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Η Ευγενία έζησε όμορφα παιδικά χρόνια, δίπλα σε 
δυο γονείς που μόνο αγάπη είχαν να της δώσουν. 
Μέχρι που ο κόσμος της γκρεμίστηκε. Αναγκα-
σμένη να δίνει καθημερινά τον δικό της αγώνα, 
χωρίς καμία προσμονή, ψάχνει ένα όνειρο για 
να κρατηθεί. Μια ευκαιρία υπόσχεται ό,τι θα της 
δώσει όλα όσα στερήθηκε... Ή μήπως θα της 
στερήσει όλα όσα γι’ αυτήν ήταν δεδομένα;

Η Μαρλέν από μικρή είχε ό,τι ονειρευόταν, 
μέχρι που ερωτεύτηκε τον λάθος άνθρωπο. 
Μόνη, διωγμένη από την οικογένειά της, 
παίρνει τη ζωή στα χέρια της και ξεκινά από 
την αρχή. Πίσω από τη μάσκα της δυναμι-
κής γυναίκας όμως, κρύβεται ένα μυστικό 
που της έχει στιγματίσει τη ζωή και που αν 
αποκαλυφθεί, θα γκρεμίσει όλα όσα τόσα 
χρόνια έχτιζε... 

Δύο γυναίκες που μοχθούν για να τα 
καταφέρουν χωρίς να χάσουν τους 

εαυτούς τους. Δύο γυναίκες που 
ερωτεύονται τον λάθος άνθρωπο 

και περνούν ξυστά από την κατα-
στροφή. Δύο γυναίκες, που όταν 

τελικά εξιλεώνονται, πρέπει 
να πληρώσουν το τίμημα της 

αμαρτίας.

Η ευτυχία ποτέ δεν  
πορεύεται μόνη. Πάντα  
ακολουθεί το τίμημα  

που πρέπει να πληρώσεις  
γι’ αυτήν…
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9

«Ο παθιασμένος έρωτας τα υγρά βράδια του καλοκαι-
ριού υποβιβάστηκε σε ανύποπτο χρόνο στη μηχανι-
κή κίνηση του μισοσηκωμένου νυχτικού. Μετά ακο-
λούθησαν οι ατέρμονες νύχτες άγονης γραμμής, με 
σένα να κοιμάσαι τον ύπνο του δικαίου με την πλάτη 
γυρισμένη και μένα να μετράω τις ρωγμές της σχέσης 
μας στο ταβάνι. Βυθισμένη στην παθητική και παγε-
ρή αδράνειά μου αδυνατούσα να καταλάβω τι έφται-
ξε. Αφήσαμε τον χρόνο να μας παρασύρει στη λαίλα-
πα της συνήθειας. Αυτός ο “διάβολος” βρίσκεται στις 
λεπτομέρειες, αλλά εμείς δεν μπήκαμε ποτέ στον 
κόπο να τις ψάξουμε. Τη μια μέρα: “Σ’ αγαπώ”. Την 
επομένη: “Δεν σ’ αντέχω άλλο”. Αλυσιδωτές αντι-
δράσεις αμφιθυμίας. Κλάματα, υστερίες, συγγνώμες 
και το ίδιο έργο από την αρχή…»

Η Ευγενία έκλεισε το βιβλίο μ’ ένα πικρό χαμό-
γελο στα χείλη. Κανένας έρωτάς της δεν είχε κατα-
λήξει σε «αρένα μονομαχίας». Κάποιες στιγμές ζή-

© Άρια Σωκράτους / © ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΞΗ, Αθήνα 2018
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λευε αφόρητα ακόμα και τη δυστυχία των άλλων, 
μόνο και μόνο επειδή αυτή ήταν η ατυχής κατάληξη 
ενός φλογερού έρωτα. Ενός έρωτα δυνατού, ζωντα-
νού, ανεπανάληπτου. Είχε, όμως, το δικαίωμα αυτή 
να ονειρεύεται; Κάποιες στιγμές ένιωθε ένα ασήκωτο 
βάρος να καθηλώνει την αδιαμφισβήτητη νιότη της. 
Ήταν είκοσι χρόνων, όμως μέσα της ένιωθε άλλα 
τόσα χρόνια να βαραίνουν την πλάτη της.

