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1. ΔΩΡΑ

Κασσάνδρα: κόρη του βασιλιά της Τροίας Πρίαμου και της βασί-
λισσας Εκάβης, δίδυμη με τον Έλενο. Ο Δίας τής έδωσε το χάρισμα 
της μαντικής, αλλά, ο Απόλλωνας, επειδή τον απέρριψε ερωτικά, την 
καταράστηκε να μην την πιστεύουν οι άνθρωποι. Είχε προβλέψει την 
πτώση της Τροίας, προειδοποίησε και παρακάλεσε με κλάματα τους 
Τρώες να μην περάσουν μέσα από τα τείχη το Δούρειο Ίππο, αλλά 
κανείς δεν την πίστεψε. Όταν έπεσε η Τροία στα χέρια των Ελλήνων, 
την ερωτεύτηκε ο Αγαμέμνονας και αποφάσισε να την πάρει μαζί του 
στις Μυκήνες. Η Κασσάνδρα έκανε ό,τι μπορούσε για να καθυστερή-
σει την επιστροφή, μια και δεν κατάφερε να πείσει τον Αγαμέμνονα 
ότι αυτή θα ήταν μοιραία. Κάποτε παραιτήθηκε από τις προσπάθειές 
της κι άφησε την τύχη της στα χέρια του Αγαμέμνονα και της μοίρας. 
Όπως το είχε προβλέψει η Κασσάνδρα, μόλις έφτασαν στις Μυκήνες, 
δολοφονήθηκε μαζί με τον Αγαμέμνονα από τη σύζυγό του Κλυταιμνή-
στρα και τον εραστή της Αίγισθο. Η Κλυταιμνήστρα σκότωσε και τα 
δίδυμα αγόρια που είχε αποκτήσει η Κασσάνδρα με τον Αγαμέμνονα, 
τον Τηλέδαμο και τον Πέλοπα. 

Η Δώρα τον είδε από μακριά και σκέφτηκε «πώωω, αν είναι αυτός, 
πούρεψε, χάλια έγινε», γιατί είχαν περάσει δέκα χρόνια από την τε-
λευταία φορά που μίλησαν, τα τέσσερα από αυτά τα χρόνια μάλιστα 
μετά τα σαράντα, που δείχνουν ακόμα και στη στάση του σώματος. 
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Της φάνηκε σκυφτός και ίσιωσε μηχανικά τους ώμους της: λες να 
είμαι κι εγώ έτσι, να καμπουριάζω χωρίς να το ξέρω; 

Δεν του είχανε μείνει σχεδόν καθόλου μαλλιά, όχι ότι είχε ποτέ 
του καμιά χαίτη. Έδειχνε σκεβρωμένος, ξερακιανός και στεγνός, λες 
και τον άφησαν πολύ καιρό στον ήλιο. «Θα πρέπει να είναι μεγάλα 
τα παιδιά του» σκέφτηκε, «δεκαεννέα, είκοσι χρονών. Σίγουρα θα 
σπουδάζουν στην Αμερική. Ή στην Οξφόρδη. Κάπου καλά, με προ-
οπτικές άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης». 

Σε αντίθεση με τα δικά μου παιδιά, που ένας θεός ξέρει τι σκατά 
θα κάνουνε στη ζωή τους. 

Αναστέναξε και γύρισε αλλού το βλέμμα της, είχε δουλειά 
να κάνει, δεν μπορούσε να ασχολείται με οπτασίες τώρα. Μπο-
ρεί να είχε κάνει λάθος στην τελική, να μην ήταν αυτός. Εκείνος. 
Να ήταν κάποιος που του έμοιαζε αμυδρά, να ξεγελάστηκε με την 
απόσταση. 

Να ήταν άλλος. 
Δεν είναι αυτός αλλά, κι αν είναι, δεν υπάρχει λόγος να μπλέξω 

πάλι – ούτε «καλημέρα σας», με μια καλημέρα αρχίζουν όλα. Μπο-
ρεί να μην είναι αυτός. 

Αν δεν είναι αυτός, είναι κάποιος που ακόμα και με την άκρη του 
ματιού μου βλέπω ότι του μοιάζει τρελά, μάλιστα χαμογελάει ειρω-
νικά με το μισό στόμα όπως τον θυμάμαι, ακίνητος σαν πελεκάνος, 
γερτός, καραβοτσακισμένος.

«Καλά να πάθει» σκέφτηκε πεισματάρικα η Δώρα. Ό,τι και να 
του συνέβη όλα αυτά τα χρόνια, του άξιζε. 

Μεσολάβησε κάμποση ώρα. Η μέρα ήταν λαμπερή και τριζά-
τη, παγωμένη και φωτεινή μαζί, όπως είναι οι πρώτες μέρες του 
Μάρτη στην Αθήνα. Οι αμυγδαλιές δεν είχαν ανθίσει ακόμα, κάτι 
κίτρινα λουλουδάκια μόνο γυάλιζαν ανάμεσα στις πέτρες. Επίτηδες 
η Δώρα δεν έριξε ούτε μια ματιά στο ρολόι της, συγκεντρώθηκε 
στη δουλειά της. 
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Αν δεν είναι αυτός, θα φύγει. Αν είναι αυτός, πάλι θα φύγει. Ας 
κάνω ότι δεν τον είδα. Ας μην τον βλέπω. Λα-λα-λα. Δεν είναι κανέ-
νας, κανένας. Ας θυμηθώ ένα τραγούδι να το τραγουδάω από μέσα 
μου. «Στην απά-στην απάνω γειτονίτσα/μ’ αγαπάνε δυο κορίτσια», χα 
χα, ναι. Οπωσδήποτε. 

Αλλά τελικά δεν το απέφυγε το πλησίασμα, τον χαιρετισμό...

