


Η
κυρία Νταλογουέι είπε ότι τα λουλούδια θα 
τα αγόραζε η ίδια.
Γιατί η Λούσι είχε άλλες δουλειές να κά

νει. Οι πόρτες έπρεπε να βγουν από τους μεντεσέδες τους∙ οι 
άντρες του Ράμπλμαγιερ θα έφταναν σε λίγο. Και τι ωραίο 
πρωινό, σκέφτηκε η Κλαρίσα Νταλογουέι, ολόδροσο, φτιαγ
μένο, θαρρείς, για παιδιά που χαίρονταν σε μια ακρογιαλιά.

Τι ανάταση ψυχής! Τι βουτιά! Γιατί αυτή την αίσθηση είχε 
πάντα όταν, με ένα ελαφρύ τρίξιμο των μεντεσέδων, που το 
άκουγε ακόμα και τώρα, άνοιγε διάπλατα την μπαλκονόπορ
τα και βρισκόταν στην εξοχή του Μπέρτον. Πόσο φρέσκος, 
πόσο ήρεμος, πιο ακίνητος, φυσικά, από ετούτον εδώ, ήταν ο 
πρωινός αέρας∙ σαν το χάδι ενός κύματος∙ το φιλί ενός κύμα
τος∙ ψυχρός και διαπεραστικός, αλλά (για το δεκαοχτάχρονο 
κορίτσι που ήταν τότε) και επίσημος, κι έτσι όπως στεκόταν 
εκεί στην ανοιχτή μπαλκονόπορτα, ένιωθε ότι κάτι τρομακτι
κό θα συμβεί∙ κοιτάζοντας τα λουλούδια, τα δέντρα, την κα
ταχνιά να ελίσσεται ολόγυρά τους, και τις κουρούνες πότε να 
ανεβαίνουν ψηλά και πότε να κατεβαίνουν. Στεκόταν εκεί και 
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κοίταζε ώσπου ο Πίτερ Γουόλς είπε: «Ρεμβάζεις ανάμεσα στα 
λαχανικά;» –αυτό είπε;– «Προτιμώ τους ανθρώπους από τα 
κουνουπίδια» – αυτό είπε; Πρέπει να το είπε στο πρόγευμα 
ένα πρωινό που εκείνη είχε βγει στη βεράντα – ο Πίτερ Γουόλς. 
Κάποια απ’ αυτές τις μέρες θα ερχόταν από την Ινδία, τον 
Ιούνιο ή τον Ιούλιο, δεν θυμόταν ακριβώς, γιατί οι επιστολές 
του ήταν απίστευτα βαρετές. Τα λεγόμενά του μπορούσε να τα 
θυμηθεί κάποιος, τα μάτια του, τον σουγιά του, το χαμόγελό 
του, την γκρίνια του, και όταν εκατομμύρια πράγματα είχαν 
εξαφανιστεί εντελώς –τι παράξενο, αλήθεια!–, μερικές φρά
σεις σαν και αυτή για τα λάχανα.

Στάθηκε ακίνητη για λίγο στο κράσπεδο του πεζοδρομίου 
μέχρι να περάσει το φορτηγάκι του Ντάρτνολ. Γοητευτική γυ
ναίκα, σκέφτηκε ο Σκρόουπ Πέρβις (τη γνώριζε όπως γνωρί
ζει κάποιος τους γείτονές του στο Γουέστμινστερ). Κάτι επάνω 
της θύμιζε πουλί, μια καρακάξα, γαλαζοπράσινη, ανάλαφρη, 
ζωηρή, παρ’ ότι είχε περάσει τα πενήντα και είχε γίνει κάτα
σπρη μετά την ασθένειά της. Είχε κουρνιάσει εκεί, χωρίς να 
τον βλέπει, περιμένοντας πότε θα περάσει, με το κορμί στητό. 

