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Ἀριστείδης  Ἀντονάς / Ὁ γυμνός καί ὁ ντυμένος 
 

 

Ὁ  ἕνας  ἄντρας  βρίσκεται  ξαπλωμένος  μπρούμυτα ,  γυμνός  στήν  ἄμμο .  Ὁ  

ἄλλος  εἶναι  ντυμένος˙  φοράει  ὑπόλευκη  στολή  καί  πλησιάζε ι  τόν  γυμνό  

μέ  σίγουρο  βῆμα ,  (ὅσο  σίγουρο  μπορεῖ  νά  εἶναι  τό  βῆμα  στήν  ἄμμο).   Ὁ  

γυμνός  ἀκούει  τόν  ἦχο  τοῦ  βηματισμοῦ ,  ἐκπλήσσεται  πού  ἀκούει  

βηματισμό  στήν  ἔρημη  ἀκτή ,  ἀλλά  δέν  κινεῖται .  Εἶναι  ἄτυχος  γιατί  διάλεξε  

τήν  παραλία  στήν  ἄκρη  τοῦ  κόσμου ,  νομίζοντας  πώς  θά  μείνε ι  μόνος .  Δέν  

εἶναι  πιά  μόνος .  Ἐλπίζε ι  βέβαια  πώς  ὁ  ντυμένος  θά  συνεχίσει  τήν  πορεία  

του  κι  ἄς  φτάνει  ἤδη  κοντά  του .  Ὅμως  ὁ  ρυθμός  τοῦ  βηματισμοῦ  

ἐπιβραδύνεται .  Τά  ἄρβυλα  τοῦ  ντυμένου  βρίσκονται  κιόλας  στή  μύτη  τοῦ  

γυμνοῦ .   

Σέ  αὐτή  τήν  θέση  ὁ  ὄρθιος  ἄντρας  κάθεται  ἀκίνητος ,  στραμμένος  πρός  

τήν  μεριά  τοῦ  ξαπλωμένου ,  χωρίς  νά  λέει  τίποτε˙  ἴσως  περιμένει  κάτι .  Ὁ  

γυμνός  γυρίζε ι  πλάγια  τό  κεφάλι  πρός  τόν  ντυμένο .  Βάζει  τό  χέρι  

μπροστά  στά  μάτια  γιά  νά  ἀποφύγει  τό  ἰσχυρό  φῶς .  Ἀπό  ἐκεῖ  πού  

βρίσκεται  βλέπει  ἀπό  τόσο  κοντά  τά  παπούτσια ,  ὥστε  τίποτε  ἄλλο  δέν  

χωράει  στό  ὀπτικό  του  πεδίο:  γιά  τήν  ἀκρίβεια  χωράει  μονάχα  ἄμμος  καί  

τά  παπούτσια  τοῦ  ὄρθιου  ἄντρα  πού  εἶναι  κι  αὐτά  ὑπόλευκα  ὅπως  ἡ  

ἄμμος .  

"Μέ  συγχωρεῖτε .  Θά  πρέπει  νά  πᾶτε  πιό  πέρα".  

Εἶναι  οἱ  κουβέντες  πού  ἀκούγονται  στήν  ἡσυχία  τοῦ  πρωινοῦ .  Ὁ  γυμνός  

ἄντρας  ἀπορεῖ  μέ  τό  αἴτημα  τοῦ  ντυμένου .  Μένει  ἀσάλευτος  λοιπόν .  Δέν  

ἀντιδρᾶ .  Πετρώνει  καί  βουβαίνεται .  Κι  ὁ  ἄλλος ,  χωρίς  -οὔτε  αὐτός-  νά  

μετακινηθεῖ ,  ἐπιμένει:  

"Ποῦ  εἶναι  τά  ροῦχα  σας;  Μαζέψτε  τα  καί  πηγαίνετε  ἀλλοῦ .  Πηγαίνετε  

πρός  τά  'κεῖ .  Στήν  ἄκρη  τοῦ  κόλπου  ἤ ,  ἄν  προτιμᾶτε ,  -  καλύτερα- ἀκόμα  

παρακάτω".  

