη Ελίζαμπεθ, δεν μπορώ να σε βοη-

θήσω πλέον. Είμαι δεμένος και με περιμένουν. Δική 

σου αυτή η νάρκη. Εγώ είμαι ήδη νεκρός μέσα μου.           

Ο χρόνος μας τελείωσε με τον χειρότερο τρόπο.    

Θα σε σώσουν οι κομάντος σου. ~ αντίο ~  

Η Ελίζαμπεθ είναι ακίνητη, τον βλέπει                       

να απομακρύνεται και να κατευθύνεται στον λιμε-

νάρχη. Ψελλίζει την λέξη νάρκη και έγινε πανικός 

από τους στρατιώτες. Όλοι μαζεύτηκαν γύρω της 

προσπαθούσαν να την καθησυχάσουν λέγοντάς της 

πως έχουν πυροτεχνουργό μαζί τους και πως όλα 

θα πάνε καλά. Ο λιμενάρχης τον παίρνει μαζί του 

στο φουσκωτό σκάφος, βάζει μπροστά τις μηχανές 

και φεύγει μαζί με τους βατραχανθρώπους του.      

Ο δρόμος προς την επιστροφή είναι και το τέλος 



Καλαϊτζάκης Ιωάννης 

82 
 

της αποψινής βραδιάς. Μια λάμψη και μια έκρηξη 

φωτίζει το  εκείνο το μέρος  που έζησε μαζί της.      

Η καρδιά του Γιάννη είναι γεμάτη αγωνία  και με 

σφιγμένα χείλη ένα δάκρυ ξεφεύγει μέσα από τις 

αγωνίες του. Πέθανε ή ζει άραγε η Ελίζαμπεθ;          

Ο Σήφακας τον καθησυχάζει λέγοντας του πως όλα 

είχαν αίσιο τέλος και πως η ζωή συνεχίζεται. Τον 

καταλαβαίνει και τον θέλει ακόμα περήφανο, δεν 

του λέει κάτι να τον παρηγορήσει ξέροντας πως θα 

τα βγάλει πέρα μόνος του, αλλά και αν του έλεγε θα 

άλλαζε κάτι μέσα του; Αύριο ξημερώνει μια αλλιώ-

τικη μέρα.  
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Αποκαλύψεις 

 

Οι μέρες κύλησαν με εντάσεις για τον Γιάννη και 

δικαιώθηκε με τα συμβόλαια που είχε κάνει με τους 

εκπροσώπους της Ελίζαμπεθ. Το χρηματικό ποσό 

του συμβολαίου διπλασιάστηκε για τις φθορές του 

αεροσκάφους του παππού του και την ψυχική οδύ-

νη που έζησε. Μάλιστα οι ίδιοι οι δικηγόροι της 

πλήρωσαν όσα ζήτησε για κλείσει η υπόθεση και να 

μείνει μυστική. Ο Γιάννης με αυτά τα λεφτά έφτιαξε 

ένα νεοκλασικό σπίτι και το διαμόρφωσε σε ίδρυμα 

εικαστικών τεχνών όπως είχε υποσχεθεί μέσα του 

και να το χαρίσει στον τόπο του. Το ονόμασε «Ελι-

σαβέτειο ίδρυμα» προς τιμήν της και δεν της χρω-

στούσε τίποτα. Έστειλε όλες τις αποδείξεις ανέγερ-

σης του ιδρύματος στους δικηγόρους της κομμένες 

στο όνομα της εταιρίας της, λέγοντας ευχαριστώ 

για την προσφορά της στον τόπο του. Είπε μάλιστα 

στον πρόεδρο του χωριού να μείνει μεταξύ τους 

αυτή η δωρεά και να μην φανεί πουθενά το όνομα 

του. Από τα χρήματα που περίσσεψαν από το συμ-

βόλαιο του αρκετά από αυτά τα μοίρασε σε άπορες 

οικογένειες με διακριτικό τρόπο που δεν έμαθαν 

ποτέ τίποτα για αυτόν. Δεν της χρώσταγε πλέον 

τίποτα της Ελίζαμπεθ και δεν του χρώσταγε με τη 

σειρά της. Ήταν όμως λίγο αλλαγμένος μέσα του. 

Ήταν αλήτης στην παρέα αλλά σοβαρός και μετρη-

μένος σε διάφορους διαλόγους. Η παλιά ανεμελιά 

και η τρέλα του δεν υπήρχε πλέον στο απόγειο της 



Καλαϊτζάκης Ιωάννης 

84 
 

όπως πριν από λίγο καιρό. Η Ελίζαμπεθ ξαναγύρισε 

στην βίλα της αλλά και αυτή ήταν πάρα πολύ αλ-

λαγμένη. Σοβαρή και μετρημένη σε όλα της. Ανέλα-

βε τις επιχειρήσεις του πατέρα της και ήταν αξιο-

θαύμαστη από όλους με τις ικανότητες της. Ένα 

απόγευμα γύρισε στο σπίτι και είδε μια βαλίτσα 

στον διάδρομο. Κατευθύνθηκε στο σαλόνι και είδε 

τον μπάτλερ Τζωρζ να πίνει ένα ουίσκι και να κοι-

τάζει προς το παράθυρο.  

- Τι κάνεις εκεί Τζωρζ; Τι σε κάνει να πίνεις; Πρώτη 

φορά σε βλέπω έτσι. Εσύ δεν έπινες ποτέ τουλάχι-

στον μπροστά μου. Η βαλίτσα έξω τι είναι; Ήρθε 

κάποιος να μείνει και δεν το ξέρω; 

- Λαίδη Ελίζαμπεθ συγχωρέστε με. Θα ήθελα να σας 

πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όσα μου προσφέρατε 

και πως θα πρέπει να αποχωρήσω. Αισθάνομαι πο-

λύ άσχημα μετά από όσα σας συνέβησαν και οφεί-

λω να ομολογήσω πως η ιδέα ήταν δική μου. Δεν 

ήθελα να σας βλέπω τόσο μελαγχολική και να περ-

νάτε τον χρόνο σας άσκοπα γεμάτο γκρίνιες και όχι 

δημιουργικά. Έχω εδώ τον σάκο του Χανιώτη γιατί 

όταν του τον παραδώσαμε είπε πως δεν είναι δικός 

του αλλά δικός σας. Δεν τον πίστεψα ποτέ λέγοντας 

μας πως είναι δικός σας αλλά οφείλω να σας τον 

παραδώσω. Τον έκρυβα από εσάς και θα σας τον 

παρέδινα την κατάλληλη στιγμή. Αλήθεια σας λέω.  

- Τζωρζ τι είναι όλα αυτά που μου λες; Όλα τα γνω-

ρίζω και ξέρω πως το έκανες για το καλό μου.        
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Αν ήμουν θυμωμένη μαζί σου θα σε είχα διώξει από 

την πρώτη στιγμή που το έμαθα. Όμως δεν θα πας 

πουθενά, ακούς; Εσύ με δίδαξες και αν δεν ήσουν 

εσύ δεν θα γνώριζα τις πραγματικές αξίες της ζωής. 

Όμως έχω μια απορία. Γιατί διάλεξες τον Χανιώτη 

και όχι άλλο ψυχολόγο;  

- Γιατί λαίδη Ελίζαμπεθ πίστεψα πως είναι  ο καλύ-

τερος και το πιστεύω ακόμα. Δεν έχει πτυχία, αλλά 

ξέρει τις αλήθειες της ζωής. Στο σχολείο υπήρξαμε 

συμμαθητές. Ζούσε  με τον παππού και τη γιαγιά 

του και είναι από χωρισμένους γονείς. Όμως με 

πρόσεχε πολύ. Στο σχολείο οι μεγαλύτεροι με προ-

καλούσαν χωρίς λόγο και πολλές φορές με έδερναν 

για να ικανοποιήσουν τον νεανικό εγωισμό τους 

μπροστά στα κορίτσια και ο μόνος που τα έβαζε 

μαζί τους ήταν αυτός και με υπεράσπιζε. Ήταν ο 

μόνος που μου έκανε παρέα και με καταλάβαινε 

που ήμουν ντροπαλός και αδύνατος. Από μικρός 

ήταν ατίθασος αλλά αν ήξερες τα «κουμπιά» του 

τότε γινόταν θυσία. Έμαθε να πιλοτάρει από πολύ 

μικρός και λάτρεψε την ελευθερία. Θυμάμαι πως 

μια φορά είχε κλέψει την βάρκα από ένα θείο του 

κρυφά, και με πήρε μαζί του υποσχόμενος πως θα 

ζήσουμε την πιο καλή ψαριά και περιπέτεια. Τον 

πίστεψα και τον ακολούθησα. Όμως ο καιρός άλλα-

ξε, έγινε μολυβένιος και τα κύματα παρέσυραν την 

βάρκα μας. Φοβόμουν, το ίδιο και ο Γιάννης, αλλά 

δεν το έβαζε κάτω και μου έδινε θάρρος. Βρεθήκαμε 

σε ένα νησί που δεν το ήξερα. Μείναμε δύο μέρες 
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ναυαγοί, αλλά δεν μας έλειψε τίποτα. Ψαρεύαμε, 

είχε βρει και ένα μπουκάλι τσικουδιά σε κάποια θυ-

ρίδα από την βάρκα και μαζί του έμαθα να πίνω. 

Ανάβαμε φωτιές το βράδυ και ψήναμε ψάρια και τα 

μεσημέρια τρώγαμε πεταλίδες και αχινούς. Με τα 

κελύφη από τις πεταλίδες αυτός έφτιαξε με πετονιά 

ένα βραχιόλι και ένα μενταγιόν. Βρήκε ένα παλιό 

κουτάκι και τα έβαλε εκεί μέσα. Είδε μια σπηλιά και 

μου είπε να τον ακολουθήσω. Φοβόμασταν λιγάκι 

και οι δυο μας αλλά μου έδινε θάρρος και μπήκαμε 

μέσα. Μου έλεγε πως είμαστε πειρατές και εκεί     

θα έκρυβε τον θησαυρό του. Έσκαψε δίπλα σε μια 

πέτρα, έκρυψε το κουτάκι στο χώμα και μου είπε 

πως αυτό τον θησαυρό του θα τον χάριζε μια μέρα 

στην βασίλισσα της καρδιάς του. Μας βρήκαν οι 

λιμενικοί μετά από δύο μέρες και επακολούθησε 

ένας μικρός Γολγοθάς για αυτόν. Τον έκανε μαύρο 

στο ξύλο ο θείος του που ήταν μέθυσος και για αυ-

τό είχαμε βρει το μπουκάλι με την τσικουδιά στην 

βάρκα. Όταν τον είδε τόσο πολύ χτυπημένο άσχημα 

ο παππούς του τρόμαξε, όμως ο Γιάννης ήταν πολύ 

λυπημένος αλλά και περήφανος. Δεν είχε κλάψει 

καθόλου μετά από τόσο ξύλο. Ο παππούς του τον 

αγκάλιασε με στοργή και αυτός του είπε τρείς λέ-

ξεις. «αντέχω ακόμα παππού» και ξέσπασε σε κλά-

ματα στην αγκαλιά του μέσα από τους πόνους.        

Ο θείος του τον είχε δείρει με την δερμάτινη ζώνη 

σε όλο το σώμα του αλλά όσο αυτός δεν έκλαιγε, 

τόσο με περισσότερο μίσος τον χτυπούσε. Τελείωσε 

το γυμνάσιο, έκανε δουλειές του ποδαριού, εγώ 
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φοίτησα δικηγόρος αλλά κατέληξα μπάτλερ. Οφεί-

λω να σας πω πως οι όροι που έθεσα στο συμβό-

λαιο απέναντι στους συμβούλους σας ήταν δικοί 

μου. Ήταν η πρώτη μου συμβολαιογραφική πράξη 

και η τελευταία. Μόνο που δεν διαβάσατε τις δύο 

τελευταίες σελίδες και απορώ πως δεν σας τις έδω-

σαν οι δικηγόροι σας. Είναι μέσα στο σάκο καλά 

κρυμμένες σε χειρόγραφη μορφή. Δικός σας ο σάκος 

λαίδη Ελίζαμπεθ. Μελετήστε τον και σας ζητώ συ-

γνώμη. Επιτρέψτε μου να αποχωρήσω. Θέλω να 

ηρεμήσω ψυχικά. Δεν αισθάνομαι τόσο καλά μετά 

από όλα αυτά που περάσατε άθελα μου. Να ξέρετε 

πως δεν τα έχετε μάθει όλα. Εγώ θα μείνω λίγες 

μέρες στον εξάδελφό μου που μένει μισή ώρα πα-

ρακάτω σαν διαδρομή και σας αφήνω το τηλέφωνο 

του αν με χρειαστείτε σε κάτι. Σας ευχαριστώ για 

όλα όσα μου προσφέρατε κυρία Ελίζαμπεθ. Μπορώ 

να σας δώσω ένα φιλί; Αντίο σας.  

Η Ελίζαμπεθ έμεινε μόνη στο σπίτι. Τι σπίτι δηλαδή, 

παλάτι ήταν. Πήγε στο δωμάτιο της, φόρεσε ένα 

απλό αλλά επώνυμο ρούχο και κατέβηκε στο σαλό-

νι. Έβαλε μια τεκίλα, λεμόνι και πάγο, άνοιξε το ρα-

διόφωνο βάζοντας τον αγαπημένο της σταθμό με 

απαλή μουσική και κατευθύνθηκε προς την πολυ-

θρόνα που ήταν πάνω της ο σάκος του Γιάννη. Τον 

άνοιξε και είδε μέσα πετονιές και αγκίστρια, ένας 

μικρός μεγεθυντικός φακός, ένας σουγιάς του 

στρατού, μια πυξίδα, ένα σημειωματάριο με μολύβι 

τυλιγμένο σε μια νάιλον σακούλα, ασπιρίνες, γάζες, 
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μια πένσα και ένα κατσαβίδι. Κοίταξε με προσοχή 

τον σάκο, και είδε στο πάνω μέρος ένα φερμουάρ 

καλυμμένο με μια σούρα από πανί. Άνοιξε το φερ-

μουάρ και είδε τις σελίδες όπως της είχε πει ο 

μπάτλερ της. Άφησε το σάκο στο πάτωμα και πίνο-

ντας το ποτό της διάβαζε τις σελίδες. Αυτές έγρα-

φαν τα εξής μέσα από μια χειροποίητη και ασύμμε-

τρη γραφή απευθυνόμενη στον Τζωρζ. 

« Τζωρζ, μπλά μπλά μπλά…  

Και τελειώνοντας θα ήθελα να πω πως όσα λεφτά 

κερδίσω, αν καταφέρω και τα κερδίσω, που θα τα 

κερδίσω, έχω σκοπό να φτιάξω ένα εικαστικό πο-

λυχώρο και θα τον χτίσω στο χωράφι του παππού 

μου. Θα είναι μια δική μου δωρεά για τον τόπο μου. 

Όσα δεν μπόρεσα να διδαχτώ ας τα διδαχτούν οι 

νεότεροι και το αξίζουν. Δεν έμαθα από ποίηση, δεν 

έμαθα να γράφω αλλά έμαθα αυτό που λέω μέσα 

μου να το πραγματοποιώ. Μπορεί να είμαι αλήτης, 

ονειροπόλος, τρελός όπως λένε όλοι τους, παίζο-

ντας με τη ζωή και ρισκάροντας την ίδια μου τη 

ζωή και το κυριότερο είναι πως δεν είμαι αυτό που 

θα ήθελαν οι άλλοι να δείχνω, αλλά αυτό που πραγ-

ματικά είμαι και θέλω να δείχνω. Αν όλα πάνε κατ’ 

ευχή θα το φτιάξω το ίδρυμα. Αν όλα πάνε κατά 

διαόλου ας το πράξουν οι επόμενοι.  Στο παιχνίδι 

ψυχολογίας που μου ζητάς να παίξω με την λαίδη 

θα είναι «όλα για όλα». Θα την μάθω τις αξίες ζωής 

που τόσο παραμέλησε και τις πέταξε. Θα ρισκάρω 

μαζί της ακόμα και την ίδια τη ζωή μου έτσι και με 
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κάνει να νοιώσω πως το αξίζει μέσα από αληθινές 

αξίες συναισθημάτων της, αν θα με αγγίξουν. Θα 

μοιραστούμε ένα παιχνίδι με κανόνες χωρίς κανό-

νες. Όλα ή τίποτα θα είναι μαζί της θέλοντας να την 

κάνω από μόνη της να νοιώσει τις αξίες που λέω 

μέσα μου «ζω την κάθε στιγμή». Μοιάζει σαν να 

αφήνω την κληρονομιά μου σε όσα γράφω αλλά 

ποτέ δεν ξέρω τι μου ξημερώνει, τι με αγριεύει και 

τι με μερώνει. Όσο για σένα Τζωρζ πες της πως εί-

μαι, πως είμαι… Αληθινός. Δεν θα με αντέξει να το 

ξέρεις, και θα υποκύψει στο τέλος. Λαίδη αυτή, α-

λήτης εγώ. Και που είσαι. Όμορφη είναι στην φω-

τογραφία της. Δεν θα με αντέξει όμως. Βάζουμε 

στοίχημα μια δεκάρα; Έχω τρεις συλλεκτικές από 

τον παππού μου και εσύ δύο. Ρισκάρεις;  

υ. γ. Δεν θέλω να μάθει ποτέ τίποτα η λαίδη για όσα 

σου έγραψα ». Ξέρω πως θα το τηρήσεις. 

Η Ελίζαμπεθ δεν το ήξερε αυτό. Πίστευε πως τα 

ήξερε όλα, αλλά μάλλον δεν ήξερε την ουσία. Ακού-

μπησε δίπλα της τις τελευταίες σελίδες, ήπιε μια 

γουλιά από το ποτό της, τις ξανάφερε στο πρόσωπο 

της και τις μύρισε. Ένοιωσε πολύ κάπως. Έκλεισε 

τα μάτια της και ταξίδευε με τις σκέψεις της μαζί 

του. Το τραγούδι «me and mrs jones» από τον Billy 

Paul παίζει από τον ραδιοφωνικό σταθμό. Σύμπτω-

ση; ίσως ναι, ίσως όχι. Βάζει ένα δεύτερο ποτό και 

το πίνει μονορούφι. Ανοίγει την μπαλκονόπορτα να 

πάρει αέρα. Πνίγεται μέσα της. Τον αδίκησε πάρα 

πολύ και ίσως δεν έπρεπε. Παίρνει βαθιές ανάσες 
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να ηρεμήσει μετά από όσα διάβασε και πηγαίνει με 

αποφασιστικά βήματα προς το τραπέζι που έχει 

αφήσει το τηλέφωνο του σε ένα σημείωμα ο Τζωρζ. 

Σχηματίζει τον αριθμό τηλεφώνου και μια ψιλή  

αντρική φωνή της απαντάει.  

- Οικία Κόσπερ Ίαν.  

- Τον Τζωρζ θα ήθελα παρακαλώ. Θα μπορούσα να 

του μιλήσω; 

- Απίστευτο! Δεν ήξερα πως είναι τόσο γυναικάς      

ο Τζωρζ. Πρώτη φορά τον ζητάνε στο τηλέφωνο. 

Δίπλα μου είναι και πίνουμε ποτό. Ποια είσαι κοπέ-

λα μου; Σε ξεμυάλισε το κάθαρμα; Σε ακούω πολύ 

επιβλητική και αποφασισμένη από την φωνή σου.  

Μάλωσε τον μήπως μαλακώσει. Είναι σκασμένος ο 

αφιλότιμος. Καλέ, τι του έκανες και είναι στα χάλια 

του; Αν μου τον στεναχωρήσεις ξανά θα σε μαλώ-

σω. Αλλά θα τα πάμε καλά οι δυο μας. Θα γίνουμε 

καλές φιλενάδες. Πες μου γιατί το νευρίασες το  

αγόρι και πίνει. Τι φοράς καλή μου; Εγώ ένα μπλε 

κιμονό με πολύχρωμα σχέδια. Σε συμπάθησα από 

τη φωνή σου. Φοράς κάτι σέξι να τον κολάσεις;     

Αχ πως μου το έκανες αυτό το κακό γουρουνάκι. 

Πως σε λένε χαρά μου;  

Η Ελίζαμπεθ δεν το πιστεύει αυτό που ακούει.       

Αν είναι δυνατόν! Ο εξάδελφος του Τζωρζ είναι τό-

σο κουδουνίστρα; Να τον χαίρεται, όμως τον Τζωρζ 

θέλει.  
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- Ελίζαμπεθ να του πεις, ακούς; Και το τι φοράω να 

μη σε νοιάζει! Ότι θέλω φοράω! Που είναι αυτός; 

Δώστον μου γρήγορα στο τηλέφωνο μην έρθω και 

σε ξεμαλλιάσω! (πω πω, πως του μίλησε. Μια λαίδη 

μίλησε έτσι;).  

- Μάλιστα κυρία στρίγγλα. Να σας τον δώσω. Α να 

χαθείς! Με σύγχυσες και στραβόβαψα το νύχι μου 

με την αγριοφωνάρα σου. Πάρτον. Τζωρζ μια 

στρίγγλα σε θέλει. Ελίζαμπεθ την λένε. Πφ!  

