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Την ίδια ώρα, στο γραφείο του Πόρτερ, η Ηλέκτρα έσβηνε σκεφτική το τσιγάρο της 
στο βαρύ κρυστάλλινο τασάκι. 
«Μα γιατί; Γιατί να αφήσει ο πατριός μου σε μένα ολόκληρη την περιουσία του;» 
ρωτούσε για χιλιοστή φορά τον δικηγόρο.  
«Σου έχω ήδη απαντήσει ότι αυτό αποτελεί μυστήριο και για μένα» έκανε εκείνος  
ανασηκώνοντας με απορία τους ώμους του. «Εκτός κι αν αυτό για το οποίο σε 
κατηγορεί η μάνα σου αληθεύει…» 
«Λυπήσου με Άρη!» ξέσπασε εκείνη γελώντας νευρικά. «Είσαι πολύ έξυπνος για να 
το πιστεύεις αυτό. Σαν δικηγόρος του πρέπει να ξέρεις πολλά πράγματα που έχουν 
σχέση με την προσωπική του ζωή και σίγουρα εγώ δεν αποτελούσα μέρος της. Ήταν 
κοινό μυστικό ότι κεράτωνε την μητέρα μου από την πρώτη μέρα του γάμου τους 
αφού ο ίδιος φρόντιζε να το βροντοφωνάζει σε κάθε ευκαιρία. Φαντάζομαι ότι αυτή 
τον παντρεύτηκε για τα λεφτά του, αλλά ποτέ δεν κατάλαβα γιατί την παντρεύτηκε 
αυτός.» 
«Οι άνθρωποι έχουν περίεργα βίτσια ώρες-ώρες!» 
«Δεν είμαι καμιά χαζή!» είπε κάπως θυμωμένη η Ηλέκτρα. «Το μοναδικό βίτσιο του 
Πόρτερ ήταν να γίνεται είρωνας και αλαζόνας για να σπάει τα νεύρα των ανθρώπων 
γύρω του, αλλά ποτέ δεν θα παντρευόταν μια γυναίκα σαν την Σύλβια αφού 
μάλιστα δεν την αγαπούσε. Αυτό που λες δεν στέκει… κάτι άλλο συμβαίνει εδώ, 
είμαι σίγουρη!»  
Ο Άρης σέρβιρε στον εαυτό του μια γενναία δόση κονιάκ και στάθηκε απέναντί της 
κοιτάζοντάς την ερευνητικά. 
«Πόσο καλά ξέρεις την μητέρα σου;» 
«Μα τι κουτή ερώτηση είναι αυτή που μου κάνεις; Μητέρα μου είναι… την ξέρω 
τόσο καλά… όσο χρειάζεται!» 
«Πολύ αμφιβάλλω. Πρώτα απ’ όλα μεγάλωσες μακριά της και την έβλεπες σπάνια. 
Και από τότε που παντρεύτηκε τον Πόρτερ στοιχηματίζω ότι δεν βλεπόσασταν 
περισσότερο από πέντε-έξι φορές τον χρόνο. Δεν θα έλεγα λοιπόν ότι αυτή είναι μια 
φυσιολογική σχέση μητέρας-κόρης. Δύο ξένοι θα κρατούσαν περισσότερη επαφή 
μεταξύ τους.» 
Η Ηλέκτρα σκέφτηκε ότι ο Άρης δεν έπεφτε και πολύ έξω στις εκτιμήσεις του. Αν 
και δεν ήθελε να το παραδεχτεί φωναχτά, υπήρχαν πολλά πράγματα που δεν 
γνώριζε για την Σύλβια και η μητέρα της παρέμενε ουσιαστικά μια άγνωστη. 
«Πες μου κάτι… τι γνώμη έχεις γι’ αυτόν τον Φίλιππο Σκούρτη;» ρώτησε ξαφνικά ο 
Άρης. 
«Τι εννοείς;» έκανε απορημένη η Ηλέκτρα και τα όμορφα γκριζογάλανα μάτια της 
σκοτείνιασαν. «Γιατί τον μπλέκεις αυτόν στην κουβέντα μας;» 
«Πιστεύεις τις μπούρδες που μας αράδιασε ότι τάχα είναι δημοσιογράφος;» 
«Γιατί, εσύ δεν το πιστεύεις;» 
«Όχι, αυτός ο κύριος είναι δημοσιογράφος όσο είμαι εγώ καλόγερος!» 
«Τι λόγο είχε να μας πει ψέματα;» 
«Επειδή δεν μπορούσε να μας πει την αλήθεια!» χαμογέλασε ο Άρης αινιγματικά. 
«Που είναι ποια;» 
«Ότι είναι ο εραστής της μητέρας σου!» 
Η νεαρή γυναίκα τσιτώθηκε. «Μα τι λες τώρα… σοβαρολογείς; Αυτός φαίνεται στην 
ηλικία μου… θα μπορούσε να είναι γιος της!» 
«Σ’ αυτές τις σχέσεις η ηλικία δεν παίζει και τόσο μεγάλο ρόλο. Ο φιλαράκος μας 
δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας επαγγελματίας ζιγκολό. Άλλωστε δεν ξενοπηδούσε 
μόνο ο πατριός σου, η μητέρα σου τον πλήρωνε στο ακέραιο με το ίδιο νόμισμα…» 
«Τώρα χρειάζομαι κι εγώ ένα ποτό για να συνέλθω!» έκανε η Ηλέκτρα. Έβαλε σκέτο 
ουίσκι και άναψε πάλι τσιγάρο. «Αλλά όλα αυτά είναι απλώς υποψίες…» 
συμπλήρωσε. 
«Χμ… αν τον παρακολουθούσες λίγο πιο προσεκτικά την ίδια γνώμη θα είχες 
σχηματίσει κι εσύ!» είπε ο Άρης. «Όταν άκουσε ότι η Σύλβια έμεινε άφραγκη τον 



έζωσαν τα φίδια και η ανησυχία του ήταν παραπάνω από έκδηλη. Ένας 
πραγματικός δημοσιογράφος θα βίωνε διαφορετικά μια τέτοια είδηση… άσε που 
δεν θα έχανε την ευκαιρία να τα βγάλει όλα στη φόρα και να δημιουργήσει 
σκάνδαλο άνευ προηγουμένου! Αντίθετα αυτός το έπαιξε αισθηματίας και 
κατηγόρησε εμένα για αναίσθητο!» 