Ὁ  γυμνός  ἀνασηκώνεται  τελικά  καί  τρίβει  τά  μάτια  νωχελικά .   

"Ἀστειεύεστε  μᾶλλον",  λέει .  

"Δέν  ἀστειεύομαι .  Δέν  ἔχω  ὥρα  γιά  ἀστεῖα".  
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"Ξεχάσατε  τότε  τό  μῆκος  τῆς  παραλίας .  Ξεχάσατε  ὅτι  ἡ  παραλία  εἶναι  

τεράστια  καί  –τέτοια  ἐποχή- ἄδεια".  

"Δέν  τό  ξέχασα .  Δέν  ξέχασα  τό  μῆκος  τῆς  ἄδειας  παραλίας .  Οὔτε  ξέχασα  

ὅτι  τήν  ἐποχή  αὐτή  δέν  ἔρχονται  ἄνθρωποι  ἐδῶ".  

"Ὑπάρχουν  πολλοί  ὅμοιοι  κολπίσκοι  πρός  τά  δυτικά".  

"Πράγματι  ὑπάρχουν", λέει  ἡ  σκληρή  φωνή  τοῦ  ντυμένου .   

Ἡ  ἀκινησία  του  δέν  ὑπόσχεται  κανενός  εἴδους  συνεννόηση .  

"Μόνον  ἐδῶ  ὅμως”,  συνεχίζε ι  αὐστηρά ,  “-μ ’  ἀκοῦτε;-  μόνον  ἐδῶ  τό  

ἔδαφος  γίνεται  ἐπίπεδο ,  μόνον  ἐδῶ  ὑπάρχουν  τά  συγκεκριμένα  βράχια  

πού  σταθεροποιοῦν  εὔκολα  τούς  πασάλους  καί ,  ἐπί  τέλους ,  μόνον  ἐδῶ  

στήνω  ἐδῶ  καί  χρόνια  τήν  καλύβα .  Κι  ἀκόμα:  εἴσαστε  ὁλομόναχος .  Ἐγώ  

ὄχι .  Ἐγώ  περιμένω  κάποια".  

Ὁ  γυμνός  ξαπλώνει  ξανά .  Δέν  θέλει  νά  ἀπαντήσει .   

"Ἀκούσατε  τί  εἶπα;",  ἐπιμένει  ὁ  ντυμένος .   

"Συμβιβαστεῖτε  μέ  τήν  ἰδέα  ὅτι  φέτος  ἐγκαταστάθηκα  ἐγώ  ἐδῶ .  Τό  

ἀποφάσισα  μόλις", λέει  μέσα  ἀπό  τά  δόντια  του  ὁ  γυμνός ,  πού  πρόλαβε  

νά  κλείσει  τά  μάτια .   

Ὁ  ντυμένος  βάζει  τό  δεξί  ἄρβυλο  στήν  κοιλ ιά  τοῦ  γυμνοῦ .  Τόν  πατάει  καί  

μάλιστα  δυνατά .   

"Νομίζω  ὅτι  ἤμουν  σαφής .  Ἐδῶ  κατασκηνώνω  ἐγώ  κάθε  χρόνο .  Θά  πρέπει  

νά  φύγετε".  

Ὁ  ξαπλωμένος  ἁρπάζει  τότε  τό  πόδι  τοῦ  ὀρθοῦ .  Τόν  τραβάει  πρός  τά  

κάτω  μέ  δύναμη  καί  καταφέρνει  νά  τόν  ἀνατρέψει .  Ὕστερα  τόν  

ἀκινητοποιε ῖ ,  μέ  μιά  λαβή ,  καί  τοῦ  ψιθυρίζε ι  στό  αὐτί .   

"  Φαίνεστε  πολιτ ισμένος  ἄνθρωπος .  Δέν  σᾶς  καταλαβαίνω .  Ξέρετε  ὅτι ,  

ἀκόμη  καί  ἄν  ἐρχόσασταν  ἐδῶ  ἀπό  καταβολῆς  κόσμου ,  δέν  ἔχετε  

δικαίωμα  νά  μιλᾶτε  ἔτσι .  Ἡ  ἄμμος  δέν  ἀνήκει  σέ  κανέναν .  Ἀνατρέξ ’τε  στή  

νομοθεσία : δεῖτε  τίς  ρυθμίσεις  περί  ἐναλίου  ζώνης".  

