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ΙΧΕ ΞΗΜΕΡΩΣΕΙ ΑΠΟ ΩΡΑ στην πεδιάδα της Ολυµπίας κι ο καλοκαιριάτικος ήλιος έλαµπε. Τα τζιτζίκια είχαν αρχίσει από νωρίς το τραγούδι τους, σηµάδι ότι η µέρα θα ήταν ζεστή. Αρκετά µικρά λευκά σύννεφα είχαν εµφανιστεί στα δυτικά και αγωνίζονταν να πάρουν
καλή θέση στον καταγάλανο ουρανό.
Οι δύο ηλικιωµένοι, ο Αριστόδηµος και η γυναίκα του Κλεονίκη, βρίσκονταν στην αυλή του πανδοχείου τους. Το είχαν χτίσει πριν από πολλά χρόνια κοντά στο ιερό, σε ένα µεγάλο κτήµα, προίκα της Κλεονίκης, µε χρήµατα του Αριστόδηµου. Ζούσαν αρκετά καλά από αυτή την επιχείρηση, όπως άλλωστε και
τόσοι άλλοι µικροπανδοχείς σε όλη την περιοχή.
Ο Αριστόδηµος και η Κλεονίκη είχαν ονοµάσει το πανδοχείο τους «Ο Ολυµπιονίκης» και ήταν από τα πιο γνωστά της
περιοχής. Εκτός ότι ήταν πολύ καθαρό, είχε και άλλα θετικά:
βρισκόταν σε ιδανική απόσταση από το ιερό, όχι περισσότερο
από µισή ώρα µε τα πόδια, ήταν ήσυχο, καθώς ήταν χτισµένο
µακριά από τον κεντρικό δηµόσιο δρόµο κι ήταν επάνω σε ένα
χαµηλό λόφο µε θέα προς τον ποταµό Αλφειό και το κοντινό
δάσος, ενώ επίσης διέθετε ιδιαίτερο χώρο µε λουτρά και βαλανεία, πράγµα σπάνιο για όλη την περιοχή της Ολυµπίας.
Όπως κάθε καλοκαιριάτικο πρωινό, οι δύο ηλικιωµένοι βρί-
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σκονταν στην αυλή και ετοίµαζαν το µεσηµεριανό γεύµα για τους
ενοίκους τους. Καθάριζαν αµίλητοι φακές µέσα από ένα µεγάλο
πήλινο δοχείο, δείχνοντας µεγάλο ενδιαφέρον σ’ αυτό που έκαναν. Πότε πότε ο Αριστόδηµος σταµατούσε, κοιτούσε γύρω του τη
φύση, αναστέναζε και µετά συνέχιζε και πάλι τη δουλειά του.
Η Κλεονίκη τον παρατηρούσε που είχε πάρει περίεργο και
συνάµα αστείο ύφος. Χαµογελούσε, γιατί ο άντρας της δεν είχε
αλλάξει σχεδόν καθόλου από τα νιάτα του. Εκτός από τα µαλλιά και το µούσι του που είχαν ασπρίσει, αυτός παρέµενε πλαδαρός και λευκός, «σαν ζυµαράκι έτοιµο για ζούληγµα», όπως
του έλεγε πολύ συχνά για να τον πειράξει.
Είχαν ταιριάξει από την πρώτη στιγµή που παντρεύτηκαν.
Παρά το γεγονός ότι κι αυτή είχε γεράσει πλέον και τα µαλλιά
της είχαν ασπρίσει και αραιώσει, ύστερα από σχεδόν σαράντα
χρόνια µαζί του, αν µη τι άλλο, γνώριζε όλες του τις συνήθειες.
Έτσι δε χρειάστηκε και πολύ για να καταλάβει ότι κάτι τον
απασχολούσε. Γι’ αυτό τον σκούντησε µε το πόδι της κάτω από
το τραπέζι και τον ρώτησε µε νόηµα:
«Τι τρέχει, Αριστόδηµε; Σε απασχολεί κάτι;»
«Μπα, τίποτα», απάντησε εκείνος δήθεν αδιάφορα και συνέχισε να καθαρίζει τις φακές που είχε µπροστά του.
«Εµένα δε µου το βγάζεις από το µυαλό. Σε ξέρω καλά τόσα
χρόνια», είπε εκείνη χτυπώντας παράλληλα το δάχτυλό της ρυθµικά στο ξύλινο τραπέζι. «Λοιπόν…»
«Να… σκεφτόµουν», είπε εκείνος κοµπιάζοντας. «Γενικά…
για τους Αγώνες».
«Τι ακριβώς;» ρώτησε η γυναίκα και στράφηκε πάλι µπροστά στο µικρό της βουναλάκι από φακές.
«Έχω ένα προαίσθηµα… ότι αυτοί οι Αγώνες θα είναι κάπως…»
«∆ε σε καταλαβαίνω, άντρα µου. Κάθε φορά που γίνονται είναι οι ίδιοι. Ίδιος κόσµος, ίδια φασαρία», είπε εκείνη αδιάφορα.