Στριφογύρισε αργά στο κρεβάτι της και με μεγά-
λη δυσκολία αποφάσισε να σηκωθεί. Με κόπο γύρισε 
και κοίταξε το ρολόι που βρισκόταν στο μικρό λευ-
κό κομοδίνο δίπλα της. Επτά το πρωί, χαράματα για 
κάποιους, αργά γι’ αυτήν, αν λάμβανε υπόψη όλες 
τις δουλειές που είχε να κάνει κατά τη διάρκεια της 
μέρας. Αγαπούσε απίστευτα τη λογοτεχνία και προ-
τιμούσε να χάνει το πρωί μία ώρα από τον ύπνο της 
προκειμένου να διαβάζει τα αγαπημένα της βιβλία. 
Μπορεί να ήταν αφελές, αλλά πίστευε πως με αυτόν 
τον τρόπο θα ξεκινούσε μαγικά η μέρα της. 

«Αθεράπευτα αιθεροβάμων και ονειροπαρμένη», 
την αποκαλούσε η καλύτερή της φίλη και εκείνη 
κουνούσε το κεφάλι. Ήταν όμορφος ο δικός της κό-
σμος, γιατί να προσγειωθεί ανώμαλα σε μια πραγμα-
τικότητα που ούτε ήθελε ούτε της ταίριαζε;

Άρχισε να ντύνεται μηχανικά με ό,τι βρήκε μπρο-
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στά της, στην προκειμένη περίπτωση με ένα λαδί 
ζέρσεϊ φόρεμα που το είχε αγοράσει σε τιμή ευκαιρί-
ας στις εκπτώσεις. 

Μόλις βγήκε από το σπίτι άρχισε να τρέχει για να 
προλάβει το λεωφορείο, το οποίο για καλή της τύχη 
έφτασε στην ώρα του.

Στις οκτώ ακριβώς είχε τρίωρο μάθημα Αστικού 
Δικαίου με το στραβόξυλο τον Κέλογλου και δεν είχε 
καμία απολύτως διάθεση να υποστεί τις κατσάδες και 
το υποτιμητικό του βλέμμα που την έκανε να θέλει 
να εξαφανιστεί από προσώπου γης.

Ευτυχώς, ήταν φοιτήτρια με εξαιρετικές επιδό-
σεις και δεν υπήρχε περίπτωση να του δώσει την ευ-
χαρίστηση να την κόψει στο μάθημα. Ο καθηγητής 
έτρεφε ανεξήγητη αντιπάθεια προς το πρόσωπό της. 
Ο λόγος άγνωστος. Ίσως να έφταιγε το γεγονός ότι 
είχε μια ομορφιά που έκοβε την ανάσα. Δυο μεγάλα 
αμυγδαλωτά μάτια στο χρώμα του σμαραγδιού που τα 
πλαισίωναν σαν σταγόνες βροχής δύο ζευγάρια μα-
κριές και γυριστές βλεφαρίδες. Το αριστούργημα της 
φύσης, που στην περίπτωσή της ήταν άκρως γενναιό- 
δωρη, ολοκληρωνόταν με μια λευκή πορσελάνινη 
επιδερμίδα που μαζί με τα μάτια της ερχόταν σε τέ-
λεια αντίθεση με έναν χείμαρρο από μακριά κυματι-
στά εβένινα μαλλιά. 
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Η εμφάνισή της, όμως, για τον αυστηρό, εξηντα-
πεντάχρονο καθηγητή Αστικού Δικαίου ήταν το λι-
γότερο σκανδαλώδης και διαβολική και σίγουρα δεν 
άρμοζε σε μια τόσο σοβαρή και απαιτητική επιστήμη, 
όπως η νομική. 

