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Τ ο διαμέρισμα ήταν ευρύχωρο για έ-
ναν άνθρωπο, αλλά όχι για παραπά-
νω. Εκείνος βέβαια το απολάμβανε. 

Γυρνούσε από τη δουλειά του, έκλεινε την 
πόρτα του και έβγαζε ένα στεναγμό ανα-
κούφισης. Δεν είχε κανένα πρόβλημα με τη 
δουλειά του, αν εξαιρέσεις τις αποδοχές, αλλά 
και ποιος δεν έχει. 

Η ανακούφιση είχε να κάνει με το ότι πλέ-
ον ήταν σε ένα χώρο ασφαλή, ένα χώρο που 
τον έλεγχε απόλυτα. Έκλεινε λοιπόν την πόρ-
τα του και ήξερε ότι κανείς δε θα τον ενοχλή-
σει. Οι σχέσεις του με τους γείτονες ήταν κα-
λές, ήταν ευγενικός και όλοι τον εκτιμούσαν. 
Τον ήθελαν για γείτονα. Ακόμη και όταν υ-
πήρχαν προβλήματα στην πολυκατοικία, αυ-
τός ήταν αγαπητός σε όλους. Δεν του άρεσαν 
οι τσακωμοί, ήθελε μόνο την ησυχία του και 
απέφευγε οτιδήποτε θα μπορούσε να του τη 
χαλάσει. Ακόμη και στην υπηρεσία του πήγαι-
νε καθημερινά διανύοντας 35 χιλιόμετρα, αν 
και θα μπορούσε να μετατεθεί κάπου πιο κο-
ντά, όμως δεν το έκανε. Είχε τα βιβλία του, εί-
χε τους δίσκους του, είχε μια ενδιαφέρουσα 
συλλογή από DVD, είχε τον υπολογιστή του 
με σύνδεση στο Διαδίκτυο, είχε τους φίλους 
του. Είχε βολευτεί έτσι και δε θα επέτρεπε σε 
τίποτε να του χαλάσει την ησυχία του.

Και τότε ήρθε εκείνη. Νοίκιασε το από πά-
νω διαμέρισμα και η ζωή του άλλαξε ξαφνι-
κά. Προς το χειρότερο. Ήταν γύρω στα 35, 
μελαχρινή, κοντή, ασουλούπωτη, αγενής, ά-
κομψη και μουντρούχα. Με το ζόρι έλεγε μια 
καλημέρα αν συναντούσε κάποιον στο ασαν-
σέρ και είχε πάντα τα νεύρα της. Όλα αυτά 
τον άφηναν αδιάφορο. Ένα μεσημέρι όμως, 
αφού γύρισε από τη δουλειά του, έκλεισε α-
νακουφισμένος την πόρτα, έφαγε το φαγητό 
που ζέστανε στα μικροκύματα και έριξε μια 
ματιά στην εφημερίδα που αγόρασε, άλλη 
μια μικρή απόλαυση, ξάπλωσε στον καναπέ 
του για να δει τις μεσημεριανές ειδήσεις και 
να πάρει ένα μεσημεριανό υπνάκο. Και τό-
τε την άκουσε. Γρήγορα νευρικά βηματάκια 
από το πάνω διαμέρισμα. Τακ-τακ συνεχόμε-
να τακ-τακ, νευρικά τακ-τακ, ατελείωτα τακ-
τακ. Περίμενε να σταματήσουν τα τακ-τακ 
αλλά αυτά συνεχίζονταν αδυσώπητα, εκνευ-
ριστικά, επίμονα. Τακ-τακ από παπούτσια με 
σκληρά τακούνια. Σηκώθηκε από τον καναπέ 
εκνευρισμένος και πήγε στην κρεβατοκάμαρα 
για να γλιτώσει. Αλλά τίποτε. Η δραστηριότη-
τα της από πάνω συνεχιζόταν σε όλο το σπίτι. 

