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Τ ο είδωλό της στον καθρέφτη, πάνω 
από τον ώμο του μπάρμαν, την ικα-
νοποιεί. Οι κραδασμοί του τρένου 

είναι έντονοι και κάποιες στιγμές οι θαμώνες 
του βαγονιού - μπαρ αναγκάζονται να πια-
στούν από την μπάρα για να διατηρήσουν 
την ισορροπία τους πάνω στα ψηλά σκαμνιά. 
Προηγουμένως, δεν το ’κανε με αποτέλεσμα 
να χύσει την κόκα κόλα της στο πουκάμισο 
του νεαρού, που τώρα μιλά μαζί της. Δεν 
έχουν συστηθεί ακόμα.

Πέρασαν πριν λίγο τη Λαμία κι ανηφορίζουν 
στις στροφές πάνω απ’ τον κάμπο. Κοιτάζεται 
και πάλι στον καθρέφτη. Τελικά είχε δίκιο, ή-
ταν σωστή η απόφασή της να ξεφορτωθεί τα 
μαύρα μακριά μαλλιά, που την χαρακτήριζαν 
χρόνια τώρα και να περάσει ένα ελαφρό κόκκι-
νο το κοντοκουρεμένο, σχεδόν αγορίστικο νέο 
look της, πριν έρθει ο γιος της απ’ την Αγγλία. 
Ευτυχώς, ανανεώθηκε, γιατί στ’ αεροδρόμιο 
που πήγαν πριν ένα μήνα με τον άντρα της 
για να τον υποδεχθούν, τους την παρουσίασε 
απροειδοποίητα, ως φάντη μπαστούνι. Αν εί-
χε μείνει με ’κεινη την κατάμαυρη μαλλούρα, 
θα κινδύνευε να τη θεωρήσει η Αγγλιδούλα 
καμία οπισθοδρομική βλαχάρα.

«Από δω η Τζέην», τους είπε. «Μένουμε 
στην ίδια γειτονιά…». Έκανε ελάχιστα δευτε-
ρόλεπτα να συνέλθει από την έκπληξη κι αμέ-
σως την αγκάλισε φιλώντας τη σταυρωτά. Το 
παλιόπαιδο δεν της είχε πει τίποτα στο τηλέ-
φωνο. Κουβέντα για κοπέλα, πόσο μάλλον ότι 
θα την έφερνε μαζί του στην Ελλάδα. Η Τζέην 
ήταν συμπαθητική, αλλά τίποτα το ιδιαίτερο. 
Είχε κι εκείνη ίσια, κοντά μαλλιά, με ξανθές και 
πορτοκαλιές ανταύγειες, που της έδιναν όμως 
αέρα λαϊκού φρικιού. Φάνηκε να εκπλήσσε-
ται από τη διαχυτικότητα της Ελένης, ίσως να 
θεώρησε υπερβολική την αντίδρασή της και 
για μια στιγμή σφίχτηκε, πριν αφεθεί στο α-
γκάλιασμά της.

Ναι, μπορεί να ήταν υπερβολικά διαχυτι-
κή, όμως έτσι ήταν αυτή: απελευθερωμένη, 
Ελληνίδα και, βέβαια, αριστερή. Όχι σαν κάτι 
και μερικές που μόλις πιάσουν πέντε ψωροδε-
κάρες το παίζουν και καλά γεννημένες αριστο-
κράτισσες. Είχε σταθερές απόψεις. Αν ο γιος 
της ήθελε να μείνει στο Λονδίνο για όλη του 
τη ζωή και να παντρευτεί με την Αγγλιδούλα, 
γούστο του καπέλο του. Δική του ήταν η ζωή, 
τι την κόφτει εκείνη; Οι αποστάσεις σήμερα έ-
χουν μηδενιστεί, οι διαφορετικές γλώσσες ε-
νώνουν, αντί να χωρίζουν τους ανθρώπους, 

εκείνη και ο άντρας της μιλούν καλά αγγλικά, 
αν τους έκαναν εγγονάκια δε θα είχαν πρό-
βλημα. Θα τα ’παιρναν το καλοκαίρι στο Πήλιο 
και θα τους μάθαιναν μια χαρά τα Ελληνικά. 
Όπου γης και πατρίς, διεθνισμός στην πρά-
ξη, όχι παίζουμε.

