ΣΚΙΤΣΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΛΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ

Intellectum8_Victor's Corrections7.indd 92

11/18/11 1:26 PM

intellectum O8 | 2O11

Κ

άθε φορά που η Αλεξάνδρα και η
Δήμητρα έπρεπε να επισκεφτούν
την Βερενίκη Δελαπόρτα, ένιωθαν τα ίδια συναισθήματα. Δέος μπροστά
στην επιβλητική κατοικία της θείας τους,
και δυσφορία εξαιτίας του πολύ δύσκολου
χαρακτήρα της.
Εκείνο το απόγευμα δεν αποτελούσε
εξαίρεση. Είχαν να τη δουν πολλά χρόνια.
Η Βερενίκη ζούσε στο εξωτερικό μετά τη
χρεοκοπία της επιχείρησης. Η είδηση της
επιστροφής της είχε παραξενέψει συγγενείς
και φίλους. Έλεγαν πως αντιμετώπιζε πολλά
προβλήματα υγείας και πως είχε αποφασίσει να επιστρέψει για κάποιο διάστημα
στο νησί.
Η Αλεξάνδρα κρατούσε την τεράστια
ανθοδέσμη και η δίδυμη αδερφή της, η
Δήμητρα, χτύπησε το κουδούνι της ψηλής
πέτρινης αυλόπορτας. Απάντησε μια φωνή
με ξενική προφορά, είπαν τα ονόματά τους
και η πόρτα άνοιξε.
Ήταν Οκτώβρης και οι τεράστιοι σφένδαμοι ήταν φορτωμένοι με κατακόκκινα
φύλλα. Η Βερενίκη αγαπούσε την Ανατολή
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Αντάλλαξαν μια ματιά αμήχανης προσδοκίας. Τις υποδέχτηκε μια νεαρή ασιάτισσα
με μαύρη στολή και λευκή ποδιά.
«Η κυρία Βερενίκη θα έρθει σε λίγο» είπε
και τις οδήγησε στο μεγάλο σαλόνι. Έφυγε
κάνοντας μια ελαφρά υπόκλιση.
«Πάντα ασιάτες οι υπηρέτες της Βερενίκης. Της αρέσουν γιατί είναι ευγενικοί και
διακριτικοί» είπε η Δήμητρα.
«Τι να έγινε άραγε εκείνο το ζευγάρι
από τις Φιλιππίνες που δούλευε για χρόνια
εδώ;», αναρωτήθηκε η Αλεξάνδρα.
«Αυτούς που έμεναν μόνιμα εδώ και
δεν τους άφηνε να έχουν σχέσεις με τους
ντόπιους;»είπε δεικτικά η αδερφή της και
πρόσθεσε πως η θεία τους ήταν γεμάτη
παραξενιές. Η επιθυμία της για διακριτικότητα, σ’ έναν τόσο μικρό τόπο, άγγιζε τα
όρια της εμμονής.
Ο χώρος στον οποίο βρίσκονταν ήταν
τεράστιος και τα έπιπλα ογκώδη και σκοτεινά. Οι μοντέρνοι πίνακες με τα έντονα
χρώματα φάνταζαν αλλόκοτοι και θλιβεροί.

στρες και τα τραπέζια ήταν φορτωμένα με
σπάνια φαγητά», θυμήθηκε η Αλεξάνδρα.
«Τόσο μεγάλο σπίτι για ένα μόνο άτομο.
Κρίμα που δεν απέκτησαν παιδιά με το θείο
Βασίλη».
Ο θείος Βασίλης ήταν ο αδερφός του
πατέρα τους και σύζυγος της Βερενίκης
για μια εικοσαετία. Είχε πάει να δουλέψει
στο εργοστάσιο ως λογιστής, σύντομα έγινε
οικονομικός διευθυντής και παντρεύτηκε
την τριαντάχρονη μοναχοκόρη του ιδιοκτήτη Κύρου Δελαπόρτα. Το εργοστάσιο
ήταν η πρώτη επιχείρηση της παλιάς εκείνης
οικογένειας, με ρίζες από την Αλεξάνδρεια
και την Μικρά Ασία.
Η Βερενίκη είχε σπουδάσει Ιστορία της
Τέχνης και Λογοτεχνία στη Γενεύη και το
Παρίσι. Είχε ζήσει για κάποιο διάστημα
και στο Λονδίνο. «Σπουδές ολότελα άχρηστες», έλεγε ο πατέρας της, που την πίεζε να
αναλάβει τις επιχειρήσεις. Ο γάμος έδωσε
στον Δελαπόρτα το γιο που πάντα ονειρευόταν, και στην Βερενίκη έναν άντρα που τη
λάτρευε απεριόριστα και την ελευθερία της.

