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Όλα ξεκίνησαν στις αρχές Ιουνίου, μια σχεδόν καλοκαιρινή ηλιόλουστη μέρα, γύρω στις 
επτά και μισή το πρωί. Εγώ βρισκόμουν στο ισόγειο του σπιτιού μου, συγκεκριμένα στην 
κουζίνα, όπου ετοίμαζα –όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα– πρωινό για την οικογένεια, όταν η 
φωνή της δωδεκάχρονης κόρης μου αντήχησε τσιριχτή και απαιτητική από τον επάνω 
όροφο, από τη μεριά που βρισκόταν το δωμάτιό της.  
«Μαμά, που έβαλες τα κόκκινο μπλουζάκι που μου έφερες από το Παρίσι; Δεν το βρίσκω 
πουθενά!»  
Σούφρωσα τα χείλη μου και ετοιμάστηκα να την κατσαδιάσω, όμως έπειτα από δεύτερη 
σκέψη έδωσα τόπο στην οργή και χαμογέλασα με κατανόηση.  
«Στο πρώτο ράφι της ντουλάπας σου, γλυκιά μου, εκεί όπου το βάζω πάντα...» φώναξα με 
τη σειρά μου για να ακουστώ.  
 
Ήμουν, όμως, σίγουρη πως το συγκεκριμένο μπλουζάκι είχε μυστηριωδώς εξαφανιστεί από 
τη θέση του, όπως συνέβαινε σχεδόν πάντοτε με όλα τα προσωπικά αντικείμενα της 
Αθηνάς. Η κόρη μου είχε αναγάγει σε επιστήμη την ακαταστασία και ποτέ δεν έβρισκε τα 
πράγματά της. Το δωμάτιό της θύμιζε βομβαρδισμένο τοπίο, στο οποίο επικρατούσε ηρεμία 
μόνο για όσο διάστημα η ένοικός του απουσίαζε από το σπίτι. 
Δε χρειαζόταν να ψάξω μακριά για να βρω από ποιον είχε κληρονομήσει αυτό το 
εξοργιστικό ταλέντο. Από εμένα, γι’ αυτό έδινα τόπο στην οργή και προσπαθούσα να της 
διδάξω υπομονετικά την αξία της νοικοκυροσύνης και της τάξης.  
 
Κάπως έτσι ήμουν κι εγώ ως παιδί. Συνήθιζα να παρατάω όπου έβρισκα τετράδια και 
βιβλία, ρούχα και παπούτσια, με αποτέλεσμα, μεγαλώνοντας, να μην μπορώ να βάλω σε 
τάξη ούτε τα συναισθήματά μου. Θύμιζαν κουβάρι μπερδεμένο, στο οποίο ποτέ δεν 
έβρισκες ούτε την αρχή ούτε το τέλος.  
Για να βάλω, όμως, τα πράγματα στη θέση τους, θέλω να διευκρινίσω πως δεν είμαι της 
άποψης πως ένα ακατάστατο παιδί θα εξελιχθεί απαραίτητα σε έναν εξίσου τσαπατσούλη 
ενήλικα· αν ήταν αυτός ο κανόνας, τότε ο κόσμος δε θα είχε προχωρήσει ούτε βήμα από 
την εποχή των ανθρώπων του νεάντερταλ.  
Πάρτε, για παράδειγμα, εμένα. Μετά την ταραχώδη εφηβεία μου, κατέληξα να γίνω 
πρότυπο συζύγου, μητέρας και εργαζόμενης. Όμως, επειδή η Αθηνά μού μοιάζει πολύ στο 
χαρακτήρα, προσπαθώ να την προφυλάξω από τις κακοτοπιές.  
Ευτυχώς που ο δίδυμος αδερφός της, ο Αντρέας, δεν πήρε σχεδόν τίποτε από εμένα... ή 
από τον πατέρα του. Ο γιος μου είναι τύπος και υπογραμμός, τόσο στο σχολείο όσο και 
στην προσωπική του ζωή. Πέρα από την εξωτερική ομοιότητά τους, τα παιδιά μου είναι 
τόσο διαφορετικά όσο η νύχτα με τη μέρα.  
 
