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   Η δεσηερεύοσζα αθορμή ενός πολέμοσ 
 

   Ο ζπξκόο πιεζίαδε. Ο πίλαθαο πνπ αησξνύηαλ 

ζαλ νιύκπηνο ζεόο απ' ηελ νξνθή, δηαβεβαίσλε 

ηνπο πηζηνύο ηνπ πσο ζε ηξία ιεπηά ζα 

θαηαβξνρζίδνληαλ νηθεηνζειώο, απ' ην γηγάληην 

ζθνπιήθη  πνπ -όπσο θαη  όια η' άιια νκνεηδή 

ηνπ- αξεζθόηαλ λα θηλείηαη ζε ήδε ραξαγκέλεο, 

ππόγεηεο δηαδξνκέο. Καζέλαο ηνπο, ζα 

κεηαβνιηδόηαλ ζε δηαθνξεηηθό ζηαζκό θαη ζα 

αθνινπζνύζε δηαθνξεηηθή πνξεία, σο ηνλ ηειηθό 

πξννξηζκό ηνπ. 

   Κνίηαμε ηελ θσηεηλή έλδεημε θαη ρακνγέιαζε. 

Έπεηηα, έβγαιε έλα θαζξεπηάθη απ' ηελ 

κηθξνζθνπηθή ηεο ηζάληα θαη ρακνγέιαζε γηα 

δεύηεξε θνξά, ηόζν απξνθάιππηα πνπ 

αλαγθάζηεθε λα πλίμεη ην γειάθη, ην νπνίν 

ζθαξθάισλε ηνλ νηζνθάγν ηεο. Τα θαηάθεξε, κε 

κηα δύζθνιε επίδεημε ηθαλόηεηαο απηνειέγρνπ. 

   Ήηαλ όπσο επηζπκνύζε.  Μπνξνύζε όκσο θαη θαιύηεξα. Κξαηώληαο ηα ρέξηα ηεο 

καθξηά απ' ην ππόινηπν ζώκα ηεο θαη ηεληώλνληαο, όζν δελ πήγαηλε άιιν, ηα 

αθξνδάρηπιά ηεο, επεμεξγάζηεθε, κε ηα γαιαλά ηεο κάηηα, ηα θαηαθόθθηλα λύρηα 

ηεο. Αςεγάδηαζηα! Γελ ππήξρε νύηε ζεκάδη, ζην κέγεζνο ηεο κύηεο κηαο θαξθίηζαο, 

πνπ λα κελ είρε επηκειεζεί ηελ αηκάηηλε όςε ηνπο. Η ηθαλνπνίεζή ηεο δηαθόπεθε 

από έλα μαθληθό άγρνο, ην νπνίν ζα γηλόηαλ ζύληνκα αγσλία, αλ δελ έζβελε άκεζα, 

ηελ αηηία πνπ ην είρε δεκηνπξγήζεη. 

   Ο απρέλαο ηεο, έζηξηςε απόηνκα ην βιέκκα ηεο ζε όινπο ηνπο ρώξνπο ηνπ 

ζηαζκνύ, δεμηά θη αξηζηεξά ηεο. Γελ βξήθε πνπζελά απηό πνπ έςαρλε. Έπεηηα, 

ζήθσζε ην θεθάιη ηεο θη αληίθξηζε, μαλά, ηελ ακείιηθηε έλδεημε πνπ θξεκόηαλ από 

πάλσ ηεο. Δίρε κόιηο δπν ιεπηά. Πξηλ παληθνβιεζεί, ε κλήκε ηεο, ηελ βνήζεζε λα 

μεπεξάζεη ηελ δπζθνιία εθείλεο ηεο ζηηγκήο. Έηξεμε πξνο ηνλ ζάιακν, όπνπ 

αλεβνθαηέβαηλαλ νη θπιηόκελεο ζθάιεο. Σσζηά ζπκόηαλ, ινηπόλ. Μηα δηαθεκηζηηθή 

αθίζα ελόο ζακπνπάλ θαιπκκέλε κε γπαιί, βξηζθόηαλ εθεί. Όηαλ, πξηλ δέθα ιεπηά, 

θαηέβαηλε πξνο ηηο απνβάζξεο, νη ππνζρέζεηο ηνπ πξντόληνο γηα “ιάκςε” θαη “όγθν”, 

ηεο είραλ ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή. Πξνο ην ηέινο ηεο θαηάβαζήο ηεο, δπν- ηξία 

ζθαινπάηηα πξηλ ελαπνζέζεη ν κεραληζκόο ηα πόδηα ηεο ζην δάπεδν, είρε δηαθξίλεη 

ηνλ  νιόζσκν αληηθαηνπηξηζκό ηεο ζηελ ιεία επηθάλεηα.  