Ξαναγύρισε στον καναπέ, όχι για να χαλαρώ-
σει και να κοιμηθεί πια, αλλά για να δει τηλε-
όραση, μήπως και του φύγει ο εκνευρισμός. 
Κάθε όρεξη για ύπνο είχε εξαφανιστεί. Η μέ-
ρα του είχε χαλάσει.

Και δυστυχώς αυτό ήταν μόνο η αρχή. Αυτή 
η κατάσταση συνεχίστηκε και τις επόμενες μέ-
ρες και τις επόμενες εβδομάδες. Τα μεσημέρια 
του χάλασαν, δεν έκλεινε την πόρτα με ανα-
κούφιση, όταν έμπαινε στο σπίτι του τα μεση-
μέρια, αλλά με φόβο και αγωνία για τα ανε-
λέητα τακ-τακ. Και οι φόβοι του έβγαιναν α-
ληθινοί. Άρχισε να καθυστερεί να φύγει από 
την υπηρεσία του, συμμετείχε με ενδιαφέρον 
στις συζητήσεις των συναδέλφων του, όταν 
χαλάρωναν μετά τη λήξη του ωραρίου, και 
κάποιες φορές πρότεινε να πάνε κάπου όλοι 
μαζί για φαγητό. Προσπαθούσε με κάθε τρό-
πο να καθυστερεί την επιστροφή του. Το σπί-
τι του είχε πάψει προ πολλού να είναι το κα-
ταφύγιό του. Είχε γίνει μια στρατιωτική θέση 
σε καιρό πολέμου που την είχε εντοπίσει ο ε-
χθρός, που βαλλόταν ανελέητα.

Μετά από κάποιες μαρτυρικές εβδομάδες, 
πήρε τη μεγάλη απόφαση: θα της μιλούσε. 
Ποτέ δεν είχε κάνει κάτι τέτοιο, ποτέ δεν είχε 
παραπονεθεί σε γείτονα. Δεν είχε κάνει παρά-
πονα σε κανέναν, για να μην έρθει σε δύσκο-
λη θέση ούτε ο ίδιος ούτε ο άλλος και χαλάσει 
η ησυχία του. Τώρα, όμως, η ησυχία του εί-
χε γίνει παρελθόν και έπρεπε να την αποκτή-
σει ξανά. Δίσταζε να ανέβει στον πάνω όροφο 
και όλο ανέβαλλε την επίμαχη συνάντηση. Η 
τύχη το έφερε όμως και συναντήθηκαν στην 
είσοδο. Τη χαιρέτησε ευγενικά και εκείνη του 
απάντησε, όπως συνήθως, με τρόπο που δεν 
άφηνε περιθώρια για καλύτερη προσέγγιση. 
Εκείνος δεν πτοήθηκε και συνέχισε:

- Θα ήθελα να σας ζητήσω κάτι…
- …
- … Ξέρετε, αν σας είναι εύκολο, μην περ-

πατάτε με τόσο θόρυβο. Ακούγεται πολύ δυ-
νατά κάτω και τα μεσημέρια ξαπλώνω για να 
ξεκουραστώ. Ίσως, αν φορούσατε παντόφλες 
αντί για παπούτσια…

- Καλά, δεν ήξερα ότι έκανα τόσο πολλή φα-
σαρία, παραείστε ευαίσθητος.

Και έφυγε χωρίς άλλη κουβέντα. Δεν μπόρε-
σε να καταλάβει αν η απάντησή της σήμαινε 
ότι έδειξε κατανόηση ή εριστικότητα. Έμεινε 
με την απορία όλο το απόγευμα. Την άλλη μέ-
ρα το μεσημέρι, του λύθηκε η απορία. Τα ανε-
λέητα τακ-τακ συνεχίστηκαν σαν να μην είχε 
προηγηθεί τίποτε, απολύτως τίποτε. Την άλλη 
μέρα το ίδιο και την επόμενη το ίδιο. Κατάλαβε 
ότι είχε να κάνει με έναν άνθρωπο εριστικό, 
κακό, χυδαίο. Την ξανασυνάντησε, τυχαία εν-
νοείται, μετά από μια εβδομάδα στην είσοδο. 
Τον κοίταξε υπεροπτικά, απαξίωσε να τον χαι-
ρετήσει ή να του πει μια κουβέντα και απο-
μακρύνθηκε με το κεφάλι ψηλά. Δεν περίμε-
νε βέβαια κάποια καλύτερη συμπεριφορά εκ 
μέρους της. Δεν περίμενε, όμως, και όσα α-
κολούθησαν.