Εκείνη τη στιγμή ο Αντρέας κατέβηκε από τη σκάλα, ακούμπησε τη σχολική του τσάντα σε 
μια καρέκλα και μπήκε στην κουζίνα για να με καλημερίσει. Μου έδωσε ένα πεταχτό φιλί 
στο μάγουλο και απέφυγε επιδέξια το αγκάλιασμά μου. Μούδιασα. Τον έβλεπα να μεγα-
λώνει και να απομακρύνεται από εμένα, λες και το χάδι μου θα του στερούσε κάτι από τον 
πρώιμο ανδρισμό του. Γιατί τα αγόρια, Θεέ μου, πρέπει να συμπεριφέρονται κατ’ αυτό τον 
εκνευριστικό τρόπο στις μανάδες τους;  
Έσφιξα τα χείλη και άρχισα να τακτοποιώ τα πιατικά στο τραπέζι για το πρωινό. Τελευταία 
δεν έβλεπα καλά και είχα πάψει να αδειάζω την πορτοκαλάδα στην κρυστάλλινη κανάτα, 
δώρο της γιαγιάς μου από τα προικιά της· έβαζα απλώς το χάρτινο κουτί στη μέση του 
τραπεζιού. Το θέαμα για τα δικά μου γούστα ήταν μάλλον θλιβερό, αλλά αναγκάστηκα να 
το κάνω όταν συνειδητοποίησα πως, κατά τη διαδικασία, το περιεχόμενο της συσκευασίας 
χυνόταν το περισσότερο πάνω στον πάγκο της κουζίνας. Ευτυχώς, κανείς δε σχολίασε την 
αλλαγή.  
Την ώρα που ακουμπούσα τον καφέ φίλτρου στο τραπέζι, άκουσα να έρχονται η Αθηνά με 
τον Δημήτρη, τον άντρα μου. Η κόρη μου έτρεξε να με αγκαλιάσει και να τριφτεί πάνω μου 
γουργουρίζοντας σαν γατούλα, διεκδικώντας με αυτό τον τρόπο την πρωινή συναισθηματική 



της τροφή, ενώ ο άντρας μου πέταξε στον αέρα ένα αδιάφορο «καλημέρα» και κάθισε στη 
συνηθισμένη του θέση.  
 
Είχε υπάρξει εποχή που ο Δημήτρης, μπαίνοντας στην κουζίνα, με άρπαζε από τη μέση 
και με άφηνε κυριολεκτικά ξέπνοη με το απαιτητικό φιλί του. Πολλές φορές καταλήγαμε 
στο πάτωμα κάνοντας έρωτα και μετά εκείνος έπινε βιαστικά έναν καφέ στα όρθια κι 
έφευγε για τη δουλειά του, παίρνοντας μαζί του ένα τοστ για να το φάει καθώς έτρεχε στο 
αυτοκίνητο.  
Όταν τα παιδιά μεγάλωσαν και άρχισαν να πηγαίνουν στο σχολείο, αναγκαστήκαμε να 
περιορίσουμε τις δραστηριότητές μας στο χώρο της κρεβατοκάμαρας. Μέχρι που 
σταμάτησαν εντελώς, κάτι το οποίο ουδέποτε είχα διανοηθεί.  
 
Όπως κάθε πρωί, η Αθηνά μονοπωλούσε τη συζήτηση στο τραπέζι, κι εγώ ένιωθα 
ευγνωμοσύνη που η κορούλα μου συνέβαλλε με τον τρόπο της στο να δείχνουμε μια 
φυσιολογική, αγαπημένη οικογένεια. Δεν έτρεφα, όμως, αυταπάτες. Πόσος καιρός θα 
περνούσε πριν τα παιδιά καταλάβουν την αλήθεια; Μέρα τη μέρα, ο Δημήτρης κι εγώ 
απομακρυνόμασταν όλο και πιο πολύ, γινόμασταν χειρότερα κι από ξένοι.  
Θα περίμενε κανείς πως δύο ώριμοι ενήλικες, με πανεπιστημιακή μόρφωση, θα είχαν τη 
σύνεση να καθίσουν κάτω και να θέσουν επί τάπητος τα προβλήματά τους. Εμείς, όμως, 
κρατούσαμε μια μοιρολατρική στάση, αποφεύγοντας έντεχνα να κάνουμε λόγο για το επί-
μαχο θέμα, λες και δε μας αφορούσε προσωπικά.  
Συνεχίζαμε να μοιραζόμαστε την ίδια στέγη, αλλά όχι και το ίδιο κρεβάτι. Ο Δημήτρης 
πλέον περνούσε αρκετά βράδια στο σπίτι της φιλενάδας του και γύριζε τα χαράματα, λίγο 
πριν ξυπνήσουν τα παιδιά. Έδιωχνε με ένα γρήγορο ντους τη μυρωδιά της άλλης από το 
κορμί του και κατέβαινε για το πρωινό σαν να μην είχε λείψει καθόλου από το σπίτι. Τα 
βράδια που έμενε εδώ, για να κρατήσει τα προσχήματα προς χάριν των παιδιών, κοιμόταν 
στον ξενώνα, μακριά από το κρεβάτι μας και μακριά από εμένα.  
Ήταν μια κατάσταση που θύμιζε ηφαίστειο έτοιμο να εκραγεί. Είχαν προηγηθεί οι πρώτες 
αχνιστές τολύπες ατμού στην ατμόσφαιρα και τώρα βρισκόμασταν στο στάδιο όπου η λάβα 
κόχλαζε στα έγκατα της σχέσης μας. Την ένιωθα να φουσκώνει και να συστρέφεται στα 
στενά τοιχώματα του κρατήρα, καθώς πάλευε να φτάσει στην ελευθερία. Αναπόφευκτα, 
κάποια στιγμή θα έβρισκε διέξοδο προς την επιφάνεια, και τότε θα επακολουθούσε η 
καταστροφική έκρηξη, που θα έθαβε το γάμο μας κάτω από τόνους καυτής τέφρας. 
 
