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Μετά από ώριμη σκέψη –ναι, οι γυναίκες είμα-
στε και σκεπτόμενα όντα–, κατέληξα στο ευ-
φυές συμπέρασμα ότι δύο είναι οι δρόμοι που 

μπορεί να πάρει κάποιος που βρίσκεται σε αδιέξοδο. Η 
πρώτη εναλλακτική φαντάζει απλή, αν και υποψιάζομαι 
ότι τελικά είναι και η πιο επώδυνη. Να κάνεις τη στρου-
θοκάμηλο. Αυτό το τεράστιο πτηνό που σκάβει και χώνει 
το κεφάλι στο χώμα. Έτσι, ακροβατώντας ανάμεσα στην 
εθελοτυφλία και στη φαινομενική αναισθησία, ζεις σε μια 
υπαρξιακή αποβλάκωση μέχρι το μεγάλο μπαμ. Γιατί εί-
ναι μαθηματικά αποδεδειγμένο ότι η εσωτερική βόμβα θα 
σκάσει και θα υπάρξουν πολλές παράπλευρες απώλειες. 
Η δεύτερη εναλλακτική είναι να τα βγάλεις όλα στη φόρα, 
να απογυμνωθείς, να καταρρακωθείς και μετά τη φάση 
της κάθαρσης να ξαναέρθεις στα συγκαλά σου. Βέβαια, 
μέχρι τη στιγμή της λύτρωσης, πολλοί είναι αυτοί που θα 
δεινοπαθήσουν και ακόμα πιο πολλοί εκείνοι που θα σου 
γυρίσουν την πλάτη διά παντός. 
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Με το χέρι στην καρδιά και τη λογική παράμερα, απο-
φάσισα ν’ ακολουθήσω τον δεύτερο δρόμο. 

∆ε σκοπεύω λοιπόν να πω ψέματα. Όσες φορές είπα 
ψέματα στη ζωή μου, έστω και τα πιο αθώα, ξεμπροστιάστη-
κα με τον πιο ανόητο τρόπο και βρέθηκα σε πολύ δύσκο-
λη θέση. Όπως τότε –μαθήτρια ακόμη– που μου τα ’ριξε 
κάποιος άγνωστος σ’ ένα πάρτι. Ο τύπος δε μου άρεσε 
καθόλου, αλλά δεν ήξερα και πώς να τον αποφύγω ευγε-
νικά χωρίς να τον απορρίψω. Έτσι, του είπα ότι βγαίνω με 
κάποιον άλλον και, για να κάνω τη δικαιολογία μου πιο 
αληθοφανή, είπα και ονοματεπώνυμο. Κι εκεί την πάτησα. 
Γιατί ο δήθεν καλός μου έβγαινε με την αδερφή του τύπου. 
Σκέτο μπάχαλο και μπέρδεμα. Έφαγα κι ένα βρισίδι από 
τον τάχα μου γκόμενο και για ένα εξάμηνο έμεινα σώκλει-
στη, να με ξεχάσει το σύμπαν. 

Ας ξεκινήσω, λοιπόν, από τον χαρακτήρα μου, μια και 
δεν πιστεύω ότι το παρουσιαστικό παίζει κανέναν σπου-
δαίο ρόλο. Μπα… μπα, μέγα ψέμα! Να θεωρήσω, δη-
λαδή, ότι η Ντέμι Μουρ διείσδυσε στα άδυτα βάθη της 
ψυχής του Άστον Κούτσερ και αποφάνθηκε πόσο καλό 
παλικάρι ήταν; ∆εκάρα δεν έδωσε για τα νιάτα του, τους 
κοιλιακούς του, το μπόι του! 

Στη φιλία ίσως τα πράγματα είναι πιο απλά, αλλά στις 
σχέσεις… άσ’ τα να πάνε. Παραδέχομαι ότι είμαι εκ φύ-
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σεως πολυλογού, αλλά εκ θέσεως καταπιεσμένη πολυ-
λογού. Ευκαιρία, λοιπόν, να λέω, και όποιος ακούει. Θα 
είναι μια εναλλακτική μορφή ψυχοθεραπείας που τουλά-
χιστον δε θα κοστίζει 120 ευρώ την ώρα.

Ως άνθρωπος, ομολογώ ότι έχω μια δόση ψυχεδέ-
λειας, που όμως εξηγείται πολύ εύκολα. Εντάξει, όχι σε 
βαθμό μίστερ Τζέκιλ και δόκτωρ Χάιντ. Σε βαθμό μιας 
αξιοπρεπούς Αθηναίας που κάθε μέρα καλείται να δια-
σχίσει την Κηφισίας σε ώρα αιχμής, που περιμένει με την 
έξαψη παρθένου έφηβου τον λογαριασμό της ∆ΕΗ για 
ν’ ανακαλύψει το ποσό που αναγράφεται στην έκτακτη 
εισφορά ακινήτων, που διαβάζει καθημερινά όλα τα νέα 
για να δει αν θα πτωχεύσουμε ή όχι. 

Επιπροσθέτως όμως –και αυτό έχει σίγουρα συντελέ-
σει στον βαθμό ψυχεδέλειάς μου–, έχω και παιδικά βιώ-
ματα που με σημάδεψαν.

Μεγάλωσα σ’ ένα καθαρά αστικό και συμβατικό περι-
βάλλον, με μια μητέρα εντελώς ασύμβατη, non compatible, 
όπως θα έλεγε και ένας κομπιούτερ φρικ. 

