
ΜΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΜΒΡΕΡΣΑ

Το αεροπλάνο της Ολυμπιακής τροχοδρόμησε για αρκετή ώρα 
πριν φθάσει στη θέση όπου θα μας αποβίβαζε, στο αεροδρόμιο 
των Βρυξελών. 

Το ταξίδι είναι επαγγελματικό, αυτό όμως δεν μας υποχρεώνει 
να κλείσουμε τα μάτια ή να αποστρέψουμε το βλέμμα από τις 

σειρήνες που, από την πρώτη στιγμή εμφανίζονται μπροστά μας, σε κάθε μας βήμα. 
Ξανθές, μελαχρινές, ακόμα και “ρούσες” στο χρώμα της φθινοπωρινής οξιάς, 
δροσερές με εκείνη τη δροσάδα που ξυπνάει τις αισθήσεις, τις ναρκωμένες μετά από 
ένα ταξίδι τρεισήμισι ωρών.

Είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου ότι, αυτή τη φορά, μία 
μελαχρινή θα την απολάμβανα, ίσως και μέσα στο 
αεροδρόμιο. Και, μια και δεν ταξίδευα μόνος και μια και 
σε αυτά τα πράγματα η συνενοχή λειτουργεί πάντα 
υποκινητικά, προτρεπτικά, στη πρώτη στροφή του 
αεροδρομίου, αποτραβηγμένοι από τα βλέμματα του 
πλήθους που κινούνταν βιαστικά, δίπλα ακριβώς στους 
καθρέπτες ενός μπαρ με βαριά, κλασσική επίπλωση, 

ξεδιψάσαμε αυτή τη σχεδόν αμαρτωλή δίψα μας, όχι μία αλλά δύο φορές, πριν 
σιάξουμε τα κουστούμια μας και συνεχίσουμε προς τον χώρο παραλαβής των 
αποσκευών μας.

Και πίσω στο μπαρ, στεγνωμένες μέχρι τα μύχια της ύπαρξής τους,
τέσσερις Leffe –δυό ξανθιές και δύο μεστές μελαχρινές- έστεκαν
αδιάψευστοι μάρτυρες ότι από εκεί είχαν μόλις περάσει δύο
διψασμένοι Έλληνες. Που έδωσαν μία πολύ σοβαρή υπόσχεση : μέσα
σε αυτές τις τρεις ημέρες να δοκιμάσουν όσες βέλγικες μπύρες αντέχει



ο οργανισμός τους.

Κυριακή απόγευμα και τα πρώτα σπίτια των Βρυξελλών πλησίαζαν γρήγορα μέσα από
τα παράθυρα του τραίνου που θα μας πάει στον κεντρικό σταθμό (gare central), στην 
καρδιά του δουκάτου των ασπρογιακάδων, της Ε.Ε.

 

Η συννεφιά

Το τραίνο έφθασε στην Αμβέρσα είκοσι λεπτά μετά τις 
δέκα, και ύστερα από ένα ταξίδι μέσα από καταπράσινα 
λιβάδια και αφού κάλυψε τα 55 χιλιόμετρα της διαδρομής 
σε σαράντα λεπτά. Μελαγχόλησα στη σκέψη της, υπό 
κατασκευή ακόμα, ηλεκτροκίνησης του δικού μας κύριου
σιδηροδρομικού άξονα, Αθήνας – Θεσσαλονίκης. Ο 
Μεσαίωνας των σιδηροδρόμων.