Κοίταξε το ρολόι της και η ώρα ήταν 7.50. Ευτυ-
χώς είχε φτάσει. Σήμερα προμηνυόταν σωστός μα-
ραθώνιος. Μόλις που θα προλάβαινε να πάρει μια 
ανάσα μετά το μάθημα. Έπρεπε να τρέξει στην πλα-
τεία Κολωνακίου, η βάρδιά της στο καφέ-εστιατόριο 
«Ήφαιστος» ξεκινούσε στις δώδεκα το μεσημέρι και 
τελείωνε στις επτά το απόγευμα. Δύο χρόνια τώρα, 
από τότε που ξεκίνησε τις σπουδές της στη Νομική, 
εργαζόταν εκεί και σε γενικές γραμμές ήταν ευχαρι-
στημένη από το μεροκάματο, αν και η συγκεκριμένη 
δουλειά ήταν πραγματικά εξουθενωτική.

Το καφε-εστιατόριο βρισκόταν ακριβώς στο κέ-
ντρο της Πατριάρχου Ιωακείμ και αποτελούσε το 
σημείο συνάντησης της εκλεκτής υψηλής κοινωνί-
ας της Αθήνας, καθώς και των πιο τρανταχτών ονο-
μάτων από τον χώρο του θεάματος. Φυσικά αρκετές 
φορές δήλωναν παρούσες ανερχόμενες σταρλετίτσες 
που, με μοναδικό προσόν ένα ζευγάρι καλλίγραμμα 
πόδια, συνόδευαν τους «μεγιστάνες» της επιχειρη-
ματικής ζωής της Ελλάδας και όχι μόνο, έχοντας ως 
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απώτερο στόχο την ευγενή χορηγία τους για την 
«αξιοκρατική» άνοδό τους στον χώρο της σόουμπιζ.

Το τοπίο στην Ελλάδα της μεγάλης κρίσης, των 
αντίξοων συνθηκών και της κρατικής παθογένειας 
είχε αλλάξει αισθητά. Δεν ήταν μάλιστα λίγες οι φο-
ρές που οι υπάλληλοι της καφετέριας έτρεμαν πως 
από μέρα σε μέρα θα βρίσκονταν χωρίς δουλειά με 
απλήρωτους λογαριασμούς και χωρίς μια σίγουρη 
στέγη πάνω από το κεφάλι τους. Καθημερινά έκαναν 
τον σταυρό τους που είχαν ακόμα εργασία και ο κίνδυ-
νος να βρεθούν στον δρόμο μετατοπιζόταν χρονικά.

Φτάνοντας στον προορισμό της έριξε ξανά μια 
φευγαλέα ματιά στο ρολόι της και μπήκε αγχωμένη 
στο αμφιθέατρο. Στο βάθος εντόπισε τη Λίζα, τη συμ-
φοιτήτρια και πιο στενή της φίλη. Κάπως ανακουφι-
σμένη που έβλεπε ένα γνώριμο και συνάμα τόσο αγα-
πημένο πρόσωπο, κατευθύνθηκε προς το μέρος της. 

«Καλημέρα όμορφη! Πολύ πρωινή σήμερα. Ποιος 
φούρνος γκρεμίστηκε;» την πείραξε η φίλη της.

«Λιζάκι να χαρείς. Αν με πιάσεις από τη μύτη 
σκάω σήμερα. Είμαι ήδη κουρασμένη και η μέρα μου 
δεν έχει καν ξεκινήσει!» της απάντησε η Ευγενία πε-
τώντας την τσάντα της στο διπλανό κάθισμα. «Επίσης 
σε περίπτωση που το έχεις ξεχάσει έχουμε μάθημα με 
τον Κέλογλου». 
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«Άστον αυτόν τώρα και ας μιλήσουμε για κάτι πιο 
ευχάριστο. Είσαι μέσα για απόψε; Θα περάσει ο Χά-
ρης μ’ έναν φίλο του να μας πάει για φαγητό και μετά 
για κανένα μπουζούκι. Τι λες;»

«Λέω ότι παλάβωσες, αυτό λέω. Ξεχνάς μου φαί-
νεται ότι δουλεύω αμέσως μετά από το μάθημα; Άσε 
που είμαι και πρωινή αύριο! Να διαλυθώ θες;»

«Αμάν πόσο γκρινιάρα είσαι ρε παιδάκι μου! Δια- 
σκέδασε και λίγο! Τα χρόνια περνάνε και εσύ δεν 
κάνεις τίποτα. Έχεις γεροντοκοριάσει. Όλο σχολή, 
δουλειά, σπίτι είσαι! Η κοινωνική ζωή μιας πενηντά-
ρας έχει πιο πολύ ζουμί από τη δική σου! Έλεος!»