«Και από αυτό έβγαλες το συμπέρασμα ότι είναι εραστής της μάνας μου;» έκανε με 
αμφιβολία η κοπέλα. 
«Όχι βέβαια, απλά συνδύασα μερικά γεγονότα που μου κίνησαν την περιέργεια. 
Όταν ήρθαμε χθες το βράδυ ο Οδυσσέας ξαφνιάστηκε που μας είδε, αλλά ούτε καν 
ρώτησε ποιος ήταν ο Φίλιππος. Αυτό μόνο ένα πράγμα μπορούσε να σημαίνει: ότι 
τον είχε ξαναδεί στη βίλα. Και η μητέρα σου ήταν φανερό ότι περίμενε κάποιον… 
για ποιον νομίζεις ότι στολίστηκε έτσι αν όχι για τον εραστή της; Την άκουσες με τα 
αυτιά σου να λέει ότι δεν σε περίμενε. Όσο για μένα… δεν θυμάμαι να της ανέφερα 
ποτέ ότι θα ερχόμουν αποβραδίς στη βίλα.»  
Οι σκέψεις του Άρη ήταν πολύ λογικές και η Ηλέκτρα θυμήθηκε όταν το 
προηγούμενο βράδυ τους έκανε τσακωτούς να τσουγκρίζουν τα ποτήρια τους στο 
γραφείο του πατριού της, ότι της είχε κάνει εντύπωση η παράξενη οικειότητα 
μεταξύ τους.   
«Στοίχημα ότι αυτή τη στιγμή ο κύριος δημοσιογράφος βρίσκεται στο δωμάτιο της 
μητέρας σου και της… συμπαραστέκεται με τον τρόπο του!» κατέληξε χαμογελώντας 
ειρωνικά ο Άρης. 
Η Ηλέκτρα σούφρωσε τα χείλη της σκεφτική και ξαφνικά παράτησε το ποτήρι της 
πάνω στο γραφείο και έτρεξε μέχρι τον επάνω όροφο. Έφτασε έξω από την πόρτα 
της μητέρας της και έστησε αυτί. Τα πνιχτά βογκητά της Σύλβιας που έφτανε 
εκείνη την ώρα στην κορύφωση επιβεβαίωσαν τα λεγόμενα του δικηγόρου. Το χέρι 
της γλίστρησε στο πόμολο, αλλά η πόρτα ήταν κλειδωμένη. Στο μυαλό της ήρθαν τα 
λόγια του Άρη και συνειδητοποίησε ότι πράγματι η Σύλβια ήταν στην ουσία μια 
ξένη. Γύρισε πίσω στο γραφείο και κάθισε στην καρέκλα της ανάβοντας νευρικά 
καινούργιο τσιγάρο. 
«Είχες δίκιο!» του είπε δαγκώνοντας τα χείλη της. «Δεν πρόλαβε να κρυώσει ο 
άντρας της κι αυτή βγάζει τα μάτια της με τον νεαρό εραστή της!» 
Ο Άρης γέλασε και το γέλιο του ακούστηκε πλούσιο και βαθύ. «Άκου βγάζει τα 
μάτια της! Τι εκφράσεις είναι αυτές;» Στο μυαλό του όμως σχηματίστηκε μια άλλη 
εικόνα και τα μάτια του σκοτείνιασαν ξαφνικά. Σαν αστραπή πέρασε μπροστά του η 
εικόνα της Ηλέκτρας όπως την είχε δει ολόγυμνη το προηγούμενο βράδυ και ίσα 
που κρατήθηκε για να μην ορμήσει πάνω της, να ξεσκίσει τα ρούχα της και να της 
κάνει έρωτα εκείνη τη στιγμή, πάνω στο πανάκριβο χαλί.  
Η κοπέλα πρέπει να διέκρινε κάτι περίεργο στο βλέμμα του γιατί σηκώθηκε αμέσως 
αναστατωμένη και έφυγε χωρίς να του δώσει καμιά εξήγηση. 
Κλειδώθηκε στο δωμάτιό της και έμεινε εκεί μέχρι αργά το απόγευμα 
προσπαθώντας να βάλει τις σκέψεις της σε τάξη.  
 
Είχε σκοτεινιάσει για τα καλά όταν άκουσε ένα διακριτικό χτύπημα στην πόρτα και 
αμέσως μετά τη φωνή της Χρύσας να την ειδοποιεί ότι το δείπνο ήταν έτοιμο. Μέχρι 
εκείνη την ώρα πίστευε ότι δεν πεινούσε και σκόπευε να μείνει στο δωμάτιό της, 
αλλά μάλλον το στομάχι της είχε αντίθετη γνώμη απ’ αυτή γιατί άφησε να ξεφύγει 
ένα δυνατό γουργουρητό διαμαρτυρίας. 
Μόλις όμως μπήκε στην τραπεζαρία και είδε την μητέρα της με τον Φίλιππο να 
κάθονται ο ένας δίπλα στον άλλον και να συζητούν ψιθυριστά με τα κεφάλια τους 
σχεδόν κολλημένα, ένιωσε την οργή της να φουντώνει και της ήρθε να γυρίσει και 
να ανέβει τρέχοντας τις σκάλες για να κλειστεί και πάλι στο δωμάτιό της. Αλλά 
έσφιξε με πείσμα τα χείλη της και κάθισε απέναντι από τους δύο εραστές 
καρφώνοντάς τους συνέχεια με το περιφρονητικό βλέμμα της. 
Η ατμόσφαιρα σε όλη τη διάρκεια του δείπνου ήταν βαριά και κανείς δεν μιλούσε. 
Έτρωγαν όλοι ανόρεχτα, εκτός ίσως από τον Άρη που ανέκαθεν λάτρευε τη 
μαγειρική της Χρύσας και δεν σκόπευε να αφήσει την ευκαιρία να πάει χαμένη.  



 «Σταμάτα να με κοιτάς έτσι…» φώναξε κάποια στιγμή εκνευρισμένη η Σύλβια 
χτυπώντας με δύναμη το πιρούνι της στο πιάτο. 