Ο Μεσαίωνας της Αμβέρσας (Αντβέρπ, κατά τους
οικοδεσπότες Φλαμανδούς), αντίθετα, είναι παρών σε



όλο το ιστορικό κέντρο της πόλης, με τον καθεδρικό ναό της Notre Dame, το 
καλοδιατηρημένο Steenplein με τους επιβλητικούς πύργους και τις πολεμίστρες του, 
το πιο παλιό σημείο της πόλης –λένε ότι είναι εκεί από το 150 μ.Χ.!!!- το παλιό 
Δημαρχείο, στη τριγωνική πλατεία της αγοράς, την γραφική Wijngaardstrasse με 
δύο πολύ ατμοσφαιρικά εστιατόρια (τα οποία, παραβλέποντας πρωτόκολλο και 
απαγορεύσεις, μας υπέδειξε η όμορφη γαλανομάτα στο γραφείο τουρισμού της πόλης. 
Ίσως επειδή έμαθε να κάνει τέτοιου είδους... υπερβάσεις τα 11 χρόνια που έζησε στη 
Ρόδο), ένα εργαστήριο κοπής διαμαντιών και ένα εξαιρετικό παιχνιδομάγαζο.

Όμως η πόλη δεν έχει μόνο... μεσαίωνα. 

Έχει και μεταμοντέρνες εκφράσεις κάποιων, ιδιόρρυθμων το δίχως άλλο, 
καλλιτεχνών όπως η... έγκυος Αθηνά που ανακαλύψαμε σε μια ταράτσα (terrace), 
σημείο περιπάτου για κατοίκους και τουρίστες, πάνω στο κανάλι.

Όσο και εάν είμαστε κατά των νέων Θεών και των 
ανεξέλεγκτων γεννήσεων των θνητών, το δέσιμο του 
αγάλματος με τον εξ’ ίσου ψηλόλιγνο όγκο του 
καμπαναριού του καθεδρικού ναού είναι αρμονικό και η 
θέα (αφήστε τη Θεά...) υπέροχη.

Ο σκοτεινός ουρανός από πάνω, μας τόνιζε την καθαρή 
ατμόσφαιρα και έκανε τα χρώματα γήινα και τα σχήματα 

πολύ καθαρά. Εκείνο που δεν ήταν καθόλου καθαρό ήταν ποιά θα ήταν η προστασία 
που θα μου προσέφερε το κοντομάνικο πουκάμισο σε περίπτωση βροχής

 

Το πρώτο πιάτο που μας έφεραν στο εστιατόριο, ένα πολύ συμπαθητικό, στενόμακρο, 
μαγαζί με μεγάλα ξύλινα τραπέζια, ήταν ... δύο πιάτα μαζί. Πολύ μικρά. Και, μαζί, 
ψημένα ψωμάκια και αρωματισμένο βούτυρο. Το ένα πιάτο είχε μέσα τρία-τέσσερα 
κομμάτια τσίρου. Σε ηλιέλαιο. Συναγερμός: Αμβέρσα, μεγάλο διαμετακομιστικό 
λιμάνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εικόνες ζωντανές ακόμα από την τηλεόραση στην 
Ελλάδα με τα επικίνδυνα ουκρανικά ηλιέλαια. Το δεύτερο... «- Τι είναι αυτά ρε 
Λάζαρε;» «- Σαλιγκάρια», «- Ναι, αλλά γιατί τόσο μικρού μεγέθους;», (σαν βώλοι Νο 2 
ήσαν, για να καταλαβαινόμαστε με τους παλιούς). Συνοδεύονταν όχι από το γνωστό 
εργαλείο αλλά από δύο... καρφίτσες, για να καρφώνεις το περιεχόμενο τους και να το 
τραβάς έξω.

Γευστικά, απρόσωπα. Πού είναι οι χοχλιοί που ξέρουμε εμείς. …… Χοχλιοί ? Τότε 
ήταν που άστραψε στο μυαλό μου η αποκάλυψη. Δεν επρόκειτο για σαλιγκάρια, 
τουλάχιστον όχι όπως τα ξέρουμε εμείς. Αυτά εδώ συχνά τα βρίσκουμε αρπαγμένα σε 



βράχια ή μέσα στην άμμο, δίπλα στις μουλιασμένες από το πολύωρο μπάνιο πατούσες
μας. Ναι, ήταν σαλιγκαράκια της θάλασσας, θαλασσινά και αυτά, όπως και κάθε τι 
που περιελάμβανε το μενού. Έπρεπε να το είχαμε σκεφθεί.

