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Κεφάλαιο 1ο: Ένα Γατί που μεγαλώνει 
 
 
 
 Όταν έφυγα, γιατί δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς, η Πανωραία ήταν 
εκεί να με αποχαιρετήσει, με κοίταξε στα μάτια και μου έδωσε μια υπόσχεση… 
«Νιάουουου… (θα σε περιμένω…)» Το κράτησα αυτό. Ποτέ δεν μου είχε 
δώσει υπόσχεση που δεν κράτησε. Αλλά και γω… «θα γυρίσω» της είπα.. να 
με περιμένεις και κυρίως να προσέχεις, να μην φεύγεις από το σπίτι, το σπίτι 
σου, να μένεις μακριά από την καρακάξα που θα προσπαθήσει να σε 
δελεάσει με κανένα ξεροκόμματο και προπάντων…μην πιεις ποτέ καφέ 
μοσχογαλής που μπορεί να σου προσφέρει… Με κοίταζε στα μάτια και με μια 
κίνηση του δεξιού της αυτιού μου ένευσε πως το κατάλαβε και θα προσέχει… 

 
Έφυγα με βαριά καρδιά, αλλά επειδή την ήξερα καλά, πόσο έξυπνη και 
προσεκτική είναι, ήμουνα σχεδόν σίγουρος πως την άνοιξη θα την 
ξαναεύρισκα εκεί, να με περιμένει με μια γλυκιά αγκαλιά και ένα χάδι με την 
ουρά της. Αλλά…ποτέ δεν μπορεί να είσαι σίγουρος… 
 Βαριά σύννεφα είχαν αρχίσει να φαίνονται στον ορίζοντα, ένας 
καινούργιος εφιάλτης έκανε την εμφάνιση του. Οι ειδικοί ερίζουν για το πώς 
λέγεται, «κορωναϊός» ή  «κορωνοϊός» λες και αυτό είχε σημασία. Φοβερός και 
τρομερός αυτός ο ιός, μεταδίδεται με την αναπνοή (πάει και η τελευταία 
απόλαυση που είχαμε να αναπνέουμε ελεύθερα…σκέφτηκα), αλλά «ευτυχώς» 
ο κίνδυνος ήταν μακριά, ακριβώς στην πίσω πλευρά του πλανήτη μας, στην 
Κίνα, οπότε…μέχρι να έρθει σε μας…έχει ο Θεός…μπορεί και να την 
γλιτώσουμε. Στην αρχή έσκασε σαν βόμβα πως μεταδόθηκε από την 
μοσχογαλή με την κατανάλωση του «πολυτελέστατου» και πανάκριβου καφέ 
της. Ωχ (σκέφτηκα) λες να γίνει καμιά στραβή; Αλλά μπα…δεν πιστεύω…είναι 
έξυπνο γατί και μάλιστα αφού της το τόνισα ιδιαίτερα πριν φύγω…δεν θα 
κάνει το λάθος. Άλλοι πάλι είπαν πως μεταδόθηκε από κατανάλωση 
νυχτερίδων που δεν ήταν καλά ψημένες, πάλι στην ίδια χώρα, κάποιοι πιο 
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ευφάνταστοι, που αρέσκονται σε σενάρια συνομωσίας, πως δηλαδή τους 
ξέφυγε από κάποιο εργαστήριο βιολογικών όπλων. Κανένας δεν είπε πως το 
μεγαλύτερο εργαστήριο βιολογικών μεταλλάξεων είναι το περιβάλλον με τις 
τόσες ανθρώπινες επεμβάσεις, την μόλυνση, την αλλοίωση και διατάραξη 
κάθε ισορροπίας που έκανε εκατομμύρια χρόνια να επέλθει, μόνο και μόνο για 
το κέρδος κάποιων, που ορισμένοι τους αποκαλούν «επενδυτές» που θα 
φέρουν την πολυπόθητη ανάπτυξη.  
 Τότε ήταν που γνωρίσαμε μια νέα κατάσταση. Την «καραντίνα». Η 
ανθρωπότητα, που τόσες προόδους έχει κάνει στις επιστήμες και την 
τεχνολογία, φάνηκε πόσο «γυμνή» ήταν μπροστά σ’ αυτή την νέα λαίλαπα… 
Μόνη επιλογή για την αντιμετώπιση της είναι να κλειστείς στο σπίτι σου και 
μόνο μέχρι τη βεράντα σου να μπορείς να βγαίνεις για να δεις άλλον 
άνθρωπο και να πάρεις μερικές βαθιές ανάσες «φρέσκο» αέρα… τι φρέσκο 
δηλαδή…τρόπος του λέγειν… αλλά και να βγάλεις καμιά βόλτα το κατοικίδιο 
σου. Τότε σκέφτηκα πάλι την Πανωραία, την μεγάλη μου αγάπη, θα με έβγαζε 
καμιά βόλτα, όταν με το καλό θα γύριζα την άνοιξη, να ξεσκάσω λίγο;; 
 Η Πανωραία ευτυχώς δεν θα τα ζούσε αυτά ακόμη. Τις ουρές και τους 
ξυλοδαρμούς στα σούπερ μάρκετ για λίγο αλεύρι, μακαρόνια και καμιά 
κονσέρβα γάλα (όχι γατοτροφής, αυτές υπήρχαν σε αφθονία…). Διαμάχη των 
ειδικών… «όχι μάσκες» έτσι κι αλλιώς δεν σας προστατεύουν αφού δεν ξέρετε 
να τις χρησιμοποιείτε (εξαφανίστηκαν στη στιγμή από την αγορά, ενώ στη 
μαύρη μπορούσες να βρεις με 8-10 ευρώ τη μία)… αλλά καλό πλύσιμο των 
χεριών και άφθονη χρήση αντισηπτικών κάθε λογής και αμφιβόλου ποιότητας 
και αποτελεσματικότητος που σου κομμάτιαζαν τα χέρια (αυτά υπήρχαν σε 
αφθονία στην αγορά), «μακριά από άλλον άνθρωπο» (λες και πριν είμαστε 
πιο κοντά), αυτό είχε και την καλή πλευρά του… όποιον ήθελες να αποφύγεις 
του έλεγες… «μακριά και αγαπημένοι»… είναι και αυτό το βάσανο που μας 
βρήκε…  
 Αυτοί οι οποίοι θα έβγαλαν τα τρελά λεφτά εκείνη την περίοδο ήταν τα 
σούπερ μάρκετς και τα καταστήματα τροφίμων, αυτοί που εμπορεύονταν 
μάσκες και είχαν φροντίσει να έχουν κάποιο απόθεμα (που παρά τις 
διαβεβαιώσεις των ειδικών πως δεν είναι απαραίτητες σε μια νόσο που 
μεταδίδεται μέσω του αναπνευστικού κυρίως, ενστικτωδώς έσπευσε ο κόσμος  
να προμηθευτεί πληρώνοντας όσο όσο…) μέχρι και τα χρωματοπωλεία 
ξεπούλησαν ότι μάσκα είχαν για τους ελαιοχρωματιστές και αυτοί που 
εμπορεύονταν κάθε λογής αντισηπτικά.  
 Ο εφιάλτης δεν άργησε να κάνει την εμφάνισή του και στη χώρα μας. Τι 
είναι; Πεκίνο Αθήνα…παίρνεις το αεροπλάνο…και σε λίγες ώρες έφτασες… 
Πανικός… ποιος είναι, ποιους συνάντησε, πως αισθάνεται, δημοσιογράφοι με 
μάσκες, ανταποκρίσεις, έκτακτα δελτία… χαμός… Κανένα προσωπικό 
δεδομένο, όλα στο φως, και οι υπόλοιποι…καθισμένοι όλη η οικογένεια 
αγαπημένη, μετά από πολύ καιρό στον καναπέ, στην τηλεόραση να βλέπουν 
τις ανακοινώσεις για την εξέλιξη των κρουσμάτων… «Φτου φτου 
φτου…μακριά από μας…» Αν και εμείς δεν κινδυνεύουμε, μόνο οι ευπαθείς 
ομάδες υψηλού κινδύνου και οι ηλικιωμένοι… (όπως έδειχναν τα στατιστικά 
των ειδικών). 
 Τα κρούσματα δεν άργησαν να αυξάνονται και στη χώρα μας και 
συνεπώς και οι άνθρωποι που νοσηλεύονταν στις μονάδες εντατικής 
θεραπείας (Μ.Ε.Θ) που η αιφνιδιαστική εμφάνιση του ιού έδειξε πόσο ελλιπείς 
είναι για να αντιμετωπίσουν την νέα «Πανδημία» σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ 
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(παγκόσμιο οργανισμό υγείας). Ξαφνικά διαπιστώθηκαν πως πρέπει να 
δημιουργηθούν κι άλλες, να προσληφθούν χιλιάδες εργαζόμενοι στα 
νοσοκομεία που επί δεκαετίες δεν προσλαμβάνονταν, επιχορηγήσεις στο 
Δημόσιο σύστημα υγείας και «καντάδες» σε γιατρούς και νοσηλευτές που 
μέχρι πριν λίγο ήταν οι «τεμπέληδες» και οι «αργόμισθοι» μπροστά στους 
«παραγωγικούς» του ιδιωτικού τομέα, αλλά τώρα είχαν γίνει ήρωες (όντως) 
αφού ο καθένας τους δούλευε και για τους υπόλοιπους 9 που έλειπαν αλλά με 
το μισθό ενός, αυτοί που ηρωικά δίνουν την ψυχή τους για τη σωτηρία 
μας…και άλλα τέτοια… 
 Τα Χριστούγεννα του 2019 ήταν ιδιαίτερα. Τόσο σε προσωπικό όσο και 
σε γενικότερο κοινωνικό και εθνικό επίπεδο. Ήταν σαν την ηρεμία που 
επικρατεί πριν την καταιγίδα. Παρόλα αυτά ήταν ίσως η τελευταία ευκαιρία για 
απόδραση χωρίς περιοριστικά μέτρα. Έτσι ξεκινήσαμε για λίγες μέρες στα 
Καλάβρυτα. Θα μας περίμενε; θα ήταν εκεί; Θα ήταν καλά; Αγωνία… σε λίγο 
φτάναμε…και θα είχαμε τις απαντήσεις… 
 Φτάνοντας, πρώτη δουλειά ήταν να ανοίξω την πόρτα της πίσω αυλής 
και να την αναζητήσω. Ήξερα τα αγαπημένα της στέκια. «που είσαι χαζό;;;» 
τίποτα…δεν υπήρχε ψυχή…έκανε και κρύο άλλωστε… «ποιος ξέρει που θα 
έχει τρυπώσει…» σκέφτηκα. Η πιθανότητα να μην ζει δεν μου πέρασε από το 
μυαλό…και δεν ήθελα καν να την σκεφτώ. Γυρίζω να φύγω για να ξεφορτώσω 
τα πράγματα και να ανοίξω το υπόλοιπο σπίτι. Πριν κλείσω την πόρτα πίσω 
μου ακούω… «Νιάαααουουου…» (Βρεεε καλώς τα παιδιά…) χαχαχα…το 
άτιμο…ήταν εκεί, στην μάντρα στην είσοδο της αποθήκης που κοιμόταν και 
την ξύπνησα… πιο ανεπτυγμένη και ώριμη βέβαια μέσα στους δύο περίπου 
μήνες που έζησε μόνη. «Βρε βρε βρε…μεγαλώσαμε» της απαντάω…και 
γυρίζω πίσω για ένα πρόχειρο γεύμα καλωσορίσματος…μετά τα σχετικά 
χάδια και τις φιλοφρονήσεις… 

Αν και την ξύπνησα, δεν άργησε καθόλου να κατέβει όταν άκουσε το 
αλουμινόχαρτο να τρίζει. Μια κονσερβούλα…έτσι για τη λιγούρα ήταν ότι 

καλύτερο μετά από δύο και πλέον μήνες 
απουσίας μου. Έκανε και κρύο…και ο χειμώνας 
θέλει παρέα και καλό φαΐ. Έπεσε με τα μούτρα, 
μόνο που και που κοίταζε βιαστικά γύρω της για 
να πειστεί πως δεν έβλεπε όνειρο… όχι… ήταν 
ξύπνια και εγώ ήμουνα εκεί δίπλα της, όπως 
παλιά… και της έκανα παρέα καθώς έτρωγε. 
Ένοιωθε τόσο ασφαλής όταν ήμουνα εκεί…και 
την είχα ανάμεσα στα πόδια μου… δεν φοβόταν 
τίποτα… 
 Και όμως… δεν έδειχνε να είναι αδύνατη, 
παρά το ότι έπεσε με τα μούτρα στην 
κονσερβούλα με λαγό και ελάφι που της έβαλα.. 
ίσως γιατί λάτρευε το σπιτικό φαγητό. «Να δεις 
που κάπου έχει βρει φίλους που την 
φροντίζουν» σκέφτηκα…αλλιώς δεν θα το 

έπαιζε άνετη… «Είναι τόσο έξυπνη και δραστήρια που αποκλείεται να έμενε 
νηστική και μόνη μέχρι να γυρίσω εγώ» Θα μάθω, αργά ή γρήγορα…που θα 
πάει;; 
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Κεφάλαιο 2ο: Επιτέλους…Μια άσπρη μέρα 
 
 Έφαγε καλά…να μη μας προσβάλει…και αφού είπαμε διάφορα, όπως 
πως πέρασε τόσες μέρες, αν έβγαινε και αν έκανε καινούργιους φίλους όσο 
λείπαμε…παίξαμε και λίγο…τη χαϊδέψαμε και μας χάιδεψε…έφυγε, σαν να 
βιαζόταν. Όντως, στη γωνία την περίμενε ο Ζαχαρίας, ένας κρεμ γάτος με 
ξανθές πινελιές στο κεφάλι και στην πλάτη. Ο Ζαχαρίας είχε τραυματιστεί 
μάλλον από χτύπημα αυτοκινήτου ή σκύλο το καλοκαίρι και του είχε φύγει 
ολόκληρο κομμάτι δέρμα κοντά στο αριστερό αυτί. Είχε βρει στέγη και τροφή 
στο σπίτι και έτσι είχαν γνωριστεί με την Πανωραία και από τότε είχαν γίνει 
αχώριστοι. Ήσυχος γάτος, συνεσταλμένος και ευγενικός ένοιωθε μεγάλη 
ευγνωμοσύνη που του σταθήκαμε στα δύσκολα και δεν έχανε ευκαιρία να το 
δείχνει… Έφυγαν μαζί γρήγορα γρήγορα, για μια βόλτα στην πισίνα του 
Ξενοδοχείου που ήταν το στέκι του, και μετά πάλι πίσω για ύπνο στη ζεστή 
φωλιά της στο σπίτι της. Ήταν ήδη Χριστούγεννα, η μέρα ήταν μικρή και έκανε 
πολύ παγωνιά και έπρεπε να γυρίσει πίσω πριν νυχτώσει. 
 Η Νύχτα ήταν πολύ ήσυχη. Τίποτα δεν κυκλοφορούσε, μόνο ο 
χουχουλόγιωργας1 έσπαγε την ησυχία της νύχτας. Μέσα ήταν καλά… δίπλα 
στην αναμμένη ξυλόσομπα υπήρχαν οι ιδανικές συνθήκες για χειμώνα, για 
Χριστούγεννα στο βουνό. Οι λουκουμάδες με το ντόπιο μέλι και το 
φρεσκοτριμμένο καρύδι αλλά και τα κάστανα που «έσκαγαν» πάνω στη 
σόμπα, συμπλήρωναν την χειμωνιάτικη ατμόσφαιρα.  
 Έξω, η ησυχία απλωνόταν πιο βαθιά, ο χουχουλόγιωργας ίσα που 
ακουγόταν και το κρύο άρχισε να «γλυκαίνει», όπως γίνεται λίγο πριν χιονίσει 
ή όταν χιονίζει… λες…να χιονίζει;; σιγά μη βγούμε έξω μ αυτό το κρύο μέσα 
στη νύχτα για να δούμε, άσε…αύριο το πρωί θα δούμε… Η νύχτα κυλούσε 
όμορφα δίπλα στη θαλπωρή της ξυλόσομπας, οι φλόγες έδιναν την 
παράσταση τους και μας κρατούσαν συντροφιά ενώ έξω η ησυχία απλωνόταν 
όλο και πιο βαριά… «τι να κάνει άραγε;; να είναι ζεστά εκεί που κοιμάται;» 
σκέφτηκα. «Σίγουρα…να δεις που θα έχει τρυπώσει και θα κοιμάται δίπλα 
στην καμινάδα και σίγουρα θα έχει ζεστούλα…» το χρυσό μου… 
 Η αλήθεια είναι πως δεν βρήκα το παιχνιδιάρικο μικρό γατάκι που 
άφησα όταν έφυγα. Η Πανωραία ήταν πιο ώριμη πιο ανεπτυγμένη, αλλά με το 
ίδιο εκείνο σπινθηροβόλο και γλυκό βλέμμα της που σε έκανε να την αγαπάς 
τόσο και να την ξεχωρίζεις… Έτσι είναι…ο χρόνος τα αλλάζει όλα και όλους, 
άλλους προς το καλύτερο και άλλους προς το χειρότερο… Ευτυχώς η 
Πανωραία είχε κρατήσει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που την έκαναν 
ξεχωριστή από μικρή. Εξακολουθούσε να είναι ευγενική, πολύ κοινωνική, 
έξυπνη, σταθερή στις αξίες της, δραστήρια και με μεγάλες φιλοδοξίες… Μία 
από αυτές ήταν να κάνει μια μεγάλη και πολύ όμορφη οικογένεια… 
Μακάρι…το αξίζει αυτό το γατί, έχει όλα τα προαπαιτούμενα…και έτσι να 
ζήσει την υπόλοιπη ζωή της ευτυχισμένη… Είχε και άλλα ενδιαφέροντα, της 
άρεσε η παρέα με τους ανθρώπους, η αναρρίχηση στα δέντρα, το καλό 
ποδόσφαιρο (δεν έχανε ευκαιρία να δείχνει τις ικανότητες της…), της άρεσαν 

                                                 
1
 Χουχουλόγιωργας: είδος κουκουβάγιας που ακούγεται τις κρύες νύχτες του χειμώνα. 
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τα αυτοκίνητα και ονειρευόταν να μάθει να οδηγεί (πολλές φορές 
περιεργαζόταν το εσωτερικό τους), το κυνήγι και προπαντός το παιχνίδι όταν 
ήταν χαρούμενη… «ποια θα είναι η τύχη αυτού του γατιού;» σκέφτηκα… «θα 
μπορέσει να πραγματοποιήσει τα όνειρα του;» και πάνω απ όλα… «θα 
καταφέρει να επιβιώσει αυτόν τον πρώτο χειμώνα της ζωής της (τον βαρύ 
χειμώνα του βουνού…) μέχρι την άνοιξη που θα ξανάρθω;;» Μ αυτές τις 
σκέψεις… με πήρε ο ύπνος δίπλα στη σόμπα προχωρημένα μεσάνυχτα, την 
ώρα που και οι σκιές από τις φλόγες στον τοίχο αραίωναν σαν να πήγαιναν 
και αυτές για ύπνο… Ξημέρωναν Χριστούγεννα… 
 Το ξημέρωμα ήταν πολύ ήσυχο και αρκετά παγερό. Έτσι σηκώθηκα να 
βάλω κανένα ξύλο στη σόμπα, που σιγόκαιγε από χθες το βράδυ, και με την 
ευκαιρία να ρίξω καμιά ματιά έξω μήπως… ναι.. ναι… ήταν αλήθεια… όλα 
κάτασπρα… στρωμένα, κατάλευκα… φαίνεται πως όλη τη νύχτα χιόνιζε και 
ακόμη χιονίζει… πολύ χιόνι. Επιτέλους ξημέρωσε μια άσπρη μέρα… τα πιο 

λευκά Χριστούγεννα που θυμάμαι τα 
τελευταία πολλά πολλά χρόνια… και 
δεν ήμουνα ο μόνος που το χαιρόταν… 
η Πανωραία το είχε διαπιστώσει πιο 
νωρίς απ’ όλους μας… διέκρινα 
πατήματα που ξεκινούσαν από τη 
μάντρα έξω από την αποθήκη, το σπίτι 
της, που ακολουθώντας τα έκανες έναν 
μικρό κύκλο μέσα στα όρια του 
κήπου…και ξανά πίσω στα ζεστά…το 
άτιμο…πρέπει να το χάρηκε αλλά με 
τίποτα δεν θα άλλαζε τη ζεστούλα του 
μέσα, με το να ξεπαγιάζει γυρνώντας 
άσκοπα έξω… Κάποιος άλλος το έκανε 
όμως… 
 Χωρίς δεύτερη σκέψη, ντύθηκα 

γρήγορα γρήγορα, έβαλα ότι πιο ζεστό είχα και τα κατάλληλα παπούτσια και 
ξεκίνησα να γυρίζω τους δρόμους, 
πάνω στο απάτητο χιόνι και να 
τραβάω φωτογραφίες και βίντεο 
την άδεια πόλη. Πρόλαβα αυτό που 
ήθελα…κανείς δεν είχε σηκωθεί 
ακόμη και το χιόνι ήταν ανέπαφο. 
Το μόνο που έσπασε την απόλυτη 
ησυχία του χιονισμένου τοπίου, 
ήταν η καμπάνα της εκκλησίας με 
το που έφτασα στην πλατεία που 

καλούσε τους πιστούς στην λειτουργία 
των Χριστουγέννων. Όλα ήταν τόσο 
όμορφα και λευκά, τα γυμνά δέντρα, οι 
δρόμοι, οι σκεπές των κτιρίων τα 
πλακόστρωτα δρομάκια, το πέτρινο 
εκκλησάκι της Αγίας Κυριακής, ακόμη 
και τα αγάλματα των αγωνιστών της 
επανάστασης του 21 φορούσαν λευκό 
καπέλο και «γουνάκι» στους ώμους… 
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(τότε ήταν που διαπίστωσα τη συνωνυμία της με την αγωνίστρια της 
επανάστασης…) όλα ομοιόμορφα και άθικτα…αγνά, χειμωνιάτικα… 

Δεν μου έκανε καρδιά να γυρίσω…και δώστου φωτογραφίες και 
δώστου βίντεο…να μην αφήσω κανένα στιγμιότυπο από αυτό το μεγαλείο της 
φύσης… «ποιος ξέρει αν και πότε θα ξαναζήσω κάτι τέτοιο…» σκέφτηκα… και 
να ρουφάω και να γεύομαι κάθε μυρωδιά του αέρα και κάθε γεύση 
χιονονιφάδας, να αποτυπώνω κάθε εικόνα μέσα βαθιά στη μνήμη μου και να 
ξαναγεννιέμαι μέσα από τις εικόνες της παιδικής μου ζωής, τότε που έβγαινα 

με το φανελάκι, 
καταχείμωνο στο 
σταυροδρόμι, εν μέσω 
χιονοθύελλας να με 
«χτυπήσει» ο χιονιάς, να 

«ξεπαγώσω» 
εγώ…μόνος…με 

συντροφιά τον 
χουχουλόγιωργα… και 
μετά τρέχοντας μέσα στη 
ζεστασιά της 
ξυλόσομπας που 

κοκκίνιζε τις κρύες νύχτες του χειμώνα, και να χωθώ στη ζεστή αγκαλιά 
αγαπημένων προσώπων…. Που τα θυμήθηκα όλα αυτά… αϊ στο καλό… 
συγκινήθηκα… φεύγω… αρκετά, πάω σπίτι… στη ζεστασιά… φτάνουν οι 
αναμνήσεις… 
 Φτάνοντας μετά από αυτή την περιήγηση, όντως…με περίμενε 
ζεστασιά από σόμπα, ανθρώπους και γατιά… τι ευτυχία…μαζεμένη…πως την 
αντέχεις;;; τη λύση έδωσε πάλι η Πανωραία…ψύχραιμη και νηφάλια όπως 
πάντα…μου έδειξε πως μπορείς να απολαμβάνεις χωρίς υπερβολές… αφού 
έμεινε για λίγο να μοιραστεί μαζί μας τις στιγμές, κολλημένη στο παράθυρο και 
θολώνοντας το με την ανάσα της, έφυγε και χώθηκε και αυτή με τη σειρά της 
μέσα στο χιόνι, τόσο που μπορούσες να διακρίνεις μόνο δυο αυτιά και ένα 
γκριζοπράσινο γούνινο καπελάκι… και με κοίταζε σαν να μου έλεγε… 
«έλα…βγάλε καμιά φωτογραφία να φύγω…δεν θα ξεροσταλιάζω εδώ μέσα 
στο χιόνι να ξεπαγιάσω…» Και έτσι έγινε, αφού βγήκαν οι σχετικές 
φωτογραφίες, με ένα τίναγμα της γούνας για να φύγει το χιόνι και ένα σάλτο 
βρέθηκε στην είσοδο της αποθήκης στο δρόμο για τη ζεστή φωλίτσα να 
συνεχίσει τον υπνάκο της που είχα διακόψει κάπως απότομα… 
 
 
Κεφάλαιο 3ο: Επιστροφή στη νέα πραγματικότητα 
 
 Έχει πολλά προβλήματα η γατίσια ζωή, όπως ο αγώνας για την 
εξασφάλιση τροφής, στέγης, κίνδυνοι από παντού, όλοι φορτώνουν πάνω 

τους το φταίξιμο για ότι συμβαίνει, καθότι είναι οι 
μικρότεροι της παρέας και όλοι τις θεωρούν του χεριού 
τους. Το λιοντάρι δεν το πειράζει κανείς… μόνο σε 
κανένα γατάκι ξεσπάει…και είναι και μαγκιά να το 
κάνει…μόνο…μην αποφασίσουν όλα μαζί το χχχχχχ… 
και τα νύχια…τότε να δω… 

