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Στην μνήμη του πατέρα μου
Φίλιππο Αλεξανδρόπουλο (Λυκοστράτη)
που έφυγε για το μεγάλο ταξίδι στις 15/3/2015
Το βιβλίο αυτό είναι δώρο του πατέρα μου
στα εγγόνια του, στα παιδιά μου και στα παιδιά τους.

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Όταν αρχίζεις να γράφεις ένα βιβλίο, όταν ψάχνεις τους ήρωες
δεν ξέρεις ποτέ που θα σε πάνε, ούτε τι σκοπεύουν να συναντήσουν
ή να ζήσουν στη διαδρομή. Φτιάχνεις χαρακτήρες και γίνεσαι ένα
με όλα τα πρόσωπα, ζεις, αναπνέεις μέσα στις ζωές τους κάθε μέρα.
Χάνεις τον εαυτό σου και μένεις ένας απλός περιπατητής, ένας συνοδοιπόρος στη δική τους ζωή. Τους γνωρίζεις, τους φροντίζεις, τους
αγαπάς, τους επιθυμείς, δένεσαι μαζί τους όλο και πιο πολύ καθημερινά. Προχωράς ανοίγοντας νέους δρόμους, νέα μονοπάτια. Όταν
πλησιάζει το τέλος αυτής της διαδρομής, άλλοτε μικρό και άλλοτε
μεγάλο, τρομάζεις, φοβάσαι στην ιδέα πως πρέπει να τους αποχωριστείς, θέλεις να μείνεις ακόμη λίγο μαζί τους, επιμένεις, δεν το
αποφασίζεις, βασανίζεσαι, διστάζεις, πονάς στο μεγάλο δύσκολο
αυτό αποχωρισμό.
Έξι μήνες τώρα, από τότε που έφυγε, από τότε που αποχαιρέτησα τον πατέρα μου, έχω διανύσει τη μεγαλύτερη διαδρομή στη ζωή
μου. Έχω περπατήσει όσο δεν περπάτησα όλα τα υπόλοιπα χρόνια
που έζησα. Έψαχνα άμυνες δίπλα σε έναν αποχωρισμό και βρήκα
κάποιες κρυμμένες, άγνωστες πτυχές του εαυτού μου, που ίσως να
μην συναντούσα ποτέ σε άλλες συνθήκες, ίσως να παρέμεναν άγνωστες για πάντα.
Αυτό το βιβλίο το αφιερώνω στον πατέρα
μου, έναν δυνατό, δίκαιο και άξιο άνθρωπο.
Φεύγοντας εκείνος για το μεγάλο ταξίδι με βοήθησε να βρω έναν ακόμη λόγο για να εκφράζω ελεύθερα τα συναισθήματά μου και μια διαφορετική αλήθεια που θα κουβαλάω μέσα
μου για πάντα.

Κεφάλαιο 1
Πόσες φορές έχουμε πιάσει τον εαυτό μας να κάνει ανασκόπηση, μια αναδρομή γυρνώντας στο παρελθόν, σαν ένα τρέιλερ της
ζωής μας; Πόσες φορές εγκαταλείψαμε το τώρα για το χθες; Και
πόσες άλλες αλλάξαμε μέσα μας τις εποχές, κάνοντας πότε σύντομες, πότε επιπόλαιες και πότε δύσκολες ανασκαφές… εκεί στα
έγκατα του νου. Η εποχή, το ταξίδι, ο τόπος, ο χρόνος, όλα λάθος
και όλα στο τίποτα, αφού τίποτα δεν θα τα αλλάξει και τίποτα δεν
τα ξυπνά, δεν πρόκειται ποτέ να ζήσουν ξανά, ούτε να αναστηθούν. Είναι ο λόγος μιας σκέψης που βρυχάται μέσα σ’ ένα κοιμισμένο ηφαίστειο, ο λόγος μιας ύπαρξης που ζωντανεύει τα φαντάσματα από το παρελθόν και ψάχνει να βρει ονόματα, υπαίτιους και λάθη, κάπου αλλού εκτός από εμάς. Η ιστορία για όλα
όσα ζήσαμε και αφήσαμε πίσω μόνο διδάσκει, δεν αλλάζει. Η σύντομη αυτή αναδρομή στο παρελθόν έχει έναν και μοναδικό σκοπό, να σε ωριμάσει, να σε διδάξει, ακόμη και να σε γλιτώσει. Αν
αυτός ο προορισμός δεν πάρει το σωστό δρόμο, τότε κινδυνεύει να γίνει εμμονή που θα εξελιχθεί σε κατευθυντήριο δράμα της
ίδιας μας της ζωής.
Σήμερα λοιπόν, διαλέγω μία τυχαία μέρα να μπω εγώ και όχι
εκείνη στη ζωή, στο παρελθόν της Μυρτώς, να διαβάσω τα μάτια
της και να γράψω τις σκέψεις της, όπως εκείνη θα ήθελε να γίνει.