«Χαίρετε» του είπε, όταν πια δεν υπήρχε τρόπος να τον αποφύ-
γει. Όταν βρέθηκε φάτσα-φόρα μπροστά του. Άκουσε τον εαυτό της 
να μιλάει έτσι, δήθεν αδιάφορα, και της ήρθε να χτυπήσει το κεφάλι 
της στο τσιμέντο. 

Έγειρε το σώμα του λίγο παραπάνω στα δεξιά, σαν να άγγιζε ένα 
αόρατο καπέλο με το χέρι του. 

«…Χαίρετε…»
Άθλιος τρόπος να χαιρετάς κάποιον, ιδιαίτερα κάποιον μεγάλο 

σου έρωτα, κάποιον απίστευτο, μοναδικό-και-λοιπά έρωτα, αλλά 
ήταν χαζό να το σκέφτεται έτσι, «μεγάλος της έρωτας», ούτε μεγά-
λος ούτε μικρός ήταν, απλώς… 

Της είχε αλλάξει τη ζωή. Αυτός ο καμπουριαστός – κύριος με το 
αόρατο καπέλο, πριν πολλά χρόνια, όταν δεν ήταν κύριος αλλά ένα 
κωλόπαιδο όπως κι η ίδια, κι έπειτα ένας νέος, και μετά ένας άντρας, 
αυτός ο τύπος, τέλος πάντων, της είχε αλλάξει τη ζωή, όχι ο ίδιος, ας 
είμαστε δίκαιοι: η σχέση τους την είχε κάνει άλλον άνθρωπο. Ή είχε 
αλλάξει η ζωή της με ασήμαντες αφορμές, όπως αλλάζουν συνήθως 
οι ζωές; Κι η αφορμή στεκόταν τώρα μπροστά της; 

Μίλησαν στεγνά, είπανε πέντε κουβέντες, πολύ αμήχανοι. Η 
Δώρα χαμογελούσε πλατιά για να κρύψει την αμηχανία της. Αυτός 
ήταν όπως τον θυμόταν –τυπικός και κρύος. 

«Δεν ήμουν σίγουρη ότι είσαι εσύ» του είπε, με το χαμόγελο να 
τραβάει τα μάγουλά της προς τον ουρανό. 
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«Εγώ είμαι. Αυτοπροσώπως». Παύση. 
Τον θυμήθηκε να της το κάνει πάντα αυτό, η μικρή φράση που 

στέκει μετέωρη στην κουβέντα και δεν δίνει πάσα σε τίποτα απολύ-
τως, σε αφήνει στο χείλος του γκρεμού σαν να θέλει να σε σπρώξει, 
να φας τα μούτρα σου.

«…Ναι». Θα του έκανε κι αυτή το ίδιο αν δεν είχε μεγαλώσει, 
αν δεν βαριότανε τα παιχνίδια. Κι έπειτα, την έτρωγε η περιέργεια. 
Τόσα χρόνια, πώς δεν τον πέτυχε πουθενά; Πώς δεν έπεσε πάνω του 
σε κάποια εκδήλωση, σε μαγαζί, στο δρόμο;

«Έχεις φύγει;» ρώτησε. «Εννοώ, δεν μένεις πια στην Αθήνα;»
Το δικό του χαμόγελο έγινε ακόμα πιο ειρωνικό. «Έλειψα ένα 

διάστημα. Έμεινα μερικά χρόνια στο Λονδίνο…»
Η Δώρα θυμήθηκε ότι είχε ένα σπίτι εκεί, σε ακριβή περιοχή, 

αγορασμένο από τον πατέρα του –στο Νότινγκ Χιλ; Σεν Τζονς 
Γουντ; Σ’ ένα από αυτά τα κομμάτια της πόλης που είναι πανάκριβος 
ακόμα κι ο καφές. Δεν είχε πάει ποτέ στο σπίτι στο Λονδίνο, αλλά 
της το είχε δείξει κάποτε σε φωτογραφίες. Ή ίσως της είχε μιλήσει 
γι’ αυτό το σπίτι και το φαντάστηκε μόνη της μεγάλο, βαρύ και σκο-
τεινό. Σαν σκηνικό ταινίας γκόθικ. 

«Μάλιστα…», σήκωσε τα φρύδια της με ψεύτικη έκπληξη, με 
θαυμασμό τάχαμου, αλλά, στην πραγματικότητα, με αποδοκιμασία. 
Άντε από κει, ψωνάρα, με το σπίτι σου στο Λονδίνο…

«Είχα ένα – αρκετά σοβαρό πρόβλημα υγείας. Πέρασα μια με-
γάλη περιπέτεια… Ευτυχώς το ξεπέρασα, χειρουργήθηκα στο Λον-
δίνο…»

Ένιωσε ένοχη αμέσως, μαζεύτηκε. Πήγε να ξαναπεί «μάλιστα» 
αλλά το έφαγε, ας του πω κάτι άλλο για το ξεκάρφωμα έστω, για να 
μην κάθομαι σαν το ξυλάγγουρο και τον κοιτάζω κάνοντας γελοίες 
γκριμάτσες. 

«Το θυμάμαι αυτό» της είπε δείχνοντας τα φρύδια της. Με μισό 
λυπημένο χαμόγελο στο στεγνό, άχρωμο πρόσωπό του.  
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Η Δώρα ξεροκατάπιε, έβαλε τα χέρια στις τσέπες του μπουφάν 
της, έγνεψε καταφατικά. 

«Τι κάναμε λάθος, θυμάσαι;» τη ρώτησε.
Αλλά στην πραγματικότητα δεν τη ρώτησε φωναχτά, δεν τις είπε 

αυτές ή άλλες λέξεις, δεν είπε τίποτα. Η Δώρα άκουσε την ερώτηση 
μέσα στο κεφάλι της, να αντηχεί λυπητερή από το δικό του ξερό 
κεφάλι.  

