
Η Έφη είναι φίλη, Ορέστη, μ’ όλη τη σημασία της λέξης. Τη 
θαυμάζω. Κι επιπλέον βρίσκω γοητευτική την ασχήμια της. 
Μισότυφλη και ταλαιπωρημένη από την αρρώστια, σου 
μεταδίδει κέφι κι αγάπη για τη ζωή. Κουράγιο και καρτερία. 
Παίρνω δύναμη απ’ τη δύναμή της. Κοντά της γίνομαι καλύτερη 
και σφίγγεται η ψυχή μου στη σκέψη πως μπορεί να τη χάσω. 
Όμως, η Έφη έχει φιλοσοφήσει κι αυτό το ενδεχόμενο. Το 
αντιμετωπίζει με φυσικότητα, μόνη της έγνοια ο Σταύρος, ο 
άντρας της. Ένας απίστευτος έρωτας δένει το ζευγάρι. Είναι 
ίσως κι η σκιά του θανάτου που τον κρατά  λαμπερό. 

Είχαν γνωριστεί στα Καλάβρυτα, όταν η Έφη υπηρετούσε 
εκεί ως πρωτοδιόριστη καθηγήτρια Γαλλικών κι ο Σταύρος ως 
ηλεκτρολόγος της Δ.Ε.Η. Εξαιτίας μιας ηλεκτρικής βλάβης στο 
σπίτι της ένας συνάδελφος τής σύστησε τον Σταύρο. Πήγε 
εκείνος απογευματάκι μετά τη δουλειά, επιδιόρθωσε τη βλάβη, 
τον κέρασε η Έφη κανταΐφι φτιαγμένο απ’ τα χέρια της –
ειδικότητά της τα γλυκά ταψιού– έπιασαν την κουβεντούλα, 
σουρούπωσε, είχε ξεσπάσει στο μεταξύ δυνατή βροχή. Η Έφη 
έστρωσε τραπέζι για δυο. Λαχανοντολμάδες του σέρβιρε, και 
του Σταύρου του φαινόταν πως ποτέ του δεν είχε γευτεί 
νοστιμότερους. Έβαζαν κάτω ακόμη και της μάνας του. 

Ο Σταύρος έφυγε γύρω στις δέκα σιγοτραγουδώντας στο 
ψιλόβροχο με τη δανεική ομπρέλα της Έφης, χρώματος 
πορτοκαλί. Σκοτάδι κι ερημιά έξω, κανείς δεν πρόσεξε τη 
γυναικεία ομπρέλα. Την επόμενη ημέρα τής την επέστρεψε  και 
ξανάφαγε κανταΐφι. Αυτό ήταν. Κόλλησαν.  

Ήθελαν να παντρευτούν γρήγορα, να μη δίνουν λαβή σε 
κουτσομπολιά, όμως ο Σταύρος ήταν κατά το νόμο έγγαμος. 
Νεαρός είχε παντρευτεί μια γυναίκα πολύ μεγαλύτερή του λόγω 
εγκυμοσύνης. Άτυχος γάμος, φαινόταν από την αρχή, το ζευγάρι 
αταίριαστο, η σύζυγος ζηλιάρα, τυραννική κι αρπακτική. Άντεξε 
ο Σταύρος δεκαοχτώ ολόκληρα χρόνια για το χατίρι του 
μοναχογιού τους, μετά ζήτησε διαζύγιο. Η γυναίκα αρνήθηκε. 
Έτσι εκείνος έφυγε. Όχι μόνο από το σπίτι του αλλά και από τη 
Λάρισα, τον τόπο του. Όσο κι αν το λαχταρούσε, σπάνια έβλεπε 



το γιο του, γιατί η μάνα είχε βάλει τα δυνατά της, να ενσταλάξει 
το δικό της μίσος στην ψυχή του παιδιού. Στην αρχή υπέφερε 
πολύ, μετά συνήθισε κάπως.         