Ο ένας μετά τον άλλο σηκωθήκαμε από το τραπέζι και τραβήξαμε για τις καθημερινές μας 
υποχρεώσεις. Ο Δημήτρης για τη δουλειά του, τα παιδιά για το σχολείο, ενώ εγώ ξέμεινα, 
όπως πάντα, στο σπίτι. Για να συγυρίσω, να μαγειρέψω, να στρώσω τα κρεβάτια, να βάλω 
πλυντήριο και, γενικά, να κάνω όλα αυτά τα βαρετά πράγματα που κάνει μια νοικοκυρά.  
Όμως, όπως προείπα, εκτός από νοικοκυρά, είμαι και εργαζόμενη. Συγκεκριμένα, 
συγγραφέας, και αυτή η δουλειά μού προσφέρει το μοναδικό προνόμιο να εργάζομαι στο 
σπίτι, όποτε θέλω και όποτε μου κάνει κέφι. Έχω οργανώσει έτσι το χρόνο μου ώστε να 
μπορώ να γράφω και κατά τη διάρκεια της μέρας, ωστόσο την περισσότερη δουλειά την 
κάνω τα βράδια, όταν πηγαίνουν όλοι για ύπνο και επικρατεί άκρα ησυχία.  
Από τότε, όμως, που εκδηλώθηκε το πρόβλημα με την όρασή μου –πριν από τρεις μήνες–, 
σταμάτησα να γράφω και προσπαθώ να γεμίσω τα κενά με τις δουλειές του σπιτιού. Τα 
βιβλία μου, πάντως, μου λείπουν φοβερά.  
Δεν έχω πει τίποτα σε κανέναν για την κατάστασή μου –για να μην τους ανησυχήσω– και 
διαρκώς αναβάλλω την επίσκεψη στον οφθαλμίατρο, ελπίζοντας πως το πρόβλημα είναι 
προσωρινό και θα λυθεί με θαυματουργό τρόπο.  
Όταν έμεινα μόνη μου, απλώθηκε στο σπίτι μια απίστευτα χαλαρωτική σιωπή. Αγαπούσα 
τα παιδιά μου, θα έδινα γι’ αυτά και τη ζωή μου ακόμα, αλλά είχα δικαίωμα ως άνθρωπος 
να περνάω λίγο χρόνο με τον εαυτό μου και με τις σκέψεις μου. Έτσι τελείωσα με την 
ησυχία μου τον καφέ μου και κάπνισα το πρώτο τσιγάρο της μέρας, χωρίς ενοχές ότι δίνω 
το κακό παράδειγμα στα βλαστάρια μου.  
 



Έπειτα ξεκίνησα το συγύρισμα από τον επάνω όροφο, από τις κρεβατοκάμαρες.  
Το σπίτι μου είναι τριώροφο, χωρίς να υπολογίσουμε το υπόγειο, και τεράστιο. Στο ισόγειο 
βρίσκονται η κουζίνα, δύο καθιστικά –το μικρότερο εκ των οποίων δεν το χρησιμοποιώ 
καθόλου–, το σαλόνι, η τραπεζαρία, η βιβλιοθήκη και ο ξενώνας. Ο δεύτερος όροφος 
φιλοξενεί τέσσερις μεγάλες κρεβατοκάμαρες, μία γκαρνταρόμπα, τρία μπάνια και ένα 
δωμάτιο που χρησιμεύει ως ιματιοθήκη. Στον τρίτο όροφο, τον πιο μικρό σε έκταση, 
βρίσκεται η σοφίτα. 
Το σπίτι ανήκε στον παππού μου και τη γιαγιά μου –από την πλευρά της μητέρας μου– και 
χτίστηκε πριν από ενενήντα χρόνια, στη μέση ενός κτήματος δέκα στρεμμάτων στον 
Διόνυσο. Μετά το θάνατό τους, το χρησιμοποιούσαμε ως εξοχική κατοικία, μέχρι που η 
μητέρα μου είχε τη φαεινή ιδέα να μετακομίσουμε μόνιμα στην ερημιά, όταν εγώ ήμουν 
οκτώ χρόνων. Δεν είχε και άδικο, εδώ που τα λέμε. Ήταν αμαρτία να μένει ακατοίκητο ένα 
τόσο όμορφο σπίτι, τη στιγμή που οι Αθηναίοι ξεπουλούσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν για να 
αποκτήσουν μια πολυπόθητη μονοκατοικία, έστω μια σταλιά, μακριά από τη βαβούρα της 
πόλης.  
Στα μάτια των τρίτων μπορεί να φαντάζει απομακρυσμένο και απομονωμένο, όμως για 
εμένα είναι ένα ασφαλές καταφύγιο, που θα με περιβάλλει πάντοτε με τη θαλπωρή του.  
Τα μαυρισμένα πέτρινα τζάκια του –τέσσερα, παρακαλώ!– μου ξυπνούν θύμησες αλλοτινών 
εποχών, συνυφασμένες με τα ευτυχισμένα, ανέμελα, παιδικά μου χρόνια. Τότε που το σπίτι 
πλημμύριζε από τις μυρωδιές των γιορτινών γλυκών και φαγητών. Παρόλο που η Μπέτυ, η 
μητέρα μου, δεν πληρούσε –και δεν πληροί– τις προδιαγραφές της κλασικής νοικοκυράς, 
φρόντιζε παραδόξως να τηρεί τις παραδόσεις και διοργάνωνε κοινωνικές συγκεντρώσεις σε 
κάθε ευκαιρία.  
 
