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Μεσοποταμία 
 
 
 
 
Η ΕΜΗ τον ξαναπέτυχε στο τελευταίο δελτίο ειδήσεων. Κάθισε να πιει το τσάι 
της μπροστά στην τηλεόραση. Ανέβασε τα πόδια στο τραπεζάκι του σαλονιού 
και να τος πάλι μπροστά της. Ήταν το πρόσωπο της ημέρας. Ούτε ώρα δεν είχε 
περάσει από τη συνέντευξή του στο «Πορτρέτο της Παρασκευής». Τώρα τον 
έδειχναν να πλησιάζει τις κάμερες που ήταν στημένες έξω απ’ τη Βουλή. Τα 
πράσινα μάτια του στένεψαν πίσω απ’ τα γυαλιά. Ήταν το τικ του. 
«Η κυβέρνηση θα απαιτήσει να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση», είπε 

στους δημοσιογράφους που τον περικύκλωσαν για μια δήλωση. Στάθηκε εκεί, 
στο περιστύλιο, κουνώντας τα χέρια σαν να τον τριγύριζε μια μύγα. «Η 
αντιπολίτευση αναλώνεται όπως πάντα σε κούφιες κατηγορίες για σκάνδαλα. 
Εμάς μας απασχολεί μόνο το συμφέρον και η ευημερία του ελληνικού λαού».  
Οι αγαπημένες του εκφράσεις: «διαφάνεια», «παραδειγματική τιμωρία των 

ενόχων», «πάταξη της διαφθοράς». Τον έκαναν να δείχνει ρηχός και ανίκανος να 
σκεφτεί. Η Έμη δυσκολευόταν να παραδεχτεί ότι τον είχε ερωτευτεί κάποτε.  
Περίμενε ώσπου να τελειώσει τις δηλώσεις του. Σαν να βρισκόταν μαζί της 

στο σαλόνι και να ήταν αγένεια να σηκωθεί και να φύγει ενώ εκείνος μιλούσε 
ακόμα. Χαμήλωσε τον ήχο στο κοντρόλ και πήγε να σκεπάσει τα παιδιά. Της 
ήταν δύσκολο να πιστέψει πως είχε αποκτήσει τους γιους της με τον άντρα που 
έλεγε βλακείες στην τηλεόραση και ότι πριν από όχι και τόσα χρόνια στεκόταν 
δίπλα του, στην κάσα της ίδιας πόρτας, και άκουγαν μαζί τη ρυθμική ανάσα 
των αγοριών.  
Όταν καλοκαίριαζε, τα πουκάμισά του τσαλακώνονταν εύκολα. Γύριζε από 

το δικηγορικό γραφείο, έβγαζε τα μανικετόκουμπα και σήκωνε τα μανίκια ως 
τους αγκώνες. Η Έμη κοιτούσε τους λεπτούς καρπούς του με λαχτάρα. 
Ανυπομονούσε να του διηγηθεί τη μέρα της. Να του έλεγε πώς έμαθε ο μεγάλος 
να γράφει το επώνυμό του με τρεμουλιαστά κεφαλαία γράμματα; 
 Ή να ανέφερε πρώτα ποιοι τηλεφώνησαν, για να ξεμπερδεύουν με τις δουλειές 
και να έχουν όλο το βράδυ δικό τους; Κάθονταν στον καναπέ και 
αργορουφούσαν το ουίσκι τους λέγοντας «Δεν μπορείς να φανταστείς...» ή 
«Έμαθες τι έγινε στο υπουργείο;». Η Έμη δούλευε ακόμα στο υπουργείο. Του 
έφερνε νέα, σημαντικά νέα, που τα αξιοποίησε μόλις έγινε υπουργός, πριν 
ξεσπάσουν τα σκάνδαλα.  
Ήταν μεθοδικοί. Έβλεπαν τις ειδήσεις των οχτώ, έσβηναν την τηλεόραση και 

πήγαιναν να καμαρώσουν τα κοιμισμένα τους παιδιά. Ύστερα ουίσκι, 
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συζήτηση, κι άλλο ουίσκι. Έπιναν πολύ και αστειεύονταν σε βάρος όσων δε 
συμπαθούσαν. Συχνά τους καλούσαν συνάδελφοι πιο ισχυροί, με γνωριμίες. 
Φρόντιζαν να ανταποδίδουν την πρόσκληση. Η Έμη σέρβιρε παγωμένη σαμπάνια 
και μαγείρευε χοιρινό ρολό με πατάτες που ήταν της μόδας τότε. Μόλις 
έφευγαν οι καλεσμένοι, έλεγαν μικροκακίες για τον τρόπο που έτρωγε ο ένας, 
με το στόμα ανοιχτό, ή για το φτηνό κρασί που τους είχε φέρει ο άλλος. 
Ύστερα, ευχαριστημένοι με τον εαυτό τους, έβαζαν τα πιάτα στο πλυντήριο. 
Κατέληγαν στην κρεβατοκάμαρα. Τα πρώτα χρόνια έγδυναν ο ένας τον άλλο. 