«Όποιος είναι έξω απ’ τον χορό πολλά τραγού-
δια ξέρει Λιζάκι. Μιλάς εσύ εκ του ασφαλούς επει-
δή κάθε μήνα λαμβάνεις ένα διόλου ευκαταφρόνητο 
ποσό από τον μπαμπά για τις εξόδους και τα λούσα 
σου. Ρωτάς και εμένα πώς τα βγάζω πέρα που ξερο-
σταλιάζω από το πρωί μέχρι το βράδυ και έχω τον 
κάθε κομπλεξικό να βγάζει τα νεύρα του πάνω μου; 
Μία ότι το φιλέ μινιόν δεν είναι τόσο μαλακό όσο 
χθες, μία ότι άλλαξαν γνώμη και δε θέλουν ζάχαρη 
στον καφέ και ένας Θεός ξέρει τι άλλο!»

Η Λίζα καταλαβαίνοντας ότι πάτησε στην ευαί-
σθητη χορδή της, την αγκάλιασε στοργικά και χαϊ-
δεύοντάς της τα μαλλιά είπε: «Έλα βρε κουτό που 
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ό,τι πούμε το παίρνεις τοις μετρητοίς και τσαντίζε-
σαι… Αφού ξέρεις πόσο σ’ αγαπάω και πόσο θέλω το 
καλό σου. Ο φίλος του Χάρη, ο Πάνος, που θα έρθει 
απόψε είναι και γαμώ τα παιδιά. Όχι σαν τον άλλο 
τον μαμούχαλο που σε ταλαιπωρούσε έξι μήνες, ήταν 
και παντρεμένος με παιδιά και σου το ’κρυβε και στο 
τέλος καθάρισε η γυναίκα του και αυτός κατάπιε το 
εξαφανιζόλ!»

Η Ευγενία άφησε έναν βαθύ αναστεναγμό στη θύμη-
ση του Δημήτρη. Γνωρίστηκαν πριν από έναν χρόνο 
στο εστιατόριο που δούλευε, όταν εκείνος είχε πάει 
για επαγγελματικό δείπνο με κάποιους πελάτες του. 
Την είχε προσέξει από την πρώτη στιγμή που πάτη-
σε το πόδι του στο μαγαζί και το βλέμμα του ακολου-
θούσε κάθε της κίνηση. 

Εκείνη είχε εντυπωσιαστεί από τα μάτια του, τόσο 
μαύρα και διεισδυτικά που την έκαναν να χάσει την 
ισορροπία της με αποτέλεσμα να αδειάσει όλο το πε-
ριεχόμενο του δίσκου στο πανάκριβο κοστούμι του. 
Ο μετρ πετάχτηκε δίπλα της σαν ελατήριο και την 
κατακεραύνωσε με τη δολοφονική του ματιά αρχίζο-
ντας ένα κήρυγμα περί απροσεξίας, μη επαγγελματι-
κής συμπεριφοράς και αδεξιότητας για να καταλήξει 
στο τέλος στην απόλυσή της. Η Ευγενία είχε μαρ-
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μαρώσει προσπαθώντας να συνειδητοποιήσει τι είχε 
συμβεί.

«Να τα μαζέψεις αυτήν τη στιγμή και να εξαφανι-
στείς από ’δω. Μη σε ξαναδώ στα μάτια μου. Ακούς 
τι σου λέω;»

Τότε ακούστηκε μια δυνατή αντρική φωνή να 
λέει: «Προσέξτε πώς μιλάτε στη δεσποινίδα κύριε. 
Δικό μου ήταν το λάθος. Έσπρωξα κατά λάθος με τον 
αγκώνα μου τον δίσκο με τα φαγητά την ώρα που 
σερβίριζε και, όπως βλέπετε, δεν ήθελε και πολύ να 
γίνει το κακό».