«∆εν ξέρω, βρε γυναίκα, αλλά φέτος έχω ένα περίεργο…
προαίσθηµα».
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«Απλώς γέρασες και όλα σου φαίνονται περίεργα», είπε πάλι η Κλεονίκη και χαµογέλασε κοροSδευτικά.
«Γέλα όσο θέλεις», απάντησε ο Αριστόδηµος κάνοντας µια
περίεργη γκριµάτσα. «Αλλά από χθες το βράδυ που ήρθε εκείνος, εµένα δε µου το βγάζεις από το µυαλό…»
«Για τον Αθηναίο λες;» ρώτησε η Κλεονίκη ψιθυριστά σταµατώντας και πάλι τη δουλειά της.
«Ακριβώς», της απάντησε κι έριξε µια συνωµοτική µατιά γύρω του. «Για εκείνον που νοίκιασε το καλύτερο δωµάτιό µας
στον δεύτερο όροφο».
«∆ε σου άρεσε ο άνθρωπος; Είναι ευγενής και όπως είδες,
ήρθε µε τρεις βαστάζους από το λιµάνι, τη Φεια».
«Αυτοί φύγανε πρωί πρωί. Τους έδωσα και λίγα τρόφιµα για
το δρόµο», είπε ο Αριστόδηµος.
«Λοιπόν, δεν µπορώ να καταλάβω γιατί ανησυχείς. Απ’ ό,τι
θυµάµαι, ο άνθρωπος… πώς είπες ότι τον λένε;»
«Αλέξανδρο, του Καλλικλή και της Αυγής. Είναι από αρχοντική γενιά της Αθήνας και είναι µακρινός συγγενής µε τον γνωστό Κίµωνα. Με πληροφόρησε γι’ αυτόν ο αρχιερέας της Ολυµπίας, ο Αγήνορας, που είναι και φίλος του και ο οποίος µεσολάβησε και κανόνισε για το δωµάτιο».
«Ένας επιπλέον λόγος που δεν µπορώ να καταλάβω γιατί
ανησυχείς», είπε η γυναίκα ανασηκώνοντας τους ώµους της.
«Όλα αυτά τα χρόνια δε νοµίζω να είχαµε πολλούς τέτοιους
καλούς πελάτες. Μάλιστα αυτός εδώ ζήτησε το καλύτερο δωµάτιο, πλήρωσε προκαταβολικά και, το κυριότερο, το έκλεισε
σχεδόν για ένα µήνα! Άρα µάλλον θα πρέπει να είσαι ικανοποιηµένος µε την περίπτωσή του».
«Ίσως έχεις δίκιο», είπε ο γέρος χαµογελώντας µηχανικά.
Ύστερα, ξύνοντας και το κεφάλι του άλλαξε κουβέντα λέγοντας: «Λοιπόν, ξέρεις τι σκέφτοµαι; Θα πρέπει κάποια στιγµή
να πάω να πληρώσω και κάποιους από τους φόρους που χρωστάµε στο ταµείο του ιερού».
«∆εν είναι ανάγκη να τα δώσεις όλα αµέσως», είπε η γυ-
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ναίκα µάλλον ανήσυχη, σταµατώντας απότοµα τη δουλειά της.
«Το ιερό εκεί είναι, δε θα πάει πουθενά. Εξάλλου θα πρέπει να
κρατήσουµε και µερικά για την επέκταση που σκεφτόµαστε να
κάνουµε χρόνια τώρα».
«Όσο γι’ αυτό πιστεύω ότι η καλύτερη εποχή για τις εργασίες
θα είναι αµέσως µετά το τέλος των Αγώνων, όταν το πανδοχείο
θα έχει αδειάσει. Ελπίζω να βοηθήσει ο ∆ίας και φέτος να δουλέψουµε περισσότερο», είπε ο γέρος κοιτάζοντας προς τον ουρανό. «∆ε θέλω να είµαστε χρεωµένοι όταν θα τελειώσουµε µε
αυτή την υπόθεση».
Παράλληλα το µάτι του έπεσε στα παράθυρα του πανδοχείου
του. Σχεδόν όλα ήταν ανοιχτά, σηµάδι ότι οι ένοικοι είχαν σηκωθεί. Σε µερικά κρέµονταν σκεπάσµατα, αφού οι υπηρέτριες
είχαν ήδη πιάσει δουλειά. Αλλά τότε άκουσε βήµατα και γυρίζοντας είδε να πλησιάζει µια υπηρέτρια. Ήταν νεαρή, όχι πάνω από είκοσι πέντε, µετρίου αναστήµατος, αλλά αρκετά όµορφη. Φορούσε ένα καφέ σκούρο λινό ιµάτιο και είχε τα ξανθά
της µαλλιά πιασµένα κότσο. Ο ηλικιωµένος ασυναίσθητα έφτιαξε
τα µαλλιά του, αλλά η αγκωνιά της γυναίκας του τον επανέφερε
σε τάξη.