Όταν όλα τα παιδάκια γύριζαν από το σχολείο και πε-
ρίμεναν όλο λαχτάρα να τους σερβιριστούν μπιφτέκια με 
πατάτες τηγανητές, εγώ περίμενα, χωρίς καμία λαχτάρα, 
μια κουταλιά λεκιθίνη, μουσακά με σόγια και για επιδόρ-
πιο χάπια με μαγιά της μπίρας. Το πόσο γιουβέτσι με σό-
για κατέβασα και το τι ποσότητες εναλλακτικού μουσακά 
είδα στο πιάτο μου δεν περιγράφεται. Αυτή η διατροφή, 
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προφανώς, συνετέλεσε στη μετάλλαξή μου. Και όλα αυτά 
τόσα χρόνια πριν. Μιλάμε για μητέρα πιονιέρο για την 
εποχή της. Κάτι μεταξύ Κολόμβου και Κοπέρνικου. Κι 
αφού με έμαθε να προτιμώ τα γλυκά χωρίς ζάχαρη και 
τα αλμυρά χωρίς αλάτι, με μύησε στα μυστικά του χάους. 
∆εν εννοώ το χάος στο οποίο αναφέρεται η επιστήμη, δη-
λαδή στην εντροπία. Εννοώ το άλλο το χάος. Αυτό για 
το οποίο συνήθως τα παιδάκια τρώνε ξύλο. Αυτό για το 
οποίο ακούμε «Γιαννάκη, μάζεψε γρήγορα τα παπούτσια 
σου. Κόντεψα να σκοτωθώ. Α! και σταμάτα να ζωγραφί-
ζεις, πανάθεμά σε, τους τοίχους, γιατί θα σε σφάξω!!!».

Για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, δε με λένε 
Γιαννάκη. Και αυτό για δυο λόγους. Καταρχήν, δεν είμαι 
αγόρι και, κατά δεύτερον, ακόμα κι αν ήμουν, οι γονείς 
μου δε θα ’χαν κανέναν λόγο να με βγάλουν Γιαννάκη. 
Τον έναν μου παππού τον λέγανε Αριστείδη και τον άλ-
λον Μιχάλη.

Εμένα με λένε Μίκα. Τι περίμενε κάποιος, δηλαδή, 
πως θα με λέγανε Μαρία ή Ελένη; Με τον Κοπέρνικο για 
μάνα; Κι όποιος αναρωτηθεί από πού βγαίνει το Μίκα, η 
απάντηση είναι απλή. Από τον παππού Μιχάλη φυσικά. 
Αλλά πώς θα με φώναζαν; Μιχάλω; Το έκαναν λοιπόν 
Μικαέλα και για πιο ξεκούραστα Μίκα.

Ξαναγυρίζω όμως στο χάος, γιατί το άφησα στη μέση. 
Όταν κάποιος ερχόταν επίσκεψη στο σπίτι μας, εγώ 
έβγαινα στο πλατύσκαλο και του έλεγα με ύφος συνωμο-
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τικό: «Συγγνώμη για την ακαταστασία, αλλά σπάσανε κάτι 
σωλήνες και…». Άφηνα επίτηδες την πρόταση στη μέση, 
γιατί έτσι έδινα μεγαλύτερη βαρύτητα στη σοβαρότητα 
της κατάστασης. 

Αυτό γινόταν σχεδόν πάντα, εκτός από τις Πέμπτες, 
που ερχόταν η Ελενίτσα η χοντρή σπίτι και μας συμμά-
ζευε. Και, βέβαια, προσκαλούσα τους φίλους μου ως επί 
το πλείστον τις Πέμπτες.

Όταν γνώρισα τον Πάνο, τον οποίο και παντρεύτηκα 
κάποια χρόνια αργότερα (υπομονή, τα του γάμου μου 
είναι άλλο κεφάλαιο), εκεί ήταν που εξεδήλωσα την πο-
λυσχιδή προσωπικότητά μου. O Πάνος ήταν συνώνυμο 
της τάξης. Κάθε αντικείμενο είχε τη δική του θέση. Μου 
φαινόταν πως τα πάντα γύρω από τον Πάνο ανήκαν σ’ 
ένα αόρατο παζλ που μόνο εκείνος ήξερε τη λύση. Προ-
φανώς, εγώ ήμουν το κομματάκι που ταίριαζε στη θέση 
της καρδιάς του ή, για να είμαι πιο αντικειμενική, υποθέ-
τω πως εγώ ήμουν το κομματάκι που ταίριαζε στον δεξιό 
κόλπο της καρδιάς του, η δουλειά του στον αριστερό και 
τα υπόλοιπα χόμπι του στις δυο κοιλίες. 

Η μετάβασή μου από τους κόλπους της μητέρας μου 
σε αυτούς του Πάνου ήταν για μένα ένα πολιτισμικό σοκ, 
παράλληλα όμως και η αδιαμφισβήτητη επαλήθευση της 
θεωρίας του ∆αρβίνου περί της προσαρμοστικότητας των 
όντων. Τη μια μέρα ήμουν η απόλυτη έκφραση του «Χρι-
στέ μου, βόμβα έπεσε;» και την επομένη, αγγιγμένη από 
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το μαγικό ραβδάκι του έρωτα, το πιο τακτικό και διακρι-
τικό πλασματάκι (τις τελευταίες λέξεις τις δανείστηκα από 
τον Πάνο, γιατί έτσι με περιέγραφε στους φίλους του).

