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Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΡΑΚΗΣ γεννήθηκε 
στα Σφακιά της Κρήτης. Τέλειωσε τη 

Στρατιωτική Ιατρική και το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, του οποίου 

είναι διδάκτωρ. Πήρε την ειδικότητα 
του χειρουργού και στη συνέχεια 

εξειδικεύτηκε στη χειρουργική των 
αγγείων στο νοσοκομείο Hammersmith 

του Λονδίνου. Σήμερα εργάζεται  
ως χειρουργός στη Θεσσαλονίκη, όπου 
και ζει. Έχει δημοσιεύσει ογδόντα τρεις 
επιστημονικές εργασίες σε ελληνικά και 

ξένα ιατρικά περιοδικά, έχει κάνει δεκάδες 
ανακοινώσεις σε ιατρικά συνέδρια και 

έχει πάρει μέρος στη διοργάνωση πολλών 
συνεδρίων. Είναι μέλος της Ελληνικής 

Χειρουργικής Εταιρείας, της Χειρουργικής 
Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, της Ιατρικής 
Εταιρείας Θεσσαλονίκης, της Εταιρείας 
Ιατρών Λογοτεχνών και της Εταιρείας 
Συγγραφέων Βορείου Ελλάδος, ενώ 
έχει διατελέσει μέλος του Διεθνούς 

Κολεγίου των Χειρουργών. Στα μαθητικά 
του χρόνια ασχολήθηκε ερασιτεχνικά 
με τη δημοσιογραφία στα Χανιά και 
είχε γράψει δύο θεατρικά έργα που 

παίχτηκαν σε μαθητικές παραστάσεις. 
Ακόμη ένα θεατρικό έργο έγραψε όταν 
ήταν φοιτητής, το οποίο παίχτηκε από 

φοιτητές κατά τη διάρκεια της φοιτητικής 
εβδομάδας. Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ 

κυκλοφορούν άλλα 16 βιβλία  
του συγγραφέα.

* Πραγματικά είναι σπουδαίο 
αυτό το ταξίδι που μας προσφέρει  

ο κύριος Πολυράκης. Δε σας κρύβω  
ότι ένιωσα πολλές φορές το στομάχι 

μου να σφίγγεται από την αγωνία 
και άλλες τόσες το μυαλό μου 

να τρέφεται από τις πληροφορίες και  
τα ιστορικά γεγονότα που με τόση 
μαεστρία ενέτασσε στην εξέλιξη  

της ιστορίας ο συγγραφέας.  
Η μαεστρία όμως έγκειται και  

σε άλλο ένα γεγονός, πολύ πιο σύνθετο 
και αριστουργηματικό ως συγγραφικό 
εύρημα: o κύριος Πολυράκης βάσισε  

σε πραγματικά γεγονότα τον μύθο του. 
Για την ακρίβεια, διεύρυνε τα όρια  
της πραγματικότητας φτάνοντάς  

τη στον μύθο. Πήρε τη μυθοπλασία 
και την ενέταξε στην πραγματικότητα, 

δένοντας αυτά τα δύο άρρηκτα, 
σε σημείο που να μην μπορεί 

ο αναγνώστης να τα διαχωρίσει.
Λένα Μαντά, συγγραφέας, 

για το βιβλίο  
ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

* Όταν το μυθιστόρημα είναι πηγή 
δυνατών αξιών, τότε πρόκειται για 

αριστούργημα και ο δημιουργός του, 
 Γιώργος Πολυράκης, σίγουρα θεωρείται 
κορυφαίος συγγραφέας. Μας ταξίδεψε 

υπέροχα, μας κράτησε σε μεγάλη 
αγωνία, αλλά και μας δίδαξε  

τις ανώτερες αξίες που ενστερνίζονται 
απλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν επιθυμούν 

το χειροκρότημα και τους επαίνους,  
αλλά με διακριτικότητα αναδεικνύουν 

το μεγαλείο της ψυχής τους. 
Περιστέρα Βασκαλατζή, 

αναγνώστρια στο Ίντερνετ,  
για το βιβλίο  

ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Μ Υ Θ Ι Σ Τ Ο Ρ Η Μ Α

Ένα συγκλονιστικό μυθιστόρημα, 
γεμάτο πίστη στον άνθρωπο.
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ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ:  
10.000 ANTITYΠA

Μια εικοσαετία μετά την προσάρτηση της Θεσσαλίας στην 
Ελλάδα, οι αγρότες του θεσσαλικού κάμπου ζουν σαν δου-

λοπάροικοι. Την τυραννία των Τούρκων έχει διαδεχτεί η απληστία 
των Ελλήνων τσιφλικάδων, οι οποίοι ρουφούν όχι μόνο τον ιδρώτα 
αλλά και το αίμα των κολίγων. Το κράτος παραμένει αδιάφορο. 
Εκείνη την περίοδο, ένας φοιτητής της Νομικής από την Κεφαλο-
νιά, ο Μαρίνος Αντύπας, περιέρχεται απ’ άκρη σ’ άκρη τον θεσσα-
λικό κάμπο και, με το σύνθημα «Ισότης, Αδελφότης, Ελευθερία», 
προσπαθεί να πείσει τους κολίγους να διεκδικήσουν τα δικαιώματά 
τους, αλλά και να αφυπνίσει το κράτος. Την ίδια εποχή, ο Χάρης 
Καμαριανός, κάτοικος του θεσσαλικού κάμπου, φοιτητής Ιατρι-
κής και φίλος και συμπολεμιστής του Αντύπα κατά την Κρητική 
Επανάσταση, γνωρίζεται με την Αγνή, ύστερα από ένα μοιραίο 
συναπάντημα. Οι δύο νέοι ερωτεύονται, αλλά έχουν να παλέψουν 
με την εκδικητικότητα ενός αδίστακτου τσιφλικά. Στο πλευρό τους 
στέκεται και τους στηρίζει μια ανέλπιστη σύμμαχος. Και, παρά 
τα απανωτά χτυπήματα και τις δυσκολίες, δεν παύουν στιγμή να 
κοιτάζουν κάθε καινούργιο φεγγάρι με μάτια γεμάτα όνειρα.

Eκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ
w w w . p s i c h o g i o s . g r
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Το βιβλίο τούτο αφιερώνεται με σεβασμό 
στους ανθρώπους που με έμαθαν γράμματα. 

Στους Δασκάλους μου.
Αλλά με ιδιαίτερη εκτίμηση και αγάπη 

στην καθηγήτριά μου κυρία Μπετίνα Πυριόχου, 
φιλόλογο, κάποια λόγια της οποίας τότε που ήμουν 

στην Πρώτη Γυμνασίου αποτέλεσαν οδηγό 
στη ζωή μου: «Να θυμάσαι», μου είχε πει, «ότι ο 
άνθρωπος γίνεται ό,τι θέλει. Αλλά και ότι όπου 

υπάρχει ένα “θέλω” ευρίσκεται και ένας “δρόμος”».
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Ενας βαρύς μολυβένιος ουρανός κρεμόταν πάνω από τον 
Πηνειό ποταμό, που κυλούσε με μια βροντερή μεγαλο-

πρέπεια προς τις εκβολές του, κάμποσα χιλιόμετρα βορειό-
τερα. Η κοιλάδα του ποταμού απλωνόταν με απελπιστική μο-
νοτονία, πλαισιωμένη από έλη με βρόμικες πρασινάδες, στις 
οποίες βασίλευε η ελονοσία. Στον ορίζοντα μεγάλωνε ο δα-
σώδης κώνος της Όσσας, και στα βόρεια ο γιγαντιαίος Όλυ-
μπος, δασωμένος κάτω και στεφανωμένος πιο ψηλά με ανοι-
χτόχρωμους βράχους, μαύριζε με τη σκιά του την Κοιλάδα 
των Τεμπών, που την ομόρφαιναν τα γιασεμιά και οι δαφνο-
κέρασοι. Μακρύτερα, σε αντίθετη κατεύθυνση, στη μέση της 
λευκής πεδιάδας, οι κήποι και τα αμπέλια σχημάτιζαν ένα 
μεγάλο καλάθι πρασινάδας.

Ο Χάρης Καμαριανός ξεπέζεψε από το άλογό του, κρέ-
μασε το τουφέκι στον ώμο του και βάδισε ίσαμε την κοίτη 
του ποταμού, που κυλούσε φουσκωμένος από τις καταρρα-
κτώδεις βροχές που είχαν προηγηθεί το τελευταίο δεκαήμε-
ρο του Απριλίου. Είχε καλπάσει περισσότερο από δύο ώρες, 
τάχα για να κυνηγήσει αγριόπαπιες, στην πραγματικότητα 
όμως επειδή ήθελε να ξεφύγει από την γκρίνια του πατέρα 
του, ο οποίος προσπαθούσε μάταια, εδώ και πολύ καιρό, να 
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τον πείσει να επιστρέψει στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τις 
σπουδές του στο πανεπιστήμιο.

Οκτώ χρόνια πριν, ο δεκαοκτάχρονος τότε Χάρης είχε 
γραφτεί στο πρώτο έτος της Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθη-
νών, περισσότερο για να ικανοποιήσει την επιθυμία του πα-
τέρα του παρά για να εκπληρώσει τα δικά του όνειρα. Είχε 
ολοκληρώσει το τρίτο έτος των σπουδών του όταν ξέσπασε 
η Κρητική Επανάσταση του 1896 και τότε, χωρίς να το πολυ-
σκεφτεί, κατατάχτηκε στον στρατό μαζί με άλλους ενθουσιώ-
δεις νέους και κατέβηκε στη μεγαλόνησο για να πολεμήσει 
στο πλευρό του συνταγματάρχη Τιμολέοντος Βάσσου. Ωστό-
σο, η Κρητική Επανάσταση καταπνίγηκε πολύ γρήγορα στο 
αίμα, αλλά εντωμεταξύ είχαν επιδεινωθεί οι ελληνοτουρκι-
κές σχέσεις και στις 4 Απριλίου 1897 ξέσπασε ο πόλεμος με 
την Τουρκία. Οι Τούρκοι έφτασαν έξω από τη Λαμία, όπου 
με διάβημα της Ρωσίας υπογράφηκε ανακωχή στις 7 Μαΐου. 
Τελικώς, στις 22 Νοεμβρίου 1897, με τη μεσολάβηση και των 
άλλων ευρωπαϊκών δυνάμεων, υπογράφηκε στην Κωνστα-
ντινούπολη συνθήκη ειρήνης, με την οποία οι Τούρκοι υπο-
χρεώθηκαν να επανέλθουν στα εδάφη που κατείχαν πριν από 
τις 4 Απριλίου.

Μετά το τέλος του πολέμου, ο Χάρης αρνήθηκε να κατέβει 
στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τις σπουδές του. Μεγαλω-
μένος καθώς ήταν κάτω από το αστραφτερό φως της διάφα-
νης θεσσαλικής πεδιάδας, με τον καθάριο ήλιο, τις ασημό-
χρωμες ομίχλες της και τους μανιασμένους ανέμους της, δεν 
μπορούσε να υποφέρει τη ζωή της πρωτεύουσας. Στον θεσ-
σαλικό κάμπο υπήρχαν άλογα για να καβαλικέψει, θηράμα-
τα για να κυνηγήσει κι όμορφα βράδια κάτω από τον αστρο-
πλημμυρισμένο ουρανό μετά τον θερισμό, όταν οι ακρίδες 
βγαίναν από παντού. Ακόμα κι αν υπήρξαν φορές που λιγο-
θυμούσε στη βαριά, πνιγηρή μεσημεριάτικη ζέστη του καλο-
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καιριού, ο Χάρης δεν ήθελε να απομακρυνθεί από τον τόπο 
όπου μεγάλωσε δυνατός και ευκίνητος και πέρασε τα παιδι-
κά του χρόνια.

Μέσα στο πατρικό του σπίτι υπήρχε ζωή με τη φασαρία 
που έκαναν τα τέσσερα αδέρφια του. Ο Βασίλης, ο Νικήτας, 
η Αργυρώ και το στερνοπούλι, ο Παυλάκης. Όλα είχαν γεν-
νηθεί με διαφορά δύο χρόνων το ένα από το άλλο, εκτός από 
τον Παυλάκη, ο οποίος γεννήθηκε όταν η Αργυρώ, το προτε-
λευταίο από τ’ αδέρφια, ήταν ήδη δεκατριών. Τώρα, στα επτά 
του, ήταν λίγο κακομαθημένος, επειδή τον παραχάιδευαν και 
κανείς από τους μεγαλύτερους δεν του χαλούσε χατίρι.

Ο Χάρης φύλαγε στη μνήμη του χιλιάδες εικόνες από τα 
παιδικά του χρόνια. Αλλά, αν του ζητούσαν να διαλέξει μία, 
θα επέλεγε αυτήν που τον αντιπροσώπευε καλύτερα: την ει-
κόνα της μάνας του στον κήπο με τις ντοματιές και την τρί-
χρονη Αργυρώ να την κρατάει από την άκρη της φούστας. Η 
μάνα του πατούσε σταθερά στο χώμα και κρατούσε ένα κα-
λάθι γεμάτο ντομάτες. Το καλάθι ήταν βαρύ, αλλά το μαυρι-
δερό από τον ήλιο χέρι της ήταν σταθερό, διατηρώντας ολο-
φάνερα τα σημάδια από σκληρές για το φύλο της γεωργικές 
δουλειές κάθε είδους. Ήταν καταμεσήμερο καλοκαιριού, ο 
φλογερός ήλιος έπεφτε ανελέητα πάνω της, μα εκείνη σήκωνε 
άφοβα το κεφάλι και τα βαθιά γαλάζια μάτια της παρέμεναν 
ορθάνοιχτα στη λάμψη του. Τα μαλλιά της ήταν κατάμαυρα, 
εκτός από δύο άσπρες φτερούγες στους κροτάφους της. Πα-
ράξενη και δυνατή σιλουέτα κάτω από τον καυτό ήλιο, που 
φάνταζε στη σκέψη του περήφανη και ακατάβλητη.

Ο πατέρας του ο Κυριάκος, σε αντίθεση με τη μάνα του, 
ήταν μεγαλόσωμος, με κατάξανθα σαν στάχυα μαλλιά και 
μαύρα σαν κάρβουνα μάτια. Μέχρι την προσάρτηση της Θεσ-
σαλίας, το 1881, ήταν κολίγος στο τσιφλίκι ενός Τούρκου στην 
Καρδίτσα, αλλά επτά χρόνια αργότερα τα κατάφερε, με τη 
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βοήθεια ενός ξενιτεμένου στην Αμερική αδερφού του, να αγο-
ράσει ένα μεγάλο κομμάτι γης κοντά στη Λάρισα. 

Στη μέση εκείνης της γης, ο Κυριάκος έχτισε ένα γερό και 
μεγάλο σπίτι, αλλά χρειάστηκε πολύς καιρός και, πριν ακό-
μη τελειώσει το χτίσιμο, ο χειμώνας έπεσε βαρύς πάνω τους. 
Ο αγέρας κατέβαινε παγωμένος από τον Όλυμπο και ο Κυ-
ριάκος, η γυναίκα του και τα τέσσερα παιδιά τους στριμώ-
χτηκαν στο μοναδικό τελειωμένο δωμάτιο, περιμένοντας να 
περάσει το κρύο και να τελειώσει το χτίσιμο.

Σαν πέρασε ο χειμώνας κι ετοιμάστηκε το σπίτι, ο Κυριά-
κος ρίχτηκε στη δουλειά. Χρόνια δούλευε ως κολίγος στο τσι-
φλίκι του Τούρκου και η γη δεν τον τρόμαζε. Από τα βαθιά 
χαράματα ώσπου νύχτωνε, δούλευε ακατάπαυστα, θέλοντας 
να εξασφαλίσει για τη φαμίλια του καλύτερες μέρες απ’ αυτές 
που είχε ζήσει ο ίδιος στα νιάτα του. Όργωνε με το «ησιόδειο 
άροτρο», με το ξυλάροτρο που το τραβούσε ένα δυνατό βό-
δι, θέριζε με το δρεπάνι, αλώνιζε με τη δοκάνη και μετέφερε 
με τη βοϊδάμαξα ό,τι χρειαζόταν με πολύ ιδρώτα, που μέρα 
με τη μέρα αποτυπωνόταν ανεξίτηλα στο πετσί και στα ρού-
χα του. Αλλά και η Αναστασία, η γυναίκα του, δεν έβρισκε 
μιας στιγμής ανάπαυση. Ο μεγάλος κήπος γύρω από το σπίτι 
ήταν στη δική της φροντίδα. Εκείνη είχε φυτέψει τις τριαντα-
φυλλιές, εκείνη τακτοποίησε τ’ αγιόκλημα ώστε να σκαρφα-
λώνει στον πλαϊνό τοίχο, εκείνη φρόντιζε όσα φύτευε κάθε 
καλοκαίρι κι ήταν η ίδια που τα είχε καταφέρει να φυτρώσει 
αυτό το ομαλό και λεπτό χόρτο κάτω από τα δέντρα. Αγόγ-
γυστα κουβαλούσε κουβάδες νερό για το πότισμα. Κι όταν 
σε μια άκρη της στέγης έφτιαξαν τη φωλιά τους δύο χελιδό-
νια, εκείνη το είδε σαν καλό σημάδι και δεν επέτρεπε σε κα-
νέναν να πειράξει τη φωλιά κάθε φορά που τα χελιδόνια πε-
τούσαν για θερμότερο κλίμα.

«Αχ, μάνα… μάνα…»
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Οι λέξεις ξέφυγαν αθέλητα από τα χείλη του Χάρη, καθώς 
θυμήθηκε τη μέρα που είχε δει τη μάνα του να κλαίει με δυ-
νατούς λυγμούς που εκείνος, έξι χρόνων τότε, δεν μπορούσε 
να δικαιολογήσει. Ήταν καταμεσήμερο, Ιούλιος μήνας, κι ο 
κάμπος έβραζε από ζέστη. Η μάνα του κυλούσε ένα χοντρό 
κομμάτι από μαλακό ζυμάρι πάνω στο τραπέζι της κουζίνας, 
εκείνος στεκόταν κοντά της ακούγοντας το παραμύθι που του 
έλεγε καθώς ζύμωνε, αλλά το μυαλό του έτρεχε στα πεντα-
νόστιμα λαδοκούλουρα που σε κάμποση ώρα θα ψήνονταν 
στον φούρνο της αυλής, κάτω από την κληματαριά, τη φορτω-
μένη από άγουρα ακόμη σταφύλια με χοντρές ρώγες. Η μά-
να του ζύμωνε μόνη της το ψωμί σ’ αυτή την κουζίνα, μεγάλα 
μελαχρινά καρβέλια και μικρά τραγανιστά ψωμάκια, ωστό-
σο η διαυγέστερη ανάμνησή του από εκείνα τα χρόνια ήταν 
η «μαντόνα» που έπλαθε με τα χέρια της την ημέρα της Λα-
μπρής για χάρη του. Η «μαντόνα» ήταν μια κούκλα από ζυ-
μάρι, ζυμωμένο με ολόπαχο γάλα και ζάχαρη, μ’ ένα κόκκι-
νο αυγό στη μέση και με επάλειψη με κρόκο αυγού, που την 
έκανε να παίρνει κιτρινωπή όψη. Όταν έβγαινε φρεσκοψη-
μένη και μυρωδάτη από τον φούρνο, ο Χάρης θα μπορούσε 
να την καταβροχθίσει ολόκληρη, ωστόσο έκοβε και έτρωγε 
ένα μικρό μόνο κομματάκι κάθε μέρα, για να αργήσει να τε-
λειώσει, ενώ το παιδικό μυαλό του αρνούνταν να κατανοή-
σει την επιμονή της μάνας του να του φτιάχνει μία «μαντόνα» 
μόνο την ημέρα της Λαμπρής κι όχι κάθε φορά που ζύμωνε. 
Κι ούτε μπορούσε να κατανοήσει την εξήγηση που του έδινε, 
θυμόταν όμως πολύ καλά πόσο τα μάτια της έλαμπαν κι ύστε-
ρα γλύκαιναν καθώς του μιλούσε εξηγώντας του. 

Εκείνο το καυτό καταμεσήμερο του Ιουλίου, την ώρα που 
άκουγε το παραμύθι που είχε μάθει πια απέξω, κι ενώ το 
μυαλό του ήταν κολλημένο στα λαχταριστά λαδοκούλουρα, 
είδε ξαφνικά τη μάνα του να στρέφει το βλέμμα κατά τη με-
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ριά όπου η τριών μηνών Αργυρούλα κοιμόταν σε μια πρόχει-
ρη κούνια, χορτασμένη από το γάλα που είχε βυζάξει από τα 
στήθια της.