Όταν έχεις ζήσει στο Γουέστμινστερ –πόσα χρόνια αλή
θεια; πάνω από είκοσι– νιώθεις ακόμα και μες στην κίνηση ή 
όταν ξυπνάς τη νύχτα, η Κλαρίσα δεν είχε καμία αμφιβολία γι’ 
αυτό, μια ξεχωριστή γαλήνη, ή επισημότητα∙ μια παύση που 
ήταν δύσκολο να περιγραφεί∙ ένα σταμάτημα (αλλά μπορεί 
να ήταν η καρδιά της που είχε επηρεαστεί, όπως είπαν, από 
τη γρίπη) προτού σημάνει ο Μπιγκ Μπεν. Να τος χτύπησε. 
Στην αρχή μια προειδοποίηση, μελωδική∙ ύστερα η ώρα, αμε
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τάκλητη. Οι μολυβένιοι κύκλοι σκορπίστηκαν στον αέρα. Τι 
ανόητοι που είμαστε, σκέφτηκε καθώς διέσχιζε τη Βικτόρια 
Στριτ. Ένας Θεός ξέρει μόνο γιατί την αγαπάμε τόσο πολύ, 
γιατί τη βλέπουμε έτσι, τη διαμορφώνουμε, τη χτίζουμε ολό
γυρά μας, την καταστρέφουμε και την αναδημιουργούμε ανά 
πάσα στιγμή. Αλλά και οι πιο κουρελιάρες και κακάσχημες 
γυναίκες, οι πιο δυστυχισμένες και άθλιες που κάθονται στα 
κατώφλια (και πίνουν στην κατάπτωσή τους) το ίδιο κάνουν∙ 
κι αυτό ήταν κάτι που δεν μπορούσε να διευθετηθεί με νό
μους του Κοινοβουλίου, ήταν σίγουρη γι’ αυτό, για τον εξής 
λόγο: αγαπούν τη ζωή. Μες στα μάτια των ανθρώπων, στη 
ρυθμική κίνηση, στον ρυθμικό βηματισμό και στο κοπιαστικό 
βάδισμα∙ στο μουγκρητό και στη φασαρία∙ στις άμαξες, στα αυ
τοκίνητα, στα λεωφορεία, στα φορτηγάκια, στους καταπιεσμέ
νους ανθρώπους που σέρνουν τα πόδια και παραπατούν∙ στις 
ορχήστρες με τα κρουστά∙ στις λατέρνες∙ στον θρίαμβο και στο 
τραγούδι, και στις παράξενες ψιλές νότες κάποιου αεροπλάνου 
από πάνω της, ήταν αυτό που αγαπούσε∙ η ζωή∙ το Λονδίνο∙ 
αυτή η στιγμή του Ιουνίου. 

Γιατί ήταν μέσα Ιουνίου. Ο πόλεμος είχε τελειώσει∙ όχι 
όμως για όλους, όπως η κυρία Φόξκροφτ στην Πρεσβεία χθες 
βράδυ που σπάραζε επειδή είχε σκοτωθεί εκείνο το καλό 
παιδί και τώρα το οικογενειακό φέουδο θα πήγαινε σε έναν 
εξάδελφο∙ ή η λαίδη Μπέξμπορο η οποία, όπως είπαν, έκανε 
τα εγκαίνια μιας φιλανθρωπικής αγοράς, κρατώντας το τηλε
γράφημα που ανακοίνωνε τον θάνατο του αγαπημένου της 
Τζον. Όμως είχε τελειώσει, δόξα τω Θεώ, είχε τελειώσει. Ο 
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βασιλιάς και η βασίλισσα ήταν στα Ανάκτορα. Και παντού, αν 
και ήταν ακόμη πολύ νωρίς, ακούγονταν καμτσικιές, κεντρί
σματα αλόγων που κάλπαζαν, χτυπήματα από μπαστούνια 
του κρίκετ∙ Λορντς, Άσκοτ, Ρέινλο και όλα τ’ άλλα∙ νεαροί που 
στροβιλίζονταν, τυλιγμένοι στο απαλό δίχτυ του γκριζογάλα
νου πρωινού αγέρα που, όσο προχωρούσε η ημέρα, θα τους 
κατεύναζε, και αυτοί θα άφηναν στις πρασιές και στις περιοχές 
τους τα μικρόσωμα, μα δυνατά άλογά τους, που χτυπούσαν το 
έδαφος με τα μπροστινά τους πόδια και μετά τα τίναζαν ψηλά, 
και γελαστές κοπέλες με διάφανες μουσελίνες, που ακόμα και 
τώρα, παρ’ ότι χόρευαν όλη τη νύχτα, έβγαζαν τους ανόητους 
μαλλιαρούς σκύλους τους βόλτα. Ακόμα και τώρα, ετούτη 
την ώρα, διακριτικές ηλικιωμένες αρχόντισσες έφευγαν σαν 
αστραπή με τα αμάξια τους για μυστηριώδεις δουλειές. Και 
οι καταστηματάρχες τακτοποιούσαν νευρικά στις βιτρίνες 
τα στρας και τα αληθινά διαμάντια, τις πανέμορφες γαλαζο
πράσινες καρφίτσες με το παλιό δέσιμο του δέκατου όγδοου 
αιώ να για να δελεάσουν τους Αμερικανούς (όμως έπρεπε να 
κάνει οικονομία, να μην αγοράζει πράγματα για την Ελίζα
μπεθ ασυλλόγιστα), αλλά και τον εαυτό της, επίσης, που τα 
αγαπούσε με ένα παράλογο και ασίγαστο πάθος, αφού ήταν 
κομμάτι τους, δεδομένου ότι οι δικοί της ήταν κάποτε αυλικοί 
την εποχή του Γεωργίου, αλλά κι εκείνη απόψε θα έλαμπε 
και θα αστραφτοκοπούσε∙ θα είχε την κοσμική συγκέντρω
σή της. Πόσο παράξενα της φάνηκαν, αλήθεια, μπαίνοντας 
στο Πάρκο, η σιωπή, η καταχνιά, το βουητό, οι ευτυχισμένες 
πάπιες που κολυμπούσαν νωχελικά, τα μαρσιποφόρα πουλιά 
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που περπατούσαν λικνιστικά∙ και ποιος άλλος θα μπορούσε 
να έρχεται με την πλάτη στραμμένη στα κυβερνητικά κτίρια, 
όπως άρμοζε άλλωστε, κουβαλώντας έναν χαρτοφύλακα με το 
βασιλικό οικόσημο, ποιος άλλος εκτός από τον Χιου Γουίτ
μπρεντ∙ τον παλιό της φίλο Χιου – τον αξιοθαύμαστο Χιου!