Μετά απ’ αυτό, πολύ θέλει ο άνθρωπος για να του 
τη δώσει; Μπα…πανεύκολο είναι. Ότι του τη δίνει είναι 
αναμφισβήτητο. Το ερώτημα είναι πότε θα το καταλάβει 
και, ακόμα χειρότερα, πότε θα το καταλάβουν οι άλλοι. 
Εγώ το συνειδητοποίησα λίγο αργά. Πέρασα ανεπιστρεπτί 
τα σαράντα, αλλά δεν το λέω, γιατί η μητέρα μου θυμώνει. 
«Αν εσύ δηλώνεις σαράντα, εμένα θα με λένε εβδομήντα 
πέντε». Θυμάται κανείς τον Ευαγγελάτο στις ειδήσεις να 
λέει ότι ηλικιωμένη ετών εβδομήντα στραγγαλίστηκε από 
Αλβανό γείτονά της; «Τον κακό του τον καιρό!» Αυτό το 
έλεγε η μητέρα μου όχι για τον Αλβανό γείτονα, αλλά για 
τον Ευαγγελάτο, που τη θεωρούσε ηλικιωμένη στα εβδομή-
ντα. ∆ικαιολογημένα ο άνθρωπος, γιατί δεν είχε την τύχη 
να γνωρίσει τον Κοπέρνικο, που, παρεμπιπτόντως, γεννή-
θηκε με δέκα τουλάχιστον ντούρασελ, γι’ αυτό και διαρκεί. 

Είμαι σαράντα τριών ετών και δεν κρύβω ούτε μέρα. 
Εξάλλου και οι σταρ του Χόλιγουντ, οι πρωτοκλασάτες 
τύπου Νικόλ Κίντμαν, διατυμπανίζουν την ηλικία τους, 
εγώ η άγνωστη Μίκα θα την κρύψω; ∆ε θέλω ακόμα να 
αποκαλύψω το ζώδιό μου, γιατί φοβάμαι ότι θα δημιουρ-
γήσω προκαταλήψεις γύρω από την προσωπικότητά μου 
σε όποιον θεωρεί τον εαυτό του αντάξιο της Λίτσας Πατέ-
ρα. Το αφήνω λοιπόν γι’ αργότερα.
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Εμένα μου την έδωσε λίγο μετά τα σαράντα, ή, μάλ-
λον, τότε το κατάλαβα. Θυμάμαι ακόμα τη μέρα έναρξης. 
Ήταν 16 Ιουνίου. Ίσως έφταιγε η πανσέληνος, ίσως, πάλι, 
το ότι ήμουν στον 7ο κύκλο μου. Αυτός ο κύκλος δεν 
είναι και η καλύτερή μας φάση. Κάθε χρονιά –από τα 
γενέθλιά μας μέχρι τα επόμενα– χωρίζεται σε 7 κύκλους, 
52 ημερών ο καθένας. Ο τελευταίος, πριν το πολυπόθητο 
Happy Birthday, την τούρτα και τα κεράκια, είναι κάπως 
ανάποδος. Εκεί δεν πρέπει να ξεκινάμε νέες δουλειές, γά-
μους και συμβόλαια. Είναι όμως ο ιδανικός κύκλος για να 
τελειώσεις κάτι οριστικά. Εκεί βρισκόμουν λοιπόν όταν 
έκλεισα την πόρτα μου στη λογική, στην ισορροπία και 
στη βατή μου πραγματικότητα. Από κει και πέρα άρχισαν 
όλα. Και κοντέψαμε να την πληρώσουμε όλοι. 

Η γνωριμία μου με τον Πάνο ήταν επιεικώς επεισοδιακή. 
Καθαρά ένα παιχνίδι τύχης, συμπτώσεων και τάιμινγκ. Αν 
ο Πάνος ή εγώ είχαμε φύγει ένα λεπτό αργότερα από τα 
σπίτια μας εκείνη την ημέρα, τώρα θα ’μουν παντρεμένη 
με τον Πέτρο ή, στην καλύτερη περίπτωση, χωρισμένη 
από τον Πέτρο. Με τον Πέτρο τα είχαμε από μικρά παι-
διά. Ήμασταν γείτονες. Θυμάμαι ακόμα τη μητέρα του να 
βγαίνει στο μπαλκόνι τους, να σκύβει λίγο το κεφάλι και 
να φωνάζει «Μίκα, θες να ’ρθεις λίγο πάνω να παίξετε με 
τον Πετρή; Έφτιαξα και κέικ σοκολάτα. Ακόμα αχνίζει». 
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Στη λέξη αχνίζει ήμουν ήδη στα σκαλιά και τ’ ανέβαινα 
δυο δυο. Φυσικά, πήγαινα για το κέικ και όχι για τον Πέ-
τρο. Αυτό κράτησε αρκετά χρόνια, δώδεκα νομίζω. Μετά 
εμείς μετακομίσαμε από το Χαλάνδρι στην Κηφισιά, αλλά 
ο Πέτρος μας έμεινε. Τις Κυριακές ερχόταν στα νέα μου 
λημέρια για να με βρει. Εκείνος ήταν δεκαεφτά κι εγώ 
δεκαπέντε. Τότε ήμουν πολύ περήφανη και καμάρωνα 
που ένας τέτοιος γαλανομάτης ερχόταν μόνο για μένα. 
«Απόψε, κορίτσια» έλεγα στις κολλητές μου «δε θα τα 
πούμε, γιατί ο Πέτρος θέλει να μείνουμε μόνοι μας». Και 
μέναμε μόνοι μας και μασουλάγαμε ό,τι αηδία βρίσκαμε 
στα περίπτερα – γιατί αφενός στο σπίτι μας καμιά αηδία 
δεν ήταν αρκετά αξιοπρεπής, αφετέρου τα Mac Donalds, 
Starbucks και συναφή στέκια ήταν ακόμα ανύπαρκτα. Και 
μια Κυριακή απόγευμα που ο Κοπέρνικος με τον πατέρα 
μου έλειπαν, ο Πέτρος με φίλησε στο στόμα. Έτσι απλά. 
Και εγώ το βρήκα τελείως φυσικό, παρόλο που ούτε αστε-
ράκια είδα ούτε φωτοβολίδες άναψαν ούτε καν οι σφυγμοί 
μου δεν μπήκαν στον κόπο να τρέξουν λίγο πιο γρήγορα. 
Αποφάσισα, λοιπόν, ότι αυτός θα ήταν ο άντρας της ζωής 
μου, θα τον παντρευόμουν και θα κάναμε και δυο παιδιά 
μαζί. Έδωσα, μάλιστα, όρκο στον εαυτό μου να μάθω να 
μαγειρεύω για χάρη τους μπιφτέκια με πατάτες τηγανη-
τές, απωθημένο γαρ!