- Παρακαλώ; λαίδη Ελίζαμπεθ εσείς; Μην τον παρε-

ξηγείτε τον ξάδερφό μου, είναι καλό παιδί. Αλλά τι 

με θέλετε; Τώρα να έρθω είπατε; Να τσακιστώ και 

να έρθω με την βαλίτσα μου πίσω; Μα... Τώρα τώρα 

να έρθω; Να ντυθώ πρώτα. Φοράω ένα μπουρνούζι 

μόνο και ετοιμαζόμουν να πάρω το μπάνιο μου. Μα 

τι λέτε λαίδη Ελίζαμπεθ; Πως σας πέρασε αυτή η 

σκέψη; Αν είναι δυνατόν! Δεν είναι αυτό που φα-

ντάζεστε. Απλά θα έμενα μαζί του λίγες μέρες μόνο 

για να είμαι κοντά σας. Να τσακιστώ και να έρθω 

όπως είμαι; Μμμάλιστα κυρία Ελίζαμπεθ. Θα με φέ-

ρει ο εξάδελφος με το αμάξι του. Έρχομαι αμέσως.  

Σκληρή η Ελίζαμπεθ απόψε. Σε λίγο το κουδούνι του 

σπιτιού της χτυπάει, ανοίγει την πόρτα και είναι ο 

Τζωρζ με τον Ίαν. Ο Ίαν φοράει και φιλέ στο κεφάλι 

με το κιμονό του. Αλλά και ο Τζωρζ είναι μόνο με το 

μπουρνούζι; Τόσο πολύ την φοβήθηκε και από την 

βιασύνη του δεν άλλαξε ρούχα;  
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Ο Ίαν την κόβει από πάνω μέχρι κάτω. Όμορφη εί-

ναι. Μμμμμ. Θα μπορούσαν να γίνουν καλές φιλενά-

δες σκέφτηκε. Έχουν βαμμένα τα νύχια το ίδιο 

χρώμα.  

- Στον έφερα άρον άρον τον Τζωρζ σου. Δεν προλά-

βαμε ούτε να αλλάξουμε, αλλά έχεις το ίδιο γούστο 

με εμένα. Τα νύχια σου έχουν το ίδιο χρώμα με τα 

δικά μου. Προτιμώ τα μεταξωτά εσώρουχα σε     

σαμπανί χρώμα. Κάνει αντίθεση με το δέρμα μου 

που είναι σοκολά. Εσύ Ελίζαμπεθ τι χρώματα από 

εσώρουχα προτιμάς; Θέλω να γίνουμε φιλενάδες.  

Ο Τζωρζ είναι κατακόκκινος και σκουντάει τον Ίαν 

να σταματήσει αλλά αυτός τον χαβά του. Εκεί, να 

επιμένει να την κάνει φίλη του και να θέλει να μά-

θει ακόμα πιο πολλά για αυτήν. Η Ελίζαμπεθ γελάει 

μέσα της αλλά δεν το δείχνει. Τον καληνυχτίζει ευ-

γενικά λέγοντας του πως έχουν να πουν πολλά με 

τον Τζωρζ και θα ήθελε να τους αφήσει μόνους. 

Αυτός της χαμογελάει και της λέει αποχωρώντας.  

- Να μου το προσέχεις το τρελό αγόρι. Είναι ο τε-

λευταίος άντρας στον κόσμο. Το κατάλαβα με τον 

τρόπο που τον κοίταζες λυσσάρα. Σας αφήνω να τα 

πείτε. Ξάδελφε έχεις γούστο. Καληνύχτα Ελίζαμπεθ.  

Επιτέλους μόνοι στο σπίτι. Αυτός και αυτή.               

Ο καημένος τρέμει ολόκληρος. Ντρέπεται, αλλά και 

τι να πει. Περιμένει καρτερικά το ξέσπασμα της πά-

νω του. Δεν θα είναι η πρώτη φορά άλλωστε.           
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Η Ελίζαμπεθ πλησιάζει στο μπαρ με τα ποτά, βάζει 

ένα ποτό δικό της, τον κοιτάζει χαμογελαστά και 

του λέει.  

- Τι να κεράσω το τρελό αγόρι; Ουίσκι με πάγο αν 

θυμάμαι καλά; Απόψε κερνάω εγώ. Αλλά όχι και 

λυσσάρα όπως λέει ο εξάδελφος σου. Πεινασμένη 

ίσως και θα ήθελα να με χορτάσεις με τον τρόπο 

σου. Τι λες Τζωρζ; Απόψε έχουμε πολλά να πούμε 

και να κάνουμε ακόμα πιο πολλά οι δυο μας.  

- Λαίδη Ελίζαμπεθ τι σας συμβαίνει; Μα δεν πρέπει. 

Με πειράζετε και το ξέρω. Όμως γιατί το βλέμμα 

σας είναι αλλιώτικο; Μοιάζει προκλητικό έτσι όπως 

με πλησιάζετε και μου προσφέρετε το ποτό μου. 

Παγάκια δεν βάλατε. Θα βάλω εγώ. Αφήστε το ποτό 

μου στο τραπέζι σας παρακαλώ και θα το πάρω 

μόνος μου. Δεν πρέπει να συμβεί αυτό που σκέπτο-

μαι έτσι όπως σας κοιτάζω. Δεν πρέπει σας λέω! 

Μη! Πω πω... Από την βιασύνη μου να έρθω ούτε 

την βαλίτσα μου δεν πήρα. Και είμαι με το μπουρ-

νούζι.  

- Βάλε όσο πάγο θέλεις μόνος Τζωρζ και κάθισε δί-

πλα μου. Τώρα!  

Ο Τζωρζ φοβισμένος βάζει τρία παγάκια στο ποτό 

του και το πίνει μονορούφι. Ξαναγεμίζει το ποτήρι 

του αλλά τα χέρια του τρέμουν. Θα καθίσει δίπλα 

της, θα κλείσει τα μάτια του και θα περιμένει τις 
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κινήσεις της. Κιχ δεν θα βγάλει όμως. Κάθεται δίπλα 

της και…  

- Καλέ μου Τζωρζ, τελικά εσύ απέδειξες πως με α-

γαπάς πραγματικά και οφείλω να το παραδεχτώ. 

Είσαι ο μόνος άντρας που εμπιστεύομαι και ξέρω 

πως θα με κάνεις να νοιώσω μια σιγουριά δίπλα 

σου. Μα γιατί έχεις κλειστά τα μάτια; άνοιξε τα μά-

τια σου. Θέλω να με κοιτάς. Έεετσι. Πάλι τρέμεις; 

Έλα, δεν θα σε φάω κιόλας. Θα ακούσεις λίγα λογά-

κια από μένα και μετά θα καταλάβεις τι αισθάνομαι 

για σένα. Άκουσε Τζωρζ. Από αύριο αναλαμβάνεις 

προσωπικός μου σύμβουλος. Τέρμα οι στολές του 

μπάτλερ και μπαίνεις δυναμικά μαζί μου. Διάβασα 

όσα έγραψε στην διαθήκη του ο Γιάννης, στο γράμ-

μα του εννοώ, και κατάλαβα πολλά. Δεν με ενημέ-

ρωσε κανένας για αυτά τα γεγονότα και μόνο εσύ 

μου υπέδειξες την αλήθεια. Ξέρεις ακόμα κάτι πε-

ρισσότερο κύριε διευθύνοντα σύμβουλε;  

Ο Τζωρζ έχει μένει με το ποτό στο χέρι αλλά είναι 

άφωνος. Μάλλον τον κοροϊδεύει και θέλει να τον 

φέρει στα όρια του δεν θα το ήθελε αυτό απόψε.    

Η Ελίζαμπεθ παίρνει ένα τηλέφωνο και την ακούει 

να απαιτεί από κάποιον διευθύνοντα σύμβουλο της 

ένα αυριανό έκτακτο πρωινό συμβούλιο με όλα τα 

στελέχη της εταιρίας και πως θα ανακοινώσει αλ-

λαγές. Κλείνει το τηλέφωνο και του λέει. Αυτός   

όμως είναι ακόμα φοβισμένος.  
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- Έχεις μέχρι το πρωί διορία να βρεις και να φορέ-

σεις ένα ακριβό κουστούμι. Από αύριο θα αναλάβεις 

τις υποχρεώσεις σου σαν σύμβουλος μου. Θα σε μά-

θω μερικά πράγματα και μετά θα τα κάνουμε όλα 

μαζί. Και δεν αστειεύομαι καθόλου αυτή τη φορά. 

Έχεις κάτι να προσθέσεις; 

- Τι, τι να πω. Είμαι μπερδεμένος λαίδη Ελίζαμπεθ. 

Ή δεν πιστεύω όσα άκουσα ή είστε πολύ καλή ηθο-

ποιός. Αλλά γιατί με πειράζετε; Δεν σας πιστεύω. 

Πως μπορεί να με επιλέξετε σαν βοηθό σας σε μια 

τεράστια επιχείρηση σαν την δική σας; Ένας απλός 

δικηγόρος υπήρξα που δεν άσκησε ποτέ αυτό το 

επάγγελμα. Όμως θα σας πω κάτι ακόμα όσο και αν 

με κοροϊδεύετε. Τα χρήματα του Γιάννη που εισέ-

πραξε τα άλλαξε υπό μορφή δωρεάς στην εταιρία 

σας και με αυτά έφτιαξε αυτό που ονειρευόταν. Το 

ίδρυμα εικαστικών τεχνών δίνοντας το όνομα σας. 

Μου έστειλε τις φωτοτυπίες από τα τιμολόγια και 

όλα τα έξοδα και τα αυθεντικά στους δικηγόρους 

σας. Σε ένα μήνα θα κάνει τα εγκαίνια και είστε η 

επίτιμη καλεσμένη από τον δήμαρχο. Πιστεύω να 

έχετε παραλάβει την πρόσκληση σας και να τιμήσε-

τε το έργο σας.  

- Τι λες Τζωρζ; Δεν πήρα καμιά πρόσκληση, αλλά 

γιατί να μη μου την δώσουν; Υπήρχε λόγος;             

Τι εννοείς σε όσα μου λες;  

- Ίσως γιατί λαίδη Ελίζαμπεθ να καταχράστηκαν  

τα λεφτά κάποιοι από τα στελέχη  σας. Δεν ξέρω, 



Καλαϊτζάκης Ιωάννης 

96 
 

δεν κατηγορώ κανένα και τίποτα. Έπρεπε να είχατε 

παραλάβει την πρόσκληση σας. Η δική μου είναι 

στην βαλίτσα μα από την βιασύνη μου να έρθω να 

σας δω με έκανε να την ξεχάσω. Λέω αλήθειες. Σας 

συμπαθώ πάρα πολύ και σας θέλω ευτυχισμένη 

αληθινά. Μπορώ να βγάλω μπουρνούζι μου; Αισθά-

νομαι άβολα. Ζεσταίνομαι πολύ με το ποτό. Καίγο-

μαι ολόκληρος! Έχει τρομερή ζέστη! Γδύνομαι για 

λίγο!  

- Τι έκανες εκεί Τζωρζ; Για ποια με πέρασες;        

Πως τόλμησες; Ντύσου γρήγορα! Απολύεσαι!  

- Τι έκανα πάλι; Έχω σκάσει από την ζέστη, το ποτό 

και τις αγωνίες μου δίπλα σας και απλά ξεγυμνώ-

θηκα σαν τις αλήθειες μου. Με έχετε δει γυμνό πολ-

λές φορές που μου λέτε να φοράω τα μαγιό σας ή 

οτιδήποτε άλλο. Μόνο εσάς εμπιστεύομαι και…   

Εσείς πως και με εμπιστεύεστε τόσο πολύ λαίδη 

Ελίζαμπεθ; Τον αγαπάτε ακόμα; 

- Μα τι λες Τζωρζ; Εγώ να αγαπάω ποιον; Εγώ να 

αγαπήσω αυτόν; Είναι ρεμάλι! Είναι αλήτης!            

Ο άξεστος! Που είναι το μπουκάλι με την τσικουδιά; 

Την τεκίλα ήθελα να πω! Το κάθαρμα! Χικ! Με… με-

θυσμένη είμαι. Δεν ξέρω τι λέω, αλλά είναι καλά; 

Θέλω τις αντιθέσεις του! Την πτήση και την πτώση 

μαζί του! Κάνε κάτι!.  

- Πόσο πίνουμε απόψε μαζί λαίδη Ελίζαμπεθ; Χικ. 

Πρώτη φορά μεθάω. Και εσείς ήπιατε μισό μπουκά-



Λαίδη και αλήτης 

 
 

97 
 

λι τεκίλα; Είστε όμορφη γιατί, γιατί είστε αληθινή 

μέσα από όσα λέτε. Αλλά για ποιον αναφέρεστε σε 

όσα είπατε; Στην υγειά μας. Χικ.  

- Για αυτόν! Το ρεμάλι! Τον αλήτη! Με μέθυσε και-

απόψε. Χικ. Αλήθεια, που πήγε το μυαλό σου; Εγώ 

τον Γιάννη τον μισώ! Είναι, είναι. Βάλε μου και άλλη 

τεκίλα. Εντολή. Χικ.  

- Χικ. Είστε πολύ όμορφη απόψε. Γιάννη τον είπατε; 

Που τον θυμηθήκατε; Μεθύσατε και εσείς και. Χικ.              

Στην υγειά του. Τον, τον αγαπάτε κατά βάθος. Τον 

μισείτε ήθελα πω! πω πω. Παραήπιαμε απόψε.  Χικ!  
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Το μεγάλο γλέντι 

 

Σε μια άλλη περιοχή της Ευρώπης όμως πίνουν και 

κάποιοι άλλοι. Ελλάδα, ζουμ στον χάρτη, μετά Χα-

νιά, και μετά περιοχή Ταυρωνίτης σε ένα καφενείο. 

Είναι και ο Γιάννης εκεί με τους άλλους πελάτες. 

Απολαύστε τους.  

- Ρεμάλια, αν δεν το πάρει το κορίτσι ο καφετζής 

και να τον κάνω να το παρακαλάει να το παντρευ-

τεί εμένα να μου τρυπήσετε τη μύτη. Την αγαπάει, 

αλλά δεν το λέει πως θα την παντρευτεί γιατί δεν 

έχει προίκα. Μας βγήκε και προικοθήρας  ο τερά-

στιος. Καφετζή πιάσε δύο γύρους τσικουδιές και 

κέρασε το καφενείο. Μου θες και προίκα τρομάρα 

σου. Θα το πάρεις το κορίτσι και θα πεις και ένα 

τραγούδι. Τι με κοιτάς; Βρε κέρασε που σου λέω!  

Ο καφετζής κάνει πως δεν άκουσε όσα είπε, τον 

κοιτάζει με ειρωνικό χαμόγελο, δεν του απαντάει 

και κερνάει τις παρέες. Όλοι πίνουν στην υγειά του 

καφετζή και του λένε καλά παντρολογήματα μέσα 

από πολλά πειράγματα. Όταν φέρνει τον λογαρια-

σμό στον Γιάννη, αυτός τον κοιτάζει και γουρλώνει 

τα μάτια του.  

- Πας καλά βρε ανώμαλε; Να πληρώσω εγώ όλα αυ-

τά; Μια τσικουδιά ήπια και με χρεώνεις για εκατό! 

Πότε τις ήπια; Βαρεμένος είσαι η πυροβολημένος; 
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- Άστα αυτά και κατέβαινε τα λεφτά! Εσύ δεν είπες 

να κεράσω δύο γύρους τσικουδιές ή νομίζεις πως 

τρελάθηκα; Κατέβαινε το χρήμα. Έχω και έξοδα.  

- Μάλλον παλάβωσες μου φαίνεται καφετζή. Είπα 

πως κερνάω; Είπα να «κεράσεις» εσύ όλο το καφε-

νείο και όχι εγώ. Eσύ έδειξες πως το έκανες με την 

καλή σου την καρδιά από ότι καταλάβαμε όλοι μας. 

Δεν πληρώνω εγώ τα δικά σου κεράσματα ή τις  

παλαβομάρες σου. Πληρώνω μόνο την τσικουδιά 

μου και σου αφήνω και δέκα λεπτά μπουρμπουάρ 

να πιείς μια μπύρα στην υγειά μου. Είμαι απλοχέρης 

και όχι τσιγκούνης σαν εσένα.  

Όλο το καφενείο γελά με την πειραχτική απάντηση 

του, ο καφετζής νευριάζει και γίνεται κατακόκκι-

νος. Εδώ που τα λέμε με το παραμικρό πείραγμα 

θύμωνε, αλλά να γελάνε όλοι μαζί του; Αρκετά, ως 

εδώ με τον Γιάννη.  

- Αν δεν με πληρώσεις θα πλακωθούμε στο ξύλο, 

ακούς; Τα λεφτά μου εδώ και τώρα! Κορόιδο δεν 

πιάνομαι. Φέρε τα λεφτά!  

Βουτάει από το πουκάμισο τον Γιάννη και από την 

δύναμη να τον σηκώσει από την καρέκλα του σκίζει 

το πουκάμισο κατά λάθος. Αυτό ήταν. Με το που το 

βλέπει αυτό ο Γιάννης πήρε ανάποδες. Αφού το έχει 

βίτσιο με τα πουκάμισα και το ξέρουν όλοι. Μη δει 

λαδιά, τρύπα από το στριφτό τσιγάρο του ή να του 

σκιστεί το πουκάμισο γιατί τρελαίνεται. Πως τόλ-
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μησε να του το κάνει αυτό ο καφετζής; Μαύρο φίδι 

που  τον έφαγε τώρα. Το τι επακολούθησε δεν λέ-

γεται αλλά περιγράφεται. Τέξας έγινε το καφενείο. 

Το τι ξύλο έπεσε, το τι ποτήρι και μπουκάλι γκαζό-

ζας Γερανίου εκσφενδονίστηκε, το τι καρέκλες και 

τραπέζια αναποδογύρισαν δεν λέγεται. Ένα κουβά-

ρι γίνανε όλοι τους. Μιλάμε για πολύ μπουνιά μετα-

ξύ τους. Ο ένας έδερνε τον άλλο χωρίς να ξέρει το 

λόγο αλλά κανένας δεν έπεφτε κάτω ή να το βάλει 

στα πόδια. Μπορεί και να την είχαν καταβρεί μετα-

ξύ τους με το αυτό το επεισόδιο γιατί άλλαξε η 

βραδιά και έσπασε η ανία τους. Και μιλάμε για πολύ 

ξύλο μετά μουσικής. Και μουσική με Ζωιδάκη παρα-

καλώ. Μαντινάδες και ξύλο έπεφτε στο καφενείο.   

Ο καφετζής πρόλαβε να βάλει δυνατά τη μουσική 

για να δείχνει σαν γλέντι και όχι σαν αρένα μονο-

μαχίας γιατί πάλι θα του κλείνανε το μαγαζί. Αλλά 

λες η αστυνομία να μην τους πήρε χαμπάρι; Ετοι-

μάζεται να τους μαζέψει όλους, τρέχει με δύο περι-

πολικά και σταματάει στο καφενείο. Όμως καμία 

σχέση δεν έχει η εικόνα σε σύγκριση με το μήνυμα 

που πήραν. Όλοι ήταν ήσυχοι και κοιτούσαν στο 

πουθενά, άλλοι έπαιζαν τάβλι αδιάφορα, άλλοι χαρ-

τιά και ο καφετζής σκούπιζε τα ποτήρια απαθής με 

το βλέμμα χαμηλωμένο κάνοντας πως δεν τους είδε. 

Όλα δείχνουν μια υπέροχη εικόνα σαν να μην είχε 

συμβεί τίποτα και όλα ήταν ταχτοποιημένα στη 

θέση τους αλλά  όλοι να είναι ψιλοματωμένοι,     

ξεσκισμένοι, αδιάφοροι και χαμογελαστοί μεταξύ 

τους; Ο υπαστυνόμος τους κοιτάζει περίεργα, αλλά 
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δεν μπορεί, κορόιδο δεν είναι και έχει τον πρώτο 

λόγο.  

- Καφετζή έλα δω! Τι χάλια είναι αυτά που έχεις; 

- Τι έχω κυρ αστυνόμε; Μια χαρά είμαι.  

- Ποιος σου βούλωσε τα μάτια; 

- Ποιο μάτι από τα δυό  είναι πιο μαυρισμένο; Δεν 

αισθάνομαι κάτι. Θα λερώθηκα ίσως με μουτζούρα 

από το μπρίκι του καφέ.  

- Μάαααλιστα. Ίσως έχεις δίκιο. Εσείς οι δυό που 

παίζετε τάβλι γιατί έχετε τα χάλια σας λες και φά-

γατε ξύλο; 

- Από το τρακάρισμα κυρ αστυνόμε. Ο γάιδαρος του 

τράκαρε με τον δικό μου, πέσαμε τσε γι αυτό μας 

βλέπεις ετσά ματωμένους. Όμως τα βρήκαμε σαν 

καλοί ανθρώποι που είμαστε, ανταλλάξαμε ασφά-

λειες μεταξύ μας τσε τώρα παίζουμε τάβλι κυρ   

αστυνόμε όλο χαρά. Πολιτισμένοι ανθρώποι είμα-

στε τσε δεν μαλώνουμε ποτέ.  

 - Μάαααλιστα. Γιάννη έλα εδώ!  

