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Κάτω απ’ το κόκκινο φως 
 

 

 

Καθισμένος σε μια μεγάλη πολυθρόνα δίπλα απ’ το τζάκι, με τους 

αγκώνες ακουμπισμένους στα γόνατα και τα χέρια του τεντωμένα ν’ 

αναζητούν τη θέρμη της φωτιάς, μιλούσε αργά, διακόπτοντας απότομα τον 

εαυτό του και μουρμουρίζοντας κάθε τόσο «ναι… ναι...», θαρρείς και πάσχιζε 

να μαζέψει τα κομμάτια του, να σιγουρευτεί για τις αναμνήσεις του. Ύστερα, 

συνέχιζε την πρότασή του. 

Στο τραπέζι υπήρχε ένας σωρός από χαρτιά, κουρέλια και βιβλία. Η 

λάμπα έριχνε τόσο αδύναμα το φως της στο δωμάτιο που το μόνο που έβλεπα 

από αυτόν ήταν το μελαγχολικό πρόσωπό του και τα χέρια του, που οι φλόγες 

του τζακιού τα έκαναν να μοιάζουν αδύνατα και μακριά, σαν σκιές. 

Οι μόνοι ήχοι που έσπαγαν την σιωπή ήταν το γουργούρισμα της 

κουλουριασμένης γάτας και το τρίξιμο από τα ξύλα που σιγοκαίγονταν. 

Ακουγόταν σαν να μιλούσε από κάπου πολύ μακριά, σαν μέσα από όνειρο.  

«Ναι… ναι… Ήταν σκληρό, η σκληρότερη δυστυχία της ζωής μου. Θα 

μπορούσα να υπομείνω κάθε μιζέρια, να καταντήσω πάμφτωχος, ανάπηρος, 

τα πάντα εκτός από αυτό! Να έχω ζήσει δέκα χρόνια δίπλα στον έρωτα της 

ζωής μου και να την βλέπω να λιώνει. Να μένω μόνος αντιμέτωπος με το 

μέλλον, ολομόναχος… Είναι απάνθρωπο! Πάνε έξι μήνες από την ημέρα που 

έφυγε! Μοιάζει αιώνας ο χρόνος που άλλοτε κυλούσε τόσο αργά… Ίσως αν 

είχε αρρωστήσει για κάποιο διάστημα, να είχα την ευκαιρία να το κατανοήσω. 

Είναι φρικτό αυτό που θα πω, όμως όταν ξέρεις από πριν τι θα συμβεί, το 

μυαλό σου προετοιμάζεται, έτσι δεν είναι; Η καρδιά το αποδέχεται  σιγά σιγά 

και συνηθίζει στην ιδέα… Έτσι όπως συνέβη όμως…» 

«Πίστευα ότι ταλαιπωρούταν για καιρό», είπα. 

Ένευσε αρνητικά. 

«Και όμως, όχι. Οι γιατροί δεν κατάφεραν ποτέ να μου πουν τι ακριβώς 

είχε. Κατάπεσε μέσα σε δυο μέρες. Έκτοτε, δεν ξέρω πώς, ούτε γιατί συνεχίζω 

να ζω. Όλη μέρα τριγυρνώ στα δωμάτια, κυνηγώντας μια ανάμνηση που όλο 

μου ξεφεύγει. Φαντάζομαι πως θα εμφανιστεί πίσω από τις κουρτίνες, πως 

μέσα σ’ αυτούς τους άδειους χώρους μια ανάσα από το άρωμά της θα 

ταξιδέψει πίσω σε μένα…» 

Ακούμπησε το χέρι του στο τραπέζι. 

«Κοίτα. Χθες βρήκα αυτό μέσα σε μια τσέπη μου. Ένα μαντήλι. Μου το 

είχε δώσει κάποιο βράδυ που είχαμε πάει στο θέατρο. Είχα την ελπίδα πως θα 

‘ναι ακόμα νοτισμένο με το άρωμά της, πως θα ‘ναι ακόμα ζεστό από το 

άγγιγμα του προσώπου της… αλλά όχι. Όλα έχουν χαθεί, αφήνοντας πίσω 

μόνο το πένθος. Αν και… υπάρχει και κάτι ακόμα… Τις πρώτες στιγμές του 

πόνου μάς χτυπούν την πόρτα οι πιο παράλογες ιδέες. Θα πιστέψεις πως την 

φωτογράφισα στο νεκροκρέβατό της; Σ’ εκείνο το αναθεματισμένο δωμάτιο, 

την στιγμή που το πνεύμα της δραπέτευε, εγκατέστησα την φωτογραφική μου 

μηχανή και άναψα την κορδέλα μαγνησίου . Εκείνη την στερνή, τρομακτική 

ώρα, έκανα με περίσσια φροντίδα και λεπτότητα πράγματα που τώρα με 
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εξοργίζουν. Όμως, κάθε φορά που το σκέφτομαι, με παρηγορεί το ότι είναι 

ακόμα εδώ, ότι μπορώ να την ξαναδώ όπως την είδα για τελευταία φορά». 

«Και πού βρίσκεται αυτό το πορτραίτο;» τον ρώτησα. 

Δίστασε λίγο, όμως μου απάντησε χαμηλόφωνα: 

«Δεν το ‘χω, ή μάλλον… ναι το ‘χω. Έχω το αρνητικό. Όμως, δεν βρήκα 

ποτέ το κουράγιο να το εμφανίσω. Βρίσκεται ακόμα στη συσκευή. Φοβάμαι να 

το αγγίξω. Και όμως, το θέλω τόσο πολύ. Τόσο πολύ…» 

Ακούμπησε το χέρι του στον ώμο μου: 

«Άκου. Απόψε… η παρέα σου… το ότι μίλησα για ‘κείνη… μ’ έκαναν να 

νιώθω καλύτερα. Να νιώθω δυνατός. Θα ήθελες να έρθεις μαζί μου, στο 

εργαστήριό μου, και να εμφανίσουμε μαζί το αρνητικό;» 

Με κοιτούσε με την ίδια έκφραση αγωνίας που έχει ένα παιδί όταν τρέμει 

μήπως του αρνηθούν το παιχνίδι που λαχταρά. 

«Φυσικά και θα έρθω», είπα. 

Αναθάρρησε. «Ναι… μαζί σου, δεν θα είναι το ίδιο. Μαζί σου, θα είμαι 

πιο ήρεμος… και αυτό θα μου κάνει καλό… πολύ καλό… θα το δεις…» 

Μπήκαμε στο εργαστήριό του: ένα μικρό δωμάτιο, πολύ σκοτεινό, όπου τα 

ράφια του κοσμούνταν από σειρές γεμάτες φιαλίδια. Μια σανίδα από την μια 

άκρη του τοίχου μέχρι την άλλη ήταν γεμάτη από λεκάνες, μπουκαλάκια και 

βιβλία.  

Δεν μιλούσε, παρά υπό το τρεμάμενο φως του κεριού, ανάμεσα στις 

σκιές που χόρευαν γύρω του, μελετούσε τις ετικέτες των φιαλιδίων και 

ξεσκόνιζε τις λεκάνες.   

Άναψε μια λάμπα, που έλουσε αμέσως με κόκκινο φως το δωμάτιο, και 

έσβησε το κερί.  

«Κλείσε την πόρτα», μου είπε. 

Αυτή η νύχτα, βαμμένη στο κόκκινο του αίματος από τον φωτισμό της 

λάμπας, είχε κάτι το δραματικό. Απρόσκλητες σκιές χάιδευαν τις καμπύλες 

των φιαλιδίων, τα λακκάκια στα μάγουλά του, τις ρυτίδες των κροτάφων του. 

«Έχει κλείσει καλά η πόρτα; Καλώς, ξεκινώ», είπε. 

Άνοιξε ένα ξύλινο πλαίσιο και αφαίρεσε από μέσα το αρνητικό. Το 

έπιασε με προσοχή, τοποθετώντας τον αντίχειρα και τον δείχτη στις άκρες και 

κρατώντας τεντωμένα τα υπόλοιπα δάχτυλα, και το κοίταξε για αρκετή ώρα, 

λες και τα μάτια του πάλευαν να δουν την κρυμμένη εικόνα που σύντομα θα 

αποκαλυπτόταν. 

«Εδώ είναι. Είναι φρικτό», μουρμούρισε. 

Στη συνέχεια, το άφησε να γλιστρήσει απαλά στη λεκάνη και άρχισε να 

την ταρακουνά. 

Δεν ξέρω γιατί, όμως μου φαινόταν πως τα επαναλαμβανόμενα 

χτυπήματα της πορσελάνης δημιουργούσαν έναν περίεργο και συνάμα 

πένθιμο ήχο. Κάτω από το κόκκινο φως της λάμπας, το μονότονο πηγαινέλα 

του γαλακτώματος χάιδευε την πλακέτα, βγάζοντας έναν υπόκωφο θόρυβο, 

σαν αναφιλητό και εγώ αδυνατούσα να πάρω τα μάτια μου από το μαύρο 

δαχτυλίδι που σταδιακά εμφανιζόταν στις άκρες του λευκού γυαλιού. 

Το διάφανο υγρό άρχισε σιγά σιγά να θολώνει. Σύντομα, μια κηλίδα 

που ολοένα και μεγάλωνε εμφανίστηκε στην πλακέτα, ενώ οι άκρες τις 

μαλάκωναν σε πιο γλυκιές αποχρώσεις. 
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Κοίταξα τον φίλο μου. Τα τρεμάμενα χείλη του σιγοψιθύριζαν κάποιες 

λέξεις ακατανόητες. Έπιασε το αρνητικό, το σήκωσε στο ύψος των ματιών του 

και καθώς έσκυβα πάνω από τον ώμο του, είπε: 

«Εμφανίζεται… αργά. Τα εργαλεία μου είναι αδύναμα, όμως κάνουν 

δουλειά. Να, τα λευκά ήδη εμφανίζονται. Περίμενε, θα δεις». 

Τοποθέτησε την πλακέτα ξανά στην λεκάνη και εκείνη, μ’ έναν απαλό 

ήχο, βυθίστηκε στο υγρό. 

Πήρε, ομοιόμορφα σχεδόν, μια γκρίζα απόχρωση. Χαμήλωσε το κεφάλι 

και είπε ήρεμα: 

«Αυτό το μαύρο ορθογώνιο είναι το κρεβάτι… πιο πάνω, αυτό το 

τετράγωνο που βλέπεις – μου το υπέδειξε ανασηκώνοντας το πηγούνι του – 

είναι το μαξιλάρι. Και εκεί, στη μέση, αυτό το φωτεινό σημείο με το χλωμό 

περίγραμμα που χάνεται στο μαύρο φόντο… είναι εκείνη… με τον σταυρό που 

της έπλεξα ανάμεσα στα δάχτυλα». 

Η φωνή του έσπασε. 