Έχοντας την Τζέην στην αγκαλιά της, με την 
άκρη του ματιού της έπιασε το ύφος του άντρα 
της. Ξινισμένο, δεν του άρεσε η μικρή. Βέβαια, 
έμοιαζε από μακριά φτωχοκόριτσο και ζοριζό-
ταν ο κύριος. Εκείνη, επίτηδες, δεν του έκανε 
την παραμικρή νύξη όλο το μήνα των καλο-
καιρινών διακοπών στο σπίτι τους στο Πήλιο. 
Καλά να τα πάθει ο κύριος. Όταν φώναζε να 
βρει το παιδί φτηνό σπίτι, δεν τα περίμενε αυ-
τά; Ποιους θα συναναστρεφόταν στις φτωχο-
γειτονιές; Λες κι έβγαζε λίγα ή είχαν κι άλλον 
να σπουδάσουν. Αλλά τι να πεις; Πετυχημένος 
γιατρός μεν, μπουνταλάς δε. Όμως την Ελένη 
δεν την κόφτει καθόλου. Είναι σίγουρη πως ο 
γιος της θα βγάλει πολλά λεφτά, όπως ο πα-
τέρας του, σ’ αυτό τουλάχιστον του μοιάζει. 
Έτσι, αν μείνει στην Αγγλία, θα εξισορροπή-
σει την κατώτερη εθνική καταγωγή του με μια 
ανώτερη κοινωνικά θέση. Δεν μπορούμε να 
τα έχουμε όλα σ’ αυτή τη ζωή… Εξ άλλου κι 
ο πατέρας του χωριάτης δεν ήταν; Από ευκα-
τάστατη οικογένεια, αλλά χωριάτης. Σε τι τον 
εμπόδισε αυτό, σε τίποτα.

Το τρένο κουνιέται σταθερά, ενώ περνούν 
πάνω από μια τοξωτή γέφυρα. Η θέα είναι 
καταπληκτική. Κάτω ο κάμπος, σ’ όλες τις α-
ποχρώσεις του μελιού, Αύγουστος καυτός και 
στο βάθος η θάλασσα. Θέλουν πάνω από δί-
ωρο για να φτάσουν.

Η ερώτηση του νεαρού διακόπτει την ανα-
πόλησή της:

-Να σας κεράσω ένα ποτό; Ένα κονιάκ 
με αναψυκτικό ίσως; Βλέπω έχουν πεντάρι 

ΜΕΤΑΧΑ..., προτείνει ευγενικά.
Πλάκα έχει ο μικρός κι είναι ομορφού-

λης. Όχι, δίκαια πράγματα, είναι όμορφος. 
Κοντοκουρεμένο μαλλί και ευτυχώς τ’ αυτιά 
του στη θέση τους. Σιχαίνεται τα πεταχτά αυ-
τιά στους άνδρες. Αλλά πιτσιρίκι, βρε παιδί 
μου. Σχεδόν στην ηλικία του γιου της, άντε 
πέντε έξι χρόνια μεγαλύτερος. Αμέσως μετά 
την επεισοδιακή γνωριμία τους, είπε πως υ-
πηρετούσε στους Πεζοναύτες, στην καλοκαι-
ρινή κατασκήνωσή τους στην Κάτω Γατζέα. 
Η Ελένη ήξερε καλά το στρατόπεδο. Το ’βλε-
πε καθημερινά πηγαίνοντας για μπάνιο στην 
Μπούφα. Θα ήταν κάποιο από τα φανταρά-
κια που φυλούσαν σκοπιά στην πύλη και χά-
ζευαν βαριεστημένα τα περαστικά αυτοκίνη-
τα. Δεν τον έκοβε για μόνιμο.

-Κονιάκ με αναψυκτικό όχι, αλλά ένα τζιν 
τόνικ θα το ’πινα. Με τη διαφορά πως θα κε-
ράσω εγώ… Σας χρωστώ εξάλλου μια απο-
ζημίωση για το πουκάμισο που σας λέρω-
σα προηγουμένως. Έπειτα, μην ξεχνάτε… εί-
στε φαντάρος.