Η Έφη δεν έδινε δεκάρα αν παντρεύονταν ή όχι. Είτε έτσι 
είτε αλλιώς θα γερνούσαν μαζί. Τον πήγε στους γονείς της. 
Καταχάρηκαν. Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι άνθρωποι! 
Εμφανίσιμος ο γαμπρός και να ’χει τέτοια λατρεία στην Έφη 
τους! Όταν όμως πληροφορήθηκαν ότι ο Σταύρος ήταν 
«αλύτρωτος», έτσι έλεγαν όσους δεν μπορούσαν να πάρουν 
διαζύγιο, φαρμακώθηκαν. Αχ, ο κόσμος! Τι θα ’λεγε ο κόσμος! 
Όμως, η επιμονή της Έφης και βέβαια η σκέψη πως κι  ενάρετη 
η κόρη τους δύσκολα θα έβρισκε σύζυγο, τους οδήγησε σε 
συνθηκολόγηση. Έτσι, έγιναν οι δυο τους ζευγάρι, κρατώντας 
όμως τα προσχήματα και χωριστά σπίτια, για να μη δίνουν λαβή 
σε περισσότερα ακόμη σχόλια. Άλλωστε, ήταν ανήκουστο να 
συζεί μια ανύπαντρη γυναίκα, ακόμη χειρότερα, αν ήταν 
εκπαιδευτικός. Πεινούσαν όμως ο ένας για τον άλλον κι έτσι τα 
Σαββατοκύριακα τα περνούσαν σε κάποιο ξενοδοχείο της 
Πάτρας. Δεν μπορούσαν να ξεκολλήσουν, σε βαθμό να 
σηκώνονται απ’ το κρεβάτι μόνο για να τσιμπήσουν κάτι. Όσο κι 
αν προσπαθούσαν να μην προκαλούν, το κουτσομπολιό 
φούντωνε. Λάδι στη φωτιά έριχνε η ασκήμια της Έφης. Πώς τα 
είχε καταφέρει να ξετρελάνει τον Σταύρο; Με μάγια; Με τις 
κρυφές της χάρες; Μέγα μυστήριο!  

Η Έφη, στα εξήντα της πλέον, σίγουρα δεν πολυξεχωρίζει 
από τις κάποτε όμορφες συνομήλικές της. Από εκείνες ο χρόνος 
έκλεψε ό,τι η ίδια δεν είχε ποτέ της. Ήταν, έλεγε, φτυστή ο 
ασχημάντρας ο πατέρας της, ο ψυχοπονιάρης, ο αξιαγάπητος. 
Από την ωραία μάνα της τίποτε δεν είχε πάρει. Η ωραία λάτρευε 
τον άσχημο, ανταποδίδοντάς του τη δική του λατρεία. 
Καπετάνιος ο πατέρας της έλειπε πολύ κι επέστρεφε όλο δώρα 
και χαμόγελα. Άνοιγαν τότε το σπίτι, άρχιζαν τα τραπεζώματα 
και τα γλέντια. Άρχιζαν κι οι έξοδοι. Θέατρο, κινηματογράφος, 
ταβέρνες, εκδρομούλες.  



Μικρό κοριτσάκι η Έφη είχε κατά τύχη κρυφακούσει τον 
καπετάνιο, να ευχαριστεί τη γυναίκα του για τα ευτυχισμένα 
χρόνια που είχε ζήσει μαζί της. Είχε γεμίσει χαρά. Το βράδυ, 
στην προσευχή της, είχε παρακαλέσει ν’ αξιωθεί κι αυτή έναν 
τέτοιο έρωτα. Και εισακούστηκε! 

Εφτά χρόνια εραστές με τον Σταύρο έπαιρναν 
προφυλάξεις μην τυχόν και συμβεί η εγκυμοσύνη, που κατά 
βάθος τόσο λαχταρούσαν. Όταν επιτέλους λυτρώθηκαν δια 
νόμου οι «αλύτρωτοι» και παντρεύτηκαν, το μωρό αρνήθηκε να 
έρθει. Αντί για εκείνο, ήρθε η αρρώστια και τη χτύπησε 
ανελέητα. Ήταν με το ένα πόδι στον τάφο, όταν γιατρός της τής 
πρότεινε, σαν έσχατη προσπάθεια, μια πειραματική, γονιδιακή 
θεραπεία δοκιμασμένη σε ποντίκια. Ίσως γιατρευόταν, αλλά 
οπωσδήποτε θα υπηρετούσε την επιστήμη και την 
ανθρωπότητα. Η Έφη νοιαζόταν και για την επιστήμη και την 
ανθρωπότητα, αλλά λαχταρούσε να πεθάνει ήσυχα, μακριά από 
γιατρούς και νοσοκομεία. Ο Σταύρος ήταν σύμφωνος. 