- Μάλιστα κύριε διοικητά. Αλλά τι έκανα να έρθω; 

Δεν έχω πειράξει κανένα εδώ και δυο μήνες. Άγγε-

λος είμαι. Είμαι αθώος όπως πάντα. Για μια τσικου-

διά ήρθα να πιω και να διαβάσω λίγο εφημερίδα. 

Ήσυχα πράγματα που λένε.  
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- Έλα εδώ αθώε άγγελε. Τα χείλη σου είναι λίγο 

πρησμένα και το πουκάμισο σου σκισμένο ή κάνω 

λάθος; Και φοράς και μια μπότα. Που είναι η άλλη; 

Μήπως είναι αυτή σε εκείνο το ράφι; Ασορτί δεί-

χνουν. Λέγε τι έγινε απόψε! 

- Τι έχουν τα χείλη μου κύριε διοικητά; Μια χαρά τα 

αισθάνομαι. Έχει γούστο να με τσίμπησε κουνούπι 

και να μου τα έπρηξε. Αλλά δεν τα νοιώθω πρησμέ-

να. Δεν αισθάνομαι τσίμπημα. Παράξενο. Κουνούπι 

κομάντο θα ήταν. Χτύπησε και έφυγε χωρίς να το 

πάρω χαμπάρι. Το πουκάμισο μου είναι από την 

Ιταλία, μου το χάρισε μια Ιταλίδα και είναι πολύ της 

μόδας τα πουκάμισα σε κομμάτια μου εξήγησε. Ω-

ραίο δεν είναι; Όλοι το ξέρουν πως έχω τρέλα με τα 

πουκάμισα και, καταλαβαίνεις. Είμαι πολύ σικ ντυ-

μένος απόψε. Είναι ωραίο χρώμα πάντως. Βρε δίκιο 

έχεις. Η μπότα μου είναι στο ράφι. Με στένευε και 

την έβγαλα. Ο καφετζής θα την πήρε και θα την 

έβαλε εκεί για να μου κάνει πλάκα. Ξέρεις τι πειρα-

χτήρι είναι κύριε διοικητά; Μωρέ καφετζή κέρασε 

τα κοπέλια. Δεν τα βλέπεις που έχει στεγνώσει το 

λαρύγγι τους; Άντε μη σε αρπάξω από το λαιμό και 

σου καπνίσω τα μάτια πάλι! Σαν τόοοοτε εννοώ! 

Θυμάσαι κύριε διοικητά τότε; Παλιές εποχές αλλά 

είχα δίκιο. Βρε πως περνάνε τα χρόνια. Είδες τι θυ-

μήθηκα; Αλλά μην τον παρεξηγείς γιατί είναι βαρε-

μένος.  

- Το βλέπω πως είναι βαρεμένος. Εσύ τον έδειρες 

ρε;  
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- Μα τι λες κύριε διοικητά; Γιατί να τον δείρω και 

για ποιο λόγο; Ααα, όλα και όλα. Εγώ δεν δέρνω  

ποτέ. Με το που βλέπω πως παίζουν ξύλο φεύγω. 

Μη δω σταγόνα αίμα και λιποθυμάω. Είμαι κατά 

της βίας. Μα όταν λέω πως είναι βαρεμένος εννοώ 

στο μυαλό. Δεν βλέπεις πως με κοιτάζει; Γυαλίζει το 

μάτι του και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί με 

στραβοκοιτάζει. Βρε βαρεμένε κέρασε τον διοικητή 

και τους δικούς του μη έρθω από εκεί και σε σαπί-

σω! Να σε βοηθήσω εννοώ! Τον βοηθάω μερικές 

φορές κύριε διοικητά γιατί το μυαλό του έχει σαλέ-

ψει εντελώς με τον έρωτα. Αγαπάει και τα έχει χα-

μένα. Κουζουλάθηκε ο καφετζής.  

Ο υπαστυνόμος γελάει αλλά γιατί να τους μαζέψει 

όλους μέσα; Αφού και σε μερικές μέρες θα ξανα-

πλακωθούν στο ξύλο. Αυτό το καφενείο έπρεπε να 

γράφει στην ταμπέλα «το ξύλο της αρκούδας» και 

όχι «μπουκαμβίλια».  

- Έχε χάρη που σε συμπαθώ αλλιώς θα σου έλεγα 

εγώ. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω μετά από τόσο 

ξύλο που παίξατε μεταξύ σας πως είστε τόσο δεμέ-

νοι. Σαν άκακα και αθώα πλασματάκια δείχνετε, λες 

και δεν συνέβη τίποτα. Έχετε χάρη που ακούτε    

Ζωιδάκη και τον πάω πολύ. Είμαι σόι με τον Ζωιδά-

κη, το ξέρατε; Ο παππούς της ξαδέρφης της γιαγιάς 

μου από τον θείο της τον Μανούσο, αυτόν τον κα-

τσικοκλέφτη από τα Κεραμιά που παντρεύτηκε την 

κόρη της Μερόπης είναι κοντοκουμπαράκια και εί-

ναι η πέμπτη εξαδέλφη του πατέρα μου. Σόι είμα-
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στε. Κάνω πως δεν είδα τίποτα. Και που είστε, μη 

μου το παίζετε αθώες περιστερές γιατί την άλλη 

φορά θα σας μπαγλαρώσω όλους. Καλό ξύλο μετα-

ξύ σας.  Καληνύχτα ήθελα να πω!  

Έφυγαν οι αστυνομικοί αλλά κανείς δεν κουνήθηκε 

από την θέση του μέχρι να σιγουρέψουν πως έχουν 

φύγει για τα καλά. Ο Γιάννης σπάει την ησυχία λέ-

γοντας.  

- Είδες τι έκανες καφετζή με τα καμώματα σου;  

Ανάθεμα το κέρασμά σου. Ξινό μας το έβγαλες α-

πόψε! Είμαστε πάνω στο καλύτερο γλέντι και πλά-

κωσε η αστυνομία. Κέρασε μωρέ το μαγαζί γιατί 

διψάμε ακόμα και άμα θέλεις μην κεράσεις. Τι λέτε 

χωριανοί; Να μας κεράσει από δυο γύρους τσικου-

διά να συνέλθουμε μετά από όσα μας έκανε και μας 

αναστάτωσε βραδιάτικα;  

όλοι συμφώνησαν και το τι τσικουδιά ήπιαν εκείνο 

το βράδυ δεν λέγεται. Το τι χορό έριξαν μεταξύ 

τους, το τι κεράσματα αντάλλαξαν πάλι δεν λέγε-

ται. Και η μουσική μέχρι πρωίας παρακαλώ.             

Ο καφετζής πάντως τα έβγαλε τα σπασμένα γιατί 

όλοι πλήρωσαν με το παραπάνω και του ευχήθηκαν 

σύντομα να παντρευτεί την κοπελιά που αγαπάει. 

Έτσι γλεντάνε οι κρητικοί, μέσα από πειράγματα, 

κεράσματα και μετά λένε όμορφες καληνύχτες.  
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Πρωινές καταστάσεις 

 

Στο θέμα μας πάλι. Ξαναζουμάρουμε σε άλλο τόπο 

και πάμε Αγγλία. Μετά από πολλά ζουμαρίσματα 

φτάνουμε στην βίλα της Ελίζαμπεθ και πάλι.            

Ο Τζωρζ είναι μεθυσμένος, το ίδιο και η Ελίζαμπεθ. 

Έχουν πιεί πολύ, και έχουν ξεπεράσει τα όρια. Αυτή 

κοιμάται στον καναπέ και αυτός στο πάτωμα γυ-

μνός. Ξυπνάει και δεν πιστεύει στα μάτια του. Πως 

μπόρεσε και το έκανε αυτό; Αποκλείεται! Αυτή είναι 

με τα ρούχα της και κοιμάται ναζιάρικα και χου-

ζούρικα μέσα από τη γλυκιά μέθη της. Γλυκύτατη 

είναι αλλά εύχεται μέσα του να μην είχε συμβεί κάτι 

που τώρα ίσως δεν θυμάται. Κοιτάζει το ρολόι του 

και  είναι πέντε τα ξημερώματα. Πρέπει να συνέλ-

θει. Φοράει την ρόμπα του και πηγαίνει στον χώρο 

του για ένα μπάνιο και προσπαθεί να ξεπεράσει το 

μεθύσι του με παγωμένο νερό. Σιγά σιγά θυμάται 

όλα όσα είπαν χτες και προσπαθεί να συνειδητο-

ποιήσει αυτό που του είπε. Το πώς θα γίνει σύμ-

βουλος της. Κατάλαβε πως δεν του έλεγε ψέματα 

και πως πρέπει να φορέσει ένα καλό κουστούμι. 

Τουλάχιστον ας είναι σωστός απέναντι της. Αν τον 

κορόιδευε θα το διαπίστωνε στην πορεία. Τελειώνει 

το μπάνιο και το ξύρισμα, θυμάται πως η βαλίτσα 

είναι στο ξάδελφο του αλλά και πάλι δεν έχει κανέ-

να κουστούμι γιατί ντύνεται σπορ. Φοράει το 

μπουρνούζι του και πάει στο σαλόνι. Την βλέπει 

που κοιμάται, της χαϊδεύει τα μαλλιά και προσπα-



Λαίδη και αλήτης 

 
 

107 
 

θεί να την ξυπνήσει με διακριτικό τρόπο για να κα-

ταλάβει αν είναι πολύ μεθυσμένη. Αυτή δέχεται το 

χάδι του και την ακούει να ψιθυρίζει ναζιάρικα.  

- Μμμμμμ. Τι όμορφα που με χαϊδεύεις. Μη σταμα-

τάς. Όμορφα που είμαστε έτσι. Εσύ, εγώ και το ηλι-

οβασίλεμα. Μόνο εσύ με έκανες να νοιώσω τόσο 

όμορφα συναισθήματα στη ζωή μου. Φίλα με, φίλα 

με κι’ άλλο. Μμμμμμμμμ.  

ο Τζωρζ δεν θυμάται τίποτα. Έχει γούστο να… Την 

έκανε τόσο ευτυχισμένη και δεν το θυμάται; Και 

είναι τόσο όμορφη. Την χαϊδεύει και της δίνει ένα 

διστακτικό φιλί στο μάγουλο. Αυτή το δέχεται και 

ξυπνάει.  

- Τι κάνεις εκεί Τζωρζ; Γιατί με ξύπνησες και μου 

χάλασες το όνειρο; Με φίλησες κιόλας; Ντροπή σου! 

Τζωρζ σύνελθε! Έχεις ξεπεράσει τα όρια! Τι ώρα 

είναι; Αλλά πως ξύπνησες πρώτος; Σε άφησα να 

κοιμάσαι και μετά με πήρε και εμένα ο ύπνος στον 

καναπέ. Αλλά είσαι καλούλης. Με προσέχεις πολύ με 

όσα είπες μέσα από το μεθύσι σου. Πόση ώρα έχου-

με στη διάθεση για να πάμε στην εταιρία; Πιστεύω 

να προλαβαίνω να κάνω ένα μπάνιο και να ετοιμα-

στώ. Τι έπαθες πάλι; Τι σκέπτεσαι; Σε λίγο πρέπει 

να ετοιμαστείς. Πάω να σου ετοιμάσω καφέ. Πως 

τον πίνετε κύριε διευθύνοντα σύμβουλε; Είδες; 

Πολλά μπορώ να κάνω και μόνη μου όταν θέλω.   

Να ξέρεις και κάτι. Μόνο οι τσικουδιές με μεθάνε.   

Η τεκίλα δεν μπορεί να σε μεθύσει τόσο όμορφα και 
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να σε ταξιδέψει σαν την τσικουδιά. Τι κουστούμι θα 

φορέσεις; 

- Κυρία Ελίζαμπεθ δεν έχω κουστούμι και τα ρούχα 

μου τα έχω αφήσει στον ξάδελφο μου. Όμως δεν 

έχω ανάλογο κουστούμι να φορέσω γιατί ντύνομαι 

σπορ πάντα . Από την βιασύνη μας να έρθουμε εδώ 

με τον Ίαν δεν την πήραμε μαζί μας. Τι να κάνω 

τώρα; Να τον ξυπνήσω; Δεν με κοροϊδεύετε όμως ε;  

Θα γίνω σύμβουλος σας; Όμως πάντα ήμουν δια-

κριτικός σύμβουλος σας μέσα στο σπίτι. Θα σας α-

ποδείξω πόσο δυναμικός είμαι και στον επαγγελμα-

τικό τομέα. Θα είμαι πολύ σκληρός στις διαπραγμα-

τεύσεις μου. Φτιάξτε μου καφέ γαλλικό. Σκέτο. 

Πρώτη φορά θα με σερβίρει μια λαίδη. 

- Μάλιστα κύριε σύμβουλε. Στις διαταγές σας. Ξύ-

πνησε τον ξάδερφό σου και πες του να σου δώσει 

ένα δικό του ανάλογο κουστούμι για την σημερινή 

περίσταση. Πες του να τσακιστεί να έρθει τώρα 

λέγοντας το όνομα μου και είμαι σίγουρη πως θα 

έρθει. Έχω άλλη διάθεση σήμερα. Ξέρεις τι όνειρο 

είδα; Είδα τον Γιάννη να παίζει ξύλο σε ένα καφε-

νείο και να γίνεται Τέξας. Βαράει δυνατά και αντέ-

χει στο ξύλο. Του τα κάπνισε τα μάτια του καφετζή. 

Καλά του έκανε που θέλει και προίκα τρομάρα του. 

Πολύ ζωντανό όνειρο ήταν. Το γαϊδούρι! Μα τι λέω; 

Πάω να κάνω μπάνιο και να ετοιμαστώ. Τα λέμε με 

τον καφέ τρελό αγόρι. Χαχαχα.  
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Του κάπνισε τα μάτια του καφετζή; Τέξας; Βαράει 

δυνατά; Γαϊδούρι; Βρε πως μιλάει έτσι η Ελίζαμπεθ, 

σκέφτηκε ο Τζωρζ. Χαλάλι της γιατί είναι χαρούμε-

νη και αυτό του φτάνει. Λύθηκαν και οι απορίες 

του. Δεν προέκυψε τίποτα από όσα φαντάστηκε 

στο μυαλό του. Ουφ! Βρε μην ξεχάσει να πάρει τη-

λέφωνο τον εξάδελφό του! 

Ο Ίαν ξυπνάει από τον ύπνο του, ακούει προσεκτικά 

όσα του λέει ο Τζωρζ και ξέρει τι θα κάνει. Σε είκοσι 

λεπτά είναι εκεί. Χτυπάει το κουδούνι της εξώπορ-

τας και ανοίγει η Ελίζαμπεθ.  

- Καλημέρα κούκλα μου. Φτου να μη σε ματιάσω. 

Έχεις μια επιδερμίδα πολύ ανανεωμένη από χτες 

που σε είδα. Είδες τι κάνει ο Τζωρζ; Είναι να μην 

πιάσει γυναίκα στα χέρια του και την αλλάζει τε-

λείως. Που είναι το τρελό αγόρι; Του έφερα την βα-

λίτσα του, δύο δικά μου κουστούμια να τα δοκιμά-

σει και τα ραφτικά μου. Θα τα φέρω στα μέτρα του 

σε ελάχιστο χρόνο. Είμαι η καλύτερη ράφτρα αλλά 

δεν αναγνώρισαν ποτέ τις αξίες μου. Θα γίνουμε 

πολύ καλές φιλενάδες στο τέλος.  Που είναι το τρε-

λό αγόρι;  

Η Ελίζαμπεθ προσπαθεί να μην δείξει πως έχει πε-

θάνει στα γέλια μέσα της σε όσα της λέει και προ-

σπαθεί να δείξει μια σοβαρότητα και της λέει με 

πολύ διάθεση.  
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- Μέσα είναι το τρελό αγόρι και πίνει καφέ μαζί 

μου. Είναι καταπληκτικός σε όλα του. Αν ήξερες 

πόσα είπαμε και κάναμε χτες. Τον ένοιωσα και με 

ένοιωσε πολύ βαθιά. Ήταν μια αλλιώτικη νύχτα 

αυτή που ζήσαμε. Έχουμε μία ώρα στην διάθεση 

μας. Θα γίνουμε καλές φιλενάδες στο τέλος και εί-

μαι σίγουρη για αυτό. Πέρασε μέσα να ετοιμάσεις 

το τρελό αγόρι μας γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. 

Οι αλλαγές στο κουστούμι που θα φόραγε έγιναν σε 

πολύ λίγο χρόνο, ο Τζωρζ είναι εντελώς αλλαγμένος 

και επιβλητικός με το κουστούμι και είναι αποφα-

σισμένος για όλα. Αλλάζει η ζωή του και τα οφείλει 

σε αυτήν και αυτόν. Στην λαίδη και στο ρεμάλι.   

Αλλά μην αφήσουμε και την Κρήτη παραπονούμενη 

και ειδικά τα Χανιά. Ξαναπάμε εκεί.  
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Δηλώσεις 

 

Ο Γιάννης ξυπνά κατά το μεσημέρι και κάθεται σε 

μια παλιά καρέκλα στην αυλή του παππού του.   

Πίνει ελληνικό καφέ σκέτο και διπλό. Παίζει με ένα   

ασπρόμαυρο γατάκι που του νιαουρίζει, το έχει πά-

νω στα πόδια του και το χαϊδεύει στο λαιμό. Ο κυρ 

Μανώλης ο χωριανός του, ανοίγει την πόρτα της 

αυλής του και του λέει καλοσυνάτα.  

- Καλημέρα Γιαννιό. Ήντα κάνεις; Έμαθα χτες πως 

κάνατε ένα γλέντι άλλο πράμα. Καλά του έκανες 

του καφετζή του γιου μου γιάντα δεν κατέω ήντα 

έχει πάθει τσε θέλει προίκα από την Μαρία. Είναι 

καλή κοπελιά αλλά το μυαλό του έχει βώλους στο 

κεφάλι. Εσύ ήντα κάνεις;  

- Έλα μέσα να σε κεράσω κυρ Μανώλη. Ξέρω το 

πρόβλημα σου που καημό έχεις να παντρέψεις το 

γιό σου, μα θα το πάρει το Μαράκι στο τέλος.      

Εγώ ήντα να κάνω; Απλά σκέφτομαι. Είναι στιγμές 

που αναπολώ το παρελθόν και… Άστο, μη σε γεμίζω 

και με τα δικά μου βάσανα.  

- Κέρασε με μια τσικουδιά και σου φέρνω μαντάτα.  

Ο Γιάννης έφερε ένα μπουκάλι τσικουδιά με δυό 

ποτηράκια και ξανακάθισε στο τραπέζι μαζί του.  

- Για πες μου τα μαντάτα κυρ Μανώλη και εύχομαι 

να είναι καλά γιατί από κακά άλλο τίποτα.  
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- Σε ένα μήνα θα κάνουμε τα εγκαίνια στο ίδρυμα 

που μας έκανε δωρεά εκείνη η ξένη, τσι στείλαμε 

πρόσκληση να έρθει να το εγκαινιάσει αλλά δεν πή-

ραμε απάντηση. Καταίεις  πράμα;   

- Και εγώ τι να κάνω; Σας είπα πως είμαι αμέτοχος 

πια και συμφωνήσαμε να μη μάθει κανένας τίποτα. 

Είναι δικό σας το πρόβλημα. Έτσι και αλλιώς δεν θα 

ερχόμουν στα εγκαίνια και το ξέρεις.  

- Όι Γιαννιό. Άλλο θέλω να πω. Να πας να τσι μηνύ-

σεις μέσα από τον παλιό σου συμμαθητή που είναι 

στην Αγγλία να μας πει πότε μπορεί για να κανονί-

σουμε τις ημερομηνίες στα εγκαίνια. Λένε πως μέ-

χρι και υπουργός από την Αθήνα θα έρθει. Θέλουμε 

να τα κάνουμε ούλα σωστά. Τσε στα εγκαίνια σί-

γουρα θάρθεις. Κατέω την ιστορία σου με την ξένη. 

Μου την εμπιστεύτηκε ο Σήφακας  ο λιμενάρχης, 

αλλά να ξέρεις πως είσαι καλό κοπέλι τσε σε συ-

μπαθεί πάρα πολύ. Το ίδιο τσε εγώ, τσε  ο θεός α-

γαπάει τσι καλούς ανθρώπους. Δώσε μου το τηλέ-

φωνο του συμμαθητή σου στην ανάγκη να μιλήσω 

εγώ μαζί του. Θα δεις πως μια μέρα ούλα θα αλλά-

ξουν.  

- Δεν βαριέσαι κυρ Μανώλη. Μερικές φορές στη 

ζωή εκεί που νομίζεις πως σου χαμογελάει,           

σου δίνει μιά και στα γκρεμίζει όλα. Δεν είναι να 

κάθομαι και να σκέπτομαι το παρελθόν, αλλά να 

κοιτάξω πως μπορώ να το ξεπεράσω. Αφήνει ση-

μάδια μερικές φορές και αυτά είναι που μας χαλάνε. 
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Όμως ξέρω πως μέρα με τη μέρα αισθάνομαι καλύ-

τερα και ξεπερνάω όσα μου συνέβησαν. 

- Κατέω πως την αγαπάς τσε σε καταλαβαίνω.         

Ο έρωτας είναι πληγή τσε δύσκολα κλείνει, μα πρά-

μα δεν έχει χαθεί ακόμα. Από εσένα εξαρτάται να 

φτιάξεις όσα χαλάστηκαν.  