Μετά γδύνονταν μόνοι τους, επειδή δεν ήταν πια ούτε τόσο αυτάρεσκοι ούτε 
τόσο μανιακοί με την τελετουργία. Αργότερα περνούσαν από το ουίσκι 
κατευθείαν στο κρεβά- 
τι – έπεφταν σαν κούτσουρα κι αποκοιμιόντουσαν. Η Έμη δε θυμόταν πώς 
ακριβώς άρχισε αυτή η εποχή: οι πρώτες αργοπορίες, το δημοτικό συμβούλιο, 
οι νυχτερινές συσκέψεις με τη Δελή – και, λίγο πριν βγει το διαζύγιό τους, η 
ανάληψη του υπουργείου. Απομακρύνθηκαν ο ένας απ’ τον άλλο ταυτόχρονα 
και αποφασιστικά, με τον πραγματισμό των ανθρώπων που καταλαβαίνουν 
πως η αγάπη δεν κρατάει για πάντα. Εκείνη την εποχή η Έμη δημιούργησε μια 
δυο επιπόλαιες σχέσεις για να έχει κάπου αλλού το μυαλό της. Όμως το μυαλό 
της γυρνούσε στα ίδια.  

 
 

Παρακολούθησε το «Πορτρέτο της Παρασκευής» μαζί με τα παιδιά. 
Χαμογελούσε όταν χρειαζόταν να χαμογελάσει και δεν είπε ούτε μια φορά «Ο 
πατέρας σας είναι μεγάλος καραγκιόζης». Παρήγγειλαν πίτσες. Σηκώνονταν 
κάθε τόσο για να φέρουν χαρτοπετσέτες, νερό, ή για να πετάξουν τα 
σκουπίδια, αλλά δεν απομακρύνονταν για πολλή ώρα απ’ το σαλόνι. Ήξεραν 
ότι αυτός ο δημοσιογράφος που καθόταν με τα πόδια ανοιχτά, σαν να 
βρισκόταν στο καφενείο, έκανε πολύ προσωπικές ερωτήσεις. Δεν ήθελαν να 
χάσουν ούτε λέξη. 
Μιάμιση ώρα τον λιβάνιζαν στο σκηνικό με τις δερμάτινες πολυθρόνες. Ο 

Άλκης δε φορούσε κανένα ρούχο που να αναγνώριζε η Έμη, κανένα που να είχε 
σιδερώσει τουλάχιστον. Τα παπούτσια του ήταν λουστρίνια, και κάποια 
στιγμή που η κάμερα ζουμάρισε στον κορμό του, η Έμη παρατήρησε πως η 
σόλα του λυγισμένου ποδιού ήταν απάτητη. Δεν περπατούσε πια σε 
κανονικούς δρόμους, συμπέρανε. Από το υπουργείο στο αυτοκίνητο, μια ζωή 
εκτός ζωής. Λίγο πιο πάνω, στο άνοιγμα του πουκάμισου, η κοιλιά του 
σχημάτιζε μαξιλάρι. Μέσα απ’ το σακάκι του φορούσε ροζ, ροζ πουκάμισο και 
μια γραβάτα –Θεός φυλάξοι– με φλαμίνγκο!  
«Μα τι γραβάτα φοράει πάλι ο μπαμπάς», μουρμούρισε ο μεγάλος της γιος. 
Η Έμη αναστέναξε. Αν είχε κορίτσια, θα μπορούσαν τώρα να ανταλλάξουν 

κακίες για τη γυναίκα που του αγόραζε γραβάτες. Με τ’ αγόρια ήταν αλλιώς.  
Τον ρώτησαν για το υπουργείο, για τα κλιμακούμενα σκάνδαλα, για τις 

πρώτες κλητεύσεις μαρτύρων. Κι ο Άλκης, ανοίγοντας κι εκείνος τα πόδια του, 
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σαν να βρισκόταν πράγματι σε καφενείο και να ένιωθε άνετα με όλα αυτά, 
χρησιμοποίησε τις αγαπημένες του εκφράσεις για το άπλετο φως, την πόλωση, 
το κράτος δικαίου και την ψήφο εμπιστοσύνης. «Είναι στο χέρι μας», είπε, «να 
τονώσουμε τη συμμαχία μας με τους πολίτες και την κοινωνία». 
«Μαμά, πιστεύεις ότι έχει φάει πολλά λεφτά;» ρώτησε ο μεγάλος της γιος, 

μπουκωμένος με πίτσα.  
Η Έμη ανασήκωσε τους ώμους. «Δε θα το μάθουμε ποτέ». 
«Ο Κωνσταντίνος στο σχολείο λέει ότι όλοι έφαγαν πολλά λεφτά», είπε ο 

μικρός ξύνοντας το κεφάλι του. «Έτσι λέει ο μπαμπάς του». 
Οι φύτρες των μαλλιών του σχημάτιζαν φυγόκεντρο θάμνο ψηλά στο κρανίο 

του. Η Έμη τον κοίταξε μ’ ένα είδος τρυφερότητας που έμοιαζε όλο και 
περισσότερο με απόγνωση καθώς τ’ αγόρια μεγάλωναν. Ήταν πια δέκα και 
δώδεκα. 
Πέρασαν στα προσωπικά. Ο Άλκης μίλησε για το μωρό, που ήταν έντεκα 