Ὁ  ντυμένος  ξεφεύγει  ἀπό  τά  χέρια  τοῦ  γυμνοῦ .  Τοῦ  καταφέρνει  κιόλας  

μιά  γερή  γροθιά  πάνω  ἀπό  τό  στομάχι .  Ὁ  γυμνός  διπλώνεται  γιά  νά  

προστατευτεῖ .  Ὁ  ντυμένος  τόν  χτυπάει  μέ  τό  γόνατο  στό  πηγούνι .  Βρίσκει  

δίπλα  ἕνα  ξύλο ,  τό  βουτάει  καί  πιέζει  τόν  γυμνό  στό  λαιμό .   
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"Φαντάζομαι  ὅτι  ξεχάσατε  τίς  ἀντιρρήσεις .  Φαντάζομαι  ὅτι  ἀλλάξατε  

γνώμη˙  τό  μέρος  αὐτό  τῆς  παραλίας  δέν  σᾶς  φαίνεται  πιά  ε ἰδυλιακό".  

"Ὄχι  πιά",  μουγκρίζε ι  μέ  δυσκολία  ὁ  γυμνός .  

"Ἴσως  θέλετε  τώρα  νά  πᾶτε  πρός  τά  'κεῖ .  Στήν  ἄκρη  τοῦ  κόλπου  ἤ  ἀκόμα  

παρακάτω".  

"Ναί".  

 

 

Τό  κατάλυμα  τοῦ  ἀνθρώπου  μέ  τήν  στολή  στήθηκε  ὅπως  ἔπρεπε .  Εἶναι  

καλά  ὀργανωμένος .  Κρατάει  μαζί  του  εἰδ ικά  σύνεργα .  Ἔστησε  προσεκτικά  

τόν  σκελετό  τῆς  καλύβας .  Ὕστερα  τοποθέτησε  κατακόρυφες  περσιδωτές  

ἐπιφάνειες ,  καφασωτά  διαχωριστικά:  τά  ξέθαψε  πίσω  ἀπό  τά  βράχια .  Μιά  

ξύλινη  πλατφόρμα  ἀποτελεῖ  τόν  ἐξώστη  πρός  τήν  θάλασσα .  Τώρα  ὁ  

ντυμένος  ἄντρας  τοποθετεῖ  καλάμια  γιά  νά  κλείσει  τίς  τελευταῖες  

ὁριζόντιες  ἐπιφάνειες .  Εἶναι  γρήγορος ,  μεθοδικός .   

Ὁ  γυμνός  τόν  κοιτάζε ι  ἀπό  τόν  λόφο ,  κρυμμένος  πίσω  ἀπό  τούς  λιγοστούς  

θάμνους˙  μαζεύτηκε ,  ἀπομακρύνθηκε  ἀπ '  τήν  ἀκτή ,  ξαπλώθηκε  

μπρούμυτα  στούς  χαμηλούς  ἀμμολόφους .  Δέν  ἐγκατέλειψε  τήν  περιοχή .  

Παρατηρεῖ  τήν  ὁλοκλήρωση  τοῦ  κτισίματος .  Τό  λαρύγγι  του  πονάει  

ἀκόμα .  Τό  αἶμα  χτυπάει  στά  μηνίγγια  του .  