- Θα σου δώσω το τηλέφωνο του συμμαθητή μου 

και κανονίστε τα. Εμένα μη με υπολογίζετε προς το 

παρόν. Λέω μέσα μου πολλές φορές πως είναι καλύ-

τερα να μην εμφανιστώ στα εγκαίνια γιατί έχω ένα 

παρελθόν όχι και τόσο καλό στα μητρώα της αστυ-

νομίας. Ξέρεις τι μου έχει λείψει;  Το πέταγμα στους 

αιθέρες. Μου πήραν και το δίπλωμα πιλότου και 

ψάχνω να βρω τρόπους να πετάξω. Αισθανόμουν 

πραγματικά λεύτερος εκεί ψηλά. Προς το παρόν 

αναπολώ αλλά θα το κάνω κάποια στιγμή.  

- Και ήντα στεναχωράσαι; Πάντα υπάρχει λύση.   

Θα ξαναπετάξεις πιλότε. Βασίσου στα λόγια μου. 

Δεν κατέω μωρέ Γιαννιό, αλλά μέσα μου νοιώθω 

πως θα δικαιωθείς μέσα από όλα όσα γινήκανε.     

Σε ευχαριστώ για την τσικουδιά και θα μιλήσω με 

τον συμμαθητή σου. Μυστικά είπαμε μεταξύ μας 

και μυστικά θα μείνουν. Να κατέεις πως ούλοι είναι 

με το μέρος σου. Καλό υπόλοιπο τσι μέρας.  

Λίγα λόγια είπαν μεταξύ τους ο καθένας με τον 

τρόπο του και είπαν αλήθειες ψυχής. Αρκετά μίλια 

κάπου βόρεια, Αγγλία μεριά δηλαδή, εξελίσσονται 
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άλλα γεγονότα. Σε ένα πανύψηλο κτίριο που είναι 

στεγασμένα τα γραφεία της Ελίζαμπεθ επικρατεί 

πανικός. Έχει γίνει το συμβούλιο κεκλεισμένων των 

θυρών και έχουν συμβεί πολλά γεγονότα και αλλα-

γές. Υψηλά στελέχη διαχείρισης φοβούνται πως θα 

χάσουν την θέση τους και προσπαθούν να δικαιο-

λογήσουν γιατί δεν ανέφεραν τίποτα στην Ελίζα-

μπεθ, καθώς και τα χρήματα που έδειχναν πολύ 

περισσότερα από όσα είχε ξοδέψει ο Χανιώτης.   

Ατασθαλίες και πάλι ατασθαλίες. Ο Τζωρζ σε κάθε 

απάντηση του και μέσα από τις αποδείξεις που έχει 

στα χέρια του τους κάνει να τρέμουν. Το τελικό α-

ποτέλεσμα είναι πως η κλίκα που διαχειριζόταν τα 

χρήματα της Ελίζαμπεθ απολύθηκε, αυτός πήρε την 

θέση τους και από εδώ και πέρα θα διαχειριζόταν ο 

ίδιος την περιουσία της. Υπήρξε τίμιος πάντα απέ-

ναντι της και το ήξερε και η ίδια. Του είχε στήσει 

μερικές παγιδούλες στο παρελθόν να διαπιστώσει 

την τιμιότητα σου στην διαχείριση της βίλας της, 

αυτός ποτέ δεν καταχράστηκε ούτε μία λίρα, αλλά 

απεναντίας ήξερε να της προτείνει οικονομικότερες 

λύσεις και τις περισσότερες φορές έκανε και ο ίδιος 

μαστορέματα για οικονομία. Έβλεπε το αληθινό 

ενδιαφέρον του απέναντί της, το πόσο την πρόσεχε, 

την ευγένεια του και πόσα χατίρια της έκανε μέσα 

από τις παραξενιές της ξεσπώντας πάνω του και 

αρκετές φορές να δοκιμάζει τις αντοχές του. Όμως 

τότε το μυαλό της δεν ήταν ξεκάθαρο από την ανε-

μελιά και τα πλούτη της. Άλλαξε πάρα πολύ μέσα 

από τις εμπειρίες που την δίδαξε ο Χανιώτης μέσα 
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σε λίγες μέρες και κατάλαβε τις πραγματικές αξίες 

της ζωής και τα όσα λάθη είχε κάνει μέχρι τότε. 

Έτσι ο Τζωρζ κέρδισε επάξια την θέση αυτή και θα 

την πρόσεχε πάντα. Την επόμενη μέρα στο γραφείο 

του το πρώτο τηλεφώνημα δέχτηκε ήταν από την 

Ελλάδα και μάλιστα από τα Χανιά. Ήταν ο κυρ Μα-

νώλης, είπαν τα καθέκαστα και ακόμα πιο πολλά 

μεταξύ τους. Ο Τζωρζ του υποσχέθηκε πως όλα θα 

πήγαιναν κατ ευχή και μάλιστα είχε ένα σχέδιο στο 

μυαλό του εδώ και μέρες. Περίμενε να φύγουν όλοι 

από την εταιρία και να έμενε μόνος  με την Ελίζα-

μπεθ. Η ώρα πέρασε, όλοι έφυγαν και έμεινε αυτός 

και αυτή στα γραφεία. Χτύπησε την πόρτα του 

γραφείου της και πέρασε μέσα.  
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Τελικές αποφάσεις 

 

- Έλα Τζωρζ. Έχεις κάτι να μου πεις; 

- Ελίζαμπεθ θέλω να σου εκμυστηρευτώ κάτι ακό-

μα. Θέλω να με ακούσεις με προσοχή και να με ε-

μπιστευτείς ακόμα μια φορά. Θέλω την ευτυχία σου 

και τίποτα παραπάνω.  

- Τι εννοείς Τζωρζ; Αφού είμαι ευτυχισμένη. Τίποτα 

δεν μου λείπει.  

- Μάλλον τα έχεις όλα, αλλά μέσα σου κάτι δεν συ-

μπληρώνει το πάζλ της ευτυχίας σου. Σου λείπει 

κάτι βασικό και το ξέρεις. Όμορφο αυτό κολιέ και 

το βραχιόλι που φοράς με τις πεταλίδες. Μου θύμι-

σε όπως τότε παλιά με τον Γιάννη που είχε κρύψει 

τον θησαυρό του για τον χαρίσει μια μέρα στην γυ-

ναίκα των ονείρων του. Στο θέμα μας όμως. Τι θα 

έλεγες να ρισκάριζες για μια φορά ακόμα τις σκέ-

ψεις μου και να τις κάνεις πραγματικότητα; Ξέρω 

κάποιον που θα σε κάνει ευτυχισμένη και το πι-

στεύω απόλυτα. Μαζί του θα ζήσεις τις πιο όμορ-

φες εμπειρίες και θα τον ευγνωμονείς για πάντα. 

Πίστεψε με. Θέλω να με εμπιστεύεσαι σε όσα σου 

λέω και δεν με γελάει το ένστικτό μου.    Σου υπό-

σχομαι πως θα ζήσεις τον πιο έντονο έρωτα στον 

γάμο σου.  

- Τι εννοείς με τον γάμο μου; Ποιος είναι αυτός που 

με αγαπάει και θέλει να μοιραστεί την ευτυχία του 
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μαζί μου; Ποιος είναι αυτός ο πρίγκιπας; Εμένα δεν 

με θέλει κανένας γιατί με θεωρούν στρίγγλα και 

πεισματάρα.  

- Είναι κάποιος που σε θέλει πολύ και να μοιραστεί 

την ευτυχία του μαζί σου. Υπάρχουν όροι όμως. Θέ-

λει να παντρευτείτε την επόμενη μέρα μετά από τα 

εγκαίνια του ιδρύματος στα Χανιά που θα παρευ-

ρεθείτε. Του αρέσει αυτός ο τόπος πολύ και εκεί θα 

ήθελε να κάνει τον γάμο του. «Πρόσεχε»    σε όλα 

όσα σου λέω. Είναι η «καταλληλότερη ευκαιρία» 

που σου δίνεται να πραγματοποιήσεις την ευτυχία 

σου. Εμπιστέψου με.  

Η Ελίζαμπεθ αφήνεται στα λόγια του και ταξιδεύει 

μέσα από τις σκέψεις της. Κλείνει τα μάτια της για 

λίγο και αυθόρμητα ψιθυρίζει.  

- Το ρεμάλι μου. Ο αλήτης μου. Ο πειρατής των αι-

θέρων μου. Ο μποξέρ μου. Η αδρεναλίνη της σκέψης 

μου. Μάτια μου.  

- Είπες κάτι Ελίζαμπεθ; Έπιασα λίγα από τα λόγια 

σου και αυτός ο άντρας είναι από αυτά που ψιθύρι-

σες. Θα κατάλαβες πως μιλάω για το ίδιο άτομο. 

Χαίρομαι που κατάλαβες ποιος είναι. Είναι πολύ 

καλός πιλότος, ρομαντικός και δέρνει πολύ.  

- Το κατάλαβα ποιος είναι Τζωρζ. Πες του πως δέ-

χομαι. Εκεί θα γίνει ο γάμος μας. Έχω αγωνία. Πόσο 

χαίρομαι σε όσα μου είπες. Να σε φιλήσω! Είμαι 

πολύ ευτυχισμένη σε όσα μου είπες.  
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- Πολύ χαίρομαι που δέχεσαι. Μπορώ να κάνω ένα 

τηλεφώνημα σε αυτόν;  

- Ναι, ναι, ναι.  

ο Τζωρζ πληκτρολογεί ένα αριθμό από το τηλέφω-

νο της και η Ελίζαμπεθ είναι όλο αγωνία.  

- Καλησπέρα σας κύριε Ρίτσαρντ Μπάττυ. Είμαι ο 

Τζωρζ. Όλα πάνε κατ ευχή. Όλα θα ακολουθήσουν 

την κανονική διαδρομή σύμφωνα με την επιθυμία 

σας. Ο γάμος θα πραγματοποιηθεί σε λίγες μέρες 

στην Κρήτη στα Χανιά μετά τα εγκαίνια του ιδρύ-

ματος. Μα φυσικά και δέχτηκε η Ελίζαμπεθ και 

μπορώ να πω πως είναι κατενθουσιασμένη.           

Θα ήθελε να είστε εδώ και να τα πείτε για λίγο για 

τις τυπικές διαδικασίες. Σας περιμένει. Τα λέμε σύ-

ντομα.  

Η Ελίζαμπεθ έχει μείνει κατάπληκτη σε όσα είπε. 

Πως είναι δυνατόν να συμβεί αυτό; άλλον είχε στο 

μυαλό της και άλλος βγήκε σαν γαμπρός.  

- Τι έκανες εκεί Τζωρζ; Ποιος σου είπε πως είναι 

αυτός που φαντάστηκα; Δεν τον θέλω! Πως σου 

πέρασε αυτή η τρελή ιδέα πως θα παντρευτώ αυ-

τόν; 

- Μα γιατί Ελίζαμπεθ; Σε ρώτησα και είπες ναι και 

μάλιστα έλαμπες από τη χαρά σου. Είναι πολύ κα-

λός πιλότος, ρομαντικός και δέρνει πολύ ο Ρτσαρντ. 

Είμαι βέβαιος και μάλιστα απόλυτα βέβαιος πως 
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είναι ο καταλληλότερος που θα σε συνοδεύσει προς 

την ευτυχία σου. Εμπιστέψου με για τελευταία φο-

ρά. Να ξέρεις πως γνωρίζω τι ζητάς και να είσαι 

σίγουρη πως θέλω την αληθινή ευτυχία σου. Πί-

στεψε με. Όλα είναι ένα παιχνίδι σε αυτή τη ζωή 

γεμάτα από απρόσμενες όμορφες εκπλήξεις. Θέλω 

την ευτυχία σου και την ευτυχία του. Πάντα σας 

συμπαθούσα και τους δυό σας. Εμπιστέψου με. 

Η Ελίζαμπεθ είναι σκεπτική. Ο Ρίτσαρντ είναι ό-

ντως πολύ καλός πιλότος στην αεροπορία  σε μαχη-

τικά αεροσκάφη, είναι από αριστοκρατική οικογέ-

νεια, ρομαντικός, τρυφερός και δέρνει πολύ σαν 

μποξέρ. Ωραίος και γεροδεμένος άντρας είναι, 

πλούσιος, έχει χιούμορ και κάθε γυναίκα θα ήθελε 

να μοιραστεί δίπλα του το υπόλοιπο της ζωής της, 

αλλά δεν είναι αυτό που ζητάει κατά βάθος. Όμως 

και τι έχει να χάσει; Τον ήξερε από το σχολείο, υ-

πήρξε πολύ καλός της φίλος πάντα, οι οικογένειες 

τους είχαν μια πολύ καλή σχέση και ίσως ήθελαν να 

τους δουν ευτυχισμένους μια μέρα. Δεν είναι και 

τόσο άσχημη ιδέα. Ας τον παντρευτεί. Ίσως είναι 

ένας τρόπος να ξεχάσει την περιπέτεια της με τον 

Γιάννη. Αυτόν, τον, τον, τον… Που είναι πολύ καλός 

πιλότος, ρομαντικός και δέρνει πολύ. Τον αλήτη.  

- Τζωρζ θα γίνει αυτό που σκέφτηκες. Ότι κάνεις   

το κάνεις για το καλό μου και θα ακολουθήσω αυτή    

τη φορά το ένστικτό μου. Ο γάμος θα γίνει μετά τα 

εγκαίνια του ιδρύματος. Θα είναι κλειστός και μόνο 
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οι οικογένειες μας θα είναι εκεί γιατί δεν προλαβαί-

νω να καλέσω πολύ κόσμο.  

- Όλα είναι υπό έλεγχο Ελίζαμπεθ. Ήδη το ξέρουν οι 

οικογένειες σας και περιμένουν την απάντηση σας. 

Έχουν καλέσει κόσμο στα εγκαίνια του ιδρύματος 

που θα κάνετε και τους αρέσει να τους κάνουν έκ-

πληξη με το γάμο σας. Επομένως και οι καλεσμένοι 

είναι στο πρόγραμμα. Πάω να τηλεφωνήσω στην 

Κρήτη και να πω στους αρμόδιους πως όλα θα ακο-

λουθήσουν την πορεία τους κανονικά για τα εγκαί-

νια και οι ημερομηνίες δεν αλλάζουν από τα προ-

σκλητήρια. Πολύ χαίρομαι έτσι όπως κυλούν όλα. 

Με ειδοποιούν πως ήρθε ο Ρίτσαρντ και ανεβαίνει 

με το ασανσέρ. Σας αφήνω να τα πείτε.  
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Τα μαντάτα 

 

Τα μαντάτα φτάνουν στα Χανιά μετά το τηλεφώ-

νημα του Τζωρζ. Όλοι είναι σε επιφυλακή εκείνο το 

βράδυ. Από στόμα σε στόμα μεταδόθηκε το νέο και 

το τι τρέξιμο και συντονισμό έπρεπε να κάνουν με-

ταξύ τους οι διοργανωτές δεν λέγεται. Επίσημα 

πρόσωπα από την Αγγλία θα ερχόταν στο νησί τους 

και θα έβλεπαν και ένα εγγλέζικο εθιμοτυπικό γάμο. 

Τι κανάλια τηλεόρασης, τι ρεπόρτερς, τι αστυνομία, 

και τι τιμή για το νησί τους. Μια λαίδη ήταν αυτή. 

Θα γινόταν ένας γάμος που θα άφηνε ιστορία στον 

τόπο τους. Το νησί θα αποχτούσε ακόμα περισσό-

τερη φήμη και αυτό ήταν μια ανάσα για τον τουρι-

σμό τους. Το ρεμάλι δεν έχει μάθει τίποτα. Ας ζου-

μάρουμε στην περιοχή Πλατανιάς στις ακτές του. 

Νάτος εκεί στο βάθος με το φουσκωτό σκάφος του. 

Είναι κάπου μακριά από την παραλία και ψαρεύει 

νυχτιάτικα. Τι ψαρεύει δηλαδή, απολαμβάνει μάλ-

λον με την πετονιά του το τοπίο. Περιμένει ευχόμε-

νος κανένα τσίμπημα από κανένα ψάρι και δικαιώ-

νεται. Όντως, κανένα τσίμπημα και κανένα ψάρι. Αν 

περίμενε ένα τσίμπημα, ίσως να έπιανε ένα ψάρι, 

επομένως καλά να πάθει μέσα από την ευχή του. 

Μια μηχανή θαλάσσης ακούγεται και ένα φουσκω-

τό του λιμεναρχείου τον πλησιάζει με τον προβολέα 

κατά πάνω του. Νάτα πάλι, σκέφτηκε. Και όχι τίπο-

τα άλλο, δεν έχει άδεια ψαρέματος. Ψυχραιμία ό-

μως. Δεν αφήνει την πετονιά από το χέρι του, απε-
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ναντίας τους κάνει και νόημα να σβήσουν τις μηχα-

νές τους γιατί του διώχνουν τα ψάρια. Τον πλευρί-

ζουν και νάτος ο Σήφακας ο λιμενάρχης μπροστά 

του. Με ένα σάλτο ρίχνει ένα πήδημα στο φουσκω-

τό του Γιάννη και παρά λίγο να του το τουμπάρει. 

Δυόμισι μέτρα είναι το φουσκωτό του αλλά ευτυ-

χώς δεν τουμπάρει με το βάρος του. Αυτός λέει 

στους άλλους να πάνε πιο πέρα και πως θα τους 

κάνει νόημα πότε να έρθουν να τον πάρουν. Έχει να 

πει μερικές κουβέντες με τον παράνομο ψαρά.         

Ο Γιάννης του χαμογελάει και του λέει.  

- Γερό σκαρί. Δεν βουλιάζει με τίποτα. Το απέδειξες 

με το βάρος σου Σήφακα.Όλα καλά; 

- Τι ψαρεύεις εκεί; Να δω άδεια αλιείας και τα σχε-

τικά για έλεγχο.  

- Από όλα έχω θα σου έλεγα…  

- Από όλα έχεις; Πότε, που τα βρήκες;  

- Βιάζεσαι Σήφακα. Από όλα θα σου έλεγα πως έχω 

αν είχα, αλλά με έκοψες. Πάντως με γαρίδα για δό-

λωμα δεν τσιμπάει απόψε. Και μη μου πεις πως ψα-

ρεύω. Απλά ξεπλένω την πετονιά. Τι σε έφερε τέ-

τοια ώρα νυχτιάτικα; Πως με ανακάλυψες βρε θη-

ρίο όνομα και πράγμα; Κάτι σοβαρό θα είναι.  

- Ετοιμάσου. Έρχεται.  
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- Τι έρχεται; Έρχεται μπουρίνι; Τα μερομήνια μου 

έδειξαν καλό καιρό. Μόνο εσύ ήρθες.  

- Είναι κάτι σαν μπουρίνι. Έρχεται η λαίδη Ελίζα-

μπεθ για τα εγκαίνια. Θα γίνει μεγάλος ντόρος στο 

νησί. Όλοι μιλάνε για αυτό. Σε ψάχναμε παντού να 

στο πούμε αλλά εσύ εξαφανισμένος. Και πως μου 

κόβει εμένα και λέω μέσα μου. Αφού δεν είναι στο 

καφενείο και δεν έχει γκόμενα θα έχει πάει για ψά-

ρεμα. Έτσι σε ανακάλυψα. Μυαλό έτσι; 

- Αϊνστάιν σκέτος. Μπες στο θέμα. Κάτι πιο σοβαρό 

θα έχεις να μου πεις αλλά δεν ξέρεις να μου το σερ-

βίρεις. Κάτι άλλο να προσθέσεις;  

- Την επόμενη μέρα θα παντρευτεί. Θα γίνει κάτι 

σαν πριγκιπικός γάμος. Πρόσεχε τις κινήσεις σου. 

Ήδη έχουμε πάρει μήνυμα για σένα, είσαι στη μαύ-

ρη λίστα θα σε παρακολουθούν με τρόπο και για 

αυτό σε έψαχνα να στο πω. Μία λάθος κίνηση σου 

και βγαίνεις έξω από το παιχνίδι. Πρόσεξε τον τρό-

πο και τις κινήσεις σου. Σε καταλαβαίνω γιατί σε 

έζησα τότε στην Γραμβούσα, είδα λίγα αλλά κατά-

λαβα πολλά. Μην κάνεις καμιά τρέλα, αυτό μόνο.  

- Η ζωή είναι ένα ρίσκο, ένα παιχνίδι. Αδρεναλίνες. 

Παιχνίδια ζωντανά και τα πιόνια είμαστε εμείς.  

Σημασία δεν έχει να παίζεις, αλλά να ξέρεις πως να 

παίζεις. Δυο μέρες είναι και θα περάσουν. Δεν θα 

σας ενοχλήσω και θα είμαι διακριτικός. Θα δω τα 

εγκαίνια με τον δικό μου τρόπο γιατί το δικαιούμαι 
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και άλλαξα άποψη έτσι όπως μου τα είπες.  Έλεγα 

να μην κάνω την εμφάνιση μου αλλά το πήρα εγωι-

στικά και αυτή τη φορά ο άτακτος θα έχει τακτ. 

