
 

 

 

 



 

2 

 

 

 

Ποτέ ξανά 
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Αφιερωμένο σε όλες τις γυναίκες του κόσμου που δεν 

μπόρεσαν, αλλά και σε όλες όσες τα κατάφεραν...  
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                  Τριάντα χρόνια πριν κάπου στην 

Αθήνα… 
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-Ναι γιε μου… Εσύ είσαι ο βασιλιάς της ζωής μου, 

αλλά και του κόσμου ολόκληρου… 

-Τι είναι μαμά ο βασιλιάς; 

-Αυτός που κάνει ό,τι θέλει! Που του ανήκουν τα 

πάντα!  

-Και γιατί μαμά του ανήκουν τα πάντα; 

-Γιατί το αξίζει! Γιατί δεν συμβιβάζεται με τίποτα 

λιγότερο. Γιατί κανείς δεν μπορεί να του πει ΟΧΙ! 

-Μα και αν πει; 

-Τότε ο βασιλιάς τον βάζει στη θέση του. Θα πρέπει 

να μάθεις να διεκδικείς με κάθε κόστος ό,τι 

δικαιωματικά σου ανήκει. Εσύ και κανείς άλλος. Δε 

σε μεγάλωσα εγώ χωρίς να σου λείπει τίποτα  για να 

γίνεις κάποιου ο υποτακτικός .  

-Μμμμ Σε αγαπώ πολύ μανούλα… 

-Και εγώ μικρέ μου βασιλιά… Και να θυμάσαι, 

όπως σε αγαπά η μανούλα, καμιά άλλη γυναίκα δε 

θα σε αγαπήσει… Για αυτό μην δένεσαι και πολύ 

μαζί τους. Αφήνουν μεγάλες πληγές. Άκου με που 

σου μιλάω. Γυναίκα είμαι και ξέρω. Όποια τολμήσει 

να στεναχωρήσει τον βασιλιά μου, εεεεεεερεεεεε 

μαύρο φίδι που την έφαγεεεεε!  

Αυτό σημαίνει να είσαι ΑΝΤΡΑΣ…  
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                 Τριάντα χρόνια πριν σε κάποιο 

νησί της Ελλάδας… 
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-Πιες όλο το κρασί σου! 

-Μα δε θέλω άλλο… 

-Αν δεν το πιείς όλο άντρας δεν είσαι! 

-Μα… 

-Άσε τα «μα» και τα «ξεμα» και πιες το μονορούφι, 

άντε αντράκι μου… 

-Μα γιατί το πιέζεις το παιδί; Αφού σου λέει ό,τι δε 

θέλει. 

-Βούλωσε το εσύ! Στην μπουγάδα σου. Τώρα μιλάνε 

οι άντρες…  

Άντε ντε που με κοιτάς σα βλαμμένο τόση ώρα! Βρε 

μπας και μου έγινες «κουνιστός» ή κανένας φλώρος 

όπως οι Αθηναίοι; Θα σε σφάξω στο γόνατο με 

συνοπτικές διαδικασίες να ξέρεις…   

-Μα τι αηδίες είναι αυτές που λες στο παιδί; 

-Εσύ είπα να βγάλεις τον σκασμό για να μην στον 

βγάλω ΕΓΩ. Άντε μπράβο… που θα μου πεις πως 

λέω και αηδίες. Όταν μιλάνε οι άντρες οι γυναίκες 

το βουλώνουν. Αλλιώς υπάρχουν και άλλοι τρόποι 

να σε συνετίσω, όπως πολύ καλά γνωρίζεις…  

Έτσι γιε μου γίνεσαι ΑΝΤΡΑΣ… 
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                 Τριάντα χρόνια πριν σε κάποιο 

χωριό της Ελλάδας… 
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-Καλά μωρή ηλίθια, πόσο δύσκολο είναι να ράψεις 

ένα κουμπί; Πόσο άχρηστη μπορεί να είσαι πια; 