Ἀπό  τά  ἀνοιχτά  τῆς  θάλασσας  ἀκούγεται  ὁ  ἦχος  κάποιας  μηχανῆς .  Ὁ  

ντυμένος  ἄντρας  διακόπτει  τήν  ἐργασία  του ,  βγαίνε ι  στόν  ἐξώστη  τοῦ  

καταλύματος .  Στρέφει  τά  κυάλια  πρός  τό  σκάφος  πού  πλησιάζε ι .  Στό  

τιμόνι  τῆς  παλιᾶς ,  κακοβαμμένης  βάρκας ,  βρίσκεται  μιά  ψηλή  γυναίκα .  Ἡ  

μηχανή  σβήνει ,  ἀκούγεται  κιόλας  ὁ  ἦχος  πού  προξενεῖ  τό  ξύλινο  σκάφος  

καθώς  σέρνεται  στήν  ἄμμο ,  μέχρι  νά  ἀκινητοποιηθεῖ .  Ὁ  ντυμένος  ἄντρας  

κάθεται  ὄρθιος ,  ἡ  γυναίκα  πηδάει  ἔξω  καί  –χωρίς  καθυστέρηση-  κάνει  μιά  

βόλτα  γύρω  ἀπό  τό  κτίσμα :  στέκεται  ἐδῶ  κι  ἐκεῖ ,  ἐξετάζει  ἀπό  κοντά  τήν  

κατασκευή .  Τοῦ  ὑποδεικνύει  συγκεκριμένα  σημεῖα ,  ἴσως  τοῦ  ἐξηγεῖ  πῶς  

νά  προχωρήσει .  Ὕστερα  γδύνεται ,  πετάει  τά  ροῦχα  της  στήν  ἄμμο  καί  

πέφτει  στή  θάλασσα .  Ὁ  ντυμένος  κοιτάζει  γιά  λίγο  ἐκείνην  ἐνόσω  

ἀπομακρύνεται  καί  ἐπιστρέφει  στή  δουλειά .   
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Στούς  ἀμμόλοφους  ὁ  ἀκίνητος  ἀέρας  πύρωσε .  Ὁ  γυμνός  ἄντρας  καίγεται  

καί  ἱδρώνει .  Βλέπει  τούς  ἀντικατοπτρισμούς  πού  δημιουργοῦνται  στό  

καυτό  ἔδαφος ,  τήν  ὡραία  γυναίκα  νά  χάνεται  στήν  θάλασσα ,  τόν  ντυμένο  

ἄντρα  νά  συνεχίζε ι  νά  κτίζε ι .  Ὁ  γυμνός  κινε ῖ  ἀργά  τό  σῶμα  του ,  ἔρποντας  

σάν  σαύρα  στή  ζεστή  ἄμμο .  Γυρίζε ι  στήν  ἀκτή .  Ἀπό  ἄλλη  διαδρομή  τώρα : 

ἀνάμεσα  στίς  ἀμμοθίνες ,  ὥστε  ὁ  ἐχθρός  του  νά  μήν  τόν  ἀντιληφθεῖ .  

Πέφτει  στή  θάλασσα  ἀπό  τόν  διπλανό  κολπίσκο  κι  ἀκολουθεῖ  ἀπό  μακριά  

ἐκείνην  πού  κολυμπᾶ .   

Ἡ  γυναίκα  φτάνει  σύντομα  στήν  μικρή  νησίδα ,  κοντά  στό  δυτικό  ἄκρο  

τοῦ  κόλπου .  Βγαίνει  ἔξω  καί  ξαπλώνει  σέ  ἕνα  βράχο .  Ὁ  γυμνός  ἄντρας  

δέν  χάνει  χρόνο ,  δέν  διστάζε ι  καθόλου:  καλύπτει  κι  αὐτός  τήν  ἀπόσταση  

πού  τόν  χωρίζει  ἀπό  τήν  νησίδα .  Ἀναδύεται  κι  ἐκεῖνος ,  προσεκτικά ,  ἀπό  

τό  νερό ,  ἐκτινάσσεται  στά  βράχια  καί  πλησιάζε ι  πρός  τό  μέρος  της .  Ἡ  

σκιά  του  πέφτει  κιόλας  ἐπάνω  στήν  ξαπλωμένη  γυναίκα .   

 

"Μέ  συγχωρεῖτε",  τῆς  λέει  αὐστηρά .  "Θά  ἤθελα  νά  πᾶτε  παραπέρα".  

