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Ο ΚΕΡΑΣΤΗΣ

Το ’χω συνήθειο, μ’ αρέσει, μια φορά στο τόσο, μεσο-
βδόμαδα, να βγαίνω βραδάκι, χωρίς γυαλιά μυωπί-
ας, να πηγαίνω σε ωραία λαϊκά, παρεΐστικα στέκια, 
κουτούκια, καπηλειά, χασαποταβέρνες, να κάθομαι 
σε μια γωνιά, να τρώω, να πίνω και να μερακλώνω 
χαζεύοντας τις θαμπές μορφές των ανθρώπων που 
διασκεδάζουν. Η καλύτερή μου. 

Την περασμένη Τετάρτη πήρα χαρούμενος τον 
ηλεκτρικό και κατέβηκα σ’ ένα κουτούκι στον Πει-
ραιά, τον «Τσέλιγκα», το οποίο γεμίζει από το από-
γευμα. Πρώτη φορά, μετά από σχεδόν δύο χρόνια 
περιορισμού στο σπίτι λόγω της γνωστής πανδημίας, 
έβγαινα έξω για βράδυ. Δυο χρόνια παρά έναν μήνα! 
Κόντεψα να τρελαθώ. 

Έφτασα σχετικά νωρίς. Το μαγαζί φίσκα. Παρ’ 
όλα αυτά, βρήκα ένα πόστο δίπλα στο ταμείο, ό,τι 
έπρεπε. Λες και περίμενε εμένα. Παρήγγειλα αμέ-
σως. Το πρώτο μισόκιλο το ήπια ούτε κι εγώ ξέρω 
πότε. Η μουσική τέρμα, ο κόσμος φώναζε, καπνός 
παντού κι αντάρα. Κράταγα το κεφάλι μου, ελαφριά 
ζαλισμένος, και χάζευα ένα προς ένα τα τραπέζια. 
Το θολό μου βλέμμα στάθηκε στον ψαρομάλλη με το 
λευκό μούσι, τέρμα στο βάθος, δίπλα στο παράθυρο, 
ο οποίος κοίταγε συνεχώς προς τη μεριά μου. Μάλι-
στα, κάποια στιγμή άρχισε και τις χαιρετούρες.  Ύψω-
νε κάθε τρεις και λίγο το ποτήρι του σαν να ’λεγε 
«Στην υγειά σου, ρε μάγκα».  Ύψωνα κι εγώ με τη 
σειρά μου «στην υγειά σου και σένα, ρε δικέ μου». 



12

Κι άσπρο πάτο. 
Δέκα, δέκα και μισή θα ήτανε, όταν μες στον 

χαμό και την κάπνα ήρθε το γκαρσόνι και μου είπε 
« Ό,τι πίνεις είναι κερασμένο απ’ τον κύριο στο βά-
θος. Μη ρωτήσεις περισσότερα», με πρόλαβε. Ξαφ-
νιάστηκα για λίγο, αλλά ευχάριστα. Εφεξής, όλο και 
πιο χτυπημένος απ’ το κρασί κέντραρα κάθε τόσο κι 
ευχαριστούσα με το ποτήρι μου μακριά τη γενναιό-
δωρη, σεβάσμια φιγούρα, που πάντοτε ανταπέδιδε. 
Για δες κωλοφαρδία απόψε, σκεφτόμουν και συνέχι-
ζα να πίνω.

Η ώρα πέρασε χωρίς να το καταλάβω. Πλησίαζε 
δώδεκα και το μαγαζί είχε σχεδόν αδειάσει. Ετοιμά-
στηκα να φύγω κάπως βιαστικά, μπας και προλάβω 
το τελευταίο τρένο.  Έγειρα στο ταμείο και, καθώς 
πλήρωνα, θυμήθηκα τον άγνωστο κεραστή. Γύρισα 
κι έριξα μια αποχαιρετιστήρια ματιά προς το τραπέ-
ζι του.  Ήταν ακόμη εκεί, στην ίδια θέση, ακούνητος. 
Ας πάω δυο λεπτά να καληνυχτίσω τον άνθρωπο, 
είπα από μέσα μου. Σηκώθηκα, λοιπόν, και σύρθη-
κα παραπατώντας ως την άλλη άκρη του καταστή-
ματος, δίπλα στο παράθυρο, να ευχαριστήσω κι από 
κοντά τον ψαρομάλλη κουβαρντά με το λευκό μούσι, 
που μου ’φτιαξε ανέλπιστα τη βραδιά. Μα το μόνο 
που αντίκρισα ήταν ένα κεφάλι τράγου στερεωμένο 
στον τοίχο.
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ΜΗΝ ΤΡΕΛΑΙΝΕΣΑΙ