Από το πρωί κάθεσαι και σαλιαρίζεις με τις 

μαλακισμένες τις φίλες σου, που κώλο δε στρώνουν 

κάτω και τώρα που χρειάστηκε να κάνεις μια 

δουλειά τα έκανες σκατά. Αει στο διάολο πια… σε 

βαρέθηκα… 

-Μα άντρα μου τι είναι αυτά που λες; Από το πρωί 

μαγειρεύω, σκουπίζω, πλένω και τώρα έκατσα να 

σου ράψω και το κουμπί… 

-Τι; ΤΙ; Βγάζεις και γλώσσα από πάνω; Σιγά πια τι 

έκανες! Μήπως θες και συγχαρητήρια για το 

αυτονόητο; Αλλά δε φταίει κανείς, εγώ φταίω που 

σου έδωσα τόσα θάρρητα. Έγνοια σου όμως και 

ήρθε η ώρα που θα στα κόψω… 

-Όχι πάλι, όχι σε παρακαλώ αυτή την φορά 

μπροστά στο παιδί… 

-Αυτό να το σκεφτόσουν πριν μου βγάλεις γλώσσα 

μπροστά του. Τώρα και εγώ θα πρέπει να του διδάξω 

πως κόβουν τον αέρα σε κάτι πουτάνες σαν και του 

λόγου σου… 

Δες γιε μου τι σημαίνει να είσαι ΆΝΤΡΑΣ… 

 



 

10 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

                Σήμερα κάπου στην Ελλάδα… 
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" Το να ζεις μόνο δεν είναι αρκετό, είπε η 

πεταλούδα. Πρέπει να έχεις λιακάδα, ελευθερία 

και ένα μικρό λουλούδι. 

 

 

Χανς Κρίστιαν Άντερσεν 
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          Η Αλκμήνη και ο Ορέστης, ήταν δύο νέοι 

άνθρωποι οι οποίοι θέλοντας να σφραγίσουν μια για 

πάντα την ιδιαίτερη, όπως οι ίδιοι θεωρούσαν σχέση 

τους, παντρεύτηκαν ύστερα από το πέρασμα μόλις 

λίγων μηνών από την γνωριμία τους.  

Το έντονο πάθος που τους κατέκλυσε ολοκλήρωνε 

τον έρωτα τους, η προσοχή που λάμβαναν δίνοντας 

μεγάλη σημασία ο ένας στα προβλήματα του άλλου, 

καθώς επίσης και η τρυφερότητα που διακατείχε 

κάθε τους κίνηση, ήταν μονάχα μερικά από τα 

στοιχεία που αναζητούσαν για να πειστούν, πως 

πράγματι, ήταν γεννημένοι ο ένας για τον άλλον. 

Αν και η συμπεριφορά του Ορέστη προς την 

Αλκμήνη δεν έδειχνε τίποτα το ανησυχητικό, 

παρόλα αυτά ο πατέρας της, την είχε συμβουλέψει 

λίγο πριν τον γάμο, πως αν ποτέ δει οτιδήποτε το 

περίεργο στην συμπεριφορά του και κυρίως αν ποτέ 

σήκωνε χέρι επάνω της, να τα παρατήσει όλα και να 

γυρίσει πίσω. Όλα τα άλλα μετά θα τα αναλάμβανε 

εκείνος. 

Η Αλκμήνη χαμογελώντας του, του είχε δώσει  ένα 

γλυκό φιλί στο μάγουλο, εξηγώντας του πως δεν 

έπρεπε να ανησυχεί. Και πως ο Ορέστης δεν άνηκε 

σε αυτού του είδους τους άντρες. 
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-Και πως ξεχωρίζουν αυτού του τύπου οι άντρες; 

Έχουν κάποιο σημάδι επάνω τους και δε το 

γνωρίζω; Της απαντούσε εκείνος μεταξύ σοβαρού 

και… σοβαρού. Γιατί με αυτά τα θέματα δεν 

αστειεύονταν ποτέ.  

-Εμπιστεύσου με όπως και εγώ εμπιστεύομαι το 

ένστικτο μου… 

-Μμμ μάλιστα… το ένστικτό μιας ερωτευμένης… τα 

πιάσαμε τα λεφτά μας… Αμ δεν έχεις ακούσει κόρη 

μου πως ο έρωτας είναι τυφλός; Τέλος πάντων… 

Υποσχέσου μου εσύ πως θα έχεις πάντα κατά νου 

αυτά που σου λέω και ας είναι αχρείαστα. 

-Εντάξει μπαμπάκα μου στο υπόσχομαι. Του 

απάντησε συγκαταβατικά και αμέσως έφυγε για να 

συναντήσει τον αγαπημένο της. 

-Στιγμή που βρήκες να της τα πεις και εσύ…του 

απευθύνθηκε η σύζυγος του, που ενώ άκουγε την 

συζήτηση μεταξύ κόρης και συζύγου, δεν θέλησε να 

πάρει θέση.  

