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Αναπαραγωγή σε εξέλιξη (II) 

 

(Αχγνπζηνο 1978) 

 

 

   «Ήξζαηε κηζή ψξα λσξίηεξα. Αλ ζέιεηε, πεξηκέλεηε ζην 

ζαιφλη θη φηαλ ζα είλαη έηνηκνο ν γηαηξφο, ζα ζαο 

θσλάμσ», είπε ε λνζνθφκα-γξακκαηέαο ηνπ γπλαηθνιφγνπ, 

κ΄ έλα πιεζπληηθφ επγελείαο κάιινλ ππνηηκεηηθφ ζηε 

ρξνηά θαη κ’ έλα βιέκκα πνπ μεπεξλνχζε, θαηά πνιχ, ηα 

φξηα ηεο πεξηθξφλεζεο. 

      Ζ Λέλα, αγλή θαη ππάθνπε ζηηο επηηαγέο κηαο 

απάλζξσπεο θαη αδηθαίσηεο εζηθήο, γέκηζε ελνρέο θαη 

δάθξπα πνπ έπλημε. Κάζηζε ζε κηα απφ ηηο δεξκάηηλεο 

πνιπζξφλεο. Σν ιεπθφ ζαιφλη κε ηα καχξα, αηρκεξψο 

νξζνγψληα έπηπια, αλαπαξηζηνχζε ζην ρξηζηηαληθφ κπαιφ 

ηεο, ην Θεφ θαη ην δηάβνιν. Σν Καιφ θαη ην Καθφ.  

      Μηα παξηίδα ζθάθη, πνπ  αθφκα παηδφηαλ ρσξίο λα έρεη 

θξηζεί, απ’ ηηο δχν «ππεξδπλάκεηο» ζην θεθάιη ηεο, 

αληηθαηνπηξηζκέλε πιένλ,  ζε έλα πξαγκαηηθφ ρσξνρξφλν. 

Βξηζθφηαλ ζε κηα ζθαθηέξα, φπνπ πεξίκελε ην ληθεηή λα 

ηεο δείμεη ηνλ επφκελν πξννξηζκφ ηεο. Ίζσο λα ήηαλ θη 

απηφο, έλα άιιν δσκάηην, ίδην κ’ απηφ. Χσξίο ρξψκαηα. 

Ίζσο ιίγν κεγαιχηεξν, αζπξφκαπξν πάιη, αιιά κε κηα 

θειίδα  αίκαηνο ζην πάησκα γηα παξαθσλία. Ίζσο, εληέιεη, 

λα άιιαδαλ νη πφιεηο, νη επαξρίεο, νη ρψξεο, νιφθιεξε ε 

γεσγξαθία, αιιά ην αζπξφκαπξν δσκάηην λα έκελε 

απαξάιιαρην θη απηή ε παξηίδα λα ζπλερηδφηαλ θάζε κέξα 

ζην γεκάην θαινζχλε κπαιφ ηεο, σο απφδεημε ηεο 

βιαθείαο, πνπ κπνιηάδνπλ θάπνηνη ηεξσκέλνη, ζηνπο 

ιεζκνλεκέλνπο αλζξψπνπο. 

      Σνλ ηαχξν, ηνλ γλψξηζε φηαλ ήηαλ 22 ρξνλψλ, ζ’ έλα 

ςηιηθαηδίδηθν. Απνθακσκέλε απ’ ηε δνπιεηά ηεο, ζ’ έλα 

εξγνζηάζην παξαζθεπήο θαξκάθσλ, εθείλν ην απφγεπκα 

πήγε λα αγνξάζεη ην «ΡΟΜΑΝΣΕΟ», γηα λα μεραζηεί ιίγν 

απ’ ηηο ζθνηνχξεο ηεο. Ζ κεηαθπζηθή αληίζεζε ηεο 
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ιαηξείαο γηα ηε δσή θαη ηεο πάιεο ηνπ θησρνχ αλζξψπνπ 

κε ηηο άραξεο κλήκεο πνπ απηή ηνπ ραξίδεη, ήηαλ 

νπζηαζηηθά ε αηηία ηεο πξψηεο ηνπο ζπλνκηιίαο. 