Όταν παντρευτήκαμε με τον Δημήτρη, μέναμε αρχικά στο Χαλάνδρι, στο δικό του 
διαμέρισμα, ένα μικρό τριάρι. Η Μπέτυ είχε φύγει από τον Διόνυσο πέντε χρόνια πριν για 
να ακολουθήσει τον Γρηγόρη, το δεύτερο άντρα της, στο καινούριο της σπιτικό στην 
Κηφισιά. Ο πατέρας μου, καπετάνιος στο επάγγελμα, είχε πεθάνει κάμποσα χρόνια 
νωρίτερα, και ο Γρηγόρης, αρκετά χρόνια μεγαλύτερός της και με παραφουσκωμένο 
πορτοφόλι, την πολιορκούσε ασφυκτικά, μέχρι που έκαμψε τις αντιστάσεις της και η μαμά 
είπε το «ναι».  
Το σπίτι του παππού έμεινε για δεύτερη φορά άδειο, κι έτσι η Μπέτυ μάς πρότεινε να 
μείνουμε εμείς σε αυτό. Ο άντρας μου ήταν επιφυλακτικός, γιατί φοβόταν πως ο μισθός 
του δε θα επαρκούσε για τη συντήρηση ενός τόσο πολυέξοδου μεγαθήριου, αλλά άπαξ και 
καρφωνόταν μια ιδέα στο μυαλό της Μπέτυς, ο κόσμος να γύριζε τούμπα, δεν της την 
έβγαζε κανείς.  
«Σε λίγο θα κάνετε παιδιά», είχε πει ξεφυσώντας στενοχωρημένη, «νομίζετε πως είναι 
εύκολο να μεγαλώνουν μέσα σε ένα κλουβί; Τα παιδιά χρειάζονται χώρο για να τρέχουν και 
να παίζουν. Για να μην αναφέρω και το καυσαέριο...»  
Πώς να διαφωνήσουμε μαζί της; Εγώ, ως παιδί, και μάλιστα μοναχοπαίδι, είχα τόση 
έκταση για να τριγυρνάω και είχα απολαύσει τέτοιο παιχνίδι στην άπλα και στον καθαρό 
αέρα, που άλλα παιδιά ούτε καν τολμούσαν να ονειρευτούν.  
Η Μπέτυ, εκτός από ισχυρογνώμων, ήταν και καπάτσα. Επιθυμούσε διακαώς να μας 
βοηθήσει οικονομικά, αλλά είχε τη σύνεση να μην το κάνει φανερά. Ο Δημήτρης είχε μια 
καλή δουλειά στην τράπεζα, που δεν ήταν, εντούτοις, αρκετή για να μας εξασφαλίσει μια 
άνετη ζωή. Εγώ έκανα τα πρώτα, δειλά μου βήματα στο πεδίο της συγγραφής, όπου το 
μέλλον διαγραφόταν θολό, καθώς τα εισοδήματά μου ήταν για κλάματα. Χάρη στις υψηλές 
διασυνδέσεις του Γρηγόρη, η Μπέτυ κατάφερε να εξασφαλίσει στον Δημήτρη, εν αγνοία 
του, μια καίρια θέση στο δημόσιο με παχυλό μισθό και άλλα τόσα επιδόματα. Όχι ότι ο 
άντρας μου δεν είχε τα προσόντα για τη δουλειά, αλλά, ως γνωστόν, στην Ελλάδα μετρούν 
πρώτα οι γνωριμίες και μετά όλα τα υπόλοιπα, άσε που αυτά τα υπόλοιπα μάλλον δε με-
τρούν και καθόλου.  
Τη μέρα που διορίστηκε ο Δημήτρης, η Μπέτυ εμφανίστηκε στην πόρτα μας όλως τυχαίως 
και, αφού συνεχάρη το γαμπρό της για τη λαμπρή επιτυχία του, επανέφερε με τρόπο το 



θέμα του σπιτιού. Ο άντρας μου, αυτή τη φορά, δέχτηκε ευχαρίστως. Όσο για εμένα, πέ-
ταξα τη σκούφια μου που θα ξαναγύριζα στο πατρικό μου. 
 
