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Αφιερωµένο στον Ζαφείρη
και σε όλους εκείνους, µικρούς

και µεγάλους, που ψάχνουν την ευτυχία
και την αγάπη. Είθε όταν τις βρουν,

να τις κρατήσουν. Για πάντα!

© Φανη Τερζογλου, 2016 / εκδοσεισ Ψυχογιοσ, 2016



© Φανη Τερζογλου, 2016 / εκδοσεισ Ψυχογιοσ, 2016



ΘΑΜΜΕΝΑ ΜΥΣΤΙΚΑ

Ηγυναίκα που περπατούσε γλιστρώντας στο σκο-
τάδι έδειχνε πολύ ανήσυχη. Κοίταζε συνεχώς πί-

σω της από φόβο µήπως τη δει κανείς. Είχε αφήσει
τη βάρκα της στο µικρό λιµανάκι και την είχε δέσει
πρόχειρα. Ταξίδευε στη θάλασσα σχεδόν µια ώρα,
οδηγώντας τη µηχανοκίνητη βάρκα ολοµόναχη. Ευ-
τυχώς ο φωτισµός στον δρόµο ήταν αρκετός και η
γυναίκα βρήκε γρήγορα το σπίτι που έψαχνε. Χτύ-
πησε την ξύλινη πόρτα, στην αρχή σιγανά και µετά
πιο έντονα. Η πόρτα άνοιξε και η γυναίκα πέρασε
µέσα δίχως να ξανακοιτάξει πίσω της.

«Ααα… ώστε ήρθες τελικά», ακούστηκε µια βρα-
χνή φωνή.

«∆εν µπορούσα να κάνω κι αλλιώς», απάντησε η
γυναίκα κοφτά, λαχανιασµένη από το περπάτηµα.
Ένα απαλό φως πληµµύρισε το δωµάτιο υποδοχής.

«Ρουπικιέ, καλή µου, µην είσαι τόσο δύστροπη»,
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έκανε η φωνή. Πλησίασε µε ένα ασηµένιο κηροπή-
γιο και φώτισε το πρόσωπο της µοδίστρας του Ψα-
ρονησίου. «Όσο κρατάει η µικρή µας συµφωνία θα
χαίροµαι να σε βλέπω να µε επισκέπτεσαι. Κι εσένα
και… την κοινή µας φίλη», πρόσθεσε και γέλασε ει-
ρωνικά.

Η µαντάµ Ρουπικιέ αναστέναξε µε απόγνωση.
Έβγαλε από την τσάντα που κρατούσε µια δεσµίδα
χαρτονοµίσµατα και την άφησε στο τραπέζι.

«Μόνο αυτά µου έφερες;» είπε δύστροπα η φωνή.
Σύρθηκε προς το µέρος της µε δυσκολία καθώς κά-
ποιο πρόβληµα στα πόδια την ανάγκαζε να µετακι-
νείται κουτσαίνοντας.

«∆αλιδά, δεν έχω άλλα. Έπρεπε να πληρώσω τις
µοδίστρες µου, να επισκευάσω τις χαλασµένες µη-
χανές µου… να…»

«Φτάνει, δε θέλω να ακούσω άλλο», τη διέκοψε
εκνευρισµένη η γυναίκα που την έλεγαν ∆αλιδά. Πή-
ρε τη δεσµίδα και την έκρυψε µέσα στα φαρδιά ρού-
χα που φορούσε. «Μην ξεχνάς πως εξαιτίας σας βρί-
σκοµαι σε αυτή τη θέση, ανήµπορη και παραπετα-
µένη», συνέχισε πλησιάζοντας το κηροπήγιο στο
πρόσωπό της. Μια στενόµακρη ουλή διέσχιζε το δε-
ξί της µάγουλο.
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«Εγώ… δεν…» Η µαντάµ Ρουπικιέ έκανε ένα βή-
µα πίσω µισοτροµαγµένη.

«∆ώσε µου και τα σχέδια! Μου υποσχέθηκες και-
νούρια σχέδια», έσκουξε η άλλη ανυπόµονη.

«Ορίστε, πάρε κι αυτά». Η µαντάµ Ρουπικιέ τής
έτεινε απρόθυµα ένα µικρό ρολό από χαρτιά.

Η ∆αλιδά τα πήρε λαίµαργα και τα ξετύλιξε και,
φωτίζοντάς τα µε το κηροπήγιο, άρχισε να τα µελε-
τάει. «Τέλειο», θαύµασε. «Αυτό το φόρεµα θα το µο-
σχοπουλήσω στη γυναίκα του διοικητή της αστυνο-
µίας. Μµµµ… κι αυτό είναι θαυµάσιο! Θα πηγαίνει
γάντι στη συµβολαιογράφο της Σαργούπολης». Στο
παραµορφωµένο πρόσωπό της σχηµατίστηκε ένα
χαµόγελο ικανοποίησης. Συνέχισε να ψάχνει τα σχέ-
δια άπληστα, σκορπίζοντας τα χαρτιά από δω κι από
κει. «Σου ζήτησα κι ένα ιδιαίτερο σχέδιο», γρύλισε
στο τέλος τονίζοντας τις λέξεις νευρικά.

