
1  Ο παππούς της Έλενας
Εκείνη την εποχή ήμουν ερωτευμένος με την Έλενα. Και ποιος δεν 

ήταν, θα μου πεις. Όλοι, λίγο-πολύ, σ’ εκείνη την παρέα των φοιτητών 
της Αρχιτεκτονικής θαυμάζαμε αυτήν την κοπέλα με τα ξανθά μαλλιά, 
το ωραίο σώμα, το κατάλευκο δέρμα και βέβαια το ακριβό ντύσιμο 
και τον αέρα της αριστοκρατικής καταγωγής και τουλάχιστον τέσσερις 
από μας (όπως τα λογαριάζω τώρα) πρέπει να ήμασταν για τα καλά 
τσιμπημένοι μαζί της.

Κι εκείνη; Εκείνη, όπως όλες οι βασίλισσες, φρόντιζε να μοιράζει 
την εύνοιά της εξίσου σε όλους τους θαυμαστές της, χωρίς να σβήνει 
την ελπίδα από κανέναν, αλλά συγχρόνως και χωρίς να παραδίδεται 
ολοκληρωτικά σε κανέναν. Όταν σκέπτομαι ότι τελικά αυτό το πλάσμα 
έκαμε έναν γάμο σκοπιμότητας μ’ έναν μεσόκοπο επιχειρηματία, μέλος 
του διεθνούς τζετ-σετ, αναλογίζομαι πόσο ανόητοι ήταν εκείνοι οι νε-
ανικοί μας ερωτικοί αναστεναγμοί και πόσο χαμένα πήγαν τα ξενύχτια 
μας, τότε που ονειρευόμασταν πως θα μπορέσουμε να την κερδίσουμε.

Τέλος πάντων, τότε ήμασταν πολύ νέοι κι ανυποψίαστοι για την πε-
ζότητα της ζωής. Η παρέα μας η σταθερή ήταν δώδεκα παιδιά –οκτώ 
αγόρια και τέσσερα κορίτσια– που όλοι θα πηγαίναμε το φθινόπωρο 
του ’70 στο 2ο έτος της Αρχιτεκτονικής. Γύρω μας αρκετοί συμφοιτη-
τές μας ήταν ήδη πολιτικοποιημένοι, μερικοί μάλιστα, όπως μάθαμε 
αργότερα, είχαν και συμμετοχή σε αντιστασιακές ομάδες ενάντια στη 
δικτατορία που είχε επιβληθεί στη χώρα από τον Απρίλιο του 1967. Η 
δική μας παρέα ήταν απολιτική. Ήμασταν όλοι καλοί φοιτητές, τακτικοί 
στις παραδόσεις και στα εργαστήρια, και διαβάζαμε όλον τον χρόνο. Γι’ 
αυτό άλλωστε και είχαμε καταφέρει να ξοφλήσουμε με τα περισσότερα 
απ’ τα μαθήματα του 1ου έτους ήδη από τον Ιούνιο. 

Ένας λόγος που μ’ έκανε τότε να πιστεύω ότι ξεχώριζα κάπως στην 
εύνοια της Έλενας ήταν η, ας πούμε, κοινή καταγωγή μας απ’ το ίδιο 
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κυκλαδονήσι. Κανείς απ’ τους δυο μας δεν είχε γεννηθεί στο νησί, αλλά 
οι μητέρες μας κατάγονταν από κει, και μάλιστα απ’ το ίδιο χωριό, και 
τα πατρικά τους σπίτια –το δικό μας χαμόσπιτο και το δικό τους παλάτι 
(Πύργο το λέγανε οι χωριανοί, γιατί ήταν ψηλό και επιβλητικό και ξεχώ-
ριζε από μακριά)– απείχαν μεταξύ τους μόλις τρία λεπτά. Το χωριό μας 
ήταν χτισμένο σε μια πλαγιά που αντίκριζε προς τα βορειοανατολικά το 
Αιγαίο, ενώ νοτιοανατολικά παρεμβαλλόταν ένα βουνό που το χώριζε 
από τη Χώρα, την πρωτεύουσα του νησιού. 

