
Μπάµπουσκα 

Δεν αρχίζουµε καλά µε τη διπλανή µου. Όταν τη φέρανε χθες το απόγευµα, το 
πρώτο πράγµα που έκανε ήταν ν’ανοίξει την τηλεόραση. Κάποια ηλίθια ξένη σειρά, 
από αυτές που παίζουν ασταµάτητα στις αίθουσες αναµονής των ιατρείων. 
Τουλάχιστον τότε, στην αρχή, που πέρασα πολλές ώρες σε τέτοια µέρη µέχρι να µε 
εγκρίνουν για το πρόγραµµα, µπορούσα ακόµα να κινηθώ κι έτσι οι σειρές δε 
µ’ενοχλούσαν όσο τώρα. Άσε που υπήρχαν τόσοι άνθρωποι γύρω µου για να µου 
αποσπάσουν την προσοχή.  
 Τώρα, όµως, έτσι όπως είµαστε οι τρεις µας κρεµασµένες ανάποδα σ’αυτό το 
δωµάτιο, η διπλανή µου κι η τηλεόραση ουσιαστικά καλύπτουν ολόκληρο το οπτικό 
µου πεδίο, Τη µεν διπλανή µου δε θέλω να τη βλέπω γιατί µε τσαντίζει, το δε σίριαλ 
ακόµα και να ήθελα δεν µπορώ να το παρακολουθήσω, αφού οι ανάποδοι υπότιτλοι 
πιο πολύ µε ρώσικα µοιάζουν παρά µε κάποια γλώσσα που να καταλαβαίνω. Η 
διπλανή λέει πως της αρέσει απλά ν’ακούει τις φωνές. Την κάνει να νιώθει πως είναι 
κι άλλοι άνθρωποι εδώ και της κάνουν παρέα. Ξέρω πως µάλλον θα χρειαστεί να 
περάσουµε έναν ολόκληρο µήνα δίπλα-δίπλα, οπότε δε θέλησα ν’αρχίσω καβγά, 
ακόµα δεν ήρθε. Νοµίζω κάτι τέτοιο σκεφτεται κι η Μυρσίνη από την άλλη πλευρά, 
γι’αυτό δεν έχει πει κουβέντα µέχρι τώρα. 
 Τι ωραία τόσο καιρό που ήµασταν οι τρεις µας εδώ και µε την Ελίζα. Μόνο 
τώρα που ήρθε αυτό το βούρλο καταλαβαίνω πόσο σηµαντικό είναι να µοιράζεσαι το 
θάλαµο µε ανθρώπους που συµπαθείς. Δεν είναι, φυσικά, ωραίο πράγµα να σε 
κρεµάνε µε το κεφάλι κάτω και τα πόδια πάνω, να σε ταΐζουν µε το σωληνάριο που 
σου έχουν περασµένο, το δεύτερο εκτός από εκείνο για τα φάρµακα, να σου 
εκκενώνουν το παχύ έντερο µε σακουλάκι, και λοιπά, και λοιπά. Ειδικά όταν κρατάει 
τόσους µήνες. Τουλάχιστον, όµως, µέχρι τώρα δεν είχα ν’αντιµετωπίσω την 
ανθρώπινη βλακεία.  

Πιο πολύ απ’όλα µου έχει λείψει το νερό. Με το που θα γεννηθεί το µωρό και 
θα βγω, θα είναι το πρώτο πράγµα που θα κάνω. Ένα µεγάλο ποτήρι νερό. Παγωµένο. 
Τέλειο. Το δεύτερο θα είναι ν’αγκαλιάσω την κόρη µου. Το τρίτο να κάνω ένα µπάνιο 
και να φάω, επιτέλους, κάτι που θα µπορώ να νιώσω τη γεύση του στο στόµα µου 
πριν φτάσει στο στοµάχι.  

