
ΣΥΓΧΩΡΑ ΜΕ, ΜΑΡΙΑ! 

  
Η γυναίκα του η Τζούντιθ πήγε στο Λονδίνο, στα παιδιά τους, κι αυτός, ο Νίκος, 

είναι ελεύθερος σαν πουλί. Η Τζούντιθ και οι στενοί συγγενείς του έτσι ακριβώς τον 
φωνάζουν, όπως παιδί έτσι τον φωνάζανε και ο πατέρας µε τη µητέρα του. Το πλήρες 
όνοµά του είναι Νικόλαος, ένα αρκετά διαδεδοµένο ελληνικό όνοµα στην Κύπρο. Οι 
φίλοι του τον λένε Νίκο. Ο Ρώσος φίλος του, ο Αλεξάντρ, τον πειράζει τραγουδώντας 
του ένα ρωσικό τραγουδάκι: «Κόλια, Κόλια, Νικολάσα. γαλάζια καµπανούλα». Όταν 
κατάλαβε τι είναι η καµπανούλα, του είπε: 

-          Άλεξ, δε µ' αρέσει αυτό το τραγούδι. Αυτό το γαλάζιο λουλουδάκι. Μπρρρ. 
-Είναι γνωστό τραγούδι στη Ρωσία. Υπάρχει και κινηµατογραφική ταινία. Σ' αυτό 

η ηρωίδα τραγουδάει τον έρωτά της για τον Κόλια-Κόλια-Νικολάσα. Και του Κόλια, 
κρίνοντας από το έργο, του αρέσει και το τραγούδι και το κορίτσι. Εσένα δεν σ' αρέσει 
το όνοµα; Γιατί; 

- Ούτε σε τραγούδι δεν θέλω να µε λένε γαλάζιο λουλουδάκι. 
- Ωραία, δεν θα σου το ξανατραγουδήσω, γελάει ο Αλεξάντρ. 
Την τελευταία φορά είχαν συναντηθεί στον Πύργο ένα βράδυ για φαγητό «Στης 

Γιώτας», µια χωριάτικη ταβέρνα Ο Άλεξ είχε φέρει µαζί του κι ένα ζευγάρι από το Κίεβο. 
Εκείνος είναι δικηγόρος, η δεύτερη γενιά στην οικογενειακή επιχείρηση. Την είχε ιδρύσει 
κάποτε  ο πατέρας του και την είχε κληρονοµήσει αυτός, ο Ντµήτρι. Και η Όλια είναι 
διευθύντρια σε κάποια γερµανική αντιπροσωπεία, που εµπορεύεται οικοδοµικά υλικά. 
Είναι νέοι άνθρωποι, πετυχηµένοι. ∆υστυχώς δεν µιλάνε αγγλικά, παρόλο που 
καταλαβαίνουν τα πάντα. 

-Με λένε Νίκο, συστήθηκε στα ρωσικά, ή  Κόλια-Κόλια- Νικολάσα, όπως µε λέει ο 
Αλέξης. 

-Πού θα συναντηθούµε; συνέχισε το τραγούδι η Όλια. 
Υπήρχε κέφι και γέλιο. Οι Ρώσοι ξέρουν να διασκεδάζουν. 
Το Σαββάτο το πρωί, πριν ακόµα ανατείλει ο ήλιος, ο Νίκος µας, γεµάτος 

δυνάµεις και ευχαριστηµένος µε τον εαυτό του, οδηγούσε ένα παλιό τζιπ σε έναν ορεινό 
δρόµο που είχε το µαύρο του το χάλι. Πήγαινε για να δουλέψει στο κτήµα του στο 
βουνό, προτού πιάσει η ζέστη. Είχε να µεταφέρει τις πέτρες για τα θεµέλια του νέου του 
σπιτιού. Η διάθεσή του ήταν τέλεια, έχοντας προκαταβολική χαρά για τη δουλειά που θα 
έκανε. 

Σε µια κλειστή στροφή φρενάρισε απότοµα, δίχως να καταλαβαίνει γιατί το έκανε 
αυτό. Ένα αίσθηµα εσωτερικής ταραχής τον κατέλαβε ξαφνικά.  Μια ανησυχία 
ανάµεικτη µε φόβο. Μετά άρχισε να θυµάται ότι µπροστά του, από το πουθενά, είχε 
εµφανιστεί µια γυναίκα, πλαισιωµένη από τον ήλιο. Στεκόταν µε τα χέρια ανοιχτά, κι 
αφού φωτίστηκε για µια στιγµή, εξαφανίστηκε. Ο Νίκος δεν είχε προλάβει να καταλάβει 
τίποτα, να συνειδητοποιήσει, δεν συγκράτησε το πρόσωπό της. ∆εν µπορούσε ούτε 
µετά να θυµηθεί αν είχε δει το πρόσωπό της, ωστόσο τα χέρια της ολάνοιχτα τα 
θυµόταν. Η φιγούρα της είχε το σχήµα του σταυρού, µε τα λευκά µαλλιά της να πέφτουν 
στους ώµους της. Άραγε να την είχε φανταστεί; Ο Νίκος δε πίστευε σε θαύµατα και 
τώρα γεµάτος ανησυχία κοίταζε µπροστά του τον δρόµο, όµως τίποτα το ασυνήθιστο 
δεν έβλεπε. Τι να ήταν   άραγε; Η φαντασία του! Συνέχισε προσεκτικά τον δρόµο του, 
παρατηρώντας κάθε πέτρα που συναντούσε, αλλά γρήγορα αναγκάστηκε να 
σταµατήσει ξανά. 