«Όλα καλά, Βερενίκη;» ρώτησε αδιάφορα η Κλεονίκη την
υπηρέτρια.
«Μάλιστα, κυρία», έγνεψε εκείνη. «Όλοι σχεδόν οι ένοικοι
έχουν κατέβει και παίρνουν το πρωινό τους στην τραπεζαρία.
Κάποιοι ήδη έφυγαν για το στάδιο».
«Γιατί είπες, µικρή µου, “σχεδόν όλοι”; Τέτοια ώρα δε θα
έπρεπε να έχουν ξυπνήσει όλοι;»
«Σίγουρα, αλλά ο ένοικος που έφτασε χθες βράδυ, εκείνος ο
Αθηναίος, κοιµάται ακόµα».
«Πώς κι αυτό;» ρώτησε ο Αριστόδηµος µε περιέργεια.
«Τι να πω… δεν ξέρω», απάντησε διστακτικά η Βερενίκη.
«Του χτύπησα τη θύρα και µε έδιωξε µε αγριεµένο ύφος. Απλώς
µου είπε: “Σε αυτό το πανδοχείο δεν µπορεί να βρει κανείς
ησυχία”… Κι άλλα τέτοια».
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«Μάλλον γι’ αυτό που συνέβη χθες το βράδυ…» είπε η Κλεονίκη.
«Τι εννοείς;» ρώτησε ο Αριστόδηµος. «Εγώ δεν κατάλαβα
τίποτα. Ήµουν πολύ κουρασµένος και όταν εκείνος πήγε στο
δωµάτιό του, εγώ έπεσα για ύπνο».
«Ο Λάκωνας στο διπλανό δωµάτιο, ο Λεωνίδας, µάλλον είχε… γιορτή».
«Έτσι είναι», επιβεβαίωσε και η Βερενίκη και γελώντας
αµήχανα κάλυψε µε το χέρι της το στόµα της.
«Τι εννοείτε και οι δυο σας, ότι έφερε γυναίκες στο δωµάτιο;»
«Τι περίµενες, άντρα µου, τέτοιος άντρακλας που είναι;»
«Μήπως… µήπως ήταν καµιά από εσάς, τις δικές µου υπηρέτριες;» ρώτησε ο Αριστόδηµος αναστατωµένος.
«Μην ανησυχείς και οι δικές µου οι κοπέλες είναι όλες φρόνιµες», είπε η Κλεονίκη ρίχνοντας παράλληλα αυστηρή µατιά
στη νεαρή υπηρέτρια. Κατόπιν συνέχισε: «Ο Σπαρτιάτης έφυγε
λίγο µετά την ανατολή του ηλίου µαζί µε µια πόρνη, εκείνες που
συχνάζουν στα καπηλειά, τίποτα περισσότερο».
«Ίσως γι’ αυτό παραπονέθηκε ο Αλέξανδρος. ∆εν τον άφησαν να κλείσει µάτι. Μα τον ∆ία, νοµίζω ότι θα µας τα πει από την
καλή… και θα έχει και δίκιο! Θα πρέπει όµως να βρω µια δικαιολογία για να µη χάσω τέτοιο πελάτη», µονολόγησε ο Αριστόδηµος
και ξύνοντας το κεφάλι του σηκώθηκε από το τραπέζι.
«Αν όµως µας πει κάτι και αποφασίσει…»
«Στάσου, γυναίκα, το βρήκα», είπε ο Αριστόδηµος και τα µάτια του έλαµψαν. «Λοιπόν, νεαρή µου, στο εξής θα τον εξυπηρετείς µόνον εσύ, αλλά διακριτικά. Θα είσαι η αποκλειστική του
υπηρέτρια. Οµορφούλα είσαι και θα τον καλµάρεις µε τα νιάτα
σου. ∆ε νοµίζω να είναι τόσο αγροίκος και να τα βάλει µαζί σου».
«Το δωµάτιο θα το καθαρίζεις κάθε µέρα και πάντα θα έχει
νερό, κρασί και φρούτα», είπε η Κλεονίκη συµφωνώντας µε τον
άντρα της. «∆εν πρέπει να του λείψει τίποτα, ειδικά τα φρούτα.
Ξέρεις, οι ευγενείς πάντα θέλουν να έχουν κάτι να τσιµπολο-
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γούν. Το θυµάµαι και από άλλες περιπτώσεις πιο παλιά. Και
ό,τι σου λέει θα τρέχεις και θα µας ενηµερώνεις. Πρέπει να
έχουµε το νου µας µε τέτοιο πελάτη, γι’ αυτό θα τον έχεις από
κοντά!»
«Κι εγώ από τη µεριά µου», συνέχισε ο Αριστόδηµος, «θα
πιάσω µε το καλό εκείνο τον Λεωνίδα».