Η τελευταία παρατήρηση δεν άρεσε στο νεα-
ρό, αλλά φάνηκε να συγκρατιέται. Περήφανος, 
κι αυτό της άρεσε. Πέρασαν κάποια δευτερό-
λεπτα και το παλιόπαιδο, αντί να βάλει την ου-
ρά στα σκέλια, αντεπιτέθηκε:

-Πώς να αντισταθεί κανείς σε μια τόσο ω-
ραία κυρία!

Χαμογελά και πάλι φιλάρεσκα και παραγ-
γέλνει στον μπάρμαν τζιν τόνικ γι’ αυτήν και 
κονιάκ με σπράιτ για το νεαρό. Ανάβει κι άλ-
λο τσιγάρο. Δεν του προσφέρει, δε μοιάζει 
να καπνίζει.

-Σας ενοχλεί, μήπως;
-Καθόλου, υπήρξα καπνιστής και δε θα γί-

νω ποτέ φανατικός αντικαπνιστής.
Καλλιεργημένος, μικροαστός με λαϊκά γού-

Στον καθρέφτη
διήγημα

νίΚΟΣ ΣΑλΤΕΡΗΣ

Η Ελένη καπνίζει βαριά τσιγάρα. Τα ’χει ακουμπήσει δίπλα της, πάνω στο 
μπαρ του τρένου και κρατά στο χέρι τον αναπτήρα. Σχεδόν ξεδιάντροπα, 
τραβά τον καπνό κάτω και μετά τον φυσά στο πρόσωπο του νεαρού που 
γνώρισε πριν λίγο, δηλώνοντας: «Φοιτητική συνήθεια…». Αφήνει να περάσει 
λίγος χρόνος, όσος χρειάζεται για να τον φέρει σε δύσκολη θέση και ακριβώς 
τη στιγμή που ανοίγει το στόμα του να πει κάτι, συμπληρώνει μοιρολατρικά 
με κάποια φιλοσοφική διάθεση, κοιτάζοντας τον καπνό που ανεβαίνει στο 
ταβάνι «…απ’ αυτές που δεν κόβονται ποτέ και με τίποτα…».
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στα, ίσως και κάποιες σπουδές, που στάθηκαν 
αιτία να πάει καθυστερημένα φαντάρος.

-Ποτέ μη λέτε ποτέ… Το μέλλον είναι πάντα 
άγνωστο και γεμάτο ανατροπές.

Αυτή η ηλίθια φιλοσοφική διάθεση, μα τι έ-
χει πάθει τελευταία; Το τρένο στρίβει και πάλι, 
διακρίνει την Τζέην να έρχεται προς το μπαρ. 
Στηρίζεται στα τοιχώματα του στενού διαδρό-
μου. Αχ, αυτός ο γιος της, ολόιδιος ο πατέρας 
του! Όλα στο χέρι τα θέλει, έστειλε το κορί-
τσι για καφέδες κι αυτός θα έχει αράξει με τα 
walkman.

Τους χαμογελάει, χαιρετά και παραγγέλ-
νει τσάι κι ένα φραπέ. Ο γιος της, κλασικός 
Ελληναράς, δεν κόβει με τίποτα τις ανθυγιει-
νές συνήθειες. Φραπέ μετά από ένα χρόνο 
στο Λονδίνο! Είναι ικανός να πηγαίνει μεθαύ-
ριο σε συνέδρια νευροχειρουργών με σέικερ 
στο χέρι.

Αλλά η Ελένη του τα συγχωρεί όλα, γιατί είναι 
ευαίσθητος και τρυφερός. Σ’ αυτά τουλάχιστον 
της μοιάζει. «Επιτέλους, άλλαξες στιλ και σου 
πάει», της είπε μόλις φιλήθηκαν στο αεροδρό-
μιο. «Τώρα θα σε συστήνω σαν τη μικρή μου 
αδελφή!». «Τη μεγάλη, τη μεγάλη!», του απά-
ντησε και τον έπνιξε στην αγκαλιά της.

