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Αυτή, τώρα

ΟΤΑΝ τις νύχτες ζοριζόταν, ανέβαινε στη στέγη και
φύλαγε το σπίτι. Έπαιρνε τη μορφή πουλιού για να

μην τρομάζει τα ζωντανά. Στεκόταν πάνω στον καβα-
λάρη και παρατηρούσε τις μάχες που δίνονταν σε έδα-
φος και αέρα. Η νύχτα ήταν γεμάτη τέτοιες μάχες, ζωής
και θανάτου. Με τη γατίσια όρασή της διέκρινε τα πά-
ντα σε μεγάλη απόσταση, μέσα στο σκοτάδι, τόσο καλά
όσο και με το μονοκιάλι που είχε αγοράσει από τους
Πόντιους στη λαϊκή, ρισκάροντας αν έλεγαν την αλή-
θεια –πως ήταν του ρώσικου στρατού κι έβλεπε μυρ-
μήγκι στα δέκα χιλιόμετρα–, αφού ήταν μέρα και δεν
μπορούσε να επιβεβαιώσει τα λεγόμενα του πωλητή.

Εκείνη πάντως μ’ αυτό το κιάλι είχε δει στο απέναντι
βουνό, απόσταση εφτά αντιλάλων, κάποιον που έκλεβε
νυχτιάτικα μήλα από έναν οπωρώνα –σίγουρος ότι δεν
τον έβλεπε κανείς– κι ένα ζευγάρι που ερωτοτροπούσε





με πάθος, μάλλον παράνομα, αλλιώς τι χρεία είχε να φι-
λιέται και να χαϊδολογιέται νύχτα πάνω στα πούσια.

Παινεύτηκε στο καφενείο του χωριού γι’ αυτό το κιά-
λι και τιμωρήθηκε, αφού μπήκαν στο σπίτι, άνοιξαν με
μια γερή κλοτσιά με άρβυλο, το λαστιχένιο αποτύπω-
μα-γραμματόσημο στους καπλαμάδες της πόρτας –που
αν καλούσαν τον Σέρλοκ Χολμς, αν, θα μπορούσε να
βρει σε ποιον ανήκε–, και πήραν μόνο το κιάλι κι ένα
παλιό κασετόφωνο για ξεκάρφωμα.

Από τότε τις νύχτες ανέβαινε στη στέγη και φύλαγε
το σπίτι. Έπαιρνε τη μορφή λευκής κουκουβάγιας, για
να μην τη φοβούνται τ’ άλλα πουλιά. Τα τσακάλια δεν
ξεγελιούνταν, αλλά δεν της έδιναν σημασία. Πατούσαν
απαλά, κι αν είχε χιονίσει άφηναν όμορφα ίχνη στο χιό-
νι, κι ανταγωνίζονταν τις αλεπούδες και τα κουνάβια, κι
όλα μαζί έψαχναν για τις φωλιές των μικρών ποντικών
των αγρών, έσκαβαν για να ξεσκεπάσουν τα λαγούμια
τους και να βουτήξουν τα ποντικάκια. Οι άνθρωποι έ-
βρισκαν το πρωί σκαμμένες γούβες στα χωράφια τους
σαν τρύπες του γκολφ, μόνο που αυτές έκρυβαν δρά-
ματα.

Τώρα, εδώ στην πόλη, δεν έχει στέγη για ν’ ανέβει,
διατηρεί όμως τη νυχτερινή γατίσια όρασή της και τη
σκυλίσια ακοή της, που διακρίνει τους ήχους και τους ξε-
χωρίζει με αξιοσημείωτη ευκρίνεια. Μπορεί να κινείται
με άνεση μέσα στο σκοτάδι, ν’ αποφεύγει τις γωνίες των
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επίπλων, το πρέκι της πόρτας, τα πόδια της πολυθρόνας
που εξέχουν.

Έχει όλα τα φώτα του σπιτιού σβηστά, μόνο ο δημο-
τικός φωτισμός γλιστράει μέσα από τα κενά που αφή-
νουν τα ξύλινα ρολά των παραθύρων. Παντζούρια ερμη-
τικά κλειστά, διπλοκλειδωμένη η εξώπορτα, η αλυσίδα
σφιχτά στη θέση της, δυο αμπάρες ασφαλίζουν όσο κα-
λύτερα γίνεται, εδώ δεν έχει να φοβάται τις αλεπούδες,
τα τσακάλια, τα φίδια ή τα φαντάσματα της εξοχής, εδώ
φοβάται τους ανθρώπους. Επικίνδυνη περιοχή, κλοπές
και λεηλασίες κάθε τόσο, συμμορίες που μπουκάρουν
στα σπίτια κι απειλούν ανήμπορους γέροντες για δυο
ευρώ. Έχει κάνει από ανάγκη τη νύχτα μέρα, από υ-
περβολικό φόβο, από εμμονή που αγγίζει τον πανικό, ό-
τι το βράδυ κάποιος θα μπει για να κλέψει ή και να τη
σκοτώσει.