«Να προσέξεις τα λόγια σου µε αυτόν. Ίσως είναι αψύς.
Εξάλλου, κι αυτός δεν είναι κατώτερος από τον Αθηναίο. Έµαθα ότι είναι από ευγενική γενιά, του γενναίου Λεωνίδα, του
Σπαρτιάτη βασιλιά που πολέµησε στις Θερµοπύλες πριν από
τριάντα και πλέον χρόνια. Λοιπόν, πρόσεξε πώς θα του µιλήσεις. ∆ε µας συµφέρει να τα χαλάσουµε µαζί του».
«Καλά, καλά, έννοια σου, γυναίκα», είπε ο Αριστόδηµος κάνοντάς της νεύµα για να σταµατήσει τις συµβουλές. «Αλλά προς
το παρόν, νεαρή µου, εσύ να κάνεις όλα όσα είπαµε. Επιπλέον,
νοµίζω ότι θα µπορούσες να του πας το πρωινό στο δωµάτιό
του. Καθαρές πετσέτες έχει;»
«Ναι, του τις πήγα πριν από δύο ώρες».
«Ωραία», είπε ο Αριστόδηµος ευχαριστηµένος. «Τώρα να
του πας γάλα, µελόπιτες, αυγά, ψωµί, σκληρό τυρί και καθαρό
νερό. Επίσης να τον ενηµερώσεις για το µεσηµεριανό γεύµα.
Πες του ότι… ότι εκτός από φακές, ειδικά γι’ αυτόν θα έχει χοιρινό, λαχανικά και σύκα. Ξέρω ότι στους Αθηναίους αρέσουν
πολύ».
Η Βερενίκη έκανε µια µικρή υπόκλιση και στράφηκε προς τη
θύρα του πανδοχείου. Μπήκε στο ισόγειο και διέσχισε την κεντρική τράπεζα. Έριξε µια µατιά τριγύρω της και διαπίστωσε ότι
οι ένοικοι είχαν φύγει και στα τραπέζια υπήρχαν χρησιµοποιηµένα άδεια σκεύη. Κατευθύνθηκε στο µαγειρείο που βρισκόταν
κάτω από την κεντρική σκάλα, ακριβώς απέναντί της.
Εκεί βρήκε δύο ακόµα υπηρέτριες, την Αρετή και τη Θεώνη.
Τους είπε να πάνε να µαζέψουν τα τραπέζια, ενώ εκείνη άρχισε να ετοιµάζει ένα δίσκο µε διάφορα πράγµατα. Οι άλλες την
κοίταζαν και χαµογελούσαν, αφού κατάλαβαν για ποιον προ-
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οριζόταν ο δίσκος. Εξάλλου είχαν µιλήσει και το προηγούµενο
βράδυ για τον Αθηναίο που είχε καταφτάσει αργοπορηµένος.
Είναι αλήθεια ότι η Βερενίκη από την πρώτη στιγµή είχε θαµπωθεί. ∆εν ήταν τόσο τα πλούτη του ή τα νιάτα του που την είχαν
εντυπωσιάσει, όσο η αρχοντική του παρουσία. Οι µατιές τους είχαν συναντηθεί µόνο για µια στιγµή, όταν είχε µπει στο πανδοχείο. Εκείνος την κοίταξε στα µάτια και της χαµογέλασε.
Η Βερενίκη είχε αισθανθεί ένα µούδιασµα στο κορµί της κι
ένα πετάρισµα στην καρδιά, κάτι που κατάλαβαν ακόµα κι οι
άλλες υπηρέτριες. Γι’ αυτό και είχε φροντίσει να ξεκαθαρίσει
τη θέση της και τους είχε ζητήσει να µην ανακατευτούν γιατί θα
τον περιποιούνταν η ίδια. Εκείνες δεν έφεραν αντίρρηση, αν
και δεν παρέλειπαν να την πειράζουν όταν έβρισκαν ευκαιρία.
Λίγο αργότερα η Βερενίκη βγήκε στην κεντρική τράπεζα
κρατώντας το δίσκο στα χέρια και κατευθύνθηκε στη σκάλα
που ήταν από πάνω της. Άρχισε να ανεβαίνει µε προσοχή και
για µια στιγµή σταµάτησε στον πρώτο όροφο. Πήρε βαθιά ανάσα και από κάπου εκεί κοντά άκουσε µια άλλη υπηρέτρια, την
Ελπινίκη, που καθάριζε τα δωµάτια του ορόφου.
Πρέπει να έχω το νου σε αυτήν ειδικά, σκέφτηκε η Βερενίκη.