-Γηαηί ην δηαβάδεηο απηφ; 

-Γηα λα μερληέκαη, απάληεζε αθνπιηζηηθά, κε ηα 

θνπξαζκέλα, θαζηαλά ηεο κάηηα λα ιάκπνπλ. 

     Ο ηαχξνο, ξσηψληαο ηε, είρε πάξεη ην βινζπξφ ηνπ 

χθνο, θξαηψληαο ην  λφκηκν, πιένλ, «ΡΗΕΟΠΑΣΖ» θαη 

ηελ ζηγνπξηά ηεο γλψζεο, ηεο «ηζηνξηθήο αιήζεηαο» πνπ 

απηφο απέπλεε. Ζ απζηεξφηεηά ηνπ δηαιχζεθε έπεηηα απφ 

απηή ηε καηηά θαη δε κπφξεζε θαλ, λα ςειιίζεη θάηη ηεο 

πξνθνπήο. 

     αλ ζπλσκνηηθφ ξαληεβνχ αληαιιαγήο ζχληνκσλ,  

παξφκνησλ ζηηρνκπζηψλ,  έκνηαδε ε επφκελε θαη νη 

κεζεπφκελεο εκέξεο. Πξνθαηαζθεπαζκέλεο αηάθεο ζην 

κπαιφ ηνπ θαζελφο, απ’ ην πξνεγνχκελν βξάδπ, γηα λα 

είλαη εχζηνρεο θαη εληππσζηαθέο. Μέρξη πνπ ηειηθά ε 

Λέλα, θαηάθεξε λα μεγιηζηξήζεη απ΄ ηελ πξνζνρή ησλ δχν 

επηηεξεηψλ ηεο. Οη αδεξθνί ηεο, δνχζαλ ζαλ εξαζηηέρλεο 

αζηπλνκηθνί, αθνζησκέλνη πξνζηάηεο ηεο ηηκήο ηεο , πνπ 

βξηζθφηαλ ζηα ζθέιηα ηεο θαη ηεο δηθήο ηνπο, πνπ θεηηφηαλ 

αζηξαθηεξή ζην κέησπφ ηνπο. Απίζηεπην ην πνπ ηνπνζεηεί 

ε νξζνδνμία, ηελ αμηνπξέπεηα φισλ ησλ δχζηπρσλ 

πιαζκάησλ, αλάινγα κε ην θχιν. 

         Έπεηηα απφ έμη θηφιαο κήλεο, παληξεχηεθαλ θαη ε 

καθξά αλακνλή ηεο «πξψηεο λχρηαο», ηνπο κεηέηξεςε 

εξσηηθά, ζε δπν μαλακκέλα θνπλέιηα. Σα δπν πξψηα 

ρξφληα θη φηαλ ν ζειεληαθφο θχθινο ην επέηξεπε , ηα ξνχρα 

ηα θνξνχζαλ κφλν ζηε δνπιεηά ηνπο. Ζ Λέλα είρε πάςεη λα 

κηζεί ην ζψκα ηεο. Δίρε γίλεη γπλαίθα. Ο ηαχξνο δε 

πεξλνχζε πηα απ’ ηα θαθελεία γπξλψληαο απ’ ηηο 

νηθνδνκέο. ληαο κπαηίξηα θαη νη δπν, πεξίκελαλ φηη κε 

δνπιεηά θαη κφλν κε δνπιεηά, ε αλάγθε ζα παξακέξηδε γηα 

λα θηηάμνπλ ηε δσή ηνπο, λα θάλνπλ θη έλα παηδί θαη 

«βιέπνπκε»… 
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    Αληίζεηα κε φ,ηη πξνζδνθνχζαλ, ε κπξσδηά ηεο 

καηαηφηεηαο ησλ θφπσλ ηνπο, άξρηζε λα ηνλίδεη ηηο 

δηαθνξέο ηνπο. 