Εμείς μέναμε στην Αθήνα, αλλά κάθε καλοκαίρι το περνούσαμε στο 
νησί. Εκείνη έμενε στο Ψυχικό και ερχόταν κάποιες φορές για λίγες μέρες 
να κάνει μερικά μπάνια στο νησί. Εκείνο τον Ιούλιο είχαν έρθει μόνο 
για πέντε μέρες και στη διάρκειά τους είχα τη μεγάλη τιμή να είμαι ο 
αποκλειστικός, σχεδόν, συνοδός της στις παραλίες του νησιού ή στη 
βόλτα στην Αγορά, κάτω στη Χώρα. Η μητέρα της Έλενας ερχόταν πιο 
συχνά στο νησί και έμενε περισσότερο, αλλά δεν είχε σχεδόν καμία 
επαφή με τους χωριανούς. Ήταν μια γυναίκα αρχοντική και ακατάδεκτη, 
γύρω στα σαράντα πέντε, που φρόντιζε πολύ την εμφάνισή της και δι-
ατηρούσε ακόμη αρκετή απ’ την παλιά ομορφιά της, την οποία βέβαια 
είχε κληροδοτήσει και στην κόρη της. Ο πατέρας δεν ερχόταν στο νησί 
κι ούτε τον είχα δει ποτέ μου. Αμφιβάλλω αν τον έβλεπε καθόλου και 
η ίδια η Έλενα, απασχολημένος καθώς ήταν με τις δουλειές του – ήταν 
εφοπλιστής ή κάτι τέτοιο.  

Την παραμονή της αναχώρησής τους –θα έφευγαν με το κότερο 
ενός φίλου τους για μια περιοδεία στα νησιά: Μύκονο, Νιο και κάποια 
άλλα– κατηφόρισα προς τον Πύργο με σκοπό να πάρω την Έλενα για 
μια απογευματινή βόλτα. Από τότε που μπήκα στην Αρχιτεκτονική, κάθε 
φορά που έβλεπα τον Πύργο από ψηλά, σκεφτόμουν πόσο ενδιαφέρον 
είχε ως κτίσμα για μελέτη. Το προηγούμενο καλοκαίρι είχα κάτσει αρκε-
τές ώρες απ’ έξω ζωγραφίζοντάς τον, αλλά το όνειρό μου πια ήταν να 
φτιάξω κάποτε και τις κατόψεις του εσωτερικού του. Δεν είχα, βέβαια, 
το θάρρος να ζητήσω την άδεια για κάτι τέτοιο από τους ιδιοκτήτες του. 
Κάποια μέρα στη Σχολή έκανα μια νύξη στην Έλενα για να τις κάναμε 
μαζί, αλλά δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον.  
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Ο Πύργος βρισκόταν μέσα σε ένα μεγάλο κτήμα με οπωροφόρα δέντρα, 
αλλά η είσοδός του ήταν κοντά στον κεντρικό δρόμο –χωματόδρομο 
ακόμα τότε– που εξυπηρετούσε το πάνω μέρος του χωριού. Το κυρίως 
κτίσμα του περιελάμβανε ισόγειο, πρώτο όροφο και ταράτσα με δύο 
μικρά δωμάτια και αποτελούταν από επάλληλους ορθογώνιους όγκους 
που σχημάτιζαν εσωτερικές γωνίες μεταξύ τους. Προς τη νοτιοανατο-
λική πλευρά συνδεόταν με ένα μικρότερο τριώροφο κτίσμα σε σχήμα 
κυλίνδρου που κατέληγε σε κωνική κεραμιδένια σκεπή. Δύο μεγάλες 
βεράντες δέσποζαν στη βορειοδυτική πλευρά τού κυρίως κτίσματος, ενώ 
ολόγυρα, καθώς και στο κυλινδρικό κτίσμα, υπήρχαν μεγάλα παράθυρα 
με βαριά ξύλινα παντζούρια. 

Φτάνοντας εκείνο το απόγευμα είδα την Έλενα να κάθεται στη μία 
βεράντα. Μόλις με είδε, μου φώναξε από πάνω: 

– Ανέβα λίγο. Θα ετοιμαστώ πολύ σύντομα.

Το «πολύ σύντομα» της Έλενας σήμαινε τουλάχιστον μισή ώρα. Μου 
άνοιξε την πόρτα η κυρα-Φραντζέσκα –η οικονόμος του σπιτιού που 
ήταν συγχωριανή μας και φίλη της μητέρας μου– και με οδήγησε σε 
μια ευρύχωρη σάλα.