-Τι εννοείς; 

-Εννοώ ό,τι σε λίγες μέρες παντρεύεται τον εκλεκτό 

της καρδιάς της και εσύ πας να της τον βγάλεις 

σκάρτο… Να… αυτό εννοώ… απάντησε έχοντας μια 
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πολύ ελαφριά ένταση στη φωνή της σα να τον 

μάλωνε. 

-Κάτσε βρε γυναίκα δηλαδή επειδή παντρεύεται 

παύει να είναι κόρη μας και να την νοιαζόμαστε; 

Τόσα ακούμε στην τηλεόραση, τι νομίζεις πως μόνο 

εκεί έξω συμβαίνουν αυτά; Ο κίνδυνος καραδοκεί 

παντού. Η νοοτροπία «έλα μωρέ σε εμάς θα συμβεί;» 

πρέπει να σταματήσει. Γιατί μάντεψε… Ναι και σε 

εσένα θα συμβεί! Γιατί δηλαδή τι είσαι εσύ; Έχει 

υπογράψει κανείς άνθρωπος συμφωνία με τον Θεό 

να του φέρνει μονάχα καλοδεχούμενα στη ζωή του; 

Για να σοβαρευτούμε λίγο… Ξεχνάς μου φαίνεται 

εσύ με τι νοοτροπία σε μεγάλωσαν εκεί από το 

χωριό που σε πήρα… 

-Δε ξεχνάω καθόλου… τον διέκοψε μα αυτή την 

φορά η σιγανή φωνή της έκρυβε μια περίεργη 

χροιά, σημάδι πως κάποιες αναμνήσεις ακόμα την 

βάραιναν. 

-Ο άντρας έχει πάντα δίκιο σου έλεγαν… Ας  πει και 

μια κουβέντα παραπάνω ή να σου αστράψει και 

καμία εεεεελα μωρέ τι έγινε; Άντρας σου είναι! Θα 

το ανεχτείς. Τα λέω σωστά ή μήπως υπερβάλω;  
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Μα εκείνη δεν απάντησε. Το βλέμμα της όμως 

έδειχνε ξεκάθαρα πως συμφωνούσε σε κάθε του 

λέξη.  

-Και σε ερωτώ κυρία μου, «αν», λέμε «ΑΝ», ήμουν 

κανένας μαλάκας και σε είχα «σήκω κάτσε, κάτσε 

σήκω» στην καλύτερη των περιπτώσεων, που θα 

έβρισκες καταφύγιο; Που οι γονείς σου θα σε 

έστελναν σηκωτή πίσω;  

Αυτό θες και για την κόρη μας; Να μην έχει την 

υποστήριξη των γονιών της αν ποτέ προκύψει κάτι; 

Και να ξέρεις για να ξηγιόμαστε για να μην 

παρεξηγούμαστε. Αν ο οποιοσδήποτε, όχι τίποτε 

άλλο για να μην λες πως έχω βάλει και στο μάτι τον 

γαμπρό μας, λέω λοιπόν αν ο οποιοσδήποτε την 

βλάψει, δεν έχει αστυνομίες, μηνύσεις και άλλα 

τέτοια πολιτισμένα του κώλου. Θα τον τσιμεντώσω 

στον τοίχο του υπογείου και άντε βρείτε τον! Και 

ξέρεις πως εγώ δεν λέω λόγια. Πράττω…  

Η οικογένεια είναι ό,τι ιερότερο υπάρχει στον κόσμο 

και αλλοίμονο σε όποιον θελήσει να μου την 

πειράξει. Δεν κοιλοπονούσες εσύ εννέα μήνες και 

αργότερα φτύσαμε αίμα για να την μεγαλώσουμε να 

μην της λείψει τίποτα, για να έρθει ο κάθε 

κομπλεξικός τσόγλανος να της κάνει κακό… 
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-Έλα σταμάτα… Θα σου ανέβει η πίεση πάλι. Έχεις 

δίκιο το ξέρω. Συγνώμη αν σε έκανα να νιώσεις ό,τι 

σφάλεις. Απλά να, κάθε κοπέλα περιμένει να ζήσει 

αυτή την στιγμή σχεδόν όλη της την ζωή! Ε μη της 

την χωλαίνουμε με αμφιβολίες γύρω από τις 

επιλογές της. Αυτό είναι όλο.  

Του εξήγησε με όλη της την γλυκύτητα και αμέσως 

πήγε και έκατσε κοντά του παίρνοντας τον μια 

μεγάλη αγκαλιά. 

