
   Ήταν Τετάρτη και ο αρχηγός με είχε στείλει στην κρεαταγορά του 
Πειραιά για να ξεκινήσει η αποστολή. Ο Χ125 βρισκόταν έξω από το μαγαζί 
του και εγώ απλά τον παρατηρούσα… Το βλέμμα του ήταν ψυχρό και τον 

έλουζε κρύος ιδρώτας. Ήμουν σίγουρος πια ότι αυτός ήταν, αλλά γιατί είχε 
έρθει εδώ, τι έκανε; Έπρεπε να βρω την κατάλληλη στιγμή και να τον 

παγιδεύσω, χωρίς φυσικά να καταλάβει κανείς τίποτα…    

    Ξαφνικά τον πλησιάζει ένα μικρό παιδάκι φωνάζοντάς τον μπαμπά. Η 
καρδιά μου κόπηκε στα δύο.. ήμουν σε αδιέξοδο. Ο νόμος για το ότι οι 

άνθρωποι του κύκλου μας δεν πρέπει να έχουν οικογένεια είναι 
απαράβατος, εκείνος γιατί έχει; Θυμήθηκα τον εαυτό μου και 

στεναχωρήθηκα ακόμη πιο πολύ. Όταν ήμουν μικρός, είχε συμβεί το ίδιο 
πράγμα.  

 

«Η αποστολή του Χ125» 
 



Ο στόχος εκείνης της αποστολής ήταν ο πατέρας μου και φυσικά 

δολοφονήθηκε μπροστά στα ίδια μου τα μάτια. Ο αρχηγός όμως 

ήταν ξεκάθαρος και εγώ πρέπει να τον εκτελέσω. Όσο σκεφτόμουν 

αυτά ο Χ125 άρχισε να απομακρύνεται με το γιό του.. άρχισα 

αμέσως να τον ακολουθώ. Το είχα πάρει απόφαση, η δουλειά μου 

είναι, αυτό που με κρατάει ζωντανό όσο κι’ αν φαίνεται άθλια σε 

κάποιους όλους. Δεν είμαι ακριβώς δολοφόνος απλά ορισμένες 

φορές δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Βγάζω το όπλο και πυροβολώ 

στον αέρα. Είμαι δειλός, πολλές φορές κλαίω κοιτώντας τον 

ουρανό και καταριέμαι την ώρα και την στιγμή που ήρθα σε αυτή 

την ζωή για να αφαιρώ άλλες. 



Ήταν νύχτα όταν επέστρεψα στο σπίτι ,ούτε ανάσα ακουγόταν... 
κι έτσι κύλησε η νύχτα. Τέσσερις μέρες τώρα δεν ακούγεται 

φωνή, μόνο το ουρλιαχτό μου αντηχεί μερικά βράδια στα αυτιά 
των γειτόνων. Το σπίτι μοιάζει άδειο, μόνο τα μάτια του ,που με 
κοιτούν μέσα από την οικογενειακή μας φωτογραφία, φωτίζουν 

το σκοτεινό μας διώροφο. 
    Ήταν η αγαπημένη μας οικογενειακή φωτογραφία. Θυμάμαι 

είχε τραβηχτεί χειμώνα στο καινούριο κρεοπωλείο που είχε 
αρχίσει τότε να εργάζεται. Μέσα σε μια εβδομάδα, από την ημέρα 

που άνοιξε, απέκτησε τεράστια φήμη . Σε καθημερινή βάση, οι 
κάτοικοι των γειτονικών σπιτιών αγόραζαν όλα τα εκλεκτά 

προϊόντα που τους παρείχαμε ¨ζήτημα θα ήταν αν απέμενε το 
μισό εμπόρευμα. Η συνήθεια όμως αυτή σταμάτησε σε λιγότερο 

από ένα μήνα. 