Η Ευγενία γύρισε προς το μέρος του από μηχα-
νής θεού της μ’ ένα βλέμμα γεμάτο ευγνωμοσύνη και 
ανακούφιση. Κάποιος άλλος στη θέση του όχι μόνο 
δε θα την υποστήριζε, αλλά θα απαιτούσε την άμεση 
απόλυσή της.

«Με συγχωρείτε, κύριε, αν η συμπεριφορά μου 
ήταν κάπως απότομη και ύψωσα λίγο περισσότερο 
απ’ όσο θα πρεπε τον τόνο της φωνής μου, αλλά δε 
γνώριζα τι ακριβώς είχε συμβεί», είπε με απολογητι-
κό ύφος ο μετρ και απομακρύνθηκε από το τραπέζι.

«Ηρέμησε κορίτσι μου. Όλα είναι εντάξει. Μη σε 
απασχολεί. Παρεμπιμπτόντως δε συστηθήκαμε. Με 
λένε Δημήτρη. Δημήτρη Βρεττό», της είπε μ’ ένα 
γλυκό χαμόγελο. 
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Σαστισμένη ακόμα από το γεγονός, η Ευγενία με 
το ζόρι κατάφερε να ψελλίσει ένα «χαίρω πολύ», μέ-
νοντας ακόμη ακίνητη στο ίδιο σημείο.

«Θα μου πεις το όνομά σου; Ή μήπως προτιμάς 
να μαντέψω τι είδους όνομα ταιριάζει σε μια γυναίκα 
σαν και σένα;»

«Με συγχωρείτε... Ξεχάστηκα. Ευγενία Μαρνέ-
ρου. Και πάλι χάρηκα και χίλια συγγνώμη για την 
αδεξιότητά μου. Ξέρετε, είναι η πρώτη φορά που μου 
συνέβη και...»

«Ακόμα το σκέφτεσαι; Και σε παρακαλώ πολύ να 
μη μου ξαναμιλήσεις στον πληθυντικό. Με κάνεις 
και αισθάνομαι γέρος! Και δεν είμαι ούτε σαράντα 
ετών ακόμα!»

Η Ευγενία ένιωσε να χάνει τη γη κάτω από τα 
πόδια της και αυτήν τη φορά δεν ήταν από φόβο, 
αλλά από την επιρροή που ασκούσε πάνω της η 
ακαταμάχητη γοητεία του. Όταν χαμογελούσε αυ-
τός ο άνθρωπος έμοιαζε με ζεν πρεμιέ αμερικάνικης 
ταινίας.

Εκείνη τη μέρα ακολούθησαν πολλές άλλες που 
έγιναν βδομάδες, μήνες. Μια εποχή που έμοιαζε με 
αιώνιο όνειρο. Βόλτες στην παραλία το ηλιοβασίλε-
μα, ρομαντικά δείπνα υπό το φως των κεριών στα πιο 
απίθανα μέρη, μικρές αποδράσεις στη Τζια, στη Σίφ-
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νο και στη Μύκονο, ταξίδια αστραπή στη Ρώμη και 
στο Λονδίνο.

Η Ευγενία είχε βυθιστεί στη νιρβάνα αυτής της 
γλυκιάς ευτυχίας που επισκέπτεται τον άνθρωπο 
ελάχιστες φορές στη ζωή του και σαν άλλη Κίρκη 
τον μεταμορφώνει και τον βοηθά να ξεχάσει τη ρου-
τινιάρικη ζωή του. Η διαφορά είναι πως στην κα-
θημερινότητα η επίδραση των «μαγικών βοτάνων» 
εξουδετερώνεται πολύ γρήγορα και η Ευγενία δεν 
αποτελούσε την εξαίρεση του κανόνα. Το χαστούκι 
της ανώμαλης προσγείωσής της στην πραγματικότη-
τα το ένιωσε πιο ηχηρό από ποτέ μία Τρίτη βράδυ, 
έξι μήνες μετά.