Ευτυχώς όμως που δεν μπήκα στον κόπο να μάθω 
μαγειρική, γιατί η μοίρα είχε αποφασίσει να γνωριστώ με 
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τον Πάνο. Κι αυτός, βέβαια, είχε ανάγκη από φαΐ, αλλά όχι 
τύπου Μαμαλάκη. Οι πατατούλες με μπόλικο αλατάκι, τα 
μπιφτεκάκια με μαϊντανούλι και λίγο σκορδάκι για νοστι-
μιά ήταν για τον Πέτρο.

Εκείνη την εποχή δούλευα σε μια διαφημιστική εται-
ρεία κοντά στο σπίτι μου. Ολέθριο! Όσο πιο κοντά μέ-
νεις στη δουλειά σου τόσο πιο πολύ αργείς. Μαθηματικά 
αποδεδειγμένο. Έλα, μωρέ, λίγο ακόμα, σκέφτεσαι, δυο 
βήματα, είμαι, και τελικά ξεκινάς πάντα αργότερα και 
φτάνεις πάντα με καθυστέρηση. Μια μέρα, λοιπόν, που 
είχα μια πολύ σημαντική συνάντηση μ’ έναν νέο πελάτη 
(στη διαφήμιση το λέμε meeting για new business, αλλά 
δε θα χρησιμοποιήσω την ορολογία του επαγγέλματός 
μου, γιατί θα θεωρηθώ ψώνιο), έφυγα από το διαμέρισμά 
μου δέκα μόλις λεπτά πριν από την ώρα του ραντεβού. 
Η Κηφισίας –ω! πόσο προβλέψιμο– ήταν τίγκα στο αυ-
τοκίνητο. Μην έχοντας άλλη εναλλακτική και βλαστημώ-
ντας την ηλιθιότητά μου, άρχισα τις μανούβρες. Έφαγα 
τις μούντζες που μου αναλογούσαν και έστριψα στο μικρό 
δρομάκι που ήταν τα γραφεία μας. Η αλήθεια είναι πως 
το δρομάκι αυτό ήταν μονοδρομάκι και κανονικά δε θα 
’πρεπε να στρίψω. Ο Πάνος, που ερχόταν από την αντίθε-
τη κατεύθυνση, είχε κάθε δικαίωμα να στρίψει, αλλά έφαγε 
τα μούτρα του, ή, μάλλον, διέλυσε το καπό του Golf του.

Θυμάμαι με τι νεύρα όρμησε ν’ ανοίξει την πόρτα 
του, αλλά, μόλις με είδε, του κόπηκε η φόρα. Ομολο-
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γώ πως είμαι αρκετά εμφανίσιμη. Του κερατά δηλαδή! 
Τόσες τούρτες έχω απαρνηθεί τα τελευταία χρόνια, τόσο 
μαρούλι έχω βοσκήσει, τόσους κοιλιακούς έχω υπομείνει 
καρτερικά, τόση λεκιθίνη έχω καταπιεί. Και ο αγώνας μου 
δικαιώθηκε την καλύτερη στιγμή, γιατί θυμήθηκα ότι ούτε 
την ασφάλεια είχα πληρώσει.

«Μήπως χτυπήσατε;» με ρώτησε ο Πάνος με ύφος 
απελπιστικά απελπισμένο.

«Α, μην ανησυχείτε για μένα, είμαι μια χαρά. Να, λίγο 
το πόδι μου στραμπούληξα» αποκρίθηκα ενώ πετάριζα 
τα βλέφαρά μου. Άφησα και ένα «αχ βαχ» να βγει, για να 
με συμπονέσει περισσότερο, και περίμενα να μου ζητήσει 
τα στοιχεία μου. Ο Πάνος, όμως, μου ζήτησε συγγνώμη 
και –άκουσον άκουσον– το τηλέφωνό μου, για να δει, 
λέει, πώς πάει το πόδι μου. Εκ των υστέρων, πάντα βάζα-
με τα γέλια με το στραμπουληγμένο πόδι. «Μίκα, ιππασία 
έκανες ή οδηγούσες;» μου είπε τρεις βδομάδες μετά κι 
αφού με είχε ήδη φιλήσει.

Έτσι γνώρισα τον Πάνο και αυτός έγινε η αιτία ν’ αφή-
σω τον Πετρή και να πάψω να ’χω αγωνία για το πώς 
φτιάχνεται το τέλειο ιμάμ.

«Καλημέρα σας. Θα ήθελα τη Μίκα, παρακαλώ!» Η 
φωνή μού φάνηκε σοβαρή αλλά άγνωστη. «Αποκλείεται 
να πρόκειται για διαφημιστικό τηλεφώνημα» σκέφτηκα. 
Καθημερινά, όλο και δυο τρεις μού έσπαγαν το νευρικό 
μου σύστημα: «Συγχαρητήρια! Το τηλέφωνό σας μπήκε 



21

Ανάθεμα την Εύα

σε κλήρωση και κέρδισε. Πότε να περάσουμε να σας πα-
ραδώσουμε το δώρο; ». «Ποτεεεέ!!!» ούρλιαζα. 

