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1. Ο Ντέντεκτιβ
Ήταν μεσημέρι. Ο Χάρης περίμενε στο γραφείο του έναν καινούργιο πελάτη. Ενώ σπούδασε μηχανολόγος, από τα
32 του διατηρεί γραφείο ιδιωτικού ντέντεκτιβ στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης. Τώρα είναι 45.
Περιμένοντας τον πελάτη, δεν είχε καμία επείγουσα υποχρέωση. Τον έπιασε λοιπόν η φούρια να συγυρίσει το
συρτάρι του γραφείου του. Στο συρτάρι βρήκε έναν απλήρωτο λογαριασμό και ένα στιλό μελάνης. Με το
λογαριασμό αγχώθηκε. Όμως, τον έβαλε πάνω στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή του και τον αγνόησε. Το
στιλό τον τραβούσε περισσότερο.
Ο Χάρης δεν είχε κανένα λόγο να γράψει με στιλό. Το θέμα που τον απασχολούσε ήταν άλλο: Θα μπορούσε να
γράψει με αυτό το στιλό; Αν ήθελε ή δεν ήθελε, δεν είχε γι΄ αυτόν καμία σημασία. Αυτό που τον ένοιαζε ήταν
όποτε επιθυμήσει να γράψει κάτι με στιλό, να μπορεί να το κάνει. Μέχρι να το καταφέρει τα χέρια του ήταν
γέματα μελάνια. Εκείνη την ώρα χτύπησε το κουδούνι. Ήταν το ραντεβού με τον καινούργιο του πελάτη.
Άνοιξε την πόρτα. Ένιωθε αμήχανος. Πώς να δώσει χειραψία; Και σα να μην έφτανε αυτό. Ο κύριος φορούσε
ράσα! Έδειχνε γύρω στα 60 αλλά θα μπορούσε να είναι και νεότερος. Γκρίζα μαλλιά, γκρίζα γένια αφρόντιστα
και βλέμμα μικρού παιδιού.
-

Είμαι ο πατέρας Αμβρόσιος, καλησπέρα σας.

-

Καλησπέρα. Καθίστε. Συγγνώμη που δεν σας χαιρετώ. Τα χέρια μου είναι γέματα μελάνια. Πάω να πλυθώ.

-

Με την ησυχία σας.

Σε δυο λεπτά ο Χάρης επέστρεψε. Τα χέρια του, διατηρούσαν μιαν απόχρωση του μπλε. Ο Αμβρόσιος τα κοίταξε
και είπε.
- Ξέρετε πόσο συχνά το παθαίνω αυτό;
Ο Χάρης κάθισε στο γραφείο του.
- Πώς κι έτσι;
- Στα μοναστήρια, τα σοβαρά έγγραφα τα υπογράφουμε με μελάνη. Το στιλό διαρκείας μόνον «διαρκείας» δεν
είναι. Σε πενήντα χρόνια έχει ξεθωριάσει. Όμως η μελάνη μένει για πολύ περισσότερα χρόνια. Σε μερικές
περιπτώσεις η μελάνη αντέχει περισσότερο από το χαρτί! Μάλιστα σήμερα άκουσα στο ραδιόφωνο ότι το
κόκκινο κρασί κρατάει περισσότερο απ΄ τη μελάνη. Ποιος ξέρει; Μπορεί στο μέλλον να υπογράφουμε με
κρασί. Αν συμβεί αυτό, το μοναστήρι παράγει μπόλικο και θα μειωθούν τα έξοδα.
- Έχετε χιούμορ πατέρα ...
- Αμβρόσιο με λένε. Μάλλον δεν περιμένατε τα ράσα.
- Όχι. Είναι η πρώτη φορά που μου έρχεται ένας...
- Γιατί δε βρίσκετε τη λέξη; Υπάρχουν πολλές: Ιερωμένος, παπάς, καλόγερος, τραγόπαπας και άλλες.
- Κι εσείς τι είσαστε;
- Τραγόπαπας. (Γελάει).
- Δηλαδή;
- Είμαι ηγούμενος σ΄ ένα μοναστήρι. Στο μοναστήρι έχουμε πολλές αξιόλογες αγιογραφίες. Πριν πέντε χρόνια
ένας Γάλλος Βυζαντινολόγος μας είπε ότι 12 από αυτές έχουν τόση αξία, που καλό θα ήταν να τις
αποθηκεύσουμε σε πιο ασφαλές μέρος. Έτσι και κάναμε. Βρήκαμε μια αίθουσα με ιδανικές συνθήκες
θερμοκρασίας και υγρασίας και κρεμάσαμε τις εικόνες εκεί.
- Και πού είναι το πρόβλημα;
- Πριν δύο μήνες ο Γάλλος φίλος μας ήρθε ξανά στο μοναστήρι. Όπως είναι φυσικό, τον πήγαμε να δει πού
φυλάξαμε τις εικόνες. Αυτό τον χαροποίησε ιδιαίτερα. Όμως, βλέποντας τις εικόνες σκοτείνιασε: Μας είπε ότι
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η μια από τις 12 ήταν αντίγραφο!
- Όταν ο Γάλλος είδε την εικόνα για πρώτη φορά είπε ότι ήταν αντίγραφο;
- Επιμένει ότι δεν ήταν. Μάλιστα με μια επιστημονική μέθοδο μας απέδειξε ότι η μπογιά σ΄ αυτήν την εικόνα δεν
είναι 700 ετών. Είναι μόλις 3 ετών!
- Πως το πέτυχε αυτό;
- Δεν ξέρω. Ανάφερε μια μέθοδο που δεν θυμάμαι πώς τη λένε.
- Δηλαδή, κάτι δεν πάει καλά στο μοναστήρι πάτερ.
- Ακριβώς.
- Μου κάνει εντύπωση που σε αυτή την ηλικία είσαστε ηγούμενος.
- Ο ηγούμενος αποδήμησε εις Κύριο στα 82 του πριν 2 μήνες. Έτσι, ανέλαβα εγώ σαν αρχαιότερος.
- Αρχαιότερος στα 60 σας;
- Όχι, 61 είμαι.
- Δεν το πιστεύω!
- Αφού κύριε...
- Χάρη
- Αφού κύριε Χάρη από 30 ετών - που έγινα μοναχός - ζω χωρίς τις πιέσεις του στρες.
- Οι υπόλοιποι τι ηλικίες έχουν;
- Ανάμεσα σε 25 και 37 ετών.
- Και από τότε που ο Γάλλος σας είπε ότι η μια εικόνα είναι αντίγραφο τι έχετε κάνει;
- Ο Γάλλος ήρθε πριν δύο μήνες. Έμεινε 3 μέρες στο μοναστήρι μας κι έφυγε. Πήγαμε στην αστυνομία. Είπαν ότι
θα το ψάξουν. Πέρασαν δυο μήνες και δεν έγινε τίποτα. Δεν ήρθε κανείς στο μοναστήρι. Πριν λίγες μέρες το
κουβέντιασα μ΄ έναν πιστό που εξομολογώ και μου πρότεινε να απευθυνθώ σε σας. Έτσι ήρθα.
- Κι από μένα τι θέλετε;
- Να βρείτε ποιος αντικατέστησε την αυθεντική εικόνα μ΄ ένα αντίγραφο. Δεν είναι όμως μόνον αυτό: Όποιος το
έκανε θα μπορέσει να το ξανακάνει. Θέλω να προστατέψω τους θησαυρούς του μοναστηριού.
- Δεν είναι μόνο το ποιος. Πού και πώς έφτιαξε το αντίγραφο;
- Πολύ σωστά. Τα ίδια ερωτήματα έχω κι εγώ. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα; Θα μπορέσετε να μας βοηθήσετε;
Ο Χάρης έμεινε για λόγο σκεπτικός.
- Δεν έχω ασχοληθεί ξανά με τέτοια υπόθεση. Αυτό θέλει γνώσεις αγιογραφίας. Να το σκεφτώ λίγο;
- Δηλαδή, δεν είσαστε σίγουρος αν θ΄ αναλάβετε την υπόθεσή μας;
- Δεν δεσμεύομαι διότι δεν έχω ούτε τις γνώσεις ούτε και τα μέσα για ν΄ ασχοληθώ.
- Θα σας βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Φυσικά με το αζημίωτο.
- Δώστε μου λίγες μέρες ν΄ αποφασίσω.
- Έχω άλλη επιλογή;
- Προς το παρόν, από τη δική μου πλευρά, δεν έχετε. Όμως, σας υπόσχομαι ότι το πολύ σε μια εβδομάδα θα σας
έχω απαντήσει.
Ο Αμβρόσιος σηκώθηκε.
- Ωραία. Θα περιμένω. Θα μου τηλεφωνήσετε;
- Γι΄ αυτό να είστε σίγουρος.
Όταν έφυγε ο Αμβρόσιος, ήταν γύρω στις 3 το μεσημέρι. Η γραμματέας του Χάρη, η Ρουλά είχε ήδη φύγει. Θα
επέστρεφε το απόγευμα. Ο Χάρης συνειδητοποίησε ότι πεινούσε. Φώναξε δυνατά: «Βαγγέλη». Ο Βαγγέλης ήταν το
«ζουζούνι» όπως τον έλεγε. Μπορούσε να ξετρυπώσει παντού και ήταν πανέξυπνος. Ήταν 32 ετών. Είχε σπουδάσει
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φυσικός. Μέχρι τα 29 του δίδασκε σε φροντιστήρια. Όταν γνώρισε το Χάρη παράτησε τα φροντιστήρια κι αποφάσισε
να δοκιμάσει την τύχη του σαν βοηθός ντέντεκτιβ. Στα τρία χρόνια που εργαζόταν στο γραφείο, είχε γίνει το δεξί χέρι
του Χάρη. Όμως, ούτε ο Βαγγέλης ήταν στο γραφείο. Έτσι, ο Χάρης έπρεπε να κάνει κάτι για την πείνα του.
Τηλεφώνησε στο διπλανό φαστφουντάδικο που τον γνώριζαν καλά.
- Παιδιά θέλω ένα διπλό χάμπουργκερ.
- Μα κύριε Χάρη είναι η τρίτη μέρα στη σειρά που τρώτε το ίδιο. Να στείλω και καμιά σαλάτα;
- Καλή ιδέα. Στείλε μου και μια ...σοβιετική σαλάτα.
- Τι είναι αυτό;
- Μια Ρώσικη καλέ μου άνθρωπε.
Ο Χάρης τέλειωσε το Πολυτεχνείο της Θεσσαλονίκης στα 24. Αμέσως μετά πήγε φαντάρος και μάλιστα στους
αλεξιπτωτιστές. Στα 26 του ήταν πλέον «καθαρός»: Είχε κάνει τις σπουδές του και είχε ξοφλήσει και με το
στρατιωτικό. Ο Χάρης είχε ένα μπάρμπα. Ήταν αδελφός του πατέρα του. Τον λέγανε Κώστα. Υπηρέτησε 30 χρόνια
στην ασφάλεια της Θεσσαλονίκης στο τμήμα δίωξης ναρκωτικών. Το επάγγελμά του (εκείνη την εποχή) θεωρείτο
«ανθυγιεινό» κι έτσι, στα 55 του συνταξιοδοτήθηκε. Επειδή ένιωθε πολύ νέος για συνταξιούχος, άνοιξε στην
Καλαμαριά ένα γραφείο ιδιωτικού ντέντεκτιβ. Αρχικά, η δουλειά του ήταν να παρακολουθεί πιτσιρικάδες για χρήση
ουσιών. Με τη βοήθεια των τέως συναδέλφων του (που έβγαζαν κι αυτοί χαρτζιλίκι) είχε πολλές επιτυχίες. Μετά
επεκτάθηκε και σε άλλες υποθέσεις. Ο μπαρμπα Κώστας είχε δημιουργήσει ένα όνομα εμπιστοσύνης στην αγορά.
Όλοι ήξεραν ότι ήταν τίμιος, συνεπής και ικανός.
Όταν ο Χάρης απολύθηκε απ΄ το στρατό ήταν κοντά στα 27. Αρχικά, μέσω κάποιου βουλευτή βρήκε μια θέση
συμβασιούχου στο δημόσιο σαν τοπογράφος... Ο ίδιος ήταν μηχανολόγος. Όμως τι να κάνει; Είχε ανάγκη να
εργαστεί. Πριν φτάσει στα 28, τον φώναξε ο μπάρμπας του ο Κώστας.
-

Πώς πάει η δουλειά Χαρούλη;

-

Καλά είναι, αλλά, σ΄ ένα μήνα λήγει η σύμβαση.

-

Και μετά;

-

Μετά μπαρμπα Κώστα ...ό,τι κάτσει.

-

Δηλαδή δεν είσαι καλός ή δεν σε χρειάζονται;

-

Δεν ξέρω μπάρμπα.

-

Μπράβο ανιψιέ. Είσαι μετριόφρων. Στους αλεξιπτωτιστές δεν υπηρέτησες;

-

Ναι μπάρμπα.

-

Σαν γραφιάς;

-

Τι λες ρε μπάρμπα; Έχω πέσει πάνω από 30 φορές με αλεξίπτωτο!

-

Άρα είσαι ριψοκίνδυνος.

-

Αυτό δεν μπορώ να το πω σίγουρα. Όταν πηγαίνω στον οδοντίατρο τρέμω σαν το ψάρι.

-

Ο Μπάρμπα Κώστας τραβήχτηκε στην καρέκλα του γραφείου του. Έπεσε για λίγο σιωπή. Άναψε ένα
τσιγάρο (κάπνιζε 5 την ημέρα) και είπε:

-

Χάρη μου. Από τότε που σε ξέρω, πάντα σε θεωρούσα έξυπνο και ικανό. Το γραφείο αυτό το ξεκίνησα
πριν 7 χρόνια. Πάει καλά. Όμως οι αντοχές μου έχουν αρχίσει να μειώνονται. Έφτασα 62. Φοβάμαι πως
δεν θα μπορέσω να συνεχίσω στο ίδιο επίπεδο απόδοσης.

-

Κι εγώ θείε Κώστα τι σχέση έχω με όλ΄ αυτά;

-

Θέλεις για ένα διάστημα να εργαστείς εδώ μέσα και να δεις πώς είναι τα πράγματα;

-

Μα εγώ έχω σπουδάσει μηχανολόγος. Τι δουλειά έχω με τους ντέντεκτιβ;

-

Χάρη μου. Όταν πήγα στην αστυνομία ήμουν απόφοιτος Γυμνασίου. Ήμουν όμως πολύ καλός στη
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δουλειά μου και με βάλανε να δουλέψω στην Ασφάλεια. Εκεί σε λίγα χρόνια έγινα προϊστάμενος. Τι
δουλειά έχουν οι σπουδές με όλ’ αυτά;
-

Και με τι έχουν σχέση;

-

Με την εντιμότητα, τη συνέπεια και την ικανότητα.

-

Κι εγώ τι έχω;

-

Για εντιμότητα και συνέπεια δεν ξέρω σίγουρα, γιατί δεν σ΄ έχω δοκιμάσει. Όμως από μόρφωση και
εξυπνάδα δεν το συζητάω.

-

Και φτάνουν αυτά;

-

Όχι Χάρη μου. Χρειάζονται και η εντιμότητα και η συνέπεια.

-

Και τι μου προτείνεις;

-

Σου προτείνω, αντί να πας πάλι στο υπαλληλίκι με συμβάσεις και τέτοια, να δουλέψεις για 6 μήνες κοντά
μου. Θα σου δίνω 50% παραπάνω απ΄ οπουδήποτε πας. Αν σου αρέσει η δουλειά θα στη χαρίσω. Αν
δεν σου αρέσει, κάπου θα βρω να τη δώσω. Άλλωστε πολλοί τέως συνάδελφοι βγαίνουν όπου να΄ ναι στη
σύνταξη.

Έτσι, ο Χάρης μπήκε στο παιχνίδι στα 28. Η συνεργασία με τον μπαρμπα-Κώστα ήταν εξαιρετική. Ο Χάρης
έδειξε ότι είχε ταλέντο. Όταν ο μπαρμπα-Κώστας έφτασε 67 κι ο Χάρης είχε γίνει 32, του άφησε το ...μαγαζί και
αποσύρθηκε. Σήμερα, στα 45 του ο Χάρης έχει ένα από τα πιο ονομαστά γραφεία ντέντεκτιβ στη Θεσσαλονίκη. Ο
μπαρμπα Κώστας είναι 79 ετών και εδώ και πολλά χρόνια ζει στον τόπο καταγωγής του, το Σουφλί. Με το Χάρη η
επικοινωνία τους είναι κυρίως τηλεφωνική. Στις δύσκολες υποθέσεις, ο Χάρης πάντα συμβουλεύεται τον μπαρμπα
του.
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2. Ο Ψυχολόγος
Ο Χάρης έτρωγε το διπλό του χάμπουργκερ όταν χτύπησε το τηλέφωνο. Ήταν ο φίλος του ο Αντρέας ο
ψυχολόγος από την Αθήνα. Εκείνη την ώρα το στόμα του ήταν γεμάτο.
- Έλα βρε καρντάση. Τι κάνεις;
Καθώς το είπε αυτό, το γραφείο του γέμισε ψίχουλα με κέτσαπ. Ο Αντρέας ήταν κι αυτός «μπουκωμένος», αλλά
με ...διαφορετικό τρόπο.
- Η Νάνσυ μου ανακοίνωσε ότι χωρίζουμε. Αύριο το πρωί θα έρθουν κάποιοι να πάρουν τα πράγματά της.
Την ώρα εκείνη ο Χάρης κρατούσε το ακουστικό στο αυτί του με τον ώμο και προσπαθούσε να μαζέψει τα
ψίχουλα. Ο τόνος της φωνής του Αντρέα τον ταρακούνησε. Σκούπισε πρόχειρα τα χέρια του κι έπιασε το
ακουστικό κανονικά.
- Τι λες βρε; Μα δεν μου είχες πει ότι είναι έγκυος;
- Απέβαλε πριν από δύο εβδομάδες. Ήταν στον τρίτο μήνα.
- Και γιατί θέλει να χωρίσετε;
- Μου είπε πως τον τελευταίο χρόνο ο γάμος μας δεν την καλύπτει κι ότι εδώ και 4 μήνες έχει ερωτευτεί
κάποιον άλλον.
- Που θα πει ότι δεν είναι σίγουρο ότι το παιδί ήταν δικό σου.
- Ε; (Ο Αντρέας έμεινε για λίγο σιωπηλός). Τι πράγμα;
Ο Χάρης κατάλαβε πως η παρατήρησή του ήταν χρονικά άστοχη.
- Τέσσερα χρόνια δεν είσαστε παντρεμένοι;
Ο Αντρέας προσπαθούσε να συνέλθει από την ιδέα που του έβαλε ο Χάρης.
- Ε... Παντρεμένοι 4 αλλά στο σύνολο 7, γιατί συζούσαμε απ΄ την αρχή.
- Εσείς ρε καρντάση είχατε ...κράση. Η Κλαίρη κι εγώ κρατήσαμε παντρεμένοι 1,5 χρόνο.
- Ναι, αλλά εσείς είσαστε 9 χρόνια μαζί, πριν παντρευτείτε. Τέλος πάντων. Άστ΄ αυτά. Μου λες τι να κάνω;
- Εσύ ρωτάς εμένα; Εσύ είσαι ο ψυχολόγος!
- Δεν τηλεφώνησα σε ψυχολόγο. Στο φίλο μου τηλεφώνησα.
Ο Χάρης ξεροκατάπιε.
- Πώς μπορώ να βοηθήσω Αντρέα μου;
- Χάρη, νομίζω ότι αυτές τις μέρες δεν μπορώ να εργαστώ. Ήρθε προχθές μια κοπέλα 27 χρονών που αφήνει το
σύντροφο της και μου ήρθε να ...τη δείρω. Την έστειλα σε άλλο συνάδελφο.
- Μα εσύ δεν μου έλεγες ότι δεν είναι απαραίτητο ο ψυχολόγος να έχει λυμένα τα προβλήματά του για να
βοηθήσει κάποιον; Μάλιστα το αγαπημένο σου παράδειγμα ήταν με τον γαστρεντερολόγο. Μου έλεγες:
«Ένας γαστρεντερολόγος που έχει ο ίδιος έλκος μπορεί να είναι πολύ καλός στη δουλειά του».
- Ναι βρε Χάρη μου. Τα πιστεύω αυτά. Όμως, άλλο ο γαστρεντερολόγος να έχει έλκος, κι άλλο να πάσχει από
γαστρορραγία!
- Έχεις δίκιο καρντάση... Και τι σκέφτεσαι να κάνεις;
- Ήδη ακύρωσα τα ραντεβού των επόμενων δύο εβδομάδων.
- Κι από κει και πέρα τι;
Ο Αντρέας έμεινε για λίγο σιωπηλός.
- Σκέφτηκα μήπως ερχόμουν στη Θεσσαλονίκη για λίγες μέρες μέχρι να συνέλθω.
- Το συζητάς;! Το σπίτι μου είναι δικό σου! Το διαμέρισμα το ξέρεις. Είναι μεγάλο. Δεν υπάρχει πια και η
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Κλαίρη που ήταν ...απλάδα, οπότε έχουμε άπλα. Η τωρινή μου σύντροφος, η Λένα έχει δύο αγόρια 3 και 5
ετών. Έτσι, είναι ζήτημα αν έρχεται στο σπίτι μου 2 φορές την εβδομάδα. Ευκαιρία να θυμηθούμε τα παλιά.
- Είσαι σίγουρος ότι θα με αντέξεις;
- Βρε άντε από δω! Σε αντέχω από τότε που ήμασταν φοιτητές. Τώρα που ωριμάσαμε δεν θα σε αντέξω;
- Ωριμάσαμε βρε Χάρη;
- Τι να σου πω Αντρέα μου; Ένας πελάτης βιομήχανος, μου είπε «η εφηβεία κάποτε τελειώνει. Σε μερικούς η
ανωριμότητα δεν τελειώνει ποτέ».
- Πολύ καλό.
- Όμως Αντρέα, υπάρχει ένα θέμα: Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ είμαι στη δουλειά. Εσύ τι θα κάνεις
εκείνες τις ώρες;
- Οικιακά...
- Κατάλαβα. Θέλεις πολύ να φύγεις από την Αθήνα.
- Αύριο βράδυ θα είμαι εκεί.
- Θα έρθω να σε πάρω από το αεροδρόμιο.
- Όχι Χάρη μου. Γνώρισα μια κοπελίτσα από τη Θεσσαλονίκη στο διαδίκτυο, και θέλω να πιω έναν καφέ μαζί
της πριν έρθω σπίτι σου.
- Α μπαγάσικο. Εσύ έχεις βαλθεί πραγματικά να συνέλθεις.
- Αν είμαι σπίτι σου στις 9.30. Είναι καλά;
- Όχι βρε. Έλα νωρίτερα. Θα κλείσω το γραφείο από τις 8 σήμερα. Να πάμε κάπου να φάμε. Τρεις μέρες τρώω
σαβούρες.
- Χάρη μου, σε παρακαλώ. Δεν θέλω να πάμε πουθενά. Θα βολευτούμε όπως παλιά, με μια πίτσα.
- Μα αυτό κάνω συνέχεια βρε Αντρέα! Με πίτσες και χάμπουργκερ ζω. Η χοληστερίνη μου έχει ανέβει στα
ύψη.
- Σε πειράζει αύριο βράδυ να την περάσουμε στο σπίτι; Πάμε για φαγητό μεθαύριο. Το μόνο που θέλω είναι
εκείνο το τσίπουρο απ΄ το Σουφλί που έχει ο μπάρμπας σου ο Κώστας.
- Θα του τηλεφωνήσω. Το ήπια όλο χθες.
- Τι γίνεται ρε φίλε; Από τη μια η χοληστερίνη, από την άλλη το αλκοόλ. Για να συνέλθω θα έρθω ή για να σε
θεραπεύσω;
- Αυτά θα τα πούμε αύριο. Τι ώρα να σε περιμένω;
- Στις 9 είναι καλά;
- Τέλεια. Θα σου έχω και το τσίπουρο.
Ο Χάρης με τον Αντρέα γνωρίστηκαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Ο Χάρης ήταν από
τη Θεσσαλονίκη και σπούδαζε μηχανολόγος. Ο Αντρέας ήταν από

την Αθήνα και σπούδαζε ψυχολογία.

Γνωρίστηκαν εντελώς τυχαία σ΄ ένα πάρτι όταν ήταν και οι δύο στο δεύτερο έτος:
Κάποια στιγμή ο Χάρης σήκωσε το ποτήρι του στις 12:00 τα μεσάνυχτα και είπε «μόλις τώρα έγινα 20 χρονών».
«Κι εγώ!» πετάχτηκε από την άλλη άκρη ο Αντρέας. Ανακάλυψαν λοιπόν ότι είχαν την ίδια μέρα γενέθλια! Με
αφορμή αυτή τη σύμπτωση, από τότε γίνανε αχώριστοι. Ο μόνος λόγος για τον οποίο τσακώνονταν ήταν το
μπάσκετ. Ο Χάρης ήταν Άρης και ο Αντρέας Παναθηναϊκός.
Όταν έγιναν 24 χρονών ο Χάρης αποφοίτησε και πήγε στο στρατό. Ο Αντρέας αποφοίτησε ένα χρόνο μετά και
έφυγε για μεταπτυχιακά στην Αγγλία. Στην επιστροφή υπηρέτησε στο στρατό, αλλά πολύ βολικά... Στα 28 τους, ο
μεν Χάρης (ο αλεξιπτωτιστής) είχε αρχίσει να εργάζεται στο γραφείο του μπάρμπα Κώστα, ο δε Αντρέας άνοιξε
γραφείο στην Αθήνα. Ταυτόχρονα είχε πιάσει δουλειά σαν ψυχολόγος και σ΄ ένα ιδιωτικό σχολείο.
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Στα 17 χρόνια που μεσολάβησαν, η επαφή τους ήταν αρκετά συχνή. Όποτε μπορούσαν, γιόρταζαν τα γενέθλια
τους μαζί. Επίσης, τα καλοκαίρια φρόντιζαν να πηγαίνουν διακοπές παρέα. Στα 32, ο Χάρης γνώρισε την Κλαίρη η
οποία ήταν στα 27 της και δούλευε σαν ασκούμενη δικηγόρος σε μια γνωστή τράπεζα στη Θεσσαλονίκη. Μετά από
9 χρόνια σχέσης, αποφάσισαν να παντρευτούν. Μέχρι τότε, συζούσαν τις καθημερινές, αλλά τα περισσότερα
Σαββατοκύριακα η Κλαίρη πήγαινε στους γονείς της στο Κιλκίς. Για το Χάρη ήταν η καλύτερή του. Μετά τον τρίτο
χρόνο, την Κλαίρη σα γυναίκα δεν την ποθούσε πια τόσο, όσο πριν. Έτσι τα Σαββατοκύριακα ...ξέδινε κάπως.
Όμως, η Κλαίρη ήταν άνθρωπος με πολλά χαρίσματα που δεν τον βαριέσαι εύκολα. Έτσι στον ένατο χρόνο της
σχέσης έκαναν το «μοιραίο λάθος»: Αποφάσισαν να παντρευτούν. Στατιστικά, τα 9 στα 10 ζευγάρια που
παντρεύονται μετά από 9 χρόνια σχέση, σε δύο χρόνια (το πολύ) χωρίζουν. Στον κανόνα αυτόν, ο Χάρης και η
Κλαίρη δεν αποτέλεσαν εξαίρεση. Παντρεύτηκαν και στον 1,5 χρόνο βαρέσανε διάλυση.
Το φαινόμενο αυτό είναι κατανοητό. Η παρατεταμένη συμβίωση δημιουργεί ανάμεσα στο ζευγάρι μια αίσθηση
συναισθηματικής ασφάλειας και οικειότητας που νομοτελειακά οδηγεί στην αλληλεξάρτηση. Όταν γνωρίστηκαν, ο
Χάρης ήταν 32 χρονών και η Κλαίρη 27. Όταν παντρεύτηκαν ο Χάρης ήταν 41 και η Κλαίρη 36, δηλαδή μια ηλικία
οριακή για μια γυναίκα που θέλει να κάνει παιδιά. Με το γάμο η Κλαίρη είχε ολοκληρώσει ένα μέρος της ...θητείας
της: Είχε σπουδάσει δικηγόρος, βρήκε δουλειά στην τράπεζα, παντρεύτηκε ένα καλό παιδί και τώρα τι απέμενε; Το
παιδί. Αυτός ήταν και ο σκοπός για τον οποίον αποφάσισε μετά από 9 χρόνια να παντρευτεί το Χάρη. Ούτε κι
εκείνη τον επιθυμούσε σαν άντρα όπως παλιά. Όμως, τα Σαββατοκύριακα στο Κιλκίς (που δεν ήταν μόνο Κιλκίς)
είχε κι εκείνη τις ...διεξόδους της. Συνεπώς, ο γάμος έγινε για να τεκνοποιήσει και να ολοκληρώσει την κοινωνική
της θητεία. Έλα όμως που για να γίνει ένα παιδί χρειάζεται και κάτι που ονομάζεται συνουσία. Εκεί, ο Χάρης και η
Κλαίρη τα βρήκανε μπαστούνια. Μεταξύ τους έκαναν σεξ μια φορά στις 15 το πολύ. Τι έκαναν εκτός γάμου, είναι
άλλη υπόθεση. Αν σε όλα αυτά προσθέσουμε και τη ρουτίνα της καθημερινής συμβίωσης, η συναισθηματική πίεση
ανάμεσα στο ζευγάρι αυξήθηκε. Παράλληλα, χάθηκε και η βαλβίδα εκτόνωσης που λεγόταν «Σαββατοκύριακα στο
Κιλκίς».
Σήμερα, ο Χάρης και η Κλαίρη είναι χωρισμένοι 2,5 χρόνια. Ο Χάρης είναι 45 και η Κλαίρη 40. Λόγω
επαγγέλματος η Κλαίρη έβγαλε το διαζύγιο στο τάκα-τάκα. Ήθελε να προλάβει να ξαναπαντρευτεί ώστε να
...ολοκληρώσει τη θητεία της: Να τεκνοποιήσει. Τώρα έχει 1,5 χρόνο σχέση με το διευθυντή της που είναι 52 ετών
χωρισμένος κι έχει δύο κόρες 20 και 18 ετών που σπουδάζουν εκτός Θεσσαλονίκης.
Ο Χάρης τον πρώτο χρόνο που χώρισε πέρασε μια δεύτερη εφηβεία. Όπως λέμε «ο καλός ο μύλος όλα τα
αλέθει». Ήρθε όμως κάποια στιγμή που στόμωσε και το σταμάτησε το σπορ... Τον τελευταίο 1,5 χρόνο έχει μια
σχέση με τη Λένα. Είναι 35 χρονών, εδώ και 2 χρόνια χωρισμένη. Έχει δυο αγοράκια 5 και 3 ετών. Εργάζεται στο
Δημόσιο. Ευτυχώς για κείνη, η μητέρα της είναι νέα και της κρατάει τα παιδιά. Έτσι έχει μια σχετική ελευθερία
κινήσεων.
Ο Αντρέας γνώρισε τη Νάνσυ στα 38 του. Ήταν πια φτασμένος ψυχολόγος. Είχε αφήσει το σχολείο και
αφιερώθηκε στο γραφείο του. Η Νάνσυ ήταν τότε 29 χρονών. Είχε σπουδάσει βιολόγος και ενώ περίμενε να
διοριστεί, εργαζόταν σαν ιατρική επισκέπτρια σε μια μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία. Με τον Αντρέα γνωρίστηκαν
σ΄ ένα πάρτι ενός φίλου της γιατρού. Ο έρωτας ήταν αμοιβαίος και κεραυνοβόλος. Πάνω στο μήνα, η Νάνσυ
μετέφερε τα πράγματά της στο σπίτι του Αντρέα παρά τις αντιρρήσεις που είχαν οι γονείς της. Όταν έκλεισαν τρία
χρόνια συμβίωσης, αποφάσισαν να παντρευτούν. Η Νάνσυ ήταν τότε 32 και ο Αντρέας 41 ετών. Λίγο μετά το γάμο,
ήρθε ο διορισμός της Νάνσυ σαν βιολόγος σ΄ ένα σχολείο στη Σκάλα Λακωνίας. Για τη φαρμακευτική εταιρεία
στην οποία εργαζόταν, η Νάνσυ είχε γίνει πολύτιμη. Έτσι, της πρότειναν να γίνει υποδιευθύντρια στο τμήμα των
πωλήσεων. Η Νάνσυ αποδέχθηκε την πρόταση και το Δημόσιο πέρασε στην ιστορία...
Στη συνέχεια τα πράγματα εξελίχθηκαν ...φυσιολογικά: Πέσανε και οι δύο με τα μούτρα στη δουλειά. Η Νάνσυ
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στη φαρμακευτική και ο Αντρέας στο ...ψυχολογείο. Σαν συνέπεια, η έλλειψη χρόνου για τη σχέση, επέφερε
ανάμεσά τους μια συναισθηματική αποξένωση. Όταν η Νάνσυ έγινε 33, άρχισε να αγχώνεται για να κάνει παιδί.
Τον Αντρέα η ιδέα του παιδιού τον εύρισκε ουδέτερο, αλλά καταλάβαινε την ανάγκη της Νάνσυ και έκανε κι αυτός
το ...κατά δύναμη. Τη συνέχεια τη γνωρίζουμε. Η Νάνσυ έμεινε έγκυος στον 4 ο χρόνο του γάμου, αλλά στον τρίτο
μήνα απέβαλε. Αυτό αποξένωσε ακόμα περισσότερο το ζευγάρι, μέχρι που φτάσαμε εδώ: Η Νάνσυ ανακοινώνει
στον Αντρέα ότι εδώ και 4 μήνες έχει δημιουργήσει μια εξωσυζυγική σχέση και του ζητάει να χωρίσουνε. Ο
Αντρέας είχε ανέκαθεν μια ευαισθησία στους χωρισμούς, ιδίως αν η πρωτοβουλία ήταν από την άλλη πλευρά, όπως
τώρα. Κρίνοντας ότι δεν ήταν σε συναισθηματική κατάσταση να εργαστεί, αποφάσισε να πάει στο φίλο του το
Χάρη στη Θεσσαλονίκη. Για πόσον καιρό; Μέχρι να συνέλθει.
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3. Θεσσαλονίκη
Ήταν 6 το απόγευμα. Ο Αντρέας ενημέρωσε τηλεφωνικά το Χάρη ότι έφτασε ...σώος και δώσανε
ραντεβού στην είσοδο της πολυκατοικίας του Χάρη στις 8.30. Ο Χάρης συζητούσε με τον βοηθό του,
το Βαγγέλη.
- Τελικά Βαγγέλη τι λες; Ν΄ αναλάβουμε την υπόθεση με τις εικόνες;
- Αφεντικό, δεν πάμε πρώτα μια βόλτα απ΄ το μοναστήρι να δούμε με τι έχουμε να κάνουμε;
- Σου έχω πει: Δεν μου αρέσει να με λες «αφεντικό».
- Ρε αφεντικό, άσε με να σε λέω αφεντικό. Μου δίνει μια αίσθηση ασφάλειας.
- Καλή ιδέα.
- Η ασφάλεια;
- Όχι βρε. Η σκέψη σου να πάμε στο μοναστήρι.
- Το έχω ήδη εντοπίσει στο χάρτη. Είναι 35 χιλιόμετρα από δω.
- Δηλαδή πήγαιν΄ έλα 70.
- Ναι, αλλά ο δρόμος είναι ανοιχτός.
- Ένα δίωρο στο μοναστήρι θα το φάμε. Βάλε και άλλες δυο ώρες στη μετακίνηση, θέλουμε 4 ώρες.
- Όχι αν οδηγήσω εγώ!
- Σιγά ρε οδηγάρα.
- Αφού ρε αφεντικό πας σαν τη χελώνα.
- Κι εσύ πηγαίνεις σαν τον τρελό.
- Ναι, αλλά δεν έχω τρακάρει.
- Ακόμα...
- Αφεντικό, σου δίνω το λόγο μου θα οδηγώ πιο σιγά, αλλά όπως και να το κάνεις πάνω από μια
ώρα δεν χρειαζόμαστε.
- Και πότε να πάμε;
- Αύριο το πρωί. Αν φύγουμε στις 9, 12 με 12.30 θα είμαστε πίσω. Πόση ώρα θα φάμε στο
μοναστήρι;
Ο Χάρης το σκέφτηκε για λίγο.
- Όχι αύριο Βαγγέλη. Έχει έρθει ο φίλος μου ο Αντρέας από την Αθήνα και θα τον φιλοξενήσω.
- Α, ο τρελογιατρός. Καιρό έχουμε να τον δούμε. Κατάλαβα. Απόψε θα το ρίξετε έξω.
- Μπα Βαγγέλη μου. Θα το ρίξουμε μέσα. Ο Αντρέας δεν είναι στις καλές του.
- Εγώ αφεντικό σου το ΄λεγα: Πώς είναι δυνατό να κάνεις τέτοιο επάγγελμα και στο τέλος να μην
τρελαθείς ο ίδιος;
- Λάθος δρόμο πήρε η σκέψη σου Βαγγέλη. Ελπίζω να μην πάθουμε το ίδιο και με το μοναστήρι...
- Και πότε θα πάμε στο μοναστήρι;
- Μεθαύριο.
- Μεθαύριο είναι Σάββατο αφεντικό.
- Καλά λες. Το ξέχασα. Άσε να το ξαναδούμε από Δεύτερα.
- Γιατί δεν πάμε την Κυριακή; Θα μας κεράσουν και κρασί.
- Καλή ιδέα. Κυριακή στις 10 φύγαμε.
- Καν ΄το 11 αφεντικό.
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Μόλις έφυγε ο Βαγγέλης, εισέβαλε στο γραφείο η γραμματέας του Χάρη, η Ρούλα. Είναι 40 χρονών
αλλά φαίνεται 30. Παντρεμένη. Έχει ένα κοριτσάκι 8 ετών κι ένα αγοράκι 6. Εργάζεται στο Χάρη
κοντά 12 χρόνια. Είναι έντιμη, συνεπής, οργανωτική αλλά πολύ σχολαστική. Φυσικά, έχει αναλάβει και
το ταμείο γιατί, αν το είχε ο Χάρης θα είχε κλείσει προ πολλού το ...μαγαζί. Έχει υιοθετήσει απέναντι
στο Χάρη το ρόλο της «μεγάλης αδερφής». Όποτε τον στριμώχνει στα οικονομικά ο Χάρης τη φωνάζει
«σπαζαρχίδω», «εξηνταβελόνη» και άλλα.
- Άκουσα ότι αποφασίσατε με το Βαγγέλη να πάτε την Κυριακή στον πατέρα Αμβρόσιο.
- Δεν σου ξεφεύγει τίποτα.
- Αφού είχατε την πόρτα ανοιχτή βρε σαχλαμάρα! Τελικά θα πάτε;
- Ναι. Για να μας ...ευλογήσει.
- Στάματα καημένε. Απλά έλεγα μήπως ερχόμουν κι εγώ, οικογενειακώς.
- Έχεις καταλάβει ότι πηγαίνουμε για δουλειά;
- Και τι πειράζει να προσκυνήσουμε κιόλας;
- Να προσκυνήσετε όσο θέλετε Ρούλα μου. Εμένα μην τραβολογάτε στα προσκυνήματα!
- Ε, ένα κερί θα το ανάψεις.
- Θα το ανάψω Ρούλα μου. Αλλά όχι όπως νομίζεις εσύ. Θα το ανάψω για λόγους δημοσίων
σχέσεων.
- Οι άνθρωποι των δημοσίων σχέσεων τα έχουνε καλά με όλους. Σε πειράζει να τα έχεις καλά και
με το Θεό;
- Πάλι τα ίδια θα πιάσουμε Ρούλα μου; Δεν πάμε σε κάτι άλλο;
Ένα σαρδόνιο χαμόγελο ζωγραφίστηκε στο πρόσωπο της Ρούλας.
- Θέλεις άλλο; Αύριο έχουμε 350 ΔΕΗ.
- Και μου το λες τώρα;!
- Σάματι σε βλέπω και καθόλου; Άσε που στο ΄χω πει εδώ και 10 μέρες κι όλο με γράφεις στα
τέτοια σου.
- Τα καλά κορίτσια δεν λένε κακά λόγια...
- "Τέτοια", είπα. Μου λες με το λογαριασμό τι θα γίνει;
- Πόσα έχουμε στο ταμείο;
- Τσίμα - τσίμα 250.
Ο Χάρης άνοιξε το πορτοφόλι του.
- Πάρε άλλα 150 και καθαρίσαμε.
Το ξανασκέφτηκε.
- Στάσου. Περιμένω τον Αντρέα. Να έχω κάποια χρήματα πάνω μου. Βαριέμαι να τρέχω στην
τράπεζα.
- Ωραία. Άσε τα και μου τα δίνεις τη Δεύτερα.
- Είσαι μια κούκλα.
- Αυτό δεν έχω ανάγκη να μου το πεις εσύ. Για ποιο λόγο ήρθε εδώ ο μουρλός;
- Τον Αντρέα εννοείς;
- Ποιον άλλον;
- Γιατί τον λες μουρλό;
- Έλα μωρέ. Δεν πρόλαβε ν΄ ανοίξει το γραφείο του στην Αθήνα κι ερωτεύτηκε. Θυμάσαι που για
έξι μήνες ερχότανε κάθε Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη;
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- Συμβαίνουν αυτά βρε Ρούλα. Κι εσένα ο άντρας σου μέχρι να παντρευτείτε ζούσε στη Λάρισα.
- Μα τι συγκρίνεις; Τον άντρα μου τον ξέρω 20 χρόνια. Ο δικός σου αυτό το τσακλοκούδουνο που
βρήκε το ήξερε 2 μέρες. Όταν ήρθε εδώ για τα γενέθλιά σας δεν τη γνώρισε!
- Ποια λες μωρέ;
- Εκείνη τη χωρισμένη δασκάλα.
- Α, τη Στέλλα! Ωραίος τύπος. Καθόλου τσακλοκούδουνο.
- Τι ωραίος τύπος μωρέ; Ξόδεψε ένα σκασμό λεφτά να έρχεται κάθε Σαββατοκύριακο να τη βλέπει.
- Δεν τα ξέρεις καλά. Και η Στέλλα πήγαινε το ίδιο συχνά στην Αθήνα.
- Αυτή έτρωγε τα λεφτά του πατέρα της.
- Το νου σου όλο στα λεφτά τον έχεις.
- Κακομοίρη μου αν δεν ήμουν εδώ, θα φωτιζόσασταν με...κεριά.
- Ό,τι και να λες, ο Αντρέας ήταν τότε 33 χρονών και τώρα είναι 45.
- Και τώρα γιατί ήρθε; Βαρέθηκε τη γυναίκα του;
- Το ανάποδο Ρούλα μου. Εκείνη τον βαρέθηκε.
- Ωχ τον καψερό. Αυτός αρρωσταίνει όταν τον αφήνει γυναίκα.
- Ακριβώς.
- Κατάλαβα. Απόψε δεν θα είσαι ντέντεκτιβ. Ψυχολόγος θα είσαι. Άντε καληνύχτα και τα λέμε
αύριο.
Η ώρα είχε φτάσει 8. Πριν κλείσει το γραφείο, ο Χάρης δοκίμασε και πάλι το στιλό της μελάνης.
Μια χαρά έγραφε. Συμμάζεψε τα απαραίτητα και ξεκίνησε για το σπίτι. Βρήκε τον Αντρέα να τον
περιμένει στην είσοδο καθιστός καβάλα πάνω στη βαλίτσα του.
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4. Με τσίπουρο και πίτσες
Η ώρα είχε πάει 11.30. Ο Αντρέας ήταν ξαπλωμένος στον καναπέ. Φορούσε ένα παντελόνι αθλητικής
φόρμας κι ένα μακό. Ο Χάρης καθότανε στη διπλανή πολυθρόνα. Το σαλόνι ήταν ομιχλώδες απ΄ τα
ντουμάνια. Το πλαστικό μπουκάλι με το τσίπουρο είχε φτάσει στη μέση. Στο τραπέζι δίπλα στον
καναπέ, υπήρχε ένα κουτί με δυο κομμάτια πίτσα. Ό,τι είχε απομείνει από την πίτσα – γίγα που είχαν
παραγγείλει.
- Βρε Χάρη. Δεν ανοίγουμε κανένα παράθυρο; Έχουμε φλομώσει στον καπνό.
Ο Χάρης άνοιξε τη μπαλκονόπορτα.
- Πώς αλλάζουν τα πράγματα Αντρέα μου; Απόψε εγώ είμαι στην πολυθρόνα και εσύ στον καναπέ.
- Έλα, άσε τις αηδίες. Ο καναπές σαν ψυχοθεραπευτική μέθοδος ανήκει στον προηγούμενο αιώνα.
- Οι πελάτες σου πού κάθονται;
- Δεν έχω πελάτες βρε! Επισκέπτες έχω.
- Και ποια είναι η διαφορά;
- Πελάτες έχουν οι μπακάληδες, οι ραφτάδες και οι κομμωτές.
- Και οι γιατροί τι έχουν;
- Ασθενείς.
- Γιατί δεν τους λες ασθενείς;
- Διότι, πρώτον δεν είμαι γιατρός και δεύτερον δεν είναι ασθενείς.
- Και τι είναι;
- Νορμάλ άνθρωποι με προβλήματα.
- Κι είναι όλοι νορμάλ;
- Τους μη νορμάλ τους στέλνω αλλού.
- Και γιατί λες πως το ντιβάνι ανήκει στον προηγούμενο αιώνα;
- Είναι απλό. Ο Φρόυντ ήταν γιατρός. Διατήρησε λοιπόν το μοντέλο της ιατρικής. Ο ασθενής είναι
ξαπλωμένος κι ο γιατρός από πάνω. Αν ο ασθενής πάσχει από κάτι σωματικό, την ξάπλα την
καταλαβαίνω. Αν όμως έχει πρόβλημα με τη γυναίκα του, γιατί να είναι ξάπλα;
Είπανε διάφορα. Αρχικά, για την απογοήτευση που ένιωσε ο Αντρέας γνωρίζοντας εκείνο το
απόγευμα από κοντά την κοπέλα που είχε γνωρίσει στο διαδίκτυο. Την είχε πλάσει αλλιώς στη
φαντασία του. Μετά μίλησαν για το χωρισμό του Αντρέα με τη Νάνσυ. Μίλησαν για τη σχέση του
Χάρη με την τωρινή του σύντροφο, τη Λένα. Έφτασε 1:00 το πρωί. Είχαν και οι δύο εξαντληθεί. Ο
Αντρέας ανακάθισε στον καναπέ κι άναψε την πίπα του.
- Τι ώρα σηκώνεσαι αύριο Χάρη;
- Δεν έχω πρόβλημα. Ό,τι ώρα ξυπνήσω.
- Και η δουλειά;
- Τα έχω φροντίσει. Αύριο θα πάμε για καφέ στην παραλιακή και μετά βλέπουμε. Ίσως πάμε και για
ψάρι στη Νέα Κρήνη. Εσύ, τι ώρα ξυπνάς;
Ο Αντρέας μειδίασε.
- Αν κοιμηθώ...
- Τόσο σοβαρά είναι τα πράγματα;
- Ξυπνάω στον ύπνο μου με σφιγμένες γροθιές. Αν δεν σηκωθώ να καπνίσω μου έρχεται να σκάσω.
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- Να σου δώσω ένα χαπάκι για τον ύπνο;
- Α, παίρνεις και τέτοια;
- Όχι ρε! Αυτά τα χρησιμοποιούσε η Κλαίρη.
Ο Αντρέας βρήκε λίγο το χιούμορ του.
- Τόσα χρόνια που έχετε χωρίσει θα είναι ληγμένα...
Ο Χάρης έκλεισε τη μπαλκονόπορτα, κάθισε ξανά στην πολυθρόνα και άναψε τσιγάρο.
- Αφού θέλεις να καπνίσεις τι την κλείνεις την πόρτα;
- Έμπαζε λίγο. Να την ξανανοίξω.
- Κατάλαβα. Ο χαβαλές συνεχίζεται. Ας γεμίσω κι εγώ μια πίπα.
- Όμως Αντρέα να πούμε κάτι ευχάριστο.
- Σαν τι ρε Χάρη;
- Καμιά ιστορία απ΄ τη δουλειά σου.
- Η δουλειά μου δεν έχει ευχάριστα. Έχει εντυπωσιακά.
- Κάτσε τότε να σου πω εγώ μία. Αυτό έγινε στον έκτο μήνα που είχα προσλάβει το Βαγγέλη. Τώρα
θυμάμαι ότι ήθελα να σου τηλεφωνήσω για να γελάσουμε αλλά μου διέφυγε. Άκου λοιπόν.
Ο Αντρέας άπλωσε την αρίδα του σαν παιδάκι που περιμένει να του πουν παραμύθι. Ο Χάρης πήρε
αφηγηματικό ύφος:
- Μας ήρθε μια κυρία γύρω στα 35 η οποία ήταν πολύ όμορφη. Μέχρι και η στρυφνή η Ρούλα το
παραδέχτηκε. Γύρω στα 20 είχε κερδίσει κάποια καλλιστεία. Ήταν 10 χρόνια παντρεμένη και
είχε ένα γιο 8 χρονών. Τους τελευταίους 3 μήνες είχε την υπόνοια ότι ο άντρας της την απατάει.
Αυτός είναι μεγαλοασφαλιστής, γύρω στα 45 και γνωστός μπερμπάντης της Θεσσαλονίκης.
Πάντα κυκλοφορούσε με κάτι αμαξάρες, να σου φύγει το καφάσι. Όμως, φαίνεται πως τα πρώτα
χρόνια του γάμου ήταν ...καλό παιδί. Είχε αφοσιωθεί στο γιο του και το σπίτι του.
- Δηλαδή η γυναίκα ήταν έπιπλο;
- Δεν θα το ΄λεγα. Ούτε όμως ήταν και κάποια που θα θαυμάσεις το μυαλό της.
- Πώς να το θαυμάσεις; Αφού κοιτάς αλλού... Είπες η κυρία ήταν κούκλα.
- Κάτσε ρε να σου πω την ιστορία. Αυτό που την έκανε να έρθει στο γραφείο μας ήταν ότι βρήκε
στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου προφυλακτικά.
- Χρησιμοποιημένα;
- Στάματα ρε γελοίε! Αχρησιμοποίητα. Το θέμα δεν είναι εκεί. Τα τελευταία χρόνια ο σύζυγος δεν
έπαιρνε ποτέ προφυλάξεις μαζί της. Είχε βαλθεί να κάνει και δεύτερο παιδί. Όταν πρώτο-ήρθε η
κυρία, ο Βαγγέλης κι εγώ λείπαμε. Έτσι την υποδέχθηκε η Ρούλα. Μέσα σε μισή ώρα της είχε
πει όλη την ιστορία. Η Ρούλα δεν προλάβαινε να της δίνει χαρτομάντιλα. Μπήκα στο γραφείο
την ώρα που ετοιμαζόταν να φύγει. Καθίσαμε μαζί της άλλη μισή ώρα με τη Ρούλα. Μας
τέλειωσαν τα χαρτομάντιλα. Αναλάβαμε να διερευνήσουμε την υπόθεση.
- Πάντως βρε Χάρη, υπάρχει και η άλλη πλευρά του νομίσματος. Μπερμπαντεύει, αλλά την
προστατεύει.
- Το ίδιο της είπε και η Ρούλα, αλλά τη μάλωσα. Γενικά η Ρούλα από νοημοσύνη τη θεωρούσε
μπεκάτσα.
- Πάμε παρακάτω. Τι ακριβώς αναλάβατε να κάνετε;
- Σε πρώτη φάση, θα παρακολουθούσαμε το τηλέφωνο του γραφείου του. Στο σπίτι δεν μιλούσε
ποτέ από σταθερό τηλέφωνο.
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- Και πώς θα καταφέρνατε να παρακολουθούσατε το τηλέφωνο της δουλειάς του;
- Αυτά για το Βαγγέλη είναι παιχνίδια. Έχει σπουδάσει φυσικός, και στα ηλεκτρονικά είναι άσος.
Μέσα σε μια βδομάδα είχαμε καταγράψει 5 συνομιλίες ανάμεσα σ΄ αυτόν και μια γυναίκα με
μια γλυκύτατη φωνή ακαθόριστης ηλικίας.
- Από τις συζητήσεις που κάνανε δεν έβγαινε συμπέρασμα για την ηλικία της. Σωστά;
- Κάπως έτσι. Οι συζητήσεις τους κράταγαν τουλάχιστον 15 λεπτά. Ήταν φανερό πως, αυτή δεν
ήταν μια απλή εξωσυζυγική σχέση.
Ο Χάρης άναψε κι άλλο τσιγάρο.
- Επειδή φοβόμουν τις αντιδράσεις της, προτίμησα να μην την εκθέσω στο υλικό που είχαμε
μαζέψει. Της είπα ότι κάποιες ενδείξεις υπάρχουν αλλά θα περιμένει λίγο μέχρι να έχουμε
αποδεικτικά στοιχεία.
- Πολύ σοφό εκ μέρους σου.
- Αυτά από σένα τα ΄μαθα βρε!
Ο Αντρέας καμάρωνε. Άναψε την πίπα του. Ο Χάρης συνέχισε.
- Ο τύπος με την κυρία είχανε δώσει ραντεβού στο πιο κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης. Έξυπνη
κίνηση. Χάνεσαι μέσα στο πλήθος. Εμείς γνωρίζαμε το σημείο συνάντησης. Επίσης γνωρίζαμε
ποιος είναι. Το μόνο στοιχείο που μας έλειπε ήταν μια φωτογραφία της. Έτσι, ο Βαγγέλης
παίρνει την πανάκριβη φωτογραφική μας μηχανή και στήνεται πίσω από μια κολόνα. Αρχικά
εμφανίζεται μια όμορφη κοπέλα η οποία κάποιον περίμενε. Ο Βαγγέλης της έβγαλε μερικές
φωτογραφίες. Σε λίγο πέρασε ένα ταξί με κάποιον μέσα, την πήρε και φύγανε. Μετά από δύο
λεπτά εμφανίστηκε ο σύζυγος - στόχος στο επίμαχο σημείο και περίμενε. Ο Βαγγέλης του
έβγαλε μερικές φωτογραφίες. Λίγο αργότερα πλησίασε μια εντυπωσιακή γυναίκα και στάθηκε
δίπλα του. Ο Βαγγέλης τους έβγαλε μερικές φωτογραφίες. Ήρθε όμως ένας τύπος, την πήρε από
το χέρι και φύγανε. Ο σύζυγος ήταν ακόμα στημένος εκεί. Το ίδιο και ο Βαγγέλης.
Ο Χάρης έκανε μια παύση κι έβαλε λίγο τσίπουρο.
- Έχεις πάρει χαμπάρι Χαρούλη ότι το τσίπουρο έχει κατέβει κάτω απ΄ το μισό;
- Ε, και που το λες τι έγινε; Αφού κι εσύ το πίνεις. Κάτσε τώρα να σου πω τη συνέχεια: Ο Βαγγέλης
βλέπει κάποια στιγμή το σύζυγο να έχει ανοίξει την αγκαλιά του για να υποδεχθεί κάποια.
Κατέβασε την κάμερα και κοίταξε προς την κατεύθυνση από την οποία θα ερχόταν η ερωμένη.
Και τι είδε;
- Τι είδε ρε;
Ο Χάρης είχε ξεραθεί στα γέλια.
- Μια γυναίκα πάνω από 100 κιλά, μισό κεφάλι πιο κοντή του και από ντύσιμο, άστα να πάνε.
Μόλις την είδε ο Βαγγέλης, του έπεσε η μηχανή από τα χέρια! Όχι μόνο δεν φωτογράφισε
τίποτα, αλλά πληρώσαμε κι έναν σκασμό λεφτά για την επισκευάσουμε.
Μέχρι να πούνε οι δύο φίλοι καληνύχτα είχε πάει 2.30 το πρωί.
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5. Πρωινή Βόλτα
Ο Χάρης συνήθως το πρωί ξυπνούσε 8 με 8.30. Σήμερα, παρόλο που είχε κοιμηθεί στις 3, από τις 7.30
ήταν στο πόδι. Είχαν γεμίσει τόσο οι μπαταρίες του απ΄ τη βραδιά που πέρασαν με τον Αντρέα, που δεν
χρειαζόταν άλλο ύπνο. Μάλιστα περίμενε να τον βρει ξύπνιο. Ο Αντρέας όμως σηκώθηκε στις 9! Η
παρέα με το Χάρη τον ξελάφρωσε. Ο ένας γέμισε μπαταρίες, ο άλλος αποφορτίστηκε και κοιμήθηκε
σαν πουλάκι.
Ο Χάρης ήταν καθισμένος στο σαλόνι και κάτι έψαχνε στον υπολογιστή του, όταν μπήκε ο Αντρέας
με τα σώβρακα κρατώντας ένα φλιτζάνι καφέ.
- Όταν γίνει ο καφές, κλείνουμε την καφετιέρα. Ο καφές βρομάει.
- Καλημέρα Αντρίκο.
- Καλημέρα.
- Πώς κοιμήθηκες;
- Έχω να κοιμηθώ έτσι πολλές μέρες. Συνήθως ξυπνάω στη μέση της νύχτας. Από βήχα, από
κατούρημα, από δίψα κι ένα σωρό άλλους λόγους. Όταν συμβεί αυτό, αρχίζω να σκέφτομαι τη Νάνσυ.
Μέχρι να ξανακοιμηθώ μου βγαίνει η πίστη. Απόψε κοιμήθηκα σαν πουλάκι.
- Το τσίπουρο το μπαρμπα Κώστα!
- Εξαιρετικό τσίπουρο. Όμως, ο καφές αυτός δεν πίνεται.
- Τράβα φτιάξε άλλον. Ας ξύπναγες νωρίτερα.
- Τώρα με δουλεύεις; Εγώ έκανα κρα να κοιμηθώ ένα βράδυ σαν άνθρωπος. Ήθελες να ξυπνήσω
και νωρίτερα;!
- Καλά. Θα σου φτιάξω φρέσκο καφέ και μάλιστα θα τον αλέσω.
- Όχι. Προτιμώ να πάρουμε πρωινό στην παραλιακή.
- Φύγαμε καρντάση.
***
Η μέρα πέρασε αβίαστα. Πρωινό στην παραλιακή, βόλτα στο κέντρο, δεύτερος καφές στην Πλατεία
Ναβαρίνου, ψάρι στη Νέα Κρήνη, η ώρα πήγε 3. Επέστρεψαν και οι δύο κατάκοποι στο σπίτι και
κοιμηθήκανε μέχρι τις 6 το απόγευμα. Συναντήθηκαν στο σαλόνι.
- Αντρέα, θέλω να περάσω μια βόλτα απ΄ το γραφείο. Γύρω στις 8.30 θα έχω ξεμπλέξει. Τι κάνουμε
απόψε;
- Πάντως για φαγητό δεν είμαι. Το στομάχι μου είναι ακόμα γεμάτο. Καιρό είχα να φάω τόσο πολύ!
- Μέχρι τις 11:00 το βράδυ θα έχεις πεινάσει. Το ψάρι είναι ευκολοχώνευτο.
- Στις 11:00;
Ο Χάρης του έκλεισε το μάτι.
- Έχω κανονίσει.
Ο Αντρέας θορυβήθηκε.
- Τι κανόνισες ρε;
- Θα βγούμε για φαγητό με τη Λένα και μια πολύ όμορφη φίλη της.
- Χάρη μου, δεν είμαι για τέτοια.
- Καλά. Ας σου άρεσε η τύπισσα που γνώρισες στο ιντερνέτ και θα σου ΄λεγα εγώ!
- Και μέχρι τις 11 τι κάνουμε;
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- Θα πεταχτώ στο γραφείο. Θα επιστρέψω κατά τις 9.30 και...
- Είχες πει 8.30.
- Άλλη Κλαίρη με βρήκε...
- Σε πειράζει να έρθω κι εγώ απ ΄το γραφείο σου; Να δω τη Ρούλα, το Βαγγέλη...
- Δεν ξέρω αν θα είναι εκεί αυτός.
- Σε πειράζει να έρθω; Τι θα κάνω εδώ;
- Στο τηλέφωνο μου είχες πει ότι θα κάνεις οικιακά.
- Βρε, άντε και...
- Ωραία. Ντύσου και φύγαμε.
Γύρω στις 7.30 είχαν φτάσει στο γραφείο. Ο Χάρης κλείστηκε στο γραφείο του και διάβαζε το
ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο. Η Ρούλα με τον Αντρέα πιάσανε τη κουβέντα. Η Ρούλα ήταν μεν
καυστική, αλλά ήταν και συμπονετική. Γι΄ αυτό ο Αντρέας την εκτιμούσε ιδιαίτερα. Βέβαια, η Ρούλα
ήταν και λίγο ...μπακάλης. Έτσι, μέχρι να επιστρέψει ο Χάρης, τον Αντρέα τον ξεζούμισε με τα
ψυχολογικά της. Ο Χάρης επέστρεψε αλαφιασμένος.
- Ρούλα. Με το μοναστήρι τι έγινε;
Η Ρούλα έμεινε ατάραχη.
- Ηρέμησε. Είναι τα πάντα τακτοποιημένα. Κυριακή πρωί θα πάμε όλοι σαν προσκυνητές.
- Τι λες αγάπη μου; Εμείς θα πάμε για δουλειά!
- Το έχω ρυθμίσει κι αυτό. Έχουμε υπογράψει συμφωνητικό.
- Συμφωνητικό για ποιο πράγμα;
- Ο Βαγγέλης είπε να μην υπογράψουμε τίποτα δεσμευτικό πριν εξετάσουμε τα στοιχεία.
- Και πολύ καλά είπε. Και τι έγινε;
- Τους δώσαμε γραπτώς ένα υπόμνημα ότι η επίσκεψή μας έχει καθαρά επαγγελματικό χαρακτήρα.
- Να το δω.
Η Ρούλα του το έδωσε. Ο Χάρης το κοίταξε προσεκτικά.
- Και ποιος το υπέγραψε;
- Ένας καλόγερος που ήρθε το απόγευμα. Είχε κι έναν τίτλο, αλλά δεν τον θυμάμαι.
- Να το δω κι εγώ; ρώτησε ο Αντρέας.
- Δικό σου.
Ο Αντρέας το κοίταξε προσεκτικά.
- Αυτός που το υπέγραψε είναι αριστερόχειρας.
- Κι από πού βγαίνει αυτό Αντρέα; ρώτησε ο Χάρης.
- Από την κλίση των γραμμάτων. Οι υπόγραφες από τους δεξιόχειρες, γέρνουν προς τα πάνω δεξιά.
Από τους αριστερόχειρες γέρνουν προς τα πάνω αριστερά.
Η Ρούλα και ο Χάρης αλληλοκοιτάχτηκαν εντυπωσιασμένοι.
- Τι λες ρε καρντάση;! Εσύ πιάνεις πουλιά στον αέρα!
- Έλα βρε Χάρη. Σπουδαία τα λάχανα.
- Τι λες παιδί μου; Τουλάχιστον ένας από τους καλόγερους είναι αριστερόχειρας. Αυτό είναι ένα
χρήσιμο στοιχείο.
- Μ΄ άλλα λόγια Χάρη μου, εγώ έκανα την παρατήρηση αλλά, εσύ την αξιοποίησες.
- Είναι μια καινούργια υπόθεση που θέλουμε ν΄ αναλάβουμε. Θα στα τα πω πηγαίνοντας να
συναντήσουμε τα κορίτσια.
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- Ποια κορίτσια; Πετάχτηκε η Ρούλα.
- Εσύ κοίτα τη δουλειά σου.
- Η δουλειά μου είναι ότι σε 5 λεπτά σχολάω και πάω σπίτι μου.
Ο Αντρέας εξήγησε στη Ρούλα ότι θα έβγαιναν με τη Λένα και μια φίλη της.
- Και γιατί δεν μου το λέει; ρώτησε η Ρούλα τον Αντρέα, κοιτάζοντας το Χάρη.
Ο Χάρης φόρεσε το σακάκι του.
- Πάμε Αντρέα μου.
- Πού πάμε; Είναι ακόμα 9 και 10. Τι ώρα έχουμε ραντεβού;
- Στις 10.30 αλλά θέλω να περάσουμε από το σπίτι πρώτα.
Μόλις φτάσανε στην εξώπορτα, πετάχτηκε η Ρούλα.
- Και η φίλη της Λένας ποια είναι;
- Καληνύχτα Ρούλα, είπε ο Χάρης κι έκλεισε την πόρτα.
Πηγαίνοντας για το σπίτι, ο Χάρης αποκάλυψε στον Αντρέα ότι απόψε είναι τα γενέθλια της Λένας
και είχε ξεχάσει στο σπίτι το δώρο που της αγόρασε. Ο Αντρέας διαμαρτυρήθηκε έντονα. Ήθελε να της
είχε πάρει κι εκείνος ένα δώρο. Τελικά συμβιβάστηκαν να περάσουν από ένα ανθοπωλείο.
Η φίλη της Λένας ονομαζόταν Ρίτα. Ήταν 38 χρονών, παντρεμένη από τα 32. Προς το παρόν χωρίς
παιδιά. Ήταν γυναίκα που εμφανισιακά εντυπωσίαζε. Δεν ήταν απλά όμορφη. Ήταν και πολύ
καλοντυμένη και είχε ευγενική συμπεριφορά.
Στις 10.30 το βράδυ βρέθηκαν στο εστιατόριο. Ο Αντρέας φίλησε σταυρωτά τη Λένα και της έδωσε
3 ορχιδέες. Αφού τον σύστησαν με τη Ρίτα και κάθισαν στο τραπέζι πετάχτηκε σκωπτικά ο Χάρης.
- Αντρέα, ελπίζω η επιλογή σου για τις ορχιδέες να ήταν τυχαία...
- Τυχαία ήταν. Ελπίζω να μην ήταν και ...ατυχής.
Η συζήτηση συνεχίστηκε σ΄ εύθυμο κλίμα. Όσο μιλούσαν, ο Αντρέας έκοβε τη Ρίτα. Πέρα απ΄ το
εύθυμο πρόσωπο της, διέκρινε ένα βλέμμα που δε συμβάδιζε με τα λεγόμενα. Μιλούσε για το σύζυγο
της τον Άλκη: Πόσο ωραία περνάνε μαζί, κι όσο τα έλεγε αυτά είχε πιάσει τη βέρα της και μια την
έβγαζε - μια την έβαζε στο δάχτυλο της. Η βέρα είχε καταντήσει... φέρι μπόουτ.
Γενικά οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη άμεσης συναισθηματικής εξάρτησης (δηλαδή «αναγκίλα»)
εκπέμπουν κάποια «αποκαταστασιόνια». Το άγχος αποκατάστασης δεν κρύβεται εύκολα. Κάποια
στιγμή θ΄ αποκαλυφθεί. Είναι σαν μια πανέμορφη γυναίκα που για άρωμα να έχει βάλει ...σκορδέλαιο.
Κάπως έτσι ήταν η Ρίτα εκείνο το βράδυ. Τον Αντρέα δεν τον γνώριζε προσωπικά, αλλά τον θαύμαζε.
Τον είχε δει κάποιες φορές στην τηλεόραση και είχε διαβάσει και μερικές συνεντεύξεις του. Ο Αντρέας
την κοίταξε στα μάτια.
- Ο Άλκης δεν είναι εδώ.
Η φωνή της Ρίτας κόμπιασε. Τα μάτια της έγιναν υγρά.
- Σήμερα είχε δουλειά.
- Δουλειά στις 11 το βράδυ;
Η Ρίτα έβαλε το πρόσωπό της στις παλάμες της. Τα δάκρυα ήταν πολλά και προσπαθούσε μάταια
να τα κρύψει. Έπεσε μια αμήχανη βουβαμάρα στην παρέα. Ο Χάρης προσπάθησε να την καλύψει.
- Σε λίγη ώρα θα έρθει η τούρτα.
Η Ρίτα σηκώθηκε.
- Με συγχωρείτε παιδιά. Δε νιώθω καλά. Θα φύγω.
Η Λένα πετάχτηκε πάνω.
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- Και θέλεις σε τέτοια κατάσταση να σ΄ αφήσω να φύγεις μόνη σου;
- Θα τη συνοδέψω εγώ είπε ο Αντρέας. Θα γυρίσω στο σπίτι με ταξί.
Η Ρίτα την καλοδέχτηκε την ιδέα.
- Θα οδηγήσεις κιόλας;
- Από σένα καλύτερα, της είπε ο Αντρέας.

Λίγο αργότερα
Η ώρα είχε φτάσει 1 όταν ο Αντρέας επέστρεψε στο σπίτι. Ο Χάρης τον περίμενε στο σαλόνι και
έπινε ό,τι είχε απομείνει από το τσίπουρο. Ο Αντρέας μπήκε κατάκοπος. Το δεξί μέρος του πουκαμίσου
του ήταν βρεμένο και χρωματισμένο με κόκκινο και μαύρο.
- Πουκάμισο είναι αυτό ρε καρντάση ή ...Πικάσο;
- Μη βάζεις ιδέες. Έκλαιγε στον ώμο μου. Είχα οδηγήσει εγώ. Καθότανε δεξιά μου.
- Κι εσύ τι έκανες;
- Τι να κάνω; Την κρατούσα αγκαλιά.
- Αν είχε κάτσει πάνω σου, όλοι οι πόνοι της θα εξαφανίζονταν.
- Γίνεσαι χυδαίος.
- Είμαι απλά ρεαλιστής.
- Δεν είσαι ρεαλιστής. Είσαι κυνικός. Τα ισοπεδώνεις όλα. Δεν είμαστε πια 25.
- Τι κρίμα, είπε περίλυπος ο Χάρης.
Για λίγο έπεσε σιωπή. Βάλανε και οι δύο όσο τσίπουρο είχε απομείνει. Ο ένας άναψε την πίπα του.
Ο άλλος ένα τσιγάρο.
- Ρε Αντρέα, τι έκανες στο εστιατόριο κι αυτή άρχισε να κλαίει;
- Τίποτα βρε Χάρη. Απλά όσο μιλούσε έβαζε - έβγαζε τη βέρα της.
- Και λοιπόν;
- Τι λοιπόν ρε Χάρη; Εγώ έκανα την παρατήρηση. Εσύ ερμήνευσέ την.
- Δηλαδή, δεν ξέρει αν θέλει να συνεχίσει ή να φύγει απ΄ το γάμο;
- Κάπως έτσι μου φάνηκε. Όμως, κι εσύ το κατάλαβες.
- Αν δεν καταλάβαινα τόσο απλά πράγματα θα το είχα κλείσει το μαγαζί.
Γύρω στις δύο πήγανε στα κρεβατάκια τους. Ξημέρωνε Σαββάτο.
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6. Σαββατοκύριακο
Σάββατο πρωί. Ο Χάρης έχει ξυπνήσει στις 8.30. Μέχρι να φτιάξει καφέ, μπήκε στην κουζίνα κι ο
Αντρέας. Κοιταχτήκανε χωρίς να μιλήσουν και περίμεναν να γίνει ο καφές. Ο καθένας ήταν στις
σκέψεις του. Μόλις ήπιανε λίγο καφέ ή κουβέντα πήρε μπρος.
- Πού ΄ναι η σκέψη σου βρε Χάρη;
- Σκέφτομαι διάφορα.
- Σαββατιάτικα;
- Για μένα δεν υπάρχουν μέρες. Υπάρχει δουλειά. Αναρωτιόμουν αν έχω ξεχάσει τίποτα.
- Η παρουσία μου σ΄ έχει αποδιοργανώσει.
- Μη λες βλακείες! Κάθε Σάββατο έτσι είμαι: Πρέπει να φτάσει μία το μεσημέρι για να μάθω, αν θα
πάρει τα παιδιά της Λένας ο τέως. Αν τα πάρει, έχει καλώς. Έχουμε μια ευκαιρία να κοιμηθούμε μαζί.
- Και σήμερα;
- Σήμερα δεν θα τα πάρει.
- Και τι θα κάνεις;
- Τι θα κάνω; Τι θα κάνουμε;
Αποφάσισαν να κάνουν μια αιφνίδια επίσκεψη σ΄ έναν παλιό τους συμμαθητή που ζούσε στο πρώτο
πόδι της Χαλκιδικής. Ήταν κι αυτός 45 αλλά, είχε 3 παιδιά, 100 κιλά και παρόλες τις σπουδές στη
μηχανολογία, είχε γίνει οινολόγος.
Φτάσανε στις 12 το μεσημέρι. Φύγανε στις 6 το απόγευμα. Κοιμήθηκαν απ΄ τις 8 μέχρι τις 10 κι
όταν ξύπνησαν ήταν και οι δύο σαν ζόμπι.
- Χάρη, ξέμεινα από καπνό. Έχει περίπτερο εδώ γύρω;
- Για τον καπνό σου πρέπει να πάμε Αριστοτέλους.
- Ωχ.
- Τι ωχ βρε; Και τι θα κάνουμ΄ εδώ; Θα σαπίσουμε. Πάμε να πιούμε ένα ποτό στην πλατεία, να
πάρουμε και τον καπνό σου, κι ό,τι βγει.
Κατά τις 11 είχανε φτάσει στην Πλατεία Αριστοτέλους και περπατούσαν άσκοπα. Ο Αντρέας είχε
μείνει άναυδος. Πολλές γυναικοπαρέες και πολλές γυναίκες μόνες τους.
- Τι γίνεται εδώ ρε Χάρη; Πού είναι οι άντρες;
- Εμείς είμαστε οι άντρες.
- Κόψε την πλάκα. Σου μιλάω σοβαρά.
- Ρε Αντρέα, στην Αθήνα δεν έχετε λειψανδρία;
- Έχουμε Χάρη μου. Αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό!
- Η Θεσσαλονίκη είναι χωριό Αντρέα. Οι παντρεμένοι τα Σαββατοκύριακα μένουν με την
οικογένειά τους. Τις καθημερινές τα βράδια κυκλοφορούν πολύ περισσότεροι άντρες. Στην Αθήνα
κυκλοφορείς και δεν σε ξέρει κανένας. Εδώ όπου και να πας κάποιο μάτι θα σε δει.
- Και θα σε ματιάξει;
- Θα σου αλλάξει τα φώτα.
Κάποια στιγμή κατέληξαν σε μια καφετέρια με χαμηλή μουσική. Παράγγειλαν δύο καφέδες. Δεν
άντεχαν άλλο ποτό. Στη Χαλκιδική είχαν πιει πολύ. Ο παλιός συμφοιτητής τους επέμενε να δοκιμάσουν
όλα τα κρασιά που έφτιαχνε. Καθώς τα λέγανε, ο Χάρης θυμήθηκε την αυριανή επίσκεψη στο
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μοναστήρι.
- Αύριο Αντρέα ξυπνάς ό,τι ώρα θέλεις.
- Γιατί;
- Διότι εγώ στις 11 θα πάω σ ένα μοναστήρι για δουλειά.
- Αυτό που έλεγε η Ρούλα;
- Ακριβώς.
Ο Χάρης είπε αναλυτικά την ιστορία με τον πατέρα Αμβρόσιο και τις εικόνες.
- Σε χαλάει να έρθω κι εγώ στο μοναστήρι; Τι θα κάνω εδώ; Θα σκυλοβαρεθώ.
- Με μεγάλη μου χαρά. Θα σε παρουσιάσω σαν ειδικό συνεργάτη. Όλο και κάτι θα πιάσει το μάτι
σου.
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7. Στο μοναστήρι
Στις 11 ο Χάρης, ο Βαγγέλης και ο Αντρέας ξεκίνησαν για το μοναστήρι. Οδηγούσε ο Βαγγέλης.
Φυσικά, στο δρόμο η συζήτηση ήταν για την εικόνα.

Όταν έφτασαν βρήκαν τη Ρούλα με την

οικογένειά της να τους περιμένουν. Ο Αμβρόσιος τους είδε και βγήκε να τους υποδεχθεί. Ο Βαγγέλης
του φίλησε το χέρι και τον ρώτησε:
- Πάτερ Αμβρόσιε, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για 10 λεπτά μόνοι μας;
Όλοι τον κοίταξαν με απορία. Τι είχε στο νου του; Ο Αμβρόσιος ανασυγκροτήθηκε.
- Και βέβαια! Πάμε τώρα στο γραφείο μου.
- Όχι πάτερ. Πρώτα ν΄ ανάψω ένα κεράκι.
Τώρα όλοι τον κοίταζαν με άλλο βλέμμα. Ένα βλέμμα που έλεγε «κουφαλίτσα». Ήξεραν καλά ότι ο
Βαγγέλης μόνο θρησκευόμενος δεν ήταν. Ο Αμβρόσιος ήταν πολύ φιλόξενος.
- Ωραία. Θα φωνάξω τον δεύτερο σε αρχαιότητα να σας ξεναγήσει στη μονή όσο θα τα λέμε με τον
κύριο.
- Πάτερ. Ακούω στην εκκλησία μια ψαλμωδία, είπε ο Βαγγέλης.
- Έχεις δίκιο παιδί μου. Η λειτουργία θα τελειώσει σε 10 λεπτά.
- Ωραία μέχρι να τα πούμε οι δυο μας μπορούν οι υπόλοιποι να παρακολουθήσουν τη λειτουργία
και μετά να μας ξεναγήσει όλους μαζί ο δεύτερος;
Η Ρούλα ενθουσιάστηκε. Ο Χάρης κι ο Αντρέας κοίταξαν το Βαγγέλη με θανατηφόρο βλέμμα. Η
Ρούλα απευθύνθηκε στο Χάρη.
- Είχες πει ότι θ΄ ανάψεις ένα κερί.
- Δεν έχω ψιλά.
- Να δώσεις χοντρά!
Ο Χάρης έβγαζε καπνούς απ΄ τα αυτιά του... Παρόλα αυτά είπε.
- Άντε. Πάμε να προλάβουμε τη λειτουργία.
Ο Βαγγέλης με τον Αμβρόσιο αποχώρησαν. Για το Χάρη και τον Αντρέα η λειτουργία είχε τον
ατέλειωτο. Η αίσθηση του χρόνου είναι σχετική: Για παράδειγμα, πόσο διαρκεί ένα λεπτό; Η
συνηθισμένη απάντηση είναι «60 δευτερόλεπτα». Η απάντηση της σχετικότητας είναι: Αν κατουριέσαι
του θανατά, η διάρκεια ενός λεπτού εξαρτάται από έναν παράγοντα: Από ποια πλευρά της τουαλέτας
βρίσκεσαι!
Σ΄ ένα ημίωρο συναντήθηκαν όλοι στο κεντρικό σημείο του μοναστηριού. Η Ρούλα τους
αποχαιρέτισε. Δεν είχε άλλα περιθώρια χρόνου. Έτσι, ο πάτερ Αμβρόσιος, ο Χάρης, ο Βαγγέλης κι ο
Αντρέας ξεκίνησαν για την ξενάγηση στο μοναστήρι. Από κοντά και ο δεύτερος.
Πριν μπουν στην αίθουσα με τις εικόνες βρήκαν μαζεμένους απ’ έξω όλους τους μοναχούς. Ο
Χάρης, ο Βαγγέλης κι ο Αντρέας κοιτάζανε αυτούς τους ανθρώπους και προσπαθούσαν να
καταλάβουν, για ποιο λόγο έγιναν καλόγεροι. Νέοι άνθρωποι ανάμεσα στα 25 και στα 40. Μετά τις
τυπικές συστάσεις (όπου κανένας δεν θυμάται τ΄ όνομα του άλλου) πήρε το λόγο ο Αμβρόσιος.
- Τώρα έχουμε απαρτία.
- Όχι Γέροντα. Λείπει ο Ιωάννης. Είπε ο δεύτερος.
- Α, ναι. Έχει πάει στη Θεσσαλονίκη για ιατρικές εξετάσεις.
- Πόσο χρονών είναι ο Ιωάννης; ρώτησε ο Βαγγέλης.
- 28 απάντησε ο δεύτερος;
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- Και πώς το ξέρεις; ρώτησε ο Αμβρόσιος.
- Προχθές είχε γενέθλια.
Ο Αμβρόσιος πήρε ύφος κηρύγματος και μίλησε προς τους μοναχούς.
- Ένα μοναστήρι είναι σαν μια οικογένεια. Ιδιαίτερα αν είναι μικρό σαν το δικό μας. Όλοι κι όλοι
είμαστε 13. Στις οικογένειες υπάρχουν κοινά μυστικά. Μυστικά, διότι υποτίθεται ότι κανένας δεν τα
ξέρει. Κοινά, διότι όλοι τα γνωρίζουν. Όλοι εδώ γνωρίζουμε ότι πριν δύο μήνες μια από τις πολύτιμες
εικόνες μας, έχει αντικατασταθεί με αντίγραφο. Με τη μέθοδο του φίλου μας του Βυζαντινολόγου
ανακαλύψαμε ότι, ενώ εξωτερικά δεν υπήρχαν διαφορές, η μπογιά δεν ήταν 700σίων, αλλά 3 ετών.
Αυτά τα γνωρίζουμε όλοι, αλλά δεν τα συζητάμε. Αυτός είναι ο λόγος που κάλεσα αυτούς τους 3
ειδικούς που έχουν την καλοσύνη να μας βοηθήσουν. Πώς έγινε η κλοπή της εικόνας; Πώς έγινε το
αντίγραφο; Πού έγινε το αντίγραφο; Κι αυτός που το έκανε, είναι ανάμεσά μας; Ποιος είναι; Βέβαια
αυτά δεν είναι της ώρας. Προέχει να εξετάσουν οι ειδικοί την εικόνα.
Το ακροατήριο έμεινε σιωπηλό. Μια και η αίθουσα με τις εικόνες είχε ένα σταθερό κλιματισμό,
ήταν περιορισμένος ο αριθμός των ατόμων που μπορούσαν να μπουν. Έτσι ο Αντρέας και ο δεύτερος
μείνανε απ ΄έξω. Μπήκαν ο Αμβρόσιος, ο Χάρης και ο Βαγγέλης. Ο Αντρέας έπιασε κουβέντα με τον
δεύτερο.
- Αν επιτρέπεται πάτερ, πόσο χρονών είστε;
- 37
- Και από πότε μονάζετε;
- Από τα 27.
- Σ΄ αυτό το μοναστήρι;
- Όχι. Αρχικά ήμουν στην Τήνο. Εδώ ήρθα στα 32.
- Είσαστε λοιπόν εδώ 5 χρόνια.
- Ναι, τα κλείνω σε δυο μήνες.
- Πώς σας φαίνεται αυτή η ιστορία με την εικόνα;
- Τι να σας πω; Τα λόγια του Γέροντα ήταν κεραυνός εν αιθρία. Να το ΄χει κάνει κάποιος από εδώ
μέσα;
- Το «κεραυνός εν αιθρία»; Ο Γέροντας είπε ότι γνωρίζατε όλοι το γεγονός, αλλά κάνεις δε μίλησε.
Ο δεύτερος έμεινε σιωπηλός. Ο Αντρέας το προχώρησε.
- Ποιος επέβαλε το νόμο της σιωπής;
***
Παράλληλα, στην αίθουσα με τις εικόνες ο Αμβρόσιος εξηγούσε στο Χάρη την ιστορία και την αξία
τους. Ο Βαγγέλης είχε πέσει με τα μούτρα στις εικόνες και ειδικά στην ψεύτικη. Παρατήρησε ότι
διέφερε απ΄ όλες τις άλλες στο χρυσό χρώμα. Στις αυθεντικές το χρυσό πήγαινε προς το πορτοκαλί.
Στην ψεύτικη κιτρίνιζε. Δεν είπε λέξη. Κάποια στιγμή ο Χάρης ρώτησε τον Αμβρόσιο.
- Πόσον καιρό λείπει η αυθεντική εικόνα;
- Κάνεις δεν ξέρει. Ο Γάλλος, που ανακάλυψε την απάτη ήρθε πριν δύο μήνες. Δεν μπορούσε όμως
να γνωρίζει αν η εικόνα έλειπε ένα μήνα ή ένα χρόνο.
- Σωστά. Αλλά σκέφτομαι και κάτι ακόμα. Κάθε πότε μπαίνετε σ΄ αυτό το χώρο;
- Μια δυο φορές την εβδομάδα.
- Πάντα ο ίδιος μοναχός έρχεται;
- Ναι. Είναι ο μόνος που ξέρει να χειρίζεται το κλιματιστικό.
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- Θα μπορούσα να του μιλήσω;
- Είναι ο άνθρωπος που έχει πάει στη Θεσσαλονίκη.
Πάνω κει πετάχτηκε ο Βαγγέλης.
- Πατέρα Αμβρόσιε μπορώ να βγάλω την εικόνα για λίγο στο φως της μέρας; Εδώ δεν βλέπω καλά.
Ο Αμβρόσιος ένιωσε αμήχανος. Ο Χάρης τον συνέφερε.
- Αντίγραφο είναι πατέρα Αμβρόσιε. Αν το βγάλουμε για 5 λεπτά στο φως της μέρας τι θα πάθει;
Ο Αντρέας με τον δεύτερο τα λέγαν όταν είδαν τους τρεις άντρες να βγαίνουν από την αίθουσα. Την
εικόνα την κρατούσε ο Βαγγέλης ο οποίος κοίταζε μ΄ επιμονή το χρυσό χρώμα. Μέσα σε 5 λεπτά είχε
μπει και είχε βγει τρεις φορές από την αίθουσα των εικόνων. Όλοι τον κοίταζαν με απορία. Κάποια
στιγμή είπε στον δεύτερο.
- Έρχεστε λιγάκι μέσα;
Ο καλόγερος ακολούθησε. Ο Βαγγέλης τον ρώτησε αν διέκρινε κάποια διαφορά στο χρυσό χρώμα
των αυθεντικών εικόνων και του αντιγράφου. Πράγματι. Το χρυσό στο αντίγραφο ήταν πιο κίτρινο.
Όταν όμως βγήκαν έξω, το χρυσό ήταν ακριβώς στον ίδιο τόνο με τα αυθεντικά! Μάλιστα ο δεύτερος
πήρε το ρίσκο και ζήτησε την άδεια από τον Αμβρόσιο να ξεκρεμάσει μια από τις αυθεντικές, και να
την φέρει στο φως ώστε να κάνουν όλοι τη σύγκριση. Πέντε άνθρωποι: Ο Αμβρόσιος, ο Χάρης, ο
Αντρέας, ο Βαγγέλης και ο δεύτερος, είδαν το ίδιο πράγμα: Το χρυσό της εικόνας μέσα στην αίθουσα
έδειχνε κίτρινο. Στο φως της μέρας έδειχνε ακριβώς όπως τα αυθεντικά! Άρα το αντίγραφο έγινε σε
φωτεινό χώρο.
- Αφεντικό, εγώ ό,τι ήθελα το βρήκα, είπε ο Βαγγέλης. Όποτε θέλεις μπορούμε να φύγουμε.
- Μα να μη σας κεράσουμε τίποτα; ρώτησε ο Αμβρόσιος.
Χάρης, Αντρέας και Βαγγέλης αλληλοκοιταχτήκανε.
- Ευχαριστούμε πάτερ, αλλά ο Βαγγέλης έχει μια επείγουσα υποχρέωση στη Θεσσαλονίκη και
ήρθαμε μ΄ ένα αυτοκίνητο.
Ο Βαγγέλης μπήκε αμέσως στο κόλπο. Σε λίγα λεπτά, οι τρεις άντρες επέστρεφαν στη
Θεσσαλονίκη. Τώρα οδηγούσε ο Χάρης. Ο Βαγγέλης ήταν σε βαθιά σκέψη. Ο Αντρέας ήταν στο πίσω
κάθισμα και χάζευε απ΄ το παράθυρο.
- Κατάλαβες τίποτα Βαγγέλη;
- Πολλά αφεντικό. Αλλά θέλω λίγο χρόνο να ελέγξω κάποια πράγματα.
- Πόσο χρόνο;
- Μέχρι αύριο θα ξέρω.
- Και τι θα μάθεις Κυριακάτικα;
- Αφεντικό να τα πούμε αυτά αύριο στις 10 στο γραφείο;
- Επαναλαμβάνω: Από τώρα μέχρι αύριο τι θα έχεις μάθει και από πού;
- Μην ξεχνάς ότι υπάρχει και το διαδίκτυο.
- Αντρέα, εσύ κατάλαβες τίποτα;
Ο Αντρέας ήταν στην κοσμάρα του.
- Ε;
- Από το μοναστήρι κατάλαβες τίποτα;
- Δεν ξέρω. Απλά παρατηρήσεις έκανα.
- Κύριε Αντρέα. Έλατε αύριο μαζί μας στο γραφείο, είπε ο Βαγγέλης.
- Έχω και τίποτα καλύτερο να κάνω;
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8. Κυριακή βράδυ
Δέκα παρά τέταρτο το βράδυ στο διαμέρισμα του Χάρη. Ο Αντρέας ξαπλωμένος στον καναπέ καπνίζει
την πίπα του. Ο Χάρης έχει αράξει στην αγαπημένη του πολυθρόνα. Βλέπουν και οι δύο τον ΠΑΟΚ
στην τηλεόραση. Παίζει με τον Ολυμπιακό εκτός έδρας. Είναι και οι δύο ουδέτεροι. Ο ένας είναι Άρης
κι ο άλλος Παναθηναϊκός.
- Χάρη. Πεινάω. Να παραγγείλουμε κάτι;
- Τρελός είσαι ρε; Απόψε παίζει ο ΠΑΟΚ.
- Κι όταν παίζει ο ΠΑΟΚ δεν τρώμε;
- Όταν παίζει ο ΠΑΟΚ για να σου φέρουν 2 σουβλάκια θέλουν πάνω από μια ώρα. Σε χαλάει να
φτιάξουμε μια μακαρονάδα;
- Αν έχεις μακαρόνια...
- Άντε βρε σαχλαμάρα. Τα πάντα έχω. Πες μια μακαρονάδα και θα στη φτιάξω.
- Προς το παρόν βάλε νερό να βράσει.
- Βάλε εσύ βρε. Μόλις φάγαμε γκολ.
- Φάγατε; Ποιοι το φάγατε;
- Ο ΠΑΟΚ.
- Μα εσύ είσαι Άρης.
- Είμαι Άρης αλλά είμαι πάνω απ΄ όλα Θεσσαλονικιός. Δεν μου αρέσουν οι κώλο Αθηναίοι. Τα
στήνουν τα ματς.
- Μα δεν είναι Αθηναίοι. Πειραιώτες είναι.
- Δεν έχει σημασία. Το παιχνίδι είναι βοράς και νότος. Άντε, πάω να βάλω το νερό να βράσει. Τι
θέλεις; Σπαγκέτι ή ριγκατόνι;
- Βάλε όποιο βράζει πιο γρήγορα.
- Και τα δύο 11 λεπτά θέλουν.
- Κάνε τα λεπτά 9. Τα μακαρόνια σου, γίνονται λαπάς.
- Ωραία ρε μάγκα. Τράβα βράσε εσύ τα μακαρόνια και θα φτιάξω εγώ τη σάλτσα.
Έτσι, ο Χάρης βυθίστηκε στην πολυθρόνα του, άναψε ένα τσιγάρο και χάζευε το ματς. Ο Αντρέας
είχε πάει στην κουζίνα. Μέχρι να επιστρέψει ο ΠΑΟΚ είχε δεχθεί και 2 ο γκολ, από αμφισβητούμενο
πέναλτι. Ο Χάρης έβγαζε καπνούς. Κατέβασε εντελώς τον ήχο.
- Ρε αυτοί οι Αθηναίοι δεν παίζονται. Τα έχουν όλα στημένα.
- Οι Πειραιώτες.
- Όλοι μια φάρα είσαστε.
- Τώρα θα ξεκινήσουμε πόλεμο βορίων – νοτίων;
- Τι σάλτσα θέλεις;
- Έχεις υλικά για μια Αραμπιάτα;
- Τα πάντα έχω. Κάτσε να πάω να τη φτιάξω.
- Και το ματς;
- Θα το ακούω απ΄ το ραδιόφωνο.
Γύρω στις 11 είχαν αδειάσει από 2 πιάτα ο καθένας! Φάγανε στην κουζίνα. Έπιναν κι ένα υπέροχο
κόκκινο κρασί, που τους είχε δώσει ο συμφοιτητής τους. Την τηλεόραση την είχαν χαμηλώσει. Τα
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Ελληνικά ματς είναι καλύτερα να τ΄ ακούς παρά να τα βλέπεις.
- Ρε Χάρη. Σε παραδέχομαι. Η σάλτσα σου είναι φοβερή.
- Ναι, αλλά τα μακαρόνια ήταν σκληρά.
- Βρε ...Βόρειε: Είναι «αλντέντε» που λένε οι Ιταλοί. Αν τα έβραζες εσύ θα είχανε γίνει λαπάς.
Την ώρα που μάζευαν τα πιάτα χτύπησε το κινητό του Αντρέα.
- Είναι η Νάνσυ, είπε ο Αντρέας κοιτάζοντας το Χάρη με μάτια γέματα έκπληξη.
Ο Χάρης έκλεισε αμέσως το ραδιόφωνο και πήγε στο σαλόνι. Συνέχισε να παρακολουθεί το ματς απ
΄ την τηλεόραση αλλά με χαμηλωμένη τη φωνή. Ο Αντρέας έκλεισε την πόρτα της κουζίνας. Ήταν
πολύ αγχωμένος. Είχαν να μιλήσουν 4 μέρες.
- Γεια σου Νάνσυ.
Ακουγόταν κι εκείνη πολύ αγχωμένη.
- Πού είσαι;
- Στου Χάρη.
- Στη Θεσσαλονίκη;
- Πού αλλού;
Η φωνή της άρχισε να σπάει.
- Δηλαδή ...έφυγες.
- Δεν έφυγα για μετανάστης! Θα μείνω εδώ για λίγο καιρό, μέχρι να συνέλθω.
- Από τι;
- Έλα ρε Νάνσυ. Μην κάνεις το βλάκα.
- Ναι ...σιγά που χρειάζεσαι να συνέλθεις. Μια χαρά περνάτε με το χωρισμένο φίλο σου.
Ο Αντρέας κατάλαβε ότι είχε το πάνω χέρι και ανασυγκροτήθηκε.
- Νάνσυ, μου λες σε παρακαλώ για ποιο σκοπό με πήρες;
- Γιατί; Δεν κάνει να μιλάμε;
- Νάνσυ μου, πες μου σε παρακαλώ τι θέλεις.
- Βρήκα δύο απλήρωτους λογαριασμούς μας. Νόμιζα ότι ήσουν στην Αθήνα.
Τώρα είχε σπάσει εντελώς κι άρχισε να έχει λυγμούς.
- Νάνσυ, πού είσαι;
- Στο σπίτι μας.
- Μα εγώ νόμιζα ότι έχεις μετακομίσει.
- Δεν τα πήρα όλα. Τώρα είμαι στον καναπέ. Θα κοιμηθώ εδώ απόψε.
- Νάνσυ, είσαι πιωμένη;
- Είμαι.
- Και τι έχεις πιει;
- Ό,τι έχουμε στο σπίτι.
- Μα στο σπίτι έχουμε ένα σωρό ποτά!
- Πίνω ό,τι βρίσκω.
- Νάνσυ, σε παρακαλώ πάρε τη συνάδελφό μου την Εύη. Το έχεις το κινητό της.
- Δεν θέλω την Εύη. Εσένα θέλω.
Ο Αντρέας στριμώχτηκε άσχημα.
- Νάνσυ, θα σε πάρω σε 10 λεπτά. Νιώθω αιφνιδιασμένος.
Βγήκε στο σαλόνι. Ο Χάρης είχε αλλάξει κανάλι στην τηλεόραση αλλά την είχε χαμηλωμένη. Όταν
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είδε τον Αντρέα κατάλαβε πως δεν ήταν ώρα να μιλήσει, αλλά να τον ακούσει. Ο Αντρέας άναψε την
πίπα του και κάθισε στον καναπέ σαν τερματοφύλακας που είναι έτοιμος ν΄ αποκρούσει ένα πέναλτι.
Για λίγη ώρα έγινε σιωπή.
- Τι έγινε το ματς;
- Χάσανε.
- Α, τώρα έγινε "χάσανε";
- Βρε άσε τις μαλακίες και πες μου τι έγινε!
- Χάρη, ανησυχώ γιατί είναι πιωμένη, κι αυτή δεν έχει πολύ σχέση με το αλκοόλ.
Το Χάρη τον έπιασε το επαγγελματικό του.
- Δηλαδή, σαν τι φοβάσαι;
- Ξέρω γω; Μην κάνει καμιά μαλακία.
- Να την πάρω εγώ;
- Της είπα θα την ξαναπάρω σε 10 λεπτά.
- Πάντως φαίνεσαι πολύ αναστατωμένος. Ακόμα και την πίπα την έχεις αφήσει στο τραπέζι.
- Έκλαιγε. Ενώ χθες μετακόμισε, απόψε είναι στο σπίτι, είναι πιωμένη και μου λέει ότι με θέλει...
- Όπα! Τι λες ρε;
- Δεν ξέρω πώς να το χειριστώ.
- Πες της να σε πάρει αύριο το πρωί, αφού πιει καφέ.
- Δεν ξέρω...
- Ρε καρντάση, απ΄ την ημέρα που ήρθες δεν μου άνοιξες την καρδιά σου γι΄ αυτό το θέμα. Μόνο
μερικές επιφανειακές πληροφορίες μου έδωσες. Καιρό έχω να σε δω τόσο αναστατωμένο.
Ο Αντρέας έβαλε το πρόσωπο του στις παλάμες του.
- Ειλικρινά δεν μπορώ να σκεφτώ.
- Μου έχεις εμπιστοσύνη να σκεφτώ εγώ για σένα;
- Απόλυτη!
- Ωραία, άσε να την πάρω και να την πείσω να μιλήσετε αύριο το πρωί.
- Όχι. Θα την πάρω εγώ.
- Θα γίνεις χειρότερα.
Ο Αντρέας ήξερε ότι ο Χάρης είχε δίκιο.
- Ωραία. Πάρε την.
Ο Χάρης πήρε το κινητό του Αντρέα και βγήκε στο μπαλκόνι. Ο Αντρέας πήγε στο μπάνιο. Όταν
γύρισε, βρήκε το Χάρη να καπνίζει στην πολυθρόνα.
- Υπερβολικά μου τα ΄χεις πει ρε καρντάση. Έχει μείνει καθόλου κρασί;
- Μισό μπουκάλι. Πάω να το φέρω. Σε τι κατάσταση είναι;
- Κουρούμπελο. Σε 10 λεπτά θα έχει κοιμηθεί, αν δεν κοιμήθηκε κιόλας.
- Και τι σου είπε;
- Ό,τι λέει ...ένα κουρούμπελο.
- Δηλαδή;
- Ότι πονάει που την εγκατέλειψες, ότι...
- Τι πράγμα; Την εγκατέλειψα; Αυτή είναι τρελή!
- Μεθυσμένη είναι. Αλλά το μεθύσι βγάζει την αλήθεια.
- Λάθος! Το μεθύσι είναι αλλοιωμένη κατάσταση συνείδησης.
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- Δεν ξέρω τι λες εσύ, εγώ κατάλαβα ότι το έχει σκυλομετανιώσει που σου ζήτησε να χωρίσετε.
- Βάζεις στοίχημα ότι αύριο θα λέει άλλα;
- Όχι δεν βάζω. Όμως κι εσύ είσαι υπερβολικός. Την Τετάρτη σου λέει ότι θέλει να χωρίσετε και
την Πέμπτη έχεις έρθει εδώ. Άσε που τσιλημπούρδιζες με μια ...τσιλημπούρδα που είχες βρει στο
ιντερνέτ.
- Μα δεν είπε απλά ότι χωρίζουμε. Είχε ήδη κλείσει συνεργείο για να μεταφέρει τα πράγματά της.
- Καρντάση, υπεραντέδρασες.
- Τι λες βρε Χάρη; Από τη στιγμή που έμεινε έγκυος είχα δίπλα μου ένα παγόβουνο. Δεν σου μιλάω
σεξουαλικά (αστό αυτό να πάει στο διάολο). Ούτε να μιλήσουμε ήθελε, ούτε να κάνουμε παρέα, ούτε
τίποτα! Με το που γκαστρώθηκε έγινε άλλος άνθρωπος. Ο χωρισμός ήταν το κερασάκι. Για τόσο
μαλάκα μ΄ έχεις; Θα έφευγα και θα άφηνα τη δουλειά μου έτσι εύκολα; Ένας Θεός ξέρει τι με
περιμένει όταν γυρίσω.
- Οπότε καλό θα ήταν να γυρίσεις σύντομα.
- Τι λες καλέ; Θα γίνω θύμα στο ασανσέρ των συναισθημάτων στης; Αυτή τη μια στιγμή νιώθει
έτσι, την άλλη γιουβέτσι. (Ο Αντρέας έμεινε για λίγο σιωπηλός. Μετά άλλαξε θέμα).
- Αύριο έχουμε στις 10 «σύσκεψη» με το Βαγγέλη.
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9. Δευτέρα. Ο Αντρέας έχει γίνει ...ντέντεκτιβ
Ο Χάρης με τον Αντρέα μπήκαν στο γραφείο στις 10 ακριβώς. Ήταν και οι δύο «άρρωστοι» με τη
συνέπεια. Ο Βαγγέλης ήταν ήδη εκεί. Το γραφείο μοσχοβολούσε απ΄ τον φρέσκο καφέ που είχε
ετοιμάσει η Ρούλα, η οποία ήταν εκεί απ΄ τις 9.30. Ο Βαγγέλης ήρθε λίγο μετά από εκείνη.
- Ωραία μυρίζει εδώ μέσα Ρούλα, είπε ο Χάρης.
- Ναι γιατί ούτε ο Βαγγέλης ούτε εγώ καπνίζουμε. Μόλις αρχίσετε οι δυο τα πάφα – πούφα, θα σου
πω πώς θα μυρίζει. Και καλά ο Αντρέας με την πίπα. Αυτή τουλάχιστον μυρίζει ωραία. Θυμίζει
εκκλησία. Με το τσιγάρο έχουμε φλομώσει!
Ο Αντρέας ήταν έτοιμος να γεμίσει την πίπα του. Μόλις άκουσε τη Ρούλα την ξανάβαλε στην τσέπη
του.
- Κανένα νέο Ρούλα; ρώτησε ο Χάρης.
- Δύο: Μην ξεχάσεις να μου ξοφλήσεις τη ΔΕΗ. Επίσης πήρε πριν μισή ώρα ο πάτερ Αμβρόσιος
και ρώτησε αν θα αναλάβουμε την υπόθεση.
- Πάρε τον και πες του ότι θα του απαντήσουμε οριστικά στις 12: 00. Πάρε και τα 100 που σου
χρωστάω.
- 100,76 είναι αλλά, τέλος πάντων.
- Τι λες ρε εξηνταβελόνη; Θες πρωί – πρωί να μ΄ εκνευρίσεις; Δεν μ΄ εκνευρίζεις με τίποτα!
- Μ΄ αφού ουρλιάζεις.
Ο Αντρέας με το Βαγγέλη δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν το γέλιο τους. Ο Χάρης πήρε χαμπάρι
ότι υπεραντέδρασε.
- Λοιπόν, ας τ΄ αφήσουμε αυτά. Άντε να μιλήσουμε για το μοναστήρι.
- Να μείνω κι εγώ μαζί σας; ρώτησε η Ρούλα.
Ο Χάρης την κοίταξε μ΄ ένα διφορούμενο βλέμμα.
- Θα σου κοστίσει ένα Ευρώ. Άσε την πόρτα του γραφείου σου ανοιχτή, για ν΄ ακούμε το τηλέφωνο
κι έλα.
Οι 4 μαζεύτηκαν γύρω από ένα στρογγυλό τραπέζι. Το δωμάτιο είχε ήδη γεμίσει καπνό. Η Ρούλα
άνοιξε τα παράθυρα. Ο αέρας πήρε τα χαρτιά που είχε μπροστά του ο Βαγγέλης κι ο ταλαίπωρος έτρεχε
να τα μαζέψει. Ο Χάρης κι ο Ανδρέας δεν είχαν χαρτιά μπροστά τους. Η Ρούλα είχε ένα μικρό
τετράδιο. Ήταν το «πρόχειρό» της όπως το αποκαλούσε. Την κουβέντα την ξεκίνησε ο Χάρης.
- Λέω να μην καταλήξουμε σε πρόωρα συμπεράσματα. Να ξεκινήσουμε πρώτα με τις παρατηρήσεις
μας.
Πετάχτηκε η Ρούλα και ρώτησε το Βαγγέλη.
- Καλέ, τι σ΄ έπιασε και με το που φτάσατε, άρπαξες τον παπά απ΄ τα γένια να πάτε αμέσως στο
γραφείο του;
- Ήθελα να δω αν είναι συνεργάσιμος. Ήθελα επίσης να ελέγξω κάποια πράγματα, πριν προλάβουν
οι άλλοι μοναχοί να πληροφορηθούν για την παρουσία μας.
- Και τι έλεγξες; ρώτησε η Ρούλα.
- Ζήτησα απ΄ τον παπά να μου δείξει το βιβλίο κινήσεων του μοναστηριού. Ποιος ήρθε, πότε ήρθε,
από πού ήρθε, ποιος πέθανε κ.λπ. Ο δεύτερος ήρθε πριν 5 χρόνια από ένα μοναστήρι της Τήνου. Ήταν
εκεί από τα 27 του έχοντας σπουδάσει συντηρητής εικόνων. Μάλιστα συντηρούσε τις εικόνες που
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υπάρχουν στην πινακοθήκη της Παναγίας της Τήνου.
- Τι λες βρε θηρίο; είπε ο Χάρης. Και γιατί έφυγε από κει;
- Αυτό δεν το ξέρω αφεντικό. Βρήκα όμως και κάτι άλλο. Ενώ σε όλους τους μοναχούς το βιβλίο
κατέγραφε τι σπουδές είχαν κάνει, σ΄ έναν έγραφε «Σχολή Τήνου».
- Και λοιπόν; ρώτησε πάλι ο Χάρης.
- Αυτός αφεντικό ήταν ο καλόγερος που έλειπε όταν ήρθαμε γιατί είχε πάει για ιατρικές εξετάσεις.
- Πιστεύεις ότι κάτι παίζει εκεί Βαγγέλη; ρώτησε ο Αντρέας.
- Ήρθαν και οι δύο από την Τήνο. Πριν πέντε χρόνια ο 37χρονος και πριν τέσσερα χρόνια ο
28χρονος. Η εικόνα έχει μπογιά 3 ετών. Άρα, έγινε αφού είχαν έρθει αυτοί οι δύο.
- Και μάλιστα το αντίγραφο έγινε στο φως της μέρας πρόσθεσε ο Χάρης. Για να γίνει το αντίγραφο
έπρεπε η εικόνα να είχε μεταφερθεί κάπου που είχε φως. Ο Αμβρόσιος μου είπε ότι υπάρχει μόνον ένας
καλόγερος που επιθεωρεί το χώρο και τον κλιματισμό, δυο φορές την εβδομάδα.
- Και ποιος είναι αυτός; ρώτησε η Ρούλα.
- Και πάλι ο Ιωάννης που έλειπε στη Θεσσαλονίκη.
Τον κοίταξαν και οι τρεις εντυπωσιασμένοι. Ο Βαγγέλης πήρε φόρα.
- Υποψιάστηκα μήπως είναι ζωγράφος. Μπήκα λοιπόν στο ιντερνέτ σε όλες τις
σχολές καλών τεχνών κι έψαξα.
Εκείνη την ώρα χτύπησε το τηλέφωνο του γραφείου. Η Ρούλα σηκώθηκε. Κοίταξε τον Βαγγέλη.
- Κακομοίρη μου μην πεις τίποτα άλλο μέχρι να έρθω.
Ο Βαγγέλης την αγνόησε και συνέχισε.
- Στο μοναστήρι τον λένε Ιωάννη. Το «κατά κόσμο» όνομά του είναι Γιάννης Δελατόλας.
- Αυτό πάλι πού το βρήκες;
- Τι πού το βρήκα αφεντικό; Γιατί πήγα στο γραφείο του παπά; Τώρα άκου τι βρήκα στο ιντερνέτ:
Ο τύπος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Τήνο. Ήταν πάντα κοντά στα εκκλησιαστικά. Στα 18 του,
πέρασε στη σχολή καλών τεχνών της Θεσσαλονίκης Οι παπάδες της Τήνου θαύμαζαν το ταλέντο του
στην αγιογραφία και του έδωσαν υποτροφία. Αποφοίτησε όταν ήταν 23 ετών. Το πώς βρέθηκε εδώ, δεν
το ξέρω. Προς το παρόν αυτά ξέρω. Όχι ξέρω κάτι ακόμα: Όταν αποφοίτησε από τη σχολή επέστρεψε
στην Τήνο. Έγινε καλόγερος. Έμεινε εκεί ένα χρόνο και ήρθε εδώ πριν από 4 χρόνια, δηλαδή όταν ήταν
24 ετών. Σήμερα είναι 28 κι έχει προβλήματα υγείας ή λέει ότι έχει.
- Τον δεύτερο τον ήξερε απ΄ την Τήνο; ρώτησε ο Χάρης.
- Πολύ καλή ερώτηση αφεντικό, είπε ο Βαγγέλης.
Έπεσε λίγη σιωπή.
- Έχω εντυπωσιαστεί Βαγγέλη, είπε ο Αντρέας. Εσύ την έχεις ήδη εξιχνιάσει την υπόθεση!
- Όχι κύριε Αντρέα. Λείπουν κομμάτια. Άλλο υποθέτω, άλλο αποδεικνύω. Αυτό το έμαθα καλά εδώ
μέσα. Όμως, εσύ κύριε Αντρέα τι κατάλαβες απ΄ την επίσκεψή μας;
- Εγώ, αν θυμάσαι δεν μπήκα στην αίθουσα μαζί σας. Μίλησα με τον δεύτερο. Όπως ήδη ανέφερες,
μου είπε ότι είναι πέντε χρόνια εδώ. Μου είπε για την Τήνο αλλά πολύ επιφανειακά ...
- Και τι συμπέρασμα έβγαλες;
- Κανένα. Απλώς παρατήρησα την ώρα που κρατούσε το αντίγραφο στο φως του ήλιου - ενώ
εξωτερικά έδειχνε γαλήνιος - τα νύχια του ήταν φαγωμένα μέχρι τις ρίζες. Δεν το είχα προσέξει όταν
μιλούσαμε. Ένα ακόμη που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι την ώρα που συγκρίναμε το χρυσό χρώμα τα
βλέφαρά του άρχισαν ν΄ ανοιγοκλείνουν πολύ γρήγορα.
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Εκείνη την ώρα μπήκε η Ρούλα. Μιλούσε χαμηλόφωνα.
- Είναι ο κύριος Τσακίδης, ο βιομήχανος.
Ο Χάρης σηκώθηκε και πήγε να μιλήσει στο τηλέφωνο. Η Ρούλα ρώτησε το Βαγγέλη.
- Τελικά τι ανακάλυψες;
- Πολλά βρε Ρούλα. Θα σου τα πω μετά. Άσε όμως να ρωτήσω τον κύριο Αντρέα αν κατάλαβε
τίποτ΄ άλλο.
- Εκείνο που παραμένει αναπάντητο Βαγγέλη, είναι ποιος επέβαλε το νόμο της σιωπής. Για ποιο
σκοπό το έκανε;
- Για να προστατέψει τον εαυτό του.
- Και ποιος είναι σε θέση να το κάνει;
- Όποιος έχει την πληροφορία.
Εκείνη την ώρα επέστρεψε ο Χάρης.
- Έχασα τίποτα;
- Μισό λεπτό Χάρη μου. Ο Αντρέας γύρισε προς τον Βαγγέλη.
- Και ποιος είχε την πληροφορία;
- Μ ΄αυτά τα είπαμε κύριε Αντρέα: Ο Γιάννης Δελατόλας. Τηνιακός. Πέρασε στη σχολή καλών
τεχνών σαν εξαιρετικό ταλέντο. Αποφοίτησε στα 23. Επέστρεψε στην Τήνο. Εκεί έγινε καλόγερος.
Ήρθε εδώ μετά από ένα χρόνο. Ήταν 24. Σήμερα είναι 28.
- Ρούλα μου, πάρε σε παρακαλώ τον Αμβρόσιο και πες του ότι θ΄ αναλάβουμε την υπόθεση. Το
απόγευμα στις 6 περιμένουμε το βιομήχανο Τσακίδη.
Η Ρούλα πήγε να τηλεφωνήσει.
- Τι εννοείς περιμένουμε; ρώτησε ο Αντρέας.
- Εσύ κι εγώ. Ο Βαγγέλης έχει δικές του δουλειές και η Ρούλα δικές της.
- Κι εμένα με ρώτησες;
- Σιγά που θα σε ρωτήσω! Τι άλλο καλύτερο έχεις να κάνεις; Να κάτσεις στο σπίτι μου και να μιλάς
με τη Νάνσυ; (Παύση) Αλήθεια, δεν τηλεφώνησε. Τι ώρα είναι;
- 12 παρά 20 είπε ο Βαγγέλης. Αφεντικό πρέπει να την κάνω. Στις 12 πρέπει να είμαι στην Τούμπα
για την υπόθεση με τον πιτσιρικά.
- Πω ρε γαμώτο! Το ξέχασα τελείως. Φύγε σφαίρα. Όσο για το μοναστήρι τα ξαναλέμε. Είμαστε σε
καλό δρόμο.
- Αφεντικό, μήπως σου περισσεύουν καθόλου λεφτά;
Ο Χάρης χλώμιασε.
- Πόσον καιρό έχεις να πληρωθείς Βαγγέλη;
- Ε ...όχι και πολύ. Κάπου δέκα μέρες.
- Και γιατί δεν μιλάς;
- Μα μόλις μίλησα αφεντικό!
- Εννοώ, γιατί δεν μίλησες όλες αυτές τις μέρες.
- Γιατί είχαμε άλλες προτεραιότητες αφεντικό.
- Ποιος το είπε αυτό;
- Ποιος το είπε; Κάνεις δεν το είπε. Μόνος μου το σκέφτηκα.
- Ξέρω ποιος το είπε Βαγγέλη: Η Ρούλα.
Ο Χάρης σηκώθηκε να πάει να της τα ψάλλει. Ο Βαγγέλης τον σταμάτησε.
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- Σε παρακαλώ αφεντικό. Μη μας χαλάσεις τη σχέση. Δεν θέλω φράγκο. Μου τα δίνεις αύριο.
Εκείνη τη στιγμή ο Αντρέας, που παρακολουθούσε τη σκηνή έβγαλε 200 Ευρώ και τα πρότεινε στο
Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης κοίταξε το Χάρη. Ο Χάρης του είπε «παρτά». Έτσι, ο Βαγγέλης τα πήρε κι
εξαφανίστηκε.
Μόλις έφυγε, χτύπησε το κινητό του Χάρη. Ήταν η Ρίτα, η φίλη της κοπέλας του της Λένας, με την
οποία είχαν βγει βράδυ οι τέσσερίς τους, και την επέστρεψε στο σπίτι της ο Αντρέας. Του λέρωσε και
το πουκάμισο με δάκρυα και ρίμελ... O Χάρης πήγε στο διπλανό δωμάτιο. Ο Αντρέας άναψε την πίπα
του και αναρωτιόταν γιατί δεν τον είχε πάρει τηλέφωνο η Νάνσυ. Ο Χάρης γύρισε σ΄ ένα λεπτό.
- Αντρίκο, πες αλεύρι.
- Σε πήρε ή Νάνσυ;
- Όχι. Η Ρίτα με πήρε.
- Και λοιπόν;
- Μου ζήτησε το κινητό σου. Δεν της το έδωσα. Είπα ότι θα σου δώσω το δικό της. Περιμένει να
την πάρεις.
- Και τι θέλει;
- Ξέρω γω; Μπορεί να θέλει ψυχολόγο. Είσαι και ωραίος άντρας...
- Έλα, άσε τις μαλακίες. Δεν είμαι σε φάση για τέτοια.
- Ξέρεις βρε πόσοι άντρες θέλουν τη Ρίτα; Άλλο αν είναι ακόμα κολλημένη με τον τύπο που
παντρεύτηκε.
- Ωραία. Θα την πάρω. Εσύ τι θα κάνεις;
- Εδώ θα είμαι. Το απόγευμα περιμένω τον βιομήχανο. Είναι η δεύτερη φορά που έρχεται. Έχω να
τον δω 3 χρόνια. Θέλω να δω το αρχείο του και να φρεσκάρω τη μνήμη μου.
Ο Αντρέας πήρε το κινητό του και βγήκε στο χολ. Ο Χάρης άνοιξε τον υπολογιστή του για να βρει
το αρχείο του βιομήχανου. Σε λίγα λεπτά, ο Αντρέας επέστρεψε.
- Χάρη, μου είπες ότι απόψε το βράδυ θα δεις τη Λένα. Σωστά;
- Ναι θα έρθει από το σπίτι.
- Όμως εμείς στις 6 περιμένουμε τον βιομήχανο.
- Ναι. Τον Τσακίδη.
- Ωραία. Μπορώ να δω εγώ τη Ρίτα στο γραφείο το βράδυ στις 9;
- Στο γραφείο δεν έχει κρεβάτι.
- Στάματα τις βλακείες. Ζήτησε επαγγελματικό ραντεβού.
- Με ή χωρίς;
- Τι εννοείς;
- Το ζήτησε με ή χωρίς ερωτόνια;
- Δεν ξέρω τι μου λες. Το θέμα είναι αν μπορείς να μου διαθέσεις το γραφείο.
- Να στο δώσω. Κανένα πρόβλημα. Με τον βιομήχανο θα έχουμε ξεμπερδέψει το πολύ στις 7.30.
Πάμε μετά στο σπίτι. Στις 9 θα έρθει η Λένα. Έχουμε να το κάνουμε μια εβδομάδα. Άρα 8.30 φεύγεις
και περιμένεις τη Ρίτα εδώ στις 9.00. Βέβαια έχω τις αντιρρήσεις μου.
- Δηλαδή;
- Γιατί δεν πάτε κάπου έξω; Έχει πολύ όμορφη βραδιά.
- Διότι καλέ μου Χάρη αν το κάνω έτσι, ούτε λεφτά θα πάρω για τη συνεδρία ούτε θα γλιτώσω το
λογαριασμό.
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- Πάσο ρε Αντρέα. Είσαι πραγματικά επαγγελματίας. Εγώ όμως πιστεύω ότι σε γουστάρει.
- Με γουστάρει ή όχι, εγώ είμαι ακόμα μπερδεμένος με τη Νάνσυ.
Ο Αντρέας τηλεφώνησε στη Ρίτα και κανονίσανε να τα πούνε στο γραφείο του Χάρη στις 9.00
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10. Ο Βιομήχανος Τσακίδης.
Ο βιομήχανος Τσακίδης ήρθε ακριβώς στην ώρα του. Ήταν γύρω στα 60. Φορούσε γκρίζο κουστούμι
με γαλάζια γραβάτα. Άσπρα κοντά μαλλιά με κλασική χωρίστρα. Είχαν συνεργαστεί πριν 3 χρόνια με
το Χάρη για μια υπόθεση κλοπής στη βιομηχανία του. Ο Χάρης (χάρη στο Βαγγέλη) το διελεύκανε σ΄
ένα μήνα. Ο βιομήχανος κοίταξε τον Αντρέα αμήχανα. Ο Χάρης του εξήγησε ότι ήταν φίλος και
ψυχολόγος και τον διαβεβαίωσε ότι θα μπορούσε να είναι χρήσιμος. Ο Τσακίδης θυμήθηκε ότι είχε δει
τον Αντρέα στην τηλεόραση. Έτσι δεν υπήρχε πρόβλημα να μιλήσει. Αφού είπαν τα «περί ανέμων και
υδάτων» μπήκε στο θέμα.
- Θυμάσαι Χάρη την υπόθεση της κλοπής;
- Αν θυμάμαι λέει! Τελικά σας έκλεβε ο συνεταίρος.
- Ο ένας απ ΄τους δυο. Με τον άλλο είμαστε ακόμα μαζί. Όπως είναι φυσικό η συνεργασία μας μαζί
του τελείωσε. Σε έξι μήνες έστησε δική του βιομηχανία στη Βουλγαρία.
- Με ποιο αντικείμενο; ρώτησε ο Αντρέας.
- Ηλεκτρικά είδη οικιακής χρήσεως: Αερόθερμα, τοστιέρες, μίξερ και τα συναφή. Ό,τι ακριβώς
φτιάχνω κι εγώ.
- Λοιπόν; ρώτησε ο Χάρης.
- Εδώ κι ενάμισι χρόνο, έχουμε το έξης φαινόμενο: Ετοιμαζόμαστε να λανσάρουμε ένα καινούργιο
προϊόν στην αγορά. Ένα μήνα πριν από μας, το κυκλοφορεί αυτός και μάλιστα σε χαμηλότερη τιμή!
- Τη χαμηλότερη τιμή την καταλαβαίνω. Όμως πώς καταφέρνει να βγαίνει στην αγορά πριν από
σας; ρώτησε ο Χάρης.
- Σίγουρα κάποιος από μας τον τροφοδοτεί με τα σχέδια.
- Υποψιάζεστε κάποιον; ρώτησε ο Χάρης.
- Όλους, έκτος από τον συνέταιρό μου.
- Πόσους δηλαδή υποψιάζεστε;
- Toν υποδιευθυντή, την προσωπική του γραμματέα, τον οικονομικό διευθυντή, τον διευθυντή
πωλήσεων και τον οδηγό του που τον ακούει μέσα στο αυτοκίνητο να μιλάει στο κινητό. Tους
υποψιάζομαι όλους.
- Δηλαδή μιλάμε για πέντε άτομα, είπε ο Χάρης.
- Αυτούς υποψιάζομαι.
- Κύριε Τσακίδη, εσείς δεν έχετε γραμματέα;
- Και βέβαια έχω.
- Οδηγό έχετε;
- Όχι. Μου αρέσει να οδηγώ. Μα γιατί με ρωτάτε;
- Διότι υποψιάζεστε τη γραμματέα ή τον οδηγό των άλλων αλλά δεν υποψιάζεστε τη γραμματέα
σας.
Ο Τσακίδης έμεινε σιωπηλός. Έβγαλε ένα πακέτο τσιγάρα.
- Όχι ρε παιδιά! Αποκλείεται. Μπορώ να καπνίσω;
- Πόσα χρόνια την έχετε; ρώτησε ο Αντρέας.
- Επτά!
Η συζήτηση κράτησε περίπου μια ώρα. Ο Χάρης ανέλαβε να κάνει ένα σχέδιο διερεύνησης του
θέματος και να το προτείνει στον Τσακίδη σε 3 μέρες.
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11. Ανδρέας – Ρίτα
Η Ρίτα χτύπησε το κουδούνι στις 9 παρά 5. Ήταν πραγματικά όμορφη. Το βράδυ που βγήκαν με το
Χάρη και τη Λένα δεν είχε βάλει τα δυνατά της. Απόψε ήρθε με «όλα έξω». Κοντή φούστα, μεγάλο
ντεκολτέ, μαλλιά από κομμωτήριο και άρωμα που το μύριζες από 2 μέτρα. (Δεν είναι «κακό» στη
γυναίκα το άρωμα να προηγείται. Στους άντρες προτιμώ να έπεται: Αν δεν σε πλησιάσει να μη σε
μυρίσει).
Δέκα λεπτά πριν έρθει η Ρίτα, είχε πάρει τον Αντρέα η Νάνσυ και του είπε πως προτίθεται να έρθει
στη Θεσσαλονίκη. Ο Αντρέας θορυβήθηκε.
- Νάνσυ δεν είμαι έτοιμος για κάτι τέτοιο.
- Ο μόνος λόγος που θα έρθω, είναι για να σου πω από κοντά ότι δεν θέλω να σε ξαναδώ!
Ο Αντρέας κατάλαβε ότι η Νάνσυ τα είχε κοπανίσει. Έτσι, ηρέμησε.
- Πού είσαι τώρα;
- Σπίτι μας! Πού αλλού να είμαι; Να γυρνοβολάω στη Θεσσαλονίκη;
- Καλά Νάνσυ μου. Θα σου τηλεφωνήσω εγώ αύριο το πρωί. Τα βράδια δεν εμπιστεύομαι τα
συναισθήματά σου.
- Σιγά που σε νοιάζει.
- Καληνύχτα Νάνσυ.
Λίγα λεπτά αργότερα ήρθε το ...χριστουγεννιάτικο δέντρο που λεγόταν Ρίτα. Κάθισαν σε δύο
κοντινές πολυθρόνες.
- Απόψε ο Χάρης θα δει τη δικιά του, είπε η Ρίτα.
- Το ξέρω. Γι΄ αυτό το λόγο μας διέθεσε το γραφείο του.
- Δεν πάμε καλύτερα κάπου έξω;
- Ρίτα, εξήγησε μου σε παρακαλώ τι ακριβώς θέλεις από μένα;
- Εσένα. Δεν μου έχει φερθεί άντρας όπως μου φέρθηκες εσύ το Σαββατόβραδο. Μάλιστα να με
φέρεις να σε πλύνω και το πουκάμισο.
- Ρίτα μου σαν άντρας είμαι τραυματίας. Σαν ψυχολόγος, αυτές τις μέρες δεν ξέρω πόσο καλός
μπορώ να είμαι.
Η Ρίτα τον κοίταξε εντελώς ερωτικά.
- Το «άντρας» άστο. Σε κάνω άντρα ό,τι ώρα θέλω! Ο ψυχολόγος μ΄ ενδιαφέρει.
- Μπορείς να με κάνεις ψυχολόγο;
- Όχι!
Ο Αντρέας έμεινε σιωπηλός και άναψε την πίπα του. Τι όμορφα που ήταν τα πόδια της! Τι όμορφο
πρόσωπο.
- Ωραία. Τι θέλεις από μένα σαν ψυχολόγο;
Η Ρίτα εξακολουθούσε να εκπέμπει ερωτόνια. Μάλιστα σήκωσε τη φούστα της η οποία ήταν ήδη
κοντή.
- Να ξεκαθαρίσω τι θα κάνω με το γάμο μου.
- Κι ο σύζυγος σου πού είναι απόψε;
Η Ρίτα σοβάρεψε και σκοτείνιασε.
- Στη Βουλγαρία. Έχει πάει για ...δουλειά.
- Γιατί το λες μ΄ αυτό το ύφος;
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- Διότι αν ήταν δουλειά, δεν είχε κανένα λόγο να διανυκτερεύσει εκεί. Είμαστε δυο βήματα από τη
Βουλγαρία.
Η συζήτηση συνεχίστηκε. Η Ρίτα μιλούσε κι έκλαιγε. Ευτυχώς αυτή τη φορά υπήρχαν
χαρτομάντιλα και το πουκάμισο του Αντρέα γλίτωσε. Τα τελευταία λεπτά η Ρίτα είχε ηρεμήσει. Ο
Αντρέας πήρε το λόγο.
- Ρίτα, έχει πάει δέκα η ώρα και θα ήθελα πριν τελειώσουμε...
- Τι;! Θα μ΄ αφήσεις μόνη μου απόψε;
Ο Αντρέας αιφνιδιάστηκε και ένιωσε για λίγο αμήχανος.
- Είχα την εντύπωση πως αυτό που κάνουμε είναι μια επαγγελματική συνεδρία. Δεν υπολόγισα
ότι...
- Η συνεδρία έληξε. Να με πεις και τι σε χρωστάω.
- Κάτσε βρε Ρίτα. Δεν είναι τα λεφτά το θέμα. Και η συνεδρία δεν έληξε. Όπως σου είπα και πριν,
θα ήθελα πριν κλείσουμε τη συζήτηση να μου πεις τι συμπεράσματα έβγαλες.
- Και μετά θα με διώξεις;
- Όχι βρε. Απλά περιμένω να με πάρει ο Χάρης στις 10.30 για να κανονίσουμε τι θα γίνει.
- Θα πάμε για φαγητό οι 4 μας.
- Πού το ξέρεις.
- Αφού εγώ το κανόνισα!
- Καλά όλ΄ αυτά. Πες μου τι συμπέρασμα έβγαλες απ ΄την κουβέντα μας.
Η Ρίτα μελαγχόλησε και πάλι.
- Πολύ άσχημο συμπέρασμα: Από 16 χρονών οι άντρες μου την πέφτουν σαν τις μέλισσες. Ποτέ δεν
κατάφερα να κρατήσω το ενδιαφέρον τους για όσο χρόνο ήθελα εγώ. Πάντα αυτοί έφευγαν πρώτοι.
Πρώτη φορά παντρεύτηκα στα 28. Ο τύπος με απατούσε με την αδελφή μου που ήταν και παντρεμένη
πανάθεμά τη. Στα 30 χώρισα. Με είχε πιάσει και η ανάγκη να κάνω παιδί. Βολόδερνα για λίγα χρόνια
δεξιά κι αριστερά μέχρι που στα