Σκοπός μου είναι να την απομακρύνω από μια ζωή που δεν της
αρμόζει να ζει, να παλέψω να διώξω τα φαντάσματα από το παρελθόν, να την προσγειώσω στην πραγματικότητα και να την βγάλω από τη μοναξιά. Θα κάνω μια προσπάθεια να μπω και να ζήσω
μέσα της, να την αγαπήσω, να την βοηθήσω, να την ξεφορτώσω
από το βάρος της μοίρας της και να της επιτρέψω να φύγει από
εκεί όσο πιο ανώδυνα γίνεται.
Η Μυρτώ πρέπει να αγαπήσει και πάλι τον εαυτό της, να ξεπε-

ράσει τα εμπόδια και τις σκιές από το παρελθόν, να ζήσει τη ζωή
της από εκεί που κάποτε την έχασε. Να απομακρύνει τα φαντάσματα, να διεκδικήσει τη ζωή και πάλι να βγει νικήτρια στο δρόμο της επιστροφής. Μόνο που στην επιστροφή δεν θα ήταν πια
μόνη όπως όταν ξεκίνησε, θα κουβαλούσε μαζί της δύο παιδιά,
την Βικτώρια-Σίσσυ και τον Χάρη. Δύο παιδιά που η μοίρα διάλεξε να είναι ξένα μεταξύ τους, που μεγαλώνουν μαζί, που έζησαν
την απώλεια, το θάνατο, τα μίση, τον έρωτα και μέσα από όλα
αυτά έμαθαν να αντέχουν να αγωνίζονται, να κάνουν πράγματα
που αγαπούν και να ελπίζουν. Μαζί της θα έφερνε και έναν άνθρωπο από το παρελθόν που λάτρεψε, τον έδιωξε, τον έχασε και
τώρα θα πρέπει να τον ξαναβρεί, ψάχνοντας ανάμεσα σε αυτούς
που χάθηκαν, έφυγαν, που δεν υπάρχουν πια.
Εγώ αγάπησα την Μυρτώ, αγάπησα1 ακόμη και τη μοναξιά
της. Είχε να μου μάθει πάρα πολλά. Έζησα δύο ολόκληρα χρόνια
μαζί της, αυτήν την παράξενη μοναξιά, που έγινε μόνιμη για πάντα, λάτρεψα τη ζωή της, την εξυπνάδα της, την αφέλεια αλλά…
και την επιπολαιότητά της. Αν δεν ήταν η Μυρτώ να μπει ξαφνικά στην καθημερινότητά μου τότε εγώ, δεν θα έβρισκα το λόγο,
ούτε θα έμπαινα σοβαρά στη σκέψη, να ανοίξω ένα απόγευμα
τον υπολογιστή μου και να αρχίσω να γράφω αυτό το βιβλίο,
μόνο για χάρη της. Ίσως να μην έπαιρνα ποτέ την απόφαση να την
συναντήσω πιο σοβαρά. Έτσι, φτιάχνοντας έναν παγωμένο καφέ
βιαστικά στο πλαστικό σέικερ πάτησα εκείνο το κουμπί που μέσα
σ’ ένα μικρό χρονικό διάστημα θα άλλαζε τη ζωή της, μαζί με τη
δική μου για πάντα.
Η Μυρτώ είχε αρχίσει πλέον να μου μιλά, να μου ανοίγεται
και εγώ κάθισα δίπλα της, την άκουγα με προσοχή. Είχα αρχίσει
να αναπνέω μόνο για εκείνη, ήθελα να τη δω ζωντανή, δυνατή,
απαλλαγμένη από το βάρος της ύπαρξής της, μιας ύπαρξης που
ήρθε απρόσμενα και κούρνιασε δίπλα μου, για να την ελαφρύνω.
Ήθελα να της δείξω τον ήλιο, τη θάλασσα που τόσο αγαπούσε, να
την κάνω να πιστέψει σε εκείνη και να με εμπιστευτεί. Να βρει τη
δύναμη και το θάρρος να με πλησιάσει, ζητώντας απλώς από μια
νέα, μια καινούργια της φίλη, μέσα από τη δική της θέληση, από

εκείνη την ίδια βοήθεια.
Ήταν το τρίτο τσιγάρο που είχε ανάψει μέσα σε ένα τέταρτο,
η αμηχανία της ήταν τόσο μεγάλη, που μαζί της μεγάλωνε και η
δική μου. Όχι δεν θα την άφηνα να με τραβήξει εκεί στα βάθη της
ψυχής της, θα τη βαστούσα. Είχε φτάσει η ώρα, έπρεπε να γνωριστούμε καλύτερα.