μηνών και «τον είχε ξετρελάνει». Η Έμη στράφηκε διακριτικά για να δει αν θα 
διέκρινε ίχνη ζήλιας στο πρόσωπο των γιων της. Εκείνη τη στιγμή ο Άλκης 
άρχισε να μιλάει για «τ’ αγόρια του», που τα ονόμαζε «φιλαράκια» – η λέξη την 
έκανε να ανατριχιάσει. Από πότε χρησιμοποιούσε λέξεις που αποσκοπούσαν 
στη χυδαία συγκίνηση; Ήταν επιρροή της Δελή ή ήταν δική του αισθητική κι 
επωαζόταν μέσα του τόσα χρόνια;  
Όταν ήταν νέοι ξάπλωναν στα πάρκα της Οξφόρδης, κάτω από ευκάλυπτους 

ή καρυδιές, υπεραναλύοντας το χαρακτήρα τους. Ο Άλκης τής μιλούσε για τον 
πατέρα του που ήταν βουλευτής Επικρατείας και τον έπαιρνε μαζί του στα 
ταξίδια ψηφοθηρίας. Ήταν ένας άντρας ψηλός και καταβεβλημένος που η 
 Έμη τον πρόλαβε στα τελευταία του. Την κοιτούσε στα μάτια και της έσφιγγε 
το χέρι όταν έσκυβε από πάνω του και τον ρωτούσε τι κάνει.  
Την συμπαθούσε ειλικρινά ή ήταν συνήθεια; Στα νιάτα του ο πρώην πεθερός 

της έσφιγγε χέρια, τραγουδούσε δημοτικά στο μικρόφωνο μιας ξεχειλισμένης 
ταβέρνας, και συχνά, μετά τις ομιλίες του, χόρευε ζεϊμπέκικο στο κέντρο μιας 
αυτοσχέδιας πίστας. Μικρός ο Άλκης πίστευε πως ο πατέρας του ήταν 
τραγουδιστής. Τέλειωνε την πρώτη Δημοτικού όταν ανακάλυψε ότι το 
επάγγελμά του ήταν η «πολιτική εξαπάτηση», όπως της είπε μια μέρα 
πικρόχολα. 
Ήταν άνοιξη και διέσχιζαν το Θορν Ουώκ. Οι ανθισμένες κερασιές τούς 

δημιουργούσαν την ψευδαίσθηση ότι βρίσκονταν στην Ιαπωνία. Το αιφνίδιο 
αίσθημα εξορίας που τους κατελάμβανε πάντα στο Θορν Παρκ τους έκανε να 
συζητούν κάπως ασυνήθιστα όταν βρίσκονταν εκεί, σαν να είχαν πιει. 
«Γιατί το ονομάζεις πολιτική εξαπάτηση;» τον είχε ρωτήσει η Έμη.  
«Επειδή ήταν επαγγελματίας απατεώνας», απάντησε ο Άλκης κοιτώντας 

αλλού. «Έλεγε ψέματα διαρκώς και για όλα, καταλαβαίνεις; Και δεν τέλειωνε 
ποτέ μια συζήτηση μ’ εμάς τα παιδιά. Πηγαίναμε στο περίπτερο για εφημερίδες 
και τους χαιρετούσε όλους διά χειραψίας. Δεν μπορούσα ποτέ να τελειώσω μια 
φράση. Ορμούσε να χαιρετήσει κάποιον άγνωστο με θέρμη, λες και ήταν μαζί 
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στο στρατό. “Τι γίνεται, όλα καλά;” Ε, λοιπόν, όχι, φίλε, τίποτα δεν πήγαινε καλά. 
Αν ήξερες, μόνο αν ήξερες, τι απίστευτες καταστάσεις έχω ζήσει».  
Η Έμη είχε χασκογελάσει. Γελούσε πάντα νευρικά και αδέξια όταν ο Άλκης 

μιλούσε σε δραματικούς τόνους για τα παιδικά του χρόνια.  
«Έλα τώρα», του είχε πει, «μην τα παραλές».  
Το μόνο που την ενοχλούσε εκείνη την εποχή πάνω του ήταν η κοριτσίστικη 

γκρίνια του, η αίσθηση πως η ζωή του είχε υπάρξει τραγική επειδή ο πατέρας 
του ήταν άλλος ένας συνηθισμένος πατέρας. Ούτε ο δικός της πατέρας ούτε 
κάποιος από τους πατεράδες που ήξερε πήγαιναν με τα παιδιά τους βόλτα στο 
πάρκο όπως στις αμερικάνικες ταινίες. Δεν έπαιζαν φρίσμπι, δε φορούσαν 
σεμπάγκο και καρό πουκάμισα, ούτε είχαν σκύλους. Δούλευαν όλη μέρα και το 
βράδυ γυρνούσαν στα σπίτια τους για να φάνε ένα πιάτο φαΐ και να κοιμηθούν. 
Γιατί έπρεπε ν’ αναπολούν τις συνηθισμένες δυσκολίες της παιδικής ζωής μια 
τόσο όμορφη μέρα; Γιατί δεν μπορούσαν να νιώσουν ελεύθεροι; Να 
ενηλικιωθούν επιτέλους και να ξεχάσουν;  
Έστριψαν αριστερά στη Σάουθ Ρόουντ και κατευθύνθηκαν αμίλητοι στο 