Αλλά τι λέω…και στους ανθρώπους το ίδιο δεν 
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συμβαίνει;; Ειδικά τα τελευταία χρόνια αυτό έγινε ο κανόνας. Θυμάμαι από την 
τελευταία περίοδο των μνημονίων. Με το που χρεοκοπήσαμε, σκέφτηκα.. «ε.. 
τώρα πια που φτάσαμε εκεί, δεν μπορεί…θα πιάσουμε όλους τους απατεώνες 
που μας οδήγησαν εκεί… θα βάλουμε μυαλό για να πάμε μπροστά…» Δεν 
πρόλαβα να τελειώσω τη σκέψη μου…και άκουγα στην τηλεόραση… «Θα 
φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο… και τα κλεμμένα θα γυρίσουν στα δημόσια 
ταμεία…» « όλοι μαζί τα φάγαμε…» «εμείς φταίμε που παίρναμε 
διακοποδάνεια…» «πρέπει να διασώσουμε τις τράπεζες…» «υπάρχουν 
παππούδες και γιαγιάδες που παίρνουν υψηλές συντάξεις των 600 ευρώ ενώ 
οι νέοι είναι άνεργοι, να κόψουμε το ΕΚΑΣ» «οι τεμπέληδες του Δημοσίου 
φταίνε για την πτώχευση και πρέπει να τους απολύσουμε όπως γίνεται και 
στον ιδιωτικό τομέα» ή το άλλο;; « θα πληρώνει ο εργαζόμενος των 300 ευρώ 
για να παίρνει ο άλλος σύνταξη 1000 ευρώ…» «όχι κύριοι… ο καθένας 
πληρώνει για τη δική του σύνταξη». Ενώ το θυμάμαι πολύ καθαρά… με το 
που διορίστηκα έλαβα και την εγγύηση από το κράτος πως μετά από 35 
χρόνια δουλειάς θα πάρω σύνταξη για να μπορώ να ζω αλλά και εφάπαξ από 
τις κρατήσεις που μου έκαναν κάθε μήνα, δωρεάν ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη και μάλιστα λίγο πριν χρεοκοπήσουμε έρχονταν οι υποψήφιοι για 
αιρετοί στις εκλογές του κλάδου και μας μοίραζαν χαρτιά με το πόση σύνταξη 
θα πάρουμε και πόσο εφάπαξ και μάλιστα οι υποψήφιοι του ενός κόμματος 
ισχυρίζονταν πως τα στοιχεία τους ήταν πιο ακριβή από τα στοιχεία των 
υποψηφίων του άλλου. Κανείς δεν μας είπε ποτέ πως θα μας απέλυαν, πως 
θα μας έκοβαν στο μισό τις συντάξεις και το εφάπαξ… Άκουγα και άλλα 
πολλά αντιφατικά… μπερδεύτηκα εντελώς… άρχισα να έχω ενοχές… ενοχές 
που είχα δουλειά, που υπήρξα τίμιος, που περίμενα κάποια στιγμή να πάρω 
σύνταξη και εφάπαξ, που υπήρχα γενικότερα… αλλά η σκέψη πως θα 
«πληρώσω εγώ αλλά θα πιάσουν και τους μεγαλοαπατεώνες» με ηρεμούσε 
κάπως. Μάλιστα οι έρευνες για τα κλεμμένα δις άρχισαν αμέσως και εντατικά. 
«Θέμα χρόνου είναι η επιστροφή των κλεμμένων στα ταμεία» σκέφτηκα… και 
περίμενα…και περίμενα… ώσπου έπαψαν τα νέα αυτά να αποτελούν είδηση 
στα ΜΜΕ (τους πιάσανε φαίνεται…). Εν τω μεταξύ όλοι άρχισαν να μας 
δείχνουν… «αυτοί φταίνε… πιάστε τους» και εδώ οι εξελίξεις ήταν 
ραγδαίες…όλοι άρχισαν να μας κυνηγούν… και μπροστά εμείς και από πίσω 
με τη σειρά προτεραιότητας οι τράπεζες, οι μεγαλοαπατεώνες που στο μεταξύ 
βαφτίστηκαν επενδυτές ή καλύτερα funds, οι εργοδότες μας, οι δανειστές μας, 
οι μικρομαγαζάτορες ακόμη και οι «φίλοι» τρόπος του λέγειν… (καλά τους 
έκαναν…δουλεύουμε εμείς για να τους πληρώνουμε…) και στην περίπτωση 
αυτή σε χρόνο μηδέν άρχισαν να μας ζητούν να πληρώσουμε και πάλι εμείς 
τη «νύφη». Περικοπές, φόροι σε ότι κινείται και αναπνέει και άλλα πολλά 
εξυγιαντικά άρχισαν να εφαρμόζονται αμέσως. Μάλιστα τα μέτρα αυτά 
σχεδίασαν κάποιοι σοφοί για να μη γίνει λάθος αυτή τη φορά. Μεταξύ αυτών 
διέκρινα και κάποιους από τους μεγαλοαπατεώνες… ή κάνω λάθος; 
Μπορεί…είναι και η πρεσβυωπία… 

Η Πανωραία, που στο μεταξύ είχε ξυπνήσει και είχε ανέβει στο 
παράθυρο, δήθεν για να νιφτεί… έριχνε τις κρυφές ματιές της την ώρα που 
«αγόρευα» και αναρωτιόταν… «περίεργο… συνήθως είναι ήρεμος…τι έπαθε; 
Ποιος τον πείραξε; Εγώ δεν τον ενοχλώ όσο μπορώ…» Το άτιμο… είναι 
πάντα εκεί όταν το χρειάζομαι… και φεύγει χωρίς να το πάρω είδηση όταν για 
μια στιγμή γυρίσω το βλέμμα μου αλλού… «Αγάπη μου όμορφη… 
ξυπναρούδια…» της είπα για να την καθησυχάσω… «Δεν σ αφήνω έτσι 
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εγώ… θα φύγω αλλά πολύ σύντομα θα είμαι πάλι εδώ…» Της άρεσε… αλλά 
σιγά μην αφήσει το συναίσθημα να την πάρει από κάτω… είναι μία αυτή… 
Έτσι αφού της άφησα αρκετές προμήθειες, να περάσει κανένα μήνα, 
τουλάχιστον να βγει ο Γενάρης που είναι κρύος και δύσκολος, την χαιρέτησα 
και της είπα να μην στενοχωριέται και να προσέχει… γεμίσαμε και εμείς τις 
αποσκευές μας με αναμνήσεις και πήραμε το δρόμο της επιστροφής προς το 
«άγνωστο» που θα ακολουθούσε το επόμενο διάστημα…μετά από αυτές τις 
λίγες μέρες ξεκούρασης… Φρόντισε να φύγει τη στιγμή του αποχωρισμού… 
σιχαινόταν τους αποχαιρετισμούς… αλλά είμαι σίγουρος… δεν πήγε πολύ 
μακριά… κάπου είχε τρυπώσει και με κοίταζε… μέχρι να χαθώ στη στροφή 
του δρόμου. Φυσικά δεν ήθελε με τίποτα να τη δω να κλαίει… (μέσα της). 
 Πάντως, αν με ρωτούσαν, θα έλυνα το ζήτημα στη στιγμή, θα έκοβα 
όλους τους μισθούς, τις παροχές στην εκπαίδευση, στο σύστημα υγείας, θα 
έστρεφα τον πληθυσμό προς την ομοιοπαθητική και τον πρωτογενή τομέα 
μοιράζοντας στον καθένα από μια κατσίκα και λίγο σπόρο σιταριού και μία 
γάτα φυσικά και σχεδόν αμέσως θα ξεχρεώναμε… 
 Εδώ θυμήθηκα τα γατάκια τα καημένα… πως έτρεχαν να γλιτώσουν 
από τα δόντια κανενός βρομόσκυλου που τα κυνηγούσε… γίνονταν ένα με τον 
άνεμο… η ουρά εντελώς οριζόντια…  
 Ας σοβαρευτούμε…δεν λύνονται έτσι τα θέματα της οικονομίας, 
καταρχήν χρειάζεται μέθοδος για την εφαρμογή τους…σιγά σιγά…να 
χωνεύουν πρώτα το ένα μέτρο και μετά να έρχεται το άλλο…μη γίνει και καμία 
στραβή… και δεύτερον…αν δεν στηρίξουμε τις τράπεζες και τους επενδυτές 
δεν γίνεται τίποτα… Πως θα μπορούν οι τράπεζες να ξαναδώσουν δάνεια, 
πιστωτικές κάρτες και άλλα «προϊόντα» για να κινηθεί η αγορά, πως θα 
δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για τους επενδυτές να φέρουν τα κεφάλαια 
τους από τις ξένες τράπεζες (που τα είχαν πάει τα προηγούμενα χρόνια) για 
να τα επενδύσουν στη χώρα μας και να βρουν δουλειά αυτοί που την έχασαν 
όταν οι εν λόγω έβγαζαν τα κεφάλαια τους για να τα πάνε στις ξένες 
τράπεζες…και ούτω καθεξής… 

 Αλλά, τι τα σκέφτομαι τώρα αυτά…πάνε…τώρα υπάρχει χειρότερος 
εφιάλτης να αντιμετωπίσουμε. Η πανδημία…που φαίνεται να είναι η νέα 
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μάστιγα διεθνώς. Πάνε τα μνημόνια και οι «σοφοί»…έφυγαν, μόνο τα μέτρα 
μείνανε και θα μείνουν για πάντα απ ότι φαίνεται και σε λίγο θα μας γίνουν 
συνήθεια ως μια νέα πραγματικότητα. Ο ιός έκανε την εμφάνιση του και στη 
χώρα μας αλλά και σε όλες της χώρες της Ευρώπης και παγκοσμίως με πάρα 
πολλά κρούσματα και θύματα. Το μόνο θέμα που κυριαρχεί παγκοσμίως. 
Αυτό κι αν άλλαξε τις συνθήκες ζωής μας… 
 Υπό αυτές τις νέες συνθήκες, οι λίγες «άσπρες» μέρες που περάσαμε 
στο βουνό παρέα της, ήταν μια όαση και μια πηγή δύναμης για να 
αντιμετωπίσουμε τις νέες δύσκολες καταστάσεις που φαίνεται να έρχονται το 
επόμενο διάστημα. Και η Πανωραία το χάρηκε, ένα μικρό διάστημα με καλή 
παρέα και καλό φαγητό έσπασε την αβάστακτη μοναξιά στην καρδιά του 
χειμώνα και ως γνωστόν τα καλά κρατάνε λίγο…  
 Ο χειμώνας αυτός ήταν η αρχή της νέας κατάστασης και το τέλος μιας 
εποχής ελευθερίας τουλάχιστον όσο αφορά στο δικαίωμα κάθε ζωντανού 
οργανισμού πάνω στον πλανήτη να μπορεί να αναπνέει ελεύθερα… Οι 
μάσκες άρχισαν να μπαίνουν στη ζωή μας και λίγο πολύ κάποιοι 
προσπάθησαν  να μας πουν πως δεν είναι και άσχημα…αν θέλουμε να τη 
γλιτώσουμε… Όχι…άσχημα είναι, αλλά είναι ο μόνος τρόπος που διαθέτουμε 
παγκοσμίως ως μέτρο προφύλαξης μαζί με άλλα μέτρα ατομικής υγιεινής. 
Όσο και αν προσπάθησαν να μας πείσουν στην αρχή πως η μάσκα δεν μας 
προστατεύει, πάλι κρύβοντας μας πως δεν είχαν φροντίσει να έχουν 
προμήθεια… έστω..  

Δεν άργησαν να αγριεύουν τα πράγματα. Αυτό το συνειδητοποιήσαμε 
όταν άρχισαν να γενικεύονται τα περιοριστικά μέτρα, με αποκορύφωμα το 
κλείσιμο του γειτονικού πάρκου, που πηγαίναμε για να ξεδώσουμε λίγο και να 
περπατήσουμε, για αποφυγή του συνωστισμού, γιατί ξαφνικά όλοι έγιναν 
περιπατητές και ολίγον αθλητές…καλό είναι αυτό… αλλά ήταν το πρώτο 
ηχηρό καμπανάκι για το τι έμελλε να ακολουθήσει.  
 Βέβαια, είχαμε την τεχνογνωσία 
από την εποχή των μνημονίων, και έτσι 
για να είναι αποτελεσματική η εφαρμογή 
των οποιονδήποτε μέτρων πρέπει αυτά 
να εφαρμόζονται σταδιακά… να 
«χωνεύουμε» το ένα πριν πάμε στο άλλο. 
Ένα νέο δραστικό μέτρο που βλέπαμε να 
εφαρμόζεται σε άλλες χώρες και 
προκαλούσε τρόμο άρχισε να ακούγεται 
όλο και πιο πολύ ως πιθανό να 
εφαρμοστεί… το lockdown… άκου λέξη… 
lockdown κλείδωμα κάτω δηλαδή…ή 
«απαγόρευση κυκλοφορίας». Σκληρό 
ακούγεται… επί κατοχής απ’ ότι έχω 
ακούσει… καθολικό lockdown δεν υπήρχε 
παρά απαγόρευση κυκλοφορίας κάποιες 
ώρες της ημέρας. Και μας τάλεγαν οι 
γονείς μας… «δεν έχετε δει παπά κώλο, 
εμείς περάσαμε κατοχή…» και τους 
κοροϊδεύαμε… «ωχ ρε μάνα… πάλι για 
την κατοχή θα μιλάμε;; ξεπεράστε πια 
αυτό το σύνδρομο…» και κουνούσε το 
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κεφάλι… «να μη σας αξιώσει ο θεός…» Πως θα είναι άραγε να είσαι 
κλεισμένος μέσα στο σπίτι σου και να βγαίνεις μόνο με άδεια για κάποιους 
ειδικούς λόγους… Φοβερό ακούγεται… Τα  σούπερ μάρκετς βέβαια άδειασαν, 
αυτονόητο, ιδίως τα αλεύρια, τα μακαρόνια και τα γάλατα κονσέρβα… 
τουλάχιστον μέσα που είμαστε νάχουμε να τρώμε. Και όχι τίποτα άλλο… είχε 
έρθει και η άνοιξη, πλησίαζε και το Πάσχα που ήταν και νωρίς το 2020, οπότε;; 
πως θα φύγουμε; Πως θα κάνουμε Πάσχα φέτος αν γίνει lockdown;;; Τι θα 
γίνει το γατάκι μου;;; που θα με περιμένει, αν έχει καταφέρει να γλιτώσει 
βέβαια αυτόν το δύσκολο πρώτο χειμώνα της… 
 
 
Κεφάλαιο 4ο: Η ζωή που επιμένει 
 
 Η κατάσταση μέρα με τη μέρα γινόταν όλο και πιο σοβαρή. Όλοι 
περίμεναν κάθε απόγευμα στις 6:00 τις ανακοινώσεις των ειδικών για την 
εξέλιξη της πανδημίας. Κάπου όμως μέσα μας τρέφαμε την ελπίδα πως αυτά 
γίνονταν κάπου μακριά από μας και ίσως εμείς καταφέρναμε να την 
γλιτώσουμε. Είχαμε βέβαια και την επιλογή του γειτονικού άλσους που 
πηγαίναμε για καμιά βόλτα, ελεύθερα, χωρίς μάσκες να κάνουμε τη βόλτα μας, 
να «ελέγξουμε» την γατοπαρέα εκεί και να πάρουμε λίγο καθαρό αέρα της 
άνοιξης που είχε ήδη μπει για τα καλά. Οι αμυγδαλιές είχαν ανθίσει, σημάδι 
πως έπρεπε να αρχίσει η ετοιμασία για το ταξίδι της επιστροφής.  
 Το πρώτο σοκ ήταν εκείνο το ηλιόλουστο πρωινό που μπήκα με 
λαχτάρα στο άλσος για την βόλτα μου και διαπίστωσα απόλυτη ησυχία. Τα 
γατάκια που με υποδέχονταν στην είσοδο έλειπαν. «Θα κοιμούνται ακόμη» 
σκέφτηκα. Προχώρησα λίγο… τίποτα… «άκρα του τάφου σιωπή…» μέχρι 
που το βλέμμα μου καρφώθηκε σε κάποιες αυτοσχέδιες πινακίδες που ήταν 
καρφωμένες διάσπαρτα ανάμεσα στα πεύκα… πλησίασα… μου κόπηκαν τα 
πόδια… «Χθες το βράδυ κάποιοι ασυνείδητοι δηλητηρίασαν όλα τα γατάκια 
του Άλσους…» και είχαν φωτογραφίες των νεκρών γατιών… Φρίκη δεν ήξερα 
τι να κάνω… έμεινα εκεί για πολλή ώρα να κοιτάζω τις φωτογραφίες… 
Φατσούλες γνώριμες…που με υποδέχονταν παιχνιδιάρικα όταν έμπαινα να 
κάνω τη βόλτα μου… και τώρα;;; τα άψυχα κορμάκια τους έδειχναν τη φρίκη 
της ανθρώπινης βίας και κακίας που εκτονώνεται σ αυτά τα αδύναμα 
πλασματάκια… και τα περισσότερα ήταν από τα πιο άκακα και ήμερα που 
ήταν εκεί μπροστά και υποδέχονταν κάθε επισκέπτη. Τα συναισθήματα μου 
πολλά και ανάμεικτα… θλίψη, μίσος, οργή, πόνος… μου ήρθαν στο μυαλό  
αντίστοιχες εικόνες από τα δικά μου… και μεταξύ μας… δεν ξέρω πως θα 
αντιδρούσα αν πετύχαινα το ηλίθιο κάθαρμα που είχε κάνει αυτή την άνανδρη 
πράξη… Κοίταζα γύρω μου…μήπως δω το κάθαρμα, σκυφτό με το δηλητήριο 
στο χέρι να τρέχει να κρυφτεί ανάμεσα στα δέντρα…. Να το κυνηγήσω… 
μήπως δω κανέναν από αυτούς που τα φρόντιζαν, να μάθω περισσότερα… οι 
μόνοι που ήταν εκεί ήταν κάποιοι εργάτες καθαριότητας του Δήμου που 
καθάριζαν. Ήταν όλα πολύ καθαρά όντως εκείνο το πρωινό…αλλά και τόσο 
«άδεια» τόσο «κενά» Έλειπαν τα γατάκια που έδιναν ζωή με τα κυνηγητά 
τους ανάμεσα στα δέντρα… Φρίκη… Ντροπή… Οι εργάτες είχαν μια «ένοχη» 
σιωπηλή έκφραση… «λες;;; μέσα στη μεγάλη σακούλα με τα φύλλα να ήταν 
και τα άψυχα κορμάκια;;;» σκέφτηκα… αλλά πάλι… έδιωξα γρήγορα αυτή τη 
σκέψη… προσπαθώντας να βρω μια πιο λογική εξήγηση για το τι είχε 
συμβεί…  
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 Ξεπερνώντας το πρώτο σοκ, η σκέψη πως μπορεί να είχαν γλιτώσει 
κάποια από τα γατάκια που σύχναζαν πιο πάνω στη διαδρομή ανάμεσα στα 
δέντρα, μου έδωσε κουράγιο να συνεχίσω και να δω πια ήταν η κατάσταση 
πιο πάνω… Ευτυχώς… πιο πάνω έκαναν την εμφάνιση τους κάποια από τα 
γατάκια που σύχναζαν εκεί, ανάμεσα στα δέντρα και τους θάμνους. Αυτό ίσως 
τα βοήθησε να ξεφύγουν από τη μανία του ή των καθαρμάτων που έβγαλαν 
όλη την αρρωστημένη μανία τους πάνω σ αυτά τα αθώα πλάσματα. Πολύ δε 
περισσότερο αν αυτή η ενέργεια έγινε κατ΄ εντολή κάποιων από το Δήμο, γιατί 
έτσι θα έλυναν κατά το νοσηρό μυαλό τους το «πρόβλημα» των αδέσποτων. 
Τότε μου ήρθαν στο μυαλό τα διάφορα φιλοζωϊκά σποτ… «για να βοηθήσεις 
ένα αδέσποτο…πάρε τηλέφωνο την αστυνομία ή το Δήμο της περιοχής σου» 
«Οι Δήμοι είναι υπεύθυνοι και παίρνουν χρήματα για τη φροντίδα των 
αδέσποτων» «τέτοια είναι η φροντίδα;;; ευτυχώς που δεν πήρα… θα ένιωθα 
σαν να τα κατέδιδα…» σκέφτηκα… 
 Η γυναίκα που κάθε μέρα τα τάιζε, βγάζοντας από την τσάντα της μια 
χούφτα κριτσινίδια, ήταν εκεί… κάθε μέρα πιστή στο ραντεβού της με τα 
αγαπημένα της γατάκια που τα ήξερε κάθε ένα με το όνομα του…και την 
ήξεραν…την περίμεναν…και έτρεχαν μόλις την έβλεπαν με την ουρά όρθια να 
την χαϊδέψουν από ευγνωμοσύνη και να τις δώσουν την αγάπη τους αλλά και 
να γευτούν να νοστιμότατα κριτσινίδια από τα χέρια της… Αυτή τη φορά ήταν 
αμίλητη, σκεφτική…τα βήματα της αργά και το βλέμμα της φοβισμένο. Κοίταζε 
γύρω της καχύποπτα κάθε έναν που ερχόταν και εμένα… την 
πλησίασα…κοιτάζοντας τα γατάκια που έτρωγαν με όρεξη τα κριτσινίδια 
νοιώθοντας ασφάλεια γύρω από τα πόδια της.  «Ψυχούλες»… τις λέω…για 
να καταλάβει πως δεν είναι μόνη της… Με κοιτάζει σχεδόν βουρκωμένη για το 
κακό που είχε συμβεί το προηγούμενο βράδυ… αλλά και κάπως 
ανακουφισμένη που είχε βρει κάποιον που φαινόταν να τα αγαπάει… «Αυτά 
είναι ψυχούλες που μόνο να αγαπάνε ξέρουν… αντίθετα με τους 
ανθρώπους…» μου απάντησε…και συνέχισε το δρόμο της για να αναζητήσει 
όσα από τα γατάκια είχαν γλιτώσει για το πρωινό τους φαγητό και τη φροντίδα 
της… Μέχρι να κάνω τη βόλτα μου αυτή τη «μαύρη» μέρα και να φύγω από 
το άλσος, μια σκέψη γύριζε συνέχεια στο μυαλό μου… «ποιος ή ποιοι μπορεί 
να είναι αυτοί με το αρρωστημένο μυαλό που είχαν προχωρήσει σ αυτή την 
αποτρόπαιη δολοφονία αυτών των ανυπεράσπιστων και τόσο άκακων 
πλασμάτων που έδιναν ζωή και χαρά στο Άλσος και συνέχιζαν να 
κυκλοφορούν ανάμεσα μας…» Ντροπή….. 
 Δεν πέρασαν πολλές μέρες και το άλσος έκλεισε με αλυσίδες και 
λουκέτο και μια ανακοίνωση που έγραφε πως κλείνει για την αποφυγή 
συνωστισμού λόγω covid19 (έτσι είχε ονομαστεί ο φοβερός και τρομερός 
κορονοϊός…χάρη συντομίας…). Η αλήθεια είναι πως τις τελευταίες μέρες 
υπήρχε μια ασυνήθιστη κίνηση στο άλσος… όλοι είχαν βγει για σωματική 
άθληση… και κατά περίεργο τρόπο…ενώ υπήρχε χώρος να απλωθούν, ο 
ένας έπεφτε πάνω στο άλλο…ίσως για κάποιες τελευταίες πιο στενές 
ανθρώπινες επαφές…λες και ήξεραν πως αυτές θα ήταν απαγορευμένες για 
τα επόμενα χρόνια λόγω του φοβερά μεταδοτικού και θανατηφόρου αυτού ιού. 
Αυτό ήταν σοκαριστικό, τότε συνειδητοποίησα τη σοβαρότητα της κατάστασης. 
Έτσι… πήρα την απόφαση να φύγω νωρίτερα από τις άλλες χρονιές για τα 
Καλάβρυτα, τουλάχιστον να είμαι εκεί πριν από την καθολική καραντίνα που 
όλοι αισθάνονταν πως αργά η γρήγορα θα επιβαλλόταν σε όλη τη χώρα. Θα 
προλάβαινα να ετοιμαστώ και να φύγω πριν την επιβολή της; Αυτό με άγχωσε 



 13 

ιδιαίτερα ομολογώ… έτσι έπρεπε χωρίς καμιά καθυστέρηση να ετοιμαστώ και 
να φύγω… οι φήμες οργίαζαν… στις 19 Μαρτίου θα ανακοινωθεί το γενικό 
Lockdown από τον ίδιο τον πρωθυπουργό και μάλιστα στις 5 το απόγευμα… 
πανικός… αγώνας δρόμου… για πότε ετοιμάστηκα και φόρτωσα τα πράγματα 
στο αυτοκίνητο…ούτε που κατάλαβα… κλεισμένος μέσα στο διαμέρισμα και 
μάλιστα άνοιξη… δεν θα το άντεχα… «για δεν καιρό που διάλεξε…» «βαράτε 
ποδαράκια μου…» έλεγα μέσα μου…και διάφορα τέτοια…εμψυχωτικά… αλλά 
πιο πολύ για να συγκεντρώσω δυνάμεις. Η «επιχείρηση» επιστροφή έπρεπε 
να γίνει σύντομα, μεθοδικά και με μεγάλη ακρίβεια κινήσεων για να μην 
ξεχάσω και τίποτα που θα μου ήταν απαραίτητο για το επόμενο 6μηνο…  