Η μητέρα της, η οποία είχε καταγωγή από τη 
Σμύρνη, συνήθιζε να της λέει να προσέχει τις Τρίτες, 
επειδή στον τόπο της πίστευαν πως η συγκεκριμένη 
μέρα έχει μια κακιά ώρα. Η Ευγενία δεν μπορούσε να 
συγκρατήσει το γέλιο της κάθε φορά που της έκανε 
αναφορά σε αυτές τις δεισιδαιμονίες!

Είχε μόλις γυρίσει από ένα δείπνο με τον καλό 
της σ’ ένα από τα καλύτερα εστιατόρια της πρωτεύ-
ουσας, το οποίο διακρινόταν για τον αφαιρετικό μο-
ντερνισμό του και την υπέροχη γιαπωνέζικη κουζίνα 
του. Απορροφημένη στις σκέψεις της για το όμορφο 
βράδυ και κάνοντας σχέδια για την επόμενη μέρα, 
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αρχικά ούτε έδωσε σημασία στον ενοχλητικό και πα-
ρατεταμένο ήχο του τηλεφώνου που χτυπούσε. Η 
μητέρα της, όμως, που το άκουσε, της είπε ότι κάποια 
φίλη της θέλει να της μιλήσει.

«Η κυρία Ευγενία Μαρνέρου;» ακούστηκε μια ψυ-
χρή γυναικεία φωνή.

«Η ίδια. Ποιος είναι παρακαλώ;»
«Μαρίνα Βρεττού. Η σύζυγος του Δημήτρη Βρετ-

τού. Φαντάζομαι πως δε σας είναι καθόλου άγνωστο 
το όνομα». 

Το ακουστικό γλίστρησε απότομα από τα χέρια 
της. Οι μύες του προσώπου της συσπάστηκαν σε μια 
γκριμάτσα πόνου και η αναπνοή της έβγαινε με πολύ 
μεγάλη δυσκολία από το στήθος της. Παρ’ όλα αυτά 
κατόρθωσε να σταθεί όρθια στα πόδια της και να το 
σηκώσει ξανά.

«Το ξέρω πώς δε σου έχει πει ότι είναι παντρεμέ-
νος και έχει δύο παιδιά, επτά και πέντε ετών. Ούτε 
φαντάζομαι να σου έχει πει ότι τα χρήματα που δια- 
τυμπανίζει πως έχει, είναι δικά μου και της οικογέ-
νειάς μου. Μη νομίζεις πως είναι τόσο βλάκας να τα 
θυσιάσει όλα αυτά για μια σχέση μερικών βδομάδων, 
που δεν είναι βέβαια η πρώτη ούτε και η μοναδική. 
Αποφάσισα να παρέμβω, επειδή ο αγαπητός μου σύ-
ζυγος έχει αποθρασυνθεί εντελώς μαζί σου και μας 
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συζητάει ο κύκλος μας. Περιττό να σου πω να μην 
τολμήσεις να εμφανιστείς ξανά στον δρόμο του, επει-
δή θα με βρεις μπροστά σου και πίστεψέ με θα μετα-
νιώσεις την ώρα και τη στιγμή που γεννήθηκες. Συ-
νεννοηθήκαμε;»

Η Ευγενία ένιωσε ένα κύμα οργής να την κυρι-
εύει και να την ωθεί να θρυμματίσει όλα τα συμπαγή 
αντικείμενα που βρίσκονταν στο σπίτι της. Κατάφε-
ρε, όμως, να ανακτήσει την αυτοκυριαρχία της.

«Μην ανησυχείτε κυρία Βρεττού και ο σύζυγος 
σας είναι πλέον παρελθόν για μένα. Για την ακρίβεια 
δεν υπήρξε ποτέ. Και θα σας παρακαλούσα να ξεχά-
σετε την ύπαρξή μου, όπως θα ξεχάσω και εγώ τη δι-
κιά σας. Καλό σας βράδυ». 
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