Αυτά τα λίγα λεπτά αμηχανίας, σιωπής έμοιαζαν να μην περνάνε με τίποτα, έμοιαζαν να αντιστέκονται. Ούτε μια ματιά, ούτε
ένα νεύμα, μόνο σιωπή και σκέψη, ήταν αυτός ο πάγος απέναντι
στον καθρέφτη, ανάμεσα σε εμένα και εκείνη που έπρεπε σιγά
σιγά να σπάσει.
Με κοίταξε βαθιά στα μάτια, έσβησε το τσιγάρο, πήρε μια βαθιά ανάσα και άρχισε επιτέλους να μου μιλά και να μου ανοίγεται. Τράβηξα την καρέκλα μου κοντά της, τόσο ώστε να μην νιώθει ούτε την αγωνία μου, ούτε να αισθανθεί πως την πνίγω, την
άκουγα με πολλή προσοχή, ήταν η πιο σημαντική στιγμή που της
ζωής μου. Ήταν η στιγμή που γέμιζα τη δική μου ζωή με τη δική
της, έμπαινα στον κόσμο της, ανέπνεα εκείνο το άρωμα των λευκών λουλουδιών στο βάζο δίπλα της και ένιωθα ευφορία. Ξεσκόνιζε πράγματα που δεν είχαν καμία σημασία πια και ζούσε όλη
της τη ζωή μέσα σ’ ένα παρελθόν που δεν είχε να της προσφέρει
τίποτα. Ένα παρελθόν προβληματικό, γεμάτο απώλειες και λύπη.
Μετρούσε πρόσωπα, εικόνες, άλλες μόνιμες και αγαπημένες
και άλλες περαστικές, φευγαλέες, όλους όσους έδωσαν αγάπη
στον ιδιόμορφο χαρακτήρα της και νοσταλγούσε ακόμη και εκείνους που της έμαθαν να αντιστέκεται και να μην αγαπά. Ανθρώπους που κράτησαν το χέρι της για να σηκωθούν και όλους όσους
την έσπρωξαν να πάει παρακάτω. Κάνει ελιγμούς μπας και ξεφύγει, μα σαν μαγνήτης οι σκέψεις βασανιστικές δεν αφήναν περιθώρια στο μυαλό της ώστε να προχωρήσει, να φύγει. Το βάρος είναι μεγάλο και εκείνη σπάει, λυγίζει.
Και μέσα σε όλο αυτό το πανηγύρι σκέψεων, τα ανεπανόρθωτα λάθη, αυτά που πληγώνουν τα συναισθήματα και γεμίζουν
με απογοήτευση από εκεί και έπειτα, την κάθε στιγμή, την κάθε
μέρα. Όσο μπορούσε, όσο ζούσε, αλλά και όσο θυμόταν, αγωνι-

ζόταν και συνέχιζε να αγωνίζεται για να απαλλάξει την καθημερινότητά της από άστοχες συζητήσεις και αναζητήσεις με το παρελθόν, μπας και βρει επιτέλους την ηρεμία της. Ο δρόμος της είχε γίνει μοναχικός, τα κομμάτια του εαυτού της έμοιαζαν σκορπισμένα ανάμεσα σε εκείνους που αγαπούσε, εκείνους που θα ήθελε
να είναι στη ζωή της, δίπλα της, ακόμα και σε όλα εκείνα τα ανεπανόρθωτα πάθη που έγιναν η αφορμή να χάσει τον εαυτό της.
Πάλεψε πολύ στη ζωή της για να απαλλαγεί από την υπερβολική αγάπη, την καταπίεση αλλά και την αδυναμία των γονιών της,
μια καλοβολεμένη μοναχοκόρη, αυτό είχε γίνει. Κανένας δεν της
χαλούσε χατίρι και τίποτα δεν υπήρχε που να μην προσφερόταν
αλόγιστα στο βωμό της. Ήθελε όλοι να ασχολούνται πάντα μαζί
της, να της βρίσκουν λύσεις και ποτέ δεν κούρασε το μυαλό της.
Για όλα λοιπόν θα φρόντιζαν οι άλλοι…
Μια τεράστια εξάρτηση, που όλα αυτά τα χρόνια χωρίς να έχει
να αισθανθεί, χωρίς να νιώσει το παραμικρό, αυτή η εξαρτημένη
και βολεμένη στάση ζωής, αδρανούσε τις δυνάμεις της, καταπίεζε και αποπροσανατόλιζε τα συναισθήματά της. Ήθελε τόσο πολύ
να αισθανθεί ελεύθερη και όταν αποφάσισε να ανοίξει τα φτερά της, να ακολουθήσει τη δική της πορεία, έχασε το δρόμο της
ζωής της και μαζί έχασε και εκείνον που είχε αγαπήσει. Ήταν τότε
η στιγμή που πραγματικά λύγισε, δεν άντεξε όταν κατάλαβε πως
εκείνη, η λάθος στιγμή, χάλασε για πάντα κάθε επόμενη.