Βέβαια… όλα στο μυαλό είναι… μέχρι πριν λίγο καιρό κάθε Άνοιξη 
αλλά και πολλά καλοκαίρια τα 
περνούσα σ ένα διαμέρισμα και σε 
ένα γραφείο…αλλά εκεί δεν έλεγα 
και τίποτα, το θεωρούσα 
φυσιολογικό… ας πρόσεχα… 
Φόρτωσα το αυτοκίνητο με τα 
απαραίτητα… (μακαρόνια, γάλατα, 
νερά, χαρτικά….) φόρεσα και μία 
από τις μάσκες που είχα καταφέρει 
να βρω μέσω internet αντί ενός 
ευρώ τη μία…και έφυγα χωρίς 
καθυστέρηση, 3:00 μ.μ χωρίς να 
κοιτάξω πίσω μου… πάση θυσία 
έπρεπε πριν τις 5:00 να έχω αφήσει 
την εθνική οδό και να είμαι στην 
Πούντα, στον δρόμο για Καλάβρυτα. 
Ακόμη και να ανακοινωνόταν η 
καραντίνα όταν ήμουνα εκεί…τι στο 
καλό…θα με γύριζαν πίσω; Θα 
προλάβαινα να πάω μέχρι το σπίτι 
μου… τι ήταν 30-40 λεπτά από εκεί 
και πάνω… Τελικά.. τα κατάφερα… 
εκείνο το απόγευμα δεν 

ανακοινώθηκε καμία καραντίνα και έτσι έφτασα στο σπίτι… επιτέλους… εκείνη 
την επεισοδιακή ημέρα της Άνοιξης στις 19 του Μάρτη 2020. Τώρα… μια 
αγωνία είχα μόνο… θα ήταν εκεί; Θα με περίμενε;;; 
 Ανοίγω την καγκελόπορτα της αυλής…μπαίνω μέσα… κλειδώνω πίσω 
μου… πετάω τη μάσκα…και παίρνω μια βαθιά ανάσα καθαρού αέρα και 
ελευθερίας…. «ουουουφφφφφφ» ανακούφιση… ένοιωθα ασφαλής…απέναντι 
σ αυτόν τον αόρατο εχθρό που με κυνηγούσε… είχα την απόλυτη 
ενσυναίσθηση (empathy) για τα γατάκια μου που έτρεχαν σαν τον άνεμο, όταν 
τα κυνηγούσε το βρομόσκυλο, με οριζοντιωμένη την ουρά… γιατί το ίδιο είχα 
κάνει και εγώ… τι κάθομαι όμως και πολυλογάω… «πήγαινε πίσω παιδάκι 
μου να δεις τι γίνεται…τι κάθεσαι;;;» σκέφτηκα… και γρήγορα γρήγορα βάζω 
το κλειδί στην πόρτα… ανοίγω και κατευθείαν πάω στο παράθυρο που 
έβλεπε προς την αποθήκη… το ανοίγω… «που είσαι μωρή;;;» τίποτα…δεν 
ακούστηκε τίποτα… απόλυτη ησυχία… απόγευμα περίπου 6:00 η ώρα. 
Τουλάχιστον δεν είδα κανένα πτώμα… αυτό με ηρέμισε κάπως… «ποιος ξέρει 
που θα γυρίζει…» σκέφτηκα… «άσε να ξεφορτώσω πριν νυχτώσει και ανοίξω 
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το σπίτι…και βλέπουμε…» και ανοίγω την πόρτα της πίσω αυλής για να δω 
καλύτερα… τίποτα…απόλυτη ησυχία… 
 Γυρίζω να φύγω… και πριν κλείσω την πόρτα πίσω μου…. 
Νιάααουουου… (βρε καλώς τα παιδιά…) ακούω πίσω μου… γυρίζω….το 
άτιμο…ήταν εκεί…όπως πριν στη μάντρα μπροστά από την 
αποθήκη…ελαφρά αγουροξυπνημένη… και κάπως «παχουλή»…μάλλον την 
ξύπνησα και βγήκε να με υποδεχτεί… «Μμμμ…. Έτρωγε καλά όλο το 
χειμώνα…» σκέφτηκα… «σιγά μην περίμενε να τη βγάλει με τα κριτσινίδια τα 
δικά μου…» και αφού είπαμε τα σχετικά… «βρε βρε βρε…. Μπουμπούνα… 
χαζό… βλαμμένο… αγάπη μου όμορφη…» και τη χάιδεψα δεόντως… 
πρόσεξα πως η κοιλίτσα ξεχώριζε και αυτό μάλλον δεν ήταν από το φαΐ… το 
χαζό μου… το παιχνιδιάρικο γατάκι που είχα αφήσει το Φθινόπωρο και που 
έδειχνε να ωριμάζει τα Χριστούγεννα, ετοιμαζόταν να γίνει μητέρα…. 
Ναι…ήταν αλήθεια, η Πανωραία μου… η μεγάλη μου αγάπη… ήταν εκεί… με 
περίμενε… και ήταν έγκυος… Χωρίς δεύτερη σκέψη, της έβαλα μια 
κονσερβούλα για τα καλωσορίσματα…και την άφησα να την 
απολαύσει…μέχρι να κατεβάσω τα πράγματα… χαχαχα… το χαζό μου 
έγκυος… η μεγάλη μου αγάπη… η Πανωραία θα γίνει μανούλα… δεν 
μπορούσα να το πιστέψω… 

 
 
Κεφάλαιο 5ο: Εν αναμονή… 
 
 
 Οι φήμες περί επιβολής καθολικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας από 
μέρα σε μέρα, γίνονταν όλο και πιο έντονες. Έπρεπε να προλάβω να 
τακτοποιηθώ, να κάνω όλες τις απαραίτητες εξωτερικές δουλειές για να 
αποφύγω όσο γίνεται τις εξωτερικές μετακινήσεις και μεταξύ αυτών τις 
μετακινήσεις για αγορά τροφίμων. Έτσι την επόμενη μέρα πήγα στο 
κοντινότερο κατάστημα τροφίμων για να πάρω ότι δεν είχα φέρει από την 
Αθήνα. Διαπίστωσα πως είχαν και άλλοι την ίδια ιδέα… «τι κάνεις εδώ ρε 
χαζό;;;» της λέω… Η Πανωραία είχε πιάσει θέση πρωί πρωί, σαν να τους 
γνώριζε πολύ καλά όλους τους υπαλλήλους, για να συμπληρώσει το πρωινό 
διαίτης που της είχα βάλει εγώ πριν έρθω στο μαγαζί. Γάλα και κριτσινίδια με 
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όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για την εγκυμοσύνη της μαζί με 
ασβέστιο για την ίδια και τα έμβρυα…αλλά μάλλον ήθελε και κάτι για 
συμπλήρωμα. Δεν άργησε να έρθει… από την υπάλληλο του καταστήματος, 
κάποια κομμάτια καλά θα έλεγα από κοτόπουλα, κρέας με αρκετό λίπος, κάτι 
που εγώ απέφευγα να της δώσω λόγω της κατάστασης της. «Δική σου είναι;» 
μου λέει η υπάλληλος. «Ναι της λέω…η Πανωραία μου…». «Εδώ την είχα όλο 
το χειμώνα…» μου λέει… «Μ αρέσουν οι γάτες…και από τότε που άρχισαν να 
έρχονται εδώ εξαφανίστηκαν τα ποντίκια…» μου λέει… «έτσι εξηγείται 
πουλάκι μου… έστω και γι αυτό… καλά τα κατάφερες…» σκέφτηκα και της 
έκανα νόημα να φάει γρήγορα και να γυρίσει σπίτι. Με κοίταξε με νόημα σαν 
να μου έλεγε… «μη φοβάσαι…όλο το χειμώνα εδώ ερχόμουνα και δεν έπαθα 
τίποτα…τώρα θα πάθω; Μη φοβάσαι…πήγαινε και θάρθω…».  
 Πράγματι, οι φήμες επιβεβαιώθηκαν. Την Κυριακή 22 Μαρτίου (αν 
θυμάμαι καλά) επιβλήθηκε το καθολικό lockdown σε κάθε μετακίνηση εκτός αν 
έστελνες sms ή συμπλήρωνες την ειδική φόρμα για μετακίνηση μόνο για 
ειδικούς λόγους. Ένας βασικός λόγος ήταν και η βόλτα με το κατοικίδιο. 
«Ελπίζω να με βγάζει καμιά βολτούλα» σκέφτηκα… και όντως…έτσι ήταν… η 
συνοδεία σε κάθε έξοδο μου για να πετάξω τα σκουπίδια, να κλαδέψω και να 
κόψω χορτάρια ήταν συστηματική και με μεγάλη χαρά… το χρυσό μου… ήταν 
τόσο χαρούμενη που γύρισα που δεν θα με άφηνε με τίποτα κλεισμένο 
μέσα… Μόνο που τηρούσε κάποια μέτρα προστασίας με το να με ακολουθεί 
ανάμεσα στα πόδια μου, ειδικά όταν διασχίζαμε τον δρόμο, για καλό και για 
κακό…Έτσι…εγώ βάδιζα με ανοιχτά ελαφρώς τα πόδια (μην την πατήσω) και 
αυτή με ελαφρό τροχάδην, με τα μάτια και τα αυτιά περισκόπιο… μην γίνει 
καμιά στραβή…Πόσο το χαιρόταν…ότι κι αν έκανε…το παράταγε για να ζήσει 
αυτή τη χαρά…να με συνοδεύσει μέχρι τον κάδο…και ξανά πίσω… 
 Οι μέρες κυλούσαν μέσα στην καραντίνα, άδειες, ψυχρές με απόλυτη 
κοινωνική «αποστασιοποίηση». Όσο για το τελευταίο, όχι πως δεν υπήρχε 
ήδη, αλλά τώρα ήταν εντελώς απροκάλυπτη… έβλεπες άνθρωπο στον δρόμο 
και πήγαινες από την άλλη, το ίδιο έκανε κι αυτός, «για το καλό του» για να το 
προστατέψεις από το φονικό ιό (υποτίθεται). Όλα υπό κατάρρευση, σχέσεις, 
κανόνες, συνήθειες, ήθη και έθιμα, εργασιακές συνθήκες και αμοιβές, 
θρησκευτικές τελετές και πολλά άλλα. Αυτός ο φονικός ιός φαίνεται να έρχεται 
σαν τυφώνας που τα σαρώνει όλα, και όπως έλεγε και ένας φίλος «οι κρίσεις 
είναι σαν τη μετακόμιση…παίρνεις μόνο αυτά που έχεις απόλυτη ανάγκη…). 
Βέβαια, αυτό χωράει πολλή συζήτηση… τι ανάγκες έχουμε και πως αυτές 
καλλιεργούνται;; Δεν έχουμε ανάγκη τις ανθρώπινες σχέσεις και επαφές; Δεν 
έχουμε ανάγκη τη σταθερή δουλειά και την ανάλογη αμοιβή που θα σου 
επιτρέπει να ζεις μια φυσιολογική ζωή;; δεν έχουμε ανάγκη τον ελεύθερο 
χρόνο και μια ποιότητα ζωής;; δεν έχουμε ανάγκη από ένα καλό Δημόσιο 
σύστημα υγείας όπου μπορούν να έχουν πρόσβαση όλοι δωρεάν όταν το 
χρειαστούν;; δεν έχουμε ανάγκη από ένα καλό Δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα 
που να έχουν πρόσβαση όλοι με ίσες ευκαιρίες;; Μάλλον η άποψη του φίλου 
μου είναι καθαρά με τεχνοκρατική οικονομική ματιά…λόγω και της δουλειάς 
του, και αν δεν μπορούν οι ίδιοι οι άνθρωποι να καθορίσουν τις ανάγκες τους 
τότε ποιοι μπορούν;;; 
 Ο Μάρτιος πέρασε προσπαθώντας να προσαρμοστώ στη νέα 
κατάσταση, αλλά και μέσα από την προετοιμασία για το Πάσχα που ερχόταν. 
Εικόνες πρωτόγνωρες, απαγόρευση κυκλοφορίας, εκκλησίες κλειστές, 
νεκροταφεία κλειστά για αποφυγή συνωστισμού, λίγοι άνθρωποι στο δρόμο 
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κινούνταν βιαστικά και με μάσκες γάντια και κατεβασμένο το βλέμμα πήγαιναν 
με την απαραίτητη άδεια για καμιά επείγουσα δουλειά και μετά γρήγορα για το 
σπίτι. Δεν θυμάμαι ποτέ άλλοτε Μεγάλη εβδομάδα να μην κυκλοφορεί 
άνθρωπος στην πλατεία, ειδικά μετά το μεσημέρι, οι καφετέριες και τα 
εστιατόρια που έδιναν ζωή, ήταν κλειστά με τα τραπεζοκαθίσματα 
στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο, η εκκλησία κλειστή και η πόρτα του 
νεκροταφείου με αλυσίδα και λουκέτο. Αδιανόητο, ούτε και στο πιο εφιαλτικό 
σενάριο επιστημονικής φαντασίας, δεν θα μπορούσε κανείς να προβλέψει 
πως θα ερχόταν μέρες που δεν θα μπορούσε κάποιος να κάνει μια αξιοπρεπή 
κηδεία στον δικό του άνθρωπο ή δεν θα μπορούσε να ανάψει το καντήλι στο 
μνήμα της μάνας του, Μεγάλη Παρασκευή…  

 Η Πανωραία 
είχε μπει ήδη στο 
μήνα της. Η κοιλίτσα 
είχε μεγαλώσει 
αρκετά και η ίδια είχε 
αρχίσει να βαραίνει 
λίγο, αλλά και να έχει 
μια ιδιαίτερη 

συναισθηματική 
φόρτιση. Είχε μια 
αυξημένη εξάρτηση 
από μένα και μερικές 

φορές μια έκφραση φόβου και ανασφάλειας στη συμπεριφορά της. Λογικό, 
αυτό που της συνέβαινε ήταν πρωτόγνωρο και η ίδια η γέννα της προκαλούσε 
μια αγωνία. 
Βέβαια…ήταν 
όλα έτοιμα για 
τη μεγάλη ώρα, 
η ζεστή γωνιά 
έτοιμη, η 
άνοιξη είχε 
μπει για τα 
καλά με 
σχετικά 
υψηλές 
θερμοκρασίες, 
λουλουδάκια 
για τις ευχές, 
καλό φαΐ και προπάντων κάποιος για να την στηρίξει… «Μη φοβάσαι αγάπη 
μου όμορφη…όλα καλά θα πάνε…» της έλεγα όταν την έβλεπα να με κοιτάζει 
διερευνητικά… και αυτό την ηρεμούσε, έκανε τα χαζά της για να το παίξει 
δήθεν άνετη και εντελώς τυχαία αυτό συνοδευόταν από ένα αδέξιο 
παραπάτημα και ένα άγγιγμα της ουράς της… 
 Το Πάσχα πέρασε αυτή τη Μαύρη χρονιά της καραντίνας, ευτυχώς είχα 
εκείνη την περίοδο πολλή δουλειά στο κτήμα και περνούσα σχετικά ελεύθερα, 
χωρίς μάσκες και περιορισμούς. Ένα πρωί που ξεκίνησα για να φύγω, η 
Πανωραία δεν εμφανίστηκε στο πρωινό φαγητό. «η κατάσταση της απαιτεί 
λίγο ύπνο παραπάνω» σκέφτηκα… και της έβαλα παραπάνω κριτσινίδια μην 
ξυπνήσει και πεινάει. Άργησα να γυρίσω… βγαίνω για την μεσημεριανή 
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κονσερβούλα… «που είσαι μωρή;; έλα να φας…μεσημέριασε…» απάντηση 
δεν πήρα… «ποιος ξέρει που θα γυρίζει…» «εκτός και αν… λες;;» αλλά 
πάλι… «αν είχε γεννήσει… δεν θα εμφανιζόταν να φάει τίποτα να πάρει 

δυνάμεις… η έστω να πιει λίγο νερό;;» Έστησα αυτί μήπως ακούσω κανέναν 
ήχο μωρού να νιαουρίζει…τίποτα… εξάλλου…η φύση επιβάλει τα 
άτιμα…ενστικτωδώς με το που γεννιούνται τηρούν σιγή ιχθύος για να μην 

γίνουν στόχος των εχθρών τους…και 
προσπαθούν με κάθε τρόπο να 
«ριζώσουν» στον τόπο που 
γεννήθηκαν. Άλλοτε ενωμένα σαν μια 
γροθιά το ένα με το άλλο και άλλοτε 
γαντζωμένα με τα νυχάκια τους στο 
γρασίδι ή στο μαξιλάρι…τα 
άτιμα…τέτοια θέληση για ζωή… Δεν 
μπορούσα να επιμείνω περισσότερο 
μην την ανησυχήσω, αν ήταν 
εκεί…ήμουν σίγουρος πως με άκουσε, 
άλλωστε τα ιδιαίτερα διαμερίσματα της 
ήταν σχεδόν πάνω από το κεφάλι 
μου…για λόγους ασφαλείας… 
 Εκείνη τη μέρα δεν εμφανίστηκε 
καθόλου, ούτε καν για να πιει νερό… 

«να δεις που έχει γεννήσει το χαζό…» σκέφτηκα «και θα προσπαθεί να ζήσει 
αυτή την πρωτόγνωρη γι αυτήν κατάσταση και τη μεγάλη της ευτυχία 
φροντίζοντας τα μικρά της με αυταπάρνηση…» Αυτό βέβαια μου δημιούργησε 
και κάποια αγωνία… ήταν ικανή να «πεθάνει» από πείνα και δίψα για να μην 
αφήσει μόνα τους τα μικρά, παρόλο που η απόσταση ήταν πολύ μικρή…να 
κατέβει τουλάχιστον να φάει κάτι και να πιει λίγο νερό και με ένα σάλτο να 
βρεθεί πάλι κοντά τους. Εκτός και αν είχε εξαντληθεί τόσο που δεν μπορούσε 
ή κατέβαινε το βράδυ που δεν την έβλεπα εγώ… δεν το αποκλείω. Έπρεπε 
όμως να επιμείνω αν δεν είχε εμφανιστεί την επόμενη το πρωί… «ξέρω γω;;; 
αυτό είναι και χαζό… θα του κόψει πως πρέπει πρώτα αυτή να επιβιώσει για 
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να μπορέσει να φροντίσει και τα μικρά της;;» Άσε που θα πρέπει και να 
θηλάζει, οπότε οι ανάγκες για καλό φαΐ ήταν αυξημένες… 

 Έτσι, την άλλη μέρα 
το πρωί, βγήκα 
αποφασισμένος να την 
ψάξω.. «που είσαι μωρή;;; 
έλα να φας, να πιεις το γάλα 
σου…μην πάθεις τίποτα…» 
επέμεινα αρκετά είναι η 
αλήθεια, ήμουνα σχεδόν 
σίγουρος πως ήταν εκεί και 
είχε γεννήσει και με άκουγε. 
Μετά από λίγο… 
επιβεβαιώθηκα…. Ένα 

«ξεψυχισμένο» νιαου… και κάποια αναταραχή και βήματα στα ξύλα… και 
μετά νάσου τη… κουνιστή και 
λυγιστή… εμφανώς καταβεβλημένη 
και αδύναμη με ίχνη αίματος από τη 
γέννα στη γουνίτσα αλλά σαφώς 
ευτυχισμένη και ανακουφισμένη που 
όλα πήγαν καλά… κατέβηκε από τη 
φωλίτσα και ήρθε προς το μέρος μου. 
Με κοίταξε με μάτια ορθάνοιχτα και 
λαμπερά σαν να μου έλεγε… «είδες 
που φοβόσουν; Γέννησα και όλα 
πήγαν καλά…» και παραπατώντας 
από την εξάντληση ήρθε και 
χαϊδεύτηκε στα πόδια μου… «Έλα χαζό… να σου ζήσουν, να τα χαίρεσαι… 
άσε τα χάδια και έλα να φας τίποτα μην πέσεις κάτω από την πείνα…» Δεν το 
σκέφτηκε και πολύ και κατευθείαν στην κονσερβούλα μοσχαράκι κοκκινιστό με 
μπόλικη σαλτσούλα για την περίσταση και έπεσε με τα μούτρα…πρέπει να 

πείναγε πολύ. Αμέσως μετά 
χωρίς δεύτερη κουβέντα ήπιε και 
«έναν κουβά» νερό και 
κατευθείαν στο καθήκον… Τα 
μικρά περίμεναν να φάνε και αυτά 
με τη σειρά τους και δεν 
«συγχωρούσαν» καμία 
καθυστέρηση. Η ζωή της μετά τη 
γέννα είχε αλλάξει ριζικά. Οι 
προτεραιότητες είχαν αλλάξει 
άρδην… και η ίδια ζούσε μια νέα 
αλλά ωραία και πολύ ευτυχισμένη 
περίοδο της ζωής της. Την 

περίοδο της μητρότητας… Όσο για τα μικρά;;; τίποτα…άχνα.. μόνο φαΐ, ύπνο 
και ζεστή αγκαλίτσα… τα άτιμα… Πόσα να έκανε άραγε;; είναι όμορφα;; τι 
χρώμα έχουν;; άντε να μεγαλώσουν λίγο να εμφανιστούν και να γεμίσουν με 
τα παιχνίδια τους τον θαυμαστό κόσμο της αυλής… Είχα αγωνία και 
ανυπομονησία… αλλά δεν ήθελα να της τα μεταδώσω για να μην την 
αγχώσω…το έπαιζα «άνετος»…  
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Κεφάλαιο 6ο: Ένα πολύχρωμο μπουκέτο…  
 

Οι μέρες κυλούσαν όμορφα… Μάιος…τι υπέροχος μήνας…ζωηρός, 
χυμώδης, πολλές φορές βροχερός αλλά και ζεστός και υγρός, πράσινο…πολύ 
πράσινο και «ανθηρός». Γεμάτος μήνας και από αυτούς που εύχεσαι να 
ήσουν κάμπια. Χορταστικός…. Χορταίνεις άνοιξη και πολλές φορές λες πότε 
να φύγει επιτέλους για να έρθει το καλοκαιράκι. Λουλούδια παντού κάθε λογής, 
χορτάρι πολύ αλλά… και φιδάκια…ή σκορπιοί «γίγαντες»…μπρρρρ… 
ανατρίχιασα…  Άντε να κόψεις χορτάρια με αυτές τις συνθήκες. Κάθε λογής 
ζωύφιο μπορεί να σου εμφανιστεί και κυρίως οι οχιές που ζευγαρώνουν είναι 

πολύ επικίνδυνες 
αυτή την περίοδο. 
Δύο αρκετά 

«θρεμμένες» 
συνάντησα τις 
τελευταίες μέρες. 
Στο σπίτι βέβαια η 
ζωή κυλούσε ήρεμα, 
καθώς η Πανωραία 
ως αφοσιωμένη 
μανούλα στην 
ανατροφή των 
μωρών της 
περνούσε σχεδόν 
όλη τη μέρα μαζί 

τους. Μόνο για φαγητό κατέβαινε για να πάρει δυνάμεις και να πιει νερό, αλλά 
και να με συνοδεύσει μέχρι τον κάδο και μετά πάλι στο καθήκον. Τι μανούλα… 

Μερικές φορές έστηνα αυτί μήπως ακούσω τίποτα από τα ενδότερα, 
αλλά η ζωή εκεί ήταν εντελώς 
ήρεμη και απολύτως αθόρυβη. 
Πάντως ο μήνας πήγαινε 
προς το τέλος του και λογικά 
πλησίαζε ο καιρός τα 
ζουζουνάκια να κάνουν την 
εμφάνιση τους. Είχαν 
συμπληρώσει ήδη τον πρώτο, 
κάπως άχαρο, μήνα της ζωής 
τους και από μέρα σε μέρα θα 
άρχιζαν την εξερεύνηση του 
θαυμαστού γενναίου κόσμου 
στον οποίο η υπέροχη 
μανούλα τους τα έφερε.  

Οι μέρες και οι νύχτες 
της καραντίνας είχαν πλούσιες 
μουσικές «αποδράσεις». Η jazz είχε την τιμητική της. Κάτι που συγκινούσε 
ιδιαίτερα το «φιλοθεάμον» κοινό… Η Πανωραία δεν έχανε ευκαιρία, όποτε 
κατέβαινε για φαγητό ή για σωματική άσκηση (για να τεντωθεί) έπαιρνε και μια 
γεύση από το πλούσιο μουσικό πρόγραμμα. Ακούγονταν κομμάτια από 
δεξιοτέχνες τρομπετίστες και το σαξόφωνο είχε την τιμητική του. Ιδιαίτερα τις 
απογευματινές ώρες μέχρι να πέσει για καλά το σκοτάδι, καθώς η μέρα είχε 
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μεγαλώσει και αργούσε να νυχτώσει, υπήρχαν αρκετές και πιστές 
προσελεύσεις. Μία από τις πιο πιστές και διακριτικές παρουσίες ήταν αυτή 
μιας παλιάς γνώριμης φιγούρας, της Χιονάτης. Μια πρωταγωνίστρια ενός 
δράματος της προηγούμενης χρονιάς, όταν έζησε έναν μεγάλο έρωτα με τον 
Τούλη τον Λεβεντόγατο, έμειναν εδώ μαζί, έκαναν οικογένεια, πέρασαν 
καταπληκτικές εμπειρίες σ αυτό το πολυήμερο ταξίδι τους στον «γύρο των 
Καλαβρύτων» με αυτό το τραγικό τέλος για τον αγαπημένο της και τα μωρά 
τους. Από τότε ερχόταν πιο σπάνια και πιο πολύ για να με δει και να ακούσει 
jazz που την λάτρευε. Η μοίρα το είχε χτυπήσει αλύπητα αυτό το γατί. Είχε μια 
θλίψη αλλά και μια ευγένεια ζωγραφισμένη στο πρόσωπο του και πάντα 
προσπαθούσε να είναι όσο γίνεται πιο διακριτικό.  