Η Τζέην φορτώθηκε τα ποτά, χαιρέτησε και 
πάλι ευγενικά και απομακρύνθηκε. Την παρα-
κολούθησε απ’ τον καθρέφτη του μπαρ να α-
πομακρύνεται, προσπαθώντας να διατηρήσει 

την ισορροπία της χωρίς να χύσει τα ποτά τους 
κι η σκηνή που είδε, κολλώντας το μάτι της αδι-
άκριτα στην κλειδαρότρυπα του μπάνιου τους 
στο Πήλιο - τρελαμένη από την περιέργεια για 
το τι κάνουν τόση ώρα εκεί μέσα - ξεπετάχτη-
κε μπροστά της, όπως πολλές φορές είχε συμ-
βεί ήδη τις τελευταίες μέρες:

Ο γιος της καθισμένος στη λεκάνη της του-
αλέτας, γυμνός με την Τζέην ανάμεσα στα πό-
δια του. Αυτή να ανεβοκατεβάζει το κεφάλι 
της αργά και τελετουργικά, έχοντας χουφτώ-
σει με το ένα χέρι το γοφό του και γλιστρήσει 
τ’ άλλο ανάμεσα στα πόδια της. Αυτός με το 
κεφάλι ριγμένο πίσω, παραδομένος, τα χείλη 
συσπασμένα από ηδονή και μάτια κλειστά, εί-
χε γραπώσει τα μαλλιά της, δίνοντας το ρυθ-
μό που επιθυμούσε στο ρούφηγμα του πέους 
του. Αυτό δεν το είδε. Ήταν βαθιά στο στό-
μα της Τζέην.

-Γνωστή σας; Ρώτησε ο νεαρός.
-Κοπέλα του γιου μου που σπουδάζει στην 

Αγγλία. Τους συνοδεύω μέχρι την Αθήνα. Σε 
δυο μέρες τα παιδιά γυρίζουν Λονδίνο κι εγώ 
πίσω στα λημέρια μου…

-Δεν το πιστεύω! Έχετε τόσο μεγάλο παιδί; 
Πότε παντρευτήκατε; Στα δέκα;

Έκανε πνεύμα ο μικρός και της τα έριχνε 
κανονικά. Αλλά η Ελένη δεν ήταν από ’κείνες. 
Αναδεύτηκε στο σκαμπό της και απέφυγε να 
σχολιάσει την τελευταία παρατήρησή του.

-Σοβαρά, πρέπει να σας αποζημιώσω για το 
πουκάμισο. Η κόκα κόλα ίσως αφήσει λεκέ.

Την κοιτά στα μάτια και μιλά ψιθυριστά για 
να μην τον ακούσει ο μπάρμαν:

-Μόνο αν δεχθείτε να με συνοδέψετε στην 
Αθήνα για να διαλέξουμε μαζί το καινούριο...

Το παραξήλωσε ο μικρός… Πρέπει να του κό-
ψει το βήχα. Αποστρέφει απ’ αυτόν το πρόσω-
πό της, γυρίζοντας και πάλι προς τον καθρέφτη 
του μπαρ, κάνοντας μια αόριστη κίνηση με το 
χέρι που κρατά το τσιγάρο. Κάτι σαν άρνηση 
που μένει μετέωρη στον αέρα. Μετά, σαν κά-
τι να θυμήθηκε και πάλι, χαμογελά φιλάρεσκα 
και γυρίζοντας προς το μέρος του λέει:

-Δώστε μου το κινητό σας. Θα σας καλέσω 
την Τρίτη.

Ο μικρός κοκκίνισε και σαστισμένος ψιθύρι-
σε ένα νούμερο. Η Ελένη πήρε τα τσιγάρα της 
και έφυγε χωρίς δεύτερη κουβέντα.

Αποχαιρέτησε το γιο της και την Τζέην στο 
αεροδρόμιο. Φεύγοντας με ταξί, κάλεσε το τη-
λέφωνο του πιτσιρικά. Το σήκωσε στο δεύτε-
ρο χτύπημα.

Είμαι η Εύα…, του είπε η Ελένη.
Συναντήθηκαν σε δύο ώρες κάπου στο κέ-

ντρο. Το ξενοδοχείο ήταν αξιοπρεπές και με 
σοφά τοποθετημένους καθρέφτες.