Το σπίτι στο χωριό τούς το είχε από χρόνια παραχωρήσει, 
για καλοκαιρινές διακοπές, ένας φίλος τους που ζούσε στην 
Αθήνα, με αντάλλαγμα να το συντηρούν. Αποφάσισαν να 
εγκατασταθούν εκεί.  
         Πέρασε ο πρώτος χρόνος κι η Έφη ήταν ζωντανή. Κι ο 
δεύτερος. Κι ο τρίτος. Εφτά χρόνια ζει και βασιλεύει εδώ επάνω, 
μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει. Πολλοί φίλοι και συγγενείς από την 
Αθήνα τη νομίζουν μακαρίτισσα κι όταν μαθαίνουν πως δεν 
είναι, πέφτουν απ’ τα σύννεφα! Ξεκαρδίζεται η Έφη με το 
πάθημά τους, μέχρι που της κόβεται η ανάσα. Να, τις προάλλες 
είχε όρεξη να πάρει στο τηλέφωνο μια παλιά συνάδελφό της, 
μα μόλις είπε τ’ όνομά της, η άλλη έχασε τη λαλιά της. Όταν την 
ξαναβρήκε, ψιθύρισε ξεψυχισμένα:  
       «Συγγνώμη Έφη, αλλά ζεις;»  

Τη διαβεβαίωσε πως ζει και βασιλεύει κι από τότε το  
τηλέφωνο κουδουνίζει ασταμάτητα. Της τηλεφωνούν και 
άγνωστοι, που έχουν πληροφορηθεί την ιστορία της. Είναι οι 
ίδιοι καρκινοπαθείς ή κάποιος συγγενής τους και ζητούν να 



μάθουν το μυστικό της επιβίωσής της. Η Έφη θέλει να τους 
ικανοποιήσει, αλλά δεν το ξέρει. Μήπως είναι το νεράκι από τη 
βουνίσια πηγή; Ο αέρας; Η ησυχία; Μήπως τα άγρια χόρτα και 
τα λαχανικά που καλλιεργεί ο Σταύρος στο περιβόλι; Η εξοχή 
γενικώς;   

«Μπορεί να είναι και οι προσευχές σου, Έφη», της λέει ο 
Σταύρος. Η Έφη διαμαρτύρεται. Ποτέ δεν έχει παρακαλέσει για 
τον εαυτό της. Ποτέ! Μόνο ευχαριστεί.     
           Έξω η Έφη χρειάζεται βοήθεια, αλλά μέσα στο σπίτι 
κινείται με σβελτάδα και σιγουριά. Δεν είμαι σίγουρη αν 
ξεχωρίζει τα χαρακτηριστικά του προσώπου μου ή αν με 
αναγνωρίζει από τη φωνή, τη μυρωδιά ή κάτι άλλο. Πάντως, τα 
τερλίκια που μου έχει πλέξει, έχουν υπέροχο σχέδιο. Πώς τα 
κατάφερε; Μετρώντας, λέει, τους πόντους. Δεν είναι 
απαραίτητο να βλέπει. Μου πλέκει κι ένα ριχτάρι με νήματα, 
που της έχουν περισσέψει. Πλέκει συνέχεια κι ευλογεί τη γιαγιά 
της, που της έμαθε. Όσο όμως τα μάτια της ήταν γερά, πού 
καιρός για πλέξιμο.   
        Στης Έφης φιλοξενήθηκα μέχρι να ετοιμαστεί το σπίτι μου. 
Σου το έχω πει, θαρρώ, άντρα μου. Συγκατοίκησα μαζί της και 
με τον Σταύρο και γίναμε αδέλφια. Είχαμε χρόνο ν’ ανοίξουμε 
τις καρδιές μας, να πούμε τις ιστορίες μας, να δεθούμε και ν’ 
αγαπηθούμε. Χρειάζεται χρόνο η αγάπη. Δίχως χρόνο η αγάπη 
μένει λειψή.  
        Ο Σταύρος είναι δουλευταράς και γνωρίζει τα πάντα, ό,τι 
δηλαδή έχει σχέση με την οικοδομή, όχι μόνο τα ηλεκτρολογικά. 
Με βοήθησε πολύ με το σπίτι.  
      Πώς θα της φανεί της Έφης, να μάθει πως ο κυρ-Ανέστης  
θεωρεί ότι δεν τρύπωσε στο κρεβάτι μου εξαιτίας της; Θα μείνει 
μ’ ανοιχτό το στόμα και μετά θα βάλει τα γέλια.  
       «Βρε τον φουκαρά, τον αρχιψεύταρο» θα πει. Και δεν θα 
του κρατήσει κακία.     
 

                                                                              


