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Ένα μέτρο απόσταση 

«Σκληρό παιδί, ψυχρό!» Έτσι με περιέγραφε στις φίλες της με παράπονο. «Έτσι ήταν πάντα του», 

συμπλήρωνε, «έτσι είναι φτιαγμένος». Όχι, δεν ήμουν έτσι φτιαγμένος, δεν ήμουν έτσι από πάντα μου, 

έγινα έτσι μετά το περιστατικό κι έμεινα έτσι για πάντα, αλλά πριν δεν ήμουν. «Ποτέ δεν μ’ αγκάλιασε σαν 

παιδί, ποτέ δεν με φίλησε», έλεγε, γιατί έτσι το θυμόταν εκείνη, έτσι αποφάσισε να το θυμάται, αλλά εγώ 

το θυμάμαι αλλιώς. Εγώ θυμάμαι να της δίνω είκοσι μετρημένα φιλιά κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ, έτσι 

έμαθα να μετράω ώς το είκοσι από δυόμισι χρονών, πριν ακόμα μπορέσω να φτιάξω μια φράση ολόκληρη. 

Τραβούσε το σκαμνάκι έξω στο κεφαλόσκαλο, στον δρόμο μπροστά, και καθόταν να καθαρίσει τα 

χόρτα. Κι εγώ σκαρφάλωνα στην πλάτη της, τυλιγόμουνα στον σβέρκο της να την πνίξω, της δάγκωνα τ’ 

αυτιά, της τράβαγα τις φουρκέτες να της λύσω τον κότσο. «Βρε χταποδάκι», μου ’λεγε και πάσχιζε να με 

ξεκολλήσει από πάνω της. Δεν τα θυμάται αυτά, τα ξέχασε. Εγώ τα θυμάμαι. 

Μετά το περιστατικό, είν’ αλήθεια. δεν την ξανάφησα να πλησιάσει πάνω από ένα μέτρο απόσταση. 

Ένα μέτρο απόσταση κρατούσα πάντα ανάμεσά μας, ένα μέτρο. Ούτε κι άρρωστος, ούτε με πυρετό, ούτε 

όταν γύρισα από φαντάρος, ούτε στον γάμο μου, ούτε στον θάνατό της. Ούτε μια χειραψία δεν 

ανταλλάξαμε πενήντα χρόνια. Την έβλεπα που λαχταρούσε να μ’ αγκαλιάσει και δεν τολμούσε κι ένιωθα 

ικανοποίηση που της το στερούσα. Την τιμωρούσα; Μάλλον. Και θα μου πεις, τι κέρδισες; Τι να κερδίσω. 

τίποτα. Ή μάλλον πολλά, πάρα πολλά, τώρα που το σκέφτομαι. Έπρεπε να την πάρω αυτήν την απόσταση, 

να διαχωρίσω τον εαυτό μου, αλλιώς πώς θα ζούσα; Μου ’λειψε βέβαια η αγκαλιά, δεν θα μου ’λειπε; 

Μικρό παιδάκι ήμουνα κι αποφάσισα να μεγαλώσω χωρίς χάδι. Ούτε το χέρι της δεν δεχόμουν πια να 

κρατήσω στον δρόμο που περπατούσαμε. 

Δυο μέρες μετά το πρώτο περιστατικό ήρθε και το δεύτερο. αυτό που κούμπωσε στο πρώτο κι έγιναν 

ένα, τόσο που σ’ όλη μου τη ζωή έμειναν στη μνήμη μου ταυτισμένοι οι δυο τους, ο θείος Απόστολος κι ο 

νεκρός του δρόμου. Κι ενώ το ξέρω πως δεν ήταν το ίδιο πρόσωπο, κι ενώ προσπαθώ να τους διαχωρίσω, 

στη μνήμη μου ο νεκρός του δρόμου έχει το πρόσωπο του θείου Απόστολου. Και δεν έχει ξεχαστεί. 

Βγήκαμε πρωί να πάμε στο μαγαζί γιατί ο πατέρας έπρεπε να λείψει για λίγο. Πριν από την Κατοχή δεν 

χρειαζόταν ποτέ να λείψει απ’ το μαγαζί, άλλωστε είχε και δυο υπάλληλους, που αναγκάστηκε να τους 

διώξει πολύ γρήγορα, πριν βγει το καλοκαίρι. Ποιος να ψωνίσει υφάσματα το καλοκαίρι του ’41, πόσο 

μάλλον το φθινόπωρο. Ψυχή δεν πάταγε στο μαγαζί, αλλά ο πατέρας το κρατούσε ανοιχτό. Τότε, μικρό 

παιδάκι, δεν αναρωτιόμουν γιατί του κυρίου Τσολίνα απέναντι του αδειάσανε τα ράφια σε μια μέρα οι 

Γερμανοί, ενώ τα δικά μας τ’ αφήσαν απείραχτα. Έπρεπε να μεγαλώσω πρώτα, να περάσουν χρόνια, για 

να το σκεφτώ και ν’ αναρωτηθώ, θυμήθηκα ότι στο σπίτι μιλούσαν για κάτι μεγάλες παραγγελίες, ότι όλο 

και πιο συχνά πηγαίναμε με τη μαμά να κρατήσουμε το μαγαζί γιατί ο πατέρας είχε να πάει «σε δουλειά». 

