
  

 

 

 

 

 

 

ΚΛΕΜΜΕΝΗ ΑΓΆΠΗ           (1) 

Περπατούσε αμέριμνη στην παραλία κάνοντας τη 
καθημερινή πρωινή της βόλτα. Ξαφνικά άκουσε μια 
φωνή να φωνάζει βοήθεια. Γύρισε το κεφάλι της 
προς τη θάλασσα και είδε μια γυναίκα να πνίγεται. 
Εκείνη τη στιγμή τα έχασε δεν ήξερε πως να 
αντιδράσει, ήταν πολύ πρωί και δεν κυκλοφορούσε 
κανένας, έπρεπε κάτι να κάνει. Κάλεσε βοήθεια από 
το κινητό της, έβγαλε τα παπούτσια της και βούτηξε 



στο νερό, ένοιωσε το κορμί της να μουδιάζει από το 
κρύο, την πλησίασε και την τράβηξε από τα 
μαλλιά,έμοιαζε αναίσθητη μάλλον είχε χάσει τις 
αισθήσεις τις. Μέχρι να τη βγάλει έξω είχε έρθει και 
η βοήθεια. Έτρεξαν γρήγορα της έκαναν τεχνητή 
αναπνοή αλλά τίποτα, δυστυχώς είχε πεθάνει. 
Ακούγοντας την ανακοίνωση του θανάτου της η 
Μαρίνα έβαλε τα κλάματα. Τότε την πλησίασε ένας 
αστυνομικός και τη ρώτησε: 

-Αδερφή σας ήταν; 

-Μα τι λέτε , ποιά αδερφή μου. 

-Η γυναίκα πού πνίγηκε. 

-Όχι βέβαια, εγώ βούτηξα για να την βοηθήσω, 
αλλά δεν τα κατάφερα καταλαβαίνετε; και συνέχισε 
να κλαίει. 

-Ηρεμήστε σας παρακαλώ, πρέπει να μου δώσετε 
κατάθεση για το πως ακριβώς έγινε, ελάτε μαζί μου. 

- Λοιπόν πως ονομάζεστε; 

-Μαρίνα Δελλή. 

-Για πείτε μας κυρία Μαρίνα πως έγιναν τα 
πράγματα; Αφού του τα εξήγησε τον ρώτησε: 

-Είχε οικογένεια, παιδιά; 

-Δεν το γνωρίζουμε ακόμη, το κινητό τηλέφωνο που 
βρήκαμε πάνω της δε λειτουργεί. Τελειώσαμε 
μπορείτε να πηγαίνετε και προσπαθήστε να 
ηρεμήσετε, εσείς κάνατε ότι μπορούσατε. Η Μαρίνα 



γύρισε σπίτι της, έκανε ένα ζεστό μπάνιο για να 
ηρεμήσει. Δεν μπορούσε να πιστέψει όσα της είχαν 
συμβεί. Ένοιωθε ενοχές και τύψεις που δεν 
κατάφερε να σώσει τη γυναίκα. Μόλις είχε πάρει την 
άδεια της, δούλευε σε ένα ιατρικό κέντρο ως 
φυσιοθεραπεύτρια. Δεν είχε μπορέσει να πάρει 
άδεια το καλοκαίρι και έτσι την πήρε φθινόπωρο. 
Δεν την πείραξε αυτό γιατί δεν είχε και πολυ καλή 
σχέση με τη θάλασσα ,της άρεσε να κάνει 
περιπάτους στην παραλία παρά να κολυμπάει και 
να λιάζεται. Έτσι πήγε στο εξοχικό των γονιών της 
σε μια παραλία του Πηλίου. Οι γονείς της  ήταν στη 
Γερμανία. Η Μαρίνα είχε έρθει ως φοιτήτρια στην 
Αθήνα. Μόλις τέλειωσε τις σπουδές της και βρήκε 
αμέσως δουλειά σε ιατρικό κέντρο και γνώρισε το 
Δημήτρη που ήταν ένας απ' τους λόγους που έμεινε 
Ελλάδα. Μετά από δύο χρόνια σχέσης όμως 
διαπίστωσε ότι ο Δημήτρης απλά περνούσε την 
ώρα του μαζί της και την κορόιδευε  έχοντας 
παράλληλες σχέσεις. Πριν μερικές μέρες έβαλε 
τέλος σ' αυτή τη σχέση και η άδεια της δουλειάς της 
φάνηκε σωτήρια τη δεδομένη στιγμή για να 
μπορέσει να βάλει σε μια τάξη τις σκέψεις της. Μετά 
από αυτό το περιστατικό όμως η κατάσταση της 
έγινε πολύ χειρότερη,μέσα σ' όλα προστέθηκαν και 
οι τύψεις της που δεν μπόρεσε να σώσει τη 
γυναίκα. Ένοιωσε ακόμα χειρότερα την επόμενη 
μέρα όταν χτύπησε το κουδούνι της . Ήταν ο άντρας 
της γυναίκας που πνίγηκε, όρμησε μέσα στο σπίτι 
της την έπιασε από τα χέρια και άρχισε να φωνάζει 
και να τη ρωτά:- Εσύ είσαι που είδες τη γυναίκα μου 
να πνίγεται και δεν έκανες τίποτα, γιατί πες μου 
γιατί; 



- Σας παρακαλώ τι είναι αυτά που λέτε; 

-Αυτό που άκουσες . Την έχασα μ΄ακούς;Τι θα κάνω 
εγώ τώρα; Έχασα την αγάπη μου μέσα από τα 
χέρια μου, μόλις φτιάξαμε το καινούργιο μας σπίτι, 
θα κάναμε οικογένεια. Άρχισε να τη βρίζει και να 
κάνει σα μενόμενος ταύρος,έσπαγε πράγματα και 
έφυγε βροντώντας τη πόρτα πίσω του. 

   

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ                                                                       (
2) 

Η Μαρίνα κάθησε στο πάτωμα και άρχισε να κλαίει. 
Γιατί δεν τα κατάφερα  θεέ μου έλεγε συνέχεια. 
Έφερνε στο μυαλό της την εικόνα αυτού του άντρα 
και τον λυπόταν πολύ, ένας τόσο ωραίος άντρας , 
που αγαπούσε τη γυναίκα του και θα έφτιαχνε 
οικογένεια μαζί της τώρα τα είχε χάσει όλα. Τι κρίμα. 
Δεν άντεχε άλλο και βγήκε να πάρει λίγο αέρα. 
Βγαίνοντας στα σκαλοπάτια της βρήκε ξαπλωμένο 
τον άντρα μ΄ένα άδειο μπουκάλι ουίσκυ στα χέρια 
του, ήταν μεθυσμένος. Προσπάθησε να του μιλήσει 
αλλά εκείνος δεν αντιδρούσε. Άνοιξε την πόρτα της 
και τον τράβηξε μέσα, τότε εκείνος άνοιξε τα μάτια 
του και μόλις την είδε την έριξε στον καναπέ και 
άρχισε να την αγκαλιάζει και να την φιλάει με μανία. 

- Σας παρακαλώ σταματήστε, τι κάνετε; Αλλα 
εκείνος τίποτα. Τότε η Μαρίνα του άστραψε ένα 
χαστούκι και αυτός έπεσε ξερός στον καναπέ, 
σηκώθηκε και τον άφησε εκεί. Έτρεξε γρήγορα στο 
μπάνιο  και όταν αντίκρυσε τον εαυτό της στον 
καθρέφτη τρόμαξε, τα χείλη της είχαν ματώσει. 



Πλύθηκε και βγήκε να δει αν ήταν ακόμη εκεί. Ήταν 
ξαπλωμένος όπως τον είχε  αφήσει, τον είχε πάρει ο 
ύπνος. Κάθησε στην πολυθρόνα απέναντι και 
άρχισε να τον παρατηρεί: ήταν γυμνασμένος και 
ωραίος άντρας αλλά παρόλου που δε φαινόταν 
πάνω από 35 χρονών είχε πολλές ρυτίδες στο 
πρόσωπο του και μια ουλή στο μπράτσο του. 
Περίεργο αλλά η Μαρίνα μετά από όσα έγιναν δεν 
τη φόβιζε αυτός ο άνθρωπος αντίθετα όταν τη 
φιλούσε ένοιωσε ρίγη σ' όλο της το κορμί. Δεν 
μπορούσε να το εξηγήσει ούτε στον ίδιο της τον 
εαυτό,μάλλον τρελλάθηκα έλεγε και ξανάλεγε. 
Υποτίθεται ότι πήγε εκεί για να ξεχάσει τα όσα είχε 
περάσει με τον Δημήτρη και να ξαναβρεί τον εαυτό 
της. Όχι απλά ξέχασε το Δημήτρη αλλά είχε βάλει 
άλλες σκέψεις στο κεφάλι της. Αναρωτιόταν αν ήταν 
φυσιολογικά όλα αυτά. Αυτό που ένοιωσε από τα 
φιλιά αυτού του άντρα δεν το είχε νοιώσει ποτέ με 
το Δημήτρη. Όσο σκεφτόταν αυτά την πήρε ο ύπνος 
στην πολυθρόνα. Όταν ξύπνησε, πετάχτηκε όρθια 
σαν ελατήριο, κοίταξε στον καναπέ και ο άντρας 
έλειπε. Στεναχωρήθηκε που δεν τον είδε, έτρεξε 
άνοιξε την πόρτα με λαχτάρα μήπως τον προλάβει 
και άρχισε να φωνάζει: κύριε που είστε μ' ακούτε; 
Μα τι κάνω; Μάλλον δεν πάω καλά, δεν ξέρω ούτε 
τ' όνομα του. Μπήκε μέσα σα χαμένη  σα ζαλισμένη, 
ένοιωθε ένα κενό. Πέρασαν δυο μέρες και η Μαρίνα 
είχε μια κρυφή ελπίδα να τον ξαναδεί. Απορούσε με 
τον εαυτό της που σκεφτόταν συνέχεια έναν 
άγνωστο και όχι το Δημήτρη. Την τρίτη μέρα 
αποφάσισε να τα ξεχάσει και επειδή είχε πολύ 
ωραία μέρα ετοιμάστηκε και πήγε για μπάνιο εκεί 
μπροστά στο σπίτι της. Η θάλασσα ήταν υπέροχη. 



Δεν είχε κόσμο μόνο ένας ψαροντουφεκάς 
κολυμπούσε πιο βαθιά. Βούτηξε, κολύμπησε λίγο 
αλλά είχε συνεχώς μπροστά της την εικόνα της 
γυναίκας που πνιγόταν. Βγήκε και κάθησε στον 
ήλιο, ξάπλωσε ανάσκελα, έβαλε ένα καπέλο στο 
πρόσωπο της και έκλεισε τα μάτια της. Ξαφνικά την 
έπιασαν τα κλάματα και τα δάκρυα της μούσκευαν 
τη πετσέτα της. Πάλι οι ίδιες σκέψεις: γιατί να μην 
μπορέσω να τη σώσω γιατί; μήπως άργησα να 
βουτήξω; Το είχε βάρος στη συνείδηση της, έκλαιγε 
ασταμάτητα και με λυγμούς. Τη συνέφερε μια φωνή: 

- Είστε καλά; Ακούγοντας τη φωνή σηκώθηκε 
αμέσως όρθια. Συγνώμη σας τρόμαξα; 

-Όχι, όχι, είχα πολύ ένταση μέσα μου και μου βγήκε 
με κλάμα.(θεέ μου αυτός ήταν). 

- Εσείς πως είστε; τον ρώτησε βιαστικά. 

-Το παλεύω. 

- Δε σας κατάλαβα πότε φύγατε τις προάλες. 

- Δεν πειράζει καλύτερα. 

-Μένετε εδώ κοντά; 

-Ναι, γειά σας, είπε και έφυγε γρήγορα. Σ' 
ένα  δευτερόλεπτο είχε εξαφανιστεί. 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ                                                                     (3
) 

Μα που ήταν, πως δεν τον είχε δει, ίσως να ήταν ο 
ψαροντουφεκάς που είχε δει. Μάζεψε γρήγορα τα 
πράγματα της και πήγε σπίτι. Η καρδιά της Μαρίνας 



χτυπούσε σαν τρελλή και τα μάγουλα της έκαιγαν,< 
μήπως είμαι άρρωστη, γιατί νοιώθω έτσι;> 
αναρωτιόταν συνέχεια. Όλα αυτά τα πάθαινε όταν 
συναντούσε αυτόν τον άντρα. Ίσως πάλι να ένοιωθε 
έτσι από τις τύψεις που είχε που δεν έσωσε τη 
γυναίκα του. Όλη μέρα τη βασάνιζαν τέτοιες 
σκέψεις. Την επόμενη μέρα για να μπορέσει να 
ξεχαστεί ξεσήκωσε το σπίτι και έφτιαχνε δουλειές. 
Το απογευματάκι ετοίμασε και έβαλε ένα ταψί 
παστίτσιο στο φούρνο να ψήνεται. Την ώρα που 
έπλενε τα πιάτα και τα σκεύη που λέρωσε χτύπησε 
το κουδούνι της.Τρόμαξε από το ξαφνικό χτύπημα 
του κουδουνιού και της έπεσε ένα πιάτο από τα 
χέρια και έσπασε, όπως το μάζευε βιαστικά έκοψε 
το χέρι της,το τύλιξε βιαστικά με μια πετσέτα και 
έτρεξε να δει ποιός είναι. Κοίταξε από το ματάκι και 
είδε πάλι αυτόν τον άντρα. Άνοιξε γρήγορα και 
εκείνος τη ρώτησε: 

-Γειά σας τι κάνετε; 

-Καλά εσείς; 

-Μα τι πάθατε στο χέρι σας έχετε αίματα. 

-Δεν είναι τίποτα, μου έσπασε ένα πιάτο και μόλις 
πήγα να το πιάσω κόπηκα. 

-Πρέπει να το καθαρίσετε και να το τυλίξετε με μια 
γάζα για να σταματήσει το αίμα. Αφήστε με να σας 
βοηθήσω. Η Μαρίνα τον άφησε και μπήκε μέσα. 

-Ελάτε που είναι το μπάνιο σας; 

-Από εκεί του έδειξε με το άλλο χέρι. 



-Έχετε καθόλου betadine; 

-Ναι, στο ντουλαπάκι δεξιά. 

-Ελάτε να το ξεπλύνετε λίγο και να βάλουμε ιώδιο. 
Μόλις της έπιασε το χέρι, εκείνη άρχισε να τρέμει 
σαν το ψάρι. 

-Μα εσείς τρέμετε ολόκληρη, μάλλον η εικόνα του 
αίματος σας τρομοκράτησε. 

-Ναι μάλλον. Η Μαρίνα δεν είχε πρόβλημα με το 
αίμα, είχε συνηθίσει λόγω της δουλειάς της στο 
ιατρικό κέντρο. Άλλο ήταν το θέμα της, μόλις την 
άγγιζε αυτός ο άντρας αναστατόνωνταν ολόκληρη. 

-Μμμ, κάτι μυρίζει υπέροχα, τι είναι; 

-Αμάν, ξέχασα έχω το παστίτσιο στο φούρνο, θα 
μου καεί. Έτρεξε να δει και εκείνος την ακολούθησε. 

-Ευτυχώς το πρόλαβα.  

-Περιμένετε το σύζυγο και τα παιδιά για να φάτε; 

-Όχι δεν είμαι παντρεμένη. 

-Συγνώμη είδα μεγάλο ταψί και υπέθεσα ότι 
μαγειρέψατε για την οικογένεια. Μάλλον περιμένετε 
φίλους καλύτερα να πηγαίνω. 

-Όχι όχι καθίστε δεν περιμένω κανένα,έτυχε και 
μαγείρεψα πολύ, θα θέλατε να σας κάνω το τραπέζι; 

-Καλύτερα όχι δε θέλω να ενοχλήσω. 



-Σας παρακαλώ δε μ' ενοχλείτε ευχαρίστηση μου(τι 
κάνω θέε μου δεν είμαι καλά). 

-Καθίστε στο τραπέζι στη βεράντα και εγώ θα 
στρώσω. 