Την επόμενη μέρα, γυρίζοντας στο σπίτι 
του το μεσημέρι και ξαπλώνοντας στον κανα-
πέ του, την άκουσε ξανά. όχι πια τακ-τακ αλλά 
τουκ-τουκ, δυνατά, ηχηρά τουκ-τουκ. Έμεινε 
αποσβολωμένος, δεν ήταν δυνατόν, δεν κα-
ταλάβαινε τι συνέβαινε. Προσπάθησε να συ-
νειδητοποιήσει την κατάσταση.

-Τσόκαρα, έβαλε τσόκαρα η απαίσια, μονο-
λόγησε μεγαλόφωνα. Ξεκίνησε πόλεμο εναντί-
ον μου, με έκανε εχθρό της και με πολεμάει, ε-
πειδή της ζήτησα να μην κάνει θόρυβο!

Και οι επόμενες μέρες και εβδομάδες κύλη-
σαν μέσα σε ένα κρεσέντο από τσόκαρα. Όχι 
μόνο τσόκαρα, έπεφταν και μεταλλικά αντικεί-
μενα, τη φύση των οποίων δεν μπορούσε να 
προσδιορίσει. Η άθλια είχε βρει ένα σκοπό στη 
μίζερη ζωή της, να καταστρέψει την ησυχία 
του. Και το είχε καταφέρει μια χαρά. Επιπλέον 
όμως, η φασαρία της ενοχλούσε μόνο αυτόν, 
σε όσους γείτονες είπε το πρόβλημά του, έδει-
ξαν κατανόηση όσο αφορούσε το χαρακτήρα 
της, αλλά ο θόρυβος από τα τσόκαρα βασάνι-
ζε μόνο εκείνον, γιατί μόνο αυτός είχε το θλι-
βερό προνόμιο να μένει από κάτω της. Ήταν 
χωρίς συμμάχους. Όσο και αν τον συμπαθού-
σαν οι γείτονες, δεν έδειχναν καμία διάθεση 

Την ησυχία του
διήγημα

ΝΩΝΤΑΣ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ

Ζούσε μόνος του, αν και θα έπρεπε να είχε φτιάξει τη ζωή του από καιρό. 
Εκείνος, όμως, πίστευε ότι την είχε φτιάξει. Ζούσε σε ένα καλούτσικο 
διαμέρισμα, σε μια παλιά πολυκατοικία, σε ένα μεσαίο όροφο, σε μια 
καλούτσικη γειτονιά. 
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να μπλέξουν σε καβγάδες με το αντιπαθέστε-
ρο πρόσωπο της πολυκατοικίας. Ακόμα και η 
διαχειρίστρια σήκωσε τα χέρια της ψηλά, όταν 
άκουσε το πρόβλημά του.