«Καλή σου μέρα, Κλαρίσα!» είπε ο Χιου, με τρόπο κάπως 
υπερβολικό, δεδομένου ότι γνωρίζονταν από παιδιά. «Για 
πού το ’βαλες;»

«Μου αρέσει να περπατώ στο Λονδίνο» είπε η κυρία 
Νταλογουέι. «Στην πραγματικότητα, είναι καλύτερο από το 
να βαδίζεις στην εξοχή».

Δυστυχώς, εκείνοι είχαν έρθει να δουν γιατρούς. Άλλοι 
έρχονταν να δουν καμιά ταινία, κάποιοι άλλοι για να πάνε 
στην όπερα ή για να βγάλουν τις θυγατέρες τους έξω. Οι 
Γουίτ μπρεντ είχαν έρθει «να δουν γιατρούς». Αμέτρητες φο
ρές είχε επισκεφτεί η Κλαρίσα την Ίβλιν Γουίτμπρεντ στην 
κλινική. Πάλι άρρωστη ήταν η Ίβλιν; Η Ίβλιν δεν ήταν πολύ 
καλά, είπε ο Χιου, που υπαινίχθηκε, με έναν μορφασμό ή με 
ένα κύρτωμα του ελαφρά γεμάτου, αρρενωπού, εξαιρετικά 
ωραίου, άψογα ντυμένου κορμιού του (πάντα έδινε πολύ με
γάλη προσοχή στο ντύσιμό του, αλλά μάλλον έπρεπε, λόγω 
της θεσούλας του στην Αυλή), ότι η γυναίκα του ένιωθε 
κάποια αδιαθεσία, τίποτε το σοβαρό, την οποία η Κλαρίσα 
Νταλογουέι, σαν παλιά φίλη, θα καταλάβαινε ακριβώς χω
ρίς να χρειάζεται απ’ αυτόν ιδιαίτερες διευκρινίσεις. Α, ναι, 
καταλάβαινε. Τι στενοχώρια! Και την κατέκλυσαν αισθήματα 
συμπάθειας, ενώ ταυτόχρονα ένιωθε περίεργα για το καπέλο 
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της. Σίγουρα δεν ήταν το κατάλληλο καπέλο για τόσο νωρίς 
το πρωί, αυτό έφταιγε; Επειδή ο Χιου της δημιούργησε, όπως 
πάντα, αυτή την αίσθηση, έτσι όπως ήρθε βιαστικά προς το 
μέρος της, βγάζοντας το καπέλο του κάπως εξεζητημένα και 
διαβεβαιώνοντάς την ότι έμοιαζε με δεκαοχτάχρονη κοπέλα, 
και ότι θα ερχόταν, φυσικά, στο πάρτι της απόψε, η Ίβλιν ήταν 
απόλυτη σ’ αυτό, μόνο που μπορεί ν’ αργούσε λίγο διότι έπρε
πε να πάει στη δεξίωση των Ανακτόρων με ένα από τα παιδιά 
του Τζιμ – πάντα ένιωθε κάπως ανεπαρκής δίπλα στον Χιου∙ 
σαν μαθητριούλα∙ αλλά ένιωθε συναισθηματικά δεμένη μαζί 
του, εν μέρει επειδή τον γνώριζε μια ζωή, αλλά επίσης επειδή 
πίστευε ότι ήταν καλός τύπος με τον τρόπο του, παρόλο που 
ο Ρίτσαρντ εξοργιζόταν μαζί του∙ όσο για τον Πίτερ Γουόλς, 
δεν την είχε συγχωρέσει μέχρι σήμερα που τον συμπαθούσε. 