«Πως δηλαδή;» έκανε η Ηλέκτρα παίρνοντας το πιο αθώο ύφος της. 
«Μην κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις!» 
Η Ηλέκτρα ανασήκωσε τους ώμους της και κοίταξε με το ίδιο αθώο ύφος τους δύο 
άντρες. 
«Μήπως καταλαβαίνετε εσείς για τι πράγμα μιλάει η μητέρα μου;» 
Ο Άρης χαμογέλασε και συνέχισε το φαγητό του χωρίς να σχολιάσει ενώ ο Φίλιππος 
ξερόβηξε και σκέφτηκε ότι ήταν σωστή τρέλα αυτό που έκαναν με την Σύλβια λίγες 
ώρες πριν στο δωμάτιό της. Η συμπεριφορά της Ηλέκτρας έδειχνε, αν μη τι άλλο, 
πως κάτι υποπτευόταν για την ιδιαίτερη σχέση που υπήρχε μεταξύ τους. Δεν 
απέκλειε μάλιστα το γεγονός να είχε ανέβει μέχρι το δωμάτιο της μητέρας της και 
να τους είχε ακούσει. Βλαστήμησε νοερά τον εαυτό του που παρασύρθηκε σε μια 
στιγμή αδυναμίας. Δεν ήταν καιρός τώρα να βγει η σχέση τους παραέξω, μόλις 
τρεις εβδομάδες μετά τον θάνατο του Πόρτερ. Το καλύτερο όπλο του ήταν πάντα η 
εχεμύθεια, αλλά φαίνεται ότι απόψε οι κανονισμοί που είχε θέσει στον εαυτό του 
πήγαν κατά διαόλου. 
Μη ξέροντας τι να απαντήσει έσκυψε ξανά στο πιάτο του και άρχισε να ανακατώνει 
το φαγητό του αμήχανα. 
«Βλέπεις μαμά, κανείς δεν συμφωνεί μαζί σου. Αλλά άμα έχεις χεσμένη τη φωλιά 
σου…» συνέχισε η Ηλέκτρα δίνοντας μια ειρωνική νότα στη φωνή της. 
Η Σύλβια συνοφρυώθηκε αγριεμένη και τα μάτια της πέταξαν σπίθες. Ακόμη και ο 
Φίλιππος ανατρίχιασε γιατί ξεχώρισε μίσος και κακία σ’ αυτό το βλέμμα.  
 
Η γυναίκα τού είχε εκμυστηρευτεί το σχέδιό της την ώρα που κούρνιαζε στην 
αγκαλιά του, χορτασμένη από έρωτα, και ο νέος άντρας έμεινε για αρκετή ώρα 
αμίλητος και σκεφτικός για να χωνέψει αυτά που μόλις είχε ακούσει. Η φρίκη τον 
είχε κυριεύσει αρχικά, αλλά ήταν ήδη αρκετά διεφθαρμένος και αυτό που του 
ζητούσε η Σύλβια θα ήταν απλά η επισφράγιση της σάπιας ζωής του.  
Για εξακόσια εκατομμύρια ευρώ θα πήγαινα ακόμη και στην κόλαση! σκέφτηκε ο 
Φίλιππος και αυτή η σκέψη τον έκανε να πάρει γρήγορα την απόφασή του.  
Αλλά η Σύλβια με την συμπεριφορά της κινδύνευε να τινάξει το σχέδιο στον αέρα. 
Το μίσος καθρεφτίζονταν τόσο φανερά στα μάτια της που μπορεί η Ηλέκτρα να 
υποπτευόταν ότι κάτι ύπουλο σχεδίαζε η μητέρα της και να το έβαζε τρομαγμένη 
στα πόδια.  
Ο αέρας μετά το μεσημέρι είχε γυρίσει νοτιάς και η θερμοκρασία είχε ανέβει 
κάμποσους βαθμούς πάνω από το μηδέν. Η βροχή που έπεφτε ασταμάτητα από το 
πρωί είχε λιώσει αρκετά τους πάγους κάνοντας τους δρόμους και πάλι 
προσπελάσιμους. Το μόνο που είχε να κάνει η Ηλέκτρα ήταν να ζητήσει από  τον 
Άρη να φύγουν από την  βίλα, πράγμα που βόλευε τον δικηγόρο αφού θα του έδινε 
μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία να βρεθεί μόνος μαζί της. Όμως για να πετύχει το 
σχέδιό τους η Ηλέκτρα έπρεπε να μείνει εδώ, τουλάχιστον για αυτό το βράδυ. 
 
«Πως τολμάς να μου μιλάς έτσι! Από την ώρα που μπήκες εδώ μέσα πας 
γυρεύοντας για καυγά.» φώναξε η Σύλβια έξαλλη. 
«Το δικαίωμα μου το έδωσες εσύ η ίδια αφού δεν φροντίζεις να κρύψεις τις πομπές 
σου!» αντιγύρισε η Ηλέκτρα στο ίδιο ύφος. 
Προσπαθώντας να απαλύνει κάπως την βαριά ατμόσφαιρα, ο Φίλιππος χαμογέλασε 
και ετοιμάστηκε να πει κάτι, αλλά πριν προλάβει να ανοίξει το στόμα του, η 
Ηλέκτρα τον διέκοψε κοιτάζοντάς τον παγερά.  
«Εσένα θα σε παρακαλούσα να μην ανακατεύεσαι στις κουβέντες μας!» σφύριξε 
μέσα από τα δόντια της. «Αυτό είναι κάτι που αφορά την μητέρα μου κι εμένα. 
Δικαίωμά της να πηδιέται με όποιον της γουστάρει και να τον πληρώνει κι από 
πάνω, αλλά θα έπρεπε να έχει την τσίπα να μην το κάνει μπροστά στα μάτια της 
κόρης της.» 



«Αρκετά σε ανέχτηκα!» ούρλιαξε η Σύλβια και σηκώθηκε απότομα κλοτσώντας με 
δύναμη την καρέκλα που έπεσε με θόρυβο πάνω στο χαλί. «Ποια νομίζεις ότι είσαι 
εσύ που θα μου υπαγορεύσεις τι πρέπει να κάνω ή να μην κάνω στη ζωή μου. 