«Χαίρετε. Κερδίσατε ένα ταξίδι για δύο στη Γη του Πυ-
ρός. Για να παραλάβετε τα εισιτήρια, θα πρέπει να περά-
σετε από τα γραφεία μας και να μας διαθέσετε μία ωρί-
τσα. Πότε σας εξυπηρετεί; » «Ποτεεεέ!!!» ξαναούρλιαζα.

Αυτή η φωνή, όμως, δεν ήταν τέτοιου τύπου. Εξάλ-
λου αυτοί οι κακούργοι που καθημερινά παραβιάζουν 
το απόρρητο περί προσωπικών δεδομένων –των δικών 
μου δεδομένων εν προκειμένω– δε με αποκαλούν Μίκα. 
Στην καλύτερη περίπτωση, ρωτούν αν είμαι η κυρία του 
σπιτιού. Όταν ακούω τέτοια ερώτηση, παίρνω ευθύς την 
πιο ουκρανική προφορά μου: «Κυρία ντεν ίνι ιντώ. Κυρία 
λείπει». Και με ρο βαρύ. Και με λάμδα βαρύ. Θεσσαλονι-
κιώτικο. «Κυρία αργκήσει πολλλυυύ ξανάρτει».

«Η ίδια» απάντησα και με παραπανίσια φιλαρέσκεια 
έστρωσα τα μαλλιά μου, λες και ο χριστιανός με έβλεπε. 

«Πήρα για το πόδι σου!»
Εκεί κατάλαβα ποιος ήταν, αλλά αποφάσισα να τον 

παιδέψω λίγο.
«Α! ∆εν μπορεί να σας μιλήσει τώρα. Είναι απασχολη-

μένο». Και μετά σιωπή – η απόλυτη σιωπή. 
«Φτου, γαμώτο» σκέφτηκα. «Το χιούμορ μου τον τσά-

κισε και τώρα θα σκυλομετανιώσει που πήρε».
Αμέσως όμως τα γέλια του με διέψευσαν. 
«Μπα, μπα, αστειάκια ακούω, άρα είναι όλα καλά». Και 
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αμέσως συμπλήρωσε «Πάνος εδώ!» με πομπώδη τρόπο, 
λες και μου συστηνόταν ο Ντε Γκολ αυτοπροσώπως. 

Αυτό ήταν το μοιραίο τηλεφώνημα και δε φταίω εγώ 
που τον σαγήνευσα, ενήλικας ήταν. Με σαγήνευσε κι 
αυτός όμως. Στα μάτια με κοιτούσε μόνιμα κι εγώ ανα-
γκαζόμουν συνέχεια να προσέχω τη μάσκαρά μου. Κι όχι 
μόνο, αλλά και να αλλάζω χρώμα σκιάς και ρίμελ κάθε 
μέρα, για να μη βαριέται τα ίδια και τα ίδια.

Με φίλησε στο τρίτο ραντεβού. Πάνω που είχα αρχίσει 
να αμφιβάλλω για τον ανδρισμό του. Έπαιρνα την κολλη-
τή μου και της κλαιγόμουνα. «Σου, είναι αδελφή, δεν μπο-
ρεί. Τόσες ώρες υπό την επήρειά μου και ακόμα τίποτα». 
Κι εκείνη η γαϊδούρα, αντί να με παρηγορήσει, αναστένα-
ζε και το επιβεβαίωνε λέγοντάς μου πως έτσι είναι η πλει-
οψηφία των αντρών σήμερα. Μετά όμως, όταν όλα άλ-
λαξαν, μου τα γύρισε. «Σ’ τα ’λεγα εγώ, Μικάκι. Ο Πάνος 
είναι εκατό τοις εκατό αρσενικό. Φαινόταν ο άνθρωπος». 
Τι να της έλεγα; Που, χωρίς να τον ξέρει, τον περιέγραφε 
σαν τον Γιάννη τη φτερού; Τη Σου την ξέρω από το δη-
μοτικό. ∆εν τη βάφτισαν, βέβαια, Σου, αλλά Κωνσταντίνα. 
Το Σου ήταν το παρατσούκλι της από το σχολείο και της 
έμεινε. Κοντούλα και σχετικά γεροδεμένη –τώρα, βέβαια, 
δεν αφήνει γυμναστήριο για γυμναστήριο–, σούφρωνε το 
στόμα της και εξέπνεε αφήνοντας έναν συριγμό σαν ν’ 
ακούς την ταχεία. Έτσι, της έμεινε ο συριγμός για όνομα. 
Πλέον η Σου είναι μια καθωσπρέπει κυρία, με μια κόρη 
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στο σκοτεινό τούνελ της εφηβείας. Ούτε ψύλλος στον 
κόρφο μας. Εξυπακούεται πως με τόσο διάδρομο, στεπ 
και αερόμπικ μεταμορφώθηκε σε μια πολύ κομψή κυρία. 
Κοντή, πάντως, παραμένει.

Σήμερα έχω κανονίσει να τη συναντήσω. Θα φάμε μαζί 
το μεσημέρι στο Κολωνάκι. Εγώ πήρα άδεια για λίγη ώρα, 
ενώ, φυσικά, η Σου δεν εργάζεται, γιατί όλη μέρα τρέχει σε 
spa και κομμωτήρια. Πιστεύει ότι είναι ο μόνος σίγουρος 
τρόπος για να κρατήσει τον Χάρη ως τα βαθιά γεράματα. 
Καλά κάνει, αλλά ο φουκαράς ο Χάρης –αν και κατά τρία 
χρόνια νεότερος και παίδαρος συγχρόνως– την αγαπάει 
τόσο πολύ, που του δείχνεις την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς και 
σου λέει «Καλή για τον Μάικλ Ντάγκλας, αλλά σαν το Σου-
δάκι μου καμία». Μπλιαξ, λέω εγώ, όχι γιατί ζηλεύω, αλλά τα 
πολύ φανερά σιρόπια στα ζευγάρια κάτι μου προκαλούν.