-Όχι θα σας βοηθήσω δώστε μου μαχαιροπήρουνα 
και τραπεζομάντηλα να ετοιμάσω το τραπέζι. 

-Ωραία κι εγώ θα κόψω τη σαλάτα και θα βάλω 
φαγητό.Τι κρασί προτιμάτε λευκό ή κόκκινο; 

-Λευκό εσείς; 

-Κι εγώ προτιμώ το λευκό, το κόκκινο με ζαλίζει. Του 
έδωσε να ανοίξει το κρασί και εκείνη σερβίρισε το 
φαγητό και τη σαλάτα και κάθισαν ο ένας απέναντι 
στον άλλον. 

-Παύλος,της είπε και της έδωσε το χέρι. 

-Μαρίνα. 

-Το γνωρίζω μου έδωσε τα στοιχεία σας ο 
αστυνόμος. 

-Λοιπόν ας φάμε τώρα που είναι ζεστό. Καλή μας 
όρεξη. 

-Μμμ είναι πολύ νόστιμο, μαγειρεύεται πολύ ωραία, 
έχω να φάω τόσο νόστιμο φαγητό από τότε που 
έφυγα από το πατρικό μου, η μητέρα μου μαγείρευε 
πολύ ωραία, δυστυχώς η Άννα δεν το είχε με τη 
μαγειρική.  

-Άννα; Η γυναίκα σας; 



-Ναι( απάντησε κοφτά και το βλέμμα του 
σκοτείνιασε) 

-Ξέρετε λυπάμαι πολύ για όλο αυτό που έγινε. 
Στεναχωρήθηκα τόσο πολύ που δεν κατάφερα να τη 
σώσω, ίσως αν υπήρχε εκεί κάποιος άλλος εκείνη 
τη στιγμή να την έσωζε και τώρα να ζούσε. Δεν 
κρατήθηκε και έβαλε τα κλάματα. 

-Φτάνει σας παρακαλώ, μη κλαίτε άλλο κι εγώ 
πλέον σταμάτησα. Δεν μπορώ να εξηγήσω πολλά 
απ' αυτά που μου συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες. 
Καλύτερα να πηγαίνω. 

-Όχι μη φεύγετε, καθίστε. 

-Φεύγω ήταν λάθος που ήρθα συγνώμη.  

Μέχρι να προλάβει να αντιδράσει η Μαρίνα, ο 
Παύλος είχε ήδη εξαφανιστεί. Η Μαρίνα 
απογοητευμένη απ΄αυτήν την κατάληξη δε μπόρεσε 
να φάει άλλο, μάζεψε το τραπέζι και έπλυνε τα 
πιάτα. Γέμισε ένα ποτήρι κρασί, κάθησε στη 
βεράντα και αγνάντευε την πανσέληνο. 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ                                                                        (
4) 

Εκεί που ήταν καθισμένη την πήρε ο ύπνος και ένα 
όνειρο απλωνόταν μπροστά της << Η Μαρίνα και ο 
Παύλος καθισμένοι στην παραλία. Ο Παύλος την 
είχε στην αγκαλιά του, της σιγοψυθίριζε ένα 
τραγούδι και εκείνη χαμογελούσε ευχαριστημένη. 
Εκεί μπροστά τους έπαιζαν με την άμμο τα τρία 
τους παιδιά. Τα δυο αγοράκια έφτιαχναν πύργους 
και η μικρή τους αδερφούλα μάζευε πετρούλες στο 



κουβαδάκι της. Απολάμβαναν τις διακοπές τους 
οικογενειακώς. Ξαφνικά σηκώθηκαν τρομαγμένοι 
γιατί δεν έβλεπαν πουθενα τα παιδιά, φώναζαν τα 
ονόματα τους και έτρεχαν σαν τους τρελλούς. Όταν 
κοίταξαν στη θάλασσα τα παιδιά βρίσκονταν πολύ 
βαθιά και κινδύνευαν να πνιγούν. Η Μαρίνα 
ούρλιαζε και έτρεχε να τα σώσει, τότε μια φωνή τη 
σταμάτησε: -Γιατί κάνεις έτσι, τα παιδιά είναι δικά 
μου και έρχονται μαζί μου το ίδιο και ο Παύλος(ήταν 
η Άννα). Γύρισε το κεφάλι της δεξιά και είδε τον 
Παύλο να πνίγεται, άρχισε να φωνάζει, να κλαίει και 
να παρακαλάει την άλλη γυναίκα να μην τους πάρει 
κοντά της>>. Ξύπνησε μες τον ιδρώτα, δεν 
μπορούσε να συνέλθει, αυτό δεν ήταν όνειρο ήταν 
σωστός εφιάλτης.Τι να σήμαινε άραγε; Μήπως ήταν 
σημαδιακό; Το ότι είδε τον εαυτό της παντρεμένη και 
με τρία παιδιά, δεν της έκανε εντύπωση γιατί αυτό 
ήταν το όνειρο της, επειδή η ίδια ήταν μοναχοπαίδι 
και της έλειπαν τ' αδέρφια είχε υποσχεθεί στον 
εαυτό της ότι αν θα παντρευόταν θα έφτιαχνε πολλά 
παιδιά. Κοίταξε το ρολόι της, η ώρα είχε πάει τρεις 
τα ξημερώματα, μπήκε μέσα και ξάπλωσε στο 
κρεβάτι της. Δεν μπορούσε να κοιμηθεί, 
προσπαθούσε να βάλει τις σκέψεις της σε μια 
σειρά. Λίγο πριν ξημερώσει παραδέχτηκε στον 
εαυτό της ότι ήταν ερωτευμένη με τον Παύλο, χωρίς 
να μπορεί να το εξηγήσει. Λες και η καρδιά της 
χτυπούσε μόνο γι' αυτόν, αυτό είναι που λένε 
κεραυνοβόλος έρωτας, δυστυχώς όμως μόνο από 
την πλευρά της. Έπρεπε να κάνει την καρδιά της 
πέτρα και να τον ξεχάσει.<Το 'χει η μοίρα μου 
φαίνεται να ερωτεύομαι λάθος 
ανθρώπους>σκέφτηκε. Όταν σηκώθηκε από το 



κρεβάτι είχε πάει κιόλας 12 το μεσημέρι. Έφτιαξε 
έναν δυνατό καφέ και ήπιε για να συνέλθει, το 
κεφάλι της πήγαινε να σπάσει από όλες αυτές τις 
διαπιστώσεις. Ντύθηκε και κατέβηκε με τ' 
αυτοκίνητο στο Βόλο για να ψωνίσει κάποια 
πράγματα, στην πραγματικότητα όμως πήγε πιο 
πολύ για να ξεχαστεί και να μη σκέφτεται τον 
Παύλο. Για κακή της τύχη όμως έπεσε στην 
κυριολεξία πάνω του. Αφηρημένη όπως ψώνιζε στο 
σούπερ-μάρκετ έπεσε πάνω του: 

-Συγνώμη κύριε δεν σας είδα. Παύλο; 

-Μαρίνα τι κάνεις εδώ; 

-Ότι κι εσύ ψωνίζω. 

-Ναι σωστά. Καλά που σε συνάντησα, ήθελα να σε 
χαιρετήσω, αύριο φεύγω. 

Ένοιωσε ένα τσίμπημα στην καρδιά της. Εκείνος 
συνέχισε: 

-Πρέπει να επιστρέψω στη δουλειά, η 
εργασιοθεραπεία θα με βοηθήσω να ξεχάσω, 
άλλωστε η ζωή συνεχίζεται. 

Της έδωσε το χέρι του και κείνη το δικό της βιαστικά. 

-Πάλι τρέμεις δεν είσαι καλά; 

Της φάνηκε ότι είδε μια ανησυχία στο πρόσωπο 
του, αλλά μάλλον ήταν ιδέα της. 

-Ναι είχα λίγο πυρετό το βράδυ, μάλλον κρύωσα. 
Δικαιολογήθηκε και τράβηξε απότομα το χέρι της. 



-Γειά σου λοιπόν. 

Γειά σου του είπε κι εκείνος έφυγε. Αυτός ήταν ο 
έρωτας της τελείωσε πριν καν αρχίσει. 
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Εκείνη τη στιγμή ήταν σα να τη χτύπησε ηλεκτρικό 
ρεύμα, παράτησε το καρότσι με τα ψώνια και βγήκε 
έξω τρέχοντας με την ελπίδα να τον προλάβει. 
Δυστυχώς, όπως πάντα εκείνος έγινε καπνός. 
Μπήκε στο αυτοκίνητο και ξεκίνησε για το σπίτι. Σε 
όλη τη διαδρομή οδηγούσε μηχανικά και δάκρυα 
έτρεχαν από τα μάτια της. Το κλάμα της ήταν 
βουβό.( Μα τί είναι αυτό αναρωτιόταν κάθε τρεις και 
λίγο βάζω τα κλάματα, πολύ ευαίσθητη έγινα). 
Μάλλον αυτό είναι ο έρωτας τελικά σε κάνει και 
κλαις. Μόλις έφτασε σπίτι έβαλε μαγιό και πήγε 
θάλασσα. Είχε μια κρυφή ελπίδα ότι της είχε πει 
ψέματα ότι θα έφευγε και θα τον έβλεπε στη 
θάλασσα, αλλά δεν ήταν εκεί, ήταν ολομόναχη στη 
παραλία. Κολύμπησε λίγο και βγήκε, κάθισε μια 
ώρα στον ήλιο και μετά βαρέθηκε και έφυγε. Γύρισε 
σπίτι έβαλε να φάει αλλά δε κατέβαινε τίποτα κάτω, 
ένοιωθε σαν άρρωστη. Ξάπλωσε να κοιμηθεί αλλά 
δε μπόρεσε. Για να περάσει η ώρα της και να μη 
σκέφτεται άρχισε να κλαδεύει τις τριανταφυλλιές 
στον κήπο. Αργά το απόγευμα σταμάτησε γιατί είχε 
κουραστεί, άνοιξε ένα μπουκάλι κρασί και άρχισε να 
πίνει. Το άδειασε όλο και ζαλίστηκε. Είχε νυχτώσει 
και δεν το κατάλαβε πίνοντας. Όπως ήταν ζαλισμένη 
βγήκε από το σπίτι και έτρεξε προς τη θάλασσα, 



μπήκε μέσα με τα ρούχα και πήγαινε όλο και πιο 
βαθιά φωνάζοντας: 

- Γιατί μου τον πήρες δώστον μου πίσω τον 
αγαπώωωωωωω, ακούς τον αγαπώ. Ξαφνικά 
ένοιωσε δυο χέρια να την τραβούν και έχασε τις 
αισθήσεις της. Ήταν ο Παύλος, δεν είχε φύγει. Όταν 
άνοιξε τα μάτια της τον είδε από πάνω της αλλά δεν 
αντέδρασε νόμιζε ότι ονειρευόταν, είχε μουδιάσει 
ολόκληρη. Τη συνέφερε η φωνή του: 

-Μαρίνα τι νομίζεις ότι κάνεις μες τη νύχτα; 
Τρελλάθηκες; 

-Παύλο εσύ είσαι; Δεν έφυγες; 

-Όχι ακόμη. Τί σου συμβαίνει τί έπαθες; Είσαι 
πιωμένη;  

-Εγώ; Όχι δεν ξέρω. 

Την πήρε αγκαλιά και την πήγε σπίτι, της έβγαλε τα 
βρεγμένα ρούχα, την ξάπλωσε στο κρεβάτι της και 
την σκέπασε με μια κουβέρτα έσκυψε από πάνω, 
της σκούπισε τα μαλλιά την κοίταξε άγρια και της 
είπε: Αύριο θα το φας το ξύλο δε το γλιτώνεις, με 
τρόμαξες. Εκείνη αδύναμη έκλεισε τα μάτια της και 
κοιμήθηκε.Ο Παύλος την άφησε και κάθισε 
σκεφτικός στον καναπέ. Απορούσε με τον εαυτό 
του, στεναχωρήθηκε πολύ με τη Μαρίνα, μόνο που 
έφερνε την εικόνα της στο μυαλό του τον έπιανε 
κρύος ιδρώτας. Μήπως καλύτερα να την άφηνα και 
να έφευγα; σκέφτηκε, σηκώθηκε πήγε προς τη 
πόρτα, αλλά γύρισε  πίσω. Όχι όχι είπε αν πάθει 
κάτι δε θα το συγχωρήσω ποτέ στον εαυτό μου. 



Γύρω στις 5 το πρωί η Μαρίνα ξύπνησε με τρομερό 
πονοκέφαλο, προσπάθησε να σηκωθεί και 
διαπίστωσε πως ήταν γυμνή κάτω από την 
κουβέρτα, έψαξε να βρει την ρόμπα της αλλά δεν 
ήταν πουθενά. 

- Μα πως βρέθηκα εδώ έτσι; Γιατί δε θυμάμαι 
τίποτα; Το κεφάλι της πήγαινε να σπάσει, τυλίχτηκε 
με την κουβέρτα και σηκώθηκε. Όταν μπήκε στο 
σαλόνι τρόμαξε, είδε τον Παύλο ξαπλωμένο στον 
καναπέ.-Μα τί γίνεται, γιατί είναι εδώ αυτός; Γύρισε 
απότομα να πάει στην κρεβατοκάμαρα και από τη 
βιασύνη της έριξε κάτω ένα βάζο που ήταν εκεί 
δίπλα. Ο Παύλος πετάχτηκε όρθιος και βρέθηκε 
δίπλα της στη στιγμή. 

-Τί έγινε πως είσε; 

-Καλά εσύ πως βρέθηκες εδώ;   

-Δε θυμάσαι τίποτα; 

-Τί εννοείς; 

-Όσα έγιναν χθες βράδυ. 

-Αλήθεια  μπορείς να μου εξηγήσεις γιατί είμαι 
γυμνή σε παρακαλώ; 

-Ναι,ήσουν μούσκεμα από τη θάλασσα και 
αναγκάστηκα να στα βγάλω για να μην πάθεις καμιά 
πνευμονία. Λοιπόν άστα αυτά τώρα και πήγαινε να 
ξαπλώσεις, εγώ θα πάω να ταχτοποιήσω κάποιες 
δουλειές και θα ξανάρθω να φέρω και κάτι να φάμε. 

-Πονάει το κεφάλι μου τρομερά. 



-Ωραία πες μου που έχεις τα παυσίπονα να σου 
φέρω ένα. Η Μαρίνα υπάκουσε ήπιε το παυσίπονο 
και πήγε στο κρεβάτι, αμέσως ξανακοιμήθηκε. Ο 
Παύλος της  έριξε μια τελευταία ματιά, έγραψε κάτι 
σ' ένα χαρτί εκεί δίπλα της και έφυγε...  
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  ''Καλημέρα μη φας πρωινό θα φέρω εγώ'' Παύλος 

Μόλις άνοιξε τα μάτια της η Μαρίνα είδε στο 
κομοδίνο της το σημείωμα και το διάβασε. Ώστε 
ήταν αλήθεια δεν ονειρευόταν. Δε θυμόταν τίποτα 
άλλο, μόνο ότι ήταν στον κήπο και κλάδευε. Για ποιά 
θάλασσα της είχε πει; Τα ρούχα της; Μα που ήταν 
τα ρούχα της; Έτρεξε στο μπάνιο, ήταν 
ακουμπισμένα πάνω στο καλάθι και μούσκεμα. Τί 
έχω πάθει θεέ μου και δεν θυμάμαι τίποτα; Έκανε 
ένα ζεστό μπάνιο και ντύθηκε, μόλις που πρόλαβε 
να στεγνώσει τα μαλλιά της και χτύπησε το 
κουδούνι. Έτρεξε γρήγορα και άνοιξε, ο Παύλος 
φορτωμένος με σακούλες από το σούπερ μάρκετ 
της είπε: 

-Καλημέρα πως είμαστε σήμερα, όλα καλά; τη 
ρώτησε χαμογελώντας 

-Ναι 

-Έλα βοήθησε με λίγο. 

-Τί είναι όλα αυτά; 



-Είδα που δεν είχες τίποτα στο ψυγείο και είπα να 
σου πάρω μερικά πράγματα, δε ψώνισες τελικά 
χθες; 

-Εεε όχι είχα ξεχάσει το πορτοφόλι μου (πάλι καλά 
που το σκέφτηκε). 