     Ο ηαχξνο, κεγαισκέλνο ζαλ νξθαλφο, δε κπνξνχζε λα 

ζκίμεη εχθνια κε ηε πξαγκαηηθφηεηα. α ην παππνχ ηνπ, 

έςαρλε κηα νπηνπία, δηαηεξψληαο κηα παηδηθφηεηα πνπ ζε 

ζπλζήθεο έγγακνπ βίνπ, ηνλ θαζηζηνχζε «αλεχζπλν» θαη 

αθαηάιιειν γηα νηθνγελεηάξρε. Γελ αηζζαλφηαλ ξίδεο θη 

νχηε κπνξνχζε λα ππνθαηαζηήζεη ηνπο αιαληάξεδεο 

θίινπο ηνπ, κε κηα ζπληεξεηηθή νηθνγέλεηα, φπσο ηεο 

γπλαίθαο ηνπ. Άξρηζε λα ηνπο αλαδεηεί θη απηνχο θαη ηελ 

πξνεγνχκελε δσή ηνπ, φηαλ ζπλεηδεηνπνίεζε πσο δε 

κπνξνχζε λα αλήθεη θάπνπ, κε φξνπο πνπ ηνλ θφβηδαλ.  Ο 

θινηφο ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο, άξρηζε λα  ηνλ πλίγεη. 

Έθηαζε ζην ζεκείν, λα κε κπνξεί λα γπξίζεη ζπίηη, αλ δε 

καζηνχξσλε πξψηα, φπσο νη ξεκπέηεο θη φινη νη θπγάδεο 

ηεο θαλνληθφηεηαο, πνπ δίπια ηνπο είρε αλδξσζεί. Γελ 

εξεκνχζε αιιηψο. 

      Πίζηεπε πσο ν γάκνο, ηνπ δεηνχζε λα «ελειηθησζεί» 

φπσο ζέινπλ νη άιινη. ρη ζαλ έλα παηδί πνπ κεγάισζε 

θξπκκέλν ζηε θαληαζία ηνπ θη άληεμε ηηο πίθξεο ηνπ, 

αληιψληαο δχλακε απ’ ηηο πεξηπέηεηεο ηνπ Σνκ ψγηεξ θη 

ειπίδα απ’ ηνπο πξνθεηηθνχο κχζνπο ηνπ Ηνπιίνπ Βεξλ. 

Σψξα, χζηεξα απφ ηφζεο ζηελνρψξηεο, δηθαηνχηαλ θάηη 

θαιχηεξν γηα λα απνθηήζεη επηηέινπο ηε ςπρηθή ηνπ 

γαιήλε. ρη άιινο αγψλαο γηα ζθέηε επηβίσζε. Απηφ 

ζθεθηφηαλ κέζα ζηελ απειπηζία πνπ ηνπ έθεξλε ε ζεκαζία 

ηεο ιέμεο «νηθνγέλεηα». Γειαδή θη άιινπο αλζξψπνπο λα 

εμαξηψληαη απφ απηφλ. 

       Γελ είρε ηδέα έσο ηφηε, ην πφζν απηαξρηθφο κπνξνχζε 

λα γίλεη, γηαηί φιεο νη απνθάζεηο πνπ είρε πάξεη ζην 

παξειζφλ, αθνξνχζαλ κφλν εθείλνλ. Γε γλψξηδε ηί ζα πεη 

αληίινγνο ζηε πξνζσπηθή ηνπ δσή, νχηε είρε ηξφπν λα 

θάλεη ηε Λέλα λα ηνλ θαηαιάβεη. 