Θυμόταν τη μία σκηνή μετά την άλλη στο Μπέρτον – 
τον Πίτερ έξαλλο από θυμό∙ ο Χιου, βέβαια, δεν μπορούσε 
να συγκριθεί μαζί του, αλλά δεν ήταν και τόσο βλάκας όπως 
διατεινόταν ο Πίτερ. Δεν ήταν και τόσο τούβλο. Όποτε η ηλι
κιωμένη μητέρα του του ζητούσε να παρατήσει το κυνήγι ή 
να την πάει στο Μπαθ, αυτός το έκανε χωρίς αντιρρήσεις∙ δεν 
ήταν καθόλου εγωιστής, και αν, όπως έλεγε ο Πίτερ, δεν είχε 
ούτε καρδιά ούτε μυαλό, τίποτε εκτός από τους τρόπους και 
την ανατροφή ενός Άγγλου τζέντλεμαν, τότε αυτός ήταν ο 
αγαπητός της Πίτερ στα χειρότερά του∙ και μπορούσε να γίνει 
ανυπόφορος∙ μπορούσε να γίνει παράλογος∙ αλλά ήταν αξιο
λάτρευτος όταν περπατούσες μαζί του ένα πρωινό σαν κι αυτό. 

(Ο Ιούνιος είχε κάνει όλα τα δέντρα να πρασινίσουν. Οι 
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μητέρες στο Πίμλικο θήλαζαν τα μωρά τους. Μηνύματα με
ταφέρονταν από τον Στόλο στο Ναυαρχείο. Η Άρλινγκτον 
Στριτ και το Πικαντίλι θαρρείς και θέρμαιναν τον αέρα στο 
Πάρκο και ανύψωναν τα φύλλα του με ενθουσιασμό, με λα
μπρότητα, πάνω στα κύματα εκείνης της θείας ζωτικότητας 
που τόσο αγαπούσε η Κλαρίσα. Χορό, ιππασία, όλα αυτά τα 
λάτρευε.) 

Γιατί μπορεί να μην βλέπονταν για αιώνες εκείνη και ο 
Πίτερ∙ εκείνη δεν έγραψε ποτέ ούτε ένα γράμμα και τα δικά 
του ήταν πολύ στεγνά αλλά ξάφνου της ερχόταν η ιδέα αν 
ήταν μαζί μου τώρα τι θα έλεγε; Κάποιες μέρες, κάποια πράγ
ματα που έβλεπε τον ξανάφερναν κοντά της με ηρεμία, χωρίς 
την παλιά πικρία∙ ίσως αυτή να ήταν η ανταμοιβή της που 
νοιαζόταν για τους ανθρώπους∙ ξαναγύριζαν στη μέση του 
Σεντ Τζέιμς Παρκ ένα πανέμορφο πρωινό – πράγματι ξανα
γύριζαν. Αλλά ο Πίτερ –όσο υπέροχη και αν ήταν η μέρα, και 
τα δέντρα και η χλόη, και το κοριτσάκι με τα ροζ– ο Πίτερ ποτέ 
δεν είδε τίποτε απ’ αυτά. Φορούσε τα γυαλιά του, όταν του το 
έλεγε∙ κοιτούσε. Τον ενδιέφερε μόνο η κατάσταση στην οποία 
βρισκόταν ο κόσμος∙ ο Βάγκνερ, η ποίηση του Πόουπ, οι χα
ρακτήρες των ανθρώπων ανά τους αιώνες και τα ελαττώματα 
της δικής της ψυχής. Πώς τη μάλωνε! Πώς τσακώνονταν! Θα 
παντρευόταν Πρωθυπουργό και θα στεκόταν στην κορυφή 
της σκάλας∙ η τέλεια οικοδέσποινα, έτσι την αποκαλούσε (είχε 
κλάψει γι’ αυτά τα λόγια στην κρεβατοκάμαρά της), είχε τη 
στόφα της τέλειας οικοδέσποινας, της είπε.