Πάντως, κάτι διακρινόταν στον δρόµο µπροστά. Κατέβηκε από το αυτοκίνητο και πλησίασε, στην άκρη 
του δρόµου ήταν πεσµένος ένα άνθρωπος χωρίς σηµεία ζωής. Έτρεξε κοντά του µε όλη του τη δύναµη και 
σταµάτησε σαν κεραυνόπληκτος. Πίσω από µια πέτρα, πάνω στο ξερό χορτάρι ήταν ξαπλωµένη φαρδιά 
πλατιά µια κοπέλα. Έµεινε άφωνος από κάποια υπερφυσική οµορφιά του προσώπου της. Γονάτισε και πήρε 
τον σφυγµό της. Ο σφυγµός της ήταν αδύνατος αλλά σταθερός. Γύρισε στο αυτοκίνητο να πάρει τη τσάντα των 
πρώτων βοηθειών. Προσπάθησε µε καµφορούχο οινόπνευµα να επαναφέρει την κοπέλα στις αισθήσεις της. 
Σύµφωνα µε τους κανόνες και τη λογική θα 'πρεπε να καλέσει ασθενοφόρο, να τηλεφωνήσει στην αστυνοµία, 
έτσι έβγαλε το κινητό του. Όµως ξαναγύρισε στο αυτοκίνητο, πήρε ένα µπουκάλι µε νερό και ράντισε το 