Πολλές φορές με βασάνισε η ιδέα να το ερευνήσω, αλλά αποφάσισα τελικά να το αφήσω να ξεχαστεί, όπως 

η μάνα μου αποφάσισε να ξεχάσει τον θείο Απόστολο. Τι νόημα θα ’χε: Αρκετά δεν ήταν όσα ήξερα ήδη; 

Κατεβαίναμε ποδαρόδρομο προς το Μουσείο για να πάρουμε την Πατησίων ευθεία, να βγούμε στην 

πλατεία Κοτζιά, που τότε τη λέγαμε πλατεία Θεάτρου. Ίσως ήταν κι η πρώτη φορά που βγαίναμε μετά το 

περιστατικό, ναι, ήταν η πρώτη φορά που, χωρίς να το σκεφτώ, τι να σκεφτώ επτά χρονών, αρνήθηκα 

αυθόρμητα να της κρατήσω το χέρι. 

Εκεί συνέβη. Στο πλάι του Μουσείου, πριν βγούμε στην Πατησίων. Ήταν σταματημένο το 

σκουπιδιάρικο του Δήμου, ένα καμιόνι με καρότσα πίσω ανοιχτή. Έφραζε τον δρόμο. Ο οδηγός είχε βγει 

απ’ τ’ αυτοκίνητο και στεκόταν πάνω από ένα ανθρώπινο σώμα ξαπλωμένο στον δρόμο. Φώναζε στους 

περαστικούς: «Βάλτε ένα χέρι, ρε παιδιά» Το σώμα ήταν αντρικό, φορούσε κοστούμι, ήταν πεσμένο στο 

πλάι και τα πόδια ήταν γυμνά και τόσο πρησμένα που δεν έμοιαζαν με πόδια. Το σώμα, έτσι που φαινόταν 

απ’ την πλάτη, έδειχνε ισχνό, μια σταλιά, αλλά τα πόδια ήταν τεράστια. Σαν να είχε γίνει λάθος, δεν 
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έμοιαζαν να ταιριάζουν καθόλου τα πόδια με το σώμα. 

«Βάλτε ένα χεράκι, ρε παιδιά». 

Οι περαστικοί επιτάχυναν και προσπερνούσαν, αλλά ο οδηγός επέμενε, στάθηκε μπροστά σε δυο νέους 

άντρες, έτσι που τους ανάγκασε σχεδόν να τον βοηθήσουν και τότε κι οι τρεις μαζί σήκωσαν το σώμα, δυο 

απ’ τα πόδια, ένας απ’ τις πλάτες, και το κουβάλησαν ώς το σκουπιδιάρικο κι εκεί μπροστά άρχισαν να 

ανεβοκατεβάζουν το σώμα στον αέρα ρυθμικά, μετρώντας συγχρονισμένοι: «Ένα. δύο, τρία, ωπ», ακριβώς 

όπως με σήκωναν στον αέρα οι γονείς μου για να με πετάξουν μετά στο κρεβάτι και να ξεκαρδιστώ στα 

γέλια. 

«Ένα, δύο, τρία, ΩΩΩΠ!» 

Τον πέταξαν στην καρότσα. 

Είχα προλάβει να βάλω στη θέση του προσώπου του το πρόσωπό του θείου Απόστολου. 

Ο οδηγός τούς ευχαρίστησε, «Να ’στε καλά, παιδιά», ανέβηκε στη θέση του κι έβαλε μπρος, ενώ τα 

«παιδιά» συνέχισαν ο καθένας τον δρόμο του, χωρίς καμιά παραπάνω αντίδραση, Κι όπως άρχισε το 

καμιόνι ν’ απομακρύνεται αργά, φάνηκε το πρησμένο πόδι του νεκρού, που ήταν πια για μένα το πόδι του 

θείου Απόστολου, να ξεπροβάλλει απ’ το μέσο της καρότσας και να υψώνεται κατακόρυφα, σαν σημαία, 

τεράστιο και μεγαλοπρεπές, και το καμιόνι να διασχίζει την Πατησίων μ’ ένα τεράστιο πρησμένο πόδι για 

σημαία. 

Σ’ όλο τον δρόμο της επιστροφής άκουγα συνέχεια μες στο μυαλό μου την αδύναμη φωνή του θείου 

Απόστολου, δυο μέρες πριν, έξω απ’ την πόρτα του σπιτιού μας. 

«Μαρία, σήμερα έπεσα μες στον δρόμο, έπεσα, Μαρία, στη μέση του δρόμου και δεν είχα δύναμη να 

σηκωθώ, δεν έβλεπα. Μαρία, θολώνουνε τα μάτια μου εκεί που περπατώ και δεν βλέπω. Έπεσα, Μαρία, 

και δεν μπορούσα να σηκωθώ, μέσα στον δρόμο». 