Ένα ποτήρι με ροζ σαμπάνια διόρθωσε τη γεύση μας και μας επέτρεψε να 
ανασυνταχθούμε και να μιλήσουμε για το πρωινό που είχε προηγηθεί.

 

Ο άνεμος

Το ποτήρι σαμπάνια το ακολούθησε μία ενδιαφέρουσα κρεμώδης σούπα θαλασσινών 
και λαχανικών (κομματάκια καρότου, πατάτας και σέλινου, κατακόκκινα από ντροπή 
–ή μήπως τη ντομάτα ; – έκαναν παρέα με τέσσερα-πέντε χτένια και δύο γαρίδες, που 
κολυμπούσαν μακαρίως σε μία βελουδένιας υφής σούπα).

Στη παρέα τους ζητούσαν να συμμετάσχουν ένα τραγανό ψωμάκι (αντί κρουτόν) αλλά
και μία sauce μαγιονέζας και τριμμένο κάποιο ελαφρύ τυρί, και όλο αυτό είχε τη 
φοβερή ονομασία Fish soupe with Rouille sauce ….

Αντί αυτής, προτιμώ να σας δώσω μία άλλη, πιο σίγουρη και -ίσως- πιο γευστική 
σούπα θαλασσινών με βάση μία κρέμα τηγανισμένων λαχανικών (soffritto)

 

“Κρέμα” ντομάτας, με γαρίδες και τραγανά πατατάκια

Εκτέλεση :

Βράζουμε και καθαρίζουμε μερικές γαρίδες και κρατάμε 
κατά μέρος τα κεφάλια. Χρησιμοποιούμε τα κελύφη για 
να ετοιμάσουμε ένα ζωμό με νερό, ντομάτα, βασιλικό, 
λάδι και αλάτι. Φιλτράρουμε τον ζωμό και τον κρατούμε 
και αυτό κατά μέρος.

Παίρνουμε τις γαρίδες, τις χωρίζουμε ανά τρεις, κρατάμε 
τη μία ανέπαφη και κτυπάμε ελαφρά τις άλλες δύο, 

καλύπτοντάς τες με μιά διαφανή μεμβράνη για να μην έρχονται σε επαφή με το 
εργαλείο που θα τις κτυπάμε.



Ετοιμάζουμε την “κρέμα” μας, ξεκινώντας από το soffritto σέλινου, καρότων και 
κρεμμυδιών. Το βάζουμε σε τηγάνι, προσθέτουμε την καυτερή πιπερίτσα, κομμάτια 
πράσινης πιπεριάς, τις πατάτες, [...]

Μπορείτε να βρείτε την πλήρη συνταγή στο site, είναι ανηρτημένη εδώ

 

Στη συνέχεια, ένα ψηλό ποτήρι με μία μπάλα σορμπέ λεμονιού με λεπτά κομματάκια 
lime, διασφάλιζε ότι θα αφήσουμε πίσω τις γεύσεις που προηγήθηκαν και υποσχόταν
απόλαυση, με όλες τις γευστικές απολήξεις της γλώσσας, των κυρίως πιάτων που θα 
ακολουθούσαν.

 

Σορμπέ λεμονιού

Εκτέλεση :

Διαλέγουμε 4 μεγάλα και ζουμερά λεμόνια. Τα στύβουμε και 
μαζεύουμε τον χυμό τους σε μία κανάτα.

Προσθέτουμε το απαραίτητο νερό (τρία τέταρτα της ποσότητας του 
χυμού).

Ρίχνουμε αυτή τη λεμονάδα σε κατσαρόλα. Προσθέτουμε το ξύσμα 
από ένα λεμόνι, και τη ζάχαρη.

Χωρίζουμε τον κρόκο από το ασπράδι του αυγού. Κτυπάμε το ασπράδι μέχρι να γίνει 
σφικτή μαρέγκα και το προσθέτουμε στα υπόλοιπα υλικά.