Μεσάνυχτα περασμένα, κι αυτή, η Ελένη, κάθεται στη
φθαρμένη μπερζέρα, που ανήκε στον προηγούμενο ιδιο-
κτήτη του διαμερίσματος, όπως και αρκετά από τα πα-
λιομοδίτικα έπιπλα – τα είχε αφήσει ο γιος του συχωρε-
μένου, και πωλητής του διαμερίσματος, με την παρά-
κληση να τα πετάξει εκείνη, επειδή αυτός είχε έρθει από
το εξωτερικό μόνο και μόνο για την πώληση, κι έπρεπε
επειγόντως να επιστρέψει.
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Λυπήθηκε τα ωραία έπιπλα η Ελένη, τον μπουφέ με
τα γυαλικά και τις πορσελάνες, τα βιβλία με τα ωραία
χρωματιστά καλύμματα, όμορφα τακτοποιημένα οριζό-
ντια και κάθετα σε μια βιβλιοθήκη με τζαμένιες πόρτες,
τον πολυέλαιο από πράσινη οπαλίνα, την μπερζέρα με
την γκρενά ταπετσαρία, και τα κράτησε. Δεν το ομολό-
γησε στον εαυτό της, αλλά αυτά τα έπιπλα, σύμβολα
μιας μεγαλοαστικής τάξης, ήταν σαν να την αναβάθμιζαν
κοινωνικά.

Στενοχωρέθηκε που κατέβασε, με τη βοήθεια των
μεταφορέων, το ωραίο διπλό κρεβάτι από καρυδιά –με
τίποτα δε θα κοιμόταν στο κρεβάτι όπου είχε ξεψυχήσει
ο προηγούμενος ιδιοκτήτης–, τον καναπέ και το στρογ-
γυλό τραπέζι, επειδή έπιαναν πολύ χώρο. Ούτε ώρα δεν
πέρασε μέχρι να εξαφανιστούν απ’ το πεζοδρόμιο τα έ-
πιπλα, μάλιστα είχε την εντύπωση ότι ορισμένα από
αυτά τα είχαν πάρει οι ίδιοι οι μεταφορείς, αλλά δεν ή-
ταν βέβαιη, επειδή εκείνη την ώρα αυτή τακτοποιούσε
τα δικά της φτωχικά και λιτά υπάρχοντα.

Ξαγρυπνά ακούγοντας ραδιόφωνο, αρκετά δυνατά,
ώστε ο ήχος του να φτάνει ως το διάδρομο της πολυκα-
τοικίας, αν κάποιος έχει στήσει αφτί στην εξώπορτα
και κρυφακούει.

Γνωρίζει την μπάντα του τρανζίστορ απ’ έξω και βρί-
σκει τους σταθμούς στα σκοτεινά, σαν μονοπάτι με ση-
μαδεμένες τις στάσεις που πρέπει να κάνει. Ξεκινάει το
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ψάξιμο από τ’ αριστερά, άκρη άκρη, πιο αριστερά δεν
πάει η βελόνα. Λαϊκό τραγούδι, ξένο τραγούδι, ο σταθ-
μός της καλής εκκλησίας, που δεν τρομάζει με κηρύγ-
ματα για θανάσιμες αμαρτίες κι αντίστοιχες ποινές, για
βδελυρές πράξεις, για ένα θεό τιμωρό κι άσπλαχνο, όχι,
όχι τέτοια, δεν τ’ αντέχει, και γρήγορα προσπερνάει τον
επόμενο σταθμό, της σκληρόκαρδης εκκλησίας, αλλά και
τον κυβερνητικό σταθμό –εκεί όλα βαίνουν καλώς πά-
ντα, η οικονομία έχει ανακάμψει, η ανεργία μειώνεται, η
εγκληματικότητα έχει παταχθεί–, μουσική, μουσική,
μουσική, κι επιτέλους φτάνει εκεί που ήθελε εξαρχής, ε-
κεί που θα μπορούσε να έχει πάει απ’ την αρχή χωρίς
να ψάχνει στα τυφλά, αλλά είναι πάντα ανοιχτή σε μια
έκπληξη, σε κάτι αναπάντεχο, που δεν περιμένει αλλά
μπορεί να της αρέσει, και είναι η μοναδική έκπληξη που
αντέχει, επειδή γενικώς απεχθάνεται το απρόσμενο.

Η αγαπημένη της εκπομπή «άνοιγε» τα μικρόφωνα,
όπως έλεγε ο ταλαντούχος παραγωγός – αν και δεν του
ταίριαζε αυτός ο προσδιορισμός, αφού στην πραγματι-
κότητα τσίγκλιζε και ωθούσε τους ακροατές του σε κά-
τι που ήταν από σουρεαλιστικό έως παράλογο θεατρικό
παιχνίδι.