Όχι δεν ήταν το παιχνίδι της μοίρας, ούτε η λάθος στιγμή που
έφταιγε - καθώς πάλευε να το δει πιο ώριμα- δεν ήταν καν η κακιά ώρα. Ήταν εκείνη που επέτρεψε στο σύμπαν να στραφεί εναντίον της και τώρα έπρεπε να λογοδοτήσει σε αυτό και σε μένα
που κάθισα απέναντί της. Το μαγικό αντίδοτο το βρήκε προσωρινά στη δουλειά της, αυτή την κρατούσε ζωντανή. Ενεργούσε μέσα
από αυτήν, έπαιρνε κουράγιο, επικοινωνούσε με κόσμο, σκεφτόταν, δημιουργούσε πράγματα, αντλούσε δύναμη. Δεν ήταν μια
δουλειά που αγαπούσε, που ήθελε, που επέλεξε να κάνει, ούτε
ήταν αυτό που σπούδασε και που γνώριζε. Μια δουλειά που ικανοποιούσε εκείνη ή που θα πραγματοποιούσε τα όνειρα και τις
επιθυμίες των γονιών της, θα τους έκανε περήφανους και χαρού-

μενους.
Ούτε που θα το φανταζόταν ποτέ ότι έτσι τόσο ξαφνικά και
μόνο μέσα σε μια νύχτα θα έμπαινε στη ζωή της απ’ το πουθενά ένας άλλος κόσμος, διαφορετικός, δύσκολος, άγνωστος και
σε μια στιγμή αυτό που ζούσε, αυτό που στη ζωή της προέκυπτε,
ήταν αυτό που θα την άλλαζε.
Αφοσιώθηκε με πάθος. Ήταν ο εγωισμός της, ήταν το παιδί της,
ο θυμός που είχε, αυτό ήταν και δεν θα το άλλαζε, δεν θα το έκανε ούτε από σύμπτωση, ούτε από επιλογή, αλλά θα το έκανε επειδή έπρεπε. Ήταν ο λόγος του «πρέπει» που στην αρχή την κέρδισε μέσα σε αυτή την δουλειά, ο λόγος που βγήκε από την κλειστή
φυλακή του μυαλού, που ξεπέρασε το αλκοόλ, τις ανορεξίες, το
θυμό και την κατάθλιψη. Μπορούσε, ξεπερνούσε, ξεχνούσε λέξεις που μιλούσαν με το παρελθόν της ανυποψίαστα, και συγχρόνιζαν το μέλλον της, μόνο που εκείνο το μέλλον που έχτιζε πάνω
σε ξένες αποφάσεις, σε μια διαταγή, την ξεχνούσε αδιάφορα.
Ένα μέλλον που μαζί με το δικό της, έπαιρνε σβάρνα και την
κόρη της που μεγάλωνε για χρόνια, χωρίς εκείνη. Ξεχασμένη στο
χωριό, όπως όριζε η μοίρα της αφού εκείνη είχε να κάνει προς το
παρόν μόνο με τον εαυτό της. Η μικρή ζούσε στο σπίτι των γονιών
της. Στην αρχή ήταν για λίγο και το λίγο, έξι χρόνια τώρα με όλα τα
σκαμπανεβάσματα και τα ψυχολογικά της, είχε γίνει πια μόνιμο.
Ήταν ή μπορεί και να είναι ακόμη, ένα από τα πράγματα που είχε
αποφασίσει να αφήσει πίσω της, κρυμμένα στο παρελθόν απενοχοποιημένα, καλά θαμμένα και μακριά πια από το σύμπαν της.
Άφησε στο πατρικό της το παιδί, πιστεύοντας πως για να σταθεί
στα πόδια του μετά το θάνατο του πατέρα του, ένα θάνατο που
του στοίχισε πολύ, θα έπρεπε να μην επηρεάζεται, να μην βαραίνει την ψυχή του με τα ψυχολογικά βάρη και τα καινούργια βήματα που χρειάστηκε να κάνει η μητέρα του.
Επίσης, ήταν και εκείνο το αλλόκοτο, το ασταθές πρόγραμμα
της δουλειάς που ακολουθούσε, δουλεύοντας μέσα στη νύχτα,
για να κοιμάται την ημέρα που τη χρειαζόταν το παιδί. Όλες οι
απότομες αλλαγές στην όποια συμπεριφορά της Μυρτώς το τελευταίο διάστημα, προέρχονταν απ’ όσα είχε να ξεπεράσει και

όχι μόνο. Έπρεπε να ξεφύγει και να ξεχάσει τη μεγάλη αδυναμία που έτρεφε η κόρη της προς τον πατέρα της, να απομακρύνει όλες τις μνήμες του σπιτιού, που είχε στο μικρό της μυαλουδάκι. Η ζωή στο χωριό θα βοηθούσε τη μικρή να διώξει τις αναμνήσεις από εκείνον, να ξεχάσει πιο εύκολα, θα γινόταν πιο εφικτό, αν έμενε μακριά από το σπίτι τους και την μέχρι τώρα καθημερινότητά τους.