-Έχεις δίκιο. Εγώ σου ζητώ συγνώμη. Ίσως να 

υπερέβαλα λίγο. Απλά είναι που την αγαπώ και την 

νοιάζομαι τόσο πολύ… της απάντησε χαμηλόφωνα 

τοποθετώντας το κεφάλι του γυρτά δίπλα από τον 

λαιμό και πάνω από τον ώμο της σαν να ήταν μικρό 

παιδί. 

-Το ξέρω μονάκριβε μου… Εγώ τι νομίζεις πως δεν 

την αγαπάω και θέλω το κακό της; Ας είμαστε εμείς 

διακριτικά κοντά της και να έχουμε τα μάτια μας 

εκατοντέσσερα και όλα καλά θα πάνε. Θα δεις. 

Και κάπως έτσι οι γονείς της Αλκμήνης έδωσαν την 

ευχή τους σε έναν γάμο που δεν είχε τίποτα να 

ζηλέψει από τα παραμύθια.  

Θα έλεγε κανείς πως τα είχε όλα. Και πως η ευτυχία 

είχε φωλιάσει για τα καλά στο σπιτικό τους.  
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Μα σύντομα θα διαπίστωναν πως δεν ήταν έτσι.  

Αφού το: 

«Και ζήσαν αυτοί καλά…. Και εμείς καλύτερα…» 

Θα έλειπε από την δική τους ιστορία. 
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"Η αγάπη δεν έχει όρους! Αγαπάς τον άλλον γι’ αυτό 

που είναι δίχως να θες να τον αλλάξεις, πόσο μάλλον 

να τον μεταμορφώσεις! Αυτός που βάζει όρους δεν 

αγάπησε ποτέ αληθινά στη ζωή του..."  

Με αυτές τις σκέψεις κοιμόταν σχεδόν κάθε βράδυ 

η Αλκμήνη, προσπαθώντας να καταλάβει πώς ήταν 

δυνατόν ο μοναδικός άντρας που αγάπησε 

πραγματικά στη ζωή της, να την πληγώσει τόσο 

πολύ. Εκείνη ποτέ δεν είχε προσπαθήσει να του 

επιβάλει κάτι που θα τον μείωνε ή θα τον πρόσβαλε. 

Τον είχε αποδεχτεί ακριβώς όπως ήταν, με τα 

προτερήματα αλλά και τα ελαττώματα του. Σε 

αντίθεση με εκείνον που ήθελε να τη φέρει στα δικά 

του μέτρα και σταθμά, με μόνιμη δικαιολογία πως 

ότι έκανε, ήταν πάντα για το καλό της. Μπορεί 

τελικά να είχε δίκιο, αλλά ο τρόπος που το 

απαιτούσε μείωνε πάρα πολύ τη γυναικεία 

ευαισθησία της. Όμως εκείνη ήταν πάντα εκεί και τα 

δεχόταν όλα παθητικά, χωρίς ίχνος αντίστασης.  

Μέχρι που κουράστηκε με αυτόν τον τρόπο ζωής και 

αποφάσισε να του μιλήσει για την έννοια της 

αληθινής και ανιδιοτελούς αγάπης.  

Μια πράξη που δυστυχώς έδωσε το έναυσμα στον 

Ορέστη, να αποκαλύψει το σκοτάδι που έκρυβε 

όλον αυτόν τον καιρό μέσα του. 
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- Η ανιδιοτελής αγάπη είναι αφελής! Γιατί 

υποτίθεται πως αγαπάς δίχως όρους και απαιτήσεις. 

Μα η ζωή μικρή μου ονειροπόλα είναι πιο 

ρεαλιστική. Που σημαίνει πως η αγάπη που νιώθω 

για εσένα δεν είναι χωρίς όρους… ξεκίνησε να της 

ανταπαντά.  

-Αν με ενοχλούν κάποια πράγματα επάνω σου θα 

πρέπει να τα αλλάξεις όχι γιατί απλά στα ζητάει ο 

άντρας και στεφάνι σου, αλλά γιατί θα πρέπει να 

γίνεις καλύτερη. Καλή η ονειροπόληση αλλά όταν 

έχεις γίνει εκατό κιλά αηδία, εγώ είμαι αυτός που 

γίνεται ρεζίλι δίπλα σου, όχι εσύ. Όταν ανοίγεις το 

στόμα σου και λες μαλακίες, εμένα εκθέτεις. Που 

θα λένε όλοι οι φίλοι μου πως παντρεύτηκα ένα 

βούρλο… συνέχισε να της λέει δίχως καμίας 

μορφής ενσυναίσθηση για το τι επίπτωση θα 

μπορούσαν να είχαν τα σκληρά ή ισως και 

απάνθρωπα, λόγια του. 