Είχε κάνα οχτάμηνο να περάσει από το μαγαζί. Μό-
λις τον είδε να μπαίνει, ο μαγαζάτορας πετάχτηκε 
σαν ελατήριο απ’ το ταμείο κι έσπευσε όλος ενθουσια-
σμό να τον ασπαστεί. «Κάτσε, μη φύγεις, περίμενε! 
Περίμενε!» του είπε και πήγε να φέρει το τάμπλετ 
να του δείξει φωτογραφίες με την μπέμπα. Ο άλλος 
κοίταζε τα μαγειρευτά: «Βάλε μου μία φασολάκια 
και μία γεμιστά. Αν γίνεται, δύο πιπεριές». Η κο-
πέλα έβαλε τις δύο μερίδες, ο πελάτης πλήρωσε και 
κίνησε να φύγει: «Χαιρετώ, καλό απόγευμα». «Κά-
τσε, βρε, περίμενε να τη δεις!» φώναξε αγχωμένα 
από μέσα ο πανευτυχής πατέρας. «Άλλη φορά, μην 
τρελαίνεσαι». 
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ΔΑΧΤΥΛΙΕΣ

Τον κυρ Λεωνίδα τον νευριάζει τρομερά να πιάνουνε 
τα κεριά. «Μην τα πιάνεις, κυρία μου! Τα γεμίζε-
τε δαχτυλιές, τα κατσιάζεις!» λέει και ξαναλέει στις 
πελάτισσες. Εκείνες, χαμπάρι, πιάνουνε τα κεριά, 
τα ζουλάνε, τα νυχιάζουνε, ύστερα τα ξαναβάζουνε 
όπως όπως στη θέση τους και μυρίζουνε τα δάχτυλά 
τους. Το κοιμητήριο στέκει λοξά απέναντι. Το κοι-
μητήριο όπου κανείς δεν κοιμάται. «Μην τα βγάζε-
τε απ’ τη θέση τους, μαντάμ! Τι κάνεις εκεί; Αφήστε 
τα κάτω, θα τα σπάσεις! Ό,τι θέλεις, ρωτήστε με!» 
Δεν είναι λίγες οι κυρίες που ενοχλούνται από τον 
τόνο της φωνής του αλλά κυρίως απ’ την εναλλαγή 
ενικού και πληθυντικού ευγενείας, και φεύγουν απ’ 
το μαγαζί δίχως ν’ αγοράσουν τίποτε. Μουρμουράνε 
κι ένα «Α να γαδείς!» βγαίνοντας. Όμως οι δαχτυ-
λιές, δαχτυλιές. Κι ο κυρ Λεωνίδας, σαν τον μαλάκα 
κάθε φορά, να σπεύδει μ’ ένα πανάκι και να καθαρί-
ζει αργά, ερωτικά σχεδόν ένα ένα τα δαχτυλιασμένα 
κεριά. «Α στον διάλο!» μουρμουράει και κείνος με τη 
σειρά του. Στο μεταξύ, το κοιμητήριο εξακολουθεί να 
στέκει απέναντι, ανεπαισθήτως πιο κοντά.
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ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΝΥΞΗΣ

Η μάνα μου ανάβει το καντηλάκι και με κλειστά 
τα μάτια προσεύχεται στο εικονοστάσι, κάτω από τη 
δρύινη σκάλα έξω από την τουαλέτα. Ο πατέρας μου 
περνάει διακριτικά και μπαίνει σιωπηλός, μην ενο-
χλήσει. Κλείνει ήσυχα την πόρτα κι αμολάει αμέσως 
μια βαθιά, προοιμιακή πορδή. Η μάνα μου ανοίγει 
τα μάτια και κοιτάζει λοξά και θυμωμένα το πόμο-
λο, το πόμολο που δεν φταίει σε τίποτα.
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ΛΕΣΧΗ ΠΙΡΤΕΜΠΕ