«Καημένη, μικρή μου… αγαπημένη μου…» 

Δάκρυα κύλισαν στα μάγουλά του, ενώ αναστεναγμοί πάλευαν να 

δραπετεύσουν απ’ το στέρνο του. Και έκλαψε. Χωρίς δισταγμό, όπως ξέρει να 

κλαίει εκείνος που έκανε συνήθειά του τον θρήνο, εκείνος που τα αναφιλητά 

τού είναι πιο οικεία από το χαμόγελο. 

  «Οι λεπτομέρειες αρχίζουν να διακρίνονται», είπε ανάμεσα απ’ τα 

δάκρυα. «Να, δίπλα της, τα αναμμένα κεριά και το ευλογημένο κλαδί από 

πυξάρι… τα μαλλιά της, που τόσο αγαπούσα… τα χέρια της, για τα οποία 

καμάρωνε τόσο… και το μικρό λευκό ροζάριο  που βρήκα στο Ευχολόγιό της… 

Θεέ μου! Με πληγώνει να τα ξαναβλέπω όλα αυτά, και όμως, είμαι 

χαρούμενος… πολύ χαρούμενος. Είναι σαν να την έχω εδώ ξανά. Καημένη μου 

μικρή…» 

Διαισθάνθηκα πως τα συναισθήματα θα τον κυρίευαν και, 

αναπόφευκτα, προσπάθησα να τον ηρεμίσω. 

«Δεν νομίζεις πως η πλακέτα θα ‘ναι έτοιμη πια;»  

Πήρε την πλακέτα και την πλησίασε στη λάμπα, την επεξεργάστηκε 

από κοντά, την τοποθέτησε στη λεκάνη, την εξέτασε ξανά, την βύθισε για 

άλλη μια φορά, ψελλίζοντας «όχι… όχι…». 

Θυμάμαι ακόμα την έκπληξή μου από τον τόνο της φωνής του και τις 

αδέξιες κινήσεις του, όμως δεν είχα χρόνο να αντιδράσω, καθώς συνέχισε να 

μιλά. 

«Υπάρχουν πράγματα που δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα. Αργούν λίγο, 

αλλά στο είπα, τα εργαλεία μου είναι αδύναμα και έτσι οι λεπτομέρειες 

σχηματίζονται σταδιακά». 

Άρχισε να μετρά. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. 

«Φτάνει τώρα. Αν το πιέσω κι άλλο, θα το καταστρέψω». 

Πήρε το στιγμιότυπο, το τίναξε οριζόντια, το πέρασε κάτω από καθαρό 

νερό και μου το έδειξε. 

«Δες». 

Όμως, την στιγμή που τέντωνα το χέρι μου, τον είδα να τινάζεται 

ξαφνικά και να γέρνει απότομα μπροστά, να πλησιάζει την πλακέτα στη 
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λάμπα και υπό το κόκκινο φως της το πρόσωπό του να παίρνει μια έκφραση 

τόσο αποκρουστική που ούρλιαξα.  

«Τι συμβαίνει;»  

Τα μάτια του άνοιξαν διάπλατα, τα χείλη του τραβήχτηκαν 

αποκαλύπτοντας τα δόντια του που έτριζαν. Σχεδόν άκουγα την καρδιά του 

να σφυροκοπά στο στήθος του και ολόκληρο το σώμα του παλλόταν μπρος 

πίσω.  

Τον έπιασα από τον ώμο και προσπαθώντας να βρω την πηγή αυτής 

της απόκοσμης αγωνίας του, τού φώναξα ξανά.  

«Μίλα επιτέλους. Τι σου συνέβη;»  

Έστρεψε το πρόσωπό του προς την μεριά μου και με κάρφωσε 

κατάματα μ’ ένα βλέμμα πορφυρό σαν αίμα. Το πρόσωπό του δεν είχε πια 

τίποτα το ανθρώπινο. Άρπαξε τον καρπό μου τόσο βίαια που τα νύχια του 

χάραξαν την σάρκα μου.  

Τρεις φορές άνοιξε το στόμα του να μιλήσει και τις τρεις φορές 

απέτυχε. Κραδαίνοντας την φωτογραφία πάνω απ’ το κεφάλι του ούρλιαξε 

μέσα στην αιματοβαμμένη νύχτα:  

«Εγώ! Εγώ, ο καταραμένος! Δεν ήταν νεκρή! Εγώ την σκότωσα! Τα 

μάτια της κουνήθηκαν!» 
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Ελαφρυντικά 
 

 

 

Η Φρανσουάζ έμαθε από τις εφημερίδες πως συνέλαβαν τον γιο της. 

Στην αρχή, δεν μπορούσε να το πιστέψει. Ήταν τερατώδες. Ο γιος της, 

το μικρό της αγόρι, τόσο καλότροπο, τόσο ντροπαλό, που μόλις είχε περάσει 

μαζί της τις διακοπές του Πάσχα, ο γιος της… ήταν κλέφτης και φονιάς; Τον 

φαντάστηκε να στέκεται ξανά μπροστά της, με την στολή παραλλαγής, το 

στρογγυλό, νεανικό του πρόσωπο να της χαμογελά ευγενικά. Ένιωσε ξανά 

στα ρυτιδιασμένα μάγουλά της τα θερμά φιλιά αποχαιρετισμού και, γεμάτη 

ευτυχισμένες και γαλήνιες αναμνήσεις από κείνον, τίναξε τους ώμους 

επαναλαμβάνοντας: 

«Σίγουρα έγινε κάποιο λάθος. Για κάποιον άλλον πρόκειται». 

Και όμως, ήταν εκεί, γραμμένο με μεγάλα γράμματα: «Το Έγκλημα 

ενός Στρατιώτη». Συνέβη στον στρατώνα του και το όνομά του βρισκόταν 

στην πρώτη σελίδα. 

Μπερδεμένη, κουλουριάστηκε στην καρέκλα της, τα γυαλιά της πάνω 

στο μέτωπό της, τα χέρια της τυλιγμένα, το στόμα της να τρέμει καθώς 

μιλούσε στον εαυτό της μέσα στην ζεστή σιωπή της κουζίνας. Το άδειο βλέμμα 

της πότε πλανιόταν στο γέρικο σκυλί που κοιμόταν μπροστά από την ανοιχτή 

πόρτα, πότε στο ψηλό ρολόι που μετρούσε τον χρόνο με το αργό του τικ-τακ. 

Κάποιος μπήκε μέσα. Άρχισε να κλαίει γοερά. 

«Ποιος είναι εκεί;» 

Αναγνώρισε μια γειτόνισσα και, προσπαθώντας να κρύψει την 

αναστάτωσή της, πρόσθεσε. 

«Είχα αποκοιμηθεί… Κάνει ζέστη..» 

Αν και συνήθως δεν μιλούσε πολύ, εκείνη την στιγμή δεν σταμάτησε να 

φλυαρεί, κάνοντας ερωτήσεις, δίνοντας βιαστικές απαντήσεις από φόβο μην 

τυχόν και την ρωτήσει κάτι αδιάκριτο. Καθώς πρόφερε ακατάληπτες 

προτάσεις, η μοναδική της έγνοια ήταν Λες να ξέρει; 

Στο τέλος, ανίκανη να βρει κάτι άλλο να πει, αφέθηκε στην σιωπή. Με 

μια περίεργη έκφραση, η γειτόνισσα είπε: 

«Πάει καιρός που έχεις να ακούσεις νέα από τον γιο σου;» 

«Όχι… Σήμερα το πρωί». 

Δεν είπε όμως πως! Καθώς όμως μιλούσε, την κατέκλυσε μια 

ανεξέλεγκτη επιθυμία να την καθησυχάσουν, να την παρηγορήσουν, να 

ακούσει την ηχώ των αγανακτισμένων της λέξεων «Κάποιο λάθος έκαναν! Δεν 

είναι το παιδί μου – πώς θα μπορούσε;» 

Της έδωσε την εφημερίδα και με υποκριτική ηρεμία είπε: 

«Το είδες αυτό; Δεν είναι πολύ περίεργο;» 

Ένιωθε τον λαιμό της ξερό και τα μάτια της να θολώνουν από δάκρυα 

όταν πρόσθεσε: 

«Πόσο χαζή ήμουν. Όταν το είδα πρώτη φορά, σχεδόν το πίστεψα! 

Πόσο ανόητη!» 

Βλέποντας την γειτόνισσα να παραμένει σιωπηλή, επανέλαβε: 

«Μα δεν είναι παράξενο; Είναι παράξενο!» 
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«Ναι, είναι πολύ μυστήριο. Μάλλον θα έπρεπε να υπήρχαν δύο με το 

ίδιο όνομα στην σειρά του…» 

Με έναν βαθύ αναστεναγμό ανακούφισης, η γριά γυναίκα αναφώνησε: 

«Αυτό είπα και εγώ! Αυτό είναι! Υπήρχαν δύο με το ίδιο όνομα! Δεν 

είναι το παιδί μου!» 

«Δεν το ξέρω αυτό», απάντησε η γυναίκα. «Σε ρωτάω απλώς… Ελπίζω 

όμως να είναι έτσι. Γιατί, αν πρόκειται για το παιδί σου… Λένε πως αυτός 

έκλεψε τον βαρελά. Ναι, τα τριακόσια φράγκα που του έκλεψαν όταν ο γιος 

σου είχε έρθει εδώ για το Πάσχα». 

Η μητέρα σηκώθηκε απότομα, λευκή σαν τον θάνατο, με τις γροθιές 

της σφιγμένες. 

«Πώς τολμούν! Ποτέ δεν το έκανε! Ποτέ! Ποτέ! Δεν ντρέπεσαι; Τι σου 

έχουμε κάνει για να μας κατηγορείς έτσι; Το καημένο μου το παιδί… Θα δείτε 

όμως!» 

Και χωρίς να κλείσει την πόρτα, χωρίς καν να φορέσει τα ξυλοτσόκαρά 

της, πήγε τρέχοντας σχεδόν προς τον σταθμό του τρένου.  

Έφτασε στην πόλη ακριβώς όταν το ρολόι σήμανε εφτά η ώρα. Μέσα 

στο τρένο, οι φόβοι της δεν καταλάγιασαν. Αντιθέτως, φούντωσαν. Δεν έλεγε 

πια «Είναι αδύνατον», αλλά «και ας πούμε πως είναι αλήθεια…». Το ταξίδι 

φάνταζε ατέλειωτο, με τα χωριά και τις πεδιάδες να την ακολουθούν, τους 

στύλους των τηλεγράφων να εξαφανίζονται και να εμφανίζονται σαν κύμα. 