Όλα τα περίμενα εκτός από ένα. Τον γάμο της στο 

νησί. Είδες πως τα φέρνει η ζωή μέσα από τα παι-

χνίδια της; Είμαι καλός παίχτης ακόμα, έτσι θέλω 

να πιστεύω. Αδρεναλίνες και σε αυτή την παρτίδα. 

Στιγμές σκέψης και αποφασιστικές κινήσεις. Πή-

γαινε Σήφακα και ξέρω τι θα κάνω. Σε ευχαριστώ 

που μου το είπες. Καλό βράδυ Σήφακα. 

Μπέρδεμα για αυτόν. Η λαίδη δείχνει να έχει και 

θράσος με αυτή την κίνηση της σκέπτεται. Είναι 

αναστατωμένος μέσα του αλλά δεν το δείχνει. Σκέ-

πτεται συνεχώς. Δεν έχει διάθεση για τίποτα από-

ψε. 
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Τα εγκαίνια 

 

Η μέρα των εγκαινίων πλησιάζει, όλοι τρέχουν για 

τις προετοιμασίες, η αστυνομία είναι σε επιφυλακή, 

το λιμεναρχείο στα φόρτε του και σε γενικές επι-

κρατεί μια εικόνα όπως θα γινόταν ένας πριγκιπι-

κός γάμος και όλοι έχουν την αγωνία θέλοντας να 

είναι όλα στην εντέλεια. Αυτός εξαφανισμένος. Αυ-

τή προετοιμάζεται. Νυφικά, τυπικές γραφειοκρατί-

ες, δοκιμαστικά για τον γάμο και ότι μπορεί να 

συμβεί σε ένα τέτοιο γάμο. Ένας χαμός επικρατεί 

και από τις δύο μεριές, αλλά ο Γιάννης εξαφανισμέ-

νος από όλους. Όμορφο το νυφικό της. Όμορφο και 

το κουστούμι του γαμπρού. Ο Ίαν έχει αναλάβει με 

μεγάλη υπευθυνότητα τα πάντα για τον γάμο απο-

δεικνύοντας τις κρυφές ικανότητες του και όλοι 

έχουν να πουν πως είναι ο καλύτερος στον συντο-

νιστικό ρόλο του σε όλες τις διαδικασίες. Όλα είναι 

όμορφα, αλλά ο Χανιώτης πάλι πουθενά. Ο Τζωρζ 

έχει αναλάβει να κανονίσει τους προσκαλεσμένους, 

την διαμονή τους και όλα όσα χρειάζεται ένας γά-

μος. Αλλά που να πήγε το ρεμάλι και εξαφανίστηκε; 

Ιδέα δεν έχω. Εσείς; Η μέρα των εγκαινίων είναι σε 

λίγες ώρες και όλη  η καλή κοινωνία από την Αγγλία 

και τα Χανιά έχει κατέβει στον Πλατανιά. Τι λιμου-

ζίνες, τι τιμές, τι υποκλίσεις, τι χειροκροτήματα με 

την εμφάνιση της Ελίζαμπεθ και τον μέλλοντα γα-

μπρό από τους ντόπιους έγιναν δεν λέγεται αλλά 

περιγράφεται. Δεν θα τις περιγράψω αυτές τις ει-
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κόνες εγώ γιατί δεν είμαι περιγραφικός αλλά γρα-

φικός. Όμως εσείς με την δική σας φαντασία μπο-

ρείτε να φανταστείτε ακόμα πιο πολλά. Το ίδρυμα 

Ελίζαμπεθ είναι γεμάτο κόσμο από υψηλή κοινωνία, 

τα γκαρσόνια πηγαινοέρχονται στην αυλή σερβί-

ρουν τους καλεσμένους και η Ελίζαμπεθ παρατηρεί 

τους χώρους που είναι λιτοί αλλά έχουν μια εικα-

στική ζεστασιά. Όλα είναι τακτοποιημένα. Συλλογές 

από πίνακες, ποίηση, συγγράμματα, γλυπτική, όλα 

από τους ντόπιους που έδειξαν ενδιαφέρον και εξέ-

θεσαν τα έργα τους. Πίνει το ποτό της κοιτώντας 

διακριτικά μήπως δει αυτόν που αναστάτωσε τη 

ζωή της σε αυτό τον τόπο, αλλά αυτός πουθενά. Θα 

ήθελε να τον έβλεπε. Όχι πως θα του μιλούσε έτσι 

όπως θα ήθελε, αλλά ας τον έβλεπε έστω για λίγο. 

Περπατούσε και κοίταζε τα διάφορα έργα, περιερ-

γαζόταν τον χώρο και το μάτι της έπεσε σε ένα 

τραπέζι που είχε διάφορα χειροποίητα κοσμήματα 

με απλές πέτρες και ανάμεσα τους ήταν δύο δαχτυ-

λίδια από πεταλίδες. Το όνομα του κατασκευαστή 

δεν υπήρχε όπως σε όλα τα άλλα έργα, όμως ήταν 

γραμμένη μόνο μια λέξη «έρωτας». Τα περιεργαζό-

ταν και θυμήθηκε, και τι δεν θυμήθηκε με τις πετα-

λίδες. Μια φωνή πίσω της αποσπά την προσοχή.  

- Σας αρέσει αυτή η σύνθεση με τις θαλασσινές βέ-

ρες λαίδη Ελίζαμπεθ; Το πλέξιμο σε κόσμημα με τις 

πεταλίδες εννοώ.  

Γυρίζει να δει ποιος είναι, και είναι αυτός. Είναι  

εντελώς αλλαγμένος. Κοντοκουρεμένος, περιποιη-
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μένο μούσι, και τα γαλάζια μάτια του κάνουν αντί-

θεση με το ηλιοκαμένο δέρμα του. Φοράει ένα μαύ-

ρο τζην παντελόνι και τουρκουάζ πουκάμισο. Κρα-

τάει ένα ποτό στο χέρι του. Τεκίλα με λεμόνι και 

τρία παγάκια. Σταθερές αξίες για αυτόν. Η Ελίζα-

μπεθ αισθάνεται έκπληξη και χαρά, αλλά δεν το 

δείχνει στους γύρω της. Τυπικότητες και πρωτό-

κολλα ευγενείας γαρ.  

- Καλησπέρα Γιάννη. Άλλαξες πολύ. Τρόμαξα να σε 

γνωρίσω. Είσαι καλά; Πως περνάς; Όμορφη              

η σύνθεση με τις πεταλίδες. Εσύ θα τις έφτιαξες  

και είμαι σίγουρη. Έχουν το ίδιο δέσιμο με τις άλλες 

τότε που…  

- Που θα βρουν και αυτές το ταίρι τους μια μέρα, 

στο υπόσχομαι. Είσαι πολύ όμορφη απόψε. Άδραξε 

τις στιγμές. Αυτό κάνω και εγώ. Χάρηκα που σε εί-

δα. Καλώς ήρθες και πάλι στον τόπο μας. Χαίρομαι 

που θα παντρευτείς στο νησί μας. Μη σε καθυστε-

ρώ άλλο. Τα λέμε ίσως μια κάποια άλλη στιγμή. 

Η Ελίζαμπεθ ένοιωσε μέσα της ένα σκίρτημα και 

ένα παράπονο. Ήταν εντελώς διαφορετικός και πο-

λύ σοβαρός. Την απέφυγε με τον τρόπο του. Δεν 

είχε καμία σχέση με τον Γιάννη που ήξερε. Είχε άλ-

λο αέρα και ήταν πολύ σοβαρός και μετρημένος. 

Αυτός ανακατεύτηκε με το πλήθος και χάθηκε από 

τα μάτια της. Σε λίγο θα ξεκίναγαν τα εγκαίνια και 

αυτή με τη σειρά της θα έβγαζε και αυτή λόγο στην 

έδρα. Ήταν η τιμητική βραδιά απόψε. Άνθρωποι 
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των γραμμάτων και της τέχνης προλόγισαν και ε-

ξύμνησαν με τα ομορφότερα λόγια την ευγενική 

προσφορά της, προσθέτοντας παράλληλα το πόσο 

γλυκιά είναι και αυτή μέσα από την ομορφιά  και 

την λαμπρότητα της. Ο δήμαρχος της χάρισε το 

κλειδί της πόλης σε ένδειξη ευγνωμοσύνης για την 

δωρεά της αλλά κανένας δεν την ρώτησε ευγενικά 

τι την έκανε και λάτρεψε αυτό το μέρος και τι την 

ώθησε να κάνει αυτή την δωρεά. Όσο μίλαγαν και 

την εξυμνούσαν οι ματιές της Ελίζαμπεθ προσπα-

θούσαν να τον δουν σε κάποιο σημείο και να συνα-

ντηθεί το βλέμμα της με το δικό του. Αυτός πουθε-

νά αλλά την παρακολουθούσε σε κάθε της κίνηση. 

Την διάβασε μέσα από το ύφος και το βλέμμα της 

και διάβασε πάρα πολλά. Με την σειρά της είπε τον 

λόγο της μέσα από τα γραπτά που της είχε ετοιμά-

σει ο Τζωρζ.  Την καταχειροκρότησαν και μετά   

ακολούθησε  η βραδιά με μια όμορφη αριστοκρατι-

κή δεξίωση που δεν είχε καμία σχέση με τις παρα-

δόσεις  της Κρήτης. Ήταν η βραδιά της και ήθελαν 

να ανεβάσουν το επίπεδο παρουσίασης. Μια ξεχω-

ριστή εικόνα. Μουσική με πλήρη ορχήστρα παίζει 

απαλή μουσική, πηγαδάκια παντού, σχολιασμοί πε-

ρί τέχνης και ποίησης, πλαστά χαμόγελα, ποτό και 

μπουφέ που πρέπει να ήταν πολύ καλός, ή πολλοί 

πεινασμένοι αποδείχθηκαν οι προσκεκλημένοι έτσι 

όπως έτρωγαν και μιλούσαν πολλές φορές μεταξύ 

τους με γεμάτο το στόμα. Η Ελίζαμπεθ ήταν μαζί με 

τον μελλοντικό άντρα της, τον σύστηνε στις διάφο-

ρες παρέες και συζητούσαν διάφορα θέματα.           
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Ο Γιάννης απολάμβανε το ποτό του, περιφερόταν 

παντού και πουθενά, χαμογελούσε στους διάφο-

ρους γύρω του αλλά δεν έκανε κανένα πηγαδάκι. 

Έδειχνε σαν απλός καλεσμένος που περιεργαζόταν 

τον χώρο και τους πίνακες. Βαρέθηκε κάποια στιγ-

μή και βγήκε να πάρει λίγο αέρα και δεν θα καθό-

ταν περισσότερο. Ένα ρεμάλι πόσο θα άντεχε τις 

«δήθεν» τυπικότητες; Αυτή τον είδε να φεύγει και 

μέσα της αισθανόταν την ανάγκη να του μιλήσει. 

Να του πει κάτι, να τον ακούσει, έστω μια καληνύ-

χτα. Έτσι της έβγαινε αυθόρμητα από μέσα της. Με 

διακριτικό τρόπο αποχώρησε από το πηγαδάκι της 

παρέας αφήνοντας τον μελλοντικό της άντρα να τα 

πει με τους άλλους. Πήγε να τον ψάξει και τον είδε. 

Εκείνη τη στιγμή αυτός έριχνε μια γερή μπουνιά 

στην πόρτα για να ανοίξει από το σαραβαλάκι αυ-

τοκίνητο του. Μόνο που δεν ξήλωσε την πόρτα από 

τη δύναμη που έβαλε αλλά δικαιώθηκε. Ίσως αυτή 

η καθυστέρηση να ανοίξει η πόρτα δεν ήταν τυχαία. 

Τον είδε να στρίβει τσιγάρο, να το ανάβει, να τρα-

βάει γερές βαθιές ρουφηξιές και να στοχάζεται μέ-

σα από τους καπνούς που σχηματιζόταν γύρω του. 

Κοιτούσε στο πουθενά, κάπνιζε μέσα από το που-

θενά, ώσπου η φωνή της τον απέσπασε από τον 

κόσμο του. Ήταν μια γυναικεία γνώριμη φωνή για 

αυτόν.  

- Καλησπέρα Γιάννη. Πως είσαι; Όμορφο αυτό οί-

κημα που έφτιαξες και σε ευχαριστώ πολύ που του 

έδωσες το όνομά μου.  
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Αυτός ένοιωσε έντονα συναισθήματα μέσα του αλ-

λά δεν το έδειξε. Γύρισε προς το μέρος της με φυσι-

ολογικές κινήσεις χωρίς να δείχνει έκπληξη. Την 

είδε να φορά ένα αληθινό δικό της χαμόγελο που 

διψούσε για διάλογο. Αυτός είναι πολύ σοβαρός, μα 

πολύ σοβαρός. 

- Καλησπέρα και πάλι λαίδη Ελίζαμπεθ. Τι σε έφερε 

προς εμένα; Όχι πως δεν θα το ήθελα, αλλά τι σε 

έκανε να αφήσεις την παρέα σου;  

- Δεν ξέρω τι με έκανε, όμως οφείλω να σου ζητήσω 

μια συγνώμη για όσα πέρασες εκείνο το βράδυ. Δεν 

ήξερα πως το μενταγιόν μου έκρυβε τέτοια δύναμη 

ασφάλειας και προφύλαξης πάνω μου. Ήταν πολύ 

οδυνηρό αυτό που πέρασες στη φυλακή;                   

Σε χτύπησε πολύ αυτός ο δίμετρος αγριάνθρωπος; 

Πες μου σε παρακαλώ. Δεν θα ήθελα ποτέ να σου 

συμβεί αυτό. Συγνώμη. Θα με συγχωρέσεις;  

- Ελίζαμπεθ πως αισθάνθηκες όταν εξερράγη η 

νάρκη; 

- Μέχρι να την αφοπλίσουν, να την πάνε πιο πέρα 

και να την κάνουν να εκραγεί ένοιωσα πως όλα τε-

λείωσαν στη ζωή μου. Πήγαν όλα καλά στο τέλος. 

Δίκιο είχες και τότε. Έπρεπε να σε ακούσω και να 

μην πάω προς εκείνο το μέρος αλλά δεν σε πίστεψα 

για πολλοστή φορά μέσα από τον άδικο εγωισμό 

μου. Άκουσες πόσο θόρυβο έκανε η νάρκη; Δεν είχα 

ξανακούσει τόσο δυνατό θόρυβο. Μερικές φορές 
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σκέφτομαι πόσα άτομα θα μπορούσε να σκοτώσει 

αυτή η νάρκη.  

- Έναν θα σκότωνε η νάρκη αυτή και τον σκότωσε 

εκείνο το βράδυ. Δεν το είδες εσύ αλλά το ένοιωσα 

εγώ. Ίσως είχε σκοτώσει εμένα μέχρι να μου πουν 

πως όλα πήγαν κατ ευχή. Ο Τζωρζ μου είπε πως δι-

αχειρίζεσαι τις επιχειρήσεις σου μαζί του. Το αξίζει 

γιατί είναι αληθινός και τίμιος. Να τον προσέχεις. 

Θα ερχόμουν στον γάμο σου, αλλά δεν έχω πρό-

σκληση. Τον αγαπάς πολύ;  

_Γιατί ρωτάς Γιάννη; Έχει πάνω του όσα ζητάει μια 

γυναίκα.  

- Δίκιο έχεις. Εντελώς ανόητη και άκυρη η ερώτηση 

μου. Θα σε αφήσω τώρα. Μας παρακολουθούν και 

ειδικά εμένα αυτή τη στιγμή. Ας μη χαλάσει η βρα-

διά σου, σε περιμένουν. Καλή σου νύχτα.  

Ο Γιάννης ανάβει το μοτέρ από το ερείπιο αυτοκί-

νητο του και φεύγει αφήνοντας την μόνη.  Α τον 

αλήτη σκέφτηκε μέσα της. Ούτε να της σφίξει λίγο 

το χέρι σαν αποχαιρετισμό λέγοντας της καληνύ-

χτα. Ούτε ένα τόσο δα χαμόγελο δεν της χάρισε από 

την αρχή που τον είδε. Τόσο πολύ σοβάρεψε απέ-

ναντι της; Μάλλον δεν αισθάνεται τίποτα για αυ-

τήν. Αχ αυτό το ρεμάλι. Η Ελίζαμπεθ ξαναπήγε στο 

ίδρυμα και συνέχισε να χαμογελά και να μοιράζεται 

διαλόγους με τους παρευρισκόμενους, η βραδιά κύ-

λισε ομαλά και αυτός οδηγούσε το αμάξι του σε μια 
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μοναχική παραλία. Είχε την ανάγκη να κάνει ένα 

νυχτερινό μπάνιο. Πάντα το έκανε αυτό όταν ήθελε 

να διαλογιστεί και να τα βρει με τον εαυτό του.  

Ήταν γυμνός, πότε κολυμπούσε με δύναμη λες και 

έβγαζε μια οργή από μέσα του και πότε αφηνόταν 

να τον αγκαλιάζουν τα ήρεμα κύματα. Μετά από 

αρκετή ώρα βγαίνει στην αμμουδιά σκέπτεται, κα-

πνίζει, όμως είναι πολύ κουρασμένος και κοιμάται 

στην παραλία. Αύριο μια διαφορετική μέρα ξημε-

ρώνει.  
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Χειρουργείο 

 

Με τις πρώτες ακτίνες του ήλιου ξυπνάει, ντύνεται 

και ξεκινάει για το σπίτι του παππού του. Φτάνο-

ντας στο δωμάτιο του βάζει πολύ δυνατά μουσική 

και ακούει Billy Idol και το τραγούδι  White 

Wedding. Ύστερα βάζει σε ένα μπωλ γάλα για το 

γατάκι του, βγαίνει στην αυλή του, αυτό τον περι-

μένει νιαουρίζοντας, το χαϊδεύει, παίζει λίγο μαζί 

του, κάνει ένα παγωμένο ντους με το λάστιχο στην 

αυλή και μετά ντύνεται με ένα κλασσικό τζην, μαύ-

ρο πουκάμισο, μαύρες μπότες και ασορτί ζώνη. 

Παίρνει ένα σάκο και τον γεμίζει με το μπουφάν 

του πιλότου, την κάσκα, τα γυαλιά, ακόμα κάτι άλ-

λα ρούχα από ένα παλιό μπαούλο και μέσα από αυ-

τό παίρνει και φοράει ένα παλιό δερμάτινο μαύρο 

μπουφάν του παππού του. Κοιτάζει την φωτογρα-

φία του παππού του που είναι πάνω στο τραπέζι, 

την πιάνει στα χέρια του, την σηκώνει   στο ύψος 

των ματιών του, τον κοιτάζει κατάματα και του 

λέει απολογούμενος.  

- Παππού η σειρά μου θα σου εξομολογηθώ κάτι. 

Μην παραπονιέσαι αν έριξα τον Πέπε σου. Δεν τον 

έριξα από λάθος χειρισμό αλλά εσκεμμένα και     

έπρεπε να το κάνω για καλό σκοπό. Ένα γράμμα 

στην αλληλογραφία μου έλεγε πως ο Πέπε είναι α-

κατάλληλος για πτήση και πως δεν επρόκειτο ποτέ 

να ξαναπετάξει γιατί είναι άχρηστος. Τον είχαν για 

παλιοσίδερα και θα τον πέταγαν σύντομα αν δεν το 
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έκανα εγώ όπως μου είπαν. Πάνω από δέκα μέρες 

έκανα να τον συνεφέρω για να ξαναδουλέψει, αλλά 

η επιτροπή ήταν ανένδοτη. Όμως τον έκανα έστω 

και παράνομα και ξαναπέταξε μετά από πολύ επι-

μονή μου. Ήθελα να κάνει το τελευταίο του ταξίδι 

και να τελειώσει την διαδρομή του αξιοπρεπώς κά-

νοντας μια τελευταία καλή πράξη. Δεν ήθελα να τον 

έκοβαν ποτέ σε κομμάτια και να τον πετούσαν στα 

παλιοσίδερα γιατί δεν το άξιζε μέσα από όσα μας 

χάρισε με τις πτήσεις του. Προτίμησα να τον κρύ-

ψω σε μια θάλασσα και να κοιμηθεί ένδοξα. Συνέβη 

όμως ένα απρόοπτο γεγονός και αυτό εκμεταλλεύ-

τηκα. Κάτι σαν «ζωή για μια ζωή»  θα ήταν ο θάνα-

τος του. Έτσι έκρινα και έτσι έπραξα μέσα μου. Ξέ-

ρεις τι πεθύμησα βρε παππού; Ανάποδες «λούπες» 

στον αέρα με μονοκινητήριο. Μέχρι τρεις με έμαθες 

να κάνω. Λέω σήμερα να πάω για ρεκόρ. Θέλω μέσα 

μου όλες τις αδρεναλίνες ειδικά σήμερα και θα τις 

ζήσω. Στιγμές είναι όλα. Την ευχή σου.  