Ένας πολύ δύσκολος άνθρωπος
ΤΗΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ
lizigri@yahoo.gr

και ο κήπος της ήταν ιαπωνικής τεχνοτροπίας. Οι δίδυμες διέσχιζαν τα πενήντα μέτρα
μέχρι την είσοδο της διώροφης έπαυλης,
απολαμβάνοντας τους ανθισμένους
θάμνους και τα φυτά σε όλες τις αποχρώσεις του πράσινου, κίτρινου και πορφυρού.
Στάθηκαν έξω από τη μαονένια πόρτα της
εισόδου και χτύπησαν ξανά το κουδούνι.
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«Όλα εδώ μυρίζουν ναφθαλίνη. Θα μπορούσε να κάνει μια ανανέωση», παρατήρησε
η Δήμητρα.
«Δεν ήταν πάντα έτσι. Θυμάσαι όταν
γίνονταν δεξιώσεις; Άνοιγαν τις ενδιάμεσες
πόρτες για να μεταμορφωθεί ο χώρος σε
σάλα χορού. Άστραφταν οι πολυέλαιοι και
τα μαρμάρινα πατώματα. Έφερναν ορχή-

Έκανε συχνά ταξίδια στο εξωτερικό για να
δει παραστάσεις, συναυλίες και εκθέσεις,
αφήνοντας το σύζυγο ν’ ασχολείται με τα
πρακτικά ζητήματα. Μετά το θάνατό του
όμως, βρέθηκε περιστοιχισμένη από πολλούς και διαφορετικούς ανθρώπους. Οι
φήμες έλεγαν πως έχασε το εργοστάσιο και
πολλά από τα ακίνητα. Της έμειναν ωστόσο
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αρκετά από κάποιες επενδύσεις στο εξωτερικό και συνέχισε μια σχετικά άνετη ζωή.
«Πότε ήταν η τελευταία φορά που
ήρθαμε εδώ;», αναρωτήθηκε η Αλεξάνδρα.
« Ήταν στα γενέθλιά της, δέκα χρόνια
πριν, όταν έκλεινε τα πενήντα πέντε, δε
θυμάσαι;» είπε η Δήμητρα που τα κατάφερνε με τις ημερομηνίες και τις γιορτές.
Η Βερενίκη γιόρταζε πάντοτε τα γενέθλιά της με μια μεγάλη δεξίωση. Θεωρούσε
αδιανόητο να κρύβει την ηλικία της.
«Τα χρόνια είναι δικά μου και τα έχω
περάσει πολύ όμορφα», έλεγε.
Σ’ εκείνα τα τελευταία γενέθλια που είχε
γιορτάσει στο νησί η Βερενίκη, η Δήμητρα θυμήθηκε πως είχαν περάσει όλο το
βράδυ με το να αναρωτιούνται ποια ήταν η
μικρόσωμη Αγγλίδα με τα κόκκινα μαλλιά.
Τους θύμιζε έντονα κάποια. Αργότερα έμαθαν πως ήταν μια διάσημη τραγουδίστρια
κέλτικης μουσικής. Είχε κάνει μια διεθνή
επιτυχία και όλος ο κόσμος μιλούσε για το
ταλέντο της.
« Ήταν πολύ στενή φίλη της θείας. Ερχόταν συχνά στην έπαυλη. Θυμάσαι πώς είχε