Ένα μεσημέρι Παρασκευής όμως, γυρνώντας 
με το αυτοκίνητό του από τη δουλειά του, είδε 
το μπαλκόνι της στολισμένο με άσπρα μπαλό-
νια. Αυτή η χαρμόσυνη διακόσμηση δεν ταί-
ριαζε καθόλου στο συγκεκριμένο πρόσωπο. 
Υποσυνείδητα είχε αποκλείσει να έχει η γειτό-
νισσά του κοινωνική ζωή και μάλιστα ότι θα έ-
κανε και πάρτι. Όταν είδε, όμως, το ανθοστό-
λιστο και κορδελοστόλιστο αυτοκίνητό της, 
κατάλαβε ότι παντρευόταν. Μπαίνοντας στην 
είσοδο της πολυκατοικίας, άκουσε και τραγού-
δια από τους επάνω ορόφους. Δεν ήταν τόσο 
φριχτά όσο η ίδια, ελληνικά ήταν, αλλά υπο-
φερτά. Αυτή η εξέλιξη του γάμου της του δημι-
ούργησε ανάμεικτες σκέψεις. Ίσως αυτή η αλ-
λαγή στη ζωή της να την ηρεμούσε, ίσως πά-
λι οι εχθροί του να διπλασιάζονταν. Ο όμοιος 
τον όμοιο. Τι άλλο θα ήταν αυτός που την πα-
ντρεύτηκε; Ίσως πάλι να μετακόμιζαν σε ένα 
μεγαλύτερο σπίτι.

Πέρασε μια εβδομάδα ησυχίας. Το γαμή-
λιο ταξίδι ήταν σύντομο. Έτσι υπέθεσε τουλά-
χιστον. Τα σκληρά τακούνια, όμως, συνέχισαν 
να εναλλάσσονται με τα τσόκαρα. Ο γάμος δεν 
είχε επιφέρει καμιά βελτίωση στη συμπεριφο-
ρά της. Το είχε πάρει απόφαση ότι η ζωή του 
είχε χειροτερέψει.

Ένα απόγευμα συνάντησε το νεόνυμφο ζευ-
γάρι στην είσοδο. Τον εξέπληξε το γεγονός ότι 
ο σύζυγος τον χαιρέτησε χαμογελαστός και ε-
γκάρδια. Προφανώς, η σύζυγος δεν τον είχε 
ενημερώσει για το μέτωπο που είχε ανοίξει. 
Ήταν ένας άνθρωπος με συμπαθητικό παρου-
σιαστικό, αν και κάποιας ηλικίας. Του ανταπέ-
δωσε το χαιρετισμό αμήχανα. Εννοείται ότι η 
σύζυγος απαξίωσε να του απευθύνει το λόγο.

«Θα φας καλά κι εσύ», σκέφτηκε.
Και δεν είχε άδικο. Λίγες μέρες μετά, ενώ ξε-

κλείδωνε την πόρτα του διαμερίσματός του, ά-
κουσε δυνατές φωνές από τον επάνω όροφο. 
Σταμάτησε και προσπάθησε να καταλάβει. 
Ήταν η γειτόνισσά του, που φώναζε σε κά-
ποιον εκνευρισμένη. Δεν άκουσε άλλη φωνή 
και υπέθεσε ότι καβγάδιζε με κάποιον στο τη-
λέφωνο. Μπήκε μέσα και σε λίγο άκουσε πάλι 
βιαστικά βήματα με τσόκαρα. Τίποτε δεν την 
απέτρεπε από το να τον βασανίζει. Οι καβγά-
δες της συνεχίζονταν σποραδικά. Όταν μάλι-
στα μια φορά την είδε στο πάρκινγκ να βγαίνει 
από το αυτοκίνητό τους, να χτυπάει με δύναμη 
την πόρτα πίσω της, να περνάει αναψοκοκκι-
νισμένη από μπροστά του, ενώ ο ταλαίπωρος 
ανθρωπάκος την ακολουθούσε σκυφτός, κατά-
λαβε ότι οι καβγάδες ήταν συζυγικοί. Κοίταξε 
το σύζυγο κι εκείνος του ανταπέδωσε με ένα 
βλέμμα απολογητικό.

