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Η πολυτάραχη ερωτική ζωή του Τούλη του Λεβεντόγατου 
 

Κεφάλαιο 1ο  
 

«Η εκλογίκευση του συναισθήματος» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Ο Τούλης ο Λεβεντόγατος, συμμαθητής και επιστήθιος φίλος της 
Βούλας, για την οποία έτρεφε τα πιο αγνά αισθήματα από τα πρώτα νεανικά 
τους χρόνια, έπεσε σε γλυκιά μελαγχολία, μετά την φυγή της με τον ξανθό 
σκανδιναβό γάτο με μηχανή για το πατρικό του στις ακτές της Ισλανδίας. Ήταν 
εκεί, η εικόνα αυτή δεν θα φύγει ποτέ από το μυαλό του. Με δυσκολία 
κατάφερε να κρύψει το δάκρυ που πήγε να κυλήσει. Την αγαπούσε και έτρεφε 



 2 

την ελπίδα πως κι αυτή θα ένοιωθε κάτι γι αυτόν… αλλά αυτή; Ποιος ξέρει… 
άβυσσος η καρδιά του θηλυκού. Και εδώ μου ήρθαν στη σκέψη τα λόγια του 
Κώστα για την «εκλογίκευση του συναισθήματος» από τα θηλυκά. Λες να 
ίσχυε και εδώ; Ποιος ξέρει;; μόνο η ίδια μπορεί να μας δώσει την απάντηση, 
κάποια στιγμή μετά από χρόνια που θα γυρίσει, μεγαλώνοντας και 
ωριμάζοντας και γεμάτη με την εμπειρία ζωής που θα έχει αποκτήσει.  
 Κύριος όμως και μεγαλόψυχος, ποτέ δεν παραπονέθηκε ούτε άφησε 
κανέναν να αμφισβητήσει τις αγνές προθέσεις της, «έτσι είναι η ζωή» 
σκεφτόταν όταν αναπολούσε τις όμορφες και ξένοιαστες στιγμές χαράς και 
παιχνιδιού που είχαν περάσει μαζί. Θα με σκέφτεται άραγε κι αυτή όμορφα;; 
αναρωτιόταν όταν έμενε μόνος στον κήπο, στα μέρη που πριν λίγο καιρό 
έπαιζαν μαζί… 
 Η Τούλα, δεν ήταν τόσο συντροφική και παιχνιδιάρα. Ήταν πιο λογική 
έως ψυχρή θα λέγαμε και καμιά φορά που ο Τούλης την προκαλούσε για 
παιχνίδι, του ορμούσε… έβγαζε νύχια… δεν ήταν αυτή για πολλά πολλά… 
ερχόταν την ώρα του φαγητού, έτρωγε γρήγορα γρήγορα και μετά δρόμο… 
συνεχώς περπατούσε, αεικίνητο αυτό το γατί, γι αυτό και διατηρούσε σιλουέτα. 
Ποιος ξέρει τι βιώματα κουβαλάει κι αυτή (σκεφτόταν). Λεβεντόγατος, όνομα 
και πράγμα, πάντα είχε μια καλή σκέψη για όλους και πολύ προστατευτικός 
με τα μικρά γατάκια που έσκαγαν μύτη καμιά φορά και που άναβαν τα 
λαμπάκια της Τούλας της γεροντοκόρης… έτσι την έλεγα… 
 Ο Τούλης, πολύ όμορφος Γάτος, με κορμοστασιά σα λαμπάδα, 
περπατά πάντα με βήμα σταθερό, σίγουρο, το βλέμμα του σταθερό λαμπερό  
και ώριμο, η ξαφνική φυγή της Βούλας τον ωρίμασε τόσο πρόωρα.. , σήκωνε 
το βλέμμα του να κοιτάξει μόνο ότι ή όποιον τον ενδιέφερε και εγώ ήμουν ένας 
από αυτούς. Η αγνή και ειλικρινής στάση μου απέναντί του, δεν άργησε να 
χτίσει μια γερή σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ μας… Δεν νιαουρίζει πολύ, 
συνεννοούμαστε πιο πολύ με το βλέμμα, μόνο την στιγμή του φαγητού βγάζει 
ένα δυο νιαουρίσματα, ανυπομονώντας να γευτεί τις λιχουδιές που του 
προσφέρω και καμιά φορά αν τύχει να αργήσω λίγο μου δίνει μια δυο με το 
χεράκι του χαϊδευτικά βέβαια (χωρίς νύχια) δυνατούτσικες θα έλεγα, στο πόδι 
σαν να λέει… «με ξέχασες; Θα φάμε καμιά φορά σήμερα;;» και μετά ξεχνιέται 
στη γεύση του καλού φαγητού της κονσέρβας.. 
 Ο Τούλης είναι πολύ προικισμένος γάτος. Η φύση τον προίκισε με 
λεβεντιά, περίσσεια ομορφιά και μια φωνή που αντηχούσε σαν άλτο 
σαξόφωνο στην ησυχία της έναστρης νύχτας, όταν με άλλους γάτους έκαναν 
καντάδες και απηύθυναν το ερωτικό κάλεσμα στις γάτες της γειτονιάς, που 
πολλές φορές δεν αργούσε να καταλήξει σε καυγάδες που αναστάτωναν τον 
κόσμο. Αυτά σε συνδυασμό με την έμφυτη ευγένεια του χαρακτήρα του και 
τους καλούς τρόπους που απέκτησε από το περιβάλλον του μεγαλώνοντας, 
τον κατέστησαν μεγάλο γόη. Όλες οι γάτες τον κοίταζαν με λαχτάρα όταν 
περνούσε και άλλες τον λοξοκοίταζαν για να μην προδώσουν την επιθυμία 
τους, ανάλογα με την αυτοπεποίθηση της καθεμιάς και με το πόσο είχαν 
εξοικειωθεί και αποδεχτεί τη θηλυκή τους φύση. Οι πιο πολλές τον 
λαχταρούσαν σαν εραστή της μιας βραδιάς αλλά δύσκολα θα τον έκαναν 
σύντροφο της ζωής τους. Τέτοιοι γάτοι έχουν το θλιβερό προνόμιο να είναι 
επιθυμητοί από όλες τις γάτες για περιστασιακές σχέσεις της μιας βραδιάς 
κάτι που ο ίδιος το απεχθανόταν. Ίσως να μπέρδευαν το έξω του με το μέσα 
του και γι αυτό… «η εκλογίκευση του συναισθήματος» του Κώστα ήταν το 
αλάνθαστο κριτήριο επιλογής συντρόφου για όλες τις θηλυκές γάτες… 
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 Έκαναν όμως τραγικό λάθος, όπως γίνεται πάντα όταν επιλέγεις 
σύντροφο μ αυτό το κριτήριο, και γι αυτό μετά από λίγο έτρεχαν στον Τούλη 
για παρηγοριά… 
 Ο Τούλης είναι πολύ ώριμος γάτος και βαθιά συναισθηματικός. Δεν 
δίνεται στην κάθε μία απλά και μόνο για να ικανοποιήσει τη γενετήσια ορμή 
του ή τις ορμονικές πιέσεις του. Επιλέγει και αν βρει κάποια γάτα που να του 
ξετυλίγει τα πλούσια συναισθήματα του και να ικανοποιεί την αισθητική 
του…έχει καλώς…να της δώσει και την ψυχή του. Αλλιώς απλώς διαλογίζεται, 
αναπολεί και απολαμβάνει τα εφήμερα… όπως το καλό φαγητό τον ήλιο και 
την καλή παρέα και έναν παχύ καλό ύπνο… Έχει όμως τις αδυναμίες του, 
όπως άλλωστε κάθε ζωντανό πλάσμα πάνω στη γη… καλοπερασάκιας όσο 
δεν παίρνει και λάτρης του ωραίου και του αληθινού. Έτσι, δεν άργησε να βρει 
παρηγοριά, μετά τη φυγή της Βούλας, στην αγκαλιά της Μπιρμπίλως, μιας 
γάτας με πλουμιστή πολύχρωμη γούνα και κορμοστασιά με εκτόπισμα που 
είχε αναστατώσει όλα τα αρσενικά γατιά της γειτονιάς, αλλά…είπαμε… «η 
εκλογίκευση του συναισθήματος» την έφερε να ζει με τον Κανέλλο έναν ξανθό, 
τον πιο άξεστο και αγροίκο γάτο της γειτονιάς και μάλιστα μόλις είχε φέρει στη 
ζωή σε μια απόμερη γωνιά στον κήπο της γειτόνισσας τα μωρά τους. Το ένα 
ήταν ίδιο η μάννα του το μπιρμπιλόνι, το άλλο ίδιο ο Κανέλλος, η Κανέλλα και 
τα άλλα δύο μάλλον ξεσόισαν ένα ζαχαρί τη Ζαχαρούλα και το άλλο καφετί 
τιγρέ το Κανελόνι.  

Ο Κανέλλος είναι γήινος λειτουργεί κυρίως με το ένστικτο, μαμ, κάκα, 
νάνι και κοκό…κυρίως το τελευταίο. Από τους γυναικοκαβγάδες ο λαιμός του 
είναι καταγδαρμένος, σαν ψωριάρης, δεν χαμπαριάζει τίποτα ούτε από 
συναισθήματα, ούτε από κανόνες Savoir Vivre, μπορεί να κάνει τα πάντα 
προκειμένου να ικανοποιήσει το «βασικό» του ένστικτο. Το βάδισμα του 
μάγκικο, με δυσκολία σήκωνε τα πόδια από το χώμα από την πολλή μαγκιά 
και όταν τα σήκωνε σχεδόν χτυπούσε το ένα με το άλλο, περπατούσε αργά 
βαριά κι ασήκωτα που λέμε και το βλέμμα του «δεν σηκώνω και πολλά» 
απευθυνόταν σε όλους τους γάτους…και σε μένα…αλλά μάλλον 
προσπαθούσε απεγνωσμένα να κρύψει τους φόβους του… Δεν άργησε όμως 
να καταλάβει πως σε εμένα δεν μπορούσε να πιάσει αυτό και μετά από 
μερικά «μαθήματα» έμαθε τρόπους και περίμενε καρτερικά στη σειρά του αν 
ήθελε ποτέ να φύγω από το «τραπέζι» και να γευτεί τη νοστιμιά της 
κονσέρβας… Η Μπιρμπίλω δεν είναι πως τον καλύπτει συναισθηματικά, αλλά 
είναι η σίγουρη, έτσι νομίζει, σύντροφος για να ικανοποιεί τις ορέξεις του όταν 
γυρίζει άπραγος και ξενυχτισμένος και για να γεννοβολά… θα απογοητευτεί 
σύντομα… καθότι όλα τα θηλυκά επί γης έχουν επαναστατήσει.. 

Η παράνομη σχέση του Τούλη με την Μπιρμπίλω και λόγω του πάθους 
δεν άργησε να γίνει το θέμα συζήτησης σ όλη την γειτονιά και όχι μόνο. Οι 
συχνές επισκέψεις του στη φωλιά της με τα μικρά στα οποία έβγαζε και όλο 
τον προστατευτισμό του, αλλά και το έντονο ενδιαφέρον του κατά το φαγητό, 
να τρέξει δηλαδή να φωνάξει την Μπιρμπίλω να έρθει για φαγητό αφού 
έτρωγε βιαστικά μερικές μπουκιές για να ηρεμήσει λίγο την πείνα του, αλλά 
και η παραμονή του στη γωνία της μάντρας μέχρι να φανεί και να περάσει με 
ασφάλεια το δρόμο, δεν άργησαν να κινήσουν υποψίες και να αρχίσουν οι 
ψίθυροι από στόμα σε στόμα… 

Τα μαντάτα δεν άργησαν να φτάσουν στ αυτιά του Κανέλλου. «Υπάρχει 
γάτος που τόλμησε να κάνει αυτό σε μένα;;» αναρωτήθηκε στην αγορά εκεί 
που σύχναζε και έκανε τον «δήθεν»… «δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό σε 
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μένα… «με τι μούτρα θα κυκλοφορώ στην αγορά αν αληθεύουν…» και με 
σκοτεινές σκέψεις να τον κυριεύουν, να τρέμει από θυμό και τα ρουθούνια του 
σχεδόν να βγάζουν φλόγες και θολωμένο το μάτι… ξεκινάει για τη φωλιά… τι 
τόθελε…καλύτερα να πέθαινε στο δρόμο… βρίσκει τον Τούλη με την 
Μπιρμπίλω σε τρυφερές στιγμές… Ορμάει κατευθείαν…τα νύχια προτεταμένα 
στοχεύοντας στα μάτια του Τούλη…το νιαούρισμα έσκισε την ησυχία της 
νύχτας… αλλά και ο Τούλης… καλός καλός…αλλά δεν τα σηκώνει αυτά και 
ποτέ δεν λέει όχι στις προκλήσεις… και έτσι γεροδεμένος καθώς είναι…του 
έδωσε του Κανέλλου και κατάλαβε…του έφυγε η μισή γούνα, αλλά και ο ίδιος 
εμφανίστηκε την άλλη μέρα με κάτι γραντζουνιές στο μάτι…ευτυχώς όχι 
σοβαρές. Είχε δώσει μάχη ολονυχτίς για τα μάτια της καλής του και πλέον όλη 
η γειτονιά γνώριζε για τη σχέση τους. Μπορούσαν να χαίρονται ελεύθερα τον 
έρωτα τους και ο Κανέλλος είχε πάρει το «μάθημα» του. Είχε χάσει την 
απόλυτη κυριαρχία αλλά όχι και το χούι του… Είχε αποκτήσει έναν 
ανταγωνιστή αλλά και φανατικό εχθρό του και παρόλο που γρήγορα βρήκε 
παρηγοριά στην αγκαλιά άλλης γάτας, ποτέ δεν έπαψε να σκέφτεται πως του 
έφυγε η Μπιρμπίλω με τον Τούλη μέσα από τα χέρια του και να τον μισεί 
θανάσιμα… 
  
 
 

Κεφάλαιο 2ο  
 
 

«Η Μελωδία της ευτυχίας» 
 