«Γιατί θάνατος;» 



Ένα ακόμα χειμωνιάτικο απόγευμα περνούσε στη δουλειά του ,όμως η περιοχή 
ήταν σχεδόν ερημωμένη, μόνο φωνές μικρών παιδιών ακούγονταν από την 
απέναντι πλατεία. Ακόμη και το καφενείο της γειτονίας ήταν σχεδόν άδειο, 

μόνο δυο περίεργοι μεσήλικες ψιθύριζαν μερικές κουβέντες πότε ,πότε. 
Αποφάσισε ,λοιπόν, να γυρίσει νωρίτερα σπίτι ,μιας και ο ήλιος σε λίγο θα έδυε. 

Ζήτημα ήταν αν πρόλαβε να πάρει μια ανάσα ,αφού σε δευτερόλεπτα 
πετάχτηκαν εμπρός του οι δυο μεσήλικες του καφενείου και πριν προλάβει να 

τους ρωτήσει τι θα ήθελαν εκείνοι απάντησαν με έναν πυροβολισμό στο μέτωπο 
του. 

Σε μια ώρα περίπου είχαν μαζευτεί γνωστοί και άγνωστοι έξω από το μαγαζί για 
να δουν, να μάθουν κι εκείνοι τι συνέβη. Ανάμεσά τους ήμουν κι εγώ. Όμως 
φωνή δεν άκουγα… ήμουν βυθισμένη στις σκέψεις μου. Τα μάτια μου τούς 

έβλεπαν θολά μεσ’ απ’ τα δάκρυα μου. Και τότε φώναξα μέσα μου: «Ο θάνατος 
είναι σίγουρος, η ώρα του δεν είναι σίγουρη». Μετά δε θυμάμαι τι απέγιναν όλοι 

εκείνοι ¨και ούτε θέλω να θυμάμαι. Έχει περάσει αρκετή ώρα που επέστρεψα 
σπίτι. Νιώθω εξαντλημένη πλέον. Ίσως να χρειάζομαι λίγη παραπάνω  

ξεκούραση. Ίσως  ένας αιώνιος ύπνος να αξίζει περισσότερο από μια ανεπαρκή 
ζωή. Ίσως τα μάτια να αξίζει να κλείσουν όταν αντικρίζουν ανούσιες εικόνες και 

αδιάφορους ανθρώπους. 
 

 



   Αφού τώρα πια έχω εκτελέσει το χρέος προς τον αδερφό μου. 
Νιώθω ελεύθερος παρόλο που είμαι πίσω από αυτά τα απαίσια 
κάγκελα της φυλακής . Μπορεί να έχουν περάσει χρόνια, αλλά 
ακόμα θυμάμαι τον αδερφό μου να ξεψυχάει στα χέρια μου κι όλα 
αυτά γι αυτήν τραγική βεντέτα … 
   Όλα άρχισαν στις 11 Μαρτίου του 1969 ,που ήρθε αυτή στο χωριό 
μας, στην  Κάτω Βρυσούλα. Ήμουν στον κρεοπωλείο μαζί με τον 
αδερφό μου , τον Ορέστη . Όταν ξαφνικά πέρασε αυτή η 
καταραμένη γυναίκα , που ακούει στο όνομα Ζωή … Ήταν όμορφη 
, δεν λέω , όμως δεν ήξερε τι εστί αγάπη . Κι αυτός ο αδερφός μου: 

πού πήγε και έμπλεξε; Πώς μπόρεσε να ερωτευτεί με την κόρη του 
χρόνιου εχθρού μας που σκότωσε τον πατέρα μας ;  

«Η ΒΕΝΤΕΤΑ» 