«Εδώ σ’ το έχω», προσπάθησε η µαντάµ Ρουπικιέ
να καθησυχάσει τη µέγαιρα απέναντί της. Πήγε κο-
ντά της και ανέσυρε από τα υπόλοιπα χαρτιά αυτό
που έψαχνε. «Να το», είπε και της το έδωσε.

Η ∆αλιδά το άρπαξε µε λαχτάρα και στο παρα-
µορφωµένο της πρόσωπο σχηµατίστηκε µια ιδέα χα-
µόγελου. «Ναι, ναι, αυτό ήθελα», µουρµούρισε κοι-
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τάζοντας το πατρόν ενός νυφικού. «Ονειρεµένο, κα-
λή µου… όπως ακριβώς το φανταζόµουν».

Ένα συνεχόµενο χτύπηµα που η µαντάµ Ρουπικιέ
ένιωσε κάτω από τα πόδια της τάραξε την ησυχία.
Ακούστηκαν κάτι πνιχτοί ήχοι που η µοδίστρα του
Ψαρονησίου θα ορκιζόταν πως προέρχονταν από το
κάτω πάτωµα του σπιτιού. Στράφηκε στη ∆αλιδά,
που έβηχε δυνατά, καθώς το ρυθµικό χτύπηµα δεν
έλεγε να σταµατήσει.

«Από πού έρχεται αυτός ο θόρυβος;» απόρησε η
µαντάµ Ρουπικιέ.

«Εεεε… ο σκύλος µου είναι. Μάλλον κυνηγάει τί-
ποτα ποντίκια», έσπευσε να απαντήσει η ∆αλιδά.

«∆εν ήξερα ότι έχεις σκύλο. Τόσα χρόνια που έρ-
χοµαι εδώ, ποτέ δεν είχες σκύλο», σχολίασε η µα-
ντάµ Ρουπικιέ σαστισµένη.

«Ώρα να πηγαίνεις. ∆ίνε του!» έκανε η ∆αλιδά
αφού είχε τσεπώσει τα χρήµατα και τα σχέδια. «Θα
επικοινωνήσω µαζί σου για να σου πω πότε θα µε
επισκεφθείς ξανά. Και φρόντισε την επόµενη φορά
να µη µείνω δυσαρεστηµένη, γιατί σίγουρα δε θέλεις
οι εκλεκτές πελάτισσές σου στο Ψαρονήσι να µά-
θουν το µυστικό σου. Και µην ξεχάσεις να πεις και
στη φίλη σου πως την περιµένω σύντοµα κι εκείνη!»
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Και µ’ αυτά τα λόγια την έσπρωξε µε δύναµη προς
την πόρτα, σχεδόν πετώντας τη στα ξύλινα σκαλο-
πάτια που έτριζαν.

Η µοδίστρα έπνιξε την οργή της για το απαίσιο
φέρσιµο της εκβιάστριας. Τυλίχτηκε στο µακρύ σά-
λι της και έτσι ακριβώς όπως είχε έρθει, σιωπηλά και
προσεκτικά, µπήκε στη µηχανοκίνητη βάρκα της και
πήρε τον δρόµο της επιστροφής.
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ΜΙΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ
ΒΑΡΕΤΗ ΜΕΡΑ

Το πρωινό κυλούσε αργά και η Λουκία, τώρα που η
Μπέτυ βρισκόταν στο σχολείο και η Μάµι στη

δουλειά της στο νοσοκοµείο, δεν είχε τι να κάνει. Εί-
χε κυνηγήσει µια οικογένεια ποντικών στη µικρή απο-
θηκούλα της Μάµι, είχε ακονίσει τα νύχια της στην
ξύλινη τραπεζαρία, τρόµαξε µια σαύρα κάτω από τις
σκάλες και τώρα δεν είχε µε τι άλλο να ασχοληθεί.

Στον διπλανό κήπο, ο δόκτορας Πλατίνι προσπα-
θούσε να επισκευάσει το χαλασµένο πλυντήριο της
κυρίας Απόλα, γιατί παραπονιόταν ότι έχανε νερά
κι έβγαζε παράξενους ήχους όταν βρισκόταν στο
στύψιµο.