Κρατήθηκε να μη βάλει τα κλάματα γιατί θυμόταν τα πάντα, 
όλες τις λεπτομέρειες της σχέσης τους, νόμιμης στην αρχή, παράνο-
μης στο τέλος… και δεν τη βόλευε καθόλου να τα θυμάται αμυδρά 
όλα αυτά, πόσο μάλλον να τα σκέφτεται πεντακάθαρα, λες και συ-
νέβησαν χθες…

Είχε δει ένα παράξενο όνειρο την περασμένη νύχτα: τον πρώην 
άντρα της, το Δημήτρη, νέο, με το γιο της μικρό, επτά-οκτώ χρονών, 
όταν ακόμα τον φώναζαν Στρατάκο. Πατέρας και γιος φορούσαν 
άσπρα και ο Δημήτρης θα πήγαινε το παιδί στη θάλασσα. Η θάλασ-
σα εμφανίστηκε κι αυτή πίσω τους, φωτισμένη από έναν άσπρο ήλιο, 
και το παιδί χαιρότανε που θα έμπαινε μέσα. Όλα ήταν αστραφτερά 
και ολόλευκα σαν διαφήμιση λευκαντικού. 

«Μην μπεις καλύτερα στο νερό» είχε πει ανήσυχη η Δώρα του 
ονείρου, πιστή στη μαμά-Δώρα της πραγματικότητας. 

«Σιγά, τι θα πάθει; Δε βλέπεις, καλοκαίρι είναι!» είχε απαντήσει 
ο πρώην. Πρόσχαρος, όσο δεν ήταν σχεδόν ποτέ. Δηλαδή δεν ήταν 
από φυσικού του χαρούμενος άνθρωπος, πεταχτός, κάθε άλλο, ακό-
μα και στη χαρά του βαριότανε, διάβαζε ειδήσεις στο κινητό στα 
πάρτι, στα γενέθλια των παιδιών του, ας πούμε. Τα τελευταία χρόνια, 
ως άνεργος, δεν ήτανε σχεδόν ποτέ χαρούμενος. 

Η Δώρα σκέφτηκε (στο όνειρο, πάντα) ότι φερόταν πολύ πα-
ράξενα ο πρώην της, σαν να μην ήταν ο εαυτός του… ή ίσως έτσι 
να ήταν στα νιάτα του, πριν τα είκοσι πέντε. Πριν τον γνωρίσει. 
Όταν τον κοίταξε για δεύτερη φορά, έγινε σαρανταπεντάρης, όπως 
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ήταν στην πραγματικότητα, με γκρίζα μαλλιά και ελαφριά, ασήμα-
ντη κοιλίτσα. Ο Δημήτρης ήτανε ποδοσφαιριστής από παιδί, έπαιζε 
αριστερό μπακ σε τσικό και ερασιτεχνικές ομάδες. Είχε κρατήσει 
το χούι, έπαιζε μπάλα σε κάποια ομάδα δημοσιογράφων κι έκανε 
κοιλιακούς στο σπίτι του κάθε μέρα, μια και δεν είχε πια λεφτά για 
γυμναστήρια… 

Περίεργο όνειρο. Δεν ήξερε τι να περιμένει όταν ξύπνησε, αν θα 
ήταν καλή η μέρα ή όχι, αν η θάλασσα κι ο πρώην της και το παιδί 
κι όλα αυτά τα άσπρα ρούχα, η ξασπρισμένη εικόνα, είχανε κάποια 
σημασία, αν της έστελνε ένα μήνυμα το υποσυνείδητο και τι να ήτα-
νε άραγε αυτό το μήνυμα.  

Η μέρα της πάντως ξεκίνησε στραβά: σήκωσε λεφτά σε ένα 
ΑΤΜ, μια γυναίκα έπεσε απάνω της, της ζήτησε συγγνώμη, τη βοή-
θησε να σταθεί στα πόδια της… κι όταν έφτασε σπίτι, η Δώρα διαπί-
στωσε με ανατριχίλα ότι της έλειπαν τα τετρακόσια είκοσι ευρώ, τα 
λεφτά από το ΑΤΜ. Η τελευταία αμοιβή της, τα έσοδά της για ένα 
δεκαπενθήμερο. 

Η γυναίκα που έπεσε απάνω της, τόσο απολογητική και ευγενής, 
μια καλοβαλμένη κυρία με ταγιέρ γύρω στα εβδομήντα, της είχε ξα-
φρίσει το πορτοφόλι. 

Η Δώρα δεν μπορούσε να το πιστέψει. Έψαξε και ξαναέψαξε την 
τσάντα, γύρισε ανάποδα τις τσέπες της, βγήκε στην πόρτα του σπι-
τιού και κοίταξε στο δρόμο –όλα μάταια βέβαια, γιατί τα λεφτά τα 
είχε βουτήξει η κυρία. Γυρνούσε τη σκηνή μέσα στο μυαλό της λες 
κι ήτανε σε κάδο πλυντηρίου: πως έβαλε τα λεφτά στο πορτοφόλι, 
κοίταξε το ΑΤΜ να βεβαιωθεί ότι δεν άφησε εκεί την κάρτα της, 
κοίταξε το (θλιβερό) υπόλοιπο του λογαριασμού της και μπαμ, η 
κυρία. Έχασε την ισορροπία της προς στιγμήν, άπλωσε το χέρι της 
να κρατηθεί κάπου, η κυρία τη στήριξε κάνοντας «οχ, οχ, οχ!» και… 
της ζήτησε συγγνώμη πολλές φορές. 
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«Δεν ξέρω τι έπαθα, κοπέλα μου, κυρία, χίλια συγγνώμη, έχω 
πολλά στο κεφάλι μου, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε!», η Δώρα τη 
συγχώρεσε, έδειξε κατανόηση, έφτιαξε το μπουφάν της, τσέκαρε ότι 
το κινητό ήταν ακόμα στην τσέπη της. 