   Γελ είρε θαηξό γηα ράζηκν. Πάηεζε ην θνπκπί πνπ αθηλεηνπνηνύζε ηηο ζθάιεο θαη 

αλέβεθε ηξία ζθαιηά, επαλαιάκβάλνληαο,  κε παγσκέλε εηθόλα απηή ηε θνξά, ηελ 

ζθελή πνπ είρε αλαθαιέζεη ζηε κλήκε ηεο.  

     Έθηηαμε ηε δώλε ηνπ παιηνύ ηεο ζηε κέζε ηεο, ρηέληζε κε ηε βνύξηζα  ηα 

θαζηαλά ηεο καιιηά, θαλέξσζε ιίγν παξαπάλσ ζηνλ αέξα θαη ζηνπο πεξαζηηθνύο, 

έλα πνζνζηό ηεο επηθάλεηαο ηνπ ζηήζνπο ηεο θαη θώλαμε “κηζό ιεπηό” ζηνπο 

επίδνμνπο επηβάηεο πνπ πεξίκελαλ αθίλεηνη ζηα πάλσ ζθαιηά, ηελ δηθή ηνπο άθημε 
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ζηελ απνβάζξα. Ύζηεξα, πάηεζε μαλά ην θνπκπί θαη αδηάθνξε γηα ηα ζρόιηα όζσλ 

ηελ πεξίκελαλ λα θαιισπηζηεί, μερύζεθε κε άιιν αέξα, πξνο ην ρώξν αλακνλήο ηνπ 

ζπξκνύ.  

    Τξηάληα δεπηεξόιεπηα. Η σξαία Διέλε δελ έραζε ηελ επθαηξία. Απνθάζηζε λα 

θακαξώζεη ηηο δίρξσκεο, ζε απνρξώζεηο καύξνπ θαη θνύμηα, ςηινηάθνπλεο γόβεο 

ηεο. 

-Δπηπρώο πνπ ην ζθέθηεθα, κνλνιόγεζε αλαθαιύπηνληαο ηελ ζθνληζκέλε κύηε ηνπ 

αξηζηεξνύ παπνπηζηνύ. Σάιησζε ην δείθηε θαη ην κεζαίν ηεο δάρηπιν θαη θαζάξηζε 

ηνλ ιεθέ. Όια ήηαλ, πηα, ζηελ εληέιεηα.  

   Ο ζπξκόο έθηαζε θαη θξελάξηζε ζηξηγγιίδνληαο. Μέρξη λα ζηακαηήζεη ην ηξαίλν, 

πνιινί έθιεηζαλ ηα απηηά ηνπο, απ' ηελ αλαηξηρίια πνπ ηνπο πξνθάιεζε εθείλνο ν 

απξόζθιεηνο, νμύο ήρνο. Μόλν ε σξαία Διέλε δελ ελνριήζεθε, κηαο θαη ηα απηηά 

ηεο, όπσο θαη ηα ππόινηπα, αηζζεηήξηα νξγαλά ηεο, αζρνινύληαλ απνθιεηζηηθά κε 

εθείλε. 

     Η επηβίβαζε ζπλέβε θαη ε θαιινλή ζηάζεθε όξζηα ζην πιάη ηεο πόξηαο, ελώ 

ζθεπηόηαλ πόζν θαιά είρε πξάμεη πνπ παξάηεζε θάπνηνλ πνπ ζα κπνξνύζε λα είλαη 

θαη ν Αγακέκλνλαο, ζηα θξύα ηνπ ινπηξνύ, ην ζαββαηόβξαδν. Βαξηόηαλ πην πνιύ 

από εθείλνλ, ηελ ζπλύπαξμή ηνπο. Από ηόηε πνπ ηνλ είρε γλσξίζεη, έδηλαλ κηα κάρε 

ππνκνλήο κε ηελ αλία. Δθείλε έζπαζε πξώηε θαη ν έγσηζκόο ηνπ έθπησηνπ βαζηιηά, 

είρε ζηρηεί αλεπαλόξζσηα. Μία ώξα πξηλ, όηαλ ηνπ αλαθνίλσζε ην ηέινο ηνπο, αξρηθά 

ηελ έβξηζε. Μεηέπεηηα, ηελ παξαθαινύζε λα κείλεη θνληά ηεο. Τόηε, δηθαησκέλε 

πιένλ, ηνλ άθεζε ζε κηα ιίκλε απηνιύπεζεο θη εμαθαλίζηεθε.  