32 παντρεύτηκα. Τώρα είμαι 38. Εδώ και τρία χρόνια νιώθω

παραμελημένη και σαν άνθρωπος και σαν γυναίκα. Θα μου πεις «Φταίει αυτός που σε βαρέθηκε;».
Η Ρίτα σταμάτησε να μιλάει. Έπιασε την τσάντα της.
- Τι σου χρωστάω;
- Ο Αντρέας της είπε το ποσό που χρεώνει στην έδρα του.
- Ακριβούτσικος είσαι, του είπε χαριτωμένα.
- Για τη Θεσσαλονίκη, ναι. Για την Αθήνα, οι τιμές μου είναι κανονικές.
Ο Αντρέας δεν ήθελε στα 20 λεπτά που απέμεναν μέχρι να τηλεφωνήσει ο Χάρης η συνάντηση να
πάρει «άλλο» χαρακτήρα. Έτσι του ήρθε μια ιδέα.
- Ρίτα, είσαι να παίξουμε;
- Το γιατρό;
- Ρίτα σοβαρέψου. Σου μιλάω για ένα ψυχολογικό παιχνίδι που σκαρφίστηκε πριν πολλά χρόνια ο
Karl Jung (1876-1961). Θα σου λέω μια λέξη και θα μου λες την πρώτη που σου ΄ρχεται στο νου.
Πάμε:
- Τραπέζι.
- Καρέκλα.
(Στο σημείο αυτό, κάνω ως συγγραφέας μια μικρή παρέμβαση. Το τεστ αυτό το καταλαβαίνεις
καλύτερα με την παρακάτω μέθοδο). «Χρόνος αντίδρασης» σημαίνει πόσος χρόνος περνά μέχρι ν’
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απαντήσει. Γι’ αυτό ο ψυχολόγος έχει χρονόμετρο.
Αντρέας

Ρίτα

Χρόνος Αντίδρασης

Μαχαίρι

Φαΐ

3¨

Μητέρα

Χοντρή

2¨

Πέος

Οργασμός

18¨

Αυτοκίνητο

Δόση

9¨

Πατέρας

Κρασί

5¨

Μουνί

Σέρνει καράβι

2¨

Άντρας

Πόνος

10¨

Αδελφή

Προδοσία

35¨

Εκείνη τη στιγμή χτύπησε το τηλέφωνο της Ρίτας. Ήταν η Λένα. Κανόνισαν σε 10 λεπτά να
βρεθούν οι 4 σ΄ ένα μπαράκι δίπλα στο γραφείο του Χάρη.
- Και δε με λες ...γιατρέ, τι λέει το τεστ; Θα ζήσω;
- Το τεστ αν το πάρουμε απ ΄την αρχή, δηλαδή από τη λέξη «μαχαίρι», μέχρις ενός σημείου λέει τα
έξης:
 Δεν αισθάνεσαι ή δεν αντιλαμβάνεσαι το θυμό σου. Δεν είσαι επιθετική.
 Τι επιθετική καλέ; Εγώ συνέχεια κλαίω.
- Ναι, αλλά το ρίχνεις στο φαΐ.
- Αυτό σωστό
 Πώς και δεν παχαίνεις;
 Η μάνα μου ήταν χοντρή.
 Μέχρι τα 22 είχες οργασμικές δυσκολίες. Το συμπέρασμα βγαίνει από το χρόνο αντίδρασης. 18
δευτερόλεπτα.
- Ποια 22; Ακόμα και σήμερα μερικές φορές ζορίζομαι.
- Έχεις άγχος να ξοφλήσεις το αυτοκίνητο.
- Μόλις το ξόφλησα.
- Ο Πατέρας σου ήταν πότης.
- Τι πότης καλέ; Μπεκρής ήταν. Όμως καλός άνθρωπος. Μεθούσε και όλο γελούσε.
- Πιστεύεις ότι το μουνί σέρνει καράβι.
- Εξαρτάται ποια το έχει, και πώς το χρησιμοποιεί.
- Κι εσύ;
- Εγώ το έχω, αλλά στο πώς το έχω χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα ...βράσε ρύζι.
- Βρε συ. Πρέπει να φύγουμε. Θα πάμε με τα πόδια.
- Και τα υπόλοιπα;
- Στα γρήγορα: Οι άντρες σ΄ έχουν πονέσει αλλά με την αδελφή σου μέχρι να πεις τη λέξη
«προδοσία» σου πήρε 35¨.
- Και τι σημαίνει αυτό;
- Θα στα πω στο δρόμο.
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11. Καλώς την!
Το επόμενο πρωί ο Αντρέας ξύπνησε στις 10 με πονοκέφαλο. Είχε ανακατέψει τα ποτά. Μέχρι να
γυρίσουν με το Χάρη στο σπίτι είχε φτάσει 1.30. Έψαξε το Χάρη για να του ζητήσει μια ασπιρίνη.
Βρήκε ένα σημείωμα: «Πρέπει να πάω επειγόντως στο γραφείο. Θα τηλεφωνηθούμε». Ο Αντρέας πήγε
να φτιάξει έναν καφέ. Μόλις τον ετοίμασε, ανακάλυψε ότι είχε μείνει από καπνό. Αγχώθηκε: Ο Χάρης
λείπει, καπνό δεν έχει, αμάξι δεν έχει. Τηλεφώνησε στο Χάρη.
- Μην ανησυχείς καρντάση. Σε 10 λεπτά θα είναι εκεί ο Βαγγέλης με τον καπνό σου. Έχει δουλειά
στη γειτονιά μας.
Πράγματι, σε ένα τέταρτο χτύπησε το κουδούνι της πόρτας. Ο Αντρέας άνοιξε. Ήταν η Νάνσυ!
Ντυμένη δήθεν ατημέλητα. Από μαλλιά και βάψιμο, καθόλου ατημέλητη. Ο Αντρέας τα ‘χασε.
- Καλώς την!
- Μπορώ να περάσω;
Ο Αντρέας έβαλε στη Νάνσυ έναν καφέ. Δεν πρόλαβαν να καθίσουν όταν χτύπησε ξανά το
κουδούνι της εξώπορτας. Ήταν ο Βαγγέλης. Ο Αντρέας του άνοιξε με ανακούφιση. Επί τέλους είχε τον
καπνό του. Κράτησε όμως την πόρτα μισόκλειστη για να μη δει ο Βαγγέλης τη Νάνσυ.
- Κυρ Αντρέα, το αφεντικό είπε ότι το μεσημέρι γύρω στη 1:00 θα σε χρειαστεί.
- Καλά θα του τηλεφωνήσω. Τι σου χρωστάω;
Μόλις έφυγε ο Βαγγέλης, ο Αντρέας επέστρεψε στη θέση του και γέμισε την πίπα του. Η Νάνσυ,
δήθεν ξεφύλλιζε ένα περιοδικό. Έγινε μια μικρή σιωπή. Σ΄ αυτές τις περιπτώσεις αυτός που έχει
περισσότερο άγχος, μιλάει πρώτος.
- Λοιπόν Νάνσυ. Ποιος καλός άνεμος σ΄ έφερε εδώ;
- Έχεις καταλάβει ότι είμαι πιωμένη;
- Στις 10:30 το πρωί;!
- Αυτά που θα σου πω δεν θα τα πω επειδή είμαι πιωμένη. Εδώ και μέρες πίνω για να μπορέσω να
στα πω. Έχεις ένα τσιγάρο;
- Κάτσε να ψάξω στα συρτάρια του Χάρη.
Την ώρα που έψαχνε ο Αντρέας για τσιγάρα, η Νάνσυ ξεκίνησε.
- Από πότε άρχισες να έχεις σοβαρά παράπονα από μένα;
Ο Αντρέας επέστρεψε στη θέση του και της έδωσε ένα πακέτο τσιγάρα.
- Δεν είναι η μάρκα μου.
- Νάνσυ ...χέσε μας!
- Μου βάζεις ένα ποτό;
- Έχεις καφέ! Τι με ρώτησες;
- Από πότε άρχισες να έχεις σοβαρά παράπονα μαζί μου;
- Στο το έχω πει πολλές φορές: Από την ημέρα που μου ανακοίνωσες ότι είσαι έγκυος. Από εκείνη
τη μέρα ζούσα με μια ξένη. Με απέφευγες με όποιον τρόπο μπορούσες.
- Σε πόσον καιρό απέβαλα;
- Στον τρίτο μήνα. Και μετά ήσουν το ίδιο και χειρότερα απόμακρη. Δεν άλλαξε τίποτα.
- Σου είπα πριν λίγες μέρες ότι εδώ και 4 μήνες έχω άλλον;
- Μου το είπες και ταυτόχρονα μου είπες πως τα μαζεύεις και φεύγεις.
- Γιατί το έκανα αυτό;
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- Διότι ήσουν ερωτευμένη. Δικαίωμά σου.
- Κάθε πότε κάναμε έρωτα;
- Τρεις φορές την εβδομάδα.
- Δύο.
- Και λοιπόν;
Η Νάνσυ άναψε ένα τσιγάρο.
- Βάλε μου βρε Αντρέα ένα ποτό, είπε παρακαλετά.
- Μα τέτοια ώρα Νάνσυ μου;
- Θέλεις να μάθεις την αλήθεια;
- Και βέβαια!
- Βάλε μου ένα ποτό.
Ο Αντρέας της έφερε ένα σφηνάκι ρακί.
- Πάγο δεν έχει;
- Νάνσυ, μιλούσαμε για το πόσο συχνά κάναμε έρωτα.
- Ωραία. Εσύ λες 3, εγώ λέω 2. Με τον άλλον το κάναμε σχεδόν κάθε μέρα. Καταλαβαίνεις λοιπόν
τι έπαθα όταν έμεινα έγκυος; Δεν ήξερα με ποιον από τους δύο είχα συλλάβει.
Ο Αντρέας θυμήθηκε τα λόγια του Χάρη στο αρχικό τους τηλεφώνημα: «Δεν είναι σίγουρο ότι το
παιδί που απέβαλε, ήταν δικό σου». Άφησε την πίπα στην άκρη κι άρχισε να βηματίζει αργά στο
σαλόνι. Άνοιξε τη μπαλκονόπορτα. Κοντοστάθηκε και μετά βγήκε στο μπαλκόνι. Η Νάνσυ ήπιε το
σφηνάκι με τη μια και σηκώθηκε να βάλει δεύτερο. Την ώρα που γέμιζε το σφηνάκι μπήκε ο Αντρέας.
- Δηλαδή εκείνη την εποχή το έκανες ελεύθερα και με τους δυο μας.
Η Νάνσυ κατάπιε το δεύτερο κι έβαλε ένα τρίτο σφηνάκι.
Επανερχόμενη στην πολυθρόνα είπε.
- Ναι, αλλά μ΄ εσένα πιο αραιά. Είχα δίκιο που είπα δύο φορές την εβδομάδα. Εκείνη την εποχή,
μπορεί να ήταν και μία.
Έπεσε πάλι σιγή. Ο Αντρέας επέστρεψε στη θέση του και άναψε την πίπα του.
- Νάνσυ, μου είναι αδύνατο να βάλω σε λόγια τι νιώθω και τι ...
Εκείνη τη στιγμή χτύπησε το κινητό του. Ήταν ο Χάρης.
- Είναι η Νάνσυ εκεί;
- Πώς το κατάλαβες;
- Βαγγέλης.
- Τι Βαγγέλης; Είχα την πόρτα μισόκλειστη και δεν την είδε καθόλου.
- Είδε όμως μια γυναικεία τσάντα και μου το είπε. Ποια να υποθέσω ότι ήταν; Η Ρίτα; Αφού δεν τη
γουστάρεις! Όμως, να μη σε διακόπτω. Ξέχνα το μεσημεριανό.
- Τι λες καλέ; Αυτή είναι η θεραπεία μου. Θα σε πάρω πριν τις 12.
Μόλις έκλεισε το τηλέφωνο, όρμηξε η Νάνσυ.
- Ποια είναι η θεραπεία σου;
- Μια γκόμενα, είπε χαριτολογώντας ο Αντρέας.
- Και πώς τη λένε;
- Νάνσυ. Ξέχασες για ποιο πράγμα μιλούσαμε.
- Πως τη λένε;
- Γραφείο ιδιωτικών υποθέσεων Χάρης Ψηφίδης.
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- Τα έφτιαξες με τη Ρούλα;
- Πουλάκι μου, έχεις πιει 3 σφηνάκια κι ακόμα είναι 11 και τέταρτο.
- Κι άλλα δύο ουίσκι πριν έρθω.
- Θέλεις να ξαπλώσεις;
- Μαζί σου.
- Είσαι έκτος τόπου και χρόνου.
- Τα έχεις με τη Ρούλα;
- Όχι καλή μου. Δεν τα έχω με καμία. Απλά, όσο είμαι εδώ, μέχρι να συνέλθω βοηθάω λίγο το
Χάρη στη δουλειά του.
Η Νάνσυ πήγε και κάθισε δίπλα του στον καναπέ. Του έπιασε τον ώμο. Εκείνη τη στιγμή, ο
Αντρέας έλαβε στο κινητό του ένα μήνυμα από τη Ρίτα. «Καλημέρα!». Η Νάνσυ διάβασε το όνομα
Ρίτα στην οθόνη του κινητού και πάγωσε. Επέστρεψε στη θέση της.
- Τη λένε Ρίτα!
- Η Ρίτα είναι επισκέπτρια μου.
- Ναι; Και πού σε επισκέπτεται;
- Στο γραφείο του Χάρη.
- Μα εσύ δεν δίνεις το κινητό σου στους επισκέπτες σου.
Η Νάνσυ σηκώθηκε να βάλει ακόμα ένα σφηνάκι.
- Νάνσυ, αν βάλεις κι άλλο σφηνάκι θα σηκωθώ να φύγω.
- Και πού θα πας;
- Στου Χάρη.
Η Νάνσυ γύρισε στην πολυθρόνα και άναψε τσιγάρο.
- Θα δεις την ...επισκέπτρια;
- Όχι. Στη μία ο Χάρης έχει ένα πολύ σημαντικό ραντεβού και θέλω να τον βοηθήσω. Είναι το
λιγότερο που μπορώ να προσφέρω για τη συμπαράσταση και τη φιλοξενία του.
- Και στα πλαίσια της «συμπαράστασης», σού γνωρίζει και γυναίκες;
- Όχι βρε Νάνσυ μου! Απλά όταν ήρθα...
Εκείνη τη στιγμή ο Αντρέας άλλαξε απότομα. Σηκώθηκε από τον καναπέ. Κοίταζε προς τη θέση
που καθότανε. Μίλησε προς τον εαυτό του: «Καλά, είσαι πολύ μαλάκας! Η κυρία, σού λέει ότι για
κάποιους μήνες πηδιότανε και με τους δύο και τώρα έχεις βρεθεί απολογούμενος».
- Νάνσυ, αν δεν σε σεβόμουν θα σου έλεγα «στ΄ αρχίδια μου τι πιστεύεις. Με εξέθεσες στο AIDS
και ζητάς και ρέστα!».
- Ποιο AIDS;
- Για να μην είσαι σε θέση να γνωρίζεις τίνος είναι το παιδί, θα πει ότι το έκανες ελεύθερα!
Η Νάνσυ έμεινε σιωπηλή. Πήγε πάλι προς τη ρακή.
- Νάνσυ! Σου είπα αν...
- Σου εύχομαι να μη βρεθείς στη θέση μου.
- Ούτε εσύ στη δική μου! Το ποτό τι το θέλεις;
Η Νάνσυ έβαλε ακόμα ένα σφηνάκι.
- Ευκαιρία να φύγεις. Πίνω κι άλλο.
Ο Αντρέας είχε μείνει αποσβολωμένος. Δεν ήξερε πώς να χειριστεί την κατάσταση.
- Πότε επιστρέφεις στη Αθήνα;
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- Δεν ξέρω. Δεν έκλεισα εισιτήριο επιστροφής. Πίστευα πως θα γυρίσουμε μαζί.
- Και πού μένεις;
- Δεν ξέρω. Μάλλον στο Olympia θα μείνω. Το Ηλέκτρα, που πηγαίναμε μαζί είναι ακριβό.
Ο Αντρέας εξακολουθούσε να νιώθει αποσβολωμένος και μπερδεμένος. Έπεσε λίγη σιωπή. Η
Νάνσυ έβγαλε από την τσάντα της κάποια χάπια.
- Τι είναι αυτά;
- Lexotanil.
- Μα είσαι καλά; Είσαι πιωμένη. Θα πέσεις σε κώμα!
Ο Αντρέας σηκώθηκε.
- Σε μισή ώρα θέλω να είμαι στου Χάρη. Σου δίνω δύο επιλογές: Η πρώτη είναι να έρθεις μαζί μου
και, όση ώρα έχουμε δουλειά με το Χάρη κάνεις παρέα στη Ρούλα.
- Μιλάει μόνο για τα δικά της.
- Η δεύτερη επιλογή είναι να μείνεις εδώ μέχρι να επιστρέψουμε με το Χάρη. Η ώρα θα είναι γύρω
στις 3.30. Μέχρι τότε μπορείς να γίνεις κουρούμπελο, να πάρεις και χάπια, να πας να κοιμηθείς, να
πάρεις τηλέφωνο το γκόμενο...
- Ποιο γκόμενο;
- Αυτόν που τόσους μήνες μου προσφέρει μια ...εξωτερική βοήθεια. Τι να πω; Μπορεί και να τη
χρειαζόμουν...
- Δεν υπάρχει γκόμενος. Χωρίσαμε.
- Α, γι΄ αυτό πουλάκι μου είσαι εδώ;
- Αντρέα, είμαι πιωμένη. Σήκω πήγαινε στο Χάρη κι όταν έρθετε τα ξαναλέμε.
Μόλις έφυγε ο Αντρέας η Νάνσυ, έβγαλε τα παπούτσια της, έπεσε στον καναπέ και κοιμήθηκε σαν
τούβλο. Ήταν πολλές ώρες άυπνη.
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12. Το υπόλοιπο της Τρίτης
Λίγο πριν τις 13:00 ο Αντρέας μπήκε στο γραφείο του Χάρη. Ήταν εκεί κι ο Βαγγέλης. Κατάλαβε ότι η
συζήτηση ήταν στη μέση κι έκανε στην ...άκρη.
- Αφεντικό, ο πιτσιρικάς είναι βαποράκι.
- Τι λες βρε Βαγγέλη; Η οικογένεια είναι πάμπλουτη.
- Είπα εγώ όχι; Πού βρίσκει όμως τα 1400 που ξοδεύει κάθε μήνα αφεντικό;
- Του τα δίνει η γιαγιά του.
- Πώς το ξέρεις;
- Μας το είπε ο πατέρας του βρε Βαγγέλη. Δεν θυμάσαι;
- Μας είπε ότι του δίνει 1000.
- Και τα άλλα 400 πού τα βρίσκει; ρώτησε ο Χάρης.
- Αφεντικό, πρώτα να βρούμε πού τα πάει τα 1400 και μετά να ψάξουμε πού τα βρίσκει.
- Και πώς θα τα μάθουμε αυτά;
- Το έχουμε ήδη μάθει. Παγίδεψα τα τηλέφωνα και έμαθα πολλά.
- Πες τα.
- Ο πιτσιρικάς στα 18 του έχει ερωτευτεί μια πόρνη 22 ετών. Πηγαίνει μαζί της 4 φορές την
εβδομάδα. Του παίρνει 100 τη φορά. Δηλαδή 400 την εβδομάδα. Το μήνα 1600.
- Μα αυτά είναι παραπάνω από 1400.
- Του κάνει και εκπτώσεις. Είναι βλέπεις καλός πελάτης...
- Ωραία. Και αυτά τα λεφτά πού τα βρίσκει;
- Σου είπα. Βαποράκι. Όχι σε βαριά. Χαπάκια και χασίς.
- Βαγγέλη σε λίγο περιμένουμε τον Τσακίδη. Πες μου τα συμπεράσματά σου για να κλείσω την
υπόθεση.
- Ο πιτσιρικάς παίρνει 1000 το μήνα απ΄ τη γιαγιά του. Κρατάει 800 για τον εαυτό του και με τα
υπόλοιπα 200 αγοράζει εμπόρευμα. Αυτό το προωθεί στους συνομήλικους του κύκλου του, που είναι
όλοι ματσωμένοι. Με τα κέρδη καλύπτει τις ανάγκες του, δηλαδή να πληρώνει την κοπέλα.
- Και τώρα τι κάνουμε;
- Από κει και πέρα αφεντικό αναλαμβάνεις εσύ.
- Εντάξει Βαγγέλη. Τώρα πού πας;
- Πουθενά.
- Την υπόθεση Τσακίδη με τη βιομηχανική κατασκοπεία τη μελέτησες;
- Και βέβαια.
- Ωραία. Κάτσε τότε εδώ να τον γνωρίσεις.
- Τον ξέρω απ΄ την υπόθεση της κλοπής.. Όμως, αφεντικό, θέλω μια μέρα να πεταχτώ και στο
μοναστήρι. Έχω μισοτελειωμένες υποθέσεις εκεί.
- Σαν τι;
- Αφεντικό, άφησέ το τώρα. Δεν γίνεται ν΄ ασχολούμαστε με τρεις υποθέσεις την ίδια στιγμή. Μια ο
πιτσιρικάς, δύο ο Βιομήχανος που έρχεται, και τρία το μοναστήρι.
- Έχεις δίκιο Βαγγέλη. Πήγαινε στη Ρούλα και πες της να ετοιμάσει καφέ. Τώρα θέλω να μείνω
λίγο με το Αντρέα.
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Εκείνη τη στιγμή μπήκε η Ρούλα.
- Ο κύριος Τσακίδης θα έρθει στις 1:30.
- Ωραία. Φτιάξε καφέ.
- Πήρε και ο πάτερ Αμβρόσιος, συνέχισε η Ρούλα.
- Βαγγέλη φρόντισέ το.
Έτσι, ο Χάρης κι ο Αντρέας έμειναν για λίγη ώρα μόνοι τους.
- Τι έγινε με τη Νάνσυ;
Ο Αντρέας πήρε ένα τσιγάρο απ΄ το πακέτο του Χάρη.
- Εσύ τσιγάρο;! Σε κακό χάλι πρέπει να ΄σαι.
- Τελικά είχες δίκιο. Δεν είναι σίγουρο ότι το παιδί που απέβαλε ήταν δικό μου.
- Τι λες ρε καρντάση;
- Αφού εσύ το είπες πρώτος βρε Χάρη.
- Εγώ είπα μια σκέψη. Δεν είπα ότι είναι γεγονός. Και τώρα;
- Τώρα είναι σπίτι σου. Είχε πιει τα κερατά της. Παίρνει και χάπια!
- Κάτσε. Αν είναι να πάθει τίποτα, καλό θα ήταν να φωνάξουμε ένα γιατρό.
- Μην ανησυχείς. Της είπα ότι θα επιστρέψουμε κατά τις 3. Ή έχει γίνει ντίρλα ή κοιμάται.
- Δεν ξέρω τι λες εσύ. Εγώ ανησυχώ. Η Νάνσυ δεν έπινε. Τις τελευταίες μέρες πίνει πολύ.
- Εγώ φοβάμαι περισσότερο το συνδυασμό με τα χάπια.
- Για αυτό σου λέω γιατρό.
- Θα μου επιτρέψεις στα θέματα αυτά να είμαι πιο έμπειρος. Αν χρειαστεί γιατρό θα το καταλάβω.
- Ωραία. Μήπως τότε είναι καλύτερα να πας μόνος σου;
- Όχι Χάρη μου. Μαζί της χάνω το μπούσουλα. Ευκαιρία ν΄ ακούσω και μια δεύτερη γνώμη.
- Ό,τι πεις καρντάση. Όμως κάνω μια ακόμα σκέψη. Αν έτσι έχουν τα πράγματα, είμαστε σίγουροι
ότι υπήρξε αποβολή;
- Τι λες βρε Χάρη; Να είναι ακόμα έγκυος;!
- Σε έλουσε κρύος ιδρώτας. Ηρέμησε. Δεν εννοούσα αυτό.
- Τι άλλο;
- Να μην ήταν αποβολή και να ήταν έκτρωση. Στην κατάσταση που βρέθηκε ένιωθε παγιδευμένη.
Αν ήξερε σίγουρα ότι το παιδί είναι δικό σου θα είχε πρόβλημα: Ήταν ερωτευμένη με άλλον. Αν ήξερε
σίγουρα ότι το παιδί είναι δικό του θα βρισκόταν αντιμέτωπη μ΄ ένα σωρό προβλήματα.
- Εδώ παίζει ρόλο και πώς εισέπραξε ο τύπος την πληροφορία της εγκυμοσύνης.
- Εσύ πώς την εισέπραξες.
- Ανάμικτα συναισθήματα Χάρη μου: Από τη μια, ανακούφιση. Επί τέλους ήρθε το γαμημένο το
παιδί. Από την άλλη άγχος. Σ΄ αυτή τη φάση που είμαστε ...το παιδί μας έλειπε. Η μάνα μου λέει
«ποντικός στην τρύπα δε χωρεί, σέρνει και μια κολοκύθα».
- Και όταν έμαθες για την ...αποβολή, πώς ένιωσες;
- Ανακούφιση. Τεράστια ανακούφιση. Δεν μπορούσα να φανταστώ τη ζωή μας μ΄ ένα παιδί, έτσι
όπως έχει καταντήσει η σχέση μας.
- Και πώς εισέπραξε ο τύπος την πληροφορία της εγκυμοσύνης;
- Και πού να ξέρω; Μάγος είμαι;
- Αυτό είναι σημαντικό στοιχείο.
- Μάλιστα κύριε Σέρλοκ Χολμς. Αυτή όμως είναι δική σας ειδικότητα. Όταν θα πάμε το μεσημέρι
48

49
στο σπίτι όλα αυτά θα τα ξεκαθαρίσουμε.
- Μέσα, άλλα έχω έναν μικρό ενδoιασμό.
- Δηλαδή;
- Δεν ξέρω. Κάτι δεν μου πάει καλά: Δύο άντρες 25 χρόνια φίλοι, στην έδρα τους, με μια γυναίκα
στην κατάσταση της Νάνσυ...
- Και τι να κάνουμε βρε Χάρη;
- Άσε με να το σκεφτώ.
- Σκέψου το. Σειρά μου τώρα.
- Ποια σειρά σου;
- Πώς σκέφτεσαι να χειριστείς την υπόθεση του πιτσιρικά;
- Μες το μυαλό μου είσαι! Σκεφτόμουν να σε ρωτήσω. Ευτυχώς τα έχεις μάθει πρώτο χέρι απ ΄το
Βαγγέλη.
- Θα σου πω τη γνώμη μου. Πρώτα όμως πες μου εσύ τι σκέφτεσαι.
- Α ρε ψυχολόγε! Πάντα έχεις τον τρόπο σου.
Ο Χάρης άναψε τσιγάρο. Έμεινε λίγο σιωπηλός. Μετά σκέφτηκε τη Νάνσυ. Έτσι, είπε στον
Αντρέα.
- Ρε συ. Δεν τσεκάρουμε τη Νάνσυ;
- Έχεις δίκιο. Θα την πάρω.
- Άστο. Θα το κάνω εγώ. Εσύ μου φέρνεις έναν καφέ;
Ο Αντρέας σηκώθηκε πρόθυμα. Όταν επέστρεψε με τον καφέ ο Χάρης κοίταζε κάτι στον
κομπιούτερ.
- Το έχει αποσυνδέσει.
- Μην ανησυχείς. Πες μου τι σκέφτεσαι για τον πιτσιρικά.
- Κοίτα Αντρέα. Η δουλειά μου είναι να τους δώσω τις πληροφορίες με τεκμήρια. Ο πατέρας έχει
περάσει 2 εμφράγματα. Η μάνα πηγαίνει με ψυχίατρο.
- Και δίνοντας τις πληροφορίες, πώς βοηθάς;
- Μα γι’ αυτό το λόγο σε ρώτησα.
Ο Αντρέας άναψε την πίπα του.
- Το κλειδί είναι η γιαγιά.
- Ευχαριστώ πολύ. Και τι να την κάνω;
- Εννοείς ότι δεν μπορείς να σταματήσεις τη ροή χρημάτων από τη γιαγιά.
- Αντρέα μου, μπερδεύτηκες. Δεν είμαι ψυχολόγος. Εμένα αυτό που με καίει είναι, πώς θα πω στην
οικογένεια ότι ο κανακάρης είναι τόσο ...πορνόβιος που κατάντησε βαποράκι!
- Μέσω γιαγιάς.
- Τι εννοείς;
- Οι πληροφορίες που έχεις, να φτάσουν πρώτα στη γιαγιά.
- Με ποιον τρόπο;
- Εσύ είσαι ο ντέντεκτιβ.
- Θα βάλω το Βαγγέλη να το ψάξει.
- Ζήτα του να μάθει ποιος είναι ο άνθρωπος που επηρεάζει περισσότερο απ΄ όλους τη γιαγιά.
- Καλή σκέψη. Τι κάθεσαι και χαραμίζεσαι στην Αθήνα; Δεν έρχεσαι να δουλέψουμε μαζί και να
την περνάμε ζωή και κότα;
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- Τι κοινό έχουμε βρε Χάρη;
- Την παρατηρητικότητα.
- Άρα είμαστε συνάδελφοι...
- Δεν θα το έλεγα. Όμως, συμπληρώνουμε ο ένας τα κενά του άλλου.
- Κάποτε Χάρη είχα επισκέπτη έναν οδοντίατρο. Κάθε φορά που έφευγε μου έλεγε «καληνύχτα
κύριε συνάδελφε». Εγώ δεν έλεγα τίποτα. Όταν φτάσαμε στην τελευταία συνεδρία τον ρώτησα γιατί με
αποκαλεί συνάδελφο. Και τι μου είπε βρε Χάρη;
- Τι σου είπε;
- «Ασχολούμαστε και οι δύο με ...κουφάλες».
Ο Χάρης γέλασε. Μετά σοβάρεψε.
- Ρε συ. Με τη Νάνσυ τι θα κάνουμε;
- Τα είπαμε. Όταν ξεμπερδέψουμε από εδώ θα πάμε σπίτι.
Μπήκε ο Βαγγέλης.
- Αφεντικό μου είπες να είμαι εδώ στη μία. Είναι και 20.
- Βαγγέλη, θέλω να σου αναθέσω μια ακόμα αναζήτηση στο θέμα του πιτσιρικά.
- Όχι τώρα αφεντικό. Έξι αυγά χωράει αυτή η αυγουλιέρα. Αύριο το πρωί θα πάω στο μοναστήρι.
- Να ΄ρθω και γω μαζί; ρώτησε ο Αντρέας
- Και βέβαια κυρ Αντρέα. Θα έρθω να σε πάρω το πρωί στις 9.30. Τώρα πηγαίνω στη Ρούλα και
όποτε με χρειαστείτε φωνάξτε με. Εδώ θα είμαι.
Μόλις έφυγε ο Βαγγέλης, ο Χάρης συνέχισε.
- Αντρέα, μου είπες να μάθουμε ποιος είναι ο άνθρωπος που επηρεάζει περισσότερο απ΄ όλους τη
γιαγιά. Για ποιο λόγο;
- Για να διοχετεύσεις τις πληροφορίες από αυτή την πηγή προς τη γιαγιά. Η γιαγιά αποκλείεται να
θέλει το εγγόνι της να είναι έμπορος ναρκωτικών.
- Πολύ σωστή σκέψη. Όμως πώς θα διοχετεύσουμε τις πληροφορίες στον άνθρωπο που επηρεάζει
τη γιαγιά;
- Πρώτα πρέπει να βρεις ποιος είναι. Αυτό είναι δουλειά ντέντεκτιβ.
- Άντε βρε καρντάση και τον βρήκαμε. Από κει και πέρα τι γίνεται;
- Από κει και πέρα είναι δουλειά ψυχολόγου.
- Ο τρόπος με τον οποίο θα διοχετευτούν οι πληροφορίες είναι δουλειά ψυχολόγου;
- Να το ξεκαθαρίσουμε: Ο τρόπος με τον οποίο θα προσεγγίσεις το άτομο είναι δουλειά ντέντεκτιβ.
Ο τρόπος με τον οποίο θα μεταδώσεις τις πληροφορίες είναι δουλειά ψυχολόγου.
Ο Χάρης έμεινε σιωπηλός.
- Δηλαδή δικιά σου.
- Εγώ μέχρι τότε μπορεί να μην είμαι εδώ.
- Σκέφτεσαι να επιστρέψεις με τη Νάνσυ;
- Ούτε κατά διάνοια.
- Γιατί λοιπόν να μην είσαι εδώ;
- Διότι Χάρη μου εγώ αυτό το διάστημα...
- Είσαι χαμένος στο διάστημα.
- Ακριβώς.
- Όμως το μυαλό σου λειτουργεί μια χαρά.
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- Δεν θα το ΄λεγα.
- Η Νάνσυ αποτελεί εξαίρεση βρε μπόμπο. Τι σχέση έχει η ιστορία της γιαγιάς με τη Νάνσυ;
- Καμία.
- Μπορούμε λοιπόν να συμφωνήσουμε πως θα βοηθήσεις λιγάκι;
Στις 2 παρά είκοσι χτύπησε η Ρούλα την πόρτα.
- Ήρθε ο κύριος Τσακίδης.
Ο Χάρης σηκώθηκε αμέσως. Ο Αντρέας αντέδρασε. Έβαλε το χέρι του στο γόνατο του Χάρη.
- Ρούλα, παρακάλεσε τον κύριο να περιμένει 5 λεπτά.
- Μα από την ώρα που μπήκε, μιλάει συνέχεια στο κινητό Αντρέα, είπε η Ρούλα.
- Ωραία, οποία ώρα το κλείσει θα του πεις να περιμένει άλλα 5 λεπτά.
- Γιατί το κάνεις αυτό; ρώτησε ο Χάρης.
- Για να σέβονται το χρόνο σου.
- Α ρε καρντάση, είσαι βαθιά νυχτωμένος.
- Είναι ώρα να το συζητήσουμε τώρα αυτό;
- Όχι. Ας υποδεχθούμε τον κύριο Τσακίδη.
Μπαίνει ο Βαγγέλης.
- Αφεντικά. Ο Τσακίδης είναι έξω και ανήσυχος. Φοβάμαι ότι ετοιμάζεται να φύγει.
- Φέρτον αμέσως μέσα, αλλά εσύ μείνε έξω.
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13. Μια ...εξομολόγηση
Ο Τσακίδης μπήκε αλαφιασμένος.
- Βρε παιδιά, έναν καφέ κι ένα τσιγάρο σας παρακαλώ.
- Φαίνεστε πολύ αναστατωμένος, είπε ο Αντρέας. Ο Χάρης σηκώθηκε να φέρει καφέ και τσιγάρα.
- Πώς να μην είμαι κύριε; Ξέρετε γιατί καθυστέρησα στο ραντεβού; Διότι...
Ο Χάρης επανήλθε. Ο Τσακίδης συνέχισε.
- Σε 2 μήνες θα λανσάρουμε στην αγορά ένα αερόθερμο που καίει 30% λιγότερο ρεύμα. Το
αερόθερμο αυτό ήδη διαφημίζεται από τους ανταγωνιστές μας στη Βουλγαρία!
- Άρα οι τύποι έχουν τα σχέδια στα χέρια τους, είπε ο Χάρης.
- Αποκλείεται! Αφού τα δικά μας δεν είναι ακόμα ολοκληρωμένα.
- Άρα έχουν στα χέρια τους ένα προσχέδιο.
- Αυτό είναι σίγουρο κύριε Χάρη.
- Το θέμα είναι ποιος το διαρρέει;
- Μα γι΄ αυτό δεν είμαστε εδώ;
- Ωραία. Θα φωνάξω το συνεργάτη μου το Βαγγέλη που έχει μελετήσει ενδελεχώς το φάκελο σας
και...
- Όχι. Όχι ακόμα. Έχω κάτι να σας εξομολογηθώ: Πριν έρθω εδώ, είχα πάει σε άλλο γραφείο σαν το
δικό σας.
Ο Χάρης σήκωσε τα φρύδια. Τα ρουθούνια του άνοιξαν. Ο Αντρέας τον πήρε χαμπάρι και
παρενέβη.
- Θα είχατε τους λόγους σας κύριε Τσακίδη.
Ο Τσακίδης άναψε πάλι τσιγάρο. Ο Χάρης μίλησε με ένταση. Δεν ήταν εύκολο να την κρύψει.
- Κύριε Τσακίδη. Το άλλο τσιγάρο είναι ακόμα αναμμένο.
- Κύριε Τσακίδη ήσασταν ευχαριστημένος από τη συνεργασία που είχατε με το γραφείο του Χάρη
πριν 3 χρόνια; ρώτησε ο Αντρέας.
- Απόλυτα.
- Τότε για ποιο λόγο απευθυνθήκατε αλλού;
Ο Τσακίδης έσβησε το παλιό τσιγάρο και κάπνιζε το καινούργιο. Έμεινε για λίγο σιωπηλός.
Κοίταζε το πάτωμα.
- Ήταν θέμα καχυποψίας.
- Καχυποψίας; Πετάχτηκε ο Χάρης.
Ο Αντρέας τον κοίταξε μ΄ ένα βλέμμα που τον έκανε και τραβήχτηκε.
- Καχυποψίας; ρώτησε ο Αντρέας.
- Ναι. Φοβόμουν ότι αυτοί οι γκάνγκστερ μπορεί να σας είχαν εξαγοράσει.
Ο Χάρης πετάχτηκε πάνω.
- Κύριε Τσακίδη, αφού έχουμε ήδη συνεργαστεί και με επιτυχία. Για τόσο αλήτες μας έχετε; Αυτή
τη στιγμή νιώθω πολύ θυμωμένος. Φεύγω για λίγο. Μιλήστε με τον Αντρέα.
Ο Χάρης πήγε στο δωμάτιο της Ρούλας. Ήταν εκεί και ο Βαγγέλης.
- Άκου εκεί τον αχάριστο! Πήγε σε άλλο γραφείο ντέντεκτιβ.
- Τι λες ρε αφεντικό;
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Εκείνη την ώρα άνοιξε την πόρτα ο Αντρέας.
- Βαγγέλη, μπορείς να έρθεις για λίγο;
Ο Βαγγέλης κοίταξε το Χάρη. Ο Χάρης του έγνεψε «πήγαινε». Η συζήτηση συνεχίστηκε με τους
τρεις. Ο Χάρης έμεινε με τη Ρούλα μέχρι να του φύγουν τα νεύρα.
Όταν μπήκε ο Βαγγέλης, ο Τσακίδης τον κοίταξε με συμπάθεια.
- Συνεπώς κύριε Τσακίδη, πιστεύετε πως οι άνθρωποι που απαρτίζουν αυτό το γραφείο είναι
εξαγοράσιμοι, είπε ο Αντρέας.
- Κύριε, ο μέγας Ναπολέων έλεγε «οι πάντες έχουν μια τιμή».
- Ναι, αλλά δεν προσδιόρισε το είδος της τιμής, απάντησε ο Αντρέας.
- Κύριε Τσακίδη καλά είναι όλα αυτά. Τι σας προσέφερε το γραφείο στο οποίο αποταθήκατε;
ρώτησε ο Βαγγέλης.
- Τίποτα απολύτως. Δώσαμε ένα σκασμό λεφτά και δεν μάθαμε τίποτα Βασίλη.
- Βαγγέλη κύριε Τσακναρίδη. Βαγγέλη με λένε.
- Κι εμένα δεν με λένε Τσακναρίδη. Τσακίδη με λένε.
- Ωραία. Είμαστε ισόπαλοι. Όμως, σας παρακαλώ πέστε μου τι κάνανε οι συνάδελφοι.
- Παρακολουθούσαν τα τηλέφωνα όλων. Τίποτα δεν προέκυψε.
- Και τα κινητά;
- Εδώ είναι το θέμα: Για να παρακολουθήσεις κινητά, τα λεφτά είναι 4 φορές πιο πάνω.
Μίλησε ο Αντρέας.
- Δηλαδή κύριε, δεν ήρθατε ξανά εδώ επειδή εμπιστεύεστε το γραφείο, αλλά διότι οι άλλοι ήταν
οικονομικά ασύμφοροι.
Ο Τσακίδης έμεινε κάγκελο. Μπήκε ο Χάρης, αγνοώντας πλήρως τον Τσακίδη.
- Αντρέα, μπορείς να έρθεις δύο λεπτά;
- Μα ...έχουμε συζήτηση.
- Θα τη συνεχίσει ο Βαγγέλης. Άλλωστε δύο λεπτά θα λείψεις.
Ο Αντρέας σηκώθηκε απρόθυμα. Μόλις βρέθηκαν στο χολ του είπε ψιθυριστά.
- Σκέφτομαι ότι καλό θα ήταν το μεσημέρι να έρθει και η δικιά μου.
- Η Λένα;
- Ναι. Η Νάνσυ την ξέρει, συμπαθούν η μια την άλλη κι ας μη γνωρίζονται πολύ και αυτό θα
επιφέρει μια ισορροπία.
Στο άλλο δωμάτιο η συζήτηση συνεχιζόταν. Το λόγο είχε ο Βαγγέλης.
- Κύριε Τσακίδη, για να σας ζητάνε τόσα λεφτά θα πει ότι τεχνολογικά οι άνθρωποι είναι 15 χρόνια
πίσω.
- Γιατί το λες αυτό;
- Διότι η σωστή παρακολούθηση δεν γίνεται μόνο από τηλεφώνου ή κινητών.
- Και πώς αλλιώς γίνεται;
- Με κοριούς.
- Τι είναι πάλι αυτό;
***
Ο Χάρης με τον Αντρέα αποφάσισαν να έρθει και η Λένα στη συνάντηση με τη Νάνσυ, αλλά να
εμφανιστεί μισή ώρα αργότερα. Έτσι μπήκαν και οι δύο στο δωμάτιο που γινόταν η συζήτηση. Δεν
πρόλαβαν να καθίσουν και ο Τσακίδης είπε στον Αντρέα.
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- Κύριε...
- Αντρέα.
- Κύριε Αντρέα διαφωνώ με αυτό που είπατε πιο πριν. Δεν ήρθα επειδή είσαστε φθηνότεροι. Ήρθα
γιατί σας εμπιστεύομαι.
- Και γιατί πήγατε αλλού; ρώτησε φουρκισμένος ο Χάρης.
- Χάρη μου, παιδί μου, καταλαβαίνω πως νιώθεις. Για να σας εμπιστευτώ έπρεπε να πάω κι αλλού.
Ο Βαγγέλης δεν άντεχε τη σκηνή.
- Αφεντικό να πάω για λίγο στη Ρούλα;
- Σε παρακαλώ, μη φύγεις τώρα, είπε ο Τσακίδης. Θα πρέπει να τα πω όλα απ ΄την αρχή. Βαγγέλη
μου είπες ότι η παρακολούθηση γίνεται και με άλλους τρόπους.
- Ακριβώς κύριε Τσακίδη.
- Πώς;
- Μα σας το είπα και πριν. Με κοριούς!
- Δηλαδή δεν παρακολουθείς τα τηλέφωνα, αλλά το χώρο.
- Ακριβώς! Και μάλιστα μπορώ να παρακολουθώ τα πάντα από ένα χιλιόμετρο μακριά.
- Και πώς θα γίνει αυτό; Ποιος θα βάλει τους κοριούς και πού;
- Ξεκινάμε με το πού. Παντού! Από το γραφείο σας μέχρι και την τουαλέτα.
- Και πώς θα μπούνε οι κοριοί;
Εκείνη την ώρα μπήκε ο Χάρης στην κουβέντα.
- Κύριε Τσακίδη. Την αποδέχεστε αυτή την πρόταση;
- Τη δέχομαι, αλλά δεν ξέρω πως μπορεί να υλοποιηθεί.
- Τι κάνετε απόψε το βράδυ κύριε Τσακίδη; ρώτησε ο Βαγγέλης.
- Θα πάω με την εγγονή μου στη θεατρική παράσταση του σχολείου. Παριστάνει την Περσεφόνη.
- Και τι ώρα τελειώνει αυτό κύριε Θάνο;
- Το πολύ 9.30
- Ωραία. Τι θα λέγατε να δίναμε ένα ραντεβού οι δυο μας στην είσοδο των γραφείων του
εργοστασίου στις 10:00.
- Θα είμαι εκεί.
- Εγώ θα είμαι εκεί νωρίτερα. Αλλά θα είμαι φορτωμένος με υλικό. Σας παρακαλώ μην αργήσετε.
- Και δεν μου λέτε βρε παιδιά; ρώτησε ο Τσακίδης, αυτό πόσο θα μου κοστίσει;
- Το κόστος θα το λάβετε πολύ νωρίτερα από το ραντεβού σας με το Βαγγέλη. Σίγουρα είναι πολύ
λιγότερο απ ΄την παρακολούθηση των κινητών, είπε ο Χάρης.
- Ωραία, είπε ο Τσακίδης και σηκώθηκε. Στις 6 περιμένω τηλεφώνημά σας. Αν η τιμή είναι
συμφέρουσα θα βρεθούμε με το Βαγγέλη στις 10.00 έξω απ΄ το γραφείο. Αλλιώς θα τα ξαναπούμε.
Το λόγο πήρε ο Χάρης:
- Κύριε Τσακίδη, δικαίως ή αδίκως θέσατε θέμα εμπιστοσύνης με το γραφείο μας. Αυτό δεν θα
περάσει έτσι. Όταν ένας πελάτης μου δε μ΄ εμπιστεύεται δεν τον εμπιστεύομαι κι εγώ.
- Το ίδιο συμβαίνει και στη δική μου εργασία Χάρη. Όταν δεν εμπιστεύομαι κάποιον δεν μπορώ να
συνεργαστώ μαζί του. Η εξέλιξη των πραγμάτων θα δείξει. Τώρα πρέπει να πάω στο εργοστάσιο.
Όταν έφυγε ο βιομήχανος η ώρα είχε πάει 2:20. Ξεκίνησε ο Χάρης.
- Ρε συ, με τη Νάνσυ τι γίνεται;
- Κάτσε Χάρη να την πάρω.
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- Να την πάρω εγώ;
- Κάτσε ρε.
Ο Αντρέας πήρε τη Νάνσυ. Η Νάνσυ απάντησε.
- Δεν έχει χαρτί στην τουαλέτα;
- Έχει στη δεύτερη. Σε λίγο θα είμαστε εκεί.
Πράγματι στις 3: 00 το μεσημέρι ο Χάρης και ο Αντρέας έφτασαν στο σπίτι.
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14. Μεσημεριανή συγκέντρωση
Όταν ο Χάρης με τον Αντρέα μπήκαν στο σπίτι, η Νάνσυ καθόταν στον καναπέ, κάπνιζε τα τσιγάρα
του Χάρη κι έδειχνε πολύ πιο συγκροτημένη. Αφού πέρασαν τα ματς – μουτς ο Χάρης πήρε το λόγο.
- Νάνσυ, ο Αντρέας μου λέει ότι απέβαλες επειδή δεν ήξερες ποιανού είναι το παιδί.
- Δεν ξέρω αν απέβαλα γι΄ αυτό. Σίγουρα όμως είχα τρελαθεί.
Εκείνη την ώρα ό Αντρέας έλαβε μήνυμα στο κινητό του. Ήταν η Ρίτα! «Να έρθω μαζί με τη
Λένα»; Ο Αντρέας σηκώθηκε.
- Με συγχωρείτε δυο λεπτά παιδιά.
- Να! Βλέπεις; Γκομενίζει. Άφησε τη δουλειά και το σπίτι επειδή είναι δήθεν πληγωμένος και
γκομενίζει.
- Τα πράγματα δεν είναι πάντα όπως φαίνονται Νάνσυ μου.
Ο Αντρέας εξήγησε στη Ρίτα ότι στη συνάντηση θα είναι και η σύζυγός του και επέστρεψε στο
σαλόνι. Ο Χάρης είχε στριμώξει τη Νάνσυ στη γωνία.
- Νάνσυ, σίγουρα απέβαλες;
Η Νάνσυ άναψε τσιγάρο. Έμεινε σιωπηλή.
- Σίγουρα απέβαλες;
- Τι εννοείς;
- Κάνεις το βλάκα; Σε ρωτάω για τελευταία φορά. Απέβαλες ή έκανες έκτρωση;
Η Νάνσυ έσπασε το τσιγάρο στο τασάκι κι άρχισε να κλαίει με λυγμούς. Ο Αντρέας τα είχε χαμένα.
- Πώς να το κράταγα; Όποιου και να ήταν, θα ήμουν σε μια καθημερινή κόλαση. Ας μην κάνω παιδί
ποτέ στη ζωή μου. Με τέτοιες συνθήκες τι νόημα έχει να κάνεις παιδί;
- Και γιατί δεν μου είπες τίποτα; ρώτησε ο Αντρέας.
- Βρε άντε από δω! Ούτε καλημέρα δεν λέγαμε τότε.
- Ωραία βρε Νάνσυ. Να πω την ιστορία όπως την έχω καταλάβει; είπε ο Χάρης.
- Να την πεις.
- Με τον Αντρέα σταδιακά αποξενωθήκατε. Παρόλο που ήθελες να κάνετε παιδιά η σεξουαλική
σας σχέση ήταν αραιή.
- Ως εδώ σωστά Χάρη μου, είπε η Νάνσυ κι άναψε ένα νέο τσιγάρο.
- Στη συνέχεια ερωτεύεσαι κάποιον.
- Ναι, έναν πωλητή της εταιρείας. Μην ξεχνάς, είμαι διευθύντρια πωλήσεων.
- Και μ΄ αυτόν μένεις έγκυος;
- Στο διάστημα που τα είχα μ΄ αυτόν έμεινα έγκυος. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το παιδί ήταν
μ΄ αυτόν. Με το φίλο σου το κάναμε 3 φορές την εβδομάδα.
- Είχες πει 2, πετάχτηκε περιπαικτικά ο Αντρέας. Και το έκανες χωρίς προφύλαξη και με τους δύο!
Εκείνη την ώρα χτύπησε το κουδούνι. Ήταν η Λένα. Η Νάνσυ δεν την περίμενε, αλλά χάρηκε που
την είδε. Γνωριζόντουσαν λίγο, αλλά ανέκαθεν μεταξύ τους υπήρχε μια αμοιβαία συμπάθεια. Ο Χάρης
έσπευσε ν΄ απολογηθεί.
- Νάνσυ δεν σ΄ ενημέρωσα ότι περίμενα και τη Λένα.
Η Νάνσυ σηκώθηκε και αγκάλιασε εγκάρδια τη Λένα.
- Ευτυχώς που ήρθες. Δεν τα βγάζω πέρα μ΄ αυτούς τους δύο μόνη μου.
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- Ρε παιδιά, υπάρχει κανένα κριτσίνι; Πονάει το στομάχι μου. Είπε η Λένα.
Ο Χάρης σηκώθηκε να φέρει κράκερ. Η Λένα συνέχισε.
- Λοιπόν, τι λέγατε;
- Αν θέλει, ας σου τα πει η Νάνσυ, είπε ο Αντρέας.
Ήρθε ο Χάρης με τα κράκερ. Η Λένα άρπαξε το πακέτο.
- Πάμε έξω; λέει η Νάνσυ στη Λένα.
- Φύγαμε.
Βγήκαν στο μπαλκόνι. Ο Χάρης με τον Αντρέα πήγαν στο πίσω μπαλκόνι. Δεν υπήρχε καμία
απολύτως ακουστική επαφή ανάμεσά τους.
- Ρε καρντάση, αυτή τελικά έκανε έκτρωση.
- Το κατάλαβα.
- Και πώς νιώθεις;
- Όπως πριν Χάρη μου. Όπως πριν. Τίποτα δεν άλλαξε μέσα μου.
- Και τι σκέφτεσαι να κάνεις;
- Να πάω αύριο με το Βαγγέλη στο μοναστήρι. Επίσης, να δούμε πώς θα πλησιάσουμε τη γιαγιά
του πιτσιρικά. Τέλος, να βοηθήσουμε το βιομήχανο ...αυτά.
- Για τη Νάνσυ σου μιλάω.
- Χάρη μου, με τη Νάνσυ έχω παραδοθεί. Τα συναισθήματά της δεν έχουν καμία σχέση με μένα.
Τα δικά μου έχουν κάποια σχέση μ΄ εκείνη, αλλά δεν είναι σημαντικά. Θα μείνω εδώ όσο με αντέχεις.
- Βρε εγώ καλά περνάω όσο είσαι εδώ. Ανησυχώ μη βρεις τέτοια οικονομικά μπαστούνια όταν
επιστρέψεις στην Αθήνα, που θα τρέχεις και δεν θα σώνεις.
- Στο κάτω - κάτω υπάρχει και η αυτοκτονία.
- Δεν θέλω ν΄ ακούω μαλακίες ρε Αντρέα. Δεν μιλάω με τον ...μαλακαντρέα.
- Χάρη δεν με νοιάζει. Αν δεν συνέλθω δεν επιστρέφω.
- ‘Ο, τι πεις ρε μάγκα.
- Το πρόβλημα μου είναι άλλο: Τι την κάνουμε τη Νάνσυ απόψε;
Εκείνη την ώρα ήρθε στο πίσω μπαλκόνι ο ...από μηχανής θεός. Η Λένα.
- Παιδιά, επειδή πεινάω του θανατά να πάρω τη Νάνσυ να πάμε για φαΐ; Κι αυτή νηστικιά είναι.
Ο Χάρης και ο Αντρέας αλληλοκοιταχτήκανε.
- Κανένα πρόβλημα είπαν και οι δύο.
Σε λίγο ο Χάρης και ο Αντρέας έμειναν μόνοι τους. Ως συνήθως, ο Χάρης παράγγειλε δύο διπλά
χάμπουργκερ...
- Χάρη μου, επανέρχομαι: Τι την κάνουμε τη Νάνσυ απόψε;
- Εγώ τι να την κάνω; Εσύ ό,τι την κάνεις.
- Είπε ότι θα πάει σε ξενοδοχείο.
- Ε, άστην να πάει αν και...
- Τι πράγμα;
- Νομίζω ότι θα μείνει στη Λένα.
- Πού το ξέρεις;
- Ξέρω τη Λένα!
- Εγώ θα προτιμούσα να γυρίσει την Αθήνα. Αλλά ας τ΄ αφήσουμε αυτά. Το απόγευμα τι γίνεται;
- «Σύσκεψη» με το Βαγγέλη επί όλων των θεμάτων.
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- Υπέροχα! Θα έρθω κι εγώ.
Στο μεταξύ ήρθαν και τα χάμπουργκερ.
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15. Η σύσκεψη
Η Νάνσυ και η Λένα δεν επέστρεψαν. Τηλεφώνησε η Λένα στο Χάρη και του είπε πως πηγαίνουν στο
σπίτι της. Κάνεις δεν ήξερε τι προθέσεις είχε η Νάνσυ για το βράδυ.
Στις 6.30 το απόγευμα ο Χάρης, ο Αντρέας, ο Βαγγέλης και η Ρούλα μαζεύτηκαν στο στρογγυλό
τραπέζι. Η Ρούλα άνοιξε το παράθυρο. Δεν άντεχε τον καπνό. Ξεκίνησε ο Χάρης.
- Ρούλα, αναφορά λόχου.
- Μάλιστα κύριε πρόεδρε.
- Κύριε διοικητά βρε άσχετη.
- Δεν έχω κάνει φαντάρος. Λοιπόν: Έχουμε τρία θέματα. Το πρώτο είναι το μοναστήρι.
- Θα πάμε αύριο το πρωί με το Βαγγέλη, είπε ο Αντρέας.
- Ωραία. Έκλεισε αυτό, είπε η Ρούλα. Ο Βαγγέλης αντέδρασε.
- Όχι. Δεν έκλεισε.
- Ρούλα προχώρα το, είπε ο Χάρης. Πάμε στο επόμενο.
- Το θέμα του βιομήχανου.
- Σωστά. Εκεί τι έχει γίνει; ρώτησε ο Χάρης.
- Ρούλα προχώρα το, πετάχτηκε ο Βαγγέλης και κοίταξε περιπαικτικά το Χάρη. Η Ρούλα συνέχισε.
- Θέμα τρίτο: Η γιαγιά του πιτσιρικά με τα ναρκωτικά.
- Βέβαια! είπε ο Χάρης. Να την τελειώσουμε αυτή την ιστορία για να κάνουμε και καμιά είσπραξη.
- Εγώ πάντως είμαι πληρωμένη. Με το Βαγγέλη δεν ξέρω τι γίνεται.
- Ο Βαγγέλης δεν έχει ανάγκη.
- Αυτά τα λες εσύ αφεντικό.
- Θέμα 4ον.
- Έχουμε και 4ον; ρώτησε ο Χάρης.
- ΟΤΕ 177 μέχρι μεθαύριο. Και ξέρεις: Ο ΟΤΕ δεν είναι ΔΕΗ. Στο κόβει το τηλέφωνο στο πι και
φι.
- Ρούλα μου, τώρα έχουμε επαγγελματική σύσκεψη. Δεν κάνουμε λογιστικά.
- Ωραία. Σας αφήνω και πηγαίνω στο γραφείο μου.
- Στην υπόθεση του πιτσιρικά σε θέλω, είπε ο Βαγγέλης.
- Όταν με θέλεις φώναξέ με. Έχω ένα σωρό πράγματα που πρέπει να τακτοποιήσω.
Η Ρούλα ήταν άνθρωπος των πράξεων. Τα είπε κι αποχώρησε. Βρέθηκαν οι τρεις τους. Το λόγο
πήρε ο Αντρέας.
- Με ποιο θέμα θ΄ αρχίσουμε;
- Εγώ λέω με της γιαγιάς, είπε ο Βαγγέλης.
- Εγώ λέω να τα πάρουμε με τη σειρά, είπε ο Χάρης.
Μετά κοίταξε τον Αντρέα.
- Γιατί θέλεις να πας στο μοναστήρι με το Βαγγέλη;
- Για πολλούς λόγους: Πρώτον, θέλω να οδηγήσω το αμάξι σου. Απ΄ την ημέρα που ήρθα με
πηγαίνετε και με φέρνετε. Θα ξεχάσω την οδήγηση. Δεύτερον θέλω να ξαναδώ τον δεύτερο καλόγερο.
Τρίτον θέλω να γνωρίσω αυτόν τον Ιωάννη τον ...φιλάσθενο.
- Εσύ Βαγγέλη για ποιο σκοπό θα πας;
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- Έχω θέλω να βρω πώς φυγαδεύτηκε η αυθεντική εικόνα και πού κατέληξε.
- Και θα το καταφέρεις αυτό με μια επίσκεψη στο μοναστήρι; ρώτησε ο Αντρέας.
- Με τη βοήθειά σου κύριε Αντρέα ίσως τα καταφέρω. Έχω ένα σχέδιο.
- Αυτά θα τα κουβεντιάσετε μεταξύ σας, διέκοψε ο Χάρης. Πάμε στο θέμα της γιαγιάς. Εκεί τι
έχουμε;
- Ο κυρ Αντρέας είπε να βρούμε το άτομο που επηρεάζει τη γιαγιά. Το βρήκα.
- Και πώς το βρήκες;
- Τώρα θέλεις το πώς η το ποιος;
- Το ποιος.
- Η γιαγιά ζει σε μια διώροφη μονοκατοικία στο Πανόραμα. Είναι 74 ετών. Μαζί της ζει και μια
Βουλγάρα, η Τάνυα. Είναι 40 - 45 χρονών. Η γιαγιά την αποκαλεί «νοσοκόμα». Στην πραγματικότητα
είναι κάτι ανάμεσα σε συντροφιά και ...μπάτλερ.
- Και πόσον καιρό ζούνε μαζί;
- Γύρω στα 15 χρόνια.
- Πώς τα έμαθες αυτά;
- Αφεντικό, άσε το πώς τα έμαθα. Το θέμα είναι πώς να προσεγγίσουμε την Τάνυα. Βγαίνει από το
σπίτι 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Πρέπει να την παρακολουθήσω. Νομίζω ότι πηγαίνει στην εκκλησία.
- Εγώ θα το θέσω αλλιώς, είπε ο Αντρέας. Ποιος επηρεάζει την Τάνυα;
- Καλή σκέψη κυρ Αντρέα. Αφεντικό, η παρακολούθηση είναι απαραίτητη.
- Ε, κάνε την τη ρημάδα να εισπράξουμε και κάποια χρήματα! Είπε ο Χάρης.
- Βαγγέλη, η Τάνυα είναι θρησκευόμενη;
- Πού να το ξέρω αυτό κυρ Αντρέα;
- Ξέρεις πότε είναι η επόμενη φορά που θα βγει απ ΄το σπίτι; ρώτησε ο Χάρης.
- Αύριο το πρωί στις 11.
- Ωραία. Παρακολούθησέ την.
- Νάτα πάλι! Αφεντικό, έχεις χάσει τη μπάλα. Αύριο στις 9.30 ξεκινάμε με τον κύριο Αντρέα για το
μοναστήρι! Πώς θα την παρακολουθήσω στις 11;
Ο Χάρης άναψε τσιγάρο. Ο Αντρέας διασκέδαζε με την κουβέντα.
- Εσύ Χάρη αύριο στις 11 τι κάνεις;
- Εγώ ...εγώ έχω δουλειά.
- Τι δουλειά έχεις αφεντικό;
- Καμιά δουλειά δεν έχεις παλιοτεμπέλη! Απλά θέλεις να τα φορτώνεις όλα στο Βαγγέλη και τη
Ρούλα.
Ο Χάρης ανασυγκροτήθηκε.
- Με τη Νάνσυ τι θα γίνει;
- Χάρη, είσαι μεγάλη σουπιά. Αμολάς μελάνι. Θα πας να παρακολουθήσεις την Τάνυα αύριο στις
11 ή θα ...στείλεις τη Ρούλα;
- Καλή ιδέα.
Ο Βαγγέλης και ο Αντρέας γέλασαν με την καρδιά τους.
- Με την υπόθεση του Τσακίδη τι γίνεται;
- Κι άλλο μελάνι βρε Χάρη; Μπαφιάσαμε! Θα πας ή δεν θα πας;
- Μα η υπόθεση του Τσακίδη είναι πολύ σημαντική.
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- Θα πας, για δεν θα πας βρε διάολε;
- Πώς να πάω; Αφού δεν έχω τα στοιχεία.
- Αυτά στα δίνω εγώ σε μισή ώρα αφεντικό.
- Πότε; Η ώρα έχει πάει 8.
- Τώρα αφεντικό. Τώρα.
Μπήκε η Ρούλα. Απευθύνθηκε στο Βαγγέλη.
- Δεν με φώναξες για την υπόθεση της γιαγιάς.
- Μην ανησυχείς θα κάνει την παρακολούθηση το αφεντικό.
- Τι πράγμα; Ας το δω αυτό κι ας βγάλω γένια!
- Γιατί μωρή; Τα πρώτα χρόνια δεν έκανα παρακολουθήσεις;
- Τα πρώτα χρόνια. Τώρα στρογγυλοκάθεσαι στην πολυθρόνα και δίνεις διαταγές.
- Λοιπόν. Το θέμα θεωρείται λήξαν. Ρούλα, μπορείς να φύγεις. Πάμε στην υπόθεση Τσακίδη.
- Αφεντικό, την αφήνουμε σε παρακαλώ για μεθαύριο; Μου λείπουν στοιχεία. Άλλωστε να
προλάβω να σ΄ ενημερώσω και για τη γιαγιά.
- Παιδιά, μέχρι να τα πείτε να πάρω εγώ τη Νάνσυ;
- Όχι καρντάση. Άσε να πάρω εγώ τη Λένα. Αν την πάρεις θα της δώσεις ελπίδες.
- Δίκιο έχεις. Πάω για λίγο στο δωμάτιο της Ρούλας.
- Δεν πας πουθενά. Κάτσε ν ακούσεις τι θα μου πει ο Βαγγέλης.
Ο Αντρέας παρακολούθησε την ενημέρωση που έκανε ο Βαγγέλης στο Χάρη, αλλά έβλεπε ότι ο
Χάρης ήταν αλλού. Απλά άκουγε. Ούτε καν κρατούσε σημειώσεις. Από την άλλη ο Αντρέας είχε ένα
χάρισμα: Η μνήμη του ήταν σημειωματάριο. Όταν τέλειωσε η ενημέρωση ο Βαγγέλης έφυγε τρέχοντας.
Ο Χάρης του έδωσε και 200 Ευρώ.
- Σ΄ ευχαριστώ αφεντικό. Ξέρω ότι είσαι στριμωγμένος.
Η ώρα είχε πάει 8.30. Ο Χάρης είχε ραντεβού με τη Λένα στις 9.30. Καθώς οδηγούσε για το σπίτι ο
Αντρέας άρχισε.
- Πού θα στηθείς αύριο;
- Στο Πανόραμα.
- Ευχαριστώ πολύ. Πού στο Πανόραμα;
- Έξω απ΄ το σπίτι της.
- Πού είναι το σπίτι της;
- Μου τα ΄χει γράψει ο Βαγγέλης.
- Και τι ακριβώς θα κάνεις;
- Θα παρακολουθήσω.
- Ποιόν;
- Τη γιαγιά.
- Χάρη, είσαι πολύ αφηρημένος. Θα παρακολουθήσεις τη νοσοκόμα της γιαγιάς που είναι
Βουλγάρα και τη λένε Τάνυα.
- Έλα μωρέ. Λεπτομέρειες τώρα. Με τη Νάνσυ τι θα γίνει;
- Είπες ότι θα τηλεφωνήσεις στη Λένα.
- Παίρνω αμέσως.
Η Λένα απάντησε. Τον ρώτησε αν θέλει να φάνε οι 4 μαζί. Ο Χάρης κοντοστάθηκε. Στο μεταξύ
είχαν φτάσει στο σπίτι του Χάρη.
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- Θα σε πάρω σε λίγο, της είπε. Αντρέα, η δικιά μου λέει να πάμε με τη δικιά σου για φαγητό.
- Με καμία Παναγία! Μετά θα καταλήξει εδώ. Αν θέλεις κοιμήσου εσύ μαζί της.
- Απόψε κοιμάμαι με τη Λένα. Η μαμά της θα κρατήσει τα παιδιά.
- Ωραία. Βρες έναν τρόπο και τη Νάνσυ άδειασέ την.
- Ρε Καρντάση, αυτό είναι δική σου δουλειά.
- Θα την πάρω και βλέπουμε.
Η Νάνσυ πρόλαβε τον Αντρέα. Του είπε ότι απόψε θα μείνει στο σπίτι τής Λένας και θα κάνει
παρέα στη μαμά της. Ο Αντρέας ανακουφίστηκε.
- Ευτυχώς. Αύριο που θα πάω στο μοναστήρι θέλω να είμαι σε φόρμα. Ναι, αλλά πού θα μείνω
απόψε;
- Τρελός είσαι; Τι θα πει πού θα μείνεις; Θα βγούμε με τη Λένα οι τρεις μας για φαΐ και μετά ο
καθένας θα πάει στο δωμάτιο του.
- Χάρη μου δεν είμαι για φαΐ. Βγες με τη Λένα. Εγώ το πολύ να φτιάξω ένα σάντουιτς. Δεν έχω
καθόλου όρεξη για φαγητό. Θα διαβάσω κάτι και θα την πέσω νωρίς.
- Τι έχεις ρε καρντάση;
Ο Αντρέας άναψε την πίπα του.
- Τι να έχω βρε Χάρη; Η Νάνσυ στο σπίτι της Λένας. Το γραφείο μου στον κόκορα. Με τους
παπάδες δεν έχω καταλάβει πολλά.
- Αυτό ξέχνα το. Κοίτα τα δικά σου.
- Κι όμως βρε Χάρη. Αν αυτό το διάστημα διατηρώ μια κάποια ισορροπία, οφείλεται σ΄ αυτά που
ζω εδώ μέσα. Βάζουν το μυαλό μου να δουλέψει και να ξεκολλήσει από τις ηλίθιες σκέψεις που κάνω.
Τώρα που θα φύγεις, θα πάρω χαρτί και μολύβι και θ΄ ασχοληθώ και με τις 3 υποθέσεις: Παπαδαριό,
βιομήχανος και γιαγιά.
- Μη μου θυμίζεις τη γιαγιά. Το αυριανό με αγχώνει. Φεύγω γιατί με περιμένει η Λένα. Αν
χρειαστείς κάτι μου τηλεφωνάς.
Μόλις έφυγε ο Χάρης ο Αντρέας έκανε ένα ντους, έβαλε τη φόρμα του, έφτιαξε ένα σάντουιτς και
κάθισε ν΄ ασχοληθεί με τις 3 ντεντεκτιβικές υποθέσεις. Ενώ ήταν βαθιά συγκεντρωμένος έλαβε μήνυμα
από τη Νάνσυ: «Τι κάνεις»; Ο Αντρέας δεν ήξερε πώς να το χειριστεί. Να της απαντήσει; Και να
γράψει τι; Ακολούθησε άλλο μήνυμα από τη Νάνσυ. Η ώρα ήταν 10.30: «Η μαμά της Λένας κοιμήθηκε
στην τηλεόραση. Δεν έχω τι να κάνω. Να έρθω»; Ο Αντρέας άναψε την πίπα του. Είχε να κάνει σεξ
πολλές μέρες και προβληματίστηκε. Χτύπησε το κινητό του. Ήταν ο Βαγγέλης!
- Κυρ Αντρέα, είμαι στο διάλειμμα του σινεμά. Βρήκα από πού αγοράστηκαν οι μπογιές.
- Είσαι και ο πρώτος.
- Θα σας τα πω αύριο.
- Βαγγέλη...
- Ναι κυρ Αντρέα.
- Καληνύχτα.
- Καληνύχτα κυρ Αντρέα.
Ο Αντρέας πήρε το Χάρη. Τρώγανε με τη Λένα. Του είπε για τη Νάνσυ.
- Καρντάση θα σου πω μια κουβέντα που μου είπες όταν χώριζα με την Κλαίρη και ήθελα να την
πηδήξω ξανά.
- Και τι σου είπα;
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- Θα την πηδήξεις εσύ για μισή ώρα και θα σε πηδάει αυτή το υπόλοιπο 24ωρο.
Ο Αντρέας αποσύνδεσε το κινητό του, κοίταξε τις σημειώσεις του από τις 3 υποθέσεις και πήγε για
ύπνο.
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16. Στο μοναστήρι ξανά
- Κυρ Αντρέα το πας πολύ γρήγορα τ’ αμάξι.
- Το κάνω για να μας μείνει χρόνος να μιλήσουμε.
- Μα έτσι όπως πας κυρ Αντρέα πώς θα μιλήσουμε; Εσύ οδηγάς πιο τρελά ακόμα κι από μένα.
- Αν φτάσουμε νωρίτερα, θα παρκάρουμε παράμερα απ ΄το μοναστήρι και θα μιλήσουμε με την
ησυχία μας.
Πριν μπουν ο Βαγγέλης κι ο Αντρέας στο μοναστήρι, είχαν ήδη μιλήσει μεταξύ τους για μισή ώρα.
Εξήγησε ο ένας στον άλλον τι επεδίωκε από αυτή την επίσκεψη κι αποφάσισαν ν αφήσουν το αμάξι
και να πάνε με τα πόδια. Η απόσταση ήταν μισό χιλιόμετρο. Ο Βαγγέλης είπε του Αντρέα πως το
προηγούμενο βράδυ γέμισε τα γραφεία του Τσακίδη με κοριούς και τον ίδιο σκοπό είχε και τώρα.
- Και γιατί δεν έβαλες και στο εργοστάσιο;
- Στο εργοστάσιο έχει θόρυβο. Οι κοριοί δεν πιάνουν. Εκεί θέλει μόνο κάμερες.
- Για να δεις τι;
- Αν υπάρχουν δύο που μιλάνε συνέχεια μεταξύ τους χωρίς να υπάρχει λόγος, αν κάποιος λείπει
συχνά απ ΄το πόστο του και πολλά άλλα. Κυρ Αντρέα κάνε πως δε βλέπεις. Ένας καλόγερος μας
παρακολουθεί με κιάλια.
- Τον έχω δει Βαγγέλη μου. Μην ανησυχείς. Φυσιολογικό είναι. Θα μπορούσαμε να είμαστε
ληστές. Να μην προστατευτούνε;
- Αυτός που μας παρακολουθεί νομίζω πως είναι ο τύπος με τα φαγωμένα νύχια.
- Ο δεύτερος στην ιεραρχία.
- Αυτός. Να δεις που ο Αμβρόσιος δεν είναι εδώ.
- Πώς το σκέφτηκες;
- Δεν προλαβαίνω να σου εξηγήσω.
Στο μεταξύ είχαν πλησιάσει στην πύλη. Τους περίμενε ο δεύτερος.
- Πότε πρόλαβε και κατέβηκε από κει πάνω αυτός;
- Βαγγέλη, θα βάλω τα γέλια και θα τα κάνουμε σαλάτα.
- Σκάω.
Ο δεύτερος πρότεινε στο Βαγγέλη το χέρι για να του το φιλήσει. Ο Βαγγέλης, τον χαιρέτησε με
χειραψία. Ο Αντρέας έμεινε δυο βήματα πιο πίσω.
- Καλημέρα πάτερ...
- Καλλίνικος.
- Ο πάτερ Αμβρόσιος;
- Ο Γέροντας δεν είναι εδώ. Έχει πάει σε μια διπλανή μονή. Σε τι μπορώ να σας εξυπηρετήσω;
- Ήρθα για συγκεκριμένα πράγματα, απάντησε ο Βαγγέλης.
- Στη διάθεσή σας. Η υπόθεση της εικόνας είναι πολύ σημαντική για μας.
- Ωραία. Το πρώτο που θα ήθελα πατέρα Καλλίνικε είναι να δω για άλλη μια φορά την εικόνα.
- Κανένα πρόβλημα. Θα σας βοηθήσει ο αδελφός Ιωάννης.
Τον Αντρέα τον έπιασε βήχας.
- Θέλω όμως και να την φωτογραφίσω, επανήλθε ο Βαγγέλης.
Τα μάτια του Καλλίνικου άρχισαν ν΄ ανοιγοκλείνουν.