Η αλήθεια ήταν πως είχε πάρει ελάχιστα κιλά 

παραπάνω. Όπως εξάλλου κάθε κοπέλα που 

αφήνεται λίγο ξέγνοιαστα να παρασυρθεί από έναν 

υπέροχα ανέμελο τρόπο ζωής, παρέα με τον άντρα 

των ονείρων της. Απολαμβάνοντας λίγο περισσότερο 

μια ευτυχία που είχε τόσο πολύ ανάγκη να «χτίσει» 

στην έγγαμη πλέον πορεία της ζωή της. Πριν 
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επιστρέψει σε μια καθημερινότητα γεμάτη με 

κανόνες, γυμναστήρια και το άγχος της 

καθημερινότητας. Μα σε καμία περίπτωση δεν ήταν 

από τους τύπους των γυναικών που σε έκαναν ρεζίλι 

όταν άνοιγαν το στόμα τους. 

Αντίθετα η Αλκμήνη ήταν μια σπουδασμένη 

γυναίκα, με γνώσεις που ξεπερνούσαν και μάλιστα 

κατά πολύ το επίπεδο των σπουδών της. Για αυτό 

και πολλές φορές ο κύκλος του Ορέστη όσο και ο 

ίδιος αδυνατούσαν να την παρακολουθήσουν - 

κατανοήσουν σε αρκετές από τις συζητήσεις τους. 

Γεγονός που έκανε τον σύζυγο της να νιώθει 

αμήχανα, μειονεκτικά και να ντρέπεται και τελικά 

όλο αυτό να καταλήγει σε συσσωρευμένο θυμό.  

- Τώρα που ο έρωτας δεν ξεσκίζει πια τις σάρκες και 

τις ψυχές μας σαν πεινασμένο αγρίμι, εγώ μπορώ 

ακόμη να σου εκμυστηρευτώ πως σε αγαπάω. Εσύ 

μπορείς να κάνεις το ίδιο; Τον ρωτούσε πολλές 

φορές διακόπτοντας τον καταιγισμό των προσβολών 

του με δάκρυα στα μάτια. 

Και αν καμιά φορά της έριχνε και κανένα χαστούκι, 

δεν το έλεγε στον πατέρα της φοβούμενη για τις 

αντιδράσεις του. Αγαπούσε πάρα πολύ τον άντρα 

της και δεν ήθελε να τον βλάψει. Μα πέρα από 

αυτό, υπήρχε και άλλος ένας λόγος που την έκανε 

να σιωπά.  Το γεγονός πως δεν ήθελε να δείξει στον 
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κύκλο της, πως είναι και αυτή άλλη μία που 

απέτυχε στον γάμο της. Ήθελε να το παλέψει λίγο 

ακόμα. Εξάλλου κανείς δεν ήξερε όπως εκείνη, 

πόσο καλό παιδί ήταν κατά βάθος ο Ορέστης.  

Από την άλλη μεριά η ποιητικότητα των λόγων της 

πάντα μπέρδευε τον Ορέστη. Στην αρχή μπορεί να 

τον γοήτευε, αλλά μετά όταν αυτό άρχισε να γίνετε 

συχνό φαινόμενο, πάρα πολύ γρήγορα ο θαυμασμός 

αντικαταστάθηκε από τον θυμό.  

Ένιωθε τόσο λίγος και ρηχός μπροστά της. Και πως 

ήταν δυνατόν ένας «βασιλιάς» όπως του έλεγε πάντα 

πως ήταν από μικρός η μαμά του, να νιώθει τόσο 

αβάσταχτα κατώτερος;  

Ψέματα δε θα ήταν βέβαια το γεγονός πως και 

εκείνος την αγαπούσε πάρα πολύ. Δεν μπορούσε να 

φανταστεί την ζωή του χωρίς την Αλκμήνη δίπλα 

του. Ένιωθε πως ανήκαν κυριολεκτικά ο ένας στον 

άλλον.  