 Η ζωή στον κήπο, μετά την ένταση και τις αποκαλύψεις των τελευταίων 
ημερών κυλούσε πολύ ήρεμα και η καθημερινότητα του Τούλη και της 
Μπιρμπίλως έδειχνε πολύ αρμονική και ευτυχισμένη. Όλα έδειχναν 
προβλέψιμα και ήρεμα και τα δυο γατάκια ζούσαν τον έρωτα τους ελεύθερα, 
υπό το άγρυπνο μάτι του Κανέλλου φυσικά που καραδοκούσε και αναζητούσε 
την ευκαιρία να εκδικηθεί. Κοιμόταν και ξυπνούσε με μία σκέψη…πως θα 
«εξόντωνε» τον άσπονδο εχθρό του τον Τούλη και πως θα έκανε την 
Μπιρμπίλω να γυρίσει πίσω στην αγκαλιά του, αν ήταν δυνατόν 
παρακαλώντας τον γονατιστή. Το βλέμμα του απλανές μετά τα χαστούκια των 
τελευταίων ημερών, το κεφάλι σκυφτό και το βήμα λίγο ασταθές… δεν ήταν 
και μικρή η προσβολή… «τέτοια προσβολή ξεπλένεται μόνο με αίμα» 
σκεφτόταν…και το βλέμμα του θόλωνε.. 
 Κατά τα άλλα, η ζωή στον κήπο ξεκινούσε με το πρωινό ξύπνημα, 
κάπως αργούτσικα γιατί τα βράδια ήταν γεμάτα ζωή… ένα καλό πρωινό και το 
κάλεσμα της Μπιρμπίλως, που είχε και να θηλάσει τα μικρά της, να 
συμμετέχει σ αυτό. Εξακολουθούσαν να μένουν χωριστά, εξάλλου ο Τούλης 
ευγενικός από τη φύση του δεν ήθελε να γίνει βάρος στην Μπιρμπίλω που 
έχει και την επιμέλεια των μικρών της και η φωλιά της δεν ήταν και τόσο 
άνετη… Ο ίδιος ωστόσο είχε μάθει αλλιώς… ζούσε την πολυτέλεια της δικής 
του στέγης, είχε μάθει να ζει μόνος. Αν και αγαπούσε τα μικρά, σίγουρα το 
κλάμα τους θα του χαλούσαν τον ύπνο και σε κάθε περίπτωση ήθελε να έχει 
μια ελευθερία κινήσεων, τις βόλτες του όποτε ήθελε…τα λοξοκοιτάγματα, τα 
ξενύχτια που και που… και η συγκατοίκηση με την Μπιρμπίλω θα 
αποτελούσε εμπόδιο γι αυτό. 
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 Η Τούλα, ψυχρή μεν αλλά πειράχτηκε όταν έμαθε για τη σχέση του 
Τούλη με την Μπιρμπίλω… «μμμμ…σιγά την γκόμενα» σκέφτηκε… «αυτή 
βρήκε;; με τέσσερα μωρά;;; χάθηκαν οι ελεύθερες;;» ψιθύρισε, «δεν ντράπηκε 
να μπει ανάμεσα στο ζευγάρι;;» και άλλα πολλά ηθικοπλαστικά μηνύματα, 
αλλά μέσα της έβραζε… «να τον χάσω μέσα από τα χέρια μου;;;», 
παραμιλούσε κανονικά κάθε φορά που ερχόταν για φαγητό και έπεφτε πάνω 
του…δεν μπορούσε να γίνει και αλλιώς… και για να τον εκδικηθεί άρχισε να 
κάνει τα γλυκά μάτια στον Κανέλλο, αν και δεν τον πήγαινε καθόλου… «τι 
γλοιώδης τύπος» «ο τελευταίος γάτος να ήταν στη γειτονιά, δεν θα πήγαινα 
ποτέ μαζί του» σκεφτόταν. Η απόρριψη αυτή από τον Τούλη, της έβγαλε τον 
χειρότερο εαυτό. Έγινε πολύ ιδιότροπη και βίαιη και μάλιστα έστρεψε την 
οργή της στα μικρά της Μπιρμπίλως που ήδη είχαν μεγαλώσει αρκετά και 
άρχισαν να εξερευνούν την αυλή. Τα  καημένα, έτρεμαν κάθε φορά που την 
έβλεπαν γιατί τα κυνηγούσε και δεν τα άφηνε σε χλωρό κλαρί. Ιδιαίτερα είχε 
στοχοποιήσει το Κανελλόνι και το Μπιρμπιλόνι. Ο Τούλης είχε αναλάβει και 
αυτό το έργο. Είχε το νου του κάθε φορά που εμφανιζόταν αυτή η στρίγγλα, 
μην επιτεθεί στα μικρά. Μια μέρα, καθόταν ήρεμος στην αυλή και απολάμβανε 
τον ήλιο, ενώ τα μικρά που είχαν έρθει κι αυτά για φαγητό, άρχισαν μετά να 
παίζουν ανεβαίνοντας στα κεραμίδια, εξερευνώντας διάφορες κρυψώνες και 
παίζοντας. Το άγρυπνο αλλά ήρεμο βλέμμα του Τούλη δεν έφευγε στιγμή από 
πάνω τους. Ξαφνικά, από το πουθενά εμφανίζεται η Τούλα, ανάστατη, 
φανερά εξαγριωμένη, ούτε φαγητό ήθελε ούτε τίποτα, το μόνο που έδειχνε 
πως ήθελε ήταν να κάνει κακό, να πάρει εκδίκηση, αν ήταν δυνατόν να γίνει 
μια σύγχρονη Μήδεια να «εξαφανίσει» αν ήταν δυνατόν μια και καλή τα μικρά 
και χωρίς δεύτερη σκέψη ορμάει προς τα δύο γατάκια που έπαιζαν αμέριμνα 
στη σκεπή… Ο Τούλης, που παρακολουθούσε ήρεμα κάθε της κίνηση και είχε 
καταλάβει τις προθέσεις της, με ένα σάλτο βρίσκεται κατευθείαν στα κεραμίδια 
και μπαίνει αποφασιστικά ανάμεσα σ αυτήν και στα μικρά, δίνοντας τους την 
ευκαιρία να κρυφτούν και να γλιτώσουν από τη μανία της. Αυτό μου έκανε 
φοβερή εντύπωση. Δεν περίμενα ποτέ από έναν γάτο να δείξει τέτοια 
αυτοθυσία και αποφασιστικότητα. Και εγώ και ο Τούλης εξαγριωθήκαμε από 
την πράξη της και είδαμε και πάθαμε να την απομακρύνουμε από εκεί. Τόσο 
έξαλλη δεν την είχα ξαναδεί… εντελώς εκτός εαυτού, ένα βήμα πριν το 
έγκλημα πάθους… Ο Τούλης… τι κύριος, δεν την πείραξε, ψύχραιμος όπως 
πάντα απλά προσπάθησε να την συγκρατήσει να μην κάνει κακό στα μικρά. 
Τους συνδέουν άλλωστε φιλία και κοινά βιώματα μηνών. Δεν άξιζε να 
χαλάσουν τη φιλία τους για μια κακή στιγμή… σ όλους μας συμβαίνουν… Από 
τα πολλά, καταφέραμε να την απομακρύνουμε… έφυγε φανερά ταραγμένη, με 
γρήγορα βήματα και το κεφάλι σκυμμένο, μάλλον είχε αρχίσει να συνέρχεται 
και ίσως να νοιώθει και άσχημα για το ατυχές αυτό συμβάν. Φοβήθηκα πως 
δεν θα ξαναγύριζε. Άργησε, μετά από 2-3 μέρες γύρισε εμφανώς 
μετανοιωμένη και στο βλέμμα της υπήρχε η αμφιβολία για το πώς θα την 
δεχόμαστε… την καλωσορίσαμε και την δεχτήκαμε με χαρά. Η συμπεριφορά 
της άλλαξε από εκείνη την ημέρα, φάνηκε πως είχε αποδεχτεί την 
πραγματικότητα και παρέα με τον παλιό της φίλο τον Τούλη και μάλιστα με 
μικροπειράγματα έφαγαν μαζί και μετά απόλαυσαν χαλαρώνοντας τον ήλιο 
πιάνοντας από μια καρέκλα ο καθένας… 
 Οι μέρες στον κήπο κυλούσαν ήρεμα, παρά τις μικροαψημαχίες που 
είχαν ο Τούλης με τον Κανέλλο «δι ασήμαντον αφορμήν»… Τα βράδια ακόμη 
καλύτερα… Μόλις έπεφτε το σκοτάδι, ο Τούλης έβγαινε τη βόλτα του στα 
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στενά σοκάκια της όμορφης γειτονιάς, με τις ανθισμένες γαζίες και τα γιασεμιά 
και τις φρεσκοποτισμένες γλάστρες με τα γεράνια. Του άρεσε πολύ αυτή η 
νυχτερινή βόλτα στη γειτονιά. Εκεί συναντιόταν με τους φίλους του και άρχιζε 
η νυχτερινή καντάδα… Η μελωδία από το βραχνό άλτο σαξόφωνο, τη βαθιά 
βραχνή μπάσα φωνή του, διαπερνούσε την ησυχία της νύχτας και σκόρπιζε 
ρίγη ηδονής σε κάθε θηλυκό γατί, πίσω από τις κλειστές αυλόπορτες. Όσο 
έπεφτε η νύχτα και το ασημένιο, πολωμένο φως του φεγγαριού έκανε τη 
νύχτα μέρα και οι σκεπές της γειτονιάς με τα παλιά βυζαντινά κεραμίδια 
έμοιαζαν με ασημένια αλώνια, εκεί δίνονταν οι μεγάλες «μάχες». Όταν λέμε 
«μάχες»…μη φανταστείτε… πασαρέλα κανονική… όλοι οι γάτοι της γειτονιάς 
ήταν εκεί… συνωστισμός και ο καθένας πρόβαλε αυτό που θεωρούσε ως 
ακαταμάχητο προσόν για να συγκινήσει τα θυληκά που στο μεταξύ είχαν 
πάρει θέση στις μάντρες και τα κολωνάκια… Ο Τούλης, ο Κανέλλος, ο 
μονόφθαλμος, ο μπαμπάς της Βούλας, ο Μαλλιάς… και άλλοι πολλοί… Ο 
Τούλης ήρεμος πάντα και σίγουρος για τον εαυτό του, σοβαρός, έκανε πάνω 
απ όλα το κέφι του… ήταν εκεί για την παρέα και για το «άρωμα» και τις 
«μελωδίες» της νύχτας… Απολάμβανε κάθε στιγμή με όλες τις αισθήσεις του. 
Δεν αναζητούσε το φτηνό σεξ αλλά τον τρέλαινε το φλερτ και η αναζήτηση του 
αληθινού έρωτα. Η ύψιστη ηδονή γι αυτόν δεν ήταν η σαρκική αλλά η ψυχική 
και η συναισθηματική που συνόδευαν τη σαρκική, όταν έβρισκε τη σύντροφο 
που επιθυμούσε… Έβαζε πάντα υψηλές προδιαγραφές και δεν υπέκυπτε 
εύκολα στις «πάνδημες» απολαύσεις… Ε…όλα αυτά…το αντίθετο ήταν ο 
Κανέλλος… κανένα στάνταρ, καμία προδιαγραφή, γι αυτόν ο έρωτας είναι το 
σεξ, όπως δηλαδή το φαγητό, ο ύπνος…δεν βρίσκει διαφορές…μια απλή 
στάνταρ διαδικασία με οποιαδήποτε, οπουδήποτε οποτεδήποτε… μια απλή 
βιολογική ανάγκη δηλαδή… 
 Παραδόξως…άρχισα να τον συμπαθώ, κατά βάθος δεν είναι 
κακός…άπλά…έτσι είναι φτιαγμένος και έτσι έχει μάθει να είναι ο Κανέλλος. Η 
αισθητική γι αυτόν είναι άγνωστη λέξη, το συναίσθημα και η ψυχική ηδονή 
επίσης… κακό αυτό;; δεν ξέρω, τώρα ποια δεν κρίνω…άρχισα και να τον 
λυπάμαι… ήταν τόσο ευάλωτος…έρμαιο των παθών του. Μάλιστα μετά την 
ένταση που είχε η σχέση μας στην αρχή, έχει αλλάξει στάση και στο φαγητό 
περιμένει πάντα υπομονετικά τη σειρά του, έχει αρχίσει και αυτός να με 
σέβεται πραγματικά και όχι να υποκρίνεται. Μάλιστα τον τελευταίο καιρό τον 
περίμενα και αν δεν ερχόταν στην ώρα του, ανησυχούσα. Τελικά, πίσω από 
το «σκληρό» προσωπείο του, κρυβόταν ένα ανυπεράσπιστο, 
πολυκυνηγημένο άκακο γατί, που τα σκληρά βιώματα και η βία του δρόμου 
τον είχαν ωριμάσει απότομα στερώντας του τους γονείς και την τρυφερή 
παιδική του ηλικία… Μάλιστα, έχει αρχίσει κι αυτός να με συμπαθεί και να με 
εμπιστεύεται και απλά κάθε φορά που τον φωνάζω «έλα ρε βλάκα» ή 
«ψωριάρη» με κοιτάζει στα μάτια για να κατανοήσει το ιδιότυπο χιούμορ μου 
και έρχεται να πάρει το μερίδιο του από την κονσέρβα. Άσε που έχουν γίνει 
και φίλοι (κατά κάποιον τρόπο) με τον Τούλη. Εκεί που «τρώγονται» εκεί τα 
βρίσκουν… τις περισσότερες φορές είναι μαζί στις εξόδους τους ( τα 
ετερώνυμα έλκονται δεν λένε;;) μαλώνουν μεν συχνά πυκνά αλλά έχουν 
αρχίσει και να μοιράζονται πολλά πράγματα και να αλληλοσυμπληρώνονται, 
Ο Τούλης τραβάει τα θηλυκά και μάλιστα την «αφρόκρεμα» σαν μαγνήτης και 
ο Κανέλλος έχει το θράσος, τον «τσαμπουκά» κάτι που δεν έχει αυτός. Αφού 
την ώρα του φαγητού όταν βλέπω τον Κανέλλο «α..» λέω «θάρθει και ο 
Τούλης» και έρχεται τρέχοντας μετά από λίγο… και αντίστροφα..  
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 Η σχέση του Τούλη με την Μπιρμπίλω θα έλεγε κανείς πως έχει χάσει 
την αρχική φλόγα. Όχι πως δεν είναι μαζί, αλλά διακρίνονται σημάδια 
απόλυτης ηρεμίας που τείνει να γίνει ρουτίνα. Κάθε μέρα η ίδια διαδικασία, η 
φροντίδα από τον Τούλη, η έκφραση του θαυμασμού και της αγάπης του, η 
προστασία και η φροντίδα των μικρών της που στο μεταξύ μεγάλωσαν αρκετά 
και εξερευνούν τη γειτονιά. Αλλά και αυτή, είναι φιλική, του δείχνει το 
ενδιαφέρον και την εκτίμηση της και έχει αρχίσει να φροντίζει περισσότερο τον 
εαυτό της, τώρα που η περίοδος του θηλασμού βαίνει προς το τέλος της. 
Αυτό δεν περνά απαρατήρητο, είναι αλήθεια. Πρώτος ο Τούλης το έχει 
παρατηρήσει και η πλουμιστή πολύχρωμη γούνα της τον έλκει πιο πολύ, τον 
τρελαίνει θα έλεγα και κάνει ότι είναι δυνατόν για να της κινεί το ενδιαφέρον. Τι 
παιχνίδια της κάνει, πρόθυμος πάντα να την ειδοποιεί για το φαγητό, τι τα 
μικρά της να φροντίζει και να προστατεύει από την «μανία» της Τούλας και 
άλλους κινδύνους, τι να την συνοδεύει στις εξόδους της και τι δεν έχει κάνει ο 
«ταλαίπωρος» αρκεί μόνο να είναι μαζί της…στα μάτια την κοιτάζει μόνο και 
μόνο να αναπνέει τον αέρα που αναπνέει κι αυτή, για μια της ματιά, για να 
μυρίζει το άρωμα της και για μια αγκαλιά στη ζεστή της γούνα. Και αυτή δεν 
λέω…για οτιδήποτε χρειαστεί…πάντα τον Τούλη φωνάζει. «Αν νοιώσεις πως 
σε πνίγει η αγάπη μου να μου το πεις…έτσι;;» της είπε… «Ναι αγάπη μου, 
απλά… τα νεύρα μου είναι λίγο τεντωμένα… όλα αυτά τα τελευταία γεγονότα, 
οι καυγάδες με τον Κανέλλο, η γέννα, το κλείσιμο στους τέσσερις τοίχους, 
αισθάνομαι να με πνίγουν» του απάντησε… «μη με παρεξηγείς αν καμιά φορά 
είμαι λίγο απόμακρη… θα χρειαστώ λίγο χρόνο να ξαναβρώ τον εαυτό μου και 
σε θέλω δίπλα μου» του απάντησε και ένα δάκρυ κύλησε από τα όμορφα 
μάτια της… 
 Ο Τούλης ευαίσθητος όπως είναι, έπεσε σε μια γλυκιά περισυλλογή… 
«εγώ φταίω» σκέφτηκε «την πνίγει η αγάπη μου αλλά δεν θέλει να μου το 
πει…» «πρέπει να ηρεμήσω και γω λίγο, να γίνω πιο ρεαλιστής…θα ρωτήσω 
τον Κανέλλο τι πρέπει να κάνω..» και μια σκιά κάλυψε το φωτεινό του βλέμμα. 
«Πρέπει να σκεφτώ πράγματα να ανανεώσουν τη σχέση μας… που έχει 
αρχίσει να βαλτώνει…» Εκείνο το βράδυ δεν βγήκε καθόλου, έμεινε μαζί της 
στη φωλιά, διακριτικά χωρίς πολλές διαχύσεις και συναισθηματική πίεση… 
μόνο να είναι δίπλα της ήθελε και να την κοιτάζει καθώς κοιμόταν… και αυτό 
του έφτανε.. Η νύχτα άργησε να κυλήσει και το ξημέρωμα τον βρήκε να έχει 
γείρει δίπλα της… Σήμερα θα είναι μια άλλη…καινούργια μέρα… 
 
 
  

Κεφάλαιο 3ο  
 
 

«Ο Χρόνος είναι γιατρός» 
 
 Εκείνο το πρωινό, έφυγε αθόρυβα χωρίς να την ξυπνήσει. Φαινόταν 
άλλωστε κουρασμένη και ο Τούλης λόγω χαρακτήρα αλλά και για να μην δει 
το συννεφιασμένο του πρόσωπο, έφυγε όσο πιο διακριτικά μπορούσε για το 
σπίτι. Όταν περνούσε την πόρτα της φωλιάς, γύρισε για μια στιγμή το κεφάλι 
και την είδε να έχει ανοίξει το ένα μάτι νυσταγμένα… κάτι σαν «καλημέρα» και 
ξανακοιμήθηκε. Με βήματα αργά, δεν είχε κοιμηθεί και καλά όλη τη νύχτα, 
τράβηξε για το σπίτι. Δεν είχε κέφια, φαινόταν… έκανε μια στάση στη γωνία 
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της μάντρας…εκεί που καθόταν όταν την περίμενε για το μεσημεριανό φαγητό 
τους ή για να την δει βγαίνοντας από τη φωλιά της. Εκεί τον βρήκα και γω 
όταν βγήκα να τον αναζητήσω εκείνο το πρωινό. Τι κάνεις εδώ; Τον ρώτησα… 
δεν θα έρθεις για φαγητό;; Το βλέμμα του απλανές, «άδειο», κοιτούσε στο 
άπειρο με κατεύθυνση βέβαια προς τα εκεί που είχε αφήσει μέρος της καρδιάς 
του… και μόνο αφού επέμεινα να του μιλάω…γύρισε αργά και με 
κοίταξε…σαν να μου έλεγε… «άσε με λίγο…θάρθω… πήγαινε εσύ και 
θάρθω…» Κατάλαβα πως ήθελε να μείνει λίγο μόνος και έφυγα… «Μην 
αργήσεις..» του είπα… δεν με κοίταξε… μόνο κούνησε το ένα αυτί, σαν 
ένδειξη πως με είχε ακούσει… 
 Μέχρι να γυρίσω και να του βάλω τα πρωινά κριτσινίδια, νάτος από τη 
γωνία…κατέφτασε.. Αργά βήματα λίγο βαριά, αλλά το βλέμμα είχε ζωηρέψει. 
Με κοίταξε και κατευθείαν στο πιάτο…πείναγε φαίνεται ή ήθελε απλά να 
ξεχαστεί… τον άφησα… 
 Αφού έφαγε καλά και ήπιε νεράκι… κατευθείαν για ύπνο στην αποθήκη, 
στον χώρο του, στο κρεβάτι που μόνο εκεί ξεκουραζόταν, στο δικό του χώρο 
εκεί που μεγάλωσε και ένοιωθε ασφάλεια και ζεστασιά. Ένας καλός ύπνος 
πάντα κάνει καλό, είναι φάρμακο ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις… 
 Πήγε 12 η ώρα… πήγε 1 τίποτα…πουθενά, ξερός στον ύπνο. Τώρα.. ή 
όντως του έλειπε ύπνος από τα ξενύχτια των τελευταίων ημερών, ή ήθελε να 
ξεχάσει ή χουζούρευε και σκεφτόταν τη ζωή του με την Μπιρμπίλω και 
γενικότερα… αυτό που λέμε διαλογιζόταν… δεν είναι κακό αυτό που και 
που… Αν δεν έτριζε το αλουμινόχαρτο να του βάλω τη μεσημεριανή 
κονσερβούλα και δεν του φώναζα «που είσαι ρε μπουμπούνα;;» δεν είχε 
σκοπό να βγει… 
 Βγήκε αργά και με δυσκολία από την «πόρτα» της αποθήκης, είχε 
πάρει βάρος τελευταία και δυσκολευόταν λίγο να χωρέσει… τεντώθηκε να 
συνέλθει λίγο από τον ύπνο, χασμουρήθηκε βαθιά βαθιά… έριξε μια λοξή 
ματιά στο μενού, Μοσχαράκι κοκκινιστό με σαλτσούλα και πατάτες τηγανητές, 
για να συνέλθει λίγο από την κακουχία, σαν να συγκινήθηκε μου φάνηκε και 
με ένα σάλτο βρέθηκε εκεί και άρχισε να γεύεται και να καταβροχθίζει το 
έδεσμα με μεγαλούτσικες μπουκιές κάπως λαίμαργα… 

Δεν πρόλαβε να φάει 2 – 3 μπουκιές και νάσου την η κυρία…κουνιστή 
λυγιστή… κατευθείαν στο φαΐ… Η Μπιρμπίλω ξύπνησε επιτέλους, ήταν η ώρα 
του φαγητού άλλωστε και το στομαχάκι της διαμαρτυρόταν. Έριξε ένα βλέμμα, 
λίγο βιαστικά, στον Τούλη σαν να του είπε «γεια σου Τούλη… εδώ και συ;;» 
και μετά άρχισε να τρώει κάπως βιαστικά… Ο Τούλης μόλις την 
είδε…ταράχτηκε αλλά προσπάθησε να μην το δείξει. Τι να μην το δείξει… που 
τον είχαμε μάθει πια… ήταν τόσο έκδηλη η αμηχανία του που μπορούσε 
κανείς να την διακρίνει από ένα χιλιόμετρο… οι άγαρμπες κινήσεις του, η 
νευρικότητα στις κινήσεις, το συναίσθημα που ξεχείλιζε από παντού… 
χτυπούσε το κεφάλι του άγαρμπα σε τοίχους, καρέκλες… να τον κλαις 
ήτανε… ειδικά τώρα… λιώμα έγινε στη θέα της λατρεμένης του Μπιρμπίλως.  