   Ήηαλ δχν δσέο πνπ ν έξσηαο θαη ν γάκνο, ζήκαηλαλ 

αξρηθά ην ίδην πξάγκα θαη δίρσο πνηέ λα πξνιάβνπλ λα 
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ζεθψζνπλ ην θεθάιη απ’ ηελ αλάγθε, είραλ ελσζεί γηα 

πάληα. Γελ ήμεξαλ, αιιά θαη φπσο δηαπίζησλαλ ζηε 

πνξεία, δελ είραλ πνηέ ην ρξφλν λα γλσξίζνπλ ε κία ηελ 

άιιε. 

    Ζ Λέλα ήζειε απ’ ηελ αξρή έλα παηδί, φκσο ν ηαχξνο 

αθφκα θαη ζηα δπν, πξψηα, ξφδηλα ρξφληα ηνπο, αηζζαλφηαλ 

αλέηνηκνο λα ζεθψζεη ζηηο πιάηεο ηνπ, ππεξδηπιάζηεο, απ’ 

ηε δηθή ηνπ κνίξεο. Σεο ζπληζηνχζε ππνκνλή θφληξα ζην 

«αθειέο», κεηξηθφ ηεο έλζηηθην θαη ζηηο παξαηλέζεηο ηεο 

δηθηάο ηεο νηθνγέλεηαο, πνπ άλεθε κελ ζην Κφκκα, αιιά κε 

έλαλ νξζφδνμν, επαξρηψηηθν θαη ζπληεξεηηθφ, φπσο φιε ε 

Διιάδα ζρεδφλ, ηξφπν. Πνιχ δηαθνξεηηθφ απ’ ηα βηψκαηα 

θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπ ηαχξνπ.  

    Δθείλνο επέδεζε απ’ ηα πάλδεηλα θη έλησζε πσο ηε 

ζηηγκή πνπ δηθαησλφηαλ, ν έξσηαο, ηνπ παξνπζηάζηεθε κε 

ηε κνξθή ηηκσξίαο. Μηα απξφζκελε ζπλάληεζε ηνλ έβγαιε 

εθηφο πνξείαο, ζέινληαο λα ηνπ ζηεξήζεη νξηζηηθά, ηελ 

αλεκειηά ηνπ, σο θαηάθηεζε καθξνρξφληνπ αγψλα. Να ηνλ 

αθήζεη γπκλφ απ΄ απηφ πνπ ηνλ  θξαηνχζε δσληαλφ. Σε 

θαληαζία ηνπ.  Έπξεπε λα ηελ ιεζκνλήζεη, γηα λα 

πεξπαηήζεη ζην δξφκν ηεο «θπζηνινγηθήο, νηθνγελεηαθήο 

δσήο». Πψο γίλεηαη μαθληθά έλαο άληξαο, θηιήζπρνο 

νηθνγελεηάξρεο; Πψο ηηζαζεχεηαη ηφζε θξπκκέλε  νξγή, 

απέλαληη αθφκα θαη ζηε κάλα πνπ ηνλ ζεσξνχζε 

αλεπηζχκεην γηα ηα δηθά ηεο φλεηξα; Πνηα νηθνγέλεηα 

ρξεηάζηεθε ν ίδηνο γηα λα ηα θαηαθέξεη; Κακκηά… 

    ε κηα πφιε κε λννηξνπία νηθηζκνχ, έλα παηδί κεγάισζε 

ζην ηέινο ελφο εκθπιίνπ θαη ζηελ αξρή κηαο δηθηαηνξίαο, 

ηφζν άδνμα, πνπ ε ηξαγσδία ηνπ ραλφηαλ θάζε κέξα κέζα 

ζε άιιεο ηξαγσδίεο, πνπ ηηο θαηάπηλε φιεο καδί κηα πην 

κεγάιε, εζληθή θαη  εθθσθαληηθή, θαηαδηθάδνληαο ην 

ηαχξν θη φινπο ηνπο ηαχξνπο, ζηε ζησπή, ρσξίο θσλή. 

Μεδεληθά απέλαληη ζην ηίπνηα.  