πρόσωπο της κοπέλας. Τα µεγάλα, σαρκώδη χείλη της ρίγησαν, µήπως όµως του φάνηκε; Μικρή, ίσια µύτη, 
ψηλό µέτωπο, τα κόκκινα µαλλιά της παραδόξως ήταν προσεχτικά χτενισµένα. Αυστηρό σκούρο µπλε ταγιέρ 
και στα πόδια συνηθισµένα αθλητικά παπούτσια! «Κάτι δεν πάει  καλά, σκέφτηκε ο Νίκος, δεν µπορεί σ' αυτό 
το ερηµικό µέρος να βρίσκεται αυτή η κοπέλα. Μόνη στον δρόµο και αναίσθητη. Τι γυρεύει άραγε εδώ;» Επειδή 
ο Νίκος ήταν άνθρωπος αποφασιστικός, ανέλαβε αµέσως δράση. Σήκωσε την κοπέλα στα χέρια και την 
τοποθέτησε προσεχτικά στο πίσω κάθισµα του αυτοκινήτου. Φυσικά πρώτα την εξέτασε όσο ήταν δυνατόν, και 
δεν βρήκε καµιά πληγή. Πουθενά δεν υπήρχε αίµα, ούτε και γδαρσίµατα φαινόντουσαν πουθενά. Μέχρι το 
εξοχικό του που διέθετε και πηγάδι, ήταν λιγότερο από ένα χιλιόµετρο. Κι εκεί είχε κι ένα µικρό σπιτάκι µε όλες 
τις ανέσεις και µε κρεβάτι. Εκεί θα µπορέσει να δώσει στην κοπέλα τις πρώτες βοήθειες, αν χρειαστεί. Θα 
συνέλθει και τότε θα σκεφτεί τι θα την κάνει. Κι αν;.. Τι κι αν; Αφού ο ίδιος είναι τµηµατάρχης σε µια µεγάλη 
φαρµακευτική αµερικάνικη εταιρεία στην Κύπρο. Είχε σπουδάσει στο Λονδίνο, και εδώ και 30 σχεδόν χρόνια 
ασχολείται και ο ίδιος  µε τις επιχειρήσεις στην Κύπρο. Αυτός, ο Νίκος, είναι ο  προµηθευτής φαρµάκων της 
κυβέρνησης. Όλα γίνονται µέσω της εταιρείας του. Έχει γυναίκα, που τη λατρεύει, και δύο γιους. Ο µεγάλος, ο 
Τζόναθαν, έχει βγάλει το πανεπιστήµιο στο Λονδίνο και εργάζεται ήδη σε µια ελεγκτική εταιρεία, ενώ ο 
µικρότερος, ο Κρίστιαν τελειώνει το πρώτο έτος του πανεπιστηµίου, είναι ερωτευµένος µε την τεχνολογία, ένας 
φέρελπις µηχανολόγος. Ο Νίκος είχε επιτύχει στη ζωή του! Έχει δικό του σπίτι. Χαίρει εκτίµησης και σεβασµού 
από φίλους και γείτονες. Και να τώρα µια απόλυτα απίστευτη περιπέτεια: σ' έναν ερηµικό δρόµο βρίσκει µια 
πανέµορφη άγνωστη κοπέλα και τη σώζει. Ναι, ναι, τη σώζει! Γιατί, αν δεν ήταν αυτός, ποιος ξέρει τι θα 
πάθαινε µόνη της στα βουνά. Μπορούσε να τη δαγκώσει φίδι. Μπορούσε κάποιος να την πατήσει µε το 
αυτοκίνητο. Παρόλο που τα αυτοκίνητα εδώ είναι λιγοστά, όλα µπορούν να συµβούν. «Κι αν είναι άρρωστη; Κι 
αν έπαθε καµιά κρίση;  Αν έχει αδύνατη καρδιά; Κι εγώ την πάω στο άγνωστο αντί να καλέσω ασθενοφόρο και 
να τηλεφωνήσω στην αστυνοµία.»,  φωτίστηκε ξαφνικά η σκέψη του αντικρίζοντας τις καγκελόπορτες του 
εξοχικού. Σταµάτησε το αυτοκίνητο για να τις ανοίξει κι έµεινε  άφωνος απ' την έκπληξή του. Η κοπέλα καθόταν 
στο κάθισµα και τον κοίταγε κατάµατα χωρίς να ανοιγοκλείνει τα τεράστια γαλάζια µάτια της. 
                - Πώς αισθάνεστε; τη ρώτησε ο Νίκος στα αγγλικά. 
                Ούτε λέξη για απάντηση. Η έκφραση του προσώπου της δεν άλλαξε. Άνοιξε την πίσω πόρτα, άγγιξε 
το χέρι της κοπέλας  και κατάλαβε ότι δεν είχε τις αισθήσεις της, όµως πώς δεν την είχε ακούσει, δεν είχε 
προσέξει πως είχε συνέλθει και είχε καθίσει στο κάθισµα; 
                ∆εν οδήγησε το αυτοκίνητο µέσα στην αυλή. Άνοιξε τις καγκελόπορτες µε πρόθεση να µεταφέρει την 
άγνωστη στα χέρια του στο σπίτι. Έπρεπε να την κουβαλήσει γύρω στα πενήντα µέτρα ανήφορο, όµως αυτό 
δεν τον πείραζε. Ξαφνικά σκέφτηκε: «Λες να κοιµάται;» Συµβαίνει αυτό όταν οι άνθρωποι κοιµούνται βαθιά, 
µπορούν να σηκωθούν και µάλιστα να προσπαθήσουν να πάνε κάπου. «Τι ηλίθιος είµαι που δεν το σκέφτηκα 
αµέσως; Ύπνος είναι, λήθαργος ίσως;» σκέφτηκε, όµως δεν χάρηκε. 
                Μετέφερε την κοπέλα  στο σπιτάκι και την ξάπλωσε προσεκτικά στο κρεββάτι. Της έβγαλε τα 
αθλητικά παπούτσια, την ανασήκωσε λιγάκι και της έβγαλε και το µοδάτο σακάκι. Ξέσφιξε τη λεπτή δερµάτινη 
ζωνίτσα στη µέση της  φούστας της, άναψε τον αεριστήρα. Στάθηκε δύο λεπτά θαυµάζοντας το πρόσωπό της, 
χλωµό όµως τόσο ελκυστικό. Τα µήλα του προσώπου ψηλά, να προεξέχουν ελαφρά, τα µάτια καλυµµένα µε τις 
βλεφαρίδες σαν βεντάλιες. Πότε πρόλαβε να τα κλείσει; Στο αυτοκίνητο καθόταν µε ανοιχτά µάτια. Όµως τα πιο 
εκφραστικά ήταν τα χείλη της, κάτι που πρόσεξε αµέσως.  ∆εν ήταν βαµµένα όµως δείχνανε πολύ εκφραστικά 
πάνω στο συµµετρικό προσωπάκι της, ελαφρά ανασηκωµένα σαν δαµάσκηνα.  Πάντοτε πρόσεχε τα γυναικεία 
χείλη. Τα κορίτσια µε τα λεπτά χείλια δεν του αρέσανε ποτέ. Ενώ αυτά τα χείλη είναι η ίδια η τελειότητα. «Ποιος 
άραγε να τα φιλά;» σκεφτόταν µε ζήλια. Έσκυψε και αφουγκράστηκε την αναπνοή της κοπέλας. Όχι, ήταν 
αδύνατο να πιάσει την αναπνοή της, όµως το καθρεφτάκι που έβαλε µπροστά στα µισάνοιχτα χείλη της 
σκεπάστηκε µε υγρασία. Ναι, η κοπέλα κοιµόταν. Θα µπορούσε να  µείνει εκεί για ώρα θαυµάζοντας το 
πρόσωπό της, αλλά καασλάβαινε ότι έπρεπε να πάει να κάνει τις δουλειές του. 
                Ο Νίκος βγήκε ανόρεχτα από το δωµάτιο. Πίσω απ' τα βουνά ξεπρόβαλε ένας τεράστιος ήλιος, 
σύρθηκε πάνω απ' τις βουνοκορφές και βιάστηκε ν' ανέβει ψηλά. Τουλάχιστον έτσι του φάνηκε του Νίκου. 
Πόσο αγαπούσε αυτές τις στιγµές της ανατολής του ήλιου! Λάλησε ο Κάµερον ο κόκορας. Πανέµορφος! Η 
Τζούντιθ αγαπάει πολύ τον κόκορα, της θυµίζει µε το στιλ του κάποιον τύπο από το Λονδίνο. Πέρυσι ένας 
αετός κατασπάραξε όλες τις κότες, όµως ο κόκορας δεν παραδόθηκε. Τη νύχτα κοιµόταν σε έναν ψηλό 
πάσσαλο, ελέγχοντας τον χώρο. Τη νύχτα οι αετοί δεν πετάνε, όµως εµφανίζονται οι αλεπούδες, κι αυτές οι 
παµπόνηρες ώ, πόσο κυνηγούν τις κότες! Στην αρχή ο Νίκος είχε νοµίσει  πως είναι οι αλεπούδες που 
ρηµάζουν το κοτέτσι και µάλιστα σκεφτόταν να βάλει παγίδες. Φάνηκε όµως ότι οι αλεπούδες είναι πέραν 
πάσης υποψίας. Έχουν αρκετό θήραµα στη φύση: λαγούς, ποντίκες και τους άγαρµπους φασιανούς. Ο Στέλιος 
του το είπε. Αυτός είναι µανιώδης κυνηγός και µανιταροσυλλέκτης, έχει   φάει τα βουνά µε το κουτάλι και 
γνωρίζει τα πάντα για την πανίδα και τη χλωρίδα. 
                 -∆ες τον ουρανό, Νίκο, την ανατολή και θα δεις οπωσδήποτε αυτόν που πειράζει τις κότες σου, τον 
συµβούλεψε ο Στέλιος, όµως την ανατολή, πριν ανατείλει ο ήλιος να είσαι εκεί. 
                -Εντάξει, Στέλιο, θα πάω αύριο το πρωί, είχε πει τότε ο Νίκος, και κράτησε τον λόγο του. 
                Τότε λοιπόν είχε προσέξει ψηλά στον ουρανό τον αετό, και  µάλιστα τη στιγµή της επίθεσής του 
εναντίον του κόκορα. Είδε ότι ο Κάµερον του γύρισε την πλάτη κα µ' ένα πήδηµα βρέθηκε κάτω από το 
σκέπαστρο. Θα ' λεγε κανείς,  γιατί ο κόκορας δεν έµεινε κι αυτός κάτω από το σκέπαστρο µε τις κότες και 
προτιµούσε να κρατάει τσίλιες κάτω από τον ουρανό. Κι όµως αυτός µέχρι σήµερα κράζει. Οι ανόητες κότες 
αλλάζουν αλλά ο κόκορας µένει. Φέτος, µέχρι την άνοιξη είχε φέρει καινούργιες κότες κι αρχίσανε κιόλας να 
γεννούν κάτι µεγάλα άσπρα αυγά. Ευτυχώς ο αετός κάπου εξαφανίστηκε, δεν εµφανίζεται πια στον ουρανό. 