Από τη μια δεν ήθελε να τον δει έτσι να καίγεται για χάρη της και από 
την άλλη… έρωτας είναι.. ήθελε να γευτεί και να κρατήσει από αυτήν όσα 
περισσότερα μπορούσε… την κοίταζε, την χάιδευε δήθεν τυχαία περνώντας 
από δίπλα της, μύριζε τη γούνα της…αυτό το άρωμα…πήγαινε κατευθείαν 
στην καρδιά του… νιααααμμμ… «δεν θα μπορούσα να ζήσω ούτε στιγμή 
χωρίς το άρωμα σου..» της ψιθύρισε… και αυτή γύρισε.. τον κοίταξε και 
κάπως απότομα του είπε.. νιαουουου «θα με αφήσεις επιτέλους να φάω 
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τίποτα..» Ήταν λίγο ψυχρή και απόμακρη τελευταία… και η στάση της αυτή 
τον πλήγωνε βαθιά.. στενοχωρήθηκε… «τι της έκανα;; εγώ την αγάπη μου 
ήθελα να της δείξω, να της πω πόσο μου έλειψε πως οι στιγμές μακριά της 
μου φαίνονται αιώνες, πόσο πολύ θα ήθελα να ζήσουμε όλη μας τη ζωή 
μαζί…» «κι αυτή;;» σαν να μην του άρεσε αυτό.. Όπως και να το κάνουμε… 
έχουμε και έναν εγωισμό… και ο πληγωμένος εγωισμός είναι κακός 
σύμβουλος… Εδώ όμως είναι που φαίνεται η δύναμη του χαρακτήρα και ο 
Τούλης είχε χαρακτήρα ευγενικό καλλιεργημένο και δυνατό. Ποτέ δεν θα 
έκανε σκηνή και μάλιστα δημόσια. Η Δημόσια εικόνα του πάντα τον 
απασχολούσε και εξάλλου ήταν αντίθετο στις αρχές του. «Όσο και αν 
πονάει… δικαίωμα της είναι να διαθέτει την καρδιά της όπως και όπου 
θέλει…» « δεν είμαστε ίδιοι αλλά έχει πλήρη ελευθερία από μένα 
τουλάχιστον…» « μακάρι να άλλαζε στάση… και να μου έλεγε πως ήθελε κι 
αυτή να είμαστε μαζί…και να τρέξει στην αγκαλιά μου…» « θα την περιμένω 
για λίγο ακόμη να ξεκαθαρίσει τι αισθάνεται…» «για λίγο όμως…» αυτές και 
άλλες πολλές σκέψεις γύριζαν στο μυαλό του εκεί πάνω στη μάντρα στην 
είσοδο της αποθήκης, που είχε αποτραβηχτεί και ένοιωθε σιγουριά και 
ασφάλεια στις δύσκολες στιγμές, με το βλέμμα του πάλι να ταξιδεύει και το 
σώμα του κουλουριασμένο σαν να ήθελε να κρατήσει βαθιά μέσα του τις 
αναμνήσεις του και να προστατευτεί λίγο από το «ρίγος» που άρχισε να τον 
διαπερνά… 

Η Μπιρμπίλω, η οποία είχε ομορφύνει τελευταία είναι αλήθεια, δεν 
φάνηκε ιδιαίτερα προβληματισμένη. Έφαγε καλά, ήπιε και κρύο νεράκι και με 
γρήγορα και ανάλαφρα βήματα, χωρίς να κοιτάξει πίσω… έφυγε μάλλον για 
τη φωλιά της… 

Την στιγμή που έβγαινε από την αυλή, στην πόρτα στεκόταν ο 
Κανέλλος, κοντοστάθηκε για μια στιγμή, τον κοίταξε, νιαοο «γεια σου 
Κανέλλο» του είπε και με γρήγορα βήματα πήδηξε τη μάντρα και έφυγε… Ο 
Κανέλλος, ψυχρός και λιγομίλητος, μόλις και μετά βίας άνοιξε το στόμα του να 
της πει ένα νιαα (γεια) ξερό και γύρισε το κεφάλι. Την ήξερε πιο πολύ άλλωστε 
από τον Τούλη και η στάση της να τον απατήσει ήταν ασυγχώρητη. Αλλά δεν 
τα είχε βάψει και μαύρα, γρήγορα βρήκε τον παλιό καλό εαυτό του.. Τυχαία 
ήταν εκεί?? Βέβαια ήταν η ώρα του φαγητού και ο Κανέλλος δεν την έχανε 
ποτέ αυτή τη στιγμή… Γάτος του δρόμου, από μικρός έμαθε να ζει μόνος στη 
γειτονιά και είχαν δει πολλά τα μάτια του… λες να μυρίστηκε τίποτα και να 
ήρθε να δει από κοντά τις εξελίξεις;; να πάρει τη ρεβάνς;; δεν 
αποκλείεται…είχε «μύτη», τώρα ποια είχε λάβει τα μέτρα του και η στενή 
παρακολούθηση του Τούλη μπορεί να τον είχε υποψιάσει. Ο Τούλης βέβαια 
δεν θα άφηνε τον πληγωμένο εγωισμό του να τον παρασύρει και να δώσει την 
ικανοποίηση στον Κανέλλο να τον δει να «σέρνεται» πίσω της… Τον περίμενε 
εκεί στα ψηλά της μάντρας αγέρωχος και με βλέμμα καθαρό και ξάστερο σαν 
να του έλεγε.. «μη χαίρεσαι…το μοναστήρι ναναι καλά…», «φάε τώρα καμιά 
μπουκιά να στανιάρεις… εμένα μη με κλαις…έχω πλάτες εγώ να με 
στηρίξουν…» και γύρισε γλυκά και σταθερά και με κοίταξε με νόημα… για να 
μου αποσπάσει φυσικά για άλλη μια φορά το καταφατικό μου νεύμα με το 
κλείσιμο του ματιού.. Δεν φοβόταν τίποτα πια, ήταν εκεί.. μαζί μου και ένοιωθε 
τόσο ασφαλής… όσο για τα υπόλοιπα… «ο χρόνος είναι ο καλύτερος 
γιατρός» του είχα πει κάποτε και το είχε βάλει καλά στο μυαλό του.. 

Οι επόμενες μέρες άρχισαν να κυλούν ήρεμα και η ζωή φαινόταν να 
επανέρχεται στην κανονικότητα (είναι και της μόδας). Ο Τούλης άρχισε να 
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ξαναβρίσκει τον παλιό καλό εαυτό του, ευτυχώς η στάση της Μπιρμπίλως δεν 
φάνηκε να του άφησε ψυχολογικό τραύμα,  ψυχρότητα ή αλλοίωση του 
συναισθήματος του και μετά και από τις αμοιβαίες εξηγήσεις που δόθηκαν « 
θέλω να μείνουμε δυο καλοί φίλοι…» του είπε αυτή, «θέλω λίγο χρόνο να 
σκεφτώ..» της απάντησε αυτός, και ακολούθησαν ο καθένας τον δικό του 
δρόμο..  Οι επισκέψεις του Κανέλλου έγιναν πλέον τακτικές, στην αρχή που τα 
«νέα» του χωρισμού έγιναν γνωστά πίστευε πως ήταν η ιδανική ευκαιρία να 
πάρει ικανοποίηση, αλλά η αξιοπρέπεια του Τούλη δεν του άφησε κανένα 
περιθώριο γι αυτό. Έγιναν κάποιες έντονες συζητήσεις μέχρι να ξεκαθαρίσουν 
τα πράγματα, ένα βράδυ χάλασε ο κόσμος… σηκώθηκε στο πόδι η γειτονιά… 
νόμισα θα αλληλοστραβωθούν… νιιιιιιρρρρ ( την πάτησες και συ..) νιαοουυ 
( εγώ αγάπησα βλάξ..) νιαοοοοο ( και τι κατάλαβες;;; ) μνιαοοοο (που να 
καταλάβεις εσύ;; ) νιααααρρρ ( η Μανδάμ… έπαιξε και με τους δυο μας..) 
νιαοοοουου (λίγα τα λόγια σου για τη Μπιρμπίλω… ) αισθηματίας 
βλέπεις…την αγαπούσε ακόμη… και τι δεν είπαν εκείνο το βράδυ…είπαν 
είπαν… σχεδόν μέχρι το πρωί… Το πρωί τους βρήκε ξύπνιους όταν βγήκα για 
τα πρωινά κριτσινίδια, ο Τούλης στην μάντρα της αποθήκης καθήμενος ως 
άλλος Βούδας και ο Κανέλλος στον διάδρομο φρεσκότατος και ζωηρός (το 
άντεχε το ξενύχτι αυτός), ήρεμοι και ξενυχτισμένοι να αλληλοκοιτάζονται… Η 
ένταση μάλλον είχε περάσει και οι δυο τους, όχι πως έγιναν φίλοι, αλλά θα 
έκαναν πιο συχνά παρέα στο εξής…  

Ο ένας κάτι είχε να πάρει από τον άλλο… Ο Κανέλλος ήθελε να γίνει 
πιο «κοσμικός» να μάθει τρόπους, να γίνει πιο ευγενής να μπορεί να σταθεί 
στον κοσμικό κύκλο της γειτονιάς (μεγάλα ξενοδοχεία, ταβέρνες, ψησταριές… ) 
και τέλος πάντων να δει και αυτός τι είναι αυτό το «συναίσθημα» που του 
έλεγε και ξανάλεγε ο Τούλης και που τρέλαινε όλα τα θηλυκά γατιά και ο 
Τούλης έμαθε από τον Κανέλλο πώς να επιβιώνει στα δύσκολα, που να 
βρίσκει φαγητό και μια ζεστή αγκαλιά όταν λείπω εγώ και να αποκτήσει λίγο 
θράσος γιατί χωρίς αυτό στις μέρες μας δύσκολα επιβιώνει κανείς… 
 
 
 

Κεφάλαιο 4ο  
 
 

«Μια υπέροχη Κανονικότητα» 
 
 Κανονικότητα (Normality N) λέγαμε μια συγκεκριμένη συγκέντρωση 
ιόντων σ ένα διάλυμα, για να θυμηθούμε και τη δουλειά μας, αλλά δεν 
αναφερόμαστε σ αυτό. Εδώ μιλάμε για την κατάσταση που ακολούθησε την 
ένταση των προηγούμενων ημερών στη σχέση του Τούλη με την Μπιρμπίλω 
και τον Κανέλλο κυρίως, αλλά είχε άμεσο αντίκτυπο στο γενικότερο κλίμα που 
είχε διαμορφωθεί σ όλη τη γειτονιά. Συγκεκριμένα,  Ο Τούλης φαινόταν 
ήρεμος σαν να ήταν σε καταστολή, η Μπιρμπίλω έδειχνε να έχει απαρνηθεί 
τις ιδέες της «περί έρωτος και ηδονής» (βλέπε σχετικό άρθρο) και ο Κανέλλος 
«φρόνιμος» δεν άρπαζε φαγητό και περίμενε υπομονετικά τη σειρά του, δεν 
ξενοκοίταζε, τουλάχιστον εμφανώς και σε κοίταζε ασκαρδαμυκτί κάτι ανάμεσα 
σε Βουδιστή μοναχό και Ινδό φακίρη που καθόταν όμως πάνω σε αόρατα 
αναμμένα κάρβουνα. Το όλο σκηνικό ήταν  απόλυτα αρμονικό στον κήπο και 
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η μόνη διαταραχή, θα έλεγα πως ήταν, η κίνηση του γρασιδιού στο φύσημα 
του αέρα... 
 Άρχισα να απορώ και να προβληματίζομαι… μέσα στο γενικότερο  
κλίμα του διαλογισμού που επικρατούσε, δεν θα μπορούσα εγώ να κάνω 
διαφορετικά. Ήταν η απογοήτευση που οδήγησε εκεί; Η κόπωση για την 
διεκδίκηση του αληθινού έρωτα και των σχέσεων γενικότερα; το «άγρυπνο» 
αυστηρό μάτι της γειτονιάς, η απομυθοποίηση των ιδεών; Ο 
υπερκαταναλωτισμός; μήπως έφταιγαν οι κονσέρβες, είχαν τίποτα μέσα; σαν 
την αντιδιεγερτική σκόνη που λέγαμε πως μας βάζουν στο τσάι στο στρατό… 
μήπως το νερό ή το ψέκασμα που έκανα για τις τριανταφυλλιές;; έψαχνα την 
απάντηση εναγωνίως… Γιατί.. δεν σας το κρύβω, τόση πολλή κανονικότητα 
πρώτη μου φορά είδα και ένοιωσα και μάλιστα είχε αρχίσει να με 
«μπουκώνει». Όλα όσα είχα μάθει μέχρι αυτή τη στιγμή, ένοιωθα πως μου 
ήταν άχρηστα, δεν είχα κανένα πρόβλημα, σε λίγο δεν θα χρειαζόμουν ούτε το 
φαγητό αφού δεν θα κατανάλωνα καμιά θερμίδα για την κίνηση του σώματος 
μου ή την σκέψη, όλα όσα μάζευα και για τα οποία πάσχιζα τόσα χρόνια για 
να νοιώθω «ασφαλής» μου ήταν περιττά, αφού δεν είχα «εχθρούς» και όλα 
κυλούσαν τόσο ομαλά και αρμονικά μέσα στον κήπο μου, αρκεί να μην έκανα 
τη βλακεία να θελήσω να τα «ταράξω» Επιτέλους…ζούσα σε «νιρβάνα» και 
γω και τα γατάκια μου.  
 Όλα γίνονταν σχεδόν μηχανικά. Το πρωί ξύπνημα, μπάνιο, άνοιγμα 
παραθύρων… εκεί με περίμενε πότε ο Τούλης πότε ο Κανέλλος, ετοιμασία 
πρωινού για μένα και τα γατιά,  το «που είσαι μπουμπούνα» ήταν το κάλεσμα, 
ο ύπνος και το χουζούρι μέχρι τη μεσημεριανή κονσέρβα, ο μεταμεσημεριανός 
ύπνος, τα βραδινά κριτσινίδια… ακόνισμα νυχιών και βόλτα στον κήπο μέχρι 
αργά, το χάζι από τη μάντρα στον έξω κόσμο (κάτι σαν την τηλεόραση τη δική 
μας) και μετά ο βραδινός ύπνος και δώστου πάλι από την αρχή… Σωστός 
παράδεισος θα λέγαμε… Θα τον ζήλευαν και οι πρωτόπλαστοι… αλλά για 
στάσου… (ένα ρίγος με διαπέρασε…) αν περνούσαν τόσο καλά και αυτοί γιατί 
τα σκάτωσαν και έφυγαν;; δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι.. 
 Πολλές φορές, εκεί που όλοι στον κήπο ζούσαμε την απόλυτη ευτυχία 
μας, είχαμε και ακροατήριο… μάτια.. πολλά μάτια καρφωμένα πάνω μας… οι 
γάτες από τις γύρω περιοχές μας κοίταζαν διερευνητικά. Ένα απόγευμα 
μάλιστα καλοκαιριού… αργά.. λίγο πριν σκοτεινιάσει.. την ώρα της 
χαλάρωσης και του παιχνιδιού μετά τα απογευματινά κριτσινίδια, γυρίζω 
ασυναίσθητα το κεφάλι, γιατί ένοιωθα κάποια  μάτια να μας κοιτάζουν και είδα 
γάτες… πολλές γάτες κάθε λογής, άσπρες, μαύρες, δίχρωμες, τιγρέ, μικρές 
μεγάλες (οι μικρές μπροστά καθιστές και οι μεγάλες πιο πίσω καθιστές και 
αυτές) αρσενικές θηλυκές, αμφιθεατρικά στα γύρω υπερυψωμένα πρανή του 
δρόμου, να μας κοιτάζουν με προσηλωμένο το βλέμμα, σαν να 
παρακολουθούσαν παράσταση σε ανοιχτό αρχαίο θέατρο. Τόσο πολλές γάτες 
και έτσι «στημένες» δεν είχα ξαναδεί… που βρέθηκαν τόσες γάτες; Άγνωστες 
φυσιογνωμίες που δεν τις είχα δει κατά μόνας την ημέρα να έρθουν έστω 
τυχαία στην αυλή για φαγητό ή νερό, όπως έρχονταν κατά καιρούς… Μου 
έκανε εντύπωση τι θέαμα.. «τα μάτια της γατο-κοινωνίας» σκέφτηκα. Η εικόνα 
ήταν σουρεαλιστική και μεταφυσική ελαφρώς. Λες και πολλές από αυτές είχαν 
σηκωθεί από τον «κάτω κόσμο» για να παρακολουθήσουν αυτή την 
«υπέροχη κανονικότητα» που ζούσαμε… «Κοίτα» είπα στον εαυτό μου, «μας 
θαυμάζουν» για να μην πω «μας ζηλεύουν» που ζούμε τόσο αρμονικά και 
ευτυχισμένα άνθρωποι και γάτες σ αυτό τον υπέροχο κήπο – παράδεισο…  
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Πρέπει να προσέχω… γιατί μην κοιτάς εμάς.. ο έξω κόσμος είναι κακός 
και θα προσπαθήσει να μας χαλάσει την «ωραία ατμόσφαιρα» Και 
προπάντων… μην πέσει στην αντίληψη της καρακάξας Γκρουέζ πως κάτω 
από το ράμφος της υπάρχει αυτός ο μικρός παράδεισος… ουε και αλίμονο 
μας… Μόλις έπεσε για καλά το σκοτάδι, οι γάτες αυτές εξαφανίστηκαν και η 
αλήθεια είναι… πως δεν τις ξαναείδα ποτέ από τότε.. Λες να;; ποιος ξέρει;;; 

Οι γάτες είναι μυστήρια όντα. Κάτι μεταξύ φυσικού και μεταφυσικού, 
όντος και μη όντος, είναι και «φαίνεσθαι»… ορατού και αοράτου…. Εκεί που 
τις κοιτάζεις και λες… «αυτή η γάτα χαζεύει…» αυτή σου έχει κόψει κουστούμι, 
σε έχει στο κάδρο του οπτικού της πεδίου «κλειδωμένο» δεν μπορείς να 
κάνεις τίποτα χωρίς να το ελέγχει… και δήθεν αμέριμνη γλείφεται, ή μασάει 
χόρτο, ή ασχολείται με οτιδήποτε μπορεί κανείς να φανταστεί για να σε 
«αποκοιμίσει»… και εκεί που «ησυχάζεις» και λες την «έχω», σε κλάσματα 
δευτερολέπτου, στο ανοιγόκλεισμα του ματιού… έχει εξαφανιστεί… για να 
εμφανιστεί μετά από λίγο, ιδίως αν την καλέσεις για φαγητό, από εκεί που δεν 
την περιμένεις…  

Μετά την τελευταία του απογοήτευση ο Τούλης, είχε γίνει πιο σοφός, 
ήρεμος και είχε ξεκαθαρίσει μέσα του τα «θέλω» του και τις επιλογές του 
απέναντι σε συναισθήματα, καταστάσεις και πρόσωπα στην αυλή. Κατάλαβε 
πως σε μια σχέση η αμοιβαιότητα είναι το πιο σημαντικό πράγμα, πως από 
μια «κακή» και ετεροβαρή σχέση είναι καλύτερη η «μη σχέση», άρχισε να 
διακρίνει τις σταθερές αξίες όπως ο έρωτας, η φιλία, η ελευθερία, η 
αξιοπρέπεια… και… ένεκεν όλων αυτών… αφέθηκε, χαλάρωσε και δέθηκε 
πιο πολύ μαζί μου. Όχι πως πριν δεν ήταν φιλικός αλλά τώρα δεν είχε πλέον 
κανένα ενδοιασμό και αμφιβολία για την αγάπη μου και τα σταθερά αισθήματα 
που είχα γι αυτόν. Με απλά λόγια… και στη φωτιά έπεφτε για μένα και ήταν 
απόλυτα σίγουρος πως ποτέ δεν θα τον πρόδιδα… εγώ τουλάχιστον.. 
Φρόντιζα και εγώ να του το θυμίζω… η ποιότητα του φαγητού, αλλά και η 
ποσότητα,  βελτιώθηκε, όπως και οι συνθήκες διαβίωσης του, προνόμια του 
παραχωρήθηκαν επιπλέον αλλά και μεγαλύτερη αυτονομία κινήσεων και 
ανέσεις… Είχε την δική του καρέκλα για να απολαμβάνει τον ήλιο και να 
χαλαρώνει, κατοχυρωμένη την θέση στα ψηλά στην μάντρα στην είσοδο της 
αποθήκης, για να ελέγχει και να εποπτεύει και πάνω απ όλα… το ελεύθερο να 
κάνει ότι θέλει στον κήπο με την αμέριστη δική μου συμπαράσταση.  