Ο μικρούλης Χάρης δεν κατάλαβε γιατί η μάνα του σταμά-
τησε ξαφνικά το παραμύθι της, ωστόσο το παιδικό μυαλό του 
αναρωτήθηκε γιατί τα μάτια της άνοιξαν τόσο που του φάνη-
καν σαν να μεγάλωσαν δύο φορές, γιατί έγινε μονομιάς κα-
τακίτρινη και γιατί τα χείλη της άρχισαν να τρέμουν. Ύστε-
ρα άκουσε καθαρά τα λόγια που της ξέφυγαν.

«Παναγία μου, πρόφταξε!»
Ξαφνιασμένος απ’ αυτή την ανεξήγητη αλλαγή που έβλεπε 

στο πρόσωπό της, ο Χάρης γύρισε το κεφάλι κατά κει όπου 
κοίταζε η μάνα του κι αμέσως κατατρόμαξε κι ο ίδιος.

Είχε δει πολλές φορές οχιές στον κήπο και στα χωράφια 
γύρω από το σπίτι, είχε δει τον πατέρα και τη μάνα του να 
σκοτώνουν αρκετά απ’ αυτά τα επικίνδυνα φίδια, τα είχε πα-
ρατηρήσει προσεκτικά σκοτωμένα και τα γνώριζε πολύ κα-
λά. Είχε ακούσει κι από τους δύο ότι η μυρωδιά από το γάλα 
τραβάει τα φίδια κι αμέσως κατάλαβε ότι αυτό το φίδι που 
είχε μπει στην κουζίνα χωρίς να το αντιληφθούν κι είχε ανέ-
βει στην κούνια της αδερφής του ήταν οχιά. Το αίμα πάγωσε 
στις φλέβες του καθώς την έβλεπε ανεβασμένη στην κούνια 
από τη μεριά που ήταν τα ποδαράκια του μωρού, να σέρνε-
ται προς το κεφαλάκι του. Ύστερα είδε τη μάνα του να κά-
νει κάτι αδιανόητο.

Να πετάγεται γρήγορη σαν αστραπή, να φτάνει στην κού-
νια πριν ανοιγοκλείσει τα μάτια του, να τινάζει το χέρι και 
να αρπάζει το φίδι ακριβώς πίσω από το κεφάλι. Είδε το φίδι 
να κουλουριάζεται γύρω από το χέρι της, ανοίγοντας θυμω-
μένο το στόμα του, είδε με φρίκη τη γλώσσα του να πετάγε-
ται έξω, αλλά είδε και τη μάνα του να σκύβει, να ακουμπάει 
το κεφάλι του φιδιού στο πάτωμα, χωρίς να πάψει να το κρα-
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τάει, και να το λιώνει αποφασιστικά, πατώντας το μ’ όλη της 
τη δύναμη, ενώ μια κραυγή θυμού μαζί και ανακούφισης ξέ-
φευγε από το λαρύγγι της. Αμέσως μετά την είδε να σωριάζε-
ται στο πάτωμα μισολιγοθυμισμένη πλάι στο σκοτωμένο φίδι 
και να ξεσπάει σε κλάματα. Την έβλεπε να κλαίει ώρα πολ-
λή και δεν κατανοούσε τον λόγο. Δεν την είχε δει άλλη φορά 
σε τέτοια κατάσταση και για μια στιγμή πίστεψε ότι έκλαιγε 
για το φίδι που είχε σκοτώσει.

«Αχ, μάνα… μάνα…» ψιθύρισε άλλη μια φορά, ξαναφέρ-
νοντας στο μυαλό τα χρόνια που είχαν περάσει. Η μάνα του 
διέθετε άφθονο χρόνο για τις δουλειές του σπιτιού και για 
τον καθένα τους χωριστά αλλά ποτέ δεν της περίσσευε ώρα 
για τον εαυτό της. Έξι μέρες τη βδομάδα δούλευε ακατάπαυ-
στα, χωρίς μιας ώρας ανάπαυση, αλλά κάθε Κυριακή ξυπνού-
σε με μια έκφραση διαφορετική από τις άλλες μέρες. Ήταν η 
μόνη μέρα που ο άντρας της δε δούλευε στα χωράφια. Εκεί-
νη το είχε επιβάλει. Όσα χρόνια ήταν κολίγος του Τούρκου 
δούλευε επτά μέρες τη βδομάδα, αλλά τώρα, με δική του γη, 
ήταν καιρός να αφιερώσει και μία μέρα στον εαυτό του. Πά-
νω σ’ αυτό η μάνα του είχε επιβάλει τη θέλησή της, γι’ αυτό 
και σηκωνόταν κάθε Κυριακή με πρόσωπο γαληνεμένο και 
με ήρεμα τα γλυκά της μάτια. Και, σαν έφτανε το μεσημέρι, 
έστρωνε στο τραπέζι το άσπρο τραπεζομάντιλο που άστρα-
φτε, έβαζε φρέσκα λουλούδια στο βάζο κι αράδιαζε φέτες 
ψωμί που μόλις είχε βγάλει από τον φούρνο, σέρβιρε το φα-
γητό που είχε μαγειρέψει με περισσή φροντίδα και στο τέλος 
έφερνε τα γλυκίσματα που είχε ετοιμάσει με τα χέρια της. Κά-
ποτε κάποτε σήκωνε τα μάτια προς το ανοιχτό παράθυρο, για 
να καμαρώσει ό,τι μπορούσε να δει από τον κήπο της, όπου 
άνθιζαν οι τριανταφυλλιές, οι γαριφαλιές, οι βασιλικοί και 
οι δεντρομολόχες. Τον κήπο της τον κοίταζε με την ίδια τρυ-
φερότητα είτε ήταν ολάνθιστος είτε ολόγυμνος κάτω από τον 
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χειμωνιάτικο ουρανό. Έπειτα σταύρωνε τα χέρια μπροστά 
στο στήθος της κι έλεγε τα ίδια πάντα λόγια, που μπορεί να 
έβγαιναν από τα χείλη της αλλά πήγαζαν από την ψυχή της.

«Όμορφο που είναι το σπίτι μας με τον κήπο ολόγυρα! 
Όμορφο που είναι το παλατάκι μας!»

Μόλις ξεστόμιζε τούτα τα λόγια, καθόταν στητή στη θέση 
της και με καθάρια φωνή άρχιζε να τραγουδάει. Κι εκείνος 
την άκουγε μαγεμένος, ωστόσο ήταν αλήθεια πως υπήρξαν 
και στιγμές που δεν μπορούσε να τραγουδήσει και τότε λες 
και ολόκληρο το σπίτι βάραινε καταθλιπτικά πάνω τους. Αυ-
τό όμως δε διαρκούσε πολύ. Κι όταν ξανάρχιζε το τραγούδι 
της, αυτό το σπίτι, το τόσο λιτά επιπλωμένο, φωτιζόταν μ’ ένα 
φως αλλιώτικο, που το έκανε να φαντάζει παλάτι.

Όταν τα χρόνια πέρασαν κι έφτασε στην εφηβεία, ο Χά-
ρης αναρωτήθηκε πολλές φορές από ποιον από τους γονείς 
της να είχε κληρονομήσει η μάνα του την ικανότητα ν’ ανα-
καλύπτει την ομορφιά σε πράγματα που άλλοι δεν μπορού-
σαν να δουν. Η ομορφιά ενός μπουμπουκιού που ήταν έτοι-
μο να ανοίξει, η ομορφιά της γης που άρχιζε να πρασινίζει, 
η ομορφιά του Ολύμπου που υψωνόταν ορθόψηλος, η ομορ-
φιά του γεμάτου φεγγαριού ή του νυχτερινού ουρανού με τον 
γαλαξία να τον διασχίζει σαν ποτάμι, η ομορφιά των εποχών, 
η καθεμία στον καιρό της, ξυπνούσε αδιάκοπα μέσα της σαν 
ηχώ. Με την ίδια αίσθηση καταλάβαινε εξίσου γρήγορα και 
την ομορφιά από τα μικρά, ασήμαντα λουλουδάκια κι από τα 
έντομα. Ακόμα κι από εκείνα που είχαν κεντρί και μπορού-
σαν να τσιμπήσουν. Η αγάπη αυτή για την ομορφιά των πραγ-
μάτων που την τριγύριζαν είχε γίνει πια κομμάτι από την ίδια 
της τη σάρκα και το αίμα της.

Ένα ελαφρύ χλιμίντρισμα του αλόγου του διέλυσε τη νο-
σταλγία του Χάρη για τα παιδικά του χρόνια και, στρέφοντας, 
είδε τον καβαλάρη που πλησίαζε με καλπασμό και που, όντας 
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απορροφημένος από τόσες παιδικές θύμησες, δεν είχε ακού-
σει να έρχεται. Τον γνώρισε πριν ακόμη φτάσει κοντά του.

«Γεια σου, γιατρέ», τον χαιρέτησε ο άνθρωπος φτάνοντας, 
χωρίς να πεζέψει από το άλογό του.

Γ ι α τ ρ έ ! Έτσι τον αποκαλούσαν όσοι από τους ανθρώ-
πους του κάμπου τον γνώριζαν και, παρόλο που δεν επρόκει-
το να γίνει ποτέ γιατρός, η λέξη ήχησε ευχάριστα στ’ αυτιά 
του. Όταν τον αποκάλεσαν πρώτη φορά έτσι, ξαφνιάστηκε κι 
έπειτα του κακοφάνηκε, επειδή νόμισε ότι τον κορόιδευαν. 
Αλλά, πριν περάσει πολύς καιρός, κι επειδή όλο και πιο συ-
χνά τον προσφωνούσαν μ’ αυτή τη λέξη, βεβαιώθηκε ότι το 
εννοούσαν. Κι άρχισε να του αρέσει. Κολακευόταν μάλιστα 
όταν τύχαινε να ζητήσουν τη γνώμη του –ή τη βοήθειά του– 
για κάποιον άρρωστο. Αν επρόκειτο για κρυολόγημα ή άλλη 
απλή περίπτωση, έδινε τη γνώμη του με σιγουριά, τρία χρό-
νια άλλωστε στο πανεπιστήμιο ήταν αρκετά για να μάθει κά-
ποια πράγματα, αλλά, αν επρόκειτο για κάτι σοβαρό, ήξερε 
να ξεφεύγει χωρίς να εκτίθεται.

«Γεια σου, Κωνσταντή», αντιγύρισε τον χαιρετισμό.
«Για κυνήγι βγήκες;» ρώτησε ο άλλος, ρίχνοντας μια μα-

τιά στο όπλο που κρεμόταν από τον ώμο του.
«Ναι, για κυνήγι. Είπα μπας και χτυπήσω κάποια αγριό-

παπια, αλλά δεν είδα ούτε φτερούγα».
«Δεν υπάρχει τίποτα… ο καιρός, βλέπεις…» είπε ο άλ-

λος, ρίχνοντας μια ματιά κατά τον ουρανό. Πήγε να συνεχί-
σει τον δρόμο του αλλά κοντοστάθηκε. «Γιατρέ, έχε τον νου 
σου. Ακούστηκε πως στον κάμπο εμφανίστηκαν λυσσασμέ-
νοι λύκοι».

Ο Χάρης ταράχτηκε. Το να βρεθείς ξαφνικά μπροστά 
σ’ έναν λυσσασμένο λύκο δεν ήταν και ό,τι πιο ακίνδυνο.

«Λυσσασμένοι λύκοι;»
«Ναι, γιατρέ».
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«Είναι σίγουρο; Ποιος τους είδε;»
«Σίγουρο είναι. Τους είδαν άνθρωποι που έχουν ασπρί-

σει στον κάμπο και καταλαβαίνουν τα σημάδια. Γι’ αυτό έχε 
τον νου σου».

Ο Χάρης έμεινε σκεφτικός για λίγο.
«Καλά», είπε ύστερα. «Σ’ ευχαριστώ».
«Να ’σαι καλά, γιατρέ. Άντε γεια…»
«Γεια σου, Κωνσταντή».
Ο άνθρωπος απομακρύνθηκε με γρήγορο καλπασμό κι ο 

Χάρης ξεκρέμασε το όπλο από τον ώμο του, κι αφού βεβαιώ-
θηκε ότι ήταν γεμάτο, το απασφάλισε, ανέβηκε στο δικό του 
άλογο και πήρε τον δρόμο της επιστροφής, με τα μάτια του 
να χτενίζουν προσεκτικά την πεδιάδα. Το ανάγλυφο του εδά-
φους τον βοηθούσε και δεν υπήρχε περίπτωση να βρεθεί ξαφ-
νικά μπροστά σε λυσσασμένους λύκους χωρίς να τους έχει 
αντιληφθεί εγκαίρως. Το πρόβλημα πάντως θα ήταν μεγάλο 
αν βρισκόταν αντιμέτωπος με αγέλη…

Καλπάζοντας, έφτασε κάποια στιγμή στη γη που τους ανή-
κε κι αντίκρισε το σπίτι του, από μακριά ακόμη. Η καρδιά του 
γοργοχτύπησε στο αντίκρισμά του. Αγαπούσε πολύ το σπίτι 
όπου μεγάλωσε, το οποίο ήταν συνδεδεμένο με χιλιάδες ανα-
μνήσεις του και του είχε λείψει οδυνηρά τα χρόνια που σπού-
δαζε στην Αθήνα. Δεν είχε γίνει, βέβαια, γιατρός, ωστόσο τα 
τρία χρόνια στην πρωτεύουσα του είχαν χαρίσει έναν αέρα 
και μια άνεση στους τρόπους που τον έκαναν να ξεχωρίζει. 
Ήταν και λεβέντης από γεννησιμιού του. Ψηλόκορμος σαν 
τον πατέρα του, από τον οποίο είχε κληρονομήσει τα κατάξαν-
θα μαλλιά που έπεφταν κυματιστά στο ευρύ μέτωπό του. Από 
τη μάνα του είχε πάρει τα βαθιά γαλάζια μάτια που στόλιζαν 
το όμορφο πρόσωπό του. Ήξερε ότι ήταν όμορφος, αλλά για 
το πόση εντύπωση προξενούσε η εμφάνισή του βεβαιώθηκε 
όταν γράφτηκε στο πανεπιστήμιο. Τραβούσε σαν μαγνήτης 
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πάνω του τα γυναικεία βλέμματα και θυμόταν κολακευμένος 
τη στιγμή που είχε ακούσει μία από τις δύο μοναδικές φοιτή-
τριες που υπήρχαν στο αμφιθέατρο να λέει στη διπλανή της 
ότι ήταν όμορφος «σαν αρχαίος θεός». Η κοπέλα είχε μιλή-
σει αρκετά δυνατά κι εκείνος ήταν βέβαιος ότι το είχε κάνει 
επίτηδες, για να την ακούσει.

«Ήταν καλή κοπέλα…» ψιθύρισε κι η σκέψη του γύρισε 
πίσω, σ’ εκείνα τα χρόνια, τα οποία για πολλούς λόγους ήταν 
βέβαιος ότι θα αποτελούσαν ορόσημο στη ζωή του. Η Λένα 
ήταν πράγματι καλή κοπέλα και αρκετά όμορφη. Από εκεί-
νη τη μέρα που την είχε ακούσει να τον παρομοιάζει με αρ-
χαίο θεό είχαν γίνει φίλοι, αλλά η σχέση τους δεν προχώρη-
σε περισσότερο. Ο Χάρης ωστόσο δε θα ξεχνούσε ποτέ την 
αντίδρασή της όταν της είπε ότι είχε αποφασίσει να κατατα-
γεί στον στρατό για να πάει να πολεμήσει στην Κρήτη.

Η κοπέλα είχε ανοίξει διάπλατα τα μάτια από έκπληξη 
αλλά δεν τον πίστεψε. Όταν όμως την αποχαιρετούσε, εκεί-
νη βεβαιώθηκε ότι είχε κάνει λάθος που δεν έδωσε βάση στα 
λόγια του, και τότε κρεμάστηκε στον λαιμό του και κλαίγο-
ντας τον παρακαλούσε ν’ αλλάξει απόφαση. Δεν τα κατάφε-
ρε να τον πείσει, αλλά ήταν αλήθεια ότι κι εκείνος την απο-
χωρίστηκε με βαριά καρδιά.

Όταν επέστρεψε από την Κρήτη, της έστειλε ένα γράμμα. 
Δεν ήταν καθόλου σίγουρος ότι εκείνη θα το έπαιρνε, επει-
δή ίσως να είχε αλλάξει διεύθυνση, ωστόσο γρήγορα έλαβε 
την απάντησή της. Η κοπέλα χαιρόταν πρώτα απ’ όλα που εί-
χε γυρίσει ζωντανός και αρτιμελής από τον πόλεμο, αλλά του 
τα έψελνε για τα καλά, κατηγορώντας τον για την απόφασή 
του να μη συνεχίσει τις σπουδές του. «Σε γνωρίζω πολύ κα-
λά, αλλά δε σε θεωρούσα ποτέ ικανό για μια τόσο επιπόλαιη 
απόφαση…» τον κατηγορούσε απερίφραστα. Εκείνος όμως 
δεν άλλαξε γνώμη, ακόμα κι όταν μ’ ένα δεύτερο γράμμα της 
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η Λένα τον αποκαλούσε «ονειροπαρμένο», επειδή αυτό που 
«του είχε πάρει τα μυαλά ήταν δείγμα όχι σοβαρού ανθρώ-
που», όπως του έγραφε χωρίς να μασάει τα λόγια της.

Το γράμμα της Λένας τον είχε πληγώσει, καθώς, διαβάζο-
ντάς το, ήταν σαν να την είχε μπροστά του, ακούγοντάς τη να 
του τα ψέλνει, ωστόσο όφειλε να παραδεχτεί ότι ο χαρακτηρι-
σμός που του είχε αποδώσει δεν απείχε πολύ από την πραγ-
ματικότητα. Αλλά, όντας περήφανος, δε θα μπορούσε ποτέ 
να της φανερώσει ότι ο πατέρας του και η μάνα του δεν τον 
είχαν αφήσει να διαλέξει το επάγγελμα που θα του άρεσε. 
Είχε υποταχθεί στη μεγάλη τους επιθυμία να γίνει γιατρός, 
χωρίς να είναι βέβαιος ότι η ιατρική θα ταίριαζε σ’ έναν χα-
ρακτήρα τόσο ευαίσθητο και γεμάτο αγάπη για την ομορφιά 
όπως ήταν ο ίδιος από γεννησιμιού του. Η αλήθεια ήταν ότι, 
όταν κατέβηκε στην Αθήνα και γράφτηκε στο πανεπιστήμιο, 
δεν ήξερε τι θα του άρεσε να γίνει. Δεν είχε την παραμικρή 
ιδέα. Αλλά, όταν ανέβηκε για πρώτη φορά στον Παρθενώ-
να, θαμπώθηκε και μαγεύτηκε από την ομορφιά και το με-
γαλείο των μνημείων που είχαν κάνει αθάνατο το όνομα των 
δημιουργών τους.

Παρέμεινε σ’ εκείνο τον ιερό χώρο ώσπου άρχισε να νυ-
χτώνει. Αλλά την ώρα που έφευγε είχε μετανιώσει ήδη που το 
υπερήφανο και ανεξάρτητο πνεύμα του είχε υποταχθεί στην 
επιθυμία των γονιών του. Μέσα σε μισή μόνο μέρα, είχε κα-
ταλάβει ότι αυτό που λαχταρούσε η ψυχή του ήταν να μάθει 
να σμιλεύει το μάρμαρο μ’ όλη εκείνη τη λεπτεπίλεπτη ακρί-
βεια που αντίκριζαν τα μάτια του. Ήταν η πρώτη φορά που 
ήξερε τι θα ήθελε πράγματι να γίνει: γλύπτης!

Όταν συνειδητοποίησε ότι αυτό που του ταίριαζε ήταν η 
γλυπτική τέχνη κι όχι η ιατρική επιστήμη, αναστατώθηκε. Όλο 
το βράδυ το πέρασε άυπνος, με χιλιάδες αλληλοσυγκρουό-
μενες σκέψεις να τριβελίζουν το μυαλό του. Ούτε λόγος βέ-
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βαια να εγκαταλείψει το πανεπιστήμιο ή να παραμελήσει τις 
σπουδές του, άλλωστε ο πατέρας ξόδευε αρκετά χρήματα για 
να τον κάνει γιατρό κι όχι για να γίνει γλύπτης, ένα επάγ-
γελμα που στη σκέψη του Θεσσαλού αγρότη θα φάνταζε πέ-
ρα για πέρα παράλογο και μόνο ως ιδέα. Άλλωστε ο Χάρης 
υποψιαζόταν ότι ο πατέρας του είχε δανειστεί χρήματα –και 
ίσως πολλά– για να τον στείλει στο πανεπιστήμιο. Δεν μπο-
ρούσε βέβαια να στηρίξει πουθενά τις υποψίες του, αν όμως 
ήταν αλήθεια; Δεν τον είχε ρωτήσει ποτέ, όντας βέβαιος ότι 
θα έπαιρνε αρνητική απάντηση, αλλά πιθανόν ο πατέρας του 
να βρισκόταν σε δυσχερή οικονομική θέση κάποια στιγμή. Κι 
αν έχει υποθηκεύσει το σπίτι; αναρωτήθηκε και τρόμαξε και 
μόνο στη σκέψη ενός τέτοιου ενδεχόμενου. Βιάστηκε να την 
αποδιώξει από το μυαλό του χωρίς να τα καταφέρει ν’ απαλ-
λαγεί οριστικά απ’ αυτή.