-Α μάλιστα, βάλε καφέ και έλα έχω φέρει τυρόπιτες. 
Βγήκε στη βεράντα και την περίμενε. 

Η Μαρίνα ετοίμασε τους καφέδες και πήγε έξω. 

-Γάλα και ζάχαρη θέλεις; 

-Όχι σκέτο τον πίνω. Πρέπει να φας οπωσδήποτε 
είσαι πολύ χλωμή, άρπαξε την τυρόπιτα και της την 
έβαλε κυριολεκτικά στο στόμα. 

-Γιατί τόση περιποίηση; 

-Με τρόμαξες παρα πολύ χθες, αν δε σε 
προλάβαινα θα είχες την ίδια τύχη με την Άννα. 
Πρέπει να καταλάβεις ότι η ζωή σου είναι ότι 
πολυτιμότερο έχεις, δεν χρειάζεται να την χαραμίζεις 
για έναν άντρα. 

-Ποιόν άντρα δεν ξέρεις τι λες. 

-Μαρίνα αν δε βρισκόμουν στη παραλία τώρα θα 
είχες πνιγεί. Γιατί γι' αυτόν που φώναζες ότι τον 
αγαπούσες; Μια χαρά κοπέλα είσαι, δε σου λείπει 
τίποτα, θα υπάρξει σίγουρα κάποιος που θα 
σ'αγαπήσει και θα τον αγαπήσεις ξανά. Η Μαρίνα 
δε μίλησε, τί μπορούσε να πει άλλωστε; 

-Ακούς τι σου λέω; 



-Ναι άκουσα, μην ανησυχείς δε θα ξανασυμβεί πάει 
τέλειωσε. 

-Πόσο καιρό είσασταν μαζί; 

-Δυο χρόνια. 

-Έφταιγε εκείνος ή εσύ; 

-Μάλλον κι οι δυο. 

-Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, ποτέ δε φταίει μόνο ο 
ένας. Όπως συνέβη μ'εμένα και την Άννα. Τελευταία 
η Άννα δεν ήταν καλά, δε μιλούσε και κλεινόταν 
στον εαυτό της, έφευγε από το σπίτι και έλειπε 
ώρες. Εγώ από την άλλη την άφηνα ελεύθερη, δεν 
ήθελα να την περιορίζω, νόμιζα ότι έτσι της έκανα 
καλό. 

-Όταν γυρνούσε που σου έλεγε ότι πήγαινε; 

-Βόλτα στα μαγαζιά αλλά πάντα γυρνούσε με άδεια 
χέρια. 

-Μήπως είχε γνωρίσει κάποιον άλλον; Ο Παύλος 
σηκώθηκε όρθιος: 

-Αυτό να μην το ξαναπείς η Άννα δεν ήταν τέτοιος 
άνθρωπος, φτάνει ως εδώ, ο καθένας λέει ότι του 
κατέβει. Λοιπόν Μαρίνα δε θέλω να συνεχίσω αυτή 
την κουβέντα. 

-Συγνώμη δεν εννούσα αυτό. 

-Ξέρω πολύ καλά τί εννοούσες, μη στεναχωριέσαι 
υπήρχαν κι άλλοι που είχαν αυτή την άποψη, τελικά 
ο κόσμος είναι πολύ κακός. 



-Παύλο σε παρακαλώ ηρέμησε. 

-Εσύ μπορεί να λειτουργούσες κάπως έτσι η Άννα 
όμως όχι(είπε με κακία). 

-Τί είναι αυτά που λες, ποιά νομίζεις ότι είμαι; 

-Δεν ξέρω η συμπεριφορά σου είναι περίεργη. 

-Εε είσαι πολύ κακός και σήκωσε το χέρι της να τον 
χτυπήσει, εκείνος το άρπαξε και τη σταμάτησε. Την 
έπιασε και τη φίλησε με πάθος. Η Μαρίνα για 
πρώτη φορά άφησε τον εαυτό της ελεύθερο και το 
απόλαυσε... 
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  Ξαφνικά σταμάτησε και της γύρισε τη πλάτη του 
λέγοντας ένα ξερό συγνώμη. Η Μαρίνα δεν είπε 
τίποτα. Ο Παύλος κοντοστάθηκε  λίγο σα να ήθελε 
να πει κάτι ακόμη, αλλά τελικά έφυγε βροντώντας 
την πόρτα πίσω του. Μάλλον αυτό ήταν το φιλί του 
αποχαιρετισμού σκέφτηκε η Μαρίνα και ήταν τόσο 
γλυκό. Δε σκεφτόταν τίποτα άλλο όλη μέρα, παρά 
μόνο το φιλί. Μόλις νύχτωσε έπεσε για ύπνο νωρίς 
και κοιμήθηκε ήρεμα μετά από πολλές ανήσυχες 
νύχτες. Την άλλη μέρα ο καιρός ήταν 
συννεφιασμένος και ετοιμαζόταν για βροχή, πήρε 
την φθινοπωρινή του όψη. Η Μαρίνα μάζεψε την 
τραπεζαρία από την βεράντα και άρχισε να ετοιμάζει 
τη βαλίτσα της για Αθήνα. Είχε ακόμα τέσσερις 
μέρες άδεια αλλά είχε αποφασίσει να γυρίσει 
νωρίτερα. Ήθελε να φύγει για να μη 
ξανασυναντήσει τον Παύλο, δεν άντεχε να βρίσκεται 



δίπλα του, τον αγαπούσε και πονούσε. Ήθελε να 
τον θυμάται μ’ εκείνο το γλυκό φιλί. 

ΑΘΗΝΑ 

Μόλις έφτασε Αθήνα, άρχισε να βρέχει 
καταρρακτωδώς  και αμέσως οι δρόμοι 
πλημμύρισαν και δημιουργήθηκε ένα χάος. Ίδρωσε 
μέχρι να φτάσει στην πολυκατοικία της. Στο 
γραμματοκιβώτιο της υπήρχαν λογαριασμοί, 
διαφημιστικά και μια ειδοποίηση για ένα δέμα. 
Ανέβηκε πάνω ακούμπησε στην άκρη τα πράγματα 
της και άρχισε να ανοίγει τους λογαριασμούς. Δεν 
πρόλαβε ν’ ανοίξει τον πρώτο φάκελο και χτύπησε 
το κουδούνι της. 

-Μα ποιος να είναι; ( πήγε ν’ ανοίξει) 

-Γεια σου Μαρίνα. 

-Δημήτρη εσύ εδώ; Τι θέλεις; 

-Πρέπει να μιλήσω σε κάποιον. 

-Το βρίσκεις σωστό; 

-Σε παρακαλώ. Τον άφησε και πέρασε μέσα, εκείνος 
χωρίς να χάσει χρόνο της είπε: 

-Μαρίνα την πάτησα ερωτεύτηκα. 

-Τί λες, δε πας καλά μου φαίνεται. 

-Όχι αλήθεια σου λέω πρώτη φορά νοιώθω έτσι. 
Τον κοίταξε άγρια. 

-Συγνώμη της είπε. 



-Και από μένα τι θέλεις; Να έρθω να κρατάω το 
φανάρι; 

-Όχι αλλά δεν μπορώ να την βρω, εξαφανίστηκε λες 
και την κατάπιε η γη, θα τρελαθώ το καταλαβαίνεις; 
Της τηλεφωνώ και το’ χει κλειστό. 

-Δημήτρη φτάνει πια έξω. Είναι δυνατόν 
να  συζητάς  μαζί μου κάτι τέτοιο; Φύγε, δε θέλω ν’ 
ακούσω τίποτα άλλο. Τον τράβηξε, τον έβγαλε έξω 
και έκλεισε την πόρτα. Αν είναι δυνατόν τι άλλο θα 
μου συμβεί; ( αναρωτήθηκε). 
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Δεν αντέχω άλλο, νομίζω ότι στο τέλος θα καταντήσω 
νευρωτική, ας μ’ αφήσουν επιτέλους ήσυχη. Μήπως να τα 
παρατήσω όλα και να γυρίσω στη Γερμανία; 

Ταχτοποίησε τα πράγματα της και πήγε να πληρώσει τους 
λογαριασμούς της. Εκεί που περπατούσε στο δρόμο είδε ένα 
ζευγαράκι να φιλιέται με πάθος και θυμήθηκε το φιλί του 
Παύλου. Είναι μια ωραία ανάμνηση πλέον. Πήγε στο 
ταχυδρομείο να πάρει και το δέμα, ήταν από τους γονείς της. 
Της έστειλαν κάποια γερμανικά προϊόντα που της άρεσαν πολύ. 
Γύρισε σπίτι, τσίμπησε λίγο και μετά άραξε στον καναπέ να δει 
μια ταινία. Έβλεπε αφηρημένα, χωρίς να παρακολουθεί, το 
μυαλό της ήταν στον Παύλο (τι να κάνει άραγε;). Ο χτύπος του 
κινητού της την έβγαλε από τις σκέψεις της. Έτρεξε να το 
σηκώσει.-Ναι; 

-Έλα Μαρίνα μου η Κική είμαι (συνάδελφος από τη δουλειά), 
πού είσαι στη θάλασσα; 

-Όχι, όχι γύρισα. 

-Α μάλιστα. Σου έχω νέα. 



-Τι νέα; 

-Με απέλυσαν. 

-Γιατί; 

-Γιατί δεν πάνε καλά τα πράγματα και μειώνουν προσωπικό. Δε 
θέλω να σε στεναχωρήσω, αλλά νομίζω ότι είδα και τ’ όνομα 
σου. 

-Πλάκα κάνεις και τί θα κάνουμε τώρα; 

-Εγώ άρχισα να ψάχνω το οτιδήποτε. 

-Δεν έπρεπε να με ειδοποιήσουν; 

-Ναι δεν ξέρω, μήπως το μετάνιωσαν; Να βρεθούμε να τα πούμε 
από κοντά; 

-Ναι βέβαια, θέλεις να βρεθούμε στη πλατεία για καφέ αύριο το 
πρωί στις 11; 

-Οκ. Τα λέμε. 

Δεν πρόλαβε να κλείσει το τηλέφωνο και ξαναχτύπησε. Ήταν 
από τη δουλειά της, την κάλεσε ο διευθυντής να πάει από κει. 
Ντύθηκε και έφυγε. Όπως της είχε πει και η Κική, την απέλυσαν. 
Και τώρα τι κάνω; Μου φαίνεται πως όλα συνωμοτούν για να 
φύγω. Αγόρασε εφημερίδες, πήγε σπίτι και άρχισε να ψάχνει 
στις αγγελίες για δουλειά, δεν ήθελε να τα παρατήσει έτσι 
εύκολα. Το απόγευμα χτύπησε το κουδούνι της, ήταν ο 
Δημήτρης. Στην αρχή δεν του άνοιξε, αλλά εκείνος επέμενε και 
αναγκάστηκε ν’ ανοίξει. 

-Τι θέλεις πάλι; 

-Σε παρακαλώ βοήθησε με. 

-Δημήτρη δεν είμαι και στην καλύτερη φάση μου μόλις μ’ 
απέλυσαν. 

-Λυπάμαι, αλλά δεν είμαι καθόλου  καλά, πρέπει να μιλήσω σε 
κάποιον που να με καταλαβαίνει και δεν έχω άλλον εκτός από 
σένα. 



-Υπάρχουν και οι ψυχολόγοι. 

-Μαρίνα σε παρακαλώ. Τον άφησε και πέρασε μέσα. Σ’ ακούω 
λέγε. 

-Ξέρω είναι τρελό αυτό που σου ζητάω, αλλά είσαι λογικό άτομο 
και μπορεί να με βοηθήσεις. 

-Αυτή η λογική θα με φάει. Λέγε. 

-Από τη στιγμή που γνώρισα αυτή την γυναίκα την ένιωσα πολύ 
κοντά μου, είχε αυτό το κάτι που με μάγεψε. Δε μιλούσε πολύ 
για τον εαυτό της, ούτε για την οικογένεια της, σαν κάτι να 
έκρυβε. Της τηλεφωνώ και το τηλέφωνο της είναι κλειστό, εννιά 
μέρες είναι εξαφανισμένη. Πολύ φοβάμαι ότι κάτι έπαθε. Αμέσως 
δάκρυσε. 

-Πρώτη φορά σε βλέπω έτσι μάλλον την αγαπάς. Έλα μην κλαις, 
θα την βρούμε. Το ότι θα σε παρηγορούσα για μια άλλη γυναίκα 
δεν το περίμενα. Πόσο καιρό είσαστε μαζί; 

-Έξι μήνες. 

-Α  ώστε μ’ αυτήν με κορόιδευες. Όταν εξαφανιζόταν αυτή, 
έβγαινες μαζί μου. 

-Μαρίνα έχεις δίκιο, καλύτερα να φύγω. 

-Κάτσε κάτω. Πού μένει ξέρεις; 

-Η ίδια δε μου είπε, αλλά εγώ μια μέρα την παρακολούθησα και 
είδα. 

-Ωραία, γιατί δε πας να τη βρεις; 

-Πήγα πολλές φορές αλλά δεν είναι κανείς εκεί. Ρώτησα έναν 
κύριο από την ίδια οικοδομή και μου είπε ότι έλειπαν διακοπές. 

-Είδες λοιπόν άδικα ανησυχείς, θα έχει πάει διακοπές με τους 
γονείς της και δε θα πρόλαβε να σε ειδοποιήσει. 

-Μα μου είχε πει ότι οι γονείς της είχαν πεθάνει. 

-Μήπως θέλει λίγο χρόνο να σκεφτεί; 



-Τι να σκεφτεί; 

-Αν σ’ αγαπάει. 

-Λες; 

-Ναι δωσ’ της λίγο χρόνο ακόμη. 

-Μακάρι να είναι έτσι, σ’ ευχαριστώ Μαρίνα, ίσως να έχεις δίκιο 
θα περιμένω λίγο ακόμη. 

Σηκώθηκε και έφυγε πιο ήρεμος. Τι απρόβλεπτη που ήταν η 
ζωή……. 
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  Την άλλη μέρα το πρωί, την ξύπνησε πάλι το 
κουδούνι γύρω στις 7π.μ, ήταν ο Δημήτρης. 

-Τι έγινε, τι έπαθες πρωί-πρωί; 

-Συγνώμη που σε ξύπνησα τόσο πρωί, αλλά 
πέρασα από το σπίτι της χθες βράδυ και είδα φως. 
Με βρήκε το ξημέρωμα  στο αμάξι και όταν 
αποφάσισα να πάω να χτυπήσω την πόρτα της, 
έπεσα πάνω σ’ έναν τύπο που έβγαινε από το 
διαμέρισμα της και δείλιασα να ρωτήσω. 

-Ποιος ήταν; 

-Δεν ξέρω, ένας νεαρός. 

-Μήπως ήταν ο αδερφός της; 

-Ήταν μοναχοκόρη. 

-Ε ωραία  και εγώ τι θες να κάνω; 

-Σκέφτηκα  να πάμε μαζί να ρωτούσες εσύ για να 
μην τη φέρω σε δύσκολη θέση. 



-Δημήτρη μου φαίνεται ότι το’ χεις χάσει τελείως. 

-Έλα σε παρακαλώ, σου υπόσχομαι ότι μετά θα σ’ 
αφήσω ήσυχη. 

-Και ως τι θα πάω εκεί και θα κάνω ερωτήσεις; 

-Το σκέφτηκα θα πεις ότι είσαι μια φίλη της και ότι 
την έπαιρνες τηλέφωνο και επειδή δεν απαντούσε 
ανησύχησες, γι’ αυτό πήγες να ρωτήσεις. 

-Βλέπω έχεις καταστρώσει ολόκληρο σχέδιο. Έλα 
μέσα να πιούμε έναν καφέ ν’ ανοίξει το μάτι μας, 
έτσι κι αλλιώς είναι πολύ πρωί ακόμη. 

Ο Δημήτρης ήταν πολύ νευρικός, πήγαινε πάνω 
κάτω στο σαλόνι, σα να περπατούσε σ’ αναμμένα 
κάρβουνα. 