Καταραμένη να είναι η μέρα που ήρθες στη ζωή μου… καταραμένη!» 
Η Ηλέκτρα έμεινε εμβρόντητη από τη δήλωση της μητέρα της.  
«Με μισείς λοιπόν τόσο πολύ…» έκανε συγχυσμένη. «Κι εγώ που νόμιζα ότι απλά με 
ανεχόσουν!» 
«Κατέστρεψες τα καλύτερά μου χρόνια…» συνέχισε η Σύλβια και τα μάτια της 
θαρρείς και είχαν πάρει φωτιά. «Ω! Που να φανταζόμουν όταν σε κράτησα για 
πρώτη φορά στα χέρια μου, νεογέννητο βρέφος γεμάτο αίματα, ότι θα ‘ρχόταν μια 
μέρα που η παρουσία σου θα με έπνιγε και θα μου στερούσε ακόμη και τον αέρα 
που αναπνέω. Που να φανταζόμουν τότε ότι η ζωή μου θα γινόταν κόλαση μόνο και 
μόνο γιατί θεώρησα υποχρέωσή μου να σε κρατήσω!» 
Οι άντρες παρακολουθούσαν τη σκηνή χωρίς να μιλάνε. Και οι δύο καταλάβαιναν 
ότι το φαρμάκι και η χολή που ξεχύνονταν σαν ποτάμι από την Σύλβια δεν είχε να 
κάνει με την διαθήκη του Πόρτερ. Αυτή ήταν μόνο η αφορμή. Η αιτία υπόβοσκε 
από πιο παλιά και κάποια μέρα αυτά τα λόγια θα έβγαιναν στην επιφάνεια. Απλά 
αυτή η μέρα είχε έρθει νωρίτερα απ’ ότι υπολόγιζαν οι δύο γυναίκες. 
«Να με κρατήσεις!» ψιθύρισε η Ηλέκτρα ενώ κατέβαλε γενναίες προσπάθειες να μην 
αφήσει τα δάκρυα να κυλήσουν από τα μάτια της. Εκείνη τη στιγμή ένιωθε 
ανυπεράσπιστη σαν μικρό παιδί και όσο κι αν προσπαθούσε να κυριαρχήσει στα 
συναισθήματά της ήταν αδύνατον να τα καταφέρει. Ξεχασμένες, θολές αναμνήσεις 
χίμηξαν από την άκρη του μυαλού της, όπου ήταν καταχωνιασμένες ολόκληρα 
χρόνια, και την συνεπήρε το παράπονο. Σηκώθηκε από την καρέκλα της και πήγε 
κοντά στη Σύλβια. Την έπιασε από τους   ώμους και την ανάγκασε να την κοιτάξει 
κατάματα.  
«Και τι ήμουν εγώ μαμά; Ένα πακέτο που πήρες από το μαιευτήριο κι αν δεν σου 
άρεσε θα το επέστρεφες όποτε σου έκανε κέφι;»  
«Νόμιζα τότε ότι μπορούσα να σε αγαπήσω…» είπε αχνά η Σύλβια προσπαθώντας 
να αποτραβήξει το βλέμμα της. «Αλλά δεν ήξερα ότι αναλάμβανα μια υποχρέωση 
που θα κρατούσε μια ολόκληρη ζωή…» 
Τα χέρια της Ηλέκτρας κρέμασαν άτονα. Η βροχή δυνάμωσε ξαφνικά και οι 
αστραπές άρχισαν να αυλακώνουν τον ουρανό. Ένας κεραυνός έπεσε κάπου κοντά 
και συντάραξε το σπίτι συθέμελα. Τα φώτα τρεμόσβησαν για λίγο και μετά απότομα 
το δωμάτιο βυθίστηκε στο σκοτάδι. Το πρόσωπο της Σύλβιας φωτιζόταν από τις 
δυνατές αναλαμπές αλλά όταν οι αστραπές απομακρύνθηκαν, βουτήχτηκε στις 
ματωμένες σκιές που έστελναν ολόγυρα οι θεριεμένες φλόγες που έβγαιναν από το 
τζάκι.  
Η πόρτα της τραπεζαρίας άνοιξε και παρουσιάστηκε η Χρύσα κρατώντας μια λάμπα 
πετρελαίου. 
«Κυρία, κόπηκε το ρεύμα…» ξεκίνησε να λέει αλλά οι λέξεις πάγωσαν στα χείλη της. 
Η ένταση στο δωμάτιο ήταν τόσο φανερή που η αγαθή γυναίκα ξεροκατάπιε και 
βγήκε πισωπατώντας αθόρυβα κλείνοντας απαλά την πόρτα. 
Η Ηλέκτρα κρέμασε το κεφάλι της στο στήθος και τα μάτια της γέμισαν δάκρυα. 
Από μέσα της ευγνωμονούσε το ευλογημένο σκοτάδι που την έκρυβε από τα 
βλέμματα των άλλων και δεν έβλεπαν πόσο δυστυχισμένη ήταν αυτή τη στιγμή.      
«Ώστε αυτό ήμουν τελικά για σένα…» κατάφερε να ψελλίσει. «Μια υποχρέωση… ένα 
δυσβάσταχτο βάρος! Τόσα χρόνια αναρωτιόμουν σε τι είχα φταίξει και ήσουν πάντα 
απόμακρη… Από τότε που άρχισα να νιώθω τον κόσμο γύρω μου, έκανα ότι 
περνούσε από το χέρι μου για να σε κάνω να μ’ αγαπήσεις. Δεν έκλαιγα, δεν 
γκρίνιαζα και δεν παραπονιόμουν γιατί είχα ανάγκη την αγάπη σου και δεν ήθελα 
να σε στενοχωρήσω. Εκείνο το βράδυ που μου είπες ότι θα με έστελνες εσωτερική 
στην Ελβετία νόμιζα πως ήμουν κακό κορίτσι και το σχολείο ήταν η τιμωρία μου. 