Η ζωή όμως είναι πιο 
δυνατή από τον θάνατο και 
αυτό της έδωσε το κουράγιο 
να θέλει να συνεχίσει. 
Γνώρισε ξανά τον έρωτα, με 
την ανάμνηση βέβαια πάντοτε 
της μεγάλης της αγάπης. 
Έμεινε έγκυος και τις μέρες 
αυτές θα έφερνε στον κόσμο 
τα μωρά της. Αυτό ίσως την 
έκανε πιο ευαίσθητη και ίσως 
πιο ευσυγκίνητη. Για αυτό και 
γω φρόντιζα όταν ερχόταν να 
έχω πιο ειδικά επιλεγμένα 
τραγούδια που πολλές φορές 
χαιρόμουν να της τα 
αφιερώνω. Αγαπούσε 
ιδιαίτερα το «summertime» 
του George Gershwin σε 

εκτέλεση του Charlie Parker "Summertime" Charlie Parker - YouTube αλλά 
και του μοναδικού Olivier Franc Wynton Marsalis Orchestra - Summertime 
(performed by Olivier Franc) - HQ - YouTube με την ιδιαίτερη ερμηνεία του με 
το soprano σαξόφωνο του. Τρελαινόταν να τα ακούει και δεν τα χόρταινε όσες 
φορές και αν τα έβαζα. Το ίδιο και εγώ… Τα απογεύματα του Μαΐου 
συμπληρώνονταν επίσης από τα ακούσματα Jazz του εκπληκτικού δεξιοτέχνη 
της τρομπέτας Wynton Marsalis Wynton Marsalis Jazz in Marciac 2009 (Part 
2) - YouTube . Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα σε γάτες και ανθρώπους… 

Μετά από λίγες μέρες γέννησε και η Χιονάτη και οι επισκέψεις της είχαν 
περιοριστεί στις απολύτως απαραίτητες. Ερχόταν συνήθως την ώρα του 
μεσημεριανού φαγητού και καθόταν διακριτικά μέχρι να φάει η Πανωραία, ως 
οικοδέσποινα, και με κοίταζε στα μάτια μέχρι να της κάνω νόημα να φάει και 
αυτή. Ποτέ δεν είχε «ορμήσει», όσο και αν πεινούσε, χωρίς να έρθει η σειρά 
της. Ήξερε πολύ καλά τους κανόνες και με τίποτα δεν ήθελε να με φέρει σε 
δύσκολη θέση. Τι ευγένεια… Πως θα είναι άραγε τα μικρά της; Θα της 
μοιάζουν τουλάχιστον στον χαρακτήρα; Θα έχουν λεπτούς τρόπους; Αλλά και 
την αγάπη για τη μουσική που έχει η μητέρα τους; Ή θα πάρουν τη λεβεντιά 
και τον αυθορμητισμό του μπαμπά;; θα δείξει… σε έναν με δύο μήνες… στην 
καρδιά του καλοκαιριού θα πάρω την απάντηση. Άλλωστε δεν είναι και πολύ 
μακριά το σπίτι τους, δίπλα είναι… και φαντάζομαι θα θελήσουν να 
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επισκεφτούν το μέρος που η μάνα τους πέρασε τα νεανικά της χρόνια και 
έζησε έναν μεγάλο έρωτα. 

Ο Μάιος έφτασε στο τέλος του. Επιτέλους…και την πολλή Άνοιξη 
κάποια στιγμή αρχίζεις να την βαριέσαι. Αύριο μπαίνει ο Ιούνιος, ο πρώτος και 
για μένα ο καλύτερος μήνας του καλοκαιριού. Μεγάλη μέρα, καθαρός ουρανός, 
όχι πολλή ζέστη ακόμη, αργεί να νυχτώσει και τα βράδια πολύ ευχάριστα για 
να βγαίνεις ή να κάθεσαι έξω. Η θάλασσα, αν και λίγο δροσερή, είναι τόσο 
ήρεμη και καθαρή που δεν την χορταίνεις. Ο καλύτερος μήνας για να 
ταξιδεύεις ή για μικρές αποδράσεις και βόλτες εντός ή εκτός αττικής…τότε 
που ζούσαμε… 

Την 1η Ιουνίου 2020 το πρωί, όταν βγήκα για να βάλω φαγητό και νερό, 
βρήκα την Πανωραία να έχει ξυπνήσει ήδη και να με περιμένει. Εξάλλου είναι 
πολύ όμορφα το καλοκαιράκι να ξυπνάει κανείς νωρίς το πρωί και να 
αισθάνεται την πρωινή δροσιά και τα αρώματα του καλοκαιριού. Σήμερα όμως 
είχε μια υπερκινητικότητα (όχι πως πριν δεν είχε…). Μια αγωνία, πότε 
κοιτούσε εμένα και πότε προς τη φωλιά της. «Να δεις που θέλει να τα βγάλει 
έξω» σκέφτηκα. «Φώναξε τα μωρή» της λέω… «πρέπει σιγά σιγά να 
αρχίσουν να βγαίνουν, για να συνηθίσουν» Με κοίταξε, σαν να μου έλεγε… 
«αυτό προσπαθώ να κάνω» και άρχισε ένα ιδιαίτερο νιαούρισμα… «νιααουου 
αουου… νιαουουου αουουαουου…» (ελάτε…μη φοβάστε…είμαι εγώ 
εδώ…ελάτε.. τι κάνετε τόση ώρα;;)  όπως κάνουν οι μαμάδες γάτες όταν 
θέλουν να καλέσουν τα μωρά τους… Προσπαθούσα να ακούσω αντιδράσεις. 
Τα άτιμα… με είχαν πάρει είδηση πως ήμουνα από κάτω και έπαιζαν 
κρυφτούλι. Μέχρι που κάποια στιγμή με την άκρη του ματιού μου είδα μια 
«σκιά» να κινείται… «που είστε βρε χαζά…» τους λέω «Μπουμπούνες… 
ελάτε έξω» Δεν πέρασε πολλή ώρα και άκουσα αναβρασμό από μέσα… σαν 
«ποδοβολητά», μια έντονη κινητικότητα και συνωστισμό…θα έλεγα και 

ξαφνικά…μέσα από τη σχισμή της φωλιάς σους, κάτι σαν το μπαλκόνι τους, 
ένα πολύχρωμο «μπουκέτο» έκανε την εμφάνιση του. Ένα μπουκέτο από 5 
πανέμορφα γατάκια με όλα τα χρώματα του φάσματος, σαν ζωγραφιές 
βγαλμένες από παραμύθι, στριμώχτηκαν το ένα δίπλα στο άλλο, με τα 
ματάκια ορθάνοιχτα και το καθένα με την έκφραση που θα το χαρακτήριζε 
από δω και πέρα, για να δουν τον παράδεισο τους, τον έξω κόσμο, το φως 
του καλοκαιριάτικου ήλιου αλλά και αυτή την περίεργη φωνή και φιγούρα που 
άκουγαν από τότε που γεννήθηκαν και ήταν διαφορετικά από αυτά της μάνας 
τους. Να σας τα παρουσιάσω λοιπόν… από αριστερά προς τα δεξιά… Η 
Ουρανία (με αυτό το αγνό βλέμμα προς τον ουρανό και την άσπρη γουνίτσα, 
σχεδόν ίδιο η μάνα του), Η Μελάνθη (το μελανουράκι αυτό με την 



 22 

συνοφρυωμένη φατσούλα), Η Ξανθίππη (το ξανθογκρίζο αυτό κουκλί μου με 
το σπινθηροβόλο βλέμμα), Ο Φέακος (ο γκριζούλης, ο λεβεντάκος μου με το 
αθώο γεμάτο απορία βλέμμα του) και…ποια άλλη;; η Ευτέρπη (το όμορφο και 
καλοσυνάτο αυτό πολύχρωμο γατάκι ).  

Είναι ένα πολύχρωμο μπουκέτο από γατάκια που έκανε την εμφάνισή 
του την πρώτη ημέρα του καλοκαιριού, για να μου ευχηθεί «Καλό μήνα και 
καλό καλοκαίρι» και να ανιχνεύσει τον «θαυμαστό» κόσμο που τα περιμένει 
να τα αγκαλιάσει. Αγάπες μου όμορφες.. να ζήσετε… 
 
 
Κεφάλαιο 7ο: Τα πρώτα βήματα προς την ελευθερία… 
 
 Οι πρώτες μέρες ήταν λίγο δύσκολες. Αυτός ο νέος κόσμος που είχαν 
ανακαλύψει οι γενναίες φατσούλες μου, φάνταζε υπέροχος από τη μια αλλά 
με πολλές δυσκολίες και εμπόδια από την άλλη. Ένα από τα βασικά εμπόδια 
ήταν η μάντρα που θα έπρεπε να κατέβουν για να προσεγγίσουν την 
«τραπεζαρία», εκεί που η μάνα τους αλλά και διάφοροι καλεσμένοι όπως η 
Χιονάτη, ο Ιερομνήμων και πιο σπάνια η Μπιρμπίλω γεύονταν τους 
νοστιμότατους μεζέδες. Παρακολουθούσαν βέβαια αφ’ υψηλού… όλο αυτό το 
τελετουργικό και αναζητούσαν τρόπο να κατέβουν. Υπήρχε αναβρασμός εκεί 
ψηλά. Πήγαιναν από δω πήγαιναν από κει… κοιτούσαν προς τα κάτω… 
Ύψος δυσθεώρητο γι αυτά τα μικρά πλασματάκια με την όρεξη για ζωή και για 
εξερεύνηση κάθε γωνιάς του νέου κόσμου που είχαν ανακαλύψει. Ποιο θα 
τολμούσε πρώτο να κάνει το μεγάλο «άλμα»;;; 
 Η Πανωραία έκανε ότι μπορούσε, επέμενε να τα καλεί μ αυτό το 
χαρακτηριστικό νιαούρισμα, γιατί ήξερε πως για να επιβιώσουν έπρεπε να 
μπορούν να κατεβαίνουν για φαγητό και νερό, για κίνηση και παιχνίδι στον 
κήπο που θα τους έδινε τις δεξιότητες να αναζητούν τροφή αλλά και να 
ικανοποιούν τις σωματικές τους ανάγκες. Έπρεπε να βοηθήσω και γω σ αυτή 
την κρίσιμη μετάβαση. Η καλή και θρεπτική διατροφή θα τα δυνάμωναν για να 
μπορούν να κατέβουν. Άλλωστε ήταν τόσο αδύνατα ακόμη, όσο και αν τα 
θήλαζε η μάνα τους. Πλέον οι ανάγκες είχαν αυξηθεί και σε λίγο, όσο και αν 
προσπαθούσε, δεν θα μπορούσε να αντεπεξέλθει η Πανωραία. Αφού 
φοβόντουσαν να κατέβουν έπρεπε να τους βάζω εγώ την κονσερβούλα τους 
εκεί πάνω στη μάντρα. Την πρώτη φορά που τους την έβαλα στο πιατάκι, 
όπως ήταν φυσικό τρόμαξαν λίγο και κρύφτηκαν για καλό και για κακό. Το 
άφησα και απομακρύνθηκα λίγο. Δεν άργησε να εμφανιστεί η Ξανθίππη για 
να δει τι ήταν αυτό το περίεργο που τους είχα αφήσει. Το μύρισε, το 
περιεργάστηκε και έκοψε την πρώτη δαγκωσιά… Άρχισε να μουγκρίζει… 
μμμμμμμμ….. έφτασε…ποιος άλλος;; ο Φέακος. Κόβει και αυτός μία… 
Μουγκρίζει κι αυτός.. και πέφτουν και τα δύο με τα μούτρα. Η πρώτη τους 
κονσερβούλα… «Σαν νάναι καλό…» σκέφτηκαν… και σε λίγο πλάκωσαν και 
τα υπόλοιπα και έπεσαν και αυτά στη «μάχη» Οι δαγκωσιές και τα μουγκρητά 
πήγαιναν και έρχονταν. Όπως και το σπρώξιμο για μια προνομιακή θέση 
γύρω από το πιάτο ή μέσα σ αυτό, πάνω στα στενά όρια του μαντρότοιχου.  
Τότε ήταν και η ιδανική ευκαιρία που ποτέ δεν άφηνα να πάει χαμένη, να 
χαϊδέψω κανένα αυτάκι χωρίς να έχω καμία αντίδραση…  
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Το πρώτο θύμα ο 
Φέακος, που ήταν και το 
πιο αδύναμο από τα πέντε, 
βρέθηκε να πέφτει και να 
προσγειώνεται βέβαια με 
τα τέσσερα κάτω στο 
πλακόστρωτο της αυλής. 
«Αυτό ήταν;;» σκέφτηκε… 
«σιγά το δύσκολο…» Μόνο 
που οι υπόλοιποι πάνω 
έτρωγαν μανιωδώς και σε 
λίγο δεν θα είχε μείνει 
τίποτα. Γι αυτό δεν 
αντιστάθηκε καθόλου όταν 
το έπιασα για να το 
ανεβάσω πάλι επάνω. Με 
κοίταξε σαν να ήθελε να με 
ευχαριστήσει και 
κατευθείαν στο πιάτο για να 
φάει ότι προλάβαινε. Από 

τότε είχε αρκετές πτώσεις, στις οποίες ένοιωθε άνετα γιατί είχε την εμπειρία 
και την σιγουριά πως θα το ξαναανεβάσω πάλι, αλλά ακόμη δεν είχε τις 
δυνάμεις να το κάνει συνειδητά. Δεν άργησε όμως αυτό να το κάνει η 
Ξανθίππη και μάλιστα με μεγάλη άνεση θα έλεγα. Την επόμενη μέρα νάσου 
τη… με τα νυχάκια…σιγά σιγά…πήδηξε στη γλάστρα και από εκεί κάτω…στο 
πλακόστρωτο… και με την ουρίτσα σηκωμένη και μεγάλη αυτοπεποίθηση, 
περιεργαζόταν ότι υπήρχε εκεί γύρω. Ακολούθησε μετά από καμιά μέρα και ο 
Φέακος, συνειδητά πλέον. Άλλωστε αυτός ήξερε καλά τον χώρο. Η Τεχνική 
του έλειπε και του την έδειξε η πρωτοπόρος Ξανθίππη. Η επόμενη ήταν η 
Ευτέρπη και μετά από λίγο η Ουρανία. Αυτά άρχισαν να τρώνε πλέον 
κανονικά μαζί με την μάνα τους, να παίζουν και να κυνηγιούνται στην αυλή, να 
σκαρφαλώνουν σε γλάστρες και δεντράκια…χαμός γινόταν…  

Η Μελάνθη φοβόταν να κατέβει. Μάλλον είχε υψοφοβία…πήγαινε να 
κάνει αυτό που έκαναν και τα άλλα, κοίταζε από πάνω, έβαζε το χέρι στο 
φρύδι για να δει καλύτερα…τίποτα. Και η μάνα της αλλά και εγώ 
προσπαθούσαμε να την ενθαρρύνουμε, πήγαινε να κάνει το βήμα, αλλά 
τίποτα. Μόλις πήγαινα να το πιάσω για να το βοηθήσω να κατέβει, μάλλον 
φοβόταν, έκανε πίσω και μου έκανε «χχχχχχχχ…» μια σταλιά γατί… 
«χχχχχχχχ…» που θα μπορούσε να ξαπλώσει άνετα πάνω στην ανοιχτή 
παλάμη μου. Άκου «χχχχχχχχ…» Μέχρι που άρχισα να της κάνω και γω 
«χχχχχχχ…» για να καταλάβει πως από μόνο του αυτό δεν λύνει κανένα 
πρόβλημα. Αυτό κράτησε περίπου μια εβδομάδα, οπότε για να μην μένει 
νηστικό, αναγκαζόμουν να της πηγαίνω ξεχωριστά στο δικό της πιάτο να φάει 
για να δυναμώσει κι αυτή. Έτρωγε και μετά καθόταν και κοίταζε μελαγχολικά 
από εκεί πάνω ψηλά τα άλλα που ξεσάλωναν στην αυλή. Πολλές φορές τα 
αδελφάκια της ανέβαιναν για να της κάνουν παρέα και να την παρακινήσουν 
να κατέβει και αυτή… αλλά μάταια. Όλο και πιο πολύ έδειχνε να κλείνετε στον 
εαυτό της. Αυτό με ανησύχησε πολύ και άρχισα να σκέφτομαι την λύση ενός 
καλού γατοψυχολόγου. Έπρεπε να την βοηθήσω χωρίς καμιά άλλη 
καθυστέρηση. Τα άλλα μέσα σ αυτή την εβδομάδα είχαν εμφανή 
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διαφοροποίηση στην ανάπτυξη και την εξέλιξη τους γενικότερα και μπροστά 
τους η Μελάνθη έδειχνε μια καθυστέρηση. Έτσι, χωρίς δεύτερη σκέψη, την 
ώρα του φαγητού φόρεσα ένα γάντι εργασίας, για καλό και για κακό…ποτέ 
δεν ξέρεις… ήταν και άγριο αυτό… «χχχχχχχ…» του πλησιάζω το πιάτο και 
εκεί που έπεσε με τα μούτρα να τρώει… «κτινννν» του δίνω μία με τα 
δάκτυλα… και κάνει μια ωραία πτήση και προσγειώνεται με τα τέσσερα 
φυσικά, κάτω εκεί που έτρωγε η Πανωραία με τα υπόλοιπα στο 
αλουμινόχαρτο και μάλιστα πήρε και αυτή θέση στο μόνο κενό που υπήρχε. 
Όλα γύρισαν και με κοίταξαν με απορία γιατί δεν είχαν καταλάβει ακριβώς τι 
είχε συμβεί. Το ίδιο και η Μελάνθη, και αμέσως μετά συνέχισαν να τρώνε. Η 
Μελάνθη… μετά από λίγο , όταν συνειδητοποίησε τι της είχε συμβεί, την 
έπιασε πανικός… και με τον τρόμο ζωγραφισμένο στα μάτια της, άρχισε με τα 
νυχάκια να σκαρφαλώνει αγωνιωδώς για να ξαναβρεθεί στη σιγουριά της 
μάντρας. Πήγα να την βοηθήσω…αλλά…εκεί αυτή… «χχχχχχχχ….» με 
επέτρεψε… «τι νομίζεις πως δεν μπορώ;; απλά…δεν θέλω…». Τα κατάφερε 
το θηρίο… ανέβηκε και τρύπωσε στην αποθήκη να ξελαχανιάσει, εμφανώς 
όμως ικανοποιημένη μέσα της. Δεν το έδειχνε, πάντα έκρυβε πίσω από την 
συνοφρυωμένη φατσούλα τα συναισθήματα της, αλλά από μένα δεν 
μπορούσε πλέον να κρυφτεί. Μετά από λίγο, ανακουφισμένη βγήκε και με 
κοίταζε. Μου φάνηκε πως μου χαμογελούσε. Αυτό ήταν …είχε θεραπευτεί, 
είχε ξεπεράσει την υψοφοβία και εγώ είχα γλιτώσει τα λεφτά για τον 
γατοψυχολόγο. Τουλάχιστον οι όποιες γνώσεις ψυχολογίας είχα έπιασαν 
τόπο…και με τη σειρά μου της χαμογέλασα και εγώ… Από τότε; Περιττό να το 
πω… πάνω κάτω συνέχεια έκανε ότι μπορούσε να καλύψει το κενό όσο πιο 
γρήγορα μπορούσε. Δεν έβαζε κώλο κάτω. Πρώτη στο κάλεσμα για φαγητό, 
πρώτη στο παιχνίδι, πρώτη στο σκαρφάλωμα στα δεντράκια αλλά και πρώτη 
στη χαλάρωση… Είχε ηρεμήσει πλέον και αυτό την βοήθησε κα κόψει και 
αυτό το ιδιότυπο «χχχχχχχχ…..» Πόσο μου έλειψε αυτό…που άρχισα να της 
το κάνω εγώ όταν την έβλεπα να με κοιτάζει στα μάτια… Το χρυσό μου… 

Μετά από αυτό, η Μελάνθη 
έτρεφε μια ιδιαίτερη αδυναμία 
προς εμένα, παρόλο που 
εξακολούθησε να μου κάνει 
«χχχχχχχ….» όταν την πλησίαζα, 
γιατί ήξερε πως μου άρεσε αλλά 
και γιατί αυτό ήταν κάτι εντελώς 
δικό μας… ας πούμε ένας 
ιδιαίτερος κώδικας επικοινωνίας… 
«χχχχχχ…» της έκανα και γω… 
και ήταν τόσο ευτυχισμένη… Κατά 
τα άλλα, είχε γίνει το επίκεντρο της 
παρέας, εκδηλώνοντας όλη της 
την ενέργεια στο παιχνίδι με τα 
αδέλφια της αλλά και την 
Πανωραία που ζούσε και αυτή 
μαζί τους μια δεύτερη νεότητα. 
Μαζί στο παιχνίδι, μαζί στο 

σκαρφάλωμα στα δέντρα, αλλά και στην εκπαίδευση τους στο κυνήγι. Τα 
μάθαινε πώς να πιάνουν το ένα το άλλο και να κυλιούνται, πώς να κρύβονται, 
αλλά και με ζωντανή επίδειξη κυνηγιού ποντικιών, πουλιών, εντόμων και 
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άλλων τινών, αλλά και πως πρέπει να κρατάνε ένα κόκαλο ή άλλον σημαντικό 
μεζέ για να μη τους το πάρει άλλος. Έτσι κύλησε ο Ιούνιος με αλματώδη 
βελτίωση και δέσιμο της ομάδας σε όλα τα επίπεδα, με τις γλάστρες, τους 
θάμνους και τα δεντράκια της αυλής να δυσανασχετούν ελαφρώς…αλλά 
ευτυχώς ήταν για καλό σκοπό… 

Ο Ιερομνήμων, ο οποίος το 
τελευταίο διάστημα ερχόταν 
ανελλιπώς, είχε αναλάβει την υψηλή 
επιστασία και τον ρόλο του αρχηγού, 
θέτοντας τον εαυτό του στην 
υπηρεσία της Πανωραίας και των 
μικρών θηρίων της. Ο ίδιος αρέσκεται 
να κυκλοφορεί χειμώνα καλοκαίρι με 
καμηλό γουνάκι και ασορτί καλτσούλα. 
Εποπτεύει το χώρο σιωπηλός από 
την κολώνα στη γωνία της μάντρας. 
Ευγενής, επιβλητικός και 
προστατευτικός με τα μικρά... ένας 
άξιος αντικαταστάτης του μακαρίτη 
του Τούλη. Και το βασικότερο είναι 
πως ήταν πολύ αγαπητός και 
αποδεκτός από τα μικρά και ιδιαίτερα από την Μελάνθη, που ήταν πιο 
απαιτητική στις σχέσεις της. 
 