Πάρσονς Πλέζουρ. Ήταν ένα σημείο του πάρκου με ιτιές και καρυδιές που 
οδηγούσε κατευθείαν στη Μεσοποταμία. Η ανατολική άκρη του πάρκου είχε 
πάρει το όνομά της από τη λέξη που χρησιμοποιούσαν οι Άγγλοι για να ορίσουν 
την περιοχή ανάμεσα σε δυο ποταμούς – και στο σημείο αυτό ο ποταμός 
Τσέργουελ χωριζόταν πράγματι στα δυο.  
Η Έμη θυμόταν καλά εκείνη τη μέρα. Ο Άλκης ήταν εκνευρισμένος επειδή 

είχε γελάσει μαζί του. Όσο για την ίδια, ήταν εκνευρισμένη επειδή 
προσπαθούσε να της χαλάσει το κέφι. Εξωτερικά ήταν αρμονικό ζευγάρι, αλλά 
κατά βάθος διχάζονταν και απομακρύνονταν ήδη όπως οι παραπόταμοι του 
Τσέργουελ. Η Μεσοποταμία ήταν κατά κάποιο τρόπο η οπτικοποίηση της 
σχέσης τους. Το κοινό κομμάτι γης στο οποίο περπατούσαν ενώ οι ψυχές τους 
αργά αργά αποχωρίζονταν.  
Έφτασε το σημείο της εκπομπής όπου ένας ρεπόρτερ πηγαίνει στο σπίτι του 

φιλοξενούμενου για να δείξει πως είναι κι αυτός φυσιολογικός άνθρωπος, 
απλώς με μεγαλύτερο σπίτι. Τα γυρίσματα είχαν γίνει πριν από την αποκάλυψη 
του σκανδάλου και κανείς δεν προσπαθούσε ακόμα να κρύψει τη χλιδή. Η Δελή 
–η Έμη αρνιόταν να χρησιμοποιήσει το μικρό της όνομα– υποδέχτηκε το 
συνεργείο στην εξώπορτα μ’ ένα έκπληκτο χαμόγελο λες και δεν τους περίμενε. 
Φορούσε φούξια μεταξωτή κελεμπία με βαθύ ντεκολτέ. Τα μαλλιά της ήταν πιο 
ξανθά από ποτέ και τα δάχτυλά της κατέληγαν σε τετραγωνισμένα νύχια, 
βαμμένα στην απόχρωση του φορέματος. Ένας σκύλος τριβόταν δίπλα της 
στον καναπέ. Χτυπούσε την ουρά του σ’ ένα κολοσσιαίο κινέζικο βάζο και η 
Έμη έπιασε τον εαυτό της να εύχεται «Αχ, ναι, σπάσ’ το».  
Ο Άλκης εμφανίστηκε στην κορυφή της σκάλας φρεσκοξυρισμένος, με 

φόρμα γυμναστικής. Κατέβαινε καμαρωτά, με πηδηματάκια. Τα παιδιά 
πετάχτηκαν για να της δείξουν στην οθόνη πώς η εσωτερική σκάλα 
στριφογυρίζει καταλήγοντας στον ξενώνα. Σ’ αυτό το δωμάτιο κοιμόντουσαν, 
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Σαββατοκύριακο παρά Σαββατοκύριακο, στο σπίτι της Εκάλης. 
«Καλά, μην κάνετε έτσι!» φώναξε η Έμη και τα αγόρια κοιτάχτηκαν μεταξύ 

τους και ξανακάθισαν. 
Ο Άλκης και η Δελή, αγκαλιασμένοι κάτω από μια καμάρα του σαλονιού, 

έλεγαν πως αγάπησαν αυτό το σπίτι από την πρώτη στιγμή που το είδαν. Η 
Έμη κοιτούσε αχόρταγα τις λεπτομέρειες του κακού τους γούστου: τα χοντρά 
μεταλλικά πόδια στο τραπεζάκι του σαλονιού, τα χρυσά κηροπήγια, τις 
κουρτίνες μπαλούν πίσω απ’ τις οποίες διακρινόταν ένα τμήμα του κήπου. 
Ύστερα, λες και το τηλεοπτικό συνεργείο είχε συμμεριστεί την επιθυμία της, 
βγήκαν όλοι έξω. Οι θάμνοι ήταν κουρεμένοι σε κωνικό σχήμα. Αρκετά από τα 
χρήματα που είχε υπεξαιρέσει στο υπουργείο θα πρέπει να είχαν πάει στον 
κηπουρό της βίλας: ο κήπος ήταν τεράστιος, με παράσπιτα και καλλωπιστικά 
δέντρα, είχαν δίκιο οι γιοι της. Μόνο που δεν της τα είχαν πει όλα. Της μιλούσαν 
για το γήπεδο του μπάσκετ και το τραπέζι του πινγκ-πονγκ. Εκείνη όμως είδε 
αμέσως το γεφυράκι και το μικρό τεχνητό ποτάμι που χωριζόταν στα δύο. 
Πετάχτηκε από τη θέση της και κόλλησε το πρόσωπό της στην οθόνη. 
«Τι είναι αυτό;» φώναξε. 
«Η Μεσοποταμία», είπε ο μικρός της γιος. «Είναι το μέρος όπου πηγαίνει ο 