Ἡ  φωνή  δέν  τήν  τρομάζει·  ἡ  γυναίκα  στρέφει  ἀργά  τό  κεφάλι  πρός  τό  

μέρος  του ,  μετακινεῖ  τό  δεξί  χέρι  μπρός  στά  μάτια ,  γιά  νά  ἀποφύγει  τόν  

ἥλιο .  

"Ὁ  βράχος  στόν  ὁποῖο  καθίσατε", συνεχίζει  σέ  ἐριστικό  τόνο  ὁ  γυμνός  

κολυμβητής ,  "εἶναι  ὁ  βράχος  μου .  Ἐδῶ  ξαπλώνω  ἐγώ .  Ἀλλά  καί  ἡ  νησίδα  

ὁλόκληρη  σᾶς  πληροφορῶ  πώς  μέ  βολεύει  ὡς  θερινή  διαμονή  ἐδῶ  καί  

χρόνια .  Πρέπει  νά  φύγετε".  

Ἡ  γυναίκα  παραξενεύεται  –σουφρώνει  ἐλαφρά  τά  φρύδια  -  ἀλλά  τελικά  

δέν  ἀντιδρᾶ : ξανακλείνε ι  μόνο  τά  μάτια .  

"Φαντάζομαι  πώς  δέν  εἴσαστε  κουφή",  φωνάζει  ὁ  ἄντρας  στό  αὐτί  της .  

“Φαντάζομαι  πώς  ἀκοῦτε  τί  λέω”.  

Ἡ  γυναίκα  ἀνασηκώνεται  ράθυμα .  Τό  πρόσωπό  της  εἶναι  ἤρεμο  ἀλλά  ἔχει  

κοκκινίσει .  

"Εἴμαστε  στή  μέση  τοῦ  πελάγους”,  λέει  χαμηλόφωνα ,  ”κάθομαι  σέ  ἕνα  

βράχο  πού  εἶναι  ἴδ ιος  μέ  ὅλους  τούς  ἄλλους  καί  μοῦ  ζητᾶτε  νά  σηκωθῶ ! 

Ἄν  εἶναι  ἀστεῖο ,  εἶναι  κακόγουστο : καθόλου  χαριτωμένο”.  

"Ἀστεῖο ! Σᾶς  βεβαιῶ:  ὄχι  ".  
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"Δέν  πιστεύω  ὅτι  σοβαρολογεῖτε .  Θά  ἦταν  ἀνήκουστο".  

"Καθόλου  ἀνήκουστο ,  πρέπει  νά  ξέρετε".  

"Ξαπλώσ 'τε  σέ  ἄλλο  βράχο ,  κύριε .  Εἶναι  ὅλοι  ἴδ ιο ι".  

"Ξαπλώσ 'τε  ἐσεῖς  σέ  ἄλλον ,  ἀφοῦ  εἶναι  ἴδ ιο ι .  Ἐμένα  μέ  βολεύει  αὐτός ,  ὁ  

συγκεκριμένος .  Ἡ  κλίση  του  παρακολουθεῖ  μέ  ἀκρίβεια  τή  γραμμή  τῆς  

μέσης  μου".  

"Ἀκοῦστε: ἡ  παραλία  εἶναι  ἀχανής .  Ρίξ 'τε  μιά  ματιά  πίσω  σας .  Χιλιόμετρα  

ἀκτῶν  εἶναι  γεμάτα  τέτοιους  βράχους .  Ξάπλωσα  νά  ξεκουραστῶ  στήν  

ἄκρη  μιᾶς  νησίδας .  Τό  ἔχω  κάνει  καί  πέρυσι ,  πολλές  φορές .  Ἀκόμη  κι  ἄν  

ἔρχεστε  ἐδῶ ,  ὅπως  λέτε ,  ἀπό  χρόνια ,  σίγουρα  δέν  σᾶς  πειράζει  νά  μείνω  

ξαπλωμένη  γιά  μερικά  λεπτά".  

"Πῶς  δέν  μέ  πειράζε ι; Μέ  πειράζε ι  καί  μόνον  πού  σᾶς  βλέπω  ξαπλωμένη  

στόν  βράχο  μου".  

Ἐκείνη  σηκώνεται ,  πλησιάζε ι  τόν  γυμνό  ἄντρα  καί  τόν  κοιτάζει  στά  μάτια .  