 
 
Κεφάλαιο 8ο: Αρχαία μονοπάτια… 
 
 
 Οι μέρες κυλούσαν όμορφα. Μέρες καλοκαιριού, γεμάτες φως. Έχει 
μπει ήδη ο Ιούλιος, η καρδιά του καλοκαιριού, η καλύτερη εποχή για τα 
γατάκια να μεγαλώνουν απολαμβάνοντας τον καλό καιρό μέσα στην τρελή 
χαρά και το παιχνίδι στη δροσιά του κήπου. Πρωί πρωί ξεκινούσαν οι 
δραστηριότητες, μετά το πρωινό γαλατάκι και μερικές μπουκιές κριτσινίδια για 
το ξύπνημα. Η πρώτη αγαπημένη τους δραστηριότητα ήταν η διάβαση-
εξερεύνηση του φαρασιού. Επιδέξιο θεωρείτο εκείνο που κατάφερνε να 
περάσει κάτω από το φαράσι και μάλιστα με μεγάλη ταχύτητα χωρίς να το 
ρίξει. Μερικές φορές, όταν υπήρχε συνωστισμός ποιο θα περάσει πρώτο, το 
φαράσι έπεφτε και με τον χαρακτηριστικό του ήχο με ειδοποιούσε πως εκεί 
έξω γινόταν χαμός και σχεδόν πάντα ενστικτωδώς κοιτούσα για να εντοπίσω 
τον ατζαμή ή το αγουροξυπνημένο που συνήθως δεν ήταν άλλοι από τον 
Φέακο ή την Μελάνθη. 
 Στη συνέχεια άρχιζε η περιήγηση στις γλάστρες, κυρίως για να 
εντοπίσουν ποια είχε τις σωστές προδιαγραφές για έναν υπνάκο μόλις θα 
άρχιζε η ζέστη κατά τις 11 με 12 το μεσημέρι. Συγκεκριμένα μελετούσαν το 
μέγεθος, την θέα, την υγρασία, αν είχε μέσα λουλούδι ή δεντράκι, αν 
χωρούσαν 2,3 ή 4 μαζί ή και παραπάνω, μέχρι που άρχιζαν τα πειράγματα 
και ακολουθούσε το κυνηγητό στον κήπο. Εκεί η αγαπημένη τους 
δραστηριότητα ήταν η αναρρίχηση σε θάμνους και δεντράκια και υπήρχε 
μεγάλος συναγωνισμός ποιος θα καταλάβει την κορυφή πρώτος. Τα καημένα 
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τα δεντράκια, έγερναν τα κλαδιά τους από τα κάπως βαριά «λουλούδια» που 
κρέμονταν από αυτά και που είχαν αρχίσει να αναπτύσσονται με το καλό 
φαγητό και το παιχνίδι. Ακολουθούσε κυνηγητό, κρυφτό και αιφνιδιασμός του 
αντιπάλου, πάλη με άφθονο δάγκωμα, ξύσιμο νυχιών σε κανέναν κορμό για 
παν ενδεχόμενο και αφού έφταναν στα όρια της εξάντλησης, με ελαφρά 
πηδηματάκια (δήθεν τυχαία) όδευαν στην γλάστρα που είχαν (προ) εντοπίσει 
για χαλάρωση και έναν καλό υπνάκο.  
 Φυσικά καλοκαίρι δεν νοείται χωρίς Επίδαυρο και παρά την πανδημία 
που ευτυχώς είχε υποχωρήσει λίγο λόγω καλοκαιριού αλλά τα μέτρα 
παρέμεναν, όπως μάσκες, αντισηπτικά, γάντια, μακριά και αγαπημένοι και 
άλλα τινά, οι ετοιμασίες είχαν αρχίσει. Η παρέα είχε συγκροτηθεί, η 
ημερομηνία είχε κλειδώσει εκεί προς το τέλος Ιουλίου, τραγωδία οπωσδήποτε 
για να επέλθει η «κάθαρση» και υπήρχε η ιδανική (για την περίσταση) 
παράσταση «Πέρσαι» του Αισχύλου (472 π.χ) και όπως όλα έδειχναν θα ήταν 
μια καταπληκτική παράσταση πολλά υποσχόμενη. Οι συνεννοήσεις για τα 
δωμάτια έγιναν, αν και το πιο δύσκολο στις μέρες μας είναι να καταφέρεις να 
συντονίσεις την παρέα και να συμφωνήσουν όλοι στην ίδια ημερομηνία. 
Τελικά αυτό (το πιο δύσκολο) έγινε και τα δωμάτια κλείστηκαν σε ένα 
καταπληκτικό ξενοδοχείο δίπλα στη θάλασσα στην παλιά Επίδαυρο. Ο 
ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου ένας νέος άνθρωπος, με εξέπληξε με την 
εμπιστοσύνη που μου έδειξε, προτείνοντας μου ο ίδιος να μου κρατήσει τα 
δωμάτια χωρίς προκαταβολή. Αυτό είχα να το ακούσω πάρα πολλά 
χρόνια…και με συγκίνησε πολύ περισσότερο που ήταν από έναν νέο 
άνθρωπο. «Λες η πανδημία να αλλάξει λίγο τα πράγματα προς το καλύτερο» 
σκέφτηκα «ή είναι θέμα παιδείας και οικογενειακής παράδοσης» ή και τα 
δύο… όπως αποδείχτηκε αργότερα κατά την διαμονή μας εκεί… Τα εισιτήρια 
για την παράσταση είχαν βγει και ήταν όλα έτοιμα για την μικρή αυτή 
καλοκαιρινή απόδραση στα αρχαία μονοπάτια «στα άγια χώματα» που ίσως 
να ήταν και η μοναδική γι αυτό το καλοκαίρι εν μέσω του τυφώνα αυτής της 
άγριας κατάστασης της πανδημίας… 
 Η μεγάλη μέρα είχε έρθει. Τα γατάκια το είχαν καταλάβει πως θα 
έφευγα, αλλά δεν ανησύχησαν αφού τους είπα πως θα γύριζα γρήγορα. Τους 
άφησα μπόλικα κριτσινίδια να περάσουν και νεράκι άφθονο τρεχούμενο, 
καλοκαίρι ήταν…μια χαρά θα περάσουν, ούτε που θα καταλάβουν πως θα 
περάσουν οι μέρες. Η μέρα ήταν φωτεινή, καλοκαιρινή και ζεστή τόσο όσο 
χρειάζεται για να αναδυθούν οι μυρωδιές του πεύκου και του σπάλαθρου, που 
μαζί με την υγρασία και την αλμύρα της θάλασσας, κάνουν μαγευτική την 
διαδρομή προς το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου μια ιερή μυσταγωγία. Είναι 
ολόκληρη η διαδρομή από την στιγμή που βγαίνεις από την εθνική στον ισθμό 
μέχρι το αρχαίο θέατρο που έχει κάτι το ξεχωριστό. Νοιώθεις αυτό το δέος 
που σου προκαλεί η πορεία σ αυτά τα αρχαία μονοπάτια, στα «άγια χώματα» 
όπως τα λέω, και μόνο με τη σκέψη πως εδώ και χιλιάδες χρόνια την ίδια 
διαδρομή ακολουθούσαν άνθρωποι από κάθε γωνιά για να επισκεφτούν το 
Ασκληπιείο και να παρακολουθήσουν μια παράσταση στο θέατρο της 
Επιδαύρου και να θεραπεύσουν το σώμα και την ψυχή τους. Βέβαια δεν είχε 
πανσέληνο, κάτι που θα ήταν το ιδανικό, αλλά η μέρα ήταν τέλεια και η 
παράσταση «Πέρσες» στο αρχαίο θέατρο πολλά υποσχόμενη.  
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 Η παρέα παλιά και δοκιμασμένη σε τέτοιες «εξορμήσεις» δεν θα 
υπήρχε πρόβλημα ως προς αυτό. Ανυπομονούσαμε να φτάσουμε πριν το 
μεσημέρι στο ξενοδοχείο, να δούμε τον χώρο, να τακτοποιηθούμε, να 
προλάβουμε να κάνουμε και ένα μπανάκι μια και η μέρα ήταν ζεστή, 
κατακαλόκαιρο, να πάρουμε μια ανάσα και να συζητήσουμε τα σχετικά με το 
έργο και την παράσταση, τους συντελεστές και τις αναμνήσεις μας από 
παλιότερες παραστάσεις. Ήταν, με αφορμή το μπανάκι, μια καλή ευκαιρία για 
«ζέσταμα», για χαλάρωση και για να βρεθούμε σ αυτή την κατάσταση που θα 
μας επέτρεπε να παρακολουθήσουμε ευδιάθετοι και με μεγάλη προσμονή την 
παράσταση. Το ξενοδοχείο και ο υπεύθυνος ήταν η πρώτη έκπληξη που μας 
περίμενε. Ένας χώρος ιδανικός στο καλύτερο σημείο της παλαιάς Επιδαύρου, 
δίπλα στη θάλασσα, στο ωραιότερο μέρος του μικρού λιμανιού, με 

απεριόριστη θέα και πολύ 
πεύκο, ενώ δίπλα, πολύ 
κοντά ήταν μια καταπληκτική 
παραλία που μπορούσες να 
πας με τα πόδια και να 
βρεθείς ανάμεσα στα πεύκα 
που έφταναν μέχρι τη 
θάλασσα. Επίσης στο 
ξενοδοχείο λειτουργούσε μια 
καταπληκτική οικογενειακή 
ταβέρνα με καλά φαγητά και 
εξυπηρέτηση, ενώ 
τηρούνταν με ευλάβεια τα 
μέτρα προστασίας, αν και 
τους καλοκαιρινούς μήνες 

δεν υπήρχε ιδιαίτερο πρόβλημα με τον ιό και γενικά υπήρχε μια χαλαρότητα. 
Δεν υπήρχαν ιδανικότερες 
συνθήκες για να ζήσουμε 
αυτά που θέλαμε μέσα σ 
αυτή τη σύντομη 
παραμονή μας εδώ. Δεν 
έχασα βέβαια την ευκαιρία 
να επισημάνω στον νεαρό 
ιδιοκτήτη την ευχάριστη 
έκπληξή μου για την 
εμπιστοσύνη του να μας 
κρατήσει δωμάτια χωρίς 
καμία προκαταβολή, κάτι 
που είχε να μου συμβεί 
εδώ και πολλά πολλά 
χρόνια και να τον 
ευχαριστήσω γι αυτό και για την πολύ καλή εξυπηρέτηση. «είμαστε μια μικρή 
οικογενειακή επιχείρηση» μου είπε «και εμπιστευόμαστε τον πελάτη». 
Μπράβο του!!! Μήπως αυτό είναι ελπιδοφόρο μήνυμα; Μήπως είναι μια νέα 
αντίληψη, που έρχεται όμως από παλιά, περί τουριστικών υπηρεσιών, 
φεύγοντας από την εποχή της «αρπαχτής», τότε που χρυσοπλήρωνες το 
προπαρασκευασμένο γεμιστό μπιφτέκι σε νησιά πολυτελείας και τα 
προβλήματα που σου προκαλούσε στο στομάχι μαζί με τα ποτά «μπόμπες» 
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και τα «πολυτελή δωμάτια» μεζονέτες που στον πάνω όροφο ανέβαινες την 
κοτετσόσκαλα με την όπισθεν για να μην χτυπήσει το κεφάλι σου, εκεί που 
φημίζεται για το ηλιοβασίλεμα, που όμως μόνο με το κιάλι το έβλεπες… ή να 
συγκατοικούσες με κανένα χαριτωμένο ποντικάκι…  

Μήπως είναι μια νέα στροφή στον τουρισμό, προς κάτι πιο ποιοτικό, 
αυτό που παλιά λέγαμε «φιλοξενία» αντί του εισαγόμενου μπατιροτουρισμού 
που θυμίζει αυτόν που επιζητούσε ο Φαίδων Γεωργίτσης με τον Χρόνη 
Εξαρχάκο στην ταινία «Γοργόνες και Μάγκες» που ρήμαξαν τους κεφτέδες… 

να νοικιάζεται κάθε 
ποντικότρυπα ως 
«τουριστικό κατάλυμα», 
να καταναλώνουν μόνο 
μια «Greek salad» να 
μπεκροπίνουν όλη νύχτα 
και να ξερνάνε παντού, 
αλλά εμείς…εκεί… 
«Welcome to Greece» 
και δώστου υπόκλιση…, 
«φέρνουν το συνάλλαγμα 
και δημιουργούν θέσεις 
εργασίας» (γκαρσόνια, 
καθαρίστριες, καμαριέρες 
των 300 ευρώ και 
απασχόληση για κανένα 

τρίμηνο-πεντάμηνο και σουβλάκι…πολύ σουβλάκι…) Ο Έλληνας βέβαια μόνο 
με κανένα πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, γιατί τα λεφτά δεν φτάνουν να 
πας μόνος σου, ιδιαίτερα τους μήνες αιχμής, θα σε «γδάρουν» αν κάνεις το 
λάθος να κλείσεις μόνος σου και το πολύ να μείνεις καμιά βδομάδα, εκτός και 
αν κάνεις κράτηση μέσω «Λονδίνου» οπότε θα σου έρθει σε πολύ οικονομική 
τιμή. Πάντως, οι έξυπνοι, όπως ο νεαρός που προανέφερα, ίσως κάνουν την 
στροφή έγκαιρα προς κάτι πιο υγιές αν θέλουν να επιβιώσουν. Έτσι κι αλλιώς 
η ίδια η ζωή δίνει λύσεις σε όλα τα προβλήματα αργά ή γρήγορα. Εγώ 
πάντως, αν ξαναπάω εκεί, στο ίδιο ξενοδοχείο θα ήθελα να μείνω.  

Με αυτές τις σκέψεις και ένα καλό φαγητό μετά το μπάνιο, στην 
ταβέρνα του ξενοδοχείου, αρχίσαμε να ετοιμαζόμαστε για το Θέατρο. Έπρεπε 
να ξεκινήσουμε κατά τις 6 το απόγευμα για να είμαστε έγκαιρα στο θέατρο, να 
κάνουμε και μια στάση εκεί στο «πηγαδάκι» πριν την είσοδο του θεάτρου, 
όπου θα συναντιόμαστε και με τους υπόλοιπους. Η είσοδος μας στο θέατρο 
έπρεπε να γίνει σταδιακά, τηρώντας τα μέτρα προστασίας, την απόσταση 
αλλά και φορώντας μάσκες, να καθίσουμε θέση παρά θέση, ευτυχώς πριν 
πέσει ο ήλιος, την ώρα που οι χρυσές ακτίνες του, λούζουν τις κερκίδες μ 
αυτό το καθαρό φως του δειλινού μιας καλοκαιρινής μέρας σαν κι αυτή. Όλα 
έγιναν ομαλά, οι επιλογή των θέσεων που είχαμε κάνει έγκαιρα ήταν ιδανική 
για να παρακολουθήσουμε από μια καλή οπτική γωνία την παράσταση. Μέχρι 
να ξεκινήσει η παράσταση, υπήρχε μια καλή διάθεση, οι φωτογραφίες του 
χώρου αλλά και μεταξύ μας είχαν την τιμητική τους, προβληματισμοί και 
συζητήσεις για την παράσταση αλλά και την χωρητικότητα του θεάτρου (αν 
χωράει 13 ή 11 χιλιάδες θεατές), αν στην αρχαιότητα παρακολουθούσαν 
τρώγοντας ή πίνοντας μέσα στο θέατρο, πως κάθονταν αν οι κερκίδες είχαν 
πλάτη για να μην πιάνεσαι και άλλα τέτοια ζητήματα… Κρίμα που δεν 
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μπορούσαν να είναι εδώ η Πανωραία με τα μικρά της. Θα τους άρεσε πολύ 
αυτή την ώρα εδώ, που όλοι είμαστε λίγο πολύ πιο χαλαροί, να περιφέρονται 
στις κερκίδες ανάμεσα στον κόσμο και να ακούν τις συζητήσεις τους κάνοντας 

τα τρελά τους, εν αναμονή 
της παράστασης, η οποία 
είμαι σίγουρος πως θα 
τους άρεσε πολύ, καθώς 
είχαν μια θεατρική παιδεία 
λάβει από μικρά, ιδιαίτερα 
η Μελάνθη που δεν θα 
χόρταινε να παρακολουθεί 
από την αγκαλιά μου. Και 
τι δεν θάδινε αυτό το γατί 
να είναι εκεί αυτή την 
ώρα…κοντά μου.. 

Επιτέλους…τα 
φώτα έσβησαν,  

 
«ΧΟΡΟΣ 

Τάδε μὲν Περσῶν τῶν οἰχομένων    
Ἑλλάδ᾽ ἐς αἶαν πιστὰ καλεῖται, 
καὶ τῶν ἀφνεῶν καὶ πολυχρύσων 
ἑδράνων φύλακες, κατὰ πρεσβείαν 
οὓς αὐτὸς ἄναξ Ξέρξης βασιλεὺς 
Δαρειογενὴς 
εἵλετο χώρας ἐφορεύειν….» 
 
Ξεκίνησε η παράσταση με τον χορό να αναφέρεται στην εκστρατεία των 
Περσών κατά των Ελλήνων και την ήττα τους στην ναυμαχία της Σαλαμίνας. Η 
σκηνοθεσία είναι η πρώτη θετική έκπληξη η οποία ήταν απλή πολύ ελαστική 
και παραστατική, πολύ ευρηματική,  που μπορούσε να δείξει με τα κοντάρια 
που κρατούσε ο χορός από έναν σχηματισμό οπλιτών μέχρι τους κωπηλάτες 
των πλοίων στην ναυμαχία, η ερμηνεία των ηθοποιών καταπληκτική με εκείνη 
της μητέρας του Ξέρξη Άτοσσας και του Αγγελιοφόρου να ξεχωρίζουν, ενώ η 
ιδιαίτερη απόδοση της μετάφρασης του αρχαίου κειμένου, με την Ερασμιακή 
προφορά, μεταφέρει τον θεατή στην εποχή που διαδραματίζονται τα γεγονότα. 
Περισσότερα για την παράσταση αλλά και για τον Αισχύλο και το έργο 
μπορείτε να δείτε στην παρακάτω διεύθυνση (Πέρσες του Αισχύλου 472 π.χ). 
 Καταπληκτική η παράσταση, απ’ αυτές που μπορεί να δεις μια φορά 
στη δεκαετία, ακριβώς ότι είχαμε ανάγκη να παρακολουθήσουμε αυτή τη 
στιγμή στα μέσα του καλοκαιριού και με την πανδημία να σφίγγει όλο και πιο 
πολύ τον κλοιό γύρω μας. Επιτέλους, για πρώτη φορά δεν είχαμε το άγχος 
της ολονύκτιας επιστροφής, οπότε… χαλαρά και άνετα, επιδοθήκαμε στις 
αναλύσεις και αξιολογήσεις επί της παράστασης και όχι μόνο, κατηφορίζοντας 
το λιθόστρωτο μονοπάτι, τμήματα του οποίου έρχονται από την αρχαιότητα. 
Χιλιάδες θεατών έχουν περάσει πριν από εμάς ανά τους αιώνες, ξετυλίγοντας 
αμέτρητες προσωπικές ιστορίες, συζητήσεις επί των παραστάσεων, σκέψεις 
και ανησυχίες, αφήνοντας τα ίχνη τους σ αυτές τις πέτρες που έχουν λειανθεί 
στο πέρασμα των αιώνων, γι αυτό και θέλει ιδιαίτερη προσοχή η κατάβαση, 
τηρώντας φυσικά και τις απαραίτητες αποστάσεις λόγω του σιχαμένου αυτού 
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ιού. Πάνε οι παλιές εποχές που ο κόσμος κατέβαινε σαν «ζέον» πλήθος 
γεμάτο ζωντάνια και ευφορία μετά την μαγεία του θεάματος. Ας ελπίσουμε 
πως αυτή η ζωντάνια και η επαφή δεν χάθηκε για πάντα. 
 Οι συζητήσεις βέβαια θα συνεχιζόντουσαν στην ταβέρνα, μια και η 
διανυκτέρευση μας έδινε αυτή την άνεση χρόνου και το κρεβάτι ήταν ακριβώς 
από πάνω και φυσικά υπήρχε και ασανσέρ. Καμία βιασύνη. Οι συζητήσεις 
συνεχίστηκαν μέχρι αργά, παρέα με το καλό φαγητό, αυτή την υπέροχη 
βραδιά του Ιουλίου, δίπλα στην θάλασσα, εν μέσω κορονοϊού…ποιος θα 
μπορούσε να το φανταστεί αυτό πριν λίγο καιρό…τι θα μπορούσε να 
προκαλέσει ένας τόσος δα ιός και πόσο ανοχύρωτους θα μας έβρισκε… 
Πάντως, μετά από πολλά χρόνια, η παρέα έδειχνε να είναι τόσο πολύ δεμένη, 
μεταξύ μας υπήρχε μια πρωτόγνωρη αλληλοκατανόηση, σύμπνοια, φροντίδα, 
ενσυναίσθηση (κυρίως) και η ίδια αγωνία για το αύριο… Ας είναι καλά ο 
σιχαμένος ο ιός… Η νύχτα κύλησε τόσο όμορφα και ανεβήκαμε για ύπνο. Την 
επόμενη μας περίμενε μία ακόμη περιήγηση στα ιερά μονοπάτια των 
Μυκηνών και της γύρω περιοχής και έπρεπε να ξεκουραστούμε καλά.  
 Η επόμενη μέρα ήταν μια ηλιόλουστη, καθαρή καλοκαιρινή μέρα και 
όλα έδειχναν πως θα ήταν μία ακόμη ζεστή μέρα στην καρδιά του καλοκαιριού. 
Οι «ιδανικές» συνθήκες (για μένα) να περιηγηθούμε στην καρδιά της 
Αργολίδας, μιας από τις πιο ζεστές περιοχές της χώρας, τον αρχαιολογικό 
χώρο των Μυκηνών (και τον τάφο του Α(ν)τρέα). Από την μια δεν έβλεπα την 
ώρα να ξεκινήσουμε από την άλλη δεν μου πήγαινε η καρδιά να αφήσω αυτό 
το μαγευτικό τοπίο της παλαιάς Επιδαύρου, το συνδυασμό της καταγάλανης 
θάλασσας και του πεύκου μαζί με την ιερότητα του χώρου. Έτσι το πρωινό και 
η βόλτα στην παραλία κράτησαν λίγο παραπάνω και μας πήρε 11:00 μέχρι να 
ξεκινήσουμε. Καλύτερα, θα φτάναμε Μυκήνες καταμεσήμερο, την ώρα που ο 
ήλιος θα έκαιγε, κάτι που ονειρευόμουνα από καιρό, να περιπλανιέμαι στα 
αρχαία λιθόστρωτα μονοπάτια των Μυκηνών την ώρα που ο καλοκαιρινός 
ήλιος θα έκαιγε σε συνδυασμό με τις πυρωμένες πέτρες της ιστορίας και 
μάλιστα όσο γινόταν πιο ακάλυπτος, για να το νοιώσω όλο αυτό με όλες μου 
τις αισθήσεις. Να με κάψει ο ήλιος, να διψάσω (κυριολεκτικά και μεταφορικά), 
να δω, να εξερευνήσω κάθε γωνιά εντός των τειχών, να ατενίσω τον κάμπο, 
να βιώσω την ιστορία, να αισθανθώ εικόνες της αρχαίας ζωής, να ξαποστάσω 
στον ίσκιο κάτω από την αγριελιά ή την συκιά που υπήρχαν διάσπαρτες στην 
διαδρομή. Την ήθελα πολύ αυτή την επίσκεψη και φαίνεται πως οι συνθήκες 
ήταν έτσι ακριβώς όπως τις είχα φανταστεί. Πως εξηγείται αυτό; Μήπως 
ήμουνα εκεί πριν από χιλιάδες χρόνια, μια τέτοια μέρα καλοκαιριού, όταν 
σταμάτησε ο χρόνος ενός ολόκληρου πολιτισμού που έμεινε στην ιστορία, με 
τον θάνατο του τελευταίου βασιλιά και υπό τους ήχους φρίκης και τις κραυγές 
απόγνωσης των κατοίκων τους που χάνονταν, τις φλόγες και τα ερείπια των 
κτιρίων, και τότε ήταν που είχα δώσει την υπόσχεση… «θα ξανάρθω…» μια 
τέτοια ζεστή μέρα καλοκαιριού… να ζήσω πάλι εδώ σ αυτές τις πέτρες τις 
καυτές… Λες;; ή μήπως άρχισαν οι παραισθήσεις από τη ζέστη;; και αν 
ήμουνα, τότε, εκεί; Άνθρωπος ήμουνα ή γάτα;; το πέρασμα μιας γάτας που 
φαινόταν να έρχεται από μακριά μ έκανε να σκεφτώ πάνω σ αυτό…  Αμάν…οι 
σκέψεις με συνεπήραν…και ξέχασα τα γατάκια μου, τι να γίνονται άραγε;; 
πώς να πέρασαν αυτή την πρώτη νύχτα της ζωής τους που ήταν μόνα τους; 
Μια χαρά θα είναι, είναι γενναία γατάκια αυτά, θα τα κατάφερναν, εξάλλου το 
βράδυ θα τα έβλεπα ξανά…και είχα να τους διηγηθώ τόσες περιπέτειες… 
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 Ανοίξαμε χάρτες, 
ρωτήσαμε ντόπιους, 
βάλαμε GPS, (μόνο με 
δορυφόρο δεν 
συνδεθήκαμε) για να 
βρούμε την συντομότερη 
διαδρομή προς τις 
Μυκήνες, επιστρατεύσαμε 
κάθε πολύπλοκο λογικό 
συλλογισμό για να 
αξιολογήσουμε τις 
πληροφορίες που 
μαζέψαμε…και κατόπιν 
ωρίμου σκέψεως 
ξεκινήσαμε. Για καμιά ώρα 