Τελείωσα με τις κρεβατοκάμαρες, αφιερώνοντας τον περισσότερο χρόνο στο δωμάτιο της 
τσαπατσούλας Αθηνάς, και κατέβηκα στο ισόγειο. Στριφογύρισα σαν τη σβούρα στο 
καθιστικό, τακτοποιώντας τις μαξιλάρες στους καναπέδες, μαζεύοντας από το τραπέζι 
ποτήρια και άδεια σακουλάκια ξηρών καρπών, που τα παιδιά μου είχαν παρατήσει εκεί, 
και τελικά κατευθύνθηκα φορτωμένη στην κουζίνα. Πέταξα στο σκουπιδοτενεκέ ό,τι είχα να 
πετάξω και έβαλα τα ποτήρια στο πλυντήριο μαζί με τα υπόλοιπα πιατικά του πρωινού. 
Ήμουν έτοιμη να πατήσω το κουμπί της εκκίνησης, όταν άκουσα το κουδούνι της 
εξώπορτας. Σκούπισα τα χέρια στην ποδιά μου κι έτρεξα να ανοίξω. Δε χρειαζόταν να έχω 
υπερφυσικές ικανότητες για να μαντέψω ποιος ήταν ο επισκέπτης μου.  
Η Μπέτυ συνήθιζε να περνάει κάθε μέρα, γύρω στις έντεκα, για να πιούμε μαζί τον καφέ 
μας, μόνο που σήμερα κόντεψα να το ξεχάσω πάνω στη φούρια μου.  
Άνοιξα την εξώπορτα, στρώνοντας μηχανικά μερικά τσουλούφια που έπεφταν ακατάστατα 
στο μέτωπό μου, και την είδα να στέκεται στο κατώφλι απαστράπτουσα και περιποιημένη, 
σαν να είχε μόλις βγει από περιοδικό μόδας. Η μαμά μου είναι εξήντα οκτώ χρόνων και 
βάζω στοίχημα πως είμαι ο μοναδικός άνθρωπος στον πλανήτη που ξέρει την πραγματική 
της ηλικία. Την κρατάει σαν επτασφράγιστο μυστικό απ’ όλους –την κρατούσε μυστική 
ακόμα κι από τον πατέρα μου!– και αυτή η εμμονή της φτάνει, κατά την ταπεινή μου 
γνώμη, στα όρια της γελοιότητας. Γιατί ποιον θα μπορούσε να πείσει έχοντας στο πλευρό 
της μια σαρανταπεντάχρονη θυγατέρα σαν και του λόγου μου;  
Μέχρι που έμαθα το εξής εξοργιστικό: είχε διαδώσει στους γνωστούς και φίλους ότι με 
γέννησε στα δεκαπέντε της, ενώ στους ξένους είχε το θράσος να καμώνεται πως ήταν η 
μεγαλύτερη αδερφή μου!  
Κι επειδή θέλω να πιστεύω πως είμαι δίκαιος άνθρωπος, οφείλω να παραδεχτώ πως η 
Μπέτυ θα μπορούσε κάλλιστα να είναι η μεγάλη μου αδερφή. Έχοντας ήδη τρία λίφτινγκ 
στο ενεργητικό της, το πρόσωπό της έμοιαζε πιο νεανικό από το δικό μου, επισκεπτόταν τα-
κτικά την αισθητικό της και φρόντιζε να ντύνεται κομψά και με γούστο.  
Άλλωστε, τα χρήματα δεν της έλειπαν και τα ξόδευε με το τσουβάλι για να κάνει το κέφι 
της. Είχε μείνει για δεύτερη φορά χήρα, πράγμα που ήταν αναμενόμενο λόγω της 
διαφοράς που είχε με τον Γρηγόρη, μόνο που αυτή τη φορά δεν το πήρε τόσο στραβά και 
συνειδητοποίησε πως επιτέλους ήταν ελεύθερη να χαρεί τη ζωή της και να επιδοθεί σε κάθε 
λογής παλαβομάρα, χωρίς να χρειάζεται να λογοδοτήσει σε κανέναν.  
Με χαρτζιλίκωνε τακτικά, χωρίς να το ξέρει ο Δημήτρης, κι εγώ, αντί να ξοδεύω αυτά τα 
χρήματα για πάρτη μου, όπως περίμενε, τα έβαζα στην τράπεζα για να τα χρησιμοποιήσω 
αργότερα για τις σπουδές των παιδιών.  
Αυτή, εν ολίγοις, είναι η Μπέτυ, και αν σας έδωσα προηγουμένως λάθος ιδέα για το άτομό 
της, τότε λυπάμαι πολύ. Γιατί, παρόλο που της αρέσει να χώνει τη μύτη της παντού, δεν 
παύει να είναι ένας πολύ γλυκός άνθρωπος. Επιπλέον είναι η μαμά μου, το στήριγμά μου. 
Κι εγώ τη λατρεύω...  
 