Βάζουμε την κατσαρόλα στη φωτιά και ζεσταίνουμε το υγρό μέχρι να φθάσει στο όριο
του βρασμού. Μόλις αρχίσουν να δημιουργούνται στην επιφάνεια φουσκάλες, 
κατεβάζουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά, αδειάζουμε το υγρό φιλτράροντάς το μέσα
από ένα τούλι και το αφήνουμε να κρυώσει εντελώς.

Προσθέτουμε και τις ανακατεύουμε να πάνε παντού, μικρά κομματάκια από φλούδα 
λεμονιού ή [...]

Μπορείτε να βρείτε διάφορες συνταγές για σορμπέ στο site, με λεμόνι, με 
μπανάνα, με φράουλα, από τη sitronella, αλλά και από την icecream fan, με 
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ροδάκινο, ακόμη και με μάνγκo, ή με μοσχολέμονο. Εάν, όμως, θέλετε μία 
πραγματική “γευστική έκπληξη”, όπου το λεμόνι παντρεύεται μεθυστικά με 
βότκα, τότε αναζητήστε την εδώ  

Ακολούθησε το πρώτο πιάτο. Και ήταν καυτό. Και ογκώδες. Μία κατσαρόλα σε 
σκούρο μπλε χρώμα (ή μήπως ήταν μαύρη;). Η Elisa την άνοιξε με προσοχή και από 
μέσα ξεπρόβαλε ένα βουνό από αχνιστά μύδια. Μία αύρα αρωμάτων από τα μυρωδικά
που αχνίστηκαν μαζί με τα μύδια έφθασε αμέσως στα ρουθούνια μας, την ίδια ώρα 
που ένας δυνατός άνεμος έκανε τον κόσμο έξω να περπατάει σκυφτός και, όσους από 
τους πολλούς Εβραίους της Αμβέρσα βρίσκονταν στο δρόμο, να κρατούν τα καπέλα 
και τα μικρά, περίεργα, στρογγυλά σκουφάκια τους πάνω στο κεφάλι τους.

Μας πήρε ώρα να απολαύσουμε τα πάνω από εβδομήντα
μύδια με τον Λάζαρο, αφαιρώντας από ένα προς ένα τη
ψίχα τους και οδηγώντας τα αρχικά μέσα στο μπώλ με την
sauce και στη συνέχεια στο στόμα μας, στοιχηματίζοντας
κάθε τόσο εάν ο δυνατός αέρας θα πάρει το σκουφάκι
εκείνου του Εβραίου ή θα σηκώσει –και πόσο– τις
φούστες από εκείνη τη παρέα των κοριτσιών.

Κάτι όμως, κάτι τους έλειπε. Εύκολα το προσδιορίσαμε. Η γεύση τους ήταν πολύ 
“καθαρή”, πολύ γλυκιά, τους έλειπε εκείνο το άρωμα και η γεμάτη ιώδιο θαλασσινή 
γεύση που έχουμε συνηθίσει. Λογικό. Έτσι που την έχουν καταντήσει τη θάλασσά 
τους... Τα μύδια της βόρειας θάλασσας δεν έχουν καμία σχέση με αυτά του Αιγαίου. 
Τελεία. Και παύλα.

Η Elisa, συνεπής στο έργο που της είχαμε αναθέσει, αντικατέστησε το πρώτο ποτήρι 
σκούρας Leffe με ένα άλλο, Grinberger αυτή τη φορά, και πάλι σκούρα. Η Elisa... 
αααχ, αυτή η Elisa. Ουγγρο-πολωνή σερβιτόρα στα δυτικές εσχατιές της Ευρώπης.