Καμιά φορά ο καημένος, όσο και αν προσπαθούσε, έχανε τον έλεγχο 
του συναισθήματος και αυτό ξεχείλιζε και «έρεε» από παντού… Εδώ δεν 
μπορούμε εμείς να το συγκρατήσουμε το «άτιμο» το συναίσθημα… θα 
μπορούσε ο Τούλης; Είχε μια περηφάνια και έναν εγωισμό που δεν του 
επέτρεπε να δείχνει προς τα έξω πόσο ευάλωτος γινόταν τότε. Σ εμένα βέβαια 
δεν μπορούσε να κρυφτεί… τον καταλάβαινα με μια ματιά (και αυτός εμένα) 
Είχαμε έρθει τόσο κοντά τελευταία και ο ένας μπορούσε να διαβάσει τον άλλο 
σαν ανοικτό βιβλίο… Μια φορά, πήγαινα στον διπλανό κήπο από τον δρόμο. 
Με είδε, δεν αντέδρασε απότομα, αλλά σταθερά και «δήθεν» τυχαία με 
ακολούθησε. «Κάτι θέλει τώρα αυτός» σκέφτηκα. Αισθάνεται μοναξιά και θέλει 
παρέα και συναίσθημα… Όντως.. ανοίγω την πόρτα, μπαίνω και έρχεται και 
αυτός. Άρχισα να ψάχνω και να μαζεύω καρύδια που είχαν πέσει… έκανε και 
αυτός πως κάτι έψαχνε… «όλως τυχαίως» και «όλως τυχαίως» επίσης 
ερχόταν γύρω από τα πόδια μου. «Φύγε ρε» του λέω… «θα σε πατήσω και 
θα φωνάζεις»… τίποτα… ξανά αυτός… Μάλλον το εξέλαβε ως αδιαφορία και 
όταν του ξαναείπα να φύγει μου έδωσε 2-3 με το χέρι του… και είχε και βαρύ 
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χέρι ο Μπουμπούνας.. Είχε αρχίσει να χάνει τον έλεγχο του συναισθήματος 
και το «άγγιγμα» του γινόταν όλο και πιο άγαρμπο. Κάποια στιγμή που 
απλώνω το χέρι μου να πιάσω ένα καρύδι. Εκείνη τη στιγμή, ασυναίσθητα με 
την άκρη του ματιού μου, τον βλέπω να «ορμάει» να με «γευτεί» με το στόμα. 
Ήθελε να με «χορτάσει» να μου δείξει πόσο με αγαπούσε κατά κάποιο τρόπο 
να μου δώσει ένα «γατίσιο» φιλί ο καημένος… δεν μπορούσε να κάνει τίποτα 
περισσότερο… Φοβήθηκα μη με δαγκώσει και «τρέχω» για ορούς και 
αντιβιώσεις. Άλλωστε είναι γνωστό πως δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το 
δάγκωμα της γάτας… Ενστικτωδώς τραβάω το χέρι μου απότομα και ο 
κακομοίρης… εκεί τον λυπήθηκα και συνειδητοποίησα πόσο ευάλωτα είναι τα 
καημένα σε σχέση με τον άνθρωπο, όσο και αν είναι ανεπτυγμένα… 
πιάστηκαν τα δόντια του στο πουλόβερ μου και τον σήκωσα ψηλά και άρχισα 
να τον γυρίζω γύρω γύρω… Τα έχασε, δεν ήξερε τι να κάνει, φοβήθηκε, 
ένοιωσε αδύναμος χάνοντας την επαφή του με το έδαφος και τον έπιασε 
πανικός. Η αναπνοή του έγινε πολύ γρήγορη, τα μάτια του ανοιχτά διάπλατα 
και ο φόβος ζωγραφισμένος στο πρόσωπο του… «τι θα με κάνει τώρα» 
σκέφτηκε… «μήπως δεν έπρεπε να το κάνω αυτό και μου θύμωσε;;»… Μόλις 
τον είδα σ αυτό τον πανικό, προσπάθησα να τον ηρεμίσω… «μη φοβάσαι ρε 
βλάκα» του λέω… «ηρέμησε.. δεν έγινε και τίποτα..» και με μια απότομη 
κίνηση του χεριού, κατάφερα να σκιστεί λίγο το πουλόβερ και να 
ελευθερωθεί… Η ανακούφιση του άμεση… κατάλαβε πως ήταν λάθος του 
αυτό και πως μπορεί να είχε εγκλωβιστεί και να πάθαινε «ζημιά» αλλά το 
ξεπέρασε γρήγορα. «Αμετανόητος» όμως… συνέχισε να έρχεται κοντά μου, 
ειδικά τώρα που διαπίστωσε από πρώτο χέρι πως ποτέ δεν θα του έκανα 
κακό, και να μου δείχνει την αγάπη του και τις ευχαριστίες του για την ευτυχή 
κατάληξη του συμβάντος αυτού… Μετά από αυτό τον πήρα να γυρίσουμε στο 
σπίτι με το γνωστό «πάμε πάμε»… Σοβαρεύτηκε και με ακολουθούσε με 
σταθερό βήμα και το βλέμμα στη γη. Η αξιοπρέπεια και ο εγωισμός του 
άλλωστε του επέβαλαν να κρύψει όπως όπως το «ρόδισμα» στα μάγουλα 
από την ντροπή του για το παρολίγον πάθημα του (ή έτσι νόμισα)… Αν 
διέρρεε αυτό στην γειτονιά, θα ήταν μεγάλο πλήγμα στη γοητεία του… 
 
 

 
Κεφάλαιο 5ο  

 
«Μια τυχαία συνάντηση» 

 
 Τα νέα σε μια κλειστή κοινωνία δεν αργούν να κυκλοφορήσουν από 
στόμα σε στόμα… ειδικά αν πρόκειται για τον πιο περιζήτητο «γαμπρό» τον 
Τούλη. «Ο Τούλης χώρισε, τώρα είναι μόνος του, το μάθατε;;» νιαούριζαν 
όλες οι πολύφερνες γάτες της γειτονιάς. «μμμμ… σιγά το γόη…» ψιθύριζαν οι 
πιο ψηλομύτες, «γιατί;; καλός γάτος είναι» έλεγαν άλλες… «αν και λίγο 
ιδιόρρυθμος..»  «σιγά μη γυρίσει να κοιτάξει εμάς τέτοιος γάτος..» έλεγαν οι 
πιο σεμνές και «άβγαλτες» γάτες, που είχαν μεγαλώσει με αρχές και καλούς 
τρόπους και γι αυτές η έννοια «έρωτας» ήταν «ποινικοποιημένη» και άγνωστη 
στο λεξιλόγιο τους. Όλες όμως θα ήθελαν να τον γνωρίσουν από κοντά, μια 
απλή κοινωνική γνωριμία… όχι τίποτα «πονηρό», στο κάτω κάτω.. γείτονας 
είναι.. ένα «γεια» μια «καλημέρα» πρέπει να τη λέμε..  
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 Ο κήπος είχε όλες τις προδιαγραφές για έναν κοινωνικό περίπατο, 
περιφραγμένος για να αισθάνονται ασφαλείς όλες οι γάτες, δεντράκια και 
λουλούδια, μάντρες και πεζούλια, ίσκιο για το καλοκαίρι και χορταράκι και 
πάνω απ όλα έναν γατόφιλο ιδιοκτήτη που ποτέ δεν ξεχνούσε να κερνάει τον 
επισκέπτη κριτσινίδια και αν τύχαινε να επισκεφτεί κάποιος τον κήπο 
μεσημεράκι, και κονσερβούλα… Είχε γίνει στέκι πια και χώρος 
κοινωνικοποίησης γατών, χώρος γνωριμιών και ανταλλαγής απόψεων και 
εμπειριών για όλες τις ηλικίες καθώς και εκπαίδευσης και εκμάθησης τρόπων 
καλής συμπεριφοράς και εξοικείωσης στη συμβίωση με τους ανθρώπους…  
 Ο Τούλης και ο Κανέλλος είχαν γίνει τα πρόσωπα της αυλής, ο 
καθένας για τους δικούς του λόγους. Πολύς κόσμος άρχισε να περνάει από 
την αυλή, η Μπιρμπίλω, που στο μεταξύ η κοιλίτσα της είχε αρχίσει να 
μεγαλώνει μετά την περιπέτεια της με τον «Μαλλιά» έναν νεαρό όμορφο 
γκρίζο γάτο με μακριά μαλλιά και πράσινα μάτια, ερχόταν για φαγητό κυρίως 
και έφευγε γρήγορα αφού έριχνε μια κλεφτή ματιά στον Τούλη που καθόταν 
αγέρωχος στην μάντρα στην είσοδο της αποθήκης. «Εύχομαι να σε αγαπάει 
όπως εγώ..» σκεφτόταν κάθε φορά που την έβλεπε να περνάει… Η 
Μελαχροινή, μια μαύρη νεαρή γατούλα με κίτρινα μάτια, καλογυμνασμένη με 
φοβερό ταλέντο στα άλματα, η Ζαχαρούλα μια πολύ ήσυχη και γλυκιά 
παρουσία, η κόρη του Κανέλλου που είχε μεγαλώσει αρκετά και είχε γίνει 
ολόκληρη γάτα ευγενής με καλούς τρόπους, καμία σχέση με τον Κανέλλο. 
Πολλές γνωστές και άγνωστες γάτες και γάτοι περνούσαν από εκεί… ο 
Τούλης καθόταν εκεί αμίλητος, σκεπτικός χωρίς να του ξεφεύγει τίποτα από 
όσα διαδραματίζονταν στον κήπο… 
 Μια μέρα της άνοιξης, εκεί που όλα φαίνονταν ίδια, μια νεαρή γάτα 
κάνει την εμφάνιση της στον κήπο. Ένα αεράκι φύσηξε και ταρακούνησε την 
ηρεμία της αυλής. Η παρουσία της εκεί δεν πέρασε απαρατήρητη, όλα τα 
βλέμματα καρφώθηκαν πάνω της. Είχε κάτι το διαφορετικό αυτό το πλάσμα. 
Εκτός από τα εξωτερικά της χαρακτηριστικά, έβγαζε από μέσα της μια 
ακαταμάχητη γοητεία, μια φλόγα. Ο Τούλης δεν θα μπορούσε να μην το 
προσέξει αυτό από εκεί ψηλά που καθόταν. Ένα «τίναγμα» του αριστερού του 
αυτιού φανέρωσε την ταραχή του. Παρόλο που δεν θα ήθελε να το δείξει, 
αυτή του η κίνηση τον πρόδωσε, σε μένα τουλάχιστον που τον είχα μάθει 
καλά. «Πως σε λένε» τη ρωτάει καθώς περνούσε από δίπλα του… «Χιονάτη» 
του λέει αυτή κοιτάζοντας τον στα μάτια και τα βλέφαρα της τρεμόπαιξαν ενώ 
ένα ρόδισμα έκανε την εμφάνιση του στα κάτασπρα μάγουλά της. Ένα ρίγος 
διαπέρασε κάθε κύτταρο του, σηκώθηκε, τεντώθηκε και γρήγορα πήδηξε από 
το «παρατηρητήριο του» και με γρήγορα βήματα βρέθηκε κοντά της. Εμένα με 
λένε Τούλη, «από εδώ είναι για φαγητό και εδώ είναι το νερό» της είπε, 
κατατοπίζοντας την αναλόγως ως οικοδεσπότης. «Χαίρω πολύ» του είπε και 
κατέβασε τα μάτια της, ίσως για να μην φανεί πως κάτι ένοιωσε μέσα της.. 
 Η Χιονάτη είναι μια άσπρη νεαρή γατούλα, λυγερόκορμη με πινελιές 
μελί, καφέ ανοιχτό και λίγες μαύρες στο κεφάλι, τα αυτιά και τη ράχη, που μαζί 
με την ευγενική της καταγωγή και τους καλούς τρόπους της έδιναν μια 
ακαταμάχητη γοητεία, στην οποία κανείς γάτος δεν θα μπορούσε να 
αντισταθεί… πόσο μάλλον ο Τούλης που ήταν γνωστός στην γειτονιά για το 
πάθος του προς το ωραίο φύλο… 
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 Από εκείνη τη μέρα όλα άλλαξαν στον κήπο… η φαινομενική ηρεμία 
ανατράπηκε βίαια, ο Τούλης βρήκε το άλλο του μισό, αυτό που έμελλε να 
καθορίσει όλη την υπόλοιπη ζωή του, ο Κανέλλος βρήκε τον παλιό «καλό» 
εαυτό του «γιατί αυτόν και όχι εμένα» σκέφτηκε… και μόνο αφού έφαγε την 
μια απόρριψη μετά την άλλη, το αποδέχτηκε και άρχισε πάλι τα ξενύχτια και 
τις σχέσης της μιας βραδιάς… Η Μπιρμπίλω, ταράχτηκε πολύ όταν το έμαθε, 
πικράθηκε πολύ… αλλά ήταν πλέον αργά… «δεν περίμενα να με ξεπεράσει 
τόσο γρήγορα» νιαούρισε… και έμεινε μόνη αυτή τη φορά να παλεύει για την 
επιβίωση σ αυτούς τους δύσκολους τελευταίους μήνες της εγκυμοσύνης της. 
Παρ όλα αυτά ο Τούλης για χάρη των ωραίων και τρυφερών στιγμών που 
έζησαν μαζί, την άφηνε να έρχεται για φαγητό όποτε ήθελε… 
 Ο Τούλης με την Χιονάτη ζούσαν έναν μεγάλο έρωτα, αφού μεταξύ 
τους πολύ γρήγορα αναπτύχθηκε ένα αίσθημα «λεπτόν, αγνό, ευγενές…» 
Αποφάσισαν να ζήσουν μαζί… και έτσι η Χιονάτη αποφάσισε να μετακομίσει 
για να ζήσει μαζί με τον Τούλη στην αποθήκη. Πλέον αυτό ήταν και 
απαραίτητο, μια και η παρουσία του θα της ήταν πολύτιμη κατά τη διάρκεια 
της εγκυμοσύνης της. Ναι ήταν αλήθεια… ο Τούλης θα γινόταν πατέρας… και 
η χαρά του ήταν απερίγραπτη. Δεν έχανε ευκαιρία να της το δείχνει και να την 
φροντίζει κάθε στιγμή αλλά και να την προστατεύει… Και για την Χιονάτη ήταν 
η πρώτη της φορά και τα συναισθήματα της ήταν πρωτόγνωρα και έντονα. 
Καθώς και οι συναισθηματικές της διακυμάνσεις… οι ορμόνες βλέπεις…  
 Ο Τούλης, για πρώτη φορά μετά από καιρό, ένοιωθε πανευτυχής, σε 
λίγο καιρό θα γινόταν πατέρας, η Χιονάτη, η μεγάλη του αγάπη θα έφερνε 
στον κόσμο τα μωρά τους και αυτό τον έκανε να νοιώθει ευτυχισμένος αλλά 
και με μεγάλη την αίσθηση του καθήκοντος… «καλύτερα να με πουν 
υπερπροστατευτικό» σκέφτηκε παρά να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια της 
αγάπης μου και των μωρών μας… γι αυτό ήταν πανταχού παρών στην αυλή 
και πάντα δίπλα της.. Πρώτος ξυπνούσε το πρωί και έβγαινε ήσυχα ήσυχα για 
να μην την ξυπνήσει από το κουτί τους στην αποθήκη και αφού καθόταν λίγο 
στην μάντρα να τεντωθεί για να ξυπνήσει καλά, κατέβαινε να βάλει βιαστικά 
λίγες μπουκιές από τα κριτσινίδια, στην ουσία να τα δοκιμάσει αν είναι καλά 
για μια έγκυο… ή το γάλα αν ήταν στη σωστή θερμοκρασία και μετά έτρεχε να 
την ξυπνήσει για να έρθει για φαγητό. Έπρεπε να τρώει καλά αυτό τον καιρό 
και για την ίδια και για τα μωρά. Κι αυτή, αργά αργά…δυσκολευόταν λίγο να 
βγει από το άνοιγμα της αποθήκης γιατί η κοιλίτσα της είχε πλέον μεγαλώσει 
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αρκετά. Όση ώρα έτρωγε, ο Τούλης φύλακας πιστός, καθόταν αμίλητος στα 
ψηλά στη μάντρα και επιτηρούσε τον περιβάλλοντα χώρο. Τα μάτια του 
διαπεραστικά και τα αυτιά του τεντωμένα για να ελέγχει όσο γίνεται καλύτερα 
κάθε γωνιά του κήπου για πιθανούς κινδύνους… και αν τύχαινε να εμφανιστεί 
ο Κανέλλος ή κάποιος άλλος παρείσακτος, κατέβαινε με ένα σάλτο από το 
παρατηρητήριο του και έβαζε το σώμα του ασπίδα για να προστατέψει την 
μεγάλη του αγάπη τη Χιονάτη και τα μωρά τους. Κι αυτή… καμάρωνε… τον 
κοίταζε γλυκά και με σηκωμένη την ουρίτσα τριβόταν διακριτικά πάνω του σαν 
ένα γλυκό χάδι για να του δείξει πόσο τον αγαπούσε. Αν τύχαινε να βγω έξω 
την ώρα που έτρωγε ή ήταν σε τρυφερές στιγμές με τον αγαπημένο της, 
αποτραβιόταν, δεν ήθελε να μοιράζεται αυτές τις ιδιωτικές στιγμές με άλλους. 
Καθόταν διακριτικά σε μια γωνιά σε απόσταση ασφαλείας και με κοίταζε και 
όσο και αν επέμενα να φάει ή να «παίξει» με τον καλό της… με αυτήν την 
καλοσύνη στο πρόσωπό της υπομονετικά περίμενε να φύγω πρώτα για να 
συνεχίσει… έτσι είχε μάθει από μικρή… να είναι ευγενική και καρτερική με την 
καλοσύνη ζωγραφισμένη στο πρόσωπό της.  
 Είχε μπει πλέον στον μήνα της, οι κινήσεις της γίνονταν όλο και πιο 
αργές, αλλά η διάθεσή της δεν είχε αλλάξει. Αντίθετα, έβλεπες μια γλύκα στο 
πρόσωπό της και την φυσιολογική αγωνία για τη γέννα που θα ερχόταν σε 
λίγες μέρες να την διαδέχεται η προσμονή για την έλευση στη ζωή των μωρών 
τους, ένα γεγονός που θα άλλαζε ριζικά τη ζωή και των δυο τους. Σε λίγες 
μέρες τίποτα πια δεν θα ήταν το ίδιο μ αυτό που ζούσαν μέχρι τώρα. Η 
Γέννηση των μωρών τους, εκτός από την απέραντη ευτυχία που θα τους έδινε, 
θα ήταν και μια πρωτόγνωρη εμπειρία που θα έθετε σε δοκιμασία και τη 
σχέση τους. Θα άντεχαν στην τόσο βίαιη αλλαγή της ζωής τους; Θα ήταν 
εύκολο και για τους δύο να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, θα ήταν 
διατεθειμένοι να θυσιάσουν πολλές από τις προσωπικές τους επιθυμίες και 
ελευθερίες για χάρη των μωρών τους;; και πως θα διαμορφωνόταν η ερωτική 
τους σχέση; Θα μπορούσε ο Τούλης να εξακολουθήσει να βλέπει την 
αγαπημένη του Χιονάτη ως τον μεγάλο Έρωτα της ζωής του εκτός από μάννα 
των μωρών του;; Οι τεράστιες ευθύνες της ανατροφής των μωρών τους, θα 
άφηναν ελεύθερο ζωτικό χώρο για την ύπαρξη προσωπικής ζωής;; Όλα αυτά 
και άλλα πολλά θα απαντιόντουσαν σε λίγες μέρες από την ίδια την 
πραγματικότητα… 
 Σε λίγες μέρες η Χιονάτη δεν βγήκε για το βραδινό φαγητό και ο Τούλης 
είχε «κολλήσει» αμίλητος στην είσοδο της αποθήκης στην μάντρα με 
γυρισμένη την πλάτη προς τον «έξω κόσμο» Το βλέμμα του ήταν στραμμένο 
προς το εσωτερικό της αποθήκης και με το σώμα του είχα φράξει την είσοδο. 
Κανείς δεν μπορούσε να μπει στην αποθήκη χωρίς την άδεια του…και δεν 
έπρεπε να μπει. Η πολυαγαπημένη του Χιονάτη είχε γίνει μητέρα, είχε φέρει 
στον κόσμο τα τέσσερα μικρά τους και πανευτυχής τα θήλαζε στην αγκαλιά 
της. Ο Τούλης την κοιτούσε ευτυχής και από τη σκέψη του, σαν 
κινηματογραφική ταινία περνούσε η ζωή του μέχρι εκείνη τη στιγμή καθώς 
προσπαθούσε να δει τον εαυτό του στο μέλλον μετά την γέννηση των μωρών 
τους και να «προβλέψει» πως θα ήταν η ζωή τους από εδώ και πέρα. Τα 
συναισθήματα πολλά και ποικίλα… το βλέμμα του απλανές και το μυαλό του 
ταξίδευε… καμιά αντίδραση στις παραινέσεις μου να κατέβει για φαγητό… τον 
άφησα να ζήσει το ευτυχές γεγονός και διακριτικά προσπάθησα να δω τα 
μικρά… δεν τα κατάφερα… και αφού ευχήθηκα μέσα μου να είναι τυχερά και 
να τους ζήσουν… αποσύρθηκα. Για έναν μήνα θα είχα την αγωνία μέχρι να 
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μεγαλώσουν λίγο, να μεγαλώσει η γούνα τους, να ανοίξουν τα ματάκια και να 
αρχίσουν να κυκλοφορούν… αρκεί να είναι καλά… Όσο για τη χιονάτη και τον 
Τούλη, έπρεπε να τρώνε καλά, η μεν πρώτη για να ανταποκρίνεται στις 
αυξημένες διατροφικές ανάγκες του θηλασμού ο δε δεύτερος στις αυξημένες 
ανάγκες της επαγρύπνησης και της προστασίας… και ήταν πολλές, με 
δεδομένους τους κινδύνους που παραμόνευαν στη γειτονιά… 
 