μπαμπάς για να σκεφτεί».  
Η Έμη έγειρε πίσω το κεφάλι της και γέλασε με την καρδιά της. Όταν τα 

αγόρια την ρώτησαν για δεύτερη φορά τι έπαθε, τους απάντησε, «Τίποτα, 
θυμήθηκα κάτι άσχετο».  
Μετά τις ειδήσεις τηλεφώνησε η αδερφή της. 
«Καλά, τον είδες; Τι τσαρλατάνος, Θεέ μου!» 
Είχε όρεξη ν’ αρχίσουν μια από κείνες τις μεταμεσονύχτιες συζητήσεις που 

δεν οδηγούν πουθενά – οι δυο χωρισμένες αδερφές και οι άντρες που 
κατέστρεψαν τη ζωή τους. Η Έμη καταλάβαινε ότι οι κοντινοί της άνθρωποι 
της ζητούσαν με επιμονή να νιώσει εγκαταλελειμμένη και μόνη, αλλά δεν 
μπορούσε να δείξει τη συντριβή που περίμεναν απ’ αυτήν.  
Η αδερφή της μιλούσε ακατάπαυστα. Η Έμη έκλεισε τα μάτια και βρέθηκε 

χωρίς προσπάθεια στη Μεσοποταμία. Ο ήλιος τής λύγιζε τα πόδια. Τριγύρω 
τους άνθιζαν κρόκοι. Ήθελε να ξαπλώσει στο χορτάρι, να τον παρασύρει κι 
εκείνον, να του πει «Σταμάτα πια! Κοίτα τους σκίουρους, τις συκομουριές, τον 
ήλιο που ξεπροβάλλει πίσω απ’ τα σύννεφα. Πάψε να μηρυκάζεις, ζήσε λίγο». 
Η σκέψη αυτή τής είχε φανεί τόσο παρηγορητική τότε, τόσο συναρπαστική, 
που είχε συνεχίσει να γελάει, σαν να συνέχαιρε τον εαυτό της. Μόνο που δεν 
ήταν σκέψη. Δεν ήταν κοσμοθεωρία. Ήταν η ηλικία της. 
«Μη γελάς έτσι», της είχε πει εκνευρισμένος. «Πού βλέπεις το αστείο;»  
Όλα ήταν αστεία τότε για την Έμη. Η ζωή της είχε μεθυστικό σύστημα: 

οργάνωση και δόσεις χάους, μικρές απογοητεύσεις, μεγάλες χαρές. Δεν είχε 
πεθάνει κανείς, ακόμα κι η γιαγιά της ζούσε και έπλεκε σεμέν για την προίκα 
της. Όλα κυλούσαν ευχάριστα και αυταπόδεικτα όπως το νερό στην κοίτη του 
ποταμού. 
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Να όμως που δεν ήταν αστείο τελικά, αλλά μια τεράστια πλεκτάνη, σκέφτηκε τώρα η 
Έμη. Αν νιώθω έτσι εγώ που ήμουν πάντα αισιόδοξη, τότε πώς νιώθουν άνθρωποι σαν 
τον Άλκη; Υπεξαιρούν χρήματα. Κοροϊδεύουν. Νομίζουν πως δε θα πεθάνουν ποτέ. 
«Ναι, σ’ ακούω», έλεγε η Έμη στην αδερφή της, αλλά άκουγε μόνο τη δική 

της φωνή, μέσα της. 
Μας μαθαίνουν να είμαστε κοινωνικοί και ευχάριστοι για να συναντήσουμε 

κάποιον που θα μας αγαπήσει –έλεγε αυτή η φωνή–, και μετά, σε μια 
αναλαμπή, φτιάχνουμε το σχέδιο της ζωής μας μαζί του πλάι σ’ ένα ποτάμι. Κι 
όταν αυτός ο κάποιος χαθεί, πατάμε επί πτωμάτων για να σχεδιάσουμε μια 
καλή απομίμηση του ποταμού. Πού θέλω να καταλήξω; αναρωτήθηκε. Γιατί 
είναι τόσο δύσκολο να καταλάβω πώς λειτουργούν τα πράγματα; 
Η αδερφή της μιλούσε από την άλλη άκρη της γραμμής με τον ίδιο 

παραπονιάρικο τόνο. Η Έμη έλεγε «Ναι, σωστά», ενώ τίποτα δεν ήταν σωστό.  
«Βρέχει;» ρώτησε. 
«Σ’ εμάς εδώ, όχι», είπε η αδερφή της. 
Ήταν μια ξαφνική καλοκαιρινή μπόρα. Έπεφτε ραγδαία και ανυπόμονα σαν 

να της έλεγε «μίλα».  
«Θα σ’ αφήσω τώρα για να κλείσω τις μπαλκονόπορτες». 
Αντί να τις κλείσει, τις άνοιξε διάπλατα και ρούφηξε τη μυρωδιά της βροχής. 