64

65
- Σ αυτό θα σας βοηθήσει ο αδελφός Ιωάννης.
- Είναι και κάτι ακόμα, είπε ο Βαγγέλης. Θα ήθελα να έβλεπα ξανά το βιβλίο κινήσεων του
μοναστηριού.
- Αυτό δεν μπορεί να γίνει διότι ο Γέροντας λείπει. Μόνον εκείνος έχει κλειδιά στο γραφείο του.
- Εσείς δεν έχετε στο γραφείο σας αντίγραφο;
- Κάτι πολύ πρόχειρο.
- Αυτό μου αρκεί.
- Στη διάθεσή σας. Προς το παρόν να σας συνοδεύσω στον αδελφό Ιωάννη.
Λέγοντας αυτά, ο Καλλίνικος κοίταζε επίμονα τον Αντρέα. Ο Αντρέας ένιωσε αμήχανα και πέρασε
στην ...αντεπίθεση.
- Πάτερ Καλλίνικε, σας θέλω κι εγώ για κάτι.
- Στη διάθεσή σας.
- Αφού συνοδεύσετε τον κύριο Βαγγέλη στον αδελφό Ιωάννη ώστε να ξαναδεί την εικόνα. Τα λέμε
μετά.
- Όπως θέλετε. Προς το παρόν θέλετε να καθίσετε στο γραφείο μου για να μη σας χτυπάει ο ήλιος
μέχρι να συνοδέψω τον κύριο Βαγγέλη;
Ο Αντρέας βρέθηκε μόνος στο γραφείο του δεύτερου. Κάποια στιγμή μπήκε ο Βαγγέλης σαν
σίφουνας. Το έδωσε έναν κοριό.
- Κυρ Αντρέα κόλλησέ το κάτω απ το γραφείο του.
- Πού;
- Εκεί που δεν θα ψάξει.
- Και πώς βρέθηκες εδώ;
- Είπα ότι κατουριέμαι.
Ο Αντρέας έκανε τη δουλειά και βγήκε απ΄ το δωμάτιο. Εκείνη την ώρα επέστρεψε ο Καλλίνικος.
- Μα γιατί είσαστε έξω;
- Ήθελα να καπνίσω την πίπα μου.
- Κανένα πρόβλημα. Στην ύπαιθρο όλοι μπορούμε να καπνίζουμε.
- Όλοι, έκτος από τους μη καπνιστές, είπε ο Αντρέας αστειευόμενος.
- Κάπνιζα κι εγώ πίπα ,αλλά τη σταμάτησα.
- Πριν πόσο καιρό;
Κάνοντας αυτή την ερώτηση, ο Αντρέας κοίταζε τα μάτια του Καλλίνικου.
- Πριν 3 χρόνια περίπου. Όταν ήρθα στο μοναστήρι ακόμα κάπνιζα. Όμως ο παλιός ο Γέροντας με
βοήθησε και το έκοψα.
Ο Αντρέας παρατήρησε ότι ο καλόγερος, καθώς μιλούσε κοίταζε προς τα πάνω και δεξιά. Μια και ο
Αντρέας δεν είχε λόγους ν΄ αμφισβητήσει την αλήθεια των λεγομένων, αποφάσισε ότι όταν ο
Καλλίνικος κοιτάζει πάνω και δεξιά, λέει αλήθεια. Όμως αυτό ισχύει μόνο αν είσαι γεννημένος
αριστερόχειρας. Οι δεξιόχειρες όταν αναφέρουν αναμνήσεις κοιτάζουν αριστερά τους. Το ερώτημα
λοιπόν που απασχολούσε τον Αντρέα ήταν αν ο Καλλίνικος ήταν αριστερόχειρας ή δεξιόχειρας.
Θυμήθηκε από την υπογραφή που είχε βάλει ο καλόγερος πριν λίγες μέρες στο γραφείο του Χάρη ότι
ήταν αριστερόχειρας. Αν ήταν αριστερόχειρας τότε, αυτά που είπε για το κάπνισμα ήταν αλήθεια. Αν
όμως ήταν δεξιόχειρας τότε οι απαντήσεις που δίνει είναι κατασκευασμένες. Έτσι αποφάσισε να τον
παγιδέψει.
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- Πατέρα Καλλίνικε σας είπα ότι χρειάζομαι τη βοήθειά σας.
- Πείτε μου.
- Η μητέρα μου από την Αθήνα ζήτησε ν΄ αγοράσω από το μοναστήρι μιαν Αγία Γραφή με
υπογραφή του ηγούμενου.
- Με μεγάλη μου χαρά να σας δώσω και δύο.
- Μπράβο! Θα μου δώσετε δύο. Τη μια θα την υπογράψει ο πατέρας Αμβρόσιος όταν επιστρέψει
και τη δεύτερη θα σας παρακαλούσα να την υπογράψετε εσείς.
- Με ποιαν ιδιότητα;
- Του εαυτού σας. Δεν είσαστε μοναχός; Δεν είσαστε ο δεύτερος στην ιεραρχία εδώ;
- Πάω να φέρω τα βιβλία.
Στο μεταξύ ο Βαγγέλης είχε φέρει τον φιλάσθενο Ιωάννη στα πρόθυμα της λιγοθυμίας. (Ο Ιωάννης
ήταν ο υπεύθυνος για το χώρο των εικόνων). Τη μια έβγαζε την εικόνα έξω και τη φωτογράφιζε, την
άλλη την έβαζε μέσα και τη φωτογράφιζε. Κάποια στιγμή ο Ιωάννης εγκατέλειψε και βγήκε έξω.
Εκείνη την ώρα ο Βαγγέλης έβαλε δυο κοριούς. Έναν στη γωνιά της αίθουσας κι ένα πίσω απ΄ την
εικόνα. Γνώριζε ότι το ρίσκο ήταν μεγάλο αλλά σκέφτηκε πως αν η εικόνα μετακινηθεί, θα το μάθει.
Ήταν όμως τεχνολογικά πολύ προχωρημένος:
Σε όλες τις μπογιές που χρησιμοποιούνται είτε για βάψιμο είτε για ζωγραφική υπάρχει μια
ιδιοσυχνότητα ακτινοβολίας. Αυτή μετριέται μ΄ ένα μηχάνημα το οποία εκπέμπει μια ακτινοβολία. Η
ταχύτητα με την οποία επιστρέφει το σήμα δίνει πληροφορίες για την ιδιοσυχνότητα του χρώματος.
Όπως κάθε βιβλίο που κυκλοφορεί έχει δικό του κωδικό, το ίδιο ισχύει και για τα χρώματα. Κάθε
χρώμα μιας εταιρείας έχει έναν δικό της μοναδικό κωδικό. Στα Ελληνικά το λέμε Bar Code.
Όταν πηγαίνεις στο ταμείο του σούπερ μάρκετ, την ταμία δεν την προλαβαίνεις. Περνάει το προϊόν
από ένα τζάμι το οποίο διαβάζει τα Bar Codes και τρέχεις να γεμίσεις τις σακούλες. Κάποια ανάλογη
τεχνολογία χρησιμοποίησε ο Βαγγέλης την ώρα που έλειπε ο Ιωάννης και κατέγραψε την
ιδιοσυχνότητα της μπογιάς στην ψεύτικη εικόνα. Το να βρει από κει πέρα τον κωδικό του χρώματος
(Bar Code) και την εταιρεία, ήταν ζήτημα χρόνου.
Όταν επέστρεψε ο Ιωάννης στην αίθουσα, ο Βαγγέλης είχε τακτοποιήσει τα πάντα. Όλα ήταν
έτοιμα: Και οι κοριοί και οι ιδιοσυχνότητες των χρωμάτων.
- Πατέρα Ιωάννη, εγώ είμαι εντάξει. Να μην σας απασχολώ άλλο.
Ο Ιωάννης χαιρέτισε τον Βαγγέλη και του έδειξε πώς θα πάει στο γραφείο του Καλλίνικου. Στο
μεταξύ ο Καλλίνικος είχε φέρει τις δύο Άγιες Γραφές στον Αντρέα.
- Να τις πληρώσω.
- Αυτό αποκλείεται! είπε αποφασιστικά ο Καλλίνικος.
- Μια μικρή προσφορά για την ενίσχυση της μονής;
- Αυτό είναι δεκτό.
Ο Αντρέας του έδωσε ένα πενηντάρικο. Ο καλόγερος το πήρε και το ακούμπησε στο γραφείο.
- Πολλά δώσατε.
- Είναι για χάρη της μονής. Το ένα τεύχος θα το αφήσω να το υπογράψει ο πάτερ Αμβρόσιος. Το
δεύτερο θα μου το υπογράψετε εσείς; Είναι για μένα.
- Αν δεν κάνω λάθος, σας λένε Αντρέα.
- Σωστά.
Ο Καλλίνικος έγραψε: «Στον Αντρέα και όσους αναζητούν την αρετή». Ο Αντρέας πήρε την
66

67
πληροφορία που ήθελε: Ο Καλλίνικος ήταν σίγουρα αριστερόχειρας! Την αφιέρωση την έγραψε με το
αριστερό! Σε λίγο έφτασε και ο Βαγγέλης.
- Κυρ Αντρέα, εγώ είμαι έτοιμος. Ο πάτερ Ιωάννης με βοήθησε πολύ. Έβγαλα τις φωτογραφίες που
ήθελα.
Τα μάτια του Καλλίνικου άρχισαν πάλι ν΄ ανοιγοκλείνουν. Ο Αντρέας τον είχε αποκωδικοποιήσει.
Όταν ο Καλλίνικος έλεγε αλήθεια κοίταζε προς τα δεξιά του. Όταν έλεγε ψέματα, κοίταζε αριστερά
του. Του έκανε μερικές ερωτήσεις στις οποίες ήταν σίγουρος ότι Καλλίνικος θα έλεγε αλήθεια. Αφού
σιγουρεύτηκε ότι κοιτάζει δεξιά, του έριξε την πρώτη διερευνητική ερώτηση.
- Πώς και ο πάτερ Αμβρόσιος προτίμησε να πάει σ΄ ένα άλλο μοναστήρι ενώ γνώριζε ότι θα
έρθουμε; Σας είχε ενημερώσει τηλεφωνικά η γραμματέας μας ότι θα ερχόμασταν.
Τα μάτια του Καλλίνικου καρφώθηκαν αριστερά. Όχι μόνον αυτό, αλλά άργησε ν΄ απαντήσει.
- Κάτι επείγον πρέπει να συνέβη. Ούτε κι εμείς ξέρουμε τι.
Ο Αντρέας συνέχισε.
- Δεν ενδιαφέρθηκε κανείς να μάθει;
Τα μάτια του Καλλίνικου πήγαν αριστερά και ανοιγόκλειναν. Ο Αντρέας κατάλαβε ότι ο καλόγερος
είχε αγχωθεί και δεν ήθελε να τον πιέσει παρά πάνω. Έτσι, καθώς περπατούσαν προς την κεντρική
Πύλη μιλούσαν περί ανέμων και υδάτων. Ο Αντρέας κοίταζε κάπου - κάπου τα μάτια του καλόγερου.
Δεξιά κοίταγε, άρα αλήθειες έλεγε. Ο Βαγγέλης δεν καταλάβαινε τίποτα. «Για ποιο λόγο κάνει ο κυρ
Αντρέας αυτή την ανούσια συζήτηση;» σκεφτότανε. Μόλις φτάσανε στην πύλη ο Αντρέας αιφνιδίασε
τον Καλλίνικο.
- Πατέρα Καλλίνικε, σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και τη βοήθεια. Τα σέβη μου στο Γέροντα.
- Μόλις επιστρέψει θα υπογράψει το αντίτυπό σας.
- Ευχαριστώ πολύ.
Ο Αντρέας έκανε ότι κοιτάζει αλλού αλλά τον κοίταζε στα μάτια.
- Πατέρα Καλλίνικε. Με τον αδελφό Ιωάννη είσαστε και οι δύο από την Τήνο. Γνωριζόσαστε από
τότε;
Εδώ να δεις Καλλίνικο: Μάτια αριστερά, βλέφαρα τρεμοπαίζουν, αναπνοή γρήγορη, δείγματα
εφίδρωσης και πήγε να φάει και τα νύχια του αλλά το συμμάζεψε. Του πήρε μισό λεπτό να συνέλθει.
Στο μεταξύ ο Βαγγέλης είχε αρχίσει να καταλαβαίνει τι περίπου γίνεται και παρατηρούσε προσεκτικά.
- Ό... Όχι. Εδώ γνωριστήκαμε. Σύμπτωση.
- Δύο συμπτώσεις πετάχτηκε ο Βαγγέλης: Έχετε και οι δύο σχέση με τα εικαστικά.
- Αυτό είναι αλήθεια, απάντησε μ΄ ένα ψεύτικο χαμόγελο ο Καλλίνικος. Ήταν φανερό πως αν
συνέχιζαν να τον στριμώχνουν θα λιγοθυμούσε.
- Αυτό είναι ευχάριστο, διότι μιλάτε και οι δύο την ίδια γλώσσα είπε ο Αντρέας.
- Ναι ...ναι είπε αμήχανα ο Καλλίνικος.
Ο Βαγγέλης κι ο Αντρέας, αποχαιρέτισαν και έφυγαν για Θεσσαλονίκη. Τώρα είχε κίνηση στο
δρόμο κι έτσι οδηγούσε ο Βαγγέλης.
- Συμπεράσματα κυρ Αντρέα;
- Εσύ τι έβγαλες;
- Εγώ και έβαλα και έβγαλα.
- Τι έβαλες;
- Δύο κοριούς στο χώρο με τις εικόνες. Τον έναν σε μια γωνία που δεν τον βρίσκουν με τίποτα. Τον
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δεύτερο τον έβαλα στο πίσω μέρος της εικόνας. Τον τρίτο τον έβαλες εσύ, στο γραφείο του
Καλλίνικου.
- Έβαλες κοριό πίσω από την εικόνα; Δεν είναι επικίνδυνο αυτό;
- Είναι, αλλά θα ξέρω αν η εικόνα μετακινήθηκε.
- Είσαι ατσίδα. Και τι έβγαλες;
- Έβγαλα φωτογραφίες της εικόνας μέσα κι έξω από το χώρο. Ο Ιωάννης κόντευε να λιγοθυμήσει.
Τον είχα βάλει να τη βαστάει. Αλλά το πιο σημαντικό που θα βρω κυρ Αντρέα, είναι από πού
αγοράστηκαν αυτές οι μπογιές.
- Τι λες βρε Βαγγέλη! Από πού;
- Θα το ξέρω το βράδυ. Μέχρι τότε έχω ν΄ ασχοληθώ με πολλά. Τα δικά σου συμπεράσματα;
- Θα τα πω αναλυτικά όταν βρεθούμε με το Χάρη.
- Πότε θα γίνει αυτό;
- Δεν έχω ιδέα. Υποτίθεται ότι ο Χάρης παρακολουθεί την Τάνυα της γιαγιάς.
- Η ώρα είναι 12.30. Δεν τον παίρνουμε ένα τηλέφωνο; Είπε ο Βαγγέλης.
- Εκείνη την ώρα τους πήρε ο Χάρης.
- Βαγγέλη τι αριθμό μου είπες;
- Τι να σου πω αφεντικό. Τώρα οδηγώ. Ή 12 ή 21 είναι.
- 21 είναι. Άντε γεια.
- Κάτσε αφεντικό. Σε θέλει ο φίλος σου.
- Χάρη τι θα γίνει; Εμείς θα είμαστε στο γραφείο στις 1:30.
- Εγώ θα είμαι πιο πριν.
- Αφού έχεις την παρακολούθηση.
- Δεν θα μου πάρει πολύ ώρα.
- Ωραία. Τα λέμε 1:30.
- Χονδρικά κυρ Αντρέα τι κατάλαβες; ρώτησε ο Βαγγέλης.
- Ότι ο Καλλίνικος λέει ψέματα. Τον Ιωάννη τον ήξερε από πριν.
- Πώς είμαστε σίγουροι;
- Δεν είμαστε. Απλά το υποψιάζομαι.
- Ωραία. Η κοπέλα μου έχει πρώτο ξάδελφο στην Τήνο. Το επίθετο Δελατόλας θα το ξέρει.
- Του Καλλίνικου το επίθετο πώς είναι;
- Δεν θυμάμαι. Το έχω όμως καταγράψει. Να ρωτήσω και γι΄ αυτό;
- Και βέβαια! Ψάξε και τα δύο επίθετα.
- Κυρ Αντρέα, πόση ώρα θα μας πάρει με το αφεντικό;
- Ιδέα δεν έχω.
- Δεν έχω ελέγξει την παρακολούθηση στον Τσακίδη. Θέλω επίσης να βρω τα χρώματα της
εικόνας. Θέλω να μάθω για τους Τηνιακούς κι έχω υποσχεθεί και στη δικιά μου να πάμε σινεμά το
βράδυ.
- Και πώς θα τα καταφέρεις όλα αυτά βρε Βαγγέλη;
- Αν το διαλύσουμε στις 3:30 θα τα καταφέρω.
- Άστο σε μένα. Όμως, αν συνεχίσεις έτσι, δεν σε βλέπω καλά με τη δικιά σου.
- Έχεις δίκιο. Έχει αρχίσει να γκρινιάζει.
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17. Πρόοδος σε όλα τα μέτωπα
Όταν επέστρεψαν στις 1:20 βρήκαν το Χάρη με τη Ρούλα να κάνουν λογαριασμούς.
- Πάρε Ρούλα μου και τον ΟΤΕ να τελειώσουμε και μ΄ αυτό.
- Έχουμε και τα κοινόχρηστα αλλά είναι λίγα. Μη σκας.
- Άμα είναι να μη σκάω, γιατί μου τα θυμίζεις; Λοιπόν, τέρμα για σήμερα τα λογιστικά.
- Έχουμε και το ΦΠΑ.
- Άστα τώρα αυτά. Φέρε το σημειωματάριό σου κι έλα να κάτσεις μαζί μας.
- Πρώτα ν΄ ανοίξω τα παράθυρα. Θα πεθάνω εδώ μέσα.
- Λοιπόν αφεντικό; Πώς πήγε η παρακολούθηση; ρώτησε ειρωνικά ο Βαγγέλης.
- Δεν μου αρέσει ο τρόπος που με κοιτάς. Με θεωρείς άχρηστο;
- Κάθε άλλο αφεντικό!
Εκείνη την ώρα επέστρεψε η Ρούλα.
- Η παρακολούθηση πήγε μια χαρά Βαγγέλη. Όπως είχε πει ο Αντρέας, η Τάνυα είναι
θρησκόληπτη.
- Είπα εγώ τέτοιο πράγμα;
- Την περασμένη Δεύτερα κυρ Αντρέα. Το θυμάμαι. Ρώτησες αν η Τάνυα είναι θρησκευόμενη.
Ο Χάρης πήρε τα ινία.
- Η Τάνυα πηγαίνει δύο με τρεις φορές την εβδομάδα σε μια εκκλησία και μιλάει με τον παπά.
Είναι ωραία γυναίκα, γύρω στα 40.
- Και πώς το ανακάλυψες αυτό αφεντικό;
- Αφού έφυγε η Τάνυα, άφησα ένα εικοσάρικο στο παγκάρι, άναψα ένα κερί, έκανα πως
προσεύχομαι και ο παπάς ήρθε προς το μέρος μου. Η εκκλησία ήταν άδεια. Του έπιασα κουβέντα. Απ’
όσα είπαμε μέχρι τώρα, δεν του έχω ακόμα εμπιστοσύνη.
- Αυτός σου έχει; ρώτησε ο Αντρέας.
- Δεν ξέρω. Όμως, κανόνισα να ξαναβρεθούμε, αφού πάει άλλη μια φορά η Τάνυα.
- Οπότε, αφήνουμε προς το παρόν την υπόθεση αυτή και πάμε στις άλλες 2 υποθέσεις, είπε ο
Χάρης. Από πού ν΄ αρχίσουμε;
- Απ τον Τσακίδη αφεντικό. Έχω αμολήσει ένα σωρό κοριούς εκεί μέσα και δεν κατέγραψα τίποτα!
- Δεν καταλαβαίνω.
- Αφεντικό, έχουν κάποιο σύστημα ανίχνευσης ή εξουδετέρωσης κοριών.
- Εξουδετέρωσης; Τι είναι αυτό; ρώτησε ο Αντρέας.
- Αυτό κύριε Αντρέα είναι ένα σύστημα που έχουν σε κάποιους χώρους - όπως το Ηρώδειο και το
Βελλίδειο - που εξουδετερώνει τα κινητά. Στην ουσία οι κοριοί που έβαλα είναι σαν τα κινητά
τηλέφωνα, διότι ό,τι καταγράφουν το εκπέμπουν. Φανταστείτε ένα κινητό τηλέφωνο, χωρίς ακουστικό.
Είναι μόνον πομπός. Δεν είναι δέκτης.
- Αν υπάρχει τέτοιος μηχανισμός, δεν θα τον γνωρίζει ο Τσακίδης; ρώτησε ο Χάρης.
- Αυτό δεν το ξέρω αφεντικό.
- Δεν μπορούμε να ρωτήσουμε τον Τσακίδη; ρώτησε ο Αντρέας.
- Ρούλα, πάρε σε παρακαλώ τον Τσακίδη, αλλά στο κινητό.
Εκείνη την ώρα ο Τσακίδης δεν απάντησε.
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- Και τώρα τι κάνουμε;
- Ρε παιδιά, δεν πάμε στο επόμενο; Σ΄ αυτό εδώ το θέμα, προς το παρόν, δεν μπορούμε να κάνουμε
τίποτα, είπε ο Αντρέας.
- Κι όμως μπορούμε! πετάχτηκε ο Βαγγέλης.
- Τι μπορούμε να κάνουμε βρε Βαγγέλη; ρώτησε ο Χάρης.
- Να εντοπίσουμε το μηχανισμό...
Εκείνη την ώρα τους πήρε ο Τσακίδης. Ο Χάρης τον ρώτησε αν υπάρχει μηχανισμός
εξουδετέρωσης των κινητών μέσα στο γραφείο του. Ο Τσακίδης δεν είχε ιδέα.
- Γι΄ αυτό το κινητό μου δεν πιάνει ποτέ στο γραφείο μου; Μου λένε ότι υπάρχει ασθενές σήμα.
- Κύριε Τσακίδη, είσαστε έκτος γραφείου; ρώτησε ο Χάρης.
- Σε 10΄ λεπτά θα είμαι στο γραφείο.
- Δεν θέλω να μιλήσουμε απ΄ το γραφείο. Θέλω να μιλήσουμε στο κινητό. Θα σας τηλεφωνήσω
ξανά σε 10 λεπτά.
Ο Βαγγέλης έκανε νοήματα στον Χάρη ότι θέλει να μιλήσει στον Τσακίδη. Ο Χάρης τον αγνόησε
και έκλεισε το τηλέφωνο.
- Κάτι ήθελες να πεις Βαγγέλη, είπε ο Αντρέας.
- Αυτό που έλεγα πριν μας διακόψει το τηλέφωνο: Έλεγα ότι μπορούμε να

εντοπίσουμε πού

βρίσκεται ο μηχανισμός.
- Με ποιον τρόπο Βαγγέλη;
- Υπάρχει ραδιογωνιόμετρο που τον εντοπίζει. Μπορώ να το δανειστώ από έναν φίλο μου.
- Δεν θα πρέπει να πάρουμε την άδεια του Τσακίδη;
- Μα γι΄ αυτό σου κουνούσα πριν τα χέρια αφεντικό! Για να του ζητήσουμε την άδεια.
- Του είπα ότι θα τον πάρουμε σε 10 λεπτά. Του το λέμε τότε.
- Από την υπόθεση αυτή κύριε Χάρη δεν έχουμε εισπράξει ούτε ένα Ευρώ, είπε η Ρούλα.
- Τηλεφώνησέ του αύριο και ζήτησέ του

ένα μέρος από τα έξοδα κινήσεως. Οι κοριοί μας

κόστισαν ένα κάρο λεφτά.
Ο Τσακίδης κανόνισε να συναντηθούν με το Βαγγέλη στην είσοδο των γραφείων στις 8:30 το
βράδυ.
- Αφεντικό, θα ήθελα σήμερα να φύγω νωρίς. Θέλω να βρω στοιχεία για τις μπογιές από το
αντίγραφο. Πρέπει επίσης να πάρω το μηχάνημα από το φίλο μου για να εντοπίσω τον …αντί –κοριό
και να είμαι στου Τσακίδη στις 8:30.
- Ελεύθερος. Φύγε.
- Τι λες αφεντικό; Ακόμα η ώρα είναι 3:00. Να μην πούμε κουβέντα για το μοναστήρι; Ο κυρ
Αντρέας κι εγώ κάναμε δουλειά.
- Λέγε.
- Έβαλα αφεντικό δυο κοριούς στο χώρο με τις εικόνες. Τον έναν σε μια γωνία που δεν τον
βρίσκουν με τίποτα. Τον δεύτερο τον έβαλα στο πίσω μέρος της εικόνας. Έναν τρίτο στο γραφείο του
Καλλίνικου.
- Και λοιπόν;
- Σε λίγες μέρες κάτι μπορεί να μάθουμε.
- Τι άλλο;
- Έβγαλα φωτογραφίες της εικόνας μέσα κι έξω από την αίθουσα. Μέσα - έξω, του άλλαξα τα φώτα
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του καλόγερου Δελατόλα, δηλαδή του Ιωάννη. Δεν άντεξε κι έμεινε έξω. Έτσι λοιπόν αξιοποίησα ένα
μηχάνημα που είχα κι εντόπισα την ιδιοσυχνότητα των χρωμάτων της εικόνας.
- Δεν καταλαβαίνω και πολλά βρε Βαγγέλη.
- Δεν χρειάζεται να καταλάβεις τώρα Χάρη, είπε ο Αντρέας. Ο Βαγγέλης μου είπε ότι έχει πηγές
που θα του πουν για τους δύο αυτούς καλόγερους από την Τήνο.
- Εσύ; Τι συμπεράσματα έβγαλες;
- Ο Καλλίνικος λέει ψέματα. Με τον Ιωάννη πρέπει να γνωρίζονται απ΄ την Τήνο.
- Και πώς το κατάλαβες;
- Δεν το κατάλαβα. Το υποψιάζομαι. Γι΄ αυτό ο Βαγγέλης θα ψάξει για το θέμα αυτό μέσα από
γνωστούς της κοπέλας του, που έχει σχέσεις με την Τήνο. Ο πρώτος της ξάδελφος ζει εκεί.
- Καλά όλ΄ αυτά είπε η Ρούλα. Εγώ πρέπει να φεύγω. Θα γυρίσω το απόγευμα στις 6.
Μόλις έφυγε η Ρούλα, οι τρεις άντρες το διαλύσανε. Πρώτος έφυγε ο Βαγγέλης. Ήταν πράγματι
φορτωμένος με πολλά. Ο Χάρης κι ο Αντρέας κοίταξαν ο ένας τον άλλον.
- Πεινάς; ρώτησε ο Χάρης.
- Έτσι κι έτσι. Από δω και μπρος τι κάνουμε;
- Σαν τι να κάνουμε καρντάση;
- Δεν ξέρω.
- Εγώ πεινάω. Να παραγγείλω χάμπουργκερ;
- Όχι. Πάμε κάπου έξω, είπε ο Αντρέας.
- Μέσα!
- Μέσα θέλεις;
- Όχι. Όταν λέω «μέσα» συμφωνώ να πάμε να φάμε κάπου έξω.
- Πάμε. Μου λες όμως τι γίνεται με τη Νάνσυ;
- Η Λένα μου είπε ότι η Νάνσυ δεν πρόκειται να φύγει αν δεν σε δει.
- Κάτσε να της τηλεφωνήσω.
Ο Αντρέας ανέλαβε να πάει τη Νάνσυ στο αεροδρόμιο. Όπως ήταν αναμενόμενο, καθ΄ οδόν
πιάσανε κουβέντα.
- Δεν περίμενα τέτοια στάση από σένα.
- Νάνσυ μου, το μόνο που δεν θα κάνω τώρα είναι να περάσω στην άμυνα. Βρήκες άλλον, έμεινες
έγκυος, έκανες έκτρωση χωρίς να ρωτήσεις κανέναν, και τώρα ζητάς και ρέστα; Τέλος πάντων τι θέλεις
από μένα;
- Να είμαστε όπως πρώτα.
- Αν είμαστε όπως πρώτα, θα καταλήξουμε εδώ που καταλήξαμε. Αυτό μάς οδήγησε εδώ. Το
«όπως πρώτα».
- Δηλαδή τελειώσαμε;
- Από μένα, ναι.
- Έχεις βρει άλλη;
- Βέβαια!
- Ποια;
- Νάνσυ, το αεροπλάνο σου φεύγει σε 45 λεπτά. Ή το προλαβαίνεις ή το χάνεις.
- Πες μου ποια είναι!
Ο Αντρέας πήρε ένα σοβαροφανές ύφος.
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- Νάνσυ μου, δεν είναι γυναίκα. Είναι άντρας. Μόλις κατάλαβα ότι είμαι ο ομοφυλόφιλος.
Η Νάνσυ τον έφτυσε στα μούτρα, πήρε τη βαλίτσα της και πήγε στο check in του αεροδρομίου. Ο
Αντρέας κόντευε να σκάσει από τα γέλια. Όμως, ήξερε ότι ο χωρισμός εξακολουθούσε να τον πονάει.
Όσο έμενε με το Χάρη, τα πράγματα ήταν πιο εύκολα. Τι θ’ αντιμετώπιζε όμως, όταν θα επέστρεφε στο
σπίτι στην Αθήνα; Δεν ένιωθε έτοιμος. Έτσι, τηλεφώνησε στο Χάρη και κανόνισαν να βρεθούνε στο
διαμέρισμα κατά τις 10 το βράδυ.
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18. Η Νάνσυ επιστρέφει στην Αθήνα
Από τις 9 το βράδυ ο Χάρης και ο Αντρέας ήταν στο διαμέρισμα. Προγραμμάτιζαν ως συνήθως να
παραγγείλουν μια πίτσα.
- Τι έγινε με τη Νάνσυ;
- Έφυγε.
- Κάτω από ποιες συνθήκες;
- Υπάρχει καθόλου τίποτα να πιούμε;
- Ο μπαρμπα-Κώστας, μας έστειλε μια ταμιτζάνα. Τράβα βάλε μόνος σου. Πες μου όμως, τι έγινε;
Ο Αντρέας έβαλε ένα σφηνάκι, άναψε την πίπα του, κάθισε στον καναπέ και κοίταξε το Χάρη στα
μάτια.
- Της είπα ότι έχω άλλη σχέση.
- Τρελός είσαι ρε; Θα σου βγει και από πάνω!
- Βιάζεσαι.
- Τι θα πει βιάζομαι; Αφού λες μαλακίες! Έχεις εσύ γκόμενα;
- Της είπα ότι έχω άλλη σχέση.
- Το είπαμε αυτό!
- Με άντρα.
- Τι πράγμα;
- Με άντρα.
Ο Χάρης προς στιγμή τα ΄χασε.
- Καρντάση;
- Σύνελθε Χάρη μου! Έτσι μου ήρθε, έτσι της είπα.
- Και πώς αντέδρασε;
- Μ’ έφτυσε στα μούτρα, άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου και έφυγε, που ήταν ακριβώς αυτό που
ήθελα: Να φύγει από τη Θεσσαλονίκη.
Ο Χάρης έσκασε στα γέλια.
- Ρε συ. Παραγγείλαμε πίτσα;
Εκείνη την ώρα τηλεφώνησε ο Βαγγέλης. Ο Χάρης τον έβαλε στην ανοιχτή ακρόαση:
- Αφεντικό, έχουμε νέα.
- Λέγε. Σ ακούει κι ο Αντρέας.
- Λοιπόν αφεντικό: Ο μηχανισμός ακύρωσης των κινητών βρίσκεται εκτός γραφείου.
- Πού δηλαδή;
- Απέναντι από τα γραφεία υπάρχουν δύο τετραώροφες πολυκατοικίες. Ο μηχανισμός βρίσκεται σ΄
ένα διαμέρισμα σε από μία από τις δυο.
- Και πώς θα το βρούμε;
- Το βρήκε ο κύριος Τσακίδης αφεντικό.
- Ο Τσακίδης;
- Γιατί αφεντικό; Αν δεν ήταν έξυπνος, θα είχε γίνει βιομήχανος;
- Και πώς το βρήκε;
- Στις δύο πολυκατοικίες ζούνε νοικοκυραίοι. Όλοι έχουν στα μπαλκόνια τους γλάστρες,
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τραπεζάκια, και καρέκλες. Ο κύριος Τσακίδης πρόσεξε ότι υπήρχε ένα μπαλκόνι στον 1ο όροφο
που δεν είχε τίποτα. Το μηχάνημα επαλήθευσε την παρατήρησή του. Ο μηχανισμός βρίσκεται
εκεί. Το θέμα είναι πώς τον απενεργοποιούμε.
- Δώρο άδωρο, είπε ο Αντρέας.
- Γιατί κύριε Αντρέα;
- Διότι όταν ανακαλύψουν ότι εξουδετερώσατε το μηχανισμό θα προσέχουν δύο φορές
περισσότερο.
- Και πρακτικά πώς θα τον εξουδετερώσουμε; ρώτησε ο Χάρης.
- Εδώ αφεντικό μπαίνει νομικό θέμα. Εγώ δεν μπορώ να παραβιάσω το διαμέρισμα. Θέλει τον
Μάνθο τον διαρρήκτη.
- Αυτά θα τα πούμε από κοντά. Έχουμε τίποτε άλλο;
- Ναι αφεντικό. Έχουμε στοιχεία για το μοναστήρι. Στοιχείο πρώτο, από τον Τηνιακό ξάδελφο της
δικιάς μου: Ο Καλλίνικος είναι ορθόδοξος. Είχε τη συντήρηση των πινάκων στην Παναγιά της
Τήνου. Ο Ιωάννης είναι καθολικός. Οι δύο γνωρίζονται από τότε. Μάλιστα ο ξάδελφος είπε πως
η σχέση ανάμεσά τους είχε εγείρει υποψίες στο νησί. Έτσι, ο Καλλίνικος έφυγε και ήρθε στο
μοναστήρι πριν 5 χρόνια. Ο Ιωάννης ακολούθησε ένα χρόνο αργότερα. Φυσικά ο Καλλίνικος
ρύθμισε αυτή τη μετάθεση.
- Δηλαδή πήγανε στο ίδιο μοναστήρι για να ζήσουν τον ...ερωτά τους;
- Δεν είναι τόσο απλό αφεντικό.
- Έχεις κι άλλα στοιχεία Βαγγέλη;
- Ναι. Από τους κοριούς: Ήταν οι δυο τους στο δωμάτιο των πινάκων και κατέγραψα αυτό το
διάλογο: «Πότε θα μας καταθέσει η Λούση τη δεύτερη δόση;» ρώτησε ο ένας. «Ιδέα δεν έχω
απάντησε ο άλλος». Μετά βγήκανε έξω. Από κει και πέρα δεν ξέρω τι είπανε.
- Εντάξει Βαγγέλη. Το αφήνουμε εδώ για τώρα.
- Μέχρι τι ώρα μπορώ να σου τηλεφωνήσω απόψε αφεντικό;
- Να μου τηλεφωνήσεις για ποιο σκοπό;
- Για να σου αναφέρω τι θ΄ ανακαλύψω στο ιντερνέτ από τις μπογιές.
- Αυτό άσε το για αύριο Βαγγέλη. Ασχολήσου λιγάκι και με την κοπέλα σου.
Μόλις κλείσανε το τηλέφωνο, ο Χάρης έκανε μια δυνατή παραγγελία για πίτσες μακαρονάδες και
τα συναφή.
- Ποιος θα τα φάει όλα αυτά; ρώτησε ο Αντρέας.
- Εμείς.
- Μα εγώ δεν μπορώ να φάω τόσο. Με το ζόρι τρώω.
- Φάε όσο θέλεις. Τα υπόλοιπα θα τα φάω εγώ. Πεινάω σα λύκος.
Η ώρα είχε πάει κοντά στη 1 το πρωί. Τα είπανε, φάγανε, τα ήπιανε τα ξαναείπανε και πέσανε για
ύπνο.
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19. Ο Αντρέας αιφνιδιάζει.
Ο Αντρέας ξύπνησε στις 7 το πρωί. Όσο ήταν στο κρεβάτι, σκεφτότανε το γραφείο του στην Αθήνα.
Σηκώθηκε, έκανε καφέ, άναψε μια πίπα και κάθισε στο μπαλκόνι. Είχε αεράκι και σκιά. Αποφάσισε να
πάρει τον τηλεφωνητή τού γραφείου του. Μόλις άκουσε «έχετε 23 μηνύματα» έκλεισε το τηλέφωνο.
Άρχισε να σκέφτεται και τα έξοδά του. Τα είχε φορτώσει στον κόκορα. Μετά θυμήθηκε και τη Νάνσυ.
Ένιωσε ένα σφίξιμο στο στέρνο, τον έπιασε μια εσωτερική τρεμούλα και -παρόλο που ο καιρός ήταν
δροσερός- το μέτωπό του είχε ιδρώσει. Του πέρασε απ’ το νου μήπως είναι έμφραγμα, αλλά
επικράτησε η λογική. Ο Αντρέας ήταν μαθημένος σ΄ αυτά τα συμπτώματα από τους επισκέπτες του. Ο
ίδιος δεν τα είχε αισθανθεί ποτέ τόσο έντονα.
Άφησε λοιπόν την πίπα στο μπαλκόνι κι έβαλε ένα δεύτερο φλιτζάνι καφέ. Άνοιξε τον υπολογιστή
του και μπήκε στο διαδίκτυο. Η ώρα ήταν κοντά στις 8. Στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο βρήκε άλλα
17 επαγγελματικά μηνύματα. Έκλεισε αμέσως τον υπολογιστή. «Είσαι στρουθοκάμηλος ρε!» είπε
δυνατά στον εαυτό του και ξαναπήγε στο μπαλκόνι και στην πίπα του. Εκείνη την ώρα εμφανίστηκε ο
Χάρης κρατώντας μια κούπα καφέ.
- Γιατί ρε καρντάση με λες στρουθοκάμηλο;
- Καλημέρα. Δεν το έλεγα σ ΄εσένα. Σ΄ εμένα το έλεγα. Με το παραμικρό αγχώνομαι. Ευτυχώς που
ξύπνησες. Ετοιμαζόμουν να ντυθώ και να περπατάω γύρω - γύρω στην Καλαμαριά.
- Γιατί ρε φίλε; Τι σου συμβαίνει.
- Πριν λίγο μ ΄έπιασε ένα σφίξιμο εδώ (έδειξε το στέρνο του) άρχισα να ιδρώνω, έτρεμα από μέσα
μου, η ανάσα μου έγινε ρηχή και γρήγορη...
- Σου ήρθε και κατούρημα; ρώτησε ο Χάρης και κάθισε στην απέναντι καρέκλα στο μπαλκόνι.
- Ρε Χάρη, με δουλεύεις πρωί – πρωί;
- Μιλάω σοβαρά καρντάση. Αυτό το ένιωσα εγώ πριν περίπου 20 χρόνια, όταν ήταν η πρώτη φορά
που θα πηδούσα με αλεξίπτωτο. Ένιωσα όπως μου τα λες: Ιδρώτας, σφίξιμο στο στέρνο, γρήγορη
αναπνοή, εσωτερική τρεμούλα αλλά μ΄ έπιασε και κατούρημα. Γι΄ αυτό σε ρώτησα.
- Όχι. Δεν μ ΄έπιασε κατούρημα. Τώρα όμως που το είπες, πάω να κατουρήσω.
Ο Χάρης άναψε ένα τσιγάρο, έβαλε τα πόδια στην κουπαστή του μπαλκονιού του και θυμήθηκε
εκείνη τη φορά. Ήταν μια ηλιόλουστη μέρα. Καιρικές συνθήκες ιδανικές για έναν αρχάριο
αλεξιπτωτιστή. Ήταν έτοιμος να πηδήξει για πρώτη φορά. Φορούσε τη στολή, τις μπότες και είχε και 2
αλεξίπτωτα στην πλάτη. (Το δεύτερο είναι ασφαλείας. Αν δεν ανοίξει το πρώτο, σε λίγο ανοίγει το
δεύτερο. Βέβαια, προσγειώνεσαι με μεγαλύτερη δύναμη, αλλά δεν σκοτώνεσαι). Όπως κοίταζε από το
αεροπλάνο προς τα κάτω τον έπιασε κατούρημα. «Κύριε λοχαγέ, κατουριέμαι». «Και τι να σου κάνω
βρε Ψηφίδη; Κάτουρα την ώρα που θα πέφτεις». Από τότε ο Χάρης έπεσε με αλεξίπτωτο 29 φορές.
Εκείνη που του έμεινε αξέχαστη ήταν μια νυχτερινή πτώση όπου προσγειώθηκε 3 μέτρα δίπλα σ΄ έναν
τράγο. Μόλις είδε τα κερατά του σκέφτηκε: «Τυχερός ήμουν».
Στο μεταξύ επανήλθε κι ο Αντρέας. Ο Χάρης τον πρόλαβε.
- Έχω να δω τη Λένα μέρες.
- Με μένα εδώ μέσα τόσον καιρό, πού να τη δεις;
- Δεν είναι αυτό. Έχει αρχίσει και απομακρύνεται.
- Και βέβαια! Αφού σου έχω κάνει κατάληψη. Σήμερα κλείνω 7 νύχτες στη Θεσσαλονίκη.
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- Δε νομίζω πως είναι τόσο απλό.
- Μου επιτρέπεις να της τηλεφωνήσω και να πάμε για φαγητό το μεσημέρι;
- Οι δυο σας ή οι τρεις μας; Αν είμαστε οι τρεις δεν θα μιλήσει για τα προσωπικά μας.
- Και καλά κάνει. Δεν είναι ανάγκη να κάνουμε συνεδρία. Και μόνο που θα σας βλέπω, κάποια
πράγματα θα τα καταλάβω.
- Μα το μεσημέρι έχω να παρακολουθήσω την Τάνυα και να πάω στον παπά με τον οποίο μιλάει.
- Αυτά είναι για τις 11. Η Λένα μπορεί στις δύο ή τρεις το μεσημέρι. Θα παρακολουθήσουμε την
Τάνυα μαζί και θα πάμε και στον παπά μαζί. Στις 12:30 πηγαίνουμε στο γραφείο σου και τα λέμε με
τον Βαγγέλη και τη Ρούλα. Μετά τρώμε με τη Λένα. Πού είναι το πρόβλημα;
- Ωραία, ας γίνει έτσι. Εσύ τι έπαθες και αγχώθηκες τόσο;
- Σκεφτόμουν το γραφείο μου, τα οικονομικά μου και τη Νάνσυ.
- Και;
- Τι «και»; Δεν φτάνουν αυτά;
- Φτάνουν.
- Ε, μαζί μ’ όλα αυτά, έλαβα χθες βράδυ κι ένα μήνυμα από τη Νάνσυ που μου λέει ότι σε 10 μέρες,
πρέπει να δώσω 2.000 στο ασφαλιστικό μου ταμείο.
Ο Ανδρέας άναψε την πίπα του. Για λίγο έπεσε σιωπή.
- Αυτά τα λέει για να με κάνει να γυρίσω στην Αθήνα μια ώρα αρχύτερα.
- Δηλαδή, δεν έχεις οικονομικό θέμα.
- Έχω και παραέχω. Δεν θ΄ αφήσω όμως τη Νάνσυ να το εκμεταλλευτεί.
Κατά τις 11 ο Χάρης και ο Αντρέας άρχισαν την παρακολούθηση της Τάνυας. Όπως και την
προηγούμενη φορά η Τάνυα άναψε ένα κερί, έκανε μια προσευχή στην Παναγία και ξόδεψε 20 λεπτά
με τον παπά. Μόλις έφυγε εισέβαλαν οι δύο φίλοι. Ο Χάρης έριξε πάλι 20 ευρώ στο παγκάρι και άναψε
ένα κερί. Ο παπάς τον αναγνώρισε και πλησίασε. Μόλις είδε και τον Αντρέα έδειξε μια αμηχανία.
- Ο καλύτερός μου φίλος από την Αθήνα πάτερ. Τον λένε Αντρέα. Είναι ψυχολόγος.
- Μήπως σας έχω δει ποτέ στην τηλεόραση; ρώτησε τον Αντρέα.
- Ίσως τυχαία.
- Όχι κύριε. Τώρα θυμήθηκα. Σας έχω δει πάνω από δύο φορές.
- Ωραία. Τώρα που με αναγνωρίσατε θα σας πω και τον πραγματικό λόγο της επίσκεψής μας.
Ο Χάρης είχε μείνει στήλη άλατος. Δεν περίμενε τέτοιο ξαφνικό «μπάσιμο» από τον Αντρέα. Ο
Αντρέας συνέχισε.
- Η κυρία Τάνυα ζει με μια πάμπλουτη κυρία στη γειτονιά σας.
- Το γνωρίζω αυτό.
- Η πλούσια κυρία έχει έναν εγγονό.
- Κι αυτό το γνωρίζω.
- Ο εγγονός παίρνει από τη γιαγιά του 1000 ευρώ το μήνα για χαρτζιλίκι. Με ένα μέρος των
χρημάτων αγοράζει ναρκωτικά και τα πουλάει στους φίλους του. Το κέρδος συν ό,τι του μείνει το
ξοδεύει σε μια πόρνη στην οποία δίνει 400 Ευρώ την εβδομάδα, δηλαδή 1600 το μήνα!
Σίγουρα ο παπάς έδειχνε έκπληκτος, αλλά ήταν συγκροτημένος.
- Πολύ ενδιαφέροντα αυτά. Από μένα τι θέλετε;
- Να μεταφέρετε αυτή την πληροφορία στην Τάνυα ώστε να φτάσει στ΄ αυτιά της γιαγιάς, απάντησε
ο Αντρέας.
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- Δηλαδή θέλετε να πω στην Τάνυα να πει στη γιαγιά ότι το εγγόνι της πουλάει ναρκωτικά για να
μπορεί να πληρώνει μια πόρνη;
- Ακριβώς!
Ο παπάς ανασκουμπώθηκε.
- Καλές οι προθέσεις σας, αλλά υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Πρώτα απ΄ όλα πώς μπορώ να
γνωρίζω ότι αυτά που λέτε ισχύουν;
- Αυτό είναι απλό πάτερ. Αύριο θα σας στείλω το συνεργάτη μου το Βαγγέλη και θα σας δείξει τα
αποδεικτικά στοιχεία. Προσωπικά είμαι ιδιωτικός ντέντεκτιβ. Την υπόθεση, μου την ανάθεσε η
οικογένεια του παιδιού. Όμως ο πατέρας πάσχει από την καρδιά του ενώ η μητέρα παίρνει
ψυχοφάρμακα. Έτσι, έκρινα πως αν πω την αλήθεια στην οικογένεια θα προκαλέσω ζημιά. Είχα την
τύχη να έρθει από την Αθήνα ο κύριος Αντρέας ο φίλος μου και με τις δικές του υποδείξεις,
αποφασίσαμε να χτυπήσουμε το κακό στη ρίζα του.
- Καταλαβαίνω και θεωρώ Θεάρεστη την πρόθεση σας. Όμως, πώς θα μεταδώσω αυτές τις
πληροφορίες στην Τάνυα; Και πώς θα τις μεταφέρει η Τάνυα στη γιαγιά; Κι εκείνη έχει βεβαρημένη
υγεία.
- Μα δεν είπαμε να το λύσουμε τώρα. Χρειαζόμαστε χρόνο, είπε ο Αντρέας.
- Να το σκεφτώ;
- Μα κι εμείς θα το σκεφτούμε, συνέχισε ο Αντρέας. Θα τα ξαναπούμε αφού σας στείλουμε πρώτα
τα αποδεικτικά στοιχεία.
Μετά από αυτή τη συνάντηση ο Χάρης κι Αντρέας ήταν στο αυτοκίνητο και πήγαιναν από το
Πανόραμα στην Καλαμαριά. Οδηγούσε ο Χάρης. Είχε πολύ κίνηση.
- Τι γίνεται βρε Χάρη με τη Λένα;
- Τώρα θα τα πούμε αυτά;
- Τι άλλο να πούμε;
- Ο παπάς μου φάνηκε εντάξει.
- Τι να σου πω Χάρη μου; Δεν έχω ακόμα γνώμη.
- Εγώ τον έχω δει δυο φορές. Μου φαίνεται εντάξει.
- Για να το λες... Εσείς οι «αστυνομικοί» είσαστε και λίγο καχύποπτοι.
- Μου λες τι θα κάνω με τη Λένα;
- Ρε συ Χάρη, είσαι μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Για τη Λένα θα μιλήσουμε ή για τον παπά;
- Μέχρι την Καλαμαριά έχουμε ακόμα 20 λεπτά. Τα προλαβαίνουμε όλα.
- Χάρη, όταν θα φτάσουμε στο γραφείο, θα πιάσουμε το μοναστήρι, τον βιομήχανο, τον πιτσιρικά,
θα είναι κι ο Βαγγέλης, θα έχει και η Ρούλα να πει τα δικά της, πάει η Λένα. Θα πέσει σε δεύτερο
πλάνο.
- Ως συνήθως.
- Τι εννοείς;
- Τους τελευταίους μήνα την παραμελώ συχνά.
- Και τώρα;
- Έχω την αίσθηση ότι έχει αρχίσει ν΄ απομακρύνεται από μένα.
- Πώς το καταλαβαίνεις αυτό;
- Από πολλά και μικρά Αντρέα μου: Ας πούμε όταν κοιμόμασταν, αν την έπιανα απ΄ τη μέση και
ζεσταινότανε, μου έπιανε το χέρι απαλά και το ακουμπούσε κάπου άλλου. Τώρα το σπρώχνει απότομα.
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- Τα ίδια μου έκανε και η Νάνσυ.
- Μου τα έκανε και η Κλαίρη. Μάλιστα, επειδή η Λένα κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο μένει με τα
παιδιά της και δεν βλεπόμαστε, την μπερδεύω με την Κλαίρη. Θυμάμαι τα Σαββατοκύριακα που
πήγαινε στο Κιλκίς.
- Τι άλλο σου δείχνει απομάκρυνση;
- Με έπαιρνε 3 με 4 τηλέφωνα τη μέρα. Τώρα, αν δεν την πάρω, δεν με παίρνει.
Έπεσε λίγη σιωπή. Ο Χάρης τα είχε βάλει με την κίνηση και άναψε τσιγάρο.
- Θα καθυστερήσουμε τον Βαγγέλη κι έχουμε να πούμε ένα σωρό πράγματα.
- Κάτσε βρε. Ακόμα δεν έχει πάει 12.30. Κι αν φτάσουμε 10 λεπτά αργότερα τι έγινε;
- Τέτοια ώρα δεν θα βρούμε εύκολα να παρκάρουμε.
- Ανεβαίνεις στο γραφείο και στο παρκάρω εγώ. Τι έχεις πάθει; Πνίγεσαι σε μια κουταλιά νερό.
- Με απασχολεί η συνάντηση με την Κλαίρη...
- Εννοείς τη Λένα.
- Τη Λένα... Σωστά.
- Έχετε αποφασίσει για το μεσημέρι; Θα φάτε οι δυο σας ή θα είμαι κι εγώ;
- Πάρτη και ρώτα τη.
- Τρελός είσαι ρε; Θα ντραπεί να μου πει όχι.
- Καλά. Θα την πάρω εγώ, όταν φτάσουμε στο γραφείο.
Με το που έφτασαν στο γραφείο, ο Χάρης κανόνισε να συναντηθούν με τη Λένα στις 3 το
μεσημέρι. Η Λένα ήθελε να είναι κι ο Ανδρέας.
Έτσι, ο Χάρης κι ο Αντρέας μπορούσαν πια να συγκεντρωθούν στη δουλειά. Μαζεύτηκαν μαζί με
το Βαγγέλη γύρω από το στρογγυλό τραπέζι και περίμεναν τη Ρούλα η οποία ήταν στο γραφείο της και
πίεζε τηλεφωνικά τον βιομήχανο για κάποια πληρωμή. Μόλις έκλεισε το τηλέφωνο ήρθε και κάθισε
στο στρογγυλό τραπέζι, αφού άνοιξε πρώτα τα παράθυρα.
- Κλείσε τα παράθυρα. Κάνει θόρυβο, είπε ο Χάρης.
- Κι εσείς σταματήστε να καπνίζετε.
- Καλά. Άστα ανοιχτά. Λοιπόν Βαγγέλη, τι έχουμε;
- Πρώτα να σου πω εγώ, πετάχτηκε η Ρούλα. Αύριο θα πάρουμε λεφτά απ΄ τον Τσακίδη.
- Ρούλα μου είσαι ένας θησαυρός.
- Μη χαίρεσαι. Το ασφαλιστικό ταμείο στην έχει στημένη στη γωνία.
- Ρούλα, στάματα να με αγχώνεις και πάμε στα θέματά μας. Λοιπόν Βαγγέλη, τι έχουμε;
- Εσείς με τον κυρ Αντρέα τι κάνατε αφεντικό;
- Τι να σου βρε Βαγγέλη; Ο φίλος μας ο Αντρέας ή έκοψε δρόμο ή τα κάναμε μούσκεμα.
Ο Χάρης περιέγραψε το περιστατικό με τον παπά και τον τρόπο που το χειρίστηκε ο Αντρέας.
- Έτσι όπως έγιναν τα πράγματα Βαγγέλη θα φορτωθείς ένα ακόμα δρομολόγιο. Θα δείξεις στον
παπά τα βίντεο που έχουμε με τον πιτσιρικά να πουλάει ναρκωτικά.
- Αφεντικό, πρώτα να βγάλω ένα αντίγραφο. Δεν ξέρω πως μπορεί ν΄ αντιδράσει ο παπάς.
- Κάνε ό,τι θέλεις, αρκεί ο παπάς να δει το βίντεο.
- Θα πάω αύριο. Τώρα έχουμε νέα: Σας είπα ότι θα έψαχνα για τη μπογιά στο ιντερνέτ. Αυτή τη
χρυσή μπογιά την παράγουν 2 εταιρείες στην Ευρώπη. Η μια είναι στη Ρωσία και η άλλη στην
Ολλανδία.
- Λοιπόν;
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- Μετά, έκανα δεύτερο ψάξιμο. Αν θυμάστε οι κοριοί που έβαλα στο δωμάτιο με τις εικόνες
κατέγραψαν μια συνομιλία ανάμεσα στον Καλλίνικο και τον Ιωάννη που έλεγε τα έξης. Ο Βαγγέλης τα
είχε καταγράψει σ΄ ένα χαρτί: «Πότε θα μας καταθέσει η Λούση τη δεύτερη δόση;» ρώτησε ο ένας.
«Ιδέα δεν έχω» απάντησε ο άλλος.
- Τι σχέση έχει η Λούση με τη μπογιά Βαγγέλη; ρώτησε ο Αντρέας.
- Σας είπα ότι έκανα ένα δεύτερο ψάξιμο στο ιντερνέτ. Έψαξα στη Ρωσία και στην Ολλανδία το
όνομα Λούση σε σχέση με μπογιές, ζωγραφική, πίνακες και τα λοιπά. Στην Ολλανδία βρήκα μια
εταιρεία χρωμάτων που ανήκει σε μια Λούση Horstrap. Το ενδιαφέρον είναι ότι η ίδια διατηρεί στο
Άμστερνταμ μια γκαλερί και πουλάει Βυζαντινές εικόνες! Η γκαλερί ονομάζεται Λούση.
Και οι τρεις που τον άκουγαν είχαν μείνει άναυδοι.
- Βαγγέλη σου βγάζω το καπέλο, είπε η Ρούλα.
- Μα δεν φοράς καπέλο απάντησε με χιούμορ ο Βαγγέλης.
- Βαγγέλη, τι να σου πω; Μας πέταξες τα μάτια έξω είπε ο Χάρης.
- Όχι ακόμα αφεντικό.
- Έχει κι άλλο;
- Αν έχει λέει; Σήμερα το πρωί ξύπνησα από τις 6.30. Είπα, καλή ευκαιρία να πάω στο μοναστήρι
τώρα που δεν έχει κίνηση, να βγάλω τους κοριούς, να πάρω το μηχάνημα καταγραφής των συζητήσεων
και να μιλήσω και στον Αμβρόσιο για καμιά πληρωμή.
- Μπράβο ρε Βαγγέλη. Σε παραδέχομαι, είπε η Ρούλα.
- Έφτασα 8 παρά τέταρτο. Δεν βρήκα κανέναν από τους γνωστούς. Ήταν μόνο ένα νέο παιδί γύρω
στα 25. Μου είπε ότι ο Αμβρόσιος ήταν στο δίπλα μοναστήρι, ότι τον Καλλίνικο δεν τον είχε δει 2
μέρες και ότι ο Ιωάννης είχε πάει Θεσσαλονίκη για ιατρικές εξετάσεις.
- Οπότε δεν μπόρεσες να πάρεις τους κοριούς.
- Τους κοριούς δεν τους πήρα. Όμως το μηχάνημα καταγραφής το πήρα.
- Και τι ανακάλυψες;
- Ότι θα πήγαινε ο Ιωάννης στη Θεσσαλονίκη για να δει αν η Λούση τους είχε κάνει έμβασμα στην
τράπεζα.
- Και άκουσες το όνομα Λούση;
- Τρεις φορές αφεντικό. Άμα θέλεις να σου βάλω ν΄ ακούσεις τη συζήτηση.
- Δεν χρειάζεται.
- Τον Αμβρόσιο πώς τον κόβεις; ρώτησε ο Αντρέας.
- Δεν έχω ξεκάθαρη εικόνα. Μάλλον δεν παίρνει και πολλά χαμπάρι. Όλο στο δίπλα μοναστήρι
πηγαίνει. Πάντως Ρούλα πάρε τον για καμιά πληρωμή γιατί πολύ φοβάμαι ότι θα μας τη φορέσουν οι
καλόγεροι.
- Δίκιο έχεις Βαγγέλη. Θα τον πάρω το απόγευμα.
- Αφεντικό, να πούμε και για τον Τσακίδη;
- Ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να μην τα μπερδέψουμε. Θέλω να κουβεντιάσουμε με τον
Αντρέα.
- Ωραία, εγώ πηγαίνω στο γραφείο μου είπε η Ρούλα και σηκώθηκε.
- Εγώ μπορώ να πάρω τον Κομπιούτερ σου αφεντικό; Θέλω να ψάξω κάτι στο ιντερνέτ.
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20. Η λαδιά του Χάρη
Μόλις έφυγε ο Βαγγέλης, ο Χάρης έκλεισε την πόρτα του γραφείου, πήγε να κλείσει και το παράθυρο,
αλλά το μετάνιωσε.
- Άσε. Καλύτερα να ΄χει θόρυβο.
- Γιατί ρε Χάρη. Θα πούμε τα μυστικά του κράτους;
- Όχι, αλλά δεν θέλω ν΄ ακουγόμαστε.
Ο Αντρέας άναψε την πίπα του και κοίταξε ήρεμα αλλά επίμονα τον Χάρη.
- Τι σε απασχολεί Χάρη; Από την ώρα που φύγαμε απ΄ το Πανόραμα είσαι αφηρημένος.
- Γι΄ αυτό ήθελα να μιλήσουμε.
- Σ΄ ακούω.
- Τη Ρίτα την ξέρεις.
- Χάρη μου, σου είπα δεν θέλω...
- Στάματα ρε καρντάση! Άκουσέ με πρώτα.
- Συγγνώμη.
- Λοιπόν, κάποια Σαββατοκύριακα που κρατούσε η Λένα τα παιδιά και τύχαινε η Ρίτα να είναι
ελεύθερη κάναμε παρέα.
- Τι είδους;
- Εδώ είναι το θέμα. Τη Ρίτα τη γνωρίζω από τη Λένα. Είναι φίλες τρία χρόνια. Εγώ την ξέρω
κάπου ένα χρόνο.
- Ναι Χάρη μου. Όμως αυτό το διάστημα, τι είδους παρέα κάνατε;
- Μέχρι πριν 3 εβδομάδες η παρέα ήταν από τη μέση και πάνω.
- Μετά ...γλίστρησε;
Ο Χάρης άναψε τσιγάρο. Πήρε δυο ρουφηξιές και συνέχισε.
- Ήταν Κυριακή βράδυ. Η Λένα ήταν με τα παιδιά της και είχε πέσει για ύπνο από νωρίς. Εγώ
ήμουν σπίτι μου, έβλεπα μια αθλητική εκπομπή και μάσαγα μια κρύα πίτσα. Είχα πιει και δυο
τσίπουρα όταν στις 11 παρά 20 χτύπησε το τηλέφωνο. Ήταν η Ρίτα. Έκλαιγε.
- Ως συνήθως...
- Μου είπε ότι τριγυρνάει στους δρόμους της Θεσσαλονίκης και ότι είναι σε μαύρο χάλι. Μου
ζήτησε να έρθει απ ΄το σπίτι.
- Κατάλαβα. Είχες πιει τα τσίπουρά σου, ήταν κι εκείνη μπόσικη, έγινε το μοιραίο. Και τώρα; Ποιο
είναι το θέμα; Σου ζητάει σχέση;
- Καμία σχέση. Από τότε, όποτε βρεθούμε είμαστε σαν να μην έγινε τίποτα.
- Οπότε, ποιο είναι το πρόβλημα σου;
- Το γεύμα με τη Λένα.
- Θα είναι και η Ρίτα;
- Για όνομα του Θεού!
- Τότε, τι σε απασχολεί;
- Μην ξέφυγε τίποτα της Ρίτας και η δικιά μου ψυλλιάστηκε τη δουλειά.
- Από πού γνωρίζονται;
- Η Ρίτα είχε ένα μικρό ινστιτούτο αισθητικής δίπλα στο υπουργείο που δουλεύει η Λένα. Δηλαδή,
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αρχικά η Λένα ήταν πελάτισσα της Ρίτας. Σταδιακά δημιουργήθηκε ανάμεσά τους μια φιλία. Στη
συνέχεια ερωτεύτηκε τη Ρίτα ένας πλούσιος και με την προοπτική ότι θα έκαναν παιδιά έκλεισε το
μαγαζάκι της. Η φιλία με τη Λένα συνεχίστηκε. Αφού παντρεύτηκαν, ο άνθρωπος άρχισε να τη
βαριέται.
- Δεν τον αδικώ.
- Τη συνέχεια την ξέρεις.
- Οπότε, αυτό που σε απασχολεί είναι μήπως η Λένα έχει μάθει για εκείνη τη βραδιά.
- Κυρίως αυτό.
- Ας υποθέσουμε ότι η Λένα σου λέει ενώπιόν μου «πήδηξες τη φίλη μου», τι θα κάνεις;
- Θα κοιτάξω εσένα.
- Εμένα; Τι να κάνω εγώ;
- Να βγάλεις τα κάστανα απ ΄τη φωτιά. Τι σε σπουδάζαμε τόσα χρόνια;
- Νομίζω ότι συνδέεις τη βραδιά της Ρίτας με την απομάκρυνση της Λένας.
- Βέβαια.
- Πόσον καιρό την αισθάνεσαι απόμακρη;
- Τρεις μήνες.
- Το ατόπημα έγινε μόλις πριν 3 εβδομάδες. Μου φαίνεται ότι ψάχνεις σε λάθος κατεύθυνση.
- Και τι θα κάνω;
- Ό,τι και να γίνει θα το αντιμετωπίσουμε. Δεν χρειάζεται να κάνουμε πρόβες. Φώναξε όμως τον
Βαγγέλη γιατί η ώρα περνάει.
Ο Χάρης άνοιξε την πόρτα του γραφείου και πήγε να φωνάξει το Βαγγέλη. Το μυαλό του Αντρέα
πήγε στη Νάνσυ. Είχαν να επικοινωνήσουν 2 μέρες. Πώς να ήτανε άραγε;
Σε λίγο οι τρεις άντρες καθόντουσαν γύρω από το στρογγυλό τραπέζι. Η Ρούλα είχε μείνει στο
γραφείο της, αλλά η πόρτα ήταν ανοιχτή και άκουγε.
- Λοιπόν Βαγγέλη, τι άλλο ανακάλυψες στο ιντερνέτ;
- Έψαχνα να βρω πιο φτηνούς κοριούς και βρήκα κάτι Κινέζικους στη μισή τιμή. Είναι όμως να τα
εμπιστεύεσαι αυτά τα εργαλεία;
- Ας πάρουμε δύο δοκιμαστικά.
- Την έδωσα ήδη την παραγγελία αφεντικό.
- Αφήστε τα αυτά και πιάστε τον Τσακίδη, ακούστηκε από μέσα η Ρούλα. Αύριο θα μας πληρώσει.
Να έχουμε κάτι να του πούμε.
- Έχει δίκιο, είπε ο Βαγγέλης.
- Ωραία Βαγγέλη μου, σ ΄ακούμε.
- Πρώτα αφεντικό να κάνω μια μικρή περίληψη.
- Με αυτό το «αφεντικό» μου έχεις σπάσει τα τέτοια. Κοφτό τέλος πάντων.
- Λέγε ό,τι θέλεις. Εγώ μέχρι να πεθάνεις «αφεντικό» θα σε λέω.
- Βρε άντε από δω! Άκου εκεί; Να πεθάνω;
- Βαγγέλη, δεν κάνεις την περίληψη να πάμε παρακάτω; παρενέβη ο Αντρέας.
- Ξεκινάμε: Ψάχνουμε πώς γίνεται και τα προϊόντα που κυκλοφορεί ο κύριος Τσακίδης να τα
κυκλοφορεί ο ανταγωνιστής του ένα μήνα πριν και σε μάλιστα σε φθηνότερες τιμές μιας και το
εργοστάσιό του είναι στη Βουλγαρία.
- Παράλληλα, αυτός ο κύριος ήταν ο τέως συνέταιρος του Τσακίδη, συμπλήρωσε ο Χάρης.
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- Εγώ τον Τσακίδη τον λέω κυρ Θάνο. Είναι καλός άνθρωπος. Συνεχίζω. Το πρώτο βήμα ήταν να
βάλουμε κοριούς σε όλο το γραφείο. Δυστυχώς έχουν ένα μηχάνημα που απενεργοποιεί τις εκπομπές.
Το μηχάνημα βρίσκεται σε ένα διαμέρισμα, στο απέναντι κτίριο.
- Σε ποιον ανήκει το διαμέρισμα;
- Το έχει ενοικιάσει η εταιρεία του κυρ Θάνου. Το χρησιμοποιούν για βοηθητική αποθήκη.
- Ο Τσακίδης το γνωρίζει αυτό; ρώτησε ο Χάρης.
- Και βέβαια γνωρίζει ότι υπάρχει η αποθήκη. Εκείνο που δεν ήξερε ήταν ότι μέσα εκεί υπήρχε ένα
μηχάνημα που μπλοκάριζε τους ασύρματους πομπούς όπως οι κοριοί και τα κινητά τηλέφωνα. Το
ανθρωπάκι πίστευε πως το κινητό του δεν πιάνει διότι η περιοχή έχει ...ασθενές σήμα.
- Άρα, αυτός που τοποθέτησε το μηχάνημα είχε πρόσβαση στο χώρο, είπε ο Αντρέας, νιώθοντας
πολύ έξυπνος.
- Οι πάντες μπαίνουν εκεί μέσα κυρ Αντρέα. Είπαμε ότι είναι αποθήκη.
- Ποιος είναι ο αποθηκάριος; ρώτησε ο Χάρης.
- Μην το πάμε έτσι αφεντικό. Χάνουμε χρόνο. Αφού το διαμέρισμα ανήκει στην εταιρεία του κυρ
Θάνου, το μόνο μας πρόβλημα είναι να το εντοπίσουμε και να το απενεργοποιήσουμε.
- Πόσο χρόνο θα μας πάρει.
- Στη χειρότερη περίπτωση μία ώρα.
- Ωραία. Προχώρα το.
- Βρε παιδιά, να πω κι εγώ κάτι; Αν θυμάμαι καλά, την τελευταία φορά ο Τσακίδης μας είπε ότι σε
2 μήνες θα λανσάρει στην αγορά ένα αερόθερμο που καίει 30% λιγότερο ρεύμα. Μας είπε επίσης ό,τι
το αερόθερμο αυτό ήδη διαφημίζεται στη Βουλγαρία. Το σημαντικό που μας είπε όμως, είναι ότι τα
σχέδια για το προϊόν δεν είναι ακόμα ολοκληρωμένα, είπε ο Αντρέας.
- Και λοιπόν Αντρέα; ρώτησε ο Χάρης.
- Θα πει ότι οι τύποι είναι χαβαλέδες. Διαφημίζουν χωρίς να έχουν τα σχέδια.
- Μα, αφού ξέρουν ότι κάποια στιγμή θα τα πάρουν Αντρέα μου.
- Να μάθουμε ποιοι έχουν πρόσβαση στα σχέδια. Όταν το μάθουμε θα πάμε στον σχεδιαστή. Θα
του ζητήσουμε να κάνει 5-10 πανομοιότυπα σχέδια τα οποία θα τους διοχετεύσουμε. Ένα όμως θα έχει
λάθος.
- Καλή η ιδέα σου κυρ Αντρέα. Πρώτα όμως να ακούσουμε τι θα καταγράψουν οι κοριοί.
- Κι εγώ συμφωνώ, είπε ο Χάρης ενώ κοίταζε το ρολόι του. Το σχέδιό σου μου αρέσει αλλά θέλει
μελέτη.
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21. Συνάντηση με Λένα
Είχε φτάσει η ώρα ο Αντρέας με τον Χάρη να πάνε να συναντήσουν τη Λένα. Ήταν ένα κουτούκι μέσα
σε μια υπαίθρια στοά στην πάνω πλευρά της Αριστοτέλους. Για τα στάνταρ της Θεσσαλονίκης το
μαγαζί δεν είχε κόσμο.
Μόλις παράγγειλαν η Λένα μπήκε στο παιχνίδι.
- Η Ρίτα νοσηλεύεται σε μια ψυχιατρική κλινική.
- Τι πράμα; ρώτησε έντρομος ο Χάρης.
- Γιατί κάνεις έτσι παιδί μου; Μια χαρά είναι το κορίτσι. Πήγα και την είδα. Σε δυο μέρες θα είναι
έξω.
- Και πώς βρέθηκε εκεί; ρώτησε ο Αντρέας.
- Ο άντρας της έχει ερωτευτεί μια Βουλγάρα και της ζήτησε διαζύγιο.
- Κι αυτός είναι λόγος να πάει σε κλινική;
- Οι γιατροί είπαν πως είναι υστερικιά. Έκανε απόπειρα.
- Απόπειρα; Τι πήρε; ρώτησε έκπληκτος ο Αντρέας.
- Χαπάκια για τη διάρροια.
- Πολλά;
- Κάπου δέκα.
- Δεν παθαίνει τίποτα. Μόνο που θα έχει για μια βδομάδα δυσκοιλιότητα, απάντησε γελώντας ο
Αντρέας.
Όσο τρώγανε η συζήτηση ήταν γύρω από τη Ρίτα. Ο Αντρέας δεν συμμετείχε πολύ. Μόλις έφαγαν ο
Χάρης απευθύνθηκε στη Λένα.
- Αυτός ήταν ο κυρίως λόγος για τον οποίο ήθελες να συναντηθούμε αγάπη μου;
- Όχι βρε χαζέ. Αυτά θα μπορούσα να στα πω κι απ ΄το τηλέφωνο.
- Παιδιά, να σας αφήσω για λίγο μόνους σας.
- Δεν πας πουθενά, είπαν η Λένα κι ο Χάρης με μια φωνή.
- Χάρη, έχει δημιουργηθεί ένα θέμα με τα παιδιά και θέλω τη γνώμη σου, είπε η Λένα. Αμέσως
μετά στράφηκε προς τον Αντρέα.
- Όπως ξέρεις Αντρέα, είμαι χωρισμένη κι έχω δύο αγόρια 3 και 5 ετών. Ζω με τη μάνα μου και
χάρη σ’ εκείνη μπορώ και βλέπω το Χάρη. Οι σχέσεις μας με τον πατέρα τους είναι πολύ καλές.
- Από πότε έγιναν καλές; πετάχτηκε ο Χάρης.
- Εδώ και 4 μήνες. Από τότε που άρχισε να δίνει διατροφή.
- Και η διατροφή έφτιαξε τη σχέση; ( Ο Χάρης είχε αρχίσει να φορτώνει).
Η Λένα ένιωσε άβολα. Ο Αντρέας το κατάλαβε και μπήκε στην κουβέντα.
- Πώς διορθώθηκε η σχέση;
- Από τότε που άρχισε να δίνει διατροφή, τον αφήνω κι έρχεται στο σπίτι να δει τα παιδιά όποτε
θέλει. Τους φέρνει πράγματα, παίζει μαζί τους, τα αγκαλιάζει και γενικά είναι πολύ καλός πατέρας.
- Κι εσύ καλή μητέρα; ρώτησε φουρκισμένος ο Χάρης.
- Χάρη μου, δεν πας μια βόλτα στην πλατεία να μας αφήσεις 5 λεπτά με τη Λένα;
- Δεν πάω πουθενά. Εδώ και 3 μήνες απομακρύνεται όλο και περισσότερο. Θέλω να μάθω την
αλήθεια. Τι είναι αυτά τα πάρε-δώσε με τον τέως;
- Χάρη, σε παρακαλώ κάνεις μια βόλτα στην πλατεία;
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Ο Χάρης σηκώθηκε απρόθυμα.
- Εντάξει. Παίρνω τα τσιγάρα μου και γυρίζω σε λίγο. Πάντως να ξέρεις Αντρέα ότι βασίζομαι
πάνω σου.
- Και μόνο που τ’ ακούω, προσβάλλομαι.
- Ωραία. Φεύγω.
Μόλις έφυγε ο Χάρης, άρχισε η Λένα.
- Θα στα πω γρήγορα. Είμαι σε δύσκολη θέση: Ο Σωτήρης μου ζήτησε να πάμε το Σαββατοκύριακο
στο Λιτόχωρο.
- Ποιος είναι ο Σωτήρης.
- Ο πατέρας των παιδιών μου.
- Δηλαδή, ο τέως σύζυγος σου.
- Πες το κι έτσι. Το θέμα είναι τι κάνω; Αν το πω του Χάρη, θα γίνει έξαλλος.
- Πες μου για το Λιτόχωρο.
- Εκεί έχει ο Σωτήρης ένα εξοχικό που πηγαίναμε συχνά όσο ήμασταν παντρεμένοι. Βέβαια, αφού
γεννήθηκαν τα παιδιά το πράγμα αραίωσε, αλλά εξακολουθούσαμε να πηγαίνουμε. Από τότε που
χωρίσαμε δεν έχουμε ξαναπάει.
- Για ν΄ αναρωτιέσαι πως θ’ αντιδράσει ο Χάρης, θα πει ότι σκέφτεσαι σοβαρά την πρόταση που
σου έκανε ο Σωτήρης.
Η Λένα έμεινε για λίγο σιωπηλή. Είχε πιάσει μια τούφα απ ΄τα μαλλιά της και τη γύρναγε γύρω
από το δείκτη του χεριού της.
- Μέχρι πριν 6 μήνες με το Χάρη ήμασταν μια χαρά. Τα είχαμε βρει. Κάθε δεύτερο
Σαββατοκύριακο (ας είναι καλά η μάνα μου) κοιμόμουν σπίτι του και δυο βράδια την εβδομάδα
βγαίναμε. Εδώ και 6 μήνες ο Χάρης άλλαξε. Δεν ήταν τόσο διαθέσιμος όσο πριν. Δεν υποψιάστηκα
άλλη γυναίκα. Όποτε βρισκόμασταν εξακολουθούσε να είναι ζεστός και τρυφερός μαζί μου. Όμως κάτι
έλειπε.
- Σαν τι Λένα;
- Δεν μπορώ να στο εξηγήσω... Ήταν σα να βρισκόταν αλλού.
- Πού;
- Ξέρω γω; Στη δουλειά του υποθέτω.
Ο Αντρέας άναψε την πίπα του και έμεινε λίγο σιωπηλός. Η Λένα ήταν ανήσυχη.
- Αντρέα, τι κάνω με το Λιτόχωρο;
Ο Αντρέας την κάρφωσε στα μάτια, αλλά για να της αποσπάσει την προσοχή, πρώτα την κοίταξε
στο ντεκολτέ.
- Λένα. Θέλεις ή δεν θέλεις να πας;
Τα μάτια της πήγαιναν μια πάνω αριστερά, μια οριζόντια αριστερά και μια κάτω δεξιά. Ο Αντρέας
από αυτές τις κινήσεις ματιών άρχισε να υποθέτει τα έξης:
Μάτια πάνω αριστερά, σημαίνει ότι πιθανόν εκείνη την ώρα είχε φέρει στο νου της εικόνες από το
παρελθόν. Μάτια οριζόντια αριστερά. Ακούει λόγια που έχει όντως ακούσει. Μάτια κάτω δεξιά.
Εστιάζει στο πώς νιώθει. Έτσι, ο Αντρέας προχώρησε.
- Λένα, δεν καταλαβαίνω αν θέλεις να πας.
- Θα πάμε όλη η οικογένεια.
Καθώς το έλεγε αυτό κοίταξε ξανά οριζόντια αριστερά.
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- Είναι επιθυμία σου ή κάποια εσωτερική επιταγή;
- Αντρέα, ο Σωτήρης είναι γεννημένος για οικογενειάρχης. Ούτε οι γκόμενες τον ενδιαφέρουν ούτε
τίποτα. Είναι σπίτι, δουλειά, παιδιά, σπίτι, τηλεόραση και κάπου-κάπου ολίγη από σεξ.
- Δηλαδή ήταν βαρετός.
- Του σκοτωμού.
- Με το Χάρη το σεξ πώς είναι;
- Το καλύτερο που είχα ποτέ.
- Η αλήθεια είναι ότι οι γυναίκες ανακαλύπτουν τη σεξουαλικότητά τους μετά τα 30. Οι άντρες
μετά τα 20. Γι΄ αυτό υποστηρίζω ότι οι τριαντάρες για το σεξ θέλουν άντρες νεότερους. Όμως ξέρεις τι
σκέφτομαι; Κάπως έτσι εξελίσσεται και η σχέση σου με το Χάρη. Επανάληψη και ρουτίνα.
Εξασφαλίζουμε τη σιγουριά πληρώνοντας τη με συναισθηματική μοναξιά και βαρεμάρα.
Τα μάτια της Λένας άστραψαν.
- Δηλαδή εγώ το προκαλώ;
- Δεν ξέρω Λένα μου αν το προκαλείς ή όχι. Εσένα σ΄ ενδιαφέρει πώς θα χειριστείς μαζί του το
θέμα με το Λιτόχωρο. Σε λίγη ώρα θα έρθει.
- Δεν με ρώτησες γιατί χωρίσαμε με το Σωτήρη.
- Πες μου δυο λόγια για δαύτον.
- Είναι σήμερα 45 ετών. Είναι αρχιλογιστής σε μια βιομηχανία. Είμαι σίγουρη ότι η πρόταση για το
Λιτόχωρο, είναι πρόταση επανασύνδεσης. Τους τελευταίους μήνες έρχεται συχνά στο σπίτι. Η μάνα
μου τον λατρεύει. Μάλιστα του μαγειρεύει της ώρας. Μου λέει ότι είναι λάθος που χώρισα.
Την ώρα εκείνη τα μάτια της πήγαν οριζόντια αριστερά. Ο Αντρέας κατάλαβε ότι αυτή η κίνηση
ανέτρεχε σε πράγματα που της έλεγε η μητέρα της.
- Σεξουαλικά πώς πηγαίνατε;
- Οργασμός χωρίς ικανοποίηση.
- Τι είναι αυτό πάλι;
- Πιο πριν σου είπα ότι, δεν με ρώτησες γιατί χωρίσαμε με το Σωτήρη.
- Το ξέχασα. Θα μου το πεις;
- Η πολυκατοικία που ζούμε είναι του Σωτήρη. Στον κάτω όροφο έχει ένα διαμέρισμα δύο
δωματίων που το νοικιάζει συνήθως σε Αθηναίους φοιτητές. Πριν χωρίσουμε ήρθαν δύο υπέροχα
παιδιά που σπουδάζουνε στο Αριστοτέλειο. Η μάνα μου τους λάτρεψε και τους κατέβαζε συχνά
φαγητό. Εγώ, πήγαινα όταν είχα χρόνο και τα λέγαμε μέχρι που ...έγινε το μοιραίο.
- Με ποιον από τους δυο;
- Στην αρχή με τον έναν, μετά με τον άλλον, αλλά τη βραδιά που μας τσάκωσε ο Σωτήρης είμαστε
και οι τρεις στο κρεβάτι. Δεν ξέρω τι έγινε εκείνο το βράδυ. Ήμουν πιωμένη και κάπνισα με τα παιδιά
χασίς. Δεν ήμουν εγώ.
Ο Αντρέας κόντεψε να καταπιεί την πίπα του.
- Όταν πήγαινες με τον καθένα χωριστά ήσουν εσύ;
- Με τον πρώτο ναι. Με τον άλλον δεν ξέρω.
- Αυτά τα ξέρει ο Χάρης;
- Όχι. Του είπα ότι ο γάμος χάλασε απ ΄το Σωτήρη.
- Υποθέτω δεν θέλεις να του τα πω.
- Για όνομα του Θεού! Τη βοήθειά σου τη θέλω για το Λιτόχωρο.
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- Κάτσε Λένα μου. Εσύ αποφάσισες ότι θα γίνω φύλακας ενός μυστικού σου χωρίς να μ ΄έχεις
ρωτήσει αν θέλω να κρατήσω ένα τέτοιο μυστικό.
- Μα υπάρχει το απόρρητο του επαγγέλματός σου.
- Ο Χάρης είναι φίλος μου. Όμως, ακόμα κι αν σας έβλεπα επαγγελματικά σαν ζευγάρι, δεν θα
κρατούσα ένα τέτοιο μυστικό.
- Και τι θα έκανες; Θα το έλεγες στον άντρα μου;
- Όχι. Απλά, θα σου έλεγα ή το λες εσύ στον άντρα σου ή δεν σας βλέπω ξανά σαν ζευγάρι.
- Δηλαδή θα τον έβλεπες μόνο του;
- Όχι. Θα του έλεγα ότι δεν μπορώ να τον δω μόνο του και θα τον παρέπεμπα κάπου άλλου.
- Κι αν σε ρωτούσε γιατί;
- Θα του έλεγα να ρωτήσει τη σύζυγο του.
- Κάτσε βρε Αντρέα. Σε τι επηρεάζει την σχέση μας με το Χάρη το γεγονός ότι δεν ξέρει τον
πραγματικό λόγο που χώρισα; Σου είπα ότι έχω κάποιον γκόμενο που επηρεάζει την τωρινή κατάσταση
και σου ζήτησα να το κρατήσεις μυστικό;
- Δώσε μου λίγο χρόνο Λένα. Νιώθω ανέτοιμος να το αντιμετωπίσω. Θέλω όμως να σε ρωτήσω
κάτι: Ο Σωτήρης επιδιώκει το Λιτόχωρο για να σε πηδήξει;
- Όχι. Αυτό έχει γίνει ήδη 3 φορές στους τελευταίους 3 μήνες, Μια φορά το μήνα. Συνήθως το
πρώτο Σάββατο μετά τη διατροφή. Ο γνωστός λαπάς. Όμως, σε όλα τα άλλα είναι άψογος.
- Πάλι με φορτώνεις με μυστικά.
- Αντρέα, εσύ με ρώτησες. Πρόσεχε όταν με ρωτάς. Δεν γίνεται από τη μια να με ρωτάς αν
πηδιέμαι με τον Σωτήρη κι από την άλλη να μου λες ότι σε φορτώνω με τα μυστικά μου.
- Έχεις δίκιο Λένα. Όμως ο Χάρης είναι φίλος μου και έχω μπερδευτεί.
Εκείνη την ώρα επέστρεψε ο Χάρης.
- Είμαστε εντάξει;
Κοίταξε τη Λένα στα μάτια. Εκείνη απέφευγε το βλέμμα του. Η φωνή του ήταν μακρόσυρτη.
- Τα είπατε με το καρντάση; Μην ξεχνάς πως είναι και ψυχολόγος.
- Χάρη, είσαι καλά; ρώτησε ο Αντρέας.
- Όχι. Δεν είμαι. Μέχρι να έρθω ήπια δυο ουίσκι.
- Μα έχουμε πιει τσίπουρο.
- Στα τέτοια μου. Θα οδηγήσεις εσύ. Εγώ το μόνο που θέλω είναι να μάθω την αλήθεια.
- Ποια αλήθεια Χάρη μου; ρώτησε ανήσυχη η Λένα.
- Τι γίνεται με τον Σωκράτη;
- Εννοείς τον Σωτήρη.
- Σωκράτη, Σωτήρη, τι σημασία έχει. Το κέρατο πέφτει κανονικά.
Ο Αντρέας μπήκε στη μέση.
- Λένα, εξακολουθείς να θέλεις να μιλήσουμε για το θέμα που έλεγες;
- Όχι Αντρέα μου. Θέλω να πάω σπίτι μου.
- Θα είναι και ο ...έτσι; ρώτησε ο Χάρης.
- Είσαι καλά άνθρωπέ μου; Ο Σωτήρης δεν σχολάει ποτέ πριν τις 7. Είναι ακόμα 4.30.
- Α, τα ωραία γίνονται μετά τις 8.
- Όχι βρε μαλάκα. Γίνονται αφού κοιμηθούν τα παιδιά, πέρασε στην αντεπίθεση η Λένα.
- Και η μαμά ακούει;
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- Είσαι πιωμένος και αλήτης.
- Αλήτης μπορεί να είμαι, αλλά είμαι και κύριος. Πάμε καρντάση να φύγουμε. Έχω ήδη
τακτοποιήσει το λογαριασμό. Έχει πάει 4.30 και σε δυο ώρες πρέπει να είμαι στο γραφείο.
- Μα δεν θα συζητήσουμε; ρώτησε ο Αντρέας.
- Προς το παρόν δεν έχουμε τίποτε άλλο να πούμε.
Η Λένα είχε μείνει στήλη άλατος.
- Γιατί μου φέρεσαι έτσι Χάρη μου;
- Αυτά θα σου τα εξηγήσω όταν θα επιστρέψει η ...οικογένεια από το Λιτόχωρο.
Η Λένα και ο Αντρέας τα έχασαν τελείως.
- Τι λες τώρα Χάρη; πήγε να διαμαρτυρηθεί η Λένα.
- Λέω ότι εδώ και 3 μήνες η σχέση μας στηρίζεται στο ψέμα. Δεν την αντέχω αυτή την κατάσταση.
Αν δεν ήταν εδώ ο Αντρέας που περνάει κι εκείνος τα δικά του θα είχα ξηγηθεί αλλιώς. Ένας
τραυματίας δεν μπορεί να βοηθήσει έναν άλλο τραυματία. Άντε Αντρέα. Πάμε να φύγουμε.
- Μας αφήνεις σε παρακαλώ για δύο λεπτά με τη Λένα;
- Θα σε περιμένω στο αυτοκίνητο. Θα κάθομαι στη θέση του συνοδηγού. Ο Χάρης έφυγε.
- Άκου Λένα. Απ ΄ό,τι κατάλαβα δεν υπάρχει κανένα απόρρητο. Τα ξέρει όλα. Κάνε αυτό που
θέλεις και το θέμα θα το χειριστώ εγώ.
- Δεν θα του πεις για την παρτούζα;
- Έτσι το λες;
- Εμ τι ήτανε βρε Αντρέα; Μια γυναίκα με τις δικές μου αρχές να καταλήξει εκεί;
- Δεν θα το πω αυτό Λένα. Όμως για αντάλλαγμα θέλω τις μέρες που θα είσαι στο Λιτόχωρο να μην
πάρεις καμία πρωτοβουλία επικοινωνίας μαζί του. Αν υπάρχει κάτι σοβαρό, θα επικοινωνήσω εγώ μαζί
σου.
- Στο υπόσχομαι.
- Φεύγω γιατί με περιμένει ο Χάρης.
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22. Ζωντανός κοριός
Οι δύο φίλοι βρέθηκαν στο αμάξι του Χάρη. Οδηγούσε ο Αντρέας.
- Πού πάμε;
- Σπίτι. Θέλω να ξαπλώσω για μια ώρα. Το απόγευμα θα συναντήσω τον Τσακίδη.
- Μα δεν είναι πρόωρο;
- Όχι. Ήρθε η ώρα να τα συνοψίσουμε όλα και να βγάλουμε λογαριασμό.
- Μιλάς σαν τη Ρούλα.
- Μακάρι να σκεφτόμουν πιο συχνά σαν τη Ρούλα.
- Ρε, το Λιτόχωρο από πού ανακάλυψες;
- Πριν τρεις εβδομάδες έβαλε ο Βαγγέλης 2 κοριούς στο σπίτι της. Έναν στο υπνοδωμάτιο κι έναν
στο σαλόνι.
- Και;
- Τι και; Από εκεί το Λιτόχωρο.
- Με δουλεύεις; Το Λιτόχωρο είναι πρόσφατο.
- Σαν πρόταση όχι. Την έχει κάνει ο Σωκράτης προ καιρού.
- Ο Σωτήρης εννοείς.
- Δε με νοιάζει πως τον λένε. Την πηδάει αβέρτα.
- Δηλαδή μέσα απ ΄τους κοριούς έχεις καταγράψει και πηδήματα.
- Αβέρτα σου λέω.
- Δηλαδή πόσες καταγραφές έχεις κάνει μέσα στο μήνα;
- Μια.
- Αυτό είναι το αβέρτα;
- Δηλαδή τι θέλεις; Να κάνουν παρτούζες;
Ο Αντρέας δαγκώθηκε αλλά επανήλθε αμέσως.
- Πώς έγινε και ήξερες ότι ο Σωτήρης πρότεινε στη Λένα για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο; Με
όσους κοριούς και να έχεις αυτή την πληροφορία δεν την είχες. Μου λες πώς την απέκτησες;
- Βάλε το χέρι σου στο δεξί μέρος από το γιακά του πουκαμίσου σου.
- Μωρή κουφάλα! Μου έβαλες κοριό;
- Το έκανα καρντάση. Ήθελα να μάθω την αλήθεια.
- Και μ ΄έκανες ρουφιάνο χωρίς να το ξέρω;
- Έχεις δίκιο, αλλά έτσι λειτούργησα. Εσύ όμως ξηγήθηκες εντάξει, σαν φίλος.
- Και τώρα;
- Έχω ανάγκη να ξαπλώσω για μια ώρα. Είναι σχεδόν πέντε. Στις 7:00 περιμένω τον Τσακίδη.
- Με τη Λένα τι γίνεται;
- Αστή να πάει στο Λιτόχωρο. Θα γυρίσει τρέχοντας.
- Πολύ σίγουρος είσαι. Αυτή σκέφτεται μήπως αποκαταστήσει το γάμο της.
- Με τον λαπά; Αποκλείεται. Αν μου πεις ότι βρήκε άλλον θα το δεχτώ. Γι αυτόν δεν μ αφήνει με
τίποτα.
- Και με τον Τσακίδη στις 7:00 τι γίνεται;
- Ξέρω κι εγώ; Θα είναι κι ο Βαγγέλης εκεί.
- Κι αν δεν ήταν; Πώς θα τα έβγαζες πέρα;
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- Για αρχάριο μ΄ έχεις πάρει καρντάση; Τη δουλειά αυτή την κάνω την κάνω 17 χρόνια. Δεν ξέρω
να πάρω αναβολή;
- Ναι αλλά, όλη τη δουλειά στους άλλους τη φορτώνεις.
- Γι ΄αυτό τους λένε «υπάλληλους» Αντρέα. Εγώ είμαι η ψυχή του μαγαζιού. Η Ρούλα είναι στην
οργάνωση και ο Βαγγέλης στην εκτέλεση. Εγώ είμαι ο ηγέτης. Ο Βαγγέλης και η Ρούλα είναι οι
μάνατζερ. Η δουλειά του μάνατζερ είναι να κάνει τα πράγματα σωστά. Η δουλειά του ηγέτη είναι να
κάνει τα σωστά πράγματα.
Ο Αντρέας είχε εντυπωσιαστεί πολύ από την τελευταία φράση του Χάρη.
- Καλά. Φοβερό αυτό που είπες.
- Δεν το είπα εγώ. Κάπου το διάβασα.
Όταν έφτασαν στο διαμέρισμα ήταν 5 και τέταρτο. Ο Χάρης πέρασε από την τουαλέτα και πήγε να
ξεραθεί.
- Αντρέα. Ξύπνησέ με στις 6.30.
- Έγινε.
Ο Αντρέας έπιασε το κινητό του ώστε να βάλει μια υπενθύμιση για τις 6.15. Εκεί ανακάλυψε ότι το
κινητό του το είχε όλη μέρα στο αθόρυβο. Είχε από τη Νάνσυ δύο αναπάντητες κλήσεις κι ένα γραπτό
μήνυμα. Το μήνυμα το είχε στείλει από το πρωί. Τα δύο τηλέφωνα έγιναν την ώρα που μιλούσαν με τη
Λένα.
Ο Χάρης κοίταξε το ρολόι του. Είχε πάει 5:30. «Τέτοια ώρα η Νάνσυ είναι συνήθως στο δρόμο
διότι επιστρέφει από τη δουλειά της» σκέφτηκε. Έτσι αποφάσισε να χαλαρώσει για λίγο. Άναψε την
πίπα του και ψευτοξάπλωσε στον καναπέ. Χάζευε τον ουρανό της Θεσσαλονίκης. Το χρώμα του
ουρανού της Αθήνας του άρεσε περισσότερο. Κι αυτό καλό ήταν, άλλα είχε μέσα λίγο από ...στάχτη.
Εκείνη την ώρα χαμογέλασε γιατί άκουσε από μέσα του τη φωνή του Χάρη. «Ο ουρανός μας είναι
καλύτερος». «Στα πάντα είσαστε καλύτεροι» ήταν πάντα η απάντηση του Αντρέα.
Ο Χάρης στα νιάτα τους ήταν πολύ ανταγωνιστικός. Είχε μάθει και μερικά κόλπα στους
αλεξιπτωτιστές και δεν το είχε σε τίποτα να πλακώνεται στο ξύλο. Ο Αντρέας τις πιο πολλές φορές τον
καλμάριζε. Μόλις όμως του έκοβε τον ανταγωνισμό με τους άλλους, ο Χάρης (για να εκτονωθεί) τα
έβαζε με τον Αντρέα. Όμως μια φορά απ ΄όλες ο Χάρης ήταν τόσο επιθετικός που ο Αντρέας τα
χρειάστηκε. Ο Χάρης είχε σηκωθεί όρθιος και ούρλιαζε:
- Όποτε σου πω ότι σε κάτι στη Θεσσαλονίκη, με λες είμαστε καλύτεροι «στα πάντα είσαστε
καλύτεροι».
- Αφού το πιστεύω; Να μην το πω;
- Τι πιστεύεις ρε; Τίποτα δεν πιστεύεις. Απλά δεν αντέχεις τις κόντρες και τις προκλήσεις. Κοινώς
υπεκφεύγεις.
- Μου το εξηγείς λίγο παραπάνω αυτό βρε Χάρη μου;
- Τώρα μόλις το έκανες! Έρχομαι απέναντί σου και σου λέω «έλα να πλακωθούμε στο ξύλο».
- Και γιατί να πλακωθούμε στο ξύλο Χάρη μου;
- Πάλι το έκανες! Υπεκφεύγεις, υπεκφεύγεις, υπεκφεύγεις. Καθώς τα έλεγε αυτό Χάρης
χοροπηδούσε με τα δύο πόδια και η μούρη του είχε γίνει κατακόκκινη. Ο Αντρέας μπήκε σε
συναγερμό.
- Δηλαδή Χάρη μου θέλεις να σηκωθώ πάνω και να με πλακώσεις στο ξύλο;
- Πάλι το ίδιο κάνεις. Πάντα το ίδιο κάνεις! Αποφεύγεις τη σύγκρουση.
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- Όχι ρε Χάρη. Δεν έχεις δίκιο γαμώτο! Όταν η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη την αντιμετωπίζω
μια χαρά. Απλά δεν πηγαίνω γυρεύοντας. Αν θέλεις μπορείς να μου επιτεθείς.
Στο μεταξύ, ο Χάρης είχε ηρεμήσει λίγο και κάθισε κάτω.
- Ρε καρντάση, τόσα χρόνια ψάχνω για μια κόντρα μαζί σου. Ακόμα και στα παιχνίδια. Ποτέ δεν
παίζεις εναντίον μου. Πάντα μαζί μου είσαι.
- Χάρη μου, εκτός από τον ανταγωνισμό, υπάρχει και η συνεργασία.
- Κι όμως οι καλύτερες στιγμές που έχω ζήσει μαζί σου ήταν όταν έπαιζαν Άρης – Παναθηναϊκός
στο μπάσκετ.
- Εμ βέβαια. Αφού με τον Γκάλη και τον Γιαννάκη πάντα κερδίζατε.
- Δεν είναι αυτό ρε Αντρέα. Δεν κοντράρεις. Είσαι κότα λυράτη.
Ο Αντρέας σηκώθηκε πάνω.
- Δηλαδή για να το ευχαριστηθείς θέλεις να πλακωθούμε στο ξύλο; Αν αυτό σε ευχαριστεί...
- Ναι. Όχι όμως να κάτσεις να τις φας. Δεν μπορώ να χτυπήσω τον Μαχάτμα Γκάντι.
- Σου υπόσχομαι ότι δεν θα κάτσω να τις φάω. Κατάλαβα ότι θέλεις ανταγωνισμό. Ωραία. Πάμε να
παίξουμε μπιλιάρδο, μπόουλινγκ, ηλεκτρονικά κι ό,τι άλλο θέλεις. Είναι ανάγκη να πλακωθούμε στο
ξύλο άνθρωπέ μου;
- Πάλι υπεκφεύγεις.
- Ωραία. Σου υπόσχομαι να πλακωθούμε στο ξύλο. Κάνε μου μια χάρη: Να σου θυμίσω από πού
ξεκίνησε αυτή η κουβέντα. Μου είπες «όποτε σου πω ότι σε κάτι στη Θεσσαλονίκη είμαστε καλύτεροι
με λες «στα πάντα είσαστε καλύτεροι». Θυμάμαι ένα βράδυ που είχαμε ξεσκιστεί στα σουτζουκάκια
στον Ρομποτή και φεύγοντας με ρώτησες «έχεις φάει ωραιότερα;», σου απαντάω «ποτέ», κι έγινες
έξαλλος. Επειδή δηλαδή η γιαγιά ή η μαμά σου φτιάχνανε καλύτερα, θα έπρεπε οπωσδήποτε να είχα
φάει κι εγώ τα καλύτερα.
- Εντάξει. Πριν πλακωθούμε εξήγησε μου γιατί λες «στα πάντα είσαστε καλύτεροι».
- Διότι σ΄ αυτή την πόλη βασιλεύει η ανθρωπιά. Είσαστε πολύ πιο ζεστοί ανάμεσά σας απ ΄ό,τι
εμείς, που έχει παγώσει η ψυχή μας. Πολλοί πιο κιμπάρηδες, δηλαδή γενναιόδωροι. Να τον χέσω τον
μπλε ουρανό. Οι άνθρωποι που είναι κάτω από τον ουρανό μετράνε.
Ο Χάρης παρέλυσε. Συγκινήθηκε βαθύτατα.
- Εντάξει ρε καρντάση. Εσύ είσαι βέρος Θεσσαλονικιός και ας είσαι Αθηναίος. Λέω να βάλουμε το
ξύλο, στην άκρη.
- Συμφωνώ απόλυτα. Όμως τόση ώρα ξεχνάς κάτι.
- Τι;
- Από τότε που με ξέρεις με τι ασχολούμαι;
- Με την ψυχολογία.
- Και με τι άλλο;
- Ω ρε μαλάκα. Από 16 χρονών κάνεις Καράτε! Έχεις πάρει και πρωτάθλημα. Το ξέχασα αυτό.
- Και γλίτωσες το κεφάλι σου.
- Γιατί ρε μάγκα θα σε φοβηθώ;
- Τώρα έχω δύο επιλογές: Η μια είναι ότι υπεκφεύγω.
- Η δεύτερη;
- Η δεύτερη είναι να σου έρθει μια κλοτσιά στη μούρη.
Αγκαλιαστήκανε και πήγανε για ύπνο.
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Ο Αντρέας είχε χαθεί στις αναμνήσεις του όταν στις 6 παρά δέκα χτύπησε το κινητό του. Ήταν η
Νάνσυ.
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23. Το σχέδιο του Αντρέα
Η Νάνσυ ήταν έξαλλη με τον Αντρέα.
- Μ ΄έχεις γράψει στα παλιά σου τα παπούτσια.
- Νάνσυ μου, είχα ξεχάσει το κινητό κλειστό.
- Και γιατί το έκλεισες;
- Ξέρεις ότι τα βράδια πάντα το κλείνω.
- Πώς πάει ο έρωτάς σου με τον άντρα της ζωής σου;
- Πες μου τι θέλεις.
- Πολύ αργά. Ήθελα να βοηθήσεις τη Λένα.
- Τη βοήθησα.
- Το ξέρω. Μου το ΄πε. Όμως ήθελα πριν βρεθείτε να σου μιλήσω.
- Για ποιο σκοπό Νάνσυ;
- Γιατί ετοιμάζεται να κάνει τη μαλακία και να γυρίσει στον άντρα της.
- Νάνσυ μου, τα ξέρω όλα αυτά. Από μένα τι θέλεις;
- Μ αγαπάς ακόμα;
- Νάνσυ, σε αγαπάω. Αλλά δεν σε αγαπώ πια.
- Δεν καταλαβαίνω.
- Σε συμπονάω, αλλά δεν σε ποθώ.
Η Νάνσυ έκλεισε απότομα το τηλέφωνο. Ο Αντρέας ήταν ήρεμος. Σε λίγα λεπτά χτύπησε και η
υπενθύμιση των 6:15. Έσπευσε να ξυπνήσει το Χάρη. Το 6:30 του φαινότανε μη ρεαλιστικό. Ο Χάρης
είχε ήδη σηκωθεί από μόνος του. Στις 7 ήταν και οι δύο στο γραφείο. Η Ρούλα ήταν εκεί από τις 6 το
απόγευμα. Στις 6 και 20 είχε έρθει κι ο Βαγγέλης. Τσακίδης πουθενά. Τελικά ήρθε στις 7:30. Έδωσε
αρκετά λεφτά στη Ρούλα και βρέθηκε με το Χάρη, το Βαγγέλη και τον Αντρέα.
- Κύριε Τσακίδη έχω μαντάτα. Μόλις ανακάλυψαν ότι το σύστημα αποσύνδεσης των κινητών ήταν
νεκρό, οι περισσότεροι χάρηκαν. Όμως δύο ακουγόντουσαν πολύ ανήσυχα, είπε ο Βαγγέλης.
- Ποιοι;
- Δεν γνωρίζω τις φωνές κυρ Θάνο.
- Τις κατέγραψες;
- Βέβαια.
- Μπορώ να τις ακούσω;
- Τώρα αμέσως.
Ο Βαγγέλης έβαλε ν ακούσουν όλοι τις καταγραφές. Κρατούσαν 20 λεπτά.
Ο Τσακίδης άκουσε πολύ προσεκτικά. Η πρώτη κουβέντα ήταν από έναν υπάλληλο. «Ωραία. Τώρα
θα μπορώ να μιλάω με τη γυναίκα μου». «Κι εγώ με τη γκόμενα» είπε ο διπλανός και ξεράθηκαν και οι
δύο στα γέλια. Όμως, οι καταγραφές από δύο άλλους ήταν αλλιώτικες: «Ωχ αμάν! Ό,τι λέμε ακούγεται.
Πάμε να φύγουμε από δω».
- Αυτός είναι ο διευθυντής πωλήσεων, είπε ο Τσακίδης.
- Και σε ποιον τα έλεγε; ρώτησε ο Βαγγέλης.
- Ξέρω γω; Δεν ακούστηκε.
Στα υπόλοιπα 15 λεπτά της μαγνητοφωνημένης ομιλίας, ο Τσακίδης κατάλαβε ότι ο οδηγός του
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διευθυντή πωλήσεων είχε ερωτική σχέση με την προσωπική γραμματέα του Τσακίδη. Έτσι, κατάλαβε
ότι ανάμεσα στο διευθυντή πωλήσεων, τον οδηγό του και τη γραμματέα του Τσακίδη υπήρχε μια
συνεργασία ή κλίκα.
-Εντάξει παιδιά. Κάνατε πολύ καλή δουλειά. Όμως, ποιος κερατάς στέλνει τα σχέδια στη
Βουλγαρία;
- Ποιος τα στέλνει ή ποιος τα πηγαίνει; ρώτησε ο Χάρης.
- Δε με νοιάζει. Πρέπει να τον βρούμε. Είπε ο Τσακίδης.
- Τον έχουμε ήδη βρει, είπε ο Βαγγέλης. Είναι ο διευθυντής πωλήσεων. Τα στέλνει με τον οδηγό.
Και η γραμματέας σας κάνει την πάπια.
- Πώς το ξέρεις; ρώτησε ο Τσακίδης.
- Μετρήστε τα χιλιόμετρα στο αμάξι του, πρότεινε ο Χάρης.
- Θα το κάνω. Η εταιρεία που κάνει το σέρβις κρατάει χιλιόμετρα. Το αμάξι σε δυο μέρες πάει για
σέρβις. Θα τα μάθω όλα.
- Κύριε Θάνο να πάω κι εγώ στο συνεργείο και να βάλω έναν κοριό στο αμάξι; ρώτησε ο Βαγγέλης.
- Βάλε όσους θέλεις. Εμένα μ΄ ενδιαφέρει να τους πιάσουμε.
- Κύριε Θάνο λέω παράλληλα να εφαρμόσουμε και το σχέδιο που πρότεινε ο κύριος Αντρέας.
- Ποιο σχέδιο; ρώτησε ο Τσακίδης.
Το λόγο πήρε ο Χάρης.
- Κύριε Τσακίδη, μας έχετε πει, πως πρόσβαση στα σχέδια των νέων προϊόντων έχουν: Ο κύριος
που τα κατασκευάζει και ορισμένοι άνθρωποι στην εταιρεία.
- Σωστά.
- Είναι η γραμματέας σας ανάμεσά τους;
- Όχι.
- Ο διευθυντής πωλήσεων;
- Βέβαια. Και ο οικονομικός κι ο τεχνικός διευθυντής κι ένας δύο άλλοι.
- Συνολικά πόσοι είναι που έχουν πρόσβαση στα σχέδια.
- Θα σας γελάσω. Πρέπει να είναι 4 -5.
- Αυτό το βρίσκουμε εύκολα, συνέχισε ο Χάρης. Ακούστε το σχέδιο: Θα ζητήσετε από τον
σχεδιαστή να κάνει το ίδιο σχέδιο σε 5 αντίγραφα. Σε ένα από αυτά, θα υπάρχει ένα ελάττωμα. Κάτι
που θα κάνει το μηχάνημα να χαλάει, να υπερθερμαίνεται μέχρι και να καίγεται. Το ελαττωματικό
σχέδιο θα φροντίσετε να φτάσει στα χέρια του διευθυντή πωλήσεων.
- Κι από κει και πέρα; ρώτησε ο Τσακίδης.
- Από κει και πέρα, αν το προϊόν κυκλοφορήσει και είναι ελαττωματικό, αυτοί θα χαλάσουν το
όνομά τους στην αγορά, ενώ εμείς θα γνωρίζουμε ποιος τους έδωσε το σχέδιο.
- Κι αν το προϊόν κυκλοφορήσει και είναι μια χαρά;
- Τότε θα χρειαστεί να ψάξουμε τους υπόλοιπους είπε ο Χάρης.
Ο Τσακίδης το σκέφτηκε λίγο.
- Καλή ιδέα. Και δεν κοστίζει τίποτα.
Πετάχτηκε ο Βαγγέλης.
- Τώρα που είπατε για κόστος. Πότε να έρθω να μαζέψω τους κοριούς από την εταιρεία; Κοστίζουν
ένα σωρό λεφτά.
- Όποτε θέλεις. Αρκεί να μη σε δει κάνεις.
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- Αυτό κυρ Θάνο από εσάς εξαρτάται. Όποιο βράδυ μου πείτε, εγώ θα είμαι εκεί.
Ο Τσακίδης χαιρέτισε και έφυγε ικανοποιημένος.
- Αφεντικό, θέλω να μαζέψω και τους κοριούς από το μοναστήρι. Δύο είναι στην αίθουσα με τις
εικόνες και ένας κάτω από το γραφείο του Καλλίνικου.
- Μόνο γι΄ αυτό θα πας;
- Όχι. Θέλω να ξαναδώ τον Καλλίνικο και τον φιλάσθενο φίλο του τον Ιωάννη.
- Απόψε τι θα κάνεις;
- Θα δω τη δικιά μου. Έχουμε ραντεβού στις 9. Ωχ! Είναι παρά δέκα. Φεύγω αφεντικό. Καληνύχτα
κυρ Αντρέα.
Ο Βαγγέλης έφυγε σφαίρα.
- Εμείς τι κάνουμε Χάρη;
- Ξέρω γω;
- Δεν πάμε μια βόλτα στο κέντρο να πάρω και καπνό;
Ο Χάρης οδηγούσε. Ο Αντρέας μιλούσε. Του είπε για το τηλεφώνημα με τη Νάνσυ και ότι έχει
διαπιστώσει πως αυτό που νιώθει για κείνην είναι συμπόνια.
- Πάνω σ αυτό το θέμα ακόμα δεν έχουμε συζητήσει σοβαρά. Όποτε πάμε να το κουβεντιάσουμε
όλο κάτι γίνεται και το αφήνουμε στη μέση.
- Σαν τι να πούμε Χάρη μου;
- Δεν είσαι θυμωμένος μαζί της;
- Αν είμαι λέει; Έξαλλος είμαι!
Στο μεταξύ παρκάρανε το αμάξι και άρχισαν να βολτάρουν στην Αριστοτέλους.
- Πάλι λειψανδρία βλέπω Χάρη. Μου είχες πει ότι τις καθημερινές δεν είναι έτσι.
- Σήμερα είναι Τετάρτη.
- Και τις Τετάρτες οι άντρες χάνονται;
- Τετάρτες έχει ματς. Δεν πρόσεξες που δεν είχε κίνηση στο δρόμο;
- Οπότε, οι Θεσσαλονικιές για να βρουν άντρα πρέπει να βγαίνουν Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη.
Παρασκευή Σάββατο Κυριακή οι άντρες είναι με οικογένειες συντρόφους και τέτοια, Τετάρτη βλέπουν
μπάλα, ποιες μέρες απομένουν;
- Άστα Καρντάση. Βλέπουν μπάλα και Τρίτες και Πέμπτες. Μόνο η Δευτέρα απομένει. Πάρε τρεις
καπνούς. Να μην κατεβαίνουμε στο κέντρο κάθε λίγο και λιγάκι.
- Καλή ιδέα, αλλά από λεφτά δεν πάω καλά.
- Βρε συ! Πριν δυο μέρες έδωσες στον Βαγγέλη 200. Αυτά δεν στα έχω δώσει ακόμα.
- Το είχα ξεχάσει εντελώς.
- Πάρε τώρα 50 κι όταν θα πάμε σπίτι θα σου δώσω τα υπόλοιπα.
Κάτσανε στο ίδιο μπαράκι που είχαν καθίσει το Σαββατόβραδο. Πεινούσαν. Παράγγειλαν 2 κλαμπ
σάντουιτς και πιάσανε την πάρλα.
- Και τον θυμό σου τι τον κάνεις Αντρέα;
- Αϋπνίες, κάπνισμα, αλκοόλ, αφηρημάδα κι ό,τι βάλει ο νους σου.
- Γιατί δεν της λες τίποτα;
- Γιατί τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα. Είναι ανταγωνιστική.
- Ναι, αλλά εσύ πάντα μου λες πως η εκτόνωση συναισθημάτων είναι μεγάλη υπόθεση.
- Είναι Χάρη μου. Όμως άλλο η συναισθηματική εκτόνωση κι άλλο η συναισθηματική διάρροια.
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Δηλαδή όταν η Νάνσυ γίνεται ντίρλα και λέει ό,τι της κατέβει κάνει εκτόνωση συναισθημάτων;
- Μου το πήγες πολύ βαθιά βρε καρντάση.
Στη συνέχεια μιλήσανε για τις τρεις υποθέσεις του Χάρη στις οποίες είχε ανακατευτεί και ο
Αντρέας. Κατά τις 10.30 αποφάσισαν να γυρίσουν στο σπίτι. Στις 11 παρά τέταρτο άρχιζε το δεύτερο
ημίχρονο και έπαιζε η Εθνική Ελλάδος. Μόλις μπήκανε στο σπίτι, ο Χάρης έδωσε τα 150 Ευρώ του
Αντρέα.
- Πώς κάνεις έτσι βρε;
- Άσε με γιατί ξεχνάω.
- Μακάρι να μπορούσα κι εγώ να ξεχνάω.
- Όχι τα χρέη σου.
- Ε, όχι και τα χρέη.
- Τι άλλο;
- Απόψε είναι η 7η μου διανυκτέρευση.
- Να τις εκατοστίσεις. Πάντα ήθελα να ζεις εδώ.
- Και να πτωχεύσω; Ξέρεις τι θα πει 100 μέρες μακριά απ ΄την Αθήνα;
- Ξέρω. Θα πει 100 νύχτες στη Θεσσαλονίκη!
- Και πώς θα ζήσω;
- Από το γραφείο. Σαν ντέντεκτιβ.
- Έχεις τρελαθεί εντελώς;
- Έλα να βάλουμε κάτω χαρτί και μολύβι και να δούμε πόσα βγάζει ο καθένας μας το μήνα.
- Δεν είναι μόνο πόσα βγάζει, αλλά και πώς τα βγάζει Χάρη μου. Τέλος πάντων να σοβαρευτούμε:
Πρέπει το συντομότερο να κατέβω στην Αθήνα.
- Είχες πει ότι θα μείνεις εδώ μέχρι να συνέλθεις. Έχεις συνέλθει;
- Όχι.
- Τότε γιατί να φύγεις;
- Σκέφτομαι τα έξοδά μου, τα ραντεβού που χάνω... Άστο. Μ΄ έπιασε άγχος. Ας δούμε μπάλα
καλύτερα.
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24. Ο παπάς και τα βίντεο
Ο Χάρης κι ο Αντρέας μπήκαν στο γραφείο στις 10.
- Καλώς τα ντουμάνια, ακούστηκε η Ρούλα.
- Καλημέρα Ρούλα, είπε δεικτικά ο Χάρης.
- Ο Βαγγέλης είπε ότι θα έρθει στις 11:30.
- Από πού θα έρθει;
- Από το μοναστήρι. Μετά, έχει να πάει και στον άλλο παπά στο Πανόραμα.
- Ρούλα μου. Ακόμα δεν κάθισα. Γιατί με πιάνεις απ ΄τα μούτρα;
- Εγώ για το καλό σου το κάνω.
- Καλημέρα Ρούλα.
- Καλημέρα Αντρέα. Συγγνώμη. Ούτε που σε πρόσεξα.
- Υπάρχει καφεδάκι;
- Φρεσκότατο. Πόση ζάχαρη;
- Σκέτο.
- Ο φίλος σου βάζει 2 κουταλιές. Να γιατί παχαίνει. Γιατί είναι γλυκατζής. Πάω να φέρω τους
καφέδες.
Πριν προλάβουν να πούνε πολλά στις 11:00 μπήκε ο Βαγγέλης.
- Διακόπτω;
- Όχι. Σε περιμέναμε.
- Να πιω κι εγώ έναν καφέ;
Ήρθε η Ρούλα με τους καφέδες. Θα σου φέρω τον καφέ αλλά περίμενέ με. Έχω περιέργεια. Ο
Βαγγέλης δεν την περίμενε.
- Την προηγούμενη φορά που πήγα ήταν εκεί μόνον ένα παιδαρέλι. Ο Αμβρόσιος και οι δύο
ύποπτοι έλειπαν.
- Βρε δεν σου είπα να περιμένεις; είπε η Ρούλα φέρνοντας τον καφέ του Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης την
αγνόησε και συνέχισε.
- Έτσι, πήρα το μηχάνημα καταγραφής και άφησα τους κοριούς στο δωμάτιο με τις εικόνες. Δεν
μπορούσα να τους πάρω. Μόνον ο Ιωάννης έχει κλειδί. Σήμερα ο Αμβρόσιος ήταν εκεί. Στο διπλανό
γραφείο, του Καλλίνικου, υπάρχει ένας κοριός. Τον έδωσα στον κυρ Αντρέα και τον έβαλε.
Ο Χάρης κοίταξε τον Αντρέα με θαυμασμό και έκπληξη.
- Σήμερα ο Αμβρόσιος ήταν εκεί. Τον ρώτησα για τους δύο καλόγερους και μου είπε ότι έχει να
τους δει δύο μέρες. Ούτε γνώριζε πού μπορεί να βρίσκονται. Έτσι, αποφάσισα ν΄ αφήσω τον κοριό στο
γραφείο του Καλλίνικου κι έβαλα κι ένα μηχάνημα καταγραφής.
- Των τηλεφωνημάτων;
- Όλων των ήχων που υπάρχουν εκεί μέσα κυρ Αντρέα.
- Και για ποιο σκοπό το κάνεις αυτό;
- Για να καταλάβουμε αν ο Αμβρόσιος είναι άξιος εμπιστοσύνης. Είναι κι αυτός στο κόλπο και τους
κρύβει;
- Πάσο Βαγγέλη.
- Κι από λεφτά;
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Ο Βαγγέλης πετάχτηκε πάνω.
- Α! Αφεντικό, ο Αμβρόσιος μου έδωσε αυτό το φάκελο.
- Και τον κρατάς τόση ώρα; είπε ενοχλημένος ο Βαγγέλης.
- Μην τον δίνεις σ΄ αυτόν. Σ΄ εμένα δώσε τον, είπε η Ρούλα και τον άρπαξε.
- Κανένα γράμμα για την ευλογία του Θεού θα είναι, είπε ο Χάρης.
- Δίκιο έχεις Χάρη μου. Γράφει: «Αυτά ως μια πρώτη αναγνώριση από τις πενιχρές δυνατότητες της
μονής για το Θεάρεστο έργο που κάνετε».
- Να το χέσω το Θεάρεστο έργο. Είπε ο Χάρης.
- Θα χέσεις και τα 1500 που έχει μέσα;
- Πόσα;
- 1500.
- Ρε! Ο Αμβρόσιος είναι εντάξει.
- Περίμενε αφεντικό. Πρώτα ν’ ακούσουμε τον κοριό. Δώσε μου 3 μέρες. Άλλωστε μας πλήρωσε.
- Και να κρατήσεις όσα σου χρωστάμε.
- Αυτό το αποφασίζω εγώ, είπε η Ρούλα παίρνοντας τον φάκελο και πηγαίνοντας στο γραφείο της.
- Να που μας έγινε και οικονομική διευθύντρια!
- Πάντα ήταν αφεντικό. Απλά εσύ δεν το έχεις καταλάβει.
- Η ώρα είναι 11:30. Τι θα κάνεις;
- Θα πάω να βρω τον παπά.
- Αφού από εκεί ήρθες.
- Όχι βρε αφεντικό! Τον άλλον, στο Πανόραμα.
- Και τι θα κάνεις εκεί;
- Τα έχουμε πει πολλές φορές. Πάω να δείξω στον παπά 2 βίντεο. Ένα τον πιτσιρικά να πουλάει
ναρκωτικά και το άλλο με την πουτάνα που του τα τρώει.
- Θα έρθω κι εγώ μαζί, είπε ο Αντρέας.
- Με μεγάλη μου χαρά.
- Κι εγώ τι θα κάνω; ρώτησε ο Χάρης.
- Παρέα με τη Ρούλα αφεντικό.
- Εγώ λέω να έρθεις μαζί μας Χάρη. Τον Βαγγέλη θα τον δει για πρώτη φορά. Εμένα δεύτερη.
Εσένα θα σε δει για τρίτη φορά. Αυτό είναι σημαντικό αν σκεφτείς πόσο ντελικάτο είναι το θέμα για το
οποίο θα μιλήσουμε.
Ο παπάς δέχθηκε τους 3 άντρες στο γραφείο του. Ο Βαγγέλης σύνδεσε το βίντεο με την τηλεόραση
και άρχισε η ...παράσταση:
Διάφορες σκηνές από καφετέριες στις οποίες ο πιτσιρικάς πουλούσε χασίς και χάπια. Μάλιστα σε
κάποια σκηνή του έπεσε ένα φακελάκι κάτω και μάζευε χαπάκια. Ο Χάρης έβαλε τα γέλια. Μόλις
τελείωσε το πρώτο βίντεο πήρε τον λόγο ο παπάς:
- Τι να πω; Κι είναι παιδί από τόσο καλή οικογένεια.
- Εννοείτε «πλούσια» οικογένεια. Τι θα πει «καλή»; Ο πατέρας του έχει περάσει δυο εμφράγματα, η
μάνα του είναι χρόνια με ψυχιάτρους και ο γιος πουλάει ναρκωτικά. Πού την είδατε την καλοσύνη;
- Μα δεν τα γνώριζα αυτά. Έχω μείνει εμβρόντητος.
Έπεσε λίγη σιωπή. Ο παπάς άναψε τσιγάρο. Αμέσως πήρανε μπρος και τα άλλα δύο «πιστόλια» και
δωμάτιο γέμισε ντουμάνια. Ο φουκαράς ο Βαγγέλης είχε φλομώσει.
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- Πάτερ, έχουμε κι ένα δεύτερο βίντεο να δούμε. Το πρώτο ήταν πώς και από πού παίρνει λεφτά.
Τώρα θα δούμε πού και πώς τα δίνει.
Το βίντεο έδειχνε αποσπάσματα από διάφορες σκηνές ανάμεσα στον πιτσιρικά και την ...κοπέλα. Σ
΄ένα από αυτά τους είχε καταγράψει η κάμερα να φιλιούνται έξω από μια πόρτα ενώ της έβαζε κάποια
χρήματα ανάμεσα στα στήθη. Στη συνέχεια μπήκαν στην πόρτα. Ο παπάς διέκοψε.
- Έχει και συνέχεια;
- Μην ανησυχείτε πάτερ. Δεν είναι πορνό.
- Όχι, ρωτάω για να κλείσω τις κουρτίνες.
Το βίντεο συνεχίστηκε για τρία λεπτά ακόμα μέχρι που υπήρξε ένα πλάνο που έδειχνε από κοντά το
πρόσωπο της κοπέλας. Ο παπάς πετάχτηκε.
- Στοπ.
- Τι τρέχει πάτερ; ρώτησε ο Αντρέας.
- Μπορείτε να επαναφέρετε την εικόνα που τη δείχνει κατά πρόσωπο;
Αυτό για τον Βαγγέλη ήταν αστείο. Του έβαλε την παγωμένη εικόνα στην οθόνη.
- Επιτρέπει η τεχνολογία της κάμεράς σας να κάνετε μεγέθυνση;
- Επί πόσο;
- Επί 4.
Ο Βαγγέλης το έκανε αμέσως. Ο παπάς άναψε κι άλλο τσιγάρο. Ακολούθησαν και οι άλλοι κι ο
Βαγγέλης βλαστημούσε την ώρα που έπεσε σε καπνιστή παπά.
- Δεν πάμε έξω; Πρότεινε ο παπάς. Εδώ έχει πολύ καπνό.
Βρέθηκαν στον αυλόγυρο της εκκλησίας. Ο Βαγγέλης μάζευε τα εργαλεία του.
- Λοιπόν, εγώ αυτή την κοπέλα την ξέρω.
- Ποια είναι; ρώτησε ο Χάρης;
- Από την πρώτη στιγμή που την είδα σπάω το κεφάλι μου να θυμηθώ από πού τη γνωρίζω.
- Δυο λεπτά πάτερ, πάω να πω κάτι στο βοηθό μου, είπε ο Χάρης και έφυγε.
- Από πού να τη γνωρίζετε πάτερ;
- Κατά πάσα πιθανότητα από το ποίμνιο.
Ο Χάρης πέτυχε το Βαγγέλη στην έξοδο.
- Ρε, δεν πιστεύω να έβαλες κανέναν κοριό. Αργείς να έρθεις.
- Έλα που δεν μου έκοψε αφεντικό να φέρω μαζί μου έναν;
Επιστρέφοντας βρήκαν τον παπά σε κατάσταση ύπνωσης. Ο Αντρέας του είπε ότι θα του κάνει μια
άσκηση μνήμης και ο παπάς υπνωτίστηκε. Σε δύο λεπτά άνοιξε τα μάτια και είπε:
- Θυμήθηκα! Την έχω εξομολογήσει. Ευχαριστώ κύριε Αντρέα. Με βοηθήσατε πολύ.
- Και ποια είναι; ρώτησε ο Χάρης.
- Δεν ξέρω ποια είναι. Πολλές ιερόδουλες έρχονται να εξομολογηθούνε. Όμως θυμάμαι κάτι.
Μιλούσε σωστά Ελληνικά αλλά η προφορά της δεν ήταν εντελώς Ελληνική. Πείτε μου όμως, από εδώ
και μπρος τι θα γίνει;
- Τώρα πάτερ, αρχίζουν τα δύσκολα είπε ο Χάρης: Πρέπει να δείξετε τα βίντεο στην Τάνυα. Αλλιώς
στη γιαγιά δεν φτάνουμε με τίποτα. Σας έχουμε αφήσει αντίγραφα.
- Και μετά;
- Μετά αφού τα δει μας παίρνετε τηλέφωνο. Ορίστε η κάρτα μου.
Πήραν το δρόμο από το Πανόραμα για το γραφείο. Συζητούσαν την κατάσταση και
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κουτσομπόλευαν και τον παπά. Όταν μπήκαν στο γραφείο ήταν 2 παρά τέταρτο. Η Ρούλα είχε φύγει
αφήνοντας ένα σημείωμα: «Πάω να πληρώσω λογαριασμούς. Θα έρθω το απόγευμα». Μόλις κάθισαν,
ο Βαγγέλης είπε:
- Αφεντικό, μου τηλεφώνησε ο κυρ Θάνος. Το αυτοκίνητο θα πάει για σέρβις στις 2:00.
Προλαβαίνω να πάω.
- Τίποτε άλλο σημαντικό δεν έχουμε;
- Όχι. Για το μοναστήρι θα χρειαστεί να περιμένουμε 3 μέρες.
- Δηλαδή θα ξανάπαμε την Κυριακή;
- Αφεντικό, δεν είναι ανάγκη να έρθεις κι εσύ, αν και καλό θα ήταν να ερχόσουν. Ο άνθρωπος, μας
έστειλε αρκετά χρήματα.
- Έχεις δίκιο. Θα έρθω, αλλά όχι από τα άγρια χαράματα.
- Αυτή τη φορά θα πάμε με ραντεβού αφεντικό.
- Ποιος θα το κλείσει.
- Εσύ. Για να υπάρχει κύρος.
- Ωραία. Πριν φύγεις, τι άλλο έχουμε;
- Τίποτα. Από τον παπά περιμένουμε τηλέφωνο για την Τάνυα και το βράδυ θα πάω στου Τσακίδη
να μαζέψω τους κοριούς. 25 είχα βάλει. Ξέρεις πόσο κοστίζουν;
- Όχι, αλλά εγώ τους πληρώνω...
- Εντάξει, φεύγω.
- Κι εκεί που θα πας, τι θα κάνεις;
- Πρώτα θα πάω να μάθω για τα χιλιόμετρα που έχει κάνει το αυτοκίνητο από το τελευταίο σέρβις
που έγινε πριν 6 μήνες. Θα προσποιηθώ ότι είμαι υπάλληλος του Τσακίδη και θα ζητήσω να μάθω τα
χιλιόμετρα.
- Κι αν είναι εκεί ο οδηγός και βρίσκεται πάνω από το αμάξι; Πώς θα βάλεις τον κοριό;
- Κάτσε αφεντικό. Πρώτα σου είπα ότι θα πάω να μάθω για τα χιλιόμετρα και μετά θ ΄ασχοληθώ με
τον κοριό.
- -Κι αν είναι ο οδηγός εκεί;
- Θα πάω μισή ώρα νωρίτερα.
- Κι αν αρνηθούν να σου δώσουν τα στοιχεία;
- Θα πάρω τον κυρ Θάνο στο κινητό να με στηρίξει. Ξέρει ότι θα πάω.
- Και τον κοριό πώς θα τον βάλεις;
- Έλεος! Φώναξε ο Αντρέας. Τον έχεις τρελάνει στο «και αν, και αν, και αν». Άσε τον να πάει στο
καλό.
- Πήγαινε στο καλό.
- Ευχαριστώ αφεντικό. Μόλις τελειώσω θα σε ενημερώσω.
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25.Τα βίντεο αποκαλύπτουν
Ο Βαγγέλης ενημέρωσε το Χάρη ότι έβαλε τον κοριό, κι ότι τα χιλιόμετρα που έκανε το αυτοκίνητο
αυτούς τους μήνες είναι πολύ περισσότερα από το αναμενόμενο. Παράλληλα, σημείωσε και τα
χιλιόμετρα που ήταν γραμμένα στο κοντέρ τα οποία κατέγραψε κι ο Χάρης.
Στις 6:00 ο Χάρης και η Ρούλα ήταν στο γραφείο. Ο Αντρέας είχε μείνει σπίτι. Αποφάσισε -κατόπιν
προτροπής του Χάρη- ν΄ ασχοληθεί με τα μηνύματα και το ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο.
- Τι κάνουμε Ρούλα;
- Σήμερα είμαστε λάσκα.
- Και ο ...μορφονιός πού είναι;
- Σπίτι μου. Αποφάσισε ν΄ ασχοληθεί με τη δουλειά του.
- Τη δουλειά του ή τη Νάνσυ;
- Τι να σου πω;
Χτύπησε το τηλέφωνο του γραφείου. Η Ρούλα πήγε να το σηκώσει. Την ίδια στιγμή ο Χάρης έλαβε
μήνυμα από τη φίλη της Λένας, τη Ρίτα. «Πρέπει να μιλήσουμε». Πριν απαντήσει μπήκε η Ρούλα.
- Σε θέλει κάποιος ιερωμένος. Λέει ότι τον γνωρίζεις.
- Πες του ότι θα τον πάρω σε 10 λεπτά.
Ο Χάρης τηλεφώνησε στη Ρίτα. Ήταν αναστατωμένη για τη Λένα.
- Είναι σε μαύρο χάλι. Δεν θέλει να πάνε με το Σωτήρη στο Λιτόχωρο αλλά η μάνα της και τα
παιδιά την πιέζουν αφάνταστα.
- Και τι θα γίνει αν δεν πάει; ρώτησε ο Χάρης.
- Δεν ξέρω. Δεν την είδα καλά. Δεν λες τίποτα του Αντρέα;
- Μίλησε μαζί του την τελευταία φορά που βρεθήκαμε στην ταβέρνα.
- Το ξέρω και τον εκτιμάει. Μήπως θα μπορούσε να τη βοηθήσει;
- Ξέρω την απάντησή του από τώρα: Θα πει «ο Χάρης είναι φίλος μου. Δεν μπορώ να είμαι
ψυχολόγος της συντρόφου του».
- Κατάλαβα. Όμως, βρε Χάρη κι εσύ γιατί εξαφανίστηκες;
- Μετά την τελευταία αποκάλυψη τι θα ήθελες να κάνω; Να την παρακαλάω να μην πάει στο
Λιτόχωρο;
- Μα δεν είναι μόνον αυτό. Εδώ και καιρό την αγνοείς.
- Αυτές είναι παπαριές δικές της. Δεν την αγνοώ. Εκείνη άρχισε ν΄ απομακρύνεται όταν ο τέως
ξεκίνησε να δίνει διατροφή.
- Μα δεν την έχεις πάρει ούτε ένα τηλέφωνο.
- Ας με πάρει εκείνη. Σ΄ αφήνω τώρα γιατί έχω δουλειά.
- Ο Αντρέας είναι καλά;
- Ρώτα τον ίδιο. Είναι σπίτι μου.
Αμέσως μετά ο Χάρης πήρε τον παπά. Ήταν αναστατωμένος.
- Κύριε Ψηφίδη, πριν από λίγο πέρασε από εδώ η Τάνυα. Της έδειξα το πρώτο μέρος και κουνούσε
το κεφάλι της αποδοκιμάζοντας τη γιαγιά που τον έχει χαλάσει τον εγγονό. Στο δεύτερο μέρος η
γυναίκα πάγωσε. Η κοπέλα αυτή είναι η κόρη της! Θυμήθηκα ότι μια φορά μου την είχε φέρει να την
εξομολογήσω. Δεν θυμάμαι τίποτε άλλο.
Ο Χάρης είχε μείνει στήλη άλατος.
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- Κύριε Ψηφίδη, είστε εκεί;
- Εδώ είμαι πάτερ.
- Και τι θα κάνουμε;
- Καλό θα ήταν να συνεννοηθώ με το φίλο μου τον Αντρέα που είναι πιο ειδικός.
- Εγώ ζήτησα από την Τάνυα να μην πει τίποτα στη γιαγιά πριν συναντηθούμε. Μάλιστα πήρα την
πρωτοβουλία να την καλέσω για αύριο το πρωί στις 10 εδώ, για να είμαστε όλοι μαζί.
- Καλή ιδέα. Θα επικοινωνήσω με τον Αντρέα και θα σας ενημερώσω.
Μόλις έκλεισε το τηλέφωνο πήρε τον Αντρέα και συμφώνησαν να πάνε το πρωί στην εκκλησία. Στη
συνέχεια ενημέρωσε τον παπά.
- Ρούλα, μου παίρνεις και τον Αμβρόσιο στο μοναστήρι;
Ο Χάρης κανόνισε να συναντηθούν την Κυριακή στις 11 το πρωί. Σε λίγο του τηλεφώνησε η Λένα.
Κανόνισαν να βρεθούν το βράδυ στο κέντρο της πόλης.
Γύρω στις 7.30 μπήκε στο γραφείο ο Βαγγέλης. Ήταν κάπως κακόκεφος.
- Αφεντικό, τα χιλιόμετρα για μετακινήσεις μέσα στη Θεσσαλονίκη δεν δικαιολογούνται.
- Κάτσε ρε. Μπορεί να έχει ένα εξοχικό ο άνθρωπος και να πηγαίνει συχνά.
- Δεν ξέρω. Κράτησα τα νούμερα αλλά ποντάρω πιο πολύ στον κοριό.
- Τι κάνεις σήμερα;
- Έχω ραντεβού με τον κυρ Θάνο. Θα μαζέψω τους κοριούς.
- Βαγγέλη, έχεις τίποτα;
- Δεν είμαι και πολύ καλά αφεντικό.
- Τι συμβαίνει;
- Η κοπέλα μου με κακολογεί πίσω μου.
- Και πώς το ξέρεις;
- Την άκουσα.
- Βρε αθεόφοβε, της έχεις βάλει κοριό;
- Μόνο στο αμάξι.
- Ρε συ, αυτό όταν το κάνεις σαν ντέντεκτιβ ονομάζεται δουλειά. Όταν το κάνεις με τους κοντινούς
σου ανθρώπους ονομάζεται παράνοια. Ρώτα και τον Αντρέα να σου πει.
- Έχεις δίκιο αφεντικό. Όμως μ΄ αυτά που άκουσα πικράθηκα.
- Σαν τι άκουσες;
- Μιλούσε με μια ξαδέλφη της για μένα και της έλεγε πως είμαι ένα παιδάκι που παίζει κλέφτες κι
αστυνόμους, πως δεν έχω καμία ωριμότητα για οικογένεια, πώς έχω γίνει εργασιομανής σαν το
αφεντικό μου και πως είμαι καλό παιδί και κάνω καλό σεξ.
- Για το τελευταίο δεν ξέρω, αλλά σε όλα τα άλλα συμφωνώ μαζί της.
- Έλα ρε αφεντικό. Μη μου κάνεις πλάκα.
- Πάρε τα ένα - ένα: Η δουλειά μας δεν είναι «κλέφτες κι αστυνόμοι»; Δεν σου αρέσει αυτό το
παιχνίδι;
- Μου αρέσει η δουλειά μας, αλλά δεν παίζω.
- Καλά. Μου μίλησες ποτέ για γάμο και οικογένεια;
- Ποτέ. Μα δεν είμαι ακόμα νέος;
- Είσαι. Όμως, οι γυναίκες μετράνε πολύ την εγκυμοσύνη.
- Και τι κάνω τώρα;
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- Βγάζεις τον κοριό από το αμάξι.
- Θα το κάνω αφεντικό. Το υπόσχομαι.
- Πότε;
- Μόλις βρω χρόνο.
- Σου δίνω μέχρι την Κυριακή το βράδυ. Αλλιώς θα της στείλω μήνυμα ότι βρίσκεται υπό
παρακολούθηση. Πες μου τώρα: Απόψε τι θα κάνεις;
- Τα είπαμε αυτά. Έχω ραντεβού με τον κυρ Θάνο να μαζέψω το ...παραγάδι. Εσύ αφεντικό;
- Θα δω τη Λένα.
- Κι ο κυρ Αντρέας;
- Τον ξέχασα εντελώς! Αλήθεια, τι θα κάνει;
- Να τον πάρουμε με τη δικιά μου σινεμά; Αλλιώς θα αναγκαστεί να μείνει στο σπίτι.
- Δεν έχω σκοπό να πάω με τη Λένα στο σπίτι. Απλά πρέπει να τον ενημερώσω.
- Ωραία αφεντικό. Να πηγαίνω κι εγώ; Να προλάβω να κάνω και κανένα μπάνιο.
- Σινεμά δεν είπες πως θα πας βρε;
- Αν ερχόταν ο κυρ Αντρέας.
- Πάρε τον και πες του το. Τον έχεις τον αριθμό του.
- Άσε αφεντικό μην έχω κανένα απρόβλεπτο στου Τσακίδη.
- Ρε Βαγγέλη, ξέχασα να σου πω: Η κοπέλα στο βίντεο είναι κόρη της Τάνυας, της συγκατοίκου της
γιαγιάς. Είναι 22 και ο πιτσιρικάς 18.
- Στημένη μηχανή αφεντικό;
- Δεν ξέρω. Αύριο στις 10 το πρωί θα πάμε με το Χάρη στο Πανόραμα.
- Να ψάξω αν της έχουνε καρτέλα στην αστυνομία;
- Με ποιο όνομα και ποιο επίθετο. Θα μας ανοίξεις δουλειές.
- Σωστό. Γεια είπα και έφυγα. Πάντως όλο και κάτι θα ψάξω.
Ο Βαγγέλης χαιρέτησε τη Ρούλα και έφυγε.
Ο Χάρης ενημέρωσε τον Αντρέα και πήγε να συναντήσει τη Λένα.
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26. Χάρης και Λένα
Η Λένα με το Χάρη συναντήθηκαν σε μια πιτσαρία. Ιδανικό μέρος για να φας κάτι και να μπορείς
να συζητάς κιόλας.
- Πώς πάει; ρώτησε ό Χάρης.
- Αφού τα ξέρεις.
- Θα φύγεις αύριο για Λιτόχωρο;
- Όχι. Σάββατο πρωί πρόκειται να φύγουμε.
- Μάλιστα. Λοιπόν θα φύγετε.
- Αν ήμουν σίγουρη ότι θέλω να φύγουμε, δεν θα ήμουν εδώ Χάρη. Και σε παρακαλώ, στάματα να
έχεις αυτό το ειρωνικό ύφος.
- Ωραία. Τότε για ποιο λόγο είμαστε εδώ;
- Διότι μου έλειψες βρε βλαμμένο. Εγώ δεν σου έλειψα;
- Όχι.
- Τότε να σηκωθώ να φύγω. Χάνουμε το χρόνο μας.
- Και να πας πού; Στο Λιτόχωρο;
- Όπου γουστάρω θα πάω αλλά όχι μ ΄έναν μαλάκα σαν κι εσένα!
Η Λένα σηκώθηκε. Ο μαλάκας ...μαλάκωσε. Της έπιασε το χέρι.
- Σε παρακαλώ, κάτσε λίγο ακόμα.
Η Λένα κάθισε. Ήταν δακρυσμένη. (Τραβάτε με κι ας κλαίω).
- Επαναλαμβάνω τα λόγια σου: «Για ποιο λόγο είμαστε εδώ»;
- Γιατί σ αγαπώ, γιατί μου έλειψες, γιατί νιώθω ένοχος απέναντί σου αλλά ταυτόχρονα θυμωμένος.
Μου έχει λείψει και η αγκαλιά σου.
- Κι εμένα!
Μικρή παύση.
- Θυμωμένος εσύ; Για ποιο λόγο;
- Επειδή σεξουαλικά ανταποκρίθηκες στον τέως μόλις άρχισε να πληρώνει. Αυτό στο χωριό μου το
λένε «πορνεία».
- Δυο φορές πήγα μαζί του σε δύο μήνες βρε Χάρη.
- Τι μου λες κορίτσι μου; Ποιες είναι οι ηθικές αρχές σου; Ακόμα και το βυζί να τον άφηνες να σου
πιάσει, πάλι πορνεία θα ήταν. Πόσο μάλλον ν΄ ανοίγεις τα ποδαράκια σου.
Η Λένα έμεινε λίγο σιωπηλή.
- Εσύ ήσουν ανύπαρκτος. Θυμάμαι ακόμα τα λόγια σου σε μια παρέα λίγο πριν τα φτιάξουμε.
Έλεγες: «Είμαι 43,5 χρονών. Ανάγκη για παιδιά δεν έχω. Δοκίμασα το γάμο και τη μόνιμη
συμβίωση. Δεν μου κάνει. Έτσι κατέληξα: Η ιδανική λύση για μένα είναι μια χωρισμένη με
παιδί (ή παιδιά) που έχει νέα μάνα η οποία τής κρατάει τα παιδιά. Δεν θέλω συμβίωση. Θέλω
κάποια βράδια να κοιμόμαστε μαζί, να πηγαίνουμε κάπου το Σαββατοκύριακο, να κάνουμε
διακοπές μαζί και ως εκεί». Θυμάσαι που τα έλεγες;
- Τα πιστεύω.
- Άρα, εγώ ήμουν η ιδανική περίπτωση.
- Δεν ήσουν, είσαι.
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- Δηλαδή, με θέλεις ακόμα;
- Σε θέλω άμεσα.
- Κι εγώ. Πάμε σπίτι σου;
- Στο σπίτι είναι ο Αντρέας.
- Είναι ακόμα εδώ;
- Και βέβαια. Όμως, απόψε ας μην πάμε πουθενά. Εγώ σε θέλω για ολόκληρο το Σαββατοκύριακο.
- Αυτό θα γίνει.
Στο μεταξύ ο Αντρέας είχε τακτοποιήσει αρκετές εκκρεμότητες και ήταν πια ήρεμος. Γύρω στις 12
το βράδυ γύρισε και ο Χάρης.
- Τα είπατε;
- Ναι.
- Την πήδηξες;
- Ναι.
- Πού;
- Στο αμάξι μου. Δεν έφευγε αν δεν το κάναμε.
- Κι από κει και πέρα;
- Δεν θα πάει στο Λιτόχωρο. Από Σάββατο πρωί θα έρθει εδώ, θέλει δεν θέλει η μάνα της.
- Κι αν δεν θέλει η μάνα της;
- Χέσε με Αντρέα. Φουσκώνω ένα μπαλόνι κι έρχεσαι και μου το σπας με μια καρφίτσα.
- Όχι Χάρη μου. Χαίρομαι για σένα.
- Αν δεν θέλει η μάνα της; Ας τα πάρει μαζί του ο Σωκρά... Σωτήρης στο Λιτόχωρο.
- Έκτος αν ο Σωτήρης και η γιαγιά είναι κολεγιά.
- Μάλλον είναι Αντρέα.
- Και τότε;
- Δεν ξέρω. Αν με θέλει ας βρει κάτι να κάνει. Δεν την αντέχω άλλο αυτή την κατάσταση.
- Και τι σκέφτεσαι να κάνεις;
- Ό,τι μου έρθει θα κάνω. Βγήκαμε δυο βράδια στην Αριστοτέλους και μου έλεγες για λειψανδρία.
Δηλαδή η μόνη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη είναι η Λένα;
- Σε ποιον τα λες αυτά;
- Σε σένα.
- Στον εαυτό σου τα λες.
- Κι εγώ ποιος είμαι;
- Ο οργανισμός σου. Ο οργανισμός σου, λέει στον εαυτό σου «στάματα να με πηγαίνεις με βάση τις
αυθυποβολές σου».
- Δηλαδή, έχω πείσει τον εαυτό μου ότι η ιδανική κατάσταση είναι η Λένα.
- Η Λένα σου αρέσει. Το ερώτημα είναι: Σου αρέσει να είσαι με τη Λένα;
- Σ΄ έχασα.
- Άλλο μου αρέσει ο Χ και άλλο μου αρέσει με τον Χ.
- Δηλαδή, ενώ μου αρέσει, δεν περνάω καλά μαζί της.
- Τους τελευταίους μήνες. Μέχρι τότε ήσουν «ζωή και κότα».
- Δίκιο έχεις καρντάση. Όμως, τώρα που το σκέφτομαι, πρώτα απομακρύνθηκα εγώ, και μετά
χάλασε το κλίμα.
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- Τι έγινε και απομακρύνθηκες;
Ο Χάρης άναψε τσιγάρο.
- Τίποτα. Απλά την θεώρησα δεδομένη και έπεσα με τα μούτρα στη δουλειά.
- Όπως έκανες και με την Κλαίρη, κι όπως κάνει κι ο Βαγγέλης που σε έχει πρότυπο.
- Τώρα που το λες, μέσα απ