Θεέ μου, πόσο έκλαψα τότε… ακόμη το θυμάμαι! Αλλά εσύ δεν συγκινήθηκες από 
τα κλάματά μου. Και μετά, όλα αυτά τα χρόνια στο σχολείο, περίμενα με αγωνία να 
έρθεις να με πάρεις για τις γιορτές, για το καλοκαίρι… Κι όταν εσύ δεν ερχόσουν 



μισούσα τον εαυτό μου κάθε φορά όλο και πιο πολύ και κάποτε θέλησα να 
πεθάνω…» 
Η Σύλβια τινάχτηκε σε αυτή τη δήλωση που βγήκε τόσο απερίσκεπτα από τα χείλη 
της Ηλέκτρας και με μια απότομη κίνηση την έπιασε από τα χέρια και ξεγύμνωσε 
τους καρπούς της.  
«Έτσι εξηγούνται τελικά τα σημάδια στα χέρια σου! Πραγματικά προσπάθησες να 
αυτοκτονήσεις…» είπε ανασαίνοντας βαριά. 
Οι ουλές ήταν ακόμη εκεί, δυο μεγάλες χαρακιές στον κάθε καρπό, ξασπρισμένες 
από την πολυκαιρία, ζωντανοί εφιάλτες ενός παρελθόντος που δεν πρόσφερε καμία 
χαρά, καμία αγάπη. 
Είχε αποφασίσει να βάλει τέλος στην άχαρη ζωή της μια παραμονή Χριστουγέννων 
όταν ήταν μόλις δώδεκα χρονών. Την είχε ανακαλύψει κουβαριασμένη σε μια 
γωνιά ο επιστάτης, βουτηγμένη στο αίμα και ο άνθρωπος πανικόβλητος την έβαλε 
στο αυτοκίνητό του και την πήγε στο νοσοκομείο όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Η 
μικρή παραληρούσε όλη την ώρα λέγοντας συνέχεια: «μην το πείτε πουθενά… σας 
παρακαλώ, μη με μαρτυρήσετε…» Ο επιστάτης σεβάστηκε την επιθυμία της και δεν 
μίλησε σε κανέναν, αλλά από τότε δεν την άφηνε από τα μάτια του. 
Η Ηλέκτρα τράβηξε τα χέρια της και τα σκέπασε με το πουλόβερ της. 
«Παράτα με!» φώναξε άγρια. Έριξε μια γρήγορη ματιά στη γυναίκα που στεκόταν 
αγέρωχη απέναντί της και πάγωσε. Η Σύλβια την κοιτούσε παράξενα, και στα χείλη 
της είχε αρχίσει να χαράζεται ένα αμυδρό χαμόγελο. 
«Πάντα το έλεγα ότι δεν έστεκες και πολύ στα καλά σου κορίτσι μου! Μάλλον είναι 
κληρονομικό!» είπε ψυχρά.  
Ο Άρης κουνήθηκε στενοχωρημένος στην καρέκλα του. Αυτό πήγαινε πολύ.  Ακόμη 
κι αυτός έβρισκε ότι η συμπεριφορά της Σύλβιας ήταν σκληρή και απάνθρωπη. 
«Γιατί το είπες αυτό μαμά; Ποιος ήταν τρελός στην οικογένειά μας; Αφού εσύ κι ο 
μπαμπάς είστε καλά…» τραύλισε η Ηλέκτρα. 
Η Σύλβια γέλασε μοχθηρά και κίνησε να φύγει. Άνοιξε την πόρτα και η φιγούρα 
της διαγράφτηκε στο μισοσκόταδο: κατάμαυρη και απειλητική, σαν τον πάνθηρα 
που παραφυλάει το ανύποπτο θήραμά του και ετοιμάζεται να χιμήξει για να το 
κατασπαράξει.  
«Νόμιζα ότι ο Πόρτερ σου τα εξήγησε όλα, αλλά φαίνεται ότι άφησε απ’ έξω το 
καλύτερο…» 
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς!» έκανε η Ηλέκτρα και τα μάτια της έγιναν ξαφνικά 
τεράστια από την έκπληξη. 
«Τι δεν καταλαβαίνεις χρυσό μου;» έκανε ειρωνικά η Σύλβια. «Βάλε το μυαλουδάκι 
σου να δουλέψει λίγο, δεν χρειάζεται και πολύ να υπολογίσεις πόσο κάνει ένα κι 
ένα!» Έφυγε καγχάζοντας και τα τακούνια της ακούστηκαν να ανεβαίνουν ρυθμικά 
στις σκάλες. 
 
Μετά από λίγο ο ήχος έπαψε και στο δωμάτιο απλώθηκε σιωπή. Η Ηλέκτρα 
στεκόταν όρθια κοντά στο σκοτεινό παράθυρο, παρακολουθώντας αφηρημένα τα 
δέντρα που λύγιζαν στα δύο από την βροχή και τον αέρα, προσπαθώντας να βγάλει 
κάποιο νόημα από τα λόγια της μητέρας της. Αύριο θα την αναγκάσω να μου 
μιλήσει… πρέπει να μου πει τι εννοούσε σκεφτόταν.  
Οι δύο άντρες καθόταν σιωπηλοί, φανερά αμήχανοι που έγιναν μάρτυρες μιας 
τέτοιας σκηνής, μέχρι που ο Φίλιππος σηκώθηκε και κατευθύνθηκε προς το μπαρ. 
Έβαλε για τον εαυτό του μια γενναία δόση κονιάκ και μετά, σαν να το 
ξανασκέφτηκε, γέμισε άλλο ένα ποτήρι. Το έβαλε με το ζόρι στα χέρια της κοπέλας, 
αλλά πριν το κάνει έριξε με τρόπο λίγη σκόνη από ένα σακουλάκι που έβγαλε από 
την τσέπη του, όπως τον είχε δασκαλέψει η Σύλβια προηγουμένως. 
«Πιες το… θα σου κάνει καλό!» έγνεψε ενθαρρυντικά. Εκείνη ήπιε μια γουλιά και 
μόρφασε λίγο, αλλά η θέρμη του κυκλοφορούσε κιόλας στις φλέβες της και την 
έκανε να νιώσει καλύτερα. Ήπιε λίγο ακόμη και ο Φίλιππος πήρε ικανοποιημένος 
το ποτήρι από το χέρι της. 



«Ίσως δεν έχει πια καμιά σημασία, αλλά θέλω να ξέρεις ότι παρά τα χρόνια που μας 
χωρίζουν με την μητέρα σου το ενδιαφέρον μου είναι αληθινό. Την αγαπώ…» είπε 
απαλά προσπαθώντας να δώσει στη φωνή του έναν τόνο ειλικρινείας. 