Προχώρησε προς την αυλόπορτα, τσαλαβουτώντας στα νερά. Παλιά ο κήπος 
ήταν όμορφος, με γκαζόν και καλλωπιστικούς θάμνους. Τα τελευταία χρόνια 
τον είχε αφήσει στην τύχη του. Ξεραΐλα και λάσπη.  
Προχώρησε ως την αυλόπορτα, την άνοιξε χωρίς να ξέρει γιατί. Στο ρείθρο 

του πεζοδρομίου, έξω απ’ τη μάντρα τους, το νερό κυλούσε με ορμή. Η 
ψευτοάσφαλτος που είχε ρίξει ο δήμος είχε σκάσει. Τριγύρω ρυάκια με μια 
λίμνη στη μέση.  
«Η δική μου Μεσοποταμία έχει τα χάλια της», μονολόγησε η Έμη.  
Έσκυψε πάνω απ’ το καφετί νερό. Το φεγγάρι, τρεμουλιαστό, 

καθρεφτιζόταν στην επιφάνειά του. 
«Κωλοβροχή».  
Μπήκε μέσα, κλείδωσε. Μάσησε μια ασπιρίνη και χώθηκε κάτω απ’ τα 

σεντόνια. 
 
 

Το πρωί του Σαββάτου ξύπνησε από τα κορναρίσματα. Ο οδηγός του υπουργού 
ήρθε να πάρει τα αγόρια. Είχαν ετοιμάσει τα σακίδιά τους κι όταν ακούστηκε 
η κόρνα όρμησαν στο δωμάτιό της και φώναξαν, «Μαμά, φεύγουμε». 
«Δεν έχετε να πάτε πουθενά», είπε η Έμη και ανακάθισε στο κρεβάτι. 
Φόρεσε τη ρόμπα της και σύρθηκε στην κουζίνα για να φτιάξει καφέ.  
«Δε χάθηκε ο κόσμος», είπε. «Μπορεί να σας περιμένει και λίγο. Το Σάββατο 

είναι η μόνη μέρα που μπορούμε να πούμε δυο κουβέντες». 
«Ναι, αλλά κοιμόσουν», είπε ο μεγάλος. 
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«Και χτες είπαμε δυο κουβέντες», είπε ο μικρός. 
«Όχι εμείς, ο μπαμπάς σας μιλούσε χτες», είπε εκείνη. «Εμείς ακούγαμε». 
«Μα όσοι είναι στην τηλεόραση μιλάνε έτσι κι αλλιώς», είπε ο μεγάλος. 
Σέρβιρε τον καφέ της αμίλητη. «Πώς σας φάνηκε λοιπόν;»  
«Καλός ήταν», είπε ο μικρός. 
«Όλοι θα μας ρωτάνε για τα λεφτά πάλι», είπε ο μεγάλος. 
Η Έμη κούνησε το κεφάλι της. «Φυσικό είναι. Ζούμε μέσα στον κόσμο. Κι ο 

κόσμος σχολιάζει». 
«Τι να τους πούμε;» ρώτησε ο μικρός. 
Ήπιε μια γουλιά από τον καφέ της. «Ότι εσείς είστε παιδιά και δεν ξέρετε 

από αυτά». 
«Δεν μπορούμε να τους πούμε τέτοια πράγματα, ρε μαμά», είπε ο μεγάλος. 

«Θα μας πάρουν για εντελώς ηλίθιους». 
Η Έμη συνοφρυώθηκε. «Όχι ρε εδώ μέσα, σε παρακαλώ». 
«Ο μπαμπάς δεν έχει πρόβλημα με το ρε». 
«Όχι βέβαια. Ο μπαμπάς έχει μεγάλο σπίτι, γιους κάθε δεκαπενθήμερο, 

γεφυράκια στον κήπο. Τα προβλήματα τα έχω εγώ». 
Ο μεγάλος της γιος ξεφύσηξε. Άρχισε να σφυροκοπάει το ντουλάπι της 

κουζίνας με τη μύτη του αθλητικού του παπουτσιού. Η Έμη έκλεισε τ’ αφτιά 
της. 
«Εντάξει, κατάλαβα. Μπορείτε να φύγετε». 
Τα αγόρια κρέμασαν τα σακίδιά τους στην πλάτη κι έτρεξαν στην εξώπορτα. 
«Περιμένετε», είπε. «Ούτε ένα φιλί;» 

 
 

 Ήταν νέος, γύρω στα είκοσι πέντε, με άγρια χαρακτηριστικά. 
 Ίσως όμως να έφταιγε το βαθύ του μαύρισμα. Φορούσε γκρι φόρμα, άσπρη 
φανέλα κι ακουμπούσε στο καπό του αυτοκινήτου με τα χέρια στις τσέπες. 
Μόλις τους είδε να πλησιάζουν, άρχισε να κάνει στράκες με τα δάχτυλά του. 
«Ποιος είσαι εσύ;» ρώτησε η Έμη κι αμέσως μετάνιωσε για τον ενικό.  
Στάθηκε προσοχή μπροστά της, αλλά συνέχισε να κάνει στράκες. Τα νύχια 

του ήταν σπασμένα, γεμάτα χώμα. «Είμαι ο γιος του Σωτήρη, ε, του κύριου 
Σωτήρη, του οδηγού εννοώ. Ο πατέρας μου έσπασε το χέρι του». 
«Και τώρα προσπαθείς να το σπάσεις κι εσύ;» 
Ήταν όμορφος και πολύ γυμνασμένος. Την κοιτούσε αποσβολωμένος. 
«Αυτό που κάνεις με τα δάχτυλά σου, λέω. Είναι επικίνδυνο».  
«Α, αυτό; Πάντα το κάνω». 
Τα παιδιά είχαν βολευτεί στο πίσω κάθισμα. Ο οδηγός και η Έμη 