-Δημήτρη φτάνει με κούρασες, κάτσε κάτω. 

-Ξέρεις τι με προβληματίζει; 

-Τι; 

-Ότι δε μου είπε ποτέ << σ’ αγαπώ>>. 

-Και αυτό σε πείραξε; 

-Ναι 

-Οι γυναίκες πολλές φορές αργούν να το 
παραδεχτούν. 

-Ποιο πολύ όμως με τρελαίνει το άλλο. 

-Ποιό  άλλο, υπάρχει κι άλλο; 



-Ναι ήταν έγκυος και φοβάμαι μήπως έκανε κανένα 
κακό. 

-Έγκυος; Από σένα; 

-Ναι. 

-Δεν το ήθελε το παιδί; 

-Το ήθελε αλλά φοβόταν. 

-Τι φοβόταν μήπως χάσει τη δουλειά της; 

-Όχι δε δούλευε. 

-Πιστεύεις ότι ήθελε να το ρίξει; 

-Δεν μπορούσε, την εγκυμοσύνη την διαπιστώσαμε 
στον 3

ο
 μήνα, αυτό την τρόμαξε. 

-Λογικό είναι ,μήπως της είπες ότι δεν ήθελες 
παιδιά; 

-Όχι δεν είπα τίποτα. 

-Τέλος πάντων, πάω να ετοιμαστώ για να πάμε να 
δούμε τι γίνεται και να τελειώνουμε μ’ αυτό. 

Φτάσανε στο σπίτι της και η Μαρίνα τον ρώτησε: 

-Πως ξέρουμε ότι είναι μέσα; 

-Τον περίμενα και είδα ότι επέστρεψε. 

-Εντάξει εσύ περίμενε στ’ αμάξι. 



Η Μαρίνα ετοιμάστηκε να χτυπήσει και τότε 
συνειδητοποίησε  ότι δεν της είχε πει ούτε τ’ όνομα 
της. Άνοιξε από μόνη της η πόρτα πριν χτυπήσει. 

-Μαρίνα εσύ εδώ; 

Η Μαρίνα έμεινε άφωνη. Ο Παύλος, μα τι κάνει εδώ; 

-Μαρίνα μ’ ακούς; Είσαι καλά; 

Άρχισε να συνέρχεται. 

-Παύλο τι κάνεις εσύ εδώ; 

-Εγώ εδώ μένω εσύ; 

-Εγώ εγώ……. 

-Ναι τι εσύ; 

-Ψάχνω μια φίλη μου, μάλλον μπέρδεψα την 
οικοδομή. 

-Περίμενε πως τη λένε μήπως μπορώ να βοηθήσω. 

-Όχι άστο φεύγω, άργησα.  Της τράβηξε το χέρι. 

-Στάσου, πάρε το τηλέφωνο μου, να με πάρεις να τα 
πούμε. Της έδωσε μια κάρτα του, την πήρε και 
έφυγε σαν κυνηγημένη.  Όπως κατέβαινε τρέχοντας 
έπεσε πάνω στο Δημήτρη. 

-Τί έγινε, τι έπαθες; Εσύ είσαι κάτασπρη. 

-Δημήτρη τί κάνεις εδώ, δε σου είπα να περιμένεις 
στ’ αυτοκίνητο; 



-Δεν άντεχα άλλο να περιμένω, σίγουρα είναι κάτι 
κακό για να είσαι έτσι. Την έπιασε από τα χέρια και 
άρχιζε να φωνάζει: 

-Λέγε τι έγινεεεε;  Δεν περίμενε την απάντηση και 
άρχισε να τρέχει στο διαμέρισμα της φωνάζοντας : 
Άνναααααα 

-Δημήτρη περίμενε σε παρακαλώ. Δεν τον πρόλαβε, 
ο Δημήτρης άρχισε να βαράει την πόρτα με τις 
γροθιές του. Τότε βγήκε ο Παύλος . 

-Τι συμβαίνει κύριε; Γιατί φωνάζετε; Ο Δημήτρης τον 
άρπαξε από τον γιακά και τον ρώτησε: 

-Που είναι η Άννα; 

-Τι είναι αυτά που λέτε η γυναίκα μου έχει πεθάνει 
με τον πόνο μου παίζετε; 

-Ποια γυναίκα σου τι με νοιάζει εμένα, για την Άννα 
ρωτάω. Τον πλησίασε η Μαρίνα και του είπε: Έλα 
Δημήτρη σε παρακαλώ θα σου εξηγήσω. Ο 
Δημήτρης χωρίς να καταλαβαίνει τι γίνεται την 
ακολούθησε λέγοντας συνέχεια: <δε μπορεί να 
πέθανε>. Ο Παύλος τη ρώτησε τι είχε γίνει και 
εκείνη κούνησε απλά το κεφάλι της και πήρε το 
Δημήτρη και φύγανε.. 
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   Η Μαρίνα τραβούσε με δύναμη τον Δημήτρη, 
ήθελε να εξαφανιστεί από εκεί. Εκείνος φώναζε και 
χτυπιόταν. 

-Μαρίνα  γιατί με τραβάς; 



-Δημήτρη φτάνει πια μη φωνάζεις, προχώρα στο 
αυτοκίνητο και θα σου τα εξηγήσω όλα. 

Ο Δημήτρης  δεν άκουγε τίποτα, μονολογούσε 
φωνάζοντας. 

-Φτάνει σου είπα η Άννα πέθανε. 

-Αυτός εκεί πάνω φταίει ; Τη σκότωσε; 

-Όχι. 

-Τι κάνει σπίτι της αυτός; Πως είσαι τόσο σίγουρη 
ότι δε φταίει; 

-Είμαι σίγουρη, είναι ο άντρας της. 

-Μα τι λες η Άννα  δεν είναι παντρεμένη. 

-Δεν τα ξέρεις καλά τα πράγματα, η Άννα  ήταν 
παντρεμένη με τον κύριο που είδες και πριν λίγες 
μέρες  αυτοκτόνησε. 

-Ψέματα. 

-Κι όμως είναι αλήθεια. Πνίγηκε σε μια παραλία. 

-Εσύ που τα ξέρεις όλα αυτά; 

-Μου τα είπε ο κύριος που είδες ήταν  ο  άντρας 
της. 

Ξαφνικά ο Δημήτρης μπήκε  στο αυτοκίνητο και 
έφυγε με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Δεν είναι δυνατόν να 
μου συμβαίνουν όλα αυτά, σκέφτηκε. Την έβγαλε 
από τις σκέψεις της  η φωνή του Παύλου: 



-Μαρίνα μπορείς να μου εξηγήσεις τι γίνεται σε 
παρακαλώ; 

-Δεν είναι κάτι που σε αφορά Παύλο και συγνώμη 
για το όλο σκηνικό. 

-Φτάνουν τα ψέματα, κατάλαβα ότι με αφορά δεν 
είμαι βλάκας, αυτός ο άντρας γνώριζε την Άννα. Τι 
είδους γνωριμία είχαν; 

-Δεν γνωρίζω. 

-Μαρίνα είμαι σίγουρος ότι γνωρίζεις και πολύ καλά 
μάλιστα. 

Τι να του έλεγε τώρα ότι η γυναίκα του είχε εραστή 
και ότι είχε μείνει έγκυος; Όχι δε λέγονται αυτά. 

-Παύλο λυπάμαι αλλά έχω ένα επαγγελματικό 
ραντεβού και πρέπει να φύγω. Να τα πούμε κάποια 
άλλη στιγμή; Περνάνε ταξί απ’ δω; 

Ο Παύλος προχώρησε λίγο πιο κάτω και της άνοιξε 
την πόρτα ενός αμαξιού, λέγοντας: 

-Μπες μέσα να σε πάω εκεί που θες. 

-Δε χρειάζεται. 

-Μπες μέσα σε παρακαλώ. 

Μπήκε και του είπε να την πάει στην πλατεία κοντά 
στο σπίτι της, που είχε ραντεβού με την Κική. Μόλις 
φτάσανε, πριν κατέβει η Μαρίνα, ο Παύλος τη 
ρώτησε: 



-Είσαι καλά; (Φαινόταν πραγματικό το ενδιαφέρον 
του) 

-Ναι καλά είμαι, εσύ; 

-Δεν ήξερα ότι έμενες  Αθήνα. 

-Ούτε εγώ. 

-Τελικά πόσο μικρός είναι ο κόσμος. 

-Ας πηγαίνω με περιμένουν, ευχαριστώ. 

-Θα τα ξαναπούμε σύντομα. 

Έφευγε και ένοιωθε  το βλέμμα του καρφωμένο 
πάνω της. Η Κική ήταν εκεί και την περίμενε. 

-Τι γίνεται φιλενάδα, ποιος είναι αυτός, καινούργιο 
φλερτ; 

-Όχι καλέ τί είναι αυτά που λες; 

-Ε όχι και τι λέω, τον είδα εγώ πως σε κοιτούσε, 
αλλά και εσύ τρέμεις ολόκληρη, τι έπαθες; 

-Τι να σου λέω τώρα, ας τ’ αφήσουμε  τώρα αυτά, 
θα τα συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Τι έκανες 
από δουλειά; 

-Λοιπόν βρήκα σε ένα κέντρο ευγηρίας 
που  χρειάζονται δυο άτομα, αλλά δε γνωρίζω 
τίποτα άλλο. Τι λες πάμε μαζί; 

-Πάμε και βλέπουμε. 

-Κάτι έχεις εσύ, εγώ σου λέω ότι βρήκα δουλειά και 
ούτε που ενθουσιάστηκες. Έρωτας είναι η αιτία. 



-Τι έρωτας βρε  Κική μου. 

-Σε βλέπω εγώ πως λάμπεις. 

-Τι είναι αυτά που λες, δε με βλέπεις τι χάλι έχω, τα 
μαλλιά μου, το πρόσωπο μου. Αλήθεια ήταν είχε 
παραμελήσει τον εαυτό της. 

-Λοιπόν φύγαμε, πάμε για καλλωπισμό, μαλλιά, 
περιποίηση προσώπου, νύχια, σήκω. 

-Αμάν βρε Κική. 

- Έλα, έλα δεν ακούω τίποτα. 

Δεν μπόρεσε να της αντισταθεί και φύγανε για 
κομμωτήριο. Είχε δίκιο η Κική, μια ανανέωση τη 
χρειάζονταν.  

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ                       (11)                    

 Είχε δίκιο τελικά η Κική, η ανανέωση της έκανε 
καλό ένιωσε και πάλι μια όμορφη γυναίκα. Την 
επόμενη μέρα πήγαν στο ραντεβού για τη δουλειά 
και την πήραν  λόγω της προϋπηρεσίας  που είχαν 
,στάθηκαν τυχερές με την ανεργία που υπάρχει. 
Ήταν πιο μεγάλο το ωράριο και λιγότερα τα 
χρήματα, αλλά πάλι καλά που βρέθηκε και αυτό, 
τους έδωσαν στολές και σε τρεις μέρες ξεκινούσαν. 
Πήγε σπίτι  και άρχισε να προετοιμάζεται, ετοίμασε 
ρούχα, έπλυνε τις στολές και κάθισε να διαβάσει 
κάποιες οδηγίες  που τους είχαν δώσει. Δεν 
πρόλαβε να διαβάσει την πρώτη σελίδα και 
χτύπησε το κουδούνι της, αυτές τις μέρες ήταν κάτι 
που συνέβαινε  συχνά με τον Δημήτρη. Πήγε και 
άνοιξε φωνάζοντας: 



-Τι θέλεις πάλι ρε Δημήτρη; Άσε με ήσυχη 
επιτέλους. Δεν ήταν ο Δημήτρης ήταν ο Παύλος. 

-Όπως βλέπεις δεν είμαι ο Δημήτρης. 

Η Μαρίνα έμεινε με το στόμα ανοιχτό. Εσύ; 

-Ναι Μαρίνα εγώ. 

-Πώς, πως ήξερες που μένω; 

-Όποιος ψάχνει βρίσκει. 

-Τι εννοείς; 

Ο Παύλος χαμογέλασε. 

-Πλάκα κάνω, μου έχουν στείλει μια αναφορά με την 
κατάθεση που έδωσες στον αστυνομικό του Βόλου 
και είχε την διεύθυνση σου. 

Την Μαρίνα άρχισε να την πιάνει πανικός. Τι θα 
κάνει τώρα; Τι θα του έλεγε; Πώς να του εξηγήσει; 

-Μαρίνα χλόμιασες, αν και ομολογώ πως τρόμαξα 
να σε γνωρίσω στην αρχή με τόσες ομορφιές. 

Ένιωσε μια ζάλη και εκείνος την κράτησε. Ξαφνικά 
όμως έγινε κάτι αναπάντεχο, εμφανίστηκε ο 
Δημήτρης  δίνοντας μια δυνατή γροθιά στον Παύλο, 
ρίχνοντας τον κάτω και φώναζε δυνατά: Άφησε την 
κάτω, ρεμάλι, δε θα μου την πάρεις κι αυτή 
άκουσες; 

Η Μαρίνα μόλις που πρόλαβε να καταλάβει τι 
γίνεται. 



-Δημήτρη σταμάτα τι κάνεις τρελάθηκες, θα τον 
σκοτώσεις τον άνθρωπο. Η Μαρίνα προσπαθούσε 
να τον σταματήσει τραβώντας τον, ήταν 
μεθυσμένος, βρομούσε ολόκληρος. 

-Άσε με μου πήρε την Άννα μου, τη σκότωσε. 

-Η Άννα σου αυτοκτόνησε, σύνελθε  και τώρα φύγε 
από εδώ, εξαφανίσου. Έφυγε παραπατώντας και 
βρίζοντας. Έσκυψε πάνω από τον Παύλο, του είχε 
ματώσει και την μύτη και έτρεχαν αίματα, 
προσπάθησε ν’ ακούσει την αναπνοή του γιατί 
φαινόταν αναίσθητος. 

-Kαλά είμαι, βοήθησε με να σηκωθώ. 

-Πώς είσαι; Νόμιζα ότι έχασες τις αισθήσεις σου. 

-Όχι καλά είμαι, απορώ πως δε βγήκε κανείς από τα 
διπλανά διαμερίσματα με τόση φασαρία. 

-Ξενοίκιαστα είναι. Έλα πέρνα μέσα να 
σταματήσουμε την αιμορραγία στη μύτη σου. 

-Έφυγε το κάθαρμα; 

-Έφυγε. 

-Είχες σχέση μ’ αυτόν τον άνθρωπο; Γι’ αυτόν θα 
έβαζες  τέλος στη ζωή σου; Την Άννα που την 
ήξερε; 

-Σε παρακαλώ, ηρέμισε και θα σου πω. 

-Δεν ξέρω τι να περιμένω πια απ’ αυτή τη ζωή. 



Η Μαρίνα έβαλε δυο ποτήρια κρασί, κάθισαν στον 
καναπέ και άρχισε να του διηγείται πως είχαν τα 
πράγματα. Το μόνο που δεν του είπε ήταν για την 
εγκυμοσύνη, δε χρειαζόταν να τον πληγώσει κι 
άλλο. Εκείνος άρχισε να κλαίει σα μικρό παιδί. 

-Δε ξέρεις και το άλλο της είπε. Η Άννα  ήταν έγκυος 
4 μηνών απ’ αυτό το κάθαρμα, το έδειξε το πόρισμα 
της νεκροψίας. 

Θεέ μου το ήξερε. Πόσο πολύ πονούσε, κάθισε 
δίπλα του και τον αγκάλιασε, έκλαψε στην αγκαλιά 
της, όπως ένα παιδί που κλαίει στην αγκαλιά της 
μάνας του. Η Μαρίνα δε πίστευε  ότι τον είχε στην 
αγκαλιά της, πόσο της είχε λείψει το φιλί του. Ο 
Παύλος σα να το αντιλήφθηκε  και τη φίλησε. Η 
Μαρίνα αφέθηκε στα χείλη του…………… 
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Είχε μουδιάσει ολόκληρη. Ο Παύλος σταμάτησε απότομα και 
πετάχτηκε πάνω όρθιος. Αυτή τη φορά δε ζήτησε συγνώμη, 
σηκώθηκε απλά και έφυγε, όπως έκανε πάντα. Δεν ήξερε τι να 
υποθέσει, άραγε ένιωθε κάτι γι’ αυτήν ή την εκμεταλλευόταν 
κάθε φορά; Πως την πάτησα έτσι, μα που πάω και πέφτω; 
Όποιες ερωτήσεις όμως και αν έκανε στον εαυτό της, το 
αποτέλεσμα ήταν το ίδιο, ήταν ερωτευμένη με τον Παύλο. Τις 
σκέψεις της διέκοψε το χτύπημα του τηλεφώνου. Ήταν η Κική. 