 
 

Κεφάλαιο 6ο  
 
 

«Οικογένεια Λεβεντογάτου» 
 
 
 Ο Τούλης έχει όλα τα χαρακτηριστικά αυτού που λέμε «καλός 
πατέρας» και «καλός σύζυγος». Κοιμόταν και ξυπνούσε με μια έννοια στο 
μυαλό του. Πως θα είναι μαζί με τη Χιονάτη, την μεγάλη του αγάπη και μητέρα 
των μικρών τους, αλλά και πως θα φροντίζει καλύτερα για την ασφάλεια και 
την ανατροφή των μικρών τους. Ο ρόλος του δύσκολος και το αποτέλεσμα 
αργεί να φανεί, όπως και κάθε πατέρα. Οι κίνδυνοι πολλοί και απρόβλεπτοι, γι 
αυτό έπρεπε να έχει τα μάτια του δεκατέσσερα κάθε στιγμή από την ώρα που 
ξυπνούσε μέχρι αργά το βράδυ που μαζευόντουσαν στο κουτί τους για ύπνο.  

Πέρασε κιόλας ένας μήνας και τα τέσσερα χαριτωμένα ζιζάνια άρχισαν 
να εξερευνούν τον γύρω από το κουτί τους χώρο. Ο σχετικά ασφαλής χώρος 
της αποθήκης, που τα προστάτευε από τους παρείσακτους είτε ήταν άλλοι 
γάτοι ή γάτες είτε άνθρωποι (κάτι σαν παιδικό πάρκο), με τις κάθε λογής 
κρυψώνες και τα περίεργα αντικείμενα, είχε γίνει το πρώτο τους καταφύγιο. 
Εκεί θα αποκτήσουν τα πρώτα βιώματα από τον κόσμο που τα υποδέχεται, 
θα μάθουν να παίζουν και να κυνηγιούνται μεταξύ τους, θα γνωρίσουν 
διάφορα αντικείμενα αλλά και κινδύνους, θα ακούσουν γνώριμους αλλά και 
άγνωστους ήχους… όπως το δικό μου μεσημεριανό κάλεσμα για φαγητό και 
το τρίξιμο του αλουμινόχαρτου που διαδραματιζόταν έξω από την πόρτα της 
αποθήκης κάθε μεσημέρι και καμιά φορά, έριχναν κλεφτές ματιές κάτω από τη 
σχισμή της πόρτας για να δουν τι ήταν αυτό που άκουγαν… και πάλι γρήγορα 
έτρεχαν να κρυφτούν… κάτι μεταξύ παιχνιδιού και φόβου για το «θηρίο» που 
κυκλοφορούσε έξω από την πόρτα τους… Στην αρχή…γιατί πολύ σύντομα θα 
το αγαπήσουν πολύ αυτό το «θηρίο»… Και όλα αυτά υπό το άγρυπνο μάτι 
του Τούλη που δεν έπαιρνε ποτέ τα μάτια από πάνω τους και δεν ήταν λίγες 
οι φορές που έσπευδε να τα βγάλει από «μπελάδες» όταν έπεφταν σε κανένα 
βαρέλι ή χάνονταν στις δαιδαλώδεις κρυψώνες και τα κυριαρχούσε ο φόβος 
και ο πανικός… Σπουδαίος γάτος και καλός πατέρας… και όταν γυρνούσε η 
μάνα τους που είχε βγει για λίγο για φαγητό και νερό, να κάνει μια βολτούλα 
να ξεμουδιάσει και να πάρει λίγο αέρα, να δει καμιά φίλη της… με το 
χαρακτηριστικό μακρόσυρτο νιαούρισμα της τα μάζευε όλα στην αγκαλιά της, 
μέσα στο κουτί τους, για να τα θηλάσει και για παιχνίδι μαζί τους ή χουζούρι 
και νίψιμο… Δεν ήταν ακόμη έτοιμα για τον έξω της αποθήκης «σκληρό» 
κόσμο. Αυτό θα γινόταν μετά τον δεύτερο μήνα της ζωής τους, αφού είχαν 
εκπαιδευτεί λίγο «εντός των τειχών» και βέβαια πάντα υπό το άγρυπνο 
βλέμμα των γονιών τους.  
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Ο Τούλης και η Χιονάτη όταν δεν είχαν να φροντίσουν τα μικρά, όταν 
τα έβαζαν για ύπνο, εύρισκαν χρόνο για να είναι μαζί, να «εξερευνούν» ο ένας 
το άλλο σαν να είναι από την αρχή, να προσπαθούν να ζεστάνουν τη σχέση 
τους που είχε πλέον περάσει σε άλλη διάσταση, να χαρούν, να ξανα-
ερωτευτούν να διασκεδάσουν να παίξουν… να μιλήσουν… να βρεθούν ξανά 
κοντά ο ένας στον άλλο… «Ξέρεις τι έχω επιθυμήσει;» λέει ο Τούλης στην 
αγαπημένη του Χιονάτη ένα βράδυ με πανσέληνο που τα μικρά κοιμόντουσαν 
και βρήκαν την ευκαιρία να χαλαρώσουν ακριβώς από πάνω…όχι μακριά από 
τη φωλιά, στα κεραμίδια της αποθήκης… Νιααααου (τι αγάπη μου;) τον 
ρωτάει εκείνη και τον κοίταξε κατάματα, ενώ ένα ρίγος τη διαπέρασε… «Να 
ζούσαμε κάποιες ξέγνοιαστες στιγμές μαζί..» νιαοοο… μνιαααοοο της 
απάντησε με φωνή όλο νοσταλγία… «Να φύγουμε ένα ταξίδι οι δυό μας, να 
βγούμε, να γυρίσουμε, να φάμε, να πιούμε… να ξενυχτήσουμε… να 
χαρούμε…» και το βλέμμα του έλαμψε στο φως της πανσέληνου… «νιαο.. 
μνιαοοο νιαου..» «Ναι αγάπη μου και τα μικρά;;» του είπε εκείνη και ένα 
σύννεφο σκέπασε το βλέμμα της.. «Θα βρούμε λύση… σε λίγο θα 
μεγαλώσουν και θα μπορούν να βγαίνουν έξω, θα έχουν φαγητό και νερό και 
παιχνίδι στην αυλή, την δεδομένη φροντίδα του αφεντικού μας και στο 
τέλος…θα παρακαλέσουμε και τον Κανέλλο ή την Μπιρμπίλω να έχουν το νου 
τους μέχρι να γυρίσουμε…» «Μπορεί να είχαμε ένα παρελθόν, αλλά ο χρόνος 
όλα τα λειαίνει και όπως θα έχεις και συ διαπιστώσει, τελευταία η στάση και 
των δυο τους δεν είναι εχθρική απέναντι μας…» Κάτι το φεγγάρι, κάτι η 
βραδιά που ήταν μαγική, ήπιαν και λίγο (νερό) παραπάνω πρώτη φορά μετά 
από καιρό…σαν να την είχε μισοψήσει… «Νιαουου» «καλά αγάπη μου.. δεν 
είναι κακή ιδέα…άσε να περάσει λίγος καιρός να μεγαλώσουν λίγο τα μικρά 
και να μπορέσω να τα βγάλω στον έξω κόσμο να τα εκπαιδεύσω στα 
απολύτως αναγκαία…και θα το ξανασυζητήσουμε…έλα…έλα…πάμε για 
ύπνο…πέρασε η ώρα.. κοντεύει να ξημερώσει…» του είπε γλυκά η Χιονάτη 
και έφυγαν μαζί για το κουτί τους.. 

Τις επόμενες ημέρες αναβρασμός επικρατούσε στην αποθήκη. Τα 
γατιά σωστά θηριάκια πλέον, αλώνιζαν κάθε γωνιά… πάνω κάτω στη σκάλα, 
θόρυβοι ακούγονταν, σαν κατσαρόλα που βράζει και που και που σηκώνει το 
καπάκι… «Τα χρυσά μου…έτοιμα για τον έξω κόσμο…» σκέφτηκα.. Βέβαια 
αυτά μπορεί ήδη να είχαν κάνει την έξοδο τους κάτω από τη χαραμάδα της 
πόρτας, γιατί χωρούσαν άνετα ακόμη να βγαίνουν και να μπαίνουν από εκεί 
χωρίς να τα παίρνει είδηση κανείς κυρίως τη νύχτα.. Δεν τα είχα δει όμως να 
βγαίνουν από την «κυρία» είσοδο, τη σκεπή και τη μάντρα της αποθήκης.  

Ώσπου… ένα πρωινό, βλέπω τη Χιονάτη έξω από την αποθήκη να 
κάνει βόλτες με μια περίεργη νευρικότητα και να καλεί με το γνωστό 
μακρόσυρτο νιαούρισμα τα μικρά να έρθουν έξω. Ο Τούλης καθόταν αμίλητος 
πάνω στα κεραμίδια για καλό και για κακό… «Α.. σε λίγο θα τα δω 
επιτέλους…» σκέφτηκα… Κάποια στιγμή η Χιονάτη ανέβηκε στη μάντρα και 
συνέχισε να νιαουρίζει κοιτώντας προς τα μέσα. Σε λίγο…νάτα…τα χρυσά 
μου… ένα ένα ξεπρόβαλαν στον έξω κόσμο… βέβαια δεν πήγαν πολύ 
μακριά…χώθηκαν στην αγκαλιά της μάνας τους…που τα περίμενε ακριβώς 
μπροστά στην έξοδο από την αποθήκη. Ήταν ήδη δύο μηνών και κάτι, μια 
σταλίτσα γατάκια, ζωηρά όμως, φλόγες έβγαζαν τα μικρά λαμπερά ματάκια 
τους που φοβισμένα «σάρωναν» τον περιβάλλοντα χώρο και τα ζωηρά 
αυτάκια τους σαν «περισκόπια» μάζευαν κάθε ήχο από τον παράξενο, 
άγνωστο γι αυτά, έξω κόσμο που θα ζούσαν από αυτή τη μέρα… Τέσσερα 
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πανέμορφα μικρά. Τα τρία λευκά με πινελιές στη γουνίτσα τους, σαν τη μάνα 
τους και το τέταρτο γκρίζο με άσπρο λαιμό και άσπρα πόδια και χέρια.. ίδιο ο 
πατέρας του. Δεν έμειναν πολύ εκεί έξω, πρώτη φορά ήταν 
άλλωστε…ξαναμπήκαν γρήγορα στη σιγουριά της αποθήκης… «μην το 
παρακάνουμε…και αύριο μέρα είναι..» σκέφτηκαν και χαρούμενα από τη νέα 
τους εμπειρία ρίχτηκαν με πάθος σε ένα ξέφρενο κυνηγητό «εντός των 
τειχών». Ο Τούλης, αμίλητος αλλά πανευτυχής…ατένιζε το μέλλον… 

Από εκείνη τη μέρα, τα μικρά έβγαιναν στην αρχή μαζί με τους γονείς 
τους και αργότερα μόνα τους στον μικρό παράδεισο τους, τον κήπο, για 
ατέλειωτες ώρες παιχνιδιού και κυνηγητού, τους άρεσε να εξερευνούν κάθε 
γωνιά του και να σκαρφαλώνουν στα δεντράκια και στα κεραμίδια. Σε λίγο 
άρχισαν να ατενίζουν πέρα από τον κήπο, και με δέος στέκονταν και κοίταζαν 
τα «άγνωστα μέρη» πέρα στον ορίζοντα και μια παράξενη δύναμη ήταν σαν 
να τα καλούσε να τα γνωρίσουν. Αυτό εγκυμονούσε πολλούς κινδύνους, εκεί 
δεν θα υπήρχε η ασφάλεια της αυλής και οι κίνδυνοι που θα γνώριζαν εκεί 
έξω θα ήταν πολλοί και ποικίλοι. Έτσι όμως θα αποκτούσαν τις δεξιότητες 
ζωής που θα τους επέτρεπε να πάρουν τα ίδια τη ζωή τους στα χέρια τους… 
Η επαφή με τη σκληρή πραγματικότητα ήταν απολύτως αναγκαία και αυτό θα 
γινόταν αργά ή γρήγορα με τον πιο σκληρό τρόπο… Έτσι είναι η ζωή.. 

Ο Τούλης με τη Χιονάτη έκαναν ότι μπορούσαν για να τα εκπαιδεύσουν 
γι αυτό, αλλά κατάλαβαν πως πλέον θα έχαναν τον έλεγχο από τη στιγμή που 
θα έβγαιναν στον έξω κόσμο. Δεν γινόταν αλλιώς, αυτό βέβαια τους λυπούσε 
και εύχονταν μέσα τους να είναι καλότυχα και να ζήσουν ευτυχισμένα πλάι σε 
καλούς ανθρώπους… Είχε έρθει πλέον η στιγμή να κάνουν εκείνο το ταξίδι οι 
δυο τους. Η Χιονάτη είχε βέβαια τους ενδοιασμούς της ως μάνα, αλλά κατά 
βάθος το ήθελε και αυτή λίγο να ξεφύγει από την καθημερινότητα και να 
βρεθεί για λίγο μόνη με τον αγαπημένο της. Αλλά και για έναν άλλο λόγο… 
ήθελε έστω και κάπως βίαια, να αφήσει τα μικρά να ζήσουν λίγο μόνα τους, με 
την επίβλεψη τη δική μου αλλά και του Κανέλλου και της Μπιρμπίλως που 
νόμιζε πως θα νοιάζονταν για τα γατάκια των γειτόνων τους, για να 
ωριμάσουν και να μπορούν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της επιβίωσης, 
αν ου μη γένοιτο τους συνέβαινε τίποτα και αναγκάζονταν να μείνουν μόνα για 
πάντα… Σπουδαίοι γονείς… έπνιξαν μέσα τους τον φόβο γι αυτό που 
θεωρούσαν «καλό» για τα μικρά τους..  

Το ταξίδι θα ξεκινούσε επιτέλους, τα γατάκια το είχαν καταλάβει και 
είχαν μια περίεργη νευρικότητα… που όμως ξεχνιόταν μέσα στο παιχνίδι, την 
δική μου φροντίδα και την άγνοια κινδύνου που τους έδινε η άγουρη νιότη 
τους… Δεν θα έπαιρναν πολλά πράγματα μαζί τους, έτσι κι αλλιώς ήθελαν κι 
αυτά να «ξαναγεννηθούν» μέσα από αυτό το ταξίδι και την επαφή τους με τη 
φύση. Θα είχαν ο ένας τον άλλο και αυτό τους έφτανε.. 
 
 

Κεφάλαιο 7ο  
 

«Στα βήματα της Ειμαρμένης» 
 

Είχαν μαζί τους και τη χελώνα «ειμαρμένη» που αναλάμβανε ταξίδια 
και ξεναγήσεις στα άγνωστα μέρη της γύρω περιοχής και εκτός από τη 
μεταφορά των ιδίων ή των λίγων αποσκευών τους, τους υποδείκνυε και τα 
κατάλληλα μέρη για φαγητό και ύπνο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Θα 
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επισκέπτονταν δάση, ποτάμια, αγρούς σπαρμένους καταπράσινους… μέρη 
με άφθονη τροφή αλλά και πολλούς κινδύνους και γι αυτό η παρουσία της 
πολύπειρης χελώνας θα τους ήταν απολύτως απαραίτητη. Αλλά τα ίδια θα 
βοηθούσαν την «ειμαρμένη» να φέρει σε πέρας την αποστολή της 
εντοπίζοντας και απαλλάσσοντας την από κινδύνους που θα της 
δημιουργούσαν προβλήματα και θα καθυστερούσαν περαιτέρω το ταξίδι τους. 