΄το Βαγγέλη με την κοπελιά του αναγνωρίζω λάθη μου του

παρελθόντος.
- Το αναγνωρίζεις. Και τι κάνεις;
- Τίποτα. Απλά φιλοσοφώ.
- Χάρη, επειδή αύριο το πρωί έχουμε μια κρίσιμη συνάντηση με τον παπά και την Τάνυα, καλό θα
ήταν να μην το ξενυχτίσουμε.
- Πολύ επαγγελματικό εκ μέρους σου.
- Πριν πάω να την πέσω, από την κουβέντα μας για τη Λένα έβγαλα κάποια συμπεράσματα. Σωστά
ή λάθος, δεν ξέρω. Αυτά είναι και δεν θέλω άλλη συζήτηση: Με τη Λένα σας ένωσε μια
αμοιβαία έλξη. Εκείνη την εποχή ήταν στα χωρίσματα και τη στήριξες. Αυτό προστίθεται στην
έλξη. Μόλις άρχισε να στέκεται η Λένα στα πόδια της, σταμάτησε για σένα να είναι πρόκληση.
Παράλληλα, επειδή σε στήριζε με διάφορους τρόπους, από τη μια σου έγινε απαραίτητη αλλά
από την άλλη άρχισες να τη βαριέσαι και τη θεώρησες δεδομένη. Πάνω εκεί μπήκε στο παιχνίδι
ο τέως σύζυγος. Ένας αντίπαλος, ένας διεκδικητής.
- Πανάθεμα τη μούρη του Αντρέα μου. Τα λες αυτά γιατί δεν τον έχεις δει. Ξέρεις πώς είναι; Σαν
αυγό με κουστούμι!
- Χάρη, ανταγωνιστικός είσαι απ ΄την ημέρα που σε ξέρω. Αν δεν είχε εμφανιστεί ο σύζυγος η
Λένα θα ήταν στα ...αζήτητα.
- Μπορεί να έχεις δίκιο καρντάση. Θα τα σκεφτώ πριν κοιμηθώ.
- Κοιμήσου όμως.
- Έχω ένα μήνυμα και από το Βαγγέλη. Μάζεψε όλους τους κοριούς έκτος από έναν. Δεν θυμάται
πού τον έχει βάλει.
- Στο αμάξι της κοπέλας του, Χάρη μου. Ούτε ο ίδιος το θυμάται!
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27. Η αποκατάσταση της κόρης
Πρωί Παρασκευής. Στις 10 ο Χάρης με τον Αντρέα συναντήθηκαν με τον παπά. Είχε βάλει ένα
τραπεζάκι με καρέκλες στον αυλόγυρο, ώστε να καπνίζουν άνετα. Είχε φτιάξει και καφέ.
- Πώς σας λένε πάτερ; ρώτησε ο Αντρέας.
- Κωνσταντίνο. Είμαι ιερωμένος από 35 ετών. Μέχρι τότε, ήμουν δικηγόρος στην Ελευσίνα.
Αγωνιζόμουν να σταματήσουν τα διυλιστήρια να ρυπαίνουν τη θάλασσα. Δεν μου έδινε κάνεις
σημασία. Μόλις έγινα παπάς, άρχισαν να μ’ ακούνε όλοι.
- Οπότε τον πετύχατε τον στόχο.
- Σιγά που τον πέτυχα. Εκείνη την εποχή είχαμε δικτατορία. Τα διυλιστήρια ήταν ανέκαθεν κράτος
εν κράτει. Σε 6 μήνες βρέθηκα στην Κάρυστο.
- Σας μετέθεσαν;
- Αυτό που λέμε «δυσμενής μετάθεση».
- Και τι κάνατε;
- Σαν τι να κάνω; Πήγα στην Κάρυστο και ανέλαβα μια ενορία ...δευτέρας κατηγορίας.
- Δευτέρας;
- Χωρίς πολλούς πιστούς σε μια σχετικά απομακρυσμένη περιοχή.
- Και πόσο χρονών είσαστε τότε;
- Κόντευα τα 37. Στην Κάρυστο υπήρχε τότε μια πολύ καλή χορωδία. Επειδή μου άρεσε να
τραγουδάω πήγα και τους βρήκα. Με δέχθηκαν αμέσως.
Ο παπάς άναψε τσιγάρο κι έμεινε σιωπηλός. Ο Αντρέας δεν άντεξε.
- Κωνσταντίνε, καθώς τα λες αυτά έχεις άλλη μορφή.
- Κωνσταντίνε; «Κωνσταντίνε» έχουν να με πουν πολλά χρόνια.
- Πόσα; συνέχισε ακάθεκτος ο Αντρέας.
- Τώρα είμαι 60. Παντρεύτηκα στα 39. Ο γιος μου είναι σήμερα 20 χρονών και σπουδάζει στη
Γερμανία.
- Πότε παντρεύτηκες; Ο Αντρέας το γύρισε στον ενικό. Ο Χάρης ένιωθε άβολα.
- Παντρεύτηκα το αηδόνι της χορωδίας. Όλοι της έκαναν πλάκα ότι θα την λένε «παπαδιά». Στα 40
μου αποκτήσαμε το γιο μας.
- Άρα έχετε και σύζυγο πατέρα Κωνσταντίνε, είπε ο Χάρης.
- Δυστυχώς πέθανε από καρκίνο όταν ο γιος μας ήταν 18 ετών. Πάνω στις εξετάσεις του. Γι΄ αυτό
τον έστειλα στη Γερμανία που είναι η αδελφή μου. Μέχρις στιγμής, δόξα το Θεό, μια χαρά τα πάει. Σε
τρία χρόνια παίρνει το πτυχίο του στην οδοντιατρική. Ο λόγος που σας βοηθάω είναι διότι δεν θα ήθελα
να μπλέξει ο γιος μου όπως έμπλεξε ο εγγονός της γιαγιάς. Σ αυτό πιστεύω ότι η Τάνυα θα μας
βοηθήσει.
- Αλήθεια, πού είναι;
- Της είπα να έρθει στις 10.30 για να έχουμε χρόνο να τα πούμε.
- Καλά κάνατε πατέρα Κωνσταντίνε. Έχουμε ακόμα 10 λεπτά πριν έρθει. Τι νομίζετε ότι συμβαίνει;
ρώτησε ο Χάρης.
- Τι να πω; Η Τάνυα δεν μου φαίνεται για μαστροπός. Ούτε η κόρη της για πόρνη. Κάτι άλλο
συμβαίνει εδώ.
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- Πώς το συνάγετε αυτό πάτερ; ρώτησε ο Χάρης.
- Την ξέρω χρόνια. Ξέρω για την ύπαρξη της κόρης της. Η γυναίκα έχει ήθος και αρχές. Μόλις είδε
την κόρη της στο βίντεο, οι αντιδράσεις της ήταν αυθεντικές και ανεπιτήδευτες.
- Δηλαδή, πώς ήταν; ρώτησε ο Αντρέας.
- Περισσότερο της βγήκε περιέργεια παρά αγανάκτηση.
Εκείνη την ώρα μπήκε η Τάνυα. Τι κούκλα ήταν αυτή; Ο Αντρέας και ο Χάρης έμειναν κάγκελο. Η
Τάνυα είχε σώμα γυμνάστριας! Παρόλο που ήταν 45, δεν έδειχνε πάνω από 38. Τη συζήτηση ξεκίνησε
ο πατέρας Κωνσταντίνος.
- Τάνυα μου την ιστορία την ξέρεις. Από εδώ είναι ο κύριος Ψηφίδης, ιδιωτικός ντέντεκτιβ. Δίπλα
είναι ό φίλος του ο κύριος Αντρέας που είναι ψυχολόγος.
- Τον ξέρω από την τηλεόραση.
- Κυρία Τάνυα, μπορώ να σας ρωτήσω μερικά πράγματα; είπε ο Χάρης.
- Μα γι΄ αυτό είμαι εδώ. Πατέρα Κωστάκη για μένα καφές δεν υπάρχει;
Ο παπάς σηκώθηκε να φέρει καφέ.
- Κωστάκη τον φωνάζετε;
- Αφού τον ξέρω τόσα χρόνια. Τον αγαπώ πολύ.
Ο παπάς επέστεψε με τον καφέ.
- Δεν σου έχω πει να μη βάζεις ζάχαρη;
- Μα δεν έβαλα.
- Γιατί είναι γλυκό;
- Διότι έχει ζαχαρίνη.
Ο Χάρης δεν άντεχε άλλο και παρενέβη.
- Κυρία Τάνυα. Ξέρετε για ποιο λόγο είμαστε εδώ. Πείτε μας τη γνώμη σας.
- Δεν έχω γνώμη. Όταν ήμουν 20 χρονών η Βουλγαρία είχε βουλιάξει. Μπορούσα να είχα γίνει
πουτάνα γιατί ήμουν όμορφη. Έφυγα για Θεσσαλονίκη. Αρχικά δούλεψα σαν καθαρίστρια. Πουτάνα
δεν ήθελα να γίνω. Στην πολυκατοικία που καθάριζα γνώρισα τον ένοικο του ρετιρέ. Τα φτιάξαμε.
Παντρευτήκαμε όταν ήμουν 23. Στα 25 κάναμε την Έλενα, την κόρη μου. Τώρα είναι 22 χρονών.
Σπουδάζει ψυχολογία στο Αριστοτέλειο. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι η κόρη μου είναι πόρνη κι ας είδα
με τα μάτια μου τη σκηνή με τα λεφτά.
- Κυρία Τάνυα, συνεχίζετε λίγο την ιστορία του γάμου σας; ρώτησε ο Αντρέας.
- Όταν έφτασα 31 ετών ο Θωμάς έφυγε για τη Βραζιλία και από τότε έχουν χαθεί τα ίχνη του.
- Δηλαδή κυρία Τάνυα είσαστε ακόμη παντρεμένη, είπε ο Χάρης.
- Ή χήρα, πρόσθεσε η Τάνυα.
- Σωστά. Και πώς λένε τον Θωμά;
- Θωμάς Σκούρας.
Ο Χάρης έγραψε στο κινητό του το όνομα.
- Δηλαδή την κόρη σας τη λένε Έλενα Σκούρα;
- Βέβαια. Είναι Χριστιανή Ορθόδοξη.
- Και τι νομίζεις ότι γίνεται εδώ κυρία Τάνυα; ρώτησε ο Αντρέας.
- Θα σας πω την ιστορία. Όταν γνώρισα το Θωμά καθάριζα σκάλες. Τα άλλα σας τα είπα. Μ' έκανε
βασίλισσα. Κάναμε μαζί την Έλενα. Είναι 22 χρονών. Σπουδάζει ψυχολογία στο Αριστοτέλειο. Γιατί
να γίνει πουτάνα;
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- Και τόσο καιρό πώς συντηρεί τον εαυτό της;
- Κάνει ιδιαίτερα και κρατάει δύο παιδάκια.
- Δηλαδή εσείς δεν τη βοηθάτε καθόλου, είπε ο Χάρης.
Η Τάνυα κόμπιασε.
- Κάπου - κάπου κάτι της δίνω αλλά όχι πολλά, γιατί είναι λαίμαργη.
- Πού μένει;
- Στη φοιτητική εστία.
- Πόσον καιρό έχει να σου ζητήσει λεφτά Τάνυα; ρώτησε ο παπάς.
- Τι να πω; Όχι πολύ.
- Η ιστορία με τον πιτσιρικά πότε άρχισε; ρώτησε ο Αντρέας το Χάρη.
- Ο πατέρας του ήρθε σ εμένα πριν 4 μήνες. Άρα η ιστορία άρχισε περίπου 6 μήνες πριν. Τι λες
Αντρέα;
- Τι να πω; Γνωρίζω μόνον το όνομά της, ότι είναι φοιτήτρια και ότι είναι 22 χρονών. Με τη γιαγιά
πώς βρεθήκατε;
- Μου τη σύστησε μια φίλη μου Ελληνίδα. Δούλευε κοντά της αλλά έπρεπε να φύγει για τον
Καναδά και πήρα τη θέση της.
Ο Χάρης κι ο Αντρέας ευχαρίστησαν τον παπά και την Τάνυα, χαιρέτισαν, και φύγανε. Είπαν στην
Τάνυα και τον παπά ότι θα τους τηλεφωνήσουν μόλις θα έχουν κάτι νεότερο. Μπήκανε στο αμάξι και
πήραν την επιστροφή για το γραφείο.
- Χάρη, κατάλαβες τίποτα;
- Σαν τι να καταλάβω;
- Ότι η Τάνυα τα έχει με τον παπά.
- Σιγά ρε καρντάση. Θα τρακάρω. Πού το βρήκες πάλι αυτό ;
- Του είπε μπροστά μας «Κωστάκη φέρε μου καφέ».
- Έ, αυτό μπορεί να είναι οικειότητα.
- Εσύ κοίταζες την Τάνυα, και μάλιστα τα βυζιά της.
- Είχα τα μάτια χαμηλά γιατί κρατούσα σημειώσεις...
- Εγώ όμως, την κοίταζα στα μάτια. Κοίταζα και τον παπά στα μάτια. Τις λεπτομέρειες θα σου τις
πω αργότερα.
- Όχι να μου τις πεις τώρα. Να περάσει και η ώρα. Πάλι σε κίνηση πέσαμε.
- Αν δεν έχω χαρτί και μολύβι θα μπερδευτείς.
- Δοκίμασέ με.
- Κάθε φορά που κοίταζες την Τάνυα, ο παπάς κοίταζε εσένα. Εγώ κοίταζα τον παπά. Η Τάνυα
κοίταζε εμένα.
- Και πώς έβλεπες ότι σε κοιτάζει, αφού κοίταζες τον παπά;
- Με περιφερειακή όραση.
- Τι είναι πάλι τούτο;
- Θα έβλεπες το ίδιο αν φορούσες παρωπίδες;
- Όχι βέβαια.
- Αυτό που θα σου έλειπε είναι η περιφερειακή όραση. Εκείνη την ώρα, τα μάτια μου κοίταζαν τον
παπά αλλά η προσοχή μου ήταν στραμμένη στην περιφερειακή μου όραση, δηλαδή στην Τάνυα. Τον
παπά τον κοίταζα αλλά δεν τον έβλεπα.
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- Τι λες ρε καρντάση;!
- Μου εξηγείς όμως, γιατί φύγαμε κάπως απότομα;
- Πέρασε από το νου μου μια ιδέα. Κάτσε να κάνω ένα τηλεφώνημα.
- Μα τώρα οδηγείς.
- Άσε με ρε. Αυτά ισχύουν στην Αθήνα.
- Ισχύουν παντού.
- Ισχύουν παντού, αλλά δεν εφαρμόζονται παντού.
Ο Χάρης τηλεφώνησε σε μια φίλη του η οποία εργάζεται στη γραμματεία του Πανεπιστημίου.
- Καρντάση, πάμε για Αριστοτέλειο.
- Να κάνουμε τι;
- Να μάθουμε για την κοπέλα. Όμως, περίμενε. Θα πάρω και τον Βαγγέλη.
Ο Βαγγέλης ήταν σχετικά λάσκα.
- Βαγγέλη έχουμε κανέναν δικό μας στο τμήμα ηθών;
- Τι λες αφεντικό; Αφού με τον υποδιοικητή είσαστε μαζί στους αλεξιπτωτιστές.
- Αυτός ήταν γραφιάς. Λες για τον Κλωναρίδη;
- Αυτός είναι.
- Ζήτησέ του να σου βρει στοιχεία για το όνομα Ελένη Σκούρα.
- Θα σ΄ ενημερώσω μόλις μάθω κάτι αφεντικό. Του τηλεφωνάω εκ μέρους σου, έτσι;
- Ναι. Δώσε του και χαιρετίσματα.
Στο μεταξύ είχανε φτάσει στο Πανεπιστήμιο. Πήγαν κατευθείαν στη γραμματεία. Έμαθαν ότι η
Έλενα ήταν αριστούχος φοιτήτρια και μάλιστα ότι από αυτή τη χρονιά, στο δεύτερο έτος , είχε πάρει
και κάποια υποτροφία. Πριν μπούνε στο αμάξι, τους πήρε και ο Βαγγέλης.
- Η κοπέλα είναι καθαρή αφεντικό. Ο Κλωνάριδης δεν βρήκε τίποτα. Σου στέλνει χαιρετίσματα.
Είχαν επιστρέψει στο γραφείο. Η ώρα είχε πάει 1:30. Σε λίγο τηλεφώνησε η Λένα στο Χάρη.
- Καρντάση. Η Λένα δεν θα φύγει για το Λιτόχωρο.
- Θα μείνει μαζί σου;
- Δεν ξέρω. Δεν ρώτησα.
- Σκεφτόμουνα να πεταχτώ για το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα.
- Δεν είναι ανάγκη. Αν μείνει μαζί μου θα την πάω στη Χαλκιδική. Το σπίτι είναι δικό σου.
- Και πώς θα είσαι 11 το πρωί της Κυριακής στο μοναστήρι;
- Ωχ! Αυτό το ξέχασα.
- Τέλος πάντων. Αυτό το Σαββατοκύριακο νιώθω την ανάγκη να κατέβω στην Αθήνα. Ήδη λείπω 9
μέρες.
- Όχι να κατέβεις. Ν’ ανέβεις.
- Γιατί ρε; Η Αθήνα δεν είναι στο νότο; Όταν σας ακούω να λέτε «θα ανέβω» στην Αθήνα, δεν σας
καταλαβαίνω.
- Απόψε λοιπόν, είναι η τελευταία σου βραδιά εδώ.
- Όχι. Μάλλον θα επιστρέψω. Βέβαια, εξαρτάται και τι θα συναντήσω.
- Από τη Νάνσυ;
- Και από δουλειά.
- Τι θέλεις να κάνουμε απόψε;
- Να κάτσουμε μέσα, να τα πιούμε και να τα πούμε.
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- Πάλι μέσα; Δεν πάμε στη διπλανή ψαροταβέρνα;
- Πάμε, αλλά να πάμε από νωρίς. Θέλω να προλάβω το πρώτο αεροπλάνο.
- Ε, τότε να μην κοιμηθούμε καθόλου ρε καρντάση. Ξέρω ένα εστιατόριο στη Νέα Κρήνη με 4
τσιγγάνικα βιολιά.
- Προτιμώ την ψαροταβέρνα.
- Βάρυνες ρε Αντρέα.
Σε λίγο ήρθε και ο Βαγγέλης.
- Αφεντικό, έπιασα ψάρι.
- Αθερίνα;
- Συναγρίδα: Ο κοριός στο αμάξι του διευθυντή πωλήσεων, αποκαλύπτει μέχρις στιγμής δύο
πράγματα: Το αμάξι πηγαίνει τακτικά στη Βουλγαρία. Αυτό εξηγεί και τα χιλιόμετρα. Παράλληλα,
άκουσα τον οδηγό του διευθυντή πωλήσεων να μιλάει με τη γραμματέα του κυρ Θάνου και να την
αποκαλεί «αγαπούλα μου».
- Καλά, αυτό μπορεί να είναι σχήμα λόγου, είπε ο Αντρέας.
- Υπάρχουν κι άλλα κυρ Αντρέα: «Πότε θα βρεθούμε;» και κάτι τέτοια.
- Δηλαδή Βαγγέλη, ανάμεσά τους υπάρχει σχέση.
- Έτσι κατάλαβα κυρ Αντρέα. Βέβαια, είναι και οι δύο παντρεμένοι. Με διαφορετικά άτομα
φυσικά...
- Άρα η γραμματέας του Τσακίδη μπορεί έμμεσα να έχει πρόσβαση στα σχέδια. Άλλωστε, γιατί το
αυτοκίνητο κάθε λίγο πηγαίνει στη Βουλγαρία; Για να πάρει ο οδηγός τον ...αέρα του; Ο τύπος
μεταφέρει σχέδια! Είπε ο Χάρης.
- Σ αυτή την περίπτωση καλό θα ήταν να ψάξουμε πώς είναι η σχέση ανάμεσα στη γραμματέα και
τον διευθυντή πωλήσεων, είπε ο Αντρέας.
- Και πώς θα γίνει αυτό, ρώτησε ο Βαγγέλης.
- Με τον κοριό, απάντησε ο Αντρέας.
- Ο κοριός από μια απόσταση και πέρα δεν πιάνει. Ό,τι αρπάξουμε όσο το αμάξι είναι εντός
εμβέλειας των μηχανημάτων μας, είπε ο Βαγγέλης.
- Ό,τι αρπάξουμε είπε και ο Χάρης.
- Μπορώ να κάνω μια πρόβλεψη; είπε ο Αντρέας. Από τη στιγμή που ο Τσακίδης θα μοιράσει τα
σχέδια, σε 48 ώρες το αυτοκίνητο θα πάει Βουλγαρία. Παρακολουθήστε το και θα το διαπιστώσετε.
- Φοβερή ιδέα κυρ Αντρέα! Ο κοριός έξω από κάποια χιλιόμετρα, δεν πιάνει. Θα βάλουμε στο
αυτοκίνητο τσιπάκι. Έτσι θα ξέρουμε ανά πάσα στιγμή πού βρίσκεται.
- Δεν είναι δικιά μου η ιδέα. Δικιά σου είναι.
- Και πότε θα βάλουμε το τσιπάκι Βαγγέλη; ρώτησε ο Χάρης.
- Μια μέρα πριν παραδώσει ο Τσακίδης το ελαττωματικό σχέδιο στον διευθυντή πωλήσεων.
- Είναι εύκολη δουλειά; ρώτησε ο Αντρέας.
- Κυρ Αντρέα δεν αποκλείεται το αυτοκίνητο να έχει δικό του τσιπάκι για περίπτωση κλοπής. Είναι
ακριβό αμάξι. Το θέμα είναι ότι δεν γνωρίζουμε τον κωδικό για το παρακολουθήσουμε. Θα του
βάλουμε λοιπόν ένα δεύτερο τσιπάκι και θα το παρακολουθούμε με δικό μας κωδικό.
- Είναι όμως εύκολο; επανέλαβε ο Αντρέας.
- Πανεύκολο κυρ Αντρέα. Ο κοριός πιάνει τον εσωτερικό χώρο. Πρέπει λοιπόν να μπει μέσα στην
καμπίνα του αυτοκινήτου. Το τσιπάκι μπορεί να μπει παντού. Ακόμα και την ώρα που περνάω από
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δίπλα, μπορώ να το βάλω σε κάποιο σημείο του αυτοκινήτου.
- Ωραία. Αυτό το προχωράμε. Πότε θα παραδώσει τα σχέδια ο Τσακίδης; ρώτησε ο Χάρης.
- Δεν τον παίρνεις ένα τηλέφωνο αφεντικό;
Ο Τσακίδης τους είπε ότι είχε κανονίσει να παραδώσει τα σχέδια την Τρίτη στις 6:00 το απόγευμα.
Ο Βαγγέλης υποσχέθηκε ότι θα βάλει το τσιπάκι στο αυτοκίνητο πριν από τότε. Ευχήθηκε καλό
Σαββατοκύριακο στους δύο και δώσανε με το Χάρη ραντεβού την Κυριακή το πρωί στο μοναστήρι. Ο
Χάρης είχε ήδη τηλεφωνήσει στον Αμβρόσιο και κανόνισαν να βρεθούν στις 11:00.
Παράλληλα ό Χάρης τηλεφώνησε στον πατέρα Κωνσταντίνο και του ζήτησε να συναντηθούν το
Σάββατο στις 10.
- Και πότε θα δεις τη Λένα βρε Χάρη; Συνέχεια δουλειές βάζεις.
- Μιλήσαμε. Θα είναι ελεύθερη από το Σάββατο το απόγευμα στις 6 μέχρι την Κυριακή το βράδυ
στις 8.
- Και με το μοναστήρι τι θα γίνει;
- Θα την πάρω μαζί μου για βόλτα.
- Θα είναι και ο Βαγγέλης.
- Αυτός θα έρθει με το δικό του αμάξι.
Το βράδυ ο Αντρέας και ο Χάρης πήγανε στην ψαροταβέρνα και γύρω στις 9.30 ήταν στο σπίτι.
- Χάρη, επειδή αύριο φεύγω καλό θα ήταν να κάνουμε μια περίληψη για τις τρεις υποθέσεις που
γνωρίζω.
- Όπως θέλεις Καρντάση. Δικιά μας είναι η βραδιά.
- Τα παίρνω με χρονολογική σειρά: Αύριο συναντιέσαι με τον Παπά τον Κωνσταντίνο και την
Τάνυα.
- Σωστά.
- Και τι περιμένεις από αυτή τη συνάντηση;
- Πρώτα ν΄ αποκαταστήσω την κόρη της που την χαρακτηρίσαμε πουτάνα. Από κει και πέρα, να
δούμε πώς θα χειριστούμε την υπόθεση με τον πιτσιρικά. «Πιτσιρικά» τρόπος του λέγειν. Όπως είδαμε
στα βίντεο ο τύπος είναι κοντά στα δύο μέτρα και μυώδης. Τον λένε Σπύρο.
- Μεθαύριο Κυριακή πηγαίνετε με το Βαγγέλη και τη Λένα στον Αμβρόσιο.
- Καλά, τη Λένα άσε την απ΄ έξω. Θα σουλατσάρει στο μοναστήρι.
- Τι θα κάνετε εκεί;
- Ο Βαγγέλης θέλει να πάρει τους κοριούς από το δωμάτιο των εικόνων.
- Αν είναι εκεί ο Ιωάννης.
- Σωστά, Στη συνέχεια θέλει να βγάλει και τον κοριό από το γραφείο του Αμβρόσιου.
- Μα δεν έβαλε κοριό εκεί. Ο κοριός είναι στο διπλανό γραφείο, δηλαδή του Καλλίνικου.
- Πού το ξέρεις;
- Αφού εγώ τον έβαλα!
- Έχεις δίκιο. Άρα από το μηχάνημα που καταγράφει το χώρο δεν πρόκειται να μάθουμε τίποτα.
- Γιατί το λες αυτό;
- Διότι ο Καλλίνικος δεν έχει σταθερό τηλέφωνο στο γραφείο του. Ο μόνος που έχει σταθερό
τηλέφωνο στο μοναστήρι είναι ο ηγούμενος, δηλαδή ο Αμβρόσιος.
- Δηλαδή πηγαίνετε για να κάνετε μια τρύπα στο νερό.
- Έτσι φαίνεται, αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
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- Την Τρίτη το απόγευμα ο Τσακίδης παραδίδει το σχέδιο - παγίδα στον διευθυντή πωλήσεων. Στο
μεταξύ ο Βαγγέλης θα βάλει στο αυτοκίνητο ένα τσιπάκι.
- Το οποίο συνδέεται με δορυφόρο. Έτσι, ανά πάσα στιγμή θα ξέρουμε πού βρίσκεται το
αυτοκίνητο, είπε ο Χάρης.
- Έκτος αυτού, έχετε και τον κοριό μέσα στην καμπίνα.
- Βέβαια.
- Ωραία. Πριν πάω για ύπνο θα κρατήσω σημειώσεις για αυτές τις 3 υποθέσεις.
- Σημειώσεις;
- Ναι, αυτό το κάνω κάθε φορά που έχουμε επαφή με ένα από τα 3 θέματα. Συνήθεια από τη
δουλειά μου. είπε ο Αντρέας.
- Τι σχέση έχει η δουλειά σου;
- Μόλις τελειώνει μια συνεδρία γράφω σημειώσεις. Το ίδιο κάνω και τώρα.
- Και πόση ώρα θέλεις για να κρατήσεις σημειώσεις από αυτές τις 3 υποθέσεις;
- Όχι πολύ. Κανένα τέταρτο. Οι σημειώσεις υπάρχουν. Απλά θέλω να τις ενημερώσω.
- Γι΄ αυτό σ΄ έβλεπα να γράφεις και δεν καταλάβαινα τις έγραφες;
- Μάλλον. Πες μου όμως: Μόνον αυτές τις 3 υποθέσεις έχεις;
- Τρελός είσαι; Θα το είχαμε κλείσει το μαγαζί. Έχουμε άλλες 7.
- Και όλες αυτές τις αναλαμβάνετε ο Βαγγέλης, η Ρούλα κι εσύ;
- Όχι βέβαια! Έχουμε άλλους 12 συνεργάτες. Οι περισσότεροι είναι συνταξιούχοι μπάτσοι.
- Χάρη μου, πάω να την πέσω γιατί ξυπνάω νωρίς.
- Θα σε πάω εγώ στο αεροδρόμιο.
- Δεν είσαι καλά. Άλλωστε έχω κλείσει ραντεβού με ταξί.
- Να το ακυρώσεις!
- Χάρη μου, σε παρακαλώ. Η υπόθεση της Τάνυας είναι ντελικάτη. Χρειάζεσαι έναν καλό ύπνο.
- Εσένα χρειαζόμουν, αλλά φεύγεις. Άσε που μου τηλεφωνάει συνέχεια ο πατέρας του και με
ρωτάει τι γίνεται.
- Θα είμαι συνέχεια στο τηλέφωνο.
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28. Αθήνα και Νάνσυ
Σάββατο πρωί στις 9.30 ο Αντρέας ήταν στο σπίτι του. Ζούσε με ενοίκιο σε μια διώροφη μονοκατοικία
κοντά στο παλιό αεροδρόμιο, στο Ελληνικό. Μέχρι να γνωρίσει τη Νάνσυ, είχε σπίτι και γραφείο στο
ισόγειο. Όταν αποφάσισαν να μείνουν μαζί, ο πάνω όροφος έμεινε ξενοίκιαστος. Έτσι,
εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία και το μεν γραφείο έμεινε στο ισόγειο, αλλά το σπίτι πήγε στον πάνω
όροφο.
Όταν έφτασε κοντοστάθηκε. Πού ήθελε να πάει πρώτα; Στο σπίτι ή στο γραφείο; Ήθελε να
ξεφορτωθεί και τη βαλίτσα του. Έτσι, ανέβηκε στο σπίτι. Μόλις μπήκε του ήρθε μια δυσάρεστη οσμή.
Άνοιξε όλα τα παράθυρα. Πήγε στην τουαλέτα. Η οσμή ήταν από κει. Κάποιος είχε κάνει εμετό στο
πάτωμα και το άφησε έτσι. Καθάρισε πρόχειρα ό,τι μπορούσε και κάθισε στη λεκάνη. Όταν σηκώθηκε
συνειδητοποίησε ότι δεν υπάρχει χαρτί! Βολεύτηκε πρόχειρα και πήγε στο υπνοδωμάτιο. Η Νάνσυ
κοιμόταν στο κρεβάτι με τα ρούχα. Το δωμάτιο μύριζε άσχημα. Είχε κάνει εμετό πάνω στο κρεβάτι. Ο
Αντρέας άνοιξε απότομα τα παράθυρα. Η Νάνσυ δεν έδειχνε να έχει πάρει χαμπάρι την παρουσία του.
Μια και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για την κατάσταση, ο Αντρέας κατέβηκε στο ισόγειο.
Το γραφείο μύριζε κλεισούρα. Η κυρία που το φρόντιζε, δεν το είχε φροντίσει. Πήγε αμέσως στην
τουαλέτα. Ευτυχώς εκεί υπήρχε χαρτί... Μόλις βγήκε από την τουαλέτα, τηλεφώνησε στην κυρία
Μαρία και τη ρώτησε γιατί το γραφείο ήταν αφρόντιστο. Του είπε πως αυτές ήταν οι διαταγές από τη
Νάνσυ: Όσο θα έλειπε ο Αντρέας να μην έρχεται στο γραφείο.
- Πω - πω Μαρία μου. Έχασες τρία μεροκάματα!
- Μη σε νοιάζει κυρ Αντρέα. Εσύ να ΄σαι καλά.
- Μόλις έρθεις θα σε πληρώσω.
Της ζήτησε να έρθει το συντομότερο. Στη συνέχεια, κάτω από την πόρτα βρήκε κάπου 10
φακέλους. Οι 3 ήταν διαφημιστικά. Το ένα ήταν μια πρόσκληση για 3 μέρες πριν. Οι υπόλοιποι 6 ήταν
...φωτιά και λαύρα: Ηλεκτρικό, ασφαλιστικό ταμείο, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, νερό και
πιστωτική κάρτα. Το τηλέφωνο και η κάρτα ήταν ήδη εκπρόθεσμα. Πήρε ένα μηχανάκι κι έκανε την
πρόσθεση. Έπρεπε να δουλέψει με 6 συνεδρίες την ημέρα για ένα μήνα ώστε να καλύψει αυτά τα
έξοδα, πράγμα δύσκολο για έναν ψυχολόγο. Ξαφνικά σκέφτηκε κι ένα έξοδο ακόμα: Το ενοίκιο. Αυτό
πού το πας; Σε τρεις μέρες έπρεπε να πληρωθεί. Του ήρθε να λιγοθυμήσει.
Αποφάσισε ν΄ ανέβει στο σπίτι. Η Νάνσυ ήταν στην τουαλέτα. Ο Αντρέας έφερε ένα χαρτί
τουαλέτας και το άφησε έξω από την πόρτα. Ξαναμπήκε στο υπνοδωμάτιο. Η Νάνσυ είχε μαζέψει τα
σεντόνια και το δωμάτιο μύριζε χλωρίνη.
- Καλωσόρισες, ακούστηκε η φωνή της από το μπάνιο. Μου φέρνεις λίγο χαρτί τουαλέτας;
- Είναι έξω από την πόρτα.
- Δεν θέλω να με δεις.
- Κατεβαίνω στο γραφείο. Όποτε είσαι έτοιμη τηλεφώνησέ μου.
- Θα κατέβω εγώ στο γραφείο. Το σπίτι ακόμα μυρίζει.
Η ώρα είχε πάει 10.30. Ο Αντρέας ήταν σε δίλημμα: Να κλείσει όσα ραντεβού μπορούσε ή να
επιστρέψει για λίγο ακόμα στη Θεσσαλονίκη; Υπολόγισε τα χρήματα που είχε στην τράπεζα. Δεν του
έφταναν για όλα τα έξοδα, αλλά δεν υπήρχε ανάγκη να κάνει 6 συνεδρίες την ημέρα. Με 3 συνεδρίες
συν τα λεφτά στην τράπεζα σ΄ ένα μήνα τα έξοδα θα είχαν αντιμετωπιστεί. Του πέρασε η ιδέα να
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κλείσει 2 συνεδρίες την Κυριακή και άλλες 6 τη Δεύτερα. Την Τρίτη θα μπορούσε να επιστρέψει στη
Θεσσαλονίκη. Βέβαια, όλα αυτά ήταν καθαρά λογιστικά. Υπήρχε και η Νάνσυ. Στις 11 παρά είκοσι τον
πήρε ο Χάρης.
- Όλα καλά;
- Τι καλά βρε Χάρη; Ένα χάος.
- Εντάξει. Αυτά θα τα πούμε αργότερα. Άκου τώρα: Είμαστε με την κυρία Τάνυα και τον πατέρα
Κωνσταντίνο. Καταλήξαμε ότι το κορίτσι δεν είναι πόρνη. Όμως με τον εγγονό της γιαγιάς κάνει σεξ
έναντι χρημάτων. Από δω και πέρα τι κάνουμε;
- Δώσε μου πέντε λεπτά να το σκεφτώ και θα σου τηλεφωνήσω.
Ο Αντρέας προβληματίστηκε: Ποιον να προσεγγίσουν πρώτα; Την Έλενα ή τον πιτσιρικά; Και
ποιος θα το κάνει; Θα ήθελε πολύ να το έκανε ο ίδιος αλλά ήταν στην Αθήνα. Πράγματι σε 5 λεπτά
πήρε το Χάρη.
- Κατά τη γνώμη μου καλό θα ήταν να ξεκινήσουμε από την Έλενα. Μια περίπτωση είναι να την
καλέσει ο παπάς. Μια άλλη, να την προσεγγίσει ο Βαγγέλης.
- Ο Βαγγέλης;
- Δεν ξέρουμε στα σίγουρα αν η κοπέλα θα θέλει να δει τον παπά. Αν δεν θελήσει, τότε καλό θα
ήταν να την προσεγγίσει ο Βαγγέλης.
- Πώς; Και να κάνει τι;
- Να της πει ότι κινδυνεύει να χαρακτηριστεί ως πόρνη και ότι ο πιτσιρικάς κινδυνεύει να πάει
φυλακή.
- Και πώς θα την πλησιάσει;
- Με τα βίντεο. Όμως, πρώτα δοκίμασε αν θα έρθει στον παπά.
- Ευχαριστώ καρντάση, τα λέμε αργότερα.
Σε δύο λεπτά ο Αντρέας ξανατηλεφώνησε στο Χάρη.
- Έλα καρντάση. Πες το. Να σε βάλω στην ανοιχτή ακρόαση ν΄ ακούμε και οι άλλοι;
- Κανένα πρόβλημα. Μια τρίτη ιδέα είναι να την καλέσει η φίλη σου που είναι στη γραμματεία του
Πανεπιστημίου και να την γνωρίσει σ΄ εσένα και το Βαγγέλη. Από κει και πέρα της δείχνετε το βίντεο
και της δίνετε να καταλάβει τι συμβαίνει.
- Αυτό το προτείνεις σαν τρίτη εναλλακτική λύση ή σαν την καλύτερη λύση;
- Τρίτη εναλλακτική.
- Εμείς τώρα συζητούσαμε μήπως της μιλούσε η μάνα της.
- Για όνομα του Θεού!
- Γιατί;
- Γιατί η κυρία Τάνυα είναι πολύ θυμωμένη με την κόρη της. Δεν θα μπορέσει να κρατηθεί. Θα τα
κάνει μούσκεμα.
Η Τάνυα κούνησε ασυνείδητα το κεφάλι της καταφατικά.
- Θα σε πάρω να σου πω τι αποφασίσαμε, για να μας πεις τη γνώμη σου.
- Στη διάθεσή σου καρντάση.
- Καρντάση θα σε λέω μόνο εγώ. Εσύ δεν είσαι Σαλονικιός. Είσαι κώλο- Αθηναίος.
Ο Αντρέας άκουγε τα γέλια από την Τάνυα και τον παπά. Χαιρέτισε και έκλεισε το τηλέφωνο μ΄
ένα χαμόγελο.
Σε 10 λεπτά του τηλεφώνησε από το πάνω πάτωμα η Νάνσυ.
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- Θέλεις καφέ;
- Αν έχεις έτοιμο.
- Σκέτο;
- Έχω και στο γραφείο ζάχαρη Νάνσυ.
- Μου υπόσχεσαι να μην είσαι γρουσούζης;
- Γιατί, θα παίξεις στο καζίνο και με θέλεις για γούρι;
- Είσαι ήδη γρουσούζης. Φέρνω τον καφέ και κατεβαίνω.
Στο μεσοδιάστημα ο Αντρέας έκλεισε τρία ραντεβού την Κυριακή. Δύο από 11 με 1 κι ένα 7 το
απόγευμα. Η Νάνσυ μπήκε άλλος άνθρωπος. Με απλά λόγια, «περιποιημένη». Κάθισαν στην αίθουσα
αναμονής του γραφείου. Η Νάνσυ στην πολυθρόνα, εκείνος στον καναπέ.
- Πολύ καλός ο καφές Νάνσυ.
- Ευχαριστώ. Έχω ν΄ ακούσω από σένα καλή κουβέντα αρκετό καιρό.
- Για ποιο πράγμα να σου έλεγα καλή κουβέντα Νάνσυ;
- Μπορούμε ν΄ αλλάξουμε θέμα; Πώς ήταν τα πράγματα στη Θεσσαλονίκη;
- Μπορείς να μου εξηγήσεις τους εμετούς;
- Πιστεύεις ότι ήταν από μεθύσι. Δεν ήταν. Έπαθα δηλητηρίαση. Είχα ξεχάσει την κρέμα γάλακτος
έκτος ψυγείου και μου ήρθε να κάνω μια καρμπονάρα.
- Αυτό θα σου έφερνε τσίρλα. Εσύ είχες εμετούς.
- Το μπέικον είχε λήξει πριν 2 μήνες.
- Δηλαδή, δεν είχες πιει τίποτα.
- Πριν έρθω σπίτι, πήγα σ΄ ένα ήσυχο μπαράκι με μια συνάδελφο και ήπια δύο ουίσκι. Γι΄ αυτό
όταν γύρισα στο σπίτι πεινούσα.
Ο Αντρέας άναψε την πίπα του, πήρε μια γουλιά καφέ και τραβήχτηκε στην άκρη του καναπέ.
- Και τώρα; Πού βρισκόμαστε; τη ρώτησε.
- Στάματα να μου κάνεις τον ψυχολόγο.
- Νάνσυ, παραδίδομαι. Αν έχεις κάτι να μου πεις, σε παρακαλώ πες το. Αν δεν έχεις, ανέβα πάνω
και σ΄ ευχαριστώ για τον καφέ.
Η Νάνσυ προς στιγμή πήγε να σηκωθεί αλλά το μετάνιωσε. Προσποιήθηκε ότι άλλαξε θέση στην
πολυθρόνα κι άναψε ένα τσιγάρο.
- Το ενοίκιο του σπιτιού το πλήρωσα.
- Σου χρωστάω τα μισά.
- Δεν το είπα γι΄ αυτό. Επίσης το τηλέφωνο το πλήρωσα. Την κάρτα δεν μπορούσα να την
πληρώσω.
- Δηλαδή σου χρωστάω κι άλλα.
- Αντρέα, από την ώρα που καθίσαμε συμπεριφέρεσαι απόμακρα και λογικά. Εγώ για άλλο πράγμα
μιλάω: Σκέφτηκα πως όταν γυρίσεις ...
- Δηλαδή το είχες σίγουρο ότι θα γυρίσω.
- Το αλλάζω: Σκέφτηκα πως όποτε γυρίσεις θα βρεις τους λογαριασμούς και θ ΄ αγχωθείς.
Προσπάθησα λοιπόν να κάνω ό,τι μπορούσα.
- Σ΄ ευχαριστώ. Τα λεφτά πού τα βρήκες;
- Μου τα έδωσε ο μπαμπάς μου.
- Ο μπαμπάς σου πέθανε πριν δύο χρόνια. Εννοείς από την κληρονομιά;
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- Ποια κληρονομιά βρε; Δεν θυμάσαι ότι το μόνο που μας άφησε είναι το διαμέρισμα της μάνας
μου και τη σύνταξη του;
- Έχεις δίκιο... (Παύση) Τα λεφτά πού τα βρήκες;
- Από την αποζημίωση.
- Από τι;! Σε απολύσανε!
- Μην κάνεις έτσι. Έχω πλούσιο σύζυγο.
- Σύζυγο έχεις στα χαρτιά. Όσο για τον «πλούσιο», αυτό είναι δημιούργημα της φαντασίας σου.
- Εννοώ πλούσιο από πνεύμα και συναισθήματα.
- Είσαι εσύ μια μάρκα, είπε ο Αντρέας και κάθισε στο χέρι της πολυθρόνας.
Η Νάνσυ, άφησε το τσιγάρο και έβαλε το χέρι της γύρω του. Ήξερε ότι αυτό του άρεσε. Ο Αντρέας
της έπιασε το στήθος. Δεν φορούσε στηθόδεσμο.
Εκείνη την ώρα άνοιξε η Μαρία την εξώπορτα του γραφείου. Είχε δικά της κλειδιά.
- Με συγχωρείτε, να έρθω σε λίγο.
Ο Αντρέας σηκώθηκε και τη φίλησε εγκάρδια.
- Καλώς την. Πώς και ήρθες τόσο γρήγορα;
- Έβαλα τον τεμπέλη να με φέρει.
- Ποιος είναι αυτός;
- Ο άντρας μου ο Γιώργος. Τα Σαββατοκύριακα το μόνο που κάνει είναι ν΄ ασχολείται με τον
κομπιούτερ και τα παιδιά.
- Με τι ήθελες ν΄ ασχοληθεί δηλαδή; Με το γκολφ; Και πώς θα επιστρέψεις;
- Θα πάρω ταξί.
- Το πληρώνω εγώ.
Η Νάνσυ σηκώθηκε ενοχλημένη που την είχαν αγνοήσει.
- Ανεβαίνω πάνω είπε του Χάρη. Όποτε θέλεις έρχεσαι. Αφήσαμε μια κουβέντα στη μέση.
Καλημέρα Μαρία.
- Συγγνώμη κυρία Νάνσυ. Δεν πρόλαβα να σας πω καλημέρα.
Η Νάνσυ δεν είπε κουβέντα. Πήρε τον καφέ και τα τσιγάρα της και ανέβηκε στο σπίτι. Σε λίγη ώρα
ακολούθησε και ο Αντρέας. Παρόλο που τα παράθυρα ήταν ανοιχτά, το σπίτι μύριζε ακόμα χλωρίνη.
Βρήκε τη Νάνσυ να στέκεται απέναντί του ολόγυμνη φορώντας ένα πουκάμισο του, το οποίο είχε
αφήσει μισάνοιχτο. Ο Αντρέας τα ΄χασε.
- Σ΄ ενοχλεί η μυρωδιά της χλωρίνης, ρώτησε σαγηνευτικά η Νάνσυ.
- Να πάμε στο μπαλκόνι;
- Θέλεις να γίνουμε νούμερο στη γειτονιά; Πηγαίνω στο κρεβάτι. Αν σε 5 λεπτά δεν έρθεις, θα
ντυθώ και θα έρθω να συζητήσουμε στο μπαλκόνι που δεν μυρίζει τίποτα.
Ο Αντρέας είχε να κάνει σεξ πολλές μέρες. Έτσι, πήγε στο υπνοδωμάτιο. Το ίδιο βράδυ πήγαν σ΄
ένα κοντινό ταβερνάκι. Κοιμήθηκαν μαζί. Τρόπος του λέγειν «κοιμήθηκαν» διότι ήταν και οι δύο
σεξουαλικά στερημένοι αρκετό καιρό.
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29. Αθήνα Κυριακή
Γύρω στις 11:15 το πρωί, η Νάνσυ άπλωσε ασυναίσθητα το χέρι της ν΄ αγκαλιάσει τον Αντρέα. Ο
Αντρέας ήταν στο γραφείο του. Είχε ήδη ξεκινήσει την πρώτη του συνεδρία μετά από 10 μέρες.
Περίμενε κι έναν δεύτερο επισκέπτη στις 12:00. Δυσκολεύτηκε να ξυπνήσει, αλλά με δυο καφέδες τα
κατάφερε.
Όταν ανέβηκε στο σπίτι βρήκε ένα σημείωμα από τη Νάνσυ: «Πηγαίνω στη μητέρα μου. Θα είμαι
εδώ στις 2:00». Ήταν ακόμα 1:20. Έτσι αποφάσισε να πάρει το Χάρη. Τον βρήκε στο διαμέρισμά του
μαζί με τη Λένα. Σε λίγο θα πήγαιναν σε μια ψαροταβέρνα.
- Πώς πάνε τα πράγματα με τη Νάνσυ;
- Εσύ με τη Λένα;
- Εδώ είναι. Σου στέλνει φιλιά.
- Κι από μένα. Με τον Αμβρόσιο τι έγινε;
- Να σε πάρω στο σταθερό τηλέφωνο να τα πούμε;
Ο Χάρης με τον Αντρέα μίλησαν περίπου για ένα τέταρτο. Ο Αμβρόσιος τους είπε ότι οι δύο
καλόγεροι έχουν εξαφανιστεί εδώ και 4 μέρες. Αυτό το επαλήθευσαν αργότερα και οι καταγραφές του
Βαγγέλη.
- Ποιες καταγραφές; Ο κοριός ήταν στο γραφείο του Καλλίνικου. Πώς ακούστηκε από εκεί ο
Αμβρόσιος.
- Από την μεσοτοιχία. Ο Αμβρόσιος μιλάει δυνατά στο τηλέφωνο. Το μηχάνημα καταγράφει τους
ήχους του χώρου, όχι του τηλεφώνου. Μια μέρα πριν, ο Αμβρόσιος ακούστηκε από τη μεσοτοιχία να
λέει σε κάποιον στο τηλέφωνο ότι οι δύο καλόγεροι λείπουν τρεις μέρες. Τα ίδια όμως είπε και σε μας.
- Κι από δω και μπρος; ρώτησε ο Αντρέας.
- Από δω και μπρος θα ψάξει ο Βαγγέλης στις αεροπορικές εταιρείες που μας συνδέουν με
Ολλανδία. Αν δεν βρει τίποτα, και οι δύο καλόγεροι εξαφανιστούν, τότε η υπόθεση μπαίνει στα
αζήτητα. Αν βρεθούν τα ονόματα τους σε κάποια λίστα, τότε αναλαμβάνει η Ιντερπόλ. Α, ξέχασα να
σου πω. Ο Αμβρόσιος μου έδωσε μια Αγία Γραφή με αφιέρωση «στον εξαιρετικό κύριο Αντρέα» και
σου στέλνει τους χαιρετισμούς του.
Στη συνέχεια ο Χάρης ενημέρωσε τον Αντρέα ότι έκλεισαν ραντεβού το μεσημέρι της Τρίτης με
την Έλενα. Δεν ήταν ακριβώς ραντεβού. Είχε καλέσει την Έλενα στη 1:00 από τη γραμματεία η φίλη
του Χάρη που εργαζόταν εκεί. Στη συνέχεια την πρωτοβουλία θα την έπαιρναν ο Χάρης με το Βαγγέλη.
- Χάρη, πάρε τον πατέρα του πιτσιρικά, καθησύχασέ τον και ζήτα του 3 μέρες διορία.
- Και τι να του πω;
- Πες του ότι ο γιος του είναι καλό παιδί, αλλά έχει πέσει θύμα μιας πλεκτάνης την οποία θα
εξουδετερώσετε σε λίγες μέρες.
- Κι αν δεν το δεχθεί;
- Τότε πες του πως ο γιος του μπορεί να βρεθεί στη φυλακή.
- Έγινε καρντάση. Να μη σε φορτώνω άλλο.
- Όταν βρεθείτε με την Έλενα και το Βαγγέλη πάρε με να μου πεις τι έγινε.
- Σε ρωτάω για δεύτερη φορά. Πώς πάνε τα πράγματα με τη Νάνσυ;
Εκείνη τη στιγμή μπήκε η Νάνσυ στο σπίτι.
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- Τώρα μόλις ήρθε. Σου στέλνει χαιρετίσματα.
- Κατάλαβα. Θα τα πούμε αργότερα.
Η Νάνσυ είχε φέρει ένα κοτόπουλο στη σούβλα, σαλάτα μαρούλι και πατάτες τηγανητές.
Αποφάσισαν να φάνε στο πίσω μπαλκόνι που είχε σκιά. Αφού έφαγαν και άρχισαν να καπνίζουν
ρώτησε ο Αντρέας;
- Έχουμε κανένα αναψυκτικό;
- Έχουμε άδειο ψυγείο Αντρέα μου.
- Και τόσες μέρες πώς τη βγάζεις;
- Τρώω στη μάνα μου. Η διαδρομή είναι δεδομένη: Το πρωί πηγαίνω στο γραφείο και πίνω τον
δεύτερο καφέ εκεί. Το απόγευμα γύρω στις 6 φτάνω στη μάνα μου. Τρώω, ξαπλώνω στον καναπέ και
βλέπουμε ένα σίριαλ που της αρέσει. Εγώ το ψιλοβλέπω και μισοκοιμάμαι.
- Πάντα τσακωνόμασταν οι δυο μας ποιος θα ξαπλώσει τον καναπέ.
Η Νάνσυ χαμογέλασε, αλλά το άφησε να περάσει.
- Συνήθως μπαίνω στο σπίτι 8:30 το βράδυ. Από κει και πέρα, κάνω καμιά δουλειά του σπιτιού,
χαζεύω τηλεόραση και κατά τις 12 πάω για ύπνο.
- Νάνσυ το πρόγραμμα σου το ξέρω. Λείπω κοντά 10 μέρες. Κάθε βράδυ το ίδιο πράγμα έκανες;
- Μια φορά ήρθε μια συνάδελφός με τον άντρα της και πήγαμε για μακαρονάδα. Φαντάσου: Είχα
φάει δύο ώρες πριν. Πάντως πήγα. Μια άλλη βραδιά πήγα στο γυμναστήριο. Τα παράτησα στη μέση κι
γύρισα σπίτι. Α ...και οι δυο βραδιές στη Θεσσαλονίκη. Αν το υπολογίσεις, στις 9 βραδιές έμεινα μόνη
τις 5.
- Κι ο τύπος που είχατε σχέση 4 μήνες, τι απέγινε;
- Στο κομμάτι αυτό σου λείπουν πληροφορίες. Αλήθεια, τον τύπο αυτό πώς τον φαντάζεσαι;
- Γύρω στα 30, σε καλή φυσική κατάσταση, αδέσμευτος, ζει σε δικό του χώρο και μάλλον
υπάλληλος σου.
- Πέτυχες τα «σε καλή φυσική κατάσταση, αδέσμευτος και ζει σε δικό του χώρο». Τα άλλα δύο τα
έχασες. Ούτε 30 ετών είναι ούτε υφιστάμενός μου είναι. Είναι 57 ετών και είναι ο διευθύνων
σύμβουλος της εταιρείας.
Ο Αντρέας έμεινε άναυδος.
- Και γιατί χωρίσατε;
- Διότι δεν άντεχε να με βλέπει στην κατάσταση που ήμουν. Το ίδιο είχες πάθει κι εσύ.
- Πόσον καιρό έχετε χωρίσει;
- Την επόμενη της έκτρωσης.
- Δηλαδή, εδώ κι ένα μήνα.
- Τόσο.
- Καλά, δεν τον βλέπεις καθημερινά στη δουλειά;
- Όχι αν δεν το επιδιώξω.
- Και η επαγγελματική σχέση;
- Στο τέλος του μήνα απολύομαι.
- Παίρνεις αποζημίωση;
- Την έχω ήδη πάρει.
- Δεν καταλαβαίνω.
- Με απέλυσε, μου έδωσε την αποζημίωση και σ΄ ένα μήνα θα εργάζομαι σε μια εταιρεία
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καλλυντικών ενός φίλου του.
- Με αυτά τα λεφτά πλήρωσες το νοίκι και το τηλέφωνο;
- Όχι βρε. Αυτά βγήκαν απ΄ τον τελευταίο μου μισθό. Από την αποζημίωση πλήρωσα το
ασφαλιστικό σου ταμείο.
- Τι πράμα; Αυτό είναι 2000!
Η Νάνσυ τον κοίταξε.
- Το πλήρωσα.
- Δηλαδή, λίγο πολύ σου χρωστάω κοντά 3000.
- Σου ζήτησα λεφτά;
Ο Αντρέας είχε βουρκώσει. Της έπιασε το χέρι. Εκείνη του το έσφιξε. Έμειναν για λίγο σιωπηλοί
στο μπαλκόνι.
- Πάω να ξαπλώσω. Ξύπνησα νωρίς απόψε και νιώθω εξαντλημένος.
- Βλέπεις τι εγωιστής που είσαι; Δεν λες «πάμε να ξαπλώσουμε», αλλά λες «πάω να ξαπλώσω».
- Αυτό δείχνει ότι σέβομαι την αυτονομία σου.
- Καλά, άστα αυτά και πάμε μέσα.
Στις 6:30 ο Αντρέας κατέβηκε στο γραφείο. Στις 7:00 είχε συνεδρία. Η Νάνσυ σηκώθηκε με το
πάσο της, έκανε ένα ντους, έφτιαξε κι έναν καφέ και γύρω στις 8 και τέταρτο τηλεφώνησε του Αντρέα.
Η συνεδρία είχε τελειώσει.
- Λέω απόψε να τη βγάλουμε στο μπαλκόνι. Έχει γλυκιά βραδιά.
- Θα είμαι πάνω σ΄ ένα τέταρτο. Θέλω να τακτοποιήσω κάποια πράγματα στο γραφείο.
- Να ετοιμάσω τίποτα;
- Μπα. Λίγο σολομό με μια σαμπάνια.
- Μαύρο χαβιάρι δεν θέλεις;
- Όχι. Είμαι αλλεργικός, στην τιμή του...
- Αντρέα μου, πες μου σε παρακαλώ αν θέλεις να ετοιμάσω τίποτα.
- Έναν καφέ Νάνσυ.
- Είναι ήδη έτοιμος.
Σ΄ ένα τέταρτο η Νάνσυ κι ο Αντρέας καθόντουσαν στο μπαλκόνι. Η Νάνσυ είχε ανάψει και
φαναράκια. Έμειναν για λίγο σιωπηλοί.
- Πώς νιώθεις Αντρέα μου;
Ως συνήθως, ο Αντρέας άναψε την πίπα του. Ήθελε χρόνο για ν΄ απαντήσει.
- Προς το παρόν, δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι...
Τηλέφωνο από το Χάρη.
- Έλα καρντάση. Τι κάνετε με τη Νάνσυ;
- Αυτή τη στιγμή σεξ.
- Συγγνώμη καρντάση.
Ο Χάρης έκλεισε αμέσως το τηλέφωνο. Η Νάνσυ που τον είχε ακούσει γέλασε με την καρδιά της.
Το ίδιο και ο Αντρέας.
- Νάνσυ. Θα τον ξαναπάρω. Είναι ικανός να μη μπορεί κοιμηθεί από ενοχές απόψε.
Ο Χάρης απάντησε αμέσως.
- Χάρη, η Νάνσυ είναι δίπλα μου. Σε έχω βάλει την ανοιχτή ακρόαση.
- Καλησπέρα Χάρη.
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- Γεια σου Νάνσυ, αρχόντισσα.
- Χάρη, ο Αντρέας σου έκανε πλάκα. Είμαστε στο μπαλκόνι και πίνουμε καφέ. Κανένα σεξ.
- Κανένα απολύτως;
- Εννοούσα την ώρα που μας τηλεφώνησες βρε βλαμμένο.
Ο Αντρέας παρενέβη.
- Τι γίνεται;
- Είμαστε εδώ με το Βαγγέλη, τη Λένα και τα λέμε. Η συνάντηση με την πιτσιρίκα την Τρίτη το
μεσημέρι μας έχει προβληματίσει. Θα μπορούσες να μας βοηθήσεις;
- Πώς;
- Να ερχόσουν κι εσύ μαζί μας.
- Αυτό αποκλείεται. Για αύριο έχω κλείσει 5 συνεδρίες. Δεν ξέρω αν θα επιστρέψω έγκαιρα την
Τρίτη.
Η Νάνσυ τον κοίταζε με έκπληξη.
- Δηλαδή, Θεσσαλονίκη τέρμα; ρώτησε ο Χάρης.
- Όχι Χάρη μου. Όμως αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι να σου πω.
- Και την Τρίτη τι κάνουμε;
- Το μυστικό είναι η κοπέλα να μην απειληθεί. Αν δεν συνεργάζεται, τότε και μόνον τότε,
στριμώξτε την.
- Θυμάσαι ότι η μάνα της η Τάνυα και ο παπάς ξέρουν την ιστορία;
- Και βέβαια το θυμάμαι. Έχετε μάλιστα ραντεβού οι τρεις σας στη 1:00 το μεσημέρι. Εκείνη την
ώρα δεν έχω συνεδρία. Αν με χρειαστείτε, θα σας περιμένω. Ένας από εσένα ή το Βαγγέλη θα μου
τηλεφωνήσει.
Μόλις έκλεισε ο Χάρης το τηλέφωνο έπεσε πάλι σιωπή.
- Δεν ήξερα ότι έκλεισες πέντε συνεδρίες για αύριο.
- Τι να κάνω Νάνσυ; Τα έξοδα τρέχουν.
- Μ΄ αγαπάς; του έπιασε το χέρι.
- Δεν έχω ιδέα τι νιώθω για τη σχέση μας Νάνσυ. Το μόνο που ξέρω είναι ότι χθες και σήμερα
κάναμε καλό σεξ.
- Κι από δω και πέρα τι κάνουμε;
- Αλήθεια, πού είναι τα πράγματά σου; Ήρθε ένα συνεργείο και τα μάζεψε.
- Στο σπίτι της μάνας μου.
Ο Αντρέας τράβηξε το χέρι του από το δικό της και άναψε την πίπα.
- Δηλαδή, όλη η ιστορία της μετακόμισης ήταν μπλόφα.
- Όχι. Άδειαζε το διαμέρισμα μιας φίλης μου και είπα να το πάρω εγώ.
- Οπότε αν δεν πας τι θα γίνει;
- Τίποτα. Ούτε συμβόλαιο έχω υπογράψει ούτε προκαταβολή έδωσα.
- Και τα πράγματά σου;
- Να τα ξαναφέρω εδώ;
- Αυτό σημαίνει πως συνεχίζουμε να ζούμε μαζί, σα να μην έγινε τίποτα.
Η Νάνσυ δαγκώθηκε και άναψε τσιγάρο.
- Εγώ αυτό το χώρο θεωρώ σπίτι μου.
- Για τα ντουβάρια δεν έχω καμία αμφιβολία. Για τον άνθρωπο που είχες δίπλα σου μέσα σ΄ αυτό το
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χώρο αναρωτιέμαι. Ήταν κι αυτός ντουβάρι;
- Θέλεις να τσακωθούμε;
- Όχι. Θέλω να καταλάβω τι μας συμβαίνει.
- Διάλειμμα. Πάω να φέρω κάτι.
Όσο η Νάνσυ ήταν στην κουζίνα, ο Αντρέας κάπνιζε και κοίταζε τον ορίζοντα. Η Νάνσυ έφερε έναν
ασημένιο δίσκο με κομματάκια από γραβιέρα, ένα μπουκάλι παγωμένο άσπρο κρασί και κρακεράκια.
- Πού τα βρήκες αυτά βρε θηρίο;
- Την ώρα που ήσουνα στη συνεδρία.
Πέρασαν λίγη ώρα χαζολογώντας. Είπε ο Αντρέας για τις τρεις υποθέσεις που είχε αναλάβει ο
Χάρης, είπε η Νάνσυ τα δικά της κι όταν το μπουκάλι είχε αδειάσει κατά τα 2/3 ξεκίνησε η Νάνσυ.
- Θέλεις να καταλάβεις τι μας συμβαίνει. Πώς θα το καταφέρεις αυτό;
- Θα ρωτήσω τα κέρατα.
- Έλα. Μην τη γαμάς τη συζήτηση.
- Νάνσυ αυτό που ξέρω είναι ότι τα τρία πρώτα χρόνια της σχέσης μας ήταν τα πιο ευτυχισμένα της
ζωής μου. Πηγαίναμε εκδρομές, φωτογραφίζαμε, ακούγαμε μουσική, μαγειρεύαμε, παίζαμε
επιτραπέζια και ηλεκτρονικά παιχνίδια, βλέπαμε φίλους και γενικά καλά περνούσαμε.
- Και για μένα το ίδιο ισχύει.
- Εδώ κι ενάμισι περίπου χρόνο τα πράγματα άλλαξαν.
- Όταν ανέβηκε η δουλειά σου με την τηλεόραση κι έγινες άφαντος.
- Μπορεί. Πιστεύω όμως πως επαναπαυτήκαμε σ΄ αυτά που είχαμε και τα επαναλαμβάναμε.
- Μα γι΄ αυτό το λόγο βρε Αντρέα σε τραβολογούσα από εδώ και από κει. Σου έλεγα πάμε για
μπάνιο; «Έχει αέρα». Βγαίνουμε το βράδυ; «Έχουμε έξοδα». Πάμε στην Επίδαυρο; «Είναι μακριά».
- Έχεις δίκιο. Για τη βαρεμάρα και τη ρουτίνα της σχέσης μας φταίω εγώ.
- Δεν φταις μόνο εσύ. Είχες αρχίσει να κουράζεσαι. Πίστευες πως θα λύσεις το οικονομικό μας
πρόβλημα.
- Νάνσυ. Θέλω να κόψουμε δρόμο. Λίγο πριν μας τηλεφωνήσει ο Χάρης, με ρώτησες πώς νιώθω.
Νιώθω μπερδεμένος. Δεν είμαι σε θέση να ξεκαθαρίσω τα συναισθήματά μου. Ούτε απέναντί σου ούτε
για τη σχέση μας.
- Εγώ πάλι, θέλω να συνεχίσουμε μαζί.
- Να συνεχίσουμε τι; Το τέλμα στο οποίο είχαμε περιέλθει;
- Θα βγούμε από το τέλμα.
- Πώς; Με εξωσωματικές ώστε να τεκνοποιήσεις;
Η Νάνσυ έβαλε τα κλάματα.
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30. Τρίτη Θεσσαλονίκη ξανά.
Η Δεύτερα κύλησε ουδέτερη. Ο Αντρέας έκανε τις πέντε συνεδρίες του. Η Νάνσυ πήγε στη δουλειά
της. Η κουβέντα για την εξωσωματική έκοψε τη φόρα της Νάνσυ. Από εκεί και πέρα, οι συζητήσεις
ανάμεσά τους ήταν τετριμμένες. Το νυχτερινό σεξ της Δευτέρας δεν είχε καμία σχέση με τα
προηγούμενα. Θύμιζε την εποχή της ...παρακμής.
Ο Αντρέας αποφάσισε ότι δεν έχει συνέλθει ακόμα και ότι χρειαζόταν να πάει στη Θεσσαλονίκη. Η
Νάνσυ το αποδέχθηκε αλλά με χρονικά όρια.
- Τα χρονικά όρια τα βάζουν τα οικονομικά μου. Όχι εσύ βρε Νάνσυ!
- Τα οικονομικά σου τα έχω σεβαστεί;
- Και με το παραπάνω.
- Τα συναισθήματά μου εσύ τα σέβεσαι;
Ο Αντρέας έμεινε για λίγο σιωπηλός.
- Πάλι μαλακίες είπα. Είμαι αχάριστος. Ωραία: Βάλε μου ένα χρονικό όριο.
- Τώρα που το ζήτησα; Τι αξία έχει; Όποτε θέλεις εσύ.
- Μ΄ άλλα λόγια «επέστρεψε όποτε θέλεις, αρκεί να επιστρέψεις στο σωστό χρόνο». Όπου το
«σωστό χρόνο», τον καθορίζεις εσύ.
- Πήγαινε άνθρωπέ μου στη Θεσσαλονίκη και θα τα ξαναπούμε. Στο κάτω – κάτω ακόμα
παντρεμένοι είμαστε.
***
Στις 12:30 το μεσημέρι ο Βαγγέλης και ο Χάρης ήταν στην αυλή του Πανεπιστημίου και περίμεναν
να πάει 1:00 ώστε να πάνε στο γραφείο της φίλης του Χάρη. Εκείνη την ώρα εμφανίστηκε απρόσμενα
μπροστά τους ο Αντρέας. Τα χάσανε.
- Τι έγινε ρε καρντάση; Θα μας τρελάνεις; Πώς έμαθες ότι είμαστε εδώ;
- Η Ρούλα.
- Καλώς όρισες κυρ Αντρέα.
- Σας πρόλαβα;
- Αφεντικό, τώρα που ήρθε ο κυρ Αντρέας να φύγω; Δεν με χρειάζεσαι.
- Αρκεί να μου δώσεις τα βίντεο.
- Πάρτα αφεντικό. Εγώ τρέχω για τον Τσακίδη.
- Τι τρέχει;
- Δεν ξέρω αφεντικό. Θα σου τα πω αργότερα. Απλά ζήτησε να με δει επειγόντως.
Στη 1 παρά κάτι ο Χάρης και ο Αντρέας ήταν στο γραφείο της φίλης του, στη γραμματεία του
Αριστοτέλειου. Σε λίγο ήρθε και ο Έλενα. Ωραίο κορίτσι. Αφού έκανε τα τυπικά με τη γραμματέα
ανέλαβε ο Αντρέας.
- Δεσποινίς, παίρνετε κάποια υποτροφία; τη ρώτησε ο Αντρέας.
- Ναι. Για πρώτη φορά.
- Ο κύριος Χάρης δίπλα σας, είναι εκπρόσωπος του ταμείου. Εγώ είμαι αξιολογητής.
- Μάλιστα. Και τι θέλετε;
- Πάμε στη δίπλα καφετέρια να τα πούμε;
Η γραμματέας της έγνεψε να πάει.
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Ο Αντρέας και ο Χάρης τη στρίμωξαν. Όποτε πήγαινε να δικαιολογηθεί, της έδειχναν αποσπάσματα
από το βίντεο. Στο τέλος η Έλενα παραδόθηκε.
- Είναι μεγάλη ιστορία. Εγώ το Σπύρο τον έχω ερωτευτεί από μικρή. Έλεγα όμως «γιατί να με
θέλει; Είμαι φτωχιά και είναι πάμπλουτος». Όταν έμαθα ότι είναι φοιτητής στη Μαθηματική
προσπάθησα να τον πλησιάσω σ’ ένα πάρτι. Ήταν εντελώς ντροπαλός και ξενέρωτος. Αποφάσισα
λοιπόν να τον πλησιάσω σαν πόρνη.
- Ναι, αλλά του παίρνεις πολλά λεφτά μάνα μου, είπε ο Χάρης.
- Όταν τα φτιάξουμε θα του τα δώσω πίσω.
- Έχεις τα λεφτά; ρώτησε έκπληκτος ο Αντρέας.
- Στην τράπεζα. Δεν έχω χρησιμοποιήσει τίποτα από αυτά τα λεφτά.
- Έλενα, καταλαβαίνεις ότι με τα βίντεο που σου δείξαμε αυτός πηγαίνει φυλακή για προώθηση
ναρκωτικών κι εσύ για πορνεία; τη ρώτησε ο Χάρης.
- Και τώρα τι να κάνω; ρώτησε με αγωνία η Έλενα. Να του πω την αλήθεια; Θα με μισήσει.
- Κι αν μια φορά δεν του έπαιρνες λεφτά; ρώτησε ο Αντρέας.
Η Έλενα το σκέφτηκε.
- Τι θα γινόταν; Δεν θα τον προβλημάτιζε αυτό; συνέχισε.
- Κύριε, πόση ώρα ξοδεύει συνήθως μια πόρνη με έναν πελάτη;
- Αν και δεν έχω εντρυφήσει στο θέμα, νομίζω από 20 λεπτά έως 1 ώρα.
- Εγώ δεν μένω ποτέ μαζί του λιγότερο από 3 ώρες. Μια φορά τον κράτησα όλο το βράδυ.
- Και τι θέλεις να πεις μ΄ αυτό; ρώτησε ο Χάρης.
- Θέλω να πω ότι αν μέχρι τώρα δεν κατάλαβε ότι είμαι ερωτευμένη μαζί του, πρέπει να είναι
βλάκας.
- Μα κάθε φορά του παίρνεις 100. Ποιος νομίζεις πως είναι; Ο περπατημένος με τις πόρνες που
ξέρει την ταρίφα και τη διάρκεια; Βρήκες έναν ντροπαλό που είσαι η πρώτη γυναίκα με την οποία πήγε.
Συνέχισε ο Χάρης.
- Αλήθεια;
- Δεν παίρνω κι όρκο, αλλά έτσι μου φαίνεται.
- Και τώρα, τι να κάνω με το Σπύρο;
- Να του πεις την αλήθεια.
- Χάρη, μου επιτρέπεις να παρέμβω;
- Παρακαλώ.
- Πότε θα τον ξαναδείς;
- Σε μια δυο μέρες.
- Δώσε μας το τηλέφωνό σου, άφησε να το σκεφτούμε και θα σου πούμε πώς να το χειριστείς.
- Κι αν με πάρει πιο πριν;
- Θα μας πάρεις αμέσως τηλέφωνο.
Η ώρα είχε πάει κοντά 2:00. Ο Χάρης κι ο Αντρέας πήγαν στο σουβλατζίδικο που έτρωγαν όταν
ήταν φοιτητές. Ήταν κλασικό στο είδος του. Κατέληξαν στο διαμέρισμα του Χάρη στις 3:30. Έριξαν
μια ξάπλα και ξανασυναντήθηκαν στο σαλόνι στις 6:00
- Στις 6:30 δίνει ο Τσακίδης τα σχέδια. είπε ο Αντρέας.
- Ρε συ: Με τον Τσακίδη και τον Βαγγέλη τι έγινε; αναρωτήθηκε ο Χάρης και έσπευσε να του
τηλεφωνήσει. Βρήκε 3 αναπάντητες κλήσεις από εκείνον. Έτσι του τηλεφώνησε.
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- Αφεντικό. Το σχέδιο θα φύγει για Βουλγαρία απόψε το βράδυ.
- Πως το ξέρεις;
- Ο κοριός: Ρώτησε η γραμματέας του κυρ Θάνου τον οδηγό, «θα βρεθούμε απόψε;» κι εκείνος
απάντησε «απόψε πάω Βουλγαρία».
- Μάλιστα. Οπότε...
- Οπότε μου φαίνεται αφεντικό ότι απόψε το βράδυ είμαι ελεύθερος.
- Και βέβαια είσαι. Όχι όμως ελεύθερος. Δεσμευμένος είσαι.
- Είσαι μεγάλος δάσκαλος αφεντικό.
- Ρε, τον κοριό τον έβγαλες από το αμάξι της κοπέλας;
- Το ξέχασα!
- Θα την πάρω τηλέφωνο.
- Όχι, όχι αφεντικό. Είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνω, είπε ο Βαγγέλης κι έφυγε τρέχοντας.
Ο Χάρης χαμογελούσε.
- Χέστηκε πάνω του. Τον κοριό θα τον βγάλει ως που να πεις κύμινο.
- Σε λίγη ώρα δίνει ο Τσακίδης το «σχέδιο παγίδα», είπε ο Αντρέας.
- Γι ΄ αυτό κι αμφιβάλλω αν ο Βαγγέλης θα δίνει σημασία στην κοπέλα του απόψε. Θα την βάλει να
βλέπει βίντεο και θα παρακολουθεί συνέχεια το αυτοκίνητο με το τσιπάκι.
- Κοντεύει 7:00. Εμείς τι θα κάνουμε;
- Κατ΄ αρχή όπου να ΄ναι ξεμένεις από καπνό πίπας.
- Πώς το κατάλαβες;
- Είμαι ...ντέντεκτιβ. Κατά δεύτερο, απόψε το βράδυ η Λένα μπορεί να διανυκτερεύσει σπίτι μου.
- Σωστά. Τρίτη είναι. Δεν το σκέφτηκα.
- Η γνώμη μου: Κατεβαίνουμε σε καμιά ώρα Αριστοτέλους, αγοράζεις καπνό, πίνουμε έναν καφέ
και κατά τις 9:00 έρχεται η Λένα. Πάμε και τρώμε κάπου και κατά τις 11:00 γυρίζουμε σπίτι.
- Εσείς πηγαίνετε στο υπνοδωμάτιο κι εγώ είμαι στο σαλόνι, βλέποντας μια ταινία όπως η κοπέλα
του Βαγγέλη...
- Υπάρχουν και αθλητικά. Έχω συνδρομητική τηλεόραση.
- Χάρη μου, για να νιώσω καλύτερα, άφησέ με να μείνω απόψε σ΄ ένα ξενοδοχείο στο κέντρο.
Νιώθω να είμαι εμπόδιο.
Ο Χάρης αγρίεψε. Το ύφος του θύμιζε στον Αντρέα τη συνάντηση με τη Λένα στο τσιπουράδικο.
- Αν από την ημέρα που πάτησες στο πόδι σου εδώ έχεις νιώσει έστω και μια φορά ότι μου είσαι
εμπόδιο ή βάρος, ξέχνα με.
- Το ζέστανες πολύ βρε Χάρη. Την διακριτικότητά μου, τη θεωρείς αχαριστία. Δεν είχα καμία
τέτοια πρόθεση. Απλά δεν θέλω...
- Να μου είσαι βάρος.
- Κάπως έτσι.
- Καρντάση: Έχω να περάσω τόσο καλά, πολύ καιρό. Από τη μέρα που ήρθες περνάω πολύ
καλύτερα. Την ευγνωμοσύνη τη χρωστάω εγώ.
- Παρόλα αυτά δεν νιώθω άνετα να μείνω σπίτι σου απόψε. Θα πάω σ΄ ένα ξενοδοχείο. Η βαλίτσα
μου είναι ακόμα κλειστή. Θα πάρω τη βαλίτσα μαζί μου και αν χρειαστεί, θα πάω σε ξενοδοχείο.
- Ακόμα είναι νωρίς. Μέχρι να φύγουμε τι κάνουμε;
- Εμένα μ΄ ενδιαφέρει η υπόθεση του πιτσιρικά με την Έλενα.
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- Εμένα πρώτα μ΄ ενδιαφέρει τι έγινε στην Αθήνα τις 3 μέρες που έλειπες.
- Τίποτα Χάρη. Ρίξαμε μερικά πηδήματα, μ΄ έχει βοηθήσει και οικονομικά και τώρα νιώθω
ευγνωμοσύνη και συμπόνια.
- Και πού μείνατε;
- Θα δώσουμε μερικές μέρες ακόμα περιθώρια.
- Μέχρι να γίνει τι;
- Ν ΄αποφασίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε.
- Το τρέχετε πολύ καρντάση. Τη θέλεις;
- Όχι πια.
- Σε θέλει;
- Νομίζω πως ναι.
- Σε νοιάζει αν σε θέλει;
- Όχι.
- Πού είναι το πρόβλημα;
- Δεν ξέρω. Δεν μιλάμε καλύτερα για τα πιτσιρίκια;
- Μιλάμε. Είπε ο Χάρης.
- Η μικρή τον έχει ερωτευτεί από τότε που η μάνα της πρωτοπήγε στη γιαγιά. Ερχόταν κάπου κάπου για να βλέπει το Σπύρο. Της άρεσε γιατί ήταν γιγαντόσωμος. Έτσι, τουλάχιστον μου είπε η μάνα
της. Της έδινε την αίσθηση της ανδρικής προστασίας που δεν είχε. Ο πατέρας της έφυγε στη Βραζιλία
όταν ήταν μικρή. Όταν μεγάλωσε, ένιωθε ότι ήταν «λίγη» για το Σπύρο. Τον θεωρούσε απλησίαστο.
Έτσι, διάλεξε αυτή τη μέθοδο να τον πλησιάσει.
- Ομολογώ Αντρέα ότι η μέθοδός της είναι ασυνήθιστη.
- Το θέμα είναι, τώρα τι κάνουμε;
- Κατ΄ αρχή τηλεφωνάς στον πατέρα του. Μου έχεις πει ότι η υπομονή του έχει φτάσει στα όρια.
- Αυτό είναι αλήθεια.
- Του λες ότι η υπόθεση έκλεισε επιτυχώς και του κλείνεις ένα ραντεβού αύριο το απόγευμα στο
γραφείο σου.
- Μα τι έκλεισε; Τίποτα δεν έκλεισε.
- Σου υπόσχομαι ότι μέχρι αύριο η υπόθεσή αυτή θα κλείσει. Θα την κλείσω εγώ.
- Πώς;
- Δεν ξέρω ακόμα, όμως θα την κλείσω. Πάρε εσύ τον πατέρα.
Πράγματι, ο Χάρης τηλεφώνησε στον πατέρα του Σπύρου και τον προσκάλεσε την Τετάρτη το
απόγευμα στις 7 στο γραφείο του.
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31. Ο Αντρέας τολμά
Μετά τη συνάντηση που έκαναν ο Αντρέας και ο Χάρης με την Έλενα, τα δεδομένα άλλαξαν: Η Έλενα
γνώριζε ότι η ίδια και ο Σπύρος είναι υπό παρακολούθηση. Ο Σπύρος δεν είχε ιδέα. Οπότε, αυτό που
απασχολούσε τον Αντρέα ήταν πώς να προσεγγίσει το Σπύρο πριν τις 7:00 το απόγευμα της Τετάρτης.
Τα χρονικά περιθώρια ήταν πολύ στενά. Ζήτησε απ ΄το Βαγγέλη να τον πλησιάσει με τα βίντεο, αλλά ο
Βαγγέλης παρακολουθούσε με το τσιπάκι το αυτοκίνητο του διευθυντή πωλήσεων. Αποφάσισε να
μιλήσει στο Χάρη.
- Δεν ξέρω αν είναι καλή ιδέα να έρθω μαζί σας απόψε.
- Τα είπαμε αυτά. Πάμε παρακάτω.
- Θέλω να έρθω σ΄ επαφή με το Σπύρο.
- Τον πιτσιρικά;
- Ναι.
- Πώς;
- Θα πάω στο μπαράκι που μας είπε ο Βαγγέλης ότι συχνάζει κάθε βράδυ, και θα του πιάσω
κουβέντα.
- Μα αυτός πηγαίνει εκεί αργά. Καλύτερα έλα μαζί μας και κάνεις την απόπειρα στην επιστροφή.
Και άσε τη βαλίτσα σπίτι. Φαντάζεσαι να πας να του πιάσεις κουβέντα με μια βαλίτσα στο χέρι;
***
Το ίδιο βράδυ ο Χάρης και η Λένα άφησαν τον Αντρέα έξω από το συγκεκριμένο μπαράκι. Δεν είχε
πολύ κόσμο, αλλά ήταν όλοι 18 με 25. Ο Αντρέας, παρόλο που φορούσε τζιν ένιωσε σαν τη μύγα μες
το γάλα. Πήγε κατευθείαν στη μπάρα και παράγγειλε ένα διπλό ουίσκι. Έκοψε κίνηση απ’ τον
καθρέφτη. Οι περισσότεροι πιτσιρικάδες τον κοίταζαν ανήσυχα. Σα να τον είχαν πάρει για μπάτσο. Το
Σπύρο τον αναγνώρισε γρήγορα. Καθόταν με άλλους δυο. Πήρε το ουίσκι του και κάθισε δυο τραπέζια
παρά πέρα. Άναψε την πίπα του και κοίταζε το Σπύρο με περιφερειακή όραση. Κάποια στιγμή που
διασταυρώθηκαν τα βλέμματά τους, ο Αντρέας του έγνεψε μ΄ ένα χαμόγελο να έρθει στο τραπέζι του.
Ο Σπύρος ανταποκρίθηκε.
- Καλώς το Σπύρο. Κάθισε.
- Πώς ξέρετε τ΄ όνομά μου;
- Βρε, δεν είσαι ο γιος του Παντελή;
- Είμαι.
- Τη γιαγιά σου δεν τη λένε Σοφία και ζει στο Πανόραμα;
- Ναι.
- Σε θυμάμαι από μικρό. Πόσο είσαι τώρα;
- Κοντεύω 20.
- Άκου. Συμβαίνει κάτι σημαντικό και θέλω να σου μιλήσω κάπου ήσυχα. Σε θέλω για 10 λεπτά.
- Μα ποιος είστε;
- Με λένε Αντρέα. Το ποιος είμαι θα το μάθεις όταν μιλήσουμε.
- Να με περιμένετε στο διπλανό μπαρ, αλλά να καθίσετε όσο πιο άκρη μπορείτε. Παίζουν
σκυλάδικα.
- Έλα να τα πούμε.
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Σε λίγο ο Σπύρος ήταν εκεί. Ο Αντρέας τον κέρασε ένα ποτό και μπήκε στο θέμα.
- Σπύρο, τώρα που μιλάμε οι τσέπες σου είναι καθαρές;
- Τι εννοείτε;
- Έχεις πάνω σου φούντα ή χάπια; Αν έχεις, πήγαινε κρύψε τα κάπου γιατί είσαι υπό
παρακολούθηση.
Ο Σπύρος πάγωσε.
- Όχι... Δεν έχω τίποτα.
Ο Αντρέας έκανε ότι τον πίστεψε.
- Μα ποιος είστε;
- Με λένε Αντρέα. Είμαι ψυχολόγος. Ζω στην Αθήνα. Ήρθα για λίγες μέρες στη Θεσσαλονίκη. Ζω
στο σπίτι ενός φίλου μου που είναι ιδιωτικός ντέντεκτιβ. Πριν λίγους μήνες ο πατέρας σου ανάθεσε στο
γραφείο του φίλου μου να σε παρακολουθεί.
Ο Σπύρος χλώμιασε.
- Συγγνώμη να πάρω ένα τσιγάρο;
- Δυστυχώς καπνίζω πίπα.
- Θα πάω να πάρω από το μπαρ.
Όταν επέστρεψε ξεκίνησε ο ίδιος την κουβέντα.
- Να με παρακολουθεί, για ποιο λόγο;
- Για να μάθει, πού πηγαίνει το χιλιάρικο που σου δίνει η γιαγιά κάθε μήνα.
- Και ξέρει ο φίλος σας πού πάω τα λεφτά;
- Όλα τα ξέρει ο φίλος μου. Όμως πριν πάμε παρακάτω, πάρε τις κάρτες μας. Η μια είναι η δικιά
μου και η άλλη του φίλου μου.
Ο Σπύρος κοίταξε τις κάρτες και κάπως μαλάκωσε.
- Άκου Σπύρο. Αυτό που ανέλαβε ο φίλος μου ήταν να πληροφορήσει τον πατέρα σου πού
πηγαίνουν τα λεφτά. Μέσα σε 15 ημέρες το είχε ανακαλύψει. Έχει βίντεο που σε δείχνουν να πουλάς
χαπάκια και χασίς. Μάλιστα σε ένα από αυτά, τα χάπια σου πέσανε και τα μάζευες. Ό, τι σου λέω το
έχω δει. Το πρόβλημα είναι αλλού: Αν τα πει αυτά ο φίλος μου στον πατέρα σου που έχει ήδη περάσει
δύο εμφράγματα φοβάται τις αντιδράσεις του. Από την άλλη η μάνα σου...
- Αφήστε τη αυτή. Είναι τρελή. Παίρνει χάπια.
- Σπύρο, θέλεις ο φίλος μου να κλείσει την υπόθεση και να δείξει στον πατέρα σου τα βίντεο;
- Τα βίντεο; Πόσα υπάρχουν;
- Πέντε.
- Και τι δείχνουν;
- Έλα αύριο το πρωί στις 11:00 στο γραφείο του φίλου μου και θα τα δούμε μαζί.
- Και πού είναι αυτό;
- Μόλις σου έδωσα την κάρτα του.
- Ακούστε κύριε Αντρέα. Αν ο πατέρας μου δει τα βίντεο θα με καταδώσει στην αστυνομία.
- Το ίδιο πιστεύω κι εγώ. Όμως, με το φίλο μου φοβόμαστε και το έμφραγμα. Αν συμβεί αυτό, τα
πράγματα θα είναι χειρότερα.
- Αύριο στις 11:00 θα είμαι εκεί.
- Είναι οι τσέπες σου άδειες;
- Σας είπα ναι.
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- Αν δεν είναι, μην πας στο δίπλα μαγαζί. Σε 20 λεπτά θα κάνει μπλόκο η αστυνομία.
- Σας ευχαριστώ κύριε Αντρέα. Δεν θα πάω.
Ο Αντρέας μειδίασε. Ο πιτσιρικάς καρφώθηκε άθελά του...
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32. Αντιπαράθεση
Όταν ο Αντρέας έφυγε από το μπαράκι στο οποίο συνάντησε το Σπύρο η ώρα ήταν προχωρημένη.
Ένιωθε αμήχανος. Πώς να γυρίσει τέτοια ώρα στο σπίτι; Ο Χάρης ήταν με τη Λένα. Σκέφτηκε για
κάποιο πρόχειρο ξενοδοχείο αλλά δεν είχε μαζί του τη βαλίτσα του. Στην Ελλάδα έχουμε (ή πιστεύουμε
ότι έχουμε) τον «από μηχανής θεό». Εκείνη την ώρα λοιπόν χτύπησε το κινητό του. Ήταν ο Χάρης. Του
είπε ότι η Λένα κι εκείνος δεν μπορούσαν να κοιμηθούν γιατί τους έτρωγε η περιέργεια τι έγινε με το
Σπύρο. Ο Αντρέας αναθάρρησε.
- Έχω μπροστά μου ένα ταξί. Θα είμαι σε 10 λεπτά στο σπίτι.
Ταυτόχρονα βρήκε και 2 αναπάντητες από τη Νάνσυ. Όσο ήταν στο ταξί, της τηλεφώνησε. Η
Νάνσυ δεν μπορούσε να κοιμηθεί διότι είδε στο σπίτι μια κατσαρίδα. Ο Αντρέας της είπε να κοιμηθεί
στον καναπέ του γραφείου και έκλεισε το τηλέφωνο.
Όταν έφτασε σπίτι, είπε στο Χάρη και τη Λένα για τη συνάντηση με το Σπύρο καθώς και ότι τον
περίμενε το πρωί στις 11:00 στο γραφείο. Ήθελε όμως να ξυπνήσει νωρίτερα ώστε να πετύχει την
Έλενα πριν τις 11:00 που θα ερχόταν ο Σπύρος. Έτσι, τους καληνύχτισε.
***
Το πρωί της Τετάρτης, ο Αντρέας είχε ξυπνήσει από τις 8. Έφτιαξε καφέ. Στις 9 παρά κάτι ήρθε και
ο Χάρης.
- Έχω φτιάξει καφέ και για τη Λένα.
- Ποια Λένα; Αυτή έφυγε στις 7:30.
- Τι κάνεις σήμερα Χάρη;
- Θα δω το Βαγγέλη. Η υπόθεση του Τσακίδη έχει εξελίξεις.
- Και πού θα γίνει αυτό;
- Θα τον καλέσω εδώ. Βαριέμαι να πάω στο γραφείο. Άλλωστε, θα είσαι εσύ εκεί με τον πιτσιρικά.
- Αυτό με βολεύει αφάνταστα Χάρη μου. Περίμενε ένα λεπτό.
Ο Αντρέας τηλεφώνησε στην Έλενα και της ζήτησε να είναι στο γραφείο στις 12:00 το μεσημέρι. Ο
Χάρης συνέχισε.
- Εσύ κάνεις κέντημα ρε καρντάση. Ένας Θεός ξέρει πώς θα είχα χειριστεί εγώ την υπόθεση.
Στις 11:00 ο Σπύρος ήταν στο γραφείο. Η Ρούλα ανίχνευσε ότι ήταν αγουροξυπνημένος και του
έδωσε καφέ. Σε 5 λεπτά είχε έρθει και ο Αντρέας. Πήρε κι αυτός έναν καφέ και μπήκαν στο βοηθητικό
δωμάτιο που ήταν δίπλα στο γραφείο της Ρούλας.
- Λοιπόν Σπύρο μου, ας αρχίσουμε με τα βίντεο. Αν έχεις κάτι να πεις διακόπτουμε.
Στο πρώτο βίντεο ο Σπύρος ήταν σαν βρεγμένη κότα. Στο δεύτερο (που του είχαν πέσει τα χάπια)
χαμογέλασε. Στο τρίτο αντέδρασε.
- Αυτός ο αλήτης ακόμα μου χρωστάει. Τον είχα ξεχάσει τον πούστη.
Στο τέλος του τρίτου βίντεο ο Αντρέας γύρισε στο Σπύρο.
- Ρε συ. Η γιαγιά σου δίνει 1000 το μήνα. Από αυτό το νταραβέρι βγάζεις άλλα 500. Σωστά;
- 400.
- Και τι τα κάνεις;
- Να δούμε τα άλλα δύο βίντεο;
- Μόλις μου πεις τι κάνεις τα λεφτά.
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- Κι αν δεν σας πω;
- Σπύρο, δεν είμαι εδώ για παιχνίδια. Σου θυμίζω ότι στις 7 το απόγευμα στο γραφείο θα έρθει ο
πατέρας σου. Αν δεν μας βοηθήσεις να βρούμε την αλήθεια, τότε θα του πούμε αυτό που νομίζουμε ότι
είναι «αλήθεια».
Ο Σπύρος δάγκωνε τα χείλη του.
- Μπορώ να καπνίσω;
- Όσο θέλεις. Μόνο ν΄ ανοίξουμε τα παράθυρα.
Στις 12 παρά δέκα χτύπησε η Ρούλα την πόρτα.
- Είναι μια νεαρή δεσποινίς έξω και λέει ότι έχετε ραντεβού.
- Να περάσει.
Μπήκε η Έλενα. Ήταν ατημέλητη. Μόλις την είδε ο Σπύρος έπαθε πλάκα.
- Κορίνα! Πώς από δω;
Η Έλενα γέλασε.
- Δεν με λένε Κορίνα. Το όνομά μου είναι Έλενα.
Ο Σπύρος κοίταξε γέματος απορία τον Αντρέα.
- Είναι τα βίντεο που δεν είδες Σπυράκο.
- Τι να πω; Δεν ξέρω τι να πω; Η Κορίνα είναι αστυνομικός; είχε χλωμιάσει.
Η Έλενα πήρε τα ινία.
- Σου είπα με λένε Έλενα. Δεν με θυμάσαι καθόλου;
Ο Σπύρος έδειχνε ζαλισμένος. Ο Αντρέας τον πήρε παραμάσχαλα και τον έβγαλε στο μπαλκόνι. Η
Έλενα έμεινε για λίγο μόνη της.
- Άκου Σπύρο. Δεν υπάρχει θέμα να πας φυλακή. Ηρέμησε και μίλησε μαζί της καθαρά.
Ο Σπύρος επέστρεψε πιο σίγουρος.
- Όχι Έλενα δεν σε θυμάμαι. Εγώ ξέρω μια Κορίνα.
- Θυμάσαι όταν ήσουν μικρός που ερχόταν στη γιαγιά σου τη Σοφία μια κυρία Τάνυα που έφερνε
κάποιες φορές μαζί της κι ένα κοριτσάκι;
- Το θυμάμαι. Την έχει ακόμα την Τάνυα.
- Εγώ ήμουν αυτό το κοριτσάκι!
- Δηλαδή, εκείνο το κοριτσάκι είναι η σημερινή Κορίνα που μου παίρνει τα λεφτά;
Η Έλενα έβαλε τα κλάματα. Ένιωθε εντελώς εκτεθειμένη. Ο Αντρέας ένιωσε την ανάγκη να
παρέμβει.
- Σπύρο, φαίνεται να είσαι θυμωμένος μαζί της.
- Δεν ήμουν κύριε Αντρέα. Έλεγα «τη δουλειά της κάνει». Γιατί να ήμουν θυμωμένος; Την
πλήρωνα, κάναμε τη δουλειά μας και έως εκεί.
- Πλήρωνες όμως πολλά βρε Σπύρο.
Η Έλενα εξακολουθούσε να κλαίει.
- Δεν ξέρω αν ήταν λίγα ή πολλά, εγώ αυτή ήθελα σ΄ αυτήν τα έδινα. Δεν πήγαινα με καμία άλλη.
- Ούτε γω πήγαινα, πετάχτηκε η Έλενα.
- Καλά, είπε ο Σπύρος ειρωνικά.
- Ξέρεις ποιος είναι ο άντρας με τον οποίο πήγα για πρώτη φορά;
- Πού να ξέρω. Μάγος είμαι;
- Εσύ ήσουν! Δεν θυμάσαι που είχα αίμα; Σου είπα ψέματα ότι έχω περίοδο.
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- Το αίμα το θυμάμαι.
Ο Αντρέας μπήκε πάλι στη συζήτηση.
- Άκου Σπύρο. Η κοπέλα αυτή δεν είναι πόρνη. Είναι πολύ αξιόλογη και σαν φοιτήτρια και σαν
άνθρωπος. Της άρεσες από τότε που ήταν μικρή. Η αλήθεια είναι ότι διάλεξε έναν ασυνήθιστο τρόπο
να σε πλησιάσει.
- Και τα λεφτά που μου έχει πάρει μέχρι τώρα;
Η Έλενα σηκώθηκε κλαίγοντας έτοιμη να φύγει.
- Θα στα δώσω πίσω.
Ο Αντρέας την έπιασε από τον ώμο και την πίεσε ελαφρά να καθίσει.
- Σε παρακαλώ, κάθισε δύο λεπτά ακόμα.
- Για σας, ναι. Γι΄ αυτόν, όχι!
- Σπύρο, όλον αυτόν τον καιρό η Έλενα φυλάει τα λεφτά σου σε μια τράπεζα. Επίσης δεν έχει πάει
με κανέναν άλλο.
Η Έλενα άρχισε πάλι να κλαίει. Ο Αντρέας τη ρώτησε.
- Και γιατί τα φυλάς Έλενα;
- Ώστε, αν ήμασταν μαζί να είχαμε ένα κεφάλαιο γι΄ αρχή.
- Κι αν δεν ήμασταν μαζί; ρώτησε ο Σπύρος.
- Κάποια μέρα θα σου τα έδινα. Μόλις έπαιρνα το πτυχίο. Αν συνεχίζαμε μέχρι τότε.
Παρενέβη πάλι ο Αντρέας.
- Παιδάκια, η ώρα κοντεύει 1:00. Στις 7:00 μιλάμε με τον πατέρα του Σπύρου. Κάντε μια βόλτα,
πείτε τα, και σε μισή ώρα μου λέτε τι αποφασίσατε ώστε να γνωρίζουμε κι εμείς τι να πούμε στον
πατέρα του.
Λίγα λεπτά από την ώρα που αποχώρησαν η Έλενα κι ο Σπύρος μπήκε στο γραφείο ο Χάρης. Ήταν
έξαλλος με το Βαγγέλη.
- Το κωλόπαιδο!
- Τι έκανε;
- Μόλις σιγουρεύτηκε ότι το αμάξι ήταν στη Βουλγαρία, έστειλε 2 δολιοφθορείς. Για να επιστέψει
το αμάξι στη Θεσσαλονίκη θέλει 1 μέρα επισκευή.
- Και πού είναι το πρόβλημα; Ποιος πρέπει να εξηγήσει στον Τσακίδη πού είναι το αυτοκίνητο;
- Ο διευθυντής πωλήσεων.
- Ο Βαγγέλης κι εσύ τι πρόβλημα έχετε;
- Έχεις δίκιο Αντρέα, αλλά αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα.
- Και τώρα;
- Θα έρθει σε λίγο. Θα μας τα πει.
Πράγματι, σε λίγο ήρθε και ο Βαγγέλης.
- Αφεντικό, το αυτοκίνητο αναχώρησε για Βουλγαρία 2 ώρες μετά από τότε που ο Τσακίδης έδωσε
τα σχέδια. Πρέπει να ήταν μόνος ο οδηγός γιατί ο κοριός κατέγραψε μόνο ένα τηλεφώνημα κι αυτό με
τη γραμματέα του Τσακίδη.
- Και τι λέγανε;
- Του έκανε παράπονα που δεν θα βρισκόντουσαν. Πήρα όμως και μια πρωτοβουλία. Έβαλα δυο
Βουλγάρους «φίλους» να κάνουν στο αμάξι κάποια δολιοφθορά ώστε να διανυκτερεύσει στη
Βουλγαρία.
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- Γιατί το έκανες αυτό;
- Για να δείξουμε στον κυρ Θάνο ότι το αμάξι είναι στη Βουλγαρία.
- Κι αυτοί πόσα θα μας πάρουν.
- Λίγα. Πολύ λίγα αφεντικό. Μην ανησυχείς.
- Σου έχω πει ότι αυτά δεν μου αρέσουν.
- Το ξέρω αφεντικό, αλλά με αυτή την κίνηση ξεκαθαρίζουν κάποια πράγματα.
- Σαν τι;
- Πρώτον, θα μάθουμε αν ο διευθυντής πωλήσεων γνώριζε ότι το αμάξι ήταν στη Βουλγαρία. Αν
δεν το γνώριζε, τα δεδομένα αλλάζουν.
- Η γραμματέας του Τσακίδη γνώριζε ότι το αμάξι θα πάει Βουλγαρία. Γνωρίζει όμως, αν το αμάξι
και ο οδηγός διανυκτέρευσαν εκεί; ρώτησε ο Αντρέας.
- Αυτό δεν το ξέρουμε. Ό, τι πιάσει ο κοριός όταν το αυτοκίνητο θα είναι εντός εμβέλειας. Βέβαια,
μπορεί ο οδηγός με τη γραμματέα να έχουν μιλήσει πιο πριν, αλλά εμείς θα παίξουμε με τις
πιθανότητες.
- Και τώρα τι θα κάνεις; ρώτησε ο Χάρης.
- Απόψε αφεντικό θα είμαι καρφωμένος στον κοριό μπας και πιάσω τίποτα όταν το αμάξι θα
πλησιάζει στα γραφεία της εταιρείας. Για τις επόμενες ώρες δεν είμαι σε θέση ν΄ ασχοληθώ με τίποτε
άλλο.
- Ωραία. Τράβα στον κοριό σου. Βάλε όμως πάνω σου και κανένα εντομοκτόνο γιατί στο τέλος θα
σε φάνε οι κοριοί...
Κοντά στις 2:00 η Έλενα και ο Σπύρος επέστρεψαν. Ο Αντρέας ζήτησε από το Χάρη να τους δει
μόνος του. Συναντήθηκαν στο δωμάτιο που είχαν βρεθεί και πριν. Το δωμάτιο ήταν φωτεινότατο. Είχε
έναν διθέσιο καναπέ, δύο πολυθρονίτσες και ένα τραπεζάκι στη μέση. Στην πρώτη συνάντηση, ο
Σπύρος είχε καθίσει στον καναπέ, ο Αντρέας στη μια πολυθρόνα και - όταν ήρθε η Έλενα – κάθισε
στην άλλη. Τώρα τα πράγματα είχαν αλλάξει. Ο Σπύρος και η Έλενα κάθισαν στον καναπέ, κοντά κοντά. Ο Σπύρος την είχε αγκαλιάσει από τους ώμους, ενώ εκείνη είχε περάσει το χέρι της στη μέση
του (όσο μπορούσε να πιάσει διότι ο Σπύρος ήταν γίγαντας) και ακουμπούσε πάνω του. Ο Σπύρος
χαμογελούσε μέχρι τ΄ αυτιά. Η Έλενα θύμιζε πουλάκι που βρήκε φωλίτσα. Ο Αντρέας καθόταν στην
μια πολυθρόνα.
- Θέλεις να καπνίσεις Σπύρο;
- Ευχαριστώ. Αυτή τη στιγμή τα χέρια μου είναι ...γεμάτα.
Γέλασαν και οι τρεις.
- Τι έγινε ρε παιδιά; Πώς αυτή η μεταμόρφωση; Εσείς φύγατε ζαλισμένοι και ήρθατε χαρούμενοι.
Η Έλενα τράβηξε το χέρι της από το Σπύρο, άνοιξε την τσάντα της και ακούμπησε στο τραπέζι ένα
πακέτο από κολλαρισμένα χαρτονομίσματα.
- Αυτά κύριε Αντρέα είναι 5.500 χιλιάδες. Ο Σπύρος δεν με άφησε να τα τραβήξω όλα. Αλλιώς θα
ήταν 5.850. Εμένα δεν με νοιάζουν τα χρήματα. Εγώ το Σπύρο θέλω. Και τον αγκάλιασε.
Ο Σπύρος καμάρωνε σα γύφτικο σκεπάρνι. Όμως, ο Αντρέας είχε ενστάσεις.
- Παιδιά, αυτό το χρηματικό ποσό είναι μεγάλο. Όπως σου είπα Σπύρο, το γραφείο δεν ανήκει σε
μένα. Εγώ είμαι απλά ένας ψυχολόγος που σε λίγο θα επιστέψει στην Αθήνα. Έχω ηθική υποχρέωση να
ενημερώσω το φίλο μου το Χάρη.
- Α, είστε ψυχολόγος! Γι΄ αυτό είστε γλυκούλης! είπε η Έλενα.
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- Γλυκούλης ήμουν απ ΄την ημέρα που γεννήθηκα. Για να με φέρουν στα ίσα με ...τάιζαν λεμόνια.
Γέλασαν ξανά και η τρεις. Όμως, ο Αντρέας άλλαξε ύφος.
- Λοιπόν παιδιά, επειδή συμβαίνει ο Χάρης να είναι εδώ, τον φωνάζω τώρα αμέσως.
- Εννοείτε ο κύριος Ψηφίδης; ρώτησε ο Σπύρος;
- Εγώ τον έχω γνωρίσει. Είναι καλός άνθρωπος, είπε η Έλενα.
Παρόλα αυτά, τα δυο παιδιά χλώμιασαν. Σαν τι να τους περίμενε τώρα;
- Ηρεμήστε. Ο Χάρης είναι φίλος μου. Θα είχατε έναν ξενέρωτο για φίλο; είπε ο Αντρέας και πήγε
να φωνάξει το Χάρη.
Ο Σπύρος και η Έλενα, άφησαν τις αγκαλιές και κάθισαν ο καθένας στην άκρη του καναπέ. Μόλις
είδε ο Χάρης τα λεφτά στο τραπέζι, γούρλωσαν τα μάτια του.
- Τι είναι αυτά βρε παιδιά; Εσένα σε ξέρω, είπε στην Έλενα. Εσύ είσαι ο Σπύρος. Δεν έχουμε
γνωριστεί και άπλωσε το χέρι του.
- Ο φίλος σας λέει καλά λόγια για σας, είπε ο Σπύρος ανταποδίδοντας τη χειραψία.
- Ε, φίλος μου είναι. Αλίμονό του αν με κακολογούσε. Λοιπόν: Πόσα είναι αυτά;
- 5.500 χιλιάδες είπε η Έλενα.
- Και τι δουλειά έχουν εδώ;
- Πήγαμε στην τράπεζα της Έλενας και τα αποσύραμε.
- Για ποιο σκοπό;
- Η Έλενα ήθελε να μου τα επιστέψει.
- Την ξέρω την ιστορία. Και γιατί Έλενα το κάνεις αυτό;
- Γιατί θέλω να ξέρει ο Σπύρος ότι δεν πήγαινα μαζί του για τα λεφτά. Θέλω ακόμα να ηρεμήσει και
η οικογένειά του.
- Και αυτά το 5.500 τι θα τα κάνετε;
- Αυτό εμένα δεν με απασχολεί. Ας αποφασίσει ο Σπύρος.
Παρενέβη ο Αντρέας.
- Έλενα, αποφασίζεις ότι ο Σπύρος πρέπει ν΄ αποφασίσει. Αυτό είναι αδύνατο. Δεν μπορεί ν΄
αποφασίσει κατόπιν δικής σου ...διαταγής.
- Και τι να κάνω κύριε Αντρέα; Έχω χαρακτηριστεί ως πουτάνα. Θέλω να το βγάλω αυτό το στίγμα
από πάνω μου.
- Βρε παιδιά, μου πέρασε μια άλλη σκέψη: Εσύ Έλενα δίνεις πίσω τα λεφτά για ν΄ αποκαταστήσεις
τις ενοχές σου. Εσύ όμως βρε Σπύρο, νιώθεις την έλξη που αισθάνεται η Έλενα για σένα;
- Την έλξη τη νιώθω. Όμως, μαζί της νιώθω μια αβεβαιότητα.
- Αυτό είναι φυσική συνέπεια, είπε ο Αντρέας. Αφού η σχέση ξεκίνησε από μια ψευτιά.
- Έλενα, πήγαινε για λίγο στο γραφείο της γραμματέας μου και θα σε φωνάξουμε.
Αφού έφυγε η Έλενα ξεκίνησε ο Χάρης.
- Τα λεφτά είναι δικά σου.
- Δεν με νοιάζουν τα λεφτά. Εγώ κοπέλα σαν την Έλενα, δεν πίστευα ότι θα εύρισκα ποτέ στη ζωή
μου.
- Μέχρι τα 20, είπε ο Χάρης.
- Μη με δουλεύετε, αντέδρασε ο Σπύρος. Κι όπου να ‘ναι κλείνω τα 21.
- Ρε μάγκα, γνωρίζεις ότι στις 7 το απόγευμα ο πατέρας σου θα είναι εδώ; Βοήθησέ μας για να σε
βοηθήσουμε.
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- Δεν ξέρω τι να πω. Τα έχω χαμένα.
- Σπυράκι, να σε πάρω απ’ το χεράκι; ρώτησε ο Αντρέας.
- Βέβαια. Το έχω κι εγώ ανάγκη.
- Σπύρο, πραγματικά σου αρέσει η Έλενα ή θέλεις να βγεις από τη δύσκολη θέση;
- Μου αρέσει η Έλενα!
- Απόδειξέ το.
- Πώς;
- Δώσε μας τα λεφτά να τα επιστρέψουμε στον πατέρα σου.
- Δεν έχω αντίρρηση. Αλλά πώς θα γίνει αυτό;
Ο Αντρέας και ο Χάρης πρότειναν στο Σπύρο ένα σχέδιο που το αποδέχθηκε πλήρως. Στη συνέχεια
φώναξαν την Έλενα. Της είπαν το σχέδιο και εκείνη συμφώνησε μαζί τους.
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33. Ο πατέρας
Την Τετάρτη στις 7:00 το απόγευμα ο πατέρας του Σπύρου ήταν με τον Χάρη και τον Αντρέα στο
γραφείο τους. Έδειχνε ανήσυχος. Ο Χάρης έβαλε τα 5.500 στο τραπέζι και τον κοίταζε σιωπηλός.
- Τι είναι αυτά;
- Σίγουρα όχι σουβλάκια κύριε Παντελή, απάντησε ο Χάρης.
- Αυτά είναι το 90% των χρημάτων που πήρε ο Σπύρος από τη γιαγιά τους τελευταίους μήνες,
πρόσθεσε ο Αντρέας.
- Και πώς βρέθηκαν εδώ;
Ο Αντρέας ανέλαβε να πει την ιστορία:
- Πριν μερικούς μήνες, είπατε στο Σπύρο ότι είναι αχαΐρευτος και ανίκανος να χειριστεί την
οικογενειακή περιουσία.
- Ακόμα το πιστεύω.
- Του είπατε επίσης ότι είναι ανίκανος ν’ αποταμιεύσει χρήματα και μάλιστα τον αποκαλέσατε
«απύθμενο βαρέλι».
- Κι αυτό είναι αλήθεια.
- Ο Σπύρος ήθελε κύριε Παντελή να σας αποδείξει ότι έχετε άδικο. Έδινε λοιπόν τα χρήματα στην
κοπέλα του η οποία τα έβαζε στην τράπεζα.
- Σε ποιανού το όνομα.
- Στο δικό της. Ο γιος σας δεν σκαμπάζει από τέτοια.
- Είδατε που είναι επιπόλαιος;
- Επιπόλαιος ή ικανός να διαλέγει άτομα εμπιστοσύνης; ρώτησε ο Αντρέας.
- Δεν το σκέφτηκα έτσι.
- Ίσως είσαστε αρνητικά προκατειλημμένος απέναντί του.
- Ο κύριος είναι ψυχολόγος, είπε ο Χάρης.
- Κάπου τον ξέρω.
- Μπορεί να μ΄ έχετε δει στην τηλεόραση. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο γιος σας, επιστρέφει
τα λεφτά που έχει πάρει ώστε ν΄ αποδείξει ότι είναι ικανός να κάνει αποταμίευση.
- Ναι. Από και σας ξέρω. Για σταθείτε κύριοι, διότι έχω περάσει δύο εμφράγματα. Μου λέτε ότι ο
αχαΐρευτος μάζεψε ...πόσα είναι;
- 5.500 είπε ο Χάρης.
Ο άνθρωπος είχε μείνει άναυδος. Κοίταζε το κενό. Ξαφνικά σαν να τον τσίμπησε μέλισσα,
αναθάρρεψε.
- Δηλαδή, αν η κοπελίτσα ήθελε να του φάει τα λεφτά, θα τα είχε φάει.
- Πολύ πιθανόν, είπε ο Χάρης.
- Άρα πρέπει να δώσουμε στην κοπέλα ένα ποσό χρημάτων.
- Δεν ζητάει κάτι τέτοιο κύριε Παντελή. Το μόνο που ζήτησε είναι να σας γνωρίσει.
- Με όλη μου την καρδιά.
- Σε μισή ώρα θα είναι εδώ. Τα χρήματα είναι στο τραπέζι.
Ο άνθρωπος κοίταζε τα χρήματα σα χαζός.
- Και τώρα, αυτά τα λεφτά τι θα τα κάνω;
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- Ό,τι θέλετε. Δικά σας είναι, είπε ο Χάρης.
- Δεν είναι δικά μου. Του Σπύρου είναι.
- Τότε δώστε τα στο Σπύρο.
- Θα τα δώσω στο Σπύρο, αλλά -αν είναι άντρας-θα δώσει στην κοπέλα τα μισά.
- Δεν θα τα δεχτεί κύριε η κοπέλα, είπε έντονα ο Αντρέας. Δεν καταλαβαίνετε ότι είναι ερωτευμένη
μαζί του;
- Ερωτευμένη με το Σπύρο;! Είναι ψυχικά εντάξει το κοριτσάκι;
- Βλέπετε που είσαστε προκατειλημμένος; Αν δεν αγαπάτε εσείς το γιο σας, αυτό δεν αποκλείει να
τον αγαπάνε άλλοι άνθρωποι, είπε ο Αντρέας.
- Εγώ δεν αγαπάω το παιδί μου; Έναν τον έχω.
- Μέχρις στιγμής, από τον τρόπο που μιλάτε γι΄ αυτόν, δεν αντιλαμβάνομαι καμία αγάπη, του είπε
ξερά ο Αντρέας. Ποιο απλά, από την ώρα που μπήκατε δεν άκουσα μια καλή κουβέντα για το Σπύρο.
Δεν τον αποδέχεστε γι΄ αυτό που είναι. Τον θέλετε αλλιώς.
- Το Σπύρο τον κατέστρεψε η γιαγιά του. Από την ημέρα που έγινε 3 χρονών, του κάνει όλα τα
χατίρια.
- Τον αγαπάει η γιαγιά;
- Αν τον αγαπάει λέει; Τον υπέρ - αγαπάει. Είναι το μοναδικό της εγγόνι που είναι αγόρι. Η αδελφή
μου γέννησε 3 κόρες. Ο αδελφός μου, κι αυτός κόρη.
- Άρα, η αγάπη δεν κάνει πάντα καλό, συνέχισε ο Αντρέας.
- Τι εννοείτε;
- Εννοώ, ότι αυτό που θέλει ο γιος σας, είναι αποδοχή χωρίς όρους.
- Ξέφραγο αμπέλι δηλαδή.
- Είπα χωρίς όρους. Είπα χωρίς «όρια»;
- Ποια είναι η διαφορά;
Ο Χάρης τους διέκοψε.
- Σε λίγα λεπτά θα έρθει η κοπέλα. Καλά θα κάναμε να βάλουμε τα λεφτά σε μιαν άκρη και να
κανονίσουμε πώς θα την υποδεχτούμε. Με τον κύριο Αντρέα κι εμένα είναι σχετικά εξοικειωμένη.
Εσάς σας βλέπει για πρώτη φορά.
- Ξέρει ότι είμαι ο πατέρας του Σπύρου;
- Και βέβαια το ξέρει. Ξέρει επίσης ότι γνωρίζετε για τη σχέση της με το γιο σας.
- Και πώς να φερθώ; Τι να της πω;
- Ό,τι σας βγει, του απάντησε ο Αντρέας.
Σε λίγο εμφανίστηκε η Έλενα. Άσπρο πουκάμισο, γαλάζιο μπλουτζίν με ίδια τσάντα και αθλητικά
παπούτσια στο ίδιο χρώμα. Ήταν καλοχτενισμένη, άβαφη και ελαφρά αγχωμένη. Πρώτα χαιρέτισε διά
χειραψίας τον Αντρέα. Μετά το Χάρη. Όταν άπλωσε το χέρι της στον Παντελή, έμεινε με το χέρι
μετέωρο. Ο άνθρωπος, αντί να της δώσει το χέρι, την κοίταζε σαν υπνωτισμένος. Ο Χάρης έσπευσε να
γλιτώσει την Έλενα από την άβολη στιγμή.
- Έλενα ο κύριος Παντελής είναι ο πατέρας...
Ο Παντελής του έγνεψε να σταματήσει. Κοίταξε λίγο ακόμα την Έλενα και σηκώθηκε πάνω.
- Κοριτσάκι μου, κάνε σε παρακαλώ τρία βήματα πίσω.
Άφησε την τσάντα της σε μια πολυθρόνα και τραβήχτηκε πίσω. Ο Παντελής εξακολουθούσε να
μοιάζει υπνωτισμένος. Η Έλενα είχε αρχίσει ν΄ ανησυχεί.
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- Πόσο χρονών είσαι;
- Κοντεύω 22.
- Τι δουλειά κάνεις;
- Σπουδάζω Ψυχολογία.
- Ψυχολογία; Πάντα ήταν το όνειρό μου να σπουδάσω Ψυχολογία. Οι οικογενειακές ανάγκες μ΄
έκαναν ...πολιτικό μηχανικό.
Η Έλενα άρχισε να ηρεμεί. Σήκωσε την τσάντα της από την πολυθρόνα και κάθισε.
- Είστε ο κύριος Παντελής.
- Κι εσύ είσαι η Έλενα. Όταν σε είδα τα έχασα. Αυτή την εμφάνιση είχε η γυναίκα μου όταν τη
γνώρισα. Γι΄ αυτό σε κοίταζα έτσι. Λέγοντας αυτά της έδωσε το χέρι.
- Ελπίζω να την αγαπάτε ακόμα τη γυναίκα σας, τόλμησε η Έλενα.
- Τότε την αγαπούσα. Όμως, καμιά φορά τα χρόνια ισοπεδώνουν την αγάπη.
Ο Χάρης και ο Αντρέας παρακολουθούσαν τη σκηνή σιωπηλά. Η Έλενα είχε χαλαρώσει και ο
Παντελής έσταζε μέλι.
- Θέλω όμως να σου πω και κάτι ακόμα. Αυτό ο Σπύρος δεν το ξέρει, αλλά αν θέλεις του το λες:
Είμαστε 3 αδέλφια. Η αδελφή μου έκανε 3 κόρες. Ο αδελφός μου κόρη. Και οι δύο παραπονιόντουσαν
ότι θα ήθελαν γιο. Εγώ, ήθελα πάντα μια κόρη. Μου έκατσε ο Σπύρος.
Βάλανε όλοι τα γέλια. Ο Παντελής άρχισε να φτιάχνεται.
- Ρε παιδιά; Κανένα ποτό εδώ δεν έχετε; Έχω περάσει δυο εμφράγματα και όταν συγκινούμαι
φοβάμαι.
- Έχω ένα φοβερό φάρμακο κύριε Παντελή. Το λένε τσίπουρο από το Σουφλί.
- Βρε ας είναι και από τη Ροδόπη.
- Κι εγώ διψάω κύριε Χάρη, είπε η Έλενα.
- Θέλεις κι εσύ τσίπουρο;
- Όχι καλέ. Κάτι δροσερό.
- Θα σου φέρω μια πορτοκαλάδα.
Ο Χάρης και ο Αντρέας πήγαν να φέρουν τα ποτά. Τα είπαν στο γραφείο της Ρούλας που έλειπε.
- Καλά πάνε τα πράγματα καρντάση.
- Έτσι φαίνεται. Λέω όμως να γυρίσουμε στο δωμάτιο.
Την ώρα που έλειπαν, ο Παντελής είπε στην Έλενα ότι πάντοτε ήθελε μια κόρη σαν κι εκείνην.
Όταν μάλιστα έμαθε ότι η μητέρα της, η Τάνυα, είναι η νοσοκόμα της μάνας του και ότι ξέρει τον
Σπύρο από μικρό, ενθουσιάστηκε. Μόλις ο Αντρέας και ο Χάρης επανήλθαν στο δωμάτιο, πήρε το
λόγο.
- Ο Σπύρος πού είναι;
Χάρης, Έλενα και Αντρέας αλληλοκοιτάχτηκαν με απορία. Ο Παντελής συνέχισε κοιτάζοντας την
Έλενα.
- Όποιος ξέρει κάτι, ας το πει. (Το τσίπουρο τον είχε πιάσει).
- Κάπου εδώ γύρω πρέπει να βρίσκεται κύριε Παντελή, είπε η Έλενα.
- Να έρθει αμέσως εδώ.
- Κύριε Παντελή, το τσίπουρο σας κάνει επιθετικό, του επεσήμανε ο Αντρέας. Μέσα σε 8 λεπτά
έχετε ήδη πιει δύο.
- Μου μετράς τις γουλιές;
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- Απλά έτυχε να παρατηρήσω ότι μετά το δεύτερο αρχίσατε να είσαστε ...κακό παιδί.
- Σου υπόσχομαι ότι –αν μου φέρεις ένα τρίτο- θα γίνω καλό παιδί.
- Θα σας το φέρω διότι πιστεύω ότι θα είσαστε κύριος, του είπε ο Αντρέας και τον έδεσε
χεροπόδαρα.
Ο Παντελής μαζεύτηκε. Όμως, του είχε μείνει το θέμα του Σπύρου.
- Και με το Σπύρο τι θα κάνουμε;
- Κύριε Παντελή. Εγώ είμαι ντέντεκτιβ. Πιστεύω ότι το έργο που μου αναθέσατε το έφερα εις
πέρας, σωστά;
- Σωστά. Μάλιστα, πρέπει να σας πληρώσω.
- Δεν εννοώ αυτό κύριε Παντελή, του είπε ο Χάρης και τον έπιασε από τον ώμο. Από δω και πέρα
τι θα κάνετε με το Σπύρο και την Έλενα είναι δική σας δουλειά.
- Και ο κύριος Αντρέας; Δεν μπορεί να βοηθήσει;
- Μπορεί κύριε Παντελή. Αλλά όχι σαν ντέντεκτιβ. Σαν ψυχολόγος.
- Και τι μου προτείνετε κύριε Αντρέα;
- Το πρώτο που προτείνω είναι να τακτοποιήσουμε το θέμα των χρημάτων.
- Τα χρήματα είναι του Σπύρου.
- Κι αυτά τα χρήματα απόψε πού θα μείνουν; ρώτησε ο Χάρης.
Ο Παντελής τα έχασε.
- Να τ΄ αφήσουμε εδώ;
- Κύριε Παντελή είναι πολύ επικίνδυνο κάτι τέτοιο.
- Να φωνάξουμε το Σπύρο. Αυτός είναι θηρίο.
Η Έλενα γέλασε.
- Γιατί γελάς;
- Δεν έχει σημασία γιατί γελάει. Μόλις είπες μια καλή κουβέντα για το γιο σου.
- Την είπα. Και τι έγινε; Πες κι εσύ μια κουβέντα Ελενίτσα μου.
- Τι να πω κύριε Παντελή; Δεν καταλαβαίνω τι σχέση έχει τον αν θα έρθει ο Σπύρος, με το τι θα
κάνετε απόψε τα λεφτά.
- Έχω μια ιδέα, είπε ο Παντελής. Κρατήστε τα χρήματα για αμοιβή, κι εγώ θα τα δώσω στο Σπύρο
αύριο.
Ο Χάρης αντέδρασε.
- Μου φαίνεται ότι μας υπέρ-κοστολογήσατε. Αυτό είναι υπερβολικό ποσό για τις υπηρεσίες μας.
- Τι λέτε ρε παιδιά; Εδώ έχουμε ολόκληρο ψυχολόγο. Αυτός δεν θα πληρωθεί;
- Εγώ βοηθάω αφιλοκερδώς κύριε Παντελή, είπε ο Αντρέας.
- Και γιατί το κάνεις;
- Βοηθάω το φίλο μου και ταυτόχρονα χαίρομαι που βοηθάω και το Σπύρο.
- Εντάξει. Προς το παρόν κρατήστε τα χρήματα εδώ. Κάποια στιγμή, που θα κάνουμε λογαριασμό
θα μου δώσετε τα ρέστα.
- Μπράβο κύριε Παντελή. Μας πέταξες το μπαλάκι της φύλαξης, είπε πάλι ο Χάρης. Κι αν μας τα
κλέψουνε;
- Και στα μπουζούκια να τα φάτε, χαλάλι σας. Κανένα πρόβλημα.
Ο Αντρέας είχε δυσαρεστηθεί που ο Παντελής τον ρώτησε γιατί δεν παίρνει λεφτά. Έτσι του την
είχε στημένη.
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- Κύριε Παντελή, σας αρέσει να βοηθάτε τους ανθρώπους; τον ρώτησε.
- Αν βοηθάω λέει; Τους πάντες.
- «Παντελεήμων» δηλαδή.
- Ε;
- Ελεείτε τους πάντες.
- Σωστά. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό.
- Κι εγώ κάτι σαν Παντελεήμων είμαι.
- Και με το Σπύρο τι θα γίνει;
- Έχω μια ιδέα είπε ο Χάρης. Θα πάρεις κύριε Παντελή την Έλενα και θα πάτε σ΄ ένα εστιατόριο.
Θα του τηλεφωνήσουμε και θα του πούμε πως η Έλενα τρώει στο τάδε εστιατόριο με κάποιον άλλον.
- Καλή ιδέα παιδιά, είπε ο Παντελής. Μόνο μην τον ειδοποιήσετε γρήγορα. Έλα Έλενα. Πάμε.
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34. Ανοίγουν και κλείνουν πόρτες
Όταν έφυγαν ο κύριος Παντελής με την Έλενα ήταν 9 παρά 20. Στις 9:00 τους τηλεφώνησε ο
Βαγγέλης. Σε δέκα λεπτά είχε έρθει στο γραφείο.
- Αφεντικό, έχω νέα.
- Σ’ ακούμε.
- Έβαλα τον Τσακίδη να ρωτήσει τον διευθυντή πωλήσεων τι δουλειά είχε το αμάξι στη Βουλγαρία.
Φαίνεται ότι ο άνθρωπος δεν είχε ιδέα.
- Άρα, ο οδηγός ενεργεί από μόνος του; ρώτησε ο Χάρης.
- Ακούστε αυτή τη συζήτηση. Γράφτηκε από τον κοριό του αμαξιού όταν ήταν 3 χιλιόμετρα από τα
γραφεία του Τσακίδη.
Ο Βαγγέλης έβαλε μπρος το μαγνητόφωνο.
Οδηγός: Έλα.
Γραμματέας Τσακίδη: Γιατί έμεινες Βουλγαρία απόψε;
Οδηγός: Το αμάξι χάλασε.
Γραμματέας Τσακίδη: Και πού κοιμήθηκες;
Οδηγός: Σ΄ ένα φίλο. Μην ξεχνάς η μάνα μου ήταν Βουλγάρα.
Γραμματέας Τσακίδη: Και τι θα πεις στον διευθυντή πωλήσεων για το αμάξι;
Οδηγός: Έμαθε ότι το αμάξι πήγε Βουλγαρία;
Γραμματέας Τσακίδη: Και βέβαια το έμαθε.
Οδηγός: Πώς το έμαθε;
Γραμματέας Τσακίδη: Δεν ξέρω πώς. Ξέρω ότι το ξέρει. Τον άκουσα να φωνάζει στους διαδρόμους
«τι δουλειά έχει το αμάξι μου στη Βουλγαρία»;
Οδηγός: Αν το έμαθε καήκαμε.
Γραμματέας Τσακίδη: Εσύ κάηκες. Εγώ δεν έχω καμία ανάμειξη σ΄ αυτό. Και μέχρι να
ξεκαθαρίσεις τη θέση σου κρατήσου μακριά μου . Έχω οικογένεια.
Οδηγός: Αυτά, γιατί δεν μου τα λες όταν πηγαίνουμε στο ξενοδοχείο; Κι εγώ έχω οικογένεια.
Γραμματέας Τσακίδη: Ναι. Έχεις. Εγώ απατάω τον άντρα μου. Εσύ απατάς τη γυναίκα σου. Εγώ
όμως δεν κλέβω σχέδια!
Οδηγός: Συγγνώμη. Το ξαναλές; Δεν σε ακούω καλά.
Ο Βαγγέλης στο σημείο αυτό, σταμάτησε το μαγνητόφωνο.
- Ως εδώ κατέγραψα, αφεντικά. Από κει και πέρα η επικοινωνία χάνεται.
- Συμπεράσματα Βαγγέλη;
- Αφεντικό, η δουλειά μου είναι να σου φέρνω ακριβή στοιχεία. Τα συμπεράσματα είναι δικά σου.
Μάλιστα τώρα που είναι εδώ και ο κυρ Αντρέας, νιώθω πιο σίγουρος.
- Τι εννοείς ρε; αγρίεψε ο Χάρης.
- Ηρέμησε αφεντικό. Κύριε Αντρέα, καταλάβατε τίποτα από το τηλεφώνημά τους;
- Σε ξαναρωτώ: Τι εννοείς όταν λες πως με τον Αντρέα νιώθεις πιο σίγουρος;
- Δυο μυαλά αφεντικό! Άλλο να σκέφτεσαι μόνος σου και άλλο με τον κύριο Αντρέα.
- Να πω τι κατάλαβα; ρώτησε ο Αντρέας.
- Σ΄ ακούμε απάντησε ο Χάρης, εκνευρισμένος.
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- Η κυρία γνωρίζει τις δραστηριότητές του και είναι πρόθυμη να τον καλύψει ως ένα σημείο. Δεν
συμμετέχει στο κόλπο. Ούτε νομίζω ότι ο διευθυντής πωλήσεων είναι στο κόλπο.
- Τότε τα σχέδια πώς βρίσκονται στα χέρια του οδηγού; ρώτησε ο Χάρης.
- Εδώ, το πρώτο που πρέπει να ψάξουμε, είναι πόσον καιρό είναι ο οδηγός στην εταιρεία, απάντησε
ο Αντρέας.
- Αυτό είναι εύκολο, είπε ο Βαγγέλης. Το μαθαίνουμε μ΄ ένα τηλεφώνημα στο λογιστήριο.
- Τέτοια ώρα; Είναι 9:30. Είπε ο Χάρης.
Ο Βαγγέλης πήρε τον Τσακίδη στο κινητό και το έβαλε στην ανοιχτή ακρόαση.
- Κύριε Θάνο, είμαι ο Βαγγέλης. Σας διακόπτω;
- Όχι Βαγγέλη μου. Παίζω με την εγγονή μου.
- Κύριε Θάνο, τον οδηγό του διευθυντή πωλήσεων πότε τον προσλάβατε;
- Αυτά τα πράγματα παιδί μου τα ξέρει το λογιστήριο. Όμως... περίμενε. Τον προσλάβαμε την
ημέρα που ήταν τα γενέθλιά μου. Σε δύο μήνες κλείνει 2 χρόνια.
- Και ποιος τον προσέλαβε; πρόλαβε να ρωτήσει ο Αντρέας.
- Καλησπέρα κύριε Αντρέα. Δεν έχω ιδέα. Θα το μάθω αύριο από τον διευθυντή προσωπικού.
- Κύριε Θάνο, αυτόν υποψιαζόμαστε είπε ο Βαγγέλης.
- Αυτή είναι πολύ σημαντική πληροφορία παιδιά. Κάντε ό,τι καλύτερο νομίζετε. Εγώ είμαι στη
διάθεσή σας. Καληνύχτα γιατί τώρα παίζω. Αύριο θα σας πω για την πρόσληψη. Κι έκλεισε το
τηλέφωνο. Ο Βαγγέλης δεν έλεγε να το βάλει κάτω.
- Αφεντικό, μέχρι αύριο θα ξέρουμε. Φαίνεται πως ο οδηγός είναι κατάσκοπος του άλλου
εργοστασίου και λειτουργεί αποκλειστικά για τον εαυτό του. Μην ξεχνάς ότι η μάνα του είναι
Βουλγάρα και μιλάει τη γλώσσα άψογα. Η γραμματέας του Τσακίδη ξέρει τη δραστηριότητά
του, αλλά τον καλύπτει για ευνόητους λόγους.
- Ωραία. Ας περιμένουμε λοιπόν μέχρι αύριο. είπε ο Χάρης.
- Να το σιγουρέψουμε αφεντικό;
- Πώς;
- Να ζητήσουμε από τον κυρ Θάνο ν΄ ανακαλέσει τα σχέδια ως λάθος και να τους δώσει τα
....διορθωμένα.
- Σε τι εξυπηρετεί αυτό; ρώτησε ο Χάρης.
- Αν βάλω μια κάμερα στο δωμάτιο του διευθυντή πωλήσεων, τότε θα ξέρουμε πώς κινούνται τα
σχέδια.
- Πάλι κοριό!
- Όχι ρε αφεντικό. Κάμερα.
- Πάρε τον Τσακίδη και πες του ν΄ ανακαλέσει τα σχέδια. Πες του όμως και για την κάμερα.
Έτσι κι έγινε. Ο Τσακίδης όντως ανακάλεσε τα σχέδια και σε μια ώρα είχε δώσει στους αρμόδιους
τα ...διορθωμένα. Στην ουσία τίποτε δεν είχε αλλάξει. Το ελαττωματικό σχέδιο δόθηκε πάλι στο
διευθυντή πωλήσεων.
Το επόμενο πρωί, ο Βαγγέλης με την υποστήριξη του Τσακίδη μέσα σε 10 λεπτά είχε βάλει μια
υπέρυθρη βιντεοκαμέρα στο γραφείο του διευθυντή πωλήσεων. Η κάμερα αυτή μπορούσε να
καταγράψει και στο σκοτάδι. Τα ευρήματα:
Ενώ όλοι που είχαν στα χέρια τους το σχέδιο το κλείδωναν σ΄ ένα συρτάρι, ο διευθυντής πωλήσεων
το αμόλαγε πάνω στο γραφείο του. Έτσι, το έβρισκε ο οδηγός, έβγαζε ένα αντίγραφο και το
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πουλούσε στη Βουλγαρία! Η κάμερα έδειξε να παίρνει το αμολημένο σχέδιο και σε λίγο να
επιστρέφει και να το ακουμπά στη θέση του.
- Συνεπώς, ο διευθυντής πωλήσεων είναι τσαπατσούλης. Δεν μοιάζει για κλέφτη, είπε ο Αντρέας.
Πάντως αυτό το σχέδιο να του φυλάξετε διότι θα έχει πάνω τα δακτυλικά του αποτυπώματα.
- Συμφωνώ κι εγώ, είπε ο Βαγγέλης. Όμως είμαι περίεργος. Πώς θα πάει το σχέδιο ξανά στην
Βουλγαρία;
- Και πώς θα το μάθουμε αυτό;
- Αν πάρει πάλι το αμάξι, έχουμε το τσιπάκι αφεντικό. Το ξέχασες;
- Αν πάει αλλιώς;
- Τότε θα δούμε τις θα κάνουμε.
- Οπότε για απόψε, τέλος.
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35. Η καθυστέρηση.
Το πρωί της Πέμπτης στις 8:30 ο Αντρέας και ο Χάρης ξύπνησαν συμπτωματικά την ίδια ώρα. Ο
Αντρέας έφτιαξε καφέ. Ο Χάρης έκανε ένα ντους. Κάθισαν στο μπαλκόνι. Δεν μιλούσαν. Ο καθένας
ήταν στον κόσμο του. Χτύπησε το κινητό του Χάρη. Ήταν η Νάνσυ!
- Πες στο φίλο σου, ότι έχω καθυστέρηση.
- Και για δεν το λες εσύ; Εδώ δίπλα τον έχω.
- Τον πήρα αλλά το έχει κλειστό.
Ο Αντρέας πήρε το τηλέφωνο.
-