-Έλα Κική μου, τι έγινε; 

-Έλα βρε φιλενάδα, είμαι κοντά στο σπίτι σου μπορώ να έρθω 
από κει να συζητήσουμε κάτι που σκέφτηκα, αν δεν ενοχλώ 
φυσικά; 

-Ναι, ναι Κική μου, έλα σε περιμένω. 

-Έρχομαι, σε 5 λεπτά θα είμαι εκεί. Όντως σε 5 λεπτά  χτύπησε 
το κουδούνι. 



-Έλα Κική μου πέρασε. Θέλεις ένα ποτήρι κρασί; 

Τότε θυμήθηκε ότι είχε ξεχάσει να μαζέψει το ποτήρι του 
Παύλου. 

-Όπα τι βλέπω, είχες παρέα; Δε νομίζω να στην έδιωξα εγώ; 

-Όχι, όχι μόνος του έφυγε. 

-Α ώστε άντρας ήτανε. Εκείνος ο ωραίος  που σε είχε φέρει τις 
προάλλες στο καφέ; Γιατί έχεις ακριβώς την ίδια λάμψη. 

-Ναι αυτός ήτανε. Άστα τώρα αυτά και πες τι σκέφτηκες; 

-Να επειδή η δουλειά που βρήκαμε είναι  πολύ μακριά, μήπως 
θα ήταν καλύτερα να ξενοικιάζαμε αυτά τα σπίτια και να 
νοικιάζαμε εκεί κοντά. Και αν θέλεις για να την βγάλουμε ακόμα 
πιο οικονομικά να συγκατοικήσουμε , τι λες; 

Η Μαρίνα δε μίλησε, το επεξεργάστηκε λίγο στο μυαλό της και 
της είπε: 

-Ξέρεις δεν είναι άσχημη ιδέα, άφησε με να το σκεφτώ λιγάκι και 
να σου απαντήσω αύριο. Βέβαια δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να 
βρούμε σπίτι προς τα κει. 

-Και γι’ αυτό σου έχω απάντηση. Έχεις ίντερνετ; Άνοιξε τον 
υπολογιστή  να σου δείξω. 

Έτρεξε και έφερε το λάπτοπ της. Η Κική  είχε βρει ένα πολύ 
καλό διαμέρισμα, δέκα λεπτά με τα πόδια  από τη δουλειά και σε 
πολύ καλή τιμή. Πολύ πιο φθηνό και μεγαλύτερο (με δύο 
υπνοδωμάτια) από αυτό που νοίκιαζε τώρα. 

-Τι λες; Πάμε να το δούμε αύριο; Ο ιδιοκτήτης μπορεί γύρω στις 
11π.μ της είπε η Κική. 

-Μίλησες και με τον ιδιοκτήτη βρε θηρίο; 

-Ναι στη βράση κολλάει το σίδερο  που λέει κι η παροιμία. 

-Ε, τότε πάμε τώρα που καίει το σίδερο. 



-Αχ βρε Μαρίνα μου ακόμα δεν το’ χεις με τις ελληνικές 
παροιμίες. Έβαλαν τα γέλια κι οι δυο. 

Την άλλη μέρα το πρωί πήγαν και είδαν το σπίτι. Ήταν πολύ 
καλοδιατηρημένο και ο ιδιοκτήτης ένας πολύ καλός άνθρωπος. 
Το σπίτι το είχε για την κόρη του, αλλά εκείνη βρήκε δουλειά στο 
εξωτερικό και έφυγε. Χάρηκε μόλις τις είδε και τις συμπάθησε 
αμέσως. Να το νοικιάσετε το σπίτι κορίτσια και εγώ θα σας έχω 
σαν κόρες μου τις είπε. Ενθουσιάστηκαν, του έδωσαν μια 
προκαταβολή και το έκλεισαν. Ο κύριος Κοσμάς, ο ιδιοκτήτης 
χάρηκε τόσο πολύ που τις κάλεσε την άλλη μέρα να τους κάνει 
το τραπέζι, να ψήσουνε ψάρια στην αυλή. Έφυγαν και άρχισαν 
να συζητούν στην διαδρομή για την μετακόμιση. Ο κύριος 
Κοσμάς τους είπε ότι στο υπόγειο θα τους παραχωρούσε και μια 
αποθήκη, οπότε αν είχαν επιπλέον πράγματα θα μπορούσαν να 
τα βάλουν εκεί. Αλλά ευτυχώς δεν είχαν διπλά πράγματα. Η 
Μαρίνα είχε πλυντήριο ρούχων και πιάτων και η Κική ηλεκτρική 
κουζίνα, οπότε από τα ηλεκτρικά ήταν οκέι. Στο σαλόνι θα 
έβαζαν τα έπιπλα της Μαρίνας, που ήταν πιο καινούργια και της 
Κικής θα τα έβαζαν στην αποθήκη. Εκείνο που έπρεπε να 
αγοράσουν οπωσδήποτε ήταν κουρτίνες, γιατί το σπίτι ήταν 
ψηλοτάβανο και δεν ταίριαζαν οι δικές τους και κανένα χαλάκι 
για τα δωμάτια. Έπρεπε να ταχτοποιήσουν ακόμη το τηλέφωνο 
και το ίντερνετ. Η Μαρίνα αν και πήρε πολύ γρήγορα αυτή την 
απόφαση, ήταν χαρούμενη. Ίσως έτσι να γλύτωνε και από τον 
Δημήτρη και από τον Παύλο. Τις επόμενες δύο μέρες, δεν 
πήραν ανάσα, κουβαλούσαν πράγματα από το ένα σπίτι στο 
άλλο, ούτε για να φάνε δε σταματούσαν. Ευτυχώς ο κύριος 
Κοσμάς φρόντιζε να μη μείνουν νηστικές. Η Μαρίνα είχε μια 
κρυφή ελπίδα μήπως ξαναρχόταν ο Παύλος , αλλά τίποτα είχε 
γίνει άφαντος όπως και ο Δημήτρης. Φτάνει πια, είπε στον εαυτό 
της, παρέδωσε τα κλειδιά του σπιτιού στον ιδιοκτήτη και 
έφυγε…… 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ                       (13) 

Η καινούργια δουλειά , αρκετά απαιτητική και 
κουραστική, η μετακόμιση που έκαναν τελικά σ’ 
εκείνο το σπίτι αποδείχτηκε σωτήρια, γιατί δεν είχαν 
την κούραση της διαδρομής. Όπως σωτήριος  ήταν 
και ο κύριος Κοσμάς που τις φρόντιζε πραγματικά 



σαν κόρες του, μέχρι και φαγητό τις ετοίμαζε. Είχαν 
μερικές ελλείψεις ακόμη στο σπίτι, αλλά σιγά σιγά 
θα τα ταχτοποιούσαν κι αυτά. Η Κική αποδείχτηκε 
πολύ καλή συγκάτοικος και φίλη. Όσο ήταν καλός ο 
καιρός, δε το κουνούσαν καθόλου από το 
καινούργιο σπίτι που ήταν στην εξοχή. Τώρα αν θα 
χάλαγε ο καιρός ίσως να μην τους άρεσε τόσο, αλλά 
και μόνο το ότι βρήκαν τόσο γρήγορα δουλειά και 
σπίτι φθηνό κοντά ήταν θαύμα. Επιτέλους η Μαρίνα 
είχε ηρεμήσει λίγο από το <<μέτωπο των 
ανδρών>>, βέβαια κάθε βράδυ έβλεπε στον ύπνο 
της τον Παύλο, δε περνάει τόσο γρήγορα ο έρωτας. 
Είχαν περάσει τρείς βδομάδες  έντονης κούρασης 
μέχρι να συνηθίσουν και να μπουν σ’ ένα 
φυσιολογικό ρυθμό δουλειάς. Η προϊσταμένη τους 
πάντως ήταν ενθουσιασμένη από τη δουλειά τους, 
όπως ενθουσιασμένοι ήταν και οι ηλικιωμένοι. 
Μερικοί ήταν αμίλητοι και στεναχωρημένοι και 
μερικοί έξω καρδιά. Ιδίως ένας παππούς έλεγε της 
Μαρίνας καθημερινά: -Μαρινάκι μου μη ξεχάσεις να 
μου πεις όταν έρθουν οι γονείς σου τις γιορτές, για 
να τους  ζητήσω το χέρι σου. Σ’ αγαπάω γλυκιά 
μου. 

Η Μαρίνα κάθε φορά ξεκαρδιζόταν στα γέλια αλλά 
εκείνος το συνέχιζε: -Σοβαρά μιλάω βασίλισσα θα σ’ 
έχω. Η Κική να μη χάσει κάθε φορά έλεγε: Κι εγώ 
κουμπάρα και νονά των παιδιών σας, πόσα θα 
κάνετε; 

Λες αυτή να ήταν η μοίρα μου να παντρευτώ έναν 
89χρονο; (σκέφτηκε). Η Μαρίνα παρόλο  που ο 
κύριος Κοσμάς τους είχε φαγητό όταν δεν 
προλάβαιναν να κάνουν οι ίδιες, δεν έτρωγε σωστά 



και είχε αδυνατίσει αρκετά της έπεφταν τα ρούχα 
της. Η Κική αντίθετα έτρωγε μετά μανίας. 

-Φιλενάδα πρέπει ν’ αρχίσεις να τρως γιατί έτσι πως 
πάω εγώ θα φάω κι εσένα. Δε θ’ αρρωστήσουμε 
κιόλας για έναν Παύλο. 

Τα είχε πει όλα στην Κική και γνώριζε την 
κατάσταση. Βέβαια εκείνη πίστευε ότι κι ο Παύλος 
κάτι ένιωθε γι’ αυτήν. Μια μέρα που επέστρεψαν 
από τη δουλειά, παρατήρησαν ότι το 
γραμματοκιβώτιο της Κικής ήταν γεμάτο και της 
Μαρίνας δεν είχε ποτέ τίποτα. 

-Μαρίνα τι γίνεται, εσύ δεν είχες τίποτα στο 
γραμματοκιβώτιο, μήπως πρέπει να το δεις; 

-Ναι δίκιο έχεις. Δήλωσα τη νέα διεύθυνση αλλά 
ακόμα τίποτα. Είναι να πληρώσω και κάτι υπόλοιπα 
και στο παλιό σπίτι. Αύριο που είναι Σάββατο θα 
πάω να δω στο παλιό σπίτι, μήπως έχω τίποτα εκεί. 
Σηκώθηκε το πρωί, ήπιε τον καφέ της και ξεκίνησε 
γιατί η συγκοινωνία δεν ήταν συχνή εκεί και ήθελε 
και τρία τέταρτα να πάει. Μόλις έφτασε, τι να δει, το 
γραμματοκιβώτιο της ήταν γεμάτο. Ευτυχώς είχε 
κρατήσει το κλειδάκι. Δεν πρόλαβε να το ανοίξει και 
ακούει μια φωνή να της λέει: 

-Μαρίνα εσύ είσαι; Καλά δε ντρέπεσαι καθόλου, 
πού εξαφανίστηκες τόσο καιρό; Της άστραψε ένα 
χαστούκι. Ήταν ο Παύλος. 

Εκείνη τρόμαξε και πόνεσε. Με δάκρυα στα μάτια, 
όχι τόσο από το χαστούκι, αλλά που τον είδε δεν 
μπόρεσε να αρθρώσει λέξη. Εκείνος την αγκάλιασε 



και άρχισε να της χαϊδεύει το πρόσωπο και να της 
λέει: 

-Μαρίνα μου συγνώμη, πήγα να τρελαθώ που δεν 
σ’ έβρισκα, νόμιζα ότι κάτι έπαθες εξαιτίας μου. 
Πήγα και σ’ αυτόν τον ηλίθιο το Δημήτρη, αλλά δεν 
ήξερε τίποτα. Πού ήσουνα, είσαι καλά; Αδυνάτισες 
πολύ. 

-Ησύχασε Παύλο θα σου εξηγήσω, δε φαντάστηκα 
ότι θα ανησυχούσες τόσο. 

-Αυτό να μην το ξαναπείς, κοκκίνισε  το μάγουλο 
σου πονάς; 

-Όχι. 

-Έλα πάμε στο αυτοκίνητο έχω μια αλοιφή να σου 
βάλω. 

Τον ακολούθησε, αφού της έβαλε αλοιφή πήγε και 
της έφερε την αλληλογραφία από το 
γραμματοκιβώτιο. 

-Ορίστε και η αλληλογραφία σου, έχεις και από 
αυτόν τον ακατανόμαστο γράμμα. Τι έγινε δεν 
μπορείς κι εσύ να τον ξεχάσεις και θ’ αυτοκτονήσεις; 

-Παύλο τι είναι αυτά που λες; 

Σκηνή ζηλοτυπίας ήταν αυτή τώρα ;(αναρωτήθηκε). 
Μήπως είχε δίκιο τελικά η Κική κι όντως ένιωθε κάτι 
γι’ αυτήν; Την πλημμύρισε μια χαρά σ’ αυτήν την 
ιδέα……….. 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ        



 


	ΚΛΕΜΜΕΝΗ ΑΓΆΠΗ           (1)
	Περπατούσε αμέριμνη στην παραλία κάνοντας τη καθημερινή πρωινή της βόλτα. Ξαφνικά άκουσε μια φωνή να φωνάζει βοήθεια. Γύρισε το κεφάλι της προς τη θάλασσα και είδε μια γυναίκα να πνίγεται. Εκείνη τη στιγμή τα έχασε δεν ήξερε πως να αντιδράσει, ήταν πο...
	-Αδερφή σας ήταν;
	-Μα τι λέτε , ποιά αδερφή μου.

	-Η γυναίκα πού πνίγηκε.
	-Όχι βέβαια, εγώ βούτηξα για να την βοηθήσω, αλλά δεν τα κατάφερα καταλαβαίνετε; και συνέχισε να κλαίει.
	-Ηρεμήστε σας παρακαλώ, πρέπει να μου δώσετε κατάθεση για το πως ακριβώς έγινε, ελάτε μαζί μου.
	- Λοιπόν πως ονομάζεστε;
	-Μαρίνα Δελλή.