 
Η Χελώνα θα ήταν πάνω από 60 χρονών, ένα σωστό θηρίο… και έκανε 

αυτή τη δουλειά πάνω από 50 χρόνια. Είχαν δει τα μάτια της πολλά, γι αυτό 
και την προτιμούσαν γι αυτού του είδους τα μακρινά ταξίδια σε τόπους 
άγνωστους και δύσβατους. Μπορούσε να τους μεταφέρει και τους δύο άνετα 
στην πλάτη της μαζί με τις αποσκευές τους, αλλά ο Τούλης προτίμησε να 
περπατάει μπροστά και να κάθεται η Χιονάτη στην πλάτη της χελώνας όταν 
κουράζεται. Εκτός από την πεζοπορία, που του άρεσε, ήθελε και να 
προηγείται της πορείας για να ελέγχει το πεδίο για παν ενδεχόμενο. Αν κάτι 
τον χαρακτήριζε ήταν ο προστατευτισμός σε κάθε ων που αγαπούσε και πολύ 
περισσότερο στους δικούς του γάτους.. 

Ήρθε επιτέλους η πολυπόθητη μέρα της αναχώρησης. Μέχρι να 
ετοιμαστούν, μέχρι να φροντίσουν τα μικρά, να φάνε, να τους δώσουν τις 
τελευταίες οδηγίες να προσέχουν και να είναι αγαπημένα και πάντα μαζί, να 
μην βγαίνουν από τον κήπο και κυρίως να μην διανοηθούν να πάνε στη 
φωλιά της καρακάξας Γκρουέζ που καραδοκούσε…πέρασε η μέρα. Τα 
χαιρέτησαν τα φίλησαν και τα έβαλαν για ύπνο… είχε αρχίσει να 
σουρουπώνει όταν ξεκίνησαν… Η Χιονάτη ήταν λίγο κουρασμένη από τις 
δουλειές της ημέρας, αλλά και ψυχολογικά ήταν λίγο πεσμένη που 
αποχαιρέτησε τα μικρά, γι αυτό ανέβηκε στη χελώνα…και ανηφόρησαν όλοι 
μαζί. Είχε ήδη νυχτώσει όταν ανέβηκαν το ανηφορικό μονοπάτι και έφτασαν 
στο στενό δρομάκι κάτω από το φτωχικό της θεια Σπύραινας που εκείνη την 
ώρα κοιμόταν με τον γάτο της τον Πίπη στα πόδια της για να την ζεσταίνει. 
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Είχε ήδη μπει Οκτώβρης και εκτός του ότι νύχτωνε νωρίς, τα βράδια και νωρίς 
το πρωί έκανε ψύχρα. Ο Πίπης τους άκουσε και βγήκε στο μικρό παράθυρο 
του φτωχικού που φώλιαζε στα ριζά του βράχου, βγαλμένο σαν από 
παραμύθι, δίπλα από το τζάκι και πάνω από το κατώι που η γιαγιά έβαζε τον 
(μετά συγχωρήσεως) γάιδαρο της.  

Ο Τούλης κάτι από τη χαρά του που είχε επιτέλους ξεκινήσει το ταξίδι 
που ονειρευόταν με την μεγάλη του αγάπη, κάτι από τη μαγεία της 
πανσελήνου, άρχισε να σιγοτραγουδάει… 

«…απόψε την ουρίτσα μου, τη στόλισα με πέρλες… 
απόψε την ουρίτσα μου, τη στόλισα με πέρλες… 
και στα καντούνια τραγουδώ… για τσι όμορφες κοπέλες… 
και στα καντούνια τραγουδώ… για τσι όμορφες κοπέλες… 
λαλαλα..λαλαλα…λαλαλα…λαλαλα…λαλαλα…λαλαλα» 

ήρθε στα κέφια είχε και ωραία φωνή ο άτιμος…άρεσε πολύ…  
 «…απόψε να μην κοιμηθείς, παρά να καρτερέσεις… 
       απόψε να μην κοιμηθείς, παρά να καρτερέσεις… 
 νακου… νακούσεις την φωνάρα μου… και ύστερα να πέσεις..» 
είπε, είπε κι άλλα ο μπαγάσας… θυμήθηκε τις ωραίες βραδιές από τις 
καλοκαιρινές διακοπές που είχαμε κάνει μαζί στη Ζάκυνθο… είχε και ωραία 
βραδιά με πανσέληνο και το κέφι φούντωσε… Η Χιονάτη είχε γείρει γλυκά 
στην πλάτη της χελώνας και μεταξύ ύπνου και ξύπνιου… διαλογιζόταν.. «Τι 
γλυκά που τραγουδάει…φαντάζομαι το κάνει μόνο για μένα…» σκέφτηκε.. 
Όλες οι γάτες της γειτονιάς που περνούσαν, ήταν στα κάγκελα… είχε καιρό να 
τους κάνει καντάδα τέτοιος γάτος. Άρχισαν τα κεράσματα…και να οι μεζέδες, 
να τα κριτσινίδια, να το κυνήγι, να τα μαγειρευτά να ο κόκορας ο 
κρασάτος…δεν ήθελε πολύ ο Τούλης… ήταν και καλοφαγάς…μερακλώθηκε 
και πέρασε «απέναντι» στην Κεφαλλονιά.. 

«…Εις τον αφρό… εις τον αφρό της θάλασσας… (στην πλάτη της 
χελώνας) 

η αγάπη μου.. η αγάπη μου κοιμάται…»  
τρελάθηκε η Χιονάτη που της έκανε καντάδα ο αγαπημένος της.. 
 «πααρακαλώ σας βήματα…μη μου τηνε ξυπνάτε…» 
πηδάει με μιας κάτω από τη χελώνα… και του σκάει ένα καυτό (γαλλικό) φιλί 
επιδεικτικά να την δουν όλες και να σκάσουν από ζήλια… και μετά έμεινε να 
τον συνοδεύει στην καντάδα κάνοντας τη δεύτερη φωνή… πάει και η 
νύστα…το θερμόμετρο του έρωτα της στο κόκκινο.. 
 «γιαλλού γιαλλού πηγαίναμε… πηγαίναμε… 
 κι όλο για σέ… κι όλο για σένα… λέγαμε…» 
και συνέχισαν γλυκά και νοσταλγικά να τραγουδούν, για τις όμορφες στιγμές 
που είχαν ζήσει μαζί και με τη σκέψη τους πάντα πίσω στα μικρά τους, ένα 
δάκρυ κύλησε και άστραψε σαν μαργαριτάρι κάτω από το φως του 
φεγγαριού… 
 «γιαλλού να πας…γιαλλού να ρθεις… τα λόγια μου… να θυμηθείς..» 
 Η Νύχτα είχε προχωρήσει και τα βήματα και τα κορμιά είχαν αρχίσει να 
βαραίνουν και οι κινήσεις να γίνονται πιο αδρές… τα βλέφαρα άρχισαν να 
κλείνουν… έπρεπε να τελειώσουν όμορφα την καντάδα τους και να 
ξεκουραστούν. Το ταξίδι είχε ακόμη πολύ δρόμο και έπρεπε να αντέξουν… 
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 Έτσι… έγειραν γλυκά με προσκεφάλι τους τη χελώνα και 
αγκαλιασμένοι αποκοιμήθηκαν… Το ίδιο έκανε και η χελώνα… 
  
 
 

Κεφάλαιο 8ο  
 
 

«Στη βρύση τη βουνίσια» 
 
 Το ξημέρωμα τους βρήκε στην αυλή της καλής γιαγιούλας κάτω από 
την καρυδιά που τα φύλλα της είχαν αρχίσει να πέφτουν, καθότι μέσα 
Οκτώβρη, δίπλα από τη χαμοκέλα που έβαζε το άχυρο και μέχρι πριν λίγο 
έμενε ο Ηπειρώτης βαρελάς που ερχόταν τέλη καλοκαιριού και έφευγε τέτοια 
εποχή… Η θεια Σπύραινα είχε ξυπνήσει νωρίς, της άρεσε να σηκώνεται 
χάραμα και να ανάβει τη φωτιά για να μαγειρέψει για την ίδια αλλά και για τον 
Πίπη της. Έτσι αφού ετοίμασε το πρωινό για τον Πίπη, έβαλε και για τους 
επισκέπτες της… Ένα καλό ζεστό πρωινό είναι ότι πρέπει για τους ταξιδιώτες 
που μόλις είχαν ξυπνήσει μετά από την κουραστική πρώτη νύχτα του ταξιδιού 
τους και για να πάρουν δυνάμεις για τη συνέχεια που θα ήταν επίσης 
εξαντλητική. Σήμερα είχαν ορειβασία με τελική κατάληξη τη Βρύση τη 
Βουνίσια, όπου θα διανυκτέρευαν. Έφαγαν καλά και τα δύο γατάκια το ζεστό 
γάλα τους και  το πλιγούρι και η χελώνα τα λαχανικά της και αφού 
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ευχαρίστησαν με ένα χάδι με την ουρά τους τη γιαγιά και η χελώνα με μια 
υπόκλιση του κεφαλιού της, πήραν το δρόμο για τη Βρύση.  
 Ο Ήλιος τον Οκτώβρη αργεί να βγει στα ορεινά, πάει 10 και η ώρα για 
να διαλυθεί η πρωινή ομίχλη που σκεπάζει τα πάντα. Αλλά μόλις βγει 
όμως…αληθινή απόλαυση… αναζωογονητικός, πηγή ζωής και απόλαυσης 
για κάθε ζωντανό πλάσμα επί της γης… Οι ταξιδιώτες όμως ξεκίνησαν υπό 
ομίχλη για να κερδίσουν χρόνο. Η μέρα έχει μικρύνει αρκετά και ότι κάνουν 
είναι μέχρι τις 5 άντε το πολύ 6 το απόγευμα… μετά πέφτει σκοτάδι… Η 
χελώνα είναι πολύ έμπειρη σε τέτοιου είδους ταξίδια και ειδικά σε ορειβασία. 
Τα πόδια της είναι πολύ δυνατά και με τα νύχια γαντζώνει γερά εκτός δρόμου, 
σαν καθαρόαιμο 4Χ4 off road οπότε δεν θα είχαν πρόβλημα στην ορειβασία 
τους. Μόνο που το βαρύ της κέλυφος άφηνε ένα ίχνος από το πέρασμα της 
πάνω στα υγρά χόρτα εκτός δρόμου.  
 Το τοπίο είναι μαγευτικό με την πυκνή ομίχλη και τις δροσοσταλίδες να 
λαμπυρίζουν πάνω στο ανοικτό πράσινο χόρτο που έχει αρχίσει να 
ξεπροβάλει μετά τις πρώτες φθινοπωρινές βροχές και ο ατμός της ζεστής 
ανάσας των ταξιδιωτών καθώς ανεβαίνουν την πλαγιά, κάνει μια μικρή 
διαδρομή μέσα στην ομίχλη πριν γίνει ένα μ αυτήν. Είναι τόσο προσεκτικά 
στολισμένα όλα που χωρίς να το θέλεις βαδίζεις όσο γίνεται πιο ήσυχα και 
χωρίς περιττές κινήσεις για να μην ταράξεις την «θεία» αυτή αρμονία της 
φύσης. Αλλά μόλις βγει ο ήλιος… τότε όλα αλλάζουν, ζωηρεύουν ξυπνούν 
σαν αυτή η μαγική φωτογραφία να αποκτά ξαφνικά κίνηση, ζωή… 
 Ο Τούλης με τη Χιονάτη, βαδίζουν δίπλα στη χελώνα και πότε 
χαζεύουν γύρω, πότε κοιτάζονται, πότε κοντοστέκονται και έρχονται κοντά ο 
ένας στον άλλο, χαϊδεύονται με ένα άγγιγμα και πολύ περισσότερο νοερά, 
πότε βυθίζονται στις σκέψεις τους που δεν είναι άλλες από τα μικρά τους που 
έχουν αφήσει πίσω και στο σπίτι τους… Το ανηφορικό μονοπάτι έχει ήδη 
αποκτήσει κίνηση και ζωή κάθε λογής. Ζωάκια πάνε και έρχονται, τα 
σαλιγκάρια, που είναι νυκτόβια, τρέχουν για να προλάβουν να μπουν στη 
φωλιά τους πριν βγει ο ήλιος και αν βγεις και αισθανθούν κίνδυνο, τρυπώνουν 
στο κέλυφος τους εκεί που είναι και περιμένουν, σαύρες τρέχουν φοβισμένες 
να τρυπώσουν όπου βρουν ακούγοντας τους να ανεβαίνουν, τα μυρμηγκάκια 
βέβαια… δεν το συζητώ, πρωί πρωί πάνε και έρχονται, πουλάκια διάφορα 
σιγοκελαϊδούν ανάμεσα στους θάμνους γύρω από το μονοπάτι. Αυτό κάνει τα 
αυτιά του Τούλη κυρίως αλλά και της Χιονάτης να είναι τεντωμένα και το 
βλέμμα τους να καρφώνεται πολλές φορές προς τα εκεί που παρατηρείται 
κάποια «ύποπτη» κίνηση. Όλα βέβαια τους προσπερνούν… «πιο γρήγορα 
δεν πάει;;» ρώτησε κάποια στιγμή η Χιονάτη ψιθυριστά στο αυτί τον Τούλη 
προς αποφυγή παρεξηγήσεων. «Δεν πειράζει…είναι όμως πολύ δυνατή…και 
στην τιμή που τη βρήκα δεν υπήρχε τίποτα καλύτερο… και τρώει και χόρτο…» 
της απάντησε εκείνος πολύ διακριτικά.. 
 Ο δρόμος μέχρι την διασταύρωση προς την βρύση ήταν αρκετά 
μακρύς και η θέα τόσων πουλιών ανάμεσα στους θάμνους δίπλα από το 
μονοπάτι, στους φράχτες, τον είχαν τρελάνει…. Άρχισε τα τρελά του… μια 
ανέβαινε και ακροβατούσε στα ξύλινα κάγκελα πάνω από το φράχτη του 
μισοερειπωμένου από την κρίση ξενοδοχείου, μια χωνόταν ανάμεσα σ αυτούς, 
χοροπηδούσε σαν τρελός, έκανε πως κυνηγούσε πότε την ουρά του πότε 
πείραζε την χιονάτη που καθισμένη αναπαυτικά στην πλάτη της χελώνας, 
παρακολουθούσε το σόου που έδινε και του χαμογελούσε γλυκά… «τρελό 
παιδί… τόσο πολύ μ αγαπάς::» σκέφτηκε και σήκωσε το χεράκι της και 
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φύσηξε ένα γλυκό φιλί προς το μέρος του… και αυτός…στη φόρμα που 
ήταν… με μια απλή κίνηση σήκωσε το χέρι του…και το έπιασε.. 
 Ο Ήλιος έσκασε για καλά όταν έφταναν στην διασταύρωση του δρόμου 
προς τη βρύση τη βουνίσια όπου σιμά ήταν η Φλαμουριά… Εκεί τους 
περίμενε μια μεγάλη έκπληξη… Καταμεσής στη διασταύρωση μια παλιά του 
γνώριμη τους περίμενε… η Τούλα τους είχε δει από μακριά να έρχονται και 
ήταν εκεί για να δει την παλιά της αγάπη και τον ανεκπλήρωτο έρωτά της τον 
Τούλη. Μάζευε ήλιο και για να μην δείξει την αμηχανία της για τη μοιραία αυτή 
συνάντηση, ένιβε τη γούνα της… δήθεν.. Είχε φύγει μετά την απόρριψη του 
Τούλη και έμενε σε άλλη γειτονιά, εκεί ψηλά στο λόφο. Μόλις τους είδε…έκανε 
πως ξαφνιάστηκε… «μπα μπα μπα… γεια σου Τούλη… πως από δω;;» του 
είπε προσπαθώντας να κρύψει την ταραχή της… Αφού συστήθηκαν και είπαν 
τα τυπικά και με τη Χιονάτη και τη χελώνα… «Χάρηκα…» «και γω πολύ..» 
απευθυνόμενη στον Τούλη του είπε… «πως και έτσι το αποφάσισες γι αυτό το 
ταξίδι;;» «εσύ ήσουν σπιτόγατος δεν κουνιόσουνα από το σπίτι…» του είπε 
πετώντας το καρφί της… «είδες;;» της απαντάει… «όλοι αλλάζουν κάποια 
στιγμή… εξάλλου το είχε μεγάλη ανάγκη η Χιονάτη αυτό το ταξίδι…» αυτό την 
έκανε να επισπεύσει τη συνομιλία και αφού του έδειξε προς τα πού να πάει 
για την βρύση, έφυγε βιαστικά και χώθηκε μέσα στους θάμνους του 
ξενοδοχείου… 
 Είχε ήδη πιάσει μεσημέρι, ο ήλιος ζέσταινε ευεργετικά τις τελευταίες 
αυτές μέρες του Οκτώβρη, όταν άρχισαν να ανηφορίζουν το τελευταίο κομμάτι 
του δρόμου προς τη βρύση τη βουνίσια. Ο Τούλης, μετά και από την 
συνάντηση του με την Τούλα, άρχισε να ταξιδεύει στο χρόνο, να σκέφτεται 
διάφορα από τη ζωή του στο σπίτι, τις σχέσεις που τον σημάδεψαν, τη σχέση 
του με μένα και τα ταξίδια (κυρίως νοερά) που κάναμε σε βρύσες με κρύα 
γάργαρα νερά την εποχή της ευδαιμονίας.. Θυμήθηκε πολλές από αυτές… τη 
βρύση του Φίνταη που τον έπαιρνα για βόλτα, την Καλαβρυτινή, το 
Κεραμιδάκι, του Αλίμπεη, την κρύα βρύση ακόμη και του πουλιού τη βρύση 
στη νεραϊδόραχη… τι είναι η σκέψη…μπορεί να φτάσει στην άλλη άκρη του 
κόσμου σε κλάσματα του δευτερολέπτου χωρίς να μπορεί κανείς να τη 
«φυλακίσει»… Έτσι μέσα στις σκέψεις του, πέρασε η ώρα της δύσκολης 
ανάβασης και σε λίγο θα έφταναν στη βρύση. Νερά έτρεχαν με ορμή δεξιά και 
αριστερά από το μονοπάτι και έβρεχε το γρασίδι. Άρχισε τότε τα τρελά του… 
έβαζε το χέρι του στο νερό και μετά το τίναζε…εντελώς τυχαία προς τη 
Χιονάτη που προσπαθούσε να καλυφθεί. «‘Εεεελααα…» του είπε με νάζι… 
«να δω αν είναι πολύ κρύο για μπάνιο…» της είπε γελώντας..  Η Χιονάτη.. 
σηκώθηκε και αφού τεντώθηκε λίγο, κατέβηκε από τη χελώνα, πήγε κοντά του 
και άρχισαν το παιχνίδι με τα νερά… Σε λίγο θα έφταναν και θα συναντούσαν 
κόσμο στη βρύση που είχαν μαζευτεί εκεί για να γιορτάσουν τους αρραβώνες 
των μελλόνυμφων από τα διπλανά σπίτια. Η Μουσική και το τραγούδι 
ακούγονταν ήδη και κάτι «περίεργες» μυρουδιές είχαν αρχίσει να τους 
αναστατώνουν.. «Αααα… θα φάμε..» είπε αστειευόμενος στη Χιονάτη και με 
δυσκολία συγκράτησε τα σάλια του.. ενώ το βήμα τους ασυναίσθητα 
επιταχύνθηκε, άρχισαν δήθεν να κυνηγιούνται παίζοντας.. αλλά όλως τυχαίως 
προς την κατεύθυνση της βρύσης… Αλλά και η χελώνα, για να μην δείξει πως 
υστερεί, επιτάχυνε κι αυτή.. 
 Φτάνοντας στη βρύση, περασμένες τρεις, οι υποψίες τους 
επιβεβαιώθηκαν… Οι μελλόνυμφοι και οι καλεσμένοι τους είχαν στήσει 
τραπέζι με κάθε λογής καλούδια, κυρίως σε ψητό, και άφθονα ντόπια 
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λαχανικά… έτρωγαν, έπιναν και τραγουδούσαν… σε λίγο θα έστηναν και το 
χορό… «Θα φάμε καλάααα…» σκέφτηκαν…και αφού συστήθηκαν και 
ευχήθηκαν στους μελλόνυμφους, δεν θα μπορούσαν να μην αποδεχτούν την 
πρόσκληση να γιορτάσουν μαζί τους… έτσι έπιασαν ο καθένας από ένα 
τούμπι (youtube) και άρχισαν να τρώνε μα πίνουν κρύο νεράκι από τη βρύση 
και να τραγουδάνε… Ήταν και η πορεία που τους άνοιξε την όρεξη, έφαγαν 
του σκασμού… και η χελώνα κατέβασε άφθονα λαχανικά… και ήσαν και 
βιολογικά από τον κήπο των συμπεθέρων.. Ο Τούλης βέβαια…δεν ήθελε και 
πολύ…άρχισε το τραγούδι. Ήταν ήδη 28η Οκτωβρίου. Κάτι η εθνική 
επέτειος…κάτι η καλή παρέα, κάτι το καλό φαγητό… δεν ήθελε πολύ… 
μερακλώθηκε…τον έπιασε και το πατριωτικό του…και άρχισε…αφιερώνοντας 
το πρώτο του τραγούδι στους μελλόνυμφους… 
 «…σήμερα λάμπει ο ουρανός, σήμερα λάμπει η μέρα…σήμερα λάμπει 
η μέρα…» 
 «… σήμερα στεφανώνεται αητός την περιστέρα… αητός την 
περιστέρα…» 
και συνέχισε… 
 «… στη βρύση τη Βουνίσια…σιμά στη Φλαμουριά…»  