Θυµάµαι ότι χθες τον γλυκοκοίταζε. Απ’ την άλλη, θα πρέπει
επίσης να είµαι προσεκτική και να µη δίνω αφορµές. ∆εν καθυστέρησε πολύ εκεί. Συνέχισε να ανεβαίνει και ταυτόχρονα σκεφτόταν διάφορα: ∆ε λέω, είναι ώριµος, στα σαράντα κάτι…
πάντως είναι αριστοκράτης και ωραίος άντρας… εµένα τουλάχιστον µου αρέσει πολύ. Λες να µε πρόσεξε καθόλου χθες βράδυ; Αλλά µπα, πού τέτοια τύχη. Άσε που µπορεί να έχει όποια
θέλει. Για µένα ούτε που θα νοιαζόταν. Όµως τώρα, αχ Αφροδίτη µου, κάνε να είναι καλόκεφος, να µου ρίξει έστω µια γλυκιά
µατιά…
∆εν πρόλαβε να σκεφτεί τίποτα περισσότερο καθώς είχε
φτάσει έξω από τη θύρα του Αθηναίου. Ακούµπησε για λίγο
το δίσκο στο διάδροµο, έριξε µια γρήγορη µατιά γύρω της και
όταν διαπίστωσε ότι ήταν µόνη, έφτιαξε πρόχειρα τα µαλλιά
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της. Μετά έστρωσε τις λεπτές ζώνες που περνούσαν κάτω από
τα στήθη της, τα οποία και ανασήκωσε λιγάκι, ώστε να φαίνονται πιο στητά. Τέλος, πρόβαρε το πιο ωραίο της χαµόγελο και
χτύπησε τη θύρα τρεις φορές.
Από µέσα άκουσε ένα κάλεσµα που έµοιαζε πιο πολύ σαν
µουγκρητό. Αυτό δεν είναι και τόσο καλός οιωνός, σκέφτηκε η
Βερενίκη. Γύρισε το χερούλι και µπήκε. Πρώτα έσκυψε το κεφάλι της και διαπίστωσε στο βάθος ότι ο Αθηναίος ήταν ακόµα
στο κρεβάτι. Παραξενεύτηκε, αλλά δεν είπε τίποτα. Άφησε το
δίσκο στο τραπέζι που υπήρχε εκεί κοντά και µετά πήγε προς
το κλειστό παράθυρο. Φτάνοντας σ’ αυτό έριξε µια φευγαλέα
κλεφτή µατιά στον άνθρωπο, που ήταν ακόµα κουκουλωµένος
µε το σκέπασµά του. Κατάλαβε πως ανάσαινε και τότε εκείνος
ξεσκεπάστηκε απότοµα µέχρι το λαιµό. Η Βερενίκη τρόµαξε
βλέποντάς τον να κάνει αλλόκοτη γκριµάτσα και να την κοιτάζει περίεργα. Του χαµογέλασε καλοσυνάτα, αν και κάπως αµήχανα, αφήνοντας να φανούν τα κατάλευκα δόντια της µέσα από
τα µεγάλα χείλη της και του είπε:
«Καληµέρα. Έξω είναι υπέροχα. Θα ανοίξω το παράθυρο
και…»
«Σε παρακαλώ», τη διέκοψε και απλώνοντας το χέρι του τη
σταµάτησε. «Άσε το παράθυρο και φύγε».
«Όπως επιθυµείτε», απάντησε η Βερενίκη και κίνησε να φύγει.
«Στάσου», είπε πάλι ο Αλέξανδρος. «Να πεις στον πανδοκέα
ότι δε θα µείνω για φα# το µεσηµέρι. Θα επιστρέψω το βράδυ.
Τότε θα του µιλήσω για κάποιο θέµα».
«Πολύ καλά. Τίποτε άλλο;»
«Όχι», της απάντησε εκείνος αδιάφορα.
«Πάντως, να ξέρετε ότι µε λένε Βερενίκη. Οτιδήποτε κι αν
χρειαστείτε, οποιαδήποτε ώρα, µπορείτε να µε καλέσετε. Θα
σας υπηρετώ προσωπικά όσον καιρό θα είστε εδώ», είπε εκείνη αφήνοντας ολοφάνερα ένα υπονοούµενο.
Περίµενε λίγο να πάρει µιαν απάντηση, αλλά τελικά ο άλλος
δεν της έριξε ούτε βλέµµα κι έτσι εκείνη έφυγε. Όταν ο Αλέ-
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ξανδρος άκουσε τον ήχο της θύρας ξεσκεπάστηκε. Ανάσανε
βαθιά κι ένιωσε τη ζεστασιά του δωµατίου να τον πληµµυρίζει.
Ανασηκώθηκε, έτριψε τα µάτια του και τεντώθηκε για να ξεµουδιάσει.
Πήγε προς το µοναδικό παράθυρο του δωµατίου που έβλεπε
νοτιοανατολικά. Το άνοιξε κι έριξε µια µατιά χαµηλότερα,
στην αυλή. Είδε τους πανδοχείς του που αποµακρύνονταν συζητώντας. Ύστερα άφησε τη µατιά του να πλανηθεί βιαστικά
στην πλαγιά του µικρού λόφου που ήταν χτισµένο το πανδοχείο.