"Ἄς  τό  θέσουμε  διαφορετικά  λοιπόν",  λέει  σιγανά .  “Νομίζετε  ὅτι  εἶναι  

εὐγενικός  ὁ  τρόπος  σας;".  

"Στόχος  μου ,  κυρία ,  δέν  ἦταν  νά  γίνω  εὐγενικός".  

"Ἀλλά;".  

"Στόχος  μου  ἦταν  νά  σᾶς  σηκώσω  ἀπό  τόν  βράχο".  

"Μπορούσατε  νά  τό  πετύχετε  μέ  περισσότερη  εὐγένεια".  

"Τό  ἴδ ιο  τό  αἴτημα  ἀντιτ ίθεται  σέ  ὅποιαδήποτε  εὐγενική  συμπεριφορά".   

"Παραδέχεστε  λοιπόν  πώς  εἴσαστε  ἀγενής".  

"Ὑπό  κάποιαν  ἔννοια:  ναί".  

"Κι  ἄν  ξαπλώσω  ξανά  ἐκεῖ;".  

"Θά  ἀναγκαστῶ  νά  πατήσω  μέ  τό  πόδι  μου  στήν  κοιλιά  σας".  

"Στήν  κοιλιά  μου !".  

“Ναί”.  

“Ψέματα”.  

"Θά  τό  κάνω .  Καί  ὑποθέτω  πώς  ἡ  νησίδα  μου  δέν  σᾶς  φαίνεται  πιά  

εἰδυλιακός  τόπος  γιά  ἡλιοθεραπεία",  συμπληρώνω .  

"Ἡ  νησίδα  σας !  Τί  συμπεριφορά ,  ἀλήθεια !".   

"  Συμφωνῶ  μαζί  σας .  Τί  συμπεριφορά !  ".  

"Συμφωνεῖτε !".  
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"Δέν  συμφωνῶ  μονάχα : ἐγώ  εἶμαι  τό  θύμα  τῆς  συμπεριφορᾶς  αὐτῆς  ".  

"Δηλαδή;".  

"Παπαγαλίζω  λόγια  πού  ἄκουσα ,  γιά  νά  δῶ  ἄν  φαίνονται  καί  σέ  σᾶς ,  

ὄντως ,  δυσάρεστα".  

"Δέν  μέ  ἐνδιαφέρει .  Θά  φύγω". 

"Ὄχι ,  σᾶς  παρακαλῶ: μή  φεύγετε˙  ξαπλῶστε  πάλι  στόν  βράχο".  

"Τί;".  

“Ξαπλῶστε  στόν  βράχο".  

"Δέν  καταλαβαίνω".  

Τήν  πιάνει  ἀπό  τό  χέρι  καί  ἀπό  τή  μέση .  Θέλει  νά  τήν  βάλει  νά  καθήσει  

ἐκεῖ  ὅπου  καθόταν .  Ἐκείνη  ὅμως  ἀρνεῖται  τώρα  νά  ὑπακούσει ,  παραμένει  

ὄρθια .  

"Συγχωρέστε  με  γιά  τήν  ἐπίθεση .  Δέν  θά  τήν  ἀποτολμοῦσα  ποτέ .  Πόσο  

μᾶλλον  σέ  ἐσᾶς ! Δέχτηκα  –βλέπετε-  κι  ἐγώ  παρόμοια  ἐπίθεση  ἀπό  τόν  

ἄντρα  σας".  

"Τόν  ἄντρα  μου;".  

"Τόν  κύριο  πού  φτιάχνει  τήν  καλύβα  στήν  παραλία".  

"Τί  λέτε !".  

"Μέ  γρονθοκόπησε ,  μέ  χτύπησε  μέ  τό  γόνατο  στό  πηγούνι  καί  πῆγε  νά  μέ  

πνίξε ι  μέ  ἕνα  ξύλο .  Ἴσως  βλέπετε  σημάδια  στόν  λαιμό  μου".  