   Ανάθεμα την ώρα και την στιγμή που γνωρίστηκαν επειδή δούλεψε αυτή 
στο απέναντι κρεοπωλείο . Έβλεπαν  ο ένας τον άλλον κάθε μέρα , κανείς 
όμως δεν είχε το θάρρος να μιλήσει . Ώσπου μια νύχτα της μίλησε, καθώς 
εκείνη κλείδωνε την πόρτα του απέναντι κρεοπωλείου . 
   Αποφάσισαν να πάνε μια βόλτα οι δυο τους να μιλήσουν .Εγώ τους 
παρακολουθούσα μήπως συμβεί τίποτα κακό . Τότε όμως την είδε ο 
πατέρας της , εκείνος πανικοβλήθηκε και σκότωσε τον Ορέστη , έτρεξα να 
τον σώσω όμως δεν πρόλαβα… Τρελάθηκα , ένιωσα πως  έχασα τα πάντα… 
   Δεν ήθελα να τους κυνηγήσω εκείνη τη στιγμή όμως ορκίστηκα στο νεκρό 
μου αδερφό ότι θα πάρω εκδίκηση . Αφού έγινε η κηδεία , έψαξα να τους 
βρω κ εκείνη και αυτόν τον άκαρδο άντρα που μου στέρησε τον μικρό μου 
αδερφό . Για μέρες τους αναζητούσα , ήταν άφαντοι , εγώ όμως μέχρι τα 
έγκατα της γης θα έφτανα για να πάρω την εκδίκηση μου.  
   Για το κακό του , η τύχη ήταν  με το δικό μου μέρος . Τον βρήκα κρυμμένο στο 
δάσος σε μια καλύβα, η Ζωή έλειπε.  



Μπήκα κρυφά, δεν έκανα καθόλου φασαρία, πήγα μπροστά από το 
κρεβάτι που κοιμόταν και τότε έσπασα επίτηδες ένα ποτήρι  του 
όρμησα και πριν τον πνίξω με τα ιδία μου τα χεριά του είπα αυτό για 
τον Ορέστη .Το μονό που μου είπε είναι  μην πειράξεις την Ζώη… 
Αφού τελείωσα μαζί του , αποφάσισα να γυρίσω σπίτι μου και να τα 
ξεχάσω όλα .Στο δρόμο για το σπίτι με είδε η Ζωή , έτρεξε στην 
αγκαλιά μου και μου ζήτησε συγνώμη για τον Ορέστη . Η καρδιά μου 
έσπασε γιατί ήδη είχα κάνει κι εγώ το ίδιο λάθος με τον πατέρα της . 
Μόλις είδα τα θλιμμένα της μάτια κατάλαβα πως η εκδίκηση ήταν 
λάθος … Το κρεοπωλείο τους έκλεισε κι εγώ παραδόθηκα από μόνος 
μου στην αστυνομία , καθώς πίστευα πως ήταν το σωστό . 
Απ’ ό,τι έμαθα εκείνη ήταν μόνη της και αυτοκτόνησε , αφού δεν 
ένιωθε μοναξιά παρόλο που τα αδέρφια της την στήριζαν. 



   Ήτανε 19 Σεπτεμβρίου του 1993, την θυμότανε χαρακτηριστικά 
αυτήν την ημερομηνία, λες και ήτανε μόλις χθες. Ο Ορέστης 
έκανε τα Σαββατιάτικα ψώνια του στο παντοπωλείο της 
γειτονιάς του. Δεν θα έπαιρνε πολλά. Ούτως ή άλλως πόσα 
μπορεί να πάρει ένας εργένης που με το στανιό τα έβγαζε πέρα; 
Λίγο ψωμί, λίγες ντομάτες και αγγούρια, ένα κοτόπουλο, λίγες 
πατάτες και ένα καραφάκι ούζο. 
   Αναστέναξε, είχε υπερβολικά πολύ κόσμο και εκείνος δεν είχε 
τελειώσει ακόμα όλες του τις υποχρεώσεις. Έπρεπε να περάσει 
και από την άρρωστη μητέρα του, δεν θα ζούσε για πολύ ακόμη η 
συφοριασμένη και ήθελε να είναι κοντά της στα τελευταία της. 
Αλλά και να μην ήθελε η γριά γκρίνιαζε και τον ζήταγε. Αυτά 
σκεφτόταν όταν έπεσε πάνω σε εκείνη την γυναίκα. Εκείνη τα 
έχασε για λίγο και όσα ήτανε περασμένα στο αριστερό της χέρι 
έπεσαν και αγκάλιασαν το πάτωμα.  