Δεν ήταν η μοναδική εκπομπή που έδινε λόγο στους
ακροατές· υπήρχαν και δυο τρεις αθλητικού περιεχομέ-
νου –όπου γίνονταν καβγάδες ολκής, και οι άνθρωποι θυ-
μόντουσαν πάσες, γκολ και πέναλτι, ονόματα παικτών
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και διαιτητών, φάσεις που είχαν συμβεί πριν από δε-
καετίες–, μία πολιτικού ενδιαφέροντος με άλλου είδους
διαξιφισμούς και ακόμα δύο με ρομαντική διάθεση και
αφιερώσεις παλαιών τραγουδιών. Αυτή όμως, η Ελέ-
νη, είχε αγκιστρωθεί στη συγκεκριμένη εκπομπή. Την
ξάφνιαζε ο μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων, που τηλε-
φωνούσαν απ’ όλες τις άκρες της χώρας, αντάλλασσαν
χαιρετίσματα, είχαν δημιουργήσει φιλίες μεταξύ τους
και με τον παραγωγό, που ήξερε όχι μόνο τους ίδιους
αλλά και το σόι τους και ρωτούσε: «Τι κάνει η κυρά;»,
«Το παιδί πέρασε στις πανελλαδικές;», «Βγήκε απ’ το
νοσοκομείο ο πατέρας;»

Η Ελένη, που δεν άκουγε παθητικά την εκπομπή, είχε
διαχωρίσει τους ακροατές σε δύο μεγάλες κατηγορίες:
στους επαγγελματίες, που το ’χε φέρει η ανάγκη να δου-
λεύουν νύχτα –ταξιτζήδες, νταλικέρηδες, σεκιουριτάδες,
φουρνάρηδες, ναυτικούς και νοσοκόμες–, κι απ’ την άλ-
λη, σ’ αυτούς που αποκαλούσε «μοναχικές ψυχές», κα-
τηγορία στην οποία έβαζε και τον εαυτό της.

Της άρεσαν τα ευφάνταστα ψευδώνυμα που χρησιμο-
ποιούσαν κι έδειχναν χιούμορ, αυτοσαρκασμό και ειρω-
νεία, γοητευόταν από μια αυθεντική λαϊκότητα, από ένα
είδος ανθρώπων που δεν είχε σχεδόν ποτέ τη δυνατότητα
να συναντήσει. Με το σκυλίσιο αφτί της, το τόσο ασκη-
μένο, ξεχώριζε τις φωνές πριν καν προλάβουν να δώ-
σουν το ψευδώνυμό τους. Η χροιά, ο τόνος, η ένταση, της
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το μαρτυρούσαν από τις πρώτες συλλαβές. Ξεχώριζε
τις αποχρώσεις και τη φθαρμένη ντοπιολαλιά, τα βαριά
λάμδα του βορρά, το παχιά χι της Κρήτης, τις ναζιάρι-
κες ή τις λαϊκές ακατέργαστες φωνές.

Ήταν φανατική ακροάτρια της εκπομπής η Ελένη,
την παρακολουθούσε ανελλιπώς εδώ κι ενάμιση χρόνο,
χωρίς να λείψει καμιά νύχτα, και δεν άλλαζε σταθμό ού-
τε στα δελτία ειδήσεων ή στις διαφημίσεις που μεσολα-
βούσαν, εκεί, πιστή και διαρκώς συντονισμένη. 

Δεν είχε μπει όμως ποτέ στον πειρασμό να τηλε-
φωνήσει και να συμμετάσχει ενεργά, όπως τόσοι άλλοι,
κι ούτε λόγος για ηλεκτρονικά μηνύματα, αφού δεν εί-
χε και μεγάλη σχέση με τις νέες τεχνολογίες. Αυτή α-
νήκε στη σιωπηλή πλειοψηφία, στους χιλιάδες –όπως
υπέθετε– ακροατές που άκουγαν μόνο ή απαντούσαν
νοερά.

Εκείνη τη βραδιά είχαν βγει οι τακτικοί ακροατές, αυ-
τοί που τηλεφωνούσαν μέρα παρά μέρα, κι έστελναν
χαιρετίσματα στους ραδιοφωνικούς τους φίλους. Είχε
βγει η «Πρασινομάτα», μια νέα γυναίκα, όπως μαρτυ-
ρούσε η φωνή της, που ακκιζόταν, έκανε τσαλίμια, έδει-
χνε ότι ήταν διαθέσιμη –περιέγραφε τι φορούσε, πότε
μια ρόμπα και πασουμάκια, και πότε το μπουρνούζι
της, αφού είχε μόλις μπανιαριστεί–, έστελνε φιλιά και
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