Μπορεί να εγκατέλειψε τα µέρη αυτά; Εκτός από κότες, ο Νίκος έχει εδώ και χήνες και πάπιες. Πρόσφατα 
µάλιστα ένα ζευγάρι χήνες απέκτησαν νέους απογόνους. Του Νίκου του αρέσει να παρατηρεί αυτά τα µικρά. 
                Χτες ο Νίκος δεν είχε έρθει στο εξοχικό,  γι' αυτό πήγε αµέσως να δει αν είχε αυγά. Ναι, είχε, µάζεψε 
δέκα και τα έβαλε σε ένα καλαθάκι.  Μισάνοιξε προσεχτικά την πόρτα. Η κοπέλα βρισκόταν ξαπλωµένη στο 
κρεββάτι στην ίδια στάση. Όµως πάλι κάτι σαν να µην ήταν έτσι ακριβώς; Τι; Άρχισε να την περιεργάζεται 
προσεχτικά και µετά κατάλαβε ότι ήταν ξαπλωµένη µε το κεφάλι γερµένο στο πλάι, όπως την είχε αφήσει, όµως 
τα ρούχα της δεν ήταν τα ίδια. Η φουστίτσα χρώµατος ασηµί και η ζώνη ταιριάζανε. Το σακάκι στην καρέκλα, 
και αυτό χρώµατος ασηµί µε νερά. Και τα αθλητικά; Μα όχι, τα αθλητικά ήταν τα ίδια! Μήπως όµως δεν ήταν τα 
ίδια; Οι ρόµβοι στους αστραγάλους ήταν µάλλον γαλάζιοι µε φόντο το λευκό χρώµα του υπόλοιπου 
παπουτσιού, ενώ τώρα ήταν ασηµένιοι. Μπορεί να  του είχε φανεί; Βέβαια, θα µπορούσε! Αλλά το ταγιέρ; Το 
ταγιέρ είχε χρώµα σκούρο µπλε, ενώ τώρα ήταν ασηµί µε νερά. Πώς µπορεί να συµβαίνει αυτό; Να µπήκε 
δηλαδή κάποιος και να άλλαξε τα ρούχα στην αναίσθητη κοπέλα; Μα όχι, ανοησίες είναι. Η φαντασία του! Μετά 
κατάλαβε ότι είχε ανατείλει ο ήλιος και οι ακτίνες του περνώντας µέσα από το παράθυρο, πέφτανε πάνω στα 
ρούχα της, αλλάζοντάς τους το χρώµα. Το ύφασµα αλλάζει χρώµα στο φως του ήλιου. Και τι δεν σοφίζονται οι 
σχεδιαστές για τις σηµερινές µοντέρνες κοπέλες. Ναι, µα η κοπέλα δεν είχε φανερωθεί µέσα απ' το ηλιακό φως 
σαν τον ∆ία µέσα απ' τη χρυσή βροχή. Όχι, του Νίκου ούτε που θα του περνούσε η ιδέα περί θεϊκής 
προέλευσης του κόσµου, είχε µεγαλώσει εδώ, από παιδί είχε χορτάσει να ακούει µύθους και παραµύθια και 
τώρα πιστεύει µόνο στον εαυτό του. Όλα όσα συµβαίνουν στον κόσµο αυτό έχουν τη γήινη προέλευσή τους και 
τη δική τους λογική να αλλάζουν. Είναι άθεος, στην εκκλησία δεν πάει, δεν πιστεύει στις  κατηχήσεις των 
παπάδων, δεν πιστεύει στη µοίρα και στα λοιπά. Πρέπει να δουλεύει. Να αγαπά την οικογένειά του και να τη 
φροντίζει. Ο πατέρας του καταγόταν από φτωχή οικογένεια, όµως χάρη στο πηγαίο µυαλό και στην αντίληψή 
του, εκπαιδεύτηκε φαρµακοποιός. Ονειρευόταν να γίνει δικηγόρος, µάλιστα µετά που τελείωσε το σχολείο, 
πήγε στο Λονδίνο να σπουδάσει στο πανεπιστήµιο, αλλά όταν κατάλαβε τι λεφτά χρειάζονταν για τις σπουδές 
του, επέστρεψε στην Κύπρο, παντρεύτηκε κι άρχισε να ασχολείται µε την επιχείρηση φαρµακείου. Και τα 
κατάφερε αρκετά καλά, δηλαδή είχε όλη του τη ζωή ένα µικρό φαρµακείο στον εµπορικό τοµέα της παλιάς 
Λεµεσού. Έκτισε και ένα γερό σπίτι εκεί κοντά και έκαναν µε τη γυναίκα του τρεις γιούς. ∆υστυχώς ο αδερφός 
του Νίκου, ο Άγγελος, ένας προικισµένος λογιστής, είχε φύγει απ' τη ζωή πριν λίγα χρόνια. Κι ο πατέρας του, 
σε ηλικία ενενήντα δύο χρόνων,  αποσύρθηκε σε άλλους κόσµους. Ενώ το φαρµακείο είναι στη θέση του. 
Μήπως άραγε να ασχοληθεί µε το φαρµακείο όταν θα συνταξιοδοτηθεί; Κανένας µυστικισµός δεν χωράει στον 
κόσµο αυτό. οι άνθρωποι έζησαν πριν από εµάς, έτσι ζούνε σήµερα και µε τους ίδιους νόµους θα συνεχίσουν 
να ζουν. Πρέπει κανείς να εργάζεται, και σ' αυτό βρίσκεται η ουσία αυτής της ζωής. Ο Νίκος δουλεύει στην 
εταιρεία, µετά τη δουλειά, στον κήπο και στο εξοχικό. Ο πατέρας του του είχε προσφέρει τη µόρφωση, τα 