Είμαι ήδη στην πλατεία εδώ και επτά λεπτά περιμένοντας 
τη μεγαλειότητά της τη Σου, που, ως συνήθως, με έστησε. 
Τι να κάνω; Χαζεύω τα παπουτσάδικα και ετοιμάζομαι, 
σαν την κόμπρα που επεσήμανε τη λεία της, να χιμήξω 
πάνω σε κάτι Μανόλο Μπλάνικ μούρλια (ας όψονται τα 
κατάλοιπα του Sex and the City). Η πιστωτική μου είναι 
φουλ, η Ελλάδα βουλιάζει από το βάρος του παγκόσμι-
ου χρέους της, τα πάντα καταρρέουν και εγώ φλερτά-
ρω ψηλοτάκουνες γόβες. Ευτυχώς με σώζει η Σου, που 



24

Αγνή Κομνηνού

καταφθάνει φουριόζα. «Γλυκιά μου, είσαι κούκλα όπως 
πάντα» μου λέει και μου σκάει δυο φιλιά στον αέρα.

«Στη Μίκα μιλάς, βρε Σου, δεν τ’ αφήνεις αυτά!»
«∆ίκιο έχεις, αλλά ήμουν με κάτι σνομπάρες πριν λίγο 

και μου ’μεινε. Πάντως» λέει και με κοιτάζει πιο προ-
σεκτικά τώρα «είσαι όντως κούκλα». Αυτό ναι, μετράει, 
γιατί είναι από τη Σου στη Μίκα και είναι αληθινό. 

«Λοιπόν, για πού;» με αφήνει να επιλέξω, αλλά, πριν 
προλάβω ν’ απαντήσω, συμπληρώνει «Τι θα ’λεγες για 
κάπου στη Μηλιώνη;».

Ο πεζόδρομος είναι πήχτρα, όλες οι καφετέριες γεμά-
τες. Μα καλά, δε δουλεύουν οι Έλληνες; Εκτός κι αν όλοι 
αυτοί οι τριανταπεντάρηδες είναι συνταξιούχοι. Αλλά πώς; 
Αφού συντάξεις θα πάρουμε στα ογδόντα μας, ή, μάλ-
λον, μετά θάνατον. Γαμώτο, ποιο είναι το μυστικό τους; 
Και όλοι με το τελευταίο μοντέλο του i-phone στο χέρι, 
γιατί, προφανώς, είναι είδος πρώτης ανάγκης και υπο-
θέτω επιδοτείται από το κράτος. Και γιατί εγώ το αγνοώ; 
Καθόμαστε πλάι πλάι, σε κεντρικότατο τραπέζι, γιατί καλή 
η κουβέντα, αλλά είμαστε και κοινωνικές. Προσοχή. Κοι-
νωνικές, όχι κουτσομπόλες. Και οι δυο έχουμε θέα προς 
τα έξω. Αν θέλαμε απομόνωση, δε θα πηγαίναμε εκεί, 
αλλά σε κανένα ταβερνάκι στο Σούνιο.

«Μικάκι, θα περάσει ένας γνωστός μου από δω, ο Ιά-
σονας, δε σε πειράζει, έτσι;» με διακόπτει η Σου πάνω 
που άρχισα να μελετάω τον κατάλογο με τα φαγητά. Κα-
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λύτερα δηλαδή, γιατί ούτως ή άλλως σαλάτα παραγγέλνω 
πάντα, τι τη θέλω τη μελέτη κάθε φορά; Αυτό όμως περί 
Ιάσονα μου ακούγεται ύποπτο. 

«Ποιος είναι… τον ξέρω;» ρωτάω ελαφρώς αδιάφο-
ρα. 

«Α μπα! ∆εν έτυχε, νομίζω. Τον γνώρισα στο γυμνα-
στήριο πριν λίγο καιρό. Θα έρθει να μου αφήσει ένα βι-
βλίο σχετικό με γιόγκα». Η φωνή της Σου δεν κομπιάζει 
καθόλου, δε διακρίνω ίχνος ενοχής. Ντρέπομαι και μόνο 
που μου πέρασε από το μυαλό γκομενοστόρι, παρ’ όλα 
αυτά, θέλω να το επαληθεύσω. 

«Μήπως τρέχει τίποτα με αυτόν τον Ιάσονα;» τολμάω την 
ερώτηση, και μάλιστα αντέχω να την κοιτάξω στα μάτια. 

«Τρελή είσαι, ρε Μίκα; Σιγά μη ρισκάρω τον Χάρη. 
Ειδικά τώρα που προσέλαβε καινούρια γραμματέα». Το 
λέει και χασκογελάει. 

«Α ναι; Και πώς είναι; Αν είναι καμιά σπαστικιά δί-
μετρη, βασίσου πάνω μου. Θα την κοντύνουμε παρέα». 
Σωστή φιλενάδα, μην πείτε. 

«Όχι, καλέ. Εγώ έκανα interview. Η Αντιγόνη είναι πε-
νήντα επτά και μακριά κατά πολύ των δύο μέτρων. Την 
ξέρεις την τρέλα μου. Γυναίκες άνω του ενός και εξήντα 
δεν έχουν καμία θέση στην οικογένεια Καλλιγά. Εξαιρείται 
η καλύτερή μου φίλη» συμπληρώνει και μου κλείνει το 
μάτι συνωμοτικά.