Όταν το τρένο σταμάτησε, άρχισε να τρέμει, λες και η στιγμή της αλήθειας να 

ήρθε πιο σύντομα από όσο άντεχε. Σιγοψιθύριζε ψαλμούς, προσθέτοντας 

δικές της παρακλήσεις στις προσευχές που έρχονταν ασυναίσθητα στα χείλη 

της: 

«Παρθένα Μητέρα, ποτέ δεν θα άφηνες να συμβεί κάτι τέτοιο! Πόσες 

όμορφες προσευχές θα πω για σένα απόψε…» 

Πίσω από τις μεταλλικές πύλες του σταθμού, το προαύλιο των 

στρατώνων απλωνόταν λευκό μπροστά από τετράγωνα κτήρια. Στα σκαλιά 

ήταν καθισμένοι μερικοί φαντάροι που συζητούσαν αυτό το ανέμελο 

απόγευμα. Ο γιος της της είχε μάθει τις διαφορετικές βαθμίδες. Σταμάτησε, 

λέγοντας ντροπαλά: 

«Με συγχωρείτε, κύριε λοχία, μπορώ να σας ρωτήσω κάτι; Θα ήθελα 

να μάθω…» 

Δίστασε, μη τολμώντας να δείξει τον φόβο της. 

«Ξέρετε… πρόκειται για τον γιο μου. Τον Τζουλ Μισόν, του 3ου 

Τάγματος. Θέλω να ρωτήσω αν… αν μπορώ να τον δω». 

Προσπάθησε να χαμογελάσει. 

«Είμαι η μητέρα του… η μητέρα του… Όχι; Μα, γιατί; Πού είναι; 

Αρρώστησε; Τότε γιατί δεν μπορώ να τον δω; Ναι, το ξέρω… Όχι, δεν το 

γνώριζα… Τον συνέλαβαν…; Στο αστυνομικό τμήμα…; Όχι…; Στην φυλακή, 

μου λέτε…; Θα τον περάσουν από στρατοδικείο…;» 

Έκρυψε το πρόσωπό της στις παλάμες της. 

«Παναγιά Παρθένα, ήταν αλήθεια λοιπόν! Παναγιά μου!» 

Απομακρύνθηκε τρέμοντας. Στην στρατιωτική φυλακή έμαθε πως ο 

γιος της βρισκόταν στην απομόνωση, και η λέξη «απομόνωση» θέριεψε τον 

φόβο της. Τον φανταζόταν μόνο του, κλεισμένο μακριά από όλους για πάντα, 
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δεμένο. Της είπαν να πάει να συναντήσει κάποιον δικηγόρο. Από εκείνον, 

έμαθε πώς ακριβώς έγιναν όλα. Ο γιος της είχε σκοτώσει κάποιον για να τον 

ληστέψει. Βρήκαν τα λεφτά – κοντά έξι φράγκα – στο στρώμα του. Είχε 

ομολογήσει. 

Μετά από πολύ κλάμα και ανούσια παρακάλια να της επιτρέψουν να 

τον δει, επέστρεψε στο χωριό. Όλοι ήξεραν. Νιώθοντας αποστροφή για όσα 

θα της έλεγαν, τρέμοντας την στιγμή που θα ερχόταν αντιμέτωπη με τα 

βλέμματά τους, δεν έφτασε σπίτι παρά μονάχα τα μεσάνυχτα. Σαν άμοιρο ζώο 

που φοβάται τον άνεμο και κρύβεται, δεν τολμούσε πια να βγει έξω ∙ 

κρατούσε τα παντζούρια της κλειστά και, κάθε μέρα, της έσπρωχναν έναν 

γράμμα κάτω από την πόρτα. Κάθε μέρα, το διάβαζε τρέμοντας. Από εκείνο 

το χαρτί μάθαινε όλες τις λεπτομέρειες του εγκλήματος. Σύντομα, έμαθε και 

κάτι ακόμα. Πως ο γιος της κατηγορούνταν και για την ληστεία στον βαρελά. 

Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία έδειχναν πως εκείνος ήταν ο κλέφτης. Αυτό, 

όμως, ποτέ! Ορκιζόταν ότι αυτό δεν ήταν αλήθεια. Σταδιακά, όμως, άρχισε να 

αμφιβάλλει ακόμα και γι’ αυτό. 

Στο τέλος του μήνα, πήγε ξανά στον δικηγόρο. Δεν ζητούσε πια να δει 

τον γιο της. Όχι, προς θεού, δεν είχε σταματήσει να τον αγαπά. Ντρεπόταν… 

«Τι θα απογίνει, Κύριε; Δεν θα τους αφήσετε να τον πάρουν μακριά 

μου…» 

«Κακόμοιρη γυναίκα, πολύ φοβάμαι πως ναι… Μακάρι να έβρισκα 

κάποιο ελαφρυντικό…» 

«Τι είναι αυτό; Το ελαφρυντικό; Τι σημαίνει;» 

«Σημαίνει κάτι που θα κάνει το έγκλημα να μοιάζει πιο μικρό στα μάτια 

του δικαστή. Για παράδειγμα, κάποιος κλέβει. Αν μπορέσει να αποδείξει ότι 

το έκανε επειδή ζούσε σε απόλυτη φτώχεια, επειδή τα παιδιά του 

λιμοκτονούσαν, αυτό θα ήταν ένα ελαφρυντικό. Στην δική του περίπτωση, δεν 

υπάρχει τίποτα τέτοιο. Ούτε καν στο πρώτο του αδίκημα. Εκείνη την άλλη 

ληστεία – την αρνείται – όμως… Θα κάνω ότι είναι ανθρωπίνως δυνατόν». 

Εκείνο το βράδυ, η Φρανσουάζ επέστρεψε σπίτι πιο εξαντλημένη και 

αποκαρδιωμένη από ποτέ. Μια νέα λέξη βασάνιζε το μυαλό της, 

«ελαφρυντικά». Πώς, πού μπορούσε να βρει μια δικαιολογία που θα 

οδηγούσε τους δικαστές στην επιείκεια; Δεν υπήρχε κανένα. Δεν μπορούσε να 

δει τίποτ’ άλλο πέρα από το έγκλημα. Τίποτα δεν μπορούσε να απαλύνει την 

φρίκη του. 

Η μέρα της δίκης έφτασε. Έφυγε ξανά, ανεβαίνοντας για τελευταία 

φορά τον Γολγοθά της. μέσα στο τρένο προσευχόταν, εκλιπαρούσε όλους τους 

αγίους, ενώ το μυαλό της έπνιγε η λέξη που δεν έπαψε στιγμή να 

επαναλαμβάνει. Ελαφρυντικά… Ελαφρυντικά. 

Περίμενε στο σκοτεινό, υγρό δωμάτιο με τους μάρτυρες. Η παρουσία 

της τους έκανε να μιλούν χαμηλόφωνα. Όταν ήρθε η σειρά της, προχώρησε 

προς το εδώλιο με ασταθή βήματα και τα βλέφαρά της να τρεμοπαίζουν 

εξαιτίας του έντονου φωτός. Σύντομα όμως, τα μάτια της καρφώθηκαν στο 

παιδί της. Χαμήλωσε το κεφάλι του, έκρυψε το πρόσωπό του σ’ ένα μαντίλι 

διακοσμημένο με μεγάλα μπλε τετράγωνα, και ξέσπασε σε κοφτά 

αναφιλητά… 
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Αλύγιστη, σηκώθηκε και αντίκρισε τον δικαστή. Είχε ζητήσει από μόνη της να 

σταθεί στο εδώλιο των μαρτύρων, τώρα όμως που βρισκόταν εκεί, 

αναρωτιόταν γιατί είχε επιμείνει. Δεν είχε ιδέα για όσα έγιναν. Δε είχε τίποτα 

να πει. Γιατί βρισκόταν εκεί; Επειδή ήταν η μητέρα του, για κανέναν άλλον 

λόγο. Εκείνη δεν ήταν που τον γέννησε, τον θήλασε, τον χάιδεψε, τον 

μεγάλωσε... Όμως όχι, όχι σήμερα. Σήμερα δεν την άνηκε. 

Σε όλες τις ερωτήσεις, απαντούσε με νοήματα ή ακατανόητες λέξεις. 

Πυκνή σιωπή κυριαρχούσε στο δικαστήριο, μια ατέλειωτη λύπηση για την 

γριά μαυροφορεμένη χωριάτισσα, μια λύπηση αναμιγμένη με θλίψη. 

«Είναι το μοναδικό σου παιδί;» ρώτησε ο δικαστής. 

«Ναι, κύριε». 

«Έχεις κάποιο παράπονο από αυτόν όσο ζούσε μαζί σου;» 

«Όχι, όχι, κύριε!» 

«Είχε μπλέξει με κακές παρέες;» 

«Ποτέ. Ο πατέρας του, που ήταν αρεστός και τον σέβονταν όλοι, δεν 

θα επέτρεπε κάτι τέτοιο. Ούτε και εγώ. Μας είχαν σε μεγάλη εκτίμηση…» 

«Το ξέρουμε… το ξέρουμε…» 

Ύστερα, γυρνώντας προς τον φυλακισμένο: 

«Το ήξερες και εσύ και γι’ αυτό, καλυμμένος πίσω από την καλή φήμη 

των γονιών σου, εκμεταλλεύτηκες την διαμονή σου στην μητέρα σου για να 

κλέψεις. Πώς θα μπορούσε να υποπτευθεί κανείς τον γιο μιας τόσο έντιμης 

οικογένειας; Κάποιος άλλος θα μπορούσε να πει ότι δεν ευθύνεται καθαρά 

αυτός, ότι ζούσα με ανθρώπους που ήταν κακό παράδειγμα. Εσύ όμως, δεν 

έχεις τέτοια δικαιολογία». 

Σε αυτά τα λόγια, η ηλικιωμένη γυναίκα φάνηκε να σκληραίνει. Μια 

περίεργη λάμψη φώτισε τα πρησμένα από το κλάμα μάτια της, κρέμασε το 

κεφάλι της και χωρίς καμία χειρονομία, με σχεδόν σταθερή φωνή, μίλησε. 

«Συγχωρέστε με, κύριε. Βλέπω πως πρέπει να σας πω την αλήθεια. Το 

καημένο μου παιδί είναι ένοχος για πολλά, πάρα πολλά. Όμως, δεν είναι ο 

μόνος ένοχος… Σας είπα ότι δεν υπάρχει κάτι για το οποίο να ντρέπομαι. Είπα 

ψέματα. Εκείνα τα τρακόσα φράγκα του βαρελά τα έκλεψα εγώ. Εγώ. Όταν ο 

Τζουλς μου ήρθε σπίτι για το Πάσχα, του είπα ότι το έκανα. Το τρόμαξα το 

καημένο. Είναι πολύ νέος. Είδε πως η μητέρα του ίσως έχανε την τιμή και την 

υπόληψή της και γι’ αυτό έκλεψε τα άλλα λεφτά, για να τα επιστρέψει και να 

εμποδίσει την σύλληψή μου. Όμως, τον διέκοψαν και  τα ‘χασε. Τον χτύπησε 

χωρίς να ξέρει τι κάνει». 

Για μια στιγμή έμεινε σιωπηλή, ξέπνοη. 