Ἡ  γυναίκα  προσεγγίζε ι  ἀκόμη  περισσότερο ,  μέ  ἀνησυχία ,  τόν  γυμνό  

ἄντρα .  Ἐξετάζει  ἀπό  κοντά  τίς  μελανιές  καί  τά  ἄλλα  μικρά  τραύματα .  

"Τά  προξένησε  ἐκεῖνος;".  

"Ναί ,  καί  σᾶς  πληροφορῶ  πώς  ἤμουν  ξαπλωμένος  ὅπως  ἐσεῖς .  Μέ  

ἀνάγκασε  νά  φύγω  διά  τῆς  βίας". 

Ἡ  γυναίκα  σουφρώνει  πάλι  τά  φρύδια  της .  

"Ὑπερβάλετε".  

Ὁ  ἥλιος  καίε ι  τούς  δύο  ἀνθρώπους  πού  κοιτάζονται  τώρα  στά  μάτια .  Ὁ  

γυμνός  ἄντρας  κουνάει  τό  κεφάλι  γιά  νά  νεύσει  ἀρνητικά .  

“Δέν  ὑπερβάλω”.  

"Τά  σημάδια  δέν  τά  ἔκανε  ἐκεῖνος".  

"Ρωτῆστε  τον ,  ἄν  δέν  πιστεύετε". 
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Ἡ  γυναίκα  συνεχίζε ι  νά  κοιτάζε ι  τά  μάτια  τοῦ  γυμνοῦ  ἄντρα .  Ἀκουμπάει  

τό  χέρι  της  στόν  λαιμό  του ,  ὕστερα  στόν  ὦμο  του ,  ὅπου  ὑπάρχουν  ἐπίσης  

ἐκδορές .  Τήν  ἴδ ια  στιγμή  ἀκούγονται  πλατσουρίσματα  στή  θάλασσα  κι  

ἐμφανίζεται  αὐτός  πού  ἔλειπε .  Συνεχίζε ι  νά  εἶναι  ντυμένος ,  ἔπεσε  μέ  τήν  

στολή  του  στό  νερό ,  κολυμπάει  μέ  δυσκολία .  Ἀνεβαίνει  ὁρμητικά  στά  

βράχια ,  τά  ροῦχα  ἔχουν  τώρα  κολλήσει  πάνω  του ,  βγαίνε ι  ἔξω ,  τούς  

πλησιάζει .   

"Ἔκανε  κάτι;  Ἀπείλησε;  Χτύπησε ;", ρωτάει  τή  γυναίκα .  "Τόν  εἶδα  

ἀνεβασμένο  ἐδῶ  πάνω .  Εἶναι  ἐπίμονος !  Εἶναι  ἐπικ ίνδυνος .  Ἄ ,  δέν  θά  μείνω  

ἀδρανής".  

Ὁ  ντυμένος  κατευθύνεται  πάλι  πρός  τόν  γυμνό ,  ἕτοιμος  νά  τόν  

κατασπαράξει .  

"Στάσου .  Τί  κάνεις;”,  ρωτάει  ἐκείνη .  “Ἄκου ,  σέ  παρακαλῶ ,  κάτι".  

Τά  λόγια  της  τόν  σταματοῦν .   

"Ἀλήθεια ,  ἐσύ  προξένησες  αὐτά  τά  σημάδια  στόν  ἄνθρωπο ;".  

Ὁ  ντυμένος  παγώνει  σάν  ἄγαλμα˙  δέν  περίμενε  ἐπίπληξη .  Στρέφεται  πρός  

τόν  γυμνό  ἀλλά  ὁ  γυμνός  σκύβει ,  γιά  νά  ἀποφύγει  τό  βλέμμα  τοῦ  ἄλλου ,  

ὅπως  οἱ  καταδότες .  

"Προσπάθησα  νά  τόν  ἀπομακρύνω  μέ  τό  καλό”,  λέει  τελικά  ὁ  ντυμένος .  

“Προσπάθησες ;”.  

“Ἐκεῖνος  δέν  συμμορφώθηκε .  Ἀναγκάστηκα . . .".   

"Ἀναγκάστηκες ;".  