Φτάνει, όµως. Λιγότερη γκρίνια, περισσότερη θετική σκέψη, που λέει κι ο 
άντρας µου. Άλλωστε, λίγο ή πολύ τα ήξερα όλα αυτά όταν αποφάσισα να µπω στο 
πρόγραµµα για τις παρένθετες. Και το καρότο στο τέλος του σχοινιού παραµένει 
εξαιρετικά δελεαστικό. Με τα λεφτά που θα µας δώσουν, µπορούµε να ζήσουµε 
άνετα οι τρεις µας για τέσσερα χρόνια. Δεν είναι µικρό πράγµα, αυτό. 
 Το πιο δύσκολο απ’όλα είναι που δεν µπορώ να βλέπω τo παιδί. Πριν από 
τρεις µήνες που την άφησα, µε ρώτησε πόσο ακριβώς κρατάνε οι τέσσερις µήνες.  
 «Απ’όταν γεννήθηκες, έχουν περάσει µία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, 
εφτά φορές τέσσερις µήνες,» της είπα. Προφανώς, υπήρξα πολύ αισιόδοξη. Από την 
επόµενη ερώτησή της φάνηκε πως δεν είναι τόσο εύκολο για ένα δυοµισάχρονο να 
συλλάβει την έννοια του χρόνουυ.      
 «Εσύ κι ο µπαµπάς θα έχετε πεθάνει σε τέσσερις µήνες;» 
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 «Όχι. Αντίθετα, θα είµαστε καλύτερα από ποτέ. Η κοιλιά της µαµάς θα έχει 
ξεφουσκώσει και θα είµαι πάλι δυνατή όπως παλιά. Και σου έχουµε και µια ωραία 
έκπληξη.» 
 Το πρόσωπό της φωτίστηκε. 
 «Τι έκπληξη;» 
 «Όταν γυρίσω από εκεί που πάω, εσύ, ο µπαµπάς κι εγώ θα πάµε να 
περάσουµε µερικές µέρες δίπλα στη θάλασσα. Θα τη δεις επιτέλους από κοντά.» 
 «Γιούπι!» φώναξε, αλλά δεν κράτησε πολύ. Μετά από λίγο άρχισε πάλι τα 
κλάµατα.  
 Το δεύτερο πιο δύσκολο πράγµα στην όλη διαδικασία, ήταν όταν 
προσπαθήσαµε να της εξηγήσουµε πως το µωρό στην κοιλιά µου δε θα ήταν 
αδερφάκι της.  
 «Μα αφού θα βγει από την κοιλιά σου, όπως κι εγώ.» 
 «Ναι, αλλά δεν µπήκε εκεί µε τον ίδιο τρόπο.» 
 «Πώς µπήκε, δηλαδή;» 
 «Το έβαλε ένας γιατρός.» 
 Τα µάτια της κενά. 
 «Ας το πούµε αλλιώς. Αυτό το µωρό είναι µια χάρη που κάνει η µαµά σε µια 
κυρία που δεν µπορεί να κάνει παιδάκια µόνη της.» 
 «Είναι φίλη σου, αυτή η κυρία;» 
 «Δεν την έχω δει ποτέ». 
 «Τότε γιατί της κάνεις εσύ τη χάρη, κι όχι µια φίλη της που την αγαπάει;» 
 «Γιατί καµία από τις φίλες της δεν µπορεί να κάνει παιδιά». 
 «Πώς γίνεται;» 
 «Θυµάσαι αυτές τις πολύ ψηλές κι ωραίες κυρίες που βλέπουµε µερικές φορές 
στο δρόµο;» 
 «Με τους χοντρούς άντρες και τα ωραία ρούχα και κοσµήµατα;» 
 «Ακριβώς. Όλες αυτές οι ψηλές και όµορφες κυρίες, έχουν τα πιο ωραία 
πράγµατα στον κόσµο αλλά δεν µπορούν πια να κάνουν παιδιά, οι καηµένες. Γι’αυτό 
χρειάζονται κάποια σαν τη µαµά να τις βοηθήσει.» 
 «Και γιατί πρέπει να πας στο νοσοκοµείο για τόσο καιρό;» 
 «Γιατί το µωρό που έβαλε ο γιατρός στην κοιλιά µου θα γίνει τόσο ψηλό και 
χοντρό όσο οι γονείς του.»   
 «Όταν θα είναι ακόµα µέσα στην κοιλιά σου;» 
 «Όχι, αλλά το πρόβληµα είναι ότι και πάλι θα είναι πολύ βαρύ για το δικό µου 
σώµα.» 