 

Μύδια αχνιστά με διάφορα αρωματικά

Εκτέλεση :

Καθαρίζουμε καλά τα μύδια. Τα καθαρίζουμε τρίβοντας καλά το κέλυφος κάτω από 
τρεχούμενο νερό. Εάν υπάρχουν ασβεστολιθικές συγκεντρώσεις ή κολλημένες 
πετρούλες, ίσως χρειασθεί να τα καθαρίσουμε ξύνοντας με ένα μαχαιράκι το κέλυφος.

http://www.sintagespareas.gr/sintages/sormpe-lemoniou-me-botka.html
http://www.sintagespareas.gr/sintages/sormpe-lemonimosxato-me-diosmo.html
http://www.sintagespareas.gr/sintages/sormpe-me-mango.html
http://www.sintagespareas.gr/sintages/sormpe-me-leikosarka-rodakina.html


και στη συνέχεια βγάζουμε το «γένι» τους (υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες στο site)

 

Βάζουμε τα μύδια στην κατσαρόλα, προσθέτουμε τόσο νερό που να τα σκεπάζει 
ελαφρά, και ρίχνουμε τα μυρωδικά. Ανεβάζουμε τη κατσαρόλα στο μάτι και βράζουμε
μέχρι να [...]

Μπορείτε να βρείτε την πλήρη συνταγή στο site, είναι ανηρτημένη εδώ 

 

Ο λαμπερός ήλιος

Μόλις βγήκαμε από το κεντρικό κτίριο του σταθμού της 
Αμβέρσας, με εντυπωσιακή σιδηροκατασκευή που 
καταφέρνει να χωράει 24 (!!!) γραμμές τραίνου σε 3 (!!!) 
επίπεδα (για σκεφθείτε, τραίνο στον... τρίτο όροφο), 
περάσαμε σε μία επιμήκη σάλα, φαρδιά 50 μέτρα και με 
μήκος 150, όπου αριστερά-δεξιά ήσαν παρατεταγμένα 
μαγαζιά με κοσμήματα. Χρυσός, πλατίνα, ασήμι και, 
κυρίως, διαμάντια. Έλαμπαν οι βιτρίνες τους μία 

εξωπραγματική λάμψη κάτω από τον κατάλληλα αραδιασμένο τεχνητό φωτισμό. Η 
χαρά της γυναίκας

Καθ’ οδόν προς εδώ τα τηλέφωνα και των δύο μας είχαν κτυπήσει αρκετές φορές, για 
διάφορους λόγους. Όλοι μα όλοι, μόλις άκουγαν ότι βρισκόμαστε πάνω στο τραίνο για
την Αμβέρσα, μία λέξη μας έλεγαν : “-Διαμάντια”. “-Μα εκεί έχει διαμάντια”. “-Α, 
στην πόλη που κόβουν διαμάντια”. Καλά, εμείς κοιμόμασταν εντελώς; Την Αμβέρσα 
την επιλέξαμε εντελώς κατά τύχη, ίσως χάρη στη προτίμηση της υπαλλήλου στο 
γραφείο τουρισμού των Βρυξελλών, ίσως γιατί ήταν πιο κοντά απ’ ότι η Γάνδη ή η 
Μπρυζ. Μέχρι και η πεθερά μου, όταν της το είπε η γυναίκα μου ότι “πεταχτήκαμε 
στην Αμβέρσα”, δεν υποπτεύθηκε γυναικοδουλειά (αυτή τη φορά). “-Εκεί έχει 
διαμάντια” ήταν η αντίδραση-προτροπή της.

Ίσως να μην υπάρχει σήμερα ένας αρχαίος ποιητής να εξυμνήσει την προσπάθεια των 
σύγχρονων ….. Αργοναυτών, εμείς όμως καταφέραμε να περάσουμε από αυτές τις 
“Συμπληγάδες” με αλώβητα τα πορτοφόλια μας. Μεταξύ μας δώσαμε την υπόσχεση 
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– περισσότερο υπεκφυγή ήταν : “στην επιστροφή, στην επιστροφή”.

Η επιστροφή της Elisa συνοδεύθηκε από το κυρίως πιάτο: Αστακός για τον Λάζαρο, 
φιλέτο ψητού σολομού για εμένα.