κοιτάχτηκαν φευγαλέα. Ακολούθησε σιωπή. 
«Ξέρεις να οδηγείς;» ρώτησε η Έμη. 
Εκείνος πήγε να κάνει μια στράκα πάλι, το μετάνιωσε. Μπήκε στο αυτοκίνητο, 

στη θέση του οδηγού, τεντώθηκε και ψάρεψε το δίπλωμα οδήγησης από το 
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ντουλαπάκι. Βγήκε από το αυτοκίνητο και της το έδειξε. 
«Αστειεύομαι», είπε εκείνη ρίχνοντας μια κλεφτή ματιά στη φωτογραφία 

του διπλώματος. «Απλώς είναι τα παιδιά μου, καταλαβαίνεις».  
«Μαμά, τον ξέρουμε», είπε ανυπόμονα ο μεγάλος βγάζοντας το κεφάλι του 

από το παράθυρο. «Είναι ο κηπουρός». 
Η Έμη ένιωσε ναυτία και ακούμπησε στο καπό. 
«Ο κηπουρός;» 
«Όχι ακριβώς. Είμαι γεωπόνος, αλλά θέλω να ειδικευτώ στην αρχιτεκτονική 

κήπων. Βοηθάω όσο μπορώ. Είμαστε μια ομάδα». 
Η Έμη τον κοίταξε σοβαρά. «Ποιος έφτιαξε το ποτάμι με τη γέφυρα;» 
«Α, αυτό το σχεδίασα εγώ». 
 «Πώς σε λένε;»  
«Άρη», είπε εκείνος και την κοίταξε για πρώτη φορά στα μάτια.  
Οι βλεφαρίδες του είναι πολύ μακριές, σκέφτηκε η Έμη.  
«Κι εσείς είστε η Έμη. Ξέρω από τον πατέρα μου». 
«Τι ξέρεις από τον πατέρα σου;» ρώτησε εκείνη κρατώντας την αναπνοή της. 
«Ξέρω ότι είστε η πρώην γυναίκα του κύριου υπουργού». 
Τους φαντάστηκε γύρω από ένα τραπέζι, να τρώνε και να κουτσομπολεύουν. Δε 

θα έλεγαν «κύριος υπουργός» ούτε «πρώην γυναίκα του». Θα έλεγαν «αυτός» 
και «η πρώην».  
Ο Άρης κοντοστάθηκε, σαν να περίμενε οδηγίες. 
«Θα μπορούσες να δεις και τον δικό μας κήπο;» τον ρώτη- 

σε ξαφνικά και κάπως ανυπόμονα. «Έχουμε πνιγεί στα αγριόχορτα». 
«Μπορώ να περάσω το απόγευμα. Είναι καλά μετά τις εφτά;» 
«Ναι», είπε η Έμη. «Να μη σας καθυστερώ τώρα, πηγαίνετε. Και περαστικά». 
«Ορίστε;» 
«Στον πατέρα σου λέω. Περαστικά». 
Τα αγόρια στο πίσω κάθισμα έπαιζαν ήδη με τα ηλεκτρονικά τους. 

 
 

Στη Μεσοποταμία έδυε αργά – ο ουρανός είχε το χρώμα της λεβάντας. Η Έμη 
κι ο Άλκης ήταν μισοξαπλωμένοι στην όχθη, αντικριστά. Έδειχναν ο ένας στον 
άλλο πολύτιμους λίθους. Είχαν συλλογή, αντάλλασσαν τα διπλά κομμάτια. 
Εκείνη ήθελε τις σκούρες πέτρες, εκείνος τις ροζ. Η Έμη σκέφτηκε: αν είναι να 
τις έχει αυτός, καλύτερα κανένας. Άρπαξε τις πέτρες και τις έριξε στο ποτάμι. 
Ο Άλκης την βούτηξε από τα μαλλιά, κόντεψε να της τα ξεριζώσει. Τότε 
εμφανίστηκε ο Άρης: βάλθηκε να ψαρεύει τις πέτρες με μια απόχη. Μόνο που 
δεν ήταν πέτρες. 
 Ήταν μικρά πιτσιλωτά αβγά ορτυκιού. 
Ξύπνησε από το κουδούνι της εξώπορτας. Το στόμα της είχε στεγνώσει από 

το απογευματινό κρασί και δεν είχε μάθει τι θα γινόταν παρακάτω, στο όνειρο. 
Έριξε λίγο νερό στο πρόσωπό της. Το μαξιλάρι του σαλονιού τής είχε αφήσει 
μια χαρακιά στο μάγουλο. Ξέπλεξε τον κότσο της. Έριξε τα μαλλιά μπροστά για 
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να κρύψει το σημάδι. 
Ο Άρης είχε αλλάξει. Φορούσε τζιν παντελόνι και γαλάζιο πουκάμισο με 

άσπρες ρίγες. Είχε καθαρίσει τα νύχια του. Είχε χτενίσει τα μαλλιά του προς τα 
πίσω με ζελέ, σαν τ’ αγόρια του σχολείου στις παρελάσεις. Συγκινητικό, 
σκέφτηκε η Έμη. Παραμέρισε στην αυλόπορτα για να περάσει.  
Στάθηκαν στη μέση του κήπου και ο Άρης χάιδεψε τα κατσιασμένα φύλλα 