«Γιατί είναι πρόβληµα;» 
«Θυµάσαι τι έγινε όταν έβαλες εκείνο το πολύ βαρύ βάζο µέσα σε µια 

χαρτοσακούλα που έφερα απ’τα ψώνια;» 
«Η τσάντα έσπασε.» 
«Και το βάζο;» 
«Κι αυτό, αν και µετά το ξανακολλήσαµε.» 
 «Το µωρό, όµως, δεν ξανακολλάει. Κι εγώ έχω υποσχεθεί να τους το δώσω 

ολόκληρο. Οπότε για να µη γίνει το ίδιο µε το βάζο, η µαµά πρέπει να περάσει κάποιο 
καιρό στο νοσοκοµείο.»  
 «Μα εγώ δε θέλω να µη µπορώ να σε δω για τέσσερα χρόνια.» 
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 Δεν το είχαµε βρει ακόµα µε το χρόνο. 
 «Θα περάσουν γρήγορα, θα δεις.» 
 Άρχισε πάλι να κλαίει. Προσπάθησα να την παρηγορήσω λέγοντάς της πως 
κάθε φορά που θα ερχόταν ο µπαµπάς θα στέλναµε η µία στην άλλη βίντεο. Έτσι θα 
ήταν σα να βλεπόµαστε. Πείστηκε για πολύ λίγο µόνο. 

 Έχει αργήσει πάρα πολύ σήµερα ο Μάνος. Την τελευταία φορά, έκανε τρεις 
ώρες ν’ανέβει την Κηφισίας. Οι διαδηλωτές εξω από το µαιευτήριο είχαν στήσει 
πρόχειρα µπλόκα στο δρόµο. Θα ζητούσα από τη βλαµµένη τη διπλανή να βάλει 
ειδήσεις για να δούµε τι γίνεται, αλλά ξέρω πως δεν προκειται ν’αναφέρουν τίποτα 
για τις διαδηλώσεις. Τα τελευταία χρόνια, υποτίθεται εφαρµόζουν µέτρα ώστε να 
εµφανίζονται κι άνθρωποι από τη δική µας τάξη στο γυαλί, αλλά όλοι ξέρουµε πως 
την ενηµέρωση την ελέγχουν απόλυτα. Κι εδώ που είµαι, άλλωστε, δεν ακούω τίποτα 
απ’όσα γίνονται, αν γίνονται, έξω. Τα παράθυρά µας είναι πάντα κλειστά. Μας λένε 
πως είναι για τα µικρόβια, αλλά εγώ είµαι σίγουρη πως δε θέλουν ν’ακούµε τις φωνές 
των διαδηλωτών.  
 Αναρωτιέµαι πώς θα τελειώσουν όλ’αυτά. Πάει καιρός που ακούς τον κόσµο 
να διαµαρτύρεται, αλλά ποτέ πριν δεν οργάνωσε κάποιος κάτι τόσο συστηµατικά. Δε 
µε πειράζει, φυσικά, που ο κόσµος φαίνεται να ξυπναέι. Όπως κάθε µάνα ονειρεύοµαι 
ένα καλύτερο µέλλον για το παιδί µου. Και φυσικά πολύ θα ήθελα τα εγγόνια µου να 
γίνουν τόσο ψηλά και υγιή όσο οι πλούσιοι. Απλά είναι λίγο παράξενο που οι 
διαµαρτυρίες γίνονται έξω από το µαιευτήριο, ακριβώς τον καιρό που συµµετέχω εγώ 
στο πρόγραµµα. Δε µου αρέσει να ξέρω πως, αυτή τη στιγµή που µιλάµε, οι όµοιοί 
µου µάχονται να σταµατήσουν κάτι που εγώ συντηρώ δανείζοντας το σώµα µου.  
 Όχι πως πρόκειται να νιώσω άσχηµα. Αν µια πλούσια κυρία θέλει να µε 
πληρώσει τόσα λεφτά για ν’αποκτήσει τι µωρό που πάντα ονειρευόταν, είµαι 
διατεθειµένη να υποστώ τους τέσσερις µήνες κρέµασµα για το καλό του παιδιού µου. 
Και πάλι καλά που είναι µόνο τέσσερις. Στην αρχή του προγράµµατος, τις γυναίκες 
τις κρέµαγαν προληπτικά για εννιά µήνες. Από φόβο µήπως ανοίξει ο τράχηλος. 
Μέχρι που, ευτυχώς, µια µέρα ένας γιατρός έκατσε και τα υπολόγισε, και διαπίστωσε 
πως ένα µωρό µε γενετικό υλικό πλουσίων φτάνει στον πέµπτο µήνα το ύψος και το 
βάρος µε τα οποία τα δικά µας γεννιούνται. Από τότε µας κρεµάνε µόνο για τους 
τελευταίους τέσσερις µήνες. Δεν µπορώ να πω, πάντως, µας περιποιούνται µια χαρά. 
Όλα εδώ µέσα είναι χίλιες φορές πιο όµορφα και καθαρά από το µαιευτήριο που 
γέννησα την κόρη µου. 
 Από την άλλη, καταλαβαίνω και το επιχείρηµα που λέει ότι, χωρίς εµάς, οι 
πλούσιοι δε θα µπορούσαν ν’αναπαραχθούν, κι έτσι ο τερµατισµός του 
προγράµµατος θα σηµάνει τον αφανισµό τους, κι εποµένως τη δική µας επικράτηση. 
Τι να µου κάνει, όµως, εµένα το σταδιακά, όταν η κόρη µου χρειάζεται ψωµί και 
ρούχα τώρα; Όταν ο Μάνος κι εγώ αποφασίσαµε να λάβω τελικά µέρος στο 
πρόγραµµα, συµφωνήσαµε πως ναι µεν αγαπάµε το δίκιο, αλλά το παιδί µας  έρχεται 
πριν απ’όλα. 
  