Ήταν μόλις δυόμιση χρονών, όμως η Βικτώρια-Σίσσυ καταλάβαινε τα πάντα, τον αναζητούσε επίμονα. Η Μυρτώ θύμωνε μαζί
της και συγχρόνως θύμωνε και με τον εαυτό της. Ήξερε πως έχανε τον έλεγχο και μαζί κάθε επικοινωνία με το παιδί της, η κατάσταση μέρα με την μέρα χειροτέρευε. Τα κύματα χτυπούσαν με
λύσσα, η δουλειά έπρεπε να τρέξει, αστυνομία, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, λογιστές, προσωπικό ενοχλούσαν πάντα και όλοι
μαζί καθημερινά. Ζητούσαν απαντήσεις για το τροχαίο, για τη
δουλειά και εκείνη αγνοούσε, δεν ήξερε, δεν γνώριζε, δεν έμαθε ποτέ, ούτε και πήρε ποτέ ικανοποιητικές απαντήσεις. Η Μυρτώ θα ήταν πάντα εκείνο το καλομαθημένο παιδί, που άφηνε τα
πάντα να γίνονται μόνα τους, που εγκατέλειψε το σπίτι της μαμάς
και του μπαμπά για να ζήσει με τον πλούσιο σύζυγο.
Ποτέ δεν είχε μπει στον κόπο ούτε να τον γνωρίσει καλά, αλλά
ούτε και να έχει έναν λόγο στην ζωή του, όπως θα έπρεπε. Έβγαλε
όλη της τη σκληρότητα, το θυμό, και το φορτίο των ευθυνών που
βρήκε μπροστά της, στο παιδί… λόγοι απώλειας από έναν ξαφνικό θάνατο, και μία νέα πλούσια, δύσκολη, κοινωνική θέση.
Η αλλαγή που έπρεπε να την προσγειώσει στην πραγματική
ζωή και να γίνει αποδεκτή, έπρεπε να πάει μπροστά και η Μυρτώ
ένιωθε μόνη της. Εκείνα τα δάκρυα που δεν τα άφησε να τρέξουν
ποτέ, ακόμη και τώρα, όσα σκότωσε για έναν και μοναδικό υπέρτατο εγωισμό και όσα έχασε γιατί δεν προσπάθησε καν να τα διεκδικήσει. Όλα αυτά που είχε αναλάβει, να διεκδικήσει, να επιβληθεί χωρίς να γνωρίζει, αυτά που ξαφνικά προέκυψαν για να
μην τσαλακώσει την κοινωνική της θέση και εκτεθεί στο όνομα
του παιδιού της. Όλα όσα προσπέρασε γιατί δεν έβρισκε τη δύναμη να παλέψει να διεκδικήσει, ήταν όλα αυτά στη ζωή της που κά-

που έπρεπε να ακουμπήσουν, να καταλαγιάσουν, να εξιλεωθούν,
έπρεπε να διώξει τους κακούς δαίμονες που στραφήκαν ξαφνικά
εναντίον της.
Ήταν η ώρα η κακιά, η μοίρα που δούλευε ασταμάτητα, γεμίζοντας με φωτιές και καπνούς τα όνειρά της. Εκείνη η μοίρα, ίσως
εκείνη η έντονη στιγμή, που έμελλε να ζωγραφίσει σαν ανεξίτηλος μαρκαδόρος πάνω στο δέρμα της. Μια ιστορία που δεν θα
έχει λογική κατεύθυνση, έτσι λίγοι θα την κατανοήσουν και ακόμη πιο λίγοι θα της δώσουν το χέρι. Είναι μια απλή παρένθεση
στον κόσμο της, που απλά θα κλείσει την ιστορία, δεν θα έχει τέλος, όπως κάθε άλλη γραμμένη, από ένα ανθρώπινο χέρι. Άλλωστε ποια ιστορία μπορεί να δικάσει τον εαυτό της και να είναι από
όλους αρεστή; Καθώς φαντάζει ξεχωριστή, αλλιώτικη, μια ιστορία με παράξενη υφή, που σε άλλους θα μπορούσε να αφήσει
μια γλυκιά και σε άλλους μια πικρή γεύση όταν κάποτε θα θυμούνται ότι την έζησαν και την γνώρισαν. Όσο για το τέλος της, αφήστε το να γίνει με γνώμονα το νόημα της στιγμής που εσείς θα δώσετε σε κάθε σελίδα από την πρώτη ως και την τελευταία.