«Μια Ματιά»  



Για καλή τους τύχη δεν έγινε σοβαρή ζημιά και ο Ορέστης παρατώντας το 
καλάθι με τα ψώνια του, έτρεξε να μαζέψει τα πεσμένα.  
   «Με συγχωρείτε δεσποινίς, ξέρετε ήμουν λιγάκι αφηρημένος. Χίλια 
συγγνώμη» είπε ο Ορέστης που ήτανε ακόμη πεσμένος στο πάτωμα και 
μάζευε. «Δεν πειράζει! Συμβαίνουν αυτά» απάντησε η γυναίκα και τα 
λόγια της ήχησαν σαν γλυκιά μελωδία στα αυτιά του.  
   Ο Ορέστης γύρισε μαγεμένος και αντίκρισε την γυναίκα. Δεν μπορούσε 
να πιστέψει στα μάτια του. Η γυναίκα ήτανε μέτριου αναστήματος, με 
καστανά κατσαρά μαλλιά που αγκάλιαζαν τους γυμνούς ώμους της και 
ταίριαζαν υπέροχα με τα καταπράσινα αμυγδαλωτά της ματιά. Το κορμί 
της τόσο λεπτό που φάνταζε αδύναμο. 
   Ο άντρας είχε μπροστά του μια καλλονή, μια νεράιδα. «Νιώθω πολύ 
άσχημα, δεσποινίς. Δεν ξέρω πως το έπαθα και αφαιρέθηκα έτσι. Αφήστε 
με να επανορθώσω...» ο άντρας σταμάτησε για μια στιγμή «Τι θα λέγατε 
να σας κέρναγα έναν καφέ; » είπε και τα μάτια του έλαμψαν. Μα τι έκανε; 
Έπρεπε να πάει στην μάνα του, ήταν βαριά άρρωστη και μόνη της. Το 
έφερε από ‘δω, το έφερε από ‘κει, η γυναίκα τελικά δέχθηκε και μια 
βδομάδα αργότερα έπιναν τον καφέ τους σε ένα μαγαζί στην πλατεία 
κοντά στην γειτονιά του.  



 Εντομεταξύ η εβδομάδα για τον Ορέστη πέρασε βασανιστικά 
Στο κρεοπωλείο όπου εργάζονταν ζήτημα ήταν αν πουλήθηκαν πάνω 
από 25 κιλά κρέατα Και ο εργοδότης του, όντας μίζερος και τσιγκούνης, 
γκρίνιαζε ολημερίς και πλήρωσε την εβδομάδα εργασίας του Ορέστη ίσα 
με το μεροκάματο μιας μέρας.  
   «Τι δουλειά κάνετε είπατε;» ρώτησε με φανερό ενδιαφέρον η γυναίκα. 
«Είμαι κρεοπώλης σε μια γειτονιά του Πειραιά. Και σε παρακαλώ, μίλα 
μου στον ενικό» «Μάλιστα..» η γυναίκα έκανε μια παύση και χαμήλωσε 
το βλέμμα της, ήτανε ξεκάθαρο πως κάτι την είχε προβληματίσει. Ο 
Ορέστης προβληματίστηκε και ο ίδιος. Είχε πει κάτι λάθος; Δεν της 
άρεσε το επάγγελμα του; Ή μήπως δεν ήθελε να του μιλάει στον ενικό 
επειδή της έριχνε κάποια χρονάκια; Οι σκέψεις του όμως έμειναν 
μετέωρες και η γυναίκα διέλυσε την σιωπή και την αμηχανία που είχε 
δημιουργήσει πριν από λίγες στιγμές. «Πολύ ωραία» είπε και 
χαμογέλασε. «Εσύ όμως δε μου είπες τι δουλειά κάνεις» «Είμαι 
υπεύθυνη σε ένα μαγαζί. Μαζεύω κόσμο, φτιάχνω αφίσες και επιβλέπω 
ώστε να κυλούν όλα ομαλά» «Θα ‘θελα πολύ να έρθω στο μαγαζί σου 
Φαίη» «Χαχα.. Ε, όχι και δικό μου το μαγαζί.  