Γρήγορα χάθηκε µέσα στο όµορφο καταπράσινο δάσος και λίγο πιο µακριά ξεστράτισε και βούτηξε στο µεγάλο ποτάµι της
Ήλιδας, τον Αλφειό.
Ο Αλέξανδρος πήρε κι άλλες βαθιές ανάσες, ευχαριστηµένος από το θέαµα. Αµέσως θυµήθηκε το φίλο του τον Αγήνορα,
τον αρχιερέα της Ολυµπίας, που τον κάλεσε να παρακολουθήσει τους Αγώνες. Ο Αλέξανδρος δεν το σκέφτηκε πολύ όταν
έλαβε την επιστολή πριν από µερικούς µήνες. Ήταν η πρώτη
φορά στη ζωή του που θα πήγαινε στην Ολυµπία. Μάλιστα, ειδικά αυτή την περίοδο ήταν ό,τι καλύτερο αυτό το ταξίδι, αφού
ένιωθε πολύ κουρασµένος ψυχικά και σωµατικά από τη ζωή
του στην Αθήνα.
Γυµνός καθώς ήταν, κάθισε για λίγο στο πρεβάζι του παραθύρου και βαριαναστενάζοντας αναλογίστηκε το πρόσφατο
παρελθόν του στην Αθήνα. Οι δηµοκρατικοί του Περικλή, του
σηµαντικότερου εκπροσώπου αυτής της πολιτικής παράταξης,
είχαν καταφέρει να πείσουν την Εκκλησία του ∆ήµου, δηλαδή
τη συνέλευση του λαού των Αθηναίων πολιτών, να µην εγκρίνει
την επανεκλογή του Αλέξανδρου —µόνο και µόνο επειδή ανήκε στην τάξη των αριστοκρατών— σε κανένα σηµαντικό αξίωµα της πόλης. Ούτε και σε εκείνο του φιλοβασιλέα στο οποίο
εκλεγόταν για χρόνια, έχοντας µάλιστα επανειληµµένα αποδείξει µε επιτυχία την ικανότητά του στη διαλεύκανση φόνων και
άλλων σοβαρών εγκληµάτων.
«Σιγά µην προτιµούσαν εµένα πάλι για τη θέση του φιλοβα-
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σιλέα. Παρά το γεγονός ότι ήµουν άψογος και ότι ποτέ κανένας
δε σκέφτηκε να κινήσει δίκη εναντίον µου για ανικανότητα ή
µεροληψία. Αλλά ξέρω γιατί το έκαναν οι δηµοκρατικοί, φοβήθηκαν πριν από τρία περίπου χρόνια την επάνοδο από την εξορία του ηγέτη µας του Κίµωνα και σκέφτηκαν ότι καλό θα ήταν,
τώρα που εκείνος λείπει πάλι σε εκστρατεία, να χτυπήσουν
τους οπαδούς του µε το να µην τους επανεκλέξουν σε σηµαντικά
αξιώµατα. ∆εν είναι έτσι η ∆ηµοκρατία», µονολόγησε ο Αλέξανδρος και θυµωµένος κοίταξε έξω απ’ το παράθυρο.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες ο Αλέξανδρος θεώρησε ότι
πλέον ήταν καλύτερο να αποµακρυνθεί από τη δηµόσια ζωή
παρά να εξευτελίζεται, έχοντας ως προSσταµένους ανθρώπους
που ήταν ίσως και αµόρφωτοι και οι οποίοι είχαν αναλάβει
αξιώµατα λόγω της πολιτικής εύνοιας που απολάµβαναν από
δηµοκρατικούς ηγέτες.
Έτσι ο Αλέξανδρος παραιτήθηκε δήθεν για λόγους υγείας
από το απαξιωτικό αξίωµα που του είχαν αναθέσει και αποσύρθηκε στα λίγα κτήµατα που διέθετε στο δήµο Αλιµούντα, περίπου
δύο ώρες µακριά από το άστυ, δηλαδή το κέντρο της Αθήνας.
Πλέον είχε αρκετό χρόνο για να κάνει διάφορα πράγµατα και µεταξύ αυτών είχε αποφασίσει και το ταξίδι στην Ολυµπία.
«Αλλά γιατί παραπονιέσαι, Αλέξανδρε; ∆εν τους έµαθες
τους δηµοκρατικούς τόσα χρόνια; Οι ίδιοι δεν έστειλαν παλαιότερα σε δεκαετή σχεδόν εξορία τον Κίµωνα; Ποιον… τον Κίµωνα
που τους έδωσε την ηγεµονία του Αιγαίου! Και µόνο όταν είδαν
τις δυσκολίες µε τους Πέρσες στην Κύπρο, τον ανακάλεσαν
πρόσφατα. Αλλά αυτό χρειάζεται σε εµάς τους Έλληνες, ένας
∆αρείος κι ένας Ξέρξης, για να µπορέσουµε να συνειδητοποιήσουµε τα σφάλµατά µας», είπε και πάλι.