της λεμονιάς. Κούνησε το κεφάλι του. 
«Χρειάζεστε ένα γερό κλάδεμα». 
«Όσο γι αυτό...» Έγειρε πίσω το κεφάλι της και γέλασε βραχνά.  
«Μετά πρέπει ν’ αποφασίσετε». 
«Τι πράγμα;» 
«Τι είδος κήπου θέλετε». 
Τον περιεργάστηκε σκεφτική. «Τι είδη κήπων υπάρχουν;» 
«Υπάρχουν κήποι που τους φροντίζεις εσύ, κήποι που τους φροντίζουν οι 

άλλοι και κήποι που τους φροντίζεις πότε εσύ, πότε οι άλλοι». 
«Νομίζω πως πιάνουν τα χέρια μου. Απλώς χρειάζομαι μερικές συμβουλές». 
«Το φαντάστηκα», είπε ο Άρης και την κοίταξε σοβαρά. «Και πιστέψτε με, είναι 

καλύτερα έτσι. Όλοι πηγαίνουν σε σπα, αλλά η καλύτερη θεραπεία είναι να 
χώνεις τα χέρια σου στο χώμα».  
Της εξήγησε τι σκόπευε να κάνει και πόσο θα κόστιζε κάθε εργασία. Ύστερα 

κάθισαν στη βεράντα και του έφερε μπίρα και ξηρούς καρπούς. Εκείνη 
συνέχισε με το κρασί που είχε ανοίξει. 
 Έπιναν και κοιτούσαν τα δέντρα του κήπου. 
«Θέλω να σε ρωτήσω», του είπε ξαφνικά. «Πώς έφτιαξες αυτό το ποτάμι; 

Σου έδωσε σχέδια;» 
«Ο κύριος υπουργός;» Άφησε κάτω την μπίρα του κι έκανε μια στράκα με τα 

δάχτυλα. «Μια φωτογραφία μού έδειξε». 
«Τι φωτογραφία;» 
«Από την Αγγλία νομίζω. Ένα ποτάμι». 
 Δίστασε λίγο και μετά συνέχισε: 
«Δεν ήξερα από ποτάμια. Κολυμπούσα πάντα στη θάλασσα. Δεν πηγαίναμε 

εκδρομές, επειδή... ο πατέρας μου μια ζωή στο τιμόνι, καταλαβαίνετε...Τώρα 
που το σκέφτομαι, ούτε λίμνη είχα δει ποτέ. Μου είπε, “Θα το κάνεις, ναι ή όχι;” 
Έτσι είπε, “Δεν έχω καιρό για χάσιμο”. Και του είπα ναι. Κατέβασα 
φωτογραφίες από το ίντερνετ. Αλλά δεν ξέρω αν έφτιαξα ένα αληθινό ποτάμι». 
«Έτσι κι αλλιώς είναι τεχνητό». 
«Όχι, εννοώ ποτάμι. Ποταμήσιο». 
Δε μίλησαν. Η Έμη έξυσε με το νύχι της έναν ξεραμένο λεκέ από το τραπέζι 

της βεράντας. 
«Όλοι κάτι κάνουν με τα χέρια τους τελικά», είπε ο Άρης και χαμογέλασε. 

Φάνηκαν τα δόντια του. Ανάμεσά τους κι ένα στραβούτσικο που χαλούσε λίγο 
την εικόνα του. 
«Τι κάνουν με τα χέρια τους;» 
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«Δε χρειάζεται να στενοχωριέστε».  
Η Έμη σταμάτησε να ξύνει το λεκέ. 
«Αυτό εννοείς; Δεν το κάνω από στενοχώρια. Το κάνω επειδή λεκιάστηκε». 
Ο Άρης κοίταξε πέρα, στο βάθος του κήπου. 
«Ο δικός σας κήπος θα γίνει καλύτερος, θα δείτε. Πιο αληθινός. Το να 

φτιάξεις ένα ψεύτικο ποτάμι δε σημαίνει πολλά πράγματα». 
Η Έμη σηκώθηκε. 
«Πάω να φέρω κι άλλους ξηρούς καρπούς». 
«Όχι, δε χρειάζεται. Θα φύγω εξάλλου». 
«Θα φύγεις;» 
«Δε θέλω να σας καθυστερώ». 
Η Έμη σκέφτηκε πώς περνούσε τα βράδια του Σαββάτου. Μπροστά στην 

τηλεόραση, με περιοδικά, βρίσκοντας δικαιολογίες για να μη συναντήσει τις 
φίλες της. Ήταν ωραίο να κάθεται στη βεράντα, να βραδιάζει και δίπλα της να 
ακούγεται η ρυθμική αναπνοή κάποιου άλλου. Ήταν σχεδόν το ίδιο ωραίο με 
τη ζωή τότε, στη Μεσοποταμία. 
«Δεν έχω να πάω πουθενά», του είπε. 
Σκοτείνιαζε. Τα φύλλα άρχισαν να ρίχνουν τις σκιές τους στον τοίχο. 
 
Αμάντα Μιχαλοπούλου 