	-Για πείτε μας κυρία Μαρίνα πως έγιναν τα πράγματα; Αφού του τα εξήγησε τον ρώτησε:
	-Είχε οικογένεια, παιδιά;
	-Δεν το γνωρίζουμε ακόμη, το κινητό τηλέφωνο που βρήκαμε πάνω της δε λειτουργεί. Τελειώσαμε μπορείτε να πηγαίνετε και προσπαθήστε να ηρεμήσετε, εσείς κάνατε ότι μπορούσατε. Η Μαρίνα γύρισε σπίτι της, έκανε ένα ζεστό μπάνιο για να ηρεμήσει. Δεν μπορούσ...
	- Σας παρακαλώ τι είναι αυτά που λέτε;
	-Αυτό που άκουσες . Την έχασα μ΄ακούς;Τι θα κάνω εγώ τώρα; Έχασα την αγάπη μου μέσα από τα χέρια μου, μόλις φτιάξαμε το καινούργιο μας σπίτι, θα κάναμε οικογένεια. Άρχισε να τη βρίζει και να κάνει σα μενόμενος ταύρος,έσπαγε πράγματα και έφυγε βροντώντ...
	ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ                                                                       (2)

	Η Μαρίνα κάθησε στο πάτωμα και άρχισε να κλαίει. Γιατί δεν τα κατάφερα  θεέ μου έλεγε συνέχεια. Έφερνε στο μυαλό της την εικόνα αυτού του άντρα και τον λυπόταν πολύ, ένας τόσο ωραίος άντρας , που αγαπούσε τη γυναίκα του και θα έφτιαχνε οικογένεια μαζί...
	- Σας παρακαλώ σταματήστε, τι κάνετε; Αλλα εκείνος τίποτα. Τότε η Μαρίνα του άστραψε ένα χαστούκι και αυτός έπεσε ξερός στον καναπέ, σηκώθηκε και τον άφησε εκεί. Έτρεξε γρήγορα στο μπάνιο  και όταν αντίκρυσε τον εαυτό της στον καθρέφτη τρόμαξε, τα χεί...
	- Είστε καλά; Ακούγοντας τη φωνή σηκώθηκε αμέσως όρθια. Συγνώμη σας τρόμαξα;
	-Όχι, όχι, είχα πολύ ένταση μέσα μου και μου βγήκε με κλάμα.(θεέ μου αυτός ήταν).
	- Εσείς πως είστε; τον ρώτησε βιαστικά.
	-Το παλεύω.
	- Δε σας κατάλαβα πότε φύγατε τις προάλες.
	- Δεν πειράζει καλύτερα.
	-Μένετε εδώ κοντά;
	-Ναι, γειά σας, είπε και έφυγε γρήγορα. Σ' ένα  δευτερόλεπτο είχε εξαφανιστεί.
	ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ                                                                     (3)