    ψλεη θαη θαιά κηθξναζηφο ή ηίπνηα; Πψο ήηαλ 

δπλαηφλ; Αθφκα δελ είραλ θαιά-θαιά εηζβάιιεη, ζαλ 

ζχγρξνλν φπιν πξνπαγάλδαο ηνπ νηθνγελεηαθνχ ζεζκνχ, νη 
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ακεξηθάληθεο «family movies», ζηελ ειιεληθή ηειεφξαζε. 

Με φινπο απηνχο ηνπο θαηαζιηπηηθνχο δειέδεο 

νηθνγελεηάξρεο, πάληα ζηηο πνιπηειείο κνλνθαηνηθίεο ηνπο 

κε ηελ απιή, λα ρατδνινγνχλ ηα παξαζηξαηεκέλα ζπιάρλα 

ηνπο, γηα ηνπο θαινχο βαζκνχο ηνπο ζην θνιέγην. Απηέο, 

πνπ ηηο δεθαεηίεο ηνπ 80’ θαη ηνπ 90’, έθαλαλ ηφζα παηδηά 

λα απνμελσζνχλ απ’ ηνλ θφζκν, ληψζνληαο πσο θάηη δε 

πάεη θαιά ζην δηθφ ηνπο ζπίηη. Πψο ήηαλ δπλαηφλ ινηπφλ, 

λα πεηζηεί ν ηαχξνο λα αιιάμεη δσή, κε ηφζα ιίγα 

επηρεηξήκαηα πνπ ππήξραλ ηφηε; 

    Μφλν ε Λέλα πνπ ήηαλ ηφζν θαινζπλάηε, ηφζν δεθηηθή 

θαη ηφζν κάλα απέλαληί ηνπ, ηνλ εκπφδηδε απ’ ηε θπγή. 

ζν αλαξσηηφηαλ αλ ηελ αγαπνχζε, ή ηε ρξεηαδφηαλ ηφζν 

πνιχ, έλησζε πσο φια είραλ αιιάμεη απφ ηφηε πνπ δε 

ρξεηαδφηαλ θαλέλα θη αγαπνχζε θαηά βνχιεζε. Πξηλ, 

έλησζε δπλαηφο, ηψξα ε ππνςία πσο ηνπ ήηαλ αλαγθαία, 

ηνπ ζηεξνχζε θάζε απηνεθηίκεζε. 

    Γπξλνχζε φιν θαη πην ζπρλά ζπίηη, βξίδνληαο 

κεζπζκέλνο ηε ηχρε ηνπ, ή δε γπξλνχζε θαζφινπ, παξά 

κνλάρα κεηά απφ κέξεο.  Δθείλε πηα έραλε ηελ ππνκνλή ηεο 

θαη θαπγάδηδαλ.  Σελ επφκελε φκσο κέξα, απηφο ην 

«ΡΗΕΟΠΑΣΖ» θη ε Λέλα ην «ΡΟΜΑΝΣΕΟ». Έηζη, «γηα 

λα μερληνχληαη»… 

    Έλα ηέηνην κεζπζκέλν βξάδπ κε ρπδαία ιφγηα, μεκέξσζε 

κηα Κπξηαθή, πνπ νχηε θη ν Θεφο ηεο Λέλαο δε ζα άληερε 

ηφζε ζιίςε. 