Παρακολουθούσε τα μαθήματα και τα εργαστήρια στο 
πανεπιστήμιο χωρίς καμία απουσία και μελετούσε περισσό-
τερο απ’ όσο πριν ανέβει στην Ακρόπολη, αλλά, αν πίστευε 
ότι μ’ αυτό τον τρόπο θα τα κατάφερνε να απαλλαγεί από 
την ιδέα και τις σκέψεις που είχαν φωλιάσει για τα καλά στο 
μυαλό του, θα ερχόταν αναπόφευκτα η ώρα που θα συνειδη-
τοποιούσε ότι ήταν σαν να κυνηγούσε ανεμόμυλους σαν άλ-
λος Δον Κιχώτης. Χρειάστηκε να περάσουν έξι μήνες από την 
πρώτη φορά που ανέβηκε στον Παρθενώνα για να το πάρει 
απόφαση ότι θα ήταν μάταιο να προσπαθεί να αποτινάξει 
από πάνω του κάτι συναρπαστικό και μόνο ως σκέψη. Βάλ-
θηκε τότε να βρει τρόπο να πραγματοποιήσει αυτό που επι-
θυμούσε η ψυχή του χωρίς να παραμελήσει τις σπουδές του.

Δεν είχε ιδέα πώς θα γινόταν αυτό, όταν, εντελώς τυχαία, 
άκουσε από τον καθηγητή της Ανατομικής ότι ένας γλύπτης, 
στενός φίλος του, είχε αναλάβει να σμιλέψει σε μάρμαρο το 
άγαλμα ενός από τους ήρωες του 1821. Ο νεαρός Ασκληπιά-
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δης ενθουσιάστηκε, αλλά ως ένα σημείο τα κατάφερε να μη 
φανεί ο ενθουσιασμός του, εκδήλωσε όμως το ενδιαφέρον του 
στον καθηγητή του, ο οποίος, εντελώς ανυποψίαστος, υποσχέ-
θηκε στον με πολλά ενδιαφέροντα φοιτητή του να τον γνωρί-
σει με τον γλύπτη, κάτι που δε βράδυνε να γίνει.

Ο γλύπτης άκουσε με κάποιο σκεπτικισμό τον φίλο του 
και παραξενεύτηκε για το ενδιαφέρον του φοιτητή της Ια-
τρικής περί τη γλυπτική τέχνη, αλλά δεν άργησε να εντυπω-
σιαστεί βαθύτατα από την πάστα του νεαρού αυτού παιδιού, 
που αγαπούσε με φλογερό πάθος την ομορφιά που έβγαινε 
από τη σμίλη του.

«Υποθέτω», του είπε μια μέρα, ένα μήνα ύστερα από την 
πρώτη φορά που ήρθε στο εργαστήριό του, «ότι παρακολου-
θείς κανονικά τα μαθήματά σου στο πανεπιστήμιο. Το υπο-
θέτω επειδή δεν έρχεσαι ποτέ τις πρωινές ώρες».

«Ασφαλώς! Δεν έχω λείψει ούτε μία ώρα. Αυτός είναι ο 
λόγος που έρχομαι εδώ μόνο απόγευμα, επειδή τις πρωινές 
ώρες παρακολουθώ τις παραδόσεις και τα εργαστήρια».

Ο γλύπτης τον κοίταξε διεισδυτικά.
«Ο φίλος μου ο καθηγητής μού είπε ότι είσαι πολύ καλός 

φοιτητής».
Ήταν πράγματι. Διάβαζε μέχρι αργά τη νύχτα, επειδή ήθε-

λε να περνά όλα τα μαθήματα και τα εργαστήρια χωρίς να δί-
νει δικαιώματα. Η γνώμη που είχε ο καθηγητής γι’ αυτόν τον 
ευχαρίστησε, αλλά δεν έκανε κανένα σχόλιο. Περιορίστηκε 
απλώς σ’ ένα αμήχανο ανασήκωμα των ώμων του.

«Πότε μελετάς;» ρώτησε άξαφνα ο γλύπτης.
«Το βράδυ. Μέχρι αργά…»
«Μέχρι αργά λοιπόν… Και πότε κοιμάσαι;»
Ο Χάρης χαμογέλασε συνεσταλμένα.
«Κοιμάμαι πολύ βαθιά και λίγες ώρες ύπνου μού είναι 

αρκετές».
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Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγη ώρα, ο γλύπτης τον κοί-
ταξε διεισδυτικά.

«Πες μου την αλήθεια, νεαρέ. Είσαι βέβαιος ότι θέλεις 
να γίνεις γιατρός;» ρώτησε αναπάντεχα, αιφνιδιάζοντάς τον.

Η απάντηση ξέφυγε αθέλητα από τα χείλη του Χάρη.
«Οι γονείς μου θέλουν να γίνω». Μόλις ξεστόμισε τις λέ-

ξεις, μετάνιωσε, αλλά ήταν πια αργά. Ωστόσο η ειλικρίνειά 
του εντυπωσίασε τον γλύπτη, ο οποίος παρέμεινε σιωπηλός 
κοιτάζοντάς τον για μερικές στιγμές.

«Αυτό σημαίνει ότι εσύ δε θέλεις. Τότε γιατί άρχισες να 
σπουδάζεις κάτι που είναι έξω από τα ενδιαφέροντά σου;»

Ήταν η πρώτη φορά που ο Χάρης έκανε τούτη την κου-
βέντα, ωστόσο δεν αισθανόταν καθόλου άβολα. Ήταν, σκέ-
φτηκε, σαν να έβγαζε ένα βάρος από πάνω του.

«Δεν είναι έτσι. Ή μάλλον δεν είναι ακριβώς έτσι. Η επι-
λογή ήταν των γονιών μου, αλλά μέχρι τη στιγμή που ξεκι-
νούσα για την Αθήνα δεν είχα καταλάβει τι ήταν αυτό που 
θα ήθελα να γίνω. Δεν το είχα καν υποψιαστεί. Το κατάλαβα 
όταν για πρώτη φορά ανέβηκα στον Παρθενώνα… Βεβαιώ-
θηκα όταν άρχισα να σας βλέπω να δίνετε ζωή στο μάρμα-
ρο. Ήταν τύχη αγαθή που σας γνώρισα… που έτυχε να είστε 
φίλος με τον καθηγητή μου».

«Τότε, νεαρέ, γιατί δεν αφήνεις την Ιατρική και να έρθεις 
να μάθεις κοντά μου;» ρώτησε ο γλύπτης κι είδε αμέσως να 
αναδύεται θλίψη από τα μάτια του νεαρού φοιτητή.

«Για πολλούς λόγους… Θα ήταν όμως πολύ ωραίο για να 
είναι αληθινό…» είπε και, για πρώτη φορά από τότε που τον 
γνώρισε, η φωνή του ήταν σπασμένη.

Ήταν η πρώτη και τελευταία φορά που έκαναν αυτή την 
κουβέντα, ωστόσο ο γλύπτης ήταν ήδη εντυπωσιασμένος από 
το πάθος τούτου του παιδιού για τη γλυπτική τέχνη, που φο-
ρές τον έκανε να γυρίζει πολλά χρόνια πίσω, στα νιάτα του, 



24 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΡΑΚΗΣ

© Γιώργος Πολυράκης, 2016/ © ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., 2016

τότε που και στα δικά του στήθη ένιωθε να καίει η ίδια φω-
τιά. Χωρίς να το πολυσκεφτεί, αποφάσισε να τον διδάξει. Να 
του μάθει την τέχνη του. Αν είχε ταλέντο, θα ήταν κρίμα να 
πάει χαμένο. Χωρίς χρονοτριβή, άρχισε να του μαθαίνει, κι 
έξι μήνες αργότερα είχε πεισθεί για την επιδεξιότητά του και 
την ικανότητά του να μαθαίνει τόσο γρήγορα.

Κάποια μέρα δεν κρατήθηκε και του μίλησε, λέγοντάς του 
αυτό ακριβώς που αισθανόταν.

«Αν, νεαρέ, γίνεις χειρούργος όταν τελειώσεις την Ιατρι-
κή κι αν χειρίζεσαι το νυστέρι με την ίδια επιδεξιότητα που 
χειρίζεσαι τα δικά μου εργαλεία, θα γίνεις κορυφαίος!»

Χειρουργός είναι το σωστό, όχι χειρούργος… Χειρουργός, 
όπως μουσουργός, πλαστουργός κτλ., κι όχι χειρούργος, όπως 
ραδιούργος, κακούργος κτλ., σκέφτηκε ο Χάρης, ενώ τα μά-
τια του έλαμπαν από ικανοποίηση ακούγοντας τα λόγια του 
ανθρώπου που θεωρούσε πια δάσκαλό του. Την ημέρα που 
τον αποχαιρετούσε για να πάει να πολεμήσει στην Κρήτη, τα 
μάτια και των δύο είχαν βουρκώσει.

Απορροφημένος από τόσες και τόσες θύμησες, ο Χάρης 
έφτασε στο σπίτι του. Ήταν μεγάλο κι όμορφο, μ’ ένα βαθύ 
υπόγειο, πολύ δροσερό, όπου φύλαγαν το γάλα σε πλατιές 
γαβάθες κι όπου χτυπούσαν το βούτυρο. Σε μια γωνία ήταν 
το μεγάλο βαρέλι του κρασιού, που ήταν καμωμένο από κόκ-
κινα σταφύλια δίχως κουκούτσι.

Το σπίτι, εκτός από τη σάλα και την κουζίνα, είχε τέσσε-
ρα ακόμη δωμάτια με ψηλά παράθυρα. Στη σάλα, εκτός από 
τ’ άλλα καθίσματα, υπήρχε μια κουνιστή πολυθρόνα βαμμέ-
νη άσπρη και πάνω από το τραπέζι υπήρχε ένα βάζο με λου-
λούδια κι ένα αρχινισμένο εργόχειρο της μάνας του, που ποτέ 
δεν ήξερες πότε θα ολοκληρωνόταν. Οι κουρτίνες στα παρά-
θυρα κρέμονταν από μεγάλα ροζ δαχτυλίδια και, γενικά, όλο 
το σπίτι ευωδίαζε απλότητα και καθαριότητα. Παντού κυ-
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ριαρχούσε η παρουσία και η προσωπικότητα της μάνας του, 
αλλά και μια πρωτόφαντη αγνότητα. Σ’ αυτό το σπίτι η μάνα 
του έπλαθε τα όνειρα για τα παιδιά της.

Ο Χάρης ξεπέζεψε μπαίνοντας στην αυλή κι είδε τη μάνα 
του στον κήπο να τον κοιτάζει εξεταστικά.

«Μάνα, του κυνηγού το πιάτο δέκα φορές είν’ αδειανό και 
μια φορά γεμάτο», είπε ο Χάρης προλαβαίνοντάς την. Εκεί-
νη ωστόσο δε φαινόταν να έχει διάθεση για αστεία. Σκούπι-
σε τα χέρια της με την ποδιά της και τον πλησίασε σοβαρή.

«Πριν από καμιά ώρα, γιε μου, ήρθε ένας κολίγος του αφέ-
ντη Καραδήμου κι είπε ότι ο γιος του αφέντη είναι άρρωστος 
και σου ζητούν να πας να τον δεις στο κονάκι, κι εγώ…» 

Η ψυχή του Χάρη σφίχτηκε ακούγοντάς την. Ο Καραδή-
μος ήταν μεγαλοτσιφλικάς, από τους μεγαλύτερους του κά-
μπου, και το τσιφλίκι του συνόρευε με τη δική τους γη. Αλ-
λά μέχρις εκεί. Πέρα από τα κοινά σύνορα, δεν είχαν καμία 
άλλη σχέση και βέβαια δεν ήταν αφέντης τους, αλλά για τη 
μάνα του ήταν δύσκολο να αποτινάξει από πάνω της χρόνων 
συνήθειες. Από τότε που γεννήθηκε μέχρι που έγινε μάνα, 
ζούσε μ’ έναν Τούρκο αφέντη πάνω από το κεφάλι της. Τώ-
ρα η Θεσσαλία ήταν ελεύθερη, εκείνη είχε δική της γη, αλλά 
έναν μεγαλοτσιφλικά σαν τον Καραδήμο τον έβλεπε γι’ αφέ-
ντη! Ο Χάρης αναστέναξε σ’ αυτή τη σκέψη. Κάποια πράγ-
ματα, όταν φωλιάσουν στην ψυχή, δεν ξεκολλούν με τίποτα 
από εκεί. Αυτό γινόταν τώρα με τη μάνα του. Πάντως το ότι 
θα έκανε γι’ άλλη μια φορά τον γιατρό τού ήταν δυσάρεστο, 
αλλά δε γινόταν να το αποφύγει.

«Τι έχει ο γιος του Καραδήμου; Είπε τίποτα σχετικό ο κο-
λίγος;» ρώτησε προσδοκώντας μια καθησυχαστική απάντηση.

«Από το άλογο έπεσε…»
«Από το άλογο;»
«Ναι, γιε μου…»
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«Πού χτύπησε; Είπε τίποτα ο κολίγος;»
«Όχι. Τίποτα».
Ο Χάρης έμεινε σκεφτικός. Μια πτώση από άλογο θα μπο-

ρούσε να μην είναι τίποτα, αλλά θα μπορούσε να είναι και 
κάτι πολύ σοβαρό. Ανάλογα με το πού χτύπησε πέφτοντας 
ο αναβάτης. Ένα χτύπημα στην κοιλιά θα μπορούσε να ση-
μαίνει εσωτερική αιμορραγία. Ένα χτύπημα στο κεφάλι κάτι 
πολύ χειρότερο. Ενώ τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά αν 
είχε χτυπήσει στα χέρια ή και στα πόδια. Ένας βαθύς ανα-
στεναγμός ξέφυγε από το στήθος του καθώς έκανε τέτοιους 
συλλογισμούς ξανά και ξανά. Στράφηκε στη μάνα του, παίρ-
νοντας την απόφασή του.

«Θα πλυθώ, θα αλλάξω και θα πάω», είπε, βλαστημώντας 
μέσα του όποιους επέμεναν να τον θεωρούν γιατρό. Εκτός, 
φυσικά, από τους δικούς του ανθρώπους.

* * *

Μια ώρα αργότερα, ο Χάρης κάλπαζε κατευθυνόμενος στο 
κονάκι του Κωνσταντίνου Καραδήμου. Υπολόγιζε ότι με γρή-
γορο καλπασμό χρειαζόταν τουλάχιστον μισή ώρα για να φτά-
σει, επειδή το κονάκι του μεγαλοτσιφλικά βρισκόταν στη μέση 
ενός απέραντου τσιφλικιού, το οποίο είχε περάσει στα χέρια 
του Καραδήμου κατά τρόπο περίεργο και ανεξιχνίαστο για 
τους κατοίκους του κάμπου.

Ο πατέρας του Καραδήμου ήταν κολίγος στο τσιφλίκι 
ενός Τούρκου. Η οικογένειά του ήταν κολίγοι πάππου προς 
πάππου. Σ’ εκείνο το τσιφλίκι γεννήθηκε ο Κωνσταντίνος, ο 
οποίος κέρδισε την αγάπη και την ευγνωμοσύνη του Τούρκου 
την ημέρα που του έσωσε τη ζωή, κι από τότε ο αφέντης τον 
είχε σαν παιδί του. Εκείνη την ημέρα ο Καραδήμος δε θα την 
ξεχνούσε ποτέ, επειδή είχε αποτελέσει ορόσημο στη ζωή του.
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Ήταν ένα καυτό απομεσήμερο κατά τα τέλη Μαΐου. Η 
θερμοκρασία είχε ανέβει σε ασυνήθιστα για τέτοια εποχή 
επίπεδα και για περισσότερες από δεκαπέντε ημέρες ο κά-
μπος έβραζε, λες κι ήταν κατακαλόκαιρο.

Εκείνο το απομεσήμερο ο Τούρκος είχε βγει καβάλα στο 
άλογο και κυκλοφορούσε ανάμεσα στους κολίγους που δού-
λευαν ιδροκοπώντας στα χωράφια του. Κάποια στιγμή ξεπέ-
ζεψε, αλλά, καθώς βάδιζε απρόσεκτα, πάτησε κάτι ανάμεσα 
στα χόρτα, που αμέσως αποδείχτηκε ότι ήταν μια εξαιρετικά 
οργισμένη οχιά. Σήκωσε όρθιο το σώμα της, από το ανοιχτό 
στόμα της πετάχτηκε η διχαλωτή γλώσσα της κι ύστερα, με 
ταχύτητα αστραπής, έμπηξε στη γάμπα του Τούρκου τα δύο 
μεγάλα και κυρτά δόντια που είχε στην άνω σιαγόνα, χύνο-
ντας στο αίμα του μια μεγάλη ποσότητα από το δραστικότε-
ρο δηλητήριο της ελληνικής υπαίθρου. 

Ο Τούρκος έπεσε στο έδαφος ουρλιάζοντας περισσότερο 
από τρόμο και λιγότερο από τον πόνο που του προξενούσε 
το δηλητήριο. Ήξερε ότι οι οχιές όταν ξυπνούν από τη χει-
μερία νάρκη τους έχουν γεμάτους τους αδένες τους από δη-
λητήριο και πανικοβλήθηκε σαν σκέφτηκε ότι η οχιά εκείνη 
ήταν πιθανόν να μην είχε προφτάσει να δαγκώσει τίποτ’ άλ-
λο από την ώρα που είχε ξυπνήσει. Σ’ αυτή την περίπτωση, 
οι αδένες της θα ήταν γεμάτοι…

Οι κολίγοι πέτρωσαν αντικρίζοντας τη σκηνή, όχι όμως και 
ο νεαρός τότε Καραδήμος, που βρισκόταν ανάμεσά τους… 
Χωρίς χρονοτριβή, γονάτισε, ακινητοποίησε το πόδι του αφέ-
ντη του και, βγάζοντας το ζωνάρι του, το έδεσε σφιχτά μια 
σπιθαμή πιο πάνω από τις δύο τρύπες που είχαν κάνει στο 
δέρμα τα δόντια της οχιάς. Έπειτα τράβηξε το κυρτό μαχαί-
ρι που ήταν περασμένο στη ζώνη του Τούρκου και αποφα-
σιστικά έκανε στο δέρμα δύο βαθιές χαρακιές σταυρωτά, 
ακριβώς εκεί όπου το φίδι είχε μπήξει τα δόντια του. Αμέσως 
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μετά έσκυψε χωρίς δισταγμό, κόλλησε τα χείλη του στην πλη-
γή, ρούφηξε όσο αίμα μπορούσε και το έφτυσε, ενώ ο Τούρ-
κος τον κοίταζε με γουρλωμένα από κατάπληξη μάτια, έχο-
ντας σταματήσει να ουρλιάζει. Ο Καραδήμος έκανε το ίδιο 
ξανά και ξανά, χωρίς να σκεφτεί ότι, αν υπήρχε κάποια πλη-
γή στο στόμα του, έστω και πολύ μικρή, θα κινδύνευε και η 
δική του ζωή. Όταν κουράστηκε, σταμάτησε. Είχε ρουφήξει 
αρκετό αίμα και μαζί με αυτό και το δηλητήριο, σώζοντας τη 
ζωή του αφέντη του. Ύστερα τον βοήθησε ν’ ανέβει στο άλο-
γο και πήγε μαζί του στο κονάκι.

Ο Τούρκος αποδείχτηκε ότι δεν ήταν αχάριστος. Όταν 
έφτασαν στο κονάκι, έμπασε μέσα τον νεαρό και τον κέρασε 
δροσερό σερμπέτι, αλλά όση ώρα ήταν μαζί δε σταμάτησε να 
τον κοιτάζει, σαν να μην πίστευε ότι ήταν άνθρωπος αυτός ο 
νεαρός που καθόταν απέναντί του. Στα μάτια του φάνταζε κά-
τι περισσότερο από άνθρωπος. Αλλά και τις μέρες που ακο-
λούθησαν δε σταμάτησε στιγμή να τον απασχολεί αυτό που 
έμοιαζε ακατανόητο στη σκέψη του. Τόσοι δούλοι ήταν κοντά 
του την ώρα που τον δάγκωσε το φίδι αλλά κανείς δεν έκανε 
το παραμικρό για να τον βοηθήσει. Κανείς εκτός από εκείνο 
τον νεαρό. Δούλος ήταν κι εκείνος, ήξερε ότι ο αφέντης του 
είχε δικαίωμα ζωής και θανάτου πάνω του, ότι θα μπορούσε 
να τον αποκεφαλίσει ή να τον παλουκώσει με το παραμικρό, 
κι όμως έπαιξε, χωρίς τον παραμικρό δισταγμό, τη δική του 
ζωή κορόνα γράμματα για να τον σώσει. Αυτό δεν μπορού-
σε να μην το έχει δει ο Αλλάχ. Άρα κι ο ίδιος έπρεπε να φα-
νεί δίκαιος στα μάτια Του. Αυτό ήταν το σωστό και το δίκαιο.