Φεύγοντας, είχε σκεφτεί ότι η κακομοίρα η γυναίκα μάλλον έκα-
νε χημειοθεραπείες, μάλλον ήταν περούκα το μαλλί-λάχανο… και 
κάπως λοξά, ενώ σκεφτότανε άλλα πράγματα, της πέρασε η ιδέα 
ότι ήταν μια ηθοποιός μεταμφιεσμένη σε κυρία, η γυναίκα με την 
περούκα που έπεσε απάνω της.

Πέρασε ώρα μέχρι να συνδυάσει τα δεδομένα. 
Ήταν άφραγκη λοιπόν, χωρίς καθόλου λεφτά αυτήν την εβδομά-

δα, και όχι μόνον. Το είπε στα παιδιά, που το πήραν ανάποδα – δεν 
της την είπανε ακριβώς αλλά και οι δύο μουρμούρισαν ότι θα έπρεπε 
να προσέχει περισσότερο.

«Δεν προσέχεις, ρε μαμά», είπε τσαντισμένος ο μεγάλος. 
«Στο δρόμο δηλαδή. Καλά, εκτός που είσαι και πολύ πώς το 

λένε, εύπιστη. Να είσαι πιο αλέρτ» είπε η μικρή.
«Ναι, κοιτάξτε, σας το είπα ενημερωτικά, να ξέρετε – δεν έχω 

μία. Για χαρτζιλίκι και λοιπά έξοδα. Την επόμενη βδομάδα πάλι – για 
την ακρίβεια, τη μεθεπόμενη. Δε χρειάζεται να μου πείτε πόσο άχρη-
στη είμαι, έτσι; Μια χαρά τα φέρνω βόλτα ως τώρα! Συμβαίνουν και 
στραβές στη ζωή!»

Δεν τη ρώτησαν αν είχε άλλο λογαριασμό (ήξεραν ότι δεν είχε) 
ή αν υπήρχαν λεφτά κρυμμένα κάπου στο σπίτι – αν υπήρχαν, θα τα 
είχαν βρει. 

Η Δώρα σκεφτόταν με λύπη ότι ως τώρα παρείχε στα παιδιά της 
στέγη, τροφή και προστασία, αλλά ορίστε που δυσκολευόταν όλο 
και πιο πολύ: στέγη υπήρχε προς το παρόν, με χρωστούμενα ενοίκια 
και καθυστερημένα ρεύματα. Τροφή, θα περιοριζόντουσαν σε μακα-
ρόνια και όσπρια – ευτυχώς είχε λάδι ακόμα, ψωμί για τοστ και τυρί 
στο ψυγείο. Η προστασία ήτανε πρόβλημα. Όταν δεν έχεις λεφτά, 
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δύσκολα προστατεύεις τα παιδιά σου. Τα αφήνεις να παίζουν πόκερ 
για να βγάλουνε το κατιτίς τους, να φεσώνουν τους κολλητούς τους, 
τα ωθείς να δουλεύουνε μεροκάματα σε καφετέριες. Γιατί δεν πρό-
κειται να κάτσουν μέσα να σε κοιτάνε με μια ξερή φασολάδα επειδή 
εσύ ήσουνα τόσο ηλίθια που έφτασες στα σαράντα πέντε σου χωρίς 
δεκάρα στην άκρη. 

Η Δώρα ήτανε μέσα στους επτακόσιες χιλιάδες Έλληνες που 
δικαιούνται επίδομα αλληλεγγύης, όπως και ο Δημήτρης. Κανένας 
από τους δύο δεν είχε καταφέρει να φτάσει μέχρι την αίτηση όμως 
– οι ουρές ήταν ατελείωτες. Υπήρχαν άλλοι πολύ πιο απελπισμένοι. 
Ντρεπόταν κιόλας η Δώρα, ίσως επειδή ψιλοδούλευε με τον τρόπο 
της, δεν ήθελε να στερήσει το επίδομα από κάποια κακομοίρα που 
δεν έβγαζε ούτε μισό ευρώ…  

Τέλος πάντων, μέχρι που έκλαψε για τα χαμένα τετρακόσια είκο-
σι – και μετά το πήρε απόφαση, συνέχισε την ημέρα της σαν να μην 
έτρεχε τίποτα. Πήγε στη δουλειά της κανονικά, έφτασε στο Μου-
σείο της Ακρόπολης, ανέβηκε βιαστικά τις σκάλες και χαιρέτησε την 
ομάδα που είχε μόλις φθάσει από το ξενοδοχείο. Τους ήξερε, κάμπο-
σες μέρες τώρα τους ξεναγούσε στην Αθήνα. Δέκα άτομα σε ζεύγη, 
όπως στην Κιβωτό του Νώε… απλώς εδώ τα ζεύγη ήτανε λιγότερα, 
όλων των φύλων, και κάποια ήτανε διπλά, σε τετράδα. Συνήθως οι 
ομάδες της ήτανε των πέντε-έξι ατόμων, τελευταία όλο και πιο συ-
χνά είχε την πελατεία της Κιβωτού. 

Χαμογέλασε, απάντησε σε ερωτήσεις, τους έδειξε τα εξωτερι-
κά του Μουσείου, τις ανασκαφές κάτω από τα γυάλινα πατώματα. 
Έκανε μια εισαγωγή για την ιστορία της Αθήνας, τη Δημοκρατία, 
πώς στην πραγματικότητα ο Κλεισθένης ήταν αυτός που έστησε μια 
Δημοκρατία όπως την εννοούμε σήμερα. Ο Σόλωνας, ναι, καθιέρω-
σε τη σεισάχθεια, την κατάργηση των χρεών, για να βοηθήσει τους 
φτωχούς. Μετά ήρθε ο Πεισίστρατος με την τυραννίδα, το τυραννι-
κό πολίτευμα, το 562 προ Χριστού. 
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Μετά ανέλαβαν οι γιοι του, δύο φριχτά ξιπασμένα αδέρφια, 
ο Ιππίας και ο Ίππαρχος – αλλά ο Ίππαρχος έμπλεξε σε ερωτικό 
τρίγωνο: ερωτεύτηκε τον ωραίο Αρμόδιο, εραστή του Αριστογεί-
τονα, του την έπεσε με φόρα, επέμενε, άφρισε, έστειλε δώρα και 
λουλούδια και χρυσαφικά. Ο Αρμόδιος, ευγενικά στην αρχή, τον 
απέρριψε. Ήταν «Γεφυραίοι» και οι δύο, δεύτερης γενιάς ντόπιοι, 
από γένος μεταναστών και όχι βέροι Αθηναίοι: ο Αρμόδιος, ένας 
νέος ξακουστός για την ομορφιά του, ο Αριστογείτων μεγαλύτερος, 
με οικονομική άνεση. Ένα από τα διασημότερα γκέι ζευγάρια της 
Αρχαίας Ελλάδας. 