Μια κτήση που δεν άνηκε στην μοναδική, αληθινή 

και ουσιαστική μορφή της αγάπης, αλλά σε έναν 

βαλτώδη δρόμο ενός υπέρμετρα στρωμένου 

εγωισμού, που δυστυχώς είχε φροντίσει η μητέρα 

του για αυτό. Φυτεύοντας βαθιά μέσα του την ιδέα, 

πως ό,τι επιθυμεί όχι απλά αξίζει να το έχει, αλλά 

και να του ανήκει. Κατασταλάζοντας με την πάροδο 
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των χρόνων στο τελικό συμπέρασμα, πως αν εκείνος 

δε το ήθελε, κανείς δε μπορούσε να φύγει από 

κοντά του. Μετατρέποντας την εγκατάλειψη σε 

συνώνυμο με την προδοσία. Και ως γνωστόν, όλοι 

ξέρουμε τι συμβαίνει στους προδότες. 

Στην τελική άντρας ήταν. Αν δεν πει ή δεν κάνει και 

το κάτι παραπάνω, πως θα έβλεπε μια γυναίκα και 

στην προκειμένη περίπτωση η Αλκμήνη, τι σημαίνει 

να είσαι άντρας;  

Για αυτό θα έπρεπε οπωσδήποτε κάποια στιγμή να 

την βάλει στην θέση της αν συνέχιζε να  

παρατραβάει και άλλο το σχοινί. Να την συνετίσει, 

όπως έλεγε παλιά και ο μπαμπάς του για την δική 

του σύζυγο.   

Και η αφορμή αυτή αν και άργησε, ωστόσο του 

δόθηκε. Όταν μπουχτισμένη πια από την 

ψυχολογική αλλά και την σωματική βία που της 

ασκούσε, καθώς επίσης και τις δικαιολογίες που 

είχε βαρεθεί να δίνει κυρίως στον εαυτό της για να 

τον δικαιολογεί, του έδωσε τελεσίγραφο πως ή θα 

αλλάξει συμπεριφορά, ή θα χωρίσουν. Μέση λύση 

δεν υπήρχε. 

Οι λέξεις της έπεσαν σαν καρφιά στο σάπιο μαδέρι 

της λογικής του κάνοντας το κομμάτια με την ορμή 

τους. Ο νους του που δεν ήθελε και πολύ, σάλεψε 
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στη σκέψη πως θα μπορούσε κάποιος άλλος 

μελλοντικά να την αγκαλιάζει. Να την φιλά 

αγγίζοντας ένα κορμί που θεωρούσε πως ήταν κτήμα 

του, όχι από την ημέρα που την στεφανώθηκε, αλλά 

πολύ πιο πριν.  

Πως ήταν δυνατόν να τον εγκαταλείψει; Πως ήταν 

δυνατόν να μπορεί να ζήσει χωρίς εκείνον; Και 

κυρίως πως ήταν δυνατόν να τον μειώνει τόσο 

εξευτελιστικά ως άντρα στους πάντες γύρω του; Τι 

θα έλεγε στους γονείς του; Στους φίλους του; Στην 

γειτονιά; Μεγάλη ατίμωση αυτή και ο εγωισμός του 

δε την σήκωνε.  

«Έτσι γιε μου γίνεσαι ΑΝΤΡΑΣ…» 

Άκουγε ξανά και ξανά τις λέξεις του πατέρα του 

μέσα στο κεφάλι του. Και αμέσως μετά, τον 

κατέκλυζαν ματωμένες εικόνες με την μάνα του να 

υποκύπτει στα βάναυσα χτυπήματα της βαριάς 

δερμάτινης ζώνης του τόσο στο πρόσωπο, όσο και 

στο σώμα της. 

Εκείνος όμως θα τον ξεπερνούσε. Θα γινόταν πιο 

άντρας από εκείνον. Θα τον έκανε περήφανο 

δείχνοντας του πόσο…λεβέντης είχε γίνει.  

Έτσι δίχως δεύτερη σκέψη, άρπαξε ένα μεγάλο 

μαχαίρι από την κουζίνα και αμέσως κατευθύνθηκε 
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προς το μέρος της Αλκμήνης. 

Η οποία εκείνη την στιγμή βρισκόταν στο σαλόνι, 

σκυφτή στο συρτάρι του μπουφέ και μπροστά από 

τον μεγάλο καθρέπτη που κρεμόταν στον τοίχο. Η 

πλάτη της ήταν γυρισμένη προς το μέρος του 

Ορέστη. 

 

Με γρήγορα και αποφασιστικά βήματα και με όλο 

του τον «ανδρισμό» να τον κραδαίνει ανά χείρας, 

έφτασε σε απόσταση αναπνοής πίσω από την πλάτη 

της.  