Δε χρειάστηκε να το πολυσκεφτεί, ούτε προβληματίστηκε 
για τον τρόπο με τον οποίο θα ευεργετούσε τον σωτήρα του. 
Από καιρό είχε αποφασίσει να αντικαταστήσει τον επιστά-
τη που είχε στο τσιφλίκι του, ο οποίος είχε αρχίσει να τα χά-
νει, ίσως επειδή είχε γεράσει και οι κολίγοι όχι μόνο δεν τον 
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λογάριαζαν αλλά και έκαναν του κεφαλιού τους όταν νόμι-
ζαν ότι τους έπαιρνε. Εκείνος ο νεαρός λοιπόν θα ήταν ό,τι 
έπρεπε για να τους επιβληθεί. Χωρίς να χάσει περισσότερο 
χρόνο, τον κάλεσε να έρθει στο κονάκι, τον κέρασε λουκου-
μάδες και δροσερό σερμπέτι και του είπε ότι από εκείνη τη 
στιγμή θα γινόταν επιστάτης στο απέραντο τσιφλίκι του. Ο 
νεαρός, αφού ξεπέρασε την αρχική του έκπληξη, έσκυψε να 
φιλήσει το αριστερό πόδι του αφέντη του, ωστόσο εκείνος όχι 
μόνο δεν τον άφησε αλλά τον κράτησε όρθιο, πιάνοντάς τον 
από τις μασχάλες, κι ύστερα τον φίλησε και στα δύο μάγου-
λα, εκδηλώνοντας γι’ άλλη μια φορά την ευγνωμοσύνη του.

Πριν περάσει πολύς καιρός, ο Τούρκος βεβαιώθηκε ότι 
σωστότερη επιλογή δε θα μπορούσε να έχει κάνει. Ο Καρα-
δήμος ήταν μόνο είκοσι δύο χρόνων αλλά ήταν μεγαλόσωμος, 
χειροδύναμος, είχε αγριωπή θωριά κι έδειχνε μεγαλύτερος.
Γρήγορα αποκατέστησε την τάξη στο τσιφλίκι, που είχε αρ-
χίσει να διασαλεύεται εξαιτίας της ανημποριάς και του ήπιου 
χαρακτήρα του προηγούμενου επιστάτη. Σύντομα οι κολίγοι 
άρχισαν να τον φοβούνται πιο πολύ από τον Τούρκο αφέντη. 
Ο Καραδήμος έβαλε όρους κι αλίμονο σ’ όποιον τους παρά-
βαινε. Σύμφωνα με αυτούς, κανείς κολίγος δεν μπορούσε να 
απομακρυνθεί από το κτήμα χωρίς γραπτή άδεια του Τούρ-
κου αφέντη ή του επιστάτη. Υποχρέωσε επίσης τους κολί-
γους να εργάζονται και τις Κυριακές, να μην παντρεύονται, 
να αρνούνται να φιλοξενηθούν ή να φιλοξενήσουν κάποιον 
και να μην κυκλοφορούν μετά τη δύση του ήλιου. Αποκορύ-
φωμα του εξευτελισμού ήταν ότι, όπως και ο Τούρκος αφέ-
ντης, ο επιστάτης υποχρέωνε τις ανύπαντρες κοπέλες και τις 
παντρεμένες γυναίκες να του συγυρίζουν το σπίτι και να του 
κάνουνε τα κέφια.

Λίγους μήνες μετά την προσάρτηση της Θεσσαλίας, ο 
Τούρκος βρέθηκε πεθαμένος στο κρεβάτι του. Ειπώθηκε ότι 
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πέθανε από «φυσικά αίτια», καθώς ήταν πολύ προχωρημέ-
νης ηλικίας, αλλά κανείς δε θα ορκιζόταν ότι δεν είχε βάλει 
το χέρι του ο Καραδήμος. Πάντως ήταν αλήθεια ότι ο Τούρ-
κος τον είχε σαν παιδί του από τότε που του έσωσε τη ζωή 
μετά το δάγκωμα της οχιάς και τα τελευταία χρόνια τού είχε 
παραχωρήσει το καλύτερο δωμάτιο στο κονάκι του, όπου ο 
Καραδήμος ζούσε σαν αφέντης.

Όταν ο Τούρκος πέθανε, ο Καραδήμος βρέθηκε με το 
απέραντο τσιφλίκι και το κονάκι να έχουν περάσει στην ιδιο-
κτησία του. Κανείς δεν έμαθε ποτέ πώς έγινε αυτό. Άλλοι 
έλεγαν ότι ήταν δωρεά του Τούρκου στον Καραδήμο, επει-
δή του είχε σώσει τη ζωή πριν από χρόνια –η ιστορία με το 
δάγκωμα της οχιάς είχε γίνει γνωστή σ’ όλο τον κάμπο, κά-
τι για το οποίο είχε φροντίσει επιμελώς και αποτελεσματικά 
ο ίδιος ο Καραδήμος– κι άλλοι ότι είχε αγοράσει το τσιφλί-
κι με χρήματα που αόριστες πληροφορίες έλεγαν ότι είχαν 
έρθει από το εξωτερικό. Αυτό που δεν μπορούσε να αμφι-
σβητηθεί ήταν ότι ο Καραδήμος είχε κιτάπια, επίσημα χαρ-
τιά δηλαδή, με τα οποία το τσιφλίκι του Τούρκου περνούσε 
στην ιδιοκτησία του, καθιστώντας τον έναν από τους σημα-
ντικότερους αλλά και από τους πιο στυγνούς συνάμα τσιφλι-
κάδες του θεσσαλικού κάμπου.

Όταν το τσιφλίκι πέρασε στα χέρια του, ο Καραδήμος δεν 
άλλαξε κανέναν από τους σκληρούς όρους που είχε επιβάλει 
στους κολίγους όταν ήταν επιστάτης. Αντιθέτως, έγινε ακόμη 
σκληρότερος. Το μόνο που άλλαξε ήταν το μικρό του όνομα. 
Τα χρόνια που ήταν κολίγος κι ο ίδιος κι έπειτα επιστάτης, 
όλοι τον φώναζαν Ντίνο. Από τη στιγμή όμως που έγινε τσι-
φλικάς, απαιτούσε να τον αποκαλούν Κωνσταντίνο όσοι τον 
φώναζαν με το μικρό του όνομα.

Ένας βαθύς αναστεναγμός ξέφυγε από το στήθος του Χά-
ρη, καθώς αυτές οι σκέψεις κλωθογύριζαν στο μυαλό του. Η 
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Θεσσαλία ήταν ελεύθερη εδώ και είκοσι χρόνια, ωστόσο τί-
ποτα δεν είχε αλλάξει στη ζωή των κολίγων του θεσσαλικού 
κάμπου. Η γη απλώς είχε αλλάξει χέρια και τον Τούρκο δυ-
νάστη είχε διαδεχτεί ο Έλληνας, ο οποίος πολύ συχνά απο-
δεικνυόταν χειρότερος του προκατόχου του. Οι κολίγοι δού-
λευαν σκληρά στα χωράφια και ήταν υποχρεωμένοι να δίνουν 
στον τσιφλικά το μισό ή τα τρία τέταρτα της παραγωγής και 
να στέλνουν τη γυναίκα ή την κόρη τους να ζυμώνει και να 
ψήνει το ψωμί του αφέντη, ο οποίος εξουσίαζε και το σώμα 
τους. Κατοικούσαν σε τρώγλες ή καλύβες και πολλοί διέμε-
ναν στον ίδιο χώρο με τα βόδια ή τα γαϊδούρια τους. Η τρώ-
γλη βεβαίως ή η καλύβα ανήκαν στον τσιφλικά, ο οποίος είχε 
δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τους κάνει έξωση. Όταν πέθαι-
νε κάποιος κολίγος, η έξωση ήταν σίγουρη στην περίπτωση 
που άφηνε πίσω του μικρά παιδιά, τα οποία δεν μπορούσαν 
να δουλέψουν στα χωράφια. Κι αν τύχαινε να επισκεφθεί ο 
τσιφλικάς τον χώρο όπου έμενε ένας κολίγος, ο τελευταίος 
ήταν υποχρεωμένος να γονατίσει για να υποδεχτεί τον αφέ-
ντη, να χτυπήσει το πάτωμα με το μέτωπο τρεις φορές και στη 
συνέχεια να φιλήσει το αριστερό πόδι του. 

Ο Χάρης αισθανόταν ότι η οικογένειά του ήταν τυχερή, 
επειδή είχαν δική τους γη και επομένως δεν είχαν κανέναν 
αφέντη στο κεφάλι τους. Ωστόσο δεν ήταν το ίδιο τυχεροί και 
κάποιοι άλλοι κολίγοι, οι οποίοι είχαν δανειστεί για να αγο-
ράσουν γη και βρέθηκαν χρεωμένοι, καθώς οι δόσεις και οι 
φόροι ήταν δυσβάσταχτοι, με αποτέλεσμα να τους γίνεται κα-
τάσχεση σε ό,τι είχαν αγοράσει και να γίνονται ξανά κολίγοι. 
Με τις σκέψεις αυτές να τον τυραννούν, ο Χάρης δεν κατά-
λαβε πότε έφτασε στο κονάκι του Καραδήμου.

Ξεπέζεψε και ένας υπηρέτης τον οδήγησε μέσα στο τερά-
στιο σπίτι, που κάποτε ανήκε στον Τούρκο.

Ο Καραδήμος μάλλον τον είχε δει από κάποιο παράθυρο 
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να φτάνει, γιατί τον περίμενε όρθιος στη μέση του σαλονιού. 
Ο Χάρης τον είχε συναντήσει κι άλλες φορές, αλλά και τούτη 
δεν μπόρεσε να μην κάνει την ίδια σκέψη που έκανε πάντα. 
Ο μεγαλοτσιφλικάς ήταν ένας άντρας εντυπωσιακός στη θω-
ριά. Ψηλόκορμος, σίγουρα με κάμποσες παραπάνω οκάδες 
πάνω του, με πυκνά γκρίζα μαλλιά, παχύ μουστάκι, σμιχτά 
φρύδια και μαύρα μάτια που σε κοίταζαν σαν να σε διαπερ-
νούσαν, προξενούσε με την πρώτη ματιά ένα είδος σεβασμού 
ανάμεικτου με αρκετά μεγάλη δόση φόβου. Ο Χάρης υπολό-
γιζε ότι θα ήταν γύρω στα πενήντα.

Μόλις είδε τον «γιατρό», έκανε δυο βήματα μπροστά και 
του έδωσε το χέρι.

«Καλώς ήρθες, γιατρέ! Σ’ ευχαριστώ για τον κόπο σου», 
είπε, κι ο Χάρης αισθάνθηκε σαν να του έσφιγγε το χέρι τα-
νάλια.

«Δεν υπάρχει λόγος. Αλλά πρέπει να σας πω, κύριε Κα-
ραδήμο, ότι δεν είμαι ακόμη γιατρός. Μόνο το τρίτο έτος έχω 
τελειώσει και συνεπώς…»

«Ξέρω», τον διέκοψε ο Καραδήμος. «Αλλά έχω πάρει πλη-
ροφορίες για σένα. Και μου λένε ότι είσαι καλός και προπα-
ντός ειλικρινής. Όταν δεν μπορείς να κάνεις κάτι, το λες. Αυ-
τό το θεωρώ πολύ τίμιο».

«Σας ευχαριστώ πολύ».
«Καθόλου. Να σου πω τώρα για τον γιο μου πριν περά-

σουμε δίπλα που έχει πλαγιάσει».
Τον κρατούσε όρθιο. Ο Χάρης σκέφτηκε ότι θα μπορού-

σε να του είχε πει να καθίσει και μέσα του παρακάλεσε να 
περνούσε η ώρα και να έφευγε από τούτο το μέρος όσο γρη-
γορότερα γινόταν.

«Αυτό είναι το σωστό. Πέστε μου τι συνέβη. Εγώ ξέρω 
απλώς ότι έπεσε από το άλογο, αλλά δε γνωρίζω πότε ούτε 
σε ποιο μέρος του σώματός του χτύπησε».
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«Στον ώμο χτύπησε και δεν μπορεί να κουνήσει το χέρι…»
«Πότε έγινε αυτό;»
«Κατά το απομεσήμερο. Δεν ξέρω πώς έγινε αλλά είναι 

ξεροκέφαλος και δεν καταλαβαίνει. Δείχνει μεγάλη αποκο-
τιά και, ό,τι και να του λέω, κάνει παλαβωμάρες όταν ανε-
βαίνει σε άλογο…» Φάνηκε ότι ήθελε να πει και κάτι άλλο, 
αλλά δεν αποτέλειωσε τη φράση του.

«Ας πάμε λοιπόν να δούμε τι έπαθε ο νεαρός».
Πέρασαν στο διπλανό δωμάτιο και ο Χάρης διαπίστω-

σε με την πρώτη ματιά ότι ο νεαρός Καραδήμος ήταν φτυ-
στός ο πατέρας του. Μόλις τους είδε να μπαίνουν, ανακάθι-
σε στο κρεβάτι.

«Καλησπέρα, παλικάρι μου», είπε μ’ ένα χαμόγελο ο Χά-
ρης, προσπαθώντας να παραστήσει τον ψύχραιμο.

«Καλησπέρα, γιατρέ».
Ο Χάρης είδε τον φόβο στα μάτια του.
«Πώς σε λένε, παλικάρι μου;»
«Μάνο».
«Άκουσέ με, Μάνο. Ξέρω ότι χτύπησες στον ώμο πέφτο-

ντας από το άλογο. Σε ποιον ώμο χτύπησες;»
«Εδώ», απάντησε ο νεαρός, δείχνοντας τον αριστερό ώμο.
«Πονάς;»
«Πολύ!»
«Από την ώρα που χτύπησες, ο πόνος δυνάμωσε, ελαττώ-

θηκε ή είναι ο ίδιος;» Έκανε αυτές τις ερωτήσεις βρισκόμε-
νος σε μεγάλη αμηχανία, επειδή δεν ήξερε τι θα μπορούσε 
να κάνει αν ήταν σοβαρό το χτύπημα.

«Όταν είμαι ήσυχος, δεν πονάω καθόλου, αλλά, με την 
παραμικρή κίνηση, πονάω πολύ».

Η απάντησή του μπέρδεψε τον Χάρη αντί να τον διαφω-
τίσει. Γύρισε και κοίταξε τον Κωνσταντίνο Καραδήμο, που 
στεκόταν δίπλα του παρακολουθώντας σιωπηλός τη συζήτηση.
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«Πρέπει να τον βοηθήσουμε να γδυθεί από τη μέση και 
πάνω».

Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε δει κανέναν άλλο εκτός 
από τον πατέρα του νεαρού και αναρωτήθηκε πού να βρι-
σκόταν η μάνα του.

«Άσ’ το σε μένα αυτό, γιατρέ», είπε ο Καραδήμος και πλη-
σίασε το κρεβάτι του μοναχογιού του. Άρχισε να του βγάζει 
τα ρούχα και ο Χάρης απόμεινε έκπληκτος παρακολουθώ-
ντας τις κινήσεις του. Δε θα μπορούσε να πιστέψει αν δεν 
το έβλεπε ότι ο σκληρός εκείνος άντρας ήταν ικανός για τό-
σο λεπτές, σχεδόν τρυφερές, κινήσεις. Ακόμα και το τραχύ 
πρόσωπό του είχε γλυκάνει, κι ο Χάρης σκέφτηκε κοιτάζο-
ντάς τον ότι έτρεφε μεγάλη αγάπη και είχε τρομερή αδυνα-
μία στον μοναχογιό του.

Όταν ο νεαρός έμεινε γυμνός από τη μέση και πάνω, ο 
Χάρης τον έβαλε να καθίσει απέναντί του και με την πρώτη 
ματιά είδε ότι ο αριστερός ώμος είχε χάσει εντελώς τη στρογ-
γυλάδα του. Αμέσως υποψιάστηκε τι συνέβαινε, αλλά έπρε-
πε να βεβαιωθεί.

«Μάνο, πρόσεξε τι θα σου πω. Μπορείς να πιάσεις το δε-
ξί αυτί σου με το αριστερό χέρι;»

Ο νεαρός χαμογέλασε, σαν να άκουσε κάτι αστείο. Συνεχί-
ζοντας να χαμογελάει, προσπάθησε να πιάσει το αυτί του, αλ-
λά το χέρι του δεν μπόρεσε να φτάσει πάνω από το ύψος της 
θηλής του δεξιού μαστού. Άφησε το χέρι να πέσει άτονο, ενώ 
τα χαρακτηριστικά του προσώπου του αλλοιώνονταν από πόνο.

«Δεν μπορώ… αδύνατον… πόνεσα πολύ…» είπε και φαι-
νόταν σαν να ντρεπόταν να κοιτάξει τον πατέρα του.

«Τι έχει πάθει, γιατρέ; Το έχει σπάσει;» ρώτησε ο Κα-
ραδήμος.

«Όχι. Δεν το έσπασε». 
Είχε δει κάμποσες φορές εξαρθρήματα του ώμου, θυμό-
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ταν πολύ καλά τα συμπτώματα και την εικόνα που παρουσία-
ζε ένας ώμος που είχε βγει από τη θέση του και ήταν βέβαιος 
ότι είχε μπροστά του μια τέτοια περίπτωση.

«Τότε τι έχει;»
«Εξάρθρημα».
«Τι πράγμα;»
Γύρισε προς τον Καραδήμο, που τον κοίταζε σαν να του 

είχε απαντήσει σε κάποια ξένη γλώσσα.
«Έχει βγάλει τον ώμο του», διευκρίνισε.
Ο Καραδήμος κούνησε μερικές φορές το κεφάλι του κι 

έπειτα ρώτησε αν μπορούσε να τον βάλει στη θέση του.
Ο Χάρης είχε δει κάμποσες φορές τον καθηγητή του να 

αντιμετωπίζει εξαρθρήματα του ώμου και προσπάθησε να φέ-
ρει τις κινήσεις του στο μυαλό του. Ο καθηγητής έβαζε τον 
άνθρωπο να ξαπλώσει ανάσκελα στο κρεβάτι, γυμνός από τη 
μέση και πάνω, ύστερα έβγαζε το ένα παπούτσι του, ακου-
μπούσε την πατούσα του στη μασχάλη του βγαλμένου ώμου, 
έπιανε το χέρι από τον καρπό και λίγο κάτω από τον αγκώ-
να, έκανε ορθή γωνία στον αγκώνα και μετά τραβούσε το χέ-
ρι με δύναμη, ενώ με την πατούσα έσπρωχνε τη μασχάλη. Την 
ίδια ώρα έστριβε και το χέρι, αλλά δεν μπορούσε να θυμηθεί 
αν το έστριβε προς τα μέσα ή προς τα έξω.

«Μπορώ…» απάντησε, προσπαθώντας να κρατήσει στα-
θερή τη φωνή του.

«Καλά, γιατρέ. Κάνε τη δουλειά σου». Η ανακούφιση ήταν 
ευδιάκριτη στον τόνο της φωνής του Καραδήμου.

«Θα πονέσω;»
Ο Χάρης γύρισε και κοίταξε τον νεαρό. Είδε ότι φοβό-

ταν, αλλά προσπαθούσε να μην το δείχνει. Έπρεπε να του 
πει την αλήθεια.

«Ναι, Μάνο. Θα πονέσεις. Δε γίνεται να βάλω το χέρι στη 
θέση του χωρίς να πονέσεις».
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«Πολύ;»
«Πολύ… Αρκετά, αλλά για λίγο».
«Δε γίνεται να κάνεις κάτι, γιατρέ, για να μην πονέσω;»
«Μόνο να σου δώσω μια διπλωμένη πετσέτα, να τη δα-

γκώνεις με δύναμη. Ο πόνος θα κρατήσει λίγο. Εκτός απ’ αυ-
τό, δεν μπορώ να κάνω τίποτ’ άλλο ώστε να μην πονέσεις».