	Μα που ήταν, πως δεν τον είχε δει, ίσως να ήταν ο ψαροντουφεκάς που είχε δει. Μάζεψε γρήγορα τα πράγματα της και πήγε σπίτι. Η καρδιά της Μαρίνας χτυπούσε σαν τρελλή και τα μάγουλα της έκαιγαν,< μήπως είμαι άρρωστη, γιατί νοιώθω έτσι;> αναρωτιόταν συν...
	-Γειά σας τι κάνετε;
	-Καλά εσείς;
	-Μα τι πάθατε στο χέρι σας έχετε αίματα.
	-Δεν είναι τίποτα, μου έσπασε ένα πιάτο και μόλις πήγα να το πιάσω κόπηκα.
	-Πρέπει να το καθαρίσετε και να το τυλίξετε με μια γάζα για να σταματήσει το αίμα. Αφήστε με να σας βοηθήσω. Η Μαρίνα τον άφησε και μπήκε μέσα.
	-Ελάτε που είναι το μπάνιο σας;
	-Από εκεί του έδειξε με το άλλο χέρι.
	-Έχετε καθόλου betadine;
	-Ναι, στο ντουλαπάκι δεξιά.
	-Ελάτε να το ξεπλύνετε λίγο και να βάλουμε ιώδιο. Μόλις της έπιασε το χέρι, εκείνη άρχισε να τρέμει σαν το ψάρι.
	-Μα εσείς τρέμετε ολόκληρη, μάλλον η εικόνα του αίματος σας τρομοκράτησε.
	-Ναι μάλλον. Η Μαρίνα δεν είχε πρόβλημα με το αίμα, είχε συνηθίσει λόγω της δουλειάς της στο ιατρικό κέντρο. Άλλο ήταν το θέμα της, μόλις την άγγιζε αυτός ο άντρας αναστατόνωνταν ολόκληρη.
	-Μμμ, κάτι μυρίζει υπέροχα, τι είναι;
	-Αμάν, ξέχασα έχω το παστίτσιο στο φούρνο, θα μου καεί. Έτρεξε να δει και εκείνος την ακολούθησε.
	-Ευτυχώς το πρόλαβα.
	-Περιμένετε το σύζυγο και τα παιδιά για να φάτε;
	-Όχι δεν είμαι παντρεμένη.
	-Συγνώμη είδα μεγάλο ταψί και υπέθεσα ότι μαγειρέψατε για την οικογένεια. Μάλλον περιμένετε φίλους καλύτερα να πηγαίνω.
	-Όχι όχι καθίστε δεν περιμένω κανένα,έτυχε και μαγείρεψα πολύ, θα θέλατε να σας κάνω το τραπέζι;
	-Καλύτερα όχι δε θέλω να ενοχλήσω.
	-Σας παρακαλώ δε μ' ενοχλείτε ευχαρίστηση μου(τι κάνω θέε μου δεν είμαι καλά).
	-Καθίστε στο τραπέζι στη βεράντα και εγώ θα στρώσω.
	-Όχι θα σας βοηθήσω δώστε μου μαχαιροπήρουνα και τραπεζομάντηλα να ετοιμάσω το τραπέζι.
	-Ωραία κι εγώ θα κόψω τη σαλάτα και θα βάλω φαγητό.Τι κρασί προτιμάτε λευκό ή κόκκινο;
	-Λευκό εσείς;
	-Κι εγώ προτιμώ το λευκό, το κόκκινο με ζαλίζει. Του έδωσε να ανοίξει το κρασί και εκείνη σερβίρισε το φαγητό και τη σαλάτα και κάθισαν ο ένας απέναντι στον άλλον.
	-Παύλος,της είπε και της έδωσε το χέρι.
	-Μαρίνα.
	-Το γνωρίζω μου έδωσε τα στοιχεία σας ο αστυνόμος.
	-Λοιπόν ας φάμε τώρα που είναι ζεστό. Καλή μας όρεξη.
	-Μμμ είναι πολύ νόστιμο, μαγειρεύεται πολύ ωραία, έχω να φάω τόσο νόστιμο φαγητό από τότε που έφυγα από το πατρικό μου, η μητέρα μου μαγείρευε πολύ ωραία, δυστυχώς η Άννα δεν το είχε με τη μαγειρική.
	-Άννα; Η γυναίκα σας;
	-Ναι( απάντησε κοφτά και το βλέμμα του σκοτείνιασε)
	-Ξέρετε λυπάμαι πολύ για όλο αυτό που έγινε. Στεναχωρήθηκα τόσο πολύ που δεν κατάφερα να τη σώσω, ίσως αν υπήρχε εκεί κάποιος άλλος εκείνη τη στιγμή να την έσωζε και τώρα να ζούσε. Δεν κρατήθηκε και έβαλε τα κλάματα.
	-Φτάνει σας παρακαλώ, μη κλαίτε άλλο κι εγώ πλέον σταμάτησα. Δεν μπορώ να εξηγήσω πολλά απ' αυτά που μου συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες. Καλύτερα να πηγαίνω.
	-Όχι μη φεύγετε, καθίστε.
	-Φεύγω ήταν λάθος που ήρθα συγνώμη.
	Μέχρι να προλάβει να αντιδράσει η Μαρίνα, ο Παύλος είχε ήδη εξαφανιστεί. Η Μαρίνα απογοητευμένη απ΄αυτήν την κατάληξη δε μπόρεσε να φάει άλλο, μάζεψε το τραπέζι και έπλυνε τα πιάτα. Γέμισε ένα ποτήρι κρασί, κάθησε στη βεράντα και αγνάντευε την πανσέληνο.
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	Εκεί που ήταν καθισμένη την πήρε ο ύπνος και ένα όνειρο απλωνόταν μπροστά της << Η Μαρίνα και ο Παύλος καθισμένοι στην παραλία. Ο Παύλος την είχε στην αγκαλιά του, της σιγοψυθίριζε ένα τραγούδι και εκείνη χαμογελούσε ευχαριστημένη. Εκεί μπροστά τους έ...
	-Συγνώμη κύριε δεν σας είδα. Παύλο;
	-Μαρίνα τι κάνεις εδώ;
	-Ότι κι εσύ ψωνίζω.
	-Ναι σωστά. Καλά που σε συνάντησα, ήθελα να σε χαιρετήσω, αύριο φεύγω.
	Ένοιωσε ένα τσίμπημα στην καρδιά της. Εκείνος συνέχισε:
	-Πρέπει να επιστρέψω στη δουλειά, η εργασιοθεραπεία θα με βοηθήσω να ξεχάσω, άλλωστε η ζωή συνεχίζεται.
	Της έδωσε το χέρι του και κείνη το δικό της βιαστικά.
	-Πάλι τρέμεις δεν είσαι καλά;
	Της φάνηκε ότι είδε μια ανησυχία στο πρόσωπο του, αλλά μάλλον ήταν ιδέα της.
	-Ναι είχα λίγο πυρετό το βράδυ, μάλλον κρύωσα. Δικαιολογήθηκε και τράβηξε απότομα το χέρι της.
	-Γειά σου λοιπόν.
	Γειά σου του είπε κι εκείνος έφυγε. Αυτός ήταν ο έρωτας της τελείωσε πριν καν αρχίσει.
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	Εκείνη τη στιγμή ήταν σα να τη χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα, παράτησε το καρότσι με τα ψώνια και βγήκε έξω τρέχοντας με την ελπίδα να τον προλάβει. Δυστυχώς, όπως πάντα εκείνος έγινε καπνός. Μπήκε στο αυτοκίνητο και ξεκίνησε για το σπίτι. Σε όλη τη διαδρομ...
	- Γιατί μου τον πήρες δώστον μου πίσω τον αγαπώωωωωωω, ακούς τον αγαπώ. Ξαφνικά ένοιωσε δυο χέρια να την τραβούν και έχασε τις αισθήσεις της. Ήταν ο Παύλος, δεν είχε φύγει. Όταν άνοιξε τα μάτια της τον είδε από πάνω της αλλά δεν αντέδρασε νόμιζε ότι ο...
	-Μαρίνα τι νομίζεις ότι κάνεις μες τη νύχτα; Τρελλάθηκες;
	-Παύλο εσύ είσαι; Δεν έφυγες;
	-Όχι ακόμη. Τί σου συμβαίνει τί έπαθες; Είσαι πιωμένη;
	-Εγώ; Όχι δεν ξέρω.
	Την πήρε αγκαλιά και την πήγε σπίτι, της έβγαλε τα βρεγμένα ρούχα, την ξάπλωσε στο κρεβάτι της και την σκέπασε με μια κουβέρτα έσκυψε από πάνω, της σκούπισε τα μαλλιά την κοίταξε άγρια και της είπε: Αύριο θα το φας το ξύλο δε το γλιτώνεις, με τρόμαξες...
	- Μα πως βρέθηκα εδώ έτσι; Γιατί δε θυμάμαι τίποτα; Το κεφάλι της πήγαινε να σπάσει, τυλίχτηκε με την κουβέρτα και σηκώθηκε. Όταν μπήκε στο σαλόνι τρόμαξε, είδε τον Παύλο ξαπλωμένο στον καναπέ.-Μα τί γίνεται, γιατί είναι εδώ αυτός; Γύρισε απότομα να π...
	-Τί έγινε πως είσε;
	-Καλά εσύ πως βρέθηκες εδώ;
	-Δε θυμάσαι τίποτα;
	-Τί εννοείς;
	-Όσα έγιναν χθες βράδυ.
	-Αλήθεια  μπορείς να μου εξηγήσεις γιατί είμαι γυμνή σε παρακαλώ;
	-Ναι,ήσουν μούσκεμα από τη θάλασσα και αναγκάστηκα να στα βγάλω για να μην πάθεις καμιά πνευμονία. Λοιπόν άστα αυτά τώρα και πήγαινε να ξαπλώσεις, εγώ θα πάω να ταχτοποιήσω κάποιες δουλειές και θα ξανάρθω να φέρω και κάτι να φάμε.
	-Πονάει το κεφάλι μου τρομερά.
	-Ωραία πες μου που έχεις τα παυσίπονα να σου φέρω ένα. Η Μαρίνα υπάκουσε ήπιε το παυσίπονο και πήγε στο κρεβάτι, αμέσως ξανακοιμήθηκε. Ο Παύλος της  έριξε μια τελευταία ματιά, έγραψε κάτι σ' ένα χαρτί εκεί δίπλα της και έφυγε...
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	''Καλημέρα μη φας πρωινό θα φέρω εγώ'' Παύλος
	Μόλις άνοιξε τα μάτια της η Μαρίνα είδε στο κομοδίνο της το σημείωμα και το διάβασε. Ώστε ήταν αλήθεια δεν ονειρευόταν. Δε θυμόταν τίποτα άλλο, μόνο ότι ήταν στον κήπο και κλάδευε. Για ποιά θάλασσα της είχε πει; Τα ρούχα της; Μα που ήταν τα ρούχα της;...
	-Καλημέρα πως είμαστε σήμερα, όλα καλά; τη ρώτησε χαμογελώντας
	-Ναι
	-Έλα βοήθησε με λίγο.
	-Τί είναι όλα αυτά;
	-Είδα που δεν είχες τίποτα στο ψυγείο και είπα να σου πάρω μερικά πράγματα, δε ψώνισες τελικά χθες;
	-Εεε όχι είχα ξεχάσει το πορτοφόλι μου (πάλι καλά που το σκέφτηκε).
	-Α μάλιστα, βάλε καφέ και έλα έχω φέρει τυρόπιτες. Βγήκε στη βεράντα και την περίμενε.
	Η Μαρίνα ετοίμασε τους καφέδες και πήγε έξω.
	-Γάλα και ζάχαρη θέλεις;
	-Όχι σκέτο τον πίνω. Πρέπει να φας οπωσδήποτε είσαι πολύ χλωμή, άρπαξε την τυρόπιτα και της την έβαλε κυριολεκτικά στο στόμα.
	-Γιατί τόση περιποίηση;
	-Με τρόμαξες παρα πολύ χθες, αν δε σε προλάβαινα θα είχες την ίδια τύχη με την Άννα. Πρέπει να καταλάβεις ότι η ζωή σου είναι ότι πολυτιμότερο έχεις, δεν χρειάζεται να την χαραμίζεις για έναν άντρα.
	-Ποιόν άντρα δεν ξέρεις τι λες.
	-Μαρίνα αν δε βρισκόμουν στη παραλία τώρα θα είχες πνιγεί. Γιατί γι' αυτόν που φώναζες ότι τον αγαπούσες; Μια χαρά κοπέλα είσαι, δε σου λείπει τίποτα, θα υπάρξει σίγουρα κάποιος που θα σ'αγαπήσει και θα τον αγαπήσεις ξανά. Η Μαρίνα δε μίλησε, τί μπορο...
	-Ακούς τι σου λέω;
	-Ναι άκουσα, μην ανησυχείς δε θα ξανασυμβεί πάει τέλειωσε.
	-Πόσο καιρό είσασταν μαζί;
	-Δυο χρόνια.
	-Έφταιγε εκείνος ή εσύ;
	-Μάλλον κι οι δυο.
	-Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, ποτέ δε φταίει μόνο ο ένας. Όπως συνέβη μ'εμένα και την Άννα. Τελευταία η Άννα δεν ήταν καλά, δε μιλούσε και κλεινόταν στον εαυτό της, έφευγε από το σπίτι και έλειπε ώρες. Εγώ από την άλλη την άφηνα ελεύθερη, δεν ήθελα να ...
	-Όταν γυρνούσε που σου έλεγε ότι πήγαινε;
	-Βόλτα στα μαγαζιά αλλά πάντα γυρνούσε με άδεια χέρια.
	-Μήπως είχε γνωρίσει κάποιον άλλον; Ο Παύλος σηκώθηκε όρθιος:
	-Αυτό να μην το ξαναπείς η Άννα δεν ήταν τέτοιος άνθρωπος, φτάνει ως εδώ, ο καθένας λέει ότι του κατέβει. Λοιπόν Μαρίνα δε θέλω να συνεχίσω αυτή την κουβέντα.
	-Συγνώμη δεν εννούσα αυτό.
	-Ξέρω πολύ καλά τί εννοούσες, μη στεναχωριέσαι υπήρχαν κι άλλοι που είχαν αυτή την άποψη, τελικά ο κόσμος είναι πολύ κακός.
	-Παύλο σε παρακαλώ ηρέμησε.
	-Εσύ μπορεί να λειτουργούσες κάπως έτσι η Άννα όμως όχι(είπε με κακία).
	-Τί είναι αυτά που λες, ποιά νομίζεις ότι είμαι;
	-Δεν ξέρω η συμπεριφορά σου είναι περίεργη.
	-Εε είσαι πολύ κακός και σήκωσε το χέρι της να τον χτυπήσει, εκείνος το άρπαξε και τη σταμάτησε. Την έπιασε και τη φίλησε με πάθος. Η Μαρίνα για πρώτη φορά άφησε τον εαυτό της ελεύθερο και το απόλαυσε...
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	Ξαφνικά σταμάτησε και της γύρισε τη πλάτη του λέγοντας ένα ξερό συγνώμη. Η Μαρίνα δεν είπε τίποτα. Ο Παύλος κοντοστάθηκε  λίγο σα να ήθελε να πει κάτι ακόμη, αλλά τελικά έφυγε βροντώντας την πόρτα πίσω του. Μάλλον αυτό ήταν το φιλί του αποχαιρετισμο...
	ΑΘΗΝΑ
	Μόλις έφτασε Αθήνα, άρχισε να βρέχει καταρρακτωδώς  και αμέσως οι δρόμοι πλημμύρισαν και δημιουργήθηκε ένα χάος. Ίδρωσε μέχρι να φτάσει στην πολυκατοικία της. Στο γραμματοκιβώτιο της υπήρχαν λογαριασμοί, διαφημιστικά και μια ειδοποίηση για ένα δέμα. Α...
	-Μα ποιος να είναι; ( πήγε ν’ ανοίξει)
	-Γεια σου Μαρίνα.
	-Δημήτρη εσύ εδώ; Τι θέλεις;
	-Πρέπει να μιλήσω σε κάποιον.
	-Το βρίσκεις σωστό;
	-Σε παρακαλώ. Τον άφησε και πέρασε μέσα, εκείνος χωρίς να χάσει χρόνο της είπε:
	-Μαρίνα την πάτησα ερωτεύτηκα.
	-Τί λες, δε πας καλά μου φαίνεται.
	-Όχι αλήθεια σου λέω πρώτη φορά νοιώθω έτσι. Τον κοίταξε άγρια.
	-Συγνώμη της είπε.
	-Και από μένα τι θέλεις; Να έρθω να κρατάω το φανάρι;
	-Όχι αλλά δεν μπορώ να την βρω, εξαφανίστηκε λες και την κατάπιε η γη, θα τρελαθώ το καταλαβαίνεις; Της τηλεφωνώ και το’ χει κλειστό.
	-Δημήτρη φτάνει πια έξω. Είναι δυνατόν να  συζητάς  μαζί μου κάτι τέτοιο; Φύγε, δε θέλω ν’ ακούσω τίποτα άλλο. Τον τράβηξε, τον έβγαλε έξω και έκλεισε την πόρτα. Αν είναι δυνατόν τι άλλο θα μου συμβεί; ( αναρωτήθηκε).
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	Δεν αντέχω άλλο, νομίζω ότι στο τέλος θα καταντήσω νευρωτική, ας μ’ αφήσουν επιτέλους ήσυχη. Μήπως να τα παρατήσω όλα και να γυρίσω στη Γερμανία;
	Ταχτοποίησε τα πράγματα της και πήγε να πληρώσει τους λογαριασμούς της. Εκεί που περπατούσε στο δρόμο είδε ένα ζευγαράκι να φιλιέται με πάθος και θυμήθηκε το φιλί του Παύλου. Είναι μια ωραία ανάμνηση πλέον. Πήγε στο ταχυδρομείο να πάρει και το δέμα, ή...
	-Έλα Μαρίνα μου η Κική είμαι (συνάδελφος από τη δουλειά), πού είσαι στη θάλασσα;
	-Όχι, όχι γύρισα.
	-Α μάλιστα. Σου έχω νέα.
	-Τι νέα;
	-Με απέλυσαν.
	-Γιατί;
	-Γιατί δεν πάνε καλά τα πράγματα και μειώνουν προσωπικό. Δε θέλω να σε στεναχωρήσω, αλλά νομίζω ότι είδα και τ’ όνομα σου.
	-Πλάκα κάνεις και τί θα κάνουμε τώρα;
	-Εγώ άρχισα να ψάχνω το οτιδήποτε.
	-Δεν έπρεπε να με ειδοποιήσουν;
	-Ναι δεν ξέρω, μήπως το μετάνιωσαν; Να βρεθούμε να τα πούμε από κοντά;
	-Ναι βέβαια, θέλεις να βρεθούμε στη πλατεία για καφέ αύριο το πρωί στις 11;
	-Οκ. Τα λέμε.
	Δεν πρόλαβε να κλείσει το τηλέφωνο και ξαναχτύπησε. Ήταν από τη δουλειά της, την κάλεσε ο διευθυντής να πάει από κει. Ντύθηκε και έφυγε. Όπως της είχε πει και η Κική, την απέλυσαν. Και τώρα τι κάνω; Μου φαίνεται πως όλα συνωμοτούν για να φύγω. Αγόρασε...
	-Τι θέλεις πάλι;
	-Σε παρακαλώ βοήθησε με.
	-Δημήτρη δεν είμαι και στην καλύτερη φάση μου μόλις μ’ απέλυσαν.
	-Λυπάμαι, αλλά δεν είμαι καθόλου  καλά, πρέπει να μιλήσω σε κάποιον που να με καταλαβαίνει και δεν έχω άλλον εκτός από σένα.
	-Υπάρχουν και οι ψυχολόγοι.
	-Μαρίνα σε παρακαλώ. Τον άφησε και πέρασε μέσα. Σ’ ακούω λέγε.
	-Ξέρω είναι τρελό αυτό που σου ζητάω, αλλά είσαι λογικό άτομο και μπορεί να με βοηθήσεις.
	-Αυτή η λογική θα με φάει. Λέγε.
	-Από τη στιγμή που γνώρισα αυτή την γυναίκα την ένιωσα πολύ κοντά μου, είχε αυτό το κάτι που με μάγεψε. Δε μιλούσε πολύ για τον εαυτό της, ούτε για την οικογένεια της, σαν κάτι να έκρυβε. Της τηλεφωνώ και το τηλέφωνο της είναι κλειστό, εννιά μέρες είν...
	-Πρώτη φορά σε βλέπω έτσι μάλλον την αγαπάς. Έλα μην κλαις, θα την βρούμε. Το ότι θα σε παρηγορούσα για μια άλλη γυναίκα δεν το περίμενα. Πόσο καιρό είσαστε μαζί;
	-Έξι μήνες.
	-Α  ώστε μ’ αυτήν με κορόιδευες. Όταν εξαφανιζόταν αυτή, έβγαινες μαζί μου.
	-Μαρίνα έχεις δίκιο, καλύτερα να φύγω.
	-Κάτσε κάτω. Πού μένει ξέρεις;
	-Η ίδια δε μου είπε, αλλά εγώ μια μέρα την παρακολούθησα και είδα.
	-Ωραία, γιατί δε πας να τη βρεις;
	-Πήγα πολλές φορές αλλά δεν είναι κανείς εκεί. Ρώτησα έναν κύριο από την ίδια οικοδομή και μου είπε ότι έλειπαν διακοπές.
	-Είδες λοιπόν άδικα ανησυχείς, θα έχει πάει διακοπές με τους γονείς της και δε θα πρόλαβε να σε ειδοποιήσει.
	-Μα μου είχε πει ότι οι γονείς της είχαν πεθάνει.
	-Μήπως θέλει λίγο χρόνο να σκεφτεί;
	-Τι να σκεφτεί;
	-Αν σ’ αγαπάει.
	-Λες;
	-Ναι δωσ’ της λίγο χρόνο ακόμη.
	-Μακάρι να είναι έτσι, σ’ ευχαριστώ Μαρίνα, ίσως να έχεις δίκιο θα περιμένω λίγο ακόμη.
	Σηκώθηκε και έφυγε πιο ήρεμος. Τι απρόβλεπτη που ήταν η ζωή…….
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	Την άλλη μέρα το πρωί, την ξύπνησε πάλι το κουδούνι γύρω στις 7π.μ, ήταν ο Δημήτρης.
	-Τι έγινε, τι έπαθες πρωί-πρωί;
	-Συγνώμη που σε ξύπνησα τόσο πρωί, αλλά πέρασα από το σπίτι της χθες βράδυ και είδα φως. Με βρήκε το ξημέρωμα  στο αμάξι και όταν αποφάσισα να πάω να χτυπήσω την πόρτα της, έπεσα πάνω σ’ έναν τύπο που έβγαινε από το διαμέρισμα της και δείλιασα να ρωτήσω.
	-Ποιος ήταν;
	-Δεν ξέρω, ένας νεαρός.
	-Μήπως ήταν ο αδερφός της;
	-Ήταν μοναχοκόρη.
	-Ε ωραία  και εγώ τι θες να κάνω;
	-Σκέφτηκα  να πάμε μαζί να ρωτούσες εσύ για να μην τη φέρω σε δύσκολη θέση.