κάναμε κύκλους γύρω από το εαυτό μας (για προθέρμανση) ακολουθώντας 
τις υπάρχουσες πινακίδες, μέχρι να πάρουμε κάποια διαδρομή στην τύχη που 
κάτι μας θύμιζε πως μάλλον θα μας οδηγούσε στον αρχαιολογικό χώρο των 
Μυκηνών. Ευτυχώς είμαστε 
Έλληνες και μπορούσαμε να 
«μυριστούμε» την διαδρομή. Τον 
καημένο τον τουρίστα, τι τον 
περιμένει αν βρεθεί σ αυτά τα 
«άγια χώματα» σκεφτήκαμε… αν 
και αυτοί έχουν καταπληκτικούς 
ταξιδιωτικούς οδηγούς από 
προηγούμενους εξερευνητές που 
έχουν κάθε λεπτομέρεια των 
διαδρομών.. (στο τρίτο πουρνάρι 
δεξιά υπάρχει μια διασταύρωση, 
τότε γυρίζουμε πίσω και πάμε στο 
μονοπάτι που ξεκινά μετά το 
πρώτο πεύκο ανάμεσα σε δύο 
μεγάλους βράχους… μιλάμε για 
φοβερές λεπτομέρειες…πώς να 
χαθείς έτσι..) Τελικά, η διαίσθηση 
μας αποδείχθηκε σωστή και εκεί 
που ο ήλιος έκαιγε, είχε πάει 2:30 
ήδη, ω…τι χαρά…βλέπουμε 
πινακίδα… «Αρχαιολογικός χώρος 
Μυκηνών και Τάφος του Α(ν)τρέα»… τι ευτυχία…«Α….με το που θα 
φτάσουμε…κατευθείαν στην καφετέρια στο πάρκινγκ του αρχαιολογικού 
χώρου για έναν παγωμένο καφέ και ένα μπουκάλι κρύο (ιδρωμένο) νερό, για 
να πάρουμε μια ανάσα πριν αρχίσουμε την περιήγηση… Δεν υπήρχε 
καφετέρια ούτε καν καντίνα… Ευτυχώς όμως στα εκδοτήρια μαζί με τα 
εισιτήρια μας έδωσαν και από ένα μπουκαλάκι κρύο νερό και γλιτώσαμε την 
αφυδάτωση… Στα 12 ευρώ και ένα μπουκαλάκι δώρο, καλά είναι.. Και να 
σκεφτεί κανείς, πως όταν είσαι εκπαιδευτικός και πηγαίνεις 200 ή 300 μαθητές 
να επισκεφτούν τον χώρο, εκεί δεν πληρώνεις εισιτήριο (πολύ σωστά 
σκέφτεσαι, ως άνθρωποι του πνεύματος θα έπρεπε να γνωρίζεις την ιστορία 
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μας και να την διδάσκεις και στους μαθητές σου, άσχετα αν μαζί με σένα 
έρχονται και μερικά πούλμαν μαθητών και δουλεύουν αναψυκτήρια, ταβέρνες 
της περιοχής, τουριστικά είδη κλπ κλπ, μόλις βγεις στην σύνταξη…τι νόημα 
έχει πλέον η δωρεάν είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους;; τότε παύεις να 
είσαι άνθρωπος του πνεύματος και την ιστορία μπορείς να την διαβάσεις και 
στο σπίτι σου άμα θέλεις…). 
 Είχαμε μπει ήδη στον αρχαιολογικό χώρο και ανηφορίζαμε προς την 
πύλη των λεόντων. Μαζί μας και κάποιοι λίγοι ξένοι επισκέπτες, λόγω της 
πανδημίας. Όλες οι άλλες σκέψεις υποχωρούν όταν βαδίζεις σ αυτό τον ιερό 
χώρο και νοιώθεις ένα δέος όταν μπροστά σου βλέπεις την πύλη των λεόντων 
να στέκει επιβλητική εδώ και αιώνες να μας θυμίζει τις μέρες ενός λαμπρού 
πολιτισμού. Αφού βγήκαν οι απαραίτητες φωτογραφίες, περάσαμε την πύλη 
και αρχίσαμε την περιήγηση του αρχαιολογικού χώρου. Η αίσθηση της 
απλότητας, της πέτρας και του ήλιου, η απέραντη θέα και το ευεργετικό 
αεράκι κυριαρχούσαν σε συνδυασμό με την βαριά ιστορία του τόπου. Εικόνες 
απλές και καλοκαιρινές, όπως εκείνη της ξανθιάς καλλίγραμμης αρχαιολόγου 
με τα πράσινα μάτια πίσω από τα σκουρόχρωμα γυαλιά ηλίου με τον μεγάλο 
κοκάλινο σκελετό, το χρυσοπράσινο αέρινο ημιδιαφανές φόρεμα και το 
καπέλο που ανηφόριζε αργά το αρχαίο μονοπάτι, σαν φιγούρα μεταφυσική 
βγαλμένη από την ιστορία, ή σαν κίνητρο αν θέλετε που σε έκανε να ξεχνάς 
την κόπωση και τον καυτό ήλιο και να την ακολουθείς ώρες ατελείωτες 
ανάμεσα στα ερείπια του παλατιού και να μην χάνεις ούτε λέξη που έβγαινε 
από τα χείλη της (κάτω από τη μάσκα της). Πότε διασχίσαμε τον χώρο και 
φτάσαμε στο αρχαιολογικό μουσείο, ούτε που κατάλαβα… Εκεί τουλάχιστον 
δεν κινδυνεύαμε να χαθούμε και ήταν πιο δροσερά. Πολύ αξιόλογα τα 
εκθέματα του μουσείου, σε ταξίδευαν στον χρόνο και ζωντάνευαν στα μάτια 
σου εικόνες από την καθημερινή ζωή ή τον θάνατο αυτών των ανθρώπων του 
σπουδαίου Μυκηναϊκού πολιτισμού. Η περιήγηση στον μαγευτικό χώρο των 
Μυκηνών, τελείωσε με την επίσκεψη στον τάφο του Α(ν)τρέα (έτσι μου άρεσε 
να τον λέω χαριτολογώντας, ο Ατρέας ήταν ο Αντρέας της αρχαιότητας…). Ο 
τάφος του Α(ν)τρέα... ο μεγαλύτερος θολωτός Μυκηναϊκός τάφος, στέκει εκεί 
αγέρωχος, επιβλητικός ανά τους αιώνες και με την έντονη "οσμή αμμωνίας" 
να αναδύεται από τις σκοτεινές και υγρές γωνιές του... 
 Το υπέροχο αυτό ταξίδι στον χώρο και τον χρόνο έφτανε στο τέλος του. 
Μετά από μια σύντομη στάση για καφέ και για μια μικρή αξιολόγηση των 
εικόνων και των βιωμάτων αυτού του ταξιδιού, πήραμε τον δρόμο της 
επιστροφής. Περνώντας από «χίλια κύματα» καταφέραμε τελικά σώοι και 
αβλαβείς… να φτάσουμε όλοι μαζί πίσω στα Καλάβρυτα, αργά το απόγευμα. 
Πρώτη δουλειά να ανοίξω γρήγορα και να αναζητήσω τα γατάκια που σίγουρα 
θα με είχαν αναζητήσει και θα με περίμεναν. Δεν μπορούσα να δεχτώ άλλη 
σκέψη. Ήταν τόσο γενναία γατάκια και τόσο δεμένα μεταξύ τους που σίγουρα 
θα ήταν κάπου εκεί γύρω και θα αλώνιζαν με το παιχνίδι τους τον κήπο. 
Εξάλλου, είχαν μια σπουδαία μάνα, την Πανωραία που δεν έπαιρνε ούτε 
λεπτό τα μάτια της από πάνω τους και θα έδινε και τη ζωή της ακόμη για να τα 
προστατέψει. Ανοίγω, κοιτάζω μήπως δω κανένα…τίποτα… «που να είναι;» 
σκέφτηκα, άρχισα να φωνάζω… «που είστε ρε μπουμπούνες;;…» Μελάνθη… 
Πανωραία… τίποτα. Κάνω να γυρίσω να φύγω…και η άκρη του ματιού μου 
πιάνει κίνηση πίσω στην μάντρα…γυρίζω…νάσου ο πρώτος.. ο Φέακος είχε 
αγουροξυπνήσει από τις αγριοφωνάρες μου και βγήκε να δώσει το σήμα και 
να τεντωθεί παράλληλα… «Βρε…βρε…καλώστον» του λέω.. «που είναι τα 
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άλλα τα χαζά;» και πριν τελειώσω τη φράση μου, νάσου τα ένα ένα άρχισαν 
να ξεπροβάλλουν από τη φωλίτσα 
που έπαιρναν τον υπνάκο τους όλα 
μαζί μια αγκαλίτσα… «έλα έλα…να 
φάτε τίποτα μπουμπούνες…και μετά 
κοιμάστε πάλι…» «που είναι η Μάνα 
σας;» και πήγα να ετοιμάσω μια 
κονσερβούλα για τα καλωσορίσματα. 
Μέχρι να γυρίσω και να τους την 
φέρω, νάσου την… κουνιστή λυγιστή 
η Πανωραία πρώτη πρώτη έφτασε, 
από την κρυψώνα την εναλλακτική 
«εξοχική» κατοικία της που αργότερα 
έμελλε να αποκτήσει πιο μόνιμο 
χαρακτήρα, να με υποδεχτεί. Ήταν 
όλα τους εκεί, όπως πριν, τους 
έβαλα την κονσερβούλα (ελάφι, 
αγριογούρουνο, λαγό και ορτύκια…) 
μια και ήταν γιορτινό το δείπνο, έτσι 
για να γιορτάσουμε την επιστροφή 

(του ασώτου). Έπεσαν με τα μούτρα στο φαΐ, τους έλειψε πολύ αυτή η 
ιεροτελεστία, αν και κοίταζαν που και που…μην τους ξαναφύγω.. Αν και δεν 
έλειψα πολύ, μου φάνηκαν πως είχαν μεγαλώσει, είχαν ψηλώσει σαν νεαροί 
έφηβοι, ειδικά ο Φέακος έμοιαζε σωστό παλικαράκι… και τότε ήταν που 
ανέκραξα… «αγάπες μου όμορφες… ψηλώσατε…» 
 
 
Κεφάλαιο 9ο: Ριζικές ανακατατάξεις… 
 
 Είναι αλήθεια πως μια ανησυχία την είχαν, μετά την απουσία μου, 
μήπως ξαναφύγω. Αν και ήταν κατακαλόκαιρο και η διαβίωση θα ήταν εύκολη, 
αλλά άλλο είναι να ξυπνήσεις, να πιεις το γάλα σου, να φας τα κριτσινίδια σου, 
την κονσερβούλα σου το μεσημέρι και το βράδυ, να ρίξεις έναν υπνάκο στη 
γλάστρα ή στο τραπέζι ή ακόμη καλύτερα στην καρέκλα μαζί με τα αδελφάκια 
σου, να παίξεις χωρίς άγχος ελεύθερα στην ασφάλεια της αυλής, να 
σκαρφαλώσεις σε κανένα δεντράκι, να ακονίσεις τα νύχια και άλλο με το που 
ξυπνάς να τρέχεις για κυνήγι, μήπως βρεις καμιά πεταλουδίτσα, καμιά σαύρα 
στην καλύτερη για να χορτάσεις την πείνα σου και τι να φας από μια 
σαυρούλα 5 στόματα… Είναι ένα θέμα…πώς να το κάνουμε… «μην 
ξανακάνεις τέτοια αστεία…σε παρακαλούμε πολύ…» «όχι αγάπες μου 
όμορφες…όχι πριν μεγαλώσετε…». Τους πήρε μερικές μέρες να το 
πιστέψουν… 
 Μεγαλώνοντας, άρχισαν και να σοβαρεύουν, ενώ αποκτούσαν το 
καθένα και από μια ιδιαίτερη συμπεριφορά όσο αφορά στις εκδηλώσεις 
αγάπης, τις προτιμήσεις τους τις συνήθειες, τις παρέες τους και γενικότερα 
είχαν διαμορφώσει μια πιο ώριμη συμπεριφορά. Αυτό που είχε γίνει «άλλο» 
γατί ήταν η Μελάνθη. Ποιο σοβαρό, πιο συναισθηματικό, πιο ευαίσθητο, είχε 
ηρεμήσει εντελώς. Ερχόταν πάντα πρώτο κοντά μου όταν έβγαινα στον κήπο, 
τεντωνόταν να ξεπιαστεί από τον ύπνο, επιδεικτικά σαν να ήθελε κάτι να μου 
πει… Δεν έχανε ευκαιρία να μου δείξει πόσο είχε μεγαλώσει, επιδεικνύοντας 
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τα «προσόντα» του με εκτάσεις των χεριών και των ποδιών του. Μόνο καμιά 
φορά που του έλεγα «γεια σου Μελάνθη» μου έκανε «χχχχχχχ…..» με νόημα 
όμως… σαν να μου έλεγε.. «Γιατί με λες Μελάνθη;; δεν βλέπεις;;» 
«μεγάλωσα… σταμάτα πια… ρεζίλι θα με κάνεις…» Χρυσό μου… με 
συγχωρείς… είναι και η πρεσβυωπία… αφηρημένος και γω…δεν σε πρόσεξα 

καλά…» Δεν πειράζει. Θα σε 
λέω Μελάνθη… δεν αλλάζει 
και τίποτα ουσιαστικό… Ένα 
(ς) θα μπει…σιγά.. έτσι και 
αλλιώς για μένα θα είσαι η 
μεγάλη μου αγάπη, στο φύλο 
θα κολλήσουμε τώρα;; 
«νιαααα…» έκανε 
συγκαταβατικά… σαν να 
έλεγε… «επιτέλους 
κατάλαβες…». Έτσι στην 
φροντίδα της οικογένειας μαζί 
με την Πανωραία που είχε 
τον πρώτο λόγο ακόμη, 
βοηθούσαν και ο Φέακος με 
τον Μελάνθη. Κυρίως είχαν 
τον πρώτο λόγο στο παιχνίδι, 
την επιλογή των δέντρων για 
σκαρφάλωμα, τον καθορισμό 
των ζωνών επιρροής, αλλά 
και έντονος ανταγωνισμός για 
το ποιο θα είναι ο 

«κολλητός» του αφεντικού…με την καλή έννοια βεβαίως βεβαίως… Φυσικά, ο 
Μελάνθης και λόγω της ιδιαίτερης σχέσης μας από τότε που είχε την 
υψοφοβία, είχε ένα μικρό προβάδισμα…δεν το κρύβω. Αλλά να είμαστε 
δίκαιοι, αυτό σε καμία περίπτωση δεν σήμαινε πως δεν τα αγαπούσα όλα 
πολύ. Ειδικά μετά την άρση της παρεξήγησης, όσον αφορούσε στο φύλο, 
ηρέμησε, έκοψε και τα «χχχχχχ….» και έγινε το πιο ήσυχο και πιστό γατάκι. 
Δεν έχανε ευκαιρία, όταν έβγαινα στον κήπο, να έρχεται πάντα δίπλα μου και 
να μου δείχνει την αγάπη του. Τι ψυχούλα…  
 Λίγο πιο κάτω, η Χιονάτη έδινε τον δικό της αγώνα. Είχε γεννήσει και 
αυτή, με μια εβδομάδα διαφορά από την Πανωραία, και έδινε την καθημερινή 
μάχη της επιβίωσης γι αυτήν και τα μωρά της. Άλλη γειτονιά, άλλες συνθήκες. 
Ερχόταν που και που στο σπίτι τις ώρες του φαγητού, περίμενε διακριτικά να 
φάνε η Πανωραία και τα μικρά της και αν περίσσευε έτρωγε και αυτή. Ποτέ 
δεν είχε διαμαρτυρηθεί, ή αρπάξει να φάει αν δεν ερχόταν η σειρά της. Τι 
ευγενικό γατί… Είχε βέβαια και δυσάρεστες αναμνήσεις από την ολέθρια 
σχέση της με τον Τούλη τον Λεβεντόγατο, τον μεγάλο έρωτα της ζωής της και 
τον άδικο και βίαιο χαμό του ίδιου και των μωρών τους και όλα εκεί στο σπίτι 
της τα θύμιζαν. Έτσι απέφευγε να έρχεται συχνά, παρά μόνο το μεσημέρι για 
φαγητό, αν δεν εύρισκε αλλού, ή κάποιες απογευματινές ώρες για να ακούσει 
τζαζ που την λάτρευε τόσο. Τα μωρά της δεν τα έφερνε, ή τουλάχιστον εγώ 
δεν τα είχα δει. Πόσα να είχε; Να ήταν όμορφα όπως η μάνα τους; Τα τάιζε 
κανείς; Κάποια στιγμή θα έκαναν την εμφάνιση τους, αργά ή γρήγορα…  
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 Μια μέρα, εκεί που πήγαινα να 
πετάξω τα σκουπίδια, συνοδεία φυσικά 
της Πανωραίας, αλλά και όλων των 
υπολοίπων, που είχαν πλέον μεγαλώσει 
και με ακολουθούσαν ομαδικά σε όλες 
μου τις εξόδους (φυσικά με τον κωδικό 6 
βόλτα με κατοικίδιο), είδα την χιονάτη να 
κάθεται πιο κάτω, δίπλα στον δρόμο και 
ένα μικρό γατάκι να κάνει τα πρώτα του 
βήματα στον κόσμο της γειτονιάς. Λίγο 
επικίνδυνο για τα μικρά γατάκια η στιγμή 
που βγαίνουν στον δρόμο, αν και ήταν 
υπό την εποπτεία της μάνας του. 
Ευτυχώς που λόγω της καραντίνας δεν 
υπήρχε έντονη κίνηση στον δρόμο, αλλά 
υπήρχε περίπτωση και λόγω της 
μειωμένης κίνησης, κάποιο αυτοκίνητο ή 
μηχανή να κινούνται με μεγαλύτερη 
ταχύτητα. «Θα είναι ένα από τα μικρά 

της…» σκέφτηκα, «τα άλλα που είναι;; ή 
μήπως της έμεινε μόνο αυτό;». Ήταν ένα 
αδύνατο και αδύναμο άσπρο γατάκι, με 
γκρίζες περιοχές στη γούνα της στο 
κεφάλι και στο σώμα, που έμοιαζε πιο 
πολύ με την Πανωραία παρά με την 
μάνα του. Με δυσκολία το καημένο 
προσπαθούσε να τρέξει κάτω από ένα 
σταθμευμένο αυτοκίνητο στην άκρη του 
δρόμου. Καμία σχέση με την άπλα της 
αυλής. Ενώ προσέχοντας το καλύτερα 
είδα να έχει τραύματα στο πρόσωπο και 
μάλιστα κοντά στο μάτι του. Το 
καημένο… γιατί δεν το φέρνει στο σπίτι 
αφού ξέρει πως είναι ευπρόσδεκτη… δεν 
χωράνε εγωισμοί εδώ και ψευτο-
υπερηφάνειες όταν υπάρχει θέμα 
επιβίωσης και μάλιστα όταν ξέρει πως την αγαπάμε… Η Θέα της Χιονάτης και 
του μικρού της, που όλα έδειχναν πως θα ήταν το μονάκριβο της, τράβηξε το 
ενδιαφέρον, ειδικά το γατάκι που αν και ήταν σχεδόν ίδια ηλικία με τα δικά μου 
ήταν σωματικά λιγότερο ανεπτυγμένο και φαινόταν εξουθενωμένο. «Γιατί δεν 
το φέρνεις στο σπίτι;; είστε καλοδεχούμενοι…» της λέω και ξεκίνησα να 
γυρίσουμε σπίτι, γιατί τα μικρά ήταν έτοιμα να πάνε προς το μέρος του και να 
σκορπίσουν…και το κακό δεν αργεί να γίνει… «Έλα…πάμε…πάμε…» τους 
είπα… και γυρίσαμε πίσω στη σιγουριά της αυλής..  
 Την επόμενη μέρα ήταν ήδη στην αυλή. Η Χιονάτη με την μικρή της 
είχαν ακολουθήσει τη συμβουλή μου. Σιγά σιγά στην αρχή.. διστακτικά. Είχαν 
δικό τους στέκι, εκεί στην μάντρα κοντά στον δρόμο, από ευγένεια για να μην 
δώσουν αφορμή εισβάλλοντας απότομα στον ζωτικό χώρο της Πανωραίας και 
των μικρών τους και παράλληλα να διαπιστώσουν αν είναι ευπρόσδεκτοι. 
Φαίνεται πως περίμεναν εκεί και όταν εύρισκαν ευκαιρία έρχονταν για φαγητό, 
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κυρίως αργά το μεσημέρι που τα δικά μου κοιμούνταν ή το βράδυ. Το 
καημένο.. δεν είχε ξαναφάει κριτσινίδια και 
του φάνηκαν πολύ νόστιμα με αποτέλεσμα 
έπεφτε με τα μούτρα, πείναγε κιόλας…με 
αποτέλεσμα να φούσκωνε η κοιλίτσα και το 
βράδυ έκανε εμετό στην αυλή… Έτσι 
έμαθε πώς να τρώει κριτσινίδια… θέλει 
από λίγο και όταν τα χωνέψεις ξανά…και 
πολύ νερό, έκανε και ζέστη… Τα μικρά 
έχουν μια φοβερή ικανότητα προσαρμογής 
και δεν άργησε η Πόπη (έτσι την ονόμασα) 
να γίνει μόνιμη κάτοικος της αυλής, και να 
γίνει αποδεκτή από τα υπόλοιπα γατάκια 
μου ως το έκτο αδελφάκι τους. Αυτό δεν 
ήταν και πολύ δύσκολο, καθώς τα γατάκια 
έχουν πάντα μια μεγάλη αγκαλιά για όποιο 
άλλο γατάκι έχει ανάγκη και μοιράζονται το 
φαγητό τους και την αγάπη τους με μεγάλη 
ευκολία. Και η Πόπη βέβαια το ένοιωσε 

αυτό και αφέθηκε στην αγκαλιά τους, προσπαθώντας να επουλώσει τις 
τραυματικές εμπειρίες της μέχρι τότε σύντομης παιδικής ζωής της. Πράγματι, 
αυτό το γατάκι έδειχνε να είχε υποστεί μεγάλες κακουχίες, ποιος ξέρει πως 
κατάφερε να επιβιώσει στον δρόμο, την ώρα που τα άλλα μικρά του 
αδελφάκια δεν τα κατάφεραν. Αν και είχε σχεδόν την ίδια ηλικία με τα δικά μου, 
σωματικά ήταν υποανάπτυκτα, ο σκελετός της καχεκτικός ενώ το πρόσωπό 
της είχε πολλά τραύματα και μάλιστα κοντά στο μάτι που έτρεχε πύο. Το 
λυπήθηκα το καημένο. Είπα να καλέσω τον κτηνίατρο, αλλά θυμήθηκα την 
περίπτωση που τον είχα καλέσει για την Πανωραία που είχε μια εκτεταμένη 
τριχόπτωση στο πρόσωπο λόγω της γέννας της, πέντε μικρά έκανε…δεν είναι 
και λίγα για πρώτη γέννα, και ακόμη τον περιμέναμε να έρθει. Δεν θα ξεχάσω 
την απογοήτευση στο πρόσωπο της καημένης της Πανωραίας μετά το 
στήσιμο που φάγαμε. Ευτυχώς επανήλθε από μόνο του μετά από λίγο καιρό 
με το καλό φαγητό και το γάλα που της έβαζα κάθε πρωί για ενίσχυση του 
ανοσοποιητικού της. Είχα την ελπίδα πως το ίδιο θα γινόταν και με την Πόπη, 
μόλις ηρεμούσε και με τη βοήθεια βέβαια του καλού φαγητού και της καλής 
παρέας. Όπως και έγινε… 
 
 
Κεφάλαιο 10ο: Προσωπογραφίες… 
 
 Το καλοκαίρι πήγαινε προς το τέλος του. Ήταν οι τελευταίες μέρες του 
Αυγούστου, η μέρα είχε μικρύνει αισθητά, 8 το απόγευμα τον Ιούνιο έβγαινα 
να καταβρέξω για να δροσίσει και τώρα είχε σχεδόν νυχτώσει. Αλλά και ο 
ήλιος έδειχνε να βαδίζουμε ολοταχώς προς το φθινόπωρο. Έκανε μια πιο 
σύντομη πορεία μέσα στη μέρα, υπάρχουν τα σημάδια για να το καταλάβεις 
καλά στην εξοχή, κάτι που στην πόλη δυσκολεύεσαι λίγο. Έχει και αυτό το 
άσπρο χρώμα που σου δημιουργεί την αίσθηση πως πλησιάζει το φθινόπωρο, 
αν και ακόμη κάνει πολλή ζέστη. Τι να γίνει όμως… όπως όλα τα πράγματα 
στη ζωή, έτσι και με τις εποχές… κάτι τελειώνει… κάτι νέο έρχεται και το μόνο 
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σίγουρο πάντως είναι πως η άνοιξη και το καλοκαίρι θα ξανάρθουν. Για τα 
υπόλοιπα… δεν παίρνω και όρκο… 
 Τα γατάκια είχαν μεγαλώσει αρκετά εντωμεταξύ και είχαν σοβαρέψει 
αρκετά είχαν κάπως πιο διαμορφωμένο χαρακτήρα, παρόλα αυτά όμως  
διατηρούσαν τα βασικά χαρακτηριστικά του χαρακτήρα τους όπως και στον 
άνθρωπο αλλά και σε κάθε ζωντανό οργανισμό άλλωστε… Έχουν βέβαια και 
αυτή την φοβερή διαίσθηση, που αντιλαμβάνονται και την παραμικρή 
διαφοροποίηση μιας κατάστασης, ενός φαινομένου, μιας συμπεριφοράς. Στον 
«αέρα» τα πιάνουν κάτι τέτοια… τα άτιμα… Έτσι, εκτός από το τέλος του 
καλοκαιριού που πλησίαζε, είχαν αντιληφθεί πως κάτι άρχιζε να αλλάζει και 
στην δική μου συμπεριφορά, στον τρόπο που τα κοίταζα, έβλεπαν και πως 
είχα αρχίσει να μπαίνω στη διαδικασία της ετοιμασίας για αναχώρηση… και 
όλα αυτά τους δημιουργούσαν μια συναισθηματική αστάθεια… Όσο και αν 
προσπαθούσαν δεν μπορούσαν να το κρύψουν… έρχονταν στιγμές που θα 
έκαναν την βλακεία τους… έτσι… από αμηχανία ή στην προσπάθεια τους να 
δείξουν πως δεν την έχουν.  

Η Πανωραία είχε ξεσαλώσει… φερόταν εντελώς σαν μικρό γατί, λες και 
δεν ήταν η μάνα αυτών των 5 υπέροχων γατιών της, που μερικές φορές 

φέρονταν πιο ώριμα… Έπαιζε μαζί τους, 
κυνηγιόταν, κυλιόντουσαν κάτω, 
σκαρφάλωναν, πάλευαν, 
δαγκώνονταν… χαιρόσουν να τα 
βλέπεις και θα ήταν απόλαυση να τα 
χαζεύεις με τις ώρες, αν ήσουνα σ ένα 
χώρο έξω από τον αστικό ιστό, μακριά 
από την ανθρώπινη δραστηριότητα που 
εγκυμονεί κινδύνους ακόμη και για την 
ίδια τους την ζωή. Είμαστε πολύ μακριά 
ακόμη από το σημείο να αντιληφθούμε 
πως εκτός από εμάς, δικαίωμα στην 
ζωή και στην χαρά μέσα στο 
περιβάλλον που γεννήθηκαν έχουν όλοι 
οι ζωντανοί οργανισμοί. Ο ηλίθιος… 
που λέει «έλα μωρέ… με γάτες θα 
ασχολούμαστε…» με το φτωχό του το 

μυαλό δεν μπορεί να φανταστεί πως θα είναι η ζωή του όταν όλα τα άλλα είδη 
εξαφανιστούν και μείνει μόνος του (κάτι λένε οι επιστήμονες πως 1 
εκατομμύριο είδη θα εξαφανιστούν τις επόμενες δεκαετίες…) και αμέσως μετά 
και ο ίδιος… και μαζί του και εμείς… 
 Έτσι και εκείνο το απόγευμα… είχαν μια τόσο έντονη κινητικότητα… 
που μου είχαν δημιουργήσει ένα περίεργο συναίσθημα. Από τη μία 
χαιρόμουνα να τα βλέπω και από την άλλη φοβόμουν πως θα μπορούσε να 
συμβεί κάποιο ατύχημα. Είχαν αρχίσει να βγαίνουν στον δρόμο, δεν 
μπορούσες να τα κρατήσεις.. ήθελαν τόσο πολύ να ανοίξουν τα φτερά τους 
και να μάθουν κάθε σπιθαμή του νέου κόσμου που ανακάλυπταν… του 
κόσμου τους. Ευτυχώς και λόγω της πανδημίας δεν υπήρχε κίνηση από 
αυτοκίνητα…και τα άφησα να παίζουν ελεύθερα μέσα και κυρίως έξω από το 
σπίτι… στην «αλάνα» όπως παίζαμε κ’ εμείς όταν ήμαστε μικρά… Μόνο που 
τότε υπήρχε ένα αυτοκίνητο εδώ και ένα εκεί, και η οδήγηση ήταν σοβαρή 
υπόθεση. Τότε τιμόνι κρατούσε όποιος αγαπούσε την οδήγηση και είχε και τα 
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προσόντα να το κάνει. Όχι πάρτε ένα τιμόνι και όποιον πάρει ο χάρος. Αυτές 
οι σκέψεις με είχαν αγχώσει λίγο μη γίνει η στραβή και το είχα βάρος στη 
συνείδηση μου πως τα είχα ενθαρρύνει να βγουν στον δρόμο να παίξουν. 
Ένοιωθαν όμως τόσο ελεύθερα εκεί έξω… δεν μπορούσα να τους το 
στερήσω. Το ένα κυνηγούσε το άλλο, και όλα μαζί την Πανωραία… και 
αντίστροφα.  