Τι συμβαίνει Νάνσυ.

-

Έχω καθυστέρηση.

- Νάνσυ μου, αν είσαι έγκυος πότε θα γεννήσεις; Αύριο;
- Απλά ήθελα να το ξέρεις. Ξέρεις με ποιον πήγα για τελευταία φορά.
- Νάνσυ, μόλις έχω ξυπνήσει. Τα λέμε αργότερα, κι έκλεισε το τηλέφωνο.
- Ρε καρντάση, αν είναι έγκυος τι κάνεις;
- Ψυχραιμία Χάρη μου. Ψυχραιμία.
Δεν πέρασαν πέντε λεπτά όταν το τηλέφωνο του Χάρη ξαναχτύπησε. Ήταν η Ρούλα. Είχε μόλις
φτάσει στο γραφείο και είχε βρει μηνύματα από τον Αμβρόσιο.
- Καλά. Θα τον πάρω τώρα.
Ο Αμβρόσιος ενημέρωσε το Χάρη ότι οι δύο καλόγεροι ήταν όντως στην Ολλανδία και ότι η
αστυνομία είχε αναθέσει το θέμα στην Ιντερπόλ. Είπε όμως του Χάρη ότι θέλει να του δώσει κι άλλα
χρήματα για τις υπηρεσίες του προς το μοναστήρι. Ο Χάρης του το ΄κοψε.
- Πατέρα Αμβρόσιε, αν δεν εντοπίσουμε την κλεμμένη εικόνα δεν θέλω ούτε ένα Ευρώ.
Σε λίγο, χτύπησε πάλι το τηλέφωνο του Χάρη. Ήταν ο Βαγγέλης.
- Αφεντικό, έχω νέα.
- Αφήστε με επί τέλους να πιω έναν καφέ! φώναξε ο Χάρης.
- Καλά αφεντικό. Θα σε πάρω αργότερα.
- Να έρθεις απ το γραφείο.
Στράφηκε στον Αντρέα.
- Πάω στο γραφείο. Δεν έχουν σκοπό να μ’ αφήσουν ήσυχο σήμερα.
- Θα έρθω κι εγώ.
- Ωραία. Θα ήθελα να μάθεις τι έγινε χθες το βράδυ με τον Παντελή την Έλενα και το γιο του.
- Τι εννοείς; Να του τηλεφωνήσω στα καλά καθούμενα;
- Κάπως πρέπει να μάθουμε τι έγινε.
- Καλά. Πάμε στο γραφείο και βλέπουμε.
Γύρω στις 10 είχαν φτάσει στο γραφείο. Η Ρούλα τους ενημέρωσε ότι είχε τηλεφωνήσει ο
Παντελής, ο πατέρας του Σπύρου.
- Βλέπεις Αντρέα; Το πράγμα ήρθε από μόνο του. Πάρε τον εσύ, μέχρι να συνεννοηθώ με τον
Βαγγέλη όταν έρθει.
Ο Αντρέας τηλεφώνησε στον Παντελή. Αυτός ζήτησε από τον Αντρέα να πάει στο δικό του γραφείο
που ήταν στο κέντρο. Ο Αντρέας, δέχθηκε την πρόσκληση αφού πρώτα συνεννοήθηκε με το Χάρη. Ο
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Χάρης του έδωσε τα 5.500 χιλιάρικα να τα πάει στον Παντελή.
- Μα είναι πολλά βρε Χάρη. Πώς θα τα κουβαλήσω;
- Αφού ξέρεις Καράτε ρε!
- Για δουλειά θα πάω ή για ...ασκήσεις θάρρους;
- Άντε βρε. Μέρα μεσημέρι ποιος θα κάνει ληστεία; Έκτος αν υπάρχει καρφωτή.
- Κι αν με ληστέψουν;
- Κανένα πρόβλημα. Αρκεί να είσαι ζωντανός και σώος. Τη ζημιά την πληρώνω εγώ.
- Την οικονομική ή τη σωματική;
Εκείνο το μεσημέρι ο Χάρης έφθασε ακριβώς στις 12:00 στο γραφείο του Παντελή.
Εντυπωσιάστηκε από τον πλούτο και την ...κακογουστιά. Μόλις κάθισαν στο γραφείο του Παντελή, ο
Αντρέας έβαλε πάνω στο τραπέζι δύο σακούλες από σούπερ μάρκετ. Πάνω - πάνω είχαν πακέτα με
κατεψυγμένα λαχανικά.
- Κύριε Αντρέα, το εκτιμώ ιδιαίτερα που νοιάζεστε για τη διατροφή μου. Αυτά πρέπει να τρώω.
Φαίνεται όμως πως η γυναίκα μου θέλει να με ξεφορτωθεί και μου μαγειρεύει συνέχεια τα αντίθετα.
- Για παράδειγμα;
- Χτες μου είχε γαρίδες τηγανητές.
- Γιατί το τονίζετε;
- Κάθε τηγανητό για έναν άνθρωπο με δύο εμφράγματα είναι πολύ επικίνδυνο.
- Και γιατί τα τρώτε;
- Διότι δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα με τη λαιμαργία μου. Μόλις τα βρίσκω, τα κατασπαράζω.
Τρώω και λίγη σαλάτα, αλλά μόνο βραστά λαχανικά; Δεν με φτιάχνει!
- Ενώ αν σας έφτιαχνε, δεν θα τρώγατε τις γαρίδες... είπε ειρωνικά ο Αντρέας.
- Συγγνώμη. Θα σε αφήσω για λίγο. Κατουριέμαι.
Μόλις επέστρεψε ο Παντελής, ο Αντρέας πήρε την πρωτοβουλία.
- Κύριε Παντελή, έγινε κάποια παρεξήγηση. Δεν σας έφερα λαχανικά.
Ο Αντρέας έβγαλε τα παγωμένα λαχανικά από τις δύο τσάντες και έβαλε 5.500 Ευρώ πάνω στο
γραφείο του.
- Τι είναι αυτά; Δεν σας είπα ότι είναι η αμοιβή σας;
- Αυτά είναι χρήματα του Σπύρου. Εσείς θα μας πληρώσετε με δικά σας χρήματα.
- Σωστό. Πόσα σας χρωστάω;
- Λιγότερα από αυτά εδώ. Όμως, τώρα θα ήθελα να μιλήσουμε για το θέμα που με καλέσατε.
Ο Παντελής πήγε πάλι στο άλλο δωμάτιο. Όταν επέστρεψε κρατούσε ένα νερό και ένα σφηνάκι
τσίπουρο.
- Πήγαμε για φαγητό με την Έλενα. Τι ώριμο κορίτσι! Τη νιώθω ήδη σαν κόρη μου.
- Σας αρέσει.
- Αν μου αρέσει λέει; (Παύση) Όλα ήταν καλά, μέχρι που εμφανίστηκε ο Σπύρος.
- Από κει και πέρα τι έγινε;
- Όσο η Έλενα κι εγώ μιλούσαμε για ψυχολογία, έφαγε έναν σκασμό. Μετά, άρχισε να γίνεται
επιθετικός απέναντί μου.
- Τι εννοείτε;
- Κάπνιζε συνέχεια. Αμφισβητούσε ό,τι κι αν λέγαμε. Έλεγε ότι η ψυχολογία δεν είναι επιστήμη και
ότι επιστήμη είναι τα Μαθηματικά. Όμως πιο πολύ μ΄ ενοχλούσε το ύφος του. Όχι μόνο προς εμένα,
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αλλά και προς την κοπέλα.
- Αυτό το θεωρείς επιθετικότητα ή ζήλια;
- Ζήλια γιατί Αντρέα μου; Φοβήθηκε μην του φάω τη γκόμενα; Συγγνώμη. Πάω ένα λεπτό μέσα.
Ο Αντρέας παρατήρησε ότι το ποτήρι με το τσίπουρο και το νερό είχαν αδειάσει. Μόλις επέστρεψε
συνέχισε.
- Ζήλια για πιο λόγο;
- Ίσως γιατί ποτέ δεν έχει βιώσει να συμπεριφέρεσαι μαζί του, όπως ήσουν με την Έλενα. Φαίνεται
πως ήταν θυμωμένος και με τους δύο σας: Μ΄ εσένα, γιατί όλα αυτά τα χρόνια δεν του φέρθηκες τόσο
καλά, όπως σε είδε να φέρεσαι με την Έλενα. Με την Έλενα, γιατί κατάφερε μέσα σε λίγες ώρες να
δημιουργήσει μαζί σου την επαφή την οποία ο Σπύρος ήθελε αλλά δεν την κατάφερε 20 χρόνια.
- Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Συγγνώμη. Πάω ένα λεπτό μέσα.
- Παντελή, αν βάλεις κι άλλο ποτό θα φύγω.
- Ένα σφηνάκι για να έρθω στα ίσα μου.
- Και άλλα τρία μέσα!
- Είσαι πολύ τσίφτης. Όταν θα έρθω θα το προχωρήσουμε.
Δεν υπήρχε αμφιβολία ότι ο Παντελής ήταν πιωμένος. Ωστόσο διατηρούσε μια συγκρότηση.
- Εγώ κύριε ψυχολόγε νομίζω ότι ο Σπύρος είναι θυμωμένος με την Έλενα.
- Για ποιο λόγο;
- Που επέστρεψε τα χρήματα.
- Αφού τα επέστεψε σ΄ αυτόν!
- Δεν ξέρω... Πάντως αυτός είναι θυμωμένος μαζί της. Φοβάμαι ότι θα της κάνει κακό.
- Κακό; Σαν τι;
- Δεν ξέρω.
- Παντελή το πολύ ποτό μας κάνει καχύποπτους και απρόσεχτους. Βάλε σε παρακαλώ τα χρήματα
σε ασφαλές σημείο. Όσο τα έχω μπροστά μου αγχώνομαι.
- Μπα και οι ψυχολόγοι αγχώνονται;
- Αν αγχώνονται λέει; Απλά ξέρουν πώς να μη φτάνουν στο άγχος εύκολα. Αν όμως φτάσουν, δεν
ξέρουν πάντα πώς να το αντιμετωπίσουν. Αν δεν τα καταφέρουν τρέχουν στους φίλους τους, ή στους
ψυχίατρους...
Ο Παντελής πήγε σε κάποιο άλλο δωμάτιο και άφησε τα χρήματα. Επιστρέφοντας κρατούσε έναν
άσπρο φάκελο.
- Κύριε Παντελή, γιατί με φώναξες εδώ καταμεσήμερα;
- Για δύο λόγους: Ο πρώτος, είναι ότι φοβάμαι πως ο Σπύρος είναι θυμωμένος μ ΄αυτό το κορίτσι.
Ο δεύτερος είναι αυτός.
Ο Παντελής έδωσε στο Αντρέα τον άσπρο φάκελο.
- Έχει μέσα 3000. Αυτή είναι η αμοιβή σας. Να μ΄ ενοχλήσετε μόνον αν σας φανούν λίγα.
- Σήμερα το έχει η μοίρα μου να είμαι ...χρηματαποστολή. Θα τα δώσω στο Χάρη και θα σου
τηλεφωνήσει.
Καθώς ο Αντρέας επέστρεφε για το γραφείο, σκεφτόταν ότι ο Παντελής είχε δίκιο που πίστευε ότι ο
Σπύρος ήταν θυμωμένος με την Έλενα. Απλά δεν γνώριζε τον πραγματικό λόγο. Ο Σπύρος, κατά τη
γνώμη του Αντρέα ήταν θυμωμένος με την Έλενα, γιατί τόσο καιρό παρουσιαζόταν σαν κάποια που δεν
είναι. Όταν επέστεψε στο γραφείο βρήκε το Χάρη το Βαγγέλη και τη Ρούλα να κάθονται στο
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στρογγυλό τραπέζι. Η ώρα είχε πάει 2 το μεσημέρι. Το θέμα ήταν ο Τσακίδης.
- Αφεντικό, ο οδηγός προσελήφθη τρεις μήνες από την ημέρα που ο πρώην συνέταιρος του κυρ
Θάνου, άνοιξε το εργοστάσιο στη Βουλγαρία.
- Μ΄ άλλα λόγια, ο άνθρωπος είναι κατάσκοπος είπε ο Χάρης. Και ποιος τον προσέλαβε;
- Ο διευθυντής προσωπικού. Ήθελαν ο οδηγός να μιλάει Βουλγάρικα. Και τώρα τι κάνουμε
αφεντικό;
- Λέμε στον Τσακίδη να τον απολύσει.
- Όχι αφεντικό. Θα πάει χαμένο το σχέδιο του κυρ Αντρέα.
- Ποιο σχέδιο;
- Δεν είπαμε ότι θα τους στέλνουμε ελαττωματικά σχέδια; Αν τον απολύσουν ποιος θα πηγαίνει τα
σχέδια. Πρέπει πρώτα να πάθουν οι άλλοι στη Βουλγαρία τη ζημιά, και μετά να τον απολύσει ο
Τσακίδης
Ο Χάρης πήρε το λόγο.
- Συμφωνώ. Ας του δώσουμε σχοινί να κρεμαστεί. Εμένα με απασχολεί κι ένα άλλο θέμα. Τι έγινε
με τον πατέρα του Σπύρου που πήγαν στο εστιατόριο χθες βράδυ;
- Σαν απάντηση πάρε αυτό. Ο Αντρέας έδωσε τον άσπρο φάκελο με τις 3000 στο Χάρη.
- Τι είναι αυτό;
- Η αμοιβή σου.
Η Ρούλα όρμηξε και πήρε το φάκελο από τον Αντρέα.
- Μ΄ εκνευρίζεις όταν το κάνεις αυτό, της είπε ο Χάρης.
- Σ΄ εκνευρίζω, δεν σ΄ εκνευρίζω δε μ΄ ενδιαφέρει. Όλα τα οικονομικά άγχη του γραφείου τα έχεις
φορτώσει σε μένα.
- Και καλά κάνω! Ή ντέντεκτιβ θα είμαι ή λογιστής.
Μόλις η Ρούλα μέτρησε τα χρήματα άλλαξε εντελώς η διάθεσή της.
- Είναι 3000 παιδιά. Τα περισσότερα άμεσα προβλήματα τα έχουμε λύσει. Βαγγέλη, έλα να σε
εξοφλήσω.
- Με μεγάλη μου χαρά Ρούλα.
- Ρούλα, κόψε και για τον Αντρέα ένα χιλιάρικο. Μας έχει βοηθήσει πολύ.
- Μάλλον τρελάθηκες, είπε ο Αντρέας. Ό,τι έκανα το έκανα με την ψυχή μου και για την πάρτη
μου. Βγήκα για λίγο από τη ρουτίνα της ψυχολογίας. Όταν θα επιστρέψω στην Αθήνα το μυαλό μου θα
δουλεύει αλλιώς.
- Όταν επιστρέψεις στην Αθήνα σε περιμένει μια καθυστέρηση, είπε ο Χάρης.
- Αφεντικό, λέω να πηγαίνω. Η δικιά μου δεν δουλεύει σήμερα και έχει φτιάξει σουτζουκάκια.
- Θέλω να μου φέρεις δύο σε τάπερ είπε ο Χάρης. Τα φτιάχνει τρομερά.
- Λοιπόν, φεύγω με τις τσέπες γεμάτες. Θα της πάρω και πάστες.
- Το νου σου στο φαΐ τον έχεις, είπε η Ρούλα. Πάρε της κανένα λουλούδι Χριστιανέ μου.
Μόλις έφυγε ο Βαγγέλης, η Ρούλα πήρε την τσάντα της και ετοιμαζόταν να φύγει. Την έτρωγε όμως
η περιέργεια.
- Για ποια καθυστέρηση μίλησε πριν ο Χάρης, Αντρέα;
- Η Νάνσυ έχει καθυστέρηση.
- Α! Θα έχουμε γεννητούρια.
- Αυτό μας έλειπε, ψιθύρισε ο Αντρέας.
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- Κι αν είναι έγκυος τι θα κάνεις; τον προκάλεσε η Ρούλα.
- Το θέμα Ρούλα μου δεν είναι τι θα κάνω εγώ. Είναι τι θα κάνει η Νάνσυ.
- Κι αν σου πει «το κρατάω»;
- Τι να της πω Ρούλα μου; Ας το κρατήσει. Θα το αναγνωρίσω. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι θα ζω
μαζί της.
- Με το σπίτι πάνω και το γραφείο κάτω, σιγά που δεν θα ζεις μαζί της. Τελικά οι άντρες είσαστε
πολύ αφελείς. Άντε, πηγαίνω τώρα. Τα λέμε το απόγευμα, είπε η Ρούλα κι έφυγε.
- Αλήθεια ρε καρντάση. Τι θα κάνεις αν είναι έγκυος;
Ο Αντρέας άναψε την πίπα του.
- Το θέμα είναι όπως το είπε η Ρούλα: Όσο εγώ θα είμαι στο ισόγειο κι εκείνη στον πάνω όροφοακόμα κι αν κοιμάμαι στο γραφείο , θέλω δεν θέλω, αναγκαστικά θα είμαι και πατέρας.
- Οπότε;
- Οπότε Χάρη μου, αν όντως είναι έγκυος, θα φροντίσω να πάει στη μαμά της όσο πιο γρήγορα
γίνεται.
- Και ο πάνω όροφος; Τα έπιπλα; Η οικοσκευή;
- Ας τα πάρει. Δε με νοιάζει. Ο πάνω όροφος θα νοικιαστεί σε κάποιους άλλους.
- Αν δεν τα πάρει;
- Βρε Χάρη, γιατί μου το κάνεις αυτό; Άσε να μάθουμε σίγουρα ότι είναι έγκυος και μετά
βλέπουμε.
- Φεύγω γιατί έχουμε κανονίσει με τη Λένα να φάμε μαζί.
- Θα μου φέρεις καπνό;
- Θα σου φέρω. Εσύ, τι θα κάνεις.
- Θα πάω σπίτι.
- Και τι θα φας;
- Δίπλα στο σπίτι σου υπάρχει ένας φούρνος. Θα πάρω μια σπανακόπιτα και μια τυρόπιτα.
- Να πάρεις το πιροσκί με κιμά. Δεν παίζεται.
***
Το απόγευμα γύρω στις 6, όταν ξύπνησε ο Αντρέας βρήκε το Χάρη στο σαλόνι. Ήταν ράκος. Είχε
καπνίσει ένα σωρό τσιγάρα και έδειχνε αξιολύπητος. Η ομιλία του ήταν συρτή και ψόφια.
- Έχει τίποτα να φάω;
- Μα δεν έφαγες με τη Λένα;
- Όχι.
- Έχω μια τυρόπιτα από το μεσημέρι. Να στη ζεστάνω;
- Όχι. Φέρε την έτσι.
Ο Αντρέας έφερε την τυρόπιτα στο Χάρη και κάθισε στον καναπέ. Άναψε την πίπα του, και τον
άφησε να φάει με την ησυχία του. Ο Αντρέας πίστευε ότι όταν ρωτάς κάποιον την ώρα που στο στόμα
του είναι γεμάτο, είναι έλλειψη ευαισθησίας. Τον υποχρεώνεις ή να καταπίνει γρήγορα ή να μιλάει
μπουκωμένος...
Ο Χάρης έφαγε την τυρόπιτα και σηκώθηκε.
- Πάω να πλύνω τα χέρια μου και να πάρω μια σόδα.
- Τι δεν μπορείς να χωνέψεις; Την τυρόπιτα;
- Θα σου πω μόλις γυρίσω.
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Ο Χάρης επέστρεψε με μια γκαζόζα στο χέρι. Κάθισε στην πολυθρόνα, άναψε ένα τσιγάρο και
κοίταζε το πάτωμα. Ο Αντρέας παρέμεινε σιωπηλός.
- Η Λένα μου ζήτησε να χωρίσουμε.
Ο Αντρέας δεν είπε τίποτα. Απλά, έκλεισε το κινητό του. Ο Χάρης συνέχισε.
- Μου είπε ότι τα προβλήματα είναι πολλά, ότι έχει κουραστεί και ότι δεν έχει νόημα μια σχέση
χωρίς προοπτική. Μόλις μου τα είπε αυτά, ούτε να φάω μπορούσα ούτε να μπω σε συζητήσεις. Την
άφησα κι έφαγε, πλήρωσα το λογαριασμό, τη φίλησα σταυρωτά κι έφυγα.
- Φαίνεσαι πολύ καταβεβλημένος.
- Όταν έφυγα πήγα σ΄ ένα τσιπουράδικο που το έχουν κάποιοι φίλοι, ήπια ένα καραφάκι και γύρισα
σπίτι.
- Και δεν τσίμπησες τίποτα;
- Αφού το στομάχι μου είχε κλείσει!
- Τώρα με την τυρόπιτα είσαι εντάξει;
- Με την τυρόπιτα είμαι. Με τη Λένα δεν είμαι.
Ο Αντρέας έμεινε σιωπηλός. Καταλάβαινε πως ο Χάρης είχε ανάμικτα συναισθήματα και του
έδωσε χρόνο να τα επεξεργαστεί. Ο Αντρέας συνήθιζε όταν ο συνομιλητής του κοίταζε αλλού, να
παραμένει σιωπηλός. Μόλις τον κοίταζε ο άλλος, τότε μιλούσε. Κάποια στιγμή ο Χάρης τον κοίταξε.
- Τη γνώμη σου ντόκτορ.
- Μήπως θέλεις λιγάκι να ξαπλώσεις και να τα πούμε αργότερα;
- Όχι. Θα γίνω χειρότερα. Απλά, κάτσε να πάρω τη Ρούλα να της πω ότι δεν θα πάμε στο γραφείο
απόψε.
Με αυτή την ευκαιρία, ο Αντρέας έλεγξε το κινητό του. Τον είχε πάρει η Νάνσυ δύο φορές και του
έστειλε κι ένα μήνυμα: «Γαϊδούρι»!
- Τι τρέχει; τον ρώτησε ο Χάρης.
- Δεν είναι της ώρας. Η Νάνσυ με πήρε δυο φορές.
- Τι θα πει «δεν είναι της ώρας»; Η ώρα κοντεύει 7 κι έχουμε όλη τη βραδιά δική μας. Πάρε τη και
μετά τα λέμε.
Ο Αντρέας τηλεφώνησε στη Νάνσυ. Ο Χάρης έκανε να φύγει αλλά ο Αντρέας του έγνεψε να μείνει.
Μόλις απάντησε η Νάνσυ, ο Αντρέας άρχισε να γκαρίζει. Ο Χάρης έβαλε τα γέλια. Η Νάνσυ τον
άκουσε.
- Δεν είσαι μόνος σου.
- Είναι και ο Χάρης εδώ.
- Και γιατί δεν είναι στο γραφείο του;
- Να στα πει ο ίδιος;
- Όχι. Ξέρεις ότι έχουμε πιο σοβαρά θέματα να συζητήσουμε.
- Έχουμε; Τι έχουμε;
- Καθυστέρηση.
- Μαζί την έχουμε;
Η Νάνσυ άρχισε να μυξοκλαίει.
- Μια ζωή ήσουν ψυχρός και αναίσθητος.
- Νάνσυ μου, έκανες τεστ εγκυμοσύνης;
- Όχι. Πρέπει να περιμένω μερικές μέρες για να είναι βάσιμα τ΄ αποτελέσματα.
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- Μόλις μάθεις, θα με ενημερώσεις. Αν είναι εγκυμοσύνη, θα την αντιμετωπίσουμε μαζί. Την
καθυστέρηση θα την αντιμετωπίσεις μόνη σου.
Η Νάνσυ έμεινε για λίγο σιωπηλή. Ο Χάρης κουνούσε μοιρολατρικά το κεφάλι του.
- Δηλαδή μ΄ αγαπάς ακόμα;
- Νάνσυ. Αν είναι εγκυμοσύνη θα την αντιμετωπίσουμε μαζί. Μέχρι τότε, ας μην πούμε τίποτε
άλλο.
- Χαιρετισμούς στο Χάρη, καληνύχτα, είπε η Νάνσυ και έκλεισε το τηλέφωνο.
- Ρε καρντάση, σκάβεις το λάκκο σου μόνος σου. Κατάλαβες τι είπες;
- Τι είπα ρε Χάρη; Ότι αν υπάρξει παιδί θα είναι όλα μέλι γάλα;
- Αυτή έτσι νομίζει.
- Ας νομίζει ό,τι θέλει. Εμένα μ΄ ενδιαφέρει τι γίνεται με εσένα και τη Λένα.
- Σαν τι να γίνεται; Αφού σου τα είπα.
- Χάρη, αν θυμάμαι καλά, η Λένα σου ζήτησε να χωρίσετε.
- Σωστά.
- Σου ζήτησε ή σου ανακοίνωσε;
- Μου ζήτησε.
- Τότε μόνος σου το έκανες τελεσίδικο.
- Δεν καταλαβαίνω.
- Η αντίδρασή σου το έκανε τελεσίδικο. Πλήρωσες, φίλησες σταυρωτά κι έφυγες. Γύρισες πίσω να
δεις το πρόσωπο της;
- Βρε δεν πάει να...
- Χάρη. Άλλον άνθρωπο έβλεπα στις 6 κι άλλον βλέπω στις 7.30.
- Δηλαδή, τώρα τι βλέπεις;
- Είσαι πολύ καλύτερα. Έχεις βρει το χρώμα σου, είσαι πιο ενεργητικός, αυτά.
- Επειδή ξεμέθυσα. Τώρα, το μόνο που θέλω είναι να την εκδικηθώ.
- Χάρη μου, δεν θέλεις εκδίκηση. Θέλεις δικαίωση. Δυσκολεύεσαι να δεχθείς ότι μια γυναίκα δεν
σε θέλει πια. Και κατά τη γνώμη μου δεν ξεμέθυσες. Νομίζεις ότι ξεμέθυσες.
- Πες μου ξανά εκείνο: Ζήτησε ή τι άλλο έκανε;
- Ζήτησε ή ανακοίνωσε;
- Ποια είναι η διαφορά;
- Ποια είναι η διαφορά αν σου πω «την Παρασκευή λέω να κατέβω Αθήνα» από αν σου πω «την
Παρασκευή θα κατέβω στην Αθήνα».
- Ε ...είναι αλλιώτικο.
- Μπράβο! Η Λένα σου εξέφρασε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Εσύ το πήρες για οριστική
ανακοίνωση.
- Δηλαδή δεν θέλει να χωρίσουμε;
- Βρε συ, θυμάσαι τα λόγια της;
- Τα θυμάμαι. Μου είπε ότι τα προβλήματα είναι πολλά κι ότι έχει κουραστεί.
- Δεν σου είπε μόνον αυτά.
- Τι άλλο;
- Σου είπε ότι δεν έχει νόημα μια σχέση χωρίς προοπτική.
- Το είπε κι αυτό.
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- Άρα, δεν ανακοινώνει. Διεκδικεί. Ζητάει μέλλον.
- Τι θέλει δηλαδή; Να κάνει δεύτερο γάμο μαζί μου και να φορτωθώ και τα δυο παιδιά της;
- Πολύ φοβάμαι πως δεν είναι μόνον αυτό. Θέλει κι ένα δικό σου παιδί.
- Ούτε στο ύπνο της!
- Γιατί; Είσαι ικανοποιημένος από τη ζωή που ζεις από τότε που χώρισες με την Κλαίρη;
- Μη μου τη θυμίζεις αυτή. Άκου: Απόψε θέλω να περάσουμε διαφορετικά. Τέρμα η Νάνσυ και η
Λένα. Είμαστε Χάρης και Αντρέας. Αλήθεια σκέφτεσαι να φύγεις την Παρασκευή;
- Η Παρασκευή είναι αύριο. Πριν την Κυριακή δεν φεύγω.
- Ωραία! Είσαι να κάνουμε απόψε ό,τι μας γουστάρει;
- Κάτσε, γιατί εσύ έχεις ακριβά γούστα.
- Εγώ απόψε θέλω να πάμε στου Κρικέλα και να την κάνουμε ταράτσα. Πεινάω σα λύκος.
- Να που σου άνοιξε και η όρεξη. Σπουδαίο χωρισμό περνάς.
Χτύπησε το κινητό του Αντρέα. Ήταν η Έλενα. Ακουγόταν με λυγμούς.
- Κύριε Αντρέα, μπορώ να σας δω; Δεν έχω όμως λεφτά.
Ο Αντρέας είχε το χάρισμα να μην αντιδρά αμέσως. Της είπε ότι θα της τηλεφωνήσει σε 10 λεπτά.
- Χάρη, μπορώ να έχω το γραφείο σου για μισή ώρα;
- Αν είναι η Ρούλα εκεί, κανένα πρόβλημα. Αλλιώς να σου δώσω κλειδιά. Τι έγινε; Σε θέλει η Ρίτα;
- Με θέλει η Έλενα.
- Α. Η δήθεν πουτάνα.
- Να τη δω σε λίγο στο γραφείο;
- Να κάνεις ό,τι θέλεις. Στον Κρικέλα πότε θα πάμε;
- Έλα να με πάρεις από το γραφείο στις 9.00.
- Και πώς θα πας στο γραφείο;
- Ο Θεός μας έδωσε και πόδια. Να περπατήσω λίγο.
- Εντάξει. 9 και τέταρτο θα είμαι από κάτω.
Ο Αντρέας έκλεισε με την Έλενα συνάντηση στο γραφείο του Χάρη. Η Ρούλα ήταν ακόμα εκεί.
Μόλις τον είδε του όρμηξε:
- Ο εγγονός μου δεν κοιμάται.
- Ρούλα μου, περιμένω μια κοπέλα.
- Αυτή που έκλαιγε;
- Έκλαιγε;
Ο Αντρέας κατάλαβε ότι η Έλενα είχε τηλεφωνήσει προηγουμένως και στη Ρούλα.
- Ρούλα μου, η κοπέλα αυτή θα έρθει όπου να ΄ναι. Για τον εγγονό σου θα τα πούμε μετά.
Η Έλενα ήταν σε αξιοθρήνητη κατάσταση. Αχτένιστη, άβαφη, ατημέλητη και γενικά να την κλαίνε
οι ρέγκες... Έκλαιγε συνέχεια.
- Τι τρέχει Έλενα;
- Ο Σπύρος.
- Τι έπαθε;
- Μου μιλάει άσχημα.
- Δηλαδή;
- Πουτάνα μ’ ανεβάζει, πουτάνα με κατεβάζει.
- Κι εσύ τι κάνεις;
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- Κλαίω.
- Η ίδια νιώθεις πως είσαι πουτάνα;
- Όχι.
- Τότε γιατί κλαις; Όταν κλαις είναι σα να συμφωνείς.
Η Έλενα σταμάτησε το κλάμα και χαμογέλασε.
- Δεν το είχα σκεφτεί έτσι...
Ο Αντρέας της έδωσε ένα χαρτομάντιλο και έμεινε λίγο σιωπηλός. Μόλις τον κοίταξε η Έλενα, τη
ρώτησε.
- Από πότε άρχισε αυτό;
- Από εκείνο το βράδυ που βγήκαμε με τον πατέρα του. Από τότε κάθε μέρα γίνεται πιο επιθετικός.
- Σεξ από τότε έχετε κάνει;
- Μια φορά, αλλά ...υπήρχε πρόβλημα.
- Τι πρόβλημα;
- Να ο Σπύρος δεν ήταν κανονικός όπως τον ξέρω.
- Δεν είχε στύση;
- Είχε και δεν είχε κύριε Αντρέα.
- Δηλαδή την ώρα που ήταν να μπει μέσα σου, του έπεφτε.
- Πως το ξέρετε;!
Ο Αντρέας έμεινε λίγο σιωπηλός και άναψε την πίπα του.
- Δε μου λες βρε Έλενα. Έγινε τίποτα το αξιοσημείωτο λίγη ώρα πριν;
- Όχι. Όμως τώρα που το λέτε, πριν κάνουμε τίποτα ...έβγαλε να με πληρώσει.
Η Έλενα άρχισε πάλι τα κλάματα. Ο Αντρέας της έδωσε κι άλλο χαρτομάντιλο.
- Ένιωσα απαίσια κι άρχισα να κλαίω. Άντε από κει και πέρα να κάνεις έρωτα.
- Δηλαδή η στύση του Σπύρου είχε να κάνει και με τη δική σου συμπεριφορά.
Το κλάμα κόπηκε.
- Ναι, παραδέχτηκε η Έλενα και φύσηξε τη μύτη της.
- Ωραία. Την άλλη φορά που θα υπάρχει χρόνος για σεξ, πες του ότι έχεις πεθυμήσει να βάλει ένα
χαρτονόμισμα ανάμεσα στα στήθη σου.
- Τρελαθήκατε κύριε Αντρέα. Αυτό θα με κάνει 2 φορές πουτάνα!
- Γιατί 2 φορές; Ποια ήταν η πρώτη φορά;
Η Έλενα άρχισε πάλι να κλαίει.
- Γιατί; Τόσον καιρό που το έκανα αυτό, δεν ήμουν πουτάνα;
- Μα όταν πιο πριν σε ρώτησα αν νιώθεις σαν πουτάνα, μου είπες κατηγορηματικά «όχι».
- Δεν ξέρω. Στο κομμάτι αυτό έχω...
- Ανάμικτα συναισθήματα.
- Ναι. Τη μια λέω αφού τον αγαπώ, δεν είμαι πουτάνα και την άλλη λέω αφού τον αγαπώ δεν θα
έπρεπε να παριστάνω την πουτάνα. Έχει κι ο Σπύρος τα δίκια του.
- Έλενα, έχεις πολύ πιο δυνατή προσωπικότητα από το Σπύρο. Αυτό ο Σπύρος το αντιλαμβάνεται.
Μέχρι τώρα, που σχετιζότανε μαζί σου χρηματικά η διαφορά δυναμικού προσωπικότητας δεν ήταν
πρόβλημα. Βρισκόσασταν, το κάνατε και μετά έπαιρνε καθένας το δρόμο του. Τώρα, τα πράγματα
άλλαξαν και η διαφορά δυναμικού ανάμεσα στις προσωπικότητές σας είναι μέρος της σχέσης σας.
- Τα καταλαβαίνω αυτά κύριε Αντρέα. Τι σχέση έχουν αυτά με τη συμβουλή που μου δώσατε για το
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χαρτονόμισμα στα στήθη;
- Έλενα, αν δεν ήσουν φοιτήτρια ψυχολογίας θα σου έλεγα ένα ξερό «κάνε το κι έλα να μου
αναφέρεις». Για σένα, θα κάνω μια εξαίρεση. Άκου: Ο Σπύρος προσπαθεί ασυνείδητα να φέρει μια
ισορροπία στα πράγματα. Γι΄

αυτό το λόγο θέλει να πληρώνει. Το κάνει για να σώσει τη σχέση

φέρνοντας μια ισορροπία.
- Κύριε Αντρέα, δεν καταλαβαίνω τίποτα.
- Ο Σπύρος την τελευταία φορά, όταν ήταν να μπει μέσα σου έχανε τη στύση του.
- Σωστά.
- Το έχει ξαναπάθει αυτό;
- Ποτέ. Το αντίθετο μάλιστα!
- Άρα το θέμα είναι ψυχολογικό. Ο Σπύρος ασυνείδητα σκέφτεται «η Έλενα είναι σε όλα καλύτερή
μου. Αν μπω μέσα της θα με απορροφήσει. Θα εξαρτιέμαι πλήρως από αυτήν». Το χρήμα είναι η άμυνά
του.
- Μου είναι αδύνατο να το κάνω.
- Εντάξει. Αν όμως το κάνεις θα μου αναφέρεις τ΄ αποτελέσματα. Μπορείς μάλιστα να του πεις πως
όταν μυρίζεις το χαρτονόμισμα ανάμεσα στα στήθη διεγείρεσαι.
Η Έλενα κοιτούσε σαν χαζή.
- Πήγαινε τώρα Έλενα. Δεν θα είμαι μαζί σου, αλλά η φωνή μου θα σε ακολουθεί. Μέχρι να με
πάρεις δεν θα έχω καμία απολύτως επικοινωνία με το Σπύρο.
Μόλις έφυγε η Έλενα η Ρούλα όρμηξε στον Αντρέα για τον εγγονό της που ενώ ήταν 8 χρονών δεν
κοιμόταν μόνος του. Ήταν 9 παρά τέταρτο και ο Χάρης θα ήταν από κάτω. O Αντρέας της είπε πως θα
της πει αύριο το πρωί μια μέθοδο και έφυγε.
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36. Το στριπτιζάδικο
Το βράδυ της Πέμπτης, ενώ ξεκίνησε καλά, τέλειωσε κάπως ...άδοξα. Στου Κρικέλα ο Χάρης έφαγε
πολύ. Ο Αντρέας χόρτασε βλέποντάς τον... Μιλήσανε για τη Λένα, για τη Νάνσυ, λίγο για τις υποθέσεις
του γραφείου, μέχρι που ο Αντρέας είπε του Χάρη ότι έχει πια συνέλθει και αποφάσισε την Κυριακή να
επιστρέψει στην Αθήνα. Είχαν παραγγείλει ένα μπουκάλι κόκκινο κρασί. Μέχρι εκείνη την ώρα ο
Αντρέας είχε πιει δύο ποτήρια και ο Χάρης ένα. Μόλις ο Χάρης άκουσε ότι φεύγει ο Αντρέας, άρχισε
να πίνει καλπάζοντας. Δεν είπε τίποτα πάνω στο θέμα, αλλά ήταν φανερό ότι στεναχωρήθηκε.
Μόλις τελείωσε το γεύμα πήγαν σ΄ ένα μπαράκι στην παραλιακή. Πηγαίνοντας ο Αντρέας σχολίασε
πάλι τη ...λειψανδρία της Θεσσαλονίκης. Ο Χάρης δεν άκουγε τίποτα. Ήταν στον κόσμο του. Όταν
κάθισαν στο μπαράκι, συναντήθηκαν τυχαία με τη Ρίτα, τη φίλη της Λένας (με την οποία ένα βράδυ ο
Χάρης ...κ.λπ.). Ήταν μαζί της και μια φίλη της που δεν τη γνώριζαν.
Ο Αντρέας απευθύνθηκε στη φίλη της η οποία του άρεσε κιόλας.
- Πες μας κάτι για σένα.
- Με λένε Μυρτώ. Είμαι 41 χρονών. Δουλεύω στα γραφεία μιας μεταφορικής εταιρείας.
- Παντρεμένη;
- Έτσι νόμιζα, αλλά ο άντρας μου εδώ και μια εβδομάδα έφυγε από το σπίτι.
Το στομάχι του Αντρέα σφίχτηκε.
- Και τώρα;
- Τώρα ένας Θεός ξέρει. Ευτυχώς δεν έχουμε παιδιά.
Η συζήτηση συνεχίστηκε ανάμεσα στη Μυρτώ, τη Ρίτα και τον Αντρέα. Ο Χάρης κάπνιζε και ήταν
στον κόσμο του. Γύρω στις 12 η Ρίτα πέταξε την ιδέα:
- Παιδιά, πάμε σε ένα στριπτιζάδικο;
- Τι λες βρε Ρίτα; Πού είναι ο άντρας σου; ρώτησε ο Αντρέας.
- Στη Βουλγαρία, απάντησε η Ρίτα με νόημα. Αντρέα, δεν έχουμε ποτέ την ευκαιρία δυο γυναίκες
μόνες μας να πάμε σε στριπτιζάδικο. Απόψε που έχουμε τον Χάρη τον αλεξιπτωτιστή και έναν άντρα
ακόμη γιατί να μην πάμε;
- Κι ο Αντρέας ξέρει Καράτε είπε ο Χάρης.
- Ακόμα καλύτερα είπε η Ρίτα.
Ο Αντρέας κοίταξε το Χάρη. Ήταν ήδη ελαφρά πιωμένος. Μετά το κρασί που άδειασε στο
εστιατόριο, ήπιε και 2 τζιν τόνικ στο μπαρ.
- Και δεν πάμε; Τι έχουμε να χάσουμε;
Στο στριπτιζάδικο τα ποτά ήταν «μπόμπες». Η ώρα είχε πάει 1:15 π.μ. όταν ο Χάρης αντέδρασε
πρώτος.
- Παιδιά, δεν νιώθω καλά. Θέλω να πάω σπίτι.
Η παρέα σηκώθηκε άρον - άρον. Πήγανε με το αυτοκίνητο της Μυρτώς που είχε πιει πιο λίγο απ΄
όλους. Μόλις μπήκαν στο διαμέρισμα ο Χάρης έτρεξε στην τουαλέτα. Τέτοιο μίγμα ποτών, ο
οργανισμός του δεν το άντεξε. Η Ρίτα έδειχνε απογοητευμένη. Ήλπιζε πως κάπως αλλιώς θα κατέληγαν
με το Χάρη. Όμως της βγήκε το μητρικό. Του έφτιαξε ένα χαμόμηλο και απλά κοιμήθηκε δίπλα του.
Στο σαλόνι τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Ο Αντρέας είχε καθίσει στην αγαπημένη του γωνιά στο
καναπέ ενώ η Μυρτώ είχε πιάσει την άλλη μεριά. Ο Αντρέας άναψε την πίπα του κι έμεινε σιωπηλός.
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Κάτι τον τραβούσε σ΄ αυτή τη γυναίκα. Είχε ζεστασιά και γλύκα στη συμπεριφορά της. Ήταν και
μελαχρινή. Σ΄ αυτές είχε αδυναμία.
- Μυρτώ, αυτό που περνάς το περνάω κι εγώ 20 μέρες.
- Έχεις παιδιά;
- Όχι.
Η Μυρτώ έβγαλε τα παπούτσια της και κάθισε στον καναπέ σταυροπόδι.
- Και τώρα; Σε τι φάση είσαστε με τη γυναίκα σου;
- Με δυο λόγια: Πριν ένα μήνα περίπου - και ενώ ήταν έγκυος- μου ανακοίνωσε ότι έχει άλλη
σχέση και θέλει να χωρίσουμε. Μετά από λίγο καιρό είπε ότι απέβαλε, ενώ είχε κάνει έκτρωση. Τέλος
πάντων, μόλις μου είπε για χωρισμό ...ξεχαρβαλώθηκα. Έτσι, έκλεισα το γραφείο μου στην Αθήνα και
ήρθα στο Χάρη που είμαστε 25 χρόνια φίλοι, μέχρι να συνέλθω.
- Και πόσο θα μείνεις εδώ;
- Την Κυριακή φεύγω. Είμαι στη Θεσσαλονίκη πολλές μέρες. Έχω μια ζωή στην Αθήνα και πρέπει
να την αντιμετωπίσω.
- Και με τη γυναίκα σου;
- Δεν θέλω να το συζητήσω τώρα.
Η Μυρτώ ακούμπησε τα πόδια της στο πάτωμα.
- Μπορώ να καθίσω δίπλα σου;
Ο Αντρέας της έκανε χώρο. Η Μυρτώ κυριολεκτικά κούρνιασε στην αγκαλιά του.
- Ούτε κι εγώ θέλω τέτοιες συζητήσεις. Το μόνο που θέλω είναι να με κρατάς αγκαλιά.
- Σου έχει λείψει αυτό, ε;
Η Μυρτώ ανασηκώθηκε.
- Μα γι΄ αυτό τον είχα ερωτευτεί. Η αγκαλιά του ήταν το κάτι άλλο.
- Για πότε μιλάμε;
- Μέχρι το γάμο.
- Αν θέλεις αγκαλίτσα μη σηκώνεσαι κάθε 2 λεπτά. Αλλιώς πήγαινε απέναντι.
Η Μυρτώ ξάπλωσε πάλι πάνω του.
- Θα είμαι καλό παιδί.
- Μυρτώ, μυρίζεις ωραία.
- Το ίδιο κι εσύ. Η πίπα μου αρέσει πολύ.
- Μυρτώ, πρόσεχε τι λες.
- Η μυρωδιά της πίπας, μου αρέσει πολύ. Τελικά, είσαι σαχλαμάρας.
Λέγοντας αυτό, του χάιδεψε τα μαλλιά. Ο Αντρέας την αγκάλιασε στη μέση. Εκείνη του πήρε το
χέρι και το έβαλε στο στήθος της.
- Εκεί μου αρέσει πιο πολύ, του είπε. Έμειναν εκεί για λίγη ώρα μέχρι που τους πήρε ο ύπνος.
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37. Η Έλενα σε κρίση
- Τι έγινε Έλενα;
Η Έλενα ακουγόταν να κλαίει.
- Χάλια κύριε Αντρέα. Ο Σπύρος δεν είναι αυτός που ήξερα.
- Να ρωτήσω λεπτομέρειες;
- Μπορώ να σας δω από κοντά κύριε Αντρέα;
- Είναι 11 και είμαι ακόμα στο σπίτι του φίλου μου του Χάρη. Δεν ξέρω πότε θα βρεθώ στο
γραφείο.
- Να έρθω εκεί που είσαστε;
Ο Αντρέας έκλεισε το τηλέφωνο και της είπε πως θα την πάρει σε λίγο. Ο Χάρης κοιμόταν ακόμη.
Η Μυρτώ και η Ρίτα είχαν φύγει στις 9.30. Μάταια περίμεναν να ξυπνήσει. Ο Αντρέας πήγε στο
δωμάτιο του Χάρη. Ο Χάρης μάλλον έβλεπε όνειρο και παραμιλούσε: «Δεν το θέλω αυτό» έλεγε. Ο
Αντρέας διαπιστώνοντας ότι ο Χάρης, θα ξυπνούσε πολύ αργότερα ξαναπήρε την Έλενα.
Στις 11:30 η Έλενα ήταν εκεί. Κάθισαν στο σαλόνι. Η Έλενα στην πολυθρόνα κι ο Αντρέας στην
αγαπημένη του γωνιά στον καναπέ. Η Έλενα ήταν συναισθηματικά πολύ φορτισμένη.
- Δεν βγαίνει τίποτα κύριε Αντρέα. Δεν υπάρχει μέθοδος! Ο Σπύρος μ΄ έχει απορρίψει και το δείχνει
με όποιον τρόπο μπορεί. Νιώθω ...ταπεινωμένη και εξευτελισμένη.
- Έχεις καμία ιδέα τι τον κάνει και συμπεριφέρεται έτσι;
- Όχι κύριε Αντρέα. Έχω παγώσει. Δεν τον θέλω πια.
- Και τότε γιατί ήρθες τρέχοντας;
- Δεν ξέρω. Ήθελα να σας δω.
- Για ποιο σκοπό;
- Γιατί σας έχω εμπιστευτεί από την πρώτη στιγμή που σας γνώρισα.
Ο Αντρέας απόρησε αλλά συγκινήθηκε από τον αυθορμητισμό της. ( Όταν ο ψυχολόγος νιώσει
τέτοια συναισθήματα για έναν επισκέπτη του, η Ψυχανάλυση του Φρόιντ τα ονομάζει
«αντιμεταβίβαση». Αυτό θα πει ότι τα συναισθήματα που έχει ο ψυχολόγος για έναν επισκέπτη ή μία
επισκέπτρια, είναι προϊόντα παλαιών αναμνήσεων ή τωρινών αναγκών του. Μ΄ άλλα λόγια, ένας
άνθρωπος που ασκεί το επάγγελμα του ψυχολόγου δεν μπορεί να έχει αυθεντικά συναισθήματα για
κάποιον άνθρωπο που τον επισκέπτεται. Όλα είναι προϊόντα αντιμεταβίβασης ή ...αναγκίλας).
- Εμπιστοσύνη με την πρώτη ματιά;
- Ναι κύριε Αντρέα.
- Κάτσε Έλενα. Όλα αυτά μου έρχονται απότομα.
Η Έλενα γέλασε. Ο Αντρέας συνέχισε.
- Πριν πάμε παρακάτω, θα ήθελες να σου εξηγήσω τη συμπεριφορά του Σπύρου;
- Δε με νοιάζει είπε η Έλενα. Σηκώθηκε και κάθισε δίπλα του. Μύριζε γιασεμί.
- Έλενα, πήγαινε σε παρακαλώ στη θέση σου. Θέλω να σου πω κάποια πράγματα.
Η Έλενα ήταν απτόητη.
- Πες μου τα εδώ.
- Μπα, αρχίσαμε και τον ενικό;
- Γιατί πρέπει κύριε Αντρέα να σου μιλάω στον πληθυντικό;
Καθώς τα είπε αυτά, επέστρεψε στη θέση της. Έδειχνε λυπημένη. Ο Αντρέας άναψε την πίπα του.
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- Έλενα, νομίζω πως ο Σπύρος έχει μαζί σου πρόβλημα εμπιστοσύνης.
- Εμπιστοσύνης;. Αφού του επέστρεψα όλα τα λεφτά!
- Όταν τα έπαιρνες, εκείνος πίστευε ότι ήσουν κάποια που δεν είσαι.
- Στην πραγματικότητα ήμουν πολύ καλύτερη από ό,τι νόμιζε.
- Ήσουν όμως ψεύτικη. Δεν ήσουν ο εαυτός σου. Και αυτό είναι που πληρώνεις τώρα. Ο Σπύρος
δεν σου έχει εμπιστοσύνη. Θυμάσαι τι μου είπες πιο πριν; Μου μίλησες για εμπιστοσύνη.
Η Έλενα έμεινε για λίγο σιωπηλή.
- Διορθώνεται αυτό;
- Δεν ξέρω. Μου φαίνεται δύσκολο.
- Γιατί;
- Διότι οι άνθρωποι δεν θυμόμαστε τις 99 φορές που μας στήριξαν, αλλά τη μια φορά που μας
πρόδωσαν.
- Δηλαδή με το Σπύρο, δεν υπάρχει μέλλον.
- Δεν είπα αυτό. Όμως, δυσκολεύομαι να φανταστώ πώς θα ανατρέψεις την κατάσταση.
Εκείνη την ώρα μπήκε στο σαλόνι ο Χάρης με τα σώβρακα. Ήταν σε άθλια κατάσταση. Την Έλενα
δεν έδειξε να την πρόσεξε.
- Καφέ έχει;
- Τον φτιάξαμε στις 9. Αν υπάρχει βολέψου.
- Σε πειράζει να μου κάνεις έναν φρέσκο; Δεν έχω τα κότσια να τον φτιάξω.
Μόλις ο Χάρης αντιλήφθηκε την παρουσία της Έλενας, ζήτησε συγγνώμη και πήγε να ντυθεί. Όταν
επέστεψε βρήκε την Έλενα μόνη της. Ο Αντρέας είχε πάει για τον καφέ.
- Έλενα, ο Αντρέας έχει δίκιο. Ο Σπύρος δε σ΄ εμπιστεύεται.
Η Έλενα τα ΄χασε.
- Πως το ξέρετε;
- Άκουσα τι σου έλεγε όταν έπλενα τα δόντια μου.
Εκείνη την ώρα ήρθε ο Αντρέας με τον καφέ. Ο Χάρης πήρε τα τσιγάρα του και πήγε στο πίσω
μπαλκόνι.
- Σας αφήνω να τα πείτε με την ησυχία σας. Εγώ πρέπει να τηλεφωνήσω στο γραφείο.
Ο Ανδρέας και η Έλενα έμειναν μόνοι.
- Υπάρχει καμιά ελπίδα με το Σπύρο κύριε Αντρέα;
- Πάντα υπάρχει ελπίδα. Το θέμα είναι αυτό που περιμένεις να είναι πραγματοποιήσιμο.
- Κι αν δεν είναι;
- Τότε δεν είναι ελπίδα. Είναι ψευδαίσθηση.
- Κι εγώ τι έχω; Ελπίδα ή ψευδαίσθηση;
- Αυτό Έλενα θα το δείξουν τα γεγονότα.
- Ποια γεγονότα; Εγώ δεν μπορώ πια να κάνω τίποτα. Με το Σπύρο νιώθω να πετάω αυγά στον
τοίχο.
- Και τι σκέφτεσαι να κάνεις;
- Να του ζητήσω να χωρίσουμε.
- Να χωρίσετε; Ακόμα δεν τα ...φτιάξατε.
- Όχι. Θέλω να χωρίσω κύριε Αντρέα. Θα με στηρίξεις;
- Πώς να σε στηρίξω Έλενα; Την Κυριακή επιστρέφω στην Αθήνα.
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- Στην Αθήνα;
- Εκεί ζω Έλενα.
Έμεινε για λίγο σιωπηλή.
- Θα μπορώ να παίρνω τηλέφωνο;
- Βέβαια.
Η Έλενα όρμηξε, τον πήρε αγκαλιά και του έδωσε πολλά φιλιά στα μάγουλα. Ο Αντρέας ήταν
αμήχανος. Η Έλενα σηκώθηκε, είπε «ευχαριστώ» κι έφυγε. Ο Χάρης ήρθε στο σαλόνι. Έδειχνε πως
είχε συνέλθει.
- Καρντάση, η μικρή σε γουστάρει.
- Το ξέρω. Με θεωρεί προστάτη της.
- Άλλο εννοώ. Σε γουστάρει σαν άντρα.
- Κάτσε βρε Χάρη. Της έχει λείψει ο πατέρας. Ο άντρας είναι ο Σπύρος.
- Είναι ο Σπύρος άντρας; Αυτό είναι βυζανιάρικο.
- Χάρη, πού το πας;
- Αντρέα, όταν μπήκα με τα σώβρακα και την είδα, έπαθα την πλάκα μου. Δεν πρόσεξες πώς ήταν
φροντισμένη;
- Έλα βρε Χάρη. Πάντα προσέχει το ντύσιμό της.
- Το ντύσιμό της ναι. Τα υπόλοιπα τα πρόσεξες;
- Ποια υπόλοιπα;
- Τι ώρα σε πήρε τηλέφωνο;
- Γύρω στις 11:00.
- Τι ώρα ήρθε εδώ;
- 11:30
- Όταν σε πήρε ήταν ή δεν ήταν στη μαύρη απελπισία;
- Έτσι ακουγόταν.
- Και πώς γίνεται μια κοπέλα που είσαι σε τέτοια συναισθηματική κατάσταση να έρχεται βαμμένη,
με τα μαλλιά από το κομμωτήριο και τα παπούτσια να ταιριάζουν μ΄ ένα κορδελάκι που είχε δέσει στο
λαιμό;
Ο Αντρέας μουγγάθηκε.
- Χάρη, δεν πρόσεξα τίποτα από όλα αυτά. Το μόνο που πρόσεξα ήταν ότι μύριζε γιασεμί.
- Αντρέα, έχεις πάρει ένα ηλίθιο ύφος. Όλες τις μέρες που είσαι εδώ, έχω θαυμάσει την εξυπνάδα
σου και την παρατηρητικότητα σου. Όταν σε πιάνει ο ανθρωπισμός αυτά τα στοιχεία τα χάνεις.
- Σιγά ρε Χάρη. Δηλαδή ή ανθρωπισμός ή παρατηρητικότητα; Θα το είχα κλείσει το μαγαζί!
- Δεν ξέρω. Πάντως με τη μικρή δεν είσαι παρατηρητικός. Άντε, φεύγω. Πηγαίνω στο γραφείο. Ο
Βαγγέλης με περιμένει.
- Κι εγώ τι θα κάνω;
- Ό,τι γουστάρεις.
- Καλή ιδέα. Θα μείνω για λίγο εδώ. Μετά μπορώ να έρθω από το γραφείο;
- Το ρωτάς;
Ο Χάρης δεν πρόλαβε να βγει και χτύπησε το κινητό του Αντρέα. Ήταν η Έλενα.
- Κύριε Αντρέα, γιατί μ’ έδιωξες;
- Σε έδιωξα; Μόνη σου έφυγες Έλενα.
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- Να ξανάρθω;
- Σε λίγο θα πάω στο γραφείο του Χάρη.
- Σε πόσο;
- Το πολύ σε μισή ώρα.
- Δεν θέλω πολύ χρόνο. Δέκα λεπτά μου φτάνουν.
Πράγματι σε λίγο η Έλενα επέστρεψε. Ο Αντρέας ήταν πιο ψυλλιασμένος. Ο Χάρης είχε δίκιο: Η
Έλενα πρέπει να είχε ξεκινήσει να φτιάχνεται πολύ πριν τις 11:00. Έτσι έβαλε μπρος το ...ραντάρ της
παρατηρητικότητας.
Η Έλενα κάθισε στην αριστερή πλευρά του καναπέ. Ο Αντρέας είχε πιάσει την αγαπημένη του θέση
που ήταν η δεξιά πλευρά. Το άρωμά της ήταν ανανεωμένο. Έβγαλε ένα τσιγάρο. Ο Αντρέας της το
άναψε. Εκείνη του έπιασε το χέρι με το οποίο κρατούσε τον αναπτήρα. Παράλληλα, το δεξί της γόνατο
ήταν σε απόσταση 2 εκατοστών από το αριστερό γόνατο του Αντρέα.
- Συγγνώμη που ήρθα πάλι. Με απασχολεί κάτι: Είπατε ότι την Κυριακή επιστρέφετε στην Αθήνα.
Σωστά;
- Πολύ σωστά. Αλλά, ο πληθυντικός πώς επανήλθε;
- Άφησέ με να σου μιλάω όπως θέλω.
- Πάσο.
- Και τι θα κάνω όταν φύγετε;
- Ό,τι έκανες μέχρι τώρα. Λίγες μέρες με ξέρεις.
- Ναι, αλλά αυτές οι μέρες με σημάδεψαν.
- Πώς;
- Δεν ξέρω πώς να το πω. Μαζί σου κύριε Αντρέα νιώθω κάτι παράξενο. Σκέφτηκα μήπως έχει να
κάνει με τον πατέρα μου. Αλλά δε νομίζω ότι είναι αυτό.
- Με τον πατέρα σου σαν ανάμνηση;
- Σαν μισοτελειωμένη υπόθεση.
- Γύρω από τι;
- Να έχω έναν μπαμπά που είναι δίπλα μου.
- Τι εννοείς να είναι δίπλα σου;
- Να μ΄ αγαπά και να με προστατεύει.
- Σου λείπει αυτό, ε;
Η Έλενα έγειρε το κεφάλι της στον αριστερό ώμο του Αντρέα και άρχισε να κλαίει με λυγμούς. Ο
Αντρέας άφησε την πίπα του στην άκρη και την αγκάλιασε. Τα γόνατά τους ακουμπούσαν. Ο Αντρέας
ένιωσε μια πρωτόγνωρη δόνηση από αυτή την αγκαλιά. Κάτι σαν σκίρτημα. Αυτή η αγκαλιά είχε
αγνότητα, αυθεντικότητα, ζεστασιά και γλύκα. Όταν η Έλενα σταμάτησε να έχει λυγμούς, ο Αντρέας
αποτραβήχτηκε απαλά και άναψε ξανά την πίπα του. Η Έλενα τραβήχτηκε στην άλλη γωνιά του
καναπέ.
- Χρειάζεσαι κάποιον να σε προστατεύει από τι;
- Μα δεν είπα μόνο αυτό! Είπα να μ΄ αγαπά κιόλας.
- Να σ΄ αγαπά και να σε προστατεύει. Από τι;
- Από τις βλακείες που κάνω.
Η Έλενα άρχισε πάλι να μυξοκλαίει. Ο Αντρέας σηκώθηκε.
- Έλενα, ανοίγεις μεγάλο κεφάλαιο και δεν έχω χρόνο. Ο Χάρης με περιμένει στο γραφείο.
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- Θα σε δω αύριο;
- Αύριο; Δεν ξέρω.
- Μα την Κυριακή φεύγεις. Πότε θα σε ξαναδώ;
Ο Αντρέας ένιωθε πολύ αμήχανα.
- Μέχρι το βράδυ θα σου πω πότε μπορούμε να τα πούμε αύριο.
- Άρα θα τα πούμε.
Η Έλενα σηκώθηκε και του έδωσε ένα τρυφερό φιλί στο λαιμό. Ο Αντρέας ανατρίχιασε.
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38. Μοναστήρι τέλος
Όταν ο Αντρέας έφτασε στο γραφείο βρήκε ένα πολύ χαρούμενο κλίμα. Ο Χάρης, κι ο Βαγγέλης ήταν
στα κέφια τους. Η Ιντερπόλ είχε εντοπίσει τους δύο δράστες και την εικόνα που είχε κλαπεί. Ο
Αμβρόσιος ήταν τόσο ενθουσιασμένος που έστειλε στο Χάρη 5,500. Η Ρούλα ήταν επιφυλακτική.
- Πόσο έκανε η εικόνα; ρώτησε.
- Δεν ξέρω, απάντησε ο Βαγγέλης.
Άλλο να κάνει 20.000 κι άλλο 200.000.
- Και τώρα τι θέλεις; τη ρώτησε ο Χάρης. Αντί να τον ευχαριστήσουμε ν΄ αρχίσουμε τα παζάρια;
Σε λίγο ο Βαγγέλης αποχώρησε ...ματσωμένος και χαρούμενος. Η Ρούλα αποσύρθηκε στο γραφείο
της. Οι δυο φίλοι έμειναν μόνοι. Ξεκίνησε ο Αντρέας.
- Συνήλθες από χθες;
- Έκανα μαλακίες;
- Όχι βρε Χάρη. Απλά ήσουν σε κακό χάλι.
- Όταν ήρθα είχα πονοκέφαλο. Ήπια 3 καφέδες.
- Και σου πέρασε;
- Ναι.
- Με τους καφέδες;
- Όχι. Ο πονοκέφαλος έφυγε μόλις μου είπε η Ρούλα τα μαντάτα.
- Εννοείς τα λεφτά από τον Αμβρόσιο;
- Βέβαια. Ξέρεις τι δυναμωτική ένεση είναι; Μας λύνονται τα χέρια. Γι΄ αυτό λέω να βγούμε το
βράδυ να το γιορτάσουμε.
- Ούτε να το διανοείσαι! Δεύτερη βραδιά σαν τη χθεσινή, δεν την ξαναπερνάω, είπε αποφασιστικά
ο Αντρέας.
Ο Χάρης έδειχνε απογοητευμένος. Άναψε τσιγάρο.
- Βρε καρντάση, αφού Κυριακή πρωί φεύγεις. Και ξέρω πως αυτή τη φορά θα μείνεις στη βάση
σου.
- Σήμερα είναι Παρασκευή. Υπάρχει και το Σάββατο.
- Άσε Αντρέα τα κόλπα. Σ΄ εμένα δεν πιάνουνε.
- Ποια κόλπα άνθρωπέ μου;
- Αύριο το βράδυ θα πεις «αύριο ξυπνάω νωρίς».
- Και βέβαια θα το πω!
- Τότε για ποια «διασκέδαση» μου μιλάς;
- Γιατί; Η διασκέδαση είναι συνυφασμένη με το ξενύχτι; Για να διασκεδάσουμε θα πρέπει εγώ την
Κυριακή το πρωί να καταλήξω στο αεροδρόμιο σούρνοντας;
Ο Χάρης το σκέφτηκε λιγάκι.
- Και πώς θα διασκεδάσουμε; Εγώ δεν έχω φαντασία. Έξω από τα ποτά και τα ξενύχτια, άλλη
διασκέδαση δεν ξέρω.
- Λοιπόν, μέρος της διασκέδασης απόψε είναι να μιλήσουμε για τη διασκέδαση.
- Καρντάση, δεν τ΄ αφήνεις αυτά; Ζαλίστηκα. Κάνε μου μια πρόταση.
- Πάμε σ΄ εκείνη την ψαροταβέρνα που είναι πάνω στη θάλασσα;
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- Εκεί Σαββατόβραδο θα γίνεται χαμός.
- Συμφωνώ. Εμείς θα πάμε μια ώρα πριν δύσει ο ήλιος. Το μαγαζί θα είναι άδειο. Θα καθίσουμε στο
καλύτερο τραπέζι. Αυτοί που έχουν κλείσει το τραπέζι θα έρθουν τουλάχιστον 3 ώρες μετά από μας.
- Και τι θα κάνουμε εκεί;
- Μόλις μπούμε θα ασκήσουμε το κύρος μας: Θα τους ζητήσουμε να μας δείξουν τα ψάρια. Θα τους
ζητήσουμε να μας κρατήσουν μια σφυρίδα γύρω στο κιλό. Δεν παθαίνουν καμία ζημιά, γιατί θα είναι
ακόμα νωρίς.
- Και ποιος θα τη φάει αυτή βρε τέτοια ώρα;
- Βιάζεσαι. Θα τους πούμε ότι την θέλουμε έτοιμη σε 2 ώρες. Στο μεταξύ θα καθίσουμε στο πρώτο
το τραπέζι και θ΄ αρχίσουμε τις παραγγελίες.
- Αντρέα, να μην ξεχάσουμε να τους πούμε μαζί με το ψάρι να μας κρατήσουν και χόρτα.
- Μην ανησυχείς. Θα το πούμε κι αυτό.
- Και τι παραγγελίες θα κάνουμε;
- Ό,τι μας επιτρέπει να μπορούμε να μιλάμε. Θα ξεκινήσουμε μ΄ έναν καφέ. Στη συνέχεια θα
παραγγείλουμε ένα παγωμένο άσπρο κρασί σε σαμπανιέρα, κι από δίπλα κάτι που να το τρώμε χωρίς να
μπουκωνόμαστε.
- Καλά τα λες Αντρέα μου. Ναι. Αυτό είναι διασκέδαση! Μάλιστα θα έλεγα να πάμε ακόμα
νωρίτερα γιατί τα χρώματα της δύσης εκεί είναι ζεστά και γλυκά. Απόψε τι κάνουμε;
- Δεν έχω ιδέα.
- Θα τσεκάρω μήπως βγούμε να φάμε με τη Λένα. Εσύ;
- Δεν ξέρω ακόμα. Μάλλον θα κλειστώ στο σπίτι. Θέλω να οργανωθώ πριν γυρίσω στην Αθήνα.
Βλέποντας και κάνοντας... Τώρα όμως πεινάω. Είσαι για κανένα μαγέρικο;
- Πάμε στο Οινοφροντιστήριο.
***
Όταν ξύπνησε ο Αντρέας στις 6.30 βρήκε ένα σημείωμα που του άφησε ο Χάρης στο σαλόνι:
«Πηγαίνω στο γραφείο. Με τη Λένα θα συναντηθούμε 8.30. Λογικά, γύρω στις 11 θα είμαι σπίτι».
Τηλεφώνησε στο Χάρη. Ο λόγος που κατέβηκε στο γραφείο είναι διότι υπήρχαν εξελίξεις στην
υπόθεση του βιομήχανου Τσακίδη.
Μόλις έκλεισε το τηλέφωνο, έκανε ένα ντους, ντύθηκε και άνοιξε τον υπολογιστή του. Τα
οικονομικά του ήταν οριακά. Τα επαγγελματικά του εκκρεμή. Τα συζυγικά του, στον αέρα. Έβαλε το
πρόσωπο του στις παλάμες του κι έμεινε εκεί για λίγα λεπτά. Του ήρθε μια παρόρμηση να τηλεφωνήσει
στη Νάνσυ. Ήταν ψυχρή μαζί του.
- Την Κυριακή που θα έρθεις, θα βρεις στο σπίτι μόνον ότι σου ανήκει. Στο γραφείο σου θα βρεις
όλους τους λογαριασμούς και μια αγωγή διαζυγίου.
- Κάτσε βρε Νάνσυ. Αιφνιδιάστηκα. Τι είναι όλα αυτά;
- Δεν έχω να σου εξηγήσω τίποτα.
Εκείνη την ώρα ο Αντρέας έλαβε ένα μήνυμα. Ήταν από την Έλενα.
-

Νάνσυ. Να σε πάρω σε λίγο; Κάτι προέκυψε.