Η Λέσχη Μπίλντερμπεργκ, ως γνωστόν, είναι μια 
ανεπίσημη ετήσια συνάντηση εκατόν είκοσι έως εκα-
τόν σαράντα ατόμων που διοργανώνεται κάθε χρόνο 
σε πύργους ή πολυτελή ξενοδοχεία και θέρετρα, συ-
νήθως στην Ευρώπη αλλά και στις ΗΠΑ ή στον Κα-
ναδά, και στην οποία συμμετέχουν κατόπιν πρόσκλη-
σης εκπρόσωποι της παγκόσμιας ελίτ από τους τομείς 
της πολιτικής, της οικονομίας, της βιομηχανίας, της 
έρευνας, του Τύπου, της άμυνας και των μυστικών 
υπηρεσιών. Πρόκειται για μία συνάντηση αφοσιωμέ-
νων ατλαντιστών που μάχονται υπέρ της συνεργασίας  
Ευρώπης-Βόρειας Αμερικής και επί τρεις τέσσερις 
ημέρες συζητούν διεξοδικώς τα μεγάλα θέματα της 
εποχής. Οι συμμετέχοντες δεσμεύονται να μην απο-
καλύπτουν το ακριβές περιεχόμενο των συζητήσεων, 
ενώ οι χώροι διεξαγωγής απομονώνονται από τα 
φώτα της δημοσιότητας και φρουρούνται από χιλιάδες 
αστυνομικούς και μυστικούς πράκτορες, γεγονός που 
–όχι άδικα– δίνει τροφή σε διάφορες θεωρίες συνωμο-
σίας. Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε το 1954 
στο ξενοδοχείο «Bilderberg», κοντά στο Άρνεμ της 
Ολλανδίας, εξού και το όνομα της διαβόητης λέσχης.

Όπως όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά, μόλις είκο-
σι χώρες στον πλανήτη είναι σε θέση να εξαγάγουν 
φρέσκα λουλούδια, ενώ το 90% των εξαγωγών πα-
γκοσμίως γίνεται από μόλις τέσσερα κράτη: την Ολ-
λανδία, την Κολομβία, την Ιταλία και το Ισραήλ. 
Υπάρχουν, βεβαίως, και χώρες, όπως οι ΗΠΑ, που 
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παράγουν περισσότερα φρέσκα λουλούδια από τα πα-
ραπάνω κράτη, τα οποία, ωστόσο, διαθέτουν στην 
εσωτερική τους αγορά. Η Ολλανδία είναι ο κυρίαρχος 
της ανθαγοράς, αφού μέσω αυτής διακινείται περίπου 
το 60% των λουλουδιών στον κόσμο. Τα δέκα λου-
λούδια με τη μεγαλύτερη ζήτηση από την ολλανδική 
αγορά είναι τα τριαντάφυλλα, τα χρυσάνθεμα, οι του-
λίπες, οι ζέρμπερες, οι ορχιδέες, οι φρέζες, τα ανθού-
ρια, τα λίλιουμ, οι αλστρομέριες και τα γυψόφυλλα. 

Ε, λοιπόν, στο πίσω μέρος του ανθοπωλείου «Αν-
θόραμα» του Παναγιώτη Μπαρούνη, επί της οδού 
Παπαφλέσσα 7 στην περιοχή Γιαννιτσάνικα στην Κα-
λαμάτα, και με όχι μικρότερη μυστικότητα, μαζευό-
ντανε κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή τα με-
γαλύτερα χαρτόμουτρα της πόλης. Εκεί πίσω, στον 
ψυκτικό θάλαμο όπου αποθηκεύονταν και διατηρού-
νταν φρέσκα τα εξ Ολλανδίας εισαγόμενα λουλούδια, 
είχε στηθεί για παραπάνω από μια εικοσαετία ίσως 
η πιο δραστήρια και με τον υψηλότερο τζίρο παρά-
νομη χαρτοπαικτική λέσχη σ’ ολόκληρο τον νομό, η 
Λέσχη Πίρτεμπε όπως την αποκαλούσαν όλοι.  Ένα 
αληθινό σφαγείο, που γνώριζε και η κουτσή Μα-
ρία και που, με την ανοχή της κοινωνίας αλλά και 
των Αρχών, καθόρισε επί τόσα χρόνια τα πεπρωμέ-
να αμέτρητων οικογενειών, ανθρώπων ανίδεων κι 
άφταιγων. Γιατί τους οικειοθελώς σφαζομένους, στην 
τελική, χέσ’ τους.

Με γυμνό μάτι, κατ’ αρχάς, και δίχως πληροφό-
ρηση τίποτα στη βιτρίνα του λουλουδάδικου δεν προέ-
διδε την ύπαρξη της διαβόητης λέσχης. Με το μπά-
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