Η Ουρανία πολύ ευαίσθητη και 
ονειροπόλα, που έμοιαζε πολύ της 
μάνα της και της είχε ιδιαίτερη 
αδυναμία, είχε κάνει ομάδα μαζί της 
και κυνηγιόντουσαν στον δρόμο, στην 
άκρη, περνούσαν κάθετα τον 
δρόμο…ότι μπορεί να φανταστεί 
κανείς… και φυσικά μέσα στην 
έκσταση το μόνο που δεν περνούσε 
από το μυαλό τους ήταν το «κακό», το 
ατύχημα ή και ο θάνατος. 
Ανησυχούσα πολύ… το πολύ γέλιο 
και η χαρά μερικές φορές μπορεί να 
φέρει το «κακό» αν δεν συνοδεύεται 
από την φρόνηση και το μέτρο. Η 
θέση του Σωκράτη για τον «απόλυτο» 
έρωτα και την ηδονή (με την 
αρχαιοελληνική έννοια της 
ευχαρίστησης) πως είναι 
καταστροφική αν δεν συνοδεύεται από φρόνηση… δεν το λέω εγώ… Έτσι, 
παρόλο που δεν χόρταινα να τα βλέπω.. άρχισα να τα καλώ να έρθουν μέσα.  

Ο Φέακος και η 
Ξανθίππη ήταν τα πιο υπάκουα. 
Μόλις τα καλούσα, ήταν από τα 
πρώτα που έρχονταν κοντά μου. 
Η Ξανθίππη αμέσως… και στη 
φωτιά έπεφτε… το χρυσό μου… 
και ο Φέακος, αφού δήθεν 
καθυστερήσει λίγο να νιφτεί… 

τότε το θυμόταν… σε τα μας… σιγά… 
δήθεν για να μην δείξει πλήρη υποταγή το 
έκανε… αν και λοξοκοίταζε μην 
φύγω…οπότε έτρεχε να βγει μπροστά 
μου… ο μπουμπούνας μου… ο αντράκος 
μου…  

Η Ευτέρπη βέβαια, σωστή κυρία, 
σοβαρή και όμορφη… με μετρημένες 
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πάντα τις κινήσεις της και τις εκδηλώσεις της, ακολουθούσε. Δεν έδινε ποτέ 
αφορμές για παρατηρήσεις δεν της άρεσε αυτό και φρόντιζε να είναι συνεπής 
και δεν ντρεπόταν να το δείχνει. Της άρεσε να ακούει και να μαθαίνει… και 
όταν έκανε λάθος το έβλεπε πάλι σαν ευκαιρία για να μάθει και να γίνει πιο 
καλή. Για την ίδια το έκανε και όχι γιατί κάποιος άλλος ήθελε να της το 

επιβάλει.. Αγάπη μου όμορφη…  
Καλά… Ο Μελάνθης βέβαια 

είχε μέσα του την «μαύρη 
αντίδραση» (γι αυτό τον 
αγαπούσα…) Όχι τώρα… από 
μικρός.. (το χχχχχ…. τι σας λέει;;) 
Δεν υπήρχε περίπτωση να του πω 
κάτι και να μη με κοιτάξει πρώτα 
συνοφρυωμένος (διερευνητικά), όχι 
πως δεν ήθελε να με ακούσει…αλλά 
δεν θα το έκανε άνευ όρων. Ήθελε 
να βάλει την δική του πινελιά. Όταν 
του έλεγα «έλα εδώ» κοίταζε από 
την άλλη… (δήθεν…για να μην δείξει 
πως υπακούει τυφλά…) έκανε και 
καμιά βολτούλα προς την αντίθετη 
κατεύθυνση από αντίδραση και 

μόλις του έλεγα «καλά…αφού δεν έρχεσαι…φεύγω…» σταματούσε… για να 
νιφτεί…. αλλά με το αυτί τεντωμένο.. και μόλις έμπαινα στο σπίτι… τσούκου… 
τσούκου… ερχόταν κοντά μου… με ελαφρά πηδηματάκια. Έτσι και εκείνο το 
απόγευμα, ήρθε μετά από λίγο… με καθυστέρηση αλλά ήρθε. Τον είχα μάθει 
πια. Έκανε τον δύσκολο, αλλά ακολουθούσε πάντα και γενικότερα η 
συμπεριφορά του ήταν σοβαρή και υπεύθυνη αν και πολλές φορές από 

αντίδραση έδειχνε να είναι «οριακή». 
Τον εμπιστευόμουνα. Η σχέση μας 
ήταν δοκιμασμένη στο πέρασμα του 
χρόνου, ήταν η αδυναμία μου η 
μεγάλη… τον εμπιστευόμουνα. 
Υπήρχε θα έλεγα μια πνευματική 
επαφή «άλλου τύπου» από αυτήν 
που είχα με τα υπόλοιπα, και βέβαια 
το είχε καταλάβει και το εκτιμούσε… 
Ευαίσθητος, «σκληρός» και 
έξυπνος… έχει όλες τις 
προϋποθέσεις να γίνει ο «τέλειος» 
γάτος. Γεννημένος 
καρδιοκατακτητής… Ο «Μοβόρος»…  

Τελευταίοι εκεί έξω έμειναν η 
Πανωραία με την Ουρανία, μάνα και κόρη έμοιαζαν πολύ αυτά τα δύο στα 
χρώματα, η μία έβλεπε στην άλλη τον εαυτό της και είχαν αφεθεί σ’ ένα 
ξέφρενο παιχνίδι δίχως όρια, στην άκρη του δρόμου. Είχαν χάσει κάθε έλεγχο, 
κάθε επαφή με τον «έξω» κόσμο… ζούσαν το δικό τους παραμύθι σ έναν 
ιδανικό κόσμο σε μία δική τους άγνωστη εικονική πραγματικότητα. 
Ανησύχησα… προσπάθησα να τα καλέσω, να τα «ξυπνήσω» από τον 
λήθαργο που μπορούσε να φέρει την καταστροφή. Ο δρόμος άδειος και 



 40 

ξαφνικά… από το πουθενά εμφανίζεται ένα αυτοκίνητο που ερχόταν προς το 
μέρος μας. «έλα…έλα… γρήγορα…» άρχισα να τα φωνάζω και μάλιστα 
κινήθηκα προς το μέρος τους για κάθε ενδεχόμενο… Τίποτα…δεν με 
άκουσαν… βρίσκονταν σε άλλη διάσταση. Επέμεινα…όσο μπορούσα… Το 
ένα αυτό και μοναδικό αυτοκίνητο που εμφανίστηκε σχεδόν σε όλο το 
απόγευμα, σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, αναπτύσσοντας όση ταχύτητα του 
επέτρεπαν τα κυβικά του, υπό τον (μη)έλεγχο του πρωτίστως άσχετου και 
επικίνδυνου οδηγού έφτασε ήδη λίγα μέτρα πριν το σημείο… Σήκωσα τα 
χέρια για να το σταματήσω… και αυτόματα μετά έπιασα το κεφάλι μου… δεν 
ήθελα να το σκεφτώ τι θα γινόταν και πολύ περισσότερο να το δω… Και 
ξαφνικά, υπακούοντας στους νόμους του «κακού», εκείνη την ώρα τα γατάκια 
μου «ξύπνησαν» από το όνειρο που ζούσαν, είδαν το «χάρο» που ερχόταν 
και ενστικτωδώς…και τα δύο με ένα σάλτο προσπάθησαν να έρθουν προς το 
μέρος μας στην άλλη πλευρά του δρόμου, εκεί που είμαστε εγώ με τα 
αδελφάκια τους και ως θεατές έντρομοι παρακολουθούσαμε το δράμα που 
έμελλε να ξετυλιχθεί… Ξαφνικά…στα μάτια μου ήρθε η εικόνα από 
προηγούμενες καταστάσεις με τις υπέροχες αυτές ψυχούλες, που η μόνη τους 
«αμαρτία» ήταν να μην μπορούν να βάλουν όριο σ αυτό το ξέφρενο παιχνίδι 
τους, κάτι που μπορεί να συμβεί μια φορά σ όλη τους τη ζωή, να κείτονται εκεί 
στη μέση του δρόμου και η άσπρη γούνα στα άψυχα ζεστά κορμάκια τους να 
έχει βαφτεί κόκκινη… Και τα δύο βρέθηκαν κάτω από το αυτοκίνητο του 
ασύδοτου, ένα «γκαααπ» ακούστηκε…έκλεισα τα μάτια, και αισθάνθηκα να 
ζαλίζομαι… δεν υπήρχε άλλος εκεί… εγώ και το «ζώον», του οποίου η μόνη 
αντίδραση ήταν να κοιτάξει με απορία για να δει ποιος ήταν αυτός που πήγε 
να τον εμποδίσει στην ανεξέλεγκτη πορεία του και συνέχισε με τον ίδιο 
ρυθμό… και όποιον πάρει ο χάρος… γιατί αντί για τα γατάκια μου… θα 
μπορούσα να είμαι εγώ ή κάποια παιδάκια που κατέβαιναν παίζοντας και 
μπορεί να διέσχιζαν τον δρόμο εκείνη τη στιγμή… 

Με όση δύναμη είχα και κρατώντας το κεφάλι μου, άνοιξα τα μάτια… 
και αυτόματα βλέπω δυο άσπρες 
μπάλες…γούνινες με σηκωμένη την τρίχα, 
σαν σφαίρες… να κινούνται προς το μέρος 
μας.. δεν είχαν κόκκινη απόχρωση… ευτυχώς 
από πρώτη ματιά… «την γλίτωσαν…» 
σκέφτηκα… «ή μήπως έχουν κάποιο 
εσωτερικό τραύμα και πεθάνουν αργότερα…»  

Τους έβαλα τις φωνές… “καλά….χαζά 
είστε;;; βλαμμένα;;; δεν με ακούτε τόση ώρα 
που σας φωνάζω;;; πήγατε να σκοτωθείτε 
άδικα…» έτρεμαν.. από το σοκ… κ’ εγώ το 
ίδιο… Ούτε καν άκουγαν τι τους έλεγα, το 
μόνο που ήθελαν εκείνη την ώρα ήταν μια 
ζεστή αγκαλιά και ένα χάδι από μένα και τα 
αδελφάκια τους που κοίταζαν και εκείνα 
σαστισμένα… Πιάνω την Πανωραία όσο πιο 
απαλά μπορούσα να δω μήπως είχε κανένα 

εμφανές τραύμα… δεν φαινόταν τίποτα… το ίδιο και στην Ουρανία. Πίεζα λίγο 
σε διάφορα σημεία να δω μήπως πονάνε, δεν παρατήρησα κάτι, αν και με την 
λαχτάρα που είχαν πάρει και τα δύο…που τα έπιανε πόνος.. «ελάτε 
μπουμπούνες… βλαμμένα… να πιείτε λίγο νερό να συνέλθετε…» τους είπα 
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και «σηκωτά» τα πήγα προς το νερό… Τους έφτανε η αγκαλίτσα… ούτε νερό 
ήθελαν ούτε τίποτα… μόνο ένα ξεψυχισμένο «νιαααου» έβγαλαν σαν να 
έλεγαν.. «τι πήγαμε να πάθουμε στα καλά καθούμενα…» Ε… μετά το πρώτο 
σοκ, τα ανέλαβαν τα αδελφάκια τους με πρώτο τον Φέακο που ήταν μάνα 
καημένη για κάτι τέτοια… «ψυχρό αίμα» στα δύσκολα και ακολούθησαν τα 
άλλα μαζί με την Πόπη, το συνεσταλμένο και μελαγχολικό αυτό γατάκι με τα 
τόσα βιώματα για την ηλικία της που όμως την είχαν κάνει να είναι σοβαρή και 
μετρημένη στις εκδηλώσεις της,  που ήταν η «Μεγάλη καρδιά» της ομάδας και 
με διάφορα χαζά πειράγματα και χαδάκια ανέλαβαν να απαλύνουν το σοκ… 
Ευτυχώς… από καθαρή τύχη, στην προσπάθεια τους να διασχίσουν τον 
δρόμο για να αποφύγουν τον «χάρο» το αυτοκίνητο τα βρήκε ανάμεσα στους 
τροχούς και δεν τα πήρε από κάτω… Δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι… 
Έπρεπε να ηρεμήσουμε όλοι και κυρίως εγώ. Αυτό θα μας γινόταν ένα μεγάλο 
μάθημα, για να είμαστε προσεκτικοί στο εξής ειδικά όταν διασχίζουμε τον 
δρόμο. Η ζωή είναι πολύτιμη για να την αφήνουμε στην «διακριτική ευχέρεια» 
του κάθε εγκληματικά αδιάφορου και επικίνδυνα άσχετου οδηγού. 

Την επόμενη μέρα, η Πανωραία είχε ένα μικρό πρόβλημα στο αριστερό 
πίσω πόδι της που φαίνεται το είχε χτυπήσει και την πονούσε, αλλά ευτυχώς 
δεν ήταν κάτι σοβαρό και πέρασε μετά από λίγες μέρες. Αυτό που δεν θα 
ξεχνούσε όμως ποτέ και αυτή και η Ουρανία, ήταν η λαχτάρα που πέρασαν, γι 
αυτό και από τότε κοιτούσαν και ξανακοιτούσαν πριν περάσουν κάθετα τον 
δρόμο, αν και δεν έβγαιναν για αρκετό καιρό ή έρχονταν μαζί μου κατά μήκος 
και από το πεζοδρόμιο… όταν με συνόδευαν στον κήπο για να μαζέψουμε τα 
καρύδια ή για παιχνίδι. Συντεταγμένα και οργανωμένα όπως αρμόζει σε 
γατάκια από σπίτι… 
 
 
 
Κεφάλαιο 11ο: Ο κόσμος των εικόνων… 
 
 Η τραυματική εμπειρία που έζησαν η Πανωραία με την Ουρανία, αλλά 
και όλοι εμείς που ζήσαμε το γεγονός ως παρατηρητές, θα μείνει στη μνήμη 
μας ίσως για πάντα. Την γλίτωσαν από του χάρου τα δόντια στην κυριολεξία 
και εκτός από το να χαίρονται κάθε στιγμή αυτής της τόσο σύντομης ζωής, το 
κάνουν με μεγάλη προσοχή και υπευθυνότητα. Άντε όμως τώρα εσύ να 
περιγράψεις με κάθε λεπτομέρεια την σκηνή, ενός ανεύθυνου οδηγού και 
σίγουρα ακατάλληλα εκπαιδευμένου, μιας χαμένης αθωότητας που ο καθένας 
«ζωντανός» οργανισμός έχει δικαίωμα να αναπνέει ελεύθερα, να χαίρεται την 
ζωή χωρίς περιορισμούς με όρους ισότητας και χωρίς να δέχεται βία και πολύ 
περισσότερο να μην κινδυνεύει να χάσει την ζωή του, μόνο και μόνο επειδή 
είναι διαφορετικός από τον «ροπαλοφόρο» τριχωτό νεαντερτάλιο… Και όλο 
αυτό να το πετύχεις σε έναν κόσμο όπου το αισθητήριο της ακοής και της 
αντίληψης του μηνύματος που μεταδίδεται μέσω αυτού του οργάνου που έχει 
ατροφήσει, όπως και πολλά άλλα, είναι εξαιρετικά δύσκολο. Μόνο εικόνα και 
σύνθημα. Σύντομα μηνύματα, εύπεπτα, εύκολα στην επεξεργασία από τον 
ήδη «κορεσμένο» και υπερθερμασμένο εγκέφαλο από τα πολλά 
ηλεκτρομαγνητικά κύματα, τα μέσα κοινωνικής αποβλάκωσης, τα like και τα 
τσίου…  

Αν δεχτούμε την εξέλιξη που είναι αποδεδειγμένα μια διαδικασία 
προσαρμογής των ειδών στις συνθήκες που επικρατούν κάθε φορά, αρκεί 
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αυτή να γίνεται πολύ γρήγορα πλέον αλλιώς χαθήκαμε, δεν είμαστε πολύ 
μακριά από την στιγμή που θα εμφανιστεί το νέο «είδος» ανθρώπου που θα 
έχει ένα μάτι scanner στο μέσο του μετώπου ανάμεσα στα φρύδια, τα μάτια 
θα είναι μικρά και ανέκφραστα, συνήθως κλειστά και όλα ίδιου χρώματος, αντί 
για αυτιά δύο τρύπες για βύσματα, μία μόνο μεγάλη τρίχα στο κεφάλι που θα 
λειτουργεί και ως κεραία, αντί για στόμα μία σχισμή σαν αυτές που δέχονται 
κέρματα, η μύτη θα του πέσει και η γλώσσα θα είναι ζωγραφιστή… έτσι κι’ 
αλλιώς όλα θα είναι άχρωμα, άοσμα και άγευστα και τα υπόλοιπα θα μπορείς 
να τα παραγγέλνεις ανάλογα το site που ποστάρεις. Γι’ αυτό θα πρέπει να 
τρέξω να προλάβω… να προσαρμοστώ…μήπως και επιβιώσω… 

- Ένα κοπάδι γάτες 
- Μια καρακάξα 
- Ένας γορίλας σε κάδρο 
- Μια νυφίτσα άδουσα 
- Ο οργισμένος γύπας 
- Ο οδηγός «χάρος» 
- Το σκουπόξυλο 
- Το φαράσι 
- Τα φτερά καρακάξας 
- Ο Μαϊνόμος Μπέκαμ 
- Ο Ωφελούμενος 
- Το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης 
- Ο επιχειρηματίας 
- Οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις 
- Ο κορωνοϊός ή κορωναϊός (με ω πάντως γιατί προέρχεται από την 

αρχαία ελληνική «κορώνη» το στέμμα, ο ιός που έχει την εικόνα 
στέμματος, εστεμμένος, θα μου πεις πια η διαφορά αφού γράφουμε 
στα grenglish) 

- Η μάσκα στον δρόμο 
- Οι άδειοι δρόμοι 
- Οι σκυθρωποί άνθρωποι 
- Το μουντό ηλιοβασίλεμα 
- Ο ειδικός 
- Ο Νόμος και η Τάξη 
- Ο Πολίτης 

…Πόσες εικόνες… που θα 
χρειάζονταν τόμοι ολόκληροι να τις 
αναλύσεις χωρίς κανένας να διαβάσει 
ούτε την πρώτη πρόταση. Δεν 
πειράζει, ας πούμε πως είναι μια 
«ιστορική» καταγραφή μιας 
δεδομένης στιγμής, μιας κατάστασης 
που μετά από χρόνια θα φαντάζει 
σαν ένα αυτοσχέδιο παραμύθι, σαν 
αυτά που μου έλεγε ο θείος μου όταν 
ήμουνα μικρός και μπορούσε να 
κρατήσει μέχρι το πρωί, ή σαν αυτά 
που λέω κ’ εγώ στα γατάκια μου όταν 
τα βλέπω ανήσυχα και ταραγμένα 

μετά από κάθε κίνδυνο που τα απειλεί… Για το καλό τους τα λέω…για να τα 
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προφυλάξω και γι’ αυτό πολλές φορές κάνω και το Μέντιουμ…ας πούμε από 
χόμπι… «Να δείτε» τους λέω, «πως θα σας πάρει πολύ καιρό να πείσετε πως 
και εσείς έχετε δικαίωμα στη ζωή, πως ο κορωνοϊός θα μείνει για πολλά 
χρόνια στη ζωή μας μέχρι νάρθει ο επόμενος (πάει κ΄ αυτή η δεκαετία…την 
χάσαμε), πως η ξένοιαστη ζωή και το παιχνίδι πάει…έφυγε χωρίς επιστροφή, 
πως οι αναφορές για την ατομική ευθύνη θα καλύψουν την συλλογική ευθύνη, 
πως οι σχέσεις θα γίνονται διαδικτυακά (για λόγους ασφαλείας), η εκπαίδευση 
επίσης (με 1-2 δασκάλους για να αλλάζουν τα CD), πως η πανδημία οφείλεται 
σε μας που δεν φοράμε μάσκα και γι αυτό και θα πληρώσουμε και τον 
λογαριασμό που θα μας στείλουν και μάλιστα με την σειρά για να μην 
υπάρχουν αντιδράσεις (πρώτα τα γατάκια μετά τα σκυλάκια), θα δουλεύουμε 
από το σπίτι και μάλιστα από το πρωί μέχρι το βράδυ, έτσι κι αλλιώς στο σπίτι 
θα είμαστε, σε εταιρείες που θα έχουν ένα μικρό γραφείο σε κάποια αποθήκη 
με έναν υπολογιστή (τι χρειάζονται τα πολλά γραφεία, τα έπιπλα, το ρεύμα, τα 
κλιματιστικά, τα έξοδα τα ενοίκια… αφού μπορούν να γίνουν και τσάμπα στις 
υγιείς καινοτόμες επιχειρήσεις και φυσικά…δεν πιστεύω να περιμένετε να 
πληρωθείτε όπως πριν;; και βέβαια σήψη… πολλή σήψη και 
παρακμή…πολλή δυσοσμία… έντονη…παντού, στην κοινωνία, τον αθλητισμό, 
τον πολιτισμό, στην πολιτική…» 
 Γι’ αυτό σας λέω γατάκια μου όμορφα, χαρείτε τη ζωή σας σαν να μην 
υπάρχει αύριο με όλη την δύναμη της ψυχής σας, παίξτε, σκαρφαλώστε, φάτε 
κοιμηθείτε, ερωτευτείτε και μην αφήσετε κανέναν να σας στερήσει τη ζωή που 
έχετε και λατρεύετε, στο σπίτι που σας γέννησε, τη ζωή που επιθυμείτε και 
σας ανήκει και κυρίως παλέψτε γι αυτήν και χχχχχχ…. και νύχια… σ όποιον 
προσπαθήσει να σας την στερήσει… και μην χαρίζεστε σε κανέναν, αυτός ο 
κόσμος σας ανήκει και μια μέρα θα γίνει και πάλι δικός σας… 
 Το κατάλαβαν, φάνηκε από 
τον τρόπο που με κοίταζαν, ειδικά 
ο Φέακος με εκείνο το γλαρωμένο 
χαζοπονηρό βλέμμα… και αφού 
τελειώσαμε και για λίγο 
τεντώθηκαν και νίφτηκαν για να 
διώξουν την αμηχανία, κυρίως στο 
στήθος με το χεράκι 
μισοκρεμασμένο, αλλά και για να 
είναι καθαρά γιατί ήταν και ώρα 
φαγητού, συντονίστηκαν με το 
άκουσμα του αλουμινόχαρτου να 
τρίζει και χορωδιακά… (νια.. 
νιαου… μνιαο…) με ακολούθησαν 
μέχρι την «τραπεζαρία» και έπεσαν με τα μούτρα στο φαΐ… Ψαράκι αλά 
σπετσιώτα (από τον Πειραιά) με μπόλικο ζουμάκι… Πρέπει να ήταν πολύ 
νόστιμο… 
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Κεφάλαιο 12ο: Γιατί χαμογελάει; 
 