«Ψεύτη!» τον κατηγόρησε η Ηλέκτρα και έφυγε τρέχοντας στα τυφλά. Ανέβηκε 
σκουντουφλώντας στο δωμάτιό της και έπεσε στο κρεβάτι της όπως ήταν, με τα 
ρούχα και τα παπούτσια. Δάκρυα ανέβλυσαν από τα μάτια της  και μούσκεψαν το 
μαξιλάρι της. Ξαφνικά το μυαλό της θόλωσε και τα μηνίγγια της άρχισαν να 
χτυπούν από έναν δυνατό πονοκέφαλο.  
Κρύωνε γιατί το καλοριφέρ είχε σταματήσει να δουλεύει όταν κόπηκε το ρεύμα και 
στο σπίτι η θερμοκρασία έπεφτε συνεχώς. Ήθελε να χωθεί κάτω από το πάπλωμα 
για να ζεσταθεί, αλλά τα μέλη της είχαν παραλύσει και μόνο η σκέψη να κινήσει το 
χέρι της φαινόταν απίστευτα κουραστική. 
«Τι μου συμβαίνει;» μουρμούρισε ξεψυχισμένα. «Τι στο καλό έπαθα και δεν μπορώ 
να κουνηθώ;» 
Το σκονάκι που την είχε ποτίσει ο Φίλιππος είχε αρχίσει ήδη να ενεργεί και το 
νευρικό της σύστημα κατέρρεε με την ίδια ταχύτητα που καταρρέει ένα κτίριο μετά 
από ελεγχόμενη έκρηξη.  
 
Μέσα σε λίγα λεπτά το κορμί της Ηλέκτρας παρέλυσε ολοκληρωτικά και έμεινε να 
ατενίζει το ταβάνι με τα μάτια ορθάνοιχτα, χωρίς να ανοιγοκλείνει τα βλέφαρά της. 
Βρισκόταν σε μια περίεργη φάση γιατί ενώ ένιωθε πως κοιμόταν, οι αισθήσεις της 
δούλευαν κανονικά και είχε πλήρη επίγνωση τι γινόταν γύρω της. Οι κόρες των 
ματιών της είχαν διασταλεί σε τέτοιο βαθμό που της επέτρεπαν να βλέπει, χωρίς 
δυσκολία, ακόμη και τις πιο σκοτεινές γωνιές. Στο σπίτι είχε απλωθεί νεκρική 
ησυχία, αλλά άκουγε το θλιβερό ουρλιαχτό του ανέμου που θέριζε τα δέντρα έξω 
από το παράθυρό της. 
Ίσως είναι ο Χάρος που βγήκε να θερίσει τις ψυχές με το δρεπάνι του! σκέφτηκε 
αποχαυνωμένη. Η αποψινή νύχτα ήταν ιδανική για τους σκοπούς του μαύρου 
άρχοντα με την κουκούλα και η Ηλέκτρα ρίγησε άθελά της. Το κορμί της 
μούσκεψε από χιλιάδες σταγονίτσες ιδρώτα που κάποια στιγμή εξατμίστηκαν και 
την άφησαν ακόμη πιο παγωμένη. 
Είχε περάσει κάμποση ώρα όταν ξαφνικά άκουσε να ανοίγει η πόρτα. Ένιωσε ένα 
ρεύμα αέρα να ορμάει στο δωμάτιο και την ίδια στιγμή η πόρτα έκλεισε ξανά. Το 
παχύ χαλί έπνιξε τα βαριά βήματα του ανθρώπου που ήρθε και στάθηκε κοντά στο 
κρεβάτι της. Μια σκοτεινή μορφή έσκυψε πάνω από την ακίνητη κοπέλα και ένα 
γαντοφορεμένο χέρι που κρατούσε ένα μεγάλο κοφτερό μαχαίρι, χάιδεψε άγαρμπα 
το απαλό της μάγουλο. Η Ηλέκτρα προσπάθησε να κουνηθεί αλλά στάθηκε 
αδύνατο. Ο φόβος την έζωσε για τα καλά και η καρδιά της άρχισε να χτυπάει σαν 
τρελή. Ο άγνωστος γέλασε σιγανά και σκύβοντας έφερε το πρόσωπό του κοντά στο 
δικό της.  
«Έχουμε καιρό γι’ αυτό!» είπε μια βραχνή φωνή και της έδειξε το μαχαίρι. 
«Προηγείται κάτι άλλο… κάτι που το θέλω σαν τρελός κι εσύ θα μου το δώσεις 
θέλεις δε θέλεις!» Αισθάνθηκε κάτι υγρό να κυλάει κοντά στο αυτί της και κατάλαβε 
ότι ήταν ο άντρας που την έγλυφε αργά και ηδονικά. 
Ένιωθε την καυτή ανάσα του στο πρόσωπό της και τα σιγανά βογκητά που ξέφευγαν 
από τα χείλη του την έκαναν να σκεφτεί ότι ήταν άνθρωπος με σάρκα και οστά και 
όχι κάποιο φάντασμα όπως φοβήθηκε στην αρχή. 
Το χέρι του άντρα χώθηκε κάτω από το πουλόβερ της και άρχισε να μαλάζει  
αλύπητα το στήθος της που ανεβοκατέβαινε σπασμωδικά. Η Ηλέκτρα πονούσε και 
νόμιζε ότι ούρλιαζε, αλλά ήταν μόνο στη φαντασία της γιατί κανένας ήχος δεν 
έβγαινε από το στόμα της. Το χέρι άφησε το στήθος της και συνέχισε το 
βασανιστικό χάδι στην κοιλιά της μέχρι που έφτασε ανάμεσα στα πόδια της. Ο 
άντρας ανάσαινε όλο και πιο βαριά και το κορμί του άρχισε να τρέμει από την 
προσμονή. Τράβηξε με λύσσα το παντελόνι της μέχρι που το ύφασμα σκίστηκε με 
έναν απαίσιο ήχο. Έμεινε για λίγο ακίνητος να θαυμάζει τα μακριά της πόδια και 
μετά με μια βάναυση κίνηση τα άνοιξε διάπλατα. Ένας λυγμός ξέφυγε από το 



στήθος της Ηλέκτρας. Ακόμη κι αν μπορούσε να μιλήσει… να φωνάξει, ποιος θα 
την άκουγε; Η φύση φαινόταν να έχει συμμαχήσει εναντίον της γιατί το 
αστραπόβροντο ξανάρχισε μανιασμένο την ίδια στιγμή. Έξω γινόταν χαλασμός 
Κυρίου και η καταιγίδα ήταν στο φόρτε της. 