Κεφάλαιο 2
Ναι λοιπόν, τα κύματα βαρούσαν απανωτά το ένα κοντά στο
άλλο το παγωμένο σώμα της Μυρτώς που ακόμα δεν είχε καταφέρει να κλάψει για να ξεθυμάνει. Μόνο αναθεμάτιζε την ώρα
και τη στιγμή που ξύπνησε για να το ζήσει. Εκείνη που ήταν μεγαλωμένη με πιάνο και γαλλικά, τελειόφοιτη της αρχιτεκτονικής,
μαθημένη στην καλοπέραση, μαύριζε μέσα στη νύχτα. Ένα κορίτσι που πέρασε πρώτο, που μπήκε με μεγάλο βαθμό στο Πολυτεχνείο της Αθήνας, που ετοιμαζόταν σύντομα για το μεταπτυχιακό
της στο Λονδίνο.
Η Μυρτώ σήμερα, αντί για όλα αυτά, μύριζε καπνό και ζούσε
μέσα στη νύχτα, έπινε, ξενυχτούσε, έβριζε, οργάνωνε και έστηνε
δολοπλοκίες, δεν έλεγχε πια πολλά πράγματα στην καθημερινότητά της. Συναντούσε ανθρώπους που δεν θα ήθελε καν να γνωρίζει, βάρυνε, έτρωγε πολύ και σχεδόν πρόχειρα, έπινε και έκλεινε δουλειές μαζί τους, όσο για τα βράδια, τα περνούσε μαλώνοντας με τον κάθε χασικλή και μεθυσμένο αλκοολικό. Δεν είχε νόημα όλο αυτό αλλά, ούτε και διαφυγή, την ξεπερνούσε κατά πολύ,
όμως επιβαλλόταν, θα το έκανε… έπρεπε δεν μπορούσε να το
αποφύγει, να το πολεμήσει.
Παρακαλούσε τον Πάρη άπειρες φορές και πριν και μετά την
γέννηση της κόρης τους να την αφήσει να δουλέψει, να μάθει,
να γίνει και η ίδια ενεργό μέλος στις επιχειρήσεις του, μα εκείνος
ήταν πάντα ανένδοτος. Ο Πάρης ήταν πάντα αρνητικός, δεν θα
άφηνε ποτέ την Μυρτώ του να μπει σ’ αυτό τον κόσμο όπου εργαζόταν εκείνος, δεν ήταν για εκείνη, δεν θα το επέτρεπε.
«Δεν χρειάζεται να δουλέψεις» της έλεγε, «έχεις τα πάντα,
αλλά αν θέλεις να το κάνεις για άλλους λόγους, να κάνεις αυτό
που σπούδασες, που γνωρίζεις, που ξέρεις».
Δύο νυχτερινά κέντρα διατηρούσε στην κατοχή του, ένα καφέ

και ένα εστιατόριο, γνώριζε όλη την καλή κοινωνία και μη της
Αθήνας, ξεπερνούσε τους πάντες, όλοι τον υπολόγιζαν, το όνομά του τεράστιο. Στο πέρασμά του άνοιγαν διάπλατα οι δρόμοι,
έστρωναν κόκκινα χαλιά για να περάσει, ήταν ο βασιλιάς της νύχτας και η Μυρτώ τι άλλο, παρά η βασίλισσά του.
Τον Πάρη τον είχε γνωρίσει μερικά χρόνια πριν, σε ένα από
αυτά τα γνωστά νυχτερινά κέντρα της κατοχής του, στην παραλιακή. Ήταν ένα βράδυ που τα πίνανε, εκείνη μαζί με την Τάμμυ,
την κολλητή της από το σχολείο, αλόγιστα ξενύχτια πότε μόνες
τους και πότε με παρέα. Εκείνο το βράδυ η παρέα αναχώρησε πιο
νωρίς και τα κορίτσια έμειναν να τα πίνουν μόνα τους. Ο Πάρης
ήταν αρκετά χρόνια μεγαλύτερός τους δεν κολλούσε στην παρέα
τους, κάτι που δεν εμπόδιζε όμως και την Μυρτώ. Η επιλογή να είναι μαζί του ήταν συνειδητή, μετά την απώλεια και τον γάμο του
Μάνου, όλα τα άλλα απλώς ακολούθησαν. Ίσως να έφταιγε που
μέσα της πίστεψε πως τον είχε χάσει για πάντα, μπορεί να ήταν
μια αντίδραση, μια άποψη, πάντως ήταν συνειδητή.
Δεν θα γινόταν ποτέ ο μεγάλος έρωτας της ζωής της, το ήξερε,
όμως ήξερε πως δεν θα έπαυαν να την γοητεύουν όλα τα υπόλοιπα, το ατίθασο πνεύμα που είχε, η δύναμη, η αυτοπεποίθηση, το
χρήμα, η έντονη προσωπικότητα και η γοητεία που έβγαζε, παρά
τα γκρίζα του μαλλιά.
Μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα, σε εκείνο το ατέλειωτο ποτό και
ξενύχτι, ο Πάρης έκανε τα πάντα για να τις πλησιάσει αφού πρώτα τις παρατηρούσε προσεκτικά όλο το βράδυ και περίμενε, περίμενε την κατάλληλη ώρα πριν να το τολμήσει, προτού χτυπήσει,
εντυπωσιασμένος από την Μυρτώ.
Ήταν η μοίρα, ήταν η ώρα, το ποτό, η μοναξιά, η θλίψη, ίσως
και όλα αυτά μαζί, σε μια πλάνη της ψυχής και του μυαλού, που
ήρθε και τους ένωσε. Πάνω σε μια τέτοια πλάνη της μοίρας και σε
μια προσωπική στιγμή δύσκολη για την Μυρτώ, μπήκε στη ζωή
της ο Πάρης, ένας άνθρωπος από το πουθενά, μακριά από τον
κύκλο της, τον κόσμο της, γεμάτος με κύρος, πυγμή και εμπειρίες, την πλησίασε, την μάγεψε, έγινε το είδωλο της και η Μυρτώ, η
μοναδική του εξάρτηση.

Ο Πάρης ήξερε να σε κερδίζει είχε αυτό το κάτι στην προσωπικότητά του, ήξερε τι κάνει, τι θέλει, που βαδίζει, τι διεκδικεί, με
ποιο τρόπο και ήξερε να δίνει τα πάντα και να το κάνει με άπλετη αγάπη. Ήταν λιγομίλητος, τρυφερός, γλυκός, προστατευτικός,
κοινωνικός και κουβαρντάς σε όλα του, τις ώρες που ήταν μαζί
της ένιωθε την αγάπη του να ξεχειλίζει από παντού. Μόνο την
ώρα της δουλειάς του δεν αναγνώριζες κανένα του χάρισμα, συναισθήματα και ευαισθησίες του χαρακτήρα του. Ήταν αυτό που
τον χαρακτήριζε και τον κρατούσε δημιουργικό και ισχυρό στο
χώρο για χρόνια, αφού εκεί δεν χωρούσαν ευαισθησίες και συναισθηματισμοί.
Τέτοιες ώρες έξαρσης φρόντιζε να μην είναι μπροστά η Μυρτώ, να την απομακρύνει, κι όταν τύχαινε, εκείνη έμενε σιωπηλή
και αμέτοχη να παρακολουθεί γύρω της το φόβο και τον τρόμο
αλλά και το σεβασμό που έδειχναν προς εκείνον. Ο δυναμικός
του χαρακτήρας και οι εκρήξεις θυμού ήταν κομμάτια της γοητείας του χαρακτήρα του, μα όταν του έβγαινε αυτή η στιγμή, φρόντιζε να μην τη ζει η Μυρτώ λες και φοβόταν μη σπάσει η πορσελάνη του. Αυτό ήταν ένα ακόμη κομμάτι του χαρακτήρα του που
την είχε μαγέψει, την είχε δελεάσει.
Ήταν μοναδικό το αίσθημα να ζει δίπλα σε όλη αυτή τη γοητεία, ενός ανθρώπου που έμοιαζε να είναι αποφασισμένος για τα
πάντα, να μην τον ακουμπά, να μην τον πλησιάζει αλλά ούτε να
τον τρομάζει κανένας και τίποτα. Πόσο μάλλον φάνταζε ακαταμάχητα γοητευτικό, αυτόν τον άνθρωπο, να τον έχεις κατακτήσει,
να είναι δικός σου, να σ’ αγαπά και να σε φροντίζει, αυτό ήταν
που ήθελε, που αναζητούσε η Μυρτώ.
Ήταν από την αρχή μαζί της ξεκάθαρος, δεν έκρυψε ποτέ τίποτε, ούτε την έκανε ποτέ να νιώσει ευάλωτη, αδύναμη, έτσι την
αγαπούσε και έτσι την ήθελε. Ήταν και εκείνη η μεγάλη διαφορά
ηλικίας μεταξύ τους που του άφηνε το περιθώριο και του έλεγε
μπορείς να παίξεις καλά, σε αυτά τα κύματα και εκείνος το έκανε
πράξη και τα δάμαζε. Αυτό το βλέμμα που την κάρφωνε απότομα, η δύναμη που έκρυβε, δεν άφηνε περιθώριο σε κανέναν υποψήφιο να πλησιάσει, κανέναν που θα μπορούσε να τη στεναχω-

ρήσει ή να την πληγώσει.