«Μπορώ εγώ, γιατρέ».
Αιφνιδιασμένος από τη φωνή, ο Χάρης στράφηκε κατά 

την πόρτα. Αμέσως αναρωτήθηκε πώς δεν την είχε ακούσει 
να μπαίνει στο δωμάτιο και να φτάνει κοντά τους.

Δίπλα στον Κωνσταντίνο Καραδήμο, στηριζόμενη σε μπα-
στούνι, στεκόταν μια γριά κυρτωμένη από τα χρόνια. Στο πρό-
σωπό της είχε αφήσει ανεξίτηλα τα σημάδια της μια ζωή γε-
μάτη βάσανα.

«Μπορώ, γιατρέ, να του δώσω μία στην ξεροκεφάλα του», 
άρχισε να λέει σηκώνοντας απειλητικά το μπαστούνι της, «να 
λιγοθυμήσει για να κάνεις τη δουλειά σου με την ησυχία σου».

Ο Χάρης τα είχε χάσει από την ξαφνική εμφάνιση και τα 
λόγια της γριάς, αλλά τον συνέφερε η φωνή του νεαρού.

«Δεν είναι ώρα για αστεία, γιαγιά».
«Αστεία; Νομίζεις ότι αστειεύομαι;» είπε εκείνη αναση-

κώνοντας το μπαστούνι και για μια στιγμή φάνηκε έτοιμη να 
του το φέρει στο κεφάλι.

«Ήσυχα, μητέρα. Ας αφήσουμε τον γιατρό να κάνει τη 
δουλειά του».

Ο Χάρης στράφηκε στον Καραδήμο.
«Η μητέρα σας;»
«Ναι, γιατρέ. Η μητέρα μου».
Ο Χάρης τής έδωσε ευγενικά το χέρι κι ύστερα πλησίασε 

τον νεαρό, που τον κοίταζε χωρίς να προσπαθεί πια να κρύ-
ψει τον φόβο του.

«Έλα τώρα, Μάνο, να βάλουμε αυτό το χέρι στη θέση του».



ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ 37

© Γιώργος Πολυράκης, 2016/ © ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., 2016

Του έδειξε πώς έπρεπε να ξαπλώσει, έβγαλε το δεξί του πα-
πούτσι κι ο Καραδήμος κι η μητέρα του τον είδαν κατάπληκτοι 
να βάζει την πατούσα του στη μασχάλη του νεαρού. Έπειτα 
έπιασε σταθερά το χέρι του από τον καρπό και κάτω από τον 
αγκώνα και το έκαμψε, κάνοντας ορθή γωνία στον αγκώνα.

«Σφίξε τα δόντια σου», είπε στον νεαρό.
Κάνοντας μια προσευχή μέσα του, ο Χάρης τράβηξε από-

τομα το χέρι στρίβοντάς το, ενώ την ίδια στιγμή έσπρωχνε τη 
μασχάλη με την πατούσα του. Ο νεαρός άφησε μια κραυγή, 
που διακόπηκε απότομα. Την ίδια στιγμή χαλάρωσε και το 
πρόσωπό του φωτίστηκε. 

«Δεν πονάω πια!»
Ένας αναστεναγμός ανακούφισης ξέφυγε από το στήθος 

του Χάρη. Αισθάνθηκε σαν να είχε ανέβει στην κορυφή του 
Ολύμπου. Τα είχε καταφέρει, αλλά, καθώς σκεφτόταν ότι δεν 
μπορούσε να θυμηθεί αν είχε στρίψει το χέρι προς τα μέσα ή 
προς τα έξω ενώ το τραβούσε, δεν αντιλήφθηκε ότι τρία ζευ-
γάρια μάτια τον κοίταζαν με θαυμασμό. Το βέβαιο ήταν ότι 
το είχε στρίψει προς τη σωστή μεριά.

Έβαλε τον νεαρό να καθίσει και παρατήρησε ότι ο ώμος 
είχε ανακτήσει τη στρογγυλάδα του.

«Πιάσε τώρα το δεξί σου αυτί. Προσεκτικά!» προέτρεψε 
τον γιο του Καραδήμου. Εκείνος έκανε άνετα την κίνηση χω-
ρίς να πονέσει.

«Ωραία!» είπε ικανοποιημένος ο Χάρης. «Ας το δέσουμε 
τώρα». Έδεσε προσεκτικά τον ώμο κι έπειτα κρέμασε με μια 
διπλωμένη πετσέτα το χέρι από τον λαιμό του Μάνου. Έδω-
σε τις απαραίτητες οδηγίες κι εκδήλωσε την πρόθεσή του να 
φύγει αμέσως, επειδή είχε ήδη νυχτώσει. Ο Καραδήμος αντέ-
δρασε ακούγοντάς τον.

«Να φύγεις, γιατρέ; Αποκλείεται! Δεν ακούς τι γίνεται 
έξω;»
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Καθώς ήταν βυθισμένος σε σκέψεις και πλημμυρισμένος 
από αγωνία για το αν θα τα κατάφερνε να βοηθήσει τον νεα-
ρό αλλά και να μην εκτεθεί ο ίδιος, ο Χάρης δεν είχε πάρει 
χαμπάρι ότι έξω γινόταν χαλασμός. Είχε ξεσπάσει μπόρα 
σαν κατακλυσμός. Την ίδια στιγμή ένας κεραυνός, αχολο-
γώντας ατέλειωτα, του τρύπησε τα τύμπανα. Άλλωστε, από 
την ώρα που ερχόταν, ο ουρανός ήταν σκεπασμένος από βα-
ριά σύννεφα και ήταν φανερό ότι θα ξεσπούσε καταιγίδα, 
αλλά εκείνος ήταν απορροφημένος από μύριους λογισμούς 
και δεν το είχε καν προσέξει. Και είχε φτάσει στο κονάκι 
με το μούχρωμα, αλλά και η απόσταση που είχε να διανύσει 
ως το σπίτι του ήταν μεγάλη και με το σκοτάδι θα ήταν δύ-
σκολη η επιστροφή. Με τέτοιο καιρό μάλιστα γινόταν ακό-
μα δυσκολότερη.

«Καλά τότε. Ας περιμένουμε να κοπάσει πρώτα…» είπε 
σκεφτικός. Ο Καραδήμος ωστόσο ήταν ανένδοτος.

«Να κοπάσει, γιατρέ; Αποκλείεται. Θα πάρει ώρα, η από-
σταση είναι μεγάλη και μπορεί να σε ξαναπιάσει στον δρό-
μο…» Έμεινε σιωπηλός σαν να σκεφτόταν κι ύστερα ρώτη-
σε τον γιατρό αν είχε όπλο μαζί του.

«Όχι. Δεν έχω», απάντησε ο Χάρης.
«Είναι επικίνδυνο τη νύχτα. Ακόμα και με καλό καιρό. Θα 

μείνεις εδώ λοιπόν απόψε, κι αύριο, με το καλό, φεύγεις». 
Ένα χαμόγελο απλώθηκε στο πρόσωπο του Καραδήμου κι 
ο Χάρης σκέφτηκε ότι ο άνθρωπος αυτός μπορούσε και να 
χαμογελάει, πράγμα που, πριν το δει, φάνταζε αδιανόητο. 
«Θα μείνεις να σε περιποιηθούμε για το καλό που μας έκα-
νες», πρόσθεσε.

«Όλη τη νύχτα; Να μείνω όλη τη νύχτα;»
«Ναι, γιατρέ. Αυτό σου λέω».
Ο Χάρης έδειχνε αμετάπειστος.
«Μα θα ανησυχήσουν οι δικοί μου. Ποιος ξέρει τι θα βά-
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λουν με το μυαλό τους αν δεν επιστρέψω. Η μάνα μου ιδίως 
δε θα κλείσει μάτι όλη τη νύχτα».

«Είναι λογικό, αλλά δε θα την αφήσουμε να αγωνιά ως 
το πρωί. Θα στείλω αμέσως έναν άνθρωπό μου να τους ενη-
μερώσει. Εκείνον που έστειλα για να σε καλέσει να έρθεις».

Ο Χάρης αντέδρασε αμέσως.
«Όχι. Αποκλείεται. Αν είναι επικίνδυνο για μένα, το ίδιο 

θα είναι και για κάποιον άλλο».
«Όχι, γιατρέ. Δεν είναι το ίδιο. Ο άνθρωπος που θα στεί-

λω είναι μεγαλωμένος κάτω από πολλές δυσκολίες. Θα τα 
καταφέρει να πάει και να γυρίσει χωρίς να δυσκολευτεί, άλ-
λωστε θα είναι και οπλισμένος. Μην έχεις έγνοια λοιπόν».

Έξω η θύελλα μαινόταν με αμείωτη ένταση και κεραυνοί 
έπεφταν ακατάπαυστα. Το λογικό ήταν να κάνει αυτό που 
πρότεινε ο Καραδήμος.

«Έστω. Ας γίνει έτσι. Θα σας παρακαλούσα όμως ο άν-
θρωπός σας να μείνει απόψε στο σπίτι μου και να επιστρέ-
ψει αύριο. Έτσι, για να είμαι κι εγώ πιο ήσυχος».

«Εντάξει, γιατρέ. Αυτό κανονίζεται».
Ωστόσο ο Χάρης παρέμενε ακόμη αναποφάσιστος. Δεν 

αισθανόταν καθόλου άνετα σε τούτο το περιβάλλον, προτι-
μούσε τη γαλήνη του δικού του σπιτικού, αλλά περισσότερο 
απ’ όλα δεν ήθελε να ταλαιπωρηθεί νυχτιάτικα και με τέτοιον 
καιρό ένας άνθρωπος εξαιτίας του.

«Μα…» πήγε να προβάλει πάλι τις αντιρρήσεις του, αλλά 
τον πρόλαβε η γριά κυρία Καραδήμου.

«Άκου να σου πω, νεαρέ», άρχισε να λέει αυστηρά και 
χτυπώντας απειλητικά το μπαστούνι της στο πάτωμα, «έξω 
πέφτουνε αστροπελέκια χωρίς σταματημό, στον κάμπο τούτη 
την ώρα υπάρχουν λύκοι, αλλά μπορεί και ληστές ακόμη να 
βρεθούν στον δρόμο σου. Θα μείνεις εδώ! Δε θέλω ν’ ακού-
σω κουβέντα!»
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Ήταν ξεκάθαρη. Τα λόγια της, το ηχόχρωμα της φωνής 
της και κυρίως τα αγριεμένα μάτια της είχαν πάνω του μια 
επίδραση σχεδόν μαγνητική. Τον έπεισε.

«Εντάξει, κυρία Καραδήμου. Θα μείνω».
«Κυρία Καραδήμου…» είπε εκείνη κοροϊδευτικά. «Για-

γιά έχεις, νεαρέ;»
«Όχι πια…»
«Να με λες γιαγιά τότε. Αυτό μ’ αρέσει». Έπειτα τους γύ-

ρισε την πλάτη και κίνησε κατά την πόρτα σιγομουρμουρί-
ζοντας «Άκου κυρία Καραδήμου…» Ο γιος της την παρακο-
λουθούσε χαμογελαστός, κι όταν εκείνη πέρασε στο διπλανό 
δωμάτιο, στράφηκε στον Χάρη.

«Δεν επιτρέπει σε κανέναν να της εναντιωθεί. Γίνεται 
ιδιαίτερα αυστηρή σ’ όποιον συμπαθεί. Η μεγάλη της αδυ-
ναμία είναι ο Μάνος, αλλά και σένα, γιατρέ, είναι φανερό 
ότι σε συμπάθησε, γι’ αυτό σου μίλησε σε αυστηρό τόνο. Ας 
περάσουμε δίπλα κι εμείς».

Μέχρι τότε ο Χάρης πίστευε ότι ο χώρος που τον είχε υπο-
δεχτεί ο Καραδήμος ήταν το σαλόνι, ωστόσο κατάλαβε ότι εί-
χε κάνει λάθος όταν τον είδε να προχωρεί και να φτάνει σε 
μια πόρτα απέναντι σ’ εκείνη που έμπαζε στο δωμάτιο όπου 
βρισκόταν ο γιος του, να την ανοίγει, να σταματάει πριν τη 
διαβεί και να τον καλεί να περάσει πρώτος.

«Έλα, γιατρέ, πέρασε μέσα. Καλώς όρισες στο σπίτι μας», 
είπε, σαν να τον υποδεχόταν εκείνη μόλις τη στιγμή.

Πέρασαν σ’ ένα μεγάλο σαλόνι με βαθιές βελούδινες πολυ-
θρόνες, βαριές κουρτίνες στα παράθυρα και πανάκριβα έπι-
πλα. Η θερμοκρασία είχε πέσει απότομα από το απόγευμα και 
περισσότερο με το ξέσπασμα της καταιγίδας, και το μεγάλο 
τζάκι ήταν αναμμένο. Τα κούτσουρα καίγονταν σπιθοβολώ-
ντας. Η γριά κυρία Καραδήμου είχε καθίσει ήδη σε μια πολυ-
θρόνα κοντά στο τζάκι, κοιτάζοντας τις φλόγες που θέριευαν. 
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Μέχρι εκείνη τη στιγμή, ο Χάρης δεν είχε αναρωτηθεί 
πού βρισκόταν η σύζυγος του Καραδήμου, ούτε γιατί δεν εί-
χε εμφανιστεί καθόλου όσην ώρα μιλούσαν με τον γιο της, 
και κυρίως γιατί δεν ήταν στο πλευρό του τη στιγμή που εκεί-
νος προσπαθούσε να βάλει τον βγαλμένο ώμο στη θέση του. 
Όλα αυτά τα ερωτήματα γεννήθηκαν μονομιάς στο μυαλό 
του μόλις μπήκε στο σαλόνι και είδε μια γυναίκα να τακτο-
ποιεί κάτι πάνω στο μεγάλο τραπέζι, με την πλάτη γυρισμέ-
νη προς το μέρος τους. Ακούγοντάς τους να μπαίνουν, εκεί-
νη γύρισε και ο Χάρης σκέφτηκε βλέποντάς τη ότι θα ήταν η 
κυρία Καραδήμου.

Ήταν μια γυναίκα κανονικού αναστήματος, με συμπαθη-
τικό πρόσωπο, αλλά δε θα την έλεγες όμορφη. Είχε τραβηγ-
μένα σε κότσο τα μαύρα της μαλλιά και τα μάτια της πήγαν 
και ήρθαν γρήγορα από τον επισκέπτη στον άντρα της. Έκα-
νε δυο βήματα προς το μέρος τους και σταμάτησε, σαν να δί-
σταζε να πλησιάσει.

Άξαφνα, ο Χάρης αισθάνθηκε αμήχανος.
Η γυναίκα μάλλον γνώριζε ποιος ήταν –και ασφαλώς θα 

το ήξερε, όπως θα ήξερε ήδη από την πεθερά της ότι ο «για-
τρός» είχε βάλει στη θέση του τον ώμο του γιου της– αλλά 
έμενε ακίνητη και σιωπηλή, με μια ερωτηματική έκφραση 
στο πρόσωπό της, σαν να φοβόταν να κάνει ένα βήμα παρα-
πάνω ή να μιλήσει. Τα μάτια της είχαν στυλωθεί στο πρόσω-
πο του Καραδήμου, παραμένοντας ακίνητα.

Η φωνή του τσιφλικά τον διέκοψε από τις σκέψεις του.
«Γιατρέ, η γυναίκα μου. Μάρθα, ο γιατρός».
Τόνισε τη λέξη «γιατρός» χωρίς να πει, όπως θα όφειλε, 

το επώνυμό του προτάσσοντας τη λέξη κύριος, και μέσα σε 
μια στιγμή ο Χάρης σκέφτηκε ότι ο οικοδεσπότης ήθελε να τον 
«κρατήσει» στη θέση του. Να του δείξει ότι, παρόλο που είχε 
σπουδάσει τρία χρόνια στην Ιατρική, παρόλο που ήξερε να 
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φερθεί όμορφα και μιλούσε ακόμα πιο όμορφα και –κυρίως– 
παρόλο που είχε αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το τραύμα 
του γιου του, για κείνον δεν ήταν παρά ο γιος ενός φτωχού 
αγρότη, που η δική του υποχρέωση απέναντί του για ό,τι εί-
χε προσφέρει στον μοναχογιό του του επέτρεψε να περά-
σει τη νύχτα του στο κονάκι, ενώ, κάτω από κανονικές συν-
θήκες, δε θα ήταν ποτέ άξιος να διαβεί ούτε την πόρτα του. 
Η υπεροψία αυτού του ανθρώπου φάνηκε στον Χάρη τόσο 
υπερβολική που καταντούσε κωμική. Αυτή η τελευταία σκέ-
ψη τού έφτιαξε αμέσως τη διάθεση και, κάνοντας μερικά βή-
ματα, πλησίασε την κυρία Καραδήμου.

«Μεγάλη μου τιμή που σας γνωρίζω, κυρία Καραδήμου», 
είπε, δίνοντάς της το χέρι. «Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία 
και ζητώ συγγνώμη για την αναστάτωση. Εξέφρασα την επι-
θυμία να γυρίσω στο σπίτι μου, αλλά ο σύζυγός σας επέμενε 
να μείνω. Βλέπετε, ο καιρός είναι άσχημος».

Το χέρι της ήταν παχουλό, κρύο και το αισθάνθηκε άψυ-
χο στην παλάμη του. Ούτε όταν το φίλησε το ένιωσε να απο-
κτά κάποια ζωή.

«Μα τι λέτε, γιατρέ… καμία αναστάτωση… Εσείς κάνατε 
τόσα για μας, για τον Μάνο μας… Καμία αναστάτωση λοι-
πόν… Χαρά μας είναι… Μόνο, σας παρακαλώ, τώρα που δεν 
είναι ο Μάνος εδώ, να τον φοβερίσετε λίγο. Να του πείτε ότι 
θα πρέπει να περάσει καιρός για να ξανανέβει στο άλογό 
του και κυρίως να προσέχει και να μην κάνει αποκοτιές…»

«Αργά… πολύ αργά είναι τώρα. Πάει καιρός από τότε που 
θα ’πρεπε να του είχατε σφίξει τα λουριά. Και οι δυο». Η αυ-
στηρή φωνή της γριάς κυρίας Καραδήμου έκοψε με το μαχαί-
ρι τα λόγια της νύφης της.

«Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω, κυρία Καραδήμου…» 
άρχισε να λέει ο Χάρης κοιτάζοντάς την, ωστόσο η τρομερή 
γριά δεν τον άφησε να συνεχίσει. 
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«Γιαγιά! Σου είπα να με λες γιαγιά!» είπε κοιτάζοντάς 
τον αυστηρά.

«Να σας λέω, λοιπόν, γιαγιά. Μεγάλη μου τιμή. Έλεγα 
λοιπόν ότι ποτέ δεν είναι αργά. Ο εγγονός σας μου φάνηκε 
λογικό παιδί και πιστεύω ότι αυτό που έπαθε θα τον συνετί-
σει. Φυσικά και θα του μιλήσω πριν φύγω, τονίζοντάς του κά-
ποια πράγματα. Έχω την αίσθηση ότι με συμπάθησε και πι-
στεύω ότι θα βάλει καλά στο μυαλό του αυτά που θα του πω».

«Τότε να έρχεσαι να μας βλέπεις συχνά», είπε η γριά αιφ-
νιδιάζοντάς τον. 

Μία εύθυμη γυναικεία φωνή με έντονη μουσικότητα στον 
τόνο της, που ακούστηκε ξαφνικά πίσω του, διέκοψε τη συ-
ζήτησή του με τη γριά κυρία Καραδήμου.

«Κωνσταντίνε, πού μας έκρυβες τόσον καιρό αυτό τον γοη-
τευτικό νεαρό κύριο;»

Ο Χάρης γύρισε ξαφνιασμένος προς τα εκεί απ’ όπου είχε 
έρθει η φωνή, ωστόσο, καθώς έστρεφε το κεφάλι, πρόφτασε 
να δει τον Κωνσταντίνο Καραδήμο που γυρνούσε προς την 
ίδια κατεύθυνση φανερά δυσαρεστημένος. Την άλλη στιγμή 
σάστισε με αυτό που αντίκρισε.

Στην κορυφή της σκάλας που οδηγούσε πάνω στεκόταν 
μια νέα γυναίκα, ακουμπώντας στο κάγκελο με το δεξί χέρι. 
Ήταν γερμένη ελαφρώς μπροστά και η κατατομή της πνιγό-
ταν στο φως που έφτανε ως εκεί από το σαλόνι. Ένα αχνό 
κυματιστό φωτοστέφανο πάνω απ’ τον σκούρο όγκο των μαλ-
λιών της έδειχνε πως ήταν ξανθιά.