«Είπα ψέματα. Είμαι ύπουλη γυναίκα. Εγώ ήμουν το κακό παράδειγμα. 

Εμένα πρέπει να συλλάβετε. Ελαφρυντικό δεν είναι αυτό; Συγχωρέστε με, 

κύριε…» 

Πιο σκυφτή από ποτέ, με πεσμένους ώμους και το κεφάλι 

κατεβασμένο, έμοιαζε να μικραίνει στο άπειρο. Ο γιος γλίτωσε με ισόβια 

βαριά εργασία. Εκείνη, πέθανε λίγο μετά, περιφρονημένη από όλο το χωριό. 

Η νεκρώσιμη ακολουθία της ήταν σύντομη και την έθαψαν σε μια 

απομονωμένη μεριά του νεκροταφείου, όπου οι σκιές της εκκλησίας και του 

καμπαναριού δεν την αγγίζουν ούτε στις πιο ηλιόλουστες μέρες.  
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Την ιστορία της μου την διηγήθηκε κάποιος πάνω από τον τάφο της. 

Δεν υπήρχε τίποτα που να τον κοσμεί, παρά μονάχα ένας σταυρός από 

ξεραμένα κλαδιά και ένα σπασμένο, μαραμένο στεφάνι, πάνω στο οποίο όμως 

μπορούσα να διακρίνω τις λέξεις: 

Στην Φρανσουάζ Μισόν. Από τον δικαστή που αθώωσε τον γιο της. 
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Πατέρας 

 

 

 

Όταν έπεσε και η τελευταία φτυαριά χώματος, όταν δόθηκαν τα χέρια 

για μια τελευταία χειραψία, πατέρας και γιος επέστρεψαν σπίτι. Βαδίζοντας 

αργά, λες και κάθε βήμα ήταν μαρτύριο. Ήταν σιωπηλοί. Ένιωθαν πια στους 

ώμους τους το βάρος μιας κούρασης που ήταν καλά κρυμμένη για καιρό. 

Το σπίτι, στο οποίο ακόμα κατοικούσαν τα αρώματα των λουλουδιών, η 

ήρεμο ξανά μετά από τον πόνο και τα πηγαινέλα των τελευταίων ημερών, 

έμοιαζε παράδοξα άδειο και καινούργιο. Το γέρος υπηρέτης που είχε 

καταφθάσει πριν από αυτούς, τα είχε οργανώσει όλα στην εντέλεια. Ένιωθαν 

σαν να είχαν επιστρέψει μετά από ένα μεγάλο ταξίδι, όμως έλειπε εκείνο το 

χαρούμενο αίσθημα καλωσορίσματος. Δεν υπήρχε τίποτα από εκείνο τον 

αναστεναγμό που σήμαινε: «Α! τι ευτυχία να είσαι πίσω στο σπίτι…» Και 

όμως, φαινομενικά, όλα έμοιαζαν με πριν. Μαζεμένη σε μια μπάλα, μια γάτα 

γουργούριζε απαλά μπροστά στη φωτιά και ο χειμωνιάτικος ήλιος έλαμπε 

θαμπά μέσα από τις γρίλιες. 

Ο πατέρας έκατσε δίπλα από την φωτιά, κούνησε το κεφάλι και 

αναστέναξε. 

«Η άμοιρη η μητέρα σου…» 

Δύο δάκρυα κύλησαν από το ευγενές, στρογγυλό του πρόσωπο. Τα 

χαρακτηριστικά του είχαν σκληρύνει από την θλίψη, το κρύο του δρόμου και 

την ζεστασιά του δωματίου. 

Ίσως να ήταν η επιθυμία του ν΄ ακούσει κάτι περισσότερο από το 

νιαούρισμα της γάτας, το τικ-τακ του ρολογιού και το τρίξιμο των ξύλων της 

φωτιάς που τον έκανε ξαφνικά να μιλήσει. 

«Είδες τους Ντουπόν; Ήταν όλοι εκεί. Η παρουσία του παππού με 

συγκίνησε βαθιά… Η μητέρα σου τους αγαπούσε πολύ όλους… Πώς και έλειπε 

ο φίλος σου ο Μπρεμάρντ; Ίσως όμως και να ήταν. Σ’ ένα τέτοιο πλήθος 

δύσκολα μπορεί κανείς να τους διακρίνει όλους».  

Αναστέναξε ξανά. «Καημένο μου παιδί...» Οι σκέψεις του αγκάλιαζαν 

με περίσσια στοργή τον εικοσιπεντάχρονο γιο του, ο οποίος καθόταν 

σιωπηλός δίπλα του με τα θρηνώδη μάτια του καρφωμένα στις φλόγες της 

φωτιάς. 

Η γριά υπηρέτρια μπήκε τόσο αθόρυβα που δεν άκουσαν ούτε την 

πόρτα ν’ ανοίγει. 

«Ελάτε, ελάτε, κύριε, μην κάθεστε έτσι. Πρέπει να φάτε κάτι». 

Σήκωσαν και οι δύο τα κεφάλια τους. 

Είχε δίκιο. Έπρεπε να φάνε. Η ζωή έπρεπε να συνεχιστεί όπως και πριν. 

Πεινούσαν, όχι όμως με την λαχτάρα της πείνας εκείνων των ημερών, τότε 

που χαίρονταν να κάθονται σε ένα καλοστρωμένο τραπέζι. Όχι. Τώρα 

πεινούσαν με τον κτηνώδη τρόπο ενός νηστικού ζώου. Μέχρι τώρα, τους 

συγκρατούσε ένα είδος αυτοεπίγνωσης. Καθώς μιλούσε, κοίταξαν ο ένας τον 

άλλον χωρίς να μιλούν, επιθυμώντας – μα και τρέμοντας συγχρόνως – την 
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πρώτη αναμέτρηση σ’ ένα τραπέζι που τώρα θα έδειχνε μεγαλύτερο εξαιτίας 

μιας άδειας θέσης… 

Και ο πατέρας, με τα δάκρυα να πλημμυρίζουν ξανά τα μάτια του, 

μουρμούρισε: 

«Ναι, έχεις δίκιο. Ετοίμασε το δείπνο. Πρέπει να φας κάτι, αγόρι μου». 

Ο γιος του ένευσε και σηκώθηκε. 

«Πάω να βγάλω το παλτό μου και επιστρέφω». 

Έφυγε κλείνοντας την πόρτα πίσω του. Τα βήματά του τον οδήγησαν 

μηχανικά προς το δωμάτιο της μητέρας του, και είχε ήδη απλώσει το χέρι του 

να πιάσει το πόμολο όταν τον πλησίασε η γριά υπηρέτρια και του είπε με 

ψιθυριστή φωνή: 

«Κύριε Ζαν, έχω κάτι για σας… Ένα γράμμα που μου έδωσε η μητέρα 

σας οκτώ μέρες πριν, μόλις κατάλαβε ότι δεν θα γινόταν καλά… Μου είπε να 

σας το δώσω όταν θα τελείωναν όλα. Ορίστε, λοιπόν». 

Έκπληκτος, σταμάτησε και την κοίταξε. Εκείνη, είχε ένα πολύ περίεργο 

βλέμμα, διστακτικό. Τα δάχτυλά της έτρεμαν καθώς κρατούσε τον φάκελο και 

αμέσως πείστηκε πως ένα μεγάλο μυστικό, κάποια βαθιά δυστυχία θα του 

αποκαλυπτόταν. 

Με φωνή σπασμένη από λυγμούς, είπε: 

«Δωσ’ το μου», και μπήκε στο δωμάτιο. Ασυναίσθητα, κλείδωσε την 

πόρτα.  

Το δωμάτιο, με το πολύ χαμηλό κρεβάτι, τις κουρτίνες ριγμένες μέχρι 

το πάτωμα, το τζάκι παγωμένο και τα έπιπλα σε απόλυτη τάξη, έδειχνε κιόλας 

αχρησιμοποίητο, εγκαταλειμμένο.  

Για λίγη ώρα, έμεινε εκεί να στριφογυρίζει το γράμμα στα δάχτυλά του, 

υπνωτισμένος από τον ζωντανό γραφικό χαρακτήρα μιας νεκρής γυναίκας.  

Πάνω σε αυτόν τον τσαλακωμένο φάκελο, τα αγαπημένα, οικεία 

γράμματα δεν έδειχναν πια τόσο αέρινα όπως παλιά. 

Από το διπλανό δωμάτιο, ακούγονταν οι θόρυβοι της υπηρέτριας 

καθώς πηγαινοερχόταν και έστρωνε το τραπέζι. 

Έσκισε τον φάκελο κα άρχισε να διαβάζει: 

Αγαπημένο μου παιδί, 

Νιώθω πως η στιγμή για τον αιώνιο αποχαιρετισμό πλησιάζει. Φεύγω 

χωρίς φόβο και χωρίς τύψεις, γιατί ξέρω πως είσαι άντρας πια και εδώ και 

καιρό δεν χρειάζεσαι πια την βοήθειά μου. Η συνείδησή μου μού λέει πως 

ήμουν μια καλή μητέρα.  Και όμως, ένα μεγάλο μυστικό στέκει ανάμεσά μας, 

ένα μυστικό που δεν βρήκα ποτέ το θάρρος να σου πω, όμως είναι σημαντικό 

και πρέπει τώρα να το μάθεις. 

Η γυναίκα που αγάπησες τόσο πολύ και που, πάνω από όλα, σεβόσουν, 

η γυναίκα στην οποία έτρεχες μετά από κάθε παιδική σκανδαλιά και που 

αντιμετώπιζε όλες τις ιδιοτροπίες της εφηβείας σου, η μητέρα σου, γλυκέ μου, 

έχει πέσει σε ασυγχώρητη αμαρτία. Δεν είσαι ο γιος του ανθρώπου που τόσα 

χρόνια αποκαλούσες «πατέρα». 

Έζησα στην ζωή μου έναν αξεπέραστο, σφοδρό έρωτα και το 

μεγαλύτερό μου αμάρτημα ήταν πως δεν τον εξομολογήθηκα ποτέ. Ο πατέρας 

σου, ο πραγματικός σου πατέρας, ζει. Σε είδε να μεγαλώνεις και σε αγαπά! 

Είσαι αρκετά μεγάλος πια για να πάρεις μόνος σου τις μεγάλες αποφάσεις της 



16 
 

ζωής σου. Μπορείς να αλλάξεις για πάντα την ζωή σου, αν το επιθυμείς. 

Μπορείς να γίνεις πλούσιος αύριο κιόλας. Αρκεί να βρεις το θάρρος που δεν 

είχα ποτέ εγώ. Ξέρω πως αυτό που κάνω είναι δειλό. Όμως, έχοντας φερθεί 

τόσο άσχημα στην ζωή μου, αυτό το τέλος είναι για μένα μονόδρομος. 

