


Πρόλογος

Είναι πολλά όσα σημαδεύουν την εύθραυστη ύπαρξή μας 
και της δίνουν νόημα. Όμως είναι οι μνήμες μας που καθο-
ρίζουν τον σκοπό της και της δίνουν μορφή· η ιδιαιτερό-
τητα στην κατανομή των εικόνων μας, οι φόβοι και οι ενο-
χές μας, όλα όσα αγαπήσαμε και μας πέταξαν στην άκρη, 
όλα όσα μας αγάπησαν και δεν τους σταθήκαμε αντάξια. 
Οι μνήμες μας είναι που μας καθορίζουν. Και οι ιστορίες 
μας που πλάθουν τις μνήμες μας. Και οι πράξεις μας που 
πλάθουν τις ιστορίες μας. Και οι αιτίες που οδηγούν στις 
πράξεις μας.

Υπάρχουν ιστορίες σκληρές που δεν είχαν την τύχη 
να πλαστούν από χέρια ανθρώπων με καλές προθέσεις· 
ψέματα που ποδοπάτησαν ψυχές και έσπειραν απώλειες, 
άνθρωποι που γύρισαν την πλάτη και προχώρησαν μ’ ένα 
συγγνώμη κρεμασμένο στα χείλη σαν τσίχλα ξεραμένη. 
Έτσι είναι μαθημένοι να κάνουν. 

Υπάρχουν λέξεις που δεν είχαν το νόημα που εμείς κα-
ταλάβαμε. Όμως μας έκαναν να νιώσουμε όσα δεν φαντα-
ζόμασταν ότι ζουν μέσα μας, απομεινάρια ενός ταξιδιού 
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που δεν ολοκληρώθηκε, όχι επειδή εμείς δειλιάσαμε να 
φτάσουμε στον προορισμό μας, αλλά επειδή ο συνταξιδιώ-
της μας αποφάσισε να μας βουλιάξει. Κάποιοι άνθρωποι 
έτσι κάνουν. Αποφασίζουν ερήμην μας και συνεχίζουν χυ-
δαία να μας πυροβολούν μέχρι να μας κοπεί η ανάσα. 

Δεν είμαστε ποτέ ξανά οι ίδιοι. Παλεύουμε να προσ-
διορίσουμε την ύπαρξή μας μέσα από τις μνήμες μας ενώ 
ξέρουμε ότι η επαφή θα μας πονέσει. Θυμόμαστε δίχως να 
το θέλουμε. Όμως αυτή είναι η ειρωνεία της ζωής: να προ-
σπαθείς να ξεχάσεις και οι μνήμες σου να σε κρατούν στο 
φως· να δείχνεις αλώβητος μα να σου λείπει ο εαυτός σου. 
Ώσπου μια μέρα αντιλαμβάνεσαι, δίχως να το έχεις επιδιώ-
ξει, ότι, τελικά, αυτά που νόμιζες για λίγα είναι πολύ περισ-
σότερα από τα ελάχιστα που σου χρειάζονται για να ζεις. 

Η ιστορία αυτή είναι σχεδόν αληθινή. 
Τα συναισθήματα που προκαλεί, όμως,

είναι απολύτως αληθινά.
Αντέχεις;

© Χριστίνα Πομόνη και εκδόσεις Μίνωας, 2018



ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Μνήμες

© Χριστίνα Πομόνη και εκδόσεις Μίνωας, 2018



© Χριστίνα Πομόνη και εκδόσεις Μίνωας, 2018



1

«Πουθενά δεν θα πας! Ακούς;»
Είδε τον τρόμο να της χαρακώνει το πρόσωπο λίγο πριν 