Νιώθω το κινητό μου να δονείται στον ποπό μου. 
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Το βγάζω γρήγορα από την κωλότσεπη και βιάζομαι ν’ 
απαντήσω. Είναι η κυρία Σοφία, η νταντά από το σπίτι. 
Μου λέει πως το μωρό έκανε εμετό και με ρωτάει τι να 
κάνει. «Ησυχάστε, κυρία Σοφία. ∆εν είναι τίποτα. Πάρ-
τε το αγκαλίτσα και μην το ταΐσετε για λίγη ώρα. Θα το 
παρακολουθήσουμε, κι αν χρειαστεί, θα πάρω τον παι-
δίατρο». Ακούγομαι πολύ κουλ, θα έλεγε κάποιος, και 
το ξέρω. Αλλά είναι το τρίτο μου παιδί, οπότε δικαιολο-
γούμαι. Αν άκουγα τα ίδια λόγια στο πρώτο παιδί –ούτε 
συζήτηση– θα διακτινιζόμουν. Ήρθε η ώρα να πω πως 
έχω τρία παιδιά. Μια κόρη που διανύει τα 14, μια, επίσης 
κόρη, 9 ετών και ένα αγοράκι μωράκι. Ναι, λοιπόν, ψά-
χναμε το αρσενικό της οικογένειας και το πετύχαμε με την 
τρίτη. Έτσι, έγινα μια σύγχρονη Σάρα, μωρομάνα στα γε-
ροντάματα, αλλά τελικά τη βρίσκω, γιατί αισθάνομαι πιο 
νέα. Τη μεγάλη μου κόρη τη λένε Αμαρυλλίδα. Όλα κι 
όλα, στην οικογένεια απαγορεύονται τα νορμάλ ονόματα. 
Είναι κι αυτή κάργα στην εφηβεία, ευτυχώς με δυο μόνο 
σπυράκια στη μύτη και αρκετό στήθος, που το κοιτάζει 
όλη μέρα μπας και το ξορκίσει και δε μεγαλώσει ποτέ. 
Όταν η διαδικασία έκκρισης ορμονών αναπαύεται, τότε, 
ναι, είναι το όνειρο κάθε μάνας. Όταν όμως τα οιστρο-
γόνα της πιάνουν δουλειά, τότε καλύτερα να φεύγεις με 
το κεφάλι σκυφτό, μπας και δε σε προσέξει. Το κύριο χα-
ρακτηριστικό της κορούλας μου αυτή την περίοδο είναι 
το σούρσιμο. Σέρνεται για να προχωρήσει δυο βήματα, 
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και αυτό το αποκαλεί περπάτημα, σέρνεται για να πάει το 
πιάτο της μέχρι τον νεροχύτη, το οποίο πιάτο δεν μπαίνει 
ποτέ στο πλυντήριο, γιατί αυτό απαιτεί έξτρα κόπο από 
πλευράς της, σέρνει και τις συλλαβές της για να ολοκλη-
ρώσει μια πρόταση. Τη γρηγοράδα τη βαστάει μόνο για 
να ντυθεί και να πάει βόλτα. Αλλά και ο γυρισμός στην 
οικογενειακή εστία με σούρσιμο γίνεται.

Τη μεσαία τη βαφτίσαμε Λυδία. Είναι μια γλύκα όταν 
κοιμάται, πυρηνική βόμβα στα ξύπνια της και πλέον 
συνεπαρμένη με τη Lady Gaga και ερωτευμένη με τον 
Justin Bieber. Τους ρημάδηδες τους μαθαίνει από την 
Αμαρυλλίδα. Πριν δυο χρονάκια ήταν ερωτευμένη με την 
Μπάρμπι. Αυτή η Μπάρμπι είναι, τελικά, η μεγαλύτερη 
αντίζηλος μιας μητέρας. Ντύνεται πάντα καλύτερα από 
μας, έχει υπέροχα ξανθά μαλλιά χωρίς να πηγαίνει μια 
φορά τη βδομάδα κομμωτήριο, γκαρνταρόμπα που θα 
τη ζήλευε και η ίδια η Κοκό Σανέλ, Θεός σχωρέσ’ τη, και 
τόσα αξεσουάρ, Θεέ μου, που, αν τα είχα σε πραγματική 
διάσταση, θα χρειαζόμουν άλλο ένα δωμάτιο για να τα 
φυλάω. Και έχει και τον Κεν, που τη λατρεύει, και επιπλέ-
ον δεν έχει καμία ευθύνη, γιατί απλά …δεν είναι μάνα.

Έτσι, ξέρω κι εγώ. Θα πει κανείς, πριν κάνω τα παι-
δάκια μου, έτσι ήμουν; Όχι, γαμώτο, γιατί τότε δεν είχα 
κανέναν λόγο να μοιάσω στην Μπάρμπι. Αλλά ποιος ευ-
θύνεται για όλα αυτά αν όχι εκείνη η μακρινή μας θείτσα 
η Εύα; Της κόλλησε και αυτός ο μούχλας ο Αδάμ, κολα-
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κεύτηκε εκείνη, πετάρισε τα βλέφαρα, του πρόσφερε κι 
ένα μήλο και με τα καμώματά τους βρεθήκαμε εδώ που 
είμαστε.

Ο μπέμπης μου είναι αβάφτιστος ακόμα. Θα τον πού-
με Κωνσταντίνο, γιατί έτσι ονομάζεται και ο μπαμπάς 
του Πάνου. Όχι Κωνσταντίνος ακριβώς, αλλά Κώστας. 
Όμως στην εποχή μας τα υποκοριστικά υποδηλώνουν 
μια κατωτερότητα, οπότε στην κοινωνική μας τάξη επι-
βάλλεται το όνομα σιδηρόδρομος. Ως Κωνσταντίνος, έχει 
ελπίδες να γίνει και σπουδαίο πολιτικό πρόσωπο. Το έχει 
το όνομα. Καραμανλής θείος, Καραμανλής ανιψιός, Στε-
φανόπουλος, Σημίτης, Γκλίξμπουργκ, Τσάτσος και λοιπά. 
Έχετε ακούσει κορυφαίο πολιτικό να τον λένε Μήτσο; Και, 
μεταξύ μας, πιστεύω ότι και ο Παπούλιας λόγω ονόματος 
έγινε Πρόεδρος. Κάρολο οι Άγγλοι, Κάρολο κι εμείς, κι 
άμα βρούμε και μια Καμίλα, τότε ποιος μας πιάνει!