φύγει όμως; Τσακώθηκαν άσχημα και οι
φωνές τους ακούγονταν μέχρι το δρόμο»είπε η Αλεξάνδρα.
«Αυτό δεν ήταν και τόσο παράξενο»,
πρόσθεσε η αδερφή της. «Σ’ αυτό το σπίτι
μπαινόβγαιναν οι πιο απίστευτοι άνθρωποι. Όπως πολλά άτομα που δεν είναι
δημιουργικά, αγαπούσε να περιστοιχίζεται
από ανθρώπους των γραμμάτων και των
τεχνών», συνέχισε. Ζωγράφοι, μουσικοί,
ηθοποιοί, σχεδιαστές μόδας, δημοσιογράφοι της τηλεόρασης και συγγραφείς
φιλοξενούνταν συχνά στην έπαυλη με το
γιαπωνέζικο κήπο. Η Βερενίκη ενθουσιαζόταν στην αρχή κι έκανε τα πάντα για να
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τους βοηθήσει. Αγόραζε έργα τους, τους
σύστηνε στα κατάλληλα πρόσωπα, χρηματοδοτούσε θεατρικές παραστάσεις, γινόταν χορηγός εκδηλώσεων. Απογοητευόταν
όμως γρήγορα. Κατέληγε στο συμπέρασμα
πως την πλησίαζαν για τα χρήματά της και οι
στενές της φιλίες είχαν σύντομη διάρκεια.
«Πάντοτε όμως συνοδευόταν από νέες
και ωραίες γυναίκες. Για να μη μιλήσουμε
και για τις γραμματείς» παρατήρησε η Αλεξάνδρα.
«Επιτέλους, οι αγαπημένες μου ανιψιές»,
ακούστηκε μια φωνή και οι δίδυμες σηκώθηκαν για να χαιρετήσουν τη Βερενίκη, που
δεν την αποκαλούσαν ποτέ θεία.
Στηριζόταν στο μπράτσο μιας ψηλής
γυναίκας, ακαθόριστης ηλικίας. Στο δεξί της
χέρι κρατούσε ένα λεπτό μαύρο μπαστούνι
με λευκή λαβή. Φορούσε ένα καφτάνι στο
χρώμα του ροδιού που κάλυπτε τη βαριά
σιλουέτα της. Στάθηκε ακίνητη, λίγα μέτρα
μακριά τους. Η Αλεξάνδρα και η Δήμητρα
την πλησίασαν κι έσκυψαν για τα τυπικά
φιλιά στο μάγουλο, εκείνα που οι γυναίκες
κατορθώνουν να ανταλλάξουν στον αέρα,
από φόβο μην καταστραφεί το μακιγιάζ
τους.
«Να σας συστήσω την Κάλια, τη γραμματέα μου» είπε κι έδειξε προς το μέρος
της συνοδού της. Το πρόσωπό της ήταν
πολύ μακρύ, χλωμό και άτονο. Έχει μια
μακρινή καταγωγή από το νησί, εξήγησε η
Βερενίκη και πρόσθεσε πως ήταν ένας από
τους λόγους που πήρε τη θέση.
«Χαίρω πολύ» είπε η Κάλια και τους
έσφιξε το χέρι δυνατά, σε μια ασυνήθιστη
για γυναίκα χειραψία.
«Κάλια, φέρε μου, σε παρακαλώ, το σάλι
που άφησα στην πάνω βεράντα, έχει λίγη
ψύχρα» είπε η Βερενίκη και η Κάλια έσπευσε