   Ο ηαχξνο θαη ε Λέλα θιαίγνληαο, έδσζαλ γηα ρηιηνζηή 

θνξά ην ιφγν ηνπο λα πξνζπαζήζνπλ πάιη, δίρσο λα 

ινγαξηάδνπλ φηη νη κπφξεο μαλάξρνληαη. Όζηεξα έθαλαλ 

έξσηα φιε κέξα, θιεηζκέλνη ζην ζπίηη, κε θαηεβαζκέλα 

ξνιά, ρσξίο θσο, κελ έρνληαο ηε δχλακε λ’ αληηθξίζνπλ ηα 

φξηα ελφο ερζξηθνχ θφζκνπ, γεκάηνπ απαηηήζεηο, κέζα απφ 

κηα ππφγεηα γθαξζνληέξα. Χψζεθαλ θη νη δπν, ειπίδνληαο 

πσο ν ρξφλνο ζα πεξάζεη αλψδπλα, κέζα ζε κηα αγλή 

εδνλή, κε ηε κπξσδηά ελφο ιπηξσηηθνχ ζαλάηνπ. Γε ζα 

μαλάθαλαλ πνηέ έξσηα έηζη.    
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      Αληί γηα ην ζάλαην, ελάκηζη κήλα κεηά, ε αίηεζε κηαο 

γέλλεζεο, ππνγεγξακκέλε ζηε θνηιηά ηεο Λέλαο, έκνηαδε 

λα ζθνηψλεη νξηζηηθά ηε ζρέζε ηνπο. ε φιν ην ελδηάκεζν 

δηάζηεκα, ην δεπγάξη δελ είρε αληαιιάμεη νχηε έλα ράδη. Ο 

έλαο, αγλννχζε ηηο ζθέςεηο ηνπ άιινπ, ρσξίο ε Λέλα λα 

«δίλεη δηθαηψκαηα» γηα ην γάκν ηεο, ζηα αδέξθηα ηεο . 

Πιένλ, άλεθε ζηε δηθή ηεο νηθνγέλεηα, ζην δηθφ ηεο ζπίηη. 

Κη αο άλεθε κφλε ηεο. 

     Ο ηαχξνο ηελ απείιεζε κηα λχρηα πσο αλ δε ην 

«ξίμεη», δε ζα ηνλ μαλαδεί. Οχηε θη εθείλε ήζειε λα ηνλ 

μαλαδεί έηζη, εθηφο ειέγρνπ. Γελ ήμεξε αλ ήζειε γεληθά λα 

ηνλ βιέπεη, φκσο ε επηζπκία ηεο λα θέξεη ζηνλ θφζκν, απηφ 

ην πιάζκα πνπ θνπβαινχζε κέζα ηεο θνληά δπν κήλεο, 

ήηαλ πην ηζρπξή.  

     Απαίηεζε απφ εθείλνλ λα ηεο ραξίζεη απηφ ην παηδί θαη 

εηζέπξαμε λέεο αξλήζεηο, λέεο απεηιέο θαη γηα πξψηε   θαη 

ηειεπηαία θνξά ζηε θνηλή ηνπο πνξεία, έλα δπλαηφ 

ραζηνχθη. Ψχρξαηκα ηφηε, δέρηεθε λα γίλεη ε έθηξσζε, κε 

ηελ πξνυπφζεζε πσο έπεηηα ζα ρψξηδαλ, κηα γηα πάληα, νη 

δξφκνη ηνπο. Ο ηαχξνο ην δέρηεθε ηαξαγκέλνο, ρσξίο λα 

ην πνιπζθεθηεί, παξ’ φιν πνπ θαηέξξεε κέζα ηνπ απ’ ηελ 

αλαζθάιεηα πνπ πξνθαιεί ε απφηνκε δηαθνπή κηαο 

νπνηαζδήπνηε εμάξηεζεο. πκθψλεζαλ λα κέλνπλ ηππηθά 

καδί, κέρξη λα ηειεηψζεη ε ηζηνξία, δίρσο λα αλαθνηλψζνπλ 

ηίπνηα αθφκα ζε θαλέλαλ. Γελ έπξεπε λα κάζεη θαλείο γηα 

ηελ εγθπκνζχλε ηεο. Σα πξάγκαηα ζα έκπιεθαλ 

πεξηζζφηεξν, έηζη. 