- Με πάρεις δεν με πάρεις το ίδιο μου κάνει.
Ο Αντρέας έκλεισε το τηλέφωνο και διάβασε το μήνυμα της Έλενας: «Μπορώ να σε δω»; Της
τηλεφώνησε. Συμφώνησαν να έρθει η Έλενα στις 8:30.
Ο Αντρέας τηλεφώνησε ξανά στην Νάνσυ.
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- Νάνσυ, ό,τι κάνεις, καλά καμωμένο. Εγώ θέλω να χωρίσουμε φιλικά.
- Φιλικός χωρισμός δεν υπάρχει! είπε η Νάνσυ κι έκλεισε το τηλέφωνο.
Ο Αντρέας ίδρωσε. Μάταια προσπάθησε να συγκεντρωθεί στα οικονομικά του. Αυτά που του είπε η
Νάνσυ τον είχαν αναστατώσει.
Η Έλενα αυτή τη φορά, μπήκε στο σαλόνι με φόρα. Πέταξε την τσάντα της στην πολυθρόνα και
όρμηξε και τον αγκάλιασε σφιχτά. Ο Αντρέας την έπιασε απαλά και διστακτικά από τη μέση. Μόλις
τον αγκάλιασε η Έλενα, ο ιδρώτας ...στέγνωσε.
- Αγκάλιασέ με και μη μου λες τίποτα, του είπε.
Ο Αντρέας την κράτησε λίγο πιο σφιχτά. Ένιωθε αμήχανος: Από τη μια τον διαπερνούσε ένα
ηλεκτρικό ρεύμα ανακατεμένο με άρωμα γιασεμιού. Από την άλλη, άκουγε τις φωνές της λογικής και
της συνείδησης.
Μετά από περίπου ένα λεπτό, η Έλενα απομακρύνθηκε απαλά κι έβγαλε τη ζακέτα της. Από κάτω
φορούσε ένα άσπρο μπλουζάκι. Το μπλουζάκι είχε ένα φερμουάρ από πάνω μέχρι κάτω. Κάτω απ΄ το
μπλουζάκι δεν φορούσε τίποτα.
- Να καθίσουμε στον καναπέ; Κάθισε πρώτη.
Ο Αντρέας ακολούθησε σαν υπνωτισμένος. Όλα του ήρθαν απότομα. «Τελικά ο Χάρης είχε δίκιο»
σκέφτηκε. Κάθισε στην αγαπημένη του θέση στον καναπέ κι έπιασε την πίπα του.
- Δεν θα με κεράσεις τίποτα;
- Σαν τι Έλενα;
- Θέλω ένα τσίπουρο κι ένα τασάκι.
Ο Αντρέας εξακολουθούσε να είναι υπνωτισμένος. Της έφερε ό,τι του ζήτησε και γύρισε στη θέση
του. Πρόσεξε ότι τα μάτια της ήταν κόκκινα.
- Αφού κλαίω όλη μέρα, του εξήγησε.
- Για ποιο λόγο;
- Δεν μπορώ να το πω ακόμα. Θα μου ανάψεις το τσιγάρο;
Ο Αντρέας της άναψε το τσιγάρο. Του έπιασε πάλι το χέρι για ...να σταθεροποιήσει τη φλόγα.
Κάθισαν για λίγο καπνίζοντας και οι δύο σιωπηλοί. Η Έλενα άδειασε το τσίπουρο και σηκώθηκε όρθια.
- Μη σηκώνεσαι, του είπε. Είδα πού το βάζετε.
Ο Αντρέας εκτός από τα κόκκινα μάτια, παρατήρησε και μι΄ αλλαγή στη συμπεριφορά της: Είχε
περισσότερο θάρρος από ό,τι συνήθως. Άραγε, ήταν σκέτο το αλκοόλ ή είχε πάρει και κάτι άλλο;
Η Έλενα ακούμπησε το τσίπουρο στο τραπέζι κι έπιασε το τσιγάρο της.
- Έλενα νιώθω αμήχανος. Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς γίνεται. Είχαμε πει ότι θα συναντηθούμε
αύριο. Τι σ΄ έφερε εδώ απόψε;
- Σε παρακαλώ, για λίγη ώρα μη με ρωτάς.
Έσβησε το τσιγάρο της.
- Θέλω να με πάρεις αγκαλιά για λίγο όπως πριν.
Αυτή τη φορά η αγκαλιά ήταν στον καναπέ. Τα πόδια τους ακουμπούσαν. Η αγκαλιά ήταν κι από
τις δύο μεριές πιο σφιχτή. Μάλιστα η Έλενα τον χάιδευε κιόλας. Ο Αντρέας ήταν μεθυσμένος στο
γιασεμί και στον ηλεκτρισμό που ένιωθε δίπλα της, Την κρατούσε σφιχτά.
Σε λίγο η Έλενα αποτραβήχτηκε.
- Ουφ! Ζεστάθηκα.
Κατέβασε 5 πόντους το φερμουάρ της μπλούζας. Ο Αντρέας εντυπωσιάστηκε: Τι ομορφιά ήταν
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αυτή; «Βρε το μαλάκα το Σπύρο που διώχνει ένα τέτοιο παιδί», σκέφτηκε.
Σηκώθηκε να βάλει κι αυτός ένα τσίπουρο. Δεν πρόλαβε να καθίσει και η Έλενα έπεσε πάνω του.
Έσπρωξε το πρόσωπο του ανάμεσα στα στήθη της. Ο Αντρέας κόντεψε να παραλύσει: Η αίσθηση από
το δέρμα της. Το γιασεμί. Ο ηλεκτρισμός. Όλα αυτά ήταν πολλά για τον Αντρέα που, τον τελευταίο
καιρό, η ερωτική του ζωή ήταν ...χόρτο.
Σήκωσε το κεφάλι του να της πει κάτι. Είδε τα χείλη της. Πριν προλάβει να της μιλήσει βρέθηκαν
να φιλιούνται. Άλλη αίσθηση και τούτη. «Αντρέα. Θα τρελαθούμε, κοφτό» σκέφτηκε. Μόλις
τραβήχτηκε, η Έλενα κατέβασε κι άλλο το φερμουάρ. Τώρα ο Αντρέας όρμηξε από μόνος του...
Μετά από λίγη ώρα φιλιά και χάδια η Έλενα άρχισε να κάνει και πιο τολμηρές κινήσεις. Ο Αντρέας
αποτραβήχτηκε διακριτικά. Ήπιε μονοκοπανιά το τσίπουρο κι άναψε την πίπα του. Η Έλενα ανέβασε
το φερμουάρ και άναψε τσιγάρο.
Ο Αντρέας μετά το φιλί είχε αρχίσει να βιώνει μια περίεργη αίσθηση: Ήταν κάτι ανάμεσα σε πόθο
και ζαλάδα. Θυμήθηκε ότι έτσι ένιωσε στα φοιτητικά του χρόνια όταν φίλησε μια κοπέλα που είχε
πάρει κοκαΐνη. Τα κόκκινα μάτια της Έλενας δεν πρέπει να ήταν μόνο από το κλάμα και το αλκοόλ.
Εδώ έπαιζε κάποια άλλη ουσία. Βέβαια, σαν άντρας δεν είχε και πολύ καθαρό μυαλό με μια τέτοια
κούκλα απέναντι. Τη συζήτηση ξεκίνησε η Έλενα.
- Τώρα κατάλαβες γιατί ήρθα;
- Δεν είμαι σίγουρος.
- Σου είπα ότι έκλαιγα όλη μέρα.
- Για ποιο λόγο;
- Γιατί θα φύγεις. Είμαι ερωτευμένη μαζί σου!
Ο Αντρέας της έπιασε τρυφερά το χέρι.
- Έλενα είναι μόνο ο έρωτας και το αλκοόλ;
- Σαν τι άλλο να είναι;
- Δεν ξέρω. Πάντως δύο λεπτά από την ώρα που φιληθήκαμε άρχισα να νιώθω μια περίεργη
αίσθηση.
Η Έλενα το έριξε στην πλάκα.
- Είδες τι ωραία που φιλάω;
- Δε νομίζω πως είναι μόνο αυτό Έλενα.
- Είσαι κι εσύ ερωτευμένος μαζί μου και δεν το παραδέχεσαι.
Ο Αντρέας κατάλαβε πως είχε πάρει λάθος δρόμο. Άλλαξε πλεύση.
- Θέλω να σου βάλω ν΄ ακούσεις ένα κομμάτι μουσικής που αγαπώ. Δυστυχώς θα το ακούσουμε
από τον υπολογιστή. Σπίτι μου έχω 4 ηχεία. Είμαι άρρωστος με τη μουσική. Το μόνο που θέλω είναι,
για λίγη ώρα, να κάτσουμε «φρόνιμοι» και ν΄ ακούσουμε αυτό το κομμάτι που είναι μόνο πιάνο 1.
Ο Αντρέας γνώριζε πως οι ουσίες που ανεβάζουν την ενεργητικότητα δεν κρατάνε περισσότερο από
1,5 ώρες. Ήδη είχε πάει 9:30. Ό,τι και να είχε πάρει η Έλενα θα το πήρε γύρω στις 8. Άρα, ήταν
ζήτημα χρόνου να περάσει η επίδραση. Έτσι, με τη μουσική ο Αντρέας κέρδιζε χρόνο. Ταυτόχρονα,
μέσα του σκεφτόταν: «Πόσο μαλάκας είμαι; Με αυτή την κούκλα, κάνω τον ψυχολόγο;». Αυτό είναι
φυσιολογικό να συμβεί σε άντρες ψυχολόγους: Οι περισσότεροι είναι κάπου ανάμεσα σ΄ έναν προφήτη

1
Rick Wakeman, Wild Moors.
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κι έναν αλήτη. Ο αλήτης του Αντρέα ήθελε το ...μερτικό του.
Στο πρώτο λεπτό της μουσικής η Έλενα άρχισε να κλαίει με λυγμούς. Ο Αντρέας έμεινε ατάραχος
και κάπνιζε την πίπα του. Την είχε καταλάβει. Ο ηλεκτρισμός και τα υπόλοιπα που ένιωθε μαζί της
χάθηκαν. Τώρα, έβλεπε μια τοξικομανή. Μόλις τελείωσε το κομμάτι η Έλενα του ζήτησε να βάλει κάτι
να χορέψουν. Ο Αντρέας της είπε ότι δεν έχει διάθεση να χορέψει. Η Έλενα αποφάσισε να χορέψει
μόνη της.
- Βάλε μου ένα ρυθμικό λατινικό.
Ο Αντρέας έκανε ό,τι του ζήτησε. Εκείνη κατέβασε πάλι αρκετά το φερμουάρ και άρχισε να
χορεύει. «Τι ωραία που χορεύει η άτιμη! Και τι όμορφη που είναι» σκεφτότανε ο Αντρέας.
Εκεί που τη χάζευε η Έλενα σταμάτησε να χορεύει. Η όψη της άλλαξε απότομα. Σωριάστηκε στον
καναπέ. Ο Αντρέας πήγε δίπλα της και της έπιασε το χέρι. Ήταν κρύο και σαν μαρούλι.
- Τι συμβαίνει Έλενα;
- Είμαι πολύ δυστυχισμένη. Ο Σπύρος με θέλει μόνο σαν πουτάνα. Η μάνα μου τα έχει με έναν
παπά. Εσύ φεύγεις σε 2 μέρες.
- Έλενα, λίγη ώρα πριν ήσουν άλλος άνθρωπος.
- Πέρασε η γαμημένη η επίδραση.
- Από τι;
- Από τα χάπια.
- Τι χάπια;
- Διαίτης.
- Αμφεταμίνες. Γιατί Έλενα; Εσύ δεν έχεις πρόβλημα πάχους.
- Είμαι βουλιμική. Γι’ αυτό διάλεξα ψυχολογία. Για να το λύσω. Μια φίλη μου που ήταν χοντρή με
συμβούλεψε να πάρω χάπια δίαιτας. Ανακάλυψα ότι αυτά τα χάπια μου δίνουν ενεργητικότητα και
θάρρος. Θα πήγαινα αλλιώς με το Σπύρο; Το θέμα είναι ότι κρατάνε 1,5 ώρα. Κι εκεί το παράκανα..
Ο Αντρέας εξακολουθούσε να της κρατάει το χέρι.
- Πόσον καιρό κρατάει αυτό;
Η Έλενα έπεσε πάνω του.
- Αντρέα. Μη με αφήσεις.
- Δεν είπαμε ότι θα συναντηθούμε αύριο;
- Αντρέα θα με αφήσεις;
- Όσο με χρειάζεσαι όχι. Αρκεί να μου λες την αλήθεια.
- Την αλήθεια την έχεις μπροστά σου.
Η Έλενα κατέβασε όλο το φερμουάρ.
- Αυτή είναι η αλήθεια.
Ο Αντρέας την κοίταξε στα μάτια.
- Αυτή είναι η αλήθεια Έλενα; Να με σαγηνέψεις με τα στήθη σου; Σε παρακαλώ ανέβασε αμέσως
το φερμουάρ.
Η Έλενα υπάκουσε.
- Δεν είναι αυτή η αλήθεια Έλενα. Και αυτό, το ξέρεις.
- Να κοιμηθώ εδώ;
- Θα κοιμηθείς στο σπίτι σου.
- Και πώς θα πάω εκεί;
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- Πώς ήρθες;
- Με ταξί.
- Έχεις λεφτά για να επιστρέψεις;
- Έχω, αλλά θα μ’ αφήσεις να γυρίσω τέτοια ώρα μόνη μου στην κατάσταση που είμαι;
Ο Αντρέας τηλεφώνησε στο Χάρη και τον ρώτησε πότε θα επιστρέψει. Του είπε μεταξύ 10:30 και
11:00.
- Θα σε πάω σπίτι σου με ταξί, της είπε.
- Μα μένω στην φοιτητική εστία.
- Στην Εστία δεν πηγαίνουν ταξί;
Γύρω στις 9:30 ο Αντρέας μπήκε με την Έλενα σ΄ ένα ταξί για την πάει στη φοιτητική εστία και να
επιστρέψει. Η Έλενα έγειρε στον ώμο του και παρέμεινε σιωπηλή. Ο Αντρέας την κράτησε στοργικά
από τη μέση, Ήταν φανερό ότι η επίδραση από αυτό που είχε πάρει, είχε περάσει. Όταν έφτασαν στη
φοιτητική εστία η Έλενα ρώτησε τον Αντρέα αν θέλει να δει το δωμάτιο της.
- Με περιμένει ο Χάρης στο σπίτι.
- Αύριο, πότε θα σε δω; είπε η Έλενα.
- Γύρω στο μεσημέρι. Θα μιλήσουμε το πρωί.
- Και το βράδυ;
- Το βράδυ είναι αφιερωμένο στο φίλο μου το Χάρη. Έμεινα στο σπίτι του 15 μέρες. Η αυριανή
βραδιά είναι δική μας.
Όταν γύρισε ο Αντρέας στο σπίτι ο Χάρης είχε επιστρέψει. Έδειχνε πως ήταν σε μαύρο χάλι.
- Τι έκανες τόση ώρα βρε Αντρέα;
- Μίλησα με τη Νάνσυ. Έχει πάρει τα πράγματά της. Μου είπε «φιλικός χωρισμός δεν υπάρχει».
- Δίκιο έχει.
- Το καταλαβαίνω αλλά τώρα το περνάω εγώ. Κοίταξα τα επαγγελματικά και τα οικονομικά μου.
Χάλι μαύρο. Στη συνέχεια πέρασε για λίγη ώρα και η Έλενα.
- Πάλι; Τι ήθελε;
- Είναι αναστατωμένη και στεναχωριέται που φεύγω.
- Καρντάση, σου είπα πως η μικρή σε γουστάρει.
- Δεν έχω τα ανάλογα συναισθήματα Χάρη μου. Εγώ θα πάω στην Αθήνα και ένας Θεός ξέρει τι θ΄
αντιμετωπίσω. Όσο για το κοριτσάκι, αν σ΄ αυτή τη φάση της κάνει καλό να έχουμε μια επαφή, δεν μου
κοστίζει τίποτα.
- Δεν πάει άλλο με τη Λένα.
Ο Αντρέας έμεινε σιωπηλός. Ο Χάρης έβαλε ένα τσίπουρο. Κάθισε στην αγαπημένη του πολυθρόνα
κι άναψε ένα τσιγάρο. Ο Ανδρέας τον κοίταζε.
- Καρντάση, άσε τα ψυχολογικά.
- Ποια ψυχολογικά βρε Χάρη; Μόλις κάθεσαι μου λες «δεν πάει άλλο με τη Λένα». Τι θα ήθελες να
είχα πει;
- Τίποτα. Απλά να με αντέχεις.
- Αντέχουμε ο ένας τον άλλον 25 χρόνια!
- Για τη Λένα θα τα πούμε αύριο στο εστιατόριο. Τώρα θέλω να πούμε άλλα.
- Να πούμε ό,τι θέλεις.
Ο Χάρης έδειχνε προβληματισμένος.
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- Είναι κάτι που θέλω να σου πω από το μεσημέρι αλλά διστάζω.
- Ένας αλεξιπτωτιστής διστάζει;
- Όταν έχει να κάνει μ΄ ένα τύπο σαν κι εσένα, διστάζει.
- Γιατί βρε; Εγώ είμαι ο άγριος κι ο παρορμητικός της παρέας;
Ο Χάρης σηκώθηκε και πήγε στο δωμάτιό του. Γύρισε κρατώντας έναν μπεζ σφραγισμένο φάκελο.
Τον άφησε μπροστά στον Αντρέα, και γύρισε στη θέση του. Ο Αντρέας έπιασε το φάκελο. Ήταν
κλεισμένος με βουλοκέρι. Τον είχε στείλει ο Αμβρόσιος
- Τι είναι αυτό;
- Έχει πάνω τ΄ όνομά σου. Ποιος θα το ανοίξει; Εγώ;
Ο φάκελος είχε μέσα ένα σύντομο γραπτό μήνυμα και 2.500 Ευρώ. Το μήνυμα έγραφε «Με την
ευγνωμοσύνη και τις ευλογίες της μονής μας για την πολύτιμη βοήθειά σας».
- Τι είναι αυτά βρε Χάρη;
- Εγώ σου τα έστειλα; Αν ενδιαφέρεσαι πάρε τηλέφωνο τον Αμβρόσιο.
- Κι εγώ τι να τα κάνω αυτά;
- Μεθαύριο φεύγεις. Με αυτά που θα συναντήσεις στην Αθήνα, θα τα χρειαστείς.
- Μα δεν μπορώ να...
- Πάρε ένα τηλέφωνο τον Αμβρόσιο να τον ευχαριστήσεις και τελειώσαμε.
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39. Παραμονή της επιστροφής
Ο Αντρέας με την Έλενα βρέθηκαν στις 11 το πρωί σε μια καφετέρια της πλατείας Ναβαρίνου. Η
Έλενα δεν είχε καμία σχέση με την κοπέλα της προηγούμενης βραδιάς. Συγκροτημένη, σεμνό ντύσιμο,
ελάχιστο βάψιμο και λίγα λόγια.
- Το μόνο μου πρόβλημα Αντρέα, είναι ότι θα φύγεις.
- Δεν θα πάω στην Αυστραλία Έλενα. Στην Αθήνα θα πάω.
- Κι εγώ; Τι θα κάνω χωρίς εσένα;
- Ό,τι έκανες 22 χρόνια. Μόνο 15 μέρες με γνωρίζεις.
- Δεν είναι έτσι. Δεν έχω ξανανιώσει έτσι. Είσαι τα όνειρά μου.
- Έλενα, αν σου έλεγα πως μένω ασυγκίνητος θα ήμουν ψεύτης. Δεν ξέρω όμως πώς ν΄ απαντήσω.
- Μην απαντήσεις. Θέλεις να κοιμηθούμε το βράδυ μαζί;
Ο Αντρέας βρέθηκε σε δύσκολη θέση. Τώρα, που η Έλενα ήταν χωρίς την επήρεια καμιάς ουσίας
και τον ήθελε ακόμα, θα του άρεσε να κοιμηθεί μαζί της. Την κοίταξε στα μάτια.
- Θα το ήθελα Έλενα. Για να μη σου λέω τα ίδια και τα ίδια, η αποψινή βραδιά είναι αφιερωμένη
στο Χάρη που με φιλοξένησε μέχρι να συνέλθω. Θέλω να κοιμηθώ νωρίς.
- Μετά δεν θα μπορείς;
- Πότε «μετά» Έλενα;
- Αφού θα βγείτε νωρίς το απόγευμα.
- Κι εσύ πού ξέρεις ότι θα είναι απόγευμα;
- Εσύ μου τα είπες χθες! Δεν το θυμάσαι;
- Δεν το θυμάμαι, αλλά πράγματι θα βγούμε με το Χάρη το απόγευμα.
- Κι εγώ πότε θα σε δω;
Ο Αντρέας της έπιασε το χέρι
- Έλενα. Ένας που πνίγεται δεν μπορεί να σώσει κάποιον άλλον.
- Μπορούν να σώσουν ο ένας τον άλλον!
- Αχ! Να είχα τα χρόνια σου Έλενα. Στην ηλικία σου περνούσα από κλειστές πόρτες.
- Τώρα μιλάς σαν γέρος. Ακόμα μπορείς!
- Δεν μπορώ Έλενα.
- Εγώ πάντως θα είμαι δίπλα σου. Να έρθω το πρωί στο αεροδρόμιο;
- Να κάνεις τι στις 7 το πρωί;
- Να σε δω άλλη μια φορά.
- Συγκινούμαι Έλενα αλλά σου είπα, δεν πηγαίνω στην Αυστραλία, στην Αθήνα πάω.
- Δεν πηγαίνεις στη ...Βραζιλία θέλεις να πεις. Η Έλενα αναφερότανε στον πατέρα της.
- Κάνε ό,τι σου κατεβαίνει. Εγώ δεν θέλω να ξυπνήσεις από τα χαράματα χωρίς λόγο.
- Γιατί; Σάματι κοιμάμαι τα βράδια;
- Ξενυχτάς;
- Αϋπνίες. Την ώρα που εσύ θα πετάς, εγώ θα είμαι ακόμα ξύπνια.
- Δεν μου τα είπες αυτά.
- Πού να βρω χρόνο να στα πω; Αφού σε βλέπω με το σταγονόμετρο!
- Και πόσον καιρό είναι αυτό;
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- Περίπου 15 μέρες.
- Και ο λόγος;
- Οι λόγοι είναι τρεις: Πριν λίγες μέρες άρχισαν οι καταλήψεις στο Πανεπιστήμιο. Το πρωί δεν έχω
τι να κάνω. Έτσι μένω όλη νύχτα ξάγρυπνη και κοιμάμαι το πρωί.
- Ο δεύτερος;
- Η ιστορία με το Σπύρο. Ξαφνικά, έγινε εχθρός μου!
- Τα έχουμε πει αυτά.
- Δεν θα με ρωτήσεις και για τον τρίτο;
- Θα μου το, πεις εσύ.
- Είμαι ερωτευμένη μαζί σου.
- Πώς Έλενα; Καλά – καλά δεν με ξέρεις..
- Όλα έγιναν από την ώρα που με φίλησες.
- Εγώ σε φίλησα; Όρμηξες πάνω μου!
- Κι εσύ ανταποκρίθηκες. Όταν με φίλησες στο στήθος σε βίασα;
- Ήταν μια στιγμή αδυναμίας μου. Το παραδέχομαι.
- Εγώ από εκείνο το φιλί και πέρα σ΄ ερωτεύτηκα.
- Είχα φάει σοκολάτα.
- Μη με δουλεύεις.
- Εγώ από εκείνο το φιλί κατάλαβα ότι είχες πάρει αμφεταμίνες.
- Κύριε Αντρέα, εγώ ναρκωτικά δεν παίρνω.
- Να το πάλι το «κύριε».
- Το μόνο που παίρνω είναι χάπια για να κάνω δίαιτα.
- Πάρε σβάρνα τα φαρμακεία και ρώτα αν τα χάπια αυτά περιέχουν αμφεταμίνες.
- Και λοιπόν;
- Αν θυμάσαι καλά, χθες εδώ έπινες τσίπουρο. Άρχιζες να χορεύεις και όταν πέρασε η επήρεια
κάθισες στον καναπέ σαν ένα σακί πατάτες. Άσε που εγώ άρχισα να ζαλίζομαι.
- Κι αν ήταν απ΄ το φιλί;
- Δεν ήταν ζαλάδα από φιλί. Ήταν φιλί που θύμιζε ναυτία. Εγώ είμαι επιρρεπής στη ναυτία. Να
φανταστείς ότι όποτε μπω σε πλοίο, ακόμα και με μπουνάτσα παίρνω δραμαμίνες.
- Θα με φιλήσεις άλλη μια φορά;
- Όχι ΄Έλενα. Δεν θέλω να μπλέξω.
- Θα με φιλήσεις άλλη μια φορά ξενέρωτη;
- Όσο παίρνεις τα χάπια της δίαιτας αποκλείεται.
Η συνάντηση κατέληξε μ’ έναν ζεστό αποχαιρετισμό.
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40. Σάββατο απόγευμα.
Ο Χάρης και ο Αντρέας ήταν σε φόρμα για συζήτηση. Φτάσανε γύρω στις 7 το απόγευμα στο
πολυτελές εστιατόριο που έβλεπε τη δύση. Ο ήλιος θα έδυε σε λίγο, αλλά τα χρώματα και η μυρωδιά
της θάλασσας τους έκαναν να μην παραγγείλουν καφέ. Ένα πανάκριβο άσπρο κρασί, άγριο σολομό,
φρέσκο βούτυρο, τριμμένο αυγό, τριμμένο κρεμμυδάκι, κάππαρη και πέντε είδη κράκερ.
Οι δυο τους στο φαγητό είχαν ανέκαθεν καλό συνδυασμό. Όταν έτρωγε ο ένας, μιλούσε ο άλλος.
Όμως, πίνανε και οι δύο...
- Πώς ήταν αυτές οι μέρες για σένα Αντρέα μου;
- Συναρπαστικές. Γνώρισα μια άλλη πλευρά της ζωής.
- Κι εγώ το ίδιο έπαθα. Αφού σκέφτομαι να σπουδάσω ψυχολογία.
- Χάρη, αν σου έλεγα πως θέλω να γίνω αλεξιπτωτιστής, τι θα μου έλεγες;
- Σ΄ αυτή την ηλικία; Θα σπάσεις τα μούτρα σου.
- Κι εσύ το ίδιο θα πάθεις αν ανακατευτείς με την ψυχολογία.
- Γιατί ρε καρντάση; Δεν μου κόβει;
- Εμένα μου κόβει για να γίνω αλεξιπτωτιστής;
- Σου κόβει αλλά δεν έχεις τα κότσια. Σωματικά εννοώ.
- Κι εσύ δεν έχεις τα συναισθηματικά κότσια να βάλεις στην άκρη μια τόσο επιτυχημένη δουλειά
και να μου γίνεις ...φοιτήτρια ψυχολογίας.
- Α, ρε κουφάλα. Πιάνεις ψάρια στον αέρα.
- Τι εννοείς Χάρη μου;
- Η φοιτήτρια.
- Ποια φοιτήτρια;
- Η Βουλγάρα.
- Η Έλενα;
- Ναι. Η Έλενα. Όλα τα έχεις πιάσει βρε άτιμε.
- Τι έχω πιάσει Χάρη μου; Άσε με να φάω λίγο σολομό.
Για λίγο μείνανε και οι δύο σιωπηλοί. Ο Χάρης είχε πιει το ένα τρίτο του μπουκαλιού. Ο Αντρέας
είχε ακόμα το πρώτο ποτήρι στη μέση. Τρώγανε και πίνανε χωρίς να μιλάνε. Είχε πια αρχίσει να
σκοτεινιάζει.
- Με τη Λένα τέλος.
- Δεν εκπλήσσομαι Χάρη μου.
- Δεν την αντέχω άλλο αυτή την κατάσταση: Τη βλέπω όποτε την βολεύει: Όποτε θέλει η μάνα της
κι όταν δεν έρχεται στο σπίτι ο τέως.
- Κουράστηκες.
- Να σου πω την αλήθεια; Δεν τη γούσταρα ποτέ. Απλά με βόλευε.
- Δεν καταλαβαίνω.
- Θυμάσαι ότι πριν 4 χρόνια χώρισα με την Κλαίρη;
- Το θυμάμαι.
- Από τότε άρχισα να ψάχνω μια σύντροφο με βάση κάποιες προδιαγραφές.
- Και αυτή ήταν ή Λένα;
- Έτσι νόμιζα. Όμως, τώρα έχω αλλάξει γνώμη. Θέλω μια γυναίκα που να την ποθώ. Στο διάολο οι
προδιαγραφές.
169

170
- Είναι κάποια που σ΄ έχει να κάνει να νιώσεις έλξη;
- Η πιτσιρίκα!
- Η Έλενα;!
- Εκείνο το πρωί που την είδα στο σπίτι μου, έπαθα πλάκα.
- Χάρη. Επειδή δεν θέλω να σου σπάσω το μπαλόνι σου πριν το φουσκώσεις, σου έχω μαντάτα.
- Τα ξανάφτιαξε με το Σπύρο.
- Κάθε άλλο. Δεν σου είπα ότι χθες ήρθε από το σπίτι;
- Το είπες.
- Δεν στα είπα όλα. Μου την έπεσε κανονικά.
- Και το ΄λεγα ρε καρντάση! Κι εσύ μου έλεγες πως θέλει προστάτη και πράσιν΄ άλογα.
- Κάτσε να σου πω τι έγινε.
Ο Αντρέας περιέγραψε όλο το σκηνικό στο Χάρη.
- Και πώς ξέρεις ότι ζαλίστηκες απ΄ το φιλί επειδή είχε πάρει κάτι. Όποτε πηγαίνουμε το καλοκαίρι
στα νησιά, εσύ παίρνεις δραμαμίνες ακόμα κι όταν η θάλασσα είναι γιαούρτη.
- Αυτό είναι αλήθεια. Όμως μπροστά στα μάτια μου ήπιε δυο τρεις ρακές. Όταν ήρθε ήταν ήδη
πιωμένη. Δε χρειάστηκε να τη φιλήσω για να το καταλάβω αυτό.
- Απωθείς την έλξη που αισθάνεσαι προς εκείνη επειδή είσαι σε μεταβατική φάση.
- Νάτα μας: Αντιστραφήκαν οι ρόλοι!
Ο Αντρέας έμεινε για λίγο σιωπηλός.
- Χάρη. Το ν΄ ανιχνεύω χρήση ουσιών είναι μέρος του επαγγέλματός μου.
- Και πώς τις ανιχνεύεις. Φιλάς τις πελάτισσες σου στο στόμα; Και με τους άντρες τι κάνεις;
- Χάρη υπάρχουν πολλοί τρόποι ν΄ ανιχνεύσεις μια ουσία. Παράδειγμα -μια και κάνεις επάγγελμα
παρατηρητικότητας: Βάζουμε δύο ανθρώπους απέναντι από πολύ δυνατούς προβολείς. Πώς
καταλαβαίνουμε ποιος πήρε κοκαΐνη;
- Αυτός που μιλάει πιο γρήγορα;
- Είσαι πολύ καλός. Μπορεί όμως ο άνθρωπος να μιλάει έτσι από τη φύση του. Αυτή είναι μια
ένδειξη. Το θέμα είναι ποια είναι η απόδειξη.
- Ας το πάρει το ποτάμι.
- Η απόδειξη απαιτεί βιολογικά κριτήρια. Στην προκειμένη περίπτωση είναι οι κόρες των ματιών.
- Θα με τρελάνεις καρντάση.
- Μπροστά σε τέτοιο φωτισμό, οι κόρες μικραίνουν. Όταν έχεις πάρει κόκα ή δεν μικραίνουν ή
μεγαλώνουν.
- Πάσο αδελφέ. Δεν θα σε ζαλίσω άλλο. Όμως, η πιτσιρίκα σε γουστάρει.
- Δεν αντιλέγω. Εγώ δε νιώθω καμιά ιδιαίτερη έλξη. Γι΄ αυτό και σκέφτηκα, μια και σου αρέσει και
ζείτε και οι δύο στη Θεσσαλονίκη...
- Σταμάτα. Θα μπλέξω εγώ μ΄ ένα τέτοιο άτομο;
- Και γιατί με ενθαρρύνεις να μπλέξω εγώ;!
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41. Λίγο πριν τον ύπνο
Ήταν γύρω στις 9:30 το βράδυ. Είχαν επιστρέψει στο διαμέρισμα. Ο Αντρέας στον καναπέ με την πίπα
στο χέρι. Ο Χάρης στην πολυθρόνα μ΄ ένα τσιγάρο. Η τηλεόραση ανοιχτή, αλλά χαμηλωμένη.
- Χάρη μου, η τηλεόραση...
Ο Χάρης έκλεισε αμέσως την τηλεόραση.
- Πεινάς καθόλου Αντρέα;
- Και ναι και όχι.
- Εμένα ο σολομός μου άνοιξε την όρεξη.
- Και το κρασί που ήπιες. Όταν φύγαμε το μπουκάλι ήταν άδειο. Εγώ είχα πιει 1,5 ποτήρι.
- Γιατί δεν τρως κάππαρη;
- Αποφεύγω οτιδήποτε έχει να κάνει με ξίδι.
- Έχεις δοκιμάσει μηλόξιδο;
- Για την πείνα σου μιλούσες Χάρη.
- Να φτιάξουμε μια μακαρονάδα ή να παραγγείλουμε μια πίτσα;
- Προτιμώ απόψε να κάνουμε παρέα παρά να μαγειρεύουμε.
- Γιατί; Όταν μαγειρεύουμε δεν κάνουμε παρέα;
- Χάρη μου. Ξυπνάω στις 6 το πρωί.
- Δίκιο έχεις καρντάση. Θα βολευτούμε με μια πίτσα.
- Γιατί; Το μαγαζί δεν φτιάχνει και μακαρονάδες;
- Δεν το σκέφτηκα.
Δώσανε παραγγελία για δυο μακαρονάδες και μια πίτσα. Ο Αντρέας πήγε στο δωμάτιο του και
άρχισε να φτιάχνει τη βαλίτσα του για αύριο. Ο Χάρης είχε ανοίξει την τηλεόραση κι έβλεπε μια από
τις αθλητικές εκπομπές που παίζουν τα ...τηλεοπτικά σουπερμάρκετ. Αφού φάγανε ξεκίνησε ο Χάρης.
- Και θα έρθει η πιτσιρίκα το πρωί να σε ...φιλήσει στο αεροδρόμιο;
- Άσε με ρε Χάρη.. Ξέρω κι εγώ τι θα κάνει;
- Κι αν έρθει να σε φιλήσει;
- Πού ρε Χάρη; Στο αεροδρόμιο; Μπροστά σε τόσο κόσμο;!
- Κι αν το κάνει; Πώς θ΄ αντιδράσεις; Αν έρθει μπροστά σε όλους, σε αγκαλιάσει και πάει να σε
φιλήσει στα χείλη, τι θα κάνεις;
Ο Αντρέας πήρε μια ρουφηξιά από την πίπα του κι έμεινε σιωπηλός. Ο Χάρης ήθελε να τον πιέσει
κι άλλο.
- Είσαι στη γραμμή του check in. Μπροστά σου είναι ένας γνωστός Θεσσαλονικιός. Πίσω σου είναι
ένας καθηγητής ψυχολογίας στο Αριστοτέλειο που γνωρίζεστε. Έρχεται λοιπόν η πιτσιρίκα και θέλει να
σε φιλήσει στο στόμα. Τι κάνεις;
- Χάρη. Δεν μου κάνει καλό αυτή η κουβέντα. Θέλω να πάω για ύπνο. Να σε αποχαιρετίσω τώρα;
- Τρελάθηκες καρντάση; Ξέρεις πόσο στεναχωριέμαι που θα φύγεις;
- Μα ξυπνάω στις 6:00.
- Χαίρομαι που μου το είπες. Ο καφές θα είναι έτοιμος. Και φρέσκος!
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42. Η Επιστροφή στην Αθήνα
Ο Αντρέας μπήκε στο γραφείο του την Κυριακή το πρωί στις 9.30. Ο χώρος μύριζε καθαριότητα. Είχε
ειδοποιήσει δυο μέρες πριν τη Μαρία, ότι επιστρέφει την Κυριακή. Άφησε τα πράγματά του στο
πάτωμα, κάθισε στον καναπέ και άναψε την πίπα του. Είχε να καπνίσει πολλές ώρες. Δεν ήθελε ν’
ανοίξει ακόμα τον τηλεφωνητή και τον υπολογιστή του. Σηκώθηκε, έφτιαξε έναν καφέ και επανήλθε
στον καναπέ.
Γύρω στις 10 έλαβε μήνυμα από την Έλενα. Τον ρωτούσε αν έφθασε καλά. Της απάντησε τυπικά,
αλλά αμέσως. Αφού ήπιε τον καφέ του, πήγε προς το γραφείο. Βρήκε μια στοίβα λογαριασμούς. Τον
έπιασε δύσπνοια. Πάνω από τους λογαριασμούς ήταν τα κλειδιά του σπιτιού κι ένα σημείωμα από τη
Νάνσυ: «Καλή τύχη...». Δεν ήξερε αν θέλει να ανοίξει τους λογαριασμούς ή να γίνει
...στρουθοκάμηλος. Προτίμησε το δεύτερο.
Με αφορμή το σημείωμα της Νάνσυ ανέβηκε στο σπίτι. Μύριζε κλεισούρα. Άνοιξε τα παράθυρα να
μπει αέρας και φως. Η Νάνσυ είχε πάρει πολλά πράγματα. Άφησε το διπλό κρεβάτι, το ψυγείο, ένα
ξύλινο τραπέζι με δύο καρέκλες κι έναν καναπέ. Το σπίτι ήταν καθαρό, αλλά ...έρημο.
Ο Αντρέας έκανε ένα γύρο να δει τι γίνεται. Στο κρεβάτι βρήκε κι άλλους λογαριασμούς! Στον
κάτω όροφο οι λογαριασμοί ήταν του γραφείου. Στον πάνω ήταν του σπιτιού. Τον έπιασε πάλι άγχος.
Τους πήρε και κατέβηκε στον κάτω όροφο αφήνοντας μερικά παράθυρα ανοιχτά.
Όταν μπήκε στο γραφείο βρήκε μια αναπάντητη κλίση από την Έλενα. Στην κατάσταση που ήταν
ήθελε να ξεφύγει από τις σκέψεις. Έτσι, της τηλεφώνησε.
- Γιατί δεν απαντούσες;
- Τι ερώτηση είναι αυτή Έλενα;
- Γιατί δεν απαντούσες;
- Ήμουν υποχρεωμένος ν΄ απαντήσω;
- Ήσουν. Αφού ξέρεις πώς νιώθω αυτές τις μέρες.
- Έλενα, έχω πολλά στο κεφάλι μου. Πες μου τι θέλεις;
- Ο Σπύρος διέδωσε ότι είμαι πόρνη κι έδωσε το κινητό μου σε φίλους του.
- Αυτό είναι σοβαρό. Μάλλον θα χρειαστείς δικηγόρο.
- Δεν θέλω δικηγόρο. Εσένα θέλω.
- Τι θέλεις από μένα;
- Να με στηρίξεις.
- Πως να σε στηρίξω; Γιατί δεν αλλάζεις κινητό;
- Θα το κάνω αύριο. Σήμερα είναι Κυριακή.
- Ωραία. Πού είναι λοιπόν το πρόβλημα;
- Νιώθω πολύ μόνη.
- Και πώς να σε στηρίξω από την Αθήνα;
- Να έρθω στην Αθήνα;
- Τι πράγμα;
- Να έρθω στην Αθήνα;
- Και το Πανεπιστήμιο;
- Έχουμε καταλήψεις. Θα είναι κλειστό για τουλάχιστον 15 μέρες.
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- Και πού θα μείνεις;
- Κοντά σου.
- Έλενα, εγώ θα κοιμάμαι στον καναπέ του γραφείου μου. Δεν έχω περιθώρια να σε φιλοξενήσω.
- Μα υπάρχει και ο πάνω όροφος.
- Πού το ξέρεις;
- Μου το είπες εσύ χθες.
- Ο πάνω όροφος είναι έρημος. Δεν θα μπορέσεις να μείνεις εκεί.
- Τουαλέτα έχει;
- Δύο.
- Κρεβάτι έχει;
- Διπλό.
- Καφετιέρα;
- Όχι.
- Στο γραφείο έχει καφετιέρα;
- Έχει.
- Κανένα πρόβλημα. Θα κατεβαίνω, θα παίρνω τον καφέ μου και θ΄ ανεβαίνω.
- Δεν μπορώ να σου απαντήσω. Μου φαίνεται δύσκολο στη φάση που είμαι: Έχω ν΄ αντιμετωπίσω
λογαριασμούς και να επαναφέρω τις συνεδρίες μου στην κατάσταση που ήταν πριν φύγω. Πώς να
στηρίξω κι εσένα;
- Εσύ δεν θέλεις στήριξη;
- Τι πράγμα;
- Δεν θέλεις στήριξη;
Ο Αντρέας έγινε ειρωνικός.
- Και βέβαια θέλω. Υπάρχει κάποιος να μου δώσει 5.000 ευρώ;
- Αντρέα. Θα σε ξαναπάρω το απόγευμα. Μέχρι τότε, σκέψου πριν μου απαντήσεις.
Το ίδιο απόγευμα.
Ο Αντρέας από την ώρα που μίλησε με την Έλενα, δεν έκανε τίποτα ουσιαστικό. Ούτε
λογαριασμούς άνοιξε, ούτε δουλειά έκανε. Κάποια στιγμή το απόγευμα πήρε ο Χάρης.
- Τι γίνεται καρντάση;
- Άστα Χάρη μου. Ένα βουνό λογαριασμοί.
- Μα ο πάτερ Αμβρόσιος σου έστειλε 2.500 ευρώ. Γιατί δεν τα δέχτηκες;
- Ίσως τώρα τα χρειαστώ.
- Τα έχω ήδη καταθέσει στο λογαριασμό σου.
- Και πού τον ξέρεις.
- Ρε συ, ντέντεκτιβ δεν είμαι;
- Σ΄ ευχαριστώ πολύ Χάρη μου. Τα έχω ανάγκη.
- Για λεφτά μην ανησυχείς. Όταν θα κλείσει η υπόθεση του βιομήχανου θα πάρεις πολύ
περισσότερα.
- Για ποιο λόγο;
- Διότι η ιδέα σου για τα ψεύτικα σχέδια, φαίνεται ότι έπιασε τόπο. Όμως, ακόμα είναι νωρίς.
Θέλεις μέχρι τότε να σε δανείσω;
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- Σ΄ ευχαριστώ. Σου υπόσχομαι αν χρειαστώ βοήθεια θα στη ζητήσω.
- Πώς είσαι;
- Σου το είπα. Σκατά με τους λογαριασμούς.
- Η Νάνσυ;
- Φευγάτη.
- Και πώς νιώθεις;
- Κενό Χάρη μου. Μετέωρος. Βέβαια, είναι ακόμα νωρίς. Λίγες ώρες είμαι στην Αθήνα.
- Και με την πιτσιρίκα τι γίνεται;
- Θέλει να έρθει στην Αθήνα.
- Και το σκέφτεσαι;
- Δεν είναι τόσο απλό. Στη φάση αυτή δεν μπορώ να το παίξω μπαμπάς.
- Βρε Αντρέα. Πανάθεμα την ψυχολογία σου. Νομίζεις ότι αυτό θέλει;
- Σαν τι να θέλει;
- Πες της να έρθει και θα δεις τι θέλει.
- Στη φάση που βρίσκομαι, ό,τι και να θέλει δεν μπορώ ν΄ αντεπεξέλθω.
- Ψυχολόγε, να σου θυμίσω ότι είσαι και άντρας;
- Μάλιστα.
- Να σου θυμίσω ότι είσαι και άντρας;
- Είμαι. Όπως διαπίστωσες, στη φάση αυτή δεν ενδιαφέρομαι για γυναίκες.
- Και με την πιτσιρίκα γιατί έγλειφες βυζάκια;
- Δεν ξέρω.
- Τη γουστάρεις και δεν το παραδέχεσαι.
- Εκείνο το βράδυ παρασύρθηκα. Όταν κατάλαβα τα ναρκωτικά ξενέρωσα.
- Το καλό που σου θέλω, πες της να έρθει. Έχεις κι εσύ ανάγκη από στήριξη. Είσαι λίγες ώρες στην
Αθήνα. Δεν ξέρεις πώς θα νιώθεις το βράδυ.
- Το ίδιο ακριβώς μου είπε κι εκείνη σήμερα το πρωί.
- Τι να σε πω; Ό,τι σε φωτίσει ο νους σου.
Μετά από αυτό το τηλεφώνημα, ο Αντρέας δεν ήξερε τι να κάνει τον εαυτό του. Πήρε τηλέφωνο
ένα φίλο και συνάδελφο.
- Ρε Αντρέα, τα νέα σου θα τα μαθαίνω από άλλους;
- Γιατί το λες αυτό;
- Ήσουν 15 μέρες στη Θεσσαλονίκη και δεν είπες κουβέντα στο φίλο σου;
- Κι εσύ πού το έμαθες.
- Αντρέα, δεν έχεις έναν μόνον φίλο. Και οι φίλοι σου επικοινωνούν μεταξύ τους. Είμαι πικραμένος
γιατί σε μια τέτοια φάση που περνάς, θα περίμενα να μου είχες πει «Κώστα μου, περνάω ζόρια».
- Δεν είχα κουράγιο ρε Κώστα.
- Χρειάζεσαι χρήματα;
- Αυτό πού το ξέρεις;
- Βρε μαλάκα, τα φόρτωσες όλα στον κόκορα και πήγες στη Θεσσαλονίκη. Πόση φαντασία θέλει
για να καταλάβω πως επιστρέφοντας θα βρεις αγγούρια;
- Κώστ με συγκινείς.
- Θυμάσαι πριν 15 χρόνια που σε άφησε η Χριστίνα;
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- Σχόλαγες από το κέντρο της Αθήνας κι ερχόσουν σπίτι μου. Πίναμε μισό μπουκάλι ουίσκι. Μου
έλεγες «βρε μαλάκα. Θα καταντήσω αλκοολικός μαζί σου».
- Πότε θα τα πούμε;
- Όποτε αποφασίσεις να έρθεις σπίτι μου.
- Κώστα, μόλις επέστρεψα. Δώσε μου λίγες μέρες.
- Σου είπα ότι επείγομαι;
Εκείνη την ώρα έλαβε ο Αντρέας ένα μήνυμα στο κινητό του. Ήταν από την Έλενα.
- Έλαβες μήνυμα κουφάλα. Γκομενάκι;
- Όχι φίλε μου. Κάτι σοβαρό θα είναι. Σε αφήνω.
- Όποτε με χρειαστείς, τα στοιχεία της ταυτότητάς μου, τα ξέρεις.
Το μήνυμα της Έλενας ήταν «μπορώ να σε πάρω;». Ο Αντρέας την πήρε αμέσως.
- Να έρθω ή να μην έρθω;
- Με το πανεπιστήμιο τι θα γίνει;
- Θα έχουμε καταλήψεις για τουλάχιστον 15 μέρες.
- Και τι θα κάνεις εδώ; Έχεις δικούς σου γνωστούς στην Αθήνα;
- Είναι η πρώτη φορά που θ΄ ανέβω.
- Μα γιατί το λέτε «ανέβω»; Η Αθήνα είναι στο Νότο.
- Θα διαβάζω και θα σου κάνω τη γραμματέα.
- Δηλαδή όλη τη μέρα θα είσαι στο σπίτι και θα διαβάζεις;
- Γιατί θέλεις να τα ξέρεις όλα απ’ την αρχή;
- Εντάξει. Να έρθεις. Μια τελευταία ερώτηση.
- Με τη μητέρα σου τι γίνεται;
- Τι να γίνεται; Μιλάμε στο τηλέφωνο. Η μάνα μου έχει τον παπά. Το πρωί, πηγαίνει δυο φορές την
εβδομάδα για να ...προσευχηθεί. Τα περισσότερα βράδια, μόλις κοιμηθεί η γιαγιά, πηγαίνει στο σπίτι
του. Μένουν δίπλα. Η μάνα μου δεν ασχολήθηκε πολύ μαζί μου. Δεν ξέρει τα μισά απ΄ όσα ξέρεις εσύ.
Και με ξέρεις τόσο λίγο.
- Ωραία. Μια τελευταία ερώτηση.
- Μα το ίδιο είπες και πριν!
- Σωστά ...
- Κάνε την ερώτηση.
- Από μένα τι περιμένεις Έλενα;
- Να με πάρεις από το αεροδρόμιο.
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43. Να και η Έλενα
Δεύτερα πρωί γύρω στις 11:00 πήρε ο Αντρέας την Έλενα από το αεροδρόμιο. Η μέρα ήταν μια από τις
μοναδικές μέρες της Αττικής. Ο Αντρέας άνοιξε το κάμπριο. Η Έλενα ενθουσιάστηκε. Δεν είχε
ξαναβρεθεί σε τέτοιο αμάξι. Καθώς πήγαιναν για το σπίτι του, η Έλενα είδε δεξιά της ένα μαγαζί που
έφτιαχνε γαλακτομπούρεκα κι ενθουσιάστηκε. Ο Αντρέας έπιασε δεξιά. Τράκαρε. Η ζημιά ήταν στα
300 ευρώ. Το γαλακτομπούρεκο όμως, το πήρε! Η Έλενα είχε μείνει άναυδη.
- Συγγνώμη. Σ΄ έκανα να πάθεις ζημιά.
- Έλενα, το μόνο που μ΄ ενδιαφέρει είναι να σου αρέσει το γαλακτομπούρεκο.
- Το μόνο που μου αρέσει είναι ότι είμαστε μαζί. Τίποτε άλλο δεν μ΄ ενδιαφέρει.
Λέγοντας αυτά του έπιασε τον δεξί του μηρό αρκετά ψηλά.
- Έλενα, να φτάσουμε πρώτα στο σπίτι; Έτσι όπως το πάμε, θα τρακάρουμε ξανά.
Σε μισή ώρα είχαν φτάσει στο σπίτι. Μπήκαν πρώτα στο γραφείο. Η Έλενα ενθουσιάστηκε.
- Τι ωραίος χώρος είναι αυτός, Είναι σαν παιδική χαρά για μεγάλους. Θα μάθω ψυχολογία εδώ!
- Δεν ξέρω τι θα μάθεις. Όμως, θα μείνεις πάνω.
- Πήγαινέ με και πάνω.
Ο Αντρέας είχε φροντίσει ο χώρος να είναι σε καλή κατάσταση. Όλα ήταν εντάξει.
- Και θα είμαι μόνη μου εδώ;
- Εγώ στον κάτω όροφο θα έχω συνεδρίες.
- Να μην βοηθήσω σαν γραμματέας;
- Δεν το είχα σκεφτεί. Αλλά γιατί;
- Τι θα κάνω όλη μέρα πάνω.; Θα μελετάω; Θα γίνει το μυαλό μου κουρκούτι. Άσε με να σε
βοηθήσω.
- Και το βράδυ;
- Αν θέλεις κάνουμε παρέα. Αν δεν θέλεις, κοιμάμαι εγώ στο διπλό το πάνω κι εσύ στον καναπέ
κάτω.
- Έλενα είναι ακόμα νωρίς. Πάρε λίγο χρόνο να προσαρμοστείς. Τα δικά μας θα τα πούμε στις 9:00
το βράδυ. Αυτό που μ΄ ενδιαφέρει, είναι τι θα φας για μεσημέρι;
- Εσύ;
- Δεν πεινάω.
- Ούτε κι εγώ.
- Εντάξει Έλενα. Θα τα πούμε πια το βράδυ.
- Και μέχρι τότε τι κάνω;
- Έχεις τον κομπιούτερ, θα γνωρίσεις το χώρο, θα διαβάσεις, κι ό,τι άλλο θέλεις.
- Τι ώρα ανοίγεις το γραφείο σου;
- Ανάμεσα σε 5.30 με 6:00.
- Θα είμαι εκεί.
- Να κάνεις τι;
- Να είμαι μαζί σου.
- Θα έχω συνεδρίες.
- Και η παρουσία μου στον κάτω όροφο εμποδίζει τις συνεδρίες; Αλλού θα είμαι εγώ, αλλού εσύ.
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- Κάνε ό,τι καταλαβαίνεις.
- Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι σου προσφέρω γραμματειακή υποστήριξη και δεν τη δέχεσαι.
Πήγαινε τώρα κάτω και τα λέμε αργότερα.
Η στάση του Αντρέα την είχε εκνευρίσει. Κατεβαίνοντας τις σκάλες, ο Αντρέας θυμήθηκε τα δέκα
χρόνια που είχε γραμματέα. Τα πράγματα ήταν πολύ πιο άνετα τότε. Τα τελευταία τρία χρόνια -που η
οικονομική κατάσταση άλλαξε- έκανε ο ίδιος τη γραμματέα. Το πιο δύσκολο ήταν να συνηθίσει να
εισπράττει τα χρήματα της συνεδρίας. Αυτό το έκανε πάντα η γραμματέας. Αρχικά ντρεπότανε, αλλά
σιγά-σιγά συνήθισε.
Μπήκε στο γραφείο του. Κοίταξε το ρολόι. Ήταν 1 παρά τέταρτο. Η πρώτη συνεδρία ήταν στις
6:00. Αναρωτήθηκε τι θα κάνει μέχρι τότε; Πήρε την Έλενα στο κινητό.
- Τρως μια πίτσα;
- Αν δεν έχει πράσινη πιπεριά.
- Κι εγώ τη σιχαίνομαι.
- Δηλαδή να κατέβω;
- Μέχρι να κατέβεις θα έχω παραγγείλει.
Σε 10 λεπτά η Έλενα ήταν κάτω. Φορούσε μια ροζ φόρμα, χοντρές ροζ κάλτσες και κρατούσε και
μια κουβέρτα. Δεν υπήρχε τίποτα προκλητικό στην εμφάνισή της. Έμοιαζε με κοριτσάκι. Κάθισε στην
αριστερή άκρη του καναπέ, όπως έκανε στο σπίτι του Χάρη. Ο Αντρέας είχε πιάσει τη δεξιά πλευρά.
Άναψε την πίπα του.
- Πού τη βρήκες αυτή την κουβέρτα;
- Έψαξα και τη βρήκα. Δεν μου είπες να εξερευνήσω το χώρο;
- Και για ποιον λόγο την έφερες; Κάνει κρύο εδώ μέσα;
Η Έλενα έβαλε τα γέλια.
- Είναι μια συνήθεια που την έχω από μικρή. Όταν θέλω να χουχουλιάσω τυλίγομαι με μια
κουβέρτα.
- Ακόμα και το καλοκαίρι;
- Όχι βρε βλαμμένο. Τότε δεν χουχουλιάζω.
«Βλαμμένο». Ο Αντρέας θυμήθηκε πως έτσι τον αποκαλούσε η Νάνσυ την εποχή του σφοδρού τους
έρωτα. Ένιωσε ανάμικτα συναισθήματα. Έτσι, άλλαξε τη συζήτηση.
- Για πόσον καιρό θα έχετε κατάληψη;
- Λένε για 15 μέρες, αλλά μπορεί να πάρει και μήνα.
- Και τι θα κάνεις όλο αυτό το διάστημα;
- Χρωστάω 3 μαθήματα. Το ένα είναι αγγούρι.
- Μη μου πεις πως είναι η στατιστική;
- Πώς το ξέρεις;!
- Ποιος τη διδάσκει;
- Η κυρία Ποτήρη.
- Ακόμα αυτή;! Αυτή την είχα κι εγώ! Μα θα έπρεπε να έχει πάρει σύνταξη.
- Παίρνει στο τέλος του έτους. Το θέμα είναι μέχρι τότε τι γίνεται; Αν δεν περάσω τη στατιστική θα
χάσω την υποτροφία.
- Πάντως με την Ποτήρη έμαθα στατιστική. Όταν πήγα στην Αγγλία ήξερα περισσότερη στατιστική
από τους Άγγλους!
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- Εγώ γιατί δεν έμαθα τίποτα; Η μόνη μου ελπίδα είναι να πάρει σύνταξη και να περάσω το μάθημα
του χρόνου. Όμως θα έχω χάσει την υποτροφία.
- Την έχεις πάρει από φόβο, ε;
- Και ποιος φοιτητής δεν τη φοβάται;
- Δεν εννοούσα την Ποτήρη. Μιλάω για τη στατιστική.
- Μη μου μιλάς για τη στατιστική.
Η Έλενα έβγαλε τα καλτσοπάπουστα που φορούσε και μάζεψε τα πόδια της στον καναπέ κάτω απ΄
την κουβέρτα. Ο Αντρέας την απολάμβανε. Θυμήθηκε τις φοιτητικές του ανασφάλειες.
- Νομίζω πως ίσως μπορέσω να σε βοηθήσω στη στατιστική.
- Και στη μαγειρική να με βοηθήσεις, για μένα είναι το ίδιο. Αρκεί να είμαι μαζί σου.
- Θα σου πω μια ιστορία. Σε όλα τα μαθήματα της Ποτήρη έπαιρνα καλούς βαθμούς. Όμως, το
τελευταίο μάθημα ήταν πολύ δύσκολο: «Πολυπαραγοντική Ανάλυση της Διακύμανσης».
- Και μόνο που το ακούω σφίγγεται το στομάχι μου.
- Λοιπόν, αφού μ΄ έκοψε 3 φορές, την τρίτη φορά πήγα και την βρήκα στο γραφείο της. Μπορεί να
ήταν αυστηρή στη βαθμολογία, αλλά ήταν πολύ ζεστή και φιλική με τους ανθρώπους. Τους φοιτητές
της τους λάτρευε. Έτσι, ακολούθησε ανάμεσά μας ο παρακάτω διάλογος:
- Κυρία Όλγα. Αν κοιτάξετε τις βαθμολογίες μου σε όλα τα προηγούμενα μαθήματα που έχω πάρει
μαζί σας...
- Ξέρω ποιος είσαι Αντρέα μου. Πες μου τι σε απασχολεί;
- Κυρία Όλγα με απασχολεί η Πολυπαραγοντική Ανάλυση της Διακύμανσης. Είναι η τρίτη φορά
που κόπηκα σ΄ αυτό το μάθημα.
- Το ξέρω. Εγώ σ΄ έκοψα. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται φοιτητές που έχουν τη μισή σου
αξία να το περνάνε με τη μια κι εσύ να έχεις κοπεί 3 φορές. Αυτό μπορείς να μου το εξηγήσεις, μια και
σπουδάζεις ψυχολογία;
- Αν κάποιος μπορέσει να μου εξηγήσει την Πολυπαραγοντική Ανάλυση της Διακύμανσης.
- Εκεί είναι το πρόβλημα σου παιδί μου;
- Κυρία Όλγα σας ορκίζομαι διαβάζω και δεν καταλαβαίνω τίποτα.
Έβαλε τα γέλια.
- Άκου: Απόψε το βράδυ θα φάμε λαγό στιφάδο. Ήταν να έρθουν και δυο φίλοι μας, αλλά το
ακυρώσανε. Έλα στις 9:00 το βράδυ να φάμε μαζί και μετά, ο άντρας μου θα σου εξηγήσει την
Πολυπαραγοντική Ανάλυση της Διακύμανσης μέσα σε μισή ώρα!
- Μα ...κυρία Όλγα ...δεν μπορώ να δεχθώ.
- Μη λες βλακείες. Σου γράφω τη διεύθυνσή μου. Στις 9:00 να είσαι εδώ. Φέρε κι ένα φρέσκο ψωμί
από τον διπλανό φούρνο.
Όταν ο Αντρέας ολοκλήρωσε την αφήγηση η Έλενα τον κοίταζε σαν να είχε ακούσει ένα
παραμυθάκι. Στα μάτια της έλαμψε μια σπίθα αισιοδοξίας.
- Για τη στατιστική μην ανησυχείς. Αρκεί να ξοδεύουμε 1,5 ώρα την ημέρα να σου κάνω μάθημα.
Αν διαβάζεις κι από μόνη σου για 1,5 ώρα και λύνεις και κάποιες ασκήσεις, την Ποτήρη μέχρι το
Δεκέμβρη την έχεις καθαρίσει. Άλλωστε η στατιστική που κάνετε εσείς είναι πολύ απλή.
- Θα τα καταφέρω;
- Τι σου λείπει;
- Τα μαθηματικά τα φοβάμαι.
178

179
- Κατάλαβα. Είσαι από εκείνα τα παιδιά που διάλεξαν ψυχολογία για ν΄ αποφύγουν τα μαθηματικά.
Κούνια που τους κούναγε.
- Δεν είναι μόνο αυτό. Προσπαθώ να διαβάσω, αλλά δυσκολεύομαι να συγκεντρωθώ.
- Τι σ΄ εμποδίζει;
- Ε... όλα αυτά που συμβαίνουν: Οι καταλήψεις, ο Σπύρος...
- Και με το θέμα αυτό τι έκανες;
- Σήμερα το πρωί άλλαξα νούμερο. Οι μόνοι που το έχουν είναι η μάνα μου, εσύ κι ο Χάρης.
- Ο Χάρης;
- Του το έδωσε η μάνα μου. Ήξερε πως είχε ανακατευτεί με την υπόθεσή μου και ήθελε να τον
κρατήσει ενήμερο.
- Και πότε έγιναν όλ΄ αυτά;
- Η τηλεφωνική εταιρεία ανοίγει στις 9:00. Ήμουν εκεί στις 9:05. Δεν υπήρχε ψυχή. Μέσα σε 20
λεπτά είχα κάνει την αλλαγή. Πήρα ένα ταξί και πήγα στο αεροδρόμιο. Στη διαδρομή ενημέρωσα τη
μητέρα μου. Εσένα δεν σ΄ ενημέρωσα γιατί ήξερα πως θα με περίμενες στο αεροδρόμιο. Αν δεν ήσουν
εκεί, το τηλέφωνό σου το είχα.
Στο μεταξύ ήρθε η πίτσα. Η Έλενα πεινούσε περισσότερο απ΄ όσο νόμιζε. Ο Αντρέας
εξακολουθούσε να μην μπορεί να φάει πάνω από 2 κομμάτια. Τα υπόλοιπα 6 τα έφαγε η Έλενα. Ο
Αντρέας κατάλαβε ότι χρειάζεται να είναι πιο ευαίσθητος και πιο προσεκτικός μαζί της.
Μόλις η Έλενα έφαγε την πίτσα, τράβηξε την κουβέρτα μέχρι τη μύτη της. Ο Αντρέας έβλεπε δυο
παιδικά μάτια που τον κοίταζαν μ΄ εμπιστοσύνη και θαυμασμό.
- Σε πήρε ο Χάρης;
- Για ποιο λόγο να με πάρει; Επειδή η μάνα μου του έδωσε το κινητό μου;
- Όχι. Θα περίμενα να το κάνει από καθαρό επαγγελματικό ενδιαφέρον.
Εκείνη τη στιγμή χτύπησε το κινητό του Αντρέα. Ήταν ο Χάρης.
- Πώς πάνε τα πράγματα καρντάση; Ήρθε η πιτσιρίκα;
Η Έλενα τον άκουσε κι έβαλε τα γέλια.
- Συγγνώμη καρντάση, δεν ήθελα να ενοχλήσω.
- Δεν ενοχλείς. Τρώμε μια πίτσα. Σου στέλνει χαιρετίσματα.
- Δεν σε πήρα γι΄ αυτό το λόγο. Σήμερα που είναι Δευτέρα θα κυκλοφορήσει στην αγορά η
Βουλγάρικη εταιρεία το αερόθερμο που βασίζεται στο ελαττωματικό σχέδιο. Σε ένα μήνα το πολύ θα
έχουμε μαντάτα.
- Και τι σημαίνει αυτό για μας Χάρη μου;
- Άσε να συμβεί και θα σου πω. Πάντως θα ξαλαφρώσεις οικονομικά, όσο δεν φαντάζεσαι.
- Από το στόμα σου και... Με τη Λένα τι γίνεται;
- Κλείνω. Έχω πολύ δουλειά. Τα λέμε άλλη ώρα.
- Πες μου τουλάχιστον κάτι!
- Την Παρασκευή πάει με τον τέως στο Λιτόχωρο.
- Κι εσύ πώς νιώθεις;
- Κλείνω. Άλλη ώρα Αντρέα.
Ο Αντρέας κοίταξε την Έλενα.
- Το΄ κλείσε.
- Η Λένα είναι η κοπέλα του;
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- Ναι. Πού το ξέρεις;
- Αφού μιλάει τόσο δυνατά που είναι σαν ανοιχτή ακρόαση.
- Έχεις δίκιο. Γι΄ αυτό κρατάω το τηλέφωνο 10 πόντους μακριά απ΄ το αυτί μου.
Η Έλενα γέλασε και κατέβασε το κουβερτάκι. Η ώρα είχε πάει 2:30. Ο Αντρέας συνήθιζε να
κοιμάται για μιάμιση ώρα το μεσημέρι. Συνήθως 3:00 με 4:30. Μετά την πίτσα και την κουβέντα με
την Έλενα, γλάρωσε.
- Έλενα, θα ξαπλώσω για λίγο.
- Εννοείς να πάω πάνω;
- Δεν ξέρω αν θέλεις κι εσύ να ξαπλώσεις.
- Αν θέλω λέει; Είμαι από το πρωί στο πόδι. Να ξαπλώσω στον καναπέ;
- Κι εγώ να πάω πάνω;
- Γιατί; Δεν έχεις κρεβάτι εδώ;
- Ο καναπές γίνεται κρεβάτι, αλλά δεν μπορώ να τον ανοίξω όταν έχω επισκέπτη στις 6:00.
- Δίκιο έχεις. Να πάμε και οι δύο πάνω;
Ο Αντρέας την κοίταξε μ΄ ένα βλέμμα που την ανάγκασε να πει,
- Θα είμαι καλό παιδί. Δεν θα σε πειράξω καθόλου. Σου δίνω το λόγο μου.
Από τα μάτια της και τον τόνο της φωνής της ο Αντρέας κατάλαβε ότι αυτά που λέει τα εννοεί.
- Εντάξει. Πάρε την κουβέρτα σου και πάμε πάνω.
Δεν πρόλαβε να το πει και ή Έλενα είχε σκαρφαλώσει πάνω του σαν μαϊμουδάκι.
- Κάτσε βρε κι έχω φάει.
- Σιγά το φαγητό.
- Θα πάμε πάνω ή θα πας μόνη σου;
- Καλά «μαμά».
Ο Αντρέας κατάπιε τη γλώσσα του. Είχανε φτάσει στο κρεβάτι. Η Έλενα έπιασε τη δεξιά πλευρά
του κρεβατιού και ο Αντρέας την αριστερή.
- Αντρέα, σε πειράζει να μην κλείσουμε τα παντζούρια;
- Καθόλου. Μ΄ αρέσει κιόλας. Η Νάνσυ ήθελε τα παντζούρια κλειστά. Αυτό μ΄ έπνιγε. Άστα όμως
αυτά τώρα για να κοιμηθούμε και λίγο.
- Σκάω και κοιμάμαι.
- Σε προειδοποιώ πως θα σηκωθώ στις 5:00. Έχει πάει 3:30.
- Εγώ μπορεί να σηκωθώ νωρίτερα. Δεν θα σ΄ ενοχλήσω.
- Καλό ύπνο.
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44. Μια φθινοπωρινή καταιγίδα
Ο Αντρέας ξύπνησε από μόνος του στις πέντε παρά πέντε. Είχε ένα καταπληκτικό βιολογικό ρολόι.
Ήξερε ότι ο ύπνος είναι σε κύκλους των 90 λεπτών. Αν κοιμηθείς για μεσημέρι κάτω από 30 λεπτά, ο
οργανισμός σου δεν προλαβαίνει να ξεκουραστεί. Αν κοιμηθείς πάνω από 90 ξυπνάς βαρύς κι
ασήκωτος διότι αρχίζει ο κύκλος του βαθύτερου ύπνου.
Η Έλενα κοιμόταν του καλού καιρού. Δεν την ενόχλησε. Έφυγε αθόρυβα και κατέβηκε στο γραφείο
του. Τακτοποίησε πρόχειρα τους χώρους, ντύθηκε πιο επαγγελματικά, έφτιαξε καφέ και κάθισε στο
γραφείο του. Βρήκε 3 μηνύματα στον τηλεφωνητή. Ανταποκρίθηκε κι έκλεισε 3 συνεδρίες για την
επόμενη μέρα.
Γύρω στις 7:00 είχε ολοκληρώσει τη συνεδρία μ΄ έναν άντρα 35 ετών. Μέχρι να πληρωθεί, ν΄
ανανεώσει τη συνεδρία και να κρατήσει σημειώσεις είχε έρθει η επόμενη επισκέπτρια που ήταν μια
φοιτήτρια αρχιτεκτονικής. Είχε φτάσει 26 ετών και είχε κολλήσει στο πτυχίο.
Στις 7:30 - κι ενώ η συζήτηση είχε ανάψει - άνοιξε η Έλενα την πόρτα του δωματίου που γινόταν η
συζήτηση χωρίς καν να χτυπήσει, έχωσε τη μούρη της και
- Υπάρχει φρέσκος καφές;
Του Αντρέα του ήρθε το αίμα στο κεφάλι. Προτίμησε όμως το δρόμο της ειρωνείας.
- Στην απέναντι πλευρά του δρόμου και 20 μέτρα δεξιά υπάρχει ένα καφεκοπτείο, της είπε
χαμογελαστά.
Η Έλενα χλώμιασε. Συνειδητοποίησε τη γκάφα της, ζήτησε συγνώμη κι έφυγε. Όπως
απομακρύνθηκε ακούστηκαν αναφιλητά. Η κοπέλα με την οποία είχε τη συνεδρία τον ρώτησε.
- Κόρη σας είναι;
- Όχι, είναι κόρη μιας φίλης μου από τη Θεσσαλονίκη. Τη φιλοξενώ για λίγες μέρες. Είναι
φοιτήτρια ψυχολογίας και της κάνω μάθημα στη στατιστική.
- Κύριε Αντρέα. Νιώθω άσχημα απέναντι στην κοπέλα. Όταν έφευγε την άκουσα να κλαίει. Πρέπει
να ντροπιάστηκε.
- Και τι θέλεις να κάνω;
- Δεν μπορούμε να την καλέσουμε στη συνεδρία;
- Να κάνει τι; Αυτή καφέ ήθελε.
- Αφού είναι φοιτήτρια ψυχολογίας. Θα της κάνει καλό.
Ο Αντρέας το σκέφτηκε.
- Ίσως. Πάω να τη φωνάξω. Ο Αντρέας βρήκε την Έλενα ξαπλωμένη στον καναπέ του πάνω
διαμερίσματος να κλαίει απαρηγόρητα. Κάθισε στην άκρη και την αγκάλιασε τρυφερά. Η Έλενα τον
κοίταξε με απορία.
- Έλα μαζί μου κάτω.
- Έτσι όπως είμαι;
- Έτσι όπως είσαι. Έλα. Πάμε.
Της έπιασε αποφασιστικά το χέρι. Τον ακολούθησε.
Όταν μπήκαν στο δωμάτιο η κοπέλα σηκώθηκε, αγκάλιασε και φίλησε σταυρωτά την Έλενα. Η
Έλενα τα είχε χαμένα. Ο Αντρέας την προέτρεψε να καθίσει.
- Κάθισε. Θέλεις καφέ;
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Η Έλενα γέλασε.
- Να πάω να βάλω;
- Μα δεν είναι φρέσκος...
- Πλάκα κάνω. Δεν πάω πουθενά. Αλλά, γιατί είμαι εδώ;
- Διότι η Εμμανουέλα έκρινε ότι μια και είσαι φοιτήτρια ψυχολογίας η παρουσία σου ίσως της
κάνει καλό.
- Και τι πρέπει να κάνω;
- Έχεις βρεθεί ποτέ σε επαγγελματική συνεδρία;
- Ούτε στον ύπνο μου.
- Ωραία. Θα μείνεις σιωπηλή κι αν νιώσεις την ανάγκη να πεις κάτι το λες. Η Εμμανουέλα είναι
φοιτήτρια αρχιτεκτονικής. Έχει φτάσει 26 ετών και έχει κολλήσει στο πτυχίο.
- Όπως εγώ στη στατιστική, ε;
- Έλενα, θα σου το πω αλλιώς: Άνοιξε τ΄ αυτιά σου και δάγκωσε τη γλώσσα σου.
- Τι πρόβλημα έχεις με τη στατιστική; ρώτησε η Εμμανουέλα την Έλενα.
Η Έλενα κοίταξε τον Αντρέα.
- Άστο σε μένα, της είπε ο Αντρέας και συνέχισε προς την Εμμανουέλα: Τη διπλωματική την κάνεις
μόνη σου ή με άλλους;
- Είμαστε τρεις: Ο ένας έχει πιάσει δουλειά σαν σχεδιαστής και δεν έχει χρόνο. Η άλλη είναι
ερωτευμένη μ΄ έναν από την Καρδίτσα και όλη την ώρα εκεί είναι.
- Δηλαδή καλείσαι να κάνεις δουλειά για τρεις.
- Έτσι φαίνεται. Είναι και οι δύο αδιάφοροι.
- Πόσον καιρό κρατάει αυτό το βιολί;
- Τρία χρόνια. Τέλειωσα τα μαθήματα στα 23. Έχω φτάσει 26 και δεν πάρει ακόμα πτυχίο!
Άρχισε να κλαίει. Η Έλενα πήγε και την αγκάλιασε. Του Αντρέα του ήρθε κάτι να πει αλλά, από
διαίσθηση έμεινε σιωπηλός. Καθώς οι κοπέλες ήταν αγκαλιασμένες άρχισαν να κλαίνε με λυγμούς και
οι δύο. Πιθανόν για διαφορετικούς λόγους η καθεμία. Ο Αντρέας σηκώθηκε και τις άφησε για λίγο
μόνες. Όταν επέστρεψε σε 10 λεπτά, η Εμμανουέλα έδειχνε πολύ καλύτερα.
- Κύριε Αντρέα, η Έλενα με βοήθησε πολύ. Κατάλαβα ό,τι είμαι κορόιδο.
- Χαίρομαι Εμμανουέλα που το κατάλαβες. Λυπάμαι γι΄ αυτό που κατάλαβες… Όμως, έχουμε
χρόνο να συζητήσουμε κι άλλο.
- Δεν χρειάζεται κύριε Αντρέα. Τα λέμε την ερχόμενη εβδομάδα.
Στην έξοδο ο Αντρέας είδε την Εμμανουέλα με την Έλενα ν΄ ανταλλάσσουν τηλέφωνα. Μόλις
έκλεισε η πόρτα, ο Αντρέας πήγε και κράτησε σημειώσεις. Όταν επέστρεψε βρήκε την Έλενα να
καπνίζει στον καναπέ. Αρχικά ήθελε να την κατσαδιάσει για διάφορα. Θυμήθηκε όμως την υπόσχεση
που είχε δώσει στον εαυτό να είναι πιο ευαίσθητος μαζί της και το γύρισε …στο Καλαματιανό.
- Ώστε αυτή ήταν πρώτη σου εμπειρία.
- Συγγνώμη για τον καφέ.
- Μια χαρά τα πήγες. Εντόπισες την υποχωρητικότητά της.
- Δεν με ειρωνεύεσαι Αντρέα.
- Η αλήθεια είναι ότι το έχω κάνει αυτό και σου ζητώ συγγνώμη. Τώρα σου μιλάω σοβαρά.
Εντυπωσιάστηκα. Μείνατε μόνες 10 λεπτά και τη συνέφερες.
- Πόσο ευτυχισμένη νιώθω Αντρέα.
182

183
Όρμηξε και κάθισε πάνω του. Ο Αντρέας με το που ένιωθε το να τον ακουμπάει το σώμα της τον
διαπερνούσε ηλεκτρικό γιασεμί... Έμεινε σιωπηλός, τύλιξε το χέρι του γύρω από τη μέση της κι
ακούμπησε το κεφάλι του στον ώμο της. Η Έλενα αναθάρρησε.
- Θα με πας πουθενά απόψε;
- Όταν έφτιαχνα καφέ το απόγευμα, άκουσα πως περιμένουμε καταιγίδες.
- Είναι 9 παρά τέταρτο. Τι θα κάνουμε μέχρι να πάμε για ύπνο;
- Εξαρτάται πού τοποθετείς το «πάμε για ύπνο».
- Πάντως εγώ δε νυστάζω καθόλου.
- Πεινάς;
- Πολύ!
- Θέλεις να πάμε στο mini market που είναι απέναντι και να πάρουμε τα υλικά για μια μακαρονάδα;
Η Έλενα πετάχτηκε πάνω.
- Σούπερ! Πάω δυο λεπτά να ντυθώ και φύγαμε.
- Τι να ντυθείς παιδί μου; Παπούτσια να βάλεις.
- Και ποιος θα μαγειρέψει;
Εκεί, ο Αντρέας ήταν κάθετος.
- Εγώ!
Όταν βγήκαν για το μίνι μάρκετ κατάλαβαν πως ο καιρός θ΄ αγρίευε. Ήδη ένιωθαν ένα σπρέι από
ψιχάλες κι ο αέρας ήταν κρύος και δυνατός.
Την ώρα που έφτιαχναν τη μακαρονάδα κουβέντιασαν για την Εμμανουέλα.
- Και πώς θα την βοηθήσεις Αντρέα για να ολοκληρώσει τη διπλωματική στης.
- Θα την υπνωτίσω.
- Έλα τώρα. Μη μου κάνεις πλάκα.
- Δεν σου κάνω πλάκα. Θα την κάνω να ξεχάσει ότι έχει άλλους δύο συνεργάτες και θα
ολοκληρώσει την εργασία μόνη της.
- Και πώς θα το κάνεις αυτό;
- Μου πιάνεις σε παρακαλώ το σουρωτήρι; Είναι σ΄ αυτό το ντουλάπι.
- Εγώ πάντως πιστεύω ότι το πρόβλημα της μοιάζει με το δικό μου.
- Έχεις μπερδέψει τη στατική μελέτη με τη στατιστική.
- Πάλι με ειρωνεύεσαι.
Ο Αντρέας σούρωσε τα μακαρόνια και την πήρε αγκαλιά. Η Έλενα είχε τυλιχτεί γύρω του κι
έλιωνε. Κανονικά στη φάση αυτή θα περιμέναμε να φιληθούν, αλλά κανένας

απ΄ τους δύο δεν

τόλμησε.
- Δεν είχα πρόθεση να σε ειρωνευτώ. Απλά χιούμορ έκανα.
- Πού θα φάμε;
- Στο τραπεζάκι που είναι μπροστά στον καναπέ. Είναι μικρό, αλλά θα μας χωρέσει.
- Να το στρώσω;
- Τι θα πει να το στρώσεις;
- Να βάλω ένα τραπεζομάντιλο, να βάλω κουτάλια και πιρούνια.
- Αν βρεις τραπεζομάντιλο. Η Νάνσυ τα πήρε όλα κι έφυγε.
- Που να ψάξω;
- Κανονικά θα έπρεπε να είναι σ΄ εκείνο το συρτάρι.
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Η Έλενα άνοιξε το συρτάρι.
- Κι όμως υπάρχει τραπεζομάντιλο! Σούπερ. Άσε με να κάνω κι εγώ κάτι. Τα κάνεις όλα μόνος σου.
- Κάνε ότι θέλεις Ελενίτσα μου.
- Ελενίτσα;
Τα μάτια της Έλενας είχαν βουρκώσει.
- Έτσι με φώναζε ο πατέρας μου.
Ο Αντρέας έσπευσε να την αγκαλιάσει. Αυτή τη φορά η Έλενα αντέδρασε διαφορετικά.
- Πάω να στρώσω το τραπέζι. Τι θα πιούμε;
- Θα έλεγα παγωμένο άσπρο κρασί.
- Και πού θα το βρούμε;
- Είναι στο ψυγείο του γραφείου. Πάω να το φέρω.
- Μην αργήσεις. Άκουσα μπουμπουνητά και φοβάμαι.
Μέχρι να επιστρέψει ο Αντρέας η Έλενα είχε στρώσει ένα πολύ καλόγουστο τραπέζι. Μέχρι και
κεριά ανακάλυψε και, φυσικά, τα άναψε. Ο Αντρέας εντυπωσιάστηκε.
- Είσαι θησαυρός.
- Δεν είμαι θησαυρός. Είμαι ευτυχισμένη που είμαι κοντά σου.
- Πώς σου φαίνεται το κρασί;
- Φανταστικό... Καλά, μαγειρεύεις τέλεια!
- Δεν είναι λίγο καυτερή;
- Είναι, αλλά μ΄ αρέσει.
Εκείνη τη στιγμή έγινε μια λάμψη που έκανε τη νύχτα μέρα. Η Έλενα όρμηξε στην αγκαλιά του. Η
μισή μακαρονάδα από το πιάτο του χύθηκε στο πάτωμα. Η Έλενα σηκώθηκε έντρομη. Η αντίδρασή της
θύμισε στον Αντρέα τη σκηνή με την Εμμανουέλα.
- Δυο λεπτά. Θα τα μαζέψω.
Ο Αντρέας την άρπαξε από το χέρι και την τράβηξε στον καναπέ. Κατάλαβε ότι είχε φοβία με τις
αστραπές.
- Δεν θα πας πουθενά. Κάτσε εδώ. Όσο θ’ αστράφτει και βροντάει θα παίξουμε ένα παιχνίδι: Θα
προβλέπουμε πότε θ΄ ακουστούν οι βροντές.
- Δεν καταλαβαίνω.
- Κοίτα έξω από το παράθυρο. Μόλις δεις μια λάμψη υπολογίζεις πότε θ΄ ακουστεί το μπουμ. Την
ώρα που πιστεύεις ότι θ΄ ακουστεί, μου ακουμπάς το γόνατο με το δάχτυλο. Το ίδιο κάνω κι εγώ.
Όποιος πέσει πιο κοντά, παίρνει έναν πόντο.
Με τη μέθοδο αυτή η Έλενα έφαγε ήρεμα όλη τη μακαρονάδα της. Ήπιε και 3 ποτήρια κρασί και
γλάρωσε. Ο Αντρέας έβαλε ένα μικρό συμπλήρωμα από μακαρόνια κι αφού χόρτασε, άναψε την πίπα
του. Η Έλενα είχε κουρνιάσει στην άλλη άκρη του καναπέ και είχε τυλιχτεί με το κουβερτάκι της. Ο
Αντρέας τη χάζευε σιωπηλός. Είχε πιει κι εκείνος τρία ποτήρια. Έτσι, ανάμεσά τους υπήρχε
...βιολογικός συγχρονισμός.
Η καταιγίδα ήταν πολύ έντονη. Αστραπές, βροντές, αέρας, βροχή σα χαλάζι και μια βοή που τα
τύλιγε όλα σ΄ ένα σκηνικό θρίλερ. Κάποια στιγμή πρέπει να έσκασε κοντά τους ένας κεραυνός. Ο
κρότος ήταν αλλιώτικος. Η Έλενα χώθηκε με το κουβερτάκι της στην αγκαλιά του Αντρέα. Άφησε την
πίπα του στην άκρη. Την υποδέχθηκε στην αγκαλιά του. Είχε τραβήξει τα μανίκια της φόρμας του
μέχρι τους αγκώνες.
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- Τι ωραία μπράτσα είναι αυτά;!
- Τι έχουν;
- Φοβερή γράμμωση.
- Μπα; Ξέρεις και τη γράμμωση;
- Μη μου τη σπας.
Η Έλενα τρίφτηκε πάνω του και ακούμπησε το κεφάλι της κοντά στο λαιμό του. Ο Αντρέας ένιωθε
την αναπνοή της στο λαιμό του. Οι τρίχες στα μπράτσα του είχαν σηκωθεί όρθιες. Μόλις το είδε αυτό η
Έλενα πέρασε στην ...επίθεση.
- Δεν θα μ΄ αφήσεις μόνη Αντρέα μου. Ναι;
- Ούτε στον ύπνο σου.
- Μα αυτό ακριβώς εννοώ. Θέλω να κοιμηθούμε μαζί.
- Κι εγώ το θέλω.
- Πάμε στο κρεβάτι; Εδώ είναι άβολα.
- Φύγαμε. Μόνο να μαζέψω τα μακαρόνια από το πάτωμα.
- Άστο θα το κάνω εγώ αύριο.
Κουκουλώθηκαν και οι δύο με τις φόρμες τους κάτω από το πάπλωμα. Το θέαμα από το παράθυρο
ήταν φαντασμαγορικό. Αγκαλιάστηκαν σφιχτά. Η Έλενα είχε το κεφάλι της στον δεξί του ώμο και τον
είχε καβαλήσει με το δεξί της πόδι. Εκείνος είχε περάσει το δεξί του χέρι κάτω από τη μέση της και με
τα δάχτυλά του της χάιδευε τη σπονδυλική στήλη. Ανάμεσα στον 3 ο και 5ο οσφυϊκό σπόνδυλο
βρίσκεται το κέντρο της σεξουαλικής διέγερσης!
Όμως, άλλο πράγμα η θεωρία κι άλλο η πράξη. Η Έλενα δεν έδειχνε δείγματα κάποιας διέγερσης.
Πιο πολύ ήταν ένα κοριτσάκι που φοβάται τις βροντές και θέλει ένα «μπαμπά» να την προστατεύσει.
Μερικές φορές τα πράγματα λειτουργούν ανάποδα. Χάιδευε τη σπονδυλική στήλη της Έλενας,
αλλά αυτός την έπαθε τη διέγερση! Με μια αποφασιστική κίνηση έβαλε το αριστερό του χέρι κάτω από
τη φόρμα της και της έπιασε το στήθος. Τη στιγμή εκείνη έσκασε μια βροντή. Η Έλενα
μεταμορφώθηκε. Όρμηξε στα χείλη του. Ο Αντρέας είχε λιώσει. Οι αστραπές και οι βροντές συνέχιζαν
ασταμάτητα.
Μέχρι να πεις «κύμινο» ήταν και οι δύο γυμνοί. Όταν ο Αντρέας μπήκε μέσα της, έχασε το κόσμο.
Δεν είχε νιώσει ποτέ στη ζωή του τόση γλύκα. Κάνανε έρωτα όλη νύχτα. Το πρωί, μόλις κοιταχτήκαν
κάνανε έρωτα άλλη μια φορά. Ήταν και οι δύο σε ...πελάγη ευτυχίας.
Ο Αντρέας σηκώθηκε, έκανε ένα ντους και ντύθηκε για να κατέβει στο γραφείο. Η Έλενα παρέμενε
ξαπλωμένη και τον κοίταζε μ΄ ένα λάγνο και αγαπησιάρικο βλέμμα.
- Αν θέλεις καφέ, εδώ δεν έχουμε καφετιέρα. Θα χρειαστεί να κατέβεις κάτω. Τον θέλεις και
φρέσκο!
- Μ΄ αγαπάς;
- Τι ερώτηση είναι αυτή;
- Με θέλεις κοντά σου;
- Με χίλια.
Η Έλενα γύρισε την πλάτη της.
- Θα χουζουρέψω λίγο και θα κατέβω.
Ο Ανδρέας θαύμασε για λίγο το ...θέαμα και αποχώρησε.
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45. Απρόσκλητες επισκέψεις.
Ο Αντρέας κατέβηκε στο γραφείο στις 10:30 νιώθοντας πολύ ευδιάθετος. Έφτιαξε καφέ. Τραγουδούσε.
Η ζωή, του φαινόταν πιο απλή. Είχε μια συνεδρία στις 11:00 και ήθελε ν΄ ανεβάσει τον καφέ στην
Έλενα έγκαιρα.
Καθώς γινότανε ο καφές βρήκε ένα μήνυμα στον τηλεφωνητή του. Το ραντεβού των 11:00 είχε
ακυρωθεί. Ο Αντρέας χάρηκε. Πήρε τον καφέ και ανέβηκε πάνω. Η Έλενα ήταν όρθια και γυμνή.
- Σου έφερα φρέσκο καφέ.
Η Έλενα πήρε το φλιτζάνι από το χέρι του και το ακούμπησε στο τραπέζι. Φιληθήκανε με πάθος. Ο
Αντρέας την τράβηξε στον καναπέ. Άρχισαν να κάνουν έρωτα όταν ακούσανε να χτυπάει το κουδούνι
του κάτω ορόφου. Ο Αντρέας ντύθηκε πρόχειρα και κατέβηκε. Ήταν η Νάνσυ!
- Δεν περίμενα ότι θα ήσουν πάνω. Δεν έχεις συνεδρία;
- Ακυρώθηκε και ανέβηκα να τακτοποιήσω μερικά πράγματα.
- Ωραία. Πάω κι εγώ πάνω να μαζέψω τα υπόλοιπα που άφησα.
Ο Αντρέας τα ΄χασε. Η Νάνσυ κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά.
- Τι συμβαίνει;
- Είναι πάνω μια κοπέλα.
- Καινούργια γκόμενα;
- Όχι δική μου. Του Χάρη.
- Του Χάρη; Μα αυτός έχει τη Λένα!
- Χωρίσανε.
- Πριν τρεις μέρες μίλησα μαζί της. Δεν μου είπε κάτι τέτοιο.
- Τα χαλάσανε προχθές.
- Και πότε πρόλαβε και βρήκε καινούργια;
- Την ήξερε από πριν.
- Και τι δουλειά έχει στην Αθήνα;
- Νάνσυ αρκετά κράτησε η ανάκριση.
Ο Αντρέας τηλεφώνησε στην Έλενα.
- Έλενα έχει έρθει η τέως σύζυγος μου και θέλει να πάρει μερικά πράγματα. Θ΄ ανέβω κι εγώ μαζί
της. Σε πέντε λεπτά θα είμαστε πάνω.
- Και γιατί την ειδοποίησες;
- Για να φορέσει το βρακί της!
Η Έλενα συμμάζεψε ό,τι μπορούσε, σουλουπώθηκε, ακούμπησε μερικά βιβλία της στο τραπεζάκι
και περίμενε. Μόλις μπήκε η Νάνσυ βρήκε την Έλενα καθισμένη στον καναπέ να προσποιείται ότι
διαβάζει.
- Ώστε εσύ είσαι η καινούργια κοπέλα του Χάρη.
- Ποιανού;
- Η Νάνσυ κοίταξε τον Αντρέα.
- Δεν είναι ακριβώς κοπέλα του.
- Και τι δουλειά έχει εδώ μέσα;
- Ήρθα για τη στατιστική.
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Ο Αντρέας έπιασε την Έλενα απ΄ το μπράτσο.
- Πάμε κάτω. Νάνσυ, μάζεψε αυτά που θέλεις και πήγαινε στο καλό.
Ο Αντρέας εξήγησε στην Έλενα τι έγινε.
- Πάλι γκάφα έκανα.
- Δεν έκανες καμία γκάφα. Αιφνιδιαστήκαμε και οι δυο.
Κάποια στιγμή ακούστηκε να κλείνει με δύναμη η εξώπορτα το πάνω σπιτιού. Η Νάνσυ δεν μπήκε
στον κόπο ούτε να χαιρετίσει. Ο Αντρέας κοίταξε πονηρά την Έλενα.
- Να συνεχίσουμε το μάθημα από εκεί που το είχαμε αφήσει;
Πιάστηκαν χέρι - χέρι και ανέβηκαν γρήγορα τις σκάλες. Η εξώπορτα ήταν κλειστή και τα κλειδιά
ήταν από μέσα!
Κατέβηκαν στον κάτω όροφο. Τηλεφώνησαν σε κλειδαρά και κάθισαν στον καναπέ του γραφείου.
Ήταν αδύνατο να κρατηθούν. Την ώρα που άρχισαν να μισό - γδύνονται άνοιξε η εξώπορτα του
γραφείου. Ήταν η Μαρία που φρόντιζε το χώρο. Ο Αντρέας είχε ξεχάσει πως ήταν η μέρα της.
Η Μαρία έμεινε κάγκελο.
- Με συγχωρείτε είπε κι έκλεισε την πόρτα. Ο Αντρέας πετάχτηκε πάνω.
- Έλα εδώ. Πού πας;
Η Μαρία έκλαιγε. Ο Αντρέας την έπιασε από το χέρι και την έφερε μέσα στο γραφείο.
- Δεν ήθελα να σας βάλω σε δύσκολη θέση, είπε η Μαρία.
- Είσαι στα καλά σου; Εσύ τι φταις;
- Ε... θα έπρεπε να χτυπήσω πρώτα το κουδούνι.
- Μη λες βλακείες! Το χτύπησες ποτέ σου; Έλα τώρα μέσα γιατί πάνω περιμένω κλειδαρά. Η
Νάνσυ μας έκλεισε απ΄ έξω.
- Και είναι πάνω;
- Όχι βρε Μαρία. Ήρθε, πήρε τα τελευταία της ρούχα κι έφυγε. Απλά μας έκλεισε απ΄ έξω.
Η Μαρία και η Έλενα κοίταζαν η μία την άλλη, κι ένιωθαν αμήχανες. Ο Αντρέας έσπασε την
αμηχανία.
- Από δω είναι η Μαρία η οποία φροντίζει το γραφείο. Η Έλενα είναι μια φίλη μου από τη
Θεσσαλονίκη και την φιλοξενώ στο σπίτι.
Στο μεταξύ ήρθε και ο κλειδαράς. Έτσι, ο Αντρέας και η Έλενα ανέβηκαν επάνω κι άφησαν τη
Μαρία στο γραφείο.
- Ο καφές σου πάγωσε. Ούτε πρόλαβα κι εγώ να πιω καφέ. Κατεβαίνω να μας φτιάξω φρέσκο.
- Να έρθω κι εγώ μαζί; ρώτησε ανήσυχα η Έλενα.
Ο Αντρέας κατάλαβε απ΄ το ύφος της ότι ανησυχούσε μήπως επανέλθει η Νάνσυ. Επέστρεψαν στο
σπίτι με δύο κούπες ζεστό καφέ. Κάθισαν στον καναπέ. Με αυτά που είχαν περάσει προτίμησαν να
...κάτσουν φρόνιμα. Ο Αντρέας έπιασε ένα βιβλίο στατιστικής που είχε αφήσει η Έλενα πάνω στο
τραπέζι. Με την ευκαιρία, της έκανε μερικές ερωτήσεις πάνω στις βασικές έννοιες. Διαπίστωσε
σημαντικές ελλείψεις.
- Έχεις ένα τετράδιο ή να κατέβω να φέρω;
Η Έλενα έφερε ένα τετράδιο κι ένα στυλό.
- Λοιπόν, θα τα πάρουμε απ΄ την αρχή. Η πρώτη έννοια που χρειάζεται να καταλάβεις...
Η Έλενα άπλωσε το χέρι της στον ώμο του.
- Δεν τ΄ αφήνουμε αυτά τώρα; του είπε.
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- Όχι! Δεν τ΄ αφήνουμε.
- Μα με τα μαθηματικά με πιάνει άγχος.
- Λοιπόν Έλενα, πολλά παιδιά διαλέγουν να σπουδάσουν ψυχολογία επειδή πιστεύουν πως θ΄
αποφύγουν τα μαθηματικά. Μεγάλο λάθος! Δεν γίνεσαι ψυχολόγος αν δεν περάσεις τη στατιστική.
Η Έλενα εξακολουθούσε να του χαϊδεύει τον ώμο.
- Θα κάνουμε μάθημα ή να κατέβω στο γραφείο;
- Σε παρακαλώ, μην κατέβεις στο γραφείο.
- Δεν θέλεις να μείνεις μόνη σου. Σωστά;
- Φοβάμαι μην έρθει πάλι αυτή.
- Καλά. Ας κάνουμε κάτι άλλο.
Εκείνη την ώρα χτύπησε το τηλέφωνο του Αντρέα.
- Ρε καρντάση μ΄ έβαλες σε μπελάδες; Γιατί είπες στη Νάνσυ ότι έχω γκόμενα; Τηλεφώνησε στη
Λένα.
- Μα, μου είπες πως με τη Λένα χωρίσατε.
- Είπα εγώ τέτοιο πράγμα; Σου είπα ότι θα πήγαινε το Σαββατοκύριακο στο Λιτόχωρο. Μετά
άλλαξε γνώμη. Τώρα που μίλησε με τη δικιά σου, άλλαξε πάλι γνώμη και μου είπε ότι θα πάει!
- Με συγχωρείς βρε Χάρη μου. Αιφνιδιάστηκα.
- Ναι, αλλά τώρα ποιος θα βγάλει το φίδι απ΄ την τρύπα;
- Τι μπορώ να κάνω;
- Να πάρεις τη Λένα και να της πεις πως η κοπέλα ήταν δικιά σου.
- Κι αν πάρει τη Νάνσυ;
- Αυτό είναι σίγουρο. Αυτές έχουν μεταξύ τους ανοιχτή γραμμή.
- Θα βρω το μπελά μου.
- Τι φοβάσαι;
- Την αντίδρασή της.
- Ποια αντίδρασή της; Εκείνη δεν σου ζήτησε να χωρίσετε; Τι έχεις να πάθεις; Ο βρεγμένος τη
βροχή δεν τη φοβάται.
- Τους κεραυνούς όμως του φοβάται.
- Τι εννοείς;
- Φοβάμαι την ανταγωνιστικότητά της. Μόλις καταλάβει τι παίζεται με την Έλενα, θα μου κάνει τη
ζωή ποδήλατο.
- Αντρέα, η σχέση σου με τη Νάνσυ έχει τελειώσει. Η σχέση μου με τη Λένα μπορεί να είναι στα
τελειώματα, αλλά δεν έχει τελειώσει ακόμα. Δεν θέλω να τελειώσει τόσο κοροϊδίστικα.
- Καλά. Θα την πάρω και θα σου τηλεφωνήσω αργότερα.
Η Έλενα τα είχε ακούσει όλα και θορυβήθηκε.
- Μήπως πρέπει να επιστρέψω στην Θεσσαλονίκη;
- Για ποιο λόγο;
- Φοβάμαι. Αν αρχίσει να χτυπάει κουδούνια στη μέση της νύχτας;
- Θέλεις να φύγεις;
- Όχι.
- Ούτ΄ εγώ! Οπότε, δεν πας πουθενά.
- Μόνον αν μου υποσχεθείς πως δεν θα μ΄ αφήνεις μόνη. Άκουσα που έλεγες του Χάρη πως θα σου
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κάνει τη ζωή ποδήλατο.
- Σου το υπόσχομαι. Όλη τη μέρα θα είμαστε μαζί στο γραφείο και το βράδυ θα είμαστε μαζί στο
σπίτι.
- Και δεν θα βγαίνουμ΄ έξω;
- Κάποια βράδια θα βγαίνουμε.
- Θέλω να πάμε στο θέατρο.
- Ποιο θέατρο;
- Σε όποιο θέλεις.
Έπεσε μια σύντομη σιωπή.
- Αντρέα. Τηλεφώνησες στη Λένα;
- Ω να πάρει. Το ξέχασα!
Ο Αντρέας τηλεφώνησε στη Λένα και της είπε για τη γκάφα του. Εκείνη αρχικά δυσπιστούσε αλλά,
η δύναμη της ειλικρίνειάς του την έπεισε.
- Ουφ! Πάει κι αυτό. Δεν ήταν καθόλου εύκολο για μένα.
- Εύκολο;! Εγώ σε θαυμάζω και μόνο που τηλεφώνησες.
- Δεν είχα άλλη εκλογή. Το έκανα για το Χάρη. Κάτσε να τον πάρω να του πω τι έγινε.
Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, ο Αντρέας έλαβε μήνυμα από τη Νάνσυ: «Αν πιστεύεις πως μπορείς να
κοροϊδέψεις εμένα, είσαι πολύ γελασμένος». Μόλις το είδε, χλώμιασε. Πήρε αμέσως το Χάρη.
- Αποστολή εξετελέσθη.
Ο Χάρης ακουγόταν ευδιάθετος.
- Το ξέρω. Η δικιά μου δεν θα πάει στο Λιτόχωρο!
- Μόλις έλαβα γραπτό μήνυμα απ΄ τη Νάνσυ.
- Και τι έγραψε;
- Γράφει «αν πιστεύεις πως μπορείς να κοροϊδέψεις εμένα, είσαι πολύ γελασμένος».
- Και πότε πρόλαβε να μάθει την αλήθεια καρντάση;
- Εσύ δεν μου είπες ότι η Νάνσυ και η Λένα έχουν ανοιχτή γραμμή; Είναι φανερό. Με το που
μίλησα στη Λένα η Νάνσυ είχε ήδη μάθει την αλήθεια.
- Δεν ήθελα να σε βάλω σε μπελάδες Αντρέα μου.
- Δεν το έκανες εσύ. Μόνος μου μπήκα. Ας είχα τα κότσια να της πω «αυτή είναι η Έλενα και
ζούμε μαζί».
- Δεν την ξέρεις ρε Αντρέα τη Νάνσυ; Θα της έβγαζε τα μάτια!
- Κι αυτό που έκανα ήταν καλύτερο; Έβαλα σε μπελάδες κι εσένα και τη Λένα.
- Και τον εαυτό σου.
- Άστο αυτό.
Εκείνη τη στιγμή, η Έλενα σηκώθηκε και αποχώρησε διακριτικά.
- Έλενα, δεν υπάρχει λόγος να φύγεις.
- Υπάρχει. Θέλω να πάω στην τουαλέτα, του είπε χαμογελαστά.
Ο Χάρης συνέχισε.
- Τώρα τι γίνεται; Μπορώ να βοηθήσω;
- Αν έπειθες τη Λένα να καλμάρει λίγο τη Νάνσυ. Φοβάμαι μην αρχίσει να κάνει ατσαλιές. Η
Έλενα την τρέμει.
- Πώς να το κάνω αυτό βρε Αντρέα; Αυτές έχουν κάνει τραστ. Η Νάνσυ πληροφορεί τη Λένα για
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μένα και η Λένα τη Νάνσυ για σένα.
- Δηλαδή κατασκοπεία.
- Κάτι τέτοιο.
- Υπάρχει και αντικατασκοπεία Χάρη μου. Θα τις χορέψουμε στο ταψί.
- Δεν πιάνω τι με λες.
- Για όλα φταίμε εμείς: Εγώ μιλάω καθαρά στη Νάνσυ για σένα, κι εσύ μιλάς καθαρά στη Λένα για
μένα.
- Τι εννοείς «καθαρά»;
- Τους λέμε την αλήθεια! Αν αρχίσουμε να τους διοχετεύουμε λάθος πληροφορίες η κατασκοπεία
τους θα καταρρεύσει.
- Ρε μπαγάσα, το ίδιο κόλπο που έκανες με τον βιομήχανο!
- Περίπου.
- Είσαι εσύ μια μάρκα... Και τι πληροφορίες θα τους δώσουμε;
- Αυτά θα τα κουβεντιάσουμε αργότερα. Τώρα ανησυχώ για το πώς νιώθει η Έλενα με όλα αυτά
που γίνονται γύρω της.
- Μην ανησυχείς. Η πιτσιρίκα σε θέλει.
Όταν έκλεισαν το τηλέφωνο, η Έλενα ήταν ακόμα στο μπάνιο. Όταν βγήκε ήταν βουρκωμένη. Ο
Αντρέας την αγκάλιασε τρυφερά. Εκείνη τον έσφιξε με δύναμη κι άρχισε να κλαίει.
- Δεν αντέχω άλλο Αντρέα. Σ΄ έχω βάλει σε πολύ δύσκολη θέση.
Ο Αντρέας την απομάκρυνε και την κοίταξε στα μάτια.
- Μ΄ έχεις βάλει σε πολύ ευχάριστη θέση.
- Το λες αλήθεια;
Ο Αντρέας τη φίλησε στο στόμα. Φιλί διαρκείας. Τα κλάματα κόπηκαν μαχαίρι.
- Ματάκια μου, έχει πάει 2:30. Δεν πεινάς;
- Αυτή τη στιγμή καθόλου. Κρατιέμαι μέχρι το βράδυ.
- Μέχρι τώρα, τα δείγματα που έχω μου λένε πως δεν προβλέπεις καλά τις σωματικές σου ανάγκες.
- Τι εννοείς;
Περπάτησαν κρατημένοι απ΄ το χέρι και κάθισαν στον καναπέ. Ο Αντρέας της μιλούσε γελαστά και
καλοπροαίρετα.
- Θα σου δώσω ένα παράδειγμα: Το πρώτο μεσημέρι που ξαπλώσαμε μαζί, σου είπα ότι θα σηκωθώ
στις 5.30 κι εσύ μου είπες πως θα έχεις ξυπνήσει νωρίτερα. Ξύπνησες στις 7:30 και κατέβηκες στο
γραφείο για καφέ.
- Μη μου το θυμίζεις αυτό.
- Αμφιβάλω αν θα αντέξεις νηστική μέχρι τις 10.
- Γιατί 10:00;
- Γιατί σήμερα τελειώνω τα ραντεβού στις 9. Μέχρι να φτάσουμε σ΄ ένα καλό εστιατόριο θα πάει
9:30. Μέχρι να μας σερβίρουν θα έχει πάει 10:00.
- Καλά. Θα δω τι θα κάνω... Τι ώρα δουλεύεις;
- Το αργότερο 5:30 θέλω να είμαι κάτω.
- Ωραία. Μας μένει χρόνος να ξαπλώσουμε για μεσημέρι. Νυστάζω...
- Έλα όμως που εγώ πεινάω;
Τα μάτια της άνοιξαν διάπλατα:
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- Εσύ πεινάς;
- Φαίνεται πως η παρουσία σου μου έχει ανοίξει την όρεξη.
- Κι εμένα, άλλα όχι για φαγητό. Δεν νυστάζεις καθόλου; τον ρώτησε παιχνιδιάρικα.
- Κατεβαίνω για 10 λεπτά στο γραφείο και θ΄ ανέβω να ξαπλώσουμε.
- Κάνε το 20. Θέλω να κάνω ένα ντους.
Όταν ανέβηκε ο Αντρέας στο σπίτι βρήκε την Έλενα ξαπλωμένη στο κρεβάτι και σκεπασμένη με
μια κουβέρτα μέχρι το λαιμό. Στάθηκε όρθιος δίπλα της.
- Παράγγειλα να μας φέρουν μια πίτσα στις 5:00.
Το ύφος της ήταν λάγνο. Του θύμιζε εκείνο το βράδυ στο διαμέρισμα του Χάρη που τη φίλησε και
ζαλίστηκε.
- Έχουμε δύο ώρες στη διάθεσή μας.
Τράβηξε την κουβέρτα. Ήταν ολόγυμνη.
- Τώρα δε μ’ ενδιαφέρει η πίτσα, του είπε.
Όταν ξάπλωσαν ήταν 3:00. Δεν κοιμήθηκαν καθόλου. Αυτή τη φορά, ήταν και οι δύο πιο
απελευθερωμένοι και στα λόγια και στις πράξεις. Ο Αντρέας ένιωθε μια έντονη σεξουαλική
ενεργητικότητα, πιο πάνω από τα συνηθισμένα του στάνταρ.
Όταν έφτασε η πίτσα, ήταν και οι δύο εξουθενωμένοι. Τη φάγανε στο κρεβάτι. Τρία κομμάτια ο
Αντρέας και τα υπόλοιπα η Έλενα. Την ώρα που τρώγανε ένιωσε να ζαλίζεται. «Θα είναι από την
πείνα» σκέφτηκε. Ντύθηκε για να κατέβει στο γραφείο.
- Εσύ τι θα κάνεις; τη ρώτησε.
- Θα συναντηθούμε για καφέ στις 7:00 με την Εμμανουέλα.
- Είδα που ανταλλάξατε τηλέφωνα.
- Πειράζει;
- Όχι, αλλά... αποφεύγω τέτοια πρόωρη οικειότητα με τους επισκέπτες μου.
- Μα δεν είναι επισκέπτριά μου. Αν σε πειράζει να το αναβάλω και να σου κάνω τη γραμματέα.
- Όχι Έλενα, αρκεί να κρατήσεις κάποιους κανόνες: Όταν πάει να σου μιλήσει για τις συνεδρίες
μας, θα λες «αυτά είναι θέματα του Αντρέα». Αν σου μιλάει για θέματα άσχετα με τη συνεργασία μου
μαζί της, μιλάς σα φίλη. Για τα προβλήματά σου, μίλα όσο θέλεις. Αρκεί να μην αναφερθείς στη σχέση
μας. Αν το κάνεις θα τη βάλεις στην ιδιωτική μου ζωή.
- Σου υπόσχομαι να τηρήσω και τους 3 κανόνες.
- Ξέρεις πού να πας;
- Θα έρθει να με πάρει. Έχει αυτοκίνητο.
- Αν θέλεις να βγούμε μετά έξω, καλό θα ήταν μέχρι τις 9:15 να είσαι εδώ.
- Σιγά μωρέ θα έρθω πολύ νωρίτερα.
Ο Αντρέας της έδωσε ένα φιλί και κατέβηκε στο γραφείο.
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46. Καλειδοσκόπιο
Η Έλενα επέστρεψε εκείνο το βράδυ στις 9:30. Ήταν ελαφρά πιωμένη. Χύθηκε στον καναπέ του
γραφείου. Έδειχνε ευδιάθετη, αλλά χωρίς πολλές δυνάμεις.
- Έχεις ένα τσιγάρο;
- Κάτσε να ψάξω. Μερικοί επισκέπτες μου ξεχνάνε τα τσιγάρα τους εδώ.
Ο Αντρέας της έφερε τρία πακέτα.
- Ορίστε. Διάλεξε.
Ο Αντρέας της άναψε το τσιγάρο.
- Δεν θέλω να πάμε πουθενά απόψε.
- Έφαγες;
- Δύο κλαμπ σάντουιτς.
- Δύο;
- Κι Εμμανουέλα άλλα δύο. Ήπιαμε και 3 μπίρες. Είμαστε και οι δυο βουλιμικές. Αυτό δεν στο έχει
πει.
- Τώρα έκανες φάουλ. Είναι δικαίωμα της αν θέλει να μου το πει η όχι.
- Έχεις δίκιο, αλλά εσύ δεν το έχεις καταλάβει από μόνος σου;
- Πώς να το καταλάβω; Αφού είναι αδύνατη. Και με σένα πώς να το καταλάβω; Γενικά η ερώτησή
μου είναι: Πού τα βάζετε όλ΄ αυτά βρε κορίτσια; Εγώ αν έτρωγα τα μισά θα ήμουν σα γκαρσονιέρα με
δύο μπαλκόνια.
- Εγώ παίρνω χάπια διαίτης.
- Μ΄ άλλα λόγια Έλενα, όσο αδύνατη και να είσαι, ποτέ δεν είσαι ...αρκετά αδύνατη. Έχεις έναν
μεταβολισμό που δεν παχαίνεις με τίποτα, κι αντί να πάρεις βιταμίνες, παίρνεις χάπια διαίτης! Ποιος
στα δίδαξε αυτά αγάπη μου;
Η Έλενα στέναξε βαθιά.
- Όταν έφυγε ο μπαμπάς, η μαμά είχε παχύνει πολύ.
- Και νόμιζες ότι γι΄ αυτό το λόγο έφυγε ο μπαμπάς.
- Σωστά.
Άρχισε να κλαίει. Ο Αντρέας άναψε την πίπα του. Την άφησε να ξεθυμάνει. Μόλις την είδε να
συνέρχεται της είπε.
- Καλά και τα κλαμπ σάντουιτς και οι μπίρες. Εγώ πεινάω. Από το πρωί έχω φάει 3 κομμάτια πίτσα.
Όταν τρώγαμε στο κρεβάτι ζαλιζόμουν απ΄ την πείνα.
Η όψη της Έλενας άλλαξε. Έδειχνε κάτι ανάμεσα σ΄ ενοχές και ανησυχία.
- Και γιατί δεν παραγγέλνεις κάτι; Γιατί δεν παραγγέλνεις σουβλάκια;
- Θέλεις να κοιμηθούμε μαζί ή χώρια απόψε;
- Θα φάω κι εγώ ένα.
- Μετά από 2 κλαμπ σάντουιτς και μπίρες;!
- Τώρα μιλάς σαν τη μάνα μου.
Ο Αντρέας παράγγειλε 2 σουβλάκια και μια μερίδα γύρο. Ανέβηκαν στον πάνω όροφο και
περίμεναν την παραγγελία. Η Έλενα έφερε από το ψυγείο ένα μπουκάλι κρασί, κρυστάλλινα ποτήρια
και κάθισε στον καναπέ. Ο Χάρης είχε πάει να βάλει μια φόρμα.
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- Δεν έχει τηλεόραση;
- Την πήρε η Νάνσυ.
- Ούτε κάτω έχει.
- Δεν βλέπω τηλεόραση.
- Δεν βλέπεις; Και πώς ενημερώνεσαι;
- Λίγο ραδιόφωνο, αλλά κυρίως διαδίκτυο.
- Κι αν θέλουμε να δούμε μια ταινία; Τι κάνουμε;
Στο μεταξύ ήρθαν τα σουβλάκια. Ο Αντρέας τα παράλαβε, τα πλήρωσε και τα έδωσε στην Έλενα. Η
Έλενα σε πέντε λεπτά είχε στρώσει τραπέζι. Ο Αντρέας έβαλε μουσική. Έφαγε ένα σουβλάκι. Η Έλενα
έφαγε το δεύτερο αλλά και ολόκληρη τη μερίδα γύρο. Ο Αντρέας εντυπωσιάστηκε.
- Πού τα χωράς όλα αυτά και δεν παχαίνεις;
- Θα μπορούσα να φάω άλλα τόσα.
- Πώς γίνεται αυτό;
- Είναι σαν την κουβέρτα που βάζω γύρω μου.
- Δηλαδή, όταν τρως νιώθεις ασφαλής;
- Κάπως έτσι. Όμως και με την αγκαλιά σου νιώθω ασφαλής.
Αφού φάγανε η Έλενα μάζεψε το τραπέζι και άφησε μόνο το κρασί και τα ποτήρια. Είχαν και οι δύο
ταλαιπωρηθεί από όσα συνέβησαν μέσα στη μέρα.
- Έλενα, γιατί δεν με ειδοποίησες ότι θ΄ αργήσεις;
- Δεν είχα μονάδες στο κινητό. Αν θυμάσαι, το άλλαξα. Στο καινούργιο δεν είχα μονάδες.
- Εκεί που πήγατε, ποιος πλήρωσε;
Η Έλενα είχε αρχίσει να δακρύζει.
- Η Εμμανουέλα. Μάλλον δεν έχει οικονομικό πρόβλημα.
- Πήγες χωρίς λεφτά;
- Όχι. Κρατούσα τα λεφτά για το τρένο της επιστροφής.
- Δηλαδή, είσαι εδώ χωρίς καμία οικονομική στήριξη;
- Στήριξη από πού; Ο πατέρας μου είναι χαμένος στη Βραζιλία. Η μητέρα μου είναι με τον παπά.
Ποιος θα στηρίξει εμένα;
- Μέχρι τώρα τι κανείς;
- Τα βγάζω πέρα μόνη μου όπως μπορώ. Η πρώτη φορά που νιώθω στήριξη είναι από τη Δεύτερα
που ήρθα εδώ.
- Έλενα, νυστάζω.
- Κι εγώ.
- Πάμε για ύπνο;
- Φύγαμε.
- Το πρωί όμως Έλενα θα ξυπνήσουμε νωρίς.
- Γιατί;
- Αν έχει καλό καιρό θα πάμε να πάρουμε πρωινό στη Βάρκιζα. Θέλω να δεις την παραλιακή. Την
έχεις δει ποτέ;
- Πρώτη φορά είμαι στην Αθήνα. Θέλει και η Εμμανουέλα κάπου να με πάει.
- Αύριο το πρωί;
- Όχι, απλά μου είπε πως κάπου θέλει να με πάει.
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- Πού.
- Δεν θυμάμαι. Μου είπε για κάποιο μουσείο, αλλά ποιο μουσείο, δεν θυμάμαι.
Το πρωί, όταν ξύπνησε ο Αντρέας βρήκε την Έλενα ντυμένη, βαμμένη και κεφάτη.
- Έχει φοβερή μέρα έξω. Τέτοιο ουρανό σπάνια βλέπουμε στη Θεσσαλονίκη. Πάμε βόλτα;
- Αυτό το είπαμε από χθες. Δώσε χρόνο να ντυθώ και φύγαμε.
Η μέρα ήταν πραγματικά υπέροχη. Ο Αντρέας είχε ανοίξει το κάμπριο. Της έβαλε τη μουσική που
της άρεσε και την πήγε βόλτα στην παραλιακή. Η Έλενα, βλέποντας τα λιμανάκια της Βουλιαγμένης
και της Βάρκιζας κυριολεκτικά χάζεψε.
- Να που έχει και η Αθήνα ομορφιές.
- Η Αττική αγάπη μου. Άσε την Αθήνα. Εκεί δεν θα σε πήγαινα βόλτα με τίποτα.
Κάποια στιγμή φτάσανε στη Βάρκιζα. Κάθισαν σε μια παραλιακή καφετέρια και παράγγειλαν
Εγγλέζικο πρωινό: Αυγά, μπέικον, ζεστές φρυγανιές με μαρμελάδα και, φυσικά καφέ. Ήταν μόνοι τους
στην καφετέρια. Το πρωί σπάνια είχε κόσμο. Μόνο μια παρέα συνταξιούχων της γειτονιάς στην άλλη
άκρη του μαγαζιού που μιλούσαν φωναχτά. Αυτό δεν τους ενοχλούσε.
Όταν ήρθε το πρωινό η Έλενα τα έφαγε όλα! Ο Αντρέας πρόλαβε να φάει ένα αυγό, μια φρυγανιά
και να πιει καφέ. Κατάλαβε πως η Έλενα δεν είχε χορτάσει.
- Αντρέα, θέλω να σου πω κάτι για χθες το μεσημέρι με την πίτσα.
- Σ΄ ακούω.
- Θυμάσαι που μου έλεγες την ώρα που τρώγαμε ότι ζαλίστηκες;
- Βέβαια.
- Δεν ήταν από την πείνα όπως νόμιζες. Ήταν από τα χάπια διαίτης. Φιληθήκαμε. Ήταν τα ίδια μ΄
εκείνα που είχα πάρει εκείνο το βράδυ στο διαμέρισμα του Χάρη.
- Δεν ξέρω τι μου λες. Εγώ όποτε σε φιλάω ζαλίζομαι.
Φιληθήκανε στο στόμα.
- Αντρέα, θέλω γλυκό.
- Θα παραγγείλω.
- Όχι. Δεν θα μπορώ ν΄ αντισταθώ.
- Και τι να κάνω; Θα με τρελάνεις;
- Καλά, παράγγειλε κάτι με σοκολάτα.
Το μαγαζί τους έφερε ένα προφιτερόλ 3 ημερών. Ο Αντρέας δεν θα το έτρωγε με τίποτα. Η Έλενα
ήταν ενθουσιασμένη.
- Σου αρέσουν τα γλυκά Έλενα.
- Αν μου αρέσουν λέει; Μα πάνω απ΄ όλα μου αρέσουν τα γλυκά του κουταλιού. Ειδικά το
πορτοκάλι.
- Έχω τον άνθρωπό σου!
- Τι εννοείς;
- Εννοώ τη Ράνια. Ζούνε με τον άντρα της το Νίκο στην Κερατέα. Σε μισή ώρα θα είμαστε εκεί.
- Και τα ραντεβού σου;
- Μην ανησυχείς. Το πρώτο είναι στις 6:00 το απόγευμα.
Στη διαδρομή ο Αντρέας μίλησε στην Έλενα για τη Ράνια:
- Η Ράνια μεγάλωσε σ΄ ένα χωριό στο Ρέθυμνο. Παντρεύτηκε το Νίκο. Ο Νίκος και η Ράνια είχαν
ένα φούρνο στη Γλυφάδα της Αττικής. Πώς βρέθηκαν εκεί, δεν ξέρω. Ξυπνούσαν τα άγρια χαράματα.
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Έχεις ακούσει την έκφραση «σαράντα χρόνια φούρναρης»; Περί αυτού επρόκειτο.