να το φέρει. Καθώς απομακρυνόταν, οι
δίδυμες πρόσεξαν το φαρδύ χακί παντελόνι και τα χοντροκομμένα παπούτσια της.
Τα καστανά της μαλλιά τα συγκρατούσε μ’
ένα απλό λαστιχάκι.
Η Βερενίκη είδε το βλέμμα τους και
είπε χαμηλόφωνα: «Είναι κάπως άχαρη,
αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω βήμα
χωρίς αυτήν». Είχε υποβληθεί πρόσφατα
σε μια εγχείριση στο γόνατο και θα έκανε
σε λίγους μήνες μία ακόμη. Ποτέ δεν είχε
νιώσει τόσο ανήμπορη.
Την ώρα που το ρολόι του τοίχου
χτυπούσε πέντε, η νεαρή Ασιάτισσα, η
ίδια που είχε ανοίξει την πόρτα, μπήκε με
το δίσκο του τσαγιού. Η Βερενίκη έπινε
το τσάι της κάθε απόγευμα, με γάλα και
ζάχαρη όπως οι Άγγλοι. Η μικρόσωμη υπηρέτρια, με το πορσελάνινο πρόσωπο, αφού
ακούμπησε το δίσκο σ’ ένα χαμηλό τραπεζάκι μπροστά στην Βερενίκη, για να σερβίρει η ίδια τις καλεσμένες της, έφυγε για
να επιστρέψει με τον «πύργο με τα γλυκά».
Έτσι αποκαλούσαν οι δίδυμες τον ειδικό
μεταλλικό δίσκο με τα τέσσερα επίπεδα
που τους εντυπωσίαζε στην παιδική τους
ηλικία. Ήταν και πάλι φορτωμένος με κάθε
είδους μικρές τάρτες, αλμυρές και γλυκές,
γεμιστά μπισκότα, άγλυκα κέικ με κρέμα
και μικροσκοπικά σάντουιτς με αγγούρι
και σολομό.
Στο μεταξύ η Κάλια είχε φέρει το σάλι, και
το έριξε στους ώμους της Βερενίκης. Εκείνη
παρατήρησε πως το τσάι δεν ήταν αρκετά
καυτό και την έστειλε να ειδοποιήσει στην
κουζίνα για να φέρουν άλλο.
«Η τσαγιέρα πρέπει να είναι ήδη καυτή
όταν χύνουμε το ζεστό νερό, για να μην
κρυώσει γρήγορα το τσάι»είπε κοιτώντας
τις ανιψιές της με φυσικότητα.
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Ο ήχος των κομματιών που θρυμματίζονταν στο άσπρο μάρμαρο τρόμαξε τις δίδυμες
που σηκώθηκαν αυθόρμητα από τη θέση τους για να τη βοηθήσουν.
Η Κάλια έφτασε ακολουθούμενη από μια
άλλη υπηρέτρια που την έλεγαν Σίντο. Ήταν
μεγαλύτερης ηλικίας και ζήτησε συγγνώμη
για την απειρία της βοηθού της. Κρατούσε
ένα δίσκο με μια νέα τσαγιέρα. Αφού η
Βερενίκη βεβαιώθηκε για την καταλληλότητα της θερμοκρασίας, έκανε νόημα για
το σερβίρισμα. Η Σίντο έριξε λίγο τσάι σ’
ένα φλιτζάνι και της έδωσε να το δοκιμάσει.
«Καλό είναι», αποφάνθηκε η Βερενίκη
κι εκείνη έριξε τσάι σ’ ένα νέο φλιτζάνι και
της το έδωσε. Την ίδια ώρα η Κάλια στεκόταν όρθια σαν να περίμενε εντολές, ώσπου
έπιασε ένα αόριστο νεύμα με το χέρι της
Βερενίκης, που το ερμήνευσε ως σημάδι
για να απομακρυνθεί.
«Είναι καινούρια κι ελπίζω να μάθει γρήγορα»είπε η Βερενίκη. Στη συνέχεια ενδιαφέρθηκε για τα νέα του νησιού. Η ώρα
πέρασε με αναφορές σε γάμους, βαπτίσεις
και θανάτους γνωστών και λιγότερο γνωστών συμπολιτών τους. Άφησε τις δίδυμες
να μιλούν και η ίδια αναφέρθηκε ελάχιστα
στα δέκα χρόνια που έλειπε στο εξωτερικό.
Τις είχε καλέσει για να την βοηθήσουν να
οργανώσει μια δεξίωση. Σε τρεις εβδομάδες
ήταν τα γενέθλιά της.
Ξαφνικά εμφανίστηκε η Κάλια και της
έδωσε το ασύρματο τηλέφωνο.
«Από τη Νέα Υόρκη, είπαν πως είναι επείγον» είπε απολογητικά.
Η Βερενίκη μίλησε για λίγο στα αγγλικά.
«Εντάξει, συμφωνώ, κάνε αυτά που είπαμε,
θα μιλήσουμε αργότερα».
«Σου έχω πει χίλιες φορές να μην με διακόπτεις όταν έχω κόσμο, να μην ξαναγίνει»,
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επέκρινε την Κάλια η οποία ζήτησε συγγνώμη και γύρισε να φύγει.
«Πού πας, δεν σου είπα πως μπορείς να
φύγεις» της είπε και, βλέποντας την απορία
στα μάτια της άλλης, ζήτησε να της φέρει τη
λίστα με τους καλεσμένους για τη δεξίωση.
«Την προσέλαβα ως γραμματέα μου
και προσπαθεί να τα καταφέρει» είπε στις
δίδυμες, «αλλά το μεγάλο της πάθος είναι
τα λουλούδια και τα φυτά. Έχει ξετρελαθεί
με τον κήπο. Ασχολείται ώρες ολόκληρες».
«Τη γριά στρίγγλα» είπε μέσα της η Αλεξάνδρα και διάβασε στα μάτια της αδερφής
της την ίδια σκέψη.
Η Κάλια έφτασε με τον κατάλογο, της
τον έδωσε και η Βερενίκη της ζήτησε να
ανοίξει το παράθυρο για να μπει λίγος
αέρας.
Στην πορεία προς το παράθυρο, η Κάλια
σκόνταψε σ’ ένα τραπεζάκι κι έριξε ένα γυάλινο βάζο.
Ο ήχος των κομματιών που θρυμματίζονταν στο άσπρο μάρμαρο τρόμαξε τις