Ο άντρας έπεσε πάνω της σαν πεινασμένος βρικόλακας  και την σκέπασε ολόκληρη 
με το κορμί του. Το μεγάλο μαχαίρι ήταν αφημένο πάνω στο μαξιλάρι και η λεπίδα 
του άστραφτε θανατερά στη στιγμιαία λάμψη των αστραπών. Θα πετσόκοβε εκείνο 
το υπέροχο κορμί, αλλά πρώτα θα το χρησιμοποιούσε για να σβήσει τη δίψα του 
δικού του φλογισμένου κορμιού.  
Τα μάτια της Ηλέκτρας είχαν γουρλώσει από τον απέραντο τρόμο και ήταν γεμάτα 
δάκρυα. Παρακαλούσε με όλη τη δύναμη την ψυχής της να την βοηθήσει κάποιος 
όταν ξαφνικά ένιωσε ένα ελαφρύ σκίρτημα στις άκρες των δαχτύλων της.  Το σώμα 
της ανταποκρινόταν στο αγωνιώδες κάλεσμά της και το δέρμα της άρχισε να 
μυρμηγκιάζει.  
Μια μικρή φωνή ξέφυγε από το στόμα της, αλλά ήταν τόσο σιγανή που ούτε ο 
άντρας δεν την άκουσε: «βοήθεια… βοήθεια…» έλεγε και ξανάλεγε συνέχεια. 
Το πρόσωπό του ήταν σχεδόν κολλημένο στο δικό της και έβλεπε τα μάτια του να 
γυαλίζουν από έξαψη. Βλαστημούσε προσπαθώντας να ανοίξει το παντελόνι του, 
αλλά η ανυπομονησία του από τη μια και το γαντοφορεμένο χέρι του από την άλλη, 
δεν βοηθούσαν καθόλου. Ήταν κι αυτός ιδρωμένος και μια μικρή σταγόνα από τον 
ιδρώτα του έπεσε μέσα στο στόμα της κοπέλας. Εκείνη έγλυψε αυθόρμητα τα χείλη 
της και γεύτηκε την αλμύρα του. Οι δυνάμεις της  επέστρεφαν αργά αλλά σταθερά 
στο νεκρωμένο κορμί της και χωρίς να διστάσει άνοιξε το στόμα της όσο πιο πολύ 
μπορούσε και τον δάγκωσε στα τυφλά με μανία. Ένιωσε την μεταλλική γεύση του 
αίματος στη γλώσσα της και την ίδια στιγμή ο άντρας ούρλιαξε από τον αφόρητο 
πόνο. Την άφησε και έπιασε το αυτί του απ’ όπου κρεμόταν ο λοβός, ξεσκισμένος 
από τα δόντια της. Το αίμα στάλαζε σε χοντρές σταγόνες και έπεφτε πάνω στο γυμνό 
της στήθος.  
«Σκύλα!» φώναξε ο άντρας εκτός εαυτού και την χαστούκισε δυνατά. Για μια στιγμή 
η Ηλέκτρα νόμισε ότι το κεφάλι της θα ξεκολλούσε από τον σβέρκο της, αλλά αυτό 
το χαστούκι την συνέφερε για τα καλά. Άρχισε να φωνάζει και να παλεύει όπως-
όπως με τον επίδοξο βιαστή και δολοφόνο της που αιφνιδιάστηκε στιγμιαία από 
αυτή την αντίδραση. Ήταν όμως πιο δυνατός και γρήγορα την καθήλωσε πάνω στο 
κρεβάτι.  
«Ας τελειώνουμε μια και καλή!» είπε βραχνά, μέσα από τα δόντια του, και άρπαξε 
το μαχαίρι. Η Ηλέκτρα άρχισε να κλωτσάει και να χτυπιέται με μεγαλύτερη δύναμη 
αλλά έφαγε μια γροθιά στο κεφάλι και η αντίστασή της παρέλυσε. Το βλέμμα της 
θόλωσε και σκέφτηκε ότι ήρθε το τέλος της. Πριν κλείσουν τα μάτια της όμως είδε 
να ορθώνεται δίπλα στον άντρα μια άλλη φιγούρα που χίμηξε πάνω στον βασανιστή 
της με λύσσα. Πριν βυθιστεί στην ανυπαρξία άκουσε τους δύο άντρες να κυλιούνται 
στο πάτωμα και μετά το μαύρο σκοτάδι άνοιξε το αβυσσαλέο στόμα του και την 
κατάπιε ολόκληρη. 
 
Όταν ξύπνησε είχε ξημερώσει. Ο ήλιος τρύπωνε γελαστός από το παράθυρο και 
τίποτε δεν θύμιζε την χθεσινή καταιγίδα. Ήταν σκεπασμένη με το πάπλωμα μέχρι 
το πηγούνι και στο πάτωμα, ακριβώς δίπλα της, ήταν πεταμένο ένα ξεσκισμένο 
δαντελένιο σουτιέν. Τα υπόλοιπα ρούχα έλειπαν. Δίπλα στο παράθυρο διέκρινε την 
ξερακιανή φιγούρα του Οδυσσέα καθώς τραβούσε τις βαριές κουρτίνες. Οι έντονες 
γραμμές του προσώπου του κρεμόταν άτονα και το βλέμμα του ήταν 
σκοτεινιασμένο. 
«Πως τολμάς να μπαίνεις έτσι στο δωμάτιό μου;» τον ρώτησε θυμωμένη. 