«Η θα αλλάξεις συμπεριφορά ή θα χωρίσουμε…»   

 

«…ή θα χωρίσουμε…» 

Άκουσε άξαφνα να του φωνάζει η φωνή της μέσα στο 

κεφάλι του. 

 «Έτσι γιε μου γίνεσαι ΑΝΤΡΑΣ…» 

Απάντησε μονομιάς η φωνή του πατέρας του 

«…ή θα χωρίσουμε…» 

«Έτσι γιε μου γίνεσαι ΑΝΤΡΑΣ…» 

Επανέλαβαν ξανά και ξανά, δημιουργώντας του ένα 

έδαφος ποτισμένο με τρέλα και παράνοια, εντελώς 
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αδύναμο αλλά και άχρηστο για να μπορέσει να 

θρέψει μέσα του κάθε άνθος αγάπης. 

Σηκώνοντας το χέρι του ψηλά, η λάμα του ήταν 

έτοιμη να αποχαιρετήσει το ψύχος που την είχε 

αγκαλιάσει και πλέον να ζεσταθεί με το πιο πυκνό, 

αλλά και ζεστό πέπλο που κρυβόταν ακριβώς από 

κάτω της. Το αίμα της Αλκμήνης. 

Μα ακριβώς την ώρα που άρχισε να το κατεβάζει,  

αντίκρισε ίσως για πρώτη φορά στη ζωή του, το 

πραγματικό είδωλο του στον καθρέφτη.    

«Δειλέ!» 

Του φώναξε οργισμένο. 

«Άνανδρε!» 

Συνέχισε ακάθεκτο και το στόμα του έτρεμε από το 

μένος όπως τον κοιτούσε. 

«Κτήνος!» 

«Κτήνος!» 

Επανέλαβε με τόση δύναμη και αυτή την φορά, 

μέσα από τα δικά του μάτια, είδε τον καθρέπτη να 

τραντάζεται ολόκληρος. Μα στην πραγματικότητα 

δεν ήταν το κρύσταλλο που κλονίζονταν. Αλλά το 
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εξίσου εύθραυστο μυαλό του. Ένας χαοτικός 

πόλεμος ανάμεσα σε δύο μεγάλες δυνάμεις. Τον 

έρωτα και την παράνοια. Οι ιαχές των στρατιωτών 

συναισθημάτων του, ούρλιαζαν για το ποια θα 

υπερισχύσει.  

«Την αγαπώ…» 

Φώναζε η μια πλευρά… 

«Θα σε εγκαταλείψει…» 

Ανταπέδιδε η άλλη… 

Ο Ορέστης μέσα σε δευτερόλεπτα κατέβαζε ελάχιστα 

το χέρι του χαλαρώνοντας το κράτημα της λαβής 

και αμέσως μετά το ύψωνε και πάλι. Σαν μια 

χαλασμένη μηχανή που χρειάζονταν άμεσα 

επισκευή. Και ξαφνικά έγινε το αδιανόητο. 

Τα δύο αντίπαλα στρατόπεδα συμμάχησαν. Πλέον 

μέσα από την σκόνη των σκέψεων του, γεννήθηκε 

μια νέα ιαχή.  

«Η εγώ ή κανένας άλλος» 

Και αμέσως έσφιξε οριστικά και αμετάκλητα την 

λαβή του μαχαιριού του. 

Όλα αυτά διαδραματίζονταν μέσα σε δευτερόλεπτα, 

λες και ο χρόνος ήθελε να αποδείξει πόσο 
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ξεδιάντροπα μπορούσε να παίξει, αν το θελήσει με 

την τύχη, αλλά και με τις ζωές των ανθρώπων που 

εκείνος θα επιλέξει. 

Στα δευτερόλεπτα αυτά, η Αλκμήνη ανασηκώνοντας 

ενστικτωδώς λίγο το κεφάλι της, είδε από τον 

καθρέπτη τον Ορέστη, όπως επίσης και τις 

απειλητικές του διαθέσεις.  

Αμέσως τινάχτηκε όρθια και δίχως να χάσει χρόνο, 

έπιασε με όλη της την δύναμη από τον καρπό το 

χέρι του Ορέστη. Κοιτώντας τον στα μάτια αμίλητη, 

άρχισε να δίνει την μεγαλύτερη μάχη της ζωής της.   

Εκείνη την στιγμή δεν ένιωθε μια απλή και 

αδύναμη μονάδα. Αλλά μια ολόκληρη Λεγεώνα. 