Να έρθεις όποτε θες, είμαι σίγουρη πως θα σου αρέσει» απάντησε η 
γυναίκα και χαμογέλασε έντονα, τόσο έντονα που το χαμόγελο της 
κόντεψε να φτάσει στα αυτιά της.  
   Δεν πρόλαβε να περάσει μια εβδομάδα και ο Ορέστης είχε πάει ήδη 
δύο φορές στο μαγαζί όπου εργαζόταν η Φαίη. Το μέρος βρισκότανε 
κάπου στο κέντρο της Αθήνας, την οδό δεν την είχε συγκρατήσει όμως 
θυμόταν βήμα βήμα πως να πάει από την πλατεία Μοναστηράκι.Η 
Φαίη που πια είχε αποκτήσει φοβερή οικειότητα μαζί του, του ‘λεγε 
και του ξανά ‘λεγε την οδό εκείνος όμως αδυνατούσε να την 
αποστηθίσει. Το μέρος ήταν διώροφο, όμως το μαγαζί δούλευε μόνο 
στον πρώτο και το δεύτερο χρησιμοποιούταν ως αποθήκη. Το μαγαζί 
ήτανε ευρύχωρο και καλοδιατηρημένο. Οι τοίχοι ήτανε βαμμένοι στο 
έντονο μπλε και πάνω τους ήταν παντού κρεμασμένα ρολόγια, μεγάλα 
και μικρά, άλλα πιο παλιά και άλλα πιο καινούργια, αλλά  
τοποθετημένα ψιλά και άλλα χαμηλά. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα 
που τράβηξε την προσοχή του Ορέστη στο μέρος και το αγάπησε 
κατευθείαν, αφενός λόγω της ιδιαίτερης διακόσμησης του και 
αφετέρου λόγω της Φαίης. 
 



Οι μέρες κύλησαν πολύ γρήγορα και έγιναν εβδομάδες και ύστερα 
μήνες. Η σχέση μεταξύ της Φαίης και του Ορέστη άνθιζε και απο 
μπουμπούκι γινόταν ένα όμορφο λουλούδι. Κόντρες μεταξύ τους δεν 
υπήρχαν, ούτε τσακωμοί και αν ποτέ τσακώθηκαν θα ήταν από 
παρεξήγηση και πάνω από μία ώρα ποτέ δεν διαρκούσε. Ο Ορέστης 
πέταγε στα ουράνια, δεν τον ενδιέφερε το χαμηλό του εισόδημα, ούτε η 
άρρωστη μάνα του, αρκεί να ήταν κοντά στη Φαίη που τον γέμιζε 
πλήρως και δεν μπορούσε λεπτό μακριά της. Αλλά και εκείνη δεν έχανε 
ευκαιρία να του δείχνει και να του λέει πόσο τον αγαπάει και τον 
νοιάζεται, αφού τον γέμιζε συνέχεια με δώρα. Τα σαββατοκύριακα τα 
πέρναγαν παρέα, κάθε Παρασκευή μετά το κλείσιμο του μαγαζιού η 
Φαίη πήγαινε σπίτι του Ορέστη και έμενε εκεί μέχρι Κυριακή αργά το 
βράδυ. Όμως και τις καθημερινές που τους έχανες που τους έβρισκες 
να είναι μαζί στον ίδιο χώρο,μιας και ο Ορέστης είχε κάνει το μαγαζί της 
δεύτερο σπίτι του, που λέει ο λόγος. Πέρασαν έτσι δύο χρόνια. Ο 
Ορέστης είχε παραμελήσει την μητέρα του και η δύστυχη κρατιόταν με 
το ζόρι στη ζωή. Πρέπει να κόντευαν Χριστούγεννα όταν τελικά 
απεβίωσε, της έκανε μια σωστή κηδεία με όλες τις απαραίτητες τιμές.  