	-Δημήτρη μου φαίνεται ότι το’ χεις χάσει τελείως.
	-Έλα σε παρακαλώ, σου υπόσχομαι ότι μετά θα σ’ αφήσω ήσυχη.
	-Και ως τι θα πάω εκεί και θα κάνω ερωτήσεις;
	-Το σκέφτηκα θα πεις ότι είσαι μια φίλη της και ότι την έπαιρνες τηλέφωνο και επειδή δεν απαντούσε ανησύχησες, γι’ αυτό πήγες να ρωτήσεις.
	-Βλέπω έχεις καταστρώσει ολόκληρο σχέδιο. Έλα μέσα να πιούμε έναν καφέ ν’ ανοίξει το μάτι μας, έτσι κι αλλιώς είναι πολύ πρωί ακόμη.
	Ο Δημήτρης ήταν πολύ νευρικός, πήγαινε πάνω κάτω στο σαλόνι, σα να περπατούσε σ’ αναμμένα κάρβουνα.
	-Δημήτρη φτάνει με κούρασες, κάτσε κάτω.
	-Ξέρεις τι με προβληματίζει;
	-Τι;
	-Ότι δε μου είπε ποτέ << σ’ αγαπώ>>.
	-Και αυτό σε πείραξε;
	-Ναι
	-Οι γυναίκες πολλές φορές αργούν να το παραδεχτούν.
	-Ποιο πολύ όμως με τρελαίνει το άλλο.
	-Ποιό  άλλο, υπάρχει κι άλλο;
	-Ναι ήταν έγκυος και φοβάμαι μήπως έκανε κανένα κακό.
	-Έγκυος; Από σένα;
	-Ναι.
	-Δεν το ήθελε το παιδί;
	-Το ήθελε αλλά φοβόταν.
	-Τι φοβόταν μήπως χάσει τη δουλειά της;
	-Όχι δε δούλευε.
	-Πιστεύεις ότι ήθελε να το ρίξει;
	-Δεν μπορούσε, την εγκυμοσύνη την διαπιστώσαμε στον 3ο μήνα, αυτό την τρόμαξε.
	-Λογικό είναι ,μήπως της είπες ότι δεν ήθελες παιδιά;
	-Όχι δεν είπα τίποτα.
	-Τέλος πάντων, πάω να ετοιμαστώ για να πάμε να δούμε τι γίνεται και να τελειώνουμε μ’ αυτό.
	Φτάσανε στο σπίτι της και η Μαρίνα τον ρώτησε:
	-Πως ξέρουμε ότι είναι μέσα;
	-Τον περίμενα και είδα ότι επέστρεψε.
	-Εντάξει εσύ περίμενε στ’ αμάξι.
	Η Μαρίνα ετοιμάστηκε να χτυπήσει και τότε συνειδητοποίησε  ότι δεν της είχε πει ούτε τ’ όνομα της. Άνοιξε από μόνη της η πόρτα πριν χτυπήσει.
	-Μαρίνα εσύ εδώ;
	Η Μαρίνα έμεινε άφωνη. Ο Παύλος, μα τι κάνει εδώ;
	-Μαρίνα μ’ ακούς; Είσαι καλά;
	Άρχισε να συνέρχεται.
	-Παύλο τι κάνεις εσύ εδώ;
	-Εγώ εδώ μένω εσύ;
	-Εγώ εγώ…….
	-Ναι τι εσύ;
	-Ψάχνω μια φίλη μου, μάλλον μπέρδεψα την οικοδομή.
	-Περίμενε πως τη λένε μήπως μπορώ να βοηθήσω.
	-Όχι άστο φεύγω, άργησα.  Της τράβηξε το χέρι.
	-Στάσου, πάρε το τηλέφωνο μου, να με πάρεις να τα πούμε. Της έδωσε μια κάρτα του, την πήρε και έφυγε σαν κυνηγημένη.  Όπως κατέβαινε τρέχοντας έπεσε πάνω στο Δημήτρη.
	-Τί έγινε, τι έπαθες; Εσύ είσαι κάτασπρη.
	-Δημήτρη τί κάνεις εδώ, δε σου είπα να περιμένεις στ’ αυτοκίνητο;
	-Δεν άντεχα άλλο να περιμένω, σίγουρα είναι κάτι κακό για να είσαι έτσι. Την έπιασε από τα χέρια και άρχιζε να φωνάζει:
	-Λέγε τι έγινεεεε;  Δεν περίμενε την απάντηση και άρχισε να τρέχει στο διαμέρισμα της φωνάζοντας : Άνναααααα
	-Δημήτρη περίμενε σε παρακαλώ. Δεν τον πρόλαβε, ο Δημήτρης άρχισε να βαράει την πόρτα με τις γροθιές του. Τότε βγήκε ο Παύλος .
	-Τι συμβαίνει κύριε; Γιατί φωνάζετε; Ο Δημήτρης τον άρπαξε από τον γιακά και τον ρώτησε:
	-Που είναι η Άννα;
	-Τι είναι αυτά που λέτε η γυναίκα μου έχει πεθάνει με τον πόνο μου παίζετε;
	-Ποια γυναίκα σου τι με νοιάζει εμένα, για την Άννα ρωτάω. Τον πλησίασε η Μαρίνα και του είπε: Έλα Δημήτρη σε παρακαλώ θα σου εξηγήσω. Ο Δημήτρης χωρίς να καταλαβαίνει τι γίνεται την ακολούθησε λέγοντας συνέχεια: <δε μπορεί να πέθανε>. Ο Παύλος τη ρώτ...
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	Η Μαρίνα τραβούσε με δύναμη τον Δημήτρη, ήθελε να εξαφανιστεί από εκεί. Εκείνος φώναζε και χτυπιόταν.
	-Μαρίνα  γιατί με τραβάς;
	-Δημήτρη φτάνει πια μη φωνάζεις, προχώρα στο αυτοκίνητο και θα σου τα εξηγήσω όλα.
	Ο Δημήτρης  δεν άκουγε τίποτα, μονολογούσε φωνάζοντας.
	-Φτάνει σου είπα η Άννα πέθανε.
	-Αυτός εκεί πάνω φταίει ; Τη σκότωσε;
	-Όχι.
	-Τι κάνει σπίτι της αυτός; Πως είσαι τόσο σίγουρη ότι δε φταίει;
	-Είμαι σίγουρη, είναι ο άντρας της.
	-Μα τι λες η Άννα  δεν είναι παντρεμένη.
	-Δεν τα ξέρεις καλά τα πράγματα, η Άννα  ήταν παντρεμένη με τον κύριο που είδες και πριν λίγες μέρες  αυτοκτόνησε.
	-Ψέματα.
	-Κι όμως είναι αλήθεια. Πνίγηκε σε μια παραλία.
	-Εσύ που τα ξέρεις όλα αυτά;
	-Μου τα είπε ο κύριος που είδες ήταν  ο  άντρας της.
	Ξαφνικά ο Δημήτρης μπήκε  στο αυτοκίνητο και έφυγε με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Δεν είναι δυνατόν να μου συμβαίνουν όλα αυτά, σκέφτηκε. Την έβγαλε από τις σκέψεις της  η φωνή του Παύλου:
	-Μαρίνα μπορείς να μου εξηγήσεις τι γίνεται σε παρακαλώ;
	-Δεν είναι κάτι που σε αφορά Παύλο και συγνώμη για το όλο σκηνικό.
	-Φτάνουν τα ψέματα, κατάλαβα ότι με αφορά δεν είμαι βλάκας, αυτός ο άντρας γνώριζε την Άννα. Τι είδους γνωριμία είχαν;
	-Δεν γνωρίζω.
	-Μαρίνα είμαι σίγουρος ότι γνωρίζεις και πολύ καλά μάλιστα.
	Τι να του έλεγε τώρα ότι η γυναίκα του είχε εραστή και ότι είχε μείνει έγκυος; Όχι δε λέγονται αυτά.
	-Παύλο λυπάμαι αλλά έχω ένα επαγγελματικό ραντεβού και πρέπει να φύγω. Να τα πούμε κάποια άλλη στιγμή; Περνάνε ταξί απ’ δω;
	Ο Παύλος προχώρησε λίγο πιο κάτω και της άνοιξε την πόρτα ενός αμαξιού, λέγοντας:
	-Μπες μέσα να σε πάω εκεί που θες.
	-Δε χρειάζεται.
	-Μπες μέσα σε παρακαλώ.
	Μπήκε και του είπε να την πάει στην πλατεία κοντά στο σπίτι της, που είχε ραντεβού με την Κική. Μόλις φτάσανε, πριν κατέβει η Μαρίνα, ο Παύλος τη ρώτησε:
	-Είσαι καλά; (Φαινόταν πραγματικό το ενδιαφέρον του)
	-Ναι καλά είμαι, εσύ;
	-Δεν ήξερα ότι έμενες  Αθήνα.
	-Ούτε εγώ.
	-Τελικά πόσο μικρός είναι ο κόσμος.
	-Ας πηγαίνω με περιμένουν, ευχαριστώ.
	-Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
	Έφευγε και ένοιωθε  το βλέμμα του καρφωμένο πάνω της. Η Κική ήταν εκεί και την περίμενε.
	-Τι γίνεται φιλενάδα, ποιος είναι αυτός, καινούργιο φλερτ;
	-Όχι καλέ τί είναι αυτά που λες;
	-Ε όχι και τι λέω, τον είδα εγώ πως σε κοιτούσε, αλλά και εσύ τρέμεις ολόκληρη, τι έπαθες;
	-Τι να σου λέω τώρα, ας τ’ αφήσουμε  τώρα αυτά, θα τα συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Τι έκανες από δουλειά;
	-Λοιπόν βρήκα σε ένα κέντρο ευγηρίας που  χρειάζονται δυο άτομα, αλλά δε γνωρίζω τίποτα άλλο. Τι λες πάμε μαζί;
	-Πάμε και βλέπουμε.
	-Κάτι έχεις εσύ, εγώ σου λέω ότι βρήκα δουλειά και ούτε που ενθουσιάστηκες. Έρωτας είναι η αιτία.
	-Τι έρωτας βρε  Κική μου.
	-Σε βλέπω εγώ πως λάμπεις.
	-Τι είναι αυτά που λες, δε με βλέπεις τι χάλι έχω, τα μαλλιά μου, το πρόσωπο μου. Αλήθεια ήταν είχε παραμελήσει τον εαυτό της.
	-Λοιπόν φύγαμε, πάμε για καλλωπισμό, μαλλιά, περιποίηση προσώπου, νύχια, σήκω.
	-Αμάν βρε Κική.
	- Έλα, έλα δεν ακούω τίποτα.
	Δεν μπόρεσε να της αντισταθεί και φύγανε για κομμωτήριο. Είχε δίκιο η Κική, μια ανανέωση τη χρειάζονταν.
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	Είχε δίκιο τελικά η Κική, η ανανέωση της έκανε καλό ένιωσε και πάλι μια όμορφη γυναίκα. Την επόμενη μέρα πήγαν στο ραντεβού για τη δουλειά και την πήραν  λόγω της προϋπηρεσίας  που είχαν ,στάθηκαν τυχερές με την ανεργία που υπάρχει. Ήταν πιο μεγάλο τ...
	-Τι θέλεις πάλι ρε Δημήτρη; Άσε με ήσυχη επιτέλους. Δεν ήταν ο Δημήτρης ήταν ο Παύλος.
	-Όπως βλέπεις δεν είμαι ο Δημήτρης.
	Η Μαρίνα έμεινε με το στόμα ανοιχτό. Εσύ;
	-Ναι Μαρίνα εγώ.
	-Πώς, πως ήξερες που μένω;
	-Όποιος ψάχνει βρίσκει.
	-Τι εννοείς;
	Ο Παύλος χαμογέλασε.
	-Πλάκα κάνω, μου έχουν στείλει μια αναφορά με την κατάθεση που έδωσες στον αστυνομικό του Βόλου και είχε την διεύθυνση σου.
	Την Μαρίνα άρχισε να την πιάνει πανικός. Τι θα κάνει τώρα; Τι θα του έλεγε; Πώς να του εξηγήσει;
	-Μαρίνα χλόμιασες, αν και ομολογώ πως τρόμαξα να σε γνωρίσω στην αρχή με τόσες ομορφιές.
	Ένιωσε μια ζάλη και εκείνος την κράτησε. Ξαφνικά όμως έγινε κάτι αναπάντεχο, εμφανίστηκε ο Δημήτρης  δίνοντας μια δυνατή γροθιά στον Παύλο, ρίχνοντας τον κάτω και φώναζε δυνατά: Άφησε την κάτω, ρεμάλι, δε θα μου την πάρεις κι αυτή άκουσες;
	Η Μαρίνα μόλις που πρόλαβε να καταλάβει τι γίνεται.
	-Δημήτρη σταμάτα τι κάνεις τρελάθηκες, θα τον σκοτώσεις τον άνθρωπο. Η Μαρίνα προσπαθούσε να τον σταματήσει τραβώντας τον, ήταν μεθυσμένος, βρομούσε ολόκληρος.
	-Άσε με μου πήρε την Άννα μου, τη σκότωσε.
	-Η Άννα σου αυτοκτόνησε, σύνελθε  και τώρα φύγε από εδώ, εξαφανίσου. Έφυγε παραπατώντας και βρίζοντας. Έσκυψε πάνω από τον Παύλο, του είχε ματώσει και την μύτη και έτρεχαν αίματα, προσπάθησε ν’ ακούσει την αναπνοή του γιατί φαινόταν αναίσθητος.
	-Kαλά είμαι, βοήθησε με να σηκωθώ.
	-Πώς είσαι; Νόμιζα ότι έχασες τις αισθήσεις σου.
	-Όχι καλά είμαι, απορώ πως δε βγήκε κανείς από τα διπλανά διαμερίσματα με τόση φασαρία.
	-Ξενοίκιαστα είναι. Έλα πέρνα μέσα να σταματήσουμε την αιμορραγία στη μύτη σου.
	-Έφυγε το κάθαρμα;
	-Έφυγε.
	-Είχες σχέση μ’ αυτόν τον άνθρωπο; Γι’ αυτόν θα έβαζες  τέλος στη ζωή σου; Την Άννα που την ήξερε;
	-Σε παρακαλώ, ηρέμισε και θα σου πω.
	-Δεν ξέρω τι να περιμένω πια απ’ αυτή τη ζωή.
	Η Μαρίνα έβαλε δυο ποτήρια κρασί, κάθισαν στον καναπέ και άρχισε να του διηγείται πως είχαν τα πράγματα. Το μόνο που δεν του είπε ήταν για την εγκυμοσύνη, δε χρειαζόταν να τον πληγώσει κι άλλο. Εκείνος άρχισε να κλαίει σα μικρό παιδί.
	-Δε ξέρεις και το άλλο της είπε. Η Άννα  ήταν έγκυος 4 μηνών απ’ αυτό το κάθαρμα, το έδειξε το πόρισμα της νεκροψίας.
	Θεέ μου το ήξερε. Πόσο πολύ πονούσε, κάθισε δίπλα του και τον αγκάλιασε, έκλαψε στην αγκαλιά της, όπως ένα παιδί που κλαίει στην αγκαλιά της μάνας του. Η Μαρίνα δε πίστευε  ότι τον είχε στην αγκαλιά της, πόσο της είχε λείψει το φιλί του. Ο Παύλος σα ν...
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	Είχε μουδιάσει ολόκληρη. Ο Παύλος σταμάτησε απότομα και πετάχτηκε πάνω όρθιος. Αυτή τη φορά δε ζήτησε συγνώμη, σηκώθηκε απλά και έφυγε, όπως έκανε πάντα. Δεν ήξερε τι να υποθέσει, άραγε ένιωθε κάτι γι’ αυτήν ή την εκμεταλλευόταν κάθε φορά; Πως την πάτ...
	-Έλα Κική μου, τι έγινε;
	-Έλα βρε φιλενάδα, είμαι κοντά στο σπίτι σου μπορώ να έρθω από κει να συζητήσουμε κάτι που σκέφτηκα, αν δεν ενοχλώ φυσικά;
	-Ναι, ναι Κική μου, έλα σε περιμένω.
	-Έρχομαι, σε 5 λεπτά θα είμαι εκεί. Όντως σε 5 λεπτά  χτύπησε το κουδούνι.
	-Έλα Κική μου πέρασε. Θέλεις ένα ποτήρι κρασί;
	Τότε θυμήθηκε ότι είχε ξεχάσει να μαζέψει το ποτήρι του Παύλου.
	-Όπα τι βλέπω, είχες παρέα; Δε νομίζω να στην έδιωξα εγώ;
	-Όχι, όχι μόνος του έφυγε.
	-Α ώστε άντρας ήτανε. Εκείνος ο ωραίος  που σε είχε φέρει τις προάλλες στο καφέ; Γιατί έχεις ακριβώς την ίδια λάμψη.
	-Ναι αυτός ήτανε. Άστα τώρα αυτά και πες τι σκέφτηκες;
	-Να επειδή η δουλειά που βρήκαμε είναι  πολύ μακριά, μήπως θα ήταν καλύτερα να ξενοικιάζαμε αυτά τα σπίτια και να νοικιάζαμε εκεί κοντά. Και αν θέλεις για να την βγάλουμε ακόμα πιο οικονομικά να συγκατοικήσουμε , τι λες;
	Η Μαρίνα δε μίλησε, το επεξεργάστηκε λίγο στο μυαλό της και της είπε:
	-Ξέρεις δεν είναι άσχημη ιδέα, άφησε με να το σκεφτώ λιγάκι και να σου απαντήσω αύριο. Βέβαια δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να βρούμε σπίτι προς τα κει.
	-Και γι’ αυτό σου έχω απάντηση. Έχεις ίντερνετ; Άνοιξε τον υπολογιστή  να σου δείξω.
	Έτρεξε και έφερε το λάπτοπ της. Η Κική  είχε βρει ένα πολύ καλό διαμέρισμα, δέκα λεπτά με τα πόδια  από τη δουλειά και σε πολύ καλή τιμή. Πολύ πιο φθηνό και μεγαλύτερο (με δύο υπνοδωμάτια) από αυτό που νοίκιαζε τώρα.
	-Τι λες; Πάμε να το δούμε αύριο; Ο ιδιοκτήτης μπορεί γύρω στις 11π.μ της είπε η Κική.
	-Μίλησες και με τον ιδιοκτήτη βρε θηρίο;
	-Ναι στη βράση κολλάει το σίδερο  που λέει κι η παροιμία.
	-Ε, τότε πάμε τώρα που καίει το σίδερο.
	-Αχ βρε Μαρίνα μου ακόμα δεν το’ χεις με τις ελληνικές παροιμίες. Έβαλαν τα γέλια κι οι δυο.
	Την άλλη μέρα το πρωί πήγαν και είδαν το σπίτι. Ήταν πολύ καλοδιατηρημένο και ο ιδιοκτήτης ένας πολύ καλός άνθρωπος. Το σπίτι το είχε για την κόρη του, αλλά εκείνη βρήκε δουλειά στο εξωτερικό και έφυγε. Χάρηκε μόλις τις είδε και τις συμπάθησε αμέσως. ...
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	Η καινούργια δουλειά , αρκετά απαιτητική και κουραστική, η μετακόμιση που έκαναν τελικά σ’ εκείνο το σπίτι αποδείχτηκε σωτήρια, γιατί δεν είχαν την κούραση της διαδρομής. Όπως σωτήριος  ήταν και ο κύριος Κοσμάς που τις φρόντιζε πραγματικά σαν κόρες το...
	Η Μαρίνα κάθε φορά ξεκαρδιζόταν στα γέλια αλλά εκείνος το συνέχιζε: -Σοβαρά μιλάω βασίλισσα θα σ’ έχω. Η Κική να μη χάσει κάθε φορά έλεγε: Κι εγώ κουμπάρα και νονά των παιδιών σας, πόσα θα κάνετε;
	Λες αυτή να ήταν η μοίρα μου να παντρευτώ έναν 89χρονο; (σκέφτηκε). Η Μαρίνα παρόλο  που ο κύριος Κοσμάς τους είχε φαγητό όταν δεν προλάβαιναν να κάνουν οι ίδιες, δεν έτρωγε σωστά και είχε αδυνατίσει αρκετά της έπεφταν τα ρούχα της. Η Κική αντίθετα έτ...
	-Φιλενάδα πρέπει ν’ αρχίσεις να τρως γιατί έτσι πως πάω εγώ θα φάω κι εσένα. Δε θ’ αρρωστήσουμε κιόλας για έναν Παύλο.
	Τα είχε πει όλα στην Κική και γνώριζε την κατάσταση. Βέβαια εκείνη πίστευε ότι κι ο Παύλος κάτι ένιωθε γι’ αυτήν. Μια μέρα που επέστρεψαν από τη δουλειά, παρατήρησαν ότι το γραμματοκιβώτιο της Κικής ήταν γεμάτο και της Μαρίνας δεν είχε ποτέ τίποτα.
	-Μαρίνα τι γίνεται, εσύ δεν είχες τίποτα στο γραμματοκιβώτιο, μήπως πρέπει να το δεις;
	-Ναι δίκιο έχεις. Δήλωσα τη νέα διεύθυνση αλλά ακόμα τίποτα. Είναι να πληρώσω και κάτι υπόλοιπα και στο παλιό σπίτι. Αύριο που είναι Σάββατο θα πάω να δω στο παλιό σπίτι, μήπως έχω τίποτα εκεί. Σηκώθηκε το πρωί, ήπιε τον καφέ της και ξεκίνησε γιατί η ...
	-Μαρίνα εσύ είσαι; Καλά δε ντρέπεσαι καθόλου, πού εξαφανίστηκες τόσο καιρό; Της άστραψε ένα χαστούκι. Ήταν ο Παύλος.
	Εκείνη τρόμαξε και πόνεσε. Με δάκρυα στα μάτια, όχι τόσο από το χαστούκι, αλλά που τον είδε δεν μπόρεσε να αρθρώσει λέξη. Εκείνος την αγκάλιασε και άρχισε να της χαϊδεύει το πρόσωπο και να της λέει:
	-Μαρίνα μου συγνώμη, πήγα να τρελαθώ που δεν σ’ έβρισκα, νόμιζα ότι κάτι έπαθες εξαιτίας μου. Πήγα και σ’ αυτόν τον ηλίθιο το Δημήτρη, αλλά δεν ήξερε τίποτα. Πού ήσουνα, είσαι καλά; Αδυνάτισες πολύ.
	-Ησύχασε Παύλο θα σου εξηγήσω, δε φαντάστηκα ότι θα ανησυχούσες τόσο.
	-Αυτό να μην το ξαναπείς, κοκκίνισε  το μάγουλο σου πονάς;
	-Όχι.
	-Έλα πάμε στο αυτοκίνητο έχω μια αλοιφή να σου βάλω.
	Τον ακολούθησε, αφού της έβαλε αλοιφή πήγε και της έφερε την αλληλογραφία από το γραμματοκιβώτιο.
	-Ορίστε και η αλληλογραφία σου, έχεις και από αυτόν τον ακατανόμαστο γράμμα. Τι έγινε δεν μπορείς κι εσύ να τον ξεχάσεις και θ’ αυτοκτονήσεις;
	-Παύλο τι είναι αυτά που λες;
	Σκηνή ζηλοτυπίας ήταν αυτή τώρα ;(αναρωτήθηκε). Μήπως είχε δίκιο τελικά η Κική κι όντως ένιωθε κάτι γι’ αυτήν; Την πλημμύρισε μια χαρά σ’ αυτήν την ιδέα………..
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