Αμέτρητες φορές έφτασα στο σημείο να φύγω από το σπίτι, να σε πάρω μαζί 

μου, μακριά. Δεν είχα όμως ποτέ την δύναμη να το κάνω. Το παραμικρό θα 

μπορούσε να μου είχε δώσει αυτή την θέληση. Μια υπόνοια. Ένας σκληρός 

λόγος. Όμως, δεν υπήρξε ποτέ τίποτα. Ούτε ένα σύννεφο… 

Σταμάτησε να διαβάζει, συγκλονισμένος από την αποκάλυψη. Η 

μητέρα του είχε κοροϊδέψει τον άντρα της! Όλα αυτά τα χρόνια, έζησε μια 

ζωή μέσα στο ψέμα. Μπόρεσε να συζητά και να χαμογελά χωρίς να προδώσει 

ποτέ το σφάλμα της ή να δείξει οποιοδήποτε ίχνος μετάνοιας. Και αυτός, που 

μέχρι τώρα έδειχνε συμπόνια για την αδύναμη φύση των γυναικών, αυτός, 

που όλη του η περηφάνια, η ευτυχία , ο σεβασμός χωρούσαν σε μια μόνο λέξη, 

σ’ εκείνη, την «Μητέρα», αυτός είχε μεγαλώσει εκεί σαν εισβολέας, μια 

ζωντανή προσβολή προς τον καλό άνθρωπο που ήταν πάντα ευγενικός και 

τρυφερός απέναντί του. 

Όλη του η παιδική ηλικία πέρασε μπροστά στα μάτια του. Είδε τον 

εαυτό του μικρό παιδί ξανά, να περπατά στους δρόμους της πόλης κρατώντας 

το χέρι του πατέρα του. Μεγάλωσε. Για μήνες, μια σοβαρή ασθένεια τον 

κρατούσε αιχμάλωτο μεταξύ ζωής και θανάτου, και είδε ξανά τον πατέρα του. 

Αυτή τη φορά, καθόταν στο προσκέφαλό του με δάκρυα στα μάτια, 

προσπαθώντας να χαμογελάσει. Ο καιρός πέρασε, φέρνοντας προβλήματα 

στις δουλειές τους και τώρα, οι αναμνήσεις ήταν ακόμα πιο συναισθηματικές. 

Οι συζητήσεις που κρυφάκουγε τις νύχτες από το κρεβάτι του. Η μητέρα του 

ήταν σιωπηλή. Ο πατέρας του έλεγε: 

«Θα κάνω οικονομία. Θα κόψω το κάπνισμα. Θα σταματήσω να 

πηγαίνω στα καφέ και στον σύλλογο. Τα ρούχα μου είναι καινούργια ακόμα. 

Ό,τι και αν συμβεί, το παιδί δεν πρέπει να υποφέρει. Οι άσχημες στιγμές θα 

περάσουν σύντομα. Αν κάνω με κάθε πιθανό τρόπο οικονομία, θα 

καταφέρουμε να το κρύψουμε και να μην καταλάβει τίποτα. Αυτά τα παιδιά 

έχουν όλη την ζωή μπροστά τους για να υποφέρουν. Είναι απάνθρωπο να τα 

στεναχωρούμε από τόσο μικρά!» 

Αυτός ήταν ο άντρας που είχε κοροϊδέψει.  

Έκρυψε το πρόσωπό του στις παλάμες του. Στο μυαλό του ήρθε μια 

φράση από το γράμμα. Είσαι αρκετά μεγάλος πια για να πάρεις μόνος σου τις 

μεγάλες αποφάσεις της ζωής σου. 

Ήταν αλήθεια. Δεν είχε δικαίωμα πια να διστάζει. Τα χρήματα δεν τον 

ένοιαζαν, έπρεπε μόνο να βρει το θάρρος που εκείνη δεν είχε. Θα έφευγε από 

το σπίτι χωρίς να πει κουβέντα γι’ αυτό. Θα πήγαινε κάπου μακριά, 

οπουδήποτε, και δεν θα επέστρεφε ποτέ. Θα ξέπλενε έτσι την ντροπή. Πώς θα 

μπορούσε να κάτσει στο τραπέζι και να αντέχει να ακούει την ευγενική φωνή 

του να τον αποκαλεί «παιδί μου» και να μιλά τρυφερά για την «καημένη 

μητέρα»; 

Είχε πάρει την απόφασή του, όμως έκλαιγε. 

«Αχ μητέρα… Μητέρα… τι έκανες;» 
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Αποχαιρετούσε την ήρεμη, οικογενειακή ζωή, την επιστροφή σ’ εκείνο 

το σπίτι που είχε γίνει κάτι το ιερό πια από τις αναμνήσεις. Δεν μπορούσε, δεν 

έπρεπε, δεν είχε δικαίωμα να συνεχίσει αυτό το ψέμα. 

Καθισμένος όπως ήταν, χαμένος στις θλιβερές σκέψεις του, ένας 

θόρυβος από την τραπεζαρία τον επανέφερε. 

«Καημένο μου παιδί. Το πήρε πολύ βαριά. Είναι στο δωμάτιο της 

μητέρας του. Άφησέ τον να μείνει εκεί, αν θέλει. Πώς άλλαξε η ζωή μας. 

Νιώθω τόσο γερασμένος ξαφνικά. Δόξα το Θεό, έχω αυτόν ακόμα. Είναι καλό 

παιδί, δεν θα με εγκαταλείψει». 

Σήκωσε το κεφάλι δαγκώνοντας το κάτω χείλος του. Ο πατέρας 

συνέχισε να μιλά και, καθώς τον άκουγε, οι σκέψεις του ταξίδευαν προς άλλη 

κατεύθυνση. Ο δρόμος που επέλεξε να πάρει φαινόταν δυσδιάβατος τώρα, το 

καθήκον του θολό. 

«Δεν θα με εγκαταλείψει…» 

Είχε το δικαίωμα να εγκαταλείψει αυτή την άμοιρη ψυχή, να τον 

αφήσει να γεράσει μόνος σ’ ένα ερειπωμένο σπίτι; Να φύγει – αυτό ήταν 

λοιπόν το μόνο που μπορούσε να κάνει για να ξεπληρώσει την αστείρευτη 

ευγένειά του, τις προσπάθειες, τις θυσίες του γι’ αυτόν; 

Όμως, δεν ήταν ο γιος του. Η παρουσία του κάτω από την στέγη του 

είχε κάτι το ανεπίτρεπτο, το ανίερο. Έπρεπε επιτέλους να αποφασίσει. Αν 

δίσταζε, θα ήταν πια αργά. 

Κρατούσε ακόμη το γράμμα της μητέρας του. Το διάβασε ξανά. 

Το παραμικρό θα μπορούσε να μου είχε δώσει αυτή την θέληση. Μια 

υπόνοια. Ένας σκληρός λόγος. Όμως, δεν υπήρξε ποτέ τίποτα. Ούτε ένα 

σύννεφο… 

Στο βάθος, η φωνή του πατέρα του ακούστηκε να λέει: 

«Ναι, έζησα είκοσι εφτά χρόνια κοντά της και ποτέ όλα αυτά τα χρόνια 

δεν υπήρξε ούτε ένα σύννεφο…» 

Οι ίδιες λέξεις… Η ίδια φράση… 

Επέστρεψε στο γράμμα. 

Και τώρα, θα σου αποκαλύψω το όνομα του πραγματικού σου πατέρα. 

Είναι ο… 

Το χαρτί έτρεμε στα χέρια του. Αν γυρνούσε την σελίδα, το όνομα θα 

χαράζονταν για πάντα στα μάτια του, στα βάθη του είναι του. Και τότε, δεν 

άντεξε άλλο. Η φωνή τον φώναξε απαλά: 

«Έλα, λοιπόν, μικρέ. Το δείπνο είναι έτοιμο».  

Για μια στιγμή, έγειρε το κεφάλι προς τα πίσω και έκλεισε τα μάτια 

του. 

Ύστερα, άναψε ένα σπίρτο, το σήκωσε αργά και έκαψε το χαρτί. Το 

έβλεπε να καίγεται σιγά σιγά και, όταν η φλόγα έφτασε στο δέρμα του, άνοιξε 

τα δάχτυλά του. μια τετράγωνη μάζα από στάχτη έπεσε στο πάτωμα. Μια 

μικρή, λευκή γωνία κάηκε τελευταία. Δεν είχε απομείνει τίποτα. 

Άνοιξε την πόρτα της τραπεζαρίας, έριξε ένα βλέμμα στον καλό 

άνθρωπο που τον περίμενε – το μεσήλικο πρόσωπό του γεμάτο στοργή, τα 

μάτια του πρησμένα, τα χέρια του να τρέμουν – και με μια χειρονομία σαν 

μικρού παιδιού, τύλιξε τα μπράτσα του γύρω από τους σκυφτούς ώμους του, 
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έτσι όπως θα αγκάλιαζε κανείς έναν αγαπημένο που πίστευε πως δεν θα 

έβλεπε ποτέ ξανά. Και είχε έναν κόμπο η φωνή του, έναν λυγμό, καθώς έλεγε: 

«Πατέρα! Καλέ μου πατέρα…» 
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Ψευδαίσθηση 
 

 

 

Μελανιασμένος από το κρύο, παίζοντας με τα ψιλά που υπήρχαν στο 

βάθος της τσέπης του – αμοιβή που κέρδισε εκείνο το πρωί ανοίγοντας και 

κλείνοντας τις πόρτες των ταξί – και με το κεφάλι του σκυμμένο μπροστά 

μήπως και καταφέρει να προστατευτεί από το τσουχτερό κρύο, ο ζητιάνος 

περπατούσε μουδιασμένος ανάμεσα στο πλήθος χωρίς να έχει το κουράγιο να 

ζητιανεύσει.  

Λεπτές χιονονιφάδες συντρόφευαν τον αέρα, κολλούσαν στα γένια του, 

έλιωναν στα μάγουλά του. Δεν τις πρόσεξε. Ήταν χαμένος μέσα στην 

ονειροπόλησή του. 

«Αν ήμουν πλούσιος μόνο για μια ώρα… θα είχα άμαξα». 

Σταμάτησε για μια στιγμή και το σκέφτηκε, κούνησε το κεφάλι και 

αναρωτήθηκε: 

«Και τι άλλο;» 

Οράματα με πανάκριβες απολαύσεις πέρασαν μπρος στα μάτια του. 

όμως, κάθε φορά που έκανε μια ευχή, ανασήκωνε τους ώμους. 