Έγειρε το κεφάλι του και κλείνοντας τα µάτια του ένιωσε το
απαλό ζεστό αεράκι να του χαSδεύει το γυµνό του κορµί. Ύστερα από λίγο άνοιξε και πάλι τα µάτια του και ατένισε το όµορφο καταπράσινο τοπίο. Κάποια στιγµή έστρεψε τη µατιά του λίγο πιο µακριά, σε ένα λόφο στα ανατολικά.
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Από τη µεριά που τον κοιτούσε ήταν απότοµος και απρόσβλητος, αν και δεν είχε ύψος πάνω από τριακόσια πόδια.* Θυµήθηκε ότι του είχαν αναφέρει πως λεγόταν Κρόνιος λόφος και ότι
πίσω του βρισκόταν η Άλτη, το ιερό και οι αθλητικοί χώροι της
Ολυµπίας. Σκέφτηκε ότι το πρώτο πράγµα που θα έκανε την
επόµενη µέρα θα ήταν να επισκεφτεί την Άλτη. Αλλά προς το
παρόν είχε άλλα σχέδια.
«Έχει µεσηµεριάσει κι ο καιρός είναι πολύ καλός, αν εξαιρέσω εκείνα τα σύννεφα που βλέπω να πλησιάζουν γοργά από
τα δυτικά. Λοιπόν, νοµίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερη ώρα για
µια βόλτα στο δάσος και, γιατί όχι, ακόµα και στον Αλφειό»,
µονολόγησε. «Επιπλέον, φίλε, καλά θα κάνεις να αφήσεις τα
προβλήµατα της Αθήνας πίσω σου. Εδώ ήρθες για να διασκεδάσεις και κυρίως για να ξεκουραστείς. Ύστερα από την επόµενη πανσέληνο, δηλαδή σε λιγότερο από τέσσερις εβδοµάδες,
θα ξεκινήσουν οι Αγώνες. Λοιπόν, για πρώτη φορά στη ζωή σου
αξίζει να ξεκουραστείς και κυρίως να περάσεις κι εσύ καλά».
Ο Αλέξανδρος χαµογέλασε µε τις συµβουλές που έδωσε
στον εαυτό του και γύρισε προς το δωµάτιό του. Και µάλιστα είχες και την πρώτη σου επιτυχία, αυτή τη νεαρή Βερενίκη, σκέφτηκε παίρνοντας ένα θριαµβικό ύφος καθώς θυµήθηκε τα τελευταία λόγια της. Γιατί όχι, άλλωστε. Έχουν περάσει δέκα χρόνια από τότε που πέθανε η γυναίκα σου η Αριάδνη και δεν έχεις
παιδιά. Λοιπόν, δε νοµίζεις ότι πλέον πρέπει να φτιάξεις τη ζωή
σου; Μόλις έκλεισες τα σαράντα και… για να σε δω…
Ο Αλέξανδρος πήγε και στάθηκε µπροστά στον όρθιο µεταλλικό καλογυαλισµένο καθρέπτη που ήταν τοποθετηµένος επάνω
σε µια µεγάλη σκαλιστή κασέλα που χρησίµευε ως ιµατιοθήκη.
* Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν ως βασική µονάδα µέτρησης τον «πόδα»
και το «δάκτυλο». Έτσι ένας «πους» ισοδυναµούσε µε 0,297-0,320 µέτρα
και 1 «δάκτυλος» µε 0,019 µέτρα, ανάλογα µε την κάθε πόλη-κράτος. Άλλες υποδιαιρέσεις ήταν οι εξής: 1 πους = 16 δάκτυλοι, 1 σπιθαµή = 12
δάκτυλοι, 1 πήχυς = 24 δάκτυλοι, 100 πόδες = 1 πλέθρο.
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«Λοιπόν, είσαι ωραίος… Από τα νιάτα σου όλες ερωτεύονταν τα
καστανοπράσινα µάτια σου, το ψηλό και καλοφτιαγµένο κορµί
σου και τα κατάµαυρα µαλλιά σου. Μπορεί βέβαια να έχουν
γκριζάρει λίγο, αλλά εσύ µε τέτοιο κορµί… φίλε µου, δεν πρέπει
να παραπονιέσαι», µονολόγησε και χαµογέλασε αυτάρεσκα.
Ύστερα έριξε µια γρήγορη µατιά στο δωµάτιό του, αφού την
προηγούµενη νύχτα που είχε καταφτάσει, µέσα στο σκοτάδι και
στο φως των κεριών δεν το είχε δει και πολύ καλά. Τώρα όµως
διαπίστωνε ότι ήταν µάλλον ευρύχωρο. Εκτός από την κασέλα
του, τον ορθογώνιο καθρέπτη επάνω σε αυτή και το σβηστό παραγώνι,* υπήρχε ακόµα ένα διπλό κρεβάτι, µια µικρή αλλά ευρύχωρη ξύλινη θήκη µε σκαλιστό άνοιγµα από πάνω, τρεις καρέκλες κι ένα τραπέζι. Πάνω σε αυτό διέκρινε ένα µελανοδοχείο µε το καλάµι γραφής, µερικά κοµµάτια παπύρου για τις
επιστολές του, ένα πήλινο σκεύος µε καθαρό νερό και το δίσκο
µε το πρωινό του.