Φορούσε ένα ανοιχτόχρωμο φόρεμα, απ’ αυτά που λες 
και φωτίζουν τις γυναίκες όσο υπάρχει ακόμα ήλιος. Το ξε-
θωριασμένο φως που έφτανε ως εκεί από το σαλόνι τη σκέ-
παζε με μια λάμψη σχεδόν σβησμένη. Η παρουσία της είχε 
το χρώμα του απέραντου σούρουπου, το χρώμα του καιρού, 
όπως στα παραμύθια.
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Για αρκετές στιγμές, η γυναίκα παρέμεινε ακίνητη στην 
ίδια θέση. Έπειτα άρχισε να κατεβαίνει με αργές, λικνιστι-
κές κινήσεις, που θύμισαν στον Χάρη κινήσεις αιλουροειδούς 
έτοιμου να επιτεθεί.

Επιτέλους έφτασε κοντά τους.
«Σε ξαναρωτάω, Κωνσταντίνε. Πού μας έκρυβες τόσον 

καιρό αυτό τον γοητευτικό νεαρό κύριο; Έχουμε ελάχιστες 
ευκαιρίες να συναντούμε έναν άνθρωπο του καλού κόσμου 
εδώ στο τσιφλίκι σου».

Είχε σταθεί μπροστά στον Χάρη, κοιτάζοντάς τον κατά-
ματα. Εκείνος είχε απομείνει άναυδος τόσο από την εμφάνι-
ση όσο και από τον τρόπο της.

Ήταν αναμφίβολα όμορφη. Προκλητικά όμορφη. Ξανθά 
μαλλιά, περιποιημένα φρύδια κι όμορφα αμυγδαλωτά μάτια 
στο χρώμα του μελιού. Πρόσωπο οβάλ, χείλη σαρκώδη, φιλή-
δονα. Λαιμός ψηλός και λεπτός, σαν ερωδιού. Ψηλή, με λε-
πτή μέση και προκλητικά έντονες τις καμπύλες του στήθους 
και των γοφών. Αλλά και πολύ σίγουρη για τον εαυτό της.

«Κωνσταντίνε! Δε θα με συστήσεις στον κύριο;»
Τα μάτια της είχαν μετακινηθεί από το πρόσωπο του Χά-

ρη και κοίταζαν επιτιμητικά τον Καραδήμο, ενώ τα χείλη της 
χαμογελούσαν ειρωνικά.

«Με συγχωρείς», είπε εκείνος κι έκανε τις συστάσεις. «Η 
κυρία Άννα Μπεσόν, πρώτη ξαδέρφη της γυναίκας μου. Ο 
κύριος Καμαριανός είναι ο γιατρός που έβαλε στη θέση του 
τον ώμο του Μάνου».

Αυτή τη φορά ο Καραδήμος έδειξε τους καλούς του τρό-
πους, συστήνοντας τον Χάρη με το επώνυμό του, προτάσσο-
ντας τη λέξη «κύριος», κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο 
από τον νεαρό πρώην φοιτητή.

«Χαίρω πολύ, κύριε Καμαριανέ», είπε η γοητευτική γυ-
ναίκα, τείνοντάς του πρώτη το χέρι.
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«Κι εγώ, κυρία Μπεσόν». Με μια άψογη κίνηση φίλησε 
το χέρι που του έτεινε. Ήταν ζεστό κι εντυπωσιάστηκε από 
τη δύναμη με την οποία έσφιξε το δικό του.

Εξακολουθούσαν να παραμένουν όρθιοι.
«Ώστε τελικά ο Μάνος είχε βγάλει τον ώμο του;» ρώτη-

σε η γυναίκα με το ξενικό επώνυμο απευθυνόμενη στον Κα-
ραδήμο.

«Ναι. Και ευτυχώς που ο γιατρός τον έβαλε εύκολα στη 
θέση του».

«Ευτυχώς!» είπε εκείνη μ’ ένα διφορούμενο χαμόγελο και 
πρόσθεσε: «Δεν καθόμαστε;»

Είχε μιλήσει με τον τρόπο της καλομαθημένης γυναίκας, 
που είναι συνηθισμένη να υποτάσσονται οι άλλοι στις επι-
θυμίες της, κι ωστόσο ο Χάρης είχε την αόριστη αίσθηση ότι 
κάτω από τον χαδιάρικό τόνο της φωνής της υπήρχε κάτι σαν 
προσταγή προς τον Καραδήμο, ο οποίος εξακολουθούσε να 
κρατάει όρθιο τον επισκέπτη του.

«Ναι, βέβαια!» υποτάχτηκε ο Καραδήμος στην επιθυμία 
της και στράφηκε στον Χάρη. «Κάθισε, γιατρέ».

Η ωραία γυναίκα περίμενε να καθίσει ο Χάρης και πήρε 
θέση απέναντί του. Ο Καραδήμος διάλεξε μια πολυθρόνα κο-
ντά τους, ανεξήγητα βλοσυρός κι επιφυλακτικός.

Τι συμβαίνει μ’ αυτόν; Γιατί συννέφιασε με το που εμφα-
νίστηκε η ξαδέρφη της γυναίκας του; αναρωτήθηκε ο Χάρης 
και για μια στιγμή μετάνιωσε που είχε δεχτεί την πρότασή 
του να περάσει τη νύχτα του στο κονάκι. Η γυναίκα του Κα-
ραδήμου διέκοψε τους λογισμούς του.

«Εμένα με συγχωρείτε. Πρέπει να φροντίσω να ετοιμά-
σουν το δείπνο», είπε και βγήκε από το σαλόνι.

«Ώστε λοιπόν είστε γιατρός. Τόσο νέος!»
«Όχι, κυρία μου, δεν είμαι γιατρός. Δεν τέλειωσα το πα-

νεπιστήμιο. Και δεν είμαι τόσο νέος, όπως είπατε. Αν είχα τε-
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λειώσει την Ιατρική, θέλω να πω αν συνέχιζα τις σπουδές μου, 
θα τέλειωνα πριν από δύο χρόνια. Στα είκοσι τέσσερά μου».

«Δηλαδή τώρα είστε στα είκοσι έξι;»
«Ναι, τόσο. Ακριβώς είκοσι έξι χρόνων».
«Και δεν τελειώσατε την Ιατρική; Τις σπουδές σας;»
«Όχι, κυρία μου. Δεν τις τέλειωσα».
Είχε απαλλαγεί από κάθε σάστισμα κι από την αρχι-

κή αμηχανία του, καθώς η παραμονή του τρία χρόνια στην 
πρωτεύουσα και στο πανεπιστήμιο του είχε προσδώσει έναν 
αέρα σχεδόν κοσμοπολίτικο, ήξερε πώς να φερθεί σε μια 
ωραία γυναίκα κι επιπλέον είχε περίφημη, βαθιά φωνή κι 
ένα αυτί ευαίσθητο κι έτοιμο να αρπάξει τις διακυμάνσεις 
στον τόνο της φωνής του συνομιλητή του. Και το ηχόχρω-
μα της φωνής τούτης της ωραίας γυναίκας προξενούσε μια 
ευχάριστη ταραχή. Εκείνη τώρα έδειχνε έκπληκτη, χωρίς 
ίχνος προσποίησης.

«Τότε γιατί σας αποκαλούν γιατρό;»
Ο Χάρης ανασήκωσε στιγμιαία τους ώμους χαμογελώντας.
«Προφανώς επειδή σπούδασα επί τρία χρόνια την ιατρική 

επιστήμη και έμαθα κάποια πράγματα. Μπορώ να προσφέρω 
κάποια βοήθεια σ’ όποιον τη χρειάζεται, αλλά μέχρις εκεί. Δεν 
είμαι γιατρός, δε θέλω να με λένε έτσι, αλλά δε φταίω που επι-
μένουν να με αποκαλούν και, κυρίως, να με θεωρούν γιατρό».

«Ωστόσο βάλατε τον ώμο του Μάνου στη θέση του».
«Σας είπα ότι έμαθα κάποια πράγματα αλλά, επαναλαμβά-

νω, μέχρις εκεί. Όταν δεν μπορώ να κάνω κάτι, το λέω αμέ-
σως και συστήνω στον ενδιαφερόμενο να πάει σε γιατρό στη 
Λάρισα».

Η γριά κυρία Καραδήμου είχε φύγει από το σαλόνι, χτυ-
πώντας δυνατά το μπαστούνι της στο πάτωμα.

«Πέστε μου», συνέχισε ανυπόμονα η ωραία γυναίκα. 
«Μας έχει φάει εδώ η μοναξιά κι ανυπομονούμε να μιλή-
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σουμε μ’ έναν άνθρωπο του κόσμου. Πέστε μου λοιπόν, για-
τί διακόψατε τις σπουδές σας;»

«Τις διέκοψα πριν από πέντε χρόνια, τελειώνοντας το τρί-
το έτος. Ήταν η χρονιά που ξέσπασε η Κρητική Επανάσταση. 
Το 1896. Τότε λοιπόν αποφάσισα να καταταγώ στον στρατό, 
μαζί με πολλούς άλλους ενθουσιώδεις νέους, και να πάω να 
πολεμήσω στην Κρήτη».

Τα μάτια της Άννας Μπεσόν άνοιξαν διάπλατα από έκ-
πληξη. 

«Και πήγατε; Και πολεμήσατε;»
«Ναι».
«Ωωω!» Ήταν επιφώνημα θαυμασμού αυτό που ξέφυγε 

αθέλητα από τα χείλη της. «Πρέπει να είστε πολύ γενναίος!»
«Όχι, κυρία μου. Δεν είμαι πολύ γενναίος. Τουλάχιστον 

δεν είμαι περισσότερο γενναίος από τους άλλους νέους που 
ήταν μαζί μου». Έμεινε σιωπηλός για μια δυο στιγμές κι η 
ωραία γυναίκα παρατήρησε μια ξαφνική αλλαγή στα χαρα-
κτηριστικά του προσώπου του. «Ένας από εμάς όμως ήταν 
αληθινά γενναίος… πιο πολύ απ’ όλους. Ήταν φοιτητής κι 
εκείνος στη Νομική, στην Αθήνα, αλλά παράτησε τις σπου-
δές του, κατατάχθηκε, πήγαμε μαζί στην Κρήτη. Σε μια μάχη 
τραυματίστηκε στο στήθος, κόντεψε να πεθάνει αλλά έζησε. 
Ήταν και είναι φίλος μου. Ο καλύτερος φίλος που είχα ποτέ».

Δεν περίμενε ότι εκείνη θα ρωτούσε τ’ όνομά του. Κι όμως 
το έκανε.

«Πώς τον λένε εκείνο τον γενναίο φίλο σας; Τον πιο γεν-
ναίο απ’ όλους, όπως είπατε;»

«Μαρίνο…»
«Μαρίνο τι; Δεν έχει επώνυμο;»
«Φυσικά και έχει. Αντύπας. Μαρίνος Αντύπας είναι το 

ονοματεπώνυμό του».
Μια σκιά αναδύθηκε από το βάθος των ματιών του Κα-
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ραδήμου στο άκουσμα του ονόματος του νεαρού φοιτητή της 
Νομικής. Μια σκιά που, σαν μαύρο σύννεφο, σκέπασε το 
πρόσωπό του. Αλλά ούτε ο Χάρης ούτε η ωραία γυναίκα το 
αντιλήφθηκαν.

Εκείνη δεν έπαιρνε ούτε στιγμή τα μάτια από πάνω του 
και δεν έδινε την παραμικρή σημασία στον Καραδήμο, σαν 
να μην υπήρχε. Αλλά και ο Χάρης είχε φτάσει να αγνοεί 
την παρουσία του οικοδεσπότη του, συνεπαρμένος από την 
ακατανίκητη έλξη που ασκούσε τούτη η μυστηριώδης γυναί-
κα. Οι ματιές της έμοιαζαν με στιγμές που έφευγαν και έρ-
χονταν ξανά. Μια πνοή από το άρωμά της, μια ευωδία από 
τριαντάφυλλα και γιασεμί, τον τύλιγε. Κάποια στιγμή ανα-
ρωτήθηκε τι περισσότερο θα μπορούσαν να έχουν οι μάγισ-
σες των παραμυθιών από τούτη τη γυναίκα.

«Ώστε λοιπόν διακόψατε τις σπουδές σας για να πάτε στην 
Κρήτη να πολεμήσετε; Αυτό σας τιμάει. Αλλά κάποια στιγ-
μή ο πόλεμος τελείωσε, εσείς όμως δε γυρίσατε στο πανεπι-
στήμιο. Άρα υπήρχε κάποιος βαθύτερος λόγος που σας έκα-
νε να αφήσετε την Ιατρική και όχι μόνο η επιθυμία σας να 
πάτε στον πόλεμο».

Τα όμορφα μάτια της τον διαπερνούσαν κι ο Χάρης κα-
τάλαβε ότι ήξεραν να βλέπουν βαθύτερα από την επιφάνεια. 
Για μια στιγμή σκέφτηκε ότι τούτη η γυναίκα ήταν επικίνδυ-
νη, αλλά αμέσως απόδιωξε τη σκέψη του.

«Σ’ αυτό έχετε απόλυτο δίκιο», παραδέχτηκε. Και μιλώ-
ντας ήρεμα, με σταθερή φωνή και άρθρωση, φανέρωσε τις 
μύχιες σκέψεις του για τη μεγάλη του αγάπη, τη γλυπτική, η 
οποία έγινε αιτία να μην ολοκληρώσει τις σπουδές του. «Έτσι 
είμαι φτιαγμένος από φυσικού μου. Όταν αγαπάω κάτι, αφιε-
ρώνομαι σ’ αυτό μ’ όλη τη δύναμη της ψυχής μου, αλλά δεν 
μπορώ να δοθώ και σε κάτι άλλο ταυτόχρονα. Δεν ξέρω αν 
αυτό είναι καλό ή κακό. Ξέρω ότι έτσι είμαι φτιαγμένος και 
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ότι δε γίνεται να αλλάξω». Έμεινε για λίγο σιωπηλός, ενώ 
μια βαθιά κάθετη ρυτίδα εμφανιζόταν ανάμεσα στα φρύδια 
του, σαν να σκεφτόταν. «Μάλλον δε θέλω καθόλου να αλλά-
ξω», πρόσθεσε και η βαθιά ρυτίδα εξαφανίστηκε μόλις ξε-
στόμισε τα τελευταία λόγια.

«Ώστε εκείνος ο γλύπτης σάς είπε ότι, αν γινόσασταν χει-
ρουργός κι αν τα χέρια σας χειρίζονταν το νυστέρι με την 
ίδια επιδεξιότητα που χειρίζονταν τη σμίλη, θα σώζατε πολ-
λές ζωές», είπε η ωραία γυναίκα, ενώ μια έκφραση μυστη-
ριώδης αναδυόταν από το βάθος των μελένιων ματιών της.

«Ε, ναι… Αλλά δε θα μπορούσα να γίνω κάτι που δε με 
ενδιέφερε…»

Ένας από τους ανθρώπους του Καραδήμου μπήκε στο 
σαλόνι, πλησίασε το αφεντικό του και με δουλικό τρόπο 
τού είπε κάτι τόσο σιγανά που δεν ακούστηκε. Ο Καραδή-
μος σηκώθηκε αμέσως και βγήκε μαζί του έξω, αφήνοντάς 
τους μόνους.

«Έχετε προσπαθήσει ποτέ να φτιάξετε ένα γλυπτό, οτιδή-
ποτε, μόνος; Από τότε που γυρίσατε από τον πόλεμο;»

Η ερώτησή της αιφνιδίασε τον Χάρη, αλλά μόνο για μια 
στιγμή. 

«Όχι. Έχω φέρει ωστόσο μαζί μου ένα κομμάτι μάρμα-
ρο, κάτι σαν μαρμάρινη στήλη ύψους ενός μέτρου. Το έφερα 
επιστρέφοντας με πλοίο στον Βόλο και στη συνέχεια με το 
τρένο στη Λάρισα. Από τη Λάρισα ως το σπίτι μου, το κου-
βάλησε μια βοϊδάμαξα και τώρα παραμένει στο υπόγειο, δί-
πλα στο βαρέλι με το κρασί».

«Τι θα μπορούσατε να σμιλέψετε μ’ αυτό;»
«Αυτό που με γοητεύει περισσότερο. Μια προτομή».
«Μιας γυναίκας ίσως…»
«Ναι, γιατί όχι. Αν φυσικά βρισκόταν το κατάλληλο μο-

ντέλο…»
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«Τη δική μου προτομή, ας πούμε».
Τα μάτια της γελούσαν παιχνιδιάρικα, τα μισάνοιχτα χεί-

λη της ήταν υγρά.
«Όχι», απάντησε ο Χάρης και την είδε να ξαφνιάζεται.
«Όχι; Μπορώ ν’ ακούσω γιατί;»
«Επειδή είστε πολύ όμορφη και δε θέλω να κακοπάθετε».
Εκείνη γέλασε ευχαριστημένη.
«Είμαι βέβαιη ότι δε θα κακοπάθω, αλλά…» είπε και στα-

μάτησε. Τον κοίταζε σταθερά στα μάτια, χωρίς να χαμογε-
λάει πια.

«Αλλά;»
«Εγώ, αν με χρησιμοποιούσατε ως μοντέλο, θα ήθελα να 

κάνετε την προτομή μου από τη μέση και πάνω κι όχι μόνο 
το πρόσωπο».

«Όχι», είπε πάλι ο Χάρης.
«Γιατί όχι;»
«Επειδή δε γίνεται. Σε μια τέτοια περίπτωση θα έπρεπε 

να ποζάρετε γυμνή από τη μέση και πάνω».
«Και τι μ’ αυτό; Φοβάστε μήπως σας απογοητεύσει το κορ-

μί μου;» τον ρώτησε ξεδιάντροπα, αιφνιδιάζοντάς τον.
Ο Καραδήμος, που μπήκε στο σαλόνι, τον έβγαλε από τη 

δύσκολη θέση.
«Τι λέγατε εσείς οι δύο;» ρώτησε πριν ακόμη καθίσει και 

τα μάτια του πήγαν και ήρθαν γρήγορα από τον ένα στην άλ-
λη. Η ξαδέρφη του ωστόσο είχε έτοιμη την απάντηση. Τόσο 
έτοιμη που ο Χάρης ξαφνιάστηκε αλλά και εντυπωσιάστηκε 
με την ετοιμότητά της.

«Ο γιατρός, Κωνσταντίνε, με ρώτησε πώς γίνεται να εί-
ναι γαλλικό το επώνυμό μου. Του εξήγησα λοιπόν όσο έλει-
πες ότι…»

Η Μάρθα, η γυναίκα του Καραδήμου, και η Άννα ήταν 
πρώτες ξαδέρφες από τις μανάδες τους. Η μάνα της Άννας 
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είχε παντρευτεί και ζούσε στη Λάρισα, όπου πριν από δεκα-
πέντε χρόνια ένας Γάλλος περιηγητής –ο οποίος είχε ταξιδέ-
ψει από τη χώρα του για να διασχίσει την περίφημη Κοιλά-
δα των Τεμπών– γνώρισε την εικοσάχρονη τότε Άννα και την 
ερωτεύτηκε κεραυνοβόλα και παράφορα. Χωρίς χρονοτρι-
βή, τη ζήτησε σε γάμο, εκείνη αποδέχτηκε την πρόταση, μό-
νο και μόνο για να ζήσει στο Παρίσι, και δεν την προβλημά-
τισε ούτε στιγμή το γεγονός ότι ο Γάλλος την περνούσε κατά 
είκοσι έξι ολόκληρα χρόνια. Πριν από επτά χρόνια, κατά τη 
διάρκεια μίας από τις επισκέψεις τους στη Λάρισα, ο άντρας 
της αρρώστησε από ελονοσία και έφτασε στα πρόθυρα του 
θανάτου. Τελικά σώθηκε, αλλά από τότε δεν ξαναπάτησε το 
πόδι του στη Λάρισα. Η γυναίκα του, όσες φορές ταξίδευε 
για να δει τους δικούς της, ερχόταν μόνη. Το ίδιο είχε γίνει 
και τούτη τη φορά.

«Η ελονοσία αποτελεί μεγάλη πληγή για τον κάμπο ακό-
μα και τώρα», παραδέχτηκε ο Καραδήμος.

«Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα γι’ αυτή; Ούτε μία από 
τις πληγές του Φαραώ να ήταν δε θα θέριζε τόσο κόσμο», εί-
πε η Άννα κοιτάζοντας τον Χάρη.

«Ποιοι;»
«Εσείς οι γιατροί».
«Κυρία μου, σας είπα ότι δεν είμαι γιατρός. Συνεπώς, δεν 

μπορώ να απαντήσω στην ερώτησή σας», είπε ο Χάρης κοι-
τάζοντάς τη θαρρετά.