Εκείνος σαν να έπεσε λιγάκι εκείνη την μέρα, εντάξει μπορεί να την 
είχε παραμελήσει τον τελευταίο καιρό όμως παρέμενε αίμα του. Η 
Φαίη είχε κάτι υποχρεώσεις και δεν κατάφερε να έρθει,όμως ο 
καλύτερος του φίλος αλλά και συνάδελφός του Κώστας παρέστη 
στην κηδεία μέχρι το τέλος. Η ώρα είχε περάσει και εκείνοι 
καθόντουσαν ακόμη στο καφενέ διπλά στο νεκροταφείο, είχανε μείνει 
μόνοι τους. «Η Φαίη πως και δεν ήρθε;» είπε ο Κώστας φανερά 
προβληματισμένος. «Είχε κάποιες σοβαρές υποχρεώσεις. Ποιες 
ήτανε αυτές μην με ρωτήσεις, ξέρεις πως ποτέ δεν κάνω τέτοιες 
ερωτήσεις» «Δεν θα σε ρωτήσω.. Αλλά να, μου φαίνεται περίεργο, 
δυο χρόνια είστε μαζί να μην έρθει στην κηδεία της μάνας σου;» «Της 
έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, κι για να μην έρθει σήμερα σημαίνει πως 
ήτανε κάτι σοβαρό, την ξέρω εγώ τη Φαίη. Δεν αποφεύγει έτσι τόσο 
σημαντικά ζητήματα» «Για να το λες εσύ φίλε μου.. Κάτι θα ξέρεις..» 
είπε ο Κώστας και το βλέμμα του σαν να σκοτείνιασε. Την επόμενη 
μέρα, ο Ορέστης ένιωσε την ανάγκη να επισκεφτεί τη Φαίη, λόγω της 
απουσίας της από τα χθεσινά. Περνόντας έξω από το μαγαζί δεν 
αντίκρυσε κανένα πελάτη ούτε εργαζόμενο.  



Αφού σκέφτηκε λιγάκι, συνειδητοποίησε ότι ήταν καθημερινή και το 
μαγαζί έπρεπε να σφύζει από κόσμο. Αναστουμπώθηκε και 
αποφασισμένος μπήκε στο μαγαζί, η απουσία της Φαίης ήταν διακριτή. 
Σαν να ξαφνιάστηκε και αμέσως άρχισε να την αναζητά στο χώρο, 
έφτασε ως τη μικρή πόρτα της αποθηκούλας, όπου άκουσε ψιθύρους. 
Διστακτικά άνοιξε την πόρτα ,έκανε λίγα βήματα και αναστατώθηκε με 
το θέαμα. Η γυναικεία φιγούρα μαζί με άλλους 4 άντρες ήταν γύρω από 
ένα πράσινο τραπέζι και πάνω του ήταν σκορπισμένα χαρτιά και πολλά 
χρήματα. Αμέσως ο Ορέστης θυμήθηκε πως πριν λίγους μήνες η Φαίη 
τού μιλούσε για τα οικονομικά προβλήματα που πέρναγε το μαγαζί, 
ξαφνικά όλα συνδέθηκαν μεταξύ τους στο μυαλό του, η απουσία της 
Φαίης από το σπίτι, οι υπερωρίες  και η μυστικοπάθεια της τους 
τελευταίους μήνες δικαιολογούσαν αυτό που αντίκρυζε. Ο άντρας τα 
έχασε για τα καλά ,δεν μπορούσε να συλλάβει ο νους του, τι συνέβαινε 
μπροστά του, είχε θολώσει, έκλεισε με δύναμη την πόρτα, βγήκε από το 
μαγαζί και ξεκίνησε με γρήγορο με βηματισμό να περπατά νευρικά 
στους δρόμους, που πήγαινε δεν ήξερε, ήξερε όμως ότι τόσο καιρό 
ζούσε σε ένα ψέμα.  
  