«Καλημέρα, Μυρώ μου», μου είπε και μου έδωσε ένα πεταχτό φιλί στα χείλη, αφήνοντας 
πάνω τους το ίχνος του κόκκινου κραγιόν της. Τα έγλειψα και ένιωσα στη γλώσσα μου τη 
γεύση του κερασιού.  
Μπήκε μέσα με ύφος κατακτητή και κατευθύνθηκε γραμμή στην κουζίνα. Ετοίμασε δύο 
κούπες καφέ, μία για εμένα και μία για εκείνη, και θρονιάστηκε ξεφυσώντας στην πρώτη 
καρέκλα που βρήκε μπροστά της. Τον τελευταίο καιρό είχε πάρει μερικά κιλά, αλλά δεν 
εννοούσε να αλλάξει νούμερο στα ρούχα της. Δεν ήταν, λοιπόν, καθόλου περίεργο που το 
πληθωρικό στήθος της στέναζε και βογκούσε από την ασφυκτική πίεση που του ασκούσε το 
καινούριο, πανάκριβο σακάκι της. 
Κάθισα κοντά της, τεντώνοντας τα κουρασμένα πόδια μου, και άναψα το δεύτερο τσιγάρο 
μου. Η Μπέτυ με κοίταξε αυστηρά. Δεν επιδοκίμαζε αυτή την κακή συνήθεια και μου 
τόνιζε συνέχεια τις ολέθριες συνέπειες του καπνίσματος. Για να την ξεφορτωθώ, της είχα 
υποσχεθεί πως θα το κόψω, αλλά φροντίζοντας να μη δεσμευτώ χρονικά.  



«Θεέ μου, Μυρώ, από πότε έχεις να κοιταχτείς στον καθρέφτη; Γιατί δεν προσέχεις λίγο την 
εμφάνισή σου;» γκρίνιαξε μπαίνοντας κατευθείαν στο ψητό.  
«Ήρθες νωρίτερα σήμερα και δεν πρόλαβα να ετοιμαστώ για να σε υποδεχτώ καταλλήλως», 
απάντησα αδιάφορα.  
Φαντάστηκα την εικόνα που παρουσιάζαμε μαζί. Εκείνη μακιγιαρισμένη, ντυμένη και 
χτενισμένη στην τρίχα, κι εγώ με την ξεθωριασμένη φόρμα που φορούσα για τις δουλειές 
του σπιτιού, άχρωμη και αναμαλλιασμένη. Τελείως χύμα, δηλαδή.  
«Σου έχω πει χιλιάδες φορές ότι αυτός δεν είναι ο σωστός τρόπος για να κρατήσεις ζωντανό 
το ενδιαφέρον ενός άντρα. Πάρε, για παράδειγμα, εμένα. Έκανα δύο γάμους, αλλά κανείς 
από τους άντρες μου δε διανοήθηκε να με απατήσει ούτε μία φορά. Και ξέρεις γιατί; Γιατί 
δε χρειαζόταν να ψάξουν μακριά από το σπίτι τους για να βρουν τις συγκινήσεις που τους 
προσφέρει ένα πραγματικό θηλυκό».  
Συνοφρυώθηκα και την κοίταξα επιθετικά. Τι διάολο υπονοούσε; Πως εγώ δεν ήμουν 
πραγματικό θηλυκό; Κι αν όχι, τότε σε ποιο σπάνιο είδος της συνομοταξίας των 
σπονδυλωτών με κατέτασσε;  
«Όλοι ξέρουμε πως ο μπαμπάς ήταν ένα πρόβατο του Θεού και τον είχες σήκω- κάτσε. Όσο 
για τον Γρηγόρη... χμ... δε θα έβαζα το χέρι μου στη φωτιά γι’ αυτόν. Έμεινες παντρεμένη 
μαζί του μόνο πέντε χρόνια. Δεν είσαι σε θέση, λοιπόν, να ξέρεις πώς θα εξελισσόταν η 
κατάσταση μεταξύ σας...»  
Η Μπέτυ άνοιξε το στόμα και έτεινε αυστηρά το δείκτη του χεριού της προς τη μύτη μου, 
έτοιμη να εξαπολύσει την επίθεσή της. Φαίνεται, όμως, ότι το ξανασκέφτηκε και, 