«… στη βρύση στα Τσερίτσιανα…» και άλλα πολλά.. 
 «Να χορέψει η νύφη…» φώναξε κάποιος από τους καλεσμένους…και η 
όμορφη Καλαβρυτινή έσυρε το χορό… που να βάλει γλώσσα μέσα του ο 
Τούλης… έπιανε το ένα τραγούδι μετά το άλλο… 
 «…καίγομαι και σιγολιώνω…και για σένα μαραζώνω…αααχχχ…τι 
καημός…» 
 «… μίλησε μου… μίλησε μου…δυο λογάκια χάρισε μου… αααχχχ…ο 
φτωχός…» 
 «… σ αγαπώ…σ αγαπώ…ως κανένας άλλος… στην καρδιά μου 
ρίζωσε…έρωτας μεγάλος…» 
 «… τι να κάνω… τι να κάνω… αχχχ ο μαύρος θα 
πεθάνω…ααααχχχχ … τι καημός…» 
 «…μίλησε μου… μίλησε μου… δεν σε φίλησα ποτέ μου… αααχχχχ…. 
ο φτωχός…» 
 «… σ αγαπώ…σ αγαπώ…ως κανένας άλλος… στην καρδιά μου 
ρίζωσε…έρωτας μεγάλος…» 
 «Στο καλό σου… που το θυμήθηκες…» ψιθύρισε η Χιονάτη… και 
προσπάθησε να κρύψει το δάκρυ της… «τι γράφει αυτός ο λαός όταν θέλει…» 
συνέχισε…Το ίδιο και η νύφη… το βλέμμα της έγινε ζεστό και ένα δάκρυ 
κύλησε στα ροδαλά της μάγουλα, γύρισε προς τον Τούλη και άπλωσε το χέρι 
της και τον χάιδεψε στο κεφάλι…και αυτός ανταπέδωσε με ένα τρυφερό 
βλέμμα και εκείνο το συναίσθημα που ξεχείλιζε και έρεε άφθονο μ αυτούς που 
αγαπούσε… Ο Γαμπρός που είδε όλο αυτό το σκηνικό έγινε «Τούρκος» από 
το θυμό του και ξαφνικά γυρίζει και με μια κλωτσιά στα οπίσθια εκσφενδονίζει 
τον Τούλη στην άλλη άκρη της Βρύσης… «Άι σιχτίρ, πάρτε τον από δω 
χάμου… ποιος τον έφερε εδώ αυτόν το γάτο…» φώναξε μανιασμένα ο 
γαμπρός… Ο Τούλης πόνεσε αρκετά… αλλά μετά από μια μικρή 
πτήση…προσγειώθηκε ομαλά… Η Χιονάτη με την χελώνα πήγαν κοντά του 
να τον εμψυχώσουν…και αφού έκαναν τη δική τους παρέα…πολύ γρήγορα 
συνέχισε να τραγουδά…πάλι σε πατριωτικό ύφος… 
 «… ο Κόγκας…ο Δράκος…ειν αητός…του Σουλιού…» 
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 «…αχχ κι ο Γκιολέκας…ασλαν της Αρβαν… αααχχχ της 
Αρβανιτιάς…αααααας» 
 «… τον κόγκα… τον δράκο…ωωωχ… το Σούλι τον χαί…αιαιαι τον 
χαίρεεεταιαιαι…» 
 «…αχχχ και σένα Γκιολεεεεεε….εεεεκα…ωωχχχ…σε κλαίει η 
Αρβαααχχχ…. η Αρβανιτιά…αααχχχ… ωωωχχχχ» 
 «Ωωωχχ από το πέσιμο θα είναι…» σκέφτηκε η Χιονάτη και άρχισε να 
τον χαϊδεύει γλυκά… «έλα γλυκέ μου…έλα… μη δίνεις σημασία…έτσι είναι η 
ζωή…με τις καλές της και τις άσχημες στιγμές της…» και με την βοήθεια και 
της χελώνας τον πήγαν κάτω από τη Φλαμουριά και έγειραν εκεί όλοι παρέα 
για να βγάλουν τη νύχτα… 
  
 

Κεφάλαιο 9ο  
 

«Η μεγάλη επιστροφή» 
 
 Εκείνη τη νύχτα δεν έκλεισε μάτι. Κάτι από τις σκέψεις για όσα είχαν 
συμβεί, πονούσε και λίγο στα μαλακά του μόρια, ούτε που το κατάλαβε πότε 
ξημέρωσε. Καθόταν σιωπηλός κουλουριασμένος γιατί τα πρωινά τέλη 
Οκτώβρη έχουν αρκετή ψύχρα και παρατηρούσε την αγαπημένη του Χιονάτη 
πόσο γλυκά κοιμόταν με προσκεφάλι την πλάτη της χελώνας. Έτσι τον βρήκε 
η καλή γειτόνισσα που πήγαινε στη βρύση για νερό.. Είχε δει από το 
παράθυρό της τα γατάκια και ειδικά τον Τούλη που ήταν έτσι μαζεμένος και 
βγαίνοντας τους πήγε σ ένα πιατάκι λίγο ρύζι για να φάνε. «ψίνια μου, έλα να 
φας, έλα μάνα μου… μη στο φάνε τα άλλα…» Δεν μπορούσε να καταλάβει 
γιατί καθόταν έτσι.. νόμισε πως πεινούσε.. Ο Τούλης με δυσκολία σήκωσε τα 
μάτια και την κοίταξε χωρίς να κουνηθεί από τη θέση του. «άσε μας και συ.. 
εδώ δεν έχω χωνέψει ακόμη τα χθεσινά… θα φάω ρύζι…» σκέφτηκε και ένα 
τίναγμα του δεξιού του αυτιού, δήλωσε πως είχε επανέλθει στην 
πραγματικότητα. «άκου ψίνια μου…» μουρμούρισε μέσα από τα δόντια του 
και τεμπέλικα σηκώθηκε, τεντώθηκε για να ξεπιαστεί και πήγε προς τη 
Χιονάτη και την χελώνα για να τους ξυπνήσει. Ήθελε να φύγουν από εκεί όσο 
πιο γρήγορα γινόταν. Το μέρος δεν τον σήκωνε πια και κάθε λεπτό που 
περνούσε ένοιωθε πως πνιγόταν. Έτσι πήραν το δρόμο για το τελευταίο 
κομάτι του ταξιδιού τους, πριν γυρίσουν πίσω στο σπίτι για να κάνουν 
Χριστούγεννα μαζί με τα παιδιά τους και τους φίλους τους.  
 Τον Νοέμβρη οι μέρες είναι μικρές, πρωί και βράδυ κάνει αρκετό κρύο, 
τα πρωτοβρόχια έχουν αρχίσει και είναι έντονα και έπρεπε να μην χάνουν 
καθόλου χρόνο για να προλάβουν αυτό το τελευταίο κομάτι του ταξιδιού τους 
που ήταν και το μεγαλύτερο, για να προλάβουν να είναι πίσω τα 
Χριστούγεννα. Επόμενη στάση το εκκλησάκι της Αγίας Βαρβάρας στον 
απέναντι λόφο. Θα ήθελαν να είναι εκεί ανήμερα στη γιορτή της. Είναι τόσο 
κατανυκτικά τη μέρα αυτή μέσα στο χειμώνα, όπου τα πρώτα χιόνια έχουν 
πέσει στις γύρω βουνοκορφές και η πάχνη στολίζει το προαύλιο. Τα μόνα που 
ζεσταίνουν το χώρο αυτή τη μέρα είναι τα καντήλια και η παλιά ξυλόσομπα 
που έχουν ανάψει από νωρίς και οι ανάσες των πιστών. Αυτή η μέρα ήταν ο 
προάγγελος των Χριστουγέννων σε ένα τόπο που είχε μείνει σχεδόν 
ανέπαφος μέσα στο χρόνο, ο τουρισμός και η ανθρώπινη παρέμβαση δεν τον 
είχαν αλλοιώσει ακόμη, ήταν κάτι σαν ταξίδι μέσα στο χρόνο και αυτό δεν 
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ήθελαν να το χάσουν με τίποτα… Θα ήταν όλο το χωριό εκεί, ο καθένας θα 
έφερνε από κάτι, άλλος λίγο λάδι για τα καντήλια, άλλος ένα πρόσφορο, 
άλλος άρτο για την υγειά του, θα ερχόταν και η θεια Σπύραινα με τον Πίπη της 
από νωρίς και θα έπιανε θέση δίπλα στην ξυλόσομπα για να ζεσταθεί και να 
ακούσει τη θεία λειτουργία. Αυτή τη συνάντηση δεν ήθελαν να τη χάσουν με 
τίποτα…γι αυτό έπρεπε να βιαστούν. 
 Δρόμο παίρνουν, δρόμο αφήνουν, μέσα από παλιά μονοπάτια που 
είχαν μείνει ανέπαφα στο χρόνο και μόνο η χελώνα ήξερε καλά, καταπράσινα 
από το φθινοπωρινό χορτάρι και μόνο τα αχνάρια των γαϊδουριών και των 
κοπαδιών που περνούσαν από εκεί, είχαν χαράξει το πέρασμα.. Πέρασαν 
από μαντριά, ερειπωμένους αχυρώνες και παλιά κοτέτσια που λίγα χρόνια 
πριν έσφυζαν από ζωή, παλιούς πέτρινους μαντρότοιχους που περιέβαλαν τα 
φτωχικά περιβόλια των κατοίκων της περιοχής με τις αμυγδαλιές και τις συκιές 
στα όρια τους. Κοιμήθηκαν σε κάποια από αυτά, έπαιξαν και έτρεξαν στις 
πλαγιές, βρήκαν άφθονο κυνήγι πάνω απ όλα…ξαναβρήκαν τον εαυτό τους. 
Ήρθαν αντιμέτωποι με τα στοιχεία της φύσης και δραστηριοποιήθηκαν για να 
τα αντιμετωπίσουν. Το ταξίδι άλλωστε είχε και αυτό το σκοπό. Η ζωή και οι 
ανέσεις του σπιτιού τους είχαν κάνει πλαδαρούς και κατά μία έννοια 
«σαλονάτους». Η δυσκολίες του ταξιδιού θα βοηθούσαν να χάσουν και 
κανένα κιλό και να απαλλαγούν έτσι από τις τύψεις τους… Γνώρισαν άλλα 
ζωάκια του δάσους αλλά και γάτες που ζούσαν ελεύθερες, και αντάλλαξαν 
απόψεις για την ελευθερία και την αληθινή ζωή στη φύση.  
 Είχε ήδη μπει ο Δεκέμβρης, όταν πέρασαν την στροφή του μονοπατιού 
που οδηγούσε στο ξωκλήσι της Αγίας Βαρβάρας. Ένας Δεκέμβρης κρύος με 
τα πρώτα χιόνια να έχουν κάνει την εμφάνιση τους στις γύρω κορφές και αυτό 
να έχει σαν συνέπεια τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και το δροσόπαγο ή τον 
πάγο νωρίς το πρωί και μετά την δύση του ήλιου. Αυτό έκανε τη μετακίνηση 
δύσκολη, ειδικά της χελώνας που δεν έβλεπε την ώρα να τελειώσει αυτό το 
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ταξίδι για να τρυπώσει στη ζεστή φωλιά της και να πάρει τον υπνάκο της… 
Πλησιάζοντας προς το εκκλησάκι διέκριναν το καμπαναριό και το προαύλιο 
που δέσποζαν μέσα στην ομίχλη εκεί στην πλαγιά του λόφου. Μια 
κινητικότητα είχε αρχίσει ενόψει της γιορτινής ημέρας που ερχόταν. Οι 
γυναίκες του χωριού καθάριζαν το προαύλιο, το εσωτερικό του ναού, 
καθάριζαν και ετοίμαζαν τα καντήλια, την παλιά μαντεμένια ξυλόσομπα, 
καθάριζαν τις στάχτες και γέμιζαν με ξύλα ώστε να είναι έτοιμη να την 
ανάψουν νωρίς το πρωί της 4ης Δεκεμβρίου για να υποδεχθεί τους πιστούς. 
Δεν γινόταν άλλωστε να παρακολουθήσει κανείς λειτουργία σ αυτό το 
εκκλησάκι αλλά και ο παπάς και οι ψάλτες να λειτουργήσουν χωρίς φωτιά 
μέσα στο κρύο του Δεκέμβρη. Εκεί στο προαύλιο ήταν και το κριάρι  
«φύλακας» του ναού. Έβοσκε το τρυφερό παγωμένο χορταράκι βγάζοντας 
ατμούς από τα ζεστά ρουθούνια του και με το βλοσυρό του βλέμμα ήταν ο 
φόβος και ο τρόμος για τα ζωάκια επισκέπτες με σκοπό να τα κρατά σε τάξη 
και ευλάβεια ώστε να μην ενοχλούν τους πιστούς τη μέρα της γιορτής.  

Νωρίς το πρωί της 
4ης Δεκεμβρίου, ο Τούλης 
με τη Χιονάτη και τη 
χελώνα, εμφανώς 
κουρασμένη, έφτασαν στο 
προαύλιο της Αγίας 
Βαρβάρας. Βλέποντας το 
φοβερό και τρομερό κριάρι 

κοντοστάθηκαν… 
«Μμμμπεεεε…» «όσοι 
έχουν γούνα από δω…» 
τους είπε το κριάρι… 

χωρίς να αφήσει περιθώριο για δεύτερες σκέψεις και το φοβερό βλέμμα του 
τους έκοψε τα γόνατα… και χωρίς δεύτερη σκέψη πήγαν προς το μέρος του 
και κάθισαν ήσυχα σε μια γωνιά μαζί με τη χελώνα για να παρακολουθήσουν 
τη θεία λειτουργία. Ο κόσμος άρχισε να έρχεται από νωρίς το πρωί. Πρώτα 
ήρθαν η Μαρία και η Ελένη 
για να ανοίξουν και να 
ανάψουν τα καντήλια και την 
ξυλόσομπα. Σε λίγο ήρθε ο 
παπάς και οι ψάλτες, 
χτύπησαν την καμπάνα και 
μπήκαν στον ναό για να 
αρχίσει η λειτουργία. 
Αργότερα άρχισε να έρχεται 
κόσμος, ήρθε η θεια 
Σπύραινα με τον Πίπη της. 
Αφού έκανε το σταυρό της κάθισε δίπλα στην ξυλόσομπα, ενώ ο πίπης που 
είδε τους παλιούς του γνώριμους, και υπό το άγρυπνο βλέμμα του κριαριού, 
πήγε και κάθισε μαζί με τα άλλα γατάκια ήσυχα. Οι ψαλμωδίες και το άρωμα 
του λιβανιού γέμισαν την παγωμένη ατμόσφαιρα του Δεκέμβρη και με 
κατάνυξη όλοι ζέσταναν τις ψυχές τους την ξεχωριστή αυτή μέρα πριν από 
τον ερχομό του κυρίου τα Χριστούγεννα που πλησίαζαν.  
 Μόλις τέλειωσε η θεία λειτουργία, Ο Τούλης με τη Χιονάτη και τη 
χελώνα, αφού έφαγαν πρωινό μαζί με τους πιστούς για να γιορτάσουν την 
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ημέρα, χαιρέτησαν τον Πίπη και τη θεια Σπύραιρα και έφυγαν γρήγορα για να 
προλάβουν να είναι πίσω στο σπίτι τους τα Χριστούγεννα. Μια νοσταλγία τους 
είχε κυριέψει, τους έλειπαν τα παιδιά τους, το σπίτι τους, το ζεστό κρεβάτι 
τους, οι κονσερβούλες και τα κριτσινίδια… γιατί όχι… και δεν έβλεπαν την 
ώρα να γυρίσουν. Εξάλλου ο χειμώνας είχε αρχίσει να δείχνει τα δόντια του 
και δεν ήταν ότι καλύτερο να γυρίζουν εκεί έξω και να παλεύουν με τα στοιχεία 
της φύσεως… καλές οι παλικαριές αλλά η καλύτερη όλων είναι η ζεστασιά του 
σπιτιού τους.. 