Πλύθηκε στα γρήγορα και καθώς σκούπιζε τα χέρια του,
πρόσεξε στους τοίχους ολόγυρα αρκετές ξύλινες προθήκες και
πάνω σε αυτά µικρά πήλινα ζωγραφιστά αγαλµατάκια διαφόρων θεών. Μέτρησε τουλάχιστον τριάντα και αµέσως τα άγγιξε
µε τα ακροδάχτυλά του. «Είθε όλοι οι θεοί να µε βοηθήσετε να
περάσω καλά», µουρµούρισε και γονάτισε για να προσευχηθεί.
Όταν σηκώθηκε, πήρε στα χέρια του τυχαία το αγαλµατίδιο
του τραγόµορφου χαµογελαστού Πάνα. Ήταν περίπου δύο πιθαµές ψηλό, ζωγραφισµένο µε έντονα χρώµατα κι ο θεός έµοιαζε
αστείος. Το αναποδογύρισε και διαπίστωσε ότι ήταν κούφιο,
για να είναι πιο ελαφρύ. Χαµογέλασε και τελικά το επέστρεψε
στη θέση του.
Αλλά τότε ένιωσε την κοιλιά του να γουργουρίζει και η µατιά
του στράφηκε αµέσως στο δίσκο µε το πρωινό του. Είναι αλήθεια
ότι το προηγούµενο βράδυ ήταν πολύ κουρασµένος για να φάει

* Το τζάκι.
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οτιδήποτε κι έτσι είχε κοιµηθεί νηστικός. Τώρα όµως πεινούσε
σαν λύκος. Έτσι σε πολύ λίγα λεπτά έφαγε τα πάντα εκτός από
το ψωµοτύρι. Αυτό σκόπευε να το πάρει µαζί του. Γι’ αυτό το δίπλωσε προσεκτικά σε µια πετσέτα και το έχωσε σε ένα µικρό
δερµάτινο σακίδιο που κρεµόταν σε µια καρέκλα.
Τώρα έπρεπε απλώς να ντυθεί. Άνοιξε την κασέλα, έριξε
µια µατιά στα ενδύµατά του και αµέσως το χέρι του πήγε σε
έναν όµορφο λευκό χιτώνα που τον φόρεσε κατάσαρκα. Κατόπιν διάλεξε ένα πράσινο σκούρο υφασµένο ιµάτιο που του
έφτανε κάτω από τις γάµπες και στο τελείωµά του το στόλιζε
ένας λευκός µαίανδρος. Κοίταξε τους τρεις πίλους* του που
ήταν τοποθετηµένα στη σκαλιστή θήκη δίπλα στο κρεβάτι του,
αλλά το µετάνιωσε. Έσκυψε και τράβηξε ένα από τα πέντε ζευγάρια σανδάλια του, εκείνα από µαύρο µαλακό δέρµα. Τελικά
κοιτάχτηκε και πάλι στον καθρέπτη. Έφτιαξε στα γρήγορα τα
µαλλιά του και ευχαριστηµένος µε την εικόνα χαµογέλασε.
Πριν αναχωρήσει, πήγε προς το παράθυρο. Έριξε µία ακόµα µατιά προς τα έξω και διαπίστωσε ότι η αυλή ήταν έρηµη.
Πολύ φυσικό, σκέφτηκε. Τέτοια ώρα όλοι θα είναι στο στάδιο.
Λοιπόν, καλά θα κάνω να φεύγω. ∆ε θα ήθελα να συναντήσω
κάποιον και πολύ περισσότερο τον Λακεδαιµόνιο από δίπλα,
που όλο το βράδυ ασχολούνταν µε εκείνη την εταίρα.
Ο Αλέξανδρος κράτησε καλύτερα επάνω του το σακίδιό του
και χωρίς άλλη καθυστέρηση βγήκε. Σύντοµα έφτασε στο ισόγειο. Εκεί βρήκε την Κλεονίκη, της έδωσε το κλειδί και, αφού
την παρακάλεσε να µην ανέβει κανείς στο δωµάτιό του για να
καθαρίσει, την ενηµέρωσε ότι θα επιστρέψει το σούρουπο.
Εκείνη του ευχήθηκε να ευχαριστηθεί τη βόλτα του κι ο Αλέξανδρος αναχώρησε.

* Πίλος: Καπέλο µε ψηλό κωνικό µυτερό κάλυµµα που είχε και γύρο
για προστασία από τον ήλιο. Ήταν από δέρµα ή και µέταλλο.

