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Όλα από την αρχή

Λ

ένε ότι ο έρωτας περνάει από το στομάχι.

Πολύ αμφιβάλλω! Αν ο έρωτας ακολουθεί
κάποιο μονοπάτι, τότε το στομάχι είναι, ίσως,
ο τελευταίος προορισμός μετά από πολλές στροφές, στάσεις και σταυροδρόμια.
«Και ποιος είμαι εγώ που αμφιβάλλω ε;» θα μου πεις.
Με λένε Γιώργο. Γιώργο Βατζιόλα. Δεν θέλω σχόλια για
το επίθετό μου. Άλλο είναι το θέμα μας. Δεν ξέρω αν ο
έρωτας είναι ο φτερωτός θεός πάντα έτοιμος να σημαδέψει με τα βέλη του, αυτό που ξέρω είναι πως όταν ερωτευτείς μπλοκάρουν όλα. Ούτε στομάχι δουλεύει, ούτε
μυαλό. Τα πόδια σου τρέμουν σαν την αντικρίζεις, και το
μόνο που δουλεύει χωρίς σταματημό είναι η καρδιά. Και
όχι μόνο δουλεύει, έχει φουλάρει τις μηχανές και νομίζεις ότι θα πεταχτεί έξω από το στήθος σου και θα πάθεις
συγκοπή. Τραντάζει τα μέσα σου και το τσιτωμένο δέρμα
στο στέρνο σου πάλλεται σαν να είναι τουμπερλέκι. Τραντάζει το πουκάμισο ανάμεσα στο δεύτερο και το τρίτο
κουμπί, που πάντα έχεις την εντύπωση πως το βλέπουν

όλοι. Τραντάζει ακόμα και το πανωφόρι σου ή ακόμα χειρότερα, το κρεβάτι σου ολόκληρο καθώς προσπαθείς να
κοιμηθείς αλλά δεν μπορείς, γιατί τη σκέφτεσαι. Και αν
καταφέρεις να κλείσεις για λίγο τα μάτια σου, εξοντωμένος από την κούραση και την ταχυπαλμία, τραντάζει και
τα όνειρά σου.
Γνώρισα πριν μερικά χρόνια δύο πολύ ερωτευμένους.
Μία μακαρονάδα έφτιαξαν όλη κι όλη κατά τη διάρκεια
της σχέσης τους, και αυτή τους έκατσε στο στομάχι. Άτιμο πράγμα ο έρωτας. Άτιμο και ύπουλο. Έρχεται πάντα
όταν δεν τον περιμένεις. Αυτά έλεγα και στον Στάθη και
με κορόιδευε.
«Μην κοροϊδεύεις γιατί θα ’ρθει μια μέρα που θα με
θυμηθείς». Έλεγα εγώ και όσο επέμενα τόσο εκείνος μ’
έπαιρνε στο ψιλό. Πού να ’ξερε τότε!
Με τον Στάθη είμαστε μαζί από παιδιά. Μεγαλώσαμε
στην ίδια γειτονιά. Ένα σπίτι μας χώριζε. Δεκαεννιά βήματα. Το σχολείο το βγάλαμε παρέα, διαγωγή κοσμία.
Σχολείο πηγαίναμε στο Λεβίδι, γιατί το δικό μας χωριό
είχε λίγα παιδιά. Αλλά και πιο πολλά να ήταν τα παιδιά,
πάλι μαζί θα είμαστε και λόγω ηλικίας, τον περνάω μόνο
έξι μήνες, αλλά και λόγω αλφαβητικής γειτνίασης των
ονομάτων. Αργυρόπουλος εκείνος, Βατζιόλας εγώ. Μόνο
ο Στάθης δεν με κορόιδεψε ποτέ για το επίθετό μου. Τα
άλλα παιδιά φώναζαν συνήθως «ο Φρατζόλας», επειδή
ήμουν στρουμπουλός. Εντάξει, δε λέω, έτρωγα και λίγο
παραπάνω, το παραδέχομαι αλλά κι αυτά ήταν βρομόπαιδα. Τα πρώτα χρόνια ο Στάθης δεν έκανε παρέα με
κανέναν. Μέχρι τα επτά του, το θυμάμαι, γιατί μου είχε
κάνει εντύπωση, μου έλεγε πως δεν ήθελε άλλο φίλο για-