υπόλοιπα τα απέκτησε µε τον κόπο του. Ο κόσµος είναι σκληρός και κατανοητός. Τους αδύνατους δεν τους 
ανέχεται. Ο ροµαντισµός είναι µια επινόηση. Η Τζούντιθ είναι που πιστεύει στους αγγέλους και λέει πως οι 
άγγελοι πιστεύουν σ' αυτήν. Σοφό; Μα αυτή είναι η Τζούντιθ, στον κόσµο της. Τα βράδια παίζει πιάνο, 
ζωγραφίζει πίνακες και διαβάζει ποιήµατα αρχαίων ποιητών. Γι΄αυτήν ό,τι και να συµβεί σ' αυτό τον κόσµο, όλα 
είναι υπέροχα. Πώς πέρασες την ηµέρα σου, Τζούντιθ; Η απάντηση πάντα η ίδια: Lovely! 
                O Nίκος καθόταν στην αυλή και προσπαθούσε να κατανοήσει τα νέα δεδοµένα και να αποφασίσει 
πώς θα προχωρούσε. Κάθε λίγο έριχνε µια µατιά στο σπίτι, όµως η κοπέλα ήταν ξαπλωµένη στην ίδια στάση. 
Τάισε τα πουλερικά. Πότισε τον µίνι λαχανόκηπο: λίγες αγγουριές, ντοµατιές, µια λωρίδα, κι ένας υπέροχος 
θάµνος λουίζας. Πέρασε το χέρι του πάνω     από τα φύλλα κι αµέσως ένιωσε το άρωµά της, δυνατό και τόσο 
ευχάριστα αναγνωρίσιµο. Έκοψε κάνα δυο κλωναράκια δυόσµο και πήγε το ευωδιαστό µπουκετάκι µέσα στο 
σπίτι. 
                Να και ο ήλιος στο ζενίθ, η θερµοκρασία αγγίζει τους τριάντα βαθµούς, όµως για µέσα Ιουνίου ο 
καιρός είναι υποφερτός. Ο Νίκος δεν µπορούσε να ασχοληθεί µε τίποτα, δεν µπορούσε να συγκεντρωθεί, όλες 
του οι σκέψεις στριφογύριζαν γύρω από την κοπέλα. Να τηλεφωνούσε στην αστυνοµία; Στους γιατρούς; Μα 
στο µυαλό του καρφωµένη η ίδια σκέψη: απελπιστικά ωραία. Κι αυτά τα   ρούσα µαλλιά, τα χτενισµένα στρωτά 
και µαζεµένα αλογοουρά τον γεµίζανε µεγάλη ταραχή. Ο Νίκος ποτέ του δεν είχε περιπετειούλες εκτός γάµου, 
όµως τώρα.σχεδόν την ερωτεύτηκε τη Μαρία. Αυτό το όνοµα έδωσε στην άγνωστη. Άσχετο ποια είναι. Άσχετο 
πώς είναι. Το πρόσωπο αυτό µπορούσε να το κοιτάει, δίχως να παίρνει τα µάτια του, σαν εικόνα. 
                «Κι αν είναι µια κανονική πόρνη;» του πέρασε ξαφνικά η σκέψη. «Τη φέρανε και την πετάξανε στα 
βουνά για κάτι που τους έφταιξε». Όχι, αυτές δεν τις πετάνε, αυτές τις αγαπάνε, εξαιτίας τους 
 σκοτώνονταν πριν σε µονοµαχίες, φεύγανε στον πόλεµο, έκαναν τρελά πράγµατα. Τέτοιες βασίλισσες 
εξουσιάζουν τους άντρες. Πού να ήξερε αυτός. Η αλήθεια να λέγεται, ο Νίκος ερωτική ποίηση δεν έτυχε να 
διαβάσει. Η Τζούντιθ εντυπωσιάζεται εύκολα και πάντα του τα µεταφέρει όλα, αυτός θεωρεί τον εαυτό του έναν 
κυνικό πρακτικό άνθρωπο. Γιατί να ερωτευτεί µια τέτοια ξένη γυναίκα, αφού έχει τη Τζούντιθ; Τη Τζούντιθ 
αγαπά! Την αγαπά για την αφοσίωσή της, για τη φροντίδα της σ' αυτόν και τα παιδιά. Όµως. Φοβόταν και να 
παραδεχτεί µέσα του ότι την είχε ως φαίνεται ερωτευτεί διαφορετικά, κάπως αλλιώς. Πώς κάπως αλλιώς; ∆εν 
ήξερε πώς. 
                Η ώρα πέρασε σαν µια στιγµή και να που ο ήλιος είναι κιόλας έτοιµος να δύσει. Και η κοπέλα 
συνεχίζει να κοιµάται, όλο να κοιµάται. Είχε σκεφτεί αρκετές φορές να τηλεφωνήσει, να ζητήσει από κάπου 
βοήθεια, µα την τελευταία στιγµή κάτι τον σταµάταγε.. παρά τη ζέστη το δωµάτιο παρέµενε δροσερό, µύριζε ο 
δυόσµος.. του φάνηκε πως η µυρωδιά του βασιλικού είχε γίνει αρκετά πιο έντονη. Η αναπνοή της κοπέλας 
έγινε βαθιά, το πρόσωπό της έγινε ρόδινο., τα χείλη της µισάνοιξαν ελαφρά, λες και χαµογελούσε. Όµως όχι, η 
κοπέλα συνέχιζε, ε, όχι και να κοιµάται! Τι της συµβαίνει; Πήρε προσεχτικά το χέρι της και µέτρησε τον σφυγµό 
της: η καρδιά της χτυπούσε πιο καθαρά, πιο ρυθµικά. Η στάση της είχε αλλάξει. Τώρα ήταν ξαπλωµένη µε το 