Το πρόσωπό της ήταν ξαναμμένο κι η έκφρασή της ανε-
ξιχνίαστη. Λάμψεις που του φάνηκαν μυστηριώδεις ξεπη-
δούσαν και πάλι από τα μάτια της και σ’ αυτό το βλέμμα της 
ο Χάρης νόμισε για μια στιγμή ότι είδε κάτι πιο δυνατό, πιο 
άγρυπνο, που την έκανε να μισανοίξει τα χείλη της μ’ έναν φι-
λήδονο τρόπο. Για δεύτερη φορά μέσα σε σχετικά λίγη ώρα, 
σκέφτηκε ότι τούτη η γυναίκα μπορούσε να είναι επικίνδυνη. 
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Το έβλεπε καθαρά ότι από την πρώτη στιγμή έπαιζε μαζί του, 
αλλά τι είδους παιχνίδι ήταν αυτό; Και, σε τελική ανάλυση, 
τι είδους γυναίκα ήταν τούτη η τριανταπεντάχρονη καλλονή; 
Ήταν απλώς μια γυναίκα φιλάρεσκη, που της άρεσε να προ-
καλεί τον θαυμασμό και τον πόθο ενός νέου άντρα; Ήταν μια 
γυναίκα επιπόλαιη, που δεν πολυλογάριαζε τους τύπους και 
τους ηθικούς φραγμούς; Ή μήπως ήταν μια γυναίκα που ήξε-
ρε τι ήθελε και δε δίσταζε να το κυνηγήσει; Για ένα πράγμα 
ωστόσο ήταν βέβαιος: Κάτω από τον όποιο τρόπο της, υπήρ-
χε κρυμμένη αποφασιστικότητα και δύναμη. Κι είχε την ικα-
νότητα να αλλάζει την κουβέντα απότομα αλλά μ’ έναν τρό-
πο που το έκανε να φαίνεται απόλυτα φυσιολογικό.

«Λοιπόν, πέστε μου γιατρέ, έχετε έρθει ποτέ στο Παρίσι;»
Ήταν τόσο ξαφνικό που του ήρθε να γελάσει.
«Στο Παρίσι; Όχι, κυρία μου. Δεν είχα ποτέ ούτε την ευ-

καιρία ούτε την τύχη να έρθω στην Πόλη του Φωτός».
«Αν σπουδάζατε στο Παρίσι –έστω κι αυτά τα τρία χρό-

νια που αφιερώσατε στις σπουδές σας–, θα μένατε στην αρι-
στερή όχθη, όπως όλοι οι φοιτητές».

«Σε ποια αριστερή όχθη;»
«Του Σηκουάνα. Εμείς μένουμε στη δεξιά».
Δεν ήξερε ούτε τον ενδιέφερε ποιοι έμεναν στη δεξιά και 

ποιοι στην αριστερή όχθη ενός ποταμού που δεν υπήρχε πε-
ρίπτωση να δει ποτέ από κοντά κι ωστόσο το ξιπασμένο ύφος 
της γυναίκας τον έκανε να υποψιαστεί ότι το να μένει κάποιος 
στη δεξιά όχθη ήταν πολύ σημαντικό.

Η γυναίκα του Καραδήμου, που μπήκε στο σαλόνι ειδο-
ποιώντας ότι το δείπνο ήταν έτοιμο, διέκοψε την κουβέντα 
τους. Σηκώθηκαν και πέρασαν στην τραπεζαρία, αλλά, την 
ώρα που μετακινούνταν από τον ένα χώρο στον άλλο, ο Χά-
ρης έκανε μια σκέψη που ακόμα και στον ίδιο φάνηκε παρά-
ταιρη: Τέσσερα χρόνια πριν, στον πόλεμο του ’97, οι Τούρ-
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κοι πέρασαν σαν λίβας από τον θεσσαλικό κάμπο κι ωστόσο 
το κονάκι του Καραδήμου δεν υπέστη την παραμικρή ζημιά. 
Ήταν η πολλοστή φορά που σκέφτηκε ότι ίσως να ήταν υπερ-
βολικά λίγα αυτά που λέγονταν για τον μεγαλοτσιφλικά ο 
οποίος τον φιλοξενούσε τούτη τη νύχτα.

Στο τραπέζι ο Καραδήμος κάθισε ανάμεσα στον γιο και 
στη γυναίκα του και ο Χάρης ανάμεσα στην Άννα και στη 
γριά κυρία Καραδήμου. Πριν περάσει πολλή ώρα, ο Χάρης 
μπόρεσε να ξεχωρίσει χίλια μικρά σημάδια της λατρείας που, 
κάτω από τον αυστηρό τρόπο του, ο Καραδήμος έτρεφε για 
τον μοναχογιό του. Μιας λατρείας που δεν ήθελε να τη δεί-
χνει αλλά και που δεν κρυβόταν. Φαινόταν στο φευγαλέο, 
γεμάτο καμάρι βλέμμα που συχνά πυκνά έριχνε πάνω του, 
στην τρυφερότητα στα μάτια του καθώς τον καμάρωνε, αλλά 
και στην ανησυχία που πλανιόταν στο βλέμμα του κάθε φο-
ρά που κοίταζε τον μπανταρισμένο αριστερό ώμο του. Ναι, 
ο Καραδήμος αγαπούσε τον Μάνο του μ’ όλο το πάθος του 
πατέρα που έχει έναν μοναχογιό.

Αιφνιδιάστηκε και παρ’ ολίγον να πέσει το πιρούνι από το 
χέρι του όταν αισθάνθηκε το δεξί πόδι της Άννας να ακου-
μπά σ’ όλο το μήκος του αριστερού του μηρού, κάτω από το 
τραπέζι. Στην αρχή νόμισε ότι έγινε τυχαία, αλλά μέσα σ’ ένα 
δέκατο του δευτερολέπτου βεβαιώθηκε ότι ήταν σκόπιμο. Η 
ωραία γυναίκα ακουμπούσε με δύναμη το πόδι της πάνω του, 
πιέζοντας με τον δεξιό της μηρό τον αριστερό δικό του, παρα-
μένοντας ατάραχη και συνεχίζοντας με απόλυτη φυσικότητα 
το φαγητό της. Μέχρι να βεβαιωθεί ότι κανείς από τους ομο-
τράπεζούς του δεν είχε αντιληφθεί την κίνησή της αυτή, ο Χά-
ρης αισθανόταν σαν παιδί που το έπιασαν να κλέβει. Έπει-
τα χαλάρωσε, χωρίς να επιχειρήσει ξανά να απομακρύνει το 
πόδι του από το δικό της. Ωστόσο παρατήρησε ότι κι ο Καρα-
δήμος, όση ώρα δειπνούσαν, εκτός από τον γιο του, δεν είχε 
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μάτια παρά μόνο για την όμορφη ξαδέρφη της γυναίκας του. 
Κάθε τόσο έριχνε επίμονες ματιές προς το μέρος της, αδια-
φορώντας για τους άλλους, και στο βλέμμα του υπήρχε κάτι 
δυσδιάκριτο, που έκανε τον Χάρη να αναρωτιέται…

Άξαφνα, κατάλαβε. Και απόρησε που δεν το είχε αντιλη-
φθεί νωρίτερα, παρόλο που ήταν ολοφάνερο. Ο Καραδήμος 
ποθούσε αφόρητα την ξαδέρφη της γυναίκας του. Ίσως μάλι-
στα και να ήταν ερωτευμένος μαζί της. Άραγε η γυναίκα του 
είχε έστω υποψιαστεί τι γινόταν κάτω από τα μάτια της; Αλ-
λά σε μια τέτοια περίπτωση… Ο Χάρης άφησε τη σκέψη του 
μισή καθώς μια άλλη πήρε γρήγορα τη θέση της: Η Μάρθα 
φοβόταν τον άντρα της. Ήταν κάτι για το οποίο δε χωρούσε 
αμφιβολία. Το είχε αντιληφθεί από την πρώτη στιγμή που τη 
συνάντησε, αλλά δεν το συνειδητοποίησε αμέσως. Τι γίνεται 
εδώ; αναρωτήθηκε κι αισθάνθηκε συμπάθεια για τη γυναί-
κα του μεγαλοτσιφλικά.

Μετά το δείπνο, πέρασαν πάλι στο σαλόνι και, μέχρι την 
ώρα που πήγαν για ύπνο, ο Χάρης είχε καταλάβει ότι η εντύ-
πωση που είχε σχηματίσει για τον Καραδήμο και την ωραία 
γυναίκα ήταν απολύτως δικαιολογημένη. Δε θα ήθελα να 
ήμουν στη θέση του, σκέφτηκε για τον μεγαλοτσιφλικά. Μια 
τόσο ωραία γυναίκα –και μάλιστα πρώτη ξαδέρφη της γυ-
ναίκας του– δεν επρόκειτο να δώσει την παραμικρή σημα-
σία σ’ έναν κτηνάνθρωπο σαν τον Καραδήμο. 

Πλησίαζαν οι δύο όταν αποσύρθηκαν για ύπνο.
Η κρεβατοκάμαρα που του είχαν παραχωρήσει βρισκό-

ταν στο επάνω πάτωμα και ο Χάρης εντυπωσιάστηκε από τη 
χλιδή που επικρατούσε στο δωμάτιο, όπως άλλωστε και πα-
ντού όπου είχε δει στο κονάκι! Ήταν φανερό ότι ο Καραδή-
μος τα είχε αφήσει όλα όπως τα βρήκε από τον Τούρκο προ-
κάτοχό του.

Σε μια γωνιά υπήρχε ένα τζάκι από ακριβό μάρμαρο για 
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τις κρύες νύχτες του χειμώνα και, βλέποντας ότι είχαν φρο-
ντίσει να το ανάψουν, χάρηκε ιδιαίτερα. Η νύχτα ήταν κρύα 
έπειτα από την καταιγίδα που προηγήθηκε, η οποία άλλωστε 
δεν είχε πολλή ώρα που είχε κοπάσει.

Απέναντι από την πόρτα από την οποία είχε μπει, υπήρ-
χε μία άλλη, με το κλειδί πάνω στην κλειδωνιά. Από καθα-
ρή περιέργεια και μόνο την άνοιξε και, βλέποντας ότι έβγα-
ζε σ’ σ’ ένα μπαλκόνι, την έκλεισε αμέσως.

Εκείνο που του έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση ήταν κά-
τι μικρά τετράγωνα ανοίγματα σαν παραθυράκια που υπήρ-
χαν στους δύο τοίχους οι οποίοι χώριζαν την κρεβατοκάμα-
ρα από τα διπλανά δωμάτια. Τα ανοίγματα βρίσκονταν στο 
ύψος ενός κανονικού ανθρώπου, ήταν τρία σε κάθε τοίχο και 
η κάθε πλευρά τους δε θα ήταν μεγαλύτερη από δέκα με δώ-
δεκα πόντους. Καθένα από αυτά προστατευόταν από τζάμι. 
Στάθηκε εντελώς αδύνατον να φανταστεί σε τι χρησίμευαν 
και, από περιέργεια πάλι, κοίταξε μέσα από το πρώτο που 
πλησίασε στην τύχη. Είδε αμυδρά ότι ήταν μια κρεβατοκά-
μαρα, στην οποία όμως δεν υπήρχε ψυχή, και ντράπηκε στη 
σκέψη ότι θα μπορούσε να τον δει κάποιος να κρυφοκοιτάζει.

Είχε βγάλει τα ρούχα του κι ετοιμαζόταν να πέσει για ύπνο, 
όταν ένας ήχος από την κρεβατοκάμαρα απέναντι από εκείνη 
στην οποία είχε κοιτάξει μέσα από το άνοιγμα τον έκανε να 
μείνει ακίνητος. Ήταν σαν θρόισμα ή κάτι παρόμοιο, κι ακού-
στηκε ξεψυχισμένα αλλά καθαρά. Έστησε αυτί, πέρασαν λί-
γα δευτερόλεπτα και, τη στιγμή που είχε αρχίσει να σκέφτεται 
ότι είχε κάνει λάθος, ο ήχος ξανακούστηκε με παράξενη έντα-
ση στον μεγάλο χώρο. Την ίδια στιγμή αισθάνθηκε σαν να τον 
έσπρωχνε κάποια ακατανίκητη δύναμη προς ένα από τα ανοίγ-
ματα που υπήρχαν σ’ εκείνο τον τοίχο και, χωρίς να το πολυ-
σκεφτεί, πήγε και κόλλησε τη μύτη του στο τζάμι.

Τις ώρες που είχαν περάσει από τη στιγμή που την πρω-
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τοείδε στην κορυφή της σκάλας, δεν του είχε περάσει από το 
μυαλό η σκέψη ότι οι κρεβατοκάμαρές τους θα χωρίζονταν 
από έναν τοίχο μόνο. Τώρα την έβλεπε καθαρά κι είχε την αί-
σθηση ότι μια πνοή από το άρωμά της διαπερνούσε το τζάμι 
και τον τοίχο κι έφτανε στα ρουθούνια του. Ήταν εκεί, πίσω 
από τον τοίχο, παραδομένη ανυπεράσπιστη στις ματιές του. 
Ήταν εκεί, με τα μελένια μάτια της, με τα ξανθά μαλλιά της 
και με τη λάμψη της ομορφιάς της, που τόσα μάτια θα τη χάι-
δεψαν από τότε που υπήρχε. Τα χείλη της σάλεψαν κάποια 
στιγμή, αλλά εκείνος δεν ήξερε αν σιγομιλούσε με τον εαυ-
τό της ή αν σιγοτραγουδούσε.

Ήταν κοντά της, ήταν μαζί της. Αλλά την ίδια ώρα την 
ένιωθε τόσο απομακρυσμένη απ’ αυτόν, σαν να τους χώρι-
ζαν κόσμοι και αιώνες. Την κοίταζε τρέμοντας στη θύμηση 
της επαφής του ποδιού της με το δικό του. Αισθανόταν ότι 
ήταν ένας άντρας σαν πολλούς άλλους, πάντα θλιβερά έτοι-
μος να θαμπωθεί από την πρώτη πολύ όμορφη γυναίκα που 
θα έβλεπε μπροστά του. Εκείνη, από την άλλη μεριά του τοί-
χου, ήταν η εικόνα της γυναίκας που κλείνει μέσα της το μό-
νο ζωντανό θαύμα πάνω στη γη. 

Τώρα το στόμα της ήταν σκοτεινό, σαν να το κρατούσε μι-
σάνοιχτο. Την παρατηρούσε να γλιστράει μέσα στην κρεβατο-
κάμαρά της σαν σύννεφο, με τις καμπύλες και τις λικνιστικές 
κινήσεις της, κι είχε την αίσθηση ότι άκουγε το βαθύ θρόι-
σμα του φουστανιού της. Προσπάθησε να βρει το νόημα των 
κινήσεών της, αλλά του ξέφευγαν, όπως του ξέφευγαν και οι 
σκέψεις της. Ήταν τόσο κοντά του αλλά δεν ήξερε τι έκανε. 
Οι άνθρωποι που βλέπουμε χωρίς να το μαντεύουν φαίνονται 
σαν να μην ξέρουν τι κάνουν, σκέφτηκε την ώρα που το ξε-
θωριασμένο φως από το τζάκι που έκαιγε κοντά της τη σκέ-
παζε με μια λάμψη σχεδόν σβησμένη. Είδε το χέρι της που 
πήγαινε να ακουμπήσει στο κορσάζ της κι αυτή η κίνηση την 
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έκανε στα μάτια του σχεδόν θεϊκή. Το ψηλό, λυγερό κορμί 
της σάλευε σκοτεινό και τα χέρια της φάνταζαν χρυσορόδι-
να. Ο ίσκιος της σερνόταν στα πόδια της καθώς πηγαινοερ-
χόταν μέσα στην κάμαρη, ορμούσε στον τοίχο και πετούσε 
στο φλογισμένο ταβάνι.

Οι φλόγες δυνάμωσαν ξαφνικά στο τζάκι κι εκείνος είδε την 
εικόνα της να φωτίζεται αργά αργά. Είδε τις αχνές ασπράδες 
των χεριών, του μετώπου και του λαιμού της, και το πρόσωπό 
της ξεπήδησε μπροστά του σαν νεράιδας. Ήταν πολιορκημέ-
νη από τη λάμψη της φλόγας, αλλά η ίδια πηγαινοερχόταν σαν 
σκεπασμένη από γκρίζα πέπλα, αλαφροθροΐζοντας σαν αερά-
κι μπροστά στον ήλιο που βασίλευε. Του φάνηκε ότι ήταν ανα-
ποφάσιστη, αλλά σε σχέση με τι; Δε θα μπορούσε να μαντέ-
ψει καθώς την παρατηρούσε να τρίβεται χαδιάρικα στις ματιές 
του και παρέμενε ακίνητος, τραβηγμένος από τη σάρκα της.

Η λάμψη του τζακιού έσβηνε και σχεδόν δεν την έβλεπε 
πια όταν άρχισε να γδύνεται. Άξαφνα, είχε την αίσθηση ότι, 
παρά τον τοίχο που τους χώριζε, το κορμί του έγερνε προς το 
δικό της και, αφήνοντας τη θέση όπου στεκόταν τόσην ώρα, 
πήγε κι έπεσε βαρύς στο κρεβάτι του.

Το κρεβάτι ήταν μαλακό και άνετο, αλλά εκείνος πίστευε 
ότι θα αργούσε να κοιμηθεί, καθώς δε νύσταζε καθόλου, 
ωστόσο τα βλέφαρά του βάρυναν γρήγορα.

Δε θα μπορούσε να πει αν τον είχε πάρει ο ύπνος ή αν 
βρισκόταν σ’ εκείνη την περίεργη κατάσταση ανάμεσα στον 
ύπνο και την εγρήγορση, όταν τα μάτια του άνοιξαν ξαφνικά 
και η νύστα κύλησε από πάνω του. Ωστόσο σίγουρα θα είχε 
περάσει ώρα, επειδή οι φλόγες στο τζάκι είχαν χαμηλώσει 
και επικρατούσε μισοσκόταδο. Γύρισε από την άλλη μεριά, 
σίγουρος ότι δεν είχε συμβεί τίποτα, όταν ένα τρίξιμο από τη 
μεριά της πόρτας τον έκανε να μισοσηκωθεί πιστεύοντας ότι 
κάποιος προσπαθούσε να την ανοίξει, αλλά αμέσως κατάλα-
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βε ότι είχε κάνει λάθος. Το τρίξιμο δεν προερχόταν από το 
άνοιγμα αλλά από το κλείσιμο της πόρτας από εκείνον που 
είχε ήδη μπει μέσα. Ανακάθισε κι αναρωτήθηκε αν ήταν ξύ-
πνιος ή αν κοιμόταν κι έβλεπε όνειρο. Η Άννα Μπεσόν βάδι-
ζε αργά αργά προς το κρεβάτι του, μ’ εκείνο το λίκνισμα των 
γοφών που είχε δει κι άλλες φορές τούτη τη νύχτα.

«Ευτυχώς που δεν είχες κλειδώσει την πόρτα σου. Εγώ 
πάντως την κλείδωσα μπαίνοντας», την άκουσε εμβρόντη-
τος να λέει.

Ο Χάρης είχε μείνει ξέπνοος. Αρνούνταν να πιστέψει αυ-
τό που έβλεπαν τα μάτια του κι άκουγαν τα αυτιά του…

Εκείνη αντιλήφθηκε την ταραχή του. Χαμογέλασε.
«Αλήθεια είναι, νεαρέ. Το είχα καταλάβει ότι με ποθού-

σες, όπως σε ποθούσα κι εγώ. Αλλά, επειδή κατάλαβα ότι δεν 
επρόκειτο να έρθεις στο δωμάτιό μου –σε περίμενα αρκετά 
πάντως–, ήρθα εγώ στο δικό σου. Δεν ήθελα να πάει χαμέ-
νη τούτη η νύχτα. Θέλω όμως να σε βλέπω», πρόσθεσε και 
σκύβοντας έριξε τρία τέσσερα κούτσουρα στο τζάκι. Έπειτα 
έλυσε τη ζώνη της, άφησε τη ρόμπα της να πέσει κάτω, στά-
θηκε πάνω του ολόγυμνη κι είδε ολοκάθαρα τη σύγχυσή του, 
καθώς τα μάτια του είχαν στυλωθεί ορθάνοιχτα στο υπέροχο 
κορμί της. Η έκφρασή του φούντωσε τον πόθο της κι έπεσε 
ανυπόμονα πάνω του, αγκαλιάζοντάς τον με χέρια και πόδια.