τί είχε ήδη έναν πολύ καλό. Το Θεόφιλο. Αυτόν τον Θεόφιλο, εγώ δεν τον είχα δει ποτέ. Ούτε στη γειτονιά μας
έμενε ούτε και στο χωριό τον είχα πετύχει πουθενά. Όταν
αρχίσαμε να κάνουμε πιο πολύ παρέα, ο Θεόφιλος εξαφανίστηκε από προσώπου γης και ούτε μου ξαναμίλησε
ο Στάθης για δαύτον. Αποκτήσαμε όμως έναν καινούριο
φίλο. Τον Φισφιρίκο. Ο Φισφιρίκος ήταν ένα προβατάκι,
μανάρι, που λέμε και στο χωριό. Κάθε πρωί μας ξεπροβόδιζε μέχρι τον κεντρικό για το Λεβίδι και κάθε μεσημέρι
μας περίμενε στο ίδιο σημείο για να επιστρέψουμε όλοι
μαζί. Του σφυρίζαμε κι αυτό ερχόταν. Φις, φις, στο τέλος
το βγάλαμε Φισφιρίκο. Όταν ήρθε η ώρα του, η κυρά Ντίνα, η μάνα του Στάθη, πού να ‘ξερε η χριστιανή ότι ήταν
φιλαράκι μας, το πήρε και το ’σφαξε. Ο Στάθης κόντεψε
να πεθάνει. Από τότε δεν ξανάβαλε ποτέ στο στόμα του
αρνί. Μετά από αυτό αποφασίσαμε να φτιάξουμε την
Ο.Μ.Ε. Ομάδα Μικρών Εξερευνητών. Παίρναμε τα ποδήλατα και γυρίζαμε όλο το χωριό. Είχε ωραία σημεία η Λίμνη. Έτσι λένε το χωριό μας. Ακόμα έχει. Τότε όμως ήταν
σχεδόν μαγικά. Θες να τα βλέπαμε έτσι γιατί ήμασταν μικροί; Θες, γιατί δεν τα είχε καλοπατήσει ανθρώπου πόδι;
Δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι πως δεν είχαμε αφήσει
γωνιά ανεξερεύνητη.
Στο γυμνάσιο λογοδοθήκαμε πρώτη φορά. Ήταν
όμορφη, στρογγυλή και δερμάτινη. Υποσχεθήκαμε πως
δεν θα την εγκαταλείπαμε ποτέ. Ιδρύσαμε τον Παν-γειτονικό. Η πρώτη ομάδα ποδοσφαίρου αποτελούμενη από
τέσσερα άτομα όλα κι όλα.
Είμαι σίγουρος πως, τότε, κάποιος μας είδε να παίζουμε και έτσι σκέφτηκε το 4 επί 4.

Με το που τελειώσαμε το σχολείο άρχισαν και οι γκομενοδουλειές. Για μένα δηλαδή, γιατί ο Στάθης είχε ξεκινήσει από πριν τα πονηρά κρυφοκοιτάγματα. Και όχι
με τις μικρές, γιατί εκεί δεν μπορούσε να κάνει τίποτε.
Με τις μεγαλύτερες, τις έμπειρες, τις περπατημένες. Στα
δεκαεφτά κάναμε μόνοι μας τη μεταγραφή μας από τον
Παν-γειτονικό και τις αλάνες στο γήπεδο της Ένωσης. Το
«Φρατζόλας» έγινε «Τζιανφράνκο», από τον Ιταλό επιθετικό της Τσέλσι, και ήταν η πρώτη φορά που ήμουν περήφανος για το παρατσούκλι μου. Έπαιζα αριστερό μπακ
και ο Στάθης κεντρικός αμυντικός. Αυτός κι αν ήταν έρωτας! Ο Στάθης λάτρευε το ποδόσφαιρο. Και μέχρι σήμερα
δηλαδή έχει την τρέλα του φανατικού οπαδού. Στο γήπεδο ήταν άνεμος. Οι κερκίδες γέμιζαν κάθε Κυριακή από
τις ερωτοχτυπημένες θαυμάστριές του. Και όταν έκανε
και το στρατιωτικό; Εκεί να δεις επιτυχίες ο γόης! Μελαχρινός, με καλοδουλεμένο σώμα και στιβαρά χέρια. Άσε
και κείνα τα γαλάζια μάτια που σου τράβαγαν αμέσως
την προσοχή! Η αλήθεια είναι πώς τον ζήλευα λίγο γι’
αυτό αλλά όλο κάτι έβγαζα κι εγώ από δίπλα παρηγορώντας όποια ερχόταν δεύτερη. Κάπως έτσι γνώρισα και
τη γυναίκα μου. Φίλη μιας φίλης που θα έβγαινε με τον
Στάθη. Ήμασταν κοντά στα είκοσι τέσσερα τότε. Για καλή
μου τύχη, της Αρετής δεν της είχε γυαλίσει ο Στάθης. Είχε
καταλάβει, απ’ τα λεγόμενα της φίλης της, Ελένη στο
όνομα, πως, ο Στάθης μας είχε βγει μπερμπάντης. Έτσι
διάλεξε εμένα. Παιδί για οικογένεια, για σπίτι. Την ερωτεύτηκα με την πρώτη ματιά και ευτυχώς για μένα υπήρξε άμεση ανταπόκριση. Μετά από μερικά ραντεβού, εγώ
τα έφτιαξα με την Αρετή και η Ελένη τα χάλασε με τον