στρέψει τη ματιά της προς την πόρτα. Κι έπειτα είδε τη 
βαλίτσα της ακουμπισμένη στο πλάι κι εξαγριώθηκε. Πώς 
τολμούσε να τον αγνοεί; Συχνά, ντυνόταν μια όψη γνώρι-
μη με ξένα χνότα, εκπορευόμενη από μια έκρηξη της στιγ-
μής, κρυμμένη πίσω από μαύρα βεγγαλικά και πέπλα από 
σάπιο κρέας που ανέμιζαν σαν χέρια ξύλινα στον αέρα κι 
έπεφταν πάνω της και τη μάτωναν. Κάθε χτύπημα κι ένα 
κομμάτι λιγότερο από την ψυχή της, κάθε χτύπος ένας 
κρότος απελπισίας μέσα της που τη σκόρπαγε σε χίλια 
κομμάτια, θρύψαλα πορσελάνης που πατούσε πάνω τους 
κι αιμορραγούσε. Για τους έξω, ήταν ένας άνθρωπος συνε-
σταλμένος, το καλό παιδί, μα στο σπίτι γινόταν αγροίκος 
και σκληρός και διόλου δεν τον ένοιαζε για κείνη. Δική του 
ήταν. Κτήμα του. Και λόγος για τη ζωή της δεν της έπεφτε. 

«Πουθενά δεν θα πας!» της φώναξε και βρόντηξε το χέρι 
του πάνω στο τραπεζάκι του σαλονιού. Θρύψαλα έγινε το 
γυαλί, μαζί και η υπομονή του. Μήτε γύρισε να τον κοι-
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τάξει. Σήκωσε τη βαλίτσα της από το πάτωμα και φάνηκε 
αποφασισμένη. Το χέρι της ίδρωνε κολλημένο στο χερούλι 
της πόρτας, το ’στρεφε πίσω από τη σφαλισμένη είσοδο 
ψάχνοντας να βρει διέξοδο στο φως, πλήγιαζε η παλάμη 
της από τη δύναμη, τη βάραινε η απόφαση μα περισσότερο 
η αηδία για όσα είχε επιτρέψει να της συμβούν στο σπίτι 
αυτό, το καταφύγιο που άξαφνα της χαράκωνε την ψυχή 
σαν μαχαίρι χωμένο στις σάρκες της από άνθρωπο δικό 
της. Θα ’φευγε! Δεν θα του χαριζόταν άλλο. Στον διάολο 
κι η εμπιστοσύνη και όλα! Φτάνει πια το ξύλο κι οι βρισιές, 
η μαγκιά και ο ανδρισμός του πεζοδρομίου! Θα ’φευγε! Το 
ποτάμι της ζωής της ζάρωνε επικίνδυνα και το θεριό που 
ζούσε αλυσοδεμένο μέσα της την πρόσταζε να φύγει. Τα 
ουρλιαχτά του χτύπησαν πάνω της σαν μπουλντόζα που 
γκρεμίζει κτίριο ετοιμόρροπο.

«Μόνο νεκρή θα βγεις αποδώ μέσα, που τολμάς να με 
αγνοείς!»

Ακόμη τον φοβόταν, μα τούτη τη φορά δεν θα του επέ-
τρεπε να την ακουμπήσει μήτε στο μικρό της δαχτυλάκι. Το 
κορμί της, σημαδεμένο από τα χτυπήματα, γεμάτο χνάρια 
από πληγές κακοφορμισμένες που δεν γιατρεύτηκαν ποτέ, 
γίνηκε γιγάντιο, δύσοσμο, ένα πανί στραγγισμένο από τη 
βία και τις κακουχίες που την κερνούσε κάθε φορά που το 
«όχι» της το ’παιρνε γι’ απόρριψη επιλέγοντας τον ρόλο του 
δυνάστη. Έμπαινε μέσα της άγαρμπα, βίαια, αδιαφορώντας 
για τον πόνο που της προκαλούσε, την άρπαζε σαν ένα κομ-
μάτι κρέας που το κρατούσε κάτω από τα σκέλια του δίχως 
ίχνος τρυφερότητας, το ζούλαγε και το μελάνιαζε με μόνη 
ανάγκη την εκτόνωση του στραπατσαρισμένου ανδρισμού 