Έτσι έπιασε τον εαυτό της να τσακώνεται πάλι στο Σεντ 
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Τζέιμς Παρκ, να διαπιστώνει για άλλη μια φορά ότι είχε δί
κιο –και πράγματι είχε δίκιο– που δεν τον παντρεύτηκε. Γιατί 
στον γάμο πρέπει να υπάρχει λίγη ελευθερία, λίγη ανεξαρτη
σία μεταξύ ανθρώπων που ζουν στο ίδιο σπίτι, κάθε μέρα∙ και 
αυτά της τα πρόσφερε ο Ρίτσαρντ, το ίδιο κι εκείνη σ’ αυτόν. 
(Παραδείγματος χάριν, πού ήταν σήμερα το πρωί; Σε κάποια 
επιτροπή μάλλον, ποτέ δεν τον ρωτούσε.) Αλλά με τον Πίτερ 
έπρεπε να μοιράζεται τα πάντα∙ εκείνος έπρεπε να γνωρίζει 
τα πάντα. Και αυτό ήταν ανυπόφορο, και όταν έγινε εκείνη 
η σκηνή στον μικρό κήπο δίπλα στην κρήνη, έπρεπε να τον 
χωρίσει, διαφορετικά θα καταστρέφονταν, θα διαλύονταν και 
οι δυο, ήταν σίγουρη γι’ αυτό∙ παρ’ ότι κουβαλούσε μέσα της 
για χρόνια σαν βέλος καρφωμένο στην καρδιά της τη θλίψη, 
τον σπαραγμό∙ και στη συνέχεια τη φρίκη της στιγμής τότε που 
κάποιος της είπε σε ένα κονσέρτο ότι είχε παντρευτεί μια γυ
ναίκα την οποία γνώρισε στο πλοίο που τον πήγαινε στην Ιν
δία! Ποτέ δεν θα τα ξεχνούσε όλα αυτά! Την είχε αποκαλέσει 
ψυχρή, άκαρδη, σεμνότυφη. Ποτέ δεν μπόρεσε να καταλάβει 
με ποιον τρόπο εκείνος ο άντρας νοιαζόταν για εκείνη. Αλλά 
οι Ινδές μάλλον καταλάβαιναν – ανόητες, ομορφούλες, χα
ζούλες. Και σπατάλησε τον οίκτο της. Γιατί εκείνος ήταν πολύ 
ευτυχισμένος, όπως τη διαβεβαίωνε – απόλυτα ευτυχισμένος, 
αν και δεν είχε κάνει τίποτε απ’ όσα της έλεγε∙ ολόκληρη η 
ζωή του ήταν μια αποτυχία. Ακόμα και αυτό τη θύμωνε. 

Είχε φτάσει στις πύλες του Πάρκου. Κοντοστάθηκε για 
λίγο και κοίταξε τα λεωφορεία στο Πικαντίλι. 