Οι μέρες πέρασαν και οι φιλότιμες προσπάθειες της κοπέλας να 
επικοινωνήσει με τον Ορέστη δεν οδήγησαν πουθενά. Ο Ορέστης 
είχε τραβήξει τελειωτική γραμμή στο θέμα με τη Φαίη και δεν είχε 
σκοπό να ξανά γυρίσει πίσω ούτε να απαντήσει στα τηλέφωνα. Όλη 
η αγάπη είχε μετατραπεί σε απογοήτευση και θυμό, δεν μπορούσε να 
πιστέψει ότι η γυναίκα που συζούσε 2 χρόνια, για την οποία είχε 
απομακρύνει μέχρι και τη μητέρα του, τον είχε κοροϊδέψει με τέτοιο 
τρόπο και φερόταν τόσο εγωιστικά, δίχως να σκέφτεται τον ίδιο. 
   Λίγες μέρες αργότερα η Φαίη επισκέφθηκε τον Ορέστη στο 
πατρικό του σπίτι, εκείνος ήταν έτοιμος να τη συγχωρήσει, και 
βρισκόταν σε αναμονή για την απολογία της. Ωστόσο, η Φαίη δεν 
έδειξε καθόλου μετανιωμένη, αντιθέτως το ύφος της ήταν 
επιτακτικό. Σαν να ήθελε να ζητήσει κάτι απο τον Ορέστη. Η Φαίη 
λοιπόν, απευθύνεται στον Ορέστη με τουπέ και του μιλάει με 
αναίδεια, σαν να μην υπήρχε ποτέ τίποτα μεταξύ τους, εκείνος 
απογοητευμένος απο την κατάληξη του σκηνικού προ προηγήθηκε 
τη ρωτάει τι ακριβώς ήθελε. Η απάντησή της ήταν αυταρχική «δε 
θέλω να καταγγείλεις τη λέσχη».  



Οργισμένος από το θράσος της γυναίκας, ο άνδρας με 
συνοπτικές διαδικασίες έδιωξε τη Φαίη από το σπίτι του. Από 
αντίδραση και μόνο των πράξεων της γυναίκας καλεσε την 
αστυνομία, και καταήγγειλε τον ιδιοκτήτη του μαγαζιού για 
παράνομη διατήρηση χαρτοπαικτικής λέσχης. Ο ιδιοκτήτης 
πληροφορήθηκε για την καταγγελία που έγινε κατά του ίδιου 
και κατηγόρησε τη Φαίη για την κατάληξη του μαγαζιού αλλά 
και του ίδιου. Η Φαίη σαστισμένη έχοντας χάσει την υπόληψη 
του αφεντικού της, συζητούσε μαζί του επί ώρες για τις λύσεις 
που υπάρχουν πρωτού, μπουν και οι δύο φυλακή. Η Φαίη 
αποφάσισε να κάνει μια απρόσμενη επίσκεψη στο σπίτι του 
Ορέστη, χτύπησε το κουδούνι, και αυτή τη φορά η πόρτα άνοιξε 
κατευθείαν. Ο άνδρας άνοιξε την πόρτα χωρίς δεύτερη σκέψη 
και φαινόταν ότι περίμενε την άφιξη της. Η γυναίκα ξεκίνησε να 
μιλάει γλυκά στον άνδρα με απώτερο σκοπό να το νουθετήσει 
για την καταγγελία.  