© Χριστίνα Πομόνη και εκδόσεις Μίνωας, 2018



AΝΤΕΧΕΙΣ; 15

του, «κατάλαβες τώρα ποιος είναι ο άντρας εδώ μέσα;», 
εκτονωνόταν με βογκητά και βρομόλογα κι αφού ξαλάφρω-
νε χαλώντας τον κόσμο, την έσπρωχνε αδιάφορα στην άκρη 
για ν’ απλωθεί στο κρεβάτι, δίχως να νοιάζεται πώς ένιωθε 
εκείνη, τι χρειαζόταν, άλλωστε τι του ήταν, τίποτα, ένα αντι-
κείμενο, ένα μέσο εκτόνωσης, ένα τίποτα, εκείνη.

«Πουθενά δεν θα πας! Ακούς;»
Μήτε γύρισε να τον κοιτάξει.
«Έλα δω, μωρή!»
Ούτε κατάλαβε για πότε έχωσε το χέρι της στην τσάντα 

κι άρχισε να ψαχουλεύει ανάμεσα σε καλλυντικά, κλειδιά, 
τσιγάρα κι ένα σωρό μικροαντικείμενα. Ψαχούλευε με μα-
νία, ήταν θέμα ζωής και θανάτου στην κυριολεξία, ο ιδρώ-
τας στην παλάμη της τη δυσκόλευε, μα ήταν σίγουρη πως 
θα το βρει, της το ’χε δώσει για να προστατεύεται απ’ τους 
κλέφτες, κι εκείνος κλέφτης ήταν, κλέφτης ζωής, κλέφτης 
ψυχής, κλέφτης στιγμών, των δικών της στιγμών, κάποτε 
την πέταξε ξεγυμνωμένη στα βραχάκια της Βουλιαγμένης 
επειδή είχε διαφωνήσει μαζί του σε θέμα οικονομικό για 
το σπίτι, κι άλλη μια φορά την έσπασε στο ξύλο μετά το 
σινεμά επειδή νόμιζε πως κοιτούσε κάποιον στη διπλανή 
σειρά, κλέφτης ήταν, ένας αλήτης με πρόσωπο αγγέλου! 
Φτάνει πια! «Ό,τι ανέχεσαι θεριεύει και σε κατατρώει, κόψε 
το σκοινί, φύγε!» 

«Φεύγω!» του φώναξε. 
«Πουθενά δεν θα πας!» 
Έβγαλε το όπλο από την τσάντα της, τον σημάδεψε και 

ούρλιαξε: 
«Μην κάνεις βήμα! Σταμάτα εκεί που είσαι!».
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Οι πονεμένοι άνθρωποι είναι αγρίμια. Ουρλιάζουν, δα-
γκώνουν, καταριούνται, επιτίθενται κι έπειτα, όταν η μάχη 
με το μέσα τους τελειώσει, σωριάζονται αποκαμωμένοι και 
βουβοί κοιτάζοντας το αίμα να τρέχει από τις πληγές τους. 
Μα δεν εγκαταλείπουν. Οι πονεμένοι άνθρωποι ποτέ δεν 
εγκαταλείπουν. Το οφείλουν στις μνήμες τους να διεκδι-
κούν τον χώρο και τον χρόνο. Με κάθε τίμημα.