Το γεγονός αυτό τον έκανε να τον συμπα-

θήσει. Όποτε τον έβλεπε, τον χαιρετούσε και 
από ένα σημείο και μετά έπιαναν και κουβέ-
ντα για τον καιρό, την πολυκατοικία, τα αυτο-
κίνητα, τη γειτονιά. Δεν του έκανε παράπονα 
για τα τσόκαρα ούτε ο σύζυγος έλεγε τίποτε για 
τη συζυγική του ζωή. Εκείνη βεβαίως, εξακο-
λουθούσε να βασανίζει και τους δύο. Οι φω-
νές της ακούγονταν στο διάδρομο, οι καβγά-
δες τους είχαν γίνει καθημερινοί. Του φώνα-
ζε για οτιδήποτε: για τα ψώνια από το σούπερ 
μάρκετ, για τις σχέσεις του με τους συγγενείς 
του, για το συνεργείο που πήγε το αυτοκίνη-
το, για τις γλάστρες στο μπαλκόνι, για το νοί-
κι του μαγαζιού.

Τελικά, ένα πρωί που οι δύο άντρες συναντή-
θηκαν στο πάρκινγκ, ο σύζυγος μόλις είχε γυρί-
σει από το μαγαζί τους, όπου την είχε πάει, του 
είπε για το πρόβλημα με τα τσόκαρα.

- Τουλάχιστον πες της με τρόπο να μη φο-
ράει τσόκαρα, πες της ότι θα γδάρει τα πατώ-
ματα. Μην της πεις ότι στο είπα εγώ, γιατί θα 
τσαντιστεί και θα κάνει χειρότερα.

- Άσε, ρε φίλε, τι να σου πω, έχω μπλέξει.
Ύστερα από δύο μέρες, ένα βροχερό βράδυ, 

η εικόνα της τηλεόρασής του χάλασε, προσπά-
θησε να τη φτιάξει, αλλά δεν κατάφερε τίποτε. 
«Θα φταίει η κεντρική κεραία», σκέφτηκε και 
ανέβηκε στην ταράτσα για να δει. Η κεντρική 
κεραία ήταν στερεωμένη στο κάγκελο της τα-
ράτσας, η βροχή είχε δυναμώσει και το σκο-
τάδι τον εμπόδιζε να δει καθαρά τι συμβαίνει 
με την κεραία. Αποφάσισε να κατέβει και να 
πάρει ένα φακό. Κατεβαίνοντας άκουσε πάλι 
τις φωνές της:

- Θα πάω να δω μόνη μου, να κάτσεις εκεί 
που κάθεσαι, σιγά μην τη φτιάξεις, τέτοιος ανί-
κανος που είσαι, θα την αποχαλάσεις.

Συναντήθηκαν στην αρχή της σκάλας στο δι-
άδρομο του ορόφου της. Πίσω της στεκόταν 
ο σύζυγος. Αυτή ερχόταν βιαστικά για να ανέ-
βει στην ταράτσα. Τον κοίταξε.

- Εσύ τη χάλασες την κεραία για να μου σπά-
σεις τα νεύρα; Τώρα θα δεις τι θα πάθεις από 
δω και πέρα!

Την κοίταξε άναυδος. Κοίταξε και το σύζυγο, 
που τον κοιτούσε κι αυτός με οίκτο, αλλά και α-
πολογητικά. Τα βλέμματά τους διασταυρώθη-
καν ξανά, κοιτούσε ο ένας τον άλλο με αποφα-
σιστικότητα, χωρίς να αλλάξουν κουβέντα.

Ο άντρας της κατέθεσε ότι αυτή άργησε να 
γυρίσει στο διαμέρισμα, ανησύχησε και ανέβηκε 
στην ταράτσα για να δει τι συμβαίνει. Δεν ήταν 
εκεί. Τη βρήκε πεσμένη στο πάρκινγκ ασάλευ-
τη. Ήταν ατύχημα, κατέληξε η ανάκριση.

Στην κηδεία, ήταν μαζί με όλους τους ενοί-
κους της πολυκατοικίας. Όταν συλλυπήθηκε το 
χήρο, τα βλέμματά τους διασταυρώθηκαν. Δεν 
είπαν τίποτε. Κάποιος ίσως θα μπορούσε να δει 
ένα αμυδρό αμοιβαίο χαμόγελο.

Γύρισε στο διαμέρισμα, έκλεισε την πόρτα 
και άφησε ένα στεναγμό ανακούφισης.