Ο Ορέστης μπορεί να ήταν κρεοπώλης, όμως η απότομη εναλλαγή 
συμπεριφοράς της Φαίης έκανε τον ίδιο να πιστέψει πως κάτι 
συνέβαινε, έτσι την έσπρωξε μακριά του και της αποκρίθηκε «δεν 
πρόκειται να σε πιστέψω ούτε να αποσύρω την καταγγελία, αν ήταν 
αυτός ο σκοπός σου ,λυπάμαι ,αλλά δεν υπάρχει περίπτωση». Η 
Φαίη δεν το σκέφτεται στιγμή, αποφασίζει εκείνη τη στιγμή κιόλας 
να επισπεύσει τις διαδικασίες και να εκτελέσει τις οδηγίες που της 
δόθηκαν από το αφεντικό της. Βγάζει το όπλο που της έδωσε η 
ιδιοκτήτης και τον εκβιάζει να αποσύρει την καταγγελία ειδάλλως θα 
το σκοτώσει. Ο Ορέστης έντρομος κοιτάζει τη γυναίκα που κρατάει 
το όπλο και φοβάται για τη ζωή του. Σκέφτεται πως όλα αυτά 
ξεκίνησαν εξαιτίας μιας εικόνας, επειδή απλώς έτυχε να δει το 
εσωτερικό της αποθήκης, μια εικόνα μονάχα ήταν ικανή να 
καταστρέψει τη ζωή του. Η Φαίη του παραδίδει το τηλέφωνο, ο 
Ορέστης καλεί την αστυνομία έχοντας το όπλο της Φαίης στον 
κρόταφο, αποσύρει την καταγγελία και κλείνει το τηλέφωνο. Η 
γυναίκα τελώντας τις οδηγίες που της δόθηκαν αφαιρεί την 
ασφάλεια του όπλου και ετοίμαζεται να πατήσει τη σκανδάλη.  



Ο άνδρας συνειδητοποίησε πως η ζωή του είχε φτάσει στο τέλος, η 
γυναίκα πατάει τη σκάνδαλη, κρότος όμως δεν ακούστηκε. Είχε 
ξεχάσει να τοποθετήσει τις σφαίρες στο όπλο. Χρησιμοποιώντας, 
λοιπόν ότι είχε ξεκινάει μία μάχη σώμα με σώμα με τον Ορέστη. Τον 
κοπανάει στο κεφάλι με το όπλο, το οποίο προκαλεί αιμορραγία στο 
κρανίο του. Ξαφνικά, το σπίτι του Ορέστη είχε εξελιχθεί σε πεδίο 
μάχης και η γυναίκα που τόσο αγαπούσε σε αντίπαλό του. Έπειτα, 
από αρκετή αποφυγή των χτυπημάτων της γυναίκας, ο άνδρας 
καταφέρνει να αρπάξει ένα από τα κουζινομάχαιρα της μητέρας του 
και το καρφώνει στο στομάχι της, η γυναίκα ξεκίνησε να αιμορραγεί 
δημιουργώντας μια κηλίδα αίματος στο πάτωμα. Ο άνδρας πέφτει 
στο πάτωμα και κλαίει και αναρωτιέται γιατιί κλαίει. Από οργή; Από 
φόβο; Από αγάπη. Ήταν το συναίσθημα της επιβίωσης. Την ίδια μέρα 
ο Ορέστης πήγε και παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα εξαιτίας των 
ενοχών που τον διακατείχαν. Ο Ορέστης αναστενάζει και σκέφτεται 
δυνατά και νοσταλγεί και λησμονεί τις παλιές μέρες. Σκέφτηκα άσα 
έγιναν αυτά τα είκοσι χρόνια που η σκέψη του αντήχησε δυνατά σαν 
μοιρολόι.  



..«Ύστερα από είκοσι χρόνια στο κελί βρίσκομαι πάλι εδώ. Στο 
ίδιο μέρος,την ίδια ώρα,την ίδια μέρα. Μόνο που τα πράγματα 
είναι διαφορετικά τώρα, τα πάθη μου με αλλαξαν. Το μαγαζί δεν 
είναι πλέον το ίδιο, ούτε ο Κώστας βρίσκεται πια στο πλάι μου. 
Ξέρω ,πως όταν οι άνθρωποι με κοιτούν στα μάτια, δε με 
βλεπουν όπως παλιά, όσο κι αν εχω αλλάξει. 



    ΤΕΛΟΣ 