*  *  *
Το σπίτι στο Θησείο δεν ήταν μεγάλο, εξήντα πέντε τε-
τραγωνικά όλο κι όλο, μα πρόσφερε μοναδική θέα στην 
Ακρόπολη και μια αύρα από την Αθήνα του ’50. Οι φωνές 
των πιτσιρικάδων ορμούσαν από τα ανοιχτά παράθυρα 
με τα λαχανητά τους από το κρυφτό, το κυνηγητό και τη 
μακριά γαϊδούρα, τα χέρια τους λερωμένα από τα χώμα-
τα της παιδικής χαράς και τα αυθόρμητα γέλια τους να 
σκαρφαλώνουν στους ψηλούς, ολόλευκους τοίχους για να 
καταλήξουν στα κάδρα των ασπρόμαυρων φωτογρα φιών 
που έντυναν τους χώρους του σπιτιού. Το μούγκρισμα 
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της μηχανής του λεωφορείου που έκανε στάση κάθε τόσο 
μπροστά από την αυλή και η φωνή του εισπράκτορα που 
έκοβε εισιτήρια με το μηχανάκι με τη μανιβέλα και έδινε 
ρέστα από την κερματοθήκη έστηναν ένα σκηνικό ολοζώ-
ντανο, βγαλμένο από το παρελθόν. Δύο σκούρες ρουστίκ 
βιβλιοθήκες απ’ άκρη σ’ άκρη στον ανατολικό τοίχο κι ένα 
τεράστιο ρολόι στη μέση. Ένα ξύλινο τραπεζάκι μπροστά 
στον καναπέ, δυο μπαμπού καλάθια σε σχήμα οβάλ γεμά-
τα περιοδικά κι εφημερίδες κι ένα μπορντό λαμπατέρ στο 
τραπεζάκι στη γωνία. Μια μικρή τραπεζαρία, ένα χολ με 
πλακάκι μωσαϊκό, κατάλευκες κουρτίνες, λευκές μπαλκο-
νόπορτες με τζάμια που ορθώνονταν ως το ταβάνι κι ένας 
σωρός κεριά ολόγυρα στο σαλόνι. Ένα πιάνο και βιβλία, 
εκατοντάδες βιβλία στοιβαγμένα παντού, με διαφορετικά 
εξώφυλλα και πολύχρωμες ράχες, γραμμένα σε διάφορες 
γλώσσες, άλλα διαβασμένα και άλλα περιμένοντας υπο-
μονετικά τη σειρά τους. Και, καταμεσής στον χώρο, μια 
αντρική φιγούρα. 

Από το μεσημέρι πρόβαρε τον ρόλο του μπροστά στον 
καθρέφτη. Οι φλόγες των κεριών σχημάτιζαν στον τοίχο 
έναν καμβά από εικόνες ανακόλουθες και ο Κωστής χρω-
μάτιζε τις λέξεις του, πότε εμφατικά κι άλλοτε με ηρεμία, 
προσπαθώντας να νιώσει τον ρόλο και να τον αποδώσει 
όσο πιο σωστά μπορούσε. Σε δύο μέρες θα περνούσε από 
οντισιόν για τον ρόλο του Κένεθ Μπραμς, ενός από τους 
αγαπημένους του συγγραφείς, και η πρόκληση ήταν τερά-
στια. Άλλωστε, ο σκηνοθέτης του έργου τον είχε προειδο-
ποιήσει. 

«Αν θέλεις τη δουλειά, πρέπει να σκίσεις, Ιωάννου! Ξέ-
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ρεις πόσοι περιμένουν σαν τα κοράκια να αποτύχεις για να 
πάρουν τη θέση σου;»

Ήξερε. Και πόσοι ήλπιζαν στην αποτυχία του και ότι ο 
ίδιος τους είχε δώσει το δικαίωμα να τον αμφισβητούν. Το 
τελευταίο διάστημα δεν κοιμόταν καλά, και τις φορές που 
κατάφερνε να κοιμηθεί έστω και λίγο, έβλεπε στον ύπνο 
του τη Λίνα. Το πρωί ξυπνούσε με την αίσθηση ότι την είχε 
συναντήσει, είχαν μιλήσει, τον είχε αγκαλιάσει, όμως κοι-
τώντας έναν γύρο το δωμάτιο επανερχόταν στη σκληρή 
πραγματικότητα: ήταν ορφανός από τα έντεκα. Μήτε οι 
γονείς μήτε η αδερφή του είχαν επιζήσει από το δυστύχημα 
τη μέρα των γενεθλίων του.

© Χριστίνα Πομόνη και εκδόσεις Μίνωας, 2018