«Μίκα, να σας συστήσω. Ο κύριος Παύλου, η κυρία 
Καλομοίρη». Τρώω και μια σκουντιά. Σηκώνω τα μάτια 
να χαιρετήσω και …μένω με τον χαιρετισμό κάτω από 
τη γλώσσα. 

«Ιάσονας» ακούγεται μια φωνή βαθύτερη και από 
αυτή του Βασίλη Μαυρομάτη τη χρυσή εποχή του ραδιο-
φώνου. «Μου επιτρέπεις να σε λέω Μίκα;» 

«Μωρέ και Βρασίδα λέγε με αν σ’ αρέσει» σκέφτομαι, 
αλλά, φυσικά, απαντώ «Χαίρω πολύ. Και φυσικά λέγε 
με Μίκα». Τα μάτια του έχουν εγκλωβίσει τα δικά μου, 
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που αναρωτιούνται αν αυτό που αντικρίζουν είναι γα-
λάζιο βαθύ ή χρειάζονται επειγόντως μια επίσκεψη στον 
οφθαλμίατρο. 

«Ιάσονα, δεν κάθεσαι λίγο μαζί μας;» Η Σου δε χάνει 
την ευκαιρία, αλλά εγώ δεν επιμένω. Η αλήθεια είναι πως 
η παρουσία του Ιάσονα μου προκαλεί αρρυθμία και αυτό 
είναι κακό για μια παντρεμένη μάνα τριών παιδιών. 

«Άντε, για έναν καφέ στα γρήγορα, γιατί έχω κάνει 
κοπάνα από τη δουλειά» απαντάει ο Ιάσονας και αισθά-
νομαι ότι μας κάνει και χάρη. Κι επειδή είμαι και εύθικτη, 
δεν το αφήνω να περάσει έτσι.

«Μην πιέζεσαι κιόλας. Η δουλειά πάνω απ’ όλα» του 
απαντώ κάπως απότομα. «Αλήθεια, με τι ασχολείσαι;» 
Αυτό το τελευταίο δεν είχα σκοπό να το ρωτήσω, αλλά 
είμαι εκ φύσεως περίεργη. 

«Γυναικολόγος είναι, Μίκα μου, και μάλιστα άριστος». 
∆εξί κροσέ από τη Σου, που με βγάζει νοκάουτ. Θέλω πολύ 
να τη ρωτήσω πώς το ξέρει ότι είναι άριστος, αλλά ο Ιάσο-
νας νιώθει κολακευμένος και σπεύδει να την ευχαριστήσει.

Η επόμενή του φράση ενέχει κινδύνους «Στη διάθεσή 
σου, Μίκα… αν, φυσικά, με χρειαστείς ποτέ».

Προτιμώ να πεθάνω παρά να ανοίξω τα πόδια μου 
στον Ιάσονα. Εννοώ να τ’ ανοίξω και αυτός να είναι από 
πάνω μου με ιατρικά γάντια, ψαλίδες και λοιπά βοηθήμα-
τα και να εξετάζει τον κόλπο μου με το ίδιο ενδιαφέρον 
που θα εξέταζε και μία αμοιβάδα. 



30

Αγνή Κομνηνού

«Σ’ ευχαριστώ, αλλά ο γυναικολόγος δεν αλλάζει. Είναι 
σαν το κομπολόι. Θέμα συνήθειας». «Τέτοιο ευφυολόγη-
μα πού το βρήκα, πανάθεμά με» αναρωτιέμαι εσωτερι-
κά.

Επιστρέφοντας στο γραφείο, βρίσκω έναν χαμό. Παράξε-
νο, αλλά δεν πανικοβάλλομαι όπως άλλες φορές. Νιώθω 
έτοιμη ν’ αντιμετωπίσω κάθε είδους καταστροφή. Τείνω 
να πιστέψω πως η βόλτα στο Κολωνάκι μού έκανε καλό, 
αλλά μια φωνούλα μέσα μου –σαν αυτές τις αντιπαθητι-
κές φωνούλες που έχουμε όλοι μέσα μας και που ξεφυ-
τρώνουν εκεί που δεν το περιμένεις– μου ψιθυρίζει το 
όνομα του Ιάσονα. Αποφαίνομαι ότι η δική μου φωνούλα 
είναι βλαμμένη και συνεχίζω ακάθεκτη στη λύση προβλη-
μάτων. 

Ειλικρινά, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω καμία τίμια 
εργασία, πιστεύω ότι η διαφήμιση θα έπρεπε να συγκατα-
λέγεται στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Είναι και 
αυτό ένα είδος εκπόρνευσης. Όχι σωματικών αγαθών, 
αλλά πνευματικών. 

Όσοι ακούν αυτή τη λέξη εντυπωσιάζονται. Νομίζουν 
πως το να γυρίσεις ένα διαφημιστικό σποτ δεν είναι τίποτ’ 
άλλο από μερικές ώρες παρέα με μοντέλα και μοντέλους. 
«Αχ, τι ωραίες εμπειρίες. Πόσο σε ζηλεύω! » ακούω συ-
χνά. Ορκίζομαι ότι πρόκειται περί οικτρής πλάνης. Γιατί 