κατεβάζοντας το χέρι, έκλεισε την παλάμη της γύρω από την κούπα του καφέ. Τα μάτια 
μου, ασυναίσθητα, καρφώθηκαν στα περιποιημένα νύχια της με το γαλλικό μανικιούρ. Τα 
δικά μου ήταν κομμένα σύρριζα, για να μη με ενοχλούν όταν χτυπούσα τα πλήκτρα του 
υπολογιστή. 
«Αχ, δεν αντέχω τους καβγάδες», είπε μαλακά. «Θα με πιάσει πονοκέφαλος και θα είμαι 
άρρωστη όλη την υπόλοιπη μέρα».  
«Κι εγώ, γι’ αυτό πάψε να με προκαλείς», μουρμούρισα πεισμωμένη.  
Η Μπέτυ αναστέναξε και, παίρνοντας την κούπα της, σηκώθηκε και κατευθύνθηκε προς 
τον πάγκο. Εγώ, που την ήξερα απ’ την καλή κι απ’ την ανάποδη, κατάλαβα πως 
ετοιμαζόταν να εξαπολύσει την επίθεση νούμερο δύο.  
«Γιατί δεν τον χωρίζεις;» με ρώτησε, ενώ έβαζε λίγο ακόμα καφέ. Το χέρι της έτρεμε ελαφρά 
και οι ώμοι της είχαν γείρει. «Δεν καταλαβαίνω την επιμονή σου να μένεις προσκολλημένη 
σε μια σχέση που δεν έχει να σου προσφέρει τίποτα πια...» Επέστρεψε στη θέση της και 
κάθισε σκεφτική. Πήρε τα χέρια μου μέσα στα δικά της και με κοίταξε βαθιά στα μάτια. Τα 
χείλη της είχαν κρεμάσει, και ίσως ήταν η πρώτη φορά που συνειδητοποίησα πως η 
Μπέτυ, το στήριγμά μου, είχε μεγαλώσει ξαφνικά.  
«Αυτός ο άνθρωπος αρχίζει να με φοβίζει, Μυρώ μου. Κάθε μέρα που περνάει, τραυματίζει 
θανάσιμα κι ένα κομμάτι σου, μέχρι να σε αποτελειώσει. Σε βλέπω να λιώνεις κι αυτό με 
τρελαίνει. Τι είναι αυτό που φοβάσαι και αρνείσαι να τον εγκαταλείψεις; Την οικονομική 
ανασφάλεια; Θα αναλάβω όλα τα έξοδα εγώ, τα δικά σου και των παιδιών. Αλλά φαντάζομαι 
πως αυτό δε χρειάζεται να σου το πω, είναι αυτονόητο».  
Αυτό το τροπάρι είχε αρχίσει να καταντάει κουραστικό. Κάθε μέρα, η ίδια συζήτηση. Δεν 
ήθελα τα λεφτά της, που να πάρει και να σηκώσει, ήθελα να πάψει να ανακατεύεται στα 
προσωπικά μου και να με αφήσει στην ησυχία μου. Της το είχα ζητήσει επανειλημμένα 
και ευγενικά, όμως η Μπέτυ δε χαμπάριαζε από λόγια. Για να την πείσω, έπρεπε να φτάσω 
στα άκρα, εν ολίγοις να της κλείσω την πόρτα κατάμουτρα και να πάψω να σηκώνω το 
τηλέφωνο κάθε φορά που με έπαιρνε, αλλά δεν ήμουν τόσο άσπλαχνος άνθρωπος. 
Επιπλέον αναγνώριζα πως είχε δίκιο και πως η επιμονή της πήγαζε από την υπέρμετρη 
αγάπη της για εμένα.  
Στριφογύρισα στενοχωρημένη στην καρέκλα μου και τράβηξα τα χέρια μου από τα δικά 
της. Ήταν ζεστά, κι αυτό μου προκαλούσε δυσφορία.  
«Δεν είναι εκεί το πρόβλημα, μαμά, και το ξέρεις. Σου το έχω εξηγήσει χιλιάδες φορές».  
«Ναι, βέβαια! Ότι ο Δημήτρης λατρεύει τα παιδιά του και ότι εκείνα δεν μπορούν να 
κάνουν χωρίς τον πατέρα τους».  