Στάθη, που με τα καμώματά του την είχε κάνει να μετανιώσει την ώρα και τη στιγμή που έμπλεξε μαζί του. Με
την Αρετή ήμασταν μαζί κοντά ένα χρόνο όταν ο Στάθης
γνώρισε τη Μαρία.
Περίπου τότε ξεκινάει και η ιστορία που θέλω να σου
διηγηθώ. Τότε που τα δικά μου μαλλιά είχαν αρχίσει να
πέφτουν και του Στάθη να φουντώνουν όλο και περισσότερο για να κρύβουν το άδειο του κεφάλι. Άδειο σαν
κενό κανάτι. Αν τα χτυπούσες ταυτόχρονα με τους κόμπους των δαχτύλων σου τον ίδιο ήχο θα έκαναν. Ήταν
δέκα Μαΐου το ενενήντα εννιά. Δευτέρα. Είχαμε φιλικό
με τον Αιγέα. Σπάνια συνέβαινε να έχουμε αγώνα Δευτέρα, αλλά ο προπονητής μας το είχε σχεδιάσει από καιρό.
Ήθελε να δοκιμάσει τις αντοχές μας. Ήταν καλή η ομάδα
μας. Συμμετείχε πάντα στο πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής
και δεν θυσίαζε εύκολα τις ημέρες της ξεκούρασης. Χάρη
μας κάνανε! Έτσι είπαν.
Βρήκα τον Στάθη ξαπλωμένο στο κρεβάτι του, με ένα
λευκό σώβρακο και μια γκρι αμάνικη φανέλα. Είχε βολέψει το κεφάλι του πάνω στον διπλωμένο του αγκώνα και
κάπνιζε ένα τσιγάρο. Μάλμπορο μαλακό. Η αγαπημένη
του μάρκα. Το δωμάτιο ήταν ακόμα σκοτεινό και μύριζε κλεισούρα και νικοτίνη. Το τρεμουλιαστό γαλάζιο της
τηλεόρασης αντανακλούσε στους τοίχους. Μόνο μερικές
ηλιαχτίδες γλιστρούσαν από τις γρίλιες του παραθύρου
στο ξύλινο πάτωμα. Υποτίθεται ότι παρακολουθούσε τις
ειδήσεις αλλά αυτός, αγουροξυπνημένος όπως ήταν με
τα μάτια του μισόκλειστα ακόμα, χάζευε την οθόνη σαν
υπνωτισμένος. Η εξώπορτα στο πατρικό του ήταν ανοιχτή. Είχα μπει μέσα φουριόζος, ίσια στο δωμάτιό του,

χωρίς να νοιαστώ αν ήταν κάνας άλλος εκεί. Ιδρωμένος,
από τη βιασύνη και την αγωνία να προλάβω.
«Καλά, ρε! Έτσι είσαι ακόμα;» του είπα μόλις τον
είδα. Ούτε καλημέρα ούτε τίποτα.
«Πού ‘σαι, γεράκο!», είπε ο Στάθης με βραχνή φωνή,
σαν να με περίμενε. Έτσι λέγαμε ο ένας τον άλλον όταν
ήμασταν στις καλές μας. Πείραγμα μαζί αλλά κι αλήθεια,
για την πρώτη νιότη που είχαμε αρχίσει να χάνουμε. Φύσηξε τον καπνό από το τσιγάρο του και το πέταξε μέσα
σε ένα πλαστικό ποτήρι με νερό που είχε πάνω στο κομοδίνο.
«Άσ’ τα αυτά τώρα! Κουνήσου. Έχουμε αγώνα, το
ξέχασες;», είπα και σκούπισα τον ιδρώτα από το γυμνό
μου κεφάλι που είχε αρχίσει να κυλάει μέχρι το σβέρκο.
Ο Στάθης σηκώθηκε νωχελικά, στάθηκε μπροστά στο παράθυρο και το άνοιξε διάπλατα. Σαν να ήθελε να δοκιμάσει την υπομονή μου, πήρε μια βαθιά ανάσα, λες και
σκόπευε να ρουφήξει όλο τον φρέσκο αέρα, και τεντώθηκε όσο περισσότερο μπορούσε. Μετά σταύρωσε τα
δάχτυλα στην κορυφή του κεφαλιού του και έμεινε ασάλευτος να χαζεύει τον καταπράσινο κάμπο. Δεν μίλησα.
Τον άφησα για λίγα δευτερόλεπτα με το βλέμμα χαμένο
στα πράσινα καλοσχηματισμένα χωράφια, μπας και κατάφερνε να ανοίξει τα πρησμένα μάτια του και φεύγαμε
μια ώρα αρχύτερα. Ακούστηκε το τιτίβισμα μερικών σπίνων και το κράξιμο μιας καρακάξας. Ο αέρας έφερε στο
δωμάτιο μυρωδιά από πεύκο και αγιόκλημα. Κοίταξα
γύρω. Τα ρούχα του Στάθη ήταν πεταμένα δεξιά και αριστερά. Το τζιν στην ξύλινη πολυθρόνα δίπλα από την τηλεόραση, το λευκό πουκάμισο στο σίδερο του κρεβατιού

και από κάτω ένα ζευγάρι δερμάτινα σκαρπίνια, λες κι
έβλεπες τα πόδια του Σαρλό. Δίπλα στο παράθυρο όπου
στεκόταν τώρα ο Στάθης, πάνω στο γραφείο του, ήταν
στοιβαγμένα τα ρούχα της ομάδας. Σαν να τα ’χες βγάλει μόλις από το πλυντήριο αλλά πιο βρόμικα. Στο πάτωμα, πεταμένες κάλτσες και τα ποδοσφαιρικά παπούτσια
αναποδογυρισμένα, με το χορτάρι ακόμα κολλημένο στα
καρφιά τους.
«Τι θα γίνει; Θα σε περιμένουμε πολλή ώρα;», είπα
βλέποντας τον Στάθη να μην αντιδρά. Γύρισε και με κοίταξε με απορία.
«Πλάκα μου κάνεις ε;»
«Τι πλάκα, ρε; Μ’ έστειλαν να σε φωνάξω».
«Ωχ, άσε με. Ούτε καφέ δεν έχω πιει ακόμα». Μόλις
άρχισε να χασμουριέται ξανά, τον πλησίασα και τον τράβηξα από τον αγκώνα.
«Δεν πειράζει! Πίνεις στο δρόμο», είπα και του έδειξα
με το βλέμμα την εμφάνιση της ομάδας.
«Έχεις μια γυαλάδα στο μάτι. Να το κοιτάξεις», μου
είπε και άρχισε να ντύνεται. Μη φανταστείς, μια ώρα το
κάθε μπατζάκι.
«Τι ώρα γύρισες χθες;» τον ρώτησα μόλις πέρασε στο
λαιμό του τη φανέλα της Ένωσης.
«Μη ρωτάς καλύτερα!»
«Είχες πει ότι θα δούλευες εφτά-τρεις; Τι έγινε;»
«Ε, Δεν ξέρεις τώρα; Τα συνηθισμένα», είπε καθώς
έβαζε τις κάλτσες. «Ήρθε πάλι στο μπαρ η Μαρία. Το ένα
ποτό έφερε το άλλο και μετά πήγαμε στο σπίτι της».
«Αα! Γι’ αυτό κοιμάσαι όρθιος!» είπα και μου ξέφυγε
ένα πονηρό χαχανητό.

«Μπα! Μη χαίρεσαι! Δεν πάει άλλο. Αν έρθει σήμερα
στο μπαρ θα της το ξεκόψω να τελειώνουμε. Μου έχει
γίνει κολλιτσίδα». Και συνέχιζε να δένει τα κορδόνια των
παπουτσιών του.
«Σήμερα δεν είναι τα γενέθλιά σου;»
«Ναι, γέρο μου! Πάλι τα ίδια θα λέμε; Μαζί θα πάμε».
Ήταν έτοιμος.
«Μισό λεπτό να κλείσω την τηλεόραση», είπε. Πήρε
τα κλειδιά και φύγαμε.

Λίγα λόγια για την συγγραφέα

Γεννήθηκε το 1976 στην Αθήνα. Σπούδασε Διοίκηση
Επιχειρήσεων αλλά η λογοτεχνία την συγκινούνε πάντα περισσότερο από τους αριθμούς.
Ξεκίνησε να ασχολείται με τη Δημιουργική Γραφή το
2007. Το 2009 έκανε τα πρώτα της σεμινάρια Δημιουργικής Γραφής στο Ελληνοαμερικάνικο Κολλέγιο του Ψυχικού
με εισηγητή τον συγγραφέα Αλέξανδρο Ασωνίτη. Το 2012
παρακολούθησε το Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής του
Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, με εισηγήτρια τη συγγραφέα
Αμάντα Μιχαλοπούλου και το 2013 συνέχισε τα μαθήματα
μαζί της για ολόκληρο το διδακτικό έτος έως και το Φεβρουάριο του 2014. Παράλληλα, παρακολούθησε σεμινάρια Δημιουργικής Σκέψης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στο τελευταίο, ολοκλήρωσε τον Μάιο του
2014 και την εκπαίδευση της στην Δημιουργική Γραφή, ενώ
συνεχίζει να μελετά και να διαβάζει ό,τι μπορεί να της χαρίσει γνώση, έμπνευση και χαρά.
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