Ο Γιάννης πήρε το mp3 γεμάτο μουσική με τα λα-

τρεμένα τραγούδια του και το έβαλε στην τσέπη 

του μπουφάν του. Πήρε τον σάκο, κλείδωσε το σπί-

τι, και με το αμάξι του πήγε σε ένα συνεργείο μοτο-

συκλέτας. Ο μάστορας τον είδε και έμεινε άφωνος 

με την ξαφνική παρουσία του. Είχε να τον δει πάνω 

από τρία χρόνια. Σταμάτησε να φτιάχνει ένα μοτέρ 

που είχε στον πάγκο, σκούπισε τα χέρια του με ένα 

στουπί, τον πλησίασε και τον αγκάλιασε εγκάρδια.  
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- Ρεμάλι Γιάννη ήρθες. Χάθηκες τελείως ρε. Σε έχω 

μέσα στην καρδιά μου γιατί είσαι ωραίος.                

Με έσωσες κάποτε και θα στο χρωστάω σε όλη μου 

τη ζωή και έχω να το λέω. Αν δεν με έβρισκες εσύ 

πεταμένο σε μια άκρη του δρόμου θα είχε τελειώσει 

και η ζωή μου. Η μηχανή διαλύθηκε, αλλά όχι εγώ. 

Γλυκό το γκάζι. Είναι σαν την γκόμενα. Όσο πιο πο-

λύ το χαϊδεύεις και πιστεύεις πως σου κάνει τα κέ-

φια σου, κάποια στιγμή θα σε προδώσει. Τι να σε 

κεράσω;  

- Είμαι πολύ βιαστικός φίλε Χρήστο. Θέλω μια χάρη.  

- Τι χάρη; Ότι θέλεις ρε Γιάννη. Δικό σου από εδώ 

μέσα ότι θέλεις. Μήπως έχεις ανάγκη από λεφτά; 

Λέγε πόσα. Έλα να πιούμε μια μπύρα και τα λέμε.  

Ο Γιάννης ρίχνει μια ματιά στις μοτοσυκλέτες και 

το μάτι του πέφτει σε ένα SUZUKI KATΑNA.              

Ο Χρήστος τον κοιτάζει παραξενεμένος. Γιατί κοι-

τάζει τόσο έντονα αυτή την μοτοσυκλέτα; Δεν    

έπρεπε να λέγεται ΚΑΤΑΝΑ αλλά ΚΑΤΑΡΑ όποιος 

την καβαλάει.  

- Τι κοιτάζεις τον «χάρο» ρε Γιάννη; Μη μου πεις 

πως σου αρέσει αυτή η ατίθαση «γκόμενα». Σκέτος 

θάνατος είναι. Τι σε κάνει να θέλεις αυτή και όχι 

μια άλλη; Θα σου πρότεινα να οδηγήσεις αυτή την… 

Μα τι κάνεις εκεί; Είναι παραμελημένη η «γκόμενα» 

γιατί δεν πουλήθηκε ποτέ σαν δεύτερο χέρι. Ποιος 

τρελός θα την αγόραζε;  Άστην αυτήν. Είναι μέσα 
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στη σκόνη και θέλει γερό σέρβις. Πάρε την δική μου. 

Τσοπεριά μεν, επώνυμη δε. Θέλεις την Harley 

Davidson μου; Είναι μεγάλη παγίδα για τις γκόμε-

νες.  

Ο Γιάννης ξεσκονίζει τα όργανα της ΚΑΤΑΝΑ και 

την σέρνει δίπλα στον πάγκο του Αντώνη. Βγάζει το 

μπουφάν του, το ακουμπάει σε μια άλλη μοτοσυ-

κλέτα και πιάνει ένα σταυρωτό κατσαβίδι. Ξέρει 

πολλά από μηχανές. Από τα εργαλεία πετάει ένα 

γερμανοπολύγωνο κλειδί στον Αντώνη και αυτός το 

πιάνει στον αέρα.  

- Αντώνη είναι καιρός να την αναστήσουμε. Δεν έ-

χουμε πολύ χρόνο και βιάζομαι. Αλλάζουμε μπουζί 

και βάζουμε λάδια. Αλλαγή μπαταρίας, τσεκάρουμε 

αλυσίδα, έλεγχος στα λάστιχα, καλούτσικα είναι θα 

έλεγα αλλά θα αντέξει μέχρι τον προορισμό μου. 

Μέχρι το αεροδρόμιο Ηρακλείου θέλω να με βγάλει. 

Μη ρωτήσεις τίποτα παραπάνω. Ξεκίνα χωρίς δεύ-

τερη κουβέντα το «χειρουργείο». Πιάσε δουλειά. 

Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Βάλτην πάνω στο αναβα-

τόριο χειρούργε. Πάμε για γερές επεμβάσεις. 

Ο Αντώνης δεν του χαλάει χατίρι και ξεκινάνε μαζί 

τα περαιτέρω. Κάνουν μαζί τις επεμβάσεις με μου-

σική πολύ τζαζίστικη. Blindside και I'm trying είναι 

το κομμάτι που ακούγεται. Η SUZUKI ΚΑΤΑΝΑ δέ-

χεται σιωπηλή όσα της κάνουν με πολύ προσοχή οι 

χειρουργοί της. Την ελέγχουν με πολύ προσοχή σε 

όλα τα σημεία της και σε δύο ώρες είναι μια κούκλα 
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σε όλα της. Ξαναγεννήθηκε λες και βγήκε από βι-

τρίνα. Είναι πεντακάθαρη αλλά σιωπηλή. Περιμένει 

ένα χάδι στο γκάζι για να ξυπνήσει από τον λήθαρ-

γο της.  

- Γιάννη είμαστε τζάμι σε όλα. Ξανάνιωσε                  

η γκόμενα της ασφάλτου. Άναψε την. Έχει πολύ 

γλυκό ήχο αυτή η μηχανή. Πάτα μίζα. Απορώ πως 

ενώ είσαι τόσο ιδρωμένος πως δεν ήπιες ούτε ένα 

ποτήρι νερό. Είσαι καλή μαστοράτζα και πιάνουν 

τα χέρια σου με τις μηχανές. Δεν σε ρωτάω τι σου 

συμβαίνει, απλά σε καταλαβαίνω απόλυτα από την 

έκφραση σου. Όταν δεν μιλάς και εστιάζεις την 

προσοχή σου σε κάτι που κάνεις σημαίνει πως είναι 

κάτι πολύ σοβαρό. Έρωτας; 

Ο Γιάννης είναι ιδρωμένος αλλά δεν θέλει να πιεί 

τίποτα. Γυρίζει τον διακόπτη της μηχανής, όλα τα 

λαμπάκια της ανάβουν, πατάει μίζα, αλλά απλά γυ-

ρίζει το μοτέρ και τίποτα περισσότερο.  

- Θέλει πιο πολύ κέρασμα στα καρμπυρατέρ της 

Αντώνη. Υπομονή, θα πάρει μπροστά. Έχει τα     

βίτσια της αλλά θα υποκύψει. Αυτήν θέλω. 

Μετά από αρκετές προσπάθειες η «γκόμενα» ανα-

σαίνει. Παίρνει μπροστά και ένας γλυκός συμμετρι-

κός ήχος ακούγεται. Πετάει λίγο το μαύρο άρωμα 

της από την εξάτμιση και μετά είναι άψογη σε όλα 

της. Οι στροφές της είναι σωστές και ακούγεται 

γλυκά το γκάζι. Αυτό ήταν. Η «γκόμενα» ξαναγεν-
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νήθηκε και μεταμορφώθηκε σε λαίδη. Ο Γιάννης 

ανοίγει το ψυγείο του Αντώνη και πίνει σχεδόν ένα 

λίτρο παγωμένο νερό. Η σειρά του να ξεδιψάσει.   

Το δικαιούται άλλωστε. 

- Γιάννη δεν θέλω να γίνω αδιάκριτος αλλά γιατί 

τόση επιμονή μαζί της;  

- Αδρεναλίνες Αντώνη. Το γκάζι και η γκόμενα πάνε 

μαζί όπως είπες και είμαι ακόμα στην αρχή για σή-

μερα. Από αυτήν εξαρτώνται όλα. Αν με προδώσει 

στις στροφές του δρόμου χαλάλι της. Όλα ή τίποτα. 

Μη ρωτήσεις κάτι περισσότερο.  

Ο Αντώνης δεν απαντάει γιατί έχει μάθει την ιστο-

ρία του. Και ποιος δεν την έχει μάθει εδώ που τα 

λέμε. Είναι μικρός ο τόπος και όλα τα νέα μαθαίνο-

νται πολύ γρήγορα. Τον έχει καταλάβει πως έχει 

τάσεις τρέλας και πως είναι αποφασισμένος για 

όλα. Θα την τερματίσει στην διαδρομή του όμως; 

Αλλά γιατί θέλει να τρέξει τόσο γρήγορα; Κατεβάζει 

ένα πανάκριβο κράνος από το ράφι και το δίνει 

στον Γιάννη.  

- Καλό δρόμο ευγενικό ρεμάλι. Είναι το καλύτερο 

κράνος αγώνων ταχύτητας. Έτσι λένε οι ειδικοί.    

Το μπουφάν σου είναι δερμάτινο, παλιό μεν αλλά 

αθάνατο. Διάλεξε ένα ζευγάρι γάντια και φόρεσε 

τα. Καλή διαδρομή ρομαντικό ρεμάλι. Γκάζωσε.  

Όλα για όλα μαζί της. Έρωτας είναι αυτός.                

Σε καταλαβαίνω απόλυτα. 
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Ο Γιάννης δεν του απαντάει αλλά του χαμογελάει. 

Κρύβει ένα αγανακτισμένο παράπονο μέσα από αυ-

τό, αλλά λες ένας αλήτης να μην μπορεί να μην δια-

βάσει το βλέμμα από ένα άλλο αλήτη; Φοράει το 

μπουφάν του, βγάζει το mp3, φοράει τα ακουστικά, 

μετά το κράνος, ύστερα τα γάντια, δένει τον σάκο 

στην πλάτη του, ανεβαίνει στην «λαίδη» και γκαζώ-

νει απαλά.  

- Καλό μας δρόμο ζωής Αντώνη. Έβαλα μουσική 

αλήτικη στα ακουστικά μου. Είναι του δρόμου και 

κατάλληλη για ρεμάλια. Μου αρέσει πολύ το road to 

hell με τον Chris Rea και πολλά άλλα τραγούδια που 

με ανεβάζουν. Θα την δαμάσω ή θα με δαμάσει        

η «λαίδη». Προλαβαίνω ακόμα στους χρόνους μου. 

Έτσι πιστεύω αν δεν με προδώσει στις διαδρομές. 

Μου άρεσε η μουσική που ακούσαμε όσο χειρουρ-

γούσαμε την «λαίδη». Δηλώνει ευαισθησίες και σε-

βασμό. Είσαι μάγκας. Τα λέμε. Όλα ή τίποτα. 

Ο Γιάννης βγαίνει γλυκά από το συνεργείο με την 

«λαίδη». Την ψιλογκαζώνει, αλλά αυτή τσινάει.   

Του κάνει τερτίπια της ασφάλτου αλλά αυτός δεν 

βιάζεται να ανακαλύψει τα ευαίσθητα σημεία της. 

Με το που βγαίνει στην εθνική οδό προς Ηράκλειο 

αρχίζει το παιχνίδι. Της χαϊδεύει το γκάζι και την 

αποκαλεί «μωρό μου». Αυτή είναι χαδιάρα αλλά και 

μερικές φορές ατίθαση και ναζιάρα.                        

Την κουμαντάρει όμως. Στις στροφές την θέλει λαί-

δη, αλλά στην ευθεία την κάνει πουτάνα.  220 γρά-

φει το κοντέρ και με απότομα κατεβάσματα ταχυ-
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τήτων δείχνει 90 λίγο πριν τις στροφές. Επιτέλους 

ακόμα μια μεγάλη ευθεία μετά το Ρέθυμνο. Θέλει να 

τα της δώσει όλα. 250, 260, 265 για πολύ λίγο αλλά 

ως εκεί. Σεβασμός είπαμε στα χάδια με το γκάζι. 

Άψογη η «λαίδη» σε όλα της. Πραγματική και αλη-

θινή λαίδη. Λες να τον αγάπησε ή λάτρεψε που την 

έκανε να ξανανιώσει μετά τόσο καιρό, βιώνοντας 

την αδιαφορία των άλλων αγοραστών, ή κανένας 

δεν γνώρισε την αξία και τον σεβασμό της; Καμα-

ρώνει μαζί του.  Είναι ο αληθινός καβαλάρης ιππό-

της της. Κύριος σε όλα του. Την σέβεται και τον σέ-

βεται. Γκάζια και αδρεναλίνες. Μέταλλα και άν-

θρωπος παντρεύτηκαν μέσα από το αληθινό χάδι 

του. Την καταλαβαίνει, της μιλάει και αυτή τον αι-

σθάνεται μέσα από το χάδι του έτσι όπως κρατάει 

το γκάζι της. Τόσο πολύ την αγαπάει;  
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Λίγο πριν τον γάμο 

 

Το τι πανικός γίνεται στις ετοιμασίες του γάμου δεν 

λέγεται. Ο γάμος δεν θα γίνει σε εκκλησία, αλλά στο 

αεροδρόμιο Μαράθι γιατί θα έχει πάρα πολύ κόσμο. 

Είναι στημένοι από το πρωί δημοσιογράφοι, τηλεο-

πτικά δίκτυα, όργανα της τάξης, οι συντονιστές του 

χώρου έχουν στήσει ειδική τέντα για τον γάμο και 

πάρα πολλά τραπέζια είναι ενωμένα μεταξύ τους 

για το γλέντι. Όλοι τρέχουν πανικόβλητοι μεταξύ 

τους γιατί είναι από τα πιο όμορφα γεγονότα στον 

τόπο τους. Θα αφήσει ιστορία αυτός ο πριγκιπικός 

γάμος. Μέχρι και ένα πολεμικό αεροσκάφος F16 

έχει στήσει η πολεμική αεροπορία κοντά στην εξέ-

δρα του γάμου τους προς τιμή του πιλότου γα-

μπρού. Η μέρα κυλάει με αγωνίες αλλά και ποιος 

δεν έχει άγχος; Ο Τζωρζ έχει μπόλικο από αυτό.  

Υποσχέθηκε στην Ελίζαμπεθ πως θα την κάνει πιο 

ευτυχισμένη από ποτέ και πρέπει όλα να πάνε κατ’ 

ευχή. Ο Ίαν είναι και αυτός με τη σειρά του αγχω-

μένος και θέλει να είναι όλα στην εντέλεια. Το νυ-

φικό της Ελίζαμπεθ είναι πραγματικά πριγκιπικό. 

Δείχνει αληθινή πριγκίπισσα φορώντας το. Αστρά-

φτει ολόκληρη όμως δεν κρύβει και τις αγωνίες της. 

Δικαιολογημένα βέβαια γιατί πρώτη φορά πα-

ντρεύεται. Ο γαμπρός είναι με τους φίλους του και 

την φίλη του την Σουζάνα που είναι η κουμπάρα. 

Πάντως γαμπρός και κουμπάρα δείχνουν να έχουν 

το ίδιο άγχος. Κοιτάζουν ο ένας τον άλλο και δίνουν 
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θάρρος μεταξύ τους λέγοντας πως όλα θα πάνε κα-

λά. Πολύ άγχος σε γενικές γραμμές επικρατεί όσο 

πλησιάζει η ώρα για το μυστήριο. Αλλά που είναι 

αυτός; Αυτό το ρεμάλι εννοώ. Μυστήριο. Πολύ μυ-

στήριο.  

Η ώρα είναι έξι το απόγευμα και ο γάμος είναι στις 

επτά. Όλα είναι στην εντέλεια στο αεροδρόμιο   

Μαράθι. Όλοι είναι στις θέσεις τους, τα γκαρσόνια 

σερβίρουν δροσερά αναψυκτικά στους προσκεκλη-

μένους, ένας ειδικός διάδρομος με κόκκινο χαλί εί-

ναι στρωμένος που οδηγεί στην εξέδρα που θα διε-

ξαχθεί ο γάμος του μελλοντικού ζευγαριού, ο δε-

σπότης με τους παπάδες και τους ψάλτες έχουν την 

δική τους αγωνία. Η αστυνομία είναι σε σημεία και 

προσπαθεί  να τοποθετεί τον κόσμο που θα παρα-

κολουθήσει από μακριά αυτό το γεγονός και όλα 

μοιάζουν με εικόνα σαν αυτή που βλέπετε σε πρι-

γκιπικούς γάμους. Δεν θα σας την περιγράψω γιατί 

είμαι απερίγραπτος, αλλά περιγράψτε την εσείς με 

την φαντασία σας. Επιτέλους η στιγμή έφτασε. Το 

ζευγάρι πλησιάζει με αργά βήματα προς την εξέ-

δρα, μοιράζουν χαμόγελα παντού και χαιρετάνε το 

πλήθος που τους καταχειροκροτεί. Η μπάντα του 

δήμου παίζει το εμβατήριο του γάμου και όλα μοιά-

ζουν παραμυθένια. Ο Ρίτσαρντ και η Ελίζαμπεθ εί-

ναι απέναντι στον δεσπότη και τους παπάδες που 

τελούν το μυστήριο του γάμου, ο κόσμος παρακο-

λουθεί με απόλυτη ησυχία την τελετή. Ένας ήχος 

ακούγεται από μακριά και ψηλά που όλο και πιο 
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πολύ δυναμώνει. Πετάει χαμηλά και πλέον ο θόρυ-

βος είναι τόσο έντονος που για μια στιγμή ο κόσμος 

κοιτάζει προς τα πάνω και βλέπει ένα παλιό μονο-

κινητήριο αεροπλάνο που έχει αρκετά μέτρα πίσω 

στην ουρά του ένα διαφημιστικό πανί που γράφει 

με μεγάλα γράμματα δυό λέξεις μόνο.                          

« ΝΟ ΕLIZABETH! ». Ένα επιφώνημα έκπληξης 

βγαίνει από τα χείλη του κόσμου διαβάζοντας τις 

λέξεις αυτές, το μυστήριο του γάμου διακόπτεται, 

και όλοι κοιτούν το αεροπλάνο. Το τι σκέψεις και 

πανικός πέρασε στον κόσμο αυτό το διαφημιστικό 

πανί δεν λέγεται. Όλοι έχουν αγωνία για το τι θα 

συμβεί μετά και οι παρευρισκόμενοι ξεκινάνε τα 

ψιθυριστά κουτσομπολίστικα πηγαδάκια μεταξύ 

τους. Η αστυνομία είναι επί ποδός και στέλνουν 

σήμα να μάθουν ποιος έδωσε άδεια σε αυτόν τον 

πιλότο να πετάξει πάνω από την απαγορευμένη 

περιοχή μόνο για σήμερα λόγω γάμου. Κάποιος τους 

χάλασε την τελετή ως προς στιγμή με τον τρόπο 

του. Το αεροπλάνο χάνεται, περιμένουν να σιγου-

ρευτούν πως ήταν ένα τυχαίο γεγονός  που πέρασε 

και έτσι συνεχίζεται και πάλι η τελετή. Η Ελίζαμπεθ 

αισθάνεται ταραχή και αγωνία μετά από αυτό το 

μήνυμα που διάβασε εκεί ψηλά. Ο Ρίτσαρντ είναι 

πολύ ψύχραιμος καθώς και η κουμπάρα τους. Όλα 

κυλούν κανονικά αλλά είναι για πολύ λίγο. Ο θόρυ-

βος από τον κινητήρα του αεροπλάνου ξανακούγε-

ται πολύ πιο έντονος αυτή τη φορά και μάλιστα η 

πτήση είναι πολύ χαμηλή περίπου είκοσι μέτρα κά-

τω από τα κεφάλια τους αλλά χωρίς το διαφημιστι-
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κό πανί. Όλοι σκύβουν έντρομοι, άλλοι κλείνουν τα 

μάτια τους και η αστυνομία προσπαθεί να βρει 

τρόπους να τον συλλάβουν αυτόν που χάλασε την 

παράσταση. Το μυστήριο του γάμου έχει σταματή-

σει, οι απορίες είναι ζωγραφισμένες και πάλι στα 

πρόσωπα όλων αλλά το αεροπλάνο απομακρύνεται 

και πάλι. Ανάσες αλλά για πολύ λίγο. Εμφανίζεται 

και πάλι ο «χάρος» πάνω από τα κεφάλια τους.   