«Όχι, δεν είναι αυτό… Είναι άραγε τόσο δύσκολο να βρεις μια στιγμή 

έστω πραγματικής ευτυχίας;» 

Καθώς συνέχιζε στον δρόμο του, είδε έναν άλλον ζητιάνο που έτρεμε 

κάτω από το περβάζι μιας πόρτας. Τα χαρακτηριστικά του είχαν σκληρύνει, το 

χέρι του ήταν τεντωμένο, η φωνή του τόσο αδύναμη που χανόταν στην βουή 

των δρόμων καθώς εκλιπαρούσε: 

«Βοηθήστε με, σας παρακαλώ… Μια μικρή βοήθεια μονάχα…» 

Δίπλα του, καθόταν ένα σκυλί, ένα καημένο, κοκαλιάρικο πλάσμα που 

έτρεμε όταν γαύγιζε. Κουνούσε με δυσκολία την ουρά του. Σταμάτησε. Στην 

θέα αυτού του αδελφού σε ανάγκη, το σκυλί γαύγισε λίγο πιο δυνατά, 

τρίβοντας την μουσούδα του στο πρόσωπό του. 

Παρατήρησε προσεκτικά τον ζητιάνο. Τα κουρέλια που φορούσε, τα 

τρύπια παπούτσια του, τα ισχνά του χέρια μελανιασμένα από το κρύο, το 

αδύνατο πρόσωπο με τα κλειστά μάτια και την γκρίζα πινακίδα στο στέρνο 

του που έγραφε μια μόνο λέξη: «Τυφλός».  

Νιώθοντας πω κάποιος είχε σταματήσει μπροστά του, ο τυφλός άνδρας 

έπιασε πάλι το παρακλητικό του μονόλογο: 

«Βοηθήστε με, Κύριε. Βοηθήστε τον δύσμοιρο τυφλό». 

Ο ζητιάνος δεν κουνιόταν. Οι περαστικοί τάχυναν το βήμα τους, 

αποστρέφοντας το βλέμμα. Μια γυναίκα, ντυμένη από την κορυφή ως τα 

νύχια με γούνες και με έναν υπηρέτη να την ακολουθεί και να της κρατά την 

ομπρέλα, βγήκε από το σπίτι περπατώντας γρήγορα στις μύτες των ποδιών 

της και με το κασκόλ της τυλιγμένο γύρω από το πρόσωπό της. Χάθηκε 

γρήγορα μέσα στο κάρο της. 

Ο τυφλός άντρας συνέχισε τα μονότονα παρακάλια του. 

«Βοηθήστε με… Έστω ένα νόμισμα….» 

Όμως, κανείς δεν του έδινε σημασία. Λίγη ώρα μετά, ο ζητιάνος έβγαλε 

μερικά ψιλά από την τσέπη του και του τα έδωσε. Το σκυλί, βλέποντας αυτή 



20 
 

την κίνηση, γαύγισε χαρούμενο. Ο τυφλός έκλεισε τα τρεμάμενα δάχτυλά του 

και είπε: 

«Ευχαριστώ, Κύριε. Ο θεός να σας έχει καλά». 

Στο άκουσμα της λέξης «Κύριε», ο ζητιάνος ήταν έτοιμος να 

απαντήσει: 

«Δεν είμαι «Κύριε», αδελφέ μου. Είμαι απλά άλλος ένας μίζερος 

κακότυχος, όπως εσύ». 

Όμως, συγκρατήθηκε. Γνωρίζοντας από πρώτο χέρι πόσο υποτιμητικά 

μιλούν οι άνθρωποι στους φτωχούς, του απάντησε: 

«Είναι πολύ λίγα, φίλε μου…» 

«Είστε πολύ ευγενικός, Κύριε. Κάνει τόσο κρύο και όμως, βγάλατε τα 

χέρια σας από τις τσέπες για χάρη μου. Είναι δύσκολος καιρός για τους 

ανάπηρους. Μακάρι ο κόσμος να το καταλάβαινε…» 

Μια βαθιά συμπόνια πλημμύρισε την καρδιά του ζητιάνου καθώς 

ψιθύριζε: 

«Το ξέρω… Το ξέρω…» 

Τότε, ξεχνώντας την δική του φτώχια μπροστά σε αυτό το μεγάλο 

βάσανο, ρώτησε: 

«Γεννήθηκες τυφλός;» 

«Όχι. Μου συνέβη καθώς γερνούσα. Στο νοσοκομείο είπαν ότι 

προκλήθηκε από τα γερατειά. Καταρράκτη το είπαν, νομίζω. Όμως εγώ το 

ξέρω καλά. Δεν ήταν μόνο τα γεράματα που το προκάλεσαν. Είχα πολλές 

δυστυχίες στη ζωή μου. Έκλαψα πολλά δάκρυα…» 

«Τι φρικτά σου συνέβησαν;» 

«Αχ, Κύριε! Μέσα σε ένα χρόνο έχασα την γυναίκα μου, την κόρη μου 

και τους δυο μου γιους. Όλα όσα αγαπούσα. Όλα όσα με αγαπούσαν. 

Παραλίγο να πεθάνω και εγώ, όμως σιγά σιγά άρχισα να γίνομαι καλύτερα. 

Όμως, δεν μπορούσα να δουλέψω πια. Τότε, ήρθαν η φτώχια και η μιζέρια. 

Κάποιες μέρες δεν έχω τίποτα να φάω. Από χθες, το μόνο που έχω φάει είναι 

μισή φραντζόλα ξεραμένο ψωμί. Την άλλη μισή την έδωσα στο σκυλί μου. Με 

τα λεφτά που μου έδωσες, θα πάρω λίγο ακόμα για απόψε και για αύριο». 

Καθώς τον άκουγε, ο ζητιάνος ανακάτευε τα κέρματα στην θέση του, 

προσπαθώντας να τα μετρήσει και να ξεχωρίσει τις πέννες από τα ημιπέννια. 

Είχε κάμποσες πέννες. Είπε: 

«Έλα μαζί μου. Κάνει πολύ κρύο εδώ. Θα φροντίσω να βρεις κάτι να 

φας». 

Ο τυφλός κοκκίνισε από την χαρά του και ψέλλισε: 

«Κύριε, είστε τόσο καλός». 

«Έλα». 

Τον έπιασε από το μπράτσο προσεκτικά, ώστε ο τυφλός να μην καταλάβει 

πόσο λεπτά και βρεγμένα ήταν και τα δικά του ρούχα. Και έφυγαν. Το σκυλί, 

με το κεφάλι ψηλά και τα αυτιά του τεντωμένα, άνοιξε τον δρόμο μέσα από το 

πλήθος, τραβώντας απότομα την αλυσίδα του όταν έφταναν σε δρόμο με 

κίνηση. Περπάτησαν έτσι για αρκετή ώρα, σταματώντας στο τέλος σε ένα 

μικρό εστιατόριο στην πίσω πλευρά ενός σοκακιού. 

Ο ζητιάνος άνοιξε την πόρτα και είπε στον τυφλό: 

«Έλα μέσα». 
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Διάλεξε ένα τραπέζι κοντά στην φωτιά, τον έβαλε να καθίσει και 

τράβηξε την καρέκλα του κοντά του. 

Κάποιοι εργάτες, σιωπηλοί όλοι τους, άδειαζαν λαίμαργα τα πιάτα 

τους. Ο τυφλός έπιασε το λουράκι του σκύλου του και κράτησε τα χέρια του 

πάνω από την φωτιά, αναστενάζοντας: 

«Είναι πολύ άνετα εδώ». 

Ο ζητιάνος φώναξε την κοπέλα και παρήγγειλε σούπα και μοσχάρι 

βραστό. Όταν τον ρώτησε «Και εσείς, τι θα πάρετε;» εκείνος απάντησε 

«Τίποτα». 

Όταν η σούπα, η οποία μύριζε υπέροχα, και το κρέας έφτασαν, ο 

τυφλός άρχισε να τρώει αργά και σιωπηλά. Ο ζητιάνος τον παρακολουθούσε 

να κόβει το ψωμί σε μικρά κομμάτια και να τα ρίχνει κάτω από το τραπέζι, 

στο σκυλί του. Μόλις τελείωσε το φαγητό του, είπε: 

«Πάρε και κάτι να πιείς. Θα σε τονώσει». 

Φώναξε την σερβιτόρα.  

«Πόσο;» 

«Δέκα πέννες και ένα ημιπέννιο». 

Πλήρωσε αφήνοντας μερικά παραπάνω κέρματα για την κοπέλα και 

βοήθησε τον τυφλό να σηκωθεί. Όταν βρέθηκαν ξανά στους δρόμους, τον 

ρώτησε: 

«Μένεις μακριά από ‘δω;» 

«Πού είμαστε;» 

«Κοντά στον σταθμό Σ. Λαζάρ». 

«Αρκετά μακριά. Κοιμάμαι σε ένα υπόστεγο στην άλλη πλευρά του 

ποταμιού». 

«Θα έρθω μαζί σου μέχρι τα μισά της διαδρομής». 

Ο τυφλός τον ευχαρίστησε ξανά. Απάντησε: 

«Δεν κάνει τίποτα, μην το σκέφτεσαι καν». 

Χωρίς να ξέρει το γιατί, ένιωσε χαρούμενος, ευτυχισμένος. Δεν 

θυμόταν να είχε νιώσει ποτέ τόσο μεγάλη ευτυχία. Καθώς συμπορευόταν με 

τον τυφλό, χαμένος σε ονειρικές σκέψεις, ξέχασε ότι και ο ίδιος είχε να φάει 

από χθες. Ότι δεν είχε πού να κοιμηθεί εκείνο το βράδυ. Ξέχασε την δυστυχία 

του, τα κουρέλια του, το ότι ήταν ζητιάνος. 

Πού και πού, ρωτούσε ευγενικά τον τυφλό: 

«Μήπως περπατώ πολύ γρήγορα; Κουράστηκες;» 

Ο τυφλός, με ταπεινότητα και ευγνωμοσύνη απαντούσε: 

«Όχι, όχι Κύριε». 

Χαμογέλασε, χαρούμενος που άκουγε αυτή την προσφώνηση. Ένιωθε 

γαλήνη από την ψευδαίσθηση που πρόσφερε στον άλλον και από την δική του 

περίεργη αίσθηση του να νιώθει σαν ένας πλούσιος φιλάνθρωπος. 

Στην αποβάθρα, όταν ο υγρός αέρας από το ποτάμι άγγιξε το πρόσωπό 

του, ο τυφλός είπε:  

«Τώρα, μπορώ να βρω τον δρόμο μου μόνος μου. Έχω τον σκύλο μου». 

«Ναι, θα σε αποχαιρετήσω», είπε ο ζητιάνος σκυθρωπά. 

Μια περίεργη σκέψη τον είχε κυριεύσει. Μήπως δεν είχε ζήσει ήδη, 

άραγε, την ψευδαίσθηση που τόσο καιρό λαχταρούσε; Δεν είχε επιτέλους 

γευτεί την αίσθηση της απόλυτης ευτυχίας; Μήπως δεν ήταν αυτή η τελευταία 
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ώρα που του χάρισε περισσότερη χαρά από οποιοδήποτε άλλο τρελό του 

όνειρο για πλούτη, φαγητό και αγάπη; Αυτός ο τυφλός άνδρας δεν κατάλαβε 

ποτέ ότι κρατούσε το μπράτσο ενός φτωχού ζητιάνου σαν και του λόγου του. 