 Στις 13 του Δεκέμβρη 
βρέθηκαν στον λόφο του 
Καπή κατεβαίνοντας για το 
σπίτι. Εκεί, ανάμεσα στα 
μνήματα, τα κυπαρίσσια και 
τις πλάκες με τα ονόματα 
των εκτελεσθέντων, όλα 
έμοιαζαν να ζωντανεύουν. 
Άρχισαν να κινούνται, φωνές 
ακούγονταν «πούνε οι 
άντρες σας μωρή;» «φτου 
σου γουρούνι…αυτός είναι ο 
λόγος της στρατιωτικής σου 
τιμής…» «μωρή 
κουρούνες…» «ελάτε να 

σκάψουμε με τα χέρια να τους χώσουμε μην τους φάνε τα σκυλιά…» «μετά 
και τη δεύτερη χαριστική, ένοιωσα ένα μούδιασμα, αλλά τα σέστα (αισθήσεις) 
μου τα ένοιωθα όλα καλά μέσα και έκανα τον ψόφιο για να τη γλιτώσω…» 
φωνές και μνήμες παντού τους γύρισαν πολλά μαύρα χρόνια πίσω. Έσκυψαν 
με ευλάβεια και απότεισαν φόρο τιμής στη μνήμη όλων εκείνων που άδικα 
εκτελέστηκαν και με βαριά τα βήματα κατηφόρισαν για το σπίτι. Τώρα πια στο 
μυαλό τους γύριζαν όλα όσα έζησαν στο ταξίδι τους και δίπλα ο ένας στον 
άλλο και με την προσμονή να φτάσουν και να σφίξουν στην αγκαλιά τους τα 
αγαπημένα τους μωρά, πήραν το δρόμο για το σπίτι. Σε λίγες μέρες ήταν 
Χριστούγεννα και ήθελαν να τα γιορτάσουν μαζί στο ζεστό σους σπίτι. Ήταν 
σχεδόν βέβαιοι πως και φέτος η γαλοπούλα που θα τους σέρβιρε το αφεντικό 
τους θα ήταν καλομαγειρεμένη… 
 
 

Κεφάλαιο 10ο  
 

«Το τραίνο της μεγάλης φυγής» 
 
 Παραμονή Χριστουγέννων τους βρήκε κοντά στο σπίτι. Στην 
διασταύρωση αποχαιρέτησαν τη χελώνα, αφού την ευχαρίστησαν και της 
ευχήθηκαν με ένα φιλί καλά Χριστούγεννα και καλό χειμώνα. Η Ειμαρμένη, 
εμφανώς εξαντλημένη αλλά με την ικανοποίηση ζωγραφισμένη στο πρόσωπο 
της πως τα είχε καταφέρει και αυτή τη φορά να φέρει σε πέρας την αποστολή 
της, με όσες δυνάμεις της είχαν απομείνει, επιτάχυνε το βήμα της και 
κατευθύνθηκε προς τη φωλιά της δίπλα στο ποτάμι, εκεί κάτω στις φυλλωσιές 
της μεγάλης πουρνάρας. Είχε αρχίσει ήδη να ρίχνει χιόνι που όλο και 
δυνάμωνε όσο άρχιζε να βραδιάζει. Έτσι, με όλες τις εικόνες του ταξιδιού στο 
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μυαλό να στριφογυρίζουν, και με τη λαχτάρα να σφίξουν στην αγκαλιά τα 
μικρά τους και να τους δώσουν τα δώρα που τους έφερναν, με γοργά βήματα 
συνέχισαν για το σπίτι. Θα τους περίμεναν άραγε και αυτά με την ίδια λαχτάρα 
ή θα τους είχαν θυμώσει που έλειπαν τόσο καιρό; Πολλές σκέψεις γύριζαν στο 
μυαλό τους, τι θα έβρισκαν πίσω; Πως θα τους υποδέχονταν; Θα μπορούσαν 
να ξαναγίνουν όλα όπως πριν και θα περνούσαν όλοι μαζί καλά Χριστούγεννα; 
Σε λίγο θα είχαν όλες αυτές τις απαντήσεις… 
 Είχε πέσει το σκοτάδι όταν πέρασαν τη μάντρα του σπιτιού. Το χιόνι 
έπεφτε ασταμάτητα και ένα παχύ στρώμα είχε καλύψει τα πάντα στην αυλή. 
Δεν κυκλοφορούσε κανείς στο δρόμο και στην αυλή επικρατούσε απόλυτη 
ησυχία. Μόνο τα ίχνη τους πάνω στο χιόνι αποτελούσαν σημάδια ζωής. «Μ 
αυτό το χιονιά θα είναι μέσα στη φωλιά..» σκέφτηκαν… «να δούμε πως θα 
αντιδράσουν όταν θα μας δουν ξαφνικά μπροστά τους…» Φτάνοντας στη 
γωνία πριν την αποθήκη μια έκπληξη τους περίμενε. Ο Κανέλλος με τη 
Μπιρμπίλω κάθονταν εκεί στο υπόστεγο αμίλητοι, σκυθρωποί, με το βλέμμα 
στο άπειρο. «Θα απολαμβάνουν το χιόνι..» σκέφτηκε η Χιονάτη.. αλλά το 
βλέμμα τους ήταν παγωμένο, κενό… σαν να μην είχαν ζωή μέσα τους… «γεια 
σας…» τους είπε ο Τούλης που ανανεωμένος από το ταξίδι ήθελε να ξεχάσει 
την παλιά έχθρα που είχε μαζί του και να κάνει μια νέα αρχή. Δεν απάντησε 
κανείς… είχαν γίνει ένα με τη σιωπή του χιονιού, είχαν γίνει ένα μ αυτό, 
παγεροί και οι δυο… «κάτι συμβαίνει σκέφτηκαν…» και άρχισαν και οι δύο να 
παγώνουν μέσα τους… Ένα ρίγος σαν κεραυνός διαπέρασε όλο τους το 
κορμί…. «τα μικρά…που είναι τα μικρά…» φώναξαν και οι δύο… «δεν μας 
άκουσαν;;… γιατί δεν έτρεξαν να μας συναντήσουν όπως έκαναν πάντα όταν 
μας άκουγαν;;;» και άρχισαν να νιαουρίζουν μέσα στην παγωνιά που είχε 
σκεπάσει τα πάντα…ακόμη και την καρδιά τους… Ο Τούλης με όλη του την 
ένταση εκείνο το διαπεραστικό νιαούρισμα που σκορπούσε ρίγος και 
συγκίνηση μέσα στην ησυχία του χιονισμένου τοπίου και η Χιονάτη με εκείνο 
το μακρόσυρτο νιαούρισμα που τα καλούσε να έρθουν κοντά της όταν ήθελε 
να τα μαζέψει για να θηλάσουν ή να τα πάει βόλτα… και με ένα σάλτο 
σκαρφάλωσε τη μάντρα και μπήκε στην αποθήκη να δει τι συμβαίνει… αυτή η 
απόλυτη σιωπή δεν ήταν φυσιολογική έστω και μ αυτόν τον καιρό… Την 
ακολούθησε και ο Τούλης… Νιαουρίσματα αγωνίας και οδύνης ακούγονταν 
από μέσα… σκαρφάλωσαν σε κάθε γωνιά και τρύπωσαν σε όλες τις πιθανές 
κρυψώνες που θα είχαν κρυφτεί, ίσως για να τους κάνουν έκπληξη… Μετά 
από αρκετή ώρα ένα αδύναμο και φοβισμένο νιαούρισμα ακούστηκε…ήταν 
της Τόνιας, ένα από τα τέσσερα γατάκια τους που είχε τα χρώματα του 
πατέρα της. Ήταν ίδιος ο Τούλης όχι μόνο στα χρώματα αλλά και στον 
χαρακτήρα και γι αυτό ήταν η μεγάλη του αδυναμία… Το καημένο… είχε 
τρυπώσει φοβισμένο και αδύνατο από τις κακουχίες, νηστικό τόσες μέρες, σε 
μια κρυψώνα και από εκεί παρακολουθούσε με τα μικρά ζωηρά ματάκια του, 
όλα τα τεκταινόμενα καθώς περίμενε τους γονείς του. Τα νιαουρίσματα δεν 
σταμάτησαν όλη τη νύχτα…αυτή τη μαύρη νύχτα όπου όλα τα σκέπαζε το 
χιόνι, το δυνατό κρύο, ο πόνος και η θλίψη, αλλά και η μεγάλη οργή με τους 
πάντες γύρω τους αλλά και με τον εαυτό τους, ξημερώνοντας Χριστούγεννα, 
αυτά τα πιο μαύρα Χριστούγεννα της ζωής τους.. Έτσι, με τη θλίψη και την 
απόγνωση στην καρδιά, μέσα σ αυτή την τόσο παγερή ατμόσφαιρα, πήραν το 
μόνο γατάκι που τους απέμεινε, την Τόνια, στην αγκαλιά τους και έμειναν εκεί, 
στη φωλιά τους, προσπαθώντας να διώξουν το φόβο από την ψυχούλα του 
και να τη ζεστάνουν λίγο, μια και ξημέρωναν Χριστούγεννα. 
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 Με το πρώτο φως της ημέρας, ανήμερα Χριστούγεννα, βγήκαν από τη 
φωλιά τους και άρχισαν να αναζητούν την αλήθεια. Ό ήχος από τις καμπάνες 
που καλούσαν τους πιστούς να γιορτάσουν την γέννηση του Χριστού, ίσα που 
ακούγονταν στο χιονισμένο τοπίο, και ο Τούλης με τη Χιονάτη, αφού άφησαν 
τη μικρή Τόνια που την είχε πάρει ο ύπνος στην αγκαλιά τους ξημερώματα, 
βγήκαν στην αυλή για να μάθουν όλη την αλήθεια και να διασταυρώσουν αυτά 
που η μικρή Τόνια τους είπε για τον άδικο χαμό των τριών μικρών αδελφών 
της. Παντού στην αυλή μύριζε θάνατο και αυτή τη χαρακτηριστική μυρωδιά 
του θανατηφόρου δηλητηρίου. Μια «μεταλλική» μυρωδιά χημικού δηλητηρίου, 
η ίδια μ αυτή που είχε το παρατημένο κεσεδάκι στη γωνιά του κήπου, εκεί απ 
όπου έτρωγαν τα μικρά όπως είπε η Τόνια, λίγο πριν τα πιάσει αυτή η τρέλα 
με τους φρικτούς πόνους και τους εμέτους που έμοιαζαν με φωτιά που 
κατέκαιε τα πάντα, που έλειωνε ακόμη και το πλαστικό και έφερε το θάνατο 
στα άμοιρα και άκακα αυτά τρυφερά πλασματάκια. Ήταν σαν αυτό το 
γεωπονικό φάρμακο που δίνουν για την εξόντωση κυρίως των ποντικών από 
τους αγρούς και βλάπτουν τα ζωτικά τους όργανα οδηγώντας τα στον θάνατο 
χάνοντας όλα τα υγρά τους με ακατάσχετη αιμορραγία ή με παρατεταμένες 
διάρροιες και εμέτους. Όμως θα πρέπει να είναι κανείς εντελώς ηλίθιος και 
μάλιστα αν είναι ειδικός, για να δώσει ή να χρησιμοποιήσει τέτοιο φάρμακο σε 
μια κατοικημένη περιοχή ή ακόμη περισσότερο να το βάλει στην αυλή του 
άλλου, όπου εκτός από τα γατάκια κυκλοφορούν και άνθρωποι και παίζουν 
παιδάκια. Αδύνατον να είναι κανείς τόσο ηλίθιος για να κάνει κάτι τέτοιο, όταν 
μάλιστα είναι τόσο εύκολο να τον εντοπίσει κανείς ή να τον παγιδεύσει… ή 
μήπως είναι;; 
 Η Τόνια αγαπούσε πολύ τον πατέρα της και όσες μέρες έλειπαν 
προσπαθούσε να προσέχει τα άλλα της αδελφάκια, τους έλεγε να προσέχουν 
και να μην τρώνε από ξένους και τα καλούσε να τρώνε από το φαγητό που 
τους είχε βάλει το αφεντικό τους στο μέρος που ήξεραν και που ήταν ασφαλές. 
Δεν την άκουσαν… ήθελαν να αποδείξουν πως οι φόβοι της ήταν υπερβολικοί 
και πως έπρεπε να εμπιστεύονται όλους τους ανθρώπους και να μην είναι 
εσωστρεφείς… και το πλήρωσαν με τη ζωή τους.. πριν προλάβουν να 
πείσουν τα δίποδα ζώα να ζήσουν αρμονικά μαζί τους.. 
 Θρήνος…τα δύο γατάκια έπεσαν σε βαθιά κατάθλιψη για τον άδικο και 
τόσο πρόωρο χαμό των μικρών τους. Η μυρωδιά του θανάτου έντονη σε όλη 
την αυλή και τα ίχνη της πάλης, της άνισης πάλης των γενναίων μικρών τους 
με τον θάνατο ήταν παντού για να τους θυμίζουν όσο θα ζουν ότι κάποτε 
υπήρχε ζωή εδώ… 
Οϊ Οϊ μάνα μου… Οϊ Οϊ μάνα μου… 
«και κάποτε πιο σπάνια ένα πνιχτό μουσούνισμα, ίδιο ροχαλητό, πουλεγαν 
όσοι ξέρανε είναι αυτός ο ρόγχος του θανάτου…» 
Οϊ Οϊ μάνα μου… Οϊ Οϊ μάνα μου… 
Ήταν στιγμές που έχαναν τα λογικά τους…παραμιλούσαν…ένοιωθαν πως 
έβλεπαν τα μικρά τους να παίζουν ανέμελα εκεί δίπλα τους στον κήπο… αλλά 
μετά… πόνος βαρύς…ασήκωτος… και ένα μεγάλο ΓΙΑΤΙ… τι έκαναν;;;; και 
μέσα στην απόλυτη θλίψη και την οργή πέρασε ο χειμώνας, μάταια 
περιμένοντας να ξαναγυρίσουν τα μικρά τους και να γίνουν όλα όπως πριν… 
 Κοίταζαν τον Κανέλλο με τη Μπιρμπίλω και προσπαθούσαν να 
μαντέψουν γιατί δεν έκαναν τίποτα για να τα προστατέψουν;; Είναι δυνατόν η 
αντιπαλότητα που είχαν στο παρελθόν να εξελιχθεί σε αδιαφορία να 



 32 

βοηθήσουν τα μωρά τους που έβλεπαν πως κινδυνεύουν; «ήρθαν ντυμένοι 
«φίλοι» αμέτρητες φορές οι εχθροί μου, το παμπάλαιο χώμα πατώντας…» 
σκέφτηκε ο Τούλης και το βλέμμα του θόλωσε… το αίμα άρχισε να ανεβαίνει 
στο κεφάλι του και χωρίς να το σκεφτεί όρμησε εναντίον του και τον άρπαξε 
από το λαιμό… «Βρε αλήτη, τόσο πολύ με μισείς που άφησες τα μικρά μου να 
πεθάνουν;;» ούρλιαξε και έμπηξε με μανία τα νύχια του στο λαιμό του… έγινε 
συμπλοκή μεγάλη…αγρίεψαν και οι δύο. Το μίσος που σιγόκαιγε μέσα τους 
φούντωσε… ήταν μια μάχη μέχρι θανάτου… Μάταια η Χιονάτη με τη 
Μπιρμπίλω προσπάθησαν να τους χωρίσουν… Μιαααααοο… Μνιαρρρρ… 
«εδώ θα γίνει ο τάφος σου…» ούρλιαζε ο Τούλης…ποτέ δεν τον είχαμε δει σ 
αυτή την κατάσταση.. ακόμη και ο Κανέλλος που ήταν πάντα καυγαντζής και 
δεν «μασούσε» τρόμαξε μπροστά στη θέα του θεριού με τα αγριεμένα 
μάτια…και το έβαλε στα πόδια για να σωθεί… Οι λυγμοί της Χιονάτης που 
έβλεπε το κακό να παραμονεύει, αλλά και κάθε θηλυκού της γειτονιάς που 
είχε σηκωθεί στο πόδι από τις φωνές, οι εκκλήσεις της Ζαχαρούλας, της 
κόρης του Κανέλλου, αλλά και της Τούλας που είχε σπεύσει ακούγοντας τις 
φωνές.. και τόσων άλλων… του μπαμπά της Βούλας, του λευκού 
μονόφθαλμου και του μπαμπά της Αγνής και άλλων… δεν στάθηκαν ικανά να 
τον σταματήσουν… 
 Μπροστά ο Κανέλλος με τον πανικό ζωγραφισμένο στο βλέμμα του και 
από κοντά ο Τούλης μαινόμενος, αλλά και πιο πίσω το πλήθος που τους 
ακολουθούσε. Τον έφτασε εκεί στις γραμμές του τραίνου και όρμησε πάνω 
του…πιάστηκαν στα χέρια…. έναν σφιχτό εναγκαλισμό θανάτου… τώρα πια 
ήταν η ώρα να λύσουν μια για πάντα τις διαφορές τους. Ο πόνος είχε 
μετατραπεί σε ένα αδυσώπητο μίσος, στο πρόσωπο του Κανέλλου έβλεπε 
τον «αόρατο» εχθρό που φταίει για όλα τα δεινά που τον βρήκαν… αλλά και ο 
Κανέλλος μετά το πρώτο σοκ, έβλεπε στο πρόσωπο του Τούλη εκείνον που 
ευθύνεται για την ταπείνωση και την απώλεια της κυριαρχίας του στη γειτονιά. 
Παρά το μίσος που έτρεφαν ο ένας για τον άλλο, δεν θα επέτρεπαν σε 
κανέναν να τους κατηγορήσει για ύπουλα χτυπήματα και γι αυτό χτυπούσαν 
στο πρόσωπο, στο κεφάλι και το στήθος… είχαν σφιχταγκαλιαστεί και 
χτυπούσε ο ένας τον άλλο… έναν εναγκαλισμό που έμοιαζε με τον χορό του 
θανάτου… είχαν ήδη μεταφερθεί και οι δύο σε μια άλλη διάσταση και δεν 
μπορούσαν να έχουν καμία επαφή με την πραγματικότητα γύρω τους… Η 
αγωνία με την οποία η Χιονάτη, η Μπιρμπίλω και τα άλλα γατάκια 
προσπαθούσαν κουνώντας τα χέρια τους να τους ειδοποιήσουν για το κακό 
που έρχεται, έμοιαζαν περισσότερο για επευφημίες του πλήθους για τους δύο 
μονομάχους.  

Έτσι δεν είδαν το τραίνο που ερχόταν με μεγάλη ταχύτητα και σφύριζε 
σαν δαιμονισμένο… Μόνο…όταν πλησίασε πολύ κοντά, το δυνατό φως που 
έμοιαζε με ένα τεράστιο μάτι μπροστά στη μηχανή τους θάμπωσε, 
σταμάτησαν τον καυγά και πιασμένοι χέρι με χέρι έμειναν να το κοιτάζουν 
παγωμένοι… και μετά… Μια λάμψη και σιωπή… μια απόλυτη σιωπή ίδια η 
σιωπή του Θανάτου… Πάγωσαν όλα, από το πλήθος που προσπαθούσε να 
τους ειδοποιήσει, απλώθηκε απόλυτη σιγή… Δυο χελιδόνια πέταξαν 
παιχνιδίζοντας και χάθηκαν στον ορίζοντα… 
 Το τραίνο της μεγάλης φυγής, με ζωγραφισμένα δύο κόκκινα 
τριαντάφυλλα μπροστά κάτω από το μεγάλο φωτεινό του μάτι, συνέχισε το 
ταξίδι του και χάθηκε πίσω από τη στροφή μέσα στην παγωνιά της 
ανοιξιάτικης νύχτας. Το μόνο που κατάφεραν να δουν ήταν πως μηχανοδηγός 
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ήταν η Νυφίτσα Όμπνοξ με θερμαστή τον Γορίλλα Ίντυ, ενώ στο βαγόνι της 

πρώτης θέσης η καρακάξα Γκρουέζ απολάμβανε τον αχνιστό καφέ 
μοσχογαλής και χτένιζε τα φτερά της… 
Οϊ Οϊ μάνα μου… Οϊ Οϊ μάνα μου… 
 
 
       
 
 

ΤΕΛΟΣ 