 Τώρα που το σκέφτοµαι, ο Μάνος δεν είναι ο µόνος που άργησε σήµερα. Το 
ρολόι µου λέει πέντε. Η νοσοκόµα θα έπρεπε επίσης να έχει έρθει για τα φάρµακα. Το 
ίδιο κι η τραπεζοκόµος για να µας βάλει το φαγητό µας στο σωληνάριο.  
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 «Μυρσίνη;» φωνάζω. 
 «Ναι;» 
 «Πολύ δεν έχουν αργήσει όλοι σήµερα;» 
 «Αυτό σκεφτόµουν κι εγώ. Κάτι συµβαίνει.» 
 Η καινούργια µας κοίταξε για λίγο, αλλά δεν καταδέχτηκε ν’αφήσει το σίριαλ 
για χάρη µας.  
 «Θα χτυπήσω το κουδούνι,» λέει η Μυρσίνη. Και το χτυπάει. Και 
περιµένουµε. Και δε γίνεται τίποτα. 
 «Κάτι συµβαίνει σίγουρα,» λέω εγώ. 
 Η καινούργια µας δίνει τώρα όλη της την προσοχή. 
 «Τι εννοείς;» µου λέει. «Μας παράτησαν κρεµασµένες κι έφυγαν;» 
 Είδα τον πανικό µέσα στα µάτια της. Αποφάσισα να την καθησυχάσω, κι ας 
ήταν βλαµµένη.  
 «Είµαι σίγουρη πως υπάρχει µια λογική εξήγηση.» 
 «Έχει ξαναγίνει αυτό;» 
     «Η αλήθεια είναι πως όχι.» 
 «Κι αν, για κάποια λόγο, έφυγαν και µας ξέχασαν;» 
 «Θυµήσου ποιανών τα µωρά κουβαλάµε.» 
 «Βοήθεια! Βοήθεια!» 
 Οι στριγκλιές της µπλέχτηκαν µε τις ψεύτικες φωνές του σίριαλ, 
δηµιουργώντας µια φρικτή κακοφωνία. Έτσι, όταν ο Μάνος µπήκε στο δωµάτιο µε το 
νεαρό µαυροφορεµένο, ένιωσα πως λυτρώθηκα από πολλά δεινά ταυτόχρονα. 
 «Έλα,» µου είπε. «Φεύγουµε.» 
 «Τι εννοείς;»  
 «Το πρόγραµµα τελείωσε. Ώρα να πάµε σπίτι µας.» 
 «Και το µωρό;» 
 «Θα το βγάλουνε.» 
 «Έχουµε ένα γιατρό δικό µας,» παρανέβη ο µαυροφορµενένος, διοργανωτής 
της διαδήλωσης, απ’ότι έµαθα αργότερα. «Θα σας ξεγεννήσει όλες άµεσα.» 
 «Μα είµαι µόλις στον όγδοο.» 
 «Πάλι καλά να λες,» είπε ο Στηβ. «Άλλες είναι στον έκτο και πάλι θα τους τα 
πάρουνε.» 
 «Μα δεν είναι ασφαλές.» 
 «Η φύση θα κάνει την επιλογή της. Αν είναι τυχερά, θα επιβιώσουν.» 
 «Αυτό είναι έγκληµα.» 
 Η βλαµµένη διπλανή συµφώνησε, κι άρχισε να επαναλαµβάνει τη λέξη 
έγκληµα µε όλη τη δύναµη της εκνευριστικής φωνής της. 
 «Όχι µεγαλύτερα από αυτά που κάνουν οι γονείς τους,» επέµεινε ο 
διοργανωτής. 
 «Τα µωρά είναι αθώα. Δεν έφταιξαν σε τίποτα.» 
 «Εξαρτάται πώς το βλέπει κανείς. Ανήκουν στην τάξη του καταπιεστή. Η 
ευθύνη τους κληροδοτείται.» 
 «Εσύ τι λες για όλ’αυτά;» λεω στον άντρα µου, 