µάγουλο στο µαξιλάρι, σχεδόν στο πλευρό, µαζεύοντας ελαφρά τα γόνατά της. «Θα την περιµένω ως το πρωί, 
ας κοιµηθεί.» σκέφτηκε ο Νίκος διώχνοντας κάποιες αχρείαστες σκέψεις. 
                Οι γνώσεις του περί ιατρικής ήταν εκείνες του πανεπιστηµίου. Ήξερε ότι µετά από άγχος, ο 
άνθρωπος µπορεί να κοιµάται ένα εικοσιτετράωρο και βάλε, πριν ο οργανισµός καταφέρει να ορθοποδήσει. 
Αναµφισβήτητα κάτι της είχε συµβεί της κοπέλας. Πιθανόν κάτι να τη συγκλόνισε και τώρα επανέρχεται. 
Αποφάσισε να µην ξαπλώσει τη νύχτα, αλλά και πού να ξάπλωνε στο µικρό δωµατιάκι, δεν υπήρχε χώρος.  Θα 
καθίσει έξω απ' την πόρτα και θα έχει το νου του µήπως και ξυπνήσει ξαφνικά µες στη νύχτα και τον φωνάξει. 
Κι αν θελήσει να φάει; Στο ψυγείο πάντοτε υπάρχουν κάποια φαγώσιµα. Ο ζωµός κότας είναι το καλύτερο 
δυναµωτικό. Ναι, ναι.Θα φτιάξει της Μαρίας ζωµό κότας. Έφερε από τον λαχανόκηπο δυο κρεµµύδια, λίγο 
µαϊντανό, καρότα. Ό,τι θα χρειαζόταν για τον ζωµό το είχε. ∆εν είχε ξύλα. Ο ήλιος είχε κιόλας κρυφτεί πίσω απ' 
τις βουνοκορφές. Βιάστηκε να πάει σε πιο µακρινά δέντρα για να βρει προσάναµµα, ξερόκλαδα. ∆εν ήθελε να 
αφήσει την κοπέλα µόνη της, όµως καθησύχασε τον εαυτό του ότι  σε δέκα λεπτά θα γυρνούσε πίσω. Σχεδόν 
έτρεξε µέχρι τα δέντρα. Έκοψε τα χαµηλότερα ξερά κλαδιά µιας αγριοελιάς, µάζεψε και λίγα από κάτω για 
προσάναµµα και βιάστηκε να πάει πίσω. Αλλά δίκαια λένε ότι όποιος βιάζεται σκοντάφτει. Ο Αλέξανδρος, ο 
Ρώσος από τη Μόσχα, επαναλαµβάνει συχνά αυτή την παροιµία, µεταφράζοντάς την στα αγγλικά. Με τα 
κλαδιά στην αγκαλιά του, στραβοπάτησε πάνω σε µια πέτρα κι έπεσε. Μετά δεν θυµόταν  πόσα λεπτά έµεινε 
πεσµένος µέσα στα σκοτεινά: ένα λεπτό, δέκα, µια ώρα; Όταν συνήλθε, στην αρχή δεν κατάλαβε τι του συνέβη 
και πού βρίσκεται. Ήταν σκοτάδι. Το αριστερό του πόδι είχε πρηστεί, ίσως να ήταν στραµπούληγµα ή µακάρι 
να µην ήταν σπάσιµο. Σύρθηκε µέχρι  τα σκορπισµένα κλαδιά και ξεχωρίζοντας ένα κλαδί κάπως πιο 
στερεό,  έφτιαξε κάτι σαν νάρθηκα. Στάθηκε µε δυσκολία, και µόλις πατώντας το πληγωµένο του πόδι 
προχώρησε αργά προς το σπιτάκι. Έτσι τον πονούσε  όλο του το σώµα και ένας οξύς πόνος διαχεόταν στο 
αριστερό του πόδι. Ωστόσο δεν τον εγκατέλειπε η σκέψη τι να έγινε µε την κοπέλα. Κι αν ξύπνησε ξαφνικά και 
φοβήθηκε; «Συγχώρα µε, Μαρία!», ψιθύρισε. Τη σιγαλιά διέκοπταν οι εύθυµες τρίλιες ενός αηδονιού. Ποτέ δεν 
είχε ακούσει στο εξοχικό του αηδόνι να κελαηδά, και τώρα κελαηδά συνέχεια. Αυτό σήµαινε ότι δεν είχε 
περάσει πολλή ώρα από τη δύση του ήλιου, αφού κελαηδούσαν τα αηδόνια κελαηδούσαν. Κελαηδούν νωρίς το 
βράδυ και νωρίς το πρωί. Στην πόλη δεν τα ακούει, ενώ εδώ για δες πώς κελαηδούν! 