«Δεν το διαβάσαμε αυτό πουθενά!» διαμαρτυρήθηκε η Αμερικά-
να με τα στρόγγυλα γυαλιά-Τζον-Λένον, ξεφυλλίζοντας μουτρωμέ-
νη έναν οδηγό. 

«Περίμενε να το γκουγκλάρω» είπε η φίλη της βγάζοντας το κι-
νητό της. «Famous gay lovers in ancient Athens! Wow! Μπορείς να 
μου πεις τα ονόματα ξανά, γράμμα γράμμα; Καλά, το ξέρουμε ότι η 
αρχαία Αθήνα ήταν ο παράδεισος των ομοφυλόφιλων, αλλά αυτή η 
ιστορία μας έχει ξεφύγει!»

«Δεν τα γράφουν όλα οι οδηγοί» χαμογέλασε η Δώρα, «υπήρχαν 
πολλά διάσημα και άσημα γκέι ζευγάρια στην αρχαία Ελλάδα, το να 
είσαι ομοφυλόφιλος δεν ήταν τίποτε σπουδαίο, θεωρείτο το ίδιο με 
το να είσαι ετεροφυλόφιλος. Όπως θα έπρεπε να είναι και σήμερα 
δηλαδή».

Η ομάδα της γέλασε, κάποιοι φώναξαν «yeah!» ή έκαναν το 
σήμα της νίκης: οι τουρίστες της Βίκυς, κατά προέκταση οι τουρί-
στες της Δώρας, δεν ήταν συνηθισμένοι τουρίστες. Δεν ήταν βαριε-
στημένοι οικογενειάρχες και συνταξιούχοι – ακόμα κι όταν έβαζαν 
τους εαυτούς τους σε μία από τις δύο παραπάνω κατηγορίες, ήταν 
διαφορετικοί. 

Η Βίκυ ήταν η δημιουργός και ιδιοκτήτρια του πρακτορείου του-
ρισμού Special Myth, η αθέατη, αόρατη Βίκυ, μια και τα οργάνωνε 
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όλα κλεισμένη στο διαμέρισμά της, πίσω από ένα κομπιούτερ, χωρίς 
να εμφανίζεται πουθενά. Η Δώρα ήταν η πιο παλιά φίλη της Βίκυς, 
και η μία από τις τρεις «ειδικές» ξεναγούς του πρακτορείου. 

Έβαλε τα χέρια στις τσέπες του μπουφάν της, τεντώθηκε, προ-
σπάθησε να μην κοιτάζει δεξιά-αριστερά – εκείνος, που ίσως να 
τον είχε πάρει το μάτι της, ίσως όχι, ορίστε που δεν φαινότανε 
τώρα τριγύρω, άρα μπορεί να είχε κάνει λάθος και να μην ήταν 
καθόλου εκείνος. Μπορεί να έφτιαχνε εικόνες με τη φαντασία της, 
όπως συνήθως. Χαλάρωσε. Συνέχισε πολύ ήρεμα, με το ίδιο χα-
μόγελο:

«…Πάμε στην ιστορία του συγκεκριμένου γκέι ζευγαριού, του 
Αρμόδιου και Αριστογείτονα… Ο Ίππαρχος δεν την πήρε καλά την 
απόρριψη από το νεαρό Αρμόδιο – ολόκληρος τύραννος, δεν το δε-
χόταν να τον φτύσει έτσι ένα ασήμαντο παλιόπαιδο, ένας Γεφυραίος. 

»Για να εκδικηθεί, κάλεσε τη μικρή αδερφή του Αρμόδιου, τάχα 
να πάρει μέρος στην πομπή των πέπλων, στο πλαίσιο της γιορτής 
των Παναθήναιων. Η πομπή, όπως και η γιορτή, γινόταν στις 28 
του μήνα Εκατομβίωνος, στα γενέθλια της θεάς Αθηνάς. Το πέπλο 
το οποίο μετέφεραν τελετουργικά οι Αθηναίες παρθένες ήταν ένα 
μεγάλο τετράγωνο ύφασμα που το είχαν υφάνει οι ίδιες, με εικόνες 
από τις Γιγαντομαχίες. Η πομπή ξεκινούσε από τον Κεραμεικό κι 
έφτανε ως την Ακρόπολη, όπου αφιέρωναν το πέπλο στο ξόανο της 
Αθηνάς Πολιάδος. Ήταν μεγάλη τιμή για μια νέα κοπέλα να πάρει 
μέρος στην πομπή».

Η Δώρα έσκυψε λίγο το κεφάλι, πήρε βαθιά ανάσα και συνέχισε, 
παρασυρμένη όπως πάντα από το μύθο, την ιστορία, ή την Ιστορία. 