Αυτές τις τελευταίες ώρες είχε πείσει τον εαυτό του ότι ήταν πλούσιος. 

Μπορούσε να ελπίζει άραγε ότι θα ξανανιώσει ποτέ αυτή την αγνή ευτυχία 

που βίωσε απόψε; 

Όμως, η έξαρση δεν κράτησε πολύ. Ξαφνικά, επέστρεψε στην 

πραγματικότητα. Είπε για δεύτερη φορά: 

«Ναι… Θα σε αφήσω τώρα». 

Είχαν φτάσει στην μέση της γέφυρας. 

Σταμάτησε και έψαξε τις τσέπες του μήπως είχε ξεμείνει κάποιο κέρμα. 

Δεν είχε ούτε ένα… 

Έπιασε το χέρι του τυφλού και το έσφιξε ζεστά, όσο ο άλλος του έλεγε: 

«Σας ευχαριστώ και πάλι, Κύριε. Θα μου πείτε το όνομά σας για να 

προσευχηθώ για σας;» 

«Δεν χρειάζεται. Γρήγορα, φυλάξου από το κρύο. Η ευχαρίστηση ήταν 

όλη δική μου. Αντίο». 

Έκανε μερικά βήματα προς τα πίσω, σταμάτησε και κάρφωσε την 

ματιά του στην σκοτεινή υγρή μάζα που απλωνόταν κάτω από τα πόδια του. 

Για μια τελευταία φορά, με δυνατή φωνή, είπε: 

«Αντίο». 

Και τότε, ξαφνικά, πήδηξε από την αποβάθρα. 

Ακούστηκε ένας δυνατός παφλασμός. Και ύστερα κραυγές που 

καλούσαν σε βοήθεια. 

«Βοήθεια! Τρέξτε στην όχθη του ποταμού!» 

Ο τυφλός άντρας, τον οποίο έσπρωχνε ο κόσμος πάνω στην ταραχή που 

δημιουργήθηκε, άρχισε να φωνάζει: 

«Τι έγινε; Τι συνέβη;» 

Ένα παιδαρέλι που έπεσε πάνω του και σχεδόν τον πέταξε κάτω, 

φώναξε χωρίς να σταματήσει: 

«Ένας ζητιάνος έπεσε στο νερό». 

Με μια βαριεστημένη κίνηση, σήκωσε τους ώμους και μονολόγησε: 

«Τουλάχιστον, είχε το θάρρος να το κάνει». 

Ύστερα, χαϊδεύοντας τον σκύλο του με την μύτη της μπότας του, 

συνέχισε τον δρόμο του, χτυπώντας το έδαφος με το μπαστούνι του. Με το 

πρόσωπο στραμμένο στον ουρανό και την πλάτη του σκυφτή, χωρίς να 

υποψιάζεται το παραμικρό, απομακρύνθηκε… 
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Το μόλυσμα 
 

 

 

Η κρατούμενη παρέμεινε σιωπηλή στο άκουσμα των κατηγοριών, ενώ 

στις ερωτήσεις του δικαστή απαντούσε με διφορούμενες εκφράσεις. 

«Ήμουν μόνη όταν γεννήθηκε το παιδί μου. Προσπάθησα να σηκωθώ, 

να φωνάξω βοήθεια. Δεν είχα την δύναμη. Το ακούμπησα δίπλα μου στο 

κρεβάτι. Μάλλον έχασα τις αισθήσεις μου μετά. Όταν το πρωί συνήλθα, το 

σωματάκι του ήταν παγωμένο… Το πλάκωσα και το έπνιξα; Ήταν ήδη νεκρό 

όταν το ξάπλωσα δίπλα μου; Πώς θα μπορούσα να το ξέρω όταν δεν θυμάμαι 

σχεδόν τίποτα από όσα έγιναν πριν λιποθυμήσω;» 

«Έκλαψε;» 

«Δεν ξέρω». 

«Πώς δικαιολογείς την συμπεριφορά σου όταν εμφανίστηκε η 

υπηρέτρια; Μάρτυρες λένε πως ήσουν αρκετά ήρεμη όταν είδες το 

μικροσκοπικό πτώμα. Ας υποθέσουμε, λοιπόν, πως ήταν ατύχημα. Έθαψες 

τον πατέρα του τρεις μήνες πριν γεννηθεί. Έχοντας χάσει τον άντρα σου, το 

παιδί του θα έπρεπε να είναι θησαυρός για σένα, καθώς – αν βασιστώ στις 

αποδείξεις ενός μάρτυρα, που δεν μπορώ και ούτε πρόκειται να αγνοήσω – 

όλα δείχνουν πως ο γάμος σας ήταν από αμοιβαίο έρωτα και πως ήσασταν 

χαρούμενοι. Αν όμως προσπεράσω αυτά τα συναισθηματικά στοιχεία και 

σταθώ μόνο στα υλικά, οι γιατροί θα σας πουν ότι βρήκαν σημάδια 

στραγγαλισμού στον λαιμό, γρατζουνιές σαν αυτές που αφήνουν τα νύχια και 

πως όχι μόνο το παιδί ήταν ζωντανό όταν έγιναν, αλλά ήταν ζωντανό και 

αρκετή ώρα μετά…» 

Έχασε την ψυχραιμία της και ξέσπασε σε λυγμούς. Όταν ηρέμισε, ο 

δικαστής συνέχισε: 

«Έλα, λοιπόν, σκέψου. Τι έχεις να μας απαντήσεις;» 

Με μια βαριά κίνηση που φανέρωνε την κούρασή της, σήκωσε το 

μακρύ, μαύρο πέπλο της και στην θέα του προσώπου της, όμορφο ακόμα και 

τώρα που ήταν πρησμένο από το κλάμα, με τρεμάμενα χείλη και κόκκινα 

μάτια, ένα αίσθημα λύπησης απλώθηκε στο δικαστήριο και η σιωπή έγινε 

τόσο αυστηρή σαν σεβασμός. 

«Παρακαλώ συγχωρήστε με που απέφευγα τις ερωτήσεις σας όλη αυτή 

την ώρα», είπε. «Δεν μπορώ να ψεύδομαι άλλο. Αυτό το μαρτύριο είναι 

ανυπόφορο πια. Ίσως η αλήθεια με λυτρώσει. Το ομολογώ, εγώ ήμουν, ναι 

εγώ. Εγώ σκότωσα το παιδί μου». 

Ο δικαστής έκανε μια χειρονομία. Τέντωσε το χέρι της, σαν 

διαμαρτυρία για να προλάβει μια νέα κατηγορία. 

«Όμως, δεν προμελέτησα το έγκλημά μου, το ορκίζομαι πως αυτό δεν 

το έκανα. Θα σας εξηγήσω όσο πιο σύντομα μπορώ για να βάλω όσο πιο 

γρήγορα γίνεται ένα τέλος σε όλο αυτό. Για να μην ακούσω ποτέ ξανά 

κανέναν να μιλά γι’ αυτό. Ποτέ… Ποτέ… 

»Ήμουν έγκυος όταν ο άντρας μου αρρώστησε. Μέχρι τότε, δεν είχε 

ποτέ πρόβλημα με την υγεία του. Στην αρχή, νόμιζα πως ήταν μια εφήμερη 

αδιαθεσία και δεν έδωσα σημασία. Και ο ίδιος προσπαθούσε να 
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συμπεριφέρεται σαν να μην είχε κάτι το σοβαρό. Όμως, κατέληξα να 

ανησυχώ, κυρίως εξαιτίας της περίεργης συμπεριφοράς του και όχι τόσο λόγω 

της πραγματικής αρρώστιας. Ήταν πάντα καλόκαρδος και πράος, όταν όμως 

τον παρακάλεσα να μου πει τι του συνέβαινε, απάντησε νευρικά, άγρια 

σχεδόν: 

Τίποτα απολύτως. Σε διαβεβαιώνω, δεν είναι τίποτα. Μην ανησυχείς. Είμαι 

λίγο αδύναμος, τίποτα που να είναι σοβαρό. Σε λίγες μέρες θα είμαι και πάλι 

καλά. 

» Του ζήτησα να δει έναν γιατρό. Θύμωσε και έγινε βίαιος. Τον έβλεπα 

να έχει αλλάξει, να μην μου φέρεται όπως παλιά… Άρχισα να αναρωτιέμαι αν 

είχα κάνει λάθος σε όσα πίστευα για εκείνον. Ήταν δυνατόν ο χαρακτήρας 

του να ήταν τόσο διαφορετικός από όλα όσα πίστευα πως ήταν; 

» Ένα απόγευμα, αμέσως μετά το δείπνο, παραπονέθηκε για έντονους 

πόνους στο κεφάλι. Μονομιάς, τα μάτια του γυάλισαν, σηκώθηκε πάνω 

ρίχνοντας την καρέκλα του και χωρίς άλλη λέξη έπεσε στο πάτωμα 

γκρεμίζοντας τα πιάτα και τα ποτήρια. Είχε σπασμούς, άναρθρες κραυγές και 

αφροί έβγαιναν από το στόμα του. Οι υπηρέτες είχαν τρομοκρατηθεί. 

Γονάτισα δίπλα του και του μιλούσα. Δεν με άκουγε, δεν με αναγνώριζε καν. 

» Ο γιατρός που ήρθε – έφεραν τον πιο κοντινό που βρήκαν – έκανε 

μια γρήγορη εξέταση. Τώρα ξέρω πως δεν χρειαζόταν κάτι παραπάνω για να 

καταλάβει. Με ρώτησε αν είχε ξανά τέτοιες κρίσεις. 

» Αυτή είναι η πρώτη, του απάντησα. Τι μπορεί να είναι; 

» Με κοίταξε περίεργα, έκπληκτος θα έλεγα από την ερώτησή μου. 

Κούνησε το κεφάλι του και είπε ευγενικά: 

Αργά ή γρήγορα θα το μαθαίνατε. Πρόκειται για επιληψία. 

» Α! Αυτή η λέξη, η απαίσια λέξη. Ακόμα ηχεί στ’ αυτιά μου. Θυμάμαι 

πως πάντα αισθανόμουν τρόμο, αλλά και αηδία, όποτε την άκουγα. Κάποτε, 

περπατώντας στον δρόμο με τον πατέρα μου, ανάμεσα στο πλήθος, 

σταματήσαμε να δούμε τι είχε γίνει, όμως ο πατέρας μου με τράβηξε γρήγορα 

μακριά. Μην κοιτάς, είναι ένας επιληπτικός. 

»Και να, που ήταν και ο άντρας μου ένας από δαύτους… Κοκάλωσα, 

δεν άντεχα να αντικρίσω καν το καημένο πλάσμα που κείτονταν πεσμένο στο 

πάτωμα». 