Δεν θα έλεγε για κανέναν άνθρωπο πια στον κόσμο ότι 
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ήταν έτσι ή αλλιώς. Ένιωθε πολύ νέα και ταυτόχρονα απί
στευτα γερασμένη. Ήταν μέσα σ’ όλα και ταυτόχρονα μακριά 
απ’ όλα, απλή παρατηρήτρια. Είχε συνεχώς την εντύπωση, 
καθώς έβλεπε τα ταξί να περνούν, ότι ήταν έξω, έξω, πέρα 
μακριά στη θάλασσα και μόνη∙ πάντα είχε την αίσθηση ότι 
ήταν πολύ, μα πολύ επικίνδυνο να ζεις έστω μια μέρα. Όχι 
πως θεω ρούσε τον εαυτό της έξυπνο ή κάτι ξεχωριστό. Δεν 
καταλάβαινε πώς κατάφερε να τα βγάλει πέρα στη ζωή με τις 
λιγοστές γνώσεις που τους μετέδωσε η φροϊλάιν Ντάνιελς. 
Δεν ήξερε τίποτε∙ ούτε γλώσσες, ούτε ιστορία∙ σπάνια διάβα
ζε κανένα βιβλίο πια, εκτός από απομνημονεύματα λίγο πριν 
κοιμηθεί, στο κρεβάτι. Και όμως όλα αυτά την απορροφού
σαν∙ τα ταξί που περνούσαν∙ και δεν θα έλεγε για τον Πίτερ, 
δεν θα έλεγε για τον εαυτό της είμαι αυτό, είμαι εκείνο. 

Μοναδικό της χάρισμα ήταν ότι καταλάβαινε τους ανθρώ
πους από ένστικτο, σκέφτηκε, καθώς προχωρούσε. Αν την 
έβαζες σε ένα δωμάτιο με κάποιον, η ράχη της καμπούρια
ζε σαν της γάτας ή γουργούριζε. Το Ντέβονσαϊρ Χάους, τα 
λουτρά, το μαγαζί με τον πορσελάνινο παπαγάλο με το ψηλό 
λοφίο, όλα τα είχε δει κάποτε φωταγωγημένα. Και θυμήθηκε 
τη Σίλβια, τον Φρεντ, τη Σάλι Σίτον – ένα σωρό ανθρώπους∙ 
και τους ολονύκτιους χορούς∙ και τα κάρα που αγκομαχού
σαν για να πάνε στην αγορά∙ και ότι διέσχιζαν το Πάρκο με 
το αυτοκίνητο για να πάνε σπίτι. Θυμήθηκε ότι κάποτε έριξε 
ένα σελίνι στη Σερπεντάιν, τη οφιοειδή λιμνούλα στο Χάιντ 
Παρκ. Αλλά όλοι θα το θυμούνταν∙ αυτό που πιότερο αγα
πούσε ήταν ετούτο εδώ, τώρα, μπροστά της∙ η χοντρή κυρία 
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στο ταξί. Αλήθεια, είχε καμία σημασία, αναρωτήθηκε, καθώς 
βάδιζε προς την Μποντ Στριτ, είχε σημασία που αναπόφευκτα 
κάποτε θα έπαυε να υπάρχει∙ ότι όλα θα συνεχίζονταν χωρίς 
εκείνη∙ το απεχθανόταν αυτό ή μήπως δεν την παρηγορούσε 
το να πιστεύει ότι με τον θάνατο τελείωναν όλα; Αλλά ότι κατά 
κάποιον τρόπο στους δρόμους του Λονδίνου, στην πλημμυρί
δα και την άμπωτη των πραγμάτων, εδώ, εκεί, επιβίωσε, ο 
Πίτερ επιβίωσε, ό,τι έζησαν ο ένας για τον άλλον, ότι εκείνη 
ήταν μέρος, ήταν βέβαιη γι’ αυτό, των δέντρων της πόλης∙ του 
σπιτιού εκεί πέρα, εκείνου του κακάσχημου σπιτιού που ήταν 
έτοιμο να καταρρεύσει∙ μέρος των ανθρώπων που δεν είχε 
γνωρίσει ποτέ∙ απλωμένη σαν καταχνιά ανάμεσα στους αν
θρώπους που γνώριζε καλά, και που τη σήκωναν στα κλαριά 
τους όπως είχε δει τα δέντρα να σηκώνουν την καταχνιά, αλλά 
τη σκόρπιζαν πάντα τόσο μακριά, τη ζωή της, την ίδια. Αλή
θεια, τι ονειρευόταν την ώρα που κοίταζε τη βιτρίνα του κα
ταστήματος Χάτσαρντς; Τι προσπαθούσε να ανακαλέσει στη 
μνήμη της; Ποια εικόνα λευκής χαραυγής στην εξοχή, καθώς 
διάβαζε στο ανοιχτό βιβλίο:






