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O ΦΟΒΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣΕ ΕΔΩ...

Ἄκουσε  τήν πόρτα τοῦ ἀσανσέρ νά ἀνοίγει, μέτρησε ἕνα, δύο, τρία,
τέσσερα βήματα... ἄκουσε  τό ψάξιμο τῶν κλειδιῶν, τόν ἦχο τους, τό

γύρισμα τοῦ πόμολου... κι αὐτή παγωμένη, στήλη ἅλατος ἔμεινε μέχρι νά ἀκού-
σει τήν πρώτη του κουβέντα. Ἀπ’ αὐτήν θά ἐξαρτιόταν τό ὑπόλοιπο τῆς μέρας
της, τό ὑπόλοιπο τῆς μέρας τους.

– Γειά! Τί ἔχει γιά φαΐ; ρώτησε μπαίνοντας ἐκεῖνος.
– Γιουβαρλάκια, πού σοῦ ἀρέσουν, βιάστηκε νά ἀπαντήσει ἐκείνη, παίρνοντας

συγχρόνως καί μιά βαθειά ἀνάσα ἀνακούφισης. Τό «γειά», σήμαινε μιά καλή μέρα
γι’ αὐτόν. Μιά καλή μέρα καί γι’ αὐτήν. Σήμαινε πώς δέν εἶχε ὄρεξη γιά καβγά.
Βέβαια τίποτα δέν ἦταν ἀπόλυτα σίγουρο. Ἔπρεπε νά προσέχει τί θά πεῖ, τί θά
κάνει, πῶς θά σταθεῖ, γιατί μέχρι νά πάει γιά ὕπνο ὁ ἄνδρας της, δέν ἀποκλειόταν
νά τοῦ γυρίσει ἡ διάθεση καί τότε... Ὅμως τό «γειά» σήμερα ἦταν κάτι.

Ἀμίλητη, τοῦ πῆρε τό πανωφόρι, τοῦ ἔφερε τίς παντόφλες, ἔτρεξε στό
μπάνιο πρίν ἀπό αὐτόν νά τό ἐλέγξει –δέν θυμόταν ἄν εἶχε βάλει πετσέτα,
ὅταν καθάρισε τό μπάνιο– καί μετά πῆγε στήν κουζίνα κι ἄρχισε νά κόβει τή
σαλάτα. Τήν ἤθελε φρεσκοκομμένη ὁ ἄνδρας της. Πῶς ξεγελάστηκε τίς προ-
άλλες κι ἄκουσε τήν γειτόνισσά της, πού τῆς εἶπε ὅτι διατηρεῖται φρεσκότατη
ἄν τήν σκεπάσει μέ μεμβράνη... Τήν πλήρωσε ἀκριβά αὐτήν της τήν ἀπερισκε-
ψία. Γι’ αὐτό, ἀπό τότε, θά ἔμπαινε αὐτός στό σπίτι καί μετά θά τήν ἔκοβε.
Οὔτε στιγμή νωρίτερα. Θές νά μαραινόταν λίγο ἡ ἀκρούλα ἀπό τό μαρούλι;...
Πρός Θεοῦ! Εἴκοσι χρόνια κι ἀκόμα νά πέφτει σέ τέτοια λάθη; Ὄχι, δέν συγ-
χωροῦσε τόν ἑαυτό της, ὅταν αἰτία τοῦ καβγά ἦταν κάτι τέτοιο.

Τόν ἄκουσε νά ἔρχεται, ὅταν εἶχε τελειώσει μέ τήν σαλάτα. Σερβίρισε τό φαγη-
τό καί κάθισε κι αὐτή ἀπέναντί του στό τραπέζι νά φᾶνε.

– Πῆραν τά παιδιά τηλέφωνο; Θά ᾽ρθουν τά Χριστούγεννα; τή ρώτησε.
– Δέν πῆραν ἀκόμα. Ἔχουν μάθημα τό πρωί. Θά πάρουν τό βράδυ, τοῦ

ἀπάντησε ἐκείνη.
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– Κανένα νέο ἀπό τήν μετεγγραφή πού ζήτησαν;
– Κανένα, τοῦ ἀπάντησε δειλά.
Τί νά τοῦ πεῖ; Πώς δέν εἶχαν κάνει αἴτηση γιά μετεγγραφή; Πώς ὅταν ἔδι-

ναν ἐξετάσεις δέν εἶχαν κἄν δηλώσει τήν Ἀθήνα; Πώς ἤθελαν νά εἶναι ὁπουδή-
ποτε ἀλλοῦ ἐκτός ἀπό ἐκεῖ; Τί νά τοῦ πεῖ; Πώς δέν ἤθελαν νά ἔρθουν γιά τίς
γιορτές; Πώς αὐτός ὁ ἴδιος ἔδιωξε τά παιδιά του ἀπό κοντά του, ἀπό κοντά της;

Ἀπό φόβο μήπως ζωγραφιστοῦν τά συναισθήματά της στό πρόσωπό της,
ἔσκυψε στό πιάτο της καί συνέχισε νά τρώει τήν μιά μπουκιά μετά τήν ἄλλη,
σχεδόν ὑστερικά, χωρίς ὅμως νά πεινάει καθόλου.

Τότε ἀκριβῶς ἦταν πού χτύπησε τό τηλέφωνο καί ἔτρεξε νά τό σηκώσει.
– Ναί, παρακαλῶ; Ποιός εἶναι, παρακαλῶ; Ρωτοῦσε μέχρι νά πάρει ὡς

ἀπάντηση ἀπό μιά ἄγνωστη ἀνδρική φωνή, μιά πρόστυχη φράση.
Ἔκλεισε τό τηλέφωνο καί μέ ἀργά βήματα, μέχρι νά σκεφτεῖ τί θά πεῖ στόν

ἄνδρα της, πῆγε νά καθίσει στό τραπέζι.
– Δέν ἀπαντοῦν, τοῦ εἶπε καθώς αὐτός τήν κοίταζε.
Τό τηλέφωνο χτύπησε καί δεύτερη καί τρίτη φορά. Τῆς ἔκανε νόημα νά τό

σηκώσει. Ξαναπῆγε. Ἡ ἴδια φωνή. Τά ἴδια πρόστυχα λόγια. Ἡ ἴδια ἀπάντηση
στόν ἄνδρα της.

– Δέν ἀπαντοῦν.
Τό στομάχι της ἄρχισε νά γίνεται κόμπος. Τά ἔβαζε μέ τόν ἑαυτό της. Γιατί

νά μήν τολμάει νά πεῖ τά πιό ἁπλά πράγματα; Πώς κάποιος ἀνόητος ἔκανε
φάρσα καί ἔλεγε πρόστυχα λόγια. Γιατί; Γιατί;

Τί γιατί; ἀπαντοῦσε στόν ἑαυτό της. Ἀφοῦ τό ἤξερε, πώς θά τήν κατηγο-
ροῦσε, ὅτι κάποιος γνωστός της εἶναι, ὅτι αὐτή τά προκάλεσε κι ἄλλα κι ἄλλα.
Μήπως δέν ἤξερε τί τήν περίμενε; Γι’ αὐτό σκέφτηκε νά τά καλύψει.

Στό ἄκουσμα τοῦ τηλεφώνου γιά τέταρτη φορά, κρύος ἱδρώτας τήν ἔλου-
σε. Πῆγε νά σηκωθεῖ, ὅταν ὁ ἄνδρας της τήν σταμάτησε καί πῆγε αὐτός νά
σηκώσει τό τηλέφωνο. Τόν ἄκουσε νά βρίζει, νά βροντάει τό ἀκουστικό στήν
συσκευή καί σάν ἄγριο θηρίο νά μπαίνει στήν κουζίνα.

Καί τότε, πιάτα, ποτήρια, καρέκλες, διακοσμητικά  ἐκσφενδονίζονταν ἀπό
᾽δῶ καί ἀπό ᾽κεῖ χωρίς σταματημό... κι ὅταν τά ᾽χε σπάσει ὅλα, ἄρχισε νά τήν
χτυπᾶ ἀλύπητα  μέ τά χέρια  καί μέ τά πόδια του στό κεφάλι, στά πλευρά,
στά πόδια, ξεστομίζοντας βρισιές ἀπό τόν βοῦρκο τοῦ στόματός του... Κι αὐτή,
κατάπινε τά οὐρλιαχτά, πού τῆς ἔρχονταν νά βγάλει, μή τυχόν καί τήν ἀκού-
σουν στήν πολυκατοικία.

Σέ λίγο ὅλα ἔδειχναν πόλεμο. Αὐτός ἔφυγε γιά ὕπνο καί αὐτή ἔμεινε μόνη

ΜΕΡΟΣ Ζ´. ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ
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της, μαζεμένη σάν ἔμβρυο, νά κλαίει ματωμένη καί πονεμένη στήν βρόμικη
κουζίνα. Δέν εἶχε ἀντισταθεῖ, δέν εἶχε μιλήσει, δέν εἶχε προσπαθήσει γιά τίπο-
τα. Τό ἤξερε πώς θά ἦταν μάταιο. Εἶχε βρεθεῖ αἰτία γιά καβγά. Ἔπρεπε, λοι-
πόν, ὁ καβγάς νά γίνει.

Στό μυαλό της τῆς ἦρθε τότε μιά παρόμοια σκηνή. Σκηνή, πού γιά χρόνια
ἐπαναλαμβανόταν. Τά παιδιά ἦταν μικρά. Τά θυμᾶται στήν βρόμικη κουζίνα μέ
τά πιάτα πεταμένα ἀπό ̓δῶ καί ἀπό ̓κεῖ, νά κάθονται ζαρωμένα τά δυό τους
σέ μιά γωνιά καί νά παρακολουθοῦν μέ τρόμο στά μάτια τή λαβωμένη μάνα
τους.

Τά πλήγωσαν τά παιδιά. Κι αὐτός κι αὐτή. Ἔφταιξε κι αὐτή καί φταίει
ἀκόμα γιά ὅ,τι περνάει. Φταίει κι αὐτή, πού ἀπομακρύνθηκαν τά παιδιά της.

Σηκώθηκε, πλύθηκε, καθάρισε τήν κουζίνα ὅσο πιό ἀθόρυβα μποροῦσε γιά
νά μήν τόν ξυπνήσει καί ὅταν τελείωσε πῆρε τήν βαλίτσα της, πού ἕτοιμη ἐδῶ
καί λίγο καιρό παρέμενε κρυμμένη στήν ἀποθήκη, καί ἔφυγε. Μέ τόν ἀριθμό
τοῦ τηλεφώνου, πού εἶχε δεῖ στήν τηλεόραση, στήν τσέπη της, περπατοῦσε
παρ᾽ ὅλο πού πονοῦσε, εὐθυτενής μέ ἀξιοπρέπεια  γιά  νά κάνει αὐτό πού
ἔπρεπε ἐδῶ καί χρόνια νά εἶχε κάνει. Γιά τήν καινούργια χρονιά θά ἔκανε ἕνα
μεγάλο δῶρο στόν ἑαυτό της. Μιά καινούργια ζωή, ἤρεμη καί χωρίς φόβο. 
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