«…Όταν η νεαρή παρουσιάστηκε μπροστά του, ο Ίππαρχος την 
ξεφτίλισε δημόσια, την έβρισε, της είπε ότι μόνον παρθένα δεν είναι 
και, λόγω της ανηθικότητάς της, δεν μπορεί να πάρει μέρος στην 
πομπή. Αφού τη ρεζίλεψε, την έδιωξε κακήν κακώς. Η μικρή βέβαια 
πήγε κλαίγοντας στον αδερφό της, που έγινε έξαλλος. 
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Κατέστρωσαν τότε ένα σχέδιο για να βγάλουν από τη μέση τον 
Ίππαρχο, ο Αρμόδιος και ο Αριστογείτων, γιατί τον έβλεπαν σαν 
απειλή της ήρεμης ζωής τους – δεν θα τους άφηνε ήσυχους έτσι 
εύκολα. Αλλά κάτι δεν πήγε καλά με το σχέδιο. Το πρωί της 28ης 
Ιουλίου, καθώς ξεκινούσε η πομπή, οι δύο φίλοι αντέδρασαν βια-
στικά, ίσως πανικοβλήθηκαν τελευταία στιγμή, ποιος ξέρει τι έγινε 
ακριβώς… πάντως όρμησαν στην κεφαλή της πομπής και μαχαίρω-
σαν τον Ίππαρχο, μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου. Ο Αρμόδιος 
έπεσε πάνω του και του κάρφωσε ένα μαχαίρι στην καρδιά. Μπορεί 
να του ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι όταν τον είδε, καμαρωτό και 
σπουδαίο στην κορυφή της πομπής… Τους συνέλαβαν αμέσως – τον 
Αρμόδιο τον σκότωσαν οι στρατιώτες της φρουράς. Ο Αριστογείτων 
οδηγήθηκε στη φυλακή όπου βασανίστηκε σκληρά για να αποκαλύ-
ψει τους συνεργούς του…»

«Και; Τους αποκάλυψε;» ρώτησε η επίμονη Αμερικάνα με τα 
γυαλιά ανεβασμένα στο κούτελο, το κινητό μπροστά στη μύτη της. 
Ψάχνοντας ακόμα στο Γκουγκλ, σίγουρα. 

Η Δώρα είδε τότε καθαρά, ακριβώς εκείνη τη στιγμή, είδε και 
επιτέλους κατάλαβε πως είδε, την ψηλή σκυφτή φιγούρα με το παλ-
τό στην είσοδο του Μουσείου. Το Μίνωα, από το δικό της μακρινό 
παρελθόν. Λιγότερο μακρινό από του Αρμόδιου και του Αριστογεί-
τονα. 

Συνέβαιναν τρομερά πράγματα τότε, όπως και τώρα… τρομερά 
πράγματα. 

«Έδωσε, ναι, αποκάλυψε ένα σωρό ονόματα ο Αριστογείτων, φί-
λους και συνεργάτες του Ιππία, οι οποίοι, με διαταγές του τύραννου, 
εκτελέστηκαν όλοι… όταν πια δεν άντεχε άλλο τα βασανιστήρια, 
ζήτησε να μιλήσει στον Ιππία, δήθεν να ομολογήσει ποιος κινούσε 
τα νήματα. Ο Ιππίας κατέβηκε στο μπουντρούμι όπου ήταν αλυσο-
δεμένος σε άθλια κατάσταση ο Αριστογείτων, αυτός του άπλωσε το 
χέρι σε χειραψία και του είπε με περιφρόνηση ότι όλα τα ονόματα 
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των “προδοτών” ήταν άσχετα, κανένας δεν ήταν στην πραγματικό-
τητα συνεργός του, επίτηδες τους κατονόμασε, για να βγάλει από 
τη μέση ο Ιππίας τους ίδιους του τους φίλους, το περιβάλλον του. Ο 
Ιππίας εξοργίστηκε, άρπαξε ένα σπαθί από κάποιον φρουρό και τον 
σκότωσε επιτόπου. Εν βρασμώ ψυχής».

Οι τουρίστες την κοίταζαν με ενδιαφέρον. Δεν έλεγε πάντα τις 
ίδιες ιστορίες επειδή τις βαριόταν κι η ίδια, αλλά αυτή η ιστορία, 
τόσο βουτηγμένη στο άδικο και τόσο αιματοβαμμένη, πάντα της 
έκοβε την ανάσα. «Η Λέαινα» σκέφτηκε, «η τρίτη πλευρά του τρι-
γώνου, η Λέαινα που είχε εραστή τον Αρμόδιο, μερικές φορές και 
τον Αριστογείτονα…»

«Ήταν και μια γυναίκα στη μέση, η Λέαινα, γιατί κάθε τρίγωνο 
χρειάζεται τουλάχιστον μια γυναίκα», συνέχισε η Δώρα. «Τη συλ-
λάβανε κι αυτήν – ήταν καλλονή η Λέαινα, επιπλέον, πολύ καλλιερ-
γημένη… Και είχε γίνει γνωστή στην πόλη η σχέση της με τους δύο 
άντρες…»

«Μα αφού ήταν ομοφυλόφιλοι!» είπε η Αμερικάνα, ακόμα πα-
ρεξηγημένη που τα πράγματα δεν έδειχναν σιδερωμένα, ούτε καν 
στην αρχαιότητα. 

«Ναι, ήταν. Κλασικό ζευγάρι ομοφυλόφιλων. Η Λέαινα από την 
άλλη, ήταν μια μορφωμένη ελεύθερη γυναίκα της Αθήνας. Είδε κά-
που τον Αρμόδιο και τον ερωτεύτηκε τρελά, άρχισαν να κάνουν πα-
ρέα, ο Αρμόδιος κολακεύτηκε από το ενδιαφέρον της, σίγουρα του 
άρεσε, ήτανε είπαμε από τις ομορφότερες γυναίκες της Αθήνας... Η 
Λέαινα έγινε αρχικά ερωμένη του Αρμόδιου, αργότερα και του Αρι-
στογείτονα. Είχαν φτιάξει ένα είδος οικογένειας οι τρεις τους και ζού-
σαν ευτυχισμένοι. Συζητούσαν για φιλοσοφία, πήγαιναν στην Αγορά, 
στο θέατρο, δειπνούσαν οι τρεις τους κάθε βράδυ… Έχουν περάσει 
πάρα πολλά χρόνια», εδώ γέλασε όλη η ομάδα, «δεν ξέρουμε ακρι-
βώς τι συνέβη. Ήταν μια ιστορία που συγκλόνισε την αρχαία Αθήνα, 
την κατέγραψαν αρκετοί λόγιοι, ο καθένας με τον τρόπο του…»
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«Και; Τι έγινε, τη σκότωσαν τελικά και αυτήν, τη Λιονταρίνα;»
Η Δώρα έγνεψε καταφατικά. 
«Η Λέαινα συνελήφθη ως συνεργός και βασανίστηκε κι αυτή – ο 