Ταυτόχρονα

ήμασταν γείτονες. Η Ράνια τα τελευταία δέκα χρόνια απέκτησε διαφόρων ειδών ανησυχίες. Αρχικά,
ερχόταν στα σεμινάρια που οργάνωνα. Κατόπιν στράφηκε αλλού. Έγραψε και εξέδωσε παιδικά
παραμύθια. Παρακολούθησε τη μέθοδο Ρέικι. Πέρασε κι από άλλες πόρτες. Κατέληξαν να ζούνε με το
Νίκο στην Κερατέα. Απ΄ ότι καταλαβαίνω, καλά πρέπει να είναι.
- Και γιατί πηγαίνουμε εκεί;
- Διότι η Ράνια είναι ζουζούνι. Σιγά που θα καθότανε στην Κερατέα ν΄ αγναντεύει το πέλαγος.
Τώρα φτιάχνει λικέρ και γλυκά. Δεν μου είπες ότι το αγαπημένο σου γλυκό του κουταλιού είναι το
πορτοκάλι;
- Είναι.
- Η Ράνια σ΄ αυτό είναι σπεσιαλίστρια.
Η Ράνια τους υποδέχθηκε στην είσοδο. Κάθισαν στη βεράντα. Ο Νίκος έλειπε. Η Ράνια όρμηξε με
την κρητικιά της φιλοξενία. Ο Αντρέας ζήτησε μια τσικουδιά. Η Έλενα ζήτησε καφέ. Μέχρι να γίνει ο
καφές η Ράνια τους σερβίρισε από ένα πιατάκι γλυκό πορτοκάλι. Όταν επέστρεψε και τα δύο πιατάκια
ήταν άδεια. Η Ράνια τα έχασε.
- Συγγνώμη. Σας έβαλα γλυκό ή έφερα σκέτα πιάτα;
Η Έλενα έβαλε τα γέλια.
- Τα έφαγα εγώ κυρία Ράνια. Ο Αντρέας δεν πρόλαβε ούτε να τα δει.
- Κοριτσάκι μου. Τόσο πολύ σου αρέσει; Θα σου φέρω κι άλλο. Κάτσε όμως να φέρω πρώτα τον
καφέ. Πόση ζάχαρη;
- Τρεις κουταλιές.
- Αντρέα βλέπω πως την τσικουδιά την ήπιες. Πριν σου φέρω δεύτερη θα δοκιμάσεις το λικέρ μου;
Είναι από λεμόνι.
- Ράνια, για να επιστρέψω έχω μια ώρα δρόμο. Βάλε μου κι εμένα έναν καφέ. Και ...μια τσικουδιά.
Φεύγοντας, η Ράνια χάρισε στην Έλενα ένα βαζάκι με γλυκό πορτοκάλι. Στον Αντρέα έδωσε μια
μεγάλη σακούλα με κρητικά παξιμάδια. Στην επιστροφή η Έλενα ήταν ενθουσιασμένη. Είχε
εντυπωσιαστεί πολύ από τη Ράνια και τα γλυκά της. Όταν επέστρεψαν η ώρα είχε πάει 3:00.
Ξάπλωσαν, έκαναν έναν σύντομο, αλλά ικανοποιητικό έρωτα και κοιμήθηκαν. Ο Αντρέας σηκώθηκε
στις 5:00. Ήθελε να κάνει ένα ντους. Η Έλενα ήταν ήδη ξύπνια και κυκλοφορούσε στο σπίτι ημίγυμνη.
- Εγώ σήμερα το απόγευμα τι κάνω;
- Θα σου απαντήσω όταν θα βγω από το ντους.
Αυτό ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά του Αντρέα. Σε θέματα που τα θεωρούσε σημαντικά δεν
απαντούσε αμέσως.
Όταν βγήκε από το μπάνιο και πήγε να ντυθεί, η Έλενα του έφερε το κινητό του.
- Έχεις ένα μήνυμα.
- Από πού;
- Ήθελες να κοιτάξω;
- Όχι. Θα το δω εγώ.
Ήταν από τη Νάνσυ. «Θέλω σε 5 μέρες τα λεφτά που σου δάνεισα!».
Ο Αντρέας έβαλε όλες του τις δυνάμεις και ντύθηκε. Η Έλενα επανήλθε:
- Εγώ σήμερα το απόγευμα τι κάνω;
- Δεν έχω σκεφτεί κάτι. Θέλεις να έρθεις κάτω και να διαβάζεις; Θέλεις να μείνεις πάνω; Θέλεις να
195

196
βγεις με την Εμμανουέλα; Κανένα πρόβλημα.
Η Έλενα σκοτείνιασε. Την ώρα που ο Αντρέας έφτασε στην εξώπορτα του είπε.
- Σήμερα έχεις συνάντηση με την Εμμανουέλα;
- Ναι. Στις 7:00.
- Σε πειράζει μετά να βγω μαζί της;
- Καθόλου. Εγώ πριν τις 9.30 δεν τελειώνω. Είμαι πτώμα. Μόλις σχολάσω θ΄ ανέβω πάνω, θα βάλω
μπιτζάμες και θα διαβάσω το μυθιστόρημα που αγαπώ.
Μόλις ο Αντρέας κατέβηκε στο γραφείο τηλεφώνησε στο Χάρη. Του είπε πως η Νάνσυ ζητάει τα
λεφτά που του δάνεισε.
- Έχεις να τα δώσεις;
- Αστειεύεσαι;
- Ε, άσε την να ζητάει.
- Δεν είναι τόσο απλά βρε Χάρη.
- Άστα τώρα αυτά. Μου τηλεφώνησε η Τάνυα, η μάνα της Έλενας. Ο Σπύρος την αναζητάει.
- Δεν πιστεύω να έδωσε η Τάνυα στο Σπύρο το κινητό της Έλενας;
- Όχι. Γι΄ αυτό με πήρε. Δεν ήξερε πώς να το χειριστεί.
- Γιατί πήρε εσένα βρε Χάρη; Θα μπορούσε να είχε πάρει την Έλενα.
- Ίσως το έκανε διότι είμαι εμπλεγμένος στην υπόθεση της γιαγιάς. Φαίνεται πως ανησυχεί για την
κόρη της.
- Ξέρει ότι μένει μαζί μου;
- Βέβαια... Για κάτσε. Φοβάται μήπως εκθέσει την κόρη της απέναντί σου;
- Δεν ξέρω. Αυτό θα λυθεί εύκολα. Θα βάλω την Έλενα να πάρει τη μάνα της, είπε ο Αντρέας.
- Με την αντικατασκοπεία τι θα γίνει; Πότε θα στήσουμε το κόλπο;
- Τώρα δεν προλαβαίνω. Αυτά θα τα πούμε αργότερα. Προς το παρόν δεν λέει κανείς από τους δυο
μας τίποτα ούτε στη Νάνσυ ούτε στη Λένα.
- Δεκτό. Αλλά ανυπομονώ για την αντικατασκοπεία.
Ο Αντρέας είχε τη δεύτερη συνεδρία του με την Εμμανουέλα.. Ήταν τόσο περιποιημένη που ο
Αντρέας τη ρώτησε πού έχει να πάει μετά.
- Πουθενά καλέ. Με την Έλενα θα βγούμε.
Στην πορεία ο Αντρέας έφερε στη συζήτηση το θέμα της βουλιμίας.
- Με τόσα που τρως, πώς δεν παχαίνεις;
- Βάζω δάχτυλο. Τρώω όσο θέλω κι όταν πηγαίνω σπίτι βάζω δάχτυλο.
- Ξέρεις πόσο επικίνδυνο είναι αυτό;
- Μα αυτός είναι ο λόγος που ήρθα. Το πτυχίο είναι δευτερεύον.
- Και τώρα που θα βγείτε με την Έλενα, τι θα φάτε;
- Τον αγλέορα. Εσείς πάντως με θεωρείτε αδύνατη.
- Δεν σε θεωρώ. Είσαι.
- Κι εμένα μου αρέσετε.
- Αλίμονο αν η επισκέπτρια δεν συμπαθεί τον ψυχολόγο της.
- Δεν εννοούσα αυτό. Μου αρέσετε και σαν άντρας.
- Σ΄ ευχαριστώ Εμμανουέλα. Αυτά τα σχόλια είναι πάντα ευπρόσδεκτα.
- Σας πειράζει που βγαίνω με την Έλενα;
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- Γιατί να με πειράξει; Απλά στεναχωριέμαι που δεν είναι άνετη οικονομικά και αισθάνεται άβολα.
- Τι σχέση έχετε μαζί της;
- Γιατί ρωτάς εμένα;
- Όποτε ρωτήσω εκείνη, μου αλλάζει συζήτηση.
- Εμμανουέλα, η σχέση μου με την Έλενα δεν είναι αντικείμενο της συνεργασίας μας. Γι΄ απόψε
έχουμε τελειώσει.
- Εγώ πάντως επαναλαμβάνω: Μου αρέσετε και σαν άντρας.
- Αυτό γιατί δεν το λες στην Έλενα;
- Διότι δεν ξέρω τη σχέση σας.
Εκείνο το βράδυ, ο Αντρέας, ανέβηκε πάνω, έβαλε τη φόρμα του, πήρε το βιβλίο του και ξάπλωσε
στον καναπέ. Όταν επέστρεψε η Έλενα, έδειχνε λίγο αναστατωμένη. Ο Αντρέας το παρέβλεψε και την
έβαλε να τηλεφωνήσει στη μάνα της, Επειδή δεν είχε μονάδες χρησιμοποίησε το τηλέφωνο του
Αντρέα.
- Πώς είσαι κοριτσάκι μου; Γιατί με παίρνεις από αυτό το τηλέφωνο;
- Δεν έχω μονάδες.
- Κλείσε. Θα σε πάρω εγώ.
Η Τάνυα είπε στην Έλενα ότι ο Σπύρος έχει μετανιώσει και την αναζητάει. Της είπε ότι έμαθε από
μια συμφοιτήτρια της Έλενας πως βρίσκεται στην Αθήνα. Ο Σπύρος έχει επιστρατεύσει ακόμα και τη
γιαγιά προκειμένου να πιέσει την Τάνυα να πείσει την Έλενα να επιστρέψει!
Η Έλενα την αντιμετώπισε ψύχραιμα. Της είπε ότι ο Σπύρος της είναι αδιάφορος. Της ζήτησε να
μην τον ενθαρρύνει με κανέναν τρόπο. Πριν κλείσουν ζήτησε να μιλήσει με τον Αντρέα.
- Σας ευχαριστώ για όσα κάνετε για την κόρη μου.
- Κι εμένα μου κάνει καλό η παρουσία της. Με βοηθά και στη δουλειά.
- Χαίρομαι που τ΄ ακούω... Κύριε Αντρέα θέλω μια χάρη.
- Τι θέλετε;
- Να δώσετε στην Έλενα 200 ευρώ. Θα τα καταθέσω αύριο στο λογαριασμό σας. Μου δίνετε σας
παρακαλώ τον αριθμό;
- Αυτή τη στιγμή είμαι στο σπίτι. Θα πρέπει να κατέβω στο γραφείο. Πάρτε το Χάρη. Εκείνος τον
έχει τον αριθμό.
Ο Αντρέας βρέθηκε σε δύσκολη θέση. Όλα τα λεφτά που είχε πάνω του ήταν 180.
- Έλενα, η μητέρα σου είπε να σου δώσω 200 Ευρώ. Τα θέλεις όλα μαζί ή να σου δώσω 100;
- Να μου δώσεις 50 και όποτε χρειαστώ άλλα θα στα ζητήσω.
Ξαφνικά η Έλενα έπεσε στην αγκαλιά του και άρχισε να κλαίει.
- Η Εμμανουέλα είναι ερωτευμένη μαζί σου.
Ο Αντρέας την αγκάλιασε. Μείνανε για ένα λεπτό σφιχταγκαλιασμένοι και σιωπηλοί. Ο Αντρέας
την απομάκρυνε απαλά και τη φίλησε στο στόμα. Η Έλενα έδειχνε να καλμάρει.
- Αυτό είναι συνηθισμένο φαινόμενο για έναν ψυχολόγο. Αλίμονο αν δεν μπορεί να το χειριστεί.
- Και τι θα κάνεις μαζί της;
- Ό, τι κάνω μέχρι τώρα. Αποδέχομαι τη συμπάθειά της χωρίς να την εκμεταλλευτώ.
- Γίνεται αυτό;
- Αν γίνεται λέει; Το πρόβλημα είναι όταν συμβεί το ανάποδο.
- Δηλαδή;
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- Όταν ο ψυχολόγος νιώθει έλξη προς κάποια επισκέπτριά του.
- Εκεί, τι κάνει;
- Εξαρτάται: Αν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς να τον επηρεάζει η έλξη, συνεχίζει. Αν δεν μπορεί,
την παραπέμπει άλλου. Κατά προτίμηση σε γυναίκα συνάδελφο.
- Γιατί σε γυναίκα;
- Για να μη συμβεί το ίδιο.
- Αντρέα, δε νιώθω πολύ καλά. Πάω στην τουαλέτα.
- Χρειάζεσαι κάτι;
- Κάτι για να χωνέψω.
- Φάγατε πολύ;
- Δεν θέλω να σου πω.
Πηγαίνοντας στην τουαλέτα του φώναξε,
- Πήγαμε σε ψησταριά στα Βλάχικα.
Ο Αντρέας θυμήθηκε ότι είχε στο γραφείο μια σόδα και κατέβηκε να τη φέρει.
Όταν επέστρεψε, η Έλενα ήταν ακόμα στο μπάνιο. Της χτύπησε την πόρτα και της έδωσε τη σόδα.
Φαινόταν σε κακό χάλι.
- Ήπιατε κιόλας;
- Θα στα πω μετά. Δώσε μου ένα τέταρτο.
- Κανένα πρόβλημα. Ούτως ή άλλως πρέπει να μιλήσω στο Χάρη.
Ο Αντρέας άπλωσε την αρίδα του και τηλεφώνησε στο Χάρη.
- Έλα καρντάση. Σε καλή φάση με πέτυχες. Έχει μπάλα απόψε.
- Με τη Λένα πώς πάει;
- Πώς να πάει; Μια έτσι, μια αλλιώς. Πες μου όμως για την αντικατασκοπεία.
- Είναι απλό: Εγώ λέω στη Νάνσυ αυτά που θα ήθελες εσύ να γνωρίζει η Λένα.
- Δεν σε πιάνω.
- Ας πούμε πως θέλουμε να κάνουμε τη Λένα να ζηλέψει. Θα πω εγώ στη Νάνσυ ότι τώρα
τελευταία έχεις ένα καινούργιο ερωτικό ενδιαφέρον.
- Και θα κάνω κι εγώ κάτι αντίστοιχο;
- Ναι, αλλά όχι ταυτόχρονα. Σταδιακά. Για παράδειγμα, λες εσύ στη Λένα ότι πήγα σ΄ έναν
κορυφαίο δικηγόρο και ότι έχω σκοπό να της αλλάξω τα φώτα με το διαζύγιο.
- Και όταν της το μεταφέρει η Λένα, η Νάνσυ θα το πιστέψει; Αφού δεν έχεις την οικονομική
δυνατότητα για έναν τέτοιο δικηγόρο.
- Θα πεις ότι ο δικηγόρος αυτός, υπήρξε στο παρελθόν επισκέπτης μου και θα με διευκολύνει.
- Έτσι το τρώει. Και δεν μου λες; Υπάρχει τέτοιος δικηγόρος;
- Αντικατασκοπεία κάνουμε βρε! Ποιος δικηγόρος και πράσιν΄ άλογα;
- Ωραία. Ξεκινάμε από μένα. Λέω στη Λένα για το δικηγόρο και περιμένουμε.
- Ακριβώς. Αν αυτό πιάσει, τότε η Νάνσυ θα χεστεί πάνω της και θα με πάρει τηλέφωνο. Πάνω εκεί
θα της πετάξω τη φόλα για την καινούργια γκόμενα που δήθεν έχεις.
- Άντε. Αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο. Όπου νά΄ ναι θα με πάρει και η Λένα. Αύριο θα σου πω νέα.
Η Έλενα βγήκε απ΄ το μπάνιο φορώντας ένα άσπρο μπουρνούζι και ροζ κάλτσες. Τα μαλλιά της
ήταν υγρά. Κούρνιασε στον καναπέ.
- Πήγαμε σε μια ψησταριά που τη λέγαν Βλάχικα.
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- Την περιοχή λένε Βλάχικα.
- Τέλος πάντων. Πήγαμε σε μια ψησταριά και ...ξεσκιστήκαμε.
- Μόνο φαγητό;
- Και δύο μπουκάλια κρασί, δηλαδή ...ενάμισι. Όταν έφτασα στο σπίτι ήμουν έτοιμη να εκραγώ. Γι΄
αυτό πήγα αμέσως στο μπάνιο. Σ΄ ευχαριστώ για τη σόδα.
- Τώρα, πώς νιώθεις;
- Μια χαρά. Απλά κρυώνω λίγο.
- Δεν πας να ντυθείς;
- Δεν θα με ζεστάνεις εσύ;
- Αργότερα. Τώρα έχουμε πιο σημαντικά θέματα.
- Σε πέντε λεπτά θα είμαι πίσω.
Η Έλενα επέστρεψε σ΄ ένα τέταρτο. Σ΄ αυτό το διάστημα ο Αντρέας κάπνιζε την πίπα του και
σκεφτόταν: « Ποια είναι τα πιο σημαντικά θέματα; Η βουλιμία της; Η σχέση με το Σπύρο; Η σχέση με
τη μάνα της; Η μεταξύ μας σχέση;».
Όταν επέστρεψε η Έλενα φορούσε μια φορμίτσα και είχε κουβαλήσει μαζί της και την
κουβερτούλα.
- Ποια είναι τα σημαντικά θέματα; τον ρώτησε.
- Εσύ διαλέγεις. Εγώ πού να ξέρω;
- Δεν ξέρεις τα προβλήματά μου;
Η Έλενα άναψε τσιγάρο.
- Τα προβλήματά σου τα ξέρω. Τις προτεραιότητές δεν ξέρω. Για παράδειγμα, ποιο είναι το πρώτο
θέμα που σε απασχολεί τώρα;
- Η Βουλιμία.
- Ξεκινάμε. Τι έχεις να μου πεις πάνω σ΄ αυτό;
- Και αν μιλήσουμε γι΄ αυτό θα με ζεστάνεις; του είπε παιχνιδιάρικα.
- Αφού μιλήσουμε γι΄ αυτό θα σε ζεστάνω όσο θέλεις.
- Κι όπως θέλω;
- Κάθε άνθρωπος έχει τους δικούς του τρόπους.
Έπεσε για λίγο σιωπή. Η Έλενα κοντοστάθηκε.
- Μοιάζει σαν κάτι να θέλεις να πεις και δυσκολεύεσαι.
Η Έλενα τράβηξε την κουβέρτα μέχρι το λαιμό και βούρκωσε.
- Ντρέπομαι.
- Ντρέπεσαι;
Έμεινε λίγο σιωπηλή. Κατέβασε την κουβέρτα.
- Σήμερα, έκανα κάτι για πρώτη φορά. Επηρεάστηκα απ΄ την Εμμανουέλα κι όταν ήμουν στο
μπάνιο έβαλα δάχτυλο.
- Κατάφερες τίποτα;
- Έβγαλα τα μισά.
- Και πώς ένιωσες μετά;
- Μια μικρή ανακούφιση, αλλά κυρίως μου έμειναν μια καούρα στο στομάχι και μια άσχημη
μυρωδιά στην αναπνοή μου. Ευτυχώς που μου έφερες τη σόδα.
- Τώρα πώς νιώθεις;
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- Αρκετά καλύτερα. Βέβαια έκανα ντους μέχρι που εξάντλησα το ζεστό νερό.
Ο Αντρέας σηκώθηκε.
- Πάω ν΄ ανάψω το θερμοσίφωνο.
Επιστέφοντας κρατούσε κι ένα σφηνάκι τσικουδιά.
- Για μένα δεν έχει; ρώτησε η Έλενα. Είχε πετάξει την κουβέρτα κι άναψε ένα τσιγάρο. Ο Αντρέας
αγνόησε την ερώτησή της. Η Έλενα τον κοίταξε αποφασιστικά στα μάτια.
- Αν δεν αρχίσω να ξαναπαίρνω τα χάπια διαίτης, πολύ φοβάμαι πως θα τρώω κάθε μέρα σαν
γουρούνι.
- Πόσον καιρό έχεις να τα πάρεις;
- Μου τέλειωσαν πριν 2 μέρες.
- Κι από τότε άρχισες να τρως περισσότερο;
- Τι περισσότερο καλέ; Τα είδες με τα μάτια σου.
- Και γιατί δεν πήρες άλλα;
- Πού να βρω λεφτά; Είχα κρατήσει 37 Ευρώ στην περίπτωση που θα μ΄ έδιωχνες.
- Να σε διώξω γιατί;
- Διότι δεν θ΄ άντεχες να βλέπεις πόσο τρώω.
Ο Αντρέας άναψε την πίπα του κι έμεινε για λίγο σκεπτικός. Η Έλενα σηκώθηκε και έφερε μια
τσικουδιά. Ο Αντρέας παρατήρησε πως στο σφηνάκι υπήρχαν ίχνη από τα χείλη της. Άρα, ήπιε ένα στα
γρήγορα κι έφερε κι ένα δεύτερο.
- Είσαι σίγουρη ότι δεν θα σε χαλάσει αυτό που κάνεις;
- Ο βρεγμένος τη βροχή δεν τη φοβάται. Άλλωστε πού ξέρεις; Μπορεί αυτά που φάγαμε να είχαν
μικρόβια και η τσικουδιά να τα σκοτώσει.
- Μ΄ αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Δίνεις όποια ερμηνεία σε βολεύει.
Η Έλενα γέλασε.
- Η μητέρα σου ξέρει για τη βουλιμία;
- Αν ξέρει λέει; Κι έχει μεγάλο ψώνιο με την εμφάνιση. Η ίδια είναι πολύ όμορφη.
- Το ξέρω. Είχαμε συναντηθεί ένα πρωί στην εκκλησία με τον Χάρη και τον παπά.
- Εννοείς το γκόμενο!
- Έλενα, είσαι σουπιά. Αμολάς μελάνη. Εγώ σε ρώτησα αν η μητέρα σου γνωρίζει για τη βουλιμία.
- Γνωρίζει.
- Αυτό έχει καμιά σχέση με τα χρήματα που ζήτησε να σου δώσω;
- Απόλυτη. Αφού κι εκείνη μ΄ ενθάρρυνε ν΄ αρχίσω να τα παίρνω.
- Δηλαδή όταν θα πάρεις αύριο 50 Ευρώ από μένα...
- Θα πεταχτώ στο πιο κοντινό φαρμακείο. Θέλεις να σου φέρω τίποτα;
- Ναι. Ένα ηρεμιστικό...
Εκείνο το βράδυ κοιμήθηκαν σαν αδελφάκια. Όταν ξημέρωσε, γίναν ...ξαδελφάκια.
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47. Η Τάνυα συναντά το Χάρη
Γύρω στις 11:00 το πρωί της Πέμπτης η Ρούλα είπε στον Χάρη ότι τον ζητάει στο τηλέφωνο μια κυρία
Τάνυα.
- Καλημέρα κύριε Ψηφίδη. Είμαι η Τάνυα. Η μαμά της Έλενας που τώρα την φιλοξενεί ο φίλος σας
ο κύριος Αντρέας.
Ο Χάρης ξερόβηξε. Η Τάνυα συνέχισε.
- Θέλω να μου δώσετε τον αριθμό του λογαριασμού του κυρίου Αντρέα ώστε να εξοφλήσω τα 200
Ευρώ που έδωσε στην κόρη μου.
- Δύο λεπτά. Να τον βρω .
- Κύριε Χάρη. Θα ήθελα να σας δω από κοντά και για κάποιους προσωπικούς λόγους. Θα μου
δώσετε μισή ώρα;
- Θα σας δώσω μία! Πείτε μου πότε μπορείτε.
- Αν είμαι εκεί στη 1:00 είναι εντάξει;
- Κανένα πρόβλημα.
Ανάμεσα στις 11:00 και τη 1:00 πέρασε από το γραφείο ο Βαγγέλης. Ήταν βιαστικός.
- Αφεντικό, είναι κρίμα να ξοδεύουμε κι άλλα λεφτά για την παρακολούθηση στην εταιρεία του κυρ
Θάνου. Το αερόθερμο κυκλοφόρησε. Κι έμαθα από το διαδίκτυο ότι θα έρθει ένα φοβερό κύμα ψύχους
στη Βουλγαρία. Εκεί θ΄ αρχίσουνε τα μπαμ!
- Πώς είσαι τόσο σίγουρος;
- Δεν είμαι σίγουρος, αλλά, μέχρι να σιγουρευτούμε, πόσο θα μας κοστίσει αφεντικό;
- Έχεις δίκιο. Ακύρωσε την παρακολούθηση κι έλα σ΄ επαφή με την εταιρεία καταναλωτών της
Βουλγαρίας.
- Έχουν αυτοί τέτοιο πράγμα;
- Ξέρω και γω βρε Βασίλη;
- Αφεντικό, με λένε Βαγγέλη.
- Ξέρω Βαγγέλη από πού θα μάθουμε τι έγινε; Τα περισσότερα μαγαζιά λιανικής θα θέλουν ν΄
αποκρύψουν ότι από το μαγαζί τους βγήκε ένα αερόθερμο που βάζει φωτιά στο σπίτι.
- Οπότε αφεντικό, αυτό πώς θα το μάθουμε;
- Δύο δρόμοι: Ο ένας είναι να ψάξουμε για εταιρείες καταναλωτών στη Βουλγαρία. Ο άλλος, είναι
να τηλεφωνήσω σ΄ ένα φίλο μου, που είναι εμπορικός ακόλουθος στο προξενείο της Σόφιας, για να μου
πει τι να κάνω.
- Κι εγώ τι μπορώ να κάνω τώρα;
- Δεν υπάρχει λόγος να μείνεις κι άλλο στο γραφείο.
- Η δικιά μου, έχει φτιάξει ψάρι αλά Σπετσιώτα.
- Να πάρεις και φρέσκο ψωμί. Ξέρεις τι παπάρες φτιάχνεις;
- Τις παπάρες τις γουστάρω αφεντικό. Παπαριές να κάνουμε δεν γουστάρω.
- Κάναμε καμιά παπαριά;
- Όχι βρε αφεντικό. Δεν κάναμε. Γενικά μιλάω.
Ο Βαγγέλης έφυγε.
Σε πέντε λεπτά ο Χάρης πήρε τη Λένα.

201

202
- Τι θα γίνει αγάπη μου; Το Σαββατοκύριακο θα είμαστε μαζί;
- Δύσκολο Χάρη μου.
- Θα πας Λιτόχωρο;
- Ποιο Λιτόχωρο; Ο μεγάλος έχει γαστρεντερίτιδα.
- Δηλαδή, δεν θα βρεθούμε;
- Πώς να βρεθούμε με τέτοιες συνθήκες;
- Ωραία. Ελπίζω λοιπόν να σε δω την Πέμπτη.
- Ίσως τα καταφέρω και νωρίτερα.
- Καλά αγάπη μου. Περαστικά στο παιδάκι.
Ο Χάρης πήρε αμέσως τον Αντρέα.
- Δεν αντέχω άλλο. Είμαι 45 χρονών. Θέλω μια σύντροφο.
- Και η Λένα; Δεν είναι σύντροφος;
- Καρντάση, έτσι και βρω μια γυναίκα που γουστάρω να είμαι μαζί της, είμαι διαθέσιμος
ΟΛΟΚΡΗΡΟΣ. Η Λένα μου δίνει μόνο μια φέτα απ΄ τη ζωή της.
- Η κατάσταση αυτή σ΄ έχει κουράσει.
- Δεν αντέχω άλλο Αντρέα μου. Προτιμώ να είμαι μόνος μου και να πηδάω από δω κι από κει.
Άλλωστε, ντέντεκτιβ είμαι. Δεν είμαι παπάς ή ...ψυχολόγος.
- Τώρα, αυτό γιατί το λες ρε μπαγάσα;
- Δεν είπες πως δεν πηδάτε τις πελάτισσες;
- Τις επισκέπτριες.
- Και ποια είναι η διαφορά;
- Πελάτες έχουν οι χασάπηδες, οι φαναρτζήδες, τα στεγνοκαθαριστήρια...
- Και οι γιατροί, τι έχουν;
- Ασθενείς.
- Και γιατί δεν τους αποκαλείς ασθενείς;
- Για δύο λόγους: Πρώτον, διότι δεν είμαι γιατρός. Δεύτερον, διότι δεν είναι άρρωστοι.
- Και τελικά, αυτοί που σου έρχονται τι είναι;
- Νορμάλ άνθρωποι σε δύσκολη θέση. Έτσι το είχε πει ο R. D. Laing.
- Κι αυτούς τους ονομάζεις επισκέπτες;
- Βρες μου μια καλύτερη διατύπωση. Χρόνια την ψάχνω μα δεν τη βρίσκω.
- Ας τ΄ αφήσουμε τώρα αυτά.
- Μα εσύ το ξεκίνησες.
- Αντρέα. Θέλω μια γυναίκα που να γουστάρω και θέλω να είναι διαθέσιμη. Ζητάω πολλά;
- Ζητάς λίγα. Θυμάσαι που σου μίλαγα για τη λειψανδρία της Θεσσαλονίκης;
- Το θυμάμαι.
- Θα πας με ό,τι σου βγαίνει. Με τη Λένα τα έφτιαξες βάσει προδιαγραφών. Η επόμενη θα έχει δύο
προδιαγραφές: Θα τη θέλεις σαν να σου είχαν βουτήξει το κεφάλι στο νερό και ζητάς να πάρεις αέρα.
Επίσης θα είναι διαθέσιμη!
- Είσαι πολύ μεγάλος βρε καρντάση.
- Είμαι φίλος σου.
- Στη 1:00 περιμένω τη μάνα της Έλενας. Θέλει να της δώσω το λογαριασμό σου της τράπεζας.
- Και γιατί δεν την τον έδωσες τηλεφωνικά;
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- Διότι είπε ότι θέλει να με δει και για κάτι άλλο.
- Λες να έχει να κάνει με την κόρη της που είναι αυτές τις μέρες εδώ;
- Αυτό το έχω σίγουρο. Πιστεύω όμως πως παίζει και κάτι ακόμα.
- Όταν φύγει τηλεφώνησέ μου αν μπορείς. Ανησυχώ.
- Ο Ψηφίδης το έχει πιάσει και - άπαξ και ο Χάρης Ψηφίδης το πιάνει - μην ανησυχείς.
- Τι έχει πιάσει ο Ψηφίδης που δεν το κατάλαβα;
- Αυτά θα στα πω, αφού βρεθώ πρώτα μαζί της.
- Όμως να μου τα πεις.
Στη μια παρά πέντε κατέφθασε η Τάνυα. Της άνοιξε η Ρούλα. Ο Χάρης έσπευσε να την υποδεχτεί
και την πήρε στο γραφείο του. Το παράθυρο του γραφείου ήταν ανοιχτό διότι η Ρούλα δεν άντεχε τον
καπνό. Αφού μπήκε η Τάνυα στο γραφείο του Χάρη, η Ρούλα, τον πήρε παραμάσχαλα.
- Χάρη, κλείσε το παράθυρο.
- Ρούλα, θα με τρελάνεις! Μου λες συνέχεια ότι δεν αντέχεις τον καπνό. Τώρα μου ζητάς να κλείσω
το παράθυρο!
- Θα έχεις την πόρτα ανοιχτή; Αν είναι το παράθυρο ανοιχτό δεν θ΄ ακούω.
- Δεν θ΄ ακούσεις τίποτα.
Ο Χάρης επέστρεψε στην Τάνυα: Είχε μαύρα μαλλιά κορακάτα με χωρίστρα στη μέση. Ήταν
άβαφη. Φορούσε ένα μαύρο φόρεμα που τόνιζε τη σιλουέτα της. Ο Χάρης είχε αρχίσει να νιώθει μια
έλξη προς την Τάνυα. Όμως και η Τάνυα τον κοίταζε με ...γλύκα περισσή. Ξεκίνησε ο Χάρης.
- Να ο αριθμός του Αντρέα. Μη βιαστείτε να καταθέσετε τα χρήματα. Ο Αντρέας έχει μερικές
μέρες ακόμα περιθώριο.
- Πώς είναι το παιδί μου;
- Σε καλά χέρια. Στο θέμα αυτό μην ανησυχείτε.
- Εγώ όμως, κύριε Χάρη δέχομαι κάθε μέρα τηλεφωνήματα από το Σπύρο που θέλει ξανά την κόρη
μου. Δεν ξέρω τι να του πω.
- Γιατί δεν του λέτε πως κι εσείς δεν ξέρετε που είναι η κόρη σας;
- Αυτό θα ήταν απλό. Όμως, ο Σπύρος έχει μάθει ότι η Έλενα είναι στην Αθήνα. Έχει αρχίσει να
πιέζει τη γιαγιά του να τη βρει. Η γιαγιά πιέζει εμένα. Γι΄ αυτό ήρθα να σας δω από κοντά.
- Πώς σας πιέζει;
- Με δυο τρόπους: Από τη μια με ρωτάει συνέχεια πού είναι η κόρη μου. Από την άλλη μου ζητάει
το κινητό της.
- Κι εσείς πώς αντιδράτε;
- Της λέω, ό,τι λέω και στο Σπύρο: Έχω χάσει τα ίχνη της.
- Δεν πιάνει αυτό κυρία Τάνυα. Ο Σπύρος έχει βρει τα ίχνη της. Το πρόβλημα του, είναι ότι δεν
μπορεί να επικοινωνήσει μαζί της.
- Κι εγώ τώρα τι κάνω;
- Μήπως θα ήταν καλύτερα να μιλήσετε με τον Αντρέα που είναι αυτές τις μέρες κοντά της;
- Νιώθω άβολα να μιλήσω μαζί του.
- Για ποιο λόγο;
- Διότι δεν ξέρω τι σχέση έχουν.
- Κοιμούνται μαζί κάθε βράδυ και είναι και οι δυο ευχαριστημένοι.
- Τι μου λέτε τώρα κύριε Χάρη;
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- Σιγά που δεν το ξέρατε.
- Το υποψιαζόμουν αλλά δεν ήμουν σίγουρη.
- Και τώρα που είσαστε σίγουρη, τι αλλάζει;
- Δεν ξέρω. Πρέπει να σκεφτώ.
- Να σκεφτείτε τι;
- Το μέλλον της κόρης μου.
- Κυρία Τάνυα, το μέλλον της κόρης σας επηρεάζεται από το παρόν το δικό σας. Πείτε μου όμως:
Πέρα από το λογαριασμό του Αντρέα, τι άλλο θέλετε από μένα;
- Κύριε Χάρη, είμαι σε απελπιστική κατάσταση. Ζω εδώ και χρόνια με μια ηλικιωμένη κυρία. Έχω
σχέση μ΄ έναν παπά που επειδή είναι αρχιμανδρίτης δεν μπορεί να παντρευτεί. Είμαι Βουλγάρα. Η
κόρη μου ζει μ΄ έναν σαρανταπντεντάρη στην Αθήνα. Ο άντρας μου είναι χαμένος πολλά χρόνια. Η
γιαγιά κάποια στιγμή θα πεθάνει. Εγώ τι θ΄ απογίνω;
- Έχετε πολλά πράγματα να σκεφτείτε κυρία Τάνυα. Από μένα τι θέλετε;
- Βοηθήστε με.
- Σε ποιο θέμα; Με ποιον τρόπο;
- Θέλω πολύ χρόνο για να σας τα πω όλα. Εδώ δεν προλαβαίνω. Το απόγευμα τι κάνετε;
- Το απόγευμα συνήθως είμαι στο γραφείο μου.
- Να έρθω το απόγευμα στο γραφείο σας;
- Στο γραφείο μου δεν θα έχω χρόνο να σας μιλήσω. Το βράδυ τι κάνετε;
Η Τάνυα προσπαθούσε να δει πώς θα τα βολέψει ώστε να συναντηθούν με το Χάρη.
- Τι ώρα μπορείτε κύριε Χάρη;
- Εξαρτάται από το πού θα βρεθούμε.
- Εγώ μένω στο Πανόραμα. Εσείς πού μένετε;
- Καλαμαριά.
- Να συναντηθούμε κάπου στη μέση; Υπάρχει ένα μικρό μπαράκι στην προξένου Κορομηλά.
Μπορούμε να τσιμπήσουμε και κάτι, αν θέλουμε.
- Το γνωρίζω. Θα είμαι εκεί στις 10 παρά τέταρτο. Δεν βρίσκω εύκολα να παρκάρω. Εσείς να
έρθετε από 10 και πέρα.
- Εκεί θα έχω πρόβλημα. Από τη μια θ΄ ανησυχώ για τη γιαγιά. Από την άλλη...
Η Τάνυα έμεινε σιωπηλή. Ο Χάρης σκέφτηκε πως αν ήταν ο Αντρέας στη θέση του θα μπορούσε να
το χειριστεί αλλιώς. Προτίμησε να παραμείνει σιωπηλός.
- Δεν ξέρω τι θα του πω.
- Ποιανού;
- Του ...παπά.
- Είσαστε κάθε βράδυ μαζί;
- Μένει δίπλα στη γιαγιά.
- Συγγνώμη, αλλά μου φαίνεται πως η κατάσταση αυτή σας βολεύει.
Η Τάνυα έμεινε πάλι σιωπηλή.
- Υπάρχει κοντά στο σπίτι μας ένα ταβερνάκι. Εκεί θα ένιωθα πολύ πιο άνετα να συναντηθούμε
- Και πώς θα το βρω;
- Θα σας περιμένω έξω από την εκκλησία.
- Κι ο ...σύντροφός σας;
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- Απόψε έχουν κάπου μια συνάντηση μ’ έναν καλόγερο που έρχεται κάπου-κάπου από το Άγιο
Όρος
- Για τι ώρα μιλάτε;
- Έλεγα, όσο νωρίτερα γίνεται.
- Πριν τις 9:00 δεν πρόκειται να φτάσω.
- Ωραία θα σας περιμένω στις 9:30
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48. Κεραυνοβόλος έρωτας
Γύρω στις 8:30 το βράδυ ο Χάρης τηλεφώνησε στον Αντρέα.
- Καρντάση, στις 9:30 έχω ραντεβού στο Πανόραμα με τη μάνα της δικιάς σου.
- Μιλάς σοβαρά;
- Έχει ανάγκη να μου πει κάποια πράγματα.
- Για μένα και την Έλενα;
- Όχι μόνο. Την απασχολούν κι άλλα.
- Χάρη, μην της πεις για τη σχέση μας.
- Το έχω πει ήδη.
- Τρελάθηκες;
- Μην ανησυχείς. Μια χαρά το δέχτηκε.
- Τι εννοείς;
- Δεν έδειξε να την πειράζει.
- Σε παρακαλώ, μετά τη συνάντησή σας πάρε με τηλέφωνο. Αλλιώς δεν θα κοιμηθώ απόψε.
- Αντρέα, δεν μου είχες ζητήσει να το κρατήσω μυστικό. Λυπάμαι.
- Κατανοητό και δεκτό, αλλά πάρε με.
- Θα σε πάρω.
Συναντηθήκανε έξω από την εκκλησία. Η Τάνυα ήταν πολύ όμορφη.
Πήγαν στη διπλανή ταβέρνα. Βρήκαν ένα γωνιακό τραπεζάκι. Ο Χάρης έπινε τσίπουρο. Η Τάνυα
κόκκινο κρασί. Πήραν κάποια μεζεδάκια. Ήταν ολοφάνερο στο Χάρη ότι η Τάνυα δεν είχε έρθει ούτε
για να φάει ούτε για να πιει.
- Ανησυχώ για την Έλενα. Τι κάνει στην Αθήνα με τον κύριο Αντρέα;
- Τρώει, κοιμάται, διαβάζει, μαθαίνει στατιστική, τι άλλο;
- Και κοιμούνται μαζί;
- Όλα ξεκίνησαν από μια καταιγίδα. Φοβήθηκε κι έτρεξε στην αγκαλιά του.
- Ξέρω. Αυτό το φόβο τον έχει από μικρή. Κι έπρεπε να την εκμεταλλευτεί;
- Κυρία Τάνυα δεν ήμουν εκεί. Δεν ξέρω ποιος εκμεταλλεύτηκε ποιον.
- Εμένα μ΄ απασχολεί η βουλιμία της.
- Μια χαρά σιλουέτα έχει η Έλενα.
- Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι τρώει!
- Ο Αντρέας θα το είχε πάρει χαμπάρι. Αποκλείεται να το άφηνε έτσι.
- Δεν τον ρωτάτε;
- Θα τον ρωτήσω αύριο. Τέτοια ώρα δεν του τηλεφωνάω. Μπορεί η κόρη σας να είναι δίπλα του.
- Γιατί μου μιλάτε στον πληθυντικό;
- Εσείς, γιατί το κάνετε κυρία Τάνυα;
- Δεν ξέρω. Μάλλον επειδή εσείς μου μιλάτε στον πληθυντικό.
Κοιτάχτηκαν στα μάτια και βάλανε και οι δυο τα γέλια. Η Τάνυα του έπιασε το χέρι.
- Μίλα μου σε όποια γλώσσα θέλεις. Εγώ θα σε λέω Χάρη.
Ο Χάρης ανταποκρίθηκε αμέσως.
- Τάνυα, νιώθω παράξενα: Νομίζω σαν να υπάρχει μια μισοτελειωμένη υπόθεση.
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- Αν εννοείς ανάμεσά μας, έχεις απόλυτο δίκιο.
- Δεν καταλαβαίνω.
- Καταλαβαίνεις και πολύ καλά μάλιστα, είπε και του έσφιξε το χέρι.
- Τάνυα, κι εγώ έτσι νιώθω. Μου άρεσες από την πρώτη στιγμή που σε είδα.
- Θέλεις να φύγουμε από δω; Πάμε κάπου για ένα ποτό;
- Κι αν πάθει τίποτα η γιαγιά;
- Το έχω καλύψει. Η καλύτερή μου φίλη μένει δίπλα.
- Κι αν σε αποζητήσει ο παπάς;
- Αποκλείεται. Απόψε έχει ολονυχτία με τον καλόγερο από το Άγιο Όρος.
- Οπότε, μπορούμε να πάμε σπίτι μου για ποτό;
- Πάμε όπου θέλεις.
Εκείνο το βράδυ κοιμήθηκαν μαζί. Το πρωί όταν ξύπνησε ο Χάρης, η Τάνυα είχε φύγει. Είχε
αφήσει όμως ένα γραπτό μήνυμα. «Πρέπει να είμαι στη γιαγιά αυτή την ώρα. Σ΄ ευχαριστώ για μια
υπέροχη βραδιά» .
Μετά ο Χάρης βρήκε 3 μηνύματα και 4 αναπάντητες κλήσεις από τον Αντρέα. Τον είχε ξεχάσει
εντελώς.
Τον πήρε αμέσως τηλέφωνο.
- Τι έγινε βρε Αντρέα;
- Δεν κοιμήθηκα όλο το βράδυ.
- Για ποιο λόγο;
- Περίμενα να μου πεις για την αντίδραση της μάνας της.
- Κεραυνοβόλος έρωτας!
- Τι μου λες τώρα βρε Χάρη;
- Η μάνα της κι εγώ πάθαμε αμοιβαίο κεραυνοβόλο έρωτα.
- Θεός φυλάξει!
- Γιατί βρε; Σε χαλάει που ερωτεύτηκα τη μάνα; Εσύ κοιμάσαι με την κόρη της.
Ο Αντρέας έμεινε σιωπηλός.
- Χάρη., είσαι ερωτευμένος με τη μάνα της;
- Τη βλέπω και τρελαίνομαι.
- Δηλαδή νιώθεις έλξη. Μήπως στη φάση που είσαι με τη Λένα, η Τάνυα είναι ένα αντίβαρο;
- Με τη Λένα έχω κουραστεί. Όμως, θέλω χρόνο να σκεφτώ αυτά που μου λες.
- Όσο χρόνο θέλεις.
- Κράτα όμως, ότι την Τάνυα τη γουστάρω και δε με νοιάζει πια η Λένα με τον τέως, τη μαμά της
και τα παιδιά της.
- Δηλαδή απελευθερώθηκες.
- Έτσι φαίνεται, Όμως η Τάνυα είναι σκλάβα. Η ζωή της εξαρτάται από τη γιαγιά η οποία, σήμερα
ζει, αύριο πεθαίνει. Τι μπορεί να κάνει;
- Δεν πρόλαβες να ερωτευτείς, έκανες το πρόβλημα της δικό σου.
- Αντρέα μου, χτες κοιμηθήκαμε μαζί. Ήταν κάτι που δεν έχω ξαναζήσει.
- Κι από δω και μπρος;
- Δεν ξέρω. Τη θέλω πολύ ρε Αντρέα.
- Και με την αντικατασκοπεία τι γίνεται; Το κόλπο με τη Νάνσυ έπιασε. Το θέμα είναι πώς θα
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χειριστούμε τη Λένα.
- Δε με νοιάζει. Πες στη Νάνσυ ότι ερωτεύτηκα τη μάνα της κοπέλας που ζει μαζί σου.
- Είσαι καλά; Αυτό θα γυρίσει πάνω μου.
- Ε, πες ό,τι θέλεις.
- Θα πω ότι ερωτεύτηκες κεραυνοβόλα, αλλά δεν θα πω με ποιαν.
- Συμφωνώ. Κι από κει και πέρα βλέπουμε.
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49. Τίποτα δεν μένει στάσιμο.
Το επόμενο πρωί τηλεφώνησε ο Βαγγέλης στο Χάρη.
- Αφεντικό, δεν κλείσαμε εβδομάδα από τότε που κυκλοφόρησαν στη Βουλγαρία τα αερόθερμα και
ήδη έχουν αρπάξει φωτιά τρία! Δύο στη Σόφια και ένα σε μια άλλη πόλη που δεν θυμάμαι πώς τη λένε.
- Κι εσύ πώς το έμαθες;
- Μου τηλεφώνησε ο κυρ Θάνος.
- Κι εκείνος πώς το έμαθε;
- Δεν ξέρω αφεντικό. Πάντως το έμαθε και είπε πως θέλει να σε συναντήσει για την αμοιβή.
- Δηλαδή το κόλπο του Αντρέα έπιασε.
- Αν έπιασε λέει; Οι ανταγωνιστές θα πάθουν μεγάλη ζημιά.
- Και τι θα πάρουμε βρε Βαγγέλη;
- Πάνω από 10.000 ευρώ.
- Τα μισά ανήκουν στον Αντρέα.
- Συμφωνώ αφεντικό. Δικιά του ήταν η ιδέα.
- Τα υπόλοιπα θα τα μοιραστούμε οι δυο μας.
- Πολλά μου δίνεις αφεντικό.
- Βαγγέλη το 90% της δουλειάς εσύ το έκανες. Και στάματα να με λες αφεντικό. Μου τα έχεις
σπάσει.
- Μάλιστα αφεντικό. Κλείνω τώρα.
Μόλις έκλεισαν το τηλέφωνο, ο Χάρης πήρε τον Αντρέα.
- Πώς τα πας οικονομικά;
- Με δουλεύεις τώρα βρε Χάρη;
- Θα σου καταθέσω αύριο 5000 ευρώ.
- Για ποιο λόγο;
- Τσακίδης. Το κόλπο σου έπιασε.
- Τι να σου πω βρε Χάρη; Είσαι ο από μηχανής θεός.
Μόλις ο Αντρέας ένιωσε ανακουφισμένος από το οικονομικό του άγχος, είπε στην Έλενα.
- Υπάρχουν ακόμα 150 ευρώ από αυτά που σου έστειλε η μαμά σου. Να στα δώσω;
- Σου είπα πως αν τα χρειαστώ θα σου ζητήσω. Τώρα δεν θέλω τίποτα. Το μόνο που θέλω είναι να
σε βλέπω περισσότερο.
- Το απόγευμα που θα δω την Εμμανουέλα θέλω να έρθεις κι εσύ στη συνεδρία.
- Μα εγώ δεν εννοούσα αυτό.
- Ξέρω τι εννοείς. Το θέλω κι εγώ. Όμως, σε θέλω στη συνεδρία με την Εμμανουέλα.
Εκείνο το απόγευμα ο Αντρέας βρέθηκε και με τις δύο. Μίλησαν για τη βουλιμία. Είπαν τι έκανε η
κάθε μια από τις δύο για να την αντιμετωπίσει. Στο τέλος της συνεδρίας ο Αντρέας τους είπε:
- Θέλω να πάτε τώρα να ζυγιστείτε ξυπόλυτες στην ψηφιακή ζυγαριά που υπάρχει στο μπάνιο.
Όποια, μέσα σε μια εβδομάδα, πάρει περισσότερο βάρος, θα κερδίσει ένα βραβείο.
- Και ποιο είναι το βραβείο; ρώτησε η Εμμανουέλα.
- Προς το παρόν είναι μυστικό. Θα το μάθετε σε μια εβδομάδα.
Το ίδιο απόγευμα πήρε η Τάνυα το Χάρη.
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- Μου λείπεις πολύ.
- Κι εμένα.
- Και τι θα κάνουμε;
- Ό,τι θέλεις και μπορείς.
- Θέλω να δω την Έλενα.
- Η Έλενα είναι στην Αθήνα.
- Δεν μπορούμε να πάμε;
- Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Εσύ πώς θα τα καταφέρεις;
- Άσε με να το σκεφτώ. Πάντως μιλάμε για το Σαββατοκύριακο.
- Καμία αντίρρηση.
Ο Χάρης ξεκίνησε για το γραφείο. Του τηλεφώνησε η Ρούλα και του είπε ότι ο κύριος Τσακίδης θα
έρθει γύρω στις 12:00. Μόλις μπήκε στο γραφείο η Ρούλα τον έκοψε ότι ήταν αλλιώτικος.
- Τι συμβαίνει; Σε βλέπω φρέσκο.
- Ερωτεύτηκα.
- Τι πράγμα;
- Ερωτεύτηκα.
- Ποιαν βρε ;
- Την Τάνυα.
- Α, η μάνα της μικρής.
- Ναι.
- Ε, τουλάχιστον δεν έχετε τόση διαφορά ηλικίας όσο ο Αντρέας και η κόρη της.
- Το Σαββατοκύριακο θα πάμε στην Αθήνα.
- Για ποιο λόγο;
- Έλα βρε Ρούλα! Είσαι μάνα. Δεν καταλαβαίνεις ότι θέλει να δει την κόρη της;
Εκείνη την ώρα έφτασε ο Τσακίδης.
- Κύριε Χάρη, κάνατε καταπληκτική δουλειά. Οι ανταγωνιστές πάθανε μεγάλη ζημιά και θα γίνει
ακόμα μεγαλύτερη. Τον οδηγό τον απέλυσα σήμερα το πρωί. Στην αρχή μου ζητούσε αποζημίωση.
Μόλις του έδειξα το βίντεο που τον έδειχνε να παίρνει τα σχέδια, κάτσιασε. Του είπα να νιώθει
ευγνώμων που δεν τον τρέχω στην αστυνομία και τα δικαστήρια.
- Δηλαδή κύριε Τσακίδη η δουλειά τελείωσε.
- Όχι ακόμα.
Ο Τσακίδης έβγαλε ένα φάκελο και τον έδωσε στο Χάρη.
- Τώρα τελειώνει η δουλειά.
Ο Χάρης άνοιξε το φάκελο. Είχε μέσα 12.000 Ευρώ.
- Πολλά δεν είναι κύριε Θάνο;
- Όχι. Τα μισά ανήκουν στο φίλο σας τον ψυχολόγο.
- Αυτό εννοείται.
- Θέλω όμως να δώσω κάτι και στο Βαγγέλη. Τον ψάχνω όλη μέρα και δεν τον βρίσκω.
- Του έπεσε το κινητό στην τουαλέτα την ώρα που κατουρούσε. Μόνο μέσα από το σταθερό μου
τηλέφωνο μιλάμε.
- Πότε θα τον δείτε;
- Το απόγευμα μετά τις 6:00 θα είναι εδώ.
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- Εκείνη την ώρα δεν μπορώ να έρθω. Δώστε του αυτό.
Άλλος ένας φάκελος. Ήταν φανερό ότι είχε μέσα χρήματα. Σκέφτηκε να πάρει το Βαγγέλη, αλλά
προτίμησε να πάρει την Τάνυα.
- Τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο Τάνυα μου;
- Δεν ξέρω βρε Χάρη. Εγώ θέλω να δω την κόρη μου.
- Μόνο;
- Όχι. Θέλω και να είμαστε μαζί.
- Τάνυα μου, καλά όλ΄ αυτά. Εγώ όμως πρέπει να κλείσω αεροπορικά εισιτήρια. Με το αμάξι δεν
συμφέρει.
- Για πότε μιλάς Χάρη μου;
- Αναχώρηση 11:00 το πρωί του Σαββάτου και επιστροφή 6:00 το απόγευμα της Κυριακής.
- Την επιστροφή δεν μπορούμε να την κάνουμε Δεύτερα πρωί;
- Δεν έχω πρόβλημα. Εσένα σκεφτόμουν. Δεν θέλω να σου δημιουργήσω προβλήματα.
- Την επιστροφή να την ακυρώσεις. Θα επιστέψουμε στη Θεσσαλονίκη όποτε θέλουμε.
Ο Χάρης, άλλαξε τη φωνή του. Της μίλησε σαν ...καρτούν.
- Με συγχωρείτε, αλλά η δουλειά μου τι θ΄ απογίνει;
Η Τάνυα έβαλε τα γέλια.
- Θα συναντηθούμε το Σάββατο πρωί στις 11:00 στο αεροδρόμιο.
- Κάνεις λάθος. Θα έρθω να σε πάρω στις 9:00. Στο αεροδρόμιο θα είμαστε στις 10.
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50. Πολυκοσμία...
Σάββατο πρωί στις 10 παρά πέντε, ο Χάρης και η Τάνυα πέρασαν από τον έλεγχο αποσκευών. Μπήκαν
στην αίθουσα από την οποία θα επιβιβαζόντουσαν στο αεροπλάνο. Η Τάνυα του έσφιξε το χέρι. Το χέρι
της ήταν ιδρωμένο και κρύο. Ο Χάρης δεν μίλησε.
- Χάρη, είναι η πρώτη φορά που μπαίνω σε αεροπλάνο.
- Ωραία. Θα σου δώσω το παράθυρο για να δεις τον κόσμο από ψηλά.
- Χάρη φοβάμαι.
- Τι φοβάσαι;
- Μην πέσει το αεροπλάνο και σκοτωθούμε.
- Κι αν σκοτωθούμε τι πρόβλημα θα έχουμε;
- Θα πεθάνουμε.
- Κι αν πεθάνουμε τι πρόβλημα θα έχουμε;
- Τα λες αυτά γιατί ήσουν αλεξιπτωτιστής Χάρη.
- Τάνυα μου, κάθε φορά που πηδούσα με το αλεξίπτωτο πίστευα ότι θα σκοτωθώ. 39 φορές πήδηξα
και πάντα το ίδιο σκεφτόμουν.
- Και δεν φοβόσουν το θάνατο;
- Όχι Τάνυα. Δεν φοβόμαστε το θάνατο. Τη ζωή φοβόμαστε.
- Δεν καταλαβαίνω.
- Αυτός που φοβάται μην πεθάνει είναι διότι δεν ζει καλά. Αυτό που φοβάται είναι μην πεθάνει πριν
προλάβει να ζήσει.
Στο μεταξύ έγινε η αναγγελία για επιβίβαση. Η Τάνυα ξεπέρασε γρήγορα τους φόβους της και
ενθουσιάστηκε βλέποντας τη Θεσσαλονίκη από πάνω. Δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα. Κάπου κάπου έδινε κι ένα φιλί στο Χάρη.
Στο αεροδρόμιο της Αθήνας τους περίμενε ο Αντρέας.
- Πού είναι η Έλενα; ρώτησε αμέσως η Τάνυα.
- Έχει βγει με μια φίλη της. Μέχρι να πάμε στο σπίτι θα έχει επιστρέψει.
Στην επιστροφή μέσα στο αυτοκίνητο υπήρχε αμηχανία. Κανείς δεν ήξερε τι να πει. Μετά από 5
λεπτά μίλησε ο Χάρης.
- Καρντάση, τα λεφτά δεν τα κατέθεσα. Τα έφερα.
- Ποια λεφτά;
- Από τον βιομήχανο βρε. Μου έδωσε ένα ποσό και μου είπε πως τα μισά είναι δικά σου.
- Πόσα έφερες;
- Είναι 6.000 χιλιάδες.
Ο Αντρέας ενθουσιάστηκε.
- Χάρη μου, τι να σου πω; δεν είσαι ο «από μηχανής θεός». Είσαι ο θεός ίδιος! Δεν μπορείς να
φανταστείς πόσα προβλήματα μου λύνεις.
Για λίγη ώρα έμειναν και οι τρεις σιωπηλοί. Ο Αντρέας που ήταν τώρα ευδιάθετος πήρε το λόγο.
- Κυρία Τάνυα, πώς νιώθετε;
- Καλά είμαι κύριε Αντρέα. Όμως θα ηρεμήσω μόλις δω την Έλενα.
- Θα ηρεμήσετε σε περίπου 20 λεπτά. Μετά στράφηκε στο Χάρη.
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- Πώς και ήρθατε τόσο ξαφνικά;
- Η Τάνυα θέλει να δει την Έλενα.
Μέχρι να φτάσουν στο σπίτι ο Αντρέας ξεναγούσε την Τάνυα. Ήταν η πρώτη φορά που ερχόταν
στην Αθήνα. Κάποια στιγμή το βλέμμα της Τάνυας καρφώθηκε, όπως και της κόρης της στο μαγαζί με
τα γαλακτομπούρεκα κι ενθουσιάστηκε.
-

Α γαλακτομπούρεκα! Είναι καλά;

-

Τα καλύτερα. Είναι όμως πανάκριβα.

-

Δηλαδή πόσο;

-

Το τελευταίο μου κόστισε 300 Ευρώ.

Στη συνέχεια ο Αντρέας τους περιέγραψε το περιστατικό με την Έλενα που τράκαραν για να
φτάσουν στο μαγαζί.
- Δεν είναι και ιδιαίτερα όμορφη η Αθήνα, είπε η Τάνυα.
- Αγάπη μου, αυτή είναι μόνο μια πλευρά είπε ο Χάρης. Μέχρι να φύγουμε θα σου δείξω κι άλλες.
Έφτασαν στο σπίτι. Παρκάρανε το αυτοκίνητο. Πριν προλάβουν να βγάλουν τις δύο βαλίτσες απ΄
το πορτμπαγκάζ, όρμηξε έξω η Έλενα κι έπεσε στην αγκαλιά της μαμάς της. Άρχισαν και οι δυο να
κλαίνε σφιχταγκαλιασμένες. Ο Χάρης κοίταξε τον Αντρέα με απορία. Ο Αντρέας του έγνεψε να μην πει
τίποτα.
Αυτό το κλάμα, ήταν ένα ξέσπασμα από πολλά και ανάμικτα συναισθήματα. Το πρώτο αμοιβαίο
συναίσθημα ήταν η ανακούφιση. Βρήκαν η μια την άλλη, «σώα και αβλαβή».
Βέβαια η Τάνυα είχε μια δόση θυμού προς την κόρη της, που ζει μ΄ έναν σαρανταπεντάρη. Όμως, κι
η Έλενα είχε μια δόση θυμού προς τη μάνα της που, τον τελευταίο καιρό, δεν ασχολήθηκε μαζί της.
Παράλληλα, η Τάνυα ένιωθε συγκίνηση που η κόρη της ζούσε μ΄ έναν καταξιωμένο άντρα, όπως ήταν
ο Αντρέας. Συγκίνηση ένιωθε και η Έλενα που η μητέρα της ήρθε να τη βρει.
Κάποια στιγμή, στερέψαν οι κάνουλες και το κλάμα σταμάτησε. Ο Χάρης μετέφερε τη βαλίτσα του
και ο Αντρέας τη βαλίτσα της Τάνυας. Μπήκαν και οι 4 στο σαλόνι του γραφείου.
- Καθίστε βρε παιδιά. Τι στέκεστε; Είπε ο Αντρέας
- Μαμά θέλεις τίποτα;
- Ένα ποτήρι νερό αγάπη μου.
- Εσείς κύριε Χάρη;
- Είναι εύκολο για έναν καφέ; Έχω να καπνίσω τρεις ώρες.
- Πανεύκολο.
- Αγάπη μου, κάνε τους δύο.
- Έγινε μαμά.
- Έλενα, κάνε τους τρεις είπε ο Αντρέας.
- Θα κάνω τέσσερις είπε η Έλενα και πήγε στην κουζίνα.
Μέχρι να φέρει η Έλενα το νερό στην Τάνυα υπήρχε μια αμήχανη σιωπή ανάμεσα στους τρεις τους.
Ο Αντρέας άναψε την πίπα του. Ο Χάρης ένα τσιγάρο. Η Τάνυα κοίταζε γύρω. Μόλις αποχώρησε η
Έλενα ο Αντρέας πήρε το λόγο.
- Να μιλάω στην Τάνυα ή στην κυρία Τάνυα;
- Να μου μιλήσετε όπως θέλετε κύριε Αντρέα.
- Τάνυα, αυτό που σε ρωτάει ο Αντρέας είναι αν θέλεις να μιλάτε στον ενικό ή στον πληθυντικό.
- Το κατάλαβα. Τι θέλετε να πούμε;
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Ο Αντρέας άρχισε να σφίγγεται. Ήθελε να εκτονώσει την κατάσταση χωρίς να καταφύγει στον
πληθυντικό.
- Πώς είναι ο χώρος μου;
- Πολύ ζεστός και συμπαθητικός. Όμως, έχει τόσα πολλά πράγματα που είναι ... πως να το πω;
- Παραφορτωμένος, είπε ο Αντρέας.
- Χωρίς να θέλω να σας θίξω, ναι.
- Το έχω ακούσει πολλές φορές. Είναι όμως πράγματα που αγαπώ και δεν θέλω να τα βάλω στα
ντουλάπια.
Στο μεταξύ, έφτασε και η Έλενα με τους καφέδες. Έφερε και μερικά μπισκοτάκια που βρήκε στην
κουζίνα. Κάθισε κι εκείνη στην παρέα, αλλά δεν άναψε τσιγάρο. Μπροστά στη μητέρα της δεν κάπνιζε.
- Πολύ καλός καφές Έλενα, είπε ο Χάρης.
- Αγάπη μου, βάλε λίγη ζάχαρη ακόμα.
- Έχεις δίκιο μαμά. Πάντα γλυκό τον πίνεις.
Μέχρι να επιστρέψει η Έλενα, η Τάνυα κοίταξε τον Χάρη.
- Πού θα μείνουμε απόψε;
- Μα φυσικά εδώ, πετάχτηκε ο Αντρέας.
- Και πώς εδώ; Τον ρώτησε η Τάνυα.
- Πάνω υπάρχει ολόκληρο σπίτι. Θα μείνετε με την Έλενα. Ο Χάρης κι εγώ θα βολευτούμε εδώ.
Η ώρα κόντευε 2 το μεσημέρι. Ο Αντρέας σηκώθηκε.
- Πάμε για λίγο πάνω.
Ο Χάρης πήρε τη βαλίτσα της Τάνυας και ανέβηκαν και οι τέσσερις στον πάνω όροφο. Η Τάνυα
εντυπωσιάστηκε.
- Τι όμορφα και φωτεινά που είναι εδώ; Κάτω υπάρχει μελαγχολία. Και τι καθαρός που είναι ο
χώρος! Λάμπει.
- Μαμά, εγώ ζω εδώ.
Η Τάνυα κατάπιε τη γλώσσα της.
- Έχω κλείσει ένα τραπέζι σε μια ψαροταβέρνα στην Αγία Μαρίνα. Θα δούμε την ομορφιά της
Αττικής είπε ο Αντρέας. Βολέψου και θα σας περιμένουμε κάτω.
Μόλις κατέβηκαν ο Χάρης ψιθύρισε του Αντρέα.
- Βρε καρντάση, εγώ υπολόγιζα να κοιμηθώ μαζί της σε κάποιο ξενοδοχείο εδώ γύρω. Τώρα, έτσι
όπως έγιναν τα πράγματα, αυτό πώς θα γίνει;
- Μου διέφυγε εντελώς, αλλά θα μιλήσω με την Έλενα και θα δούμε τι μπορεί να γίνει, ψιθύρισε ο
Αντρέας.
- Γιατί ψιθυρίζεις; ρώτησε ο Χάρης τον Αντρέα ψιθυριστά.
- Διότι εσύ ψιθυρίζεις, απάντησε ο Αντρέας με κανονική φωνή.
- Μπας και μας ακούσουν.
- Άντε βρε σαχλαμάρα. Θ’ ακούσουμε τα βήματά τους στη σκάλα.
***
Η μέρα ήταν ηλιόλουστη. Ανοίξανε το κάμπριο. Στα πίσω καθίσματα ήταν ο Χάρης με την Έλενα.
Την Τάνυα την είχε βάλει στο διπλανό κάθισμα. Η μέρα ήταν υπέροχη. Η Τάνυα βλέποντας την
παραλιακή, έπαθε πλάκα. Φάγανε, ήπιανε, και περάσανε ζεστά κι ευχάριστα. Ο Αντρέας πρόσεξε ότι η
Έλενα έτρωγε με μέτρο. Ήπιε μόνο λίγο άσπρο κρασί και δεν κάπνισε καθόλου.
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Στην επιστροφή είχαν κλείσει το κάμπριο, διότι δεν άκουγε ο ένας τον άλλον. Η Τάνυα ρώτησε τον
Αντρέα.
- Πώς λένε την περιοχή που μένουμε;
- Ελληνικό. Εκεί που ήταν παλιά το αεροδρόμιο.
- Το Κουκάκι είναι μακριά από μας;
- Όχι πολύ. Περίπου 20 λεπτά με αυτοκίνητο. Με λεωφορείο δεν ξέρω.
- Μα υπάρχει και το μετρό.
- Τάνυα μου, δεν την ξέρεις την Αθήνα. Με το μετρό θα μπερδευτείς, είπε ο Χάρης.
- Μένει μια φίλη μου στο Κουκάκι και θέλω να τη δω.
- Ποια είναι αυτή μαμά; ρώτησε η Έλενα.
- Θυμάσαι μια φίλη μου που σου έφερνε σοκολάτες;
- Η κυρία Ατανάσκα!
- Να που τη θυμάσαι.
- Ήταν τότε που μόλις είχε φύγει ο μπαμπάς.
Τα πρόσωπα και των δύο σκοτείνιασαν. Ο Αντρέας, καθώς οδηγούσε κοίταζε το Χάρη απ΄ τον
καθρέφτη του αυτοκινήτου. Η Τάνυα συνέχισε.
- Θέλω να πάω να τη βρω.
- Έχετε κανονίσει πότε; ρώτησε ο Χάρης.
- Αύριο Κυριακή κρατάει μια γιαγιά. Θα τη δω τη Δεύτερα το πρωί.
- Μα Τάνυα μου, Δευτέρα επιστρέφουμε.
- Σε πειράζει να μείνουμε μια μέρα ακόμα;
- Θέλεις να επιστρέψουμε με το βραδινό αεροπλάνο; Θα δεις και τα φώτα της πόλης από ψηλά.
- Θα σου απαντήσω, αφού δω την Ατανάσκα.
Όταν έφτασαν στο σπίτι η Έλενα και η Τάνυα ανέβηκαν στον πάνω όροφο και οι δυο φίλοι κάθισαν
στον καναπέ του γραφείου.
- Ρε Αντρέα, δεν μου είχε πει λέξη για τη Ατανάσκα.
- Ούτε έχει πει στην κόρη της ότι τα έχετε.
Ο Χάρης έμεινε λίγο σιωπηλός.
- Σωστά. Η μάνα ξέρει για σένα, ενώ η κόρη δεν ξέρει για μένα.
- Θα της το πω εγώ.
- Για όνομα του Θεού!
- Γιατί Χάρη μου. Εγώ περνάω την Έλενα 23 χρόνια. Με τη μάνα της είσαστε συνομήλικοι.
Ο Χάρης άναψε τσιγάρο. Ο Αντρέας κάπνισε την πίπα του.
- Πώς έμπλεξα έτσι; Τα έφτιαξα με μια γυναίκα που εξαρτάται από μια γριά, τα έχει μ΄ έναν παπά
και η κόρη της είναι ...στο σπίτι σου.
- Σαν τι να σου απαντήσω; Σαν ψυχολόγος ή σαν φίλος;
- Κάνε μου ένα κοκτέιλ.
- Δε γίνεται. Σα ψυχολόγος θα σου έλεγα ότι μεγεθύνεις τα προβλήματα. Σα φίλος λέω ν΄
ακολουθήσεις την καρδιά σου. Αν αυτό που ζείτε είναι αμοιβαίο, θα επιβιώσει.
- Δεν σου έχω πει και το άλλο Αντρέα μου. Έχω λάβει πολλά μηνύματα από τη Λένα. Και πολλές
κλίσεις.
- Και τι σκέφτεσαι να κάνεις;
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- Δεν ξέρω. Κάνω την πάπια.
- Βρε Χάρη, εξακολουθεί να σ΄ ενδιαφέρει αυτή η γυναίκα;
- Όχι. Καθόλου. Ταλαιπωρήθηκα μαζί της. Καλά μου έλεγε η Ρούλα η γραμματέας μου ότι χάνω το
χρόνο μου.
- Ωραία. Πάρε την και καθάρισε.
- Πότε;
- Τώρα! Είναι ευκαιρία που μάνα και κόρη είναι στον πάνω όροφο.
Ο Χάρης τηλεφώνησε στη Λένα. Την είχε βάλει στην ανοιχτή ακρόαση ώστε ν΄ ακούει και ο
Αντρέας. Η συζήτηση κράτησε ένα τέταρτο. Ο Χάρης δεν είπε λέξη για χωρισμό. Συνεχώς μάσαγε τα
λόγια του.
Ο Αντρέας του έκανε νοήματα και τράβαγε τα μαλλιά του. Όταν έκλεισε το τηλέφωνο, πέρασε στην
επίθεση:
- Τι νόημα είχε αυτή η κουβέντα;
- Δεν ήθελα να την πληγώσω.
- Της έδωσες ένα σωρό δικαιολογίες, αλλά για χωρισμό δεν είπες λέξη.
Ο Χάρης έμεινε σιωπηλός. Άναψε ένα τσιγάρο.
- Κωλώνω ρε καρντάση.
- Μετά από τόσον καιρό μαζί, είναι φυσιολογικό.
- Και τώρα, τι γίνεται;
- Άσε να περάσουν μερικές ώρες και θα το σκεφτούμε.
Σε λίγο η μητέρα και η κόρη επέστρεψαν στον κάτω όροφο.
- Χάρη, αύριο θα δω την Ατανάσκα.
- Κι εμείς, πότε θα γυρίσουμε στη Θεσσαλονίκη;
- Σου είπα: Αυτό θα το ξέρω αφού μιλήσω με την Ατανάσκα.
Η Έλενα και η Τάνυα ανέβηκαν στο πάνω πάτωμα. Όπως είχαν προσυνεννοθεί,