Εκείνα τα στερνά λεπτά αντιπροσώπευε και είχε 

μέσα της, όλες εκείνες τις γυναίκες που οι σύζυγοι 

τους εξελίσσονταν σε άνανδρα κτήνη σαν και τον 

δικό της.      

 Βλέποντας την υπεροχή του Ορέστη να υπερισχύει 

εναντίον της, δεν τα έχασε ούτε δείλιασε. Αντίθετα 

του χαμογέλασε όπως δεν του είχε χαμογελάσει 

ποτέ άλλοτε. Μέσα από αυτό το χαμόγελο όλες οι 

κακοποιημένες γυναίκες του κόσμου ζωγράφισαν 

την αγανάκτηση τους. Φωνάζοντας μέσα από τα δικά 

της χείλη… 
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«ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ» 

Και δίχως δεύτερη σκέψη, η πρόταση αυτή, 

συνοδεύτηκε από μια πολύ δυνατή γονατιά στα 

γεννητικά του όργανα. 

Αμέσως η μαγκιά του λύγισε. Το μαχαίρι έπεσε. Ο 

ανδρισμός του υποχώρησε και το μόνο που έμεινε 

ήταν μια δυνατή κραυγή πόνου. Μα δε σταμάτησε 

εκεί. Βλέποντας τον λυγισμένο προς τα κάτω να 

κρατάει αυτή την φορά σφαδάζοντας τα γεννητικά 

του όργανα, του έριξε άλλη μια δυνατή κλωτσιά στο 

πρόσωπο με όση οργή έκρυβε μέσα της. Με την 

μύτη και τα δόντια του  να γίνονται κομμάτια, ο 

Ορέστης έπεσε κάτω.  

Με το πρόσωπο του να κείτεται λίγα εκατοστά δίπλα 

από το μαχαίρι, η λαβή του ζεσταίνονταν πλέον από 

το δικό του αίμα.  

Η Αλκμήνη σηκώνοντας το πόδι της κοντά στο 

πρόσωπο του, κοντοστάθηκε για λίγο κοιτάζοντας 

τον. Στα δικά της μάτια, δεν έβλεπε πουθενά αίμα. 

Μονάχα λέξεις που σαν ανάβλυζαν από το 

σακατεμένο του πρόσωπο. 
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«Δειλία», «Διπροσωπία», «τιμωρία» 

Έσταζαν από το στόμα του. 

«Υποκρισία», «θρασύτητα», «δικαιοσύνη»  

Έσταζαν από την μύτη του. 

Και κάθε του σπαραγμός πόνου, μια γλυκιά 

αγαλλίαση στα αυτιά της. Γιατί τον εμπιστεύτηκε και 

εκείνος την πρόδωσε και μάλιστα με τον χειρότερο 

τρόπο. Επειδή του χάρισε την ψυχή της με όλη της 

την αγάπη και εκείνος θέλησε να της την πάρει. 

Γιατί…. Γιατί… Γιατί… 

Με τα μάτια του να τρεμοπαίζουν από φόβο, είδε το 

πόδι της να φεύγει με ορμή θεωρώντας πως 

σημάδευε το πρόσωπο του. Μα η Αλκμήνη έχοντας 

ακόμα ζωγραφισμένο στο πρόσωπο της το χαμόγελο 

της λεγεώνας, το μόνο που έκανε, ήταν απλά να 

κλωτσήσει μακριά του το μαχαίρι. 

«Ποτέ ξανά» 

Επανέλαβε και έφυγε μακριά του. Από την τσέπη 

της έβγαλε το κινητό της τηλέφωνο και αμέσως 

κάλεσε την οικογένεια της. 
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-Μπαμπά μου; Είπε χαμηλόφωνα και γεμάτη 

παράπονο. 

Και ο χρόνος με τα περίεργα παιχνίδια του, αυτή 

την φορά έφερε κοντά της τον πατέρα της, που λες 

και δεν πέρασε ούτε ένα δευτερόλεπτο βρισκόταν 

εκεί, μόλις έμαθε τι είχε συμβεί. Κοντά της. Με την 

τεράστια αγκαλιά του να την βυθίζει βαθιά μέσα 

της. 

Μα το βλέμμα του ήταν καρφωμένο στον Ορέστη. 

Και εκεί ο χρόνος, δε θα περνούσε καθόλου 

γρήγορα. 

 

Τέλος 

 

 

 

 

 

 