– Τι να σε κεράσω, Βασιλάκη; με ρώτησε. 

Αν και της είπα πως δεν θέλω τίποτα, εκείνη μού έφερε έναν δίσκο 
με «άνθος», τοπικό γλυκό του κουταλιού φτιαγμένο από μυρωδάτα 
άνθη λεμονιάς, καθώς και δροσερό νερό απ’ τη φημισμένη ιαματική 
πηγή του χωριού.

Για να περάσει η ώρα μου, έπιασα να περιεργάζομαι τα έπιπλα και 
τη διακόσμηση της σάλας, που ήταν παλιά και μαρτυρούσαν καλό 
γούστο και προσοχή στη λεπτομέρεια. Ιδιαίτερη εντύπωση μου έκαμε 
ένα σκρίνιο πάνω στο οποίο ήταν στερεωμένος ένας καθρέφτης με 
περίπλοκες ξυλόγλυπτες γιρλάντες. Έψαξα γύρω μου και βρήκα πάνω 
στο τραπέζι της σάλας κάτι λευκές κόλλες χαρτί κι ένα μολύβι. Άρπαξα 
μία και άρχισα –πιο πολύ από βαριεστημάρα– να σκιτσάρω το σκρίνιο. 
Μα όσο περνούσε η ώρα και η Έλενα δεν φαινόταν, πρόσθετα όλο και 
περισσότερες λεπτομέρειες. Είμαι αρκετά καλός στο Ελεύθερο Σχέδιο 
–το Γραμμικό το βαριέμαι λιγάκι, αν και αυτό κυρίως χρειάζεται στη 
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Σχολή– και το τελικό αποτέλεσμα ήταν, πιστεύω, πετυχημένο. Καθώς το 
περιεργαζόμουν, άκουσα πάνω απ’ το κεφάλι μου τη φωνή της Έλενας, 
που είχε μπει αθόρυβα ή εγώ απορροφημένος απ’ το έργο μου δεν την 
πρόσεξα: 

– Υπέροχο. Πάμε να το δείξω στον παππού μου. Το αγαπάει πολύ αυτό 
το σκρίνιο, γιατί ήταν της μητέρας του. Χθες ήρθε στο νησί. Έλειπε 
μερικές μέρες στο Άγιον Όρος. Είμαι σίγουρη πως θα του αρέσει.

Και τραβώντας με απ’ το χέρι, με οδήγησε στα ενδότερα του σπιτιού. 
Ευτυχώς που δεν μπορούσε να δει το άλλο μου χέρι που κρατούσε το 
σχέδιο, γιατί έτρεμε από την ταραχή μου για το άγγιγμά της…

Ο παππούς της Έλενας, ο κύριος Λεωνίδας Ζαρμπής, εβδομηνταπε-
ντάρης περίπου, ζούσε τα τελευταία χρόνια στο νησί και στον Πύργο, 
με τη φροντίδα της κυρα-Φραντζέσκας. Ήταν ομότιμος καθηγητής της 
Φιλοσοφικής Αθηνών και, απ’ ό,τι μου είχε πει κάποτε η Έλενα, πρέπει 
να ήταν σημαντικό πρόσωπο στον καιρό του. Στο χωριό, πάντως, τον 
θεωρούσαν μάλλον ιδιόρρυθμο στα νιάτα του και ξεκουτιασμένο στα 
γεράματά του. Δεν είχε πολλά πάρε-δώσε με τους συγχωριανούς και τα 
τελευταία χρόνια σπάνια έβγαινε απ’ τον Πύργο κι ακόμη σπανιότερα 
έφευγε από το νησί, γι’ αυτό και παραξενεύτηκα όταν άκουσα πως είχε 
πάει στο Άγιον Όρος. Πάντως είχε τη φήμη ότι ήταν πολύ θρήσκος και 
πραγματικά η μόνη του τακτική έξοδος ήταν κάθε Κυριακή, όταν ερχόταν 
ο Λαυρέντης –ο πιο παλιός ταξιτζής της Χώρας– να τον πάρει, χαράματα 
ακόμα, στο μοναστήρι της Αγίας Ευφημίας. Ο γερο-καθηγητής είχε μια 
ξεχωριστή αγάπη για τα μοναστήρια του νησιού, ιδιαίτερα μάλιστα για 
τούτο εδώ, όπου είχε συμβάλει με το παραπάνω στην ανακαίνισή του. 
Επιπλέον ήταν πολύ φίλος με τον ηγούμενο, με τον οποίο ήταν πάνω-
κάτω και συνομήλικος.      