«Πρέπει να σηκωθείτε δεσποινίς, έχετε επισκέψεις…» είπε εκείνος προσπαθώντας να 
αποτραβήξει τα μάτια του από πάνω της. «Εγώ του είπα του κυρίου ότι δεν κάνει να 
μπει στο δωμάτιο της δεσποινίδος, αλλά αυτός δεν με άκουσε…»   
Αν και γεννημένος στο χωριό, ο Οδυσσέας δεν ήθελε να υστερεί σε τίποτε έναντι των 
αριστοκρατικών συναδέλφων του και είχε καταφέρει, μέχρι κάποιο βαθμό, να 



υιοθετήσει τον επιτηδευμένο τρόπο ομιλίας τους χωρίς να κινδυνεύει να 
γελοιοπηθεί.  
Η Ηλέκτρα ανασηκώθηκε ξαφνιασμένη κρατώντας σφιχτά το πάπλωμα γύρω από το 
στήθος της και τα μάτια της ακολούθησαν το βλέμμα του Οδυσσέα.  
Στην πόρτα, ακουμπισμένος στην κάσα, στεκόταν ένας ψηλός άγνωστος άντρας. 
Φορούσε μαύρο τζιν παντελόνι  και μαύρο ζιβάγκο. Το δερμάτινο μπουφάν του, 
μαύρο κι αυτό, ήταν φθαρμένο από την χρήση και όπως ήταν ανοιχτό φαινόταν μια 
δερμάτινη ζώνη περασμένη στο πλευρό του. Η θήκη της ζώνης δεν ήταν άδεια: ο 
κάτοχός της ήταν ένα καινούργιο τριανταοχτάρι και η ατσάλινη λαβή του άστραφτε 
καθώς οι ακτίνες του ήλιου έπεφταν πάνω της. 
Ο άντρας είχε σταράτο δέρμα και τα κατάμαυρα πυκνά μαλλιά του έπεφταν 
ακατάστατα μέχρι το ύψος των ώμων. Τα μάτια του, που είχαν ένα απίθανο βιολετί 
χρώμα, φαινόταν ζεστά και φιλικά. Το μέτωπό του ήταν ψηλό και περήφανο, η 
μύτη του ίσια και τα χείλη του σαρκώδη και καλογραμμένα. Δεν θα μπορούσε 
κανείς να τον χαρακτηρίσει ωραίο με την κυριολεκτική έννοια της λέξης, αλλά 
ολόκληρο το παρουσιαστικό του εξέπεμπε έναν ακαταμάχητο μαγνητισμό. Η 
Ηλέκτρα δεν μπορούσε να τραβήξει τα μάτια της από πάνω του. 
«Υπαστυνόμος Στέφανος Κάραλης» συστήθηκε ο άγνωστος χωρίς να κουνήσει ρούπι 
από την πόρτα. Η φωνή του ακούστηκε βαθιά και μελωδική. 
«Αστυνομία… μα γιατί;» ψέλλισε η Ηλέκτρα και σκεπάστηκε ακόμη περισσότερο. 
Κατάφερε με δυσκολία να αποτραβήξει το βλέμμα της από τον άντρα και τα 
μάγουλά της, πράγμα παράξενο για αυτή, έγιναν κόκκινα από ντροπή όταν 
κατάλαβε ότι κάτω από το πάπλωμα ήταν σχεδόν γυμνή.  
Εκείνος το κατάλαβε και ξερόβηξε αμήχανα. 
«Σας αφήνω να ντυθείτε, θα σας περιμένω κάτω…» της είπε και την ίδια στιγμή 
έκανε μεταβολή και εξαφανίστηκε. 
«Οδυσσέα, τι στην οργή συμβαίνει;» ρώτησε ανήσυχη η κοπέλα. Εκείνος κούνησε το 
κεφάλι του θλιμμένα. 
«Εγώ τον ειδοποίησα δεσποινίς…» είπε και γύρισε διακριτικά προς το παράθυρο για 
να της δώσει την ευκαιρία να ντυθεί. Η Ηλέκτρα πετάχτηκε πάνω  και φόρεσε στα 
γρήγορα ένα παντελόνι και ένα φαρδύ πουλόβερ. Στο στήθος της είδε μερικές 
σκούρες κηλίδες, και θυμήθηκε ανάερα κάποια πάλη μέσα στα σκοτάδια, αλλά η 
ανησυχία της ήταν τόσο μεγάλη που δεν στάθηκε εκεί. 
«Τι εννοείς όταν λες ότι εσύ τον ειδοποίησες; Τι δουλειά έχει η αστυνομία στο σπίτι;» 
ρώτησε τον μεσόκοπο άντρα ενώ φορούσε τα παπούτσια της. 
«Όταν γίνεται κάποιος φόνος δεσποινίς το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ένας 
ευυπόληπτος πολίτης είναι να καλέσει την αστυνομία.»  
«Φόνος!» φώναξε αναστατωμένη η Ηλέκτρα. «Μα για ποιον φόνο μιλάς; Εξήγησέ μου 
τι συμβαίνει επιτέλους!» 
«Δυστυχώς, πρόκειται για την μητέρα σας δεσποινίς… κάποιος την σκότωσε χθες το 
βράδυ…» έκανε ο Οδυσσέας γυρίζοντας προς το μέρος της. Φαινόταν  
συντετριμμένος.  
Η Ηλέκτρα χλώμιασε και έφερε το χέρι στο λαιμό της σαν να πνιγόταν. 
«Η μητέρα μου νεκρή! Μα είσαι σίγουρος;» κατάφερε να ψελλίσει. 
Ο Οδυσσέας γύρισε και την κοίταξε προσβεβλημένος. 
«Και βέβαια είμαι σίγουρος δεσποινίς! Την βρήκα εγώ ο ίδιος το πρωί στο δωμάτιό 
της. Ήρθα κατευθείαν να σας ειδοποιήσω και σας βρήκα να κοιμάστε βαθιά ενώ 
δίπλα σας ήταν πεταμένα τα ρούχα σας… γεμάτα αίματα!» κατέληξε και την κοίταξε 
με ένα παράξενο, απροσδιόριστο βλέμμα.  
Η Ηλέκτρα πάγωσε ξαφνικά και νόμισε ότι ξεχώρισε κατηγόρια σε εκείνο το 
βλέμμα.  
«Κάλεσα την αστυνομία και ο κύριος υπαστυνόμος επέμενε να ανέβει μαζί μου στην 
κρεβατοκάμαρά σας και να σας ξυπνήσω αμέσως…» 