«Χµµµ… τώρα εξηγούνται όλα», έκανε ο Πλατίνι
όταν µέσα από ένα σωληνάκι αφαίρεσε τρεις µπί-
λιες, ένα αυτοκινητάκι και µια άµορφη µάζα από ένα
υλικό που κάποτε ήταν σίγουρα… τσίχλα! «Ο µικρός
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Απόλας πάλι έβαλε το χεράκι του», µονολόγησε ο
εφευρέτης.

Προφανώς ο Ερρίκος θεώρησε πως αντί για απορ-
ρυπαντικό έπρεπε να βάλει όλα τα παραπάνω για να
δουλέψει καλύτερα το πλυντήριο της µαµάς του!

Η Λουκία πέρασε δίπλα από τον Πλατίνι νιαουρί-
ζοντας. «Μπα… καλώς την», την καλοδέχτηκε εκεί-
νος και έπιασε µια µικρή κονσέρβα σολοµού για να
τη φιλέψει.

«Άντε µπράβο, γιατί τελευταία κανείς δε µου δί-
νει σηµασία. Όλοι είναι απασχοληµένοι µε τις δου-
λειές τους», νιαούρισε παραπονιάρικα η γάτα και
όρµησε στον σολοµό µε λαχτάρα.

Ο Πλατίνι αφοσιώθηκε πάλι στη δουλειά του µέ-
χρι που µια γνωστή φωνή τον κάλεσε από τον φρά-
χτη. Ο εφευρέτης σηκώθηκε από κει που ήταν σκυµ-
µένος, πήδησε πάνω από τη Λουκία που έτρωγε την
κονσέρβα της και έτρεξε στον φράχτη.

«Καληµέρα, δόκτορα Πλατίνι!»
Η Λουκία στράφηκε µπουκωµένη να δει ποιος

ήταν. «Ααα… η στριµµένη δίδυµη», είπε µέσα από
τα δόντια της, γλείφοντας τα υπολείµµατα της κον-
σέρβας της.

Η Πωλίνα άνοιξε το πορτάκι του φράχτη και µπή-
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κε στην αυλή φορώντας µια τεράστια καπελαδούρα
µε φιόγκους και µ’ ένα αρκετά µεγάλο ξύλινο κουτί
στα χέρια. «Έχω αυτό για την Μπέτυ», εξήγησε. «Η
Μάµι µού είπε πως η µικρή έχει τα γενέθλιά της αύ-
ριο και µας ζήτησε να της φτιάξουµε αυτό το ξύλινο
κουκλόσπιτο».

«Καταπληκτική δουλειά! Και τι όµορφα χρώµατα
και σχέδια! Εσύ και η αδελφή σου φτιάχνετε τα κα-
λύτερα παιχνίδια σε όλα τα Ξεχασµένα Νησιά»,
θαύµασε ο δόκτορας Πλατίνι.

Η Πωλίνα κοκκίνισε ολόκληρη από το κοµπλιµέ-
ντο. «Θα είναι έκπληξη. Αύριο θα κάνει πάρτι για

18 ΦΑΝΗ ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ
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την Μπέτυ και είµαστε καλεσµένοι», έκανε ξεροκα-
ταπίνοντας.

«Ωωω… µα τότε θα µου επιτρέψεις να σε συνο-
δεύσω», προθυµοποιήθηκε ο εφευρέτης.

«Αλήθεια, εεε… ευχαριστώ… αλλά η Κατρίνα θα
θυµώσει αν δεν πάµε µαζί», απολογήθηκε η Πωλίνα.

«Χµ… ∆εν πειράζει. Κάποια άλλη φορά τότε»,
απάντησε εκείνος προσπαθώντας να κρύψει την
απογοήτευσή του.

«Έρχεται στο νησί µας ο Φανταστικός Βίνι», είπε
µε µια ανάσα η Πωλίνα, αλλάζοντας θέµα.

«Ο ποιος;» ρώτησε νιαουρίζοντας η Λουκία σχε-
δόν ταυτόχρονα µε τον Πλατίνι. Η γάτα είχε τελειώ-
σει το φαγητό της και τώρα παρακολουθούσε την
κουβέντα ανάµεσα στον παράξενο εφευρέτη και τη
στριµµένη γεροντοκόρη.

«Ο Φανταστικός Βίνι ντα Ρέλο! Ένας από τους µε-
γαλύτερους ταχυδακτυλουργούς του κόσµου! ∆ίνει
παραστάσεις µε το Τσίρκο της Ηµισελήνου σε διά-
φορα µέρη του κόσµου και αυτό το διάστηµα περιο-
δεύει στα νησιά µας. Το σόου θα έχει και µουσική κι
ο Βίνι, απ’ ό,τι µου είπε µια συγγενής µου που µένει
στο Μεγαλονήσι και είδε την παράστασή του, εξα-
φανίζει ανθρώπους, ζώα, αντικείµενα, και κάνει φο-
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