Πήγε κούτσα κούτσα µέχρι το σπιτάκι και µε λαχτάρα στην καρδιά άνοιξε την πόρτα. Στο κρεβάτι δεν 
υπήρχε κοπέλα. Πήρε τον φακό και βγήκε στη βεράντα. ∆εν άντεξε κι άρχισε να την καλεί: «Μαρία, Μαρία! Πού 
είσαι, Μαρία;» Τα αηδόνια, λες και πήραν διαταγή, σώπασαν. Σιωπή.  Πού πήγε; Έφυγε; Όµως πώς µπορούσε 
να φύγει από εκεί µέσα στο σκοτάδι; Να ξύπνησε, φοβήθηκε και έφυγε; Ή µήπως ήταν στην τουαλέτα; Ναι, ναι, 
µάλλον εκεί θα είναι. Άναψε το φως και είδε ότι η πόρτα της τουαλέτας ήταν ανοιχτή, αλλά δεν ήταν κανείς. 
Συνειδητοποίησε ότι η κοπέλα µε κάποιο µυστήριο τρόπο είχε εξαφανιστεί. Είχε φύγει εντελώς ή κρυβόταν 
στους θάµνους ή έχασε το δρόµο της. Κάθισε κοντά στην µπαλκονόπορτα, αφήνοντας το φως αναµµένο σε 
περίπτωση που ήταν κάπου κοντά, θα έβλεπε το φως και θα τον φώναζε. Έµεινε εκεί πολλή ώρα µε πόνο στο 
κορµί του και µε πόνο στην ψυχή. Είχε την αίσθηση πως µόλις είχε χάσει έναν πολύ δικό του αγαπηµένο 
άνθρωπο. 
                Ένιωσε τόσο άσχηµα που σχεδόν έχασε τις αισθήσεις του. Άρχισαν να περνούν από µπροστά του 
κάποιες εικόνες σαν να έβλεπε όνειρο. Ξαφνικά είδε ολοκάθαρα σ' αυτό το αλλόκοτο όνειρο να φέγγει από τον 
ουρανό µια δέσµη φωτός κοντά στην καγκελόπορτα και τη Μαρία που στεκόταν και κοίταζε προς τα πάνω. 
                Ο Νίκος συνήλθε το πρωί όταν ξανάρχισε το  κελάηδισµα των αηδονιών. Από τη βεράντα φαινόταν η 
θάλασσα. Προσπάθησε να σηκωθεί όµως ο πόνος στο πόδι του ήταν τόσο αφόρητος, που ξανακάθισε στην 
καρέκλα αναστενάζοντας. ∆ίπλα στην καρέκλα του ήταν ένα βαζάκι, όπου το προηγούµενο βράδυ είχε βάλει 
λίγους µίσχους µελισσόχορτου. Το µελισσόχορτο  είχε εξαφανιστεί. Πώς το βαζάκι βρέθηκε στη βεράντα; Και 
ξαφνικά άκουσε ολοκάθαρα µια σιγανή γυναικεία φωνή: «Νίκο, βρέξε το πόδι σου µε το νερό από το βαζάκι και 
πιες µια γουλιά. Θα σε ανακουφίσει». Ποιος πρόφερε αυτά τα λόγια; Μήπως του φάνηκε; Μήπως ο ίδιος τα 
φαντάστηκε; Ποιος ξέρει από πού ακούστηκε αυτή η φωνή; Κι ήταν άραγε φωνή; Όµως ο Νίκος ήπιε υπάκουα 
µια γουλιά από το νερό που µύριζε µελισσόχορτο και ράντισε µε αυτό το πονεµένο πόδι του. Ο πόνος 
εξαφανίστηκε διαµιάς. Πετάχτηκε πάνω ασυναίσθητα, το σώµα του απαιτούσε να κινηθεί.  Με χαρά ρίχτηκε στη 
δουλειά που είχε κανονίσει να κάνει το Σάββατο. Μετέφερε τις πέτρες από την καγκελόπορτα στο κέντρο του 
περιβολιού για τα θεµέλια του νέου σπιτιού. Φανταζόταν πώς θα ήταν αυτό το σπίτι. ∆ιώροφο µε µια ψηλή 
κόκκινη στέγη, µε τα παράθυρα να βλέπουν προς τη θάλασσα, µε µεγάλη βεράντα στον πρώτο όροφο. 
                Έκανε ένα ντους και πήγε εκκλησία για τη λειτουργία. ∆εν ήξερε τι γιορτή ήταν σήµερα ,αλλά ήξερε 
σίγουρα  πως έπρεπε να πάει εκκλησία. Στον δρόµο σταµάτησε στο ίδιο σηµείο που είχε περιµαζέψει την 
κοπέλα. Βγήκε από το αυτοκίνητο. Στάθηκε. «Συγχώρα µε, Μαρία!» ψιθύρισαν τα χείλη του µερικές φορές. 
                 Ένα µήνα αργότερα ο Νίκος εγκατέλειψε την υπηρεσία του στην αµερικάνικη εταιρεία και ξανάστησε 
το φαρµακείο του πατέρα του. Πουλάει κάποιο βάµµα που αρέσει στους φίλους του και στους καλούς 
γνωστούς του. Οποιαδήποτε γδαρσίµατα και πληγές επουλώνονται στη στιγµή, αν τους βάλεις αυτό το νερό 
που µυρίζει µελισσόχορτο. Είναι ένα µικρό µπουκαλάκι µε την ονοµασία «Αναζωογονητικό ελιξίριο, βάµµα από 
µελισσόχορτο». Πολλοί προσπάθησαν να φτιάξουν ένα τέτοιο βάµµα, στην Κύπρο το µελισσόχορτο φυτρώνει 
παντού, σαν τα αγριόχορτα. Το συναντάς παντού. Όµως θεραπευτικές ιδιότητες αποκτά µόνο το 
αναζωογονητικό ελιξίριο που γίνεται από το µελισσόχορτο που βρίσκεται στο περιβόλι του Νίκου. Λένε πως 
αυτό το ιδιόµορφο φάρµακο ενεργεί και σαν αντιγηραντικό, κι εγώ το πρόσεξα πως η Τζούντιθ χρόνο µε το 
χρόνο γίνεται και πιο όµορφη, το δίχως άλλο θα χρησιµοποιεί το θαυµατουργό ελιξίριο! 
                Οι  φίλοι του Νίκου απορούν µε τις αλλαγές που βλέπουν πάνω του: ασχολείται µε το αγαπηµένο του 
φαρµακείο και τις Κυριακές και τις γιορτές πάει εκκλησία. Χάνει φίλους, αφού δεν πάει πια τις Κυριακές στα 
µπαρ; Ή µήπως αντίθετα κερδίζει φίλους; 