«Είναι ώρα να πάµε σπίτι. Η µικρή κλαίει όλη µέρα. Σε χρειάζεται.» 
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Τον κοιτάω, περισσότερο µε έκπληξη για την ξαφνική µεταστροφή, παρά µε 
δυσπιστία. Ξέρω πως είναι η ώρα της απόφασης, αλλά ποιας ακριβώς δεν µπορώ να 
πω ακόµα. 
 «Κατέβασέ µε», του λέω, υπό τον ήχο των βρισιών της βλαµµένης κυρίας. 
 «Κι εµένα µετά,» ακούω τη Μυρσίνη να λέει από τ’αριστερά µου και 
σκέφτοµαι πως, για πρώτη φορά µετά από τόσους µήνες, θα δω επιτέλους το 
πρόσωπό της.  
 «Θα πρέπει να µε βοηθήσεις,» λέω στο Μάνο. «Τα πόδια µου δε θυµούνται 
πια πώς να µε κουβαλάνε.» 
 Με σήκωσε και µε πήγε στο παράθυρο. 
 «Κοίτα,» µου λέει.  
 Ο δρόµος µπροστά από το µαιευτήριο ήταν γεµάτος κόσµο. Απ’το παράθυρό 
µου µπορούσα να δω ότι έφταναν τουλάχιστον µέχρι την Κηφισίας. Εκεί, ενώνονταν 
µε µια πληµµύρα από σώµατα, φωνές, σταµατηµένα αυτοκίνητα. Άνοιξα το παράθυρο 
ν’αφήσω τους ήχους να µπουν. Αµέσως έσβησαν το σίριαλ κι οι φωνές της 
βλαµµένης, που τώρα τσίριζε ότι δε θ’αφήσει µερικούς ηλίθιους σαν εµάς να 
καταστρέψουν τα πάντα, πάνω που η τύχη άρχισε να της χαµογελάει.  
 «Είσαι σίγουρος πως είναι σωστό αυτό που κάνουµε;» ρώτησα, χωρίς 
ν’απευθύνοµαι σε κάποιον συγκεκριµένα. 
 «Ήρθε η ώρα να σταθούµε στο πλευρό των δικών µας, δε νοµίζεις;» 
προθυµοποιήθηκε ο Στηβ. 
 Χάιδεψα την πελώρια, κινούµενη κοιλιά µου. Δεν ένιωσα να είναι εχθρός το 
πλάσµα που µου απάντησε. Έγνεψα το κεφάλι καταφατικά, αλλά µε δυσκολία. 
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