Ιππίας ήτανε πραγματικός τύραννος… και σε κάποια φάση για να μη 
μιλήσει, έκοψε μόνη της τη γλώσσα της με τα δόντια της…»

Ένα «ω!» ακούστηκε από την ομάδα, και «Jesus!», και επιφωνή-
ματα φρίκης. Πάντα συγκινεί η Λέαινα, ποιος ξέρει τι να ήξερε στ’ 
αλήθεια, τι ήθελε να κρύψει κι έκοψε την ίδια της την γλώσσα, και 
πώς να το έκανε άραγε. Ανατρίχιαζε όταν το σκεφτόταν. Τη σκότω-
σαν αμέσως μετά με μια μαχαιριά οι φρουροί και τέλειωσαν τα μαρ-
τύριά της. Ήταν νέα, κάτω από τριάντα πέντε χρονών, κι ο Αρμόδιος 
κάτω από είκοσι πέντε. Τους έφερε στο μυαλό της και τους δύο, τη 
Λέαινα και τον Αρμόδιο, νέα παιδιά. Ζωές χαμένες. 

Τι λέμε τώρα. Και να ήταν οι μόνες…
«Το 510 προ Χριστού, οι Αθηναίοι έστησαν στα Προπύλαια προς 

τιμήν της Λέαινας ένα άγαλμα, έναν χάλκινο λέοντα… είχε ανοιχτό 
το στόμα του και φαινόταν ότι του έλειπε η γλώσσα…», η Δώρα 
γύρισε το κεφάλι της στο πλάι κι έριξε μια ματιά στον άντρα με το 
παλτό. « Ένας θηλυκός χάλκινος λέοντας χωρίς γλώσσα». 

«Απίστευτο!» είπε κάποιος. 
«Τρομερή ιστορία!»
«Το πιο απίστευτο» συνέχισε η Δώρα με το μυαλό της αλλού, 

«το πιο περίεργο είναι ότι ο Ίππαρχος, τη νύχτα πριν τη δολοφονία 
του, είδε ένα όνειρο: έναν ψηλό λευκοντυμένο άντρα που έσκυψε 
πάνω στο κρεβάτι του και του είπε “Να αντέξεις αυτό που δεν αντέ-
χει η καρδιά του λιονταριού, γιατί κανείς δεν μπορεί να αδικήσει 
έναν άνθρωπο χωρίς να το πληρώσει”. Ο Ίππαρχος ξύπνησε θορυ-
βημένος, έτρεξε στον ονειροκρίτη του παλατιού αλλά δεν βρήκε 
άκρη, ο ονειροκρίτης τού τα μάσησε. Δεν είχανε χρόνο να το συ-
ζητήσουν περισσότερο επειδή ξεκινούσε η πομπή. Ο ονειροκρίτης 
τού είπε ότι θα του ετοίμαζε μια ωραία ερμηνεία μετά την πομπή. 
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Από την οποία, όμως, ο Ίππαρχος δεν γύρισε ποτέ». 
«Μα όμως το όνειρο δεν έλεγε ότι θα πεθάνει, έτσι δεν είναι;» 

ρώτησε ευγενικά μια εξηντάρα Κινέζα με σωστά αγγλικά. «Ο άντρας 
που μίλησε σε αυτόν – τον έναν από τους δύο, τον τύραννο… τους 
μπερδεύω επειδή έχουν παρόμοια ονόματα… Ο ονειροκρίτης του 
παλατιού δεν του είπε ότι ήταν προειδοποιητικό το όνειρο!»

«Τα όνειρα δεν λειτουργούν τόσο απλά, δυστυχώς. Και η ερμη-
νεία τους είναι – εεε, δύσκολη» χαμογέλασε η Δώρα. Της φάνηκε 
γελοίο κλισέ, «τα όνειρα ερμηνεύονται δύσκολα», σώπα, τι μας λες; 

Αλλά αναρωτήθηκε πώς, αλήθεια, λειτουργούν τα όνειρα. Αν της 
είχε πει κάτι ο λευκοντυμένος πρώην της, πλάι στην άσπρη θάλασσα 
με το λευκοντυμένο γιο της. Αν ο ψηλός και επίσης λευκοντυμένος 
άντρας στον ύπνο του Ίππαρχου, πριν δυόμισι χιλιάδες χρόνια, του 
μίλησε για την αδικία που είχε διαπράξει ο ίδιος χωρίς να του πει 
«φυλάξου», ή αν του το είπε με κάποιον έμμεσο πλην σαφή τρόπο 
και ο Ίππαρχος δεν το κατάλαβε. 

Η ομάδα άνοιξε μια κουβέντα για τα όνειρα και πώς εξηγούνται, 
κάποιοι τραβούσαν φωτογραφίες με τα κινητά τους, άλλοι χάζευαν 
τις ανασκαφές κάτω από το γυάλινο δάπεδο. Είναι ανατριχιαστικό, 
εδώ που πατάμε τώρα εμείς, πριν από ένα σωρό αιώνες πατούσαν άν-
θρωποι που δεν έχει μείνει ούτε η σκόνη τους, αλλά ορίστε, βλέπουμε 
τα ντουβάρια των σπιτιών τους…

Η Δώρα έκανε ένα βήμα πίσω, γύρισε προς την άλλη μεριά, προς 
τη Διονυσίου Αρεοπαγίτου.  