                 Είναι εκπληκτικό τι µπορεί να κάνει η συνάντηση ενός συνηθισµένου άντρα µε µιαν όµορφη γυναίκα. 
Για όσα συνέβησαν εκείνο το πρωινό του Σαββάτου µου µίλησε ο Νίκος, προσθέτοντας: 

-          Αλέξη, τι νοµίζεις εσύ; Τι ήταν αυτό; Πού εξαφανίστηκε η κοπέλα; 
-          Μα υπήρξε κοπέλα, Νίκο; του απάντησα.   

                Μείναµε µετά αρκετή ώρα στη βεράντα χωρίς να µιλάµε. Τι να λέγαµε; Υπάρχουν στιγµές στη ζωή 
που πρέπει να σιωπούµε. 
                Αγαπητέ αναγνώστη, µην προσπαθήσεις να µαντέψεις την ταυτότητα των ηρώων του διηγήµατός 
µου. ∆εν χρειάζεται να ψάξεις το φαρµακείο του Νίκου στη Λεµεσό και το βάµµα από µελισσόχορτο 
«Αναζωογονητικό ελιξίριο». Υπάρχει, µα έχει τελείως διαφορετική ονοµασία. Στην πραγµατικότητα κάποιους 
βοηθά και κάποιους όχι. Όπως φαίνεται το θέµα δεν ε 
 