     Γηα δέθα πεξίπνπ εκέξεο, ν άλδξαο αληίθξηδε κηα 

ππεξβνιηθά ζθιεξή θαη άγλσζηε ζ’ απηφλ γπλαίθα. Οη δπν 

ηνπο, ζ’ έλα ζπίηη 20η.κ. θη εθείλε λ’ αληέρεη,  δίρσο ίρλνο 

αλαδήηεζεο ηξπθεξφηεηαο, ηε δηαδηθαζία ελφο δηπινχ 

απνρσξηζκνχ. ηελ αξρή ηξφκαμε θη έλησζε ηφζν 

αδχλακνο θαη κηθξφςπρνο κπξνζηά ζηε Λέλα, πνπ 

ζθεθηφηαλ λα πέζεη ζηα πφδηα ηεο θαη λα ηελ παξαθαιέζεη 

λα γίλνπλ φια φπσο πξηλ. Γλψξηδε φκσο πσο ην έκβξπν 
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κέζα ηεο, δσληαλφ ή λεθξφ, δε ζα επέηξεπε έλα ηέηνην 

κφλνηαζκα. 

     ζν πεξλνχζαλ νη κέξεο, άξρηζε λα  ζπλεζίδεη ην θξχν 

βιέκκα ηεο. Ίζσο λα ηνλ βφιεπε θηφιαο. Παξακχζηαδε ηνλ 

εαπηφ ηνπ, πσο ηειηθά ε γπλαίθα απηή, πνηέ δε ηνλ 

ζεβάζηεθε γη’ απηφ πνπ ήηαλ, αιιά γη’ απηφ πνπ είρε ζην 

θεθάιη ηεο θαη ήζειε λα ηνλ κεηαηξέςεη. Γε θαηαιάβαηλε 

πσο, άζειά ηνπ, κε ην απηαξρηθφ εγψ ηνπ, πνηέ δε 

ζεβάζηεθε φ,ηη ήζειε εθείλε. 

   Σε κέξα πνπ ε Λέλα πήγε ζην γηαηξφ, ραηξεηήζεθαλ ην 

πξσί, ζα δπν θαινί θίινη απ’ ηα παιηά. 

    Δίραλ πεξάζεη 45 ιεπηά, απφ ηφηε πνπ ε λνζνθφκα ηεο 

είπε λα πεξηκέλεη. Ζ ςπρή ηεο, είρε αθπδαησζεί κέζα ζηε 

ηεηξάγσλε ζθαθηέξα πνπ πεξίκελε ηηο θηλήζεηο ηεο. Σν 

«θαιφ» θαη ην «θαθφ», ήζειαλ λα μέξνπλ. Σα εξσηεκαηηθά 

πνπ αλακαζνχζε θαη δελ ήηαλ δηθά ηεο, αιιά ελφο μέλνπ 

Θενχ, ζθνπληνπθινχζαλ ζηνπο ηνίρνπο θαη νη επηζηξνθέο 

ηνπο, δε ηεο έθεξλαλ θακία απάληεζε. 

     Ο παίθηεο, πξηλ δηαιέμεη ην πηφλη, πξέπεη πξψηα λα 

απνθαζίζεη λα παίμεη κε ηνπο φξνπο ηνπ παηρληδηνχ. Ζ 

κνίξα ε δηθή ηνπ, πάληα ζα θαζνξίδεη ηε κνίξα ησλ 

πηνληψλ. 

    Ζ Λέλα ζεθψζεθε, άλνημε ηε πφξηα ηνπ ηαηξείνπ θη 

αθνχ μεζηφκηζε κηα βξηζηά- πνπ δελ είρε μαλαπεί πνηέ ηεο- 

πξνο ηε λνζνθφκα, ηελ έθιεηζε κε δχλακε. Οχηε κε ην 

«θαιφ», νχηε κε ην «θαθφ», αιιά γηα ηνπο δηθνχο ηεο 

ιφγνπο, ηε 1
ε
 Απξηιίνπ ηνπ 1979, κηα δσή κε ην φλνκα 

Κψζηαο, ήξζε ζα ςέκα ζ’ απηφ ην θφζκν. 

   Ζ Λέλα θη ν ηαχξνο δε ρψξηζαλ…        
 