Ήταν μυστηριώδης, σιωπηλός και κύριος, είναι εκείνος ο άνδρας που στηρίζει, αντέχει, αναλαμβάνει, λατρεύει, στέκεται
στην άκρη και παρατηρεί. Είναι ο βράχος μέσα στη θύελλα της
ζωής που μπορείς να στηριχτείς πάνω του, έχει σκοπούς, αξίες,
πιστεύω, ιδανικά, δίνει χωρίς να ζητά και να απαιτεί. Ο λόγος του
είναι συμβόλαιο και η υπόσχεσή του ορίζει το μέλλον.
Το χρυσό κλουβί είχε αρχίσει να λειτουργεί, σύντομα για την
ασφάλειά της απέκτησε και δικό της οδηγό στις μετακινήσεις της
για το πανεπιστήμιο, τα νυχτερινά κέντρα και όχι μόνο, την πήγαινε ακόμη και στο χωριό της, στη Μάνη, όποτε εκείνη το ήθελε και
το ζητούσε.
Ήταν εκείνος ο άνδρας, που ήξερε να διαβάζει την κάθε στιγμή, να αναλαμβάνει δράση, πίστευε σε εκείνη, την αγαπούσε, την
τιμούσε, την πρόσεχε, την προστάτευε χωρίς να ζητά αποδείξεις
αγάπης, της έπαιρνε απλόχερα από την Μυρτώ. Μάντευε επιθυμίες και θέλω, αυτός ο άνδρας ήταν ιδανικός στα όνειρα κάθε
σύγχρονης σταχτοπούτας, όπως ήταν η Μυρτώ.
Ο Άλκης με τη σειρά του, είχε γίνει ο φύλακας άγγελός της, ορκισμένος να βρίσκεται μαζί της μέρα νύχτα, να την προστατεύει,
σπουδάζανε μαζί, τρώγανε μαζί, πίνανε μαζί και όλα αυτά, πολύ
πριν παντρευτεί με τον Πάρη. Οι θέσεις του ακραίες, σταθερές,
αυτός ήταν ο Πάρης που ασκούσε δύναμη στην Μυρτώ και εκείνη δοκιμαζόταν κάθε μέρα αν θα μπορούσε να μοιραστεί το χρόνο
της και να ζήσει μαζί του.
Το βλέμμα του Άλκη, οδηγού και προστάτη της, ακολουθούσε παντού, ήταν ο φύλακας άγγελός της, επιλογή και απαίτηση
του Πάρη. Στην αρχή της φαινόταν παγερό, αντιπαθητικό, αλλά
με τον χρόνο το συνήθισε και γρήγορα έγινε γλυκό, διαπεραστικό, ήρεμο. Με τον καιρό κατάφερε και να τον συμπαθήσει, εκτελούσε διαταγές, δεν έπρεπε να χάσει την Μυρτώ από τα μάτια
του, ούτε να χαλαρώνει με τα καμώματα και τα καπρίτσια της, το
απαιτούσε. Ο Πάρης Καρέλλης δεν είχε μόνο φίλους είχε μαζί και
πάρα πολλούς εχθρούς και η Μυρτώ θα ήταν ένα εύκολο θύμα
Ήταν και αυτό κάτι που πια συνήθισε και η κόντρα που είχε

αναπτυχθεί με τον Άλκη ανάμεσά τους στην αρχή, είχε εξελιχθεί
τώρα σε παιχνίδι, και το άλλοτε κρυφτό, έγινε μια κλεφτή ματιά
και ένα χαμόγελο που τον καθησύχαζε, πως δεν έχει πια σκοπό
να εξαφανιστεί, ούτε να το σκάσει. Ήταν εκείνο το βλέμμα και το
παγερό του ύφος, που δήλωνε υποταγή έρωτα μαζί με άρνηση,
όπως και εκείνη η βραχνή και κοφτή φωνή του, για να αποφύγει
τις πολλές κουβέντες μαζί της. Εκείνες τις βαριές κοφτές και μονολεκτικές απαντήσεις, κατά βάθος μια μοναδική υποταγή, σεβασμό προς το αφεντικό του και ποτέ φόβο. Είχε μάθει να ζει έτσι
χωρίς να διαμαρτύρεται, είχε βρει τους ρυθμούς της και μέσα και
έξω από το σπίτι, είχε σταματήσει να καταβάλει την όποια προσπάθεια αντίστασης δημιουργώντας μόνο ένα παιχνίδι περιέργειας μεταξύ τους.
Δεν θύμιζε πια εκείνο το μικρό παιδί που προσπαθεί να αντιδράσει, να φωνάξει, να κλάψει, επειδή περιορίζουν την ελευθερία του. Δεν επαναστατούσε, δεν γκρίνιαζε πια, ούτε θύμωνε,
έδειχνε πως είχε μεγαλώσει αρκετά και συμβιβάστηκε πολύ με
όλες τις επιλογές της.
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