Κι έτσι είναι που έπεσε πάνω στο Μίνωα. 
Στο Μουσείο της Ακρόπολης, στην είσοδο, μια καθαρή γαλάζια 

μέρα, η Δώρα με μια ομάδα τουρίστες, ο Μίνωας μόνος του. Ψηλός 
και άχαρος, μονόχνοτος, αδέξιος. Σαν να μην ήξερε πού να πατήσει. 
Είπανε τις πέντε ψυχρές, τυπικές κουβέντες τους, ένιωσαν και οι δύο 
αμήχανα. Ναι, είχε έρθει να δει το Μουσείο. Ναι, πρώτη του φορά, 
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περίεργο που δεν είχε προλάβει ως τώρα. Ναι. Ήθελε να έρθει από 
τα εγκαίνια, αλλά δεν έτυχε.   

Και ξαφνικά, μετά τις τυπικές κουβέντες, μετά ή πάνω από την 
αμηχανία, η Δώρα ένιωσε, αισθάνθηκε ότι κάτι τρομερό είχε συμ-
βεί στο Μίνωα. Όχι το μυθικό, το βασιλιά της Κρήτης. Στο Μίνωα 
αυτόν, τον πρώην γκόμενό της, που είχε χρόνια να δει, που είχαν 
δεσμούς νόμιμους και παράνομους από τότε που ήτανε νέοι, στο 
Μίνωα που κάποτε τρελαινόταν για πάρτη της, που κάποτε κι αυτή 
τρελαινόταν για αυτόν… 

Τι ψέμα, «τρελαίνομαι για σένα». Ή, τι εφήμερο. Τι ασήμαντο, 
όταν το έχεις αφήσει πια πίσω σου. 

Τον κοίταξε με ένα ξάφνιασμα και είδε το ίδιο ξάφνιασμα στα 
δικά του μάτια. 

«…Το ξέρεις…; Το ήξερες;» τη ρώτησε παγερά. 
Η Δώρα δεν ήξερε τίποτε απολύτως, δεν είχε καμία πληροφορία. 

Δεν είχε μιλήσει με κανέναν, δεν είχε ακούσει τίποτε. Είχε μόνον μια 
φίλη, τη Βίκυ με το τουριστικό πρακτορείο, κι αυτή δεν είχε κοινούς 
γνωστούς με το Μίνωα. Ούτε με κανέναν άλλον. Όπως και η ίδια. 

Η Δώρα είχε αυτό το χάρισμα. Να αισθάνεται πράγματα για τους 
άλλους, να καταλαβαίνει τα τρομερότερα, τα πιο τρομαχτικά, αυτά 
που τρώνε τους ανθρώπους από μέσα και δεν τα λένε ποτέ… Ή αυτά 
που συνέβησαν, τα φριχτά, και τους βασανίζουν ακόμα. Μερικές φο-
ρές, κι αυτά που πρόκειται να συμβούν, είτε πρόκειται να τα γλιτώ-
σουν οι άνθρωποι είτε όχι.

Η ίδια το θεωρούσε κατάρα πάντα, θα ήθελε να ξυπνήσει ένα 
πρωί ανάλαφρη, χωρίς αυτό το βάρος του χαρίσματος, προαισθήμα-
τος, της διαίσθησης, ό,τι σκατά κουβαλούσε… χωρίς να ξέρει απο-
λύτως τίποτε. Με καθαρό μυαλό, με άσπρη ελαφριά ψυχή. Σαν τις 
φιγούρες του ονείρου της. 

Αλλά κάθε πρωί που ξυπνούσε ήξερε ότι το χάρισμα-που-δεν-ή-
θελε, ήτανε πάντα εκεί όπου βρισκότανε και η ίδια, δηλαδή μέσα 
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της, μαζί της, στο κεφάλι της απάνω, κανονικά. Κεχαγιάς στο σβέρ-
κο της, θηλιά στο λαιμό της: η ικανότητα να βλέπει πράγματα που 
δεν είχε καμιά όρεξη να βλέπει. 

Και επιπλέον η απελπισία του να μην την πιστεύει σχεδόν κανέ-
νας. Κυρίως οι άνθρωποι που είχε αγαπήσει, καλή ώρα…
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Τι σχέση έχει η Κασσάνδρα, η βασιλοπούλα της Τροίας, με τις εθνικι-
στικές οργανώσεις της σημερινής Ελλάδας; Και τι μπορεί να καταφέ-
ρει μια σύγχρονη, σχεδόν-μάντισσα όταν ο (γκέι) πρώην της συλλαμ-
βάνεται για το φόνο ενός φιλελεύθερου πολιτικού; Μπορεί να «δει» 
ποιος είναι ο δολοφόνος ή απλώς φτιάχνει ιστορίες με το μυαλό της; 
Και, αν είναι έτσι, γιατί όσο πληθαίνουν οι νεκροί, προοδευτικοί, 
αλληλέγγυοι ή σχετικοί, τόσο την κυριεύουν τα «οράματα»;
Η Δώρα δεν τα καταλαβαίνει όλα. Μόνον ποιος της κρύβει λόγια, 
δηλαδή όλοι. Ο μεγάλος της έρωτας που εμφανίζεται απ’ το πουθενά, 
ο δικηγόρος φίλος, ο γιος της… Εντωμεταξύ, οι προδοσίες διαδέχο-
νται τα ψέματα και οι δολοφονίες γίνονται δύο, τρεις, ή έξι… 
Το νέο μυθιστόρημα της Μανίνας Ζουμπουλάκη είναι το πρώτο 
της τριλογίας της Αθήνας και εξελίσσεται τώρα. 
Τώρα, που η άβυσσος μας κοιτάζει κι αυτή.
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