«Πώς να σε κάνω να καταλάβεις ότι, εκτός από την απιστία του, δεν έχω να του καταλογίσω 
τίποτα; Είναι καλός οικογενειάρχης και ενδιαφέρεται πραγματικά για το σπιτικό του».  
«Περίεργος τρόπος, μα την αλήθεια, να δείχνει το ενδιαφέρον του».  
«Δεν ξέρεις τον Δημήτρη τόσο καλά όσο εγώ. Πιστεύω πως περνάει την κρίση της μέσης 
ηλικίας και πως είναι απλώς θέμα χρόνου να συνέλθει και να κόψει τα 
τσιλιμπουρδίσματα».  
Αυτό το είπα μήπως, μαζί με την Μπέτυ, πείσω και τον εαυτό μου.  
«Έλα στα συγκαλά σου, κοριτσάκι μου. Εγώ δε θα ονόμαζα τσιλιμπούρδισμα μια σχέση 
δύο χρόνων! Αυτό είναι έρωτας, Μυρώ μου, και δεν πρόκειται να τελειώσει τόσο απλά 
επειδή έτσι το θέλεις εσύ. Αυτή η γυναίκα τού έχει πάρει τα μυαλά και τον σέρνει από τη 
μύτη. Γιατί επιμένεις να εθελοτυφλείς και αρνείσαι να κοιτάξεις κατάματα την αλήθεια;»  
Έσκυψα το κεφάλι δυστυχισμένη. Εκτός από την αλήθεια, ήμουν πλέον ανίκανη να δω 
καθαρά την ίδια την Μπέτυ που καθόταν ένα μέτρο μακριά μου. Προσπάθησα να αγνοήσω, 
για μία ακόμα φορά, αυτό το καινούριο πρόβλημα, της όρασής μου, και να επικεντρωθώ 
στο παλιό, της απιστίας του άντρα μου.  
«Δεν το κάνω αυτό, μαμά», υπερασπίστηκα τον εαυτό μου. «Απλώς δε μου αρέσει να παίρνω 
βιαστικές αποφάσεις».  
«Ένα διαζύγιο έπειτα από δύο χρόνια εξωσυζυγικής σχέσης του Δημήτρη δε θα το 
χαρακτήριζε κανείς βιαστική απόφαση, Μυρώ. Αποτελεί μάλλον αναγκαία λύση».  
«Υπάρχουν δύο παιδιά στη μέση, σε περίπτωση που το ξεχνάς».  
«Όχι, δεν το ξεχνάω. νομίζετε και οι δύο πως κρύβοντας την αλήθεια τα βοηθάτε, αλλά στην 
πραγματικότητα τα χρησιμοποιείτε σαν δικαιολογία για να διαιωνίζετε μια αρρωστημένη 
κατάσταση. Και καλά εσύ! Εκείνος, όμως; Μου κάνει φοβερή εντύπωση πώς δε σου έχει 
ζητήσει ακόμα να χωρίσετε».  
«Επειδή ξέρει ότι τον αγαπάω», είπα μορφάζοντας με πόνο. «Κι επειδή ξέρω πως βαθιά μέσα 
του κι εκείνος με αγαπάει».  
«Μόνο που η δική του αγάπη κρύφτηκε τόσο βαθιά, ώστε έχει εξαφανιστεί», σχολίασε 
πικρόχολα η μαμά μου. «Μυρώ μου, το πάλεψες δύο ολόκληρα χρόνια και βλέπεις πως ο 
άνθρωπος δε διορθώνεται. Πάει απ’ το κακό στο χειρότερο. Τώρα ήρθε η ώρα να προχω-
ρήσεις μπροστά και να πάψεις να χαραμίζεις τη ζωή σου. Έχεις καταντήσει άβουλο 
παιχνιδάκι στα χέρια του και σε κάνει ό,τι θέλει, δεν το καταλαβαίνεις αυτό; Και πολύ 
φοβάμαι πως είναι μόνο η αρχή...»  
Είχε δίκιο. Και αφού δεν μπορούσα να αντικρούσω αυτό το λογικό συμπέρασμα, έβαλα τις 
φωνές για να βγω κι από πάνω.  
«Παράτα με, επιτέλους, βρε μαμά! Στο φινάλε δε σε αφορά τι κάνω με τον Δημήτρη! Δική 
μου είναι η ζωή και τη χαραμίζω όπως γουστάρω».  
Η Μπέτυ χαμογέλασε θλιμμένα. Σηκώθηκε αναστενάζοντας από την καρέκλα και πήρε την 
τσάντα της.  
«Δε θέλω να μαλώσουμε, γι’ αυτό καλύτερα να φύγω, προτού ανταλλάξουμε καμιά βαριά 
κουβέντα. Μίλησες, όμως, πολύ σωστά. Δική σου είναι η ζωή και τη χαραμίζεις όπως 
θέλεις. Γιατί αυτό κάνεις, Μυρώ μου, από τότε που ήσουν παιδί και συνεχίζεις ακάθεκτη 
μέχρι σήμερα».  
Ένιωσα το αίμα να κοχλάζει στις φλέβες μου και να ανεβαίνει με φοβερή ταχύτητα στο 
κεφάλι μου, κάνοντας τα μηνίγγια μου να σφυροκοπούν.  
Η Μπέτυ μού είχε ορκιστεί, πριν από πολλά χρόνια, πως δε θα έκανε ξανά κουβέντα για 
εκείνο το ζήτημα, όμως να που σήμερα λίγο έλειψε να καταπατήσει τον όρκο της.  
«Έκανα τα λάθη μου, δεν το αρνούμαι, όμως αυτό που μετράει είναι πως εξελίχθηκα, 
τελικά, ως άνθρωπος», ψέλλισα. «Τι παραπάνω ζητάς από εμένα; Έχεις κάποιο παράπονο;»  
«Κανένα, είσαι τέλεια», παραδέχτηκε συντετριμμένη η Μπέτυ. «Με συγχωρείς, καρδούλα 
μου, δεν το εννοούσα αυτό που είπα προηγουμένως».  
Έσκυψε και με φίλησε χωρίς άλλη κουβέντα. Άκουσα τα βήματά της να απομακρύνονται, 
το άνοιγμα και το κλείσιμο της εξώπορτας, και βρέθηκα ξανά αντιμέτωπη με την απόλυτη 
σιωπή. Με τη σιωπή και τα φαντάσματα ενός ένοχου παρελθόντος, που καιροφυλαχτούσαν 
πότε θα ανοίξει μια μικρή ρωγμή στα στεγανά του μυαλού μου για να βρουν την ευκαιρία 
να εισβάλουν ξανά στη ζωή μου.  



Πάλεψα πολύ για να τα απωθήσω στην πιο μακρινή γωνιά, εκεί όπου είχα εξορίσει τις 
χειρότερες αναμνήσεις μου, και τολμάω να πω πως σε αυτή τη μάχη βγήκα εγώ νικήτρια. 
Για μία ακόμα φορά...  
 
 
 