      Η σξαία Διέλε δελ ήηαλ ηόζν δπλαηή, όζν επηθαιείηαη ην παξαπάλσ 

πεξηζηαηηθό. Σε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο θαη ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ραξαθηήξεο, ν 

θαηαιύηεο είλαη πάληα έλαο Πάξεο θη αο είλαη κνλάρα κηα νθζαικαπάηε, 

ειεθηξνληθήο θύζεσο. Κνηλσληθόο, γπκλαζκέλνο, πάληα ρακνγειαζηόο θαη κε 

πεξηζζόηεξνπο από πεληαθόζηνπο θίινπο. Έηζη, ηνπιάρηζηνλ, θαηλόηαλ ζην 

δηαδίθηπν. Κη έηζη γιπθνκίιεηνο, ηελ πιεζίαζε, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θίιηξα κηαο 

θάκεξαο θη ελόο πιεθηξνινγίνπ, γηα λα απαιιάμεη ηνλ επηηεδεπκέλν ξνκαληηζκό ηνπ, 

από ην αλαπόθεπθην ςεπδέο ηεο ύπαξμήο ηνπ. 

       Η Τξνία απείρε πέληε ζηάζεηο κε ην κεηξό θαη ε σξαία Διέλε, απνξξνθεκέλε 

ζηηο ζθέςεηο ηεο, γηα ην πόζν μερσξηζηή ήηαλ θαη εγθισβηζκέλε ζηα όξηα ηεο δηθήο 

ηεο ζάξθαο, όπσο θαη νη δηπιαλέο ζπλεπηβάηηζζέο ηεο, δελ δηέθξηλε, πσο όιεο ηνπο 

είραλ ζρεδόλ ην ίδην ρξώκα ζηα λύρηα, ηα παπνύηζηα ηνπο ήηαλ παξόκνηα, γεγνλόο 

πνπ ζπλέβαηλε γεληθά θαη κε ηα ξνύρα ηνπο. Τν πην αμηνπεξίεξγν ήηαλ, πσο όιεο καδί 

αλαλέσλαλ ηαθηηθά, ζα λα έπαζραλ από έλα είδνο νκαδηθνύ ηηθ, ην καθηγηάδ ησλ 

ρεηιηώλ ηνπο.  

     Η Τξνία ήηαλ, πιένλ, κπξνζηά ηεο. Οη κπζηθέο ζύξεο ηεο πόιεο άλνημαλ, αθνύ ε 

θαιινλή είρε πξνιάβεη λα θαζξεπηηζηεί, γηα κηα ηειεπηαία θνξά, πάλσ ηνπο. 

Δπεμεξγάζηεθε ην ρώξν ηνπ ζηαζκνύ. Ο Πάξεο δελ ήηαλ εθεί θαη απηό ήηαλ θάηη πνπ 

δελ ηεο άξεζε. Πνιύ γξήγνξα ην κέξνο εξήκσζε, κηαο θαη είρε επηβηβαζηεί ζην 

ηειεπηαίν ηξαίλν εθείλεο ηεο λύρηαο.Απνθάζηζε λα κελ θάλεη ηίπνηα θαη λα ηνλ 

πεξηκέλεη. Όηαλ θάπνηνο ππάιιεινο ηελ πιεξνθόξεζε πσο έπξεπε λα θύγεη, 

αλαγθάζηεθε λα ηνλ πάξεη ηειέθσλν. Άξγεζε λα ηεο απαληήζεη. Σηελ άιιε άθξε ηεο 
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αζύξκαηεο ζύλδεζήο ηνπο, έλαο ραξνύκελνο, κα θαη θάπσο αδηάθνξνο γηα ηελ 

ηδηαηηεξόηεηα ηεο, άλδξαο, ηεο κίιεζε. Γύζθνια κπνξνύζε λα ηνλ αθνύζεη,  εμ' αηηίαο 