Αυτή τη φορά είναι πιο ψηλά και σηκώνεται σχεδόν 

κάθετα. Αρχίζει να κάνει ανάποδες περιστροφές 

αφήνοντας πολύ άσπρο καπνό πίσω του. Κάνει 

λούπες. Έτσι αποκαλούν τις περιστροφές 360 μοι-

ρών. Τέσσερις στον αριθμό παρακαλώ και με από-

λυτη σιγουριά. Και να ήταν μόνο αυτό; Υψώνεται 

ακόμα περισσότερο, μετά μια κάθετη βουτιά με πε-

ριστροφές γύρω από τον εαυτό του. Μοιάζουν  με 

ασκήσεις προς επίδειξη ικανοτήτων πιλότων αλλά 

το αεροπλάνο δεν ανυψώνεται όπως θα έπρεπε αλ-

λά πέφτει ακόμα μέσα από τους καπνούς. Ο κόσμος 

αρχίζει να ουρλιάζει μέσα από κραυγές αγωνίας, 

περιμένει την πτώση του αεροπλάνου. Στα τελευ-

ταία τριάντα μέτρα πριν την τελική πτώση του ευ-

θυγραμμίζεται και ανεβαίνει. Βαθιές ανάσες από 

όλους, άλλοι κάνουν τον σταυρό τους και άλλοι έ-

χουν μένει άφωνοι. Η Ελίζαμπεθ έχει μείνει κατά-

πληκτη με τον πιλότο και αισθάνεται ένα σκίρτημα 

μέσα της. Ο Ρίτσαρντ καμαρώνει τις ικανότητες του 

πιλότου και δεν δείχνει αγωνία. Απεναντίας χαμο-

γελάει διακριτικά και ψύχραιμα κοιτώντας την 

κουμπάρα του.  Οι γονείς του μέλλοντα ζευγαριού 
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δεν ξέρουν τι να πουν. Σχολιάζουν μεταξύ τους πως 

αυτός   ο πριγκιπικός γάμος χάλασε και αισθάνο-

νται απογοήτευση αλλά προσπαθούν με τον τρόπο 

τους να δείχνουν πως ήταν μια λάθος στιγμή. Το 

αεροπλάνο προσγειώνεται στον διάδρομο εκατό 

μέτρα πριν την εξέδρα, ο πιλότος σβήνει το μοτέρ 

και κατεβαίνει από αυτό. Μοιάζει σαν να βγήκε από 

άλλη εποχή. Φοράει την κλασσική κάσκα του πιλό-

του, τα μεγάλα κλασσικά γυαλιά, καφέ δερμάτινο 

μπουφάν, στο λαιμό του είναι τυλιγμένο ένα άσπρο 

μεταξωτό μαντήλι, τζην και μπότες. Με σίγουρα 

βήματα κατευθύνεται προς την εξέδρα. Η αστυνο-

μία είναι έτοιμη να τον συλλάβει, όμως ένα δίμετρο 

κτήνος ήδη τον πλησιάζει. Είναι ο Σήφακας. Με το 

που τον βλέπουν οι αστυνομικοί σταματούν γιατί 

ξέρουν πως είναι σε σίγουρα χέρια ο παράνομος. Ο 

Σήφακας σταματάει τρία μέτρα από τον πιλότο και 

σηκώνει τις γροθιές του. Ο πιλότος τον κοιτάζει 

άγρια και με σίγουρες κινήσεις βγάζει την κάσκα 

του. Του αρέσει το παιχνίδι face to face. Οι παρευ-

ρισκόμενοι είναι έκπληκτοι για μια φορά ακόμα και 

ξεκινάνε τους σχολιασμούς με τους διπλανούς τους.                      

Δεν πιστεύουν στα μάτια τους. Είναι ο Γιάννης   

Αγιάννης. Αυτός τα έκανε όλα αυτά; Πως τόλμησε 

και χάλασε αυτή την τελετή και γιατί το έκανε;      

Τα τηλεοπτικά δίκτυα είναι στραμμένα πάνω τους 

για την τελική αναμέτρηση. Βέβαια, πολλοί έχουν 

καταλάβει τον λόγο και έχουν αγωνία για την εξέλι-

ξη. Δεν μιλάει κανένας, επικρατεί απόλυτη σιγή και 

περιμένουν. Η καρδιά της Ελίζαμπεθ χτυπάει πολύ 
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δυνατά. Το ρεμάλι της, ο πειρατής της, ο πιλότος 

της. Αλλά δεν μπορεί να κάνει ή  να πει έστω κάτι. 

Το πρωτόκολλο βλέπεις, αλλά μέσα της δεν θα μπο-

ρούσε να προδώσει τα συναισθήματα της απέναντι 

στον μελλοντικό σύζυγο της. Ο Ρίτσαρντ παρακο-

λουθεί την σκηνή με αγωνία. Σφίγγει τις γροθιές 

του και τις φέρνει κοντά στο στήθος του αφηρημέ-

να. Παίρνει και στάση μποξέρ. Πολύ θα ήθελε να 

ήταν στην θέση του Σήφακα, όμως όχι και να τα 

έβαζε μαζί του γιατί θα τον είχε αποτελειώσει με 

μια γροθιά το κτήνος. Τρελαίνεται για το μποξ. Πω 

πω αγωνία.    Ο Σήφακας ψιθυρίζει στον Γιάννη.  

- Ρεμάλι είσαι απρόβλεπτος σε ότι κάνεις. Περίμενα 

πως θα εμφανιζόσουν εδώ και θα έφερνες τα πάνω 

κάτω. Μπήκα στη μέση επίτηδες γιατί με το που 

είδα το αεροπλάνο κατάλαβα πως ήσουν εσύ. Μαζί 

σου είμαι. Πρόσεξε πως θα με βαρέσεις. Θα κάνουμε 

λίγο σόου και μετά προχωράς σύμφωνα με το σχέ-

διο σου. Θέλω να δείχνουμε τσαμπουκάδες σαν τότε 

στο μπαράκι «ΝΑΚΑ ΜΑΝΑΚΑ». Σου ρίχνω πρώτος. 

Έχε χάρη που σε καταλαβαίνω πόσο την αγαπάς 

και σε πάω πολύ σε όσα κάνεις για να την κερδίσεις. 

Και εγώ όταν αγαπάω δεν υπολογίζω τίποτα όπως 

τότε στο μπαράκι. Να ξέρεις πως πρώτη φορά θα 

πέσω κάτω για χάρη σου μετά από ξύλο που θα μου 

ρίξεις και μάλιστα δημόσια. Μη βάλεις πολύ δύναμη 

με τις μπουνιές σου. Ξεκινάω. Σου ρίχνω πρώτος.  

Χαλάλι σου αλήτη. 
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- Μέσα είμαι Σήφακα. Θα τα δεις όλα μαζί μου. Θα 

σε κάνω διάσημο δίπλα μου. Όλα ή τίποτα σήμερα. 

Φυλάξου. Θα σου ματώσω τη μύτη μόνο και λίγο το 

δεξί μάτι, φιλικά πάντα. Σε ευχαριστώ για την βοή-

θεια σου φίλε μου. Να ξέρεις πως θα σταματούσα 

τον γάμο της με οποιοδήποτε κόστος. Την λατρεύω. 

Όλα για όλα παίζονται για μένα σήμερα. Ξεκινάμε. 

Ετοιμάσου ... 
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Η τελική αναμέτρηση 

 

Το μποξ ξεκίνησε και δεν ακούγεται ούτε ανάσα 

από το ακροατήριο. Η πρώτη μπουνιά είναι στο 

σαγόνι του Γιάννη αλλά δεν πέφτει. Ακολουθεί μια 

δεύτερη όμως και πάλι δεν πέφτει. Ο Ρίτσαρντ    

απορεί πως δεν έχει πέσει ακόμα αλλά περιμένει με 

αγωνία. Την έχει καταβρεί με το μποξ. Τι γάμος και 

κουραφέξαλα προς το παρόν για αυτόν.                     

Η αδρεναλίνη του είναι στα ύψη. Ήδη έχει ρίξει δυό 

μπουνιές στον αέρα και κάνει τα βήματα του μπο-

ξέρ άθελα του. Ο αγώνας είναι άνισος και σε λίγο 

όλα θα τελειώσουν. Ένα τρίτο χτύπημα ρίχνει τον 

Γιάννη κάτω αυτή τη φορά αλλά σηκώνεται. Η Ελί-

ζαμπεθ είναι όλο αγωνία και κοντεύει να βάλει τα 

κλάματα. Σκέφτεται πόσο ξύλο θα έφαγε από αυτό 

κτήνος εκείνο το βράδυ στην φυλακή και τώρα το 

ζει κιόλας στην πραγματικότητα. Περιμένει καρτε-

ρικά το τελευταίο χτύπημα του Σήφακα που θα τον 

αποτελειώσει. Ο Σήφακας τον σημαδεύει στο πρό-

σωπο με όλη του τη δύναμη, αλλά ο Γιάννης σκύβει 

και τον αποφεύγει. Η δεύτερη προσπάθεια του   

αντιπάλου του αποβαίνει και πάλι άκαρπη. Ο Γιάν-

νης είναι αποφασισμένος. Του δίνει δύο δυνατές 

μπουνιές στο πρόσωπο και μία στο σαγόνι. Άλλαξαν 

οι ρόλοι. Το τι αγωνία επικρατεί παντού δεν λέγε-

ται. Ακούγονται κραυγές χαράς και οι μισοί αρχί-

ζουν να ποντάρουν στον Γιάννη. Το τι στοίχημα 

έπεσε από τους Κρητικούς μεταξύ τους και τι αγω-
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νίες έχουν οι άντρες δεν λέγεται. Το’ χουν το μικρό-

βιο του τζόγου οι κρητικοί αλλά και γιατί να μην 

ποντάρουν σε αυτό τον ζωντανό αγώνα; Η καλύτε-

ρη τους είναι σήμερα. Τι γάμος και αηδίες για τους 

άντρες. Αν δεν επέμεναν οι γυναίκες τους να παρα-

στούν σε αυτό το γεγονός, σίγουρα θα ήταν σε κά-

ποιο καφενείο    ή κάποιο τοπικό ποδοσφαιρικό 

αγώνα θα έβλεπαν αλλά σαν σκληροί άντρες που 

είναι, είπαν να κάνουν το κέφι τους και να περάσει 

το δικό τους, λέγοντας πάντα την τελευταία αντρί-

κια κουβέντα σε αυτές χωρίς να χτυπήσουν το χέρι 

στο τραπέζι. «ότι πει το γυναικάκι μου». Εδώ που 

τα λέμε αδρεναλίνες είναι αυτές και μάλιστα πα-

τριωτικές με τον αγώνα αυτό. Η Ελίζαμπεθ έχει την 

πιο μεγάλη αγωνία από ποτέ. Είναι με το μέρος του 

και παρακαλάει να κερδίσει τον Σήφακα. Ο Σήφα-

κας κουνάει λίγο το κεφάλι του να συνέλθει από 

την έκπληξη και είναι ματωμένος. Είναι έξαλλος 

από αυτά τα απροσδόκητα χτυπήματα του και θα 

τον λιώσει τον Χανιώτη. Η έκφραση μίσους είναι 

ζωγραφισμένη στο πρόσωπο του και ετοιμάζεται 

για το επόμενο χτύπημα εναντίον του με όλη του τη 

δύναμη. Ο Γιάννης ξανασκύβει και τέσσερις απα-

νωτές γροθιές του τον χτυπούν με περισσότερη 

δύναμη αυτή τη φορά. Ο Σήφακας προσπαθεί  να 

συνέλθει από τα χτυπήματα του και δεν βλέπει κα-

λά. Είναι πολύ χτυπημένος και τα μάτια του δεί-

χνουν να είναι λίγο πρησμένα. Παραπατάει και 

προσπαθεί να ισορροπήσει αλλά ο αντίπαλος του 

εκμεταλλεύεται την κατάσταση. Δύο χτυπήματα 
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στα πλευρά και ανάποδο χτύπημα στο σαγόνι τον 

σωριάζουν κάτω. Ο Σήφακας βαριανασαίνει και δεν 

αντέχει άλλο. Είναι ανίκανος να σηκωθεί μετά από 

τόσα χτυπήματα. Αυτό ήταν. Ο κόσμος καταχειρο-

κροτεί, αγκαλιάζονται μεταξύ τους όλο χαρά και το 

τι πανικός επικράτησε δεν θα σας το περιγράψω. 

Ούτε στο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου δεν  

έκαναν έτσι. Το τι πιστολίδι στον αέρα ακούστηκε 

πάλι δεν θα σας το περιγράψω γιατί μπορεί να αι-

σθανθώ πως έφαγα καμιά ξόφαλτση σφαίρα με τις 

περιγραφές μου. Μέχρι και ριπές από πολυβόλα α-

κούστηκαν, αλλά πως να τους συλλάβει η αστυνο-

μία; Τρελοί είναι να τα βάλουν με τους τρελούς; Το 

τι χειροκρότημα με πηδηματάκια έριξε από τη χαρά 

της η Ελίζαμπεθ δεν λέγεται αλλά μπορείτε να το 

φανταστείτε. Όμως και ο γαμπρός δεν πήγε πίσω. 

Έκανε λες και κέρδισε στο παγκόσμιο κύπελλο μποξ 

από τη χαρά του. Έδειχνε τόσο μεγάλη χαρά και 

φιλούσε την κουμπάρα συνεχώς. Άλλο πάλι και 

τούτο. Ο Ίαν και ο Τζωρζ πότε χειροκροτούσαν και 

πότε ήταν αγκαλιασμένοι από τη χαρά τους.             

Ο Γιάννης περπατάει με αποφασισμένα βήματα 

προς την εξέδρα. Επικρατεί και πάλι σιωπή από το 

πλήθος περιμένοντας τη συνέχεια. Όμως είναι η 

σειρά του Ρίτσαρντ να πάρει την υπόθεση στα χέ-

ρια του.  
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Το ξεκαθάρισμα 

 

 Έχει πολύ θυμωμένο ύφος, κοιτάζει την κουμπάρα 

και της κλείνει το μάτι με σιγουριά και μετά την 

Ελίζαμπεθ. Βγάζει το παπιγιόν, το σακάκι του και 

σηκώνει τα μανίκια του. Και τώρα οι δυό τους. Ξε-

καθάρισμα αντρίκιο. Απέχει μόλις δέκα μέτρα από 

την εξέδρα και σταματάει. Περιμένει τον αντίπαλο 

του. Ο αντίπαλος προχωράει με σίγουρα βήματα και 

σταματάει με τη σειρά του. Είναι τετ α τετ. Το 

βλέμμα τους θυμίζει σκηνή από την ταινία Ρόκυ 4 

στην τελική αναμέτρηση. Οι παπάδες έχουν πάθει 

την πλάκα τους μέσα από τέτοιες ανατροπές. Για 

γάμο πήγαιναν και σε μποξ κατάληξε το μυστήριο. 

Οι γονείς των μελλόνυμφων δεν ξέρουν τι να υπο-

θέσουν. Τέτοιο ρεζιλίκι δεν το περίμεναν. Οι συμπε-

θέρες είναι έτοιμες να λιποθυμήσουν αλλά έχουν 

και την περιέργεια να δουν την εξέλιξη. Οι συμπέ-

θεροι είναι πιο συγκρατημένοι και αρχίζει να τους 

αρέσει κατά βάθος. Είναι πιο ρεαλιστές, όλα έχουν 

ανατραπεί, αλλά θέλουν και αυτοί την κατάληξη.    

Ο Ρίτσαρντ πρώτος σπάει τον πάγο. Μιλάει πολύ 

καλά ελληνικά, αλλά με εγγλέζικη προσφορά.           

Η φωνή του είναι δυνατή και οργισμένη.  

- Γιατί το έκανες αυτό; Γιατί χάλασες το γάμο; Συμ-

βαίνει κάτι με εσένα και την Ελίζαμπεθ; Ότι είναι 

να πεις να το πεις τώρα! 
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- Όλα γίνονται για την Ελίζαμπεθ φιλαράκο. Την 

θέλω πολύ. Είμαι έτοιμος μέχρι την τελευταία μάχη 

μαζί της. Όλα για όλα τα ρισκάρω για αυτήν.       

Εσύ ή εγώ πλάι της! Αυτή έχει τον πρώτο λόγο.  

Το κοινό δεν πιστεύει στα μάτια και τα αφτιά του 

σε αυτό που βλέπει σήμερα. Τόσα πολλά γεγονότα, 

τόσες πολλές ανατροπές, τόση πολύ συγκίνηση. 

Όλοι ήξεραν πως ο Γιάννης την αγάπησε, αλλά και 

ότι θα έκανε τόσα πράγματα για αυτήν δεν το πε-

ρίμεναν ποτέ. Η αγωνία είναι χαραγμένη στο πρό-

σωπο τους, και όλοι κοιτάζουν στα χείλη την Ελίζα-

μπεθ. Το τι ησυχία επικρατεί δεν λέγεται. Ψίθυρος 

δεν ακούγεται. Χαρτί να πέσει κάτω θα κάνει θόρυ-

βο που λένε. Ακόμα και οι αστυνομικοί έχουν κλεί-

σει τους ασυρμάτους με τρόπο να μην τους απο-

σπάσουν την προσοχή. Όλα τα μάτια είναι καρφω-

μένα στην Ελίζαμπεθ περιμένοντας την απάντηση 

της. Ακόμα και τα βλέμματα των αντιπάλων περι-

μένουν το καμπανάκι της απάντησης από αυτήν 

πριν συμβεί και εγώ δεν ξέρω τι. Αυτή κατεβαίνει 

από την εξέδρα, τους πλησιάζει και σταματάει δί-

πλα τους. Ο Τζωρζ έχει φάει τα νύχια του από την 

αγωνία αλλά και ο Ίαν δεν πάει πίσω.  

- Αγαπημένε μου Ρίτσαρντ είσαι ο πιο γλυκός άν-

θρωπος του κόσμου και αυτό λέει πολλά.  

Ένα «ωωωωωωωω» απογοήτευσης ακούγεται από 

το πλήθος αλλά αυτό δεν είναι ικανό να σταματήσει 

την Ελίζαμπεθ. Ξανά σιωπή από το κοινό. Αγωνίες.  
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- Κύριε Γιάννη Χανιώτη τι να πω. Τόσες ανατροπές 

ούτε στον κινηματογράφο δεν τις ζει κάποιος.      

Για μένα έκανες τόσα πολλά και σήμερα; Αλλά και 

πόσα δεν έκανες στο παρελθόν. Είσαι αλήτης, ρε-

μάλι όμως είσαι αληθινός. Ρισκάρεις γιατί ξέρεις 

πότε αξίζει σε ότι πιστεύεις μέσα από το ένστικτό 

σου θεωρώντας μέσα σου πως αξίζει να ρισκάρεις. 

Στιγμές είναι όλα, σαν αυτήν. Που θέλεις να φτά-

σεις; Μια παροιμία που με δίδαξε κάποιος έλεγε, 

«ζητάς μάτια μου όσα μπορείς να προσφέρεις»; 

- Εσύ μπορείς να ακολουθήσεις το ένστικτο σου 

Ελίζαμπεθ; Όλα είναι ένα ρίσκο και εγώ ρισκάρισα 

μαζί σου. Μπορείς να καταλάβεις πόσο ρισκάρισα 

και εξακολουθώ να ρισκάρω ακόμα; Μ’ αρέσεις.      

Σε θέλω, κατάλαβε το! Ξεπέρασα τα όρια μου,     

ακούς; Διάλεξε. Ή αυτός ή εγώ! Όλα ή τίποτα.  

Όλοι κρέμονται από τα χείλη της διψώντας για  την 

τελική απάντηση της. Οι συμπεθέρες είναι γεμάτες 

αγωνία και η μία κρατάει το χέρι της άλλης σφιχτά 

περιμένοντας το τι θα πει. Η Ελίζαμπεθ γυρίζει αλ-

λού χωρίς να κοιτάζει κανένα τους, σκύβει το βλέμ-

μα της κοιτάζει χαμηλά, παίρνει μια βαθειά ανα-

πνοή και απαντάει.  

- Λυπάμαι, λυπάμαι πολύ. Όλα μοιάζουν μαγικά και 

παραμυθένια που σε κάνουν να ταξιδεύεις και να 

χάνεις την λογική, μα η πραγματικότητα θα σου 

υποδείξει την αλήθεια στο τέλος. Κάθε γυναίκα α-

ναζητά τον αληθινό πρίγκιπα μέσα από τα όνειρα 
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της. Και εγώ γυναίκα είμαι πιστεύοντας πως δικαι-

ούμαι να ζήσω το όνειρο που θα μετουσιωθεί σε 

ζωντανή πραγματικότητα μέσα από τα «θέλω μου». 

Μπορεί να μην μοιάζουν με αλήθεια όπως το τέλος 

ενός παραμυθιού, αλλά μπορεί να υπάρχουν αληθι-

νές στιγμές. Και πόσες από αυτές θα μπορούσαν να 

είναι αληθινές μέσα από τα παραμύθια; Είμαι σε 

δίλημμα εδώ και πολύ καιρό μέσα μου προσπαθώ-

ντας να με ανακαλύψω μέσα μου από τα «θέλω» 

της ζωής μου. Τα είχα όλα απλόχερα μέσα από το 

χρήμα, μπορούσα να αγοράσω τα πάντα, όμως ένα 

πράγμα δεν μπόρεσα να βρω στην αγορά. Τον έρω-

τα. Το έρωτα που τον αποκαλώ ανάσες ζωής. Αλλά 

πρέπει να απολογηθώ σήμερα γιατί έφτασε η ώρα 

της κρίσης. Λυπάμαι, αλλά δεν θα μπορέσω να σε 

ακολουθήσω όσο και αν θέλεις να με κάνεις ευτυχι-

σμένη. Σε «εσένα» το αναφέρω που λες πως με    

αγάπησες…  

Τώρα μάλιστα. Η Ελίζαμπεθ άφησε το ακροατήριο 

σε ένα σημείο αγωνίας, έχουν όλοι παγώσει περιμέ-

νοντας την πλήρη απάντηση της, αλλά ποιος τελικά 

θα είναι αυτός που θα διεκδικήσει την καρδιά της; 

Και καλά οι γυναίκες να έχουν αγωνία να μάθουν 

ποιον αγαπάει, αλλά και οι άντρες να δείχνουν τόσο 

ενδιαφέρον; Μπορεί να επικρατεί  η απόλυτη ησυ-

χία, αλλά ως πότε; Μια φωνή από το ακροατήριο 

σπάει τη σιωπή.  