 Πως πέρασε ο καιρός… τα σύννεφα άρχισαν να εμφανίζονται, τα 
κγούσματα να ανεβαίνουν και τα καρύδια να πέφτουν. Η Μελαγχολία διάχυτη 
στον χώρο. Οι αναμνήσεις πολλές… Για πολλούς εδώ γύρω… οι έξι αυτοί 
τελευταίοι μήνες ήταν ολόκληρη η ζωή τους. Το μέλλον άγνωστο και αβέβαιο, 
όπως για όλους μας βέβαια. Αλλά για να το διαπιστώσεις πρέπει να ζήσεις 
πρώτα το παρόν… και το παρόν απαιτούσε δουλειά…πολλή δουλειά, 
οργάνωση, αυτοσυγκέντρωση και προ πάντων καλή κατανομή αρμοδιοτήτων 
έτσι ώστε να μην υπάρχει επικάλυψη. Στην νέα ψηφιοποιημένη εποχή το 
πρωτεύον είναι η καλή οργάνωση, γιατί αλλιώς κινδυνεύεις να κάνεις δήλωση 
με το που ανοίγει η «πλατφόρμα» και μετά από κανένα εξάμηνο να σου 
βάζουν πρόστιμο για εκπρόθεσμη, ή να πληρώνεις το βεβαιωθέν ποσό και 
μετά από λίγο να σου στέλνουν να πληρώσεις και του άλλου που δεν 
πλήρωσε, ή ακόμη χειρότερο να στέλνεις τα δικαιολογητικά που σου ζήτησαν, 
ηλεκτρονικά πάντα και μετά από κανένα τρίμηνο να σου στέλνουν e-mail με το 
ερώτημα «για ποιο λόγο μας στείλατε τα έγγραφα αυτά;».  
 Ειδικά ο Μελάνθης, άτομο απολύτως οργανωτικό, έφριττε με κάτι 
τέτοια… Όταν λέγαμε 8 θα πάμε για καρύδια, νταν 8 ήταν έτοιμος στην πόρτα. 
Το ίδιο και ο Φέακος με την Ξανθίππη αν και τους έπαιρνε λίγο χρόνο για 
καλοξυπνήσουν. Η Ευτέρπη, ευγενικό και συνεσταλμένο.. αυτό το γλυκό 
γατάκι ακολουθούσε τελευταίο μαζί με την Ουρανία και αφού έλεγχαν και 
ξαναέλεγχαν τον δρόμο, ιδιαίτερα μετά την τραυματική εμπειρία με τον οδηγό 
«χάρο». Καλά.. η Πανωραία που είχε σχεδόν μόνιμα μετακομίσει στο νέο της 
σπίτι…εκεί ανάμεσα στα βάτα για να έχει πάντα την εποπτεία του χώρου, 
ήταν ήδη εκεί και κυνήγαγε την Πόπη όταν φτάναμε στην πόρτα. 
 Το καθένα είχε την αρμοδιότητα του. Η Ξανθίππη με την Ευτέρπη 
σκαρφάλωμα στην Κυδωνιά, Ο Φέακος μετά από μια σύντομη εξερεύνηση 
του χώρου, έπιανε τον πολυζήτητο ήλιο του φθινοπώρου που έσκαγε κοντά 
στην πόρτα για να λιαστεί… (που το έχω ξανακούσει αυτό;;). Ο Μελάνθης 
πιστός, έπεφτε με τα μούτρα στη δουλειά… ανάμεσα στα πόδια μου βέβαια 

για παν ενδεχόμενο, δεν 
ξέρεις ποτέ τι μπορεί να 
πεταχτεί ανά πάσα στιγμή 
εκεί σε έναν σχετικά 
άγνωστο νέο χώρο με 
τόσα δέντρα και 
βρομόσκυλα να 
καραδοκούν. Με 
καθοδηγούσε εκεί που 
υπήρχαν τα καρύδια, τα 
επεξεργαζόταν με το 
χεράκι για να διαπιστώσει 
ιδίοις όμμασι πως είναι 

γερά για να τα μαζέψω και προχωρούσαμε μαζί στο επόμενο. 
Αφού μάζευα αρκετά στη σακούλα, ερχόταν η Πανωραία, εννοείται 

ανάμεσα στα πόδια και αυτή, για να με βοηθήσει στην μεταφορά. Της έβαζα 
την σακούλα με τα 10-15 καρύδια στην πλάτη που την κρατούσα βέβαια, να 
την μεταφέρει πιο πέρα… και μετά συνέχιζε το κυνηγητό με τα μικρά της.. 
εναλλάξ.. Πάντως όταν ήταν να κάνει τίποτα νέο… να σκαρφαλώσει κανένα 
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φράχτη,  την καρυδιά την μεγάλη ή να βγει σε ανοιχτό χώρο, με ρωτούσε.. «τι 
λες να πάω;;» «Πήγαινε..» της έλεγα «κι’ αν δεις το περιφύον2  γύρνα..». 
Συνήθως το τηρούσε, μέχρι να την πιάσει η «κρίση ανεξαρτησίας» 
οπότε…έκανε ότι της έλεγε το κεφάλι της…δεν πα να χτυπιόσουνα κάτω… 
αυτή θα έκανε το δικό της. Αρκεί να αναλάμβανε και τις ευθύνες των πράξεών 
της. Οι όλες εργασίες στον κήπο έπρεπε να γίνουν σχετικά γρήγορα, πριν 
αρχίσουν να «διαχέονται». Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει όταν 
υπάρχει πλήρης χαλάρωση. Με το «πάμε πάμε…» Φέακος, Ξανθίππη, 
Ευτέρπη και Ουρανία, «καλπάζοντας», ευτυχώς στο πεζοδρόμιο (είχαν πάρει 
το μάθημα), κατευθείαν να χωθούν πίσω από το κάγκελο στην σιγουριά της 
αυλής. Πήγαινα αυτά πρώτα και μετά γυρνούσα για τα υπόλοιπα, Πανωραία, 
Πόπη και με κάποια δυσκολία είναι αλήθεια, τελευταίος ο Μελάνθης… Ήθελε 
πάντα να βάλει την πινελιά του σ’ ότι έκανε το άτιμο και μετά με κοίταζε με την 
άκρη του ματιού και χαμογέλαγε. Με είχε πάρει είδηση πως αγωνιούσα και με 
πείραζε με κάτι τέτοιους ακροβατισμούς…  

Στη συνέχεια έπρεπε να λιαστούν (πάλι λιάσιμο) τα καρύδια πλέον. Η 
καλύτερη φάση για την Πανωραία κυρίως, να ξεδιπλώσει το ποδοσφαιρικό της 
ταλέντο και να ξεπιαστεί λίγο. Τι ταλέντο αυτό το γατί, μ’ έβαλε και μένα στο 
παιχνίδι…της έριχνα πάσες για να αποκρούσει, τιναζόταν σαν ελατήριο και 
έπιανε το καρύδι που της έριχνα… τι Σαργκάνης… τι Νικοπολίδης… εδώ να 
δεις αποκρούσεις… και η «μπάλα» στον αέρα και μετά αγκαλιά να μην την 
πάρει ο αντίπαλος… Αφού την ζήλεψα, αν είχε χόρτο η αυλή θα έπαιζα 
κανονικά…ενώ θα μπορούσαμε να κάνουμε και ομάδα, γιατί όχι… Φυσικά με 
είχε ψυχολογήσει εδώ και καιρό, από την πρώτη στιγμή θα έλεγα που 
γνωριστήκαμε, όταν ήρθε μικρό γατάκι στο σπίτι εδώ και δύο χρόνια και 
καθόταν απέναντι και με «σκάναρε», πως μου άρεσε η «τάξη», οπότε για να 
μου κάνει καζούρα που δεν μπορούσα ούτε ένα καλό σουτ να κάνω, μου 
ανακάτευε τα καρύδια… έπαιρνε από τα μικρά και τα έβαζε στα μεγάλα…και 
βέβαια εγώ έτρεχα να τα ξαναφέρω πίσω… 

Λίγα μέτρα πιο πέρα, 
στην απέναντι όχθη της 
πόλης, το σκηνικό εντελώς 
διαφορετικό. Καθαρά 
φθινοπωρινό. Τα σύννεφα 
έχουν αρχίσει να κάνουν 
αισθητή την παρουσία τους 
και ήδη οι πρώτες βροχές 
έχουν αρχίσει να πέφτουν 
και μάλιστα κάποιες φορές 
έντονες. Η γη όπου δεν έχει 
οργωθεί, πρασίνισε για τα 
καλά και μάλιστα φέτος τα 
ραδίκια θα προλάβουν να 
μεγαλώσουν αρκετά μέχρι 
να φύγω, οπότε θα φάμε σίγουρα ραδικάκι άγριο με μπόλικο λεμονάκι μέσα, 
συνοδεία ψητού βέβαια… Γενικώς πάντως υπήρχε μια έντονη δραστηριότητα 
ενόψει του χειμώνα που ήταν προ των πυλών (για Καλάβρυτα). Τα φύλλα 
είχαν αρχίσει προ πολλού να πέφτουν, πρωί και βράδυ είχε δροσιά στο 

                                                 
2
 Το περιφύον: αυτό που φύεται πέριξ και σε ελεύθερη απόδοση «η περιρρέουσα ατμόσφαιρα» 



 46 

χορτάρι και αρκετή ψύχρα γι’ αυτό τα πρώτα τζάκια και οι ξυλόσομπες 
άρχισαν να καπνίζουν ενώ τα καλοριφέρ πήραν μπροστά. Πουλιά, γατιά, 
σκυλιά κάθε ζωντανό αυτής της εποχής παρουσίαζε μια ιδιαίτερη κινητικότητα 
σαν να ήθελε να ετοιμαστεί γι’ αυτό που ερχόταν. Το «μυστήριο» ζωντανό 
ασβός ήτανε;, αγριογούρουνο;, τσακάλι; Τι ήτανε;;; με την απορία θα μείνω… 
άφηνε τα σημάδια του κατά την διάρκεια της νύχτας σκάβοντας κοντά στις 
ρίζες των δέντρων όπου είχαν τη φωλιά τους τα μυρμήγκια και κάποιοι 
τυφλοπόντικες. Πιο πέρα τα φίδια όπως όπως έτρεχαν να χωθούν στις 
κρυψώνες τους αφήνοντας τα πουκάμισα τους στην είσοδο. 

Και τα μυρμήγκια… τι οργασμός… έτρεχαν να μαζέψουν και τους 
τελευταίους σπόρους όσο το επέτρεπε ο καιρός. Είχαν σχηματιστεί δρόμοι 
ολόκληροι από τη δράση τους. Έλα όμως που δεν ήταν μόνα τους. Εκεί 
βρήκαν να βοσκήσουν δύο (μετά συγχωρήσεως) γαϊδούρια. Δεν πήγαιναν 
παραπέρα;; υπάρχει χώρος για όλους αλλά και απόλυτη ελευθερία στη 
φύση… εκεί ήθελαν εκεί πήγαν…ποιος θα τα εμπόδιζε; Και δεν φτάνει που 
πήγαν για το φρέσκο καταπράσινο χορταράκι, εκεί βρήκαν να μαλώσουν;; και 
γκαρ…γκαρ…αχα…αχα…γκαρ…και άρχισε η κλωτσιά σύννεφο…αυτό που 
λέμε «δυο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένον αχερώνα» «Καλά…δεν 
ντρέπεστε…δεν έχετε τσίπα πάνω σας, δεν φτάνει που τρώτε με δυο μασέλες 
πρέπει και να κάνετε σαματά;;» «δεν σκέφτεστε τα καημένα τα μυρμήγκια που 
τα έχετε αποδεκατίσει με τις ποδάρες σας;;» Παλιογαϊδούρια… 
πλησίασα…χτύπαγα τα χέρια…χααα…χαααα ξξξξουουου…ρε ουστ… με το 
ζόρι να κάνουν πιο πέρα… «τα μαααύρα τα μερμήγκια…» έτρεχαν να 
κρυφτούν από δω και από κει… πάει η σειρά και η τάξη που είχαν οργανώσει 
τη ζωή τους. Τι τα έμελλε να πάθουν… Ρε παιδί μου…τι πράμα είναι κι’ αυτό 
με τα γαϊδούρια, αφού φάνε καλά, άμα δουν τα σκούρα την πληρώνουν τα 
μερμήγκια… Ο νόμος της «ζούγκλας» ο νόμος του ισχυρού, όποιος φάει τον 
άλλο… αϊ στο καλό…συγχύστηκα… γατόπαρδος που σας χρειάζεται…  

Μια και είπα «γατόπαρδος», πόσα κοινά αλήθεια έχουν τα γατάκια μου 
με τους μακρινούς τους προγόνους. Η φροντίδα των μικρών, το κυνήγι, το 
συναίσθημα και η σχέση τους με το αρσενικό πριν και μετά την γονιμοποίηση, 
η εγκατάλειψη των μικρών με την «ενηλικίωση» και η αναζήτηση νέας στέγης, 
ο διαρκής αγώνας για την αναζήτηση τροφής και η επιβίωση, η πάλη με τους 
εχθρούς (κυρίως λιοντάρια), αλλά και η αγάπη των μικρών τρυφερών γατιών 
μου προς τον άνθρωπο, η άδολη αγάπη που τα κάνουν να ξεχωρίζουν. 
Εξάλλου, και τα γατάκια και τα σκυλάκια όπως βλέπουν συμπεριφέρονται, 
όπως φέρονται οι άνθρωποι που τα φροντίζουν έτσι θα γίνουν κι αυτά. 
Μήπως δεν συμβαίνει το ίδιο και με τα παιδάκια αλλά και με κάθε ζωάκι αυτού 
του κόσμου. Έχω δει λιοντάρι να τρέχει να αγκαλιάζει την γυναίκα που το 
τάιζε, παπαγάλο να κάνει ποδήλατο, τσοπανόσκυλο να κάθεται στα πόδια 
σου σαν γατάκι, αλλά και άλλο να σκαρφαλώνει σε κεραμίδια για να εκτελέσει 
την εντολή του ιδιοκτήτη του να πιάσει τα γατάκια «τώρα θα δεις…πιάστο..» 
Έτσι κι αλλιώς… όλα είχαν αλλάξει πίσω στην φάρμα των ζώων. Βέβαια, 
υπήρξαν κάποιοι πρωτοπόροι που πλήρωσαν με τη ζωή τους το τίμημα αυτής 
της αλλαγής. Ακόμη και αυτή η καρακάξα Γκρουέζ είχε αναλάβει εκτελεστική 
γραμματέας στο νεοϊδρυθέν φιλοζωϊκό σωματείο της γειτονιάς «η Γάτα», ενώ 
παράλληλα είχε αναλάβει την ταχύρυθμη διαδικτυακή επιμόρφωση στα νέα 
μέλη, στην ανάγνωση (να Λόλα, να ένα γατάκι) και στην αριθμητική (ένα 
γατάκι, δύο γατάκια, τρία γατάκια…). Ο γορίλας Ίντυ αξιοποιώντας την 
καραντίνα που τον έπιασε στη ζούγκλα, περνούσε δημιουργικά το χρόνο του 
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μαζεύοντας μπανάνες, με το αζημίωτο φυσικά και η νυφίτσα Όμπνοξ είχε 
αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στο τραγούδι (από μπαλκόνι). Τι μέρες κι’ αυτές που 
ζούμε… 

Οι τελευταίες αυτές μέρες είναι απ’ αυτές που όλα περνούν από 
μπροστά σου σαν ταινία. Εικόνες ευχάριστες αλλά και δραματικές όπως οι 
πρώτες στιγμές από την γνωριμία μου με την Ρίτα, τα μικρά της, η αγάπη που 
μου έδωσαν, η δολοφονία της Γιώτας και του Ιωνάθαν, ο ξυλοδαρμός της 
Βούλας, το μένος του γορίλα και της καρακάξας, η κουτοπονηριά της 
νυφίτσας, ο θάνατος της Ρίτας στο μέρος που θήλαζε τα μικρά της, ο 
σπουδαίος Τούλης ο Λεβεντόγατος με τις περιπέτειες του με την Χιονάτη και 
το μοιραίο τέλος του, η Πανωραία με την τεράστια δύναμη ψυχής και την 

επιβίωση της τον πρώτο δύσκολο 
χειμώνα, τα μωρά της που τόσο 
λάτρεψα και αγαπώ. Εικόνες που ποτέ 
δεν θα φύγουν από τη μνήμη μου… τι 
μ έπιασε τώρα… λες και δεν θα τα 
ξαναδώ… Αφού τα ετοίμασα όλα, δύο 
μήνες έχω τώρα που τα ετοιμάζω, το 
φαγητό τους εκεί που ξέρουν, πρόνοια 
για νεράκι τρεχούμενο, μέρος για να 
κάθονται όλα μαζί και να ζεσταίνονται 
τον χειμώνα προφυλαγμένα από το 
κρύο και με φυλαγμένα τα νώτα, 
χειμερινή ζεστή φωλίτσα…όλα 
έτοιμα… Μάλιστα ο Μελάνθης είναι ο 

πρώτος που την δοκίμασε και την βρήκε αρκετά άνετη θα έλεγα, γιατί έχει 
αρχίσει να την χρησιμοποιεί και να απομονώνεται εκεί μόνος ανάλαφρα 
καθισμένος σαν κλώσα… και να με κοιτάζει μ’ εκείνο το αινιγματικό χαμόγελο 
που σε καρφώνει… τι θέλει να μου πει; «Μη φοβάσαι χαζό..» «όλα καλά θα 
πάνε…θα περάσει ο χειμώνας χωρίς να το καταλάβεις.. και την άνοιξη θα 
είμαστε πάλι μαζί…» Γιατί συνεχίζει να χαμογελάει…μου σπάει τα νεύρα αυτό 

το γατί…από μικρό… γι’ αυτό το αγαπώ.. 
Ο ποιο άνετος ο Φέακος… όπως πάντα… εκεί… συνέχισε να τα νίβει 

(τα χέρια του) και να απολαμβάνει τον ήλιο όπου τον πετύχαινε και κάθε 
στιγμή που ήταν μαζί μου… πόσο ήθελα να του μοιάσω… Αυτό το γλυκό 
γατάκι η Ευτέρπη δεν έχανε ευκαιρία να έρχεται κοντά μου και να με κοιτάζει 
στα μάτια. Ήταν λίγο φοβισμένο, δεν μ’ άφηνε να το χαϊδέψω, μόνο όταν 
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ήθελε η ίδια και κυρίως κατά την διάρκεια του φαγητού ερχόταν και τριβόταν 
πάνω στο πόδι μου, δήθεν τυχαία, και πάντα «φρόνιμο» και σεμνό σαν καλό 
γατάκι που ήταν. Πως θα καταφέρει να επιβιώσει όταν φύγω;; σ’ έναν τόσο 
σκληρό κόσμο;; Θα τα καταφέρει, κανείς δεν μπορεί να φανταστεί τι δύναμη 
κρύβει ο καθένας μέσα του. Όσο για την Ουρανία; Στην κοσμάρα της, είχε 
άγνοια κινδύνου αυτό το γατί, αν δεν πάει από τροχαίο θα τα καταφέρει… 
κανείς δεν σκοτώνει κάποιον με φάτσα ηλιθίου, εκτός και αν βλέπει τον εαυτό 
του μέσα σ’ αυτόν. Και η Πόπη η καημένη… πάνω που βρήκε σπίτι και 
οικογένεια και άρχισε να ζει ομαλά με τα αδελφάκια του σ’ ένα προστατευμένο 
περιβάλλον, πάλι από την αρχή…στον δρόμο…τουλάχιστον πιο ώριμο και με 
περισσότερες εμπειρίες. Αυτό είναι καλό, γιατί θα βοηθήσει και τα άπειρα 
αδελφάκια του, μεταφέροντας σ’ αυτά την «τεχνογνωσία» της επιβίωσης στον 
δρόμο.  

Η μέρα 0 είχε έρθει. Από νωρίς το πρωί άρχισαν οι ετοιμασίες για την 
αναχώρηση μου. Πρωί πρωί τα ξύπνησα για να φάνε καλά, το γαλατάκι και 
μια πρώτη κονσερβούλα, κοτόπουλο λεμονάτο με μπόλικη σαλτσούλα για 
αρχή, για να πάρουν δυνάμεις και να αντέξουν αυτήν την πρώτη μέρα του 
αποχωρισμού. Η Ξανθίππη το είχε πάρει πιο βαριά από όλα. Είχε πέσει στα 

μαύρα πανιά. Συνέχεια ερχόταν 
κοντά μου και με κοίταζε με 
βουρκωμένα μάτια. Όλο 
σιγονιαούριζε… κάτι σαν 
μοιρολόι… να σου σπαράζει την 
καρδιά… νιααα..νια.. (μη φύγεις..), 
αν μπορούσε θα με κρατούσε με 
τα νυχάκια της για να μην φύγω… 
«Αγάπη μου…δεν γίνεται να μην 
φύγω, θα δεις…όλα θα πάνε καλά, 
θα περάσει γρήγορα ο καιρός και 
εσύ θα μεγαλώσεις με την μάνα 
σου και τα αδελφάκια σου μέχρι 
την Άνοιξη που θα ξανάρθω». Το 
χάιδεψα για να απαλύνω λίγο τον 
πόνο του και μου το ανταπέδωσε 
με ένα απαλό άγγιγμα της ουράς 
του. Λίγο πριν φύγω κατά το 

μεσημεράκι, τους έβαλα και μια δεύτερη κονσερβούλα για να περάσουν, τα 
χαιρέτησα, τα διάταξα3, τους είπα να προσέχουν και αφού ανέβηκαν όλα, 
πλην της Πανωραίας που έτρεξε να απομονωθεί στη νέα της φωλιά, στην 
καρέκλα της αυλής που ήταν η αγαπημένη τους θέση για μια ζεστή αγκαλιά 
και έναν μεσημεριανό ύπνο, σαν ένα κουβάρι πολύχρωμο χώνοντας το ένα το 
κεφάλι του στην αγκαλιά του άλλου. Ένα ρίγος διαπερνούσε το κορμάκι τους, 
βλέποντας με να φεύγω και αυτή η ζεστή αγκαλίτσα ήταν βάλσαμο. Έκλεισα 
γρήγορα την πόρτα και πήγα προς το αυτοκίνητο. Ήθελα να τελειώνει όσο πιο 
γρήγορα γινόταν αυτό το μαρτύριο. Με το που βγήκα από το σπίτι, η 
Ξανθίππη, το χρυσό μου, αυτό το αγγελούδι, έτρεξε να έρθει κοντά μου. 
Ήθελε να κάνει μια τελευταία προσπάθεια. Με κοίταξε για τελευταία φορά, το 
χάιδεψα, δεν μπορούσα να του πω τίποτα, και απέφυγα να το κοιτάξω… δεν 

                                                 
3
 διατάσσω με την έννοια του ορμηνεύω, συμβουλεύω. 
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ήθελα να με δει έτσι… μπήκα στο αυτοκίνητο και έφυγα χωρίς να κοιτάξω 
πίσω. Ένα δάκρυ κύλησε και ένα κομμάτι της ψυχής μου έμεινε πίσω. 
«Αγάπες όμορφες… θα μου λείψετε…»   

Σ’ όλη τη διαδρομή σκέψεις και εικόνες γυρνούσαν στο μυαλό μου. 
Επέστρεφα στην Αθήνα σε μια στιγμή που η κατάσταση της πανδημίας 
έδειχνε πως βαδίζαμε ολοταχώς στο δεύτερο και πιο δριμύ κύμα. Όλα 
οδηγούσαν σ’ ένα σκληρό και παρατεταμένο lockdown (κλείδωμα κάτω). 
Αυτός ο χειμώνας φαινόταν πολύ σκληρός. Η υπόσχεση που τους είχα δώσει 
πως θα επέστρεφα τα Χριστούγεννα δεν ήταν καθόλου βέβαιη. Όμως, μια 
ευχάριστη έκπληξη που με περίμενε όταν έφτασα αργά απόγευμα στο σπίτι, 
κουρασμένος και λυπημένος, μ’ έκανε να ξεχαστώ. Μια μεγάλη διάπλατα 
ανοιχτή αγκαλιά με περίμενε… Ο Μπούλης.. ο μικρός μπουλάκος που είχε 
γίνει κοτζάμ γάτος… με περίμενε με ανοιχτή την αγκαλιά… ο Μπουμπούνας… 
Τι ευχάριστη έκπληξη… 

 
 
 
 

Λίγα λόγια τελειώνοντας 
 
 Με την ολοκλήρωση και του «5+1 αδέλφια» συμπληρώνεται η 
«τριλογία» με θέμα τα γατάκια μου και τις περιπέτειες τους. Πρόκειται για τρεις 
ενότητες που είναι συμπληρωματικές αλλά και παράλληλες. Στο πρώτο, τα 
«Μαθήματα ανθρωπιάς από…γάτες», περιγράφονται γεγονότα και 
καταστάσεις προσπαθώντας να αποδώσω όσο πιο πιστά μπορώ το κλίμα και 

τα συναισθήματα, σε μια γλώσσα που 
να διατηρεί όσο γίνεται την ζωντάνια του 
προφορικού λόγου και της τοπικής 
διαλέκτου. Στο Δεύτερο, «Η πολυτάραχη 
ερωτική ζωή του Τούλη του 
Λεβεντόγατου», επικρατούν οι 
αναμνήσεις αλλά και ο Μύθος, 
αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την 
βιαιότητα που χαρακτηρίζει την 
θανάτωση των ανυπεράσπιστων γατιών 
και μάλιστα με τον πιο φρικτό τρόπο της 
δηλητηρίασης. Στο τελευταίο αυτό 
κείμενο «τα 5+1 αδέλφια» το βάρος 
πέφτει σε συναισθήματα, σκέψεις και 
αξιολογήσεις μέσα από εικόνες 
πραγματικές ή φανταστικές, δίνοντας 
ταυτόχρονα στον αναγνώστη την 
ευκαιρία να κάνει τις δικές του 

προεκτάσεις.  
 Και στα τρία κείμενα, ο αναγνώστης μπορεί να κινηθεί σε τρία 
τουλάχιστον επίπεδα ανάγνωσης. Στο πρώτο βλέπει τα γεγονότα αυτά 
καθαυτά, εικόνες από τον περιβάλλοντα χώρο και κάποιες ιδιαιτερότητες της 
τοπικής διαλέκτου στον προφορικό λόγο. Στο δεύτερο μπορεί κανείς να δει 
ήθη, έθιμα, παραδόσεις, μουσικές επιλογές, διατροφικές συνήθειες και πολλά 
άλλα και στο τρίτο επίπεδο διακρίνει κανείς σκέψεις, προβληματισμούς, 
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κριτική, αξιολογήσεις, εκτιμήσεις, συναισθήματα και μπορεί ο κάθε 
αναγνώστης να δει την δική του θέση στα γεγονότα και τις καταστάσεις, να 
κάνει τις προεκτάσεις του και την κριτική του και αν θέλει να μπει στην 
διαδικασία της «ενσυναίσθησης» που είναι και της μόδας.  
 Τέλος, για μένα είναι ένας πειραματισμός στην ερασιτεχνική γραφή 
ενός κειμένου με έναν διαφορετικό, πιο άμεσο τρόπο. 
 

 

ΤΕΛΟΣ 