ησλ ληεζηκπέι ηεο κνπζηθήο πνπ έθηαλαλ ζη' απηηά ηεο, καδί κε ηηο ιέμεηο ηνπ. Τελ 

πξνζθαινύζε λα πάεη ζην club πνπ βξηζθόηαλ. Μπνξεί λα ην είρε θαληαζηεί αιιηώο, 

αιιά πήγε. Η άξξσζηε θαη βαξεηή ζαιπσξή ηεο ύπαξμεο ελόο Αγακέκλνλα, δελ ηελ 

πεξίκελε, πηα. 

      Τα πάληα έπαζραλ από κηα δσληάληα πνπ δελ είρε πξνθαλή αηηία, θαζώο κπνξεί 

λα ήηαλ ζπληνληζκέλε, αιιά έκνηαδε κε ηελ ζπιινγηθή ππαθνή ζηα θειεύζκαηα ελόο 

dj. Υπήξρε ηαπηνρξνληθόηεηα ζηα γέιηα, αιιά δελ ππήξρε κηα παξέα πνπ λα ηα 

πξνθαιεί κε ηα αζηεία ηεο. Οη ζακώλεο, καδί ηνπο θαη ν Πάξεο -πνπ δελ ηεο είρε 

δώζεη θαη θακηά ηδηαίηεξε ζεκαζία απ' όηαλ είρε θηάζεη εθεί- ραζθνγεινύζαλ 

αλαίηηα, ζέινληαο λα απνδείμνπλ πσο  ην ρηνύκνξ, όπσο θαη θαζεηί δεκηνπξγηθό, δελ  

είλαη αλαγθαίν γηα λα πξνθαιέζεη κηα ζπκπεξηθνξά. 

   Η σξαία Διέλε, κελ έρνληαο αθόκα ελδηαθέξνλ λα αθνινπζήζεη κηα ηέηνηα ζθέςε, 

αιιά έρνληαο μαλαδήζεη ηελ ίδηα ζθελε δεθάδεο θνξέο, απνθάζηζε λα θύγεη, 

ζπκσκέλε. Ο Πάξεο ηελ ζηακάηεζε θαη ηελ θίιεζε κε ην δόξη, ππνδεηθλύνληαο ηεο 

πνηα ζα ήηαλ ε ζπλέρεηα ηεο βξαδηάο. Γε πξόιαβε, θαλ, ζπξώρλνληάο ηνλ καθξηά ηεο, 

λα δηαηππώζεη ηελ άξλεζή ηεο. Τν ρέξη ηνπ έθπησηνπ βαζηιηά, θαλεξώζεθε, έσο από 

κεραλήο ζεόο, θαη έξημε κηα γξνζηά ζηνλ ζθεηεξηζηή ηεο αξρνληηθήο ηδηνθηεζίαο. Σε 

ιίγν θαη νη δπν ηνπο, θπιηόληαλ ζην πάησκα ρηππώληαο ν έλαο ηνλ άιινλ. Καλείο δελ 

ζέιεζε λα ηνπο ρσξίζεη. Όινη είραλ βξεη έλα ιόγν γηα ηα, κέρξη πξόηηλνο, αλαίηηα 

γέιηα ηνπο. Όινη ηνπο θνηηνύζαλ. Καλείο δελ θνηηνύζε εθείλε, παξόηη είρε 

πξνζπαζήζεη λα είλαη ηόζν μερσξηζηή  εθείλε ηε λύρηα.  

      Έθπγε ζηγά-ζηγά, κε δάθξπα ζηα κάηηα, πεξλώληαο απαξαηήξεηε. Ο ηξστθόο 

πόιεκνο, ήηαλ κηα αξζεληθή θνθθνξνκαρία πνπ ηελ είρε εμ' αξρήο πξννξηζκέλε ζην 

ξόιν ηνπ θνκπάξζνπ. Η Τξνία, δελ ππήξρε. 

     Η σξαία Διέλε, πην όκνξθε δίρσο λα λνηάδεηαη γηα ην αλ πξαγκαηηθά είλαη, 

απνθάζηδε, αξγά-αξγά, ζηε δηαδξνκή, πσο θαιύηεξα ζα ήηαλ λα ππάξμεη πξώηα, σο 

Διέλε. 