Δύο ώρες αργότερα, κούρνιαζε στην αγκαλιά του χαδιάρι-
κα σαν γατούλα κι ο Χάρης ένιωθε μια γλυκιά κούραση στο 
κορμί του, την κούραση της ηδονής, αυτή την κούραση των 
μυώνων συγχρόνως και των νεύρων. Είχε κάνει κι άλλες φο-
ρές έρωτα, αλλά ποτέ έναν έρωτα τόσο ραφιναρισμένο! Εί-
χε την αίσθηση ότι τούτη η καλλονή είχε κάψει ένα κομμάτι 
της σάρκας του μέσα στα χάδια και στον άγριο πόθο της κι 
ότι με τη δύναμη των φιλιών της του είχε μεταδώσει κάτι το 
αιθέριο και το φτερωτό, που του ήταν άγνωστο μέχρι τότε. 
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Ήταν για κείνον μια αίσθηση πρωτόγνωρη, που δεν την είχε 
δοκιμάσει ποτέ ως τότε και που τον είχε φέρει μετά την κο-
ρύφωση σε μια κατάσταση σαρκικής υπνηλίας, λες και είχε 
πιει ένα δυνατό παραισθησιογόνο, ένα ναρκωτικό που τώρα 
κυκλοφορούσε στις φλέβες του.

Εκείνη σιγοκοιμόταν τώρα στην αγκαλιά του, χορτασμένη 
από έρωτα, κι ο ίδιος αισθανόταν τον εαυτό του ευτυχισμέ-
νο, ευχαριστημένο, χορτασμένο σαρκικά, σε μια κατάσταση 
ισορροπίας και απόλυτης σωματικής ικανοποίησης. Θα ήταν 
κρίμα, σκεφτόταν, να μην είχε δοκιμάσει αυτό το ευτυχισμένο 
παραλήρημα, αυτή τη μοναδική σωματική ικανοποίηση που 
σε ανεβάζει στα ουράνια κι ύστερα σε σβήνει και σε γαλη-
νεύει. Τούτη η ωραία γυναίκα, με τον κοσμοπολίτικο, παρι-
ζιάνικο αέρα πάνω της, ήταν που τον είχε ανεβάσει εκεί ψηλά 
απ’ όπου αρνιόταν ακόμη να κατέβει. Περιφρονούσε, χωρίς 
αμφιβολία, την ηθική και τους κανόνες του καθωσπρεπισμού, 
ήταν μια πραγματική λησταρχίνα του έρωτα, η οποία είχε ει-
σβάλει στην κρεβατοκάμαρά του και, χωρίς την παραμικρή 
αναστολή, του ρίχτηκε βίαια και απότομα, ανυπομονώντας να 
ξυπνήσει το κτήνος μέσα του και να επωφεληθεί από το ξύ-
πνημά του. Αλλά ποιος θα μπορούσε να ξέρει τι πραγματικά 
έκρυβε στην ψυχή της; Μήπως, με τον γάμο της μ’ έναν τόσο 
μεγαλύτερό της άντρα, είχε κομματιάσει άχαρα τη νεότητά 
της, μήπως είχε πνίξει τις επιθυμίες της, μήπως είχε κρύψει 
με υπολογιστική διάθεση την όψη της γήινης ευτυχίας; Ίσως 
γι’ αυτό να ήθελε να χαίρεται χωρίς τον παραμικρό δισταγ-
μό τις τρελές κι ανέλπιστες ευκαιρίες και να παίρνει απ’ αυ-
τές ό,τι ήταν μεθυστικό κι ευτυχισμένο.

«Διώξε με».
Η φωνή της διέκοψε τις σκέψεις του. Το αριστερό του 

μπράτσο είχε μουδιάσει από το βάρος του κορμιού της πάνω 
του. Γύρισε το κεφάλι και την κοίταξε.
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«Δε θέλω να σε διώξω».
Εκείνη ωστόσο πετάχτηκε αποφασιστικά όρθια. Με την 

ίδια αποφασιστικότητα που λίγες ώρες πριν είχε πέσει πάνω 
του. Καθώς φορούσε τη ρόμπα της, τον ρώτησε αν θα έμενε 
άλλη μια νύχτα στο κονάκι.

«Με ποια δικαιολογία;» ρώτησε ο Χάρης, ξέροντας ότι 
δεν υπήρχε τέτοια δυνατότητα.

«Δεν ξέρω. Θα το ήθελα όμως πάρα πολύ».
«Κι εγώ. Αλλά δε γίνεται. Δυστυχώς».
«Δυστυχώς!» είπε κι εκείνη κουνώντας το κεφάλι με θλί-

ψη. Έσκυψε, τον φίλησε πεταχτά στα χείλη και κίνησε κατά 
την πόρτα. Πριν τη διαβεί, γύρισε και του έστειλε ένα φιλί.

* * *

Ο Κωνσταντίνος Καραδήμος έμεινε στο σαλόνι όταν οι άλλοι 
πήγαν για ύπνο, έριξε μερικά κούτσουρα στο τζάκι, τράβηξε 
κοντά μια πολυθρόνα και κάθισε γεμίζοντας καπνό την πίπα 
του, με μια κούπα κρασί δίπλα του. Ήταν βαρύθυμος. Αιτία 
της κακοκεφιάς του ήταν οι φλογερές ματιές που έριχνε κά-
θε λίγο και λιγάκι η Άννα στον γιατρό. Είχε μετανιώσει πο-
λύ που δεν τον είχε αφήσει να φύγει από το κονάκι. Από την 
άλλη όμως, δεν μπορούσε να μην αναγνωρίσει τι είχε κάνει 
ο Χάρης για τον μοναχογιό του κι όφειλε να του δείξει την 
ευγνωμοσύνη του. Άλλωστε εκείνος δεν έφταιγε σε τίποτα, 
δεν είχε προκαλέσει την ξαδέρφη της γυναίκας του, αντιθέ-
τως όλο το βράδυ ήταν σοβαρός, δεν είχε δώσει κανένα δι-
καίωμα και ο Καραδήμος δε θα μπορούσε να του προσάψει 
τίποτα απολύτως. Η Άννα όμως, από την πρώτη στιγμή, είχε 
δείξει απροκάλυπτα ότι ο νεαρός τής άρεσε κι οι φλογερές 
ματιές που του έριχνε δεν είχαν αφήσει τον Καραδήμο σε 
ησυχία. Η ζήλια τού κατάτρωγε τα σωθικά, επειδή εδώ και 
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χρόνια ήταν κρυφά αλλά αγιάτρευτα ερωτευμένος μαζί της, 
την ποθούσε απελπισμένα, αλλά ήξερε ότι δε θα γινόταν πο-
τέ δική του. Πολλές φορές είχε σκεφτεί ότι θα σκότωνε χω-
ρίς δισταγμό όποιον επιχειρούσε να της κάνει κακό, αλλά και 
ότι θα στραγγάλιζε ευχαρίστως με τα ίδια του τα χέρια έναν 
εραστή της. Η ζήλια τον είχε τυφλώσει σε τέτοιο βαθμό, που 
υποψιαζόταν κάθε εύρωστο νεαρό κολίγο που την κοίταζε 
τις φορές που εκείνη άφηνε το Παρίσι για να περάσει λίγες 
μέρες στον κάμπο και στο κονάκι του. Και τώρα είχε χίλιους 
λόγους παραπάνω να ζηλεύει το ενδιαφέρον της για έναν λε-
βέντη όπως ο νεαρός γιατρός.

Είχε περάσει ώρα πολλή από τη στιγμή που έμεινε μό-
νος στο σαλόνι, είχε γεμίσει πέντε έξι φορές την πίπα του κι 
είχε κατεβάσει τέσσερις κούπες κρασί όταν αποφάσισε να 
πάει για ύπνο. Ο καιρός είχε καλμάρει από ώρα και μέσα 
στο κονάκι επικρατούσε απόλυτη ησυχία. Ανέβηκε τη σκά-
λα, αλλά στο κεφαλόσκαλο κοντοστάθηκε, η ζήλια δάγκω-
σε ξανά την ψυχή του και σκέφτηκε πως καλό θα ήταν να 
βεβαιωθεί ότι βασανιζόταν από άδικες υποψίες πριν πέσει 
στο κρεβάτι. Σε αντίθετη περίπτωση, δε θα έκλεινε μάτι ως 
το πρωί. Ευτυχώς, υπήρχε τρόπος, και μάλιστα σίγουρος, να 
διαπιστώσει αν βασανιζόταν άδικα ή όχι. Θα έμπαινε στο 
άδειο δωμάτιο, δίπλα σ’ αυτό που είχε παραχωρήσει στον 
γιατρό, και θα κοίταζε μέσα από εκείνα τα παραθυράκια 
που ο Τούρκος είχε προνοήσει να φτιάξει στους τοίχους. 
Ποτέ δεν είχε κατανοήσει τους λόγους που είχαν οδηγήσει 
τον προηγούμενο ιδιοκτήτη να αφήσει εκείνα τα παραθυ-
ράκια στους μεσότοιχους, αλλά τούτη την ώρα τον ευγνω-
μονούσε. Αν έβλεπε τον γιατρό να κοιμάται ήσυχα στο κρε-
βάτι του, θα ησύχαζε κι ο ίδιος και θα πήγαινε για ύπνο. Αν 
όμως ο γιατρός απουσίαζε από το κρεβάτι του… Δεν άφηνε 
τη σκέψη του να πάει παραπέρα.
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Άνοιξε αθόρυβα την πόρτα, την έκλεισε πίσω του και, ανυ-
πόμονα, πήγε και κοίταξε μέσα από το ακρινό παραθυράκι, 
από το οποίο θα είχε καλύτερη οπτική επαφή με το κρεβάτι 
του διπλανού δωματίου. Οι φλόγες από το τζάκι αποκάλυψαν 
διαμιάς στα μάτια του το ολόγυμνο κορμί του γιατρού, πεσμέ-
νο πάνω στην Άννα. Το κεφάλι της δε φαινόταν, κρυμμένο 
κάτω από το κεφάλι του άντρα που τη φιλούσε. Ο γιατρός, με 
τα ανάκατα ξανθα μαλλιά του να του κρύβουν το μισό πρό-
σωπο, τη φιλούσε άγρια πότε στα χείλη, πότε στο στήθος και 
πότε στους μηρούς. Σε κάθε φιλί του, ο Καραδήμος έβλεπε 
να σπαράζει το κορμί της κι είχε την αίσθηση ότι άκουγε τις 
μικρές κραυγές της να του τρυπούν τα αυτιά. Έπειτα ο για-
τρός τής ρουφούσε τη σάρκα και τότε ένα τρεμούλιασμα ανα-
τάραζε σαν κύμα το σώμα της. Μετά ο τσιφλικάς τούς είδε 
να αλλάζουν θέση, να έρχεται εκείνη πάνω του, κι ήταν αφά-
νταστα επώδυνο για τα μάτια του το θέαμα του συμπλέγμα-
τός τους: του μυώδους κορμιού του άντρα με την όλο ευλυγι-
σία χάρη της γυναίκας.

Δεν άντεχε να δει περισσότερα κι έφυγε με πόνο στην ψυ-
χή και με τον θάνατο στα μάτια.

* * *

Δέκα μέρες αργότερα, ο Χάρης κίνησε για το κονάκι του Κα-
ραδήμου, κάνοντας μια απελπισμένη προσπάθεια να συνα-
ντήσει γι’ άλλη μια φορά την Άννα. Δεν προσδοκούσε τίποτα 
από τη συνάντηση μαζί της, ήθελε απλώς να τη δει, ωστόσο 
του ήταν αδύνατον να ξεχάσει όσα είχε ζήσει μαζί της εκείνη 
τη νύχτα. Βασανίστηκε πολύ μέχρι να πάρει αυτή την απόφα-
ση, που ήταν πέρα από κάθε λογική, αλλά είχε μια δικαιολο-
γία που θα γινόταν εύκολα πιστευτή: Θα ήθελε, τάχα, να μά-
θει πώς ήταν η κατάσταση του γιου του Καραδήμου μετά την 
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ανάταξη του εξαρθρήματος του ώμου του. Μήπως είχε πα-
ρουσιαστεί κάποια επιπλοκή;

Έφτασε στο κονάκι του Καραδήμου με γρήγορο καλπα-
σμό, αλλά μόλις μπήκε στην αυλή βρέθηκε μπροστά του ένας 
από τους ανθρώπους του τσιφλικά.

«Τι θέλεις;» τον ρώτησε χωρίς περιστροφές κι ο Χάρης 
ξαφνιάστηκε από τον τρόπο του. Δεν περίμενε, βέβαια, θερ-
μή υποδοχή, αλλά και πάλι…

«Ήρθα να δω πώς είναι ο Μάνος. Ο γιος του κυρίου Κα-
ραδήμου».

«Είναι καλά», απάντησε απότομα ο άλλος και στάθηκε 
μπροστά του απειλητικός.

«Δε σε ρώτησα πώς είναι και δεν περιμένω από εσένα να 
μου πεις αν είναι καλά ή όχι. Θέλω να το δω με τα ίδια μου 
τα μάτια».

«Ο αφέντης είπε να σου πούμε ότι είναι καλά και ότι δε 
χρειάζεται να δεις κανέναν. Είναι πολύ απασχολημένος».

Ο Χάρης τα ’χασε. Του έλεγαν καθαρά ότι δεν είχε κα-
μία δουλειά εδώ, ότι ήταν ανεπιθύμητος και θα ’πρεπε να φύ-
γει αμέσως. Και, φυσικά, αυτά που είχε πει ο άνθρωπος του 
Καραδήμου τα είχε ξεστομίσει έπειτα από εντολή του αφέ-
ντη του, για την περίπτωση που ο Χάρης ερχόταν στο κονά-
κι. Αλλά γιατί; Εκείνο το βράδυ πριν από δέκα μέρες ο Κα-
ραδήμος είχε δείξει άλλη στάση και συμπεριφορά απέναντί 
του. Καταλάβαινε ότι θα ήταν ανώφελο να επιμείνει.

«Καλά, θα φύγω. Κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ, να δώ-
σεις τους χαιρετισμούς μου στον κύριο Καραδήμο, στη γυναί-
κα του, στη μητέρα του, στην κυρία Άννα και, φυσικά, στον 
Μάνο».

Η απάντηση του άλλου τον άφησε άναυδο.
«Θα τους το πω. Εκτός από την κυρία Άννα».
«Γιατί εκτός από την κυρία Άννα;»
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«Έφυγε».
Του φάνηκε ότι δεν άκουσε καλά.
«Η κυρία Άννα έφυγε από το κονάκι;»
«Ναι».
Ήταν, φαίνεται, αλήθεια, αλλά αρνιόταν να το πιστέψει. 

Ήθελε να ρωτήσει αν θα επέστρεφε, αλλά θα πήγαινε πολύ.
«Πότε;» ρώτησε απλώς.
«Πριν από οκτώ μέρες».
Έφυγε… πριν από οκτώ μέρες… Δεν ήξερε αν αυτό που 

αισθάνθηκε σ’ αυτό το άκουσμα ήταν λύπη ή κάτι άλλο…
Τράβηξε ελαφρά τα γκέμια και πήρε τον δρόμο της επι-

στροφής, με χιλιάδες ερωτηματικά να τον τριβελίζουν. Ερω-
τηματικά που πίστευε ότι θα έμεναν αναπάντητα.

* * *
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Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΡΑΚΗΣ γεννήθηκε 
στα Σφακιά της Κρήτης. Τέλειωσε τη 

Στρατιωτική Ιατρική και το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, του οποίου 

είναι διδάκτωρ. Πήρε την ειδικότητα 
του χειρουργού και στη συνέχεια 

εξειδικεύτηκε στη χειρουργική των 
αγγείων στο νοσοκομείο Hammersmith 

του Λονδίνου. Σήμερα εργάζεται  
ως χειρουργός στη Θεσσαλονίκη, όπου 
και ζει. Έχει δημοσιεύσει ογδόντα τρεις 
επιστημονικές εργασίες σε ελληνικά και 

ξένα ιατρικά περιοδικά, έχει κάνει δεκάδες 
ανακοινώσεις σε ιατρικά συνέδρια και 

έχει πάρει μέρος στη διοργάνωση πολλών 
συνεδρίων. Είναι μέλος της Ελληνικής 

Χειρουργικής Εταιρείας, της Χειρουργικής 
Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, της Ιατρικής 
Εταιρείας Θεσσαλονίκης, της Εταιρείας 
Ιατρών Λογοτεχνών και της Εταιρείας 
Συγγραφέων Βορείου Ελλάδος, ενώ 
έχει διατελέσει μέλος του Διεθνούς 

Κολεγίου των Χειρουργών. Στα μαθητικά 
του χρόνια ασχολήθηκε ερασιτεχνικά 
με τη δημοσιογραφία στα Χανιά και 
είχε γράψει δύο θεατρικά έργα που 

παίχτηκαν σε μαθητικές παραστάσεις. 
Ακόμη ένα θεατρικό έργο έγραψε όταν 
ήταν φοιτητής, το οποίο παίχτηκε από 

φοιτητές κατά τη διάρκεια της φοιτητικής 
εβδομάδας. Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ 

κυκλοφορούν άλλα 16 βιβλία  
του συγγραφέα.

* Πραγματικά είναι σπουδαίο 
αυτό το ταξίδι που μας προσφέρει  

ο κύριος Πολυράκης. Δε σας κρύβω  
ότι ένιωσα πολλές φορές το στομάχι 

μου να σφίγγεται από την αγωνία 
και άλλες τόσες το μυαλό μου 

να τρέφεται από τις πληροφορίες και  
τα ιστορικά γεγονότα που με τόση 
μαεστρία ενέτασσε στην εξέλιξη  

της ιστορίας ο συγγραφέας.  
Η μαεστρία όμως έγκειται και  

σε άλλο ένα γεγονός, πολύ πιο σύνθετο 
και αριστουργηματικό ως συγγραφικό 
εύρημα: o κύριος Πολυράκης βάσισε  

σε πραγματικά γεγονότα τον μύθο του. 
Για την ακρίβεια, διεύρυνε τα όρια  
της πραγματικότητας φτάνοντάς  

τη στον μύθο. Πήρε τη μυθοπλασία 
και την ενέταξε στην πραγματικότητα, 

δένοντας αυτά τα δύο άρρηκτα, 
σε σημείο που να μην μπορεί 

ο αναγνώστης να τα διαχωρίσει.
Λένα Μαντά, συγγραφέας, 

για το βιβλίο  
ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

* Όταν το μυθιστόρημα είναι πηγή 
δυνατών αξιών, τότε πρόκειται για 

αριστούργημα και ο δημιουργός του, 
 Γιώργος Πολυράκης, σίγουρα θεωρείται 
κορυφαίος συγγραφέας. Μας ταξίδεψε 

υπέροχα, μας κράτησε σε μεγάλη 
αγωνία, αλλά και μας δίδαξε  

τις ανώτερες αξίες που ενστερνίζονται 
απλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν επιθυμούν 

το χειροκρότημα και τους επαίνους,  
αλλά με διακριτικότητα αναδεικνύουν 

το μεγαλείο της ψυχής τους. 
Περιστέρα Βασκαλατζή, 

αναγνώστρια στο Ίντερνετ,  
για το βιβλίο  

ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Μ Υ Θ Ι Σ Τ Ο Ρ Η Μ Α

Ένα συγκλονιστικό μυθιστόρημα, 
γεμάτο πίστη στον άνθρωπο.
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ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ:  
10.000 ANTITYΠA

Μια εικοσαετία μετά την προσάρτηση της Θεσσαλίας στην 
Ελλάδα, οι αγρότες του θεσσαλικού κάμπου ζουν σαν δου-

λοπάροικοι. Την τυραννία των Τούρκων έχει διαδεχτεί η απληστία 
των Ελλήνων τσιφλικάδων, οι οποίοι ρουφούν όχι μόνο τον ιδρώτα 
αλλά και το αίμα των κολίγων. Το κράτος παραμένει αδιάφορο. 
Εκείνη την περίοδο, ένας φοιτητής της Νομικής από την Κεφαλο-
νιά, ο Μαρίνος Αντύπας, περιέρχεται απ’ άκρη σ’ άκρη τον θεσσα-
λικό κάμπο και, με το σύνθημα «Ισότης, Αδελφότης, Ελευθερία», 
προσπαθεί να πείσει τους κολίγους να διεκδικήσουν τα δικαιώματά 
τους, αλλά και να αφυπνίσει το κράτος. Την ίδια εποχή, ο Χάρης 
Καμαριανός, κάτοικος του θεσσαλικού κάμπου, φοιτητής Ιατρι-
κής και φίλος και συμπολεμιστής του Αντύπα κατά την Κρητική 
Επανάσταση, γνωρίζεται με την Αγνή, ύστερα από ένα μοιραίο 
συναπάντημα. Οι δύο νέοι ερωτεύονται, αλλά έχουν να παλέψουν 
με την εκδικητικότητα ενός αδίστακτου τσιφλικά. Στο πλευρό τους 
στέκεται και τους στηρίζει μια ανέλπιστη σύμμαχος. Και, παρά 
τα απανωτά χτυπήματα και τις δυσκολίες, δεν παύουν στιγμή να 
κοιτάζουν κάθε καινούργιο φεγγάρι με μάτια γεμάτα όνειρα.

Eκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ
w w w . p s i c h o g i o s . g r