- Θα μας πεις ποιον αγαπάς κοπελιά ποιον θέλεις ή 

θα μας πρήξεις; Σε ήντα αγωνίες μας έβαλες σήμε-
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ρα; Ούτε στο παγκόσμιο κύπελλο δεν είχα τόσο α-

γωνία! Πες μας ποιον αγαπάς και πάρτονε να ησυ-

χάσουμε τσε θα κεράσω όλο τον κόσμο. Παναζία 

τσε Χριστέ μου ήντα μου έμελλε να δω σήμερα! 

Μωρέ πάρε το κοπέλι να τελειώνουμε!  

Ο Σήφακας συνέρχεται, δείχνει πως όλα καθαρίζουν 

γύρω του, ανακτά τις δυνάμεις του, κοιτάζει γύρω 

του και τον βλέπει. Σηκώνεται και είναι αποφασι-

σμένος. Περπατάει με σταθερά βήματα και σφίγγει 

τις γροθιές του. Φτάνει κοντά τους αλλά τον βλέπει 

ο Ρίτσαρντ και παίρνει στάση μποξέρ. Το ίδιο και ο 

Γιάννης. Ο ένας κοιτάζει τον άλλο, ρίχνουν βλέμμα 

αλληλοϋποστήριξης μεταξύ τους εναντίον στον γι-

γαντώδη Σήφακα και η Ελίζαμπεθ έχει πάλι αγωνία. 

Θα φαγωθούνε μεταξύ τους. Πολύ ξύλο θα πέσει 

πάλι σκέπτεται. Αλλά δεν θα το ανεχτεί αυτό. Πρέ-

πει να δώσει ένα τέλος. Μπαίνει μπροστά από αυ-

τούς και περιμένει τον Σήφακα.  

- Σήφακα σταμάτα εκεί! Όχι άλλο ξύλο, ακούς;  

- Λέγε ποιον αγαπάς Ελίζαμπεθ γιατί δεν ξέρω και 

εγώ τι θα γίνει! Ο Σήφακας είναι μην πάρει ανάπο-

δες! Λέγε, τον αγαπάς;  

- Ναι τον αγαπάω. Αυτόν θέλω γιατί με αγαπάει και 

αυτός. Μου το απέδειξε! Αυτόν θα παντρευτώ!  

- Πες μου το όνομα του επιτέλους! Πες το! Έχουμε 

σκάσει όλοι μας να μάθουμε ποιος από του δύο εί-

ναι. Να ξέρω αν θα τον δείρω τον Γιάννη στο τέλος 
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ή τον άλλο για να πάρω το αίμα μου πίσω. Ο Σήφα-

κας  θα τον λιώσει στον δεύτερο γύρο! 

Αγωνία επικρατεί και πάλι στο ακροατήριο. Εδώ 

που τα λέμε, και ποιος δεν θα είχε αγωνία  να ακού-

σει το όνομα του αγαπημένου της μέσα από όσα 

έχουν συμβεί τόση ώρα;  

- Αυτόν θέλω που με αγάπησε πραγματικά και το 

απέδειξε τόσες φορές ρισκάροντας τα πάντα για τα 

πάντα μου. Θέλω μόνο τον… Τον Γιάννη. Τον Γιάννη 

μου.  

Το τι επακολούθησε από το ακροατήριο δεν λέγε-

ται. Το τι χειροκροτήματα, τι χαρές, τι αγκαλιές με-

ταξύ τους, και το τι πιστολιές έπεσαν και πάλι στον 

αέρα δεν περιγράφεται, αλλά γράφεται. Αλλά και αν 

το γράψω θα ταυτιστεί με την δική σας φαντασία; 

Τσού! Καλύτερα να φτιάξετε εσείς με την δική σας 

την σκέψη αυτή την εικόνα. Μη χαλάω σελίδες και 

μελάνι άσκοπα. Έχει και συνέχεια όμως. Ο Σήφακας 

πιάνει στα χέρια του την Ελίζαμπεθ,  την σηκώνει 

σαν πούπουλο λες και κρατάει ένα μικρό παιδί, της 

χαμογελάει και της δίνει ένα φιλί στο μάγουλο λέ-

γοντας της.   

- Να τον προσέχεις τον Χανιώτη και να τον έχεις 

στην καρδιά σου. Αυτός να ξέρεις πως ρισκάρισε 

μόνο για σένα την ίδια του τη ζωή γιατί είσαι η ζωή 

του. 
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Την αφήνει κάτω, αλλά ο Ρίτσαρντ έχει κάτι να 

προσθέσει με την σειρά του. Κοιτάζει στα μάτια τον 

Γιάννη και του λέει σφίγγοντας του το χέρι. 

- Σε ευχαριστώ για όλα. Απέδειξες πως την αγαπάς 

πραγματικά, και πάντα ήθελα την Ελίζαμπεθ ευτυ-

χισμένη. Σου ανήκει. Είσαι καλός πιλότος και το δεξί 

σου χέρι είναι πολύ δυνατό όταν δίνεις γροθιές. Δι-

κή σου η Ελίζαμπεθ. Να ξέρεις πως με έκανες ευτυ-

χισμένο με τον τρόπο και την αντρίκια συμπεριφο-

ρά σου.  

Πλησιάζει την Ελίζαμπεθ και της λέει.  

- Ελίζαμπεθ σου υποσχέθηκα πως θα σε κάνω ευτυ-

χισμένη και στο απέδειξα. Με έκανες όμως και εσύ 

ευτυχισμένο με την απόφαση σου. Δεν σου κρύβω 

πως λατρεύω την Σουζάνα και πως πάντα την ήθε-

λα για γυναίκα μου. Οφείλουμε να πούμε ένα ευχα-

ριστώ στον Τζώρτζ που είχε πάντα την επιθυμία 

μέσα του να μας δει και τους δύο ευτυχισμένους 

πλάθοντας αυτό το σενάριο του γάμου μας πιστεύ-

οντας μέσα του πως ο Γιάννης θα κάνει τα πάντα 

για να σε κερδίσει. Είναι πολύ καλός μέσα από το 

ένστικτό και τις σκέψεις του και ξέρει να μοιράζει 

την ευτυχία σε αυτούς που το αξίζουν. Οι γονείς 

μου δεν ήθελαν την Σουζάνα, αλλά αν θέλουν πραγ-

ματικά την ευτυχία μου, ζητώ να μου δώσουν την 

συγκατάθεση και την ευχή τους μπροστά σε όλο 

αυτό τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Σήφακα 

βαράει γερά ο Γιάννης παρατήρησα. Ακόμα πονάς; 
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Τι θα έλεγες να μας παντρέψεις; Θα είσαι ο κου-

μπάρος μας. Αγαπώ τον τόπο και την τρέλα πού 

κρύβετε μέσα σας. Είστε πραγματικά ελεύθεροι και 

αληθινοί εσείς οι Κρητικοί. Θα ήθελες να γίνεις κου-

μπάρος μου; Έχουμε πολλά κοινά. Θα ανταλλάξουμε 

πολλές μπουνιές μεταξύ μας. Είμαι λάτρης του 

μποξ. Θέλεις να μας παντρέψεις;  

- Μωρέ εγγλέζε γιάντα σε συμπαθώ; Να γίνω κου-

μπάρος σας με όλη μου την καρδιά. Είναι τιμή μου 

να κάνω κουμπαριά και για την ακρίβεια διπλοκου-

μπαριά μετά από πολύ ξύλο που έπεσε. Γιάννη εσέ-

να ξέρεις ποιος θα σε παντρέψει; Εγώ θα σε πα-

ντρέψω. Να ξέρεις όμως πως την επόμενη φορά 

έτσι και με βαρέσεις τόσο δυνατά θα φας μια τόσο 

δυνατή μπουνιά από μένα που θα βρεθείς στην α-

γκαλιά της Ελίζαμπεθ και θα είναι η νοσοκόμα σου. 

Αλλά τι λένε οι γονείς του εγγλέζου για τον γάμο 

του; Δεν μιλάνε; Πάω να τους κάνω να πουν το ναι. 

Να έρθω από εκεί ή θα μας το πείτε από μόνοι σας; 
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Οι γονείς του Ρίτσαρντ να πουν όχι; Να έρθει από εκεί 

και να ζητήσει το λόγο αγριάνθρωπος; Απαπα!              

Μα φυσικά είπαν το ναι και μάλιστα χωρίς να δείχνουν 

καμία ένσταση. Την ευτυχία του παιδιού τους ήθελαν 

πάντα, αλλά πλέον κατάλαβαν μέσα από όλα αυτά που 

είδαν με τα μάτια τους πόσο πολύ την αγαπάει την Σου-

ζάνα.  
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Ο γάμος 

 

Η Ελίζαμπεθ και ο Γιάννης είναι αγκαλιά, φιλιούνται με 

πολύ πάθος και οι πιστολιές και οι ριπές από πολυβόλα 

είχαν την τιμητική τους από το ακροατήριο. Οι παπάδες 

θα έκαναν το καθήκον τους χωρίς διακοπές και θα 

πραγματοποιούσαν το μυστήριο του γάμου επιτέλους.  

Ο Ρίτσαρντ ξαναφοράει το παπιγιόν και το σακάκι του, 

παίρνει από το χέρι την Σουζάνα και την οδηγεί στην 

εξέδρα. Αυτή λάμπει ολόκληρη γιατί της ήταν απρόσμε-

νη αυτή η εξέλιξη. Οι βέρες όμως; ‘Oλα τα είχε σκεφτεί ο 

μελλοντικός άντρας της. Είχε δυο κουτάκια με βέρες μα-

ζί του. O Σήφακας καθαρίζει το πρόσωπο του, δανείζε-

ται ένα σακάκι από ένα ψηλό αστυνομικό που δεν κού-

μπωνε με τίποτα πάνω του και καμάρωνε που θα τους 

πάντρευε, αλλά που είναι ο Γιάννης και η Ελίζαμπεθ; 

Mάλλον αυτοί είναι στον δικό τους κόσμο. Ακόμα φι-

λιούνται και έχουν χάσει την αίσθηση του χώρου και 

του χρόνου. Ο Σήφακας τους πλησιάζει και τους διακό-

πτει.  

- Η ώρα του γάμου έφτασε. Κάντε ένα διάλειμμα και 

μετά το γάμο έχετε πολλά να πείτε. Γιάννη τι θα 

κάνεις με τις βέρες; Βαράς δυνατά πάντως. Είμαστε 

πάτσι πάντως. Θα σε εκδικηθώ όμως. Θα σε πα-

ντρέψω γιατί σε πάω πολύ. Ξέρεις να ρισκάρεις. Τι 

θα γίνει με τις βέρες; Έχεις λύση; 
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Ο Γιάννης βγάζει από την τσέπη του μπουφάν του 

ένα μικρό κουτάκι και το ανοίγει. Είναι δύο δαχτυ-

λίδια φτιαγμένα με πεταλίδες.  

- Αυτές είναι οι βέρες. Είναι αυτές που σου έλεγα 

Ελίζαμπεθ χτες στα εγκαίνια πως θα βρουν το ταίρι 

τους. Ελίζαμπεθ να σου πω πως ο παππούς μου  

παντρεύτηκε τη γιαγιά μου; Ήταν και οι δύο ντυμέ-

νοι πιλότοι. Έτσι σε φαντάζομαι δίπλα μου. Μπο-

ρείς να αλλάξεις και να φορέσεις το νυφικό της για-

γιάς μου και να φορέσει το νυφικό σου η Σουζάνα. 

Τι λες Ελίζαμπεθ μου;  

- Μα δεν έχω τίποτα από αυτά. Πως θα γίνει αυτό;  

Ο Γιάννης πάει στο μονοκινητήριο αεροπλάνο και 

γυρίζει με τον σάκο του. Τον ανοίγει και βγάζει μια 

φορεσιά πιλότου της παλιάς εποχής.  

- Είναι το αλλιώτικο νυφικό της γιαγιάς μου. Φόρε-

σε το σε παρακαλώ. Σε θέλω διαφορετική από όλες 

τις άλλες νύφες. Σε λατρεύω.  

Ένας πολύ πρωτότυπος διπλός γάμος έγινε εκείνη 

τη μέρα, όλοι ένοιωθαν μεγάλη συγκίνηση παρακο-

λουθώντας μια τελετή που έμοιαζε με παραμύθι. Το 

ένα ζευγάρι ήταν ντυμένο κανονικά και το άλλο 

ντυμένοι πιλότοι παλιάς εποχής. Ακόμα και ο Σήφα-

κας δάκρυσε από την συγκίνηση του καθώς τους 

πάντρευε αλλά δεν το έδειχνε. Όλοι ήταν πολύ συ-

γκινημένοι και το τι δάκρυα έριξαν οι ανύπαντρες 

κοπελιές και οι συμπεθέρες δεν θα το περιγράψω 
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γιατί θα πλημμυρίσουμε από δάκρυα και θα κολλή-

σουν οι σελίδες του βιβλίου. Η τελετή τελείωσε, οι 

γαμπροί φιλάνε τις νύφες  και χειροκροτήματα συ-

νοδεία με μπαλωθιές και πολυβόλα έπεσαν στο τέ-

λος.  Απορώ και εγώ ο ίδιος πόσες σφαίρες είχαν οι 

κρητικοί μαζί τους για αυτό τον γάμο. Μάλλον πολ-

λοί από αυτός θα ξαναπήγαν στο σπίτι με τα αγα-

πημένα τους φορτηγάκια τα NISSAN NAVARA και 

θα έφεραν και άλλες πολλές σφαίρες. Τύφλα να έχει 

και μια αποθήκη στρατού από πυρομαχικά. Το γλέ-

ντι ξεκίνησε και θα μένει στην ιστορία για πολλά 

χρόνια. Έζησαν αυτοί καλά και εμείς εδώ. Το γλέντι 

συνεχίζεται μέχρι πρωίας και ο Γιάννης και η Ελί-

ζαμπεθ θέλουν να αποχωρήσουν. Χαιρετάνε τους 

δικούς τους και όλο τον κόσμο λέγοντας ένα ευχα-

ριστώ από καρδιάς, αυτοί τους χειροκροτούν με τη 

σειρά τους εύχονται να ζήσουν ευτυχισμένοι και 

πάντα μαζί. Κατευθύνονται στο μονοκινητήριο αε-

ροπλάνο, κάθονται στις θέσεις τους, φοράνε τις 

κάσκες και τα γυαλιά και ετοιμάζονται για ένα αλ-

λιώτικο ταξίδι. Το αεροπλάνο σηκώνεται, ο κόσμος 

τους χαιρετάει και πάλι από κάτω, και έτσι το πα-

ραμύθι παίρνει ένα τέλος. Σας άρεσε το τέλος αυτής 

της ιστορίας; Εμένα όχι. Θα το ήθελα διαφορετικό.      

Θα το φανταζόμουν κάπως έτσι… 

Ο Γιάννης πιλοτάρει ευτυχισμένος, η Ελίζαμπεθ εί-

ναι καθισμένη πίσω του και απολαμβάνει την πτή-

ση. Τον αγκαλιάζει γεμάτη ευτυχία πλέκοντας τα 

χέρια του στον λαιμό του, αυτός αισθάνεται τόσο 
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όμορφα στο αγκάλιασμα της και έχει ξεκινήσει ένας 

μήνας του μέλιτος στους αιθέρες.  

- Σου αρέσει Ελίζαμπεθ; Δεν είναι όλα ένα όνειρο 

από ψηλά; 

- Πολύ του απαντάει και αυτή φωνάζοντας. Που με 

πας; Που είμαστε Γιάννη; Είναι όλα πολύ όμορφα. 

Είσαι καλός πιλότος τελικά.  

- Να σου πω μια αλήθεια Ελίζαμπεθ; Αλλού πήγαι-

να, αλλά δεν το βλέπω να φτάνουμε αλλά ούτε και 

να γυρίσουμε πίσω! Έχουμε πρόβλημα με τα ηλε-

κτρικά στο αεροπλάνο. Ο κινητήρας δεν υπακούει 

με το γκάζι. Η πυξίδα και το υψόμετρο είναι νεκρά, 

χάνουμε ύψος αλλά μη φοβάσαι. Κάπου θα βρω να 

το προσγειώσω. Θα τα καταφέρω.  

Η Ελίζαμπεθ χλομιάζει και αρχίζει να φοβάται, αλλά 

ο Γιάννης είναι πολύ ψύχραιμος. Το σκάφος χάνει 

ύψος αλλά πρέπει να το σηκώσει πιο ψηλά.               

Η Ελίζαμπεθ τον σφίγγει ακόμα πιο πολύ λέγοντας 

του.  

- Μαζί μάτια μου. Μαζί σου παντού. Σε όλα θα είμα-

στε μαζί. Δικές μας οι διαδρομές της ζωής.  Φίλα με 

μόνο. Αλήτη μου. Σήκωσε τον τρίτο διακόπτη από 

τον πίνακα οργάνων που έκλεισες . Σε είδα Κρητικέ 

πονηρούλη.  

Ο Γιάννης πατάει τον διακόπτη, το ηλεκτρικό σύ-

στημα επανέρχεται και το αεροπλάνο πετάει κανο-
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νικά. Αφήνει το πηδάλιο, γυρίζει προς αυτήν, την 

αγκαλιάζει με τη σειρά του, την φιλάει με όλο του 

το πάθος και αυτή ανταποδίδει με τα μάτια της 

κλειστά. Το αεροπλάνο ακολουθεί την κανονική δι-

αδρομή του και μια όμορφη εικόνα του έρωτα ζω-

γραφίζεται στους αιθέρες.  

 

 

Αναγνώστη η ζωή κρύβει όμορφες ιστορίες σαν αυ-

τή που μοιάζουν με παραμύθι, όμως μην ξεχνάς πο-

τέ πως μέσα από ένα παραμύθι μπορεί να βιώσεις 

την πραγματικότητα που ονειρεύτηκες.  

{ keep dreaming } …  



Λαίδη και αλήτης 

 
 

165 
 

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα  

Γεννήθηκε στα Χανιά μετά τα μέσα 

του 19ου αιώνα. Μεγάλωσε και 

μυαλό δεν έβαλε. Διέπρεψε και  

υπηρέτησε ως αξιωματικός λεγεω-

νάριος στο γυναικείο σώμα. Υπήρ-

ξε ρεμάλι και αλήτης αλλά πάντα 

ευγενικός αλήτης. Η βασίλισσα 

Μύριαμ τον έχρισε ιππότη αποκα-

λώντας τον πλέον με το όνομα John Ζouan. Υπήρξε διδά-

κτωρ στο πανεπιστήμιο του πεζοδρομίου της ζωής και της 

όμορφης τρέλας. Έγραψε αρκετές μικρές ιστορίες και   

αποφθέγματα αλλά προτίμησε να αφήσει τη δόξα στους 

άλλους σύγχρονους συγγραφείς και δεν τα εξέδωσε.        

Υπήρξε πάντα αληθινός, καυστικός, ρομαντικός και συνά-

μα χιουμοριστικός μέσα από τις ιστορίες του, αλλά μην 

δίνετε σημασία. Μακρινός συγγενής του Καζαντζάκη, μέ-

σα από ελεύθερες σκέψεις και ιδέες αποφάσισε να εκδώ-

σει αυτό το βιβλίο (που θα διαβάσετε ή διαβάσατε αν το 

διαβάσατε αν αντέξατε) και να το χαρίσει σε καλούς φί-

λους και γνωστούς. Πάντα πίστευε πως οι σκέψεις αξίζει 

να μοιράζονται και να χαρίζονται αφιλοκερδώς σε αυτούς 

που έμαθαν να εκτιμούν. Αυτός που πίστεψε πως θα απο-

κομίσει οικονομικά οφέλη μέσα από τα συγγράμματα του 

υπήρξε φτωχός μέσα του. Είναι όμορφο να χαρίζεις και να 

μοιράζεσαι κάθε ιδέα και σκέψη με κάποια άτομα μέσα 

από γραπτά κείμενα, αφήνοντας ένα μικρό λιθαράκι ξε-

νοιασιάς και ταξιδιού στον αναγνώστη.  



Καλαϊτζάκης Ιωάννης 

166 
 

Περιεχόμενα 

Λαίδη και μπάτλερ ..................................................... 7 

Λαίδη και αλήτης ..................................................... 13 

Ξενάγηση και πτήση ................................................. 21 

Η πτώση .................................................................... 33 

Επιβίωση .................................................................. 41 

Όμορφες στιγμές ...................................................... 65 

Το γύρισμα της τύχης ............................................... 68 

Αλλιώτικη νύχτα ....................................................... 72 

Αποκαλύψεις ............................................................ 83 

Το μεγάλο γλέντι ...................................................... 98 

Πρωινές καταστάσεις ............................................. 106 

Δηλώσεις ................................................................ 111 

Τελικές αποφάσεις ................................................. 116 

Τα μαντάτα ............................................................. 121 

Τα εγκαίνια ............................................................. 125 

Χειρουργείο ............................................................ 133 

Λίγο πριν τον γάμο ................................................. 141 

Η τελική αναμέτρηση ............................................. 148 

Το ξεκαθάρισμα...................................................... 151 

Ο γάμος ................................................................... 160 



Λαίδη και αλήτης 

 
 

167 
 

 

 



Καλαϊτζάκης Ιωάννης 

168 
 

 