Θα τον είδε να ’ρχεται απ’ το παράθυρο της κουζίνας, όπως έπλενε τα πιάτα. Δεν εξηγείται αλλιώς. 

Εγώ καθόμουν στο σκαμνάκι κι έτρωγα ψωμί με μαρμελάδα. Είχε ένα βάζο μαρμελάδα και το έκρυβε στην 

κάμαρα, στην ντουλάπα. Δεν ήξερα ούτε κι εγώ πού το έκρυβε ακριβώς, το έβγαζε όταν έλειπαν όλοι απ’ 

το σπίτι και μου ’δίνε να φάω ψωμί με μαρμελάδα. «Τσιμουδιά», μου έλεγε, «αν το πεις πουθενά, θα γίνει 

κακό». Φοβόμουνα και δεν το ’λεγα. 

Καθόμουν κι εγώ και μασουλούσα τη μαρμελάδα μου και ξαφνικά τη βλέπω να παρατάει τα πιάτα και 

να ορμάει αλαφιασμένη κατά πάνω μου M’ άρπαξε απ’ τον γιακά, με τα χέρια της να στάζουν στην μπλούζα 

μου και μ’ έσυρε τρέχοντας στη σάλα. Με κάθισε στην πολυθρόνα. Ήτανε σούρουπο, τη λάμπα δεν την 

είχε ανάψει ακόμα. Στη σάλα ήταν σκοτεινά, την αφήνανε με τα χαρτόνια της συσκότισης για να μην 

έχουνε κάθε βράδυ τον ίδιο μπελά. Κάθισε κι αυτή στην άλλη πολυθρόνα δίπλα μου. Μόνο το λιγοστό φως 

του σούρουπου έμπαινε απ’ το παράθυρο της κουζίνας κι έφτιαχνε γεωμετρικά σχήματα πάνω στο μωσαϊκό 

του χολ. Εκεί στύλωσα τα μάτια. Ρόμβοι, τετράγωνα και τρίγωνα, που όλο και μίκραιναν όσο περνούσε η 

ώρα και λιγόστευε το φως, ώσπου χάθηκαν εντελώς όταν έπαψε πια ν’ ακούγεται απ’ έξω η φωνή του θείου 

Απόστολου. 

«Άνοιξε, Μαρία, σε παρακαλώ, ξέρω ότι είσαι μέσα, μια μπουκιά ψωμί, Μαρία, έπεσα στο πεζοδρόμιο 

και δεν είχα δύναμη να σηκωθώ, τα πόδια μου έχουν πρηστεί, Μαρία, κι είναι ασήκωτα». 

Αν έβαζα μια φωνή; Να φώναζα, εδώ είμαστε, θείε Απόστολε, έχουμε και μαρμελάδα, ή να ’βγαζα μια 

στριγκλιά, τιποτ’ άλλο. Κοιτούσα τα τρίγωνα και τα τετράγωνα στο μωσαϊκό και δεν τολμούσα ούτε να 

γυρίσω να την κοιτάξω, δεν ακουγόταν ούτε η ανάσα της, σαν να μην ήταν εκεί. Νύχτωσε. Είπε πολλά ο 

θείος Απόστολος με την αδύναμη φωνή του, αλλά δεν τα θυμάμαι, θυμάμαι που είπε για τα πρησμένα πόδια 

του, αλλά ίσως και να μην το ’πε πράγματι, ίσως να το μπέρδεψε η μνήμη μου, επειδή τα είδα δυο μέρες 

μετά τα πρησμένα πόδια του νεκρού στο πλάι του Μουσείου. Μετά από τόσα χρόνια δεν μπορείς να ’σαι 

σίγουρος αν έγιναν στ’ αλήθεια αυτά που θυμάσαι, αυτό με μπερδεύει καμιά φορά. Όμως ποτέ δεν τον 

ξανάδα τον θείο Απόστολο στη ζωή μου κι ελάχιστα άκουσα γι’ αυτόν μες στα χρόνια, μόνο μια-δυο φορές 
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που έτυχε κάποιος να ρωτήσει, ένας οικογενειακός φίλος η μακρινός συγγενής, ο πατέρας είπε με 

πεποίθηση ότι τον θείο τον χάσαμε πριν από την Κατοχή, από καρδιακή προσβολή. Είχε την καρδιά του. 

είπε, το ξέραμε, έπασχε από νέος. 

Όχι. ποτέ ξανά δεν την πλησίασα, ποτέ δεν την άγγιξα, άφηνα πάντοτε ένα μέτρο απόσταση ανάμεσά 

μας, ένα μέτρο. Ένα μέτρο απόσταση. 

Διήγημα από τη συλλογή της Ελισάβετ Χρονοπούλου, Ο έτερος εχθρός (2017) 

Πηγή: Παναγιώτης Τσουκαλάς 

 

Γ1. Ποιο είναι το κρίσιμο θέμα που, κατά τη γνώμη σας, αναδεικνύει το διήγημα; Να τεκμηριώσετε την 

άποψή σας με συγκεκριμένες (τρεις) αναφορές στο κείμενο. (100-150 λέξεις) 

Μονάδες 15 

 