Όταν η Έλενα με πήγε στο δωμάτιό του να με παρουσιάσει, αντίκρισα 
έναν πολύ ψηλό και σχεδόν σκελετωμένο γέροντα με κάτασπρα, αχτέ-
νιστα μαλλιά, γένια δύο-τριών ημερών και ύφος χαμένο. Ολόγυρά του 
βουνά βιβλία, σκεπασμένα τα πιο πολλά απ’ τη σκόνη που δημιουργεί 
το κόκκινο χώμα του νησιού –τόσο διαφορετική απ’ την γκρίζα σκόνη 
της Αθήνας– και πάνω στο γραφείο του, ακατάστατα ριγμένες, πλήθος 
κόλλες χαρτί, όλες γραμμένες μ’ έναν σταθερό πλάγιο γραφικό χαρα-
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κτήρα. Μηχανικά πρόσεξα ότι όλες οι σειρές ξεκινούσαν από το ίδιο 
σημείο της σελίδας, αλλά σταματούσαν σε κάποιο διαφορετικό σημείο 
της, χωρίς ποτέ να συνεχίζονται ως το τέλος της, σαν να ήταν στίχοι 
από ένα ποίημα. 

Ο γερο-καθηγητής άκουσε μάλλον αδιάφορα την εγγονή του να με 
συστήνει ως έναν συμφοιτητή της που τυχαίνει κιόλας να ’ναι απ’ το νησί. 
Εγώ προσπάθησα να του πω πέντε-έξι κουβέντες για τη χαρά μου που 
τον γνώρισα, για το χωριό, για το μοναστήρι και, τέλος, για τον καιρό. 
Ήταν αμφίβολο αν άκουσε τίποτα, γιατί κοιτούσε έντονα τις κόλλες που 
είχε μπροστά του. Βλέποντας πως δεν μου ’δινε καμία σημασία, έκανα 
μια τελευταία απόπειρα να του κινήσω το ενδιαφέρον:

– Ξέρετε, είπα, έχω κι εγώ έναν θείο που ήταν καθηγητής της Φιλοσοφικής.

Το βλέμμα του γέρου απέναντί μου έμενε καρφωμένο στις καλλι-
γραφίες του.

– Λέγεται Στυλιανός Χρυσοστομίδης, αν τον έχετε ακουστά.

Γύρισε απότομα προς το μέρος μου με τέτοια φόρα που μερικές 
κόλλες έπεσαν στο πάτωμα. Με κοίταξε κατάματα, αλλά το βλέμμα του 
δεν έδειχνε έκπληξη, θαυμασμό ή οτιδήποτε άλλο, παρά καθαρό μίσος.

– Είναι θείος σου ο Χρυσοστομίδης;

– Μ-μ-μάλιστα… Δ-δ-δηλαδή είναι θείος της μητέρας μου, ψέλλισα με 
μεγάλη αμηχανία κι έσκυψα να μαζέψω τα χαρτιά του, λιγότερο από 
ευγένεια και πιο πολύ για να αποφύγω αυτό το βλέμμα του. 

– Το ίδιο κάνει, είπε ξερά. Και γιατί μου το λες; Για να χαρώ;

Τον κοίταξα ακόμα μια στιγμή έχοντάς τα χαμένα. Ύστερα ο θυμός μου 
ξεχείλισε. Όποιος κι αν ήταν αυτός ο ξιπασμένος γέρος, δεν μπορούσε 
να μου μιλάει μ’ αυτόν τον τρόπο, και μάλιστα μπροστά στην Έλενα.

– Δεν ξέρω αν θα χαρείτε ή όχι, και λίγο με νοιάζει, του απάντησα, με 
σταθερή φωνή αυτήν τη φορά. Σας το είπα γιατί είμαι περήφανος για 
τον θείο μου και νόμιζα πως θα τον ξέρετε.

Με κοίταξε ακόμα ένα-δύο λεπτά με το ίδιο βλέμμα. Ύστερα η όψη 
του μαλάκωσε και γύρισε προς την Έλενα:

– Ο φίλος σου είναι πολύ μαχητικός, είπε. Να τον προσέχεις. 