αρκετά είχαν καθίσει, θα ξανάρχονταν αν
χρειαζόταν, και φίλησαν ξανά τη θεία τους.
Σταυρωτά και στον αέρα.

δίδυμες που σηκώθηκαν αυθόρμητα από τη
θέση τους για να τη βοηθήσουν. Η Βερενίκη
άρχισε να φωνάζει για το πόσο αδέξια ήταν
η Κάλια και πως θα κρατήσει από το μισθό
της την αξία του βάζου. Η Κάλια είχε σκύψει
και προσπαθούσε να μαζέψει τα μεγαλύτερα κομμάτια ενώ η νεαρή ασιάτισσα, που
είχε ακούσει προφανώς το θόρυβο, έτρεξε
με τη σκούπα και το φαράσι.
Η Βερενίκη είχε σηκωθεί από τον καναπέ,
στηριγμένη στο μαύρο μαονένιο της μπαστούνι και οι δίδυμες φοβήθηκαν πως θα το
σηκώσει απειλητικά. Δεν έγινε κάτι τέτοιο,
αλλά ένιωσαν πως ήταν ώρα να τελειώνει
η επίσκεψη. Είπαν πως έπρεπε να φύγουν,

Μόλις έκλεισε πίσω τους η αυλόπορτα
και βγήκαν στο δρόμο, η Δήμητρα και η
Αλεξάνδρα αναστέναξαν με ανακούφιση.
«Δεν θέλω να ξανακούσω για τσάι. Την
επόμενη φορά να έρθεις μόνη σου»είπε η
Δήμητρα.
« Έγινε χειρότερη με τα χρόνια. Πάντα
ήταν πολύ δύσκολος άνθρωπος, αλλά τώρα
έχει ξεφύγει. Και όλο αυτό το θέατρο με τη
γραμματέα. Μα για τόσο χαζές μας περνά;»,
πρόσθεσε η Αλεξάνδρα.
«Ελπίζω να μείνει με την Κάλια. Φαίνεται συμπαθητική. Δεν είναι σαν εκείνες τις
πορσελάνινες κούκλες που προτιμούσε
παλιότερα. Τα χρόνια περνάνε».

Όταν έφυγαν οι δίδυμες, η Κάλια κάθισε
στην πολυθρόνα απέναντι από τη Βερενίκη.
Είχε τραβήξει το λαστιχάκι που συγκρατούσε τα μαλλιά της και με μια φιλάρεσκη
κίνηση τα τίναξε προς τα πίσω. Ήταν πολύ
μακριά και την έδειχναν νεότερη.
«Πολύ όμορφες οι ανιψιές σου»είπε,
απλώνοντας το χέρι της για να σερβιριστεί
λίγο τσάι.
« Έχει κρυώσει αγάπη μου, να πω να μας
φέρουν άλλο», πρότεινε η Βερενίκη και την
κοίταξε με λατρεία στα μάτια.
«Δεν πειράζει, μου αρέσει κρύο».
«Ελπίζω να μην σε ταλαιπώρησα πολύ,
ήταν βλέπεις αναγκαίο», απολογήθηκε.
«Καταλαβαίνω», περιορίστηκε ν’ απαντήσει η Κάλια μ’ ένα συγκαταβατικό χαμόγελο.
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