η Έλενα

προσποιήθηκε πως κάτι ξέχασε κάτω και κατέβηκε να το πάρει, αφήνοντας την εξώπορτα ανοιχτή. Στη
θέση της ανέβηκε ο Χάρης. Η συμφωνία ήταν πως - αν η Τάνυα δεν τον διώξει - θα μείνει πάνω. Η
Έλενα άναψε ένα τσιγάρο και περίμενε. Σε λίγο χτύπησε το τηλέφωνο του Αντρέα. Ήταν ο Χάρης
βιαστικός.
- Σε παρακαλώ, αφήνεις τη βαλίτσα μου στην εξώπορτα;
Ο Αντρέας ανέβασε τη βαλίτσα. Εκείνο το βράδυ η Έλενα κι Αντρέας κοιμήθηκαν στο γραφείο.
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51. Η βουλιμία
Την άλλη μέρα το πρωί ο Αντρέας με το Χάρη πήγανε με το αυτοκίνητο την Τάνυα στο Κουκάκι. Της
είπαν να επιστρέψει με ταξί. Όταν επέστρεψαν στο γραφείο βρήκαν την Έλενα προβληματισμένη.
Κάθισαν και οι τρεις στο σαλόνι.
- Νόμιζα ότι η μαμά ήρθε εδώ για να μάθει για τη σχέση μας. Τώρα καταλαβαίνω ότι ήρθε για να
δει τη Ατανάσκα.
- Όχι μωρό μου. Ήρθε και για τα δυο. Κάτι σημαντικό πρέπει να συμβαίνει. Όταν επιστρέψει θα
ξέρουμε.
- Δηλαδή, με χρησιμοποίησε, είπε ο Χάρης.
- Όχι βρε Χάρη, απάντησε ο Αντρέας.
Όταν επέστρεψε η Τάνυα ήταν αναστατωμένη. Μίλησε στην Έλενα.
- Ο μπαμπάς σου ούτε νεκρός ούτε στη Βραζιλία είναι. Έχει ενοικιαζόμενα δωμάτια στην
Αμμουλιανή.
- Και πού είναι αυτό το μέρος; ρώτησε η Έλενα.
- Είναι ένα μικρό νησί απέναντι από την Ουρανόπολη, δηλαδή στο τρίτο πόδι της Χαλκιδικής.
- Φαίνεσαι σοκαρισμένη κυρία Τάνυα, είπε ο Αντρέας.
Η Τάνυα σωριάστηκε στον καναπέ.
- Αγάπη μου, κάνε μου έναν καφέ, είπε στην Έλενα. Μετά απευθύνθηκε στο Χάρη.
- Τι ώρα φεύγει το βραδινό αεροπλάνο;
- Υπάρχουν διάφορα. Θα κοιτάξω τα δρομολόγια στον υπολογιστή και θα σου πω.
Ο Χάρης πήγε στο γραφείο του Αντρέα. Ο Αντρέας, η Έλενα και η Τάνυα έμειναν μόνοι στο
σαλόνι.
- Δεν είμαι μόνο σοκαρισμένη. Είμαι έξαλλη. Τόσα χρόνια κουβαλάω το παιδί μόνη μου κι ο κύριος
είναι στην Ελλάδα και κάνει τον άφαντο!
- Πόσον καιρό είναι εδώ;
- Η Ατανάσκα μου είπε πως στο νησί είναι τρία χρόνια. Δεν ξέρω πότε γύρισε από τη Βραζιλία.
Εκείνη την ώρα εμφανίστηκε ο Χάρης.
- Τάνυα έχει ένα αεροπλάνο στις 7:30 και άλλα δύο μετά τις 10:00.
- Να φύγουμε στις 7:30;
***
Την ώρα που ο Χάρης και η Έλενα έβαζαν τις βαλίτσες στο αυτοκίνητο η Τάνυα έπιασε τον Αντρέα
από το μπράτσο και τον πήρε στην άκρη.
- Δεν ξέρω τι έχεις με την κόρη μου. Φαίνεται ότι της έχεις κάνει καλό. Η Έλενα χρειάζεται έναν
πατέρα. Θέλεις κόρη ή γυναίκα;
- Η Έλενα θα έχει δύο πατεράδες.
- Ποιος θα είναι ο δεύτερος; Εσύ; Ο πατέρας της είναι στην κοσμάρα του.
- Μην υποτιμάς το Χάρη. Φαίνεται πως είναι πολύ ευτυχισμένος κοντά σου.
Στο μεταξύ μπήκαν στο αυτοκίνητο.
- Μαμά, τι σκέφτεσαι να κάνεις;
- Θα πάω να τον βρω εκεί που μένει.
- Τάνυα, θα προτιμούσα να πήγαινα εγώ πρώτα, είπε ο Χάρης.
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- Εσύ; Για ποιο λόγο;
- Διότι μπορεί να κρύβεται. Θα πάω σαν τουριστικός πράκτορας.
- Δεν είναι άσχημη ιδέα μαμά, είπε η Έλενα. Ο μπαμπάς μπορεί να κρύβεται.
- Μπαμπάς… Μπαμπάς που σου έτυχε κορίτσι μου.
- Γιατί να κρύβεται; ρώτησε ο Αντρέας. Δεν έχουν όνομα τα διαμερίσματα;
- Η Ατανάσκα μου είπε πως τα λένε «Θωμάς», δηλαδή τ΄ όνομα του.
- Άρα, δεν έχει λόγο να κρύβεται. Πάντως, καλό θα ήταν να υπάρχει ένας προπομπός, είπε ο
Αντρέας.
- Τι θα πει αυτό; ρώτησε η Τάνυα.
Φτάσανε στο αεροδρόμιο. Στην επιστροφή η Έλενα ρώτησε.
- Τι σου είπε η μάνα μου;
- Με ρώτησε αν θέλω κόρη ή γυναίκα.
- Κατάλαβα. Δεν θέλει να είμαι εδώ.
- Όχι, όχι. Κάνεις λάθος. Αυτό που είπε δεν είχε να κάνει με σένα.
Μόλις επέστρεψαν, ανέβηκαν στο σπίτι και κάναν έρωτα. Έμειναν ξαπλωμένοι.
- Όταν σε ρώτησε η μάνα μου αν θέλεις κόρη ή γυναίκα, τι απάντησες;
- Έχεις σκοπό να φύγεις με το επόμενο αεροπλάνο;
- Όχι βέβαια!
Η Έλενα τον αγκάλιασε και τον φίλησε στο λαιμό.
- Θυμάσαι ότι απόψε στις 8 έχω συνεδρία με την Εμμανουέλα;
- Δεν θα είμαι κι εγώ;
- Αφού βρε Έλενα θα έχουμε τ΄ αποτελέσματα του …διαγωνισμού ποια πήρε πιο πολλά κιλά!
- Κιλά; Σε τόσο λίγο χρόνο;
- Έστω, γραμμάρια. Η ζυγαριά στην οποία ζυγιστήκατε είναι ψηφιακή.
- Ναι, αλλά ζυγιστήκαμε χωρίς παπούτσια και άλλα βαριά αντικείμενα.
- Τι εννοείς «βαριά αντικείμενα»;
- Να, η Εμμανουέλα φοράει κάτι μπιχλιμπίδια που ζυγίζουν πάνω από ένα κιλό.
- Καλά, θα τα βρούμε αυτά.
Γύρω στις 8:00 ήρθε η Εμμανουέλα. Ήταν ντυμένη απλά. Ένα τζιν κι ένα φούτερ. Η Έλενα ήταν
εκεί φορώντας τη φόρμα της.
- Λοιπόν; Πώς πήγε το Σαββατοκύριακο Εμμανουέλα;
- Χάλια κύριε Αντρέα.
- Πώς αυτό;
- Δεν είχα όρεξη να φάω τίποτα.
- Εσύ; πετάχτηκε η Έλενα με απορία.
Έπεσε σιωπή. Η Εμμανουέλα κοίταζε το πάτωμα. Η Έλενα κοίταζε την Εμμανουέλα. Ο Αντρέας
κοίταζε και τις δύο κι άναψε την πίπα του. Η Εμμανουέλα συνέχισε.
- Όταν είπα στη μητέρα μου για το «διαγωνισμό» με την Έλενα, άρχισε να μου μαγειρεύει τ΄
αγαπημένα μου φαγητά και γλυκά. Αν εξαιρέσετε ένα κομμάτι τούρτα σοκολάτα, τρεις μέρες δεν έχω
φάει τίποτα.
- Μήπως είσαι πεισματάρα; πετάχτηκε πάλι η Έλενα.
Ο Αντρέας την κοίταξε, αλλά πρόλαβε η Εμμανουέλα.
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- Δεν είναι αυτό. Κατά σύμπτωση το πρωί του Σάββατου τσακωθήκαμε με τον δικό μου. Πήγε
εκδρομή στην Αίγινα με τους φίλους του.
- Χωρίς εσένα; ρώτησε η Έλενα.
- Έλενα, θα ήθελα να τα πει όπως η ίδια θέλει.
- Συγγνώμη, είπε η Έλενα και …κάτσιασε. Η Εμμανουέλα συνέχισε.
- Μου είπε πως θα πάνε μόνον άντρες και δεν έστεκε να πάω κι εγώ.
- Κι εσύ πώς αντέδρασες;
- Του είπα ότι χωρίζουμε.
Η Εμμανουέλα άρχισε να κλαίει.
- Μοιάζει να το μετάνιωσες. Σωστά;
- Αν το μετάνιωσα λέει; Έχουμε ανταλλάξει πάνω από 50 μηνύματα στο κινητό.
- Άρα ο φίλος σου, ανταποκρίνεται.
- Ναι, αλλά εγώ αντί να κερδίσω βάρος, έχασα.
Ο Αντρέας πήρε το δασκαλίστικο ύφος.
- Λοιπόν, κορίτσια. Πρώτα θα πάτε στη ζυγαριά και μετά θα μιλήσουμε. Βγάλτε τα παπούτσια σας
και ότι άλλο μπορεί να προσθέτει βάρος. Μόλις ζυγιστείτε, βάλτε τα παπούτσια σας κι έλατε να
μιλήσουμε. Στο μεταξύ, εγώ θα κάνω ένα τηλεφώνημα.
Στο μεσοδιάστημα ο Αντρέας πήρε το Χάρη. Ήταν 8:30 το βράδυ.
- Τι έγινε ρε; Φτάσατε καλά;
- Καρντάση, από την ώρα που έμαθε για το Θωμά, δεν υπάρχω. Σε όλο τα ταξίδι ήταν στον κόσμο
της. Μόλις φτάσαμε στο αεροδρόμιο έφυγε αμέσως για τη γιαγιά. Μέχρι τώρα δεν μου έχει
τηλεφωνήσει. Της έχω υποσχεθεί ότι θα την πάω εγώ στην Αμμουλιανή.
- Τι υποθέτεις;
- Δεν ξέρω τι να υποθέσω ρε Αντρέα. Εσύ;
- Εγώ Χάρη μου θέλω λίγο χρόνο για να σου απαντήσω.
- Κι αν τα γεγονότα μας ξεπεράσουν;
- Δηλαδή;
- Κι αν πάει εκεί μόνη της;
- Αποκλείεται. Στη φάση αυτή θέλει στήριγμα.
- Αν όμως το κάνει;
- Θα το αντιμετωπίσουμε τότε.
- Τι λες βρε καρντάση; Δεν μπορούμε να το προλάβουμε;
- Χάρη, κοντεύει 9:00. Τώρα έχω δουλειά. Πάρε με στις 10:00.
Η Εμμανουέλα και η Έλενα επέστρεψαν στο γραφείο του Αντρέα.
- Λοιπόν; Ποια από τις δύο πήρε περισσότερο βάρος;
- Καμία κύριε Αντρέα. Η Έλενα έχασε 400 γραμμάρια βάρους κι εγώ 900!
- Η Έλενα έχασε λιγότερο βάρος από σένα.
- Άρα, εκείνη κέρδισε;
- Όχι Εμμανουέλα. Καμία δεν κέρδισε. Ο στόχος ήταν να πάρετε βάρος. Όχι να χάσετε βάρος. Εσύ
Έλενα τι λες; ρώτησε ο Αντρέας.
- Τις μέρες που τρώγαμε με τη μητέρα μου στην Αθήνα, ντρεπόμουν να τρώω τόσο πολύ μπροστά
της. Έτσι, έτρωγα λιγότερο.
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- Εγώ πάλι, δεν μπορούσα να φάω σχεδόν τίποτα! είπε η Εμμανουέλα.
- Έχετε και οι δύο θέμα βουλιμίας. Όμως η βουλιμία της Εμμανουέλας είναι διαφορετική από τη
δική σου Έλενα.
- Σε τι διαφέρουν; ρώτησε η Εμμανουέλα.
- Εμμανουέλα. Είπες πως για 3 μέρες έφαγες μόνο λίγη τούρτα σοκολάτα. Λες ότι ο λόγος που δεν
έτρωγες ήταν ότι σου κόπηκε η όρεξη επειδή χώρισες με τον δικό σου. Ήταν η μοναδική φορά που
χώρισες με τον δικό σου;
- Όχι.
- Και κάθε φορά που χωρίζατε, σ΄ έπιανε ανορεξία;
- Καθόλου! Βουλιμία με πιάνει.
- Και τώρα τι έγινε;
- Ξέρω κι εγώ; Για αυτό είμαι εδώ!
- Θα σου εξηγήσω, αλλά θα ξεκινήσω από την Έλενα. Χώρισαν οι γονείς της όταν ήταν μικρή. Εκεί
που είχε δύο ανθρώπους που τη στήριζαν, βρέθηκε μόνο με τη μάνα της. Για να νιώσει προστασία και
στοργή είχε ανάγκη το καθημερινό φαγητό. Επειδή όμως δεν ήταν σίγουρη αν θα το έχει κάθε μέρα, το
έριξε στη βουλιμία.
- Συγγνώμη Αντρέα, αλλά διαφωνώ, είπε η Έλενα.
- Ακούω.
- Δεν είχα βουλιμία επειδή έφυγε ο πατέρας μου. Η μητέρα μου επέμενε να τρώω. Εγώ ήμουν
στεναχωρημένη και δεν είχα όρεξη. Έτσι, επειδή δεν ήθελα να χάσω και τη μάνα μου, άρχισα να τρώω.
- Κι έτσι έγινες βουλιμική.
- Όχι Αντρέα! Έγινα βουλιμική διότι, όταν άρχισα να τρώω μου έλεγε πως πρέπει να κάνω δίαιτα
για να μη χαλάσει το σώμα μου.
- Δηλαδή, έπαιρνες δεν έπαιρνες κιλά, λάθος ήσουν.
- Ακριβώς! απάντησε η Έλενα.
- Κι όλα αυτά, τι σχέση έχουν με τη δική μου βουλιμία; ρώτησε η Εμμανουέλα.
- Η βουλιμία της Έλενας, διαφέρει απ΄ τη δική σου. Θα σου εξηγήσω τη διαφορά, αφού πρώτα
τελειώσουμε με την Έλενα.
Ο Αντρέας γύρισε προς την Έλενα.
- Η βουλιμία σου οφείλεται στο ότι δεν μπορείς να καταλάβεις πώς θα ήθελε η μάνα σου να είναι το
σώμα σου. Το θέμα είναι ότι, ούτε κι εκείνη ξέρει.
- Δηλαδή, κυνηγάμε φαντάσματα.
- Ακριβώς.
- Και τώρα τι κάνω;
- Αυτά, θα τα πούμε αργότερα. Τώρα θέλω να στραφώ στην Εμμανουέλα.
Η Εμμανουέλα είχε βγάλει τα παπούτσια της και είχε καθίσει στην πολυθρόνα σταυροπόδι.
- Δηλαδή, κύριε Αντρέα η βουλιμία μου είναι αλλιώτικη από της Έλενας.
- Η δική σου βουλιμία είναι αντίδραση προς τον άνθρωπο που ένιωθες να σε καταπιέζει.
- Δηλαδή, στη μάνα μου.
- Δεν ξέρω στα σίγουρα. Ίσως να ήταν και μια γιαγιά.
- Όχι. Η μάνα μου ήταν.
- Κι από ποια ηλικία το θυμάσαι αυτό;
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- Από τότε που ήμουν 6 χρονών. Ήμουν πρώτη δημοτικού.
- Και τι θυμάσαι;
- Μου ζητούσε να τρώω.
- Κι εσύ πώς αντιδρούσες;
- Έτρωγα, μέχρι που στα 13 έπαθα νευρική ανορεξία. Δεν μπορούσα να καταπιώ τίποτα. Αν δεν με
πήγαιναν στο νοσοκομείο, θα είχα πεθάνει.
- Και πώς αυτό γύρισε σε βουλιμία;
- Έλα ντε! Δεν έχω ιδέα κύριε Αντρέα.
- Νομίζω Εμμανουέλα πως με την ανορεξία των 13 και τη βουλιμία την τωρινή υπάρχει μια σχέση.
- Και ποια είναι αυτή;
- Αυτό που υπαρξιακά δηλώνεις είναι: «Κάνεις δεν θα μου πει εμένα τι και πόσο θα τρώω».
Έπεσε σιωπή. Πετάχτηκε πάλι η Έλενα.
- Κι εγώ το έχω αυτό.
- Έλενα, τώρα μιλάμε για την Εμμανουέλα.
- Συγγνώμη.
- Τι λες Εμμανουέλα;
- Δηλαδή η βουλιμία μου είναι αντίδραση προς τη μάνα μου;
- Είναι αντίδραση της αδυναμίας σου να βάζεις στους γύρω σου όρια.
- Δεν καταλαβαίνω.
- Στις δεκαετίες του 1970 με 2000 ξεχώρισε ένας Αργεντινός ...ψυχιατρολόγος. Τον έλεγαν
Salvador Minuchin.
- Τι είναι πάλι αυτό; Τι θα πει «ψυχιατρολόγος»; ρώτησε η Εμμανουέλα.
- Είναι ψυχίατροι. Όμως, αντί να ψάχνουν για χάπια, έψαξαν για τρόπους να εξηγήσουν την
ανθρώπινη συμπεριφορά. Ανάμεσά τους είναι οι «κλασικοί»: Φρόυντ, Άντλερ και Γιουνγκ. Είναι όμως
και πολλοί άλλοι ψυχίατροι που είχαν ανοιχτή σκέψη. Ο Salvador Minuchin είναι ένας από αυτούς.
- Και ο Salvador Minuchin τι σχέση έχει με τη βουλιμία μου;
- Γύρω στα 1970, ο Salvador Minuchin έκανε μια σειρά έρευνες. Τις εξέδωσε σ΄ ένα βιβλίο με τίτλο
Anorectic Families που θα πει «Ανορεκτικές Οικογένειες». Θα τα πω με λίγα λόγια: Η νευρική
ανορεξία εμφανίζεται συνήθως σε κορίτσια 13 έως 17 ετών. Σ΄ αυτές τις οικογένειες υπάρχει μια
πεποίθηση κυρίως από τη μητέρα ή τη γιαγιά: Το σώμα της κόρης ανήκει στην οικογένεια. Έτσι, το τι
βάζει και τι βγάζει είναι οικογενειακό θέμα. Για παράδειγμα, της λέει «μην τραβήξεις το καζανάκι πριν
δω τι έκανες»! Παράλληλα η μητέρα θέλει να ελέγχει και το τι έβαλε ή τι θα βάλει η κόρη: «Φάε το
σάντουιτς σου». «Μην τρως γλυκά θα παχύνεις». Αυτό πάει και παραπέρα. Η μάνα διαλέγει ακόμα και
τα ρούχα της κόρης της!
- Μα αυτά μου έλεγε και η μάνα μου Αντρέα, είπε η Έλενα. Ο Αντρέας συνέχισε.
- Εμμανουέλα, ο Salvador Minuchin μας έδωσε τ΄ αποτελέσματα των ερευνών που έκανε με
μερικές «Ανορεκτικές Οικογένειες». Η ερμηνεία αυτών των ερευνών είναι δικό μας θέμα.
- Και ποια είναι η ερμηνεία κύριε Αντρέα;
- Αυτά τα κορίτσια ήταν …πρόβατα.
- Δηλαδή;
- Έκαναν ό,τι τους έλεγε η οικογένεια. Σπάνια έλεγαν «δεν θέλω» ή «δεν μ΄ αρέσει». Κι όποτε το
έκαναν ήταν τόσο αδύναμο ,που δεν τις έπαιρναν στα σοβαρά.
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- Και η ανορεξία τι σχέση έχει με όλα αυτά;
- Η ανορεξία είναι η επανάσταση που κάνει το σώμα. Το κορίτσι δεν είναι σε θέση να πει «αφήστε
με ήσυχη». Έτσι, αντιδρά το σώμα της.
- Δηλαδή η νευρική ανορεξία είναι μια σωματική επανάσταση;
- Στις ηλικίες που το έψαξε ο Salvador Minuchin, θα έλεγα ναι. Υπάρχουν όμως και πολλές άλλες
νευρικές ανορεξίες.
- Μ΄ εμάς τις δύο τι ισχύει;
- Έχετε ένα – δυο κοινά. Και των δυο σας οι μάνες ήθελαν να ελέγχουν το βάρος σας.
- Αυτό είναι αλήθεια είπε η Έλενα.
- Ναι, αλλά έχετε και διάφορες. Εσύ έχασες αυτές τις μέρες βάρος επειδή ντρεπόσουν να φας όσο
ήθελες μπροστά στη μάνα σου. Η Εμμανουέλα δεν έφαγε το Σαββατοκύριακο από αντίσταση προς τη
μητέρα της.
- Τι είναι πάλι αυτό; ρώτησε η Έλενα.
- Είναι η …σημαία της: «Κάνεις δεν θα μου πει εμένα τι να κάνω». Όμως, δεν τολμάει να της το πει
κατάμουτρα.
- Μα ούτε εγώ λέω ανοιχτά στη μάνα μου να μην ασχολείται με τη βουλιμία μου.
- Ένα χαρακτηριστικό που έχουν οι βουλιμικοί, είναι ότι είναι υποχωρητικοί. Δεν οριοθετούνται.
- Και η σχέση ανάμεσα στην ανορεξία μου στα 13, τι σχέση έχει με την τωρινή μου βουλιμία;
ρώτησε η Εμμανουέλα.
- Το κλειδί για την απάντηση είναι το περασμένο Σαββατοκύριακο: Συνήθως όταν τσακώνεσαι με
τον δικό σου, σε πιάνει βουλιμία.
- Βουλιμία έχω συνέχεια, απλά τότε αυξάνεται.
- Και τι σου λέει η μητέρα σου;
- Ό,τι μου λέει συνέχεια: «Μην τρως άλλο».
- Τώρα όμως που έμαθε για το «διαγωνισμό» ανάμεσα σ΄ εσένα και την Έλενα άρχισε να σου
μαγειρεύει! Δηλαδή έμμεσα σου έλεγε «φάε».
- Σωστά. Κι εγώ αντέδρασα.
- Έτσι, αντί να πάρετε και οι δύο βάρος, χάσατε. Οπότε καμία δεν κέρδισε σ΄ αυτόν το περίεργο
διαγωνισμό.
Μόλις έφυγε η Εμμανουέλα, ο Αντρέας ζήτησε από την Έλενα να ετοιμάσει κάτι να φάνε. Η Έλενα
ανέβηκε στον πάνω όροφο. Ο Αντρέας έμεινε μόνος. Κράτησε σημειώσεις και μετά τηλεφώνησε στο
Χάρη.
- Τι έγινε;
- Τι να σου πω Αντρέα; Μεταμόρφωση.
- Είχες καμιά επικοινωνία μαζί της;
- Με πήρε πριν 10 λεπτά και μου είπε πως αύριο πάει να τον βρει στο νησί.
- Κι εσύ;
- Της είπα ότι θα ήταν καλύτερο να πήγαινα πρώτα εγώ.
- Και τι σου είπε;
- Θ΄ αποφασίσει την τελευταία στιγμή αν θα πάμε μαζί
- Το δέχθηκες αυτό;
- Είχα άλλη εκλογή βρε Αντρέα;
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52. Μεσημέρι στο νησάκι
Γύρω στις 11 το πρωί της Δευτέρας, η Τάνυα κι ο Χάρης έφτασαν στο νησί. Ο Χάρης δυσκολεύτηκε
πολύ να πιάσει κουβέντα μαζί της στη διαδρομή. Η Τάνυα δεν είχε καμία σχέση με την ερωτευμένη
γυναίκα των προηγουμένων ημερών. Του απαντούσε μονολεκτικά. Ήταν φανερό ότι αυτό που την
απασχολούσε δεν είχε να κάνει με το Χάρη. Ο Χάρης την έπεισε με πολύ κόπο να πάει στον τέως
σύζυγό της μόνος του. Της αγόρασε δύο περιοδικά και πήγε να βρει το Θωμά.
Τον βρήκε καθισμένο σε μια καρέκλα στην είσοδο του μικρού ξενοδοχείου του. Ήταν κοντά στις
δώδεκα το μεσημέρι και έπινε μπίρα. Ο Χάρης ξεκίνησε.
- Με λένε ...Αντρέα Πολιτίδη. Είμαι τουριστικός πράκτορας. Είσαστε ο κύριος Θωμάς;
- Εγώ είμαι. Τουριστικός πράκτορας;
- Ναι.
- Κανένας πράκτορας δεν έχει έρθει ξανά για τα δωμάτια μου!
- Είμαστε μια καινούργια τουριστική επιχείρηση και θέλουμε να προβάλουμε μικρά ξενοδοχεία,
γιατί είναι πιο προσιτά οικονομικά. Πόσον καιρό είσαστε εδώ;
- Τρία χρόνια. Τώρα θα είναι ο τέταρτος.
- Και μέχρι πριν τρία χρόνια πού ήσασταν;
- Άστο άνθρωπέ μου. Είναι μεγάλη ιστορία.
Ο Χάρης επέστρεψε στην Τάνυα μετά από μια ώρα, Ένιωθε ανάμικτα συναισθήματα. Είπε όμως την
αλήθεια:
- Ο Θωμάς μου είπε πως ένιωθε ότι είχε οδηγήσει τη γυναίκα και την κόρη του στη μιζέρια. Έτσι,
έφυγε για τη Βραζιλία.
- Ναι, αλλά δεν μας είπε τίποτα! Μας άφησε μόνες μας.
- Εγώ σου τα λέω όπως μου τα είπε.
- Τι άλλο σου είπε;
- Αρχικά πήγε στη Βραζιλία. Έκανε λίγα λεφτά, αλλά τον ληστέψανε και βρέθηκε σαν την καλαμιά
στον κάμπο.
- Τι θα πει αυτό;
- Σύξυλος.
- Κι αυτό τι θα πει;
- Θα πει ότι έμεινε χωρίς λεφτά, χωρίς σπίτι και χωρίς βοήθεια.
- Καλά να πάθει το ζώο!
- Κάποιος τον βοήθησε να πάει στην Κολομβία. Ασχολήθηκε και με εμπορία κόκας;
- Δούλεψε στην Κόκα Κόλα;
- Όχι Τάνυα μου. Στην κοκαΐνη.
- Α τον άτιμο!
- Κάποια στιγμή του πρότειναν να μεταφέρει μια ποσότητα κόκας στην Αλεξανδρούπολη. Η αμοιβή
ήταν το ποσό με το οποίο έφτιαξε τα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Μόλις πήρε τα λεφτά πήγε στη
Θεσσαλονίκη. Από εκεί ένας ξάδελφος, του μίλησε για την Αμμουλιανή. Τα υπόλοιπα τα ξέρεις.
- Και τώρα πώς είναι;
- Θα στα πω στο δρόμο. Το μεσημέρι πρέπει να είμαι στο γραφείο.
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Όπως επέστρεφαν για τη Θεσσαλονίκη η Τάνυα ήταν πιο ομιλητική. Ο Χάρης της είπε τις
εντυπώσεις του από το Θωμά: Ήταν σαφώς καταβεβλημένος και μάλλον αλκοολικός. Στα τρία τέταρτα
που ήταν με το Χάρη είχε πιει 3 μπίρες. Έλεγε πως η ζωή του δεν έχει πια νόημα και ότι το μόνο που
του λείπει είναι η οικογένειά του, δηλαδή η Τάνυα και η Έλενα.
Η Τάνυα τ΄ άκουγε αυτά ψύχραιμη. Μόλις έφτασαν στη Θεσσαλονίκη, την άφησε στο σπίτι της
γιαγιάς στο Πανόραμα και πήγε στο γραφείο του. Μέχρι τις 9:00 το βράδυ που γύρισε στο σπίτι του, η
Τάνυα δεν είχε δώσει σημεία ζωής. Έτσι, τηλεφώνησε στον Αντρέα. Εκείνη την ώρα ήταν με την
Έλενα στο πάνω σπίτι και ετοίμαζαν μια μακαρονάδα.
- Έλα καρντάση. Διακόπτω;
- Όχι. Κάνουμε μια μακαρονάδα.
- Καλά, θα πάρω αργότερα.
- Τι συμβαίνει;
- Θα σε πάρω στις 10:00.
- Δεν μπορείς να μου μιλήσεις τώρα;
- Και θα μαγειρέψει η Έλενα μόνη της;
- Η Έλενα είναι καλή στο μαγείρεμα.
Η Έλενα παρόλο που δεν ήταν το τηλέφωνο στην ανοιχτή ακρόαση, άκουσε το Χάρη. Πήρε το
κινητό από το χέρι του Αντρέα.
- Κύριε Χάρη. Αν βάλεις καμιά φορά τη μάνα μου να σου μαγειρέψει, θα καταλάβεις πόσο καλή
μαγείρισσα είμαι.
- Για να μου μαγειρέψει πρώτα πρέπει να τη βρω. Από τις 3:00 το μεσημέρι έχω χάσει τα ίχνη της.
Συνήθως μου τηλεφωνάει κάθε 3 ώρες. Σου τηλεφώνησε καθόλου;
- Όχι. Πάρε όμως τον Αντρέα μη μου χαλάσει η σάλτσα.
- Τι τρέχει βρε Χάρη;
- Έχω ανησυχήσει. Συνήθως, κάθε τρεις ώρες μου έστελνε μήνυμα και της τηλεφωνούσα. Έχει
φτάσει 9 και από τις 3 έχω χάσει τα ίχνη της.
- Γιατί δεν της τηλεφωνάς;
- Δεν θέλει αν δεν έχουμε συνεννοηθεί πρώτα. Δεν μπορεί να την πάρει η Έλενα;
- Αφού πρώτα φάμε.
- Ωραία. Θα σε πάρω στις 10:00
Τρώγοντας η Έλενα ρώτησε τον Αντρέα αν ήξερε τίποτα από την επίσκεψη του Χάρη και της μάνας
της στην Αμμουλιανή. Ο Αντρέας της είπε πως δεν είχε μιλήσει με το Χάρη παρά μόλις πριν λίγο.
- Θα την πάρω, είπε αποφασιστικά η Έλενα και σηκώθηκε πάνω.
- Φάε πρώτα τη μακαρονάδα σου. Την έχεις κάνει τόσο καλή που είναι κρίμα να κρυώσει.
Η Έλενα τον αγνόησε και τηλεφώνησε στην Τάνυα. Γύρισε απογοητευμένη.
- Καμία απάντηση.
- Καλά. Θα βρει την κλήση σου και θα σε πάρει εκείνη.
Η Έλενα έφαγε δυο πιρουνιές μακαρόνια κι έσπρωξε το πιάτο.
- Τι σου συμβαίνει;
- Δεν έχω όρεξη.
- Εσύ;!
Η Έλενα γέλασε.
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Στις 10 πήρε ο Χάρης.
- Κανένα νέο;
- Όχι. Της τηλεφώνησε η Έλενα και δεν απάντησε.
- Έχω αρχίσει ν΄ ανησυχώ.
- Κάτσε να σου δώσω την Έλενα.
- Έλενα, μίλησες καθόλου με τη μητέρα σου σήμερα;
- Το πρωί. Όταν πηγαίνατε στην Ουρανόπολη.
- Κι από τότε;
- Τίποτα.
- Συμβαίνει συχνά αυτό;
- Όχι.
- Το τηλέφωνο της γιαγιάς το ξέρεις;
- Το ξέρω, αλλά τέτοια ώρα, αν δεν είναι η μητέρα μου εκεί, δεν θ΄ απαντήσει.
- Και πώς θα επικοινωνήσω με τη μάνα σου;
- Γιατί ανησυχείς Χάρη;
- Διότι, σε όλο το ταξίδι είχε μια παράξενη όψη.
- Σου δίνω τον Αντρέα. Δεν ξέρω τι να σου πω.
- Χάρη μου, μόλις έχουμε νέα θα σου τηλεφωνήσουμε.
Η Έλενα τηλεφώνησε στη γιαγιά. Καμία απάντηση, πράγμα που σήμαινε ότι η Τάνυα δεν ήταν εκεί.
Ο Αντρέας και η Έλενα ήταν πολύ προβληματισμένοι. Τι απέγινε η Τάνυα; Εξαφανίστηκε;
Μετά από μισή ώρα ο Χάρης ξανατηλεφώνησε. Εκείνη την ώρα η Έλενα κι ο Αντρέας είχαν αρχίσει
τα χάδια.
- Κανένα νεότερο;
- Σου είπα Χάρη μου. Μόλις έχουμε νέα θα σου τηλεφωνήσουμε.
- Δεν πήρα μόνο γι΄ αυτό. Μου τηλεφώνησε η Λένα και είπε ότι θέλει να έρθει απ΄ το σπίτι.
- Τέτοια ώρα;
- Λέει πως είναι σημαντικό θέμα.
- Και λοιπόν;
- Δεν ξέρω τι να κάνω. Της είπα ότι θα την πάρω αμέσως και πήρα εσένα.
Στο μεταξύ η Έλενα σηκώθηκε και πήγε στο μπάνιο. Ο Χάρης μιλούσε δυνατά και δεν ήθελε ν΄
ακούει.
- Ωραία Χάρη μου. Τι θέλεις από μένα;
- Τι να κάνω; Να τη δεχτώ;
- Γιατί, φοβάσαι μη σε ...βιάσει;
- Καλά. Θα σε πάρω αργότερα.
- Χάρη, θα τα πούμε το πρωί. Έκτος αν έχουμε νέα από την Τάνυα.
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53. Ξαφνική φυγή
Εκείνο το βράδυ, ο Αντρέας και η Έλενα δεν κοιμήθηκαν καλά. Ούτε είχαν καμιά σεξουαλική
επιθυμία. Σκεφτόντουσαν και οι δυο την Τάνυα.
Ήταν 10 το πρωί. Δεν είχαν ακόμα νέα της. Ο Αντρέας κατέβηκε στο γραφείο του. Σε λίγο του
τηλεφώνησε ο Χάρης.
- Χάρη μου, δυστυχώς δεν έχουμε νέα.
- Λες να έπαθε τίποτα;
- Ξέρω γω; Πάντως η Έλενα είναι αναστατωμένη. Μόλις έχω νέα θα σε πάρω.
- Κάτσε βρε! Χθες ήρθε από εδώ η Λένα.
- Έχεις δίκιο. Το ξέχασα. Τι έγινε;
- Ήρθε στις 10:30. Ήταν πολύ καλοφτιαγμένη και προκλητικά ντυμένη. Μεγάλο ντεκολτέ, χωρίς
σουτιέν. Από βυζί σκίζει.
- Και λοιπόν; Τι ήθελε;
- Το πρώτο που ήθελε ήταν να πηδηχτεί.
- Ανταποκρίθηκες;
- Στην κατάσταση που ήμουνα με την Τάνυα; Ούτε για πλάκα.
- Και πώς αντέδρασε;
- Απ΄ ό,τι κατάλαβα τα έχουν σπάσει με τον τέως γιατί τώρα τελευταία δεν του κάθεται. Μέχρι
τώρα, της έδινε την τριπλάσια διατροφή απ΄ όσο είχε ορίσει το δικαστήριο. Από τότε που του έκοψε το
κοκό, της δίνει μόνο τα νόμιμα.
- Στα είπε η ίδια;
- Αλλιώς πώς θα τα ήξερα;
- Και πόσον καιρό γίνεται αυτό;
- Ένα μήνα περίπου.
- Μ΄ άλλα λόγια είχε σεξουαλικές σχέσεις μαζί του μέχρι πρόσφατα.
- Το ήξερα από τους κοριούς, αλλά δεν το παραδεχότανε.
- Και τελικά;
- Έμεινε περίπου μιάμιση ώρα. Δεν έλεγε να ξεκολλήσει. Της εξήγησα ότι αυτή την εποχή είμαι
αλλού και προτιμώ να κρατήσουμε τις αποστάσεις μας.
- Της είπες για την Τάνυα;!
- Όχι συγκεκριμένα. Της είπα ότι κάτι παίζει.
Λίγο αφού έκλεισαν το τηλέφωνο κατέβηκε στο γραφείο η Έλενα.
- Μου τηλεφώνησε η μαμά.
- Είναι καλά;
- Ναι, αλλά θα πρέπει να γυρίσω στη Θεσσαλονίκη.
- Έτσι βιαστικά;
- Να ...αρχίζει και η εξεταστική περίοδος και πρέπει να ετοιμαστώ.
- Κατάλαβα.
Ο Αντρέας κάθισε στον καναπέ κι άναψε την πίπα του. Η Έλενα στεκόταν αμήχανη.
- Και πότε σκέφτεσαι να φύγεις;
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- Έλεγα να πάρω το απογευματινό.
- Καλύτερα να πάρεις το μεσημεριανό. Το απόγευμα έχω συνεδρίες και δεν θα μπορέσω να σε πάω
στο αεροδρόμιο.
Η Έλενα κάθισε στην άλλη άκρη του καναπέ. Αμέσως μόλις κάθισε, σηκώθηκε.
- Πάω ένα λεπτό πάνω να φέρω τα τσιγάρα μου.
- Πρέπει να υπάρχουν τσιγάρα στο ψυγείο. Όταν τα ξεχνάνε οι επισκέπτες τα βάζω εκεί.
- Όχι, θέλω τα δικά μου.
- Ωραία. Έλα σε 10 λεπτά γιατί θέλω να κάνω μερικά τηλεφωνήματα.
Μόλις έφυγε η Έλενα ο Αντρέας πήρε το Χάρη.
- Η Τάνυα έδωσε σημεία ζωής.
- Ευτυχώς, γιατί ετοιμαζόμουν να βάλω το Βαγγέλη να το ψάξει. Τι έγινε;
- Δεν ξέρω Χάρη μου τι έγινε. Τα μόνα που γνωρίζω είναι ότι μίλησε με τη μαμά της και θέλει να
επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη σήμερα.
- Μα τότε κάτι σοβαρό πρέπει να συμβαίνει.
- Τι να σου πω;
- Αντρέα. Το κλείνω. Θα σε πάρω σε πέντε λεπτά.
Ο Αντρέας άναψε την πίπα του και περίμενε καθισμένος στον καναπέ. Η Έλενα δεν είχε επιστρέψει.
Χτύπησε το τηλέφωνο.
- Αντρέα, κάτι περίεργο συμβαίνει. Έβαλα τη Ρούλα να τηλεφωνήσει στη γιαγιά και να ζητήσει την
Τάνυα. Μια κυρία που απάντησε, της είπε ότι η Τάνυα είναι εκτός Θεσσαλονίκης!
- Τι λες βρε θηρίο; Αυτό σημαίνει πως...
Εκείνη τη στιγμή μπήκε η Έλενα μ΄ ένα αναμμένο τσιγάρο στο χέρι.
- Κλείσε. Θα σε πάρω σε λίγο.
Ο Αντρέας έκλεισε το τηλέφωνο. Η Έλενα κάθισε στην απέναντι πολυθρόνα. Έμειναν για λίγο
σιωπηλοί.
- Δεν ήταν ανάγκη να κλείσεις το τηλέφωνο. Ξέρω με ποιον μιλούσες.
- Για πες μου.
- Με το Χάρη.
- Και πώς το ξέρεις αυτό;
- Η μητέρα μου έχει λάβει πολλά τηλεφωνήματα και μηνύματα απ΄ το Χάρη.
- Και γιατί δεν του απαντά;
Η Έλενα έσβησε το ένα τσιγάρο και άναψε αμέσως άλλο.
- Δεν ξέρω γιατί δεν του απαντά.
- Κι από δω και μπρος Έλενα, τι γίνεται;
- Πάω να μαζέψω τα πράγματά μου. Θα φύγω το απόγευμα.
- Σου είπα ότι το απόγευμα έχω συνεδρίες.
- Δεν με πειράζει. Θα πάω με ταξί.
- Χρειάζεσαι λεφτά;
- Όχι. Η μάνα μου έχει φροντίσει.
Μόλις έφυγε η Έλενα, ο Αντρέας τηλεφώνησε στο Χάρη.
- Φεύγει το απόγευμα. Θα πάει με ταξί στο αεροδρόμιο.
- Μα, η μάνα της δεν είναι στη Θεσσαλονίκη.
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- Χάρη μου δεν έχω ιδέα τι συμβαίνει. Κοντεύει δώδεκα. Θα φύγει στις 4:00 και μέχρι τότε δεν
ξέρω πώς να φερθώ.
- Γράψε την. Μείνε στο γραφείο, παράγγειλε μια πίτσα και άσε την να κινηθεί πρώτη.
- Καλή ιδέα. Εσύ πώς είσαι;
- Εννοείς με την Τάνυα; Έχω ξενερώσει. Μέχρι πριν λίγο ήθελα να μάθω τι γίνεται. Τώρα
αδιαφορώ.
- Θα τα πούμε το βράδυ.
Ο Αντρέας έμεινε για λίγη ώρα στον καναπέ. Εκείνη την ώρα ήρθε η Μαρία που φρόντιζε το
γραφείο. Δεν ήθελε να είναι στα πόδια της ούτε ήθελε ν΄ ανέβει στον πάνω όροφο. Έτσι, αντί να
παραγγείλει πίτσα, πήρε το αμάξι του και πήγε σ’ ένα κοντινό μαγέρικο. Έφαγε δυο μπουκιές μουσακά,
και ήπιε λίγη μπίρα.
Όταν επέστρεψε στο γραφείο η Μαρία είχε σχεδόν τελειώσει τη δουλειά της. Της είπε ότι φεύγει η
Έλενα και της ζήτησε να τακτοποιήσει πρόχειρα και το πάνω σπίτι. Η Έλενα δεν είχε δώσει μέχρι
εκείνη την ώρα κανένα σημάδι ζωής.
Η Μαρία δεν είχε προλάβει ν΄ ανέβει όταν εμφανίστηκε στο γραφείο η Έλενα κρατώντας τη
βαλίτσα και την τσάντα της.
- Θα φύγω με το μεσημεριανό. Έχω καλέσει ταξί. Σ΄ ευχαριστώ για όλα.
Ο Αντρέας την κοίταξε στα μάτια.
- Κάποτε θα ήθελα να μου τα εξηγήσεις όλ΄ αυτά.
- Στο υπόσχομαι. Είχε δάκρυα στα μάτια. Όρμηξε, του έδωσε ένα φιλί στο μάγουλο και φεύγοντας
έκλεισε την πόρτα.
Ο Αντρέας σωριάστηκε στον καναπέ. Συνειδητοποίησε ότι η Έλενα ήταν ένα παυσίπονο στη
συναισθηματική του μοναξιά. Όχι πως δεν είχε φίλους και φίλες. Ο Αντρέας ήταν κοινωνικός και
αγαπητός άνθρωπος. Όμως, η φιλία δεν μπορεί καλύψει την ερωτική συντροφικότητα. Ο Αντρέας είχε
να νιώσει τέτοια συντροφικότητα πολύ καιρό. Από τότε που απομακρύνθηκε συναισθηματικά η Νάνσυ
δεν βίωσε τέτοια αίσθηση. Η Έλενα ήταν ένα υποκατάστατο. Το θέμα είναι ότι, το παυσίπονο το
αντιλαμβάνεσαι μόνον όταν σταματήσει η επίδρασή του.
Εκείνη την ώρα μπήκε στο σαλόνι η Μαρία.
- Αφεντικούλη πηγαίνω πάνω.
- Έγινε Μαρία μου.
- Τι συμβαίνει; Σε βλέπω στεναχωρημένο.
- Ε, έφυγε η Έλενα απότομα.
- Τσακωθήκατε;
- Όχι Μαρία μου. Τέλος πάντων, ρίξε μια ματιά πάνω και τα λέμε πριν φύγεις.
Ο Αντρέας τηλεφώνησε στο Χάρη.
- Έφυγε.
- Στο καλό να πάει κι αυτή και η μάνα της.
- Και δε σε νοιάζει πώς είμαι;
- Πώς να είσαι; Σαν 3 η ώρα τη νύχτα στη ρεματιά.
- Εσύ πώς είσαι;
- Θυμωμένος με όλους: Πρώτα με μένα που κάνω μαλακίες και πάω και μπλέκω με την Τάνυα
χωρίς να την ξέρω. Με την Τάνυα που έφυγε χωρίς εξήγηση. Με την κόρη της που σου φέρθηκε έτσι.
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- Μ΄ εμένα;
- Μ΄ εσένα είμαι θυμωμένος για τον ίδιο λόγο που είμαι θυμωμένος και μ΄ εμένα...
Σε λίγο κατέβηκε η Μαρία. Ήταν χλωμή.
- Τι έγινε Μαρία; Δείχνεις σαν να έχεις κάνει κάποια αταξία.
- Κύριε Αντρέα κάτω από τον καναπέ βρήκα άδεια κουτιά από μπισκότα, γαριδάκια και τέτοια.
- Κι έλεγα «δεν βλέπω καμία βουλιμία» ο αφελής.
- Αυτή η κοπέλα τα έτρωγε όλ’ αυτά;
- Φαίνεται πως ήταν τις μέρες που είχε ξεμείνει από χάπια.
- Χάπια;
- Αδυνατίσματος.
- Α πα πα! Ποτέ δεν θα έπαιρνα τέτοια χάπια.
- Αυτό είναι φανερό, της είπε ο Αντρέας αστειευόμενος. Η Μαρία ήταν ...παχουλοδροσάτη.
- Αφεντικούλη, για να μου κάνεις αστεία, θα πει ότι δεν είσαι τόσο χάλια.
- Ίσως.
- Το σπίτι το συμμάζεψα πρόχειρα. Σήμερα πρέπει να φύγω νωρίς γιατί έχει ο γιος μου αγώνες
τοξοβολίας και θα πάμε οικογενειακώς να τον δούμε.
- Καλή επιτυχία.
Η Μαρία πληρώθηκε κι έφυγε. Ο Αντρέας ένιωθε μετέωρος. Δεν ήξερε τι θέλει και τι να κάνει.
Είναι εκείνες οι φορές που ούτε μόνος ούτε με παρέα νιώθεις καλά. Ευτυχώς η μπίρα τον είχε νυστάξει.
Ανέβηκε στο σπίτι. Μόλις μπήκε στο υπνοδωμάτιο ένιωσε ένα σφίξιμο. Πήγε στα ποτά. Ήπιε ένα
σφηνάκι ουίσκι με τη μία κι έπεσε για ύπνο. Ξάπλωσε στην αριστερή πλευρά, σαν να περίμενε την
Έλενα (ή τη Νάνσυ) να ξαπλώσει στη δεξιά. Μόλις το συνειδητοποίησε μετακινήθηκε στο κέντρο.
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54. Φυγή στη Σκόπελο
Ο Αντρέας έπιασε δουλειά από τις 5:30. Σχόλασε στις 9:30 το βράδυ. Δεν ήθελε να μείνει μόνος του.
Πήγε στο γείτονά του το Σπύρο. Χαζεύανε μια αθλητική εκπομπή όταν πήρε ο Χάρης. Ο Αντρέας δεν
είχε πρόβλημα να μιλήσει μπροστά στο Σπύρο. Ο Σπύρος χαμήλωσε τον ήχο της τηλεόρασης.
- Χάρη μου δυστυχώς και πάλι δεν έχω νέα.
- Έχω όμως εγώ καρντάση. Δεν άντεχα. Έβαλα το Βαγγέλη και το ‘ψαξε.
- Και λοιπόν;
- Η κυρία Τάνυα γύρισε στη Θεσσαλονίκη και μετά από μία ώρα, επέστεψε στην Ουρανόπολη!
- Να κάνει τι;
- Να βρει το Θωμά.
- Τον τέως σύζυγο της; Μα έχει να τον δει χρόνια.
- Δεν είναι τέως. Νομικά είναι παντρεμένοι.
- Και τι έγινε;
- Όλα ξεκίνησαν από τότε που επιστρέφαμε από την Ουρανόπολη. Όταν της περιέγραψα τι
εντύπωση μου έκανε ο Θωμάς φαίνεται πως συγκινήθηκε. Έτσι, μόλις γύρισε στη Θεσσαλονίκη,
πέρασε στα γρήγορα από τη γιαγιά, της άφησε μια αντικαταστάτρια και πήγε στην Ουρανόπολη.
- Και τώρα πού βρίσκεται;
- Σου είπα. Στην Ουρανόπολη. Μα δεν είναι αυτό το σπουδαίο. Υπάρχουν άλλα δύο στοιχεία: Ποιος
την πήγε στην Ουρανόπολη; Ο Σπύρος!
- Ο πιτσιρικάς; Και πώς έγινε αυτό;
- Η Τάνυα είχε το τηλέφωνό του και του ζήτησε να τη βοηθήσει.
- Με τι αντάλλαγμα;
- Βιάζεσαι.
- Σήμερα ο Σπύρος πήγε και την Έλενα στην Ουρανόπολη.
- Θα με τρελάνεις.
- Ο Σπύρος στο δρόμο για την Ουρανόπολη με την Τάνυα, είπαν πολλά. Η Τάνυα τον συμπάθησε.
Έτσι, του έδωσε τον καινούργιο αριθμό της κόρης της.
- Τι εννοείς; Ξανάσμιξε η οικογένεια μετά από τόσα χρόνια;
- Προς το παρόν έτσι φαίνεται Αντρέα μου.
- Θα σου τηλεφωνήσω αργότερα. Θα κοιμηθείς νωρίς;
- Αν κοιμηθώ καθόλου.
- Καλά. Θα σε πάρω.
Ο Αντρέας ήπιε μια τσικουδιά κι έβαλε δεύτερη. Ο Σπύρος έκλεισε την τηλεόραση, έμεινε
σιωπηλός και κοίταξε τον Αντρέα. Ήξερε πως ο Αντρέας θα μιλούσε πρώτος. Στα 15 χρόνια που είναι
φίλοι, ο Σπύρος ήταν ο «εξ΄ απορρήτων» του Αντρέα. Δεν υπήρχε τίποτα που να μην του το έλεγε. Ο
Σπύρος ήταν διαφορετικός. Δεν μιλούσε συχνά για τον εαυτό του και, όποτε το έκανε, ήταν λακωνικός.
Ο Σπύρος ήθελε να μιλάει για αθλητισμό, πολιτική, φιλοσοφία, ιστορία και - το αγαπημένο του θέμα την Ελληνική γλώσσα. Του άρεσε επίσης η μουσική. Όποτε βρισκότανε στο χώρο του Αντρέα του
ζητούσε να του βάλει το Venezuela με το Harry Belafonte. Είχε καταλάβει τη σοβαρότητα της
κατάστασης και περίμενε τον Αντρέα να μιλήσει.
- Σπύρο μου δεν είμαι καλά.
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Ο Σπύρος είχε ένα αρχαϊκό χαμόγελο.
- Βάλε μια τσικουδιά.
- Μα θα είναι η τρίτη Σπύρο μου.
- Αν θέλεις να τις μετράς, μέτρα τες.
- Σπύρο μου από την ώρα που έφυγε η Έλενα μου έχει φύγει το χαλί κάτω απ΄ τα πόδια.
- Πόσον καιρό την ξέρεις;
- Είκοσι μέρες αλλά...
- Και μέχρι τότε τι έκανες; Ποιο ήταν το χαλί;
- Δεν υπήρχε. Όπως ξέρεις, μόλις χώρισα με τη Νάνσυ πήγα στη Θεσσαλονίκη κι έμεινα μέχρι να
συνέλθω.
- Και συνήλθες;
- Όχι Σπύρο μου. Έμπλεξα με την Έλενα.
Έπεσε σιωπή. Ο Αντρέας έβαλε μια τρίτη τσικουδιά.
- Έμαθες τι έκανε ο Παναθηναϊκός;
- Άστο Σπύρο μου. Σε πειράζει να τηλεφωνήσω στο Χάρη; Θα σε βάλω στην ανοιχτή ακρόαση.
- Βρε μίλα όσο θέλεις. Δεν θέλω ανοιχτή ακρόαση.
Βέβαια ο Χάρης μιλούσε δυνατά κι έτσι ο Σπύρος παρακολούθησε τη συζήτηση. Ο Αντρέας έλεγε
ότι ενώ δεν θέλει την Έλενα, πιστεύει ότι θα τα βρει μπαστούνια χωρίς εκείνην.
- Αντρέα μου, στο ίδιο καζάνι βράζουμε. Μου φαίνεται ότι είναι η σειρά μου να έρθω στην Αθήνα,
μέχρι να συνέλθω.
- Μακάρι να το κάνεις Χάρη μου. Όμως, στη Θεσσαλονίκη έκανα το ντέντεκτιβ. Εσύ, θα κάνεις τον
ψυχολόγο;
- Αν μου το επιτρέψεις;
- Πάρε με να μου πεις πότε έρχεσαι. Καληνύχτισε το Χάρη κι έκλεισε το τηλέφωνο.
Ο Σπύρος ο γείτονάς του συνέχιζε να έχει το ίδιο αρχαϊκό μειδίαμα.
- Από λεφτά πώς είσαστε; τον ρώτησε.
- Ο Χάρης πρέπει να είναι καλά. Εγώ, είμαι οριακά. Στη Θεσσαλονίκη, κάνοντας το ντέντεκτιβ
έβγαλα γύρω στις 10.000. Όμως, ξόφλησα τη Νάνσυ κι έχω πληρώσει όλους μου τους λογαριασμούς.
- Ούτε στη Θεσσαλονίκη ούτε στην Αθήνα θα συνέλθετε. Σηκωθείτε και πηγαίνετε κάπου αλλού,
που να μη σας ενοχλεί κανείς.
- Σαν πού;
- Μια κρουαζιέρα. Είναι φθινόπωρο και είναι φτηνές.
- Για πόσον καιρό Σπύρο μου;
- Συνήθως κρατάνε μια εβδομάδα.
- Και είναι σίγουρο ότι θα συνέλθουμε σε μια εβδομάδα;
- Δεν είναι σίγουρο. Κάντε όμως κάτι για να συνέλθετε. Εμένα δε μου πέφτει λόγος. Όμως, τους
τελευταίους 6 μήνες έχω αρχίσει ν΄ ανησυχώ: Χάνεις βάρος. Καπνίζεις αυτό το φουγάρο που το λες
πίπα και βήχεις σαν ...μην πω τι. Όποτε σε καλέσουμε για μεσημεριανό, τρως σαν το σπουργίτι. Δεν
ήσουν έτσι Αντρέα. Για τις μέρες που ήταν η πιτσιρίκα εδώ, φαινόσουν κάπως καλύτερα. Μόλις
εξαφανίστηκε, εμφανίστηκες σε χειρότερη κατάσταση. Κάνε κάτι!
Ο Aldus Huxley έλεγε: «Σταμάτα να γκρινιάζεις. Κάνε κάτι!». Ο Αντρέας θυμήθηκε μια
συνομήλικη συνάδελφο και πολύ φίλη του, τη Μάρο που ζούσε στη Σκόπελο. Μαζί με το σύζυγό της
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και τον αδελφό του είχαν φτιάξει δύο όμορφα ξενοδοχεία στη Σκόπελο. Δηλαδή, τι όμορφα; Το πρώτο
πολύ όμορφο. Το δεύτερο, εκπληκτικό.
Ο Αντρέας συμπαθούσε τη Μάρο από τα φοιτητικά τους χρόνια. Όταν την πρωτογνώρισε, θύμιζε
Ινδιάνα ερυθρόδερμη. Ήταν έγκυος σε δίδυμα και είχε δύο μεγάλες μαύρες πλεξούδες με χωρίστρα στη
μέση. Αφού πέρασαν στο επάγγελμα, άρχισαν να συνεργάζονται. Ο Αντρέας θαύμαζε τη Μάρο και την
αποκαλούσε συχνά «ψυχολογάρα».
Όμως η Μάρο κι ο Λάκης ήταν έξυπνοι. Έτσι, αντί να παλεύει η Μάρο με το «μεροδούλι μεροφάι»
της ψυχολογίας, εκμεταλλεύτηκε αυτά που της άφησε ο πατέρας της. Αξιοποίησε και το επιχειρηματικό
ταλέντο που είχαν ο άντρας της ο Λάκης κι ο αδελφός του, και τώρα με την ψυχολογία ασχολείται «αλα
κέφακ» που λένε οι Άραβες, δηλαδή «με τα κέφια της», κάτι που ο Αντρέας ονειρεύεται χρόνια, αλλά
ποτέ δεν κατάφερε.
***
Το επόμενο πρωί, μόλις κατέβηκε στο γραφείο, τηλεφώνησε στη Μάρο.
- Τι κάνεις βρε Αντρέα; Καιρό έχουμε να τα πούμε.
- Μάρο μου, έχω πέντε λεπτά;
- Και δεκαπέντε.
- Κατ΄ αρχή πώς είσαστε;
- Μια χαρά. Εσύ;
- Εγώ Μάρο μου περνάω λούκι. Χωρίσαμε με τη Νάνσυ πριν 4 μήνες και από κει και πέρα έχω
περάσει διάφορα.
- Αντρέα μου, σε ξέρω από νέο. Μια ζωή, προβλήματα χωρισμού είχες. Οι άλλοι άνθρωποι έχουμε
προβλήματα υγείας, οικονομικά, συγγενικά, εφοριακά, εσύ δεν έχεις τίποτ΄ άλλο;
- Άστο Μάρο μου. Αυτά θα τα πούμε από κοντά.
- Από κοντά; Πώς;
- Λέω να έρθω στο νησί.
- Με μεγάλη μου χαρά.
- Θα έρθω μ΄ έναν φίλο που κι αυτός είναι χωρισμένος.
- Τον ξέρω;
- Είναι ο φίλος μου ο Χάρης από τη Θεσσαλονίκη.
- Ο ντέντεκτιβ; Τον θυμάμαι. Είχατε έρθει κάποτε μαζί.
- Ναι. Σαν παντρεμένοι. Μπορούμε να έρθουμε για μερικές μέρες; Έχεις δωμάτια;
- Με μεγάλη μου χαρά. Και βέβαια έχω δωμάτια. Κλείνει η σεζόν και θα έχω αρκετό ελεύθερο
χρόνο.
- Και πόσον καιρό μπορούμε να μείνουμε;
- Μέχρι να συνέλθετε.
- Έλα ρε Μάρο. Κι αν δεν συνέλθουμε μέχρι να κλείσετε το ξενοδοχείο;
- Τότε θα χρειαστεί να σας πάμε κάπου άλλου...
- Και πόσο θα μας κοστίσει;
- Τα εισιτήριά σας. Θα φέρετε κι αυτοκίνητο;
- Σηκώνει αυτή την εποχή κάμπριο στη Σκόπελο;
- Τι να σας πω; Ο καιρός είναι παλαβός. Πιστεύω κάποιες μέρες θα μπορέσετε να το ανοίξετε. Αν
δεν βρέχει.
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- Εκτός από τα εισιτήρια;
- Τηλεφώνησέ μου πότε έρχεστε.
- Σ’ ευχαριστώ πολύ Μάρο. Ο Αντρέας έκλεισε το τηλέφωνο.
Άνοιξε τον αυτόματο τηλεφωνητή. Βρήκε ένα μήνυμα από την Εμμανουέλα. : «Κύριε Αντρέα θα
ήθελα να σας προσκαλέσω απόψε για δείπνο μαζί με την Έλενα, ώστε να δείτε τη βουλιμία μου.
Περιμένω απάντησή σας μέχρι τις 12:00 για να κλείσω τραπέζι».
Ο Αντρέας της τηλεφώνησε.
- Εμμανουέλα, πήρα το μήνυμα σου.
- Θέλετε να πάμε;
- Δεν τρώω συνήθως τα βράδια Εμμανουέλα.
- Εντάξει. Το αφήνουμε για μια άλλη φορά. Τι κάνει η Έλενα;
- Η Έλενα έφυγε.
- Έφυγε; Και γιατί δεν μου το είπε;
- Έχει το κινητό σου;
- Όχι. Μόνο το δικό της έχω.
- Δεν παίρνεις ένα τηλέφωνο να μάθεις πώς είναι;
- Μου είναι αδιάφορο. Αν πάρω 5 πίτσες των 8 κομματιών και έρθω να κάνω μια επίδειξη
βουλιμίας το βράδυ, είμαι ευπρόσδεκτη;
- Είσαι. Αλλά αύριο ξυπνάω νωρίς.
- Στις 9:00 είναι καλά;
- Κάντο 9:15. Θα σε περιμένω.
Μόλις κλείσανε το τηλέφωνο ο Αντρέας τηλεφώνησε στο Χάρη.
- Κανόνισα μια πολύ καλή κατάσταση. Θα πάμε στη Σκόπελο και θα μείνουμε μέχρι να
συνέλθουμε.
- Και πώς θα συνέλθουμε στη Σκόπελο καρντάση;
- Ξέρω κι εγώ;
- Και πόσο θα μας κοστίσει;
- Μόνο τα ναύλα μας.
- Να μιλήσουμε αργότερα; Ακόμα δεν έχω ξυπνήσει. Όχι πως κοιμάμαι. Μόνο τρεις ώρες Αντρέα
μου. Μετά έρχονται οι ...βρικόλακες.
- Πάρε με όταν ξυπνήσεις.
***
Μόλις βγήκε ο Αντρέας από τη συνεδρία των 12, τηλεφώνησε ο Χάρης.
- Καρντάση, έχω κι άλλα νέα: Η αγαπημένη οικογένεια είναι ο Θωμάς, η Τάνυα και η Έλενα. Τώρα
προστέθηκε και ο Σπύρος!
- Τι λες για τη Σκόπελο;
- Είπες είναι τσάμπα;
- Ναι ρε.
- Και για μένα;
- Ναιαιαιαι.
- Φύγαμε. Χθες κοιμήθηκα με τη Λένα.
- Συμπέρασμα;
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- Φύγαμε για Σκόπελο.
- Κι από λεφτά;
- Εσύ έχεις ακόμα 3 χιλιάρικα απ΄ το βιομήχανο που θα σου φέρω μαζί μου. Εγώ είμαι εντάξει.
Άλλωστε η φίλη σου η Μάρο μας έχει ξηγηθεί λίρα εκατό.
- Και πόσο λες να μείνουμε;
- Μέχρι να συνέλθουμε.
- Κι αν δεν συνέλθουμε;
- Άστο.
***
Το βράδυ στις 9:15 ακριβώς κατέφθασε η Εμμανουέλα. Ήταν πολύ προσεγμένη. Από το μαλλί
μέχρι τα νύχια των ποδιών.
- Είπες ότι θα φέρεις 5 πίτσες. Έχεις φέρει 3.
- Οι 3 που έφερα είναι των 12 κομματιών η καθεμία. Δεν ήθελα να φορτώσω το σκουπιδοντενεκέ
με τόσα χαρτόνια.
- Περίμενε.
Ο Αντρέας σηκώθηκε.
- Θα σου φέρω ένα πιάτο και χαρτοπετσέτες.
- Θα πιούμε και τίποτα;
- Σαν τι;
- Έχει κόκκινο κρασί;
Ο Αντρέας της άνοιξε ένα καλό κόκκινο κρασί. Η Εμμανουέλα πήρε μια γουλιά και άφησε το
ποτήρι στη θέση του. Τα τρία πακέτα της πίτσας ήταν ακόμα πάνω στο τραπέζι. Ο Αντρέας άναψε την
πίπα του και παρέμεινε σιωπηλός.
- Γιατί έφυγε η Έλενα;
- Δεν θέλω να μιλήσουμε γι΄ αυτό. Η Έλενα είναι απούσα.
- Και για ποιο πράγμα να μιλήσουμε;
- Γι΄ αυτό που σ΄ έφερε εδώ απόψε. Οι πίτσες είναι ακόμα στο τραπέζι.
Η Εμμανουέλα άδειασε μονομιάς το κρασί κι έβαλε αμέσως δεύτερο.
- Αισθάνομαι σαν πειραματόζωο που κάποιος θα το παρακολουθεί.
- Εννοείς εγώ.
- Ποιος άλλος;
- Και τι θέλεις να γίνει; Δεν το διάλεξα εγώ αυτό.
- Αντρέα, στο έχω πει και παλιότερα. Μου αρέσεις πολύ. Δεν θέλω να με βλέπεις να χλαπακιάζω
πίτσες, ντρέπομαι. Δεν είναι ερωτικό.
Ο Αντρέας έμεινε σιωπηλός και αμήχανος. Παράλληλα πεινούσε και θα ήθελε ένα κομμάτι πίτσα.
Άναψε ξανά την πίπα του.
- Ξέρεις Αντρέα γιατί δεν τρώω; Γιατί κοντά σου νιώθω γεμάτη.
- Εγώ πάλι Εμμανουέλα, μύρισα τις πίτσες και θα ήθελα να φάω ένα κομμάτι.
Δεν πρόλαβε να το πει και η Εμμανουέλα του έβαλε δύο κομμάτια πίτσας σ΄ ένα πιάτο με
χαρτοπετσέτες και του το σερβίρισε.
- Κι εσύ;
- Δεν στο είπα; Μαζί σου είμαι χορτάτη.
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- Θέλω να μου το αποδείξεις, αν θέλεις.
- Πως;
- Να φας κι εσύ. Όσο θέλεις. Κι όταν αφού φας, εξακολουθείς να νιώθεις κοντά μου γεμάτη, τότε
βλέπουμε.
Η Εμμανουέλα πλάκωσε την πίτσα. Στα τρία κομμάτια, κόλλησε.
- Δεν θέλω να φάω άλλο.
- Και τις υπόλοιπες τι θα τις κάνω;
- Θα ταΐσεις τις γατούλες της γειτονιάς.
Εκείνο το βράδυ η Εμμανουέλα ζήτησε ν’ ανέβει στον πάνω όροφο. Ο Αντρέας της απάντησε πως
μέχρι να περάσει ένας χρόνος από τότε που θα έχει ξεπεράσει εντελώς τη βουλιμία, ούτε να περνά από
το νου της κάτι τέτοιο. Κοιμήθηκε μόνος του, αλλά κοιμήθηκε.
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55. Adrina Beach, Σκόπελος
Παρόλο που είχαν μαζί τους το κάμπριο η Μάρο τους περίμενε στο λιμάνι. Ακολούθησαν το
αυτοκίνητό της. Μόλις έφθασαν σε μια πινακίδα που έγραφε Adrina Beach, ο Χάρης ρώτησε.
- Γιατί δε στρίβουμε;
- Διότι πηγαίνουμε στο επόμενο.
Μέχρι να τα πούνε εμφανίστηκε η πινακίδα: Adrina Resort & Spa. Μόλις μπήκαν στο χώρο
χάζεψαν. Η Μάρο χαμογελούσε. Φρόντισε να τους οδηγήσουν στα δωμάτιά τους και τους έδωσε
ραντεβού για μεσημεριανό. Είχαν διπλανά δωμάτια. Πέρασαν αρκετή ώρα εξερευνώντας τους χώρους
και στις 3:00 συναντήθηκαν με τη Μάρο. Η μαγείρισσα της αστακομακαρονάδας είχε πάει στο Βόλο.
Έτσι η Μάρο έβαλε και τους έφτιαξαν μια καραβιδομακαρονάδα με ταλιατέλες μαγειρεμένες σε
μελάνη σουπιάς. Υπήρχε κι ένα παγωμένο άσπρο κρασί. Μετά το φαγητό και το επιδόρπιο οι δύο φίλοι
γλάρωσαν. Είχαν ξυπνήσει από τις 6:00 το πρωί. Η Μάρο τους πήρε χαμπάρι. Τους είπε πως πηγαίνει κι
εκείνη στο σπίτι της και θα επιστρέψει μετά τις 8:00 το βράδυ.
Πρώτος ξύπνησε ο Αντρέας. Ήταν γύρω στις πέντε κι ακόμα είχε πολύ φως, αλλά δεν έκανε ζέστη.
Σύνδεσε τον υπολογιστή του μ’ έναν μικρό ηχείο που κουβαλούσε πάντα μαζί του, έβαλε κλασική
μουσική κι’ άναψε την πίπα του χαζεύοντας το τοπίο. Κατά τις έξι του ήρθε μυρωδιά από τσιγάρο.
Ξεπρόβαλε ο Χάρης στο διπλανό μπαλκόνι. Φορούσε γκρίζο μακό, μπλε σκούρο μποξεράκι και άσπρες
κάλτσες. Ο Αντρέας έβαλε τα γέλια.
- Θέλω καφέ.
- Ε, ντύσου να πάμε. Εγώ μόνο παπούτσια έχω να βάλω.
- Και δεν μπορούμε να τον πιούμε εδώ;
Ο Αντρέας τηλεφώνησε και παράγγειλε δύο καφέδες. Σε λίγο, συναντήθηκαν στο μπαλκόνι του
Αντρέα. Είχε πάει 6:30. Ο Οκτωβριανός ήλιος είχε φτάσει στη δύση του. Υπέροχα χρώματα. Έμειναν
για λίγη ώρα σιωπηλοί, ακούγοντας μουσική και πίνοντας καφέ.
- Πώς νιώθεις βρε Χάρη;
- Τι να σου πω; Μάλλον καλύτερα. Κοιμήθηκα ήσυχα.
- Κι εγώ το ίδιο. Και ξύπνησα χωρίς ψυχοπλάκωμα. Γενικά, όποτε βλέπω τη Μάρο νιώθω
ευχάριστα. Την έχω συνδέσει με εποχές, επαγγελματικής επιτυχίας, χαράς και προ πάντων τρέλας.
Κάποτε χορεύαμε στα τραπέζια.
- Ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε με την Τάνυα και την κόρη της. Όλα έγιναν τόσο
γρήγορα.
- Εγώ θα έπρεπε να το περιμένω. Μια γυναίκα επί ξύλου κρεμάμενη. Όλη της η ασφάλεια είναι η
γιαγιά.
- Υπάρχει κι ο παπάς.
- Δεν μπορεί να μείνει μαζί του. Θα γίνει σκάνδαλο. Άσε που ο παπάς δεν θα το τολμούσε.
- Έχεις δίκιο. Και τι σόι ασφάλεια θα νιώσει κοντά στο Θωμά;
- Τι να σου πω; Το σημαντικό είναι ότι ακολούθησε και η κόρη.
- Κι ο έρωτάς της για σένα, τι απέγινε;
- Ο αληθινός της έρωτας ήταν ο Σπύρος, άσχετο αν τα σκάτωσε. Εγώ ήμουν μια σανίδα στον
ωκεανό.
- Δηλαδή σ’ εκμεταλλεύτηκε.
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- Γιατί, άσχημα πέρασα; Αμφιβάλω αν θα ξαναζήσω κάτι τέτοιο.
- Και δε νιώθεις τίποτα;
- Μια νοσταλγία και μια μελαγχολία. Εσύ;
- Εγώ παραδόξως δεν νιώθω απολύτως τίποτα για την Τάνυα. Όμως ...
- Η Λένα σε απασχολεί.
- Όχι όπως νομίζεις. Δε μου λείπει, με την έννοια να ήταν εδώ.
- Αλλά;
- Να, όλο φτιάχνω εικόνες ότι πηδιέται με το αυγό, και χαλιέμαι.
- Με ποιον;
- Με τον τέως. Δεν ξέρω τι μ’ έχει πιάσει. Όλο εκεί πηγαίνει ο νους μου.
- Πάλι ο ανταγωνισμός βρε Χάρη. Τωρινό φρούτο είναι αυτό;
- Όχι. Το κάνω συχνά. Όταν χωρίζουμε το κάνω συνέχεια.
- Αν το έκανε τόσο συχνά μαζί του, εσύ δεν θα χρειαζόσουν.
- Σωστά, αλλά δεν μπορώ να το σταματήσω.
- Δηλαδή το κάνεις και τώρα που είσαι μαζί μου;
- Ουουου. Εσύ μιλάς κι αυτοί πίσω σου πηδιούνται.
- Πού τους βλέπεις; Δείξε μου με το δάχτυλο.
- Να εκεί. Τώρα σταμάτησαν.
Ο Χάρης έδειξε πίσω από τον αριστερό ώμο του Αντρέα και προς τα πάνω.
- Μπορείς να το ξανακάνεις τώρα; ρώτησε ο Αντρέας κοιτάζοντάς τον προσεκτικά στα μάτια. Ο
Χάρης έβαλε τα μάτια του προς τα πάνω και δεξιά. Αυτό σήμαινε πως έβλεπε μια εικόνα την οποία
κατασκεύαζε και την οποία δεν είχε δει ποτέ. Πράγματι, δεν είχε δει ποτέ τη Λένα και τον άντρα της να
κάνουν σεξ. Ότι έβλεπε εικόνα, το δήλωνε η θέση των ματιών προς τα πάνω. Αυτό σήμαινε ότι ήταν σ’
επαφή με τον οπτικό λοβό του εγκεφάλου. Η θέση των ματιών δεξιά, έδειχνε ότι ήταν σ’ επαφή με το
αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου. Οι μνήμες είναι στο δεξί ημισφαίριο.
- Μπορείς να κοιτάξεις αλλού; Ο Χάρης κοίταξε τον Αντρέα.
- Η εικόνα υπάρχει ακόμα; Ο Χάρης έβαλε αυτόματα τα μάτια του πάλι προς τα πάνω και δεξιά.
- Ναι.
- Άλλαξε θέση ματιών.
- Τι να κάνω;
- Κοίτα αλλού. Βάλε τα μάτια σου σε οποιαδήποτε θέση εκτός από αυτή και προσπάθησε να
ξαναφέρεις την εικόνα. Δοκίμασε διάφορες θέσεις.
Ο Χάρης πειραματίστηκε για λίγο.
- Δυσκολεύομαι να τα καταφέρω. Μόνο όταν κοιτάζω πάνω δεξιά έρχεται τόσο ξεκάθαρα.
- Ωραία. Τώρα ξέρεις τι να κάνεις.
- Για κάτσε. Ξυπνάω στη μέση της νύχτας και βλέπω τη σκηνή. Αλλάζω βλέμμα. Σε λίγο δεν θα το
σκεφτώ πάλι;
- Αν δεις ότι δεν τα καταφέρνεις δες τη σκηνή μέχρι το τέλος.
- Δεν σε καταλαβαίνω. Εγώ το σκέφτομαι για μισό λεπτό και τρελαίνομαι.
- Εκεί ακριβώς είναι το πρόβλημα.
- Τώρα είναι που δεν σε καταλαβαίνω με τίποτα.
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- Κοιτάζεις τη σκηνή για λίγο και μόλις αγχωθείς κοιτάζεις αλλού. Σε λίγο επανέρχεσαι και αυτό το
βιολί συνεχίζεται. Σκέψη, άγχος, φυγή, νέα σκέψη κ.λπ.
- Και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
- Χάρη μου. Φέρε ξανά την εικόνα.
- Την έχω.
- Τώρα τρέξε τη λίγο παρακάτω. Ποιος έχει πρώτος οργασμό;
- Αυτός. Δεν υπάρχει δεύτερος οργασμός.
- Και τώρα που είχε οργασμό, τι κάνει.
Ξαπλώνει ανάσκελα.
- Η Λένα;
- Αυτή έχει σηκωθεί κι έχει πάει στο μπάνιο. Δεν αντέχει ούτε λεπτό να μείνει. Γι’ αυτό το κάνει
όσο πιο νωρίς γίνεται γιατί δεν αντέχει να κοιμηθεί μαζί του.
- Και είναι αυτό που βλέπεις κάτι που το ζηλεύεις, και θέλεις να το ζήσεις κι εσύ.
- Μόνο μία σκηνή.
- Αυτή στην οποία καρφώνεσαι.
- Ναι.
- Αν όμως παίξεις όλο το έργο θα νιώσεις διαφορετικά. Κάνε μου μια χάρη. Μπες στο δωμάτιο και
κάνε το σαν άσκηση.
Ο Αντρέας άφησε τη μουσική να παίζει. Η ώρα κόντευε 8:00. Σε λίγο ήρθε κι ο Χάρης.
- Πώς πήγε;
- Τι να σου πω ρε καρντάση; Ή μεγάλος μάγος είσαι ή μεγάλος μαλάκας είμαι.
Ο Αντρέας έβαλε τα γέλια.
- Γιατί το λες αυτό;
- Αρχικά έκανα την άσκηση. Δεν ένιωθα καμία αναστάτωση όπως πριν. Κάποια στιγμή έκανα μία
παραλλαγή. Έβγαλα τον χοντρό απ’ το κρεβάτι κι έβαλα εμένα. Φαντάστηκα να επιστρέφει η Λένα απ’
το μπάνιο κι ένιωσα ένα πνίξιμο. Συνειδητοποίησα ότι αυτό το πνίξιμο το νιώθω αρκετό καιρό μαζί της.
Γι’ αυτό και απομακρύνθηκα. Καρντάση, μ’ έκανες καινούργιο. Λες να υπάρχει τίποτα να
καμακώσουμε;
- Πολύ γρήγορα συνήλθες. Μην ξεχνάς ότι είναι τέλος σεζόν.
Κοίταξε το ρολόι του.
- Όπου να ‘ναι θα έρθει και η Μάρο. Ας ετοιμαστούμε. Θέλω περίπου ένα τέταρτο. Εσύ;
- Τόσο περίπου. Μην κλείσεις τη μουσική μέχρι να φύγουμε. Το κομμάτι αυτό μου αρέσει.
Ο Αντρέας κι ο Χάρης έφτασαν στις εννιά παρά. Η Μάρο ήταν καθισμένη στον κήπο και περίμενε. Δεν
υπήρχε πολύς κόσμος. Μια παρέα τεσσάρων ηλικιωμένων, δύο ζευγάρια και μια γυναίκα γύρω στα 45
σ’ ένα τραπέζι μόνη της, που διάβαζε ένα βιβλίο. Η Μάρο τους καλωσόρισε.
- Καθίστε. Έκανα τις δουλειές μου και ξεκουράζομαι.
Η συζήτηση ξεκίνησε με το παρόν, πήγε στο παρελθόν και για να μην πάει στο μέλλον (που
συνήθως φέρνει άγχος) επέστρεψε το παρόν.
- Και πώς τα καταφέρατε και οι δυο σας να φτάσετε στη Σκόπελο αρχές Οκτώβρη;
- Οι συναισθηματικές κρίσεις δεν διαλέγουν εποχές, απάντησε ο Χάρης. Αυτή τη φορά έτυχε να
συγχρονιστούμε.
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- Θα μου τα πείτε. Όμως πείτε μου πρώτα τι θα πιείτε. Εγώ πίνω ουισκάδα. Είναι ένα δάχτυλο
ουίσκι σ’ ένα ποτήρι νερού και το υπόλοιπο νερό.
- Το δάχτυλο οριζόντιο ή κάθετο Μάρο μου; την κούρδισε ο Αντρέας.
- Άντε βρε. Πέρασαν εκείνες οι εποχές. Τώρα ουισκάδα.
Ο Χάρης παρήγγειλε ένα τζιν με τόνικ κι ο Αντρέας ένα διπλό ουίσκι με πάγο. Της είπαν ο καθένας
την πρόσφατη πονεμένη ιστορία του και για να μη διακόψουν παρήγγειλαν από ένα σάντουιτς. Το
μεσημέρι είχαν φάει πολύ.
Η Μάρο ήταν η μόνη γυναίκα που γνώριζε ο Αντρέας που για 30 χρόνια κάπνιζε πίπα. Μάλιστα στα
πρώτα χρόνια κάπνιζε έναν καπνό που, μια φορά που τον δοκίμασε ο Αντρέας, του πετάχτηκαν τα
μάτια έξω. Τώρα κάπνιζε κάτι πιο ελαφρύ με άρωμα από κεράσι. Αφού έφαγαν, επανήλθαν στην
κουβέντα.
Ο χώρος είχε αδειάσει. Μόνο η κυρία που διάβαζε είχε απομείνει. Ήταν καστανόξανθη με πολύ
σγουρά μαλλιά. Ο Χάρης κοίταξε προς το μέρος της και ρώτησε τη Μάρο.
- Τι εστί;
- Δεν ξέρω πολλά. Είναι εδώ αρκετό καιρό. Έχει Ολλανδικό διαβατήριο αλλά μιλάει Ελληνικά, και
κυρίως Αγγλικά. Αν κρίνω από τα βιβλία που διαβάζει, πρέπει να είναι μορφωμένη και καλλιεργημένη.
Δεν θυμάμαι τι επάγγελμα έχει δηλώσει. Πάντως είναι πολύ διακριτική και αλαφροΐσκιωτη. Ξοδεύει
ατέλειωτες ώρες μέσα στη θάλασσα. Δεν καπνίζει, δεν πίνει, δεν τρώει κρέας κι έχει ταράξει τα φρούτα
και τις σαλάτες. Επίσης κάνει πολλές βόλτες στο βουνό και μαζεύει βότανα.
- Με δυο λόγια ξενέρωτη, είπε ο Χάρης.
- Αυτό δεν το ξέρω. Αν τη γνωρίσεις θα το διαπιστώσεις μόνος σου. Είναι ευπροσήγορη. Μιλάει με
όλους, αλλά όχι για πολύ. Περισσότερο μιλάει με το προσωπικό, που για κείνην λένε τα καλύτερα
λόγια.
Ο Αντρέας κοίταξε το ρολόι του. Είχε πάει 12:30.
- Έχω κλατάρει. Λέω να πάω για ύπνο.
- Α ρε Αντρέα. Κάποτε, τέτοια ώρα ξεκινάγαμε.
- Μη μου πεις ότι αντέχεις και τώρα ρε Μάρο.
- Όχι. Εδώ και χρόνια έχω γίνει καλό παιδί.
- Κι εγώ έχω κλατάρει, είπε ο Χάρης.
- Εγώ παιδάκια, αύριο δεν θα έρθω καθόλου. Έχω μαστόρους στο σπίτι και θέλω να είμαι εκεί. Θα
τα πούμε μεθαύριο κατά το μεσημεράκι. Ό,τι χρειαστείτε πάρτε με τηλέφωνο.
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55. Πρωινή Σκόπελος

Στις 8:30 το πρωί ο Αντρέας σηκώθηκε και πήγε στο μπάνιο. Όταν βγήκε στο μπαλκόνι του ήρθε
καπνός από τσιγάρο. Κατάλαβε ότι ο Χάρης είχε ξυπνήσει. Φώναξε «Χάρη» χαμηλόφωνα.
- Έλα, απάντησε με κανονική φωνή ο Χάρης και πρόβαλε στο μπαλκόνι του.
- Καλημέρα; Έχεις παραγγείλει καφέ;
- Όχι. Έλεγα να ρίξω μια βουτιά πρώτα.
- Θα σε ακολουθήσω, αλλά δεν ξέρω αν θα βουτήξω. Είμαστε βόρια και δεν ξέρω πώς είναι η
θερμοκρασία της θάλασσας.
Σε 10 λεπτά είχαν κατέβει στην παραλία. Ήταν σχεδόν έρημη. Μόνο ένας άνθρωπος υπήρχε τη
θάλασσα. Από ένα βιβλίο που υπήρχε πάνω σε μια πετσέτα θαλάσσης, κατάλαβαν πως ήταν η γυναίκα
που είχαν δει χθες το βράδυ. Άφησαν τα πράγματά τους και προχώρησαν προς τη θάλασσα. Μόλις
πάτησαν το πόδι τους ο Αντρέας έκανε μεταβολή.
- Άσε. Θα κάνω γυμναστική.
Ο Χάρης έτριψε το σώμα του με νερό και, σαν αυθεντικός αλεξιπτωτιστής, έριξε μια βουτιά. Από
την ταχύτητα με την οποία κολυμπούσε ο Αντρέας κατάλαβε ότι είχε πάθει ψυχρολουσία. Άπλωσε μια
πετσέτα κι άρχισε να κάνει ασκήσεις κοιλιακών.
Στο μεταξύ ο Χάρης είχε αρχίσει να κολυμπάει χαλαρά. Σταδιακά έφτασε κοντά στην κυρία από την
Ολλανδία. Φορούσε ένα υφασμάτινο καπέλο που έμοιαζε με ανάποδη γλάστρα και γυαλιά ηλίου. Τη
χαιρέτισε πρώτος.
- Good morning της είπε.
- Καλημέρα, του απάντησε.
- Α, μιλάτε Ελληνικά.
- Ελληνίδα είμαι.
- Τα δύο πρώτα λεπτά το νερό είναι πολύ κρύο.
- Εμένα δε με πειράζει. Τα παιδικά μου χρόνια τα πέρασα στη Σαλαμίνα. Το σπίτι μας ήταν πάνω
στη θάλασσα. Τ’ αδέλφια μου κι εγώ κολυμπούσαμε όλο το χρόνο.
Ο Χάρης θυμήθηκε ότι η Μάρο είχε πει ότι «μιλάει με όλους, αλλά όχι για πολύ». Έτσι, αποφάσισε
να μη δώσει συνέχεια.
- Συνεχίζω το κολύμπι μου. Πρέπει να κάνω άλλα 1.500 μέτρα.
- Πρέπει;
Ο Χάρης το σκέφτηκε.
- Θέλω, είπε κι άρχισε να κολυμπά.
Όταν βγήκε ο Χάρης απ’ τη θάλασσα, ο Αντρέας είχε φύγει. Μόλις έπιασε την πετσέτα, άκουσε το
τηλέφωνό του να χτυπά. Ήταν ο Αντρέας.
- Αν κοιτάξεις δεξιά σου θα με δεις.
Ο Χάρης κοίταζε σα χαζός, αλλά δεν έβλεπε τον Αντρέα.
- Πιο πίσω ρε.
Αυτή τη φορά είδε τον Αντρέα να του κουνάει το χέρι. Του έγνεψε ότι τον είδε.
- Έχω παραγγείλει πρωινό.
- Παράγγειλέ μου δυο αυγά τηγανητά.
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- Το έχω κάνει. Κλείσε το τηλέφωνο κι έλα.
- Να στεγνώσω πρώτα.
Έφαγαν ένα πλήρες πρωινό, ανέβηκαν στα δωμάτιά τους, άλλαξαν και ξεκίνησαν τη βόλτα τους στο
νησί. Για τον Αντρέα που πήγαινε ανελλιπώς στη Σκόπελο από το 1983, ήταν κάτι σαν προσκύνημα.
Τον είχε πρωτοπάει ο φίλος του ο Απόστολος που ήταν δικηγόρος. Τότε τον φωνάζανε Λάκη. Σ’ αυτό
το ταξίδι συνάντησε ξανά τυχαία τη Μάρο. Καθόταν στο κατώφλι του σπιτιού της. Από κει και πέρα η
Μάρο κι ο Λάκης έγιναν το μέσον ν’ αγαπήσει ο Αντρέας τη Σκόπελο. Πήγαινε πολλές φορές και το
Πάσχα και χάζευε τα ...καλλιστεία επιταφίων. Η Μάρο ήταν πάντα εκεί. Τα καλοκαίρια πήγαινε μία ή
δύο φορές. Μια φορά κάθισε 45 μέρες! Κάθε χρόνο οι Σκοπελίτες γκρινιάζανε ότι δεν υπάρχει δουλειά.
Αυτό μέχρι 15 Ιουλίου. Από τις 16 και μέχρι τέλος Σεπτέμβρη το βούλωναν και στρωνόντουσαν στη
δουλειά. Είχαν περάσει 3 χρόνια από την τελευταία φορά που είχε επισκεφθεί το νησί. Έτσι, ήθελε να
συναντήσει παλιούς γνωστούς.
Ο ήλιος ήταν έντονος, έτσι δεν άνοιξαν το κάμπριο. Ξεκίνησαν για τη Χώρα της Σκοπέλου. Είναι
μια απόσταση 20 λεπτών περίπου. Πάρκαραν το αμάξι στο λιμάνι και ξεκίνησαν με τα πόδια. Δεν
βολτάρισαν στο πεζοδρόμιο δίπλα στη θάλασσα. Πήραν τον εσωτερικό δρόμο που περνάει μπροστά
από καφετέριες, εστιατόρια και μαγαζιά. Κάνανε μια στάση στο εργαστήριο κοσμημάτων του Λευτέρη
και της Πέγκυ. Χρόνια στη Σκόπελο. Θυμήθηκαν τις βραδιές με την κιθάρα. Προσφέρθηκαν να τους
κεράσουν καφέ, αλλά τους είπαν ότι μόλις είχαν φτάσει και ήθελαν να συνεχίσουν τη βόλτα τους.
Πήραν την ανηφόρα προς την εκκλησία που ονομάζουν «η Παναγιά το κάστρο». Μια πολύ γραφική
εκκλησία με σκεπή από πηλιορείτικη πλάκα με θέα όλο το λιμάνι. Συνέχισαν την ανηφόρα μέχρι που
έφτασαν στην κορυφή. Εκεί ήταν ένα παλιό κάστρο που ένας δαιμόνιος Σκοπελίτης το είχε μετατρέψει
σε ρεμπετάδικο. Πολλά μεγάλα ονόματα ξεκίνησαν από εκεί. Ο Ανδρέας είχε ακούσει την Ελενίτσα
που αργότερα έγινε γνωστή σαν Ελένη Τσαλιγοπούλου. Το όνομά του ήταν Γιάννης αλλά όλοι τον
φώναζαν Ζορό. Τον βρήκαν εκεί. Πάλευε με κάτι καλώδια. Με τον Γιάννη δεν είχες πολλά να πεις,
αλλά τα έλεγε τόσο ωραία που ένιωθες καλά μαζί του. Είχε και μια δική του προφορά. Ένα μίγμα από
Σκοπελίτικα και Βολιώτικα. Με μεγάλη πίεση ο Αντρέας κι ο Χάρης δέχθηκαν να πιουν από ένα
τσίπουρο για το καλωσόρισμα. Η ώρα είχε πάει 12:00. Το τσίπουρο τους ζάλισε λιγάκι. Με το που
έβαλε ο Ζορό δεύτερο τον αποχαιρέτισαν και όπου φύγει - φύγει.
Ακριβώς από κάτω ήταν το σπίτι του Χρήστου. Ακριβώς κάτω από το σπίτι ήταν η ντισκοτέκ V.I.P
S που την εκμεταλλευόταν η οικογένεια, αλλά όλο το χαμαλίκι το κουβαλούσε κυρίως ο γιος του ο
Κωστάκης 17 και δευτερευόντως η Μάχη που πρέπει να ήταν τότε γύρω στα 13. Ο Χρήστος έλειπε.
Τους υποδέθηκε η πάντα χαμογελαστή σύζυγός του, η Γιαννούλα. Ο Κωστάκης είχε γίνει πια Κώστας.
Είχε τελειώσει τις σπουδές του σαν ηλεκτρονικός στην Αθήνα και έπαιρνε εργολαβίες στη Σκόπελο. Η
Μάχη κάπου σπούδαζε. Την πρώτη περίοδο που ήταν ο Κωστάκης στην Αθήνα, ο Αντρέας τον είχε υπό
την προστασία του.
Αφού είπαν τα νέα τους, η Γιαννούλα τους πρόσφερε γλυκό του κουταλιού δαμάσκηνο. Είναι
εκείνα τα ασυναγώνιστα δαμάσκηνα της Σκοπέλου. Τα μόνα που τα συναγωνίζονται είναι τα άνθη της
δαμασκηνιάς.
- Που λες κυρ Αντρέα, οι Σκοπελίτες είμαστε ρουβοί.
- Τι θα πει αυτό Γιαννούλα;
- Στενοκέφαλοι.
- Δηλαδή;
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- Ο Θεός, έριξε στον κόσμο 4 τσουβάλια ρουβάδα. Τα τρία πέσανε στη Σκόπελο.
- Γιατί το λες αυτό;
- Διώχνουμε συνέχεια το αεροδρόμιο. Οι διπλανοί (Σκιάθος) από τότε που άνοιξαν το αεροδρόμιο,
έχουν τριπλάσια + τουριστική κίνηση. Εμείς «να διατηρήσουμε το χαρακτήρα μας».
- Τι να σου πω; Μπορεί μακροπρόθεσμα η ρουβάδα να σας βγει και σε καλό.
Το τσίπουρο με το γλυκό δεν είναι και πολύ καλός συνδυασμός. Στην κατηφόρα ένιωθαν αστάθεια.
Έτσι ακουμπούσαν στους διπλανούς τοίχους. Όταν έφτασαν στο λιμάνι είχαν συνέλθει, αλλά την ώρα
που ήταν να μπουν στο αμάξι ένιωσαν πείνα.
- Πάμε στου Γιώργου του γεφυράκια. Είναι 200 μέτρα με τα πόδια.
Ο Γιώργος ήταν γνωστός έτσι, διότι το εστιατόριο ήταν δίπλα σ’ ένα γεφυράκι και το είχε ονομάσει
«Το Γεφυράκι». Περπατώντας μιλούσε ο Αντρέας.
- Έρχομαι εδώ από το 1983. Όταν ήρθαμε με τις γυναίκες μας ήταν Αύγουστος και μείναμε μόνο
τρεις νύχτες. Άσε που δεν ήθελαν να ξεκολλήσουμε από το Adrina Beach. Μόνο μια φορά κατεβήκαμε
στη Σκόπελο. Έτσι, δεν είχα την ευκαιρία να σου δείξω το νησί. Αυτή τη φορά θα σε ξεναγήσω.
- Ήδη έχεις αρχίσει.
Φτάσανε στο εστιατόριο. Ο Γιώργος τους υποδέχθηκε θερμά. Θυμήθηκαν τις τρέλες που έκαναν
στα νιάτα τους. Ήταν όλοι μια παρέα. Ο Ανδρέας, ο Γιώργος, η Μάρο, ο άλλος Γιώργος από τον
Πειραιά, ο Λάκης ο δικηγόρος, γενικά ένα τσούρμο.
Αρχικά ο Αντρέας έμενε στο ξενοδοχείο Αμαλία του Κώστα. Σήμερα το τρέχει ο γιος του ο
Αντώνης. Στη συνέχεια όταν ο Πελοπίδας άνοιξε το «Πρίγκιπας Στάφυλος» ο Αντρέας μετοίκησε εκεί.
Όταν το 1992 άνοιξε το Adrina Beach, κόλλησε εκεί. Από κει και πέρα, οι έννοιες Σκόπελος και
Αντρίνα για τον Αντρέα ήταν ταυτόσημες. Άλλο αν είχε να έρθει 3 χρόνια.
Στην επιστροφή από το Γεφυράκι, ακριβώς στην αρχή του λιμανιού υπήρχε η κλασική καφετέρια
του νησιού: «Τα καράβια». Κάθισαν στη σκιά και παράγγειλαν από ένα παγωτό. Ο Αντρέας θυμήθηκε
τον Γιάννη Βαλσαμάκη που έπαιζε τα καλοκαιρινά απογεύματα πιάνο στο μπαλκόνι και τον άκουγε
όλο το λιμάνι. Δεν ζούσε πια.
Όταν γύρισαν στο Adrina Resort είχε πάει 4:00. Συμφώνησαν να βάλουν και οι δύο ξυπνητήρι για
τις 5:30 ώστε να προλάβουν το απογευματινό φως. Τον Οκτώβριο στις 7:30 έχει βραδιάσει.
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56. Απογευματινή Σκόπελος
Στις 6:00 ήταν και οι δύο στο αμάξι. Είχε δροσιά και άνοιξαν τη σκεπή. Οδηγούσε ο Αντρέας. Πήρανε
για 20 λεπτά ένα χωματόδρομο που κατέληγε στον «Άη Γιάννη το καστρί». Ένα εκκλησάκι στην
κορυφή ενός βράχου ύψους 10 - 15 μέτρων. Είναι άσπρο, με μπλε σκούρα στέγη και μπλε σκούρα
πόρτα, με τα κάγκελα στα τζάμια της βαμμένα κόκκινα, και μια κόκκινη αψίδα γύρω από την πόρτα.
Σε μεταγενέστερα χρόνια το εκκλησάκι χρησιμοποιήθηκε για μια Αμερικάνικη κινηματογραφική
ταινία.
Γύρω από τον κεντρικό βράχο υπάρχουν διάσπαρτοι βράχοι βουτηγμένοι σε σμαραγδένια νερά.
«Για να πας στο εκκλησάκι πρέπει ν’ ανέβεις 144 σκαλιά» του είχε πει κάποτε η Γιαννούλα. Την εποχή
που ασχολείτο με τη φωτογραφία είχε ανέβει στο εκκλησάκι τρεις φορές. Τώρα ...θαυμάζανε με το
Χάρη τη θέα.
Ένα από τα πιο γραφικά και όμορφα κομμάτια της Σκοπέλου είναι το λιμάνι του Αγνώντα, ειδικά
στη δύση. Ακριβώς πάνω στην προβλήτα ήταν η παράγκα της Φωτεινής. Η Φωτεινή ήταν αδελφή του
Ζορό και είχε την ίδια προφορά. Μια βραδιά τα πρώτα χρόνια είχαν πάει ο Λάκης και ο Ανδρέας με
δύο Ολλανδέζες στης Φωτεινής. Είχαν βάλει στοίχημα. Όποια δυάδα έπινε πιο πολλές μπίρες, η άλλη
θα πλήρωνε το λογαριασμό. Πού να ήξεραν οι κακομοίρηδες ότι είχαν πέσει σε απύθμενα βαρέλια;
Γύρω στις 2:00 το πρωί, και αφού μάζεψε όλα τα τραπέζια, ήρθε η Φωτεινή από πάνω τους.
Κοιμόντουσαν ακουμπισμένοι στο τραπέζι.
- Ξυπνάτε. Κλείνει το μαγαζί.
Κοιτάζανε και οι δυο σαν ηλίθιοι προσπαθώντας να καταλάβουν πού βρίσκονται. Τότε η Φωτεινή
είπε με τη χαρακτηριστική προφορά της:
- Πγίκατε δύο τσβάλια μπίρες. Γνίκατε κνουπίδι, και τζι χάσατε τσι γναίκες. Πάρτε και το
λογαριασμό!
Η Φωτεινή ήταν συνομήλικη της Μάρος και του Αντρέα και τους αποκαλούσε «σειρά». Ήταν
παντρεμένη με το Γιώργο. Γνωρίστηκαν όταν είχε έρθει με τη ΜΟΜΑ (Μονάδα Μηχανικού του
στρατού) για ν’ ανοίξουν δρόμους στη Σκόπελο, πο, μέχρι τότε ήταν νησί εξορίας. Την ίδια εποχή, η
Φωτεινή είχε πάρει το φορτηγό του πατέρα της και πουλούσε καρπούζια. Κάπως έτσι γνωρίστηκαν. Θα
πήγε ν’ αγοράσει κανένα καρπούζι ο Γιώργης κι έγινε το μοιραίο. Είχαν δυο κόρες, τη Ντίνα 17 και την
Αγγελικούλα 14-15. Τους καλοκαιρινούς μήνες η Φωτεινή τις ξεπάτωνε στη δουλειά. Το χειμώνα τα
πράγματα άλλαζαν. Είχαν σχολείο. Η Φωτεινή εκτιμούσε τη μόρφωση και τους πραγματικά
μορφωμένους. Για τους άλλους έλεγε «ότι γυαλίζει δεν είναι χρυσός».
Ο Αντρέας θεωρούσε τη Φωτεινή τη «φιλόσοφο» του νησιού. Όποτε είχε λίγο χρόνο για κουβέντα ο
Αντρέας θαύμαζε την καθαρότητα στη σκέψη της. Μια φορά μιλούσαν για τις διαφορετικές αξίες
ανάμεσα στους Σκοπελίτες και τους ξένους τουρίστες. Η Φωτεινή τα είχε πει απλά. «Αυτοί οι άνθρωποι
άλλα πράγματα θεωρούν σωστά και λάθος απ’ ό,τι εμείς. Στο βαθμό που δεν μ’ ενοχλείς φανερά,
δικαίωμά σου να κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν περιμένω να κάνεις ό,τι κάνω εγώ. Αλλά κι εσύ μην
προσπαθείς να με κάνεις σαν κι εσένα».
Τα είπανε και με τη Φωτεινή και επέστρεψαν στη βάση τους. Είχε πάει κοντά στις 9:00. Δεν
πεινούσε κανείς τους. Κάθισαν στο μπαλκόνι του Αντρέα.
- Τι λες να κάνουμε απόψε Χάρη;
- Είμαι πολύ κουρασμένος. Δεν έχω καμία όρεξη να κατέβω κάτω.
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- Ούτ’ εγώ. Δεν θα είναι και η Μάρο, γιατί να κατέβουμε.; Έχω φέρει τράπουλα και μάρκες.
Παίζουμε ένα πόκερ;
- Με λεφτά;
- 200 μάρκες 20 Ευρώ.
- Μέσα. Μόνο βάλε μουσική για πόκερ.
- Μην ανησυχείς. Θα τα φροντίσω όλα. Πάω να φέρω τα πράγματα.
Ο Αντρέας βρήκε σε μια ντουλάπα κουβέρτες. Πήρε μια για να την κάνουν τσόχα. Έφερε τον
υπολογιστή και το ηχείο κι έβαλε μουσική τζαζ.
- Κανένα νέο από τη Λένα;
- Μου έχει στείλει ένα σωρό μηνύματα.
- Κι εσύ;
- Τίποτα! Το πιστεύεις ότι μετά από εκείνο το μαγικό που έκανες χθες μου είναι εντελώς αδιάφορη;
Ούτε η παρτούζα πια δεν με πειράζει.
- Η παρτούζα; ρώτησε ο Αντρέας.
- Τι κάνεις τον ανήξερο; Αφού ξέρεις ότι σου είχα βάλει κοριό. Απλά δεν ήθελα να δώσω συνέχεια
στο θέμα. Η Νάνσυ;
- Από τότε που την ξόφλησα εξαφανίστηκε. Ούτε δικηγόροι ούτε διαζύγια ούτε τίποτα.
- Μάλλον τα ξανάφτιαξε με τον γέρο. Και η Κλαίρη τα ίδια δεν έκανε; Χώρισε για να κάνει παιδιά
και τα έφτιαξε μ’ έναν χωρισμένο 54 ετών που έχει δυο κόρες πάνω από 20.
- Κι εγώ αυτό υποθέτω, αλλά μ’ αυτήν δεν μπορείς ποτέ να ξέρεις.
Εκείνη τη στιγμή χτύπησε η εξώπορτα. Κοιτάχτηκαν έντρομοι. Ήταν το παιδί που έφερε τα ποτά
που είχαν ήδη παραγγείλει. Έστρωσαν την κουβέρτα, μοίρασαν τις μάρκες και το παιχνίδι άρχισε.
- Ρε καρντάση, δεν κλείνουμε τα τηλέφωνα; Συνήθως τέτοιες ώρες μας παίρνουν.
Έτσι κι έγινε. Αργότερα παράγγειλαν και από ένα κλαμπ σάντουιτς και μια μπίρα και γύρω στη 1:00
έπεσαν ξεροί.
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57. Από μηχανής
Την άλλη μέρα το πρωί ξύπνησαν και οι δύο ταυτόχρονα. Είχε συννεφιά κι έτσι πήγαν κατευθείαν για
πρωινό.
- Είχα χθες βράδυ δύο αναπάντητες κλίσεις από τον Τσακίδη. Μια στις 10:30 και μία στις 11:00.
- Απ’ τον Τσακίδη; ρώτησε παραξενεμένος ο Αντρέας.
- Περιμένω να πάει 10:00 για τον πάρω να δω τι θέλει.
- Είχα κι εγώ μια αναπάντητη από Νάνσυ, αλλά ήταν στις 2:00 το πρωί, οπότε μάλλον πιωμένη θα
ήτανε.
- Θα την πάρεις;
- Δεν είσαι καλά.
Στις 10:00 πράγματι πήρε ο Χάρης τον Τσακίδη. Παρόλο που ο χώρος ήταν σχεδόν άδειος από
κόσμο, με τις πρώτες κουβέντες ο Χάρης άναψε ένα τσιγάρο και βγήκε στο μπαλκόνι. Επέστρεψε την
ώρα που ο Αντρέας σηκωνόταν. Ο Χάρης έδειχνε πολύ χαρούμενος.
- Κάτσε ρε. Έχω να σου πω νέα.
- Δεν τα λέμε κάνοντας μια βόλτα μέχρι τη Γλώσσα;
- Την ποια;
- Το λιμάνι της Γλώσσας βρίσκεται στην άλλη άκρη του νησιού. Πάμε και μου τα λες στο δρόμο.
Ξεκίνησαν κατά τις 10:30. Εκμεταλλεύτηκαν τη συννεφιά και άνοιξαν την οροφή. Ο Αντρέας πήγαινε
αργά για να μπορούν να συζητάνε.
- Λοιπόν καρντάση. Παρασκευή βράδυ στις 8:00 έχουμε ραντεβού στο Ξενοδοχείο «Μεγάλη
Βρετανία» με τον Τσακίδη.
- Τι λες ρε; Έχει στη Σκόπελο « Μεγάλη Βρετανία» και δεν το ‘ξερα;
- Στη Σκόπελο δεν έχει, αλλά στην Αθήνα έχει.
Ο Αντρέας άναψε τα αλάρμ του αυτοκινήτου και σταμάτησε δεξιά. Γύρισε προς τον Χάρη.
- Την Παρασκευή έχουμε ραντεβού με τον Τσακίδη στην Αθήνα.
- Σωστά.
Ο Αντρέας άρχισε να φουντώνει.
- Κι εμένα με ρώτησες;!
Ο Χάρης παρέμενε ψύχραιμος και χαμογελαστός.
- Άκουσέ με πρώτα, και μετά μου λες αν έπρεπε να σε ρωτήσω.
Ο Αντρέας έσβησε τα αλάρμ και ξεκίνησε αργά το αυτοκίνητο.
- Την Παρασκευή έχουμε ραντεβού με τον Τσακίδη και τον γενικό διευθυντή της εταιρείας που
προμηθεύει τα υλικά στον Τσακίδη. Είναι 30 φορές μεγαλύτερη. Γι’ αυτούς ο Τσακίδης είναι
...βιοτεχνία. Φαντάσου ένα σκουτεράκι δίπλα σε μια νταλίκα. Λοιπόν, οι άνθρωποι έχουν ένα
πρόβλημα παρόμοιο με του Τσακίδη. Κάποιος δολιοφθορέας χαλάει κάποια εξαρτήματα και το
εργοστάσιο που τ’ αγοράζει βρίσκει αρκετά ελαττωματικά κομμάτια. Ήδη δύο εργοστάσια διέκοψαν τη
συνεργασία μαζί τους.
- Φτάσαμε, είπε ο Ανδρέας.
Καμία σχέση με τη γραφικότητα της Χώρας. Όμως, του Αντρέα του άρεσε να πηγαίνει εκεί γιατί
είχε άπλα. Κάθισαν σε μια καφετέρια και παράγγειλαν δεύτερο καφέ.
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- Η αμοιβή αν τον ή τους πιάσουμε είναι 100.000! Αν τους πιάσουμε τον πρώτο μήνα είναι 120.000.
Πες μου τώρα, κατάλαβες γιατί δεν σε ρώτησα;
- Μα εδώ ήρθαμε για να συνέλθουμε. Έτσι, θα πρέπει να φύγουμε αύριο.
- Φοβάμαι πως ναι.
- Και πότε θα συνέλθουμε;
- Μ’ αυτά που έχεις ακούσει δεν έχεις ήδη συνέλθει;
- Χάρη μου, ενθουσιάζεσαι εύκολα. Κι αν περάσουν τρεις μήνες και δεν βρούμε τίποτα; Αφού είναι
τόσο μεγάλη εταιρεία, το πρόβλημα θα είναι πιο πολύπλοκο από του Τσακίδη.
- Μην το λες αυτό. Το μέγεθος της εταιρείας δεν έχει σχέση με τη δυσκολία του προβλήματος. Το
πιο δύσκολο πρόβλημα βιομηχανικής κατασκοπείας το συνάντησα 7 χρόνια πριν σε μια εταιρεία που
απασχολούσε όλα - όλα 6 άτομα. Ξέρω τι λέω. Έχω παρακολουθήσει πάνω από 5 σεμινάρια
βιομηχανικής κατασκοπείας.
- Και πώς θα γίνει η δουλειά μ’ εσένα στη Θεσσαλονίκη;
- Θα ερχόμαστε μαζί με τον Βαγγέλη κάθε Πέμπτη με το πρωινό. Εκείνος θα επιστρέφει με το
βραδινό της Παρασκευής κι εγώ με το πρωινό της Δευτέρας.
- Και πού θα μένετε;
- Σπίτι σου.
- Και θα κοιμόσαστε στο ίδιο κρεβάτι;
- Ο Βαγγέλης θα κοιμάται στον καναπέ. Άλλωστε θα είναι μόνο για μια βραδιά.
- Πολύ καλά.
- Βέβαια, όσο διάστημα μείνουμε το ενοίκιο θα το πληρώνουμε εμείς.
- Καλοσύνη σας.
- Μεσοβδόμαδα ίσως χρειαστεί να μιλήσεις κι εσύ με μερικά στελέχη της εταιρείας. Θα δω το
οργανόγραμμα και θα σου πω.
- Να μου το πεις έγκαιρα για να κανονίσω τα ραντεβού μου. Δηλαδή απόψε είναι η τελευταία μας
βραδιά στη Σκόπελο.
- Ο Τσακίδης θα είναι την Παρασκευή στην Αθήνα και θέλει να είναι κι εκείνος στη συνάντηση για
να μας υποστηρίξει. Δεν ήθελε να πάμε μόνοι μας. Το θεωρεί ψυχρό.
- Προνοητικός ο Τσακίδης.
- Η Σκόπελος τέλος για φέτος. Θα ξανάρθουμε.
- Την επόμενη θα πληρώσουμε. Να σε δω τότε.
- Γιατί ρε; Μ’ έχεις για σπάγκο; Ας κάτσει η δουλειά με τους φίλους του Τσακίδη θα σε φέρω εδώ
για ένα μήνα.
- Πολύ το υποτιμάς το μαγαζί. Πεινάω. Το πρωί έφαγα μόνο ένα αυγό βραστό.
- Εγώ ήπια μόνο καφέ. Πήγαινε στο αμάξι. Πληρώνω και φύγαμε.
Στην επιστροφή είχε βγει ο ήλιος κι έκλεισαν την κουκούλα. Ο Χάρης μονολογούσε συνέχεια
φτιάχνοντας σενάρια για τη νέα υπόθεση. Ο Αντρέας δεν του έδινε σημασία. Άκουγε τη μουσική του
Βιβάλντι κι απολάμβανε το τοπίο.
Για μεσημέρι φάγανε και οι δύο μια σαλάτα και μπαρμπούνια τηγανητά. Ήπιανε και τρεις μπίρες
και πήγαν κατευθείαν για μεσημεριανή ξάπλα.
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58. Γιατί δεν θέλεις παιδί;
Γύρω στις 6:00 βρέθηκαν στο μπαλκόνι του Αντρέα. Το γνωστό σκηνικό: Μουσική, καφές και
κάπνισμα. Τη σιωπή έσπασε ο Αντρέας.
- Ξέρεις τι πέρασε απ’ το νου μου; Ό,τι έκανες με τη Λένα, έκανα με την Νάνσυ: Τσακωμός,
χωρισμός, πήδημα, και πάλι τσακωμός, χωρισμός, πήδημα μέχρι που μπουχτίσαμε. Εσύ τουλάχιστον.
Για μένα, δεν ξέρω.
- Τι δεν ξέρεις; Έχει γούστο.
Ο Αντρέας γέλασε.
- Μην ανησυχείς.
- Τι μην ανησυχώ; Όταν μου λες ότι με τη Νάνσυ ακόμα δεν ξέρεις.
- Άκου Χάρη. Μέχρι τώρα θριαμβολογούσα ότι την ξεπέρασα και πάλι εκεί γυρνούσα. Αυτή τη
φορά, κρατάω μικρό καλάθι.
- Πάσο.
- Το δεύτερο που πέρασε απ’ το νου μου είναι πως ό,τι έγινε με την Έλενα, έγινε και με την Τάνυα:
Αναλάβαμε και οι δύο ρόλο «σωτήρα» και καταλήξαμε θύματα.
- Δεν έχεις άδικο.
Η μουσική ήταν τόσο καλή, που επέβαλε σιωπή. Τώρα μίλησε ο Χάρης.
- Έχεις καταλάβει τι γυναίκα θέλεις;
- Αυτό προϋποθέτει ότι θέλω γυναίκα.
- Γιατί; Μπακούρι θα μείνεις;
- Όχι, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι δεν θέλω παιδί και δεν θέλω μόνιμη συμβίωση.
- Μ’ άλλα λόγια δεν θέλεις γάμο.
- Εσύ θέλεις;
- Με την κατάλληλη γυναίκα ίσως.
- Μόνο που το αν είναι «κατάλληλη», το ανακαλύπτεις εκ των υστέρων... Αυτός είναι ο λόγος που
αποφεύγω τη μόνιμη συμβίωση. Θέλω οπωσδήποτε να έχω ένα δικό μου χώρο. Και για ποιο σκοπό να
παντρευτείς;
- Για να κάνω παιδιά.
- Στα 45;
- Γιατί ρε; Μας πήραν τα χρόνια;
- Και να ‘χεις στα 55 ένα παιδί 8 χρονών;
- Γιατί; Τι θα είμαι στα 55; Χούφταλο; Και μπάλα θα παίζουμε, και θα κολυμπάμε, κι ό,τι άλλο
θέλεις. Για να ‘χουμε καλό ρώτημα, εσείς κύριε Αντρέα, γιατί δεν θέλετε να κάνετε παιδί;
- Για πολλούς λόγους Χάρη. Ο πρώτος, είναι ο φόβος του θανάτου.
- Μα εσύ μου έχεις πει ότι δεν φοβάσαι το θάνατο.
- Μη βιάζεσαι. Όπως ξέρεις, γύρω στα 32 άρχισα να εργάζομαι και με ανθρώπους που είχαν
καρκίνο και ήταν αντιμέτωποι με το θάνατο. Με πολύ προσπάθεια και βοήθεια από έμπειρους
συναδέλφους, κατάφερα να βάλω το φόβο του θανάτου πίσω μου. Αν αποκτούσα παιδί, θα τον είχα
ξανά μπροστά μου.
- Δεν σε καταλαβαίνω.
- Άκου. Πιστεύω πως αν είχα ένα παιδί θα ήθελα να ζήσω μέχρι να φτάσει τουλάχιστον 14. Από κει
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και πέρα κι αν πέθαινα το παιδί θα προχωρούσε με γερά θεμέλια. Έτσι. αν αποκτούσα παιδί θ’
ανησυχούσα μην πεθάνω ή μείνω ανάπηρος πριν γίνει 14. Μ’ αυτή την έννοια θα έβαζα το θάνατο ξανά
μπροστά μου.
- Και είναι αυτός λόγος να μην κάνει ένας άνθρωπος παιδιά;
- Ένας δεύτερος λόγος, είναι ότι έχω περάσει τα 40. Δεν μ’ ενδιαφέρει πώς θα είμαι στα 55. Θα
ήθελα το παιδί μου να είναι 15.

Ένας τρίτος λόγος είναι ότι, ένας βασικός παράγοντας στην

επαγγελματική μου επιτυχία, είναι η ποιότητα ζωής που ζω. Φροντίζω ν’ ασκώ το επάγγελμά μου με
ιδανικές συνθήκες επιλογής ανθρώπων, χώρου και χρόνου.
- Τι θα πει αυτό; Διαλέγεις τους πελάτες σου;
- Επισκέπτες βρε βλάχο. Σε κάποιο βαθμό ναι. Δεν κρατάω ανθρώπους που μαζί τους δεν νιώθω
καλά ή που από την αρχή πιστεύω πως δεν ξέρω πώς να τους βοηθήσω.
- Γίνεται αυτό;
- Αν διαθέτεις 25 ώρες την εβδομάδα και σου ζητάνε 35, γίνεται. Αν σου ζητάνε 10, τότε δεν
γίνεται. Σε μια τέτοια περίπτωση, δεν κρατάς μόνο τις ψυχιατρικές περιπτώσεις.
- Και τι έχουν να κάνουν όλ’ αυτά με το παιδί;
- Θα σου δώσω ένα παράδειγμα: Μου ζητάει μια ασφαλιστική εταιρεία να κάνω ένα σεμινάριο 8
ωρών, σ’ ένα χώρο που απέχει από μένα 1,5 ώρα με αμοιβή 1000. Βάλτα κάτω: Ο συνολικός χρόνος
που θ’ απασχοληθώ μαζί με τα πήγαινε - έλα, είναι 11 ώρες. Κι είναι άλλο πράγμα να οδηγείς 1,5 ώρα
στην κίνηση μετά από 8 ώρες διδασκαλίας. Αν διαιρέσουμε το 1000 με το 11 βγαίνει ότι αμείβομαι 90
την ώρα. Αν κάνω 6 συνεδρίες στο γραφείο μου θα βγάλω 600, αλλά θα έχω ξοδέψει μόνο 6 ώρες ενώ
έχω γλιτώσει το στρες 3 ωρών οδήγησης, τα έξοδα της βενζίνης και την (έστω μικρή) πιθανότητα να
τρακάρω. Οπότε, απορρίπτω την πρόταση και είμαι «πασάς στα Γιάννενα». Αν όμως Χάρη μου τη
Δευτέρα πρέπει να πληρώσω 1000 για τα δίδακτρα του παιδιού, δεν θα έχω αυτή την πολυτέλεια, οπότε
θα μειωθεί η διαπραγματευτική μου δύναμη.
- Καλά βρε άνθρωπε. Δεν θα έχεις κάτι στην άκρη; Θα πρέπει να κάνεις το σεμινάριο;
- Σ’ αυτό με ξέρεις. Δεν ήμουν ποτέ ιδιαίτερα της αποταμίευσης.
- Ήσουνα ότι, φας ό,τι πιεις κι ότι, τέλος πάντων. Αυτό που κατάλαβα είναι ότι δεν θέλεις παιδί.
Γυρίζω στην αρχική ερώτηση φέρνοντάς τη στα μέτρα σου. Με δεδομένη τη μερική συμβίωση και
χωρίς παιδιά, έχεις καταλάβει τι γυναίκα θέλεις;
- Ναι, αλλά όχι με την έννοια «ψηλή, μελαχρινή, έντιμη, έξυπνη» κ.λπ. Δεν έχω κάποιο καλούπι.
Αυτό που θα ήθελα είναι να υπάρξει από την αρχή ανάμεσά μας ένα αμοιβαίο κλίμα ισοτιμίας.
- Αυτό το τελευταίο είναι πολύ βαθύ. Δεν το πιάνω.
- Αμοιβαίο κλίμα ισοτιμίας θα πει, από την πρώτη στιγμή να νιώσει ο ένας τον άλλο σαν ισότιμο
άτομο. Να μη νιώθει και να μη συμπεριφέρεται κανένας από τους δύο σαν ανώτερος ή κατώτερος από
τον άλλο.
- Αυτό δεν γίνεται αν παίζεις το ρόλο του Σωτήρα. Εγώ σε όλες τις σχέσεις ήμουν ο προστάτης.
- Έχεις νιώσει ποτέ αυτό το αμοιβαίο κλίμα ισοτιμίας με γυναίκα;
- Δεν νομίζω. Εσύ;
- Τώρα που το σκέφτομαι κάπως έτσι ένιωθα από 24 με 27 με την τότε κοπελιά μου, τη Σοφία.
- Τη θυμάμαι καλά. Αφού κάναμε πολύ παρέα τότε. Ήταν μισή Αγγλίδα.
- Σωστά.
- Και γιατί χώρισες; Δεν θυμάμαι.
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- Ερωτεύτηκα άλλη.
- Τώρα θυμήθηκα. Ο αιώνιος Αντρέας. Θ’ αλλάξω κουβέντα. Από τις συνεργασίες μας στις
υποθέσεις του Τσακίδη και του πιτσιρικά διαπίστωσα πόσο σημαντικό είναι σε τέτοιες υποθέσεις, που
έχουν να κάνουν με ανθρώπινες σχέσεις να υπάρχει ένας ψυχολόγος.
- Και μέχρι τώρα τι κάνετε;
- Σε τέτοια θέματα πηγαίνουμε με ένστικτο.
- Άρα τα καταφέρνετε χωρίς ψυχολόγο.
- Οι Αμερικάνοι λένε «δεν το είχες ποτέ, δεν σου λείπει ποτέ». Δεν μας έλειψε διότι δεν το είχαμε.
Τώρα που το είχαμε θα μας λείψει.
- Πώς θα σας λείψει; Αφού μ’ έμπλεξες στην υπόθεση που σου είπε ο Τσακίδης;
- Άσχημα σου πέφτει;
- Καθόλου. Μάλιστα άνοιξαν νέοι ορίζοντες στο πώς ν’ αξιοποιήσω τις γνώσεις μου στην
ψυχολογία. Άσε που η δουλειά αυτή δεν είναι μεροδούλι μεροφάι. Ίσως μπορέσω να βάλω και κάτι
στην άκρη.
Η ώρα είχε πάει 8:30. Ετοιμάστηκαν και κατά τις 9:00 κατέβηκαν προς τα κάτω.
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59. Μεταψυχολόγος
Η Μάρο ήταν καθισμένη στη γνωστή θέση κι έπινε τη ουισκάδα της. Ο καπνός της πίπας της, μύριζε
κεράσι. Φορούσε ένα πολύχρωμο πουκάμισο κι ένα άσπρο παντελόνι. Είχε ρίξει στους ώμους μια
άσπρη βαμβακερή ζακέτα και καθότανε σταυροπόδι. Έκανε μια ελαφριά ψύχρα. Ο Αντρέας τη
χαιρέτισε και ξαναγύρισε στο δωμάτιο να φορέσει ένα φούτερ. Ο Χάρης, δεν είχε ακόμα πρόβλημα.
- Πώς πήγαν αυτές οι μέρες; ρώτησε η Μάρο.
- Καλά, απάντησε αμήχανα ο Χάρης.
- Ε, όσο περνάει ο καιρός θα περνάτε καλύτερα. Αρκεί να μη σας τα χαλάσει ο άλλος καιρός, είπε
δείχνοντας τον ουρανό.
- Μάρο, πάω κι εγώ να φορέσω κάτι. Σε λίγο θα κρυώνω.
- Μήπως θέλετε να πάμε μέσα;
- Αφού και οι τρεις καπνίζουμε.
- Έχεις δίκιο, απάντησε η Μάρο και φόρεσε τη ζακέτα της.
Λίγο αφού έφυγε ο Χάρης, επέστρεψε ο Αντρέας,
- Μάρο μου νιώθω αμήχανα.
- Τι τρέχει; ρώτησε ανήσυχη η Μάρο.
- Συνέβη επαγγελματικά κάτι πολύ θετικό για το Χάρη και θα πρέπει την Παρασκευή το βράδυ να
είμαστε στην Αθήνα.
- Ο Χάρης εντάξει. Εσύ γιατί πρέπει να φύγεις;
- Είμαι κι εγώ στο κόλπο. Είναι μια υπόθεση βιομηχανικής κατασκοπείας και θα χρειαστεί κι ένας
ψυχολόγος.
- Α, μας έγινες και ντέντεκτιβ Αντρίκο.
Εκείνη την ώρα επέστρεψε κι ο Χάρης. Μόλις κάθισε, είπε η Μάρο.
- Παιδιά πεινάω. Όλη μέρα έχω φάει ένα κουλούρι.
- Κι εγώ αλλά όχι πολύ, είπε ο Αντρέας.
- Εγώ έτσι κι έτσι. Δεν θα με χάλαγε να τσιμπήσω κάτι, είπε ο Χάρης.
- Έχω μια ιδέα, είπε η Μάρο. Παραγγέλνουμε για τώρα μια πίτσα και τρώμε κατά τις 10:30.
- Πίστα με τι; ρώτησε Αντρέας.
- Με τι θέλετε; Εγώ συνήθως παίρνω με τυρί και ντομάτα.
- Σας πειράζει να βάλουν και λίγο μαϊντανό με σκόρδο; είπε ο Αντρέας.
Παράγγειλαν μια πίτσα κι ένα μπουκάλι άσπρο κρασί με τρία ποτήρια. Η Μάρο είχε πιει τη
ουισκάδα της και είχε όρεξη για κρασί. Πιάσανε την κουβέντα. Κάποια στιγμή ήρθε η πίτσα. Ο
Αντρέας άρπαξε αμέσως ένα κομμάτι. Μόλις το έβαλε στο στόμα του κάηκε. Το άφησε αμέσως στο
πιάτο.
- Είσαι καλά παιδάκι μου; απόρησε η Μάρο. Αυτό ζεματάει.
- Το κάνω για να μην προλάβει να κρυώσει. Μου αρέσει όσο πιο ζεστή γίνεται.
- Δηλαδή, για να μην κρυώσει η πίτσα, καίγεσαι εσύ, είπε η Μάρο. Έβαλαν και οι τρεις τα γέλια. Ο
Αντρέας ήπιε μια γερή γουλιά παγωμένο κρασί και συνήλθε.
Για την υπόλοιπη ώρα, οι δύο φίλοι διηγήθηκαν στη Μάρο όλη την ιστορία από την ώρα που
ανακοίνωσε η Νάνσυ στον Αντρέα ότι έχει άλλον, μέχρι που έφτασαν στη Σκόπελο. Στην αφήγηση
παρήλασαν Νάνσυ, Λένα, Ρίτα, Έλενα και Τάνυα. Η Μάρο τους άκουγε με προσοχή κι όποτε δεν
καταλάβαινε κάτι, ρωτούσε. Κάπου - κάπου έβαζε τα γέλια.
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Στις 10:30 πήγαν στο εστιατόριο. Η πίτσα είχε πιάσει τόπο. Έτσι, παρήγγειλαν τυριά, αλλαντικά και
σαλάτες. Το άσπρο κρασί είχε μείνει στη μέση, αλλά κρύωναν και παρήγγειλαν κόκκινο.
- Δηλαδή, εσείς αύριο φεύγετε.
- Δυστυχώς, απάντησαν ομόφωνα.
- Μέχρι να έρθουν τα φαγητά, θα βγω για ένα τσιγάρο στο μπαλκόνι, είπε ο Χάρης και σηκώθηκε.
- Μάρο, θα σου ζητήσω μια χάρη. Να μου πεις πώς με βλέπεις σαν ψυχολόγος;
- Δηλαδή, να κάνω την ψυχολόγο στον ψυχολόγο;
- Όχι να «κάνεις» την ψυχολόγο. Να μου πεις μια γνώμη για όσα άκουσες, και πώς με βλέπεις τώρα.
Την έννοια «μετα» τη γνωρίζεις. Ας πούμε αν ο κανόνας είναι «δεν μιλάμε για την αυτοκτονία της
γιαγιάς» ο μετακανόνας είναι «δεν μιλάμε για το ότι δεν μιλάμε για την αυτοκτονία της γιαγιάς».
- Αυτά τα ξέρω.
- Ε, αυτό που θέλω από σένα είναι για λίγα λεπτά να γίνεις μεταψυχολόγος.
- Το πρώτο που έχω να πω, είναι πως δεν είδα δύο ανθρώπους που έχουν πραγματικά ανάγκη να
συνέλθουν από κάτι. Πιο πολύ μου θυμίζετε...
Εκείνη την ώρα επέστρεψε ο Χάρης. Ο Αντρέας του έκανε νόημα να μη διακόψει και στράφηκε
προς τη Μάρο.
- Συνέχισε.
- Ο Αντρέας Χάρη, μου ζήτησε να του πω τη γνώμη μου σαν ψυχολόγος...
- Κι εμένα να μου την πεις.
- Εσύ θα πληρώσεις, του είπε η Μάρο αστειευόμενη και συνέχισε. Έλεγα του Αντρέα ότι δεν είδα
δύο ανθρώπους που έδειχναν ότι είχαν ανάγκη να συνέλθουν. Η απόδειξη είναι ότι φεύγετε αύριο.
- Μην υποτιμάς πόσο μας ανέβασες εσύ, ο χώρος και το νησί, είπε ο Αντρέας.
- Πες τα με ανάποδη σειρά.
- Τι πράγμα;
- Τίποτε. Πάμε παρακάτω. Αυτό που θα έλεγα είναι ότι πνίγεστε σε μια κουταλιά νερό.
- Μια κουταλιά νερό είναι αυτά που περάσαμε; διαμαρτυρήθηκε ο Χάρης.
- Μια κουταλιά νερό είναι. Τι είναι; Έτσι είναι παιδιά μου τα προβλήματα; Σ’ αυτή την ηλικία οι
άνθρωποι έχουν προβλήματα με την οικογένεια τους, τη δουλειά τους, την υγεία τους, τα οικονομικά
τους και τέτοια. Εσείς είσαστε σκαλωμένοι σε προγενέστερα στάδια, και προσπαθείτε ακόμα να λύσετε
το πρόβλημα με τις γκόμενες.
Έμειναν και οι δύο σιωπηλοί.
- Δεν βγαίνουμε ρε παιδιά στη βεράντα; Έπεσε η ψύχρα. Να μπορούμε να καπνίσουμε κιόλας, είπε
ο Αντρέας.
- Να μη χάσουμε, είπε ειρωνικά η Μάρο.
Μετακόμισαν μαζί με το κρασί στη βεράντα.
- Μη μας λες για τους δυο μας. Πες μας για τον καθένα χωριστά, είπε ο Χάρης.
- Εσένα Χάρη δεν σε ξέρω καλά, αλλά απ΄ όσα άκουσα, γίνεσαι εύκολα ανταγωνιστικός.
- Σ’ αυτό έχεις δίκιο, είπε ο Χάρης.
- Και το πήδημα με την πελάτισσα, δεν ήταν πολύ επαγγελματικό.
- Μα δεν ήταν ακριβώς πελάτισσα.
- Κι αν ο πελάτης που σου έφερε την υπόθεση σου κάνει μήνυση ότι παρενόχλησες σεξουαλικά τη
...«συμπεθέρα» του την Τάνυα, του είπε αστειευόμενη/
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- Τι την παρενόχλησα; Την ξέσκισα! είπε ο Θεσσαλονικιός.
- Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια αγγλική έκφραση που λέει, «μη βάζεις το πουλί σου στο μισθό
σου». Δηλαδή μην ανακατεύεις τα επαγγελματικά με τα ερωτικά. Άλλος ο James Bond, άλλος εσύ.
- Σιγά που θα με συγκρίνεις μ’ αυτόν τον βλάκα. Αυτός είναι ένας εκτελεστής επιβήτορας. Από
μυαλό είναι, όπως θα έλεγε η γραμματέας μου η Ρούλα, «μπεκάτσα». Άσε που εγώ δεν οπλοφορώ.
- Εμένα θα μ’ αφήσεις παραπονεμένο; Δικιά μου ήταν η ιδέα, είπε ο Αντρέας.
- Κάτσε ρε! Μ’ εμένα τελείωσες, ρώτησε ο Χάρης τη Μάρο.
- Σου είπα. Δεν σε ξέρω καλά. Αυτά έχω να σου πω.
- Κι εμένα; ρώτησε ο Αντρέας.
- Σπαταλιέσαι με πολλούς τρόπους και με άτομα που δεν σου αξίζουν. Η Μάρο άναψε την πίπα της.
Ο Αντρέας ήπιε μια γουλιά κρασί. Έπεσε για λίγο σιωπή. Η Μάρο συνέχισε.
- Κάτσε και σκέψου τι σου δίνει νόημα στη ζωή σου.
- Μα δεν έχω υπαρξιακό πρόβλημα Μάρο μου.
- Το εύχομαι. Ανησυχώ μήπως έχεις και δεν το παίρνεις χαμπάρι. Έχεις γεμίσει τη ζωή σου με
«παυσίπονα»: Γκόμενες, πάρτι, ποτά, κάπνισμα, φωτογραφικές, στερεοφωνικά και δε συμμαζεύεται.
Αυτή η κουβέντα τον ζάλισε. Η Μάρο περίμενε λίγο και συνέχισε.
- Είσαι ακόμα παιδί. Αυτό το νόμισμα έχει δύο πλευρές: Έχεις χαρά και την εκπέμπεις γύρω σου,
αλλά δεν παίρνεις καθόλου τη ζωή στα σοβαρά.
Η ώρα είχε πάει αργά και το πρωί είχαν ταξίδι. Ευχαρίστησαν τη Μάρο, την αποχαιρέτησαν και
πήραν την ανηφόρα. Πριν εξαφανιστούν η Μάρο φώναξε στον Αντρέα.
- Αρί, πρόσεχε τον εαυτό σου. Καλό ταξίδι αγόρια.
***
Στο ταξίδι της επιστροφής πίνανε καφέ και τρώγανε κρουασάν σ’ ένα σαλόνι του πλοίου.
- Ωραίος τύπος η Μάρο, είπε ο Χάρης. Την προηγούμενη φορά δεν πρόλαβα να τη γνωρίσω.
- Την προηγούμενη φορά είχες ένα ελάττωμα. Ήσουν παντρεμένος.
- Κι εσύ ήσουν. Α ρε μάγκα. Δίκιο είχε η Μάρο. Είμαι ανταγωνιστικός.
- Όταν στο λέω εγώ, δεν το δέχεσαι.
Μείνανε λίγο σιωπηλοί. Μίλησε ο Αντρέας.
- Ξέρεις τι πάθαμε; Αυτοϋπνωτιστήκαμε. Βρέθηκε η Έλενα στον ωκεανό των χαπιών και του ποτού
κι άρπαξε μια σανίδα, εμένα.
- Το ίδιο έπαθα κι εγώ με την Τάνυα. Αυτή είναι χρόνια στον ωκεανό της αβεβαιότητας. Βρήκε κι
εκείνη μια σανίδα που λέγανε Χάρη κι αρπάχτηκε. Μόλις βρήκε σιγουριά στο Θωμά, εξαφανίστηκε.
- Η πλάκα ξέρεις ποια είναι Χάρη; Εμείς είμαστε οι σανίδες. Και μόλις φύγανε, αρχίσαμε να
πιστεύουμε πως είμαστε οι ναυαγοί. Και σα να μη φτάνει αυτό. Και ναυαγοί να ήμασταν, η ακτή απέχει
μόλις 10 μέτρα. Είμαστε δηλαδή κατά φαντασίαν ναυαγοί!
ΤΕΛΟΣ
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