"Ναί ,  ἔπρεπε  νά  βιαστῶ  γιά  νά  κοιμηθοῦμε  ἀπόψε  στήν  καλύβα . . .  ὁ  

χρόνος  ἦταν  περιορισμένος . . .".  

Ἡ  γυναίκα  κάνει  ἕνα  βῆμα  πρός  τό  μέρος  του .  Μιλάει  τώρα  σιγά  καί  

ἐπιτακτικά .  

“Δέν  θέλω  νά  ἀκούσω .  Καλύτερα  νά  μήν  μιλήσεις .  Ἡ  συμπεριφορά  σου  

εἶναι  ἀχαρακτήριστη”. 

“Μά  . . .” .  

“Μπορεῖς  νά  ἐπανορθώσεις  καί  θά  τό  κάνεις:  θά  φέρεις  ξύλα  καί  καλάμια  

καί  θά  στήσεις  μιά  σκηνή  ἐδῶ  πάνω".  

"Στή  νησίδα ;".  

"Ναί ,  θά  στήσεις  μιά  σκηνή  ἐπάνω  στή  νησίδα".  
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"Μά  πῶς;".  

"Δέν  ξέρω .  Βρές  ἐσύ  τόν  τρόπο". 

"Τό  ἔδαφος  εἶναι  ἀνώμαλο  . . .".  

"Δέν  μέ  ἐνδιαφέρει .  Ἴσιωσέ  το .  Ὕστερα  θά  μεταφέρεις  ὅλα  μου  τά  

πράγματα  ἐδῶ".  

"Τά  πράγματα !".  

"Ναί ,  τά  δικά  μου  πράγματα .  Τά  θέλω  ἐδῶ .  Θά  περάσω  τό  φετινό  

καλοκαίρι  στή  νησίδα .  Μέ  βολεύει  ὁ  συγκεκριμένος  βράχος˙  λές  κι  

ἀποτυπώθηκε  πάνω  του  τό  ἴχνος  τῆς  δικῆς  μου  πλάτης".  

"Ἀλλά  μόλις  τέλειωσα .  Ἡ  καλύβα  εἶναι  ἕτοιμη .  Θά  χρειαστεῖ  κιόλας  νά  τήν  

χαλάσω;".  

"Ὄχι .  Ποιός  εἶπε  νά  τήν  χαλάσεις ; Ἡ  καινούργια  θά  γίνε ι  ἀπό  νέα  ὑλικά .  

Ὅσο  γιά  τήν  πρώτη  πού  ἔφτιαξες ,  μήν  ἀνησυχεῖς .  Δέν  θά  πάει  χαμένη .  Θά  

τήν  χρησιμοποιήσει  ὁ  κύριος", προσθέτει  καί  δείχνει  εὐγενικά  τόν  ἄλλον .  

Ὁ  ντυμένος  ἄντρας  κοιτάζε ι  παγερά  τόν  γυμνό .  Ἔχει  κάμψει  τό  σῶμα  του ,  

ἔχει  λυγίσει ,  εἶναι  ἕτοιμος  νά  σωριαστεῖ  κατάχαμα .  Ὁ  γυμνός  εἰσπνέει  

βαθιά  τόν  θαλασσινό  ἀέρα .  

"Νομίζω  πώς  ὁ  κύριος  ἔχει  κάθε  δικαίωμα  νά  μείνει  ἐκεῖ .  Τό  ξέρεις  καλά .  

Καί  ὅταν  τελειώσεις  μπορεῖς  νά  φύγεις".  

“Νά  φύγω;”.  

“Ἀκριβῶς .  Θά  εἰδοποιήσω  ἄν  σέ  χρειαστῶ”. 

Ἡ  γυναίκα  κοιτάζει  ξανά  τόν  γυμνό  ἄντρα ,  πού  γνώρισε  πρό  ὀλίγου .  

Χαμογελάει .  

"Θά  εἴμαστε  λοιπόν  γείτονες",  λέει  ἐκεῖνος .  

“Θά  γίνουμε  γείτονες ,  ὅταν  ὑπάρξει  δεύτερη  καλύβα”.  

 

 