«Λυπάμαι πολύ», είπε ο γιατρός, φανερά μετανιωμένος για την σκληρή 

του ειλικρίνεια. «Δεν πρέπει όμως να επιτρέψετε στην λέξη να κάνει την 

κατάσταση πιο τρομακτική από ό,τι είναι. Δεν αρνούμαι πως πρόκειται για 

μια σοβαρή μορφή ασθένειες, είναι όμως πολύ πιο κοινή από ό,τι νομίζουμε 

και δεν εγκυμονεί πραγματικούς κινδύνους για όσους λαμβάνουν σωστή 

φαρμακευτική αγωγή. Ο άντρας σας θα συνέλθει από αυτή την κρίση και 

πολύ πιθανό να μην υπάρξει άλλη για μήνες, χρόνια ακόμα. Το μόνο που 

πρέπει να σας προειδοποιήσω είναι πως για ένα διάστημα θα πρέπει να 

αποφύγετε να μείνετε έγκυος». 

«Είμαι ήδη δύο μηνών έγκυος… 

» Δάγκωσε τα χείλη του, μου έγγραψε ένα ηρεμιστικό και έφυγε. Κατά 

τη διάρκεια της νύχτας , ο άντρας μου ανέκτησε τις αισθήσεις του. Όταν με 

είδε δίπλα του, δεν τόλμησε να τεντώσει το χέρι μου να πιάσει το δικό μου, 

ούτε και εγώ όμως τόλμησα να τον αγγίξω. Ήμουν πεπεισμένη πως ήξερε για 
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την ασθένειά του εδώ και χρόνια, και πως η άρνησή του να δεχτεί θεραπεία, 

οι κακοκεφιές του, η κυκλοθυμία του, όλα πήγαζαν από τον φόβο πως 

αναπόφευκτα, στο τέλος, θα μάθαινα την αλήθεια. 

» Δεν είπα τίποτα στους γονείς μου. Ήμουν διχασμένη ανάμεσα στον 

φόβο του να αντιμετωπίσω μόνη μου την ασθένειά του ή να αποκαλύψω την 

σκοτεινή της φύση στους άλλους. Όμως, η επιθυμία να μάθω, να σιγουρευτώ, 

με κυρίευσε. Δεν ήταν δύσκολο. Οι άνθρωποι χαίρονται πάντα να διηγούνται 

τις κακοτυχίες των άλλων. Και έτσι, μέσα σε λίγες μέρες, έμαθα το ιστορικό 

της οικογένειας του συζύγου μου. 

» Ο πατέρας του πέθανε από επιληψία. 

» Ένας από τους αδελφούς του, που υποτίθεται πως πήγε στο 

εξωτερικό και δεν επέστρεψε ποτέ, ήταν έγκλειστος σε ψυχιατρική κλινική. 

» Ο άλλος αδελφός, ένας ηλίθιος που πέθανε στα είκοσι. 

» Ο άντρας μου, επιληπτικός από τα δεκατέσσερα. 

» Αυτό ήταν το φρικτό νήμα του οικογενειακού ιστορικού που 

ξετυλιγόταν μπροστά μου. Το ίδιο μόλυσμα είχε αρρωστήσει τον καθένα τους 

και τρομοκρατήθηκα στην σκέψη πως το παιδί που κουβαλούσα ίσως ερχόταν 

στον κόσμο με την ίδια κατάρα να το βαραίνει. 

» Τώρα που τα ομολογώ, νιώθω το στήθος μου να ελαφραίνει. Μπορεί 

να με καταδικάσετε ως κακή σύζυγο και ανάξια κόρη, αν αυτό σας ευχαριστεί, 

πριν να με ανακηρύξετε ως μια φόνισσα μητέρα – τι σημασία έχει; Θέλω να 

καταλάβετε πως από εκείνη την στιγμή η ζωή μου ήταν μια κόλαση. Ότι για 

βδομάδες ζούσα έναν διαρκή εφιάλτη. Μισούσα τους γονείς του άντρα μου 

που του φόρτωσαν μια τέτοια κληρονομική συμφορά, τον άντρα μου που με 

εξαπάτησε τόσο μοχθηρά και τους ίδιους μου τους γονείς που αμέλησαν την 

σημαντικότερη υποχρέωσή τους να γνωρίζουν σε ποιον με έδωσαν. 

» Παρόλα αυτά, από σεβασμό αλλά και ντροπή, δεν μίλησα. 

» Έξι βδομάδες μετά, ο άντρας μου έπαθε δεύτερη, πιο βίαιη κρίση και 

πλέον οι κρίσεις τον επισκέπτονταν όλο και πιο συχνά. Σύντομα, είχε μία – 

ακόμα και δύο – κάθε μέρα. Τίποτα δεν τον βοηθούσε. Όταν πέθανε οι 

σπασμοί του ήταν ανεξέλεγκτοι.  

» Ο θάνατός του έσβησε την πικρία μου. Με έπνιξε η θλίψη. 

Συγχώρεσα την κουρασμένη του ψυχή, ξέροντας πια πως από απέραντη 

αγάπη προσπάθησε να μου αποκρύψει την αλήθεια. 

» Οι μήνες που ακολούθησαν ήταν για μένα ασήμαντοι. Περνούσαν οι 

μέρες και εγώ είχα βυθιστεί στις σκέψεις μου, περιμένοντας την γέννηση του 

παιδιού μου.  

» Πρέπει να έκανα λάθος στους υπολογισμούς μου, γιατί ήρθε στον 

κόσμο δέκα με δεκαπέντε μέρες νωρίτερα από ό,τι νόμιζα. Αυτό εξηγεί και 

γιατί δεν υπήρχε κάποια νοσοκόμα, ή μαία ή ένας γιατρός. Δεν είχα την 

δύναμη να καλέσω βοήθεια. Όμως, η ιδέα ενός δικού μου παιδιού, που 

σύντομα θα κρατούσα στην αγκαλιά μου, με ηρεμούσε και τολμώ να πω πως 

ήμουν χαρούμενη μέσα στο μαρτύριό μου. 

» Όμως, από την στιγμή που γεννήθηκε, βίωσα ένα τρομακτικό, 

πεντακάθαρο όραμα. Σας είπα πριν λίγο ότι δεν το άκουσα να κλαίει. Ήταν 

ψέμα. Άκουσα το κοφτό, σύντομο κλάμα του και ήταν αυτό ακριβώς το κλάμα 

που τρύπησα το μυαλό μου σαν βέλος. 
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» Απαίσιες εικόνες ζωντάνεψαν μπροστά στα μάτια μου. Είδα τον 

πατέρα του με τους εφιαλτικούς σπασμούς του. Φαντάστηκα τον άλλον 

αδελφό να χτυπιέται δεμένος μέσα στον λευκό μανδύα. Τον άλλον, τον 

αφόρητο βλάκα και τον παππού, την ρίζα αυτού του επιληπτικού δέντρου. 

Είδα πεντακάθαρα ποια θα ήταν η μοίρα του παιδιού μου. Φοβόμουν εξίσου 

και όσα έβλεπα και όσα θα έβλεπα στο μέλλον. 

» Όμως, όλα αυτά δεν συγκρίνονται με όσα ακολούθησαν. Ξαφνικά, 

καθώς ένιωθα το μικρό αυτό πλάσμα να κουνιέται δίπλα μου, ένας 

παρανοϊκός φόβος ριζώθηκε μέσα μου. Προσπάθησα να με ηρεμήσω, 

λέγοντας πως το παιδί ήταν δικό μου, κατάδικό μου. Όμως, σαν μια φωνή να 

ψιθύριζε στο αυτί μου: 

Παιδί ενός τρελού! Παιδί ενός τρελού! 

» Άρχισα να φρίττω, λες και είχα μόλις αγγίξει ένα αποκρουστικό 

ερπετό. Ήταν αδιανόητο. Πώς θα μπορούσε να με καταλάβει κανείς; Μια 

μητέρα που φοβόταν το ίδιο της το παιδί. Ένα πλάσμα τόσο εύθραυστο, ίσα 

που ζούσε… Αλλά, έτσι ήταν και δεν μπορούσα να επιβληθώ σε αυτή την 

πραγματικότητα. Τραβήχτηκα μακριά του, σαν να προσπαθούσα να αμυνθώ 

απέναντι σε κάτι εχθρικό, τερατώδες. Έγειρα πάνω του. άρπαξα τον μικρό 

λαιμό που γλιστρούσε κάτω από τα δάχτυλά μου και με τεντωμένα χέρια, 

ώστε να μην μπορεί να με αγγίξει ακόμα και αν από ένστικτο αντιστεκόταν, 

το… Μίζερη κακούργα! Άθλια! Φόνισσα! Έσφιξα τα δάχτυλά μου…» 

Κατέρρευσε, έπεσε στα γόνατα και με το πρόσωπό της χωμένο στις 

παλάμες, θρήνησε: 

«Μωρό μου! Μικρό μου μωράκι… Πόσο σε φοβόμουν…» 
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Μετάφραση ΡΗΓΑ ΙΛΕΗΝ 

Συγγραφέας ΛΕΒΕΛ ΜΟΡΙΣ 

 

Μια νεαρή γυναίκα με γαλάζια μάτια 

ερωτεύεται ένα στυγνό δολοφόνο. 

Ένας εκδικητικός ευγενής, συναντά 

ξαφνικά τον εραστή της γυναίκας 

του. Ένας άντρας παρακολουθεί 

κάθε βράδυ τον ίδιο ακροβάτη, με 

μια παράξενη εμμονή καρφωμένη 

στο μυαλό του. Ένας διαρρήκτης 

συναντάει κάποιον που με τίποτε δεν 

περιμένει στο σπίτι που έχει μπει να 

κλέψει. Ένας ερωτευμένος άντρας 

δίνει το πιο τρομακτικό φιλί στην 

αγαπημένη του... 

Οι κλασσικές ιστορίες τρόμου και 

μυστηρίου του Maurice Level, πηγή έμπνευσης του θεάτρου Γκραν Γκινιόλ και 

πρωτοπόρες στο είδος τους, μεταφράζονται για πρώτη φορά στα ελληνικά. 

Στο χλωμό φως του Παρισιού, σε σοκάκια, επαύλεις, κελιά και κρυφά 

διαμερίσματα, οι πιο αναπάντεχες σκοτεινές αφηγήσεις ξετυλίγονται η μια 

μετά την άλλη. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου) 

 

"Ένα είδος από μόνο του, εδώ το ξέσπασμα των συναισθημάτων 

επιτυγχάνεται μέσα από δραματική πρόκληση, αγωνία και τρόμο". (Η. Ρ. 

Lovecraft) 

 

"Σχεδόν εκατό χρόνια μετά, δεν μπορούμε παρά να θαυμάσουμε τη μεγάλη 

τέχνη με την οποία ο Maurice Level κατασκεύαζε την πλοκή του, με πόση 

φροντίδα δημιούργησε όλες τις λεπτομέρειες. ..και με πόση μαεστρία έχτιζε το 

σασπένς). (Philippe Gontier) 

 

Βρείτε το βιβλίο και στο Goodreads. 
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