Εκτέλεση :

Πλένουμε, καθαρίζουμε και κόβουμε σε κυβάκια τις 
πατάτες.

Καθαρίζουμε τα φιλέτα του σολομού, αφαιρούμε τα 
κοκκαλάκια, τα πλένουμε καλά κάτω από τρεχούμενο 
νερό και τα στεγνώνουμε, χρησιμοποιώντας χαρτί 
κουζίνας.

Τα τρίβουμε εξωτερικά [...]

Μπορείτε να βρείτε την πλήρη συνταγή στο site, είναι ανηρτημένη εδώ

Έξω έλαμπε ένας ήλιος υπέροχος, με ένα φως λαμπρότερο
και από αυτό των διαμαντιών. Η παρέα με τα κορίτσια
χαλάρωνε στο πάρκο απέναντί μας, κάποιες πάνω στο
γρασίδι, άλλες σε ένα είδος ξύλινης αναπαυτικής
πολυθρόνας-ανάκλιντρου, απολαμβάνοντας τις ζεστές

ακτίνες του ήλιου. 

Ζεστό-ζεστό και το φιλέτο του σολομού, ήταν η κορωνίδα του γεύματός μας. Αυτός 
ναι, φαινόταν ότι προερχόταν από οικεία νερά και ότι ο μάγειρας πρόσθεσε τη δική 
του τέχνη στη φυσική γεύση αυτού του πεντανόστιμου –και πολύ υγιεινού– ψαριού. 
Ήμουν στη μέση του πιάτου όταν η σκούρα Grinberger έδωσε τη θέση της σε μία 
ξανθιά, ελαφριά και με φρουκτώδη γεύση, Duval bleu

http://www.sintagespareas.gr/sintages/fileto-psitou-solomou.html
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Η βροχή

Τα νέα από την Αθήνα (η ET World φθάνει παντού) έλεγαν το πρωί στη τηλεόραση 
ότι η Deutsche Telekom κατηγορείται για υποκλοπές και παρακολούθηση 
συνδιαλέξεων δημοσιογράφων και πολιτικών προσώπων. Και το δικό μου το αυτί, 
όμως, κάτι πήρε από τη συζήτηση της διπλανής παρέας. Ευτυχώς τα μαθήματα στις 
παραλίες της ανατολικής Πελοποννήσου (που βρίθουν από Γάλλους) αλλά και των 
αιγαιοπελαγίτικων νησιών, έπιασαν τόπο. Η πόλη φαίνεται να έχει μία υπέροχη 
Cathedral. Επισκέψιμη όλες τις ώρες της ημέρας. “-Να πάμε να τη δούμε”, λέω στο 
Λάζαρο. “-Να κάτσεις εκεί που είσαι”, τον ακούω να απαντάει πίσω από τα … 
μουστάκια του (ή μήπως είναι τα μουστάκια του …….αστακού του ?).

Και, λες και η “ένοικος” της Notre Dame τον άκουσε, ο 
ουρανός άρχισε να κλαίει, μα με ένα κλάμα τόσο ξαφνικό 
και τόσο γοερό που ξάφνιασε και τους δύο μας. “-Τα 
κορίτσια, που είναι τα κορίτσια ?” Στην απέναντι πλευρά 
της πλατείας, πίσω από μία άμαξα με τουρίστες που την 
έσερναν δύο από εκείνα τα άλογα με τα μαλλιαρά πόδια 
της διαφήμισης της Stella Artois, ξεχωρίσαμε τις κοπέλες 
στριμωγμένες κάτω από την τέντα μίας πιτσαρίας

Χα, τώρα ξέρω ποια θα είναι η επόμενη μπύρα που θα πιώ. Θα «πάρω την κατάσταση 
στα χέρια μου» και θα ζητήσω από την Elisa να μας φέρει μία Triple Westmalle 
Traspist.

Σαν να ήθελε να δέσει με τον καιρό, το γλυκό μας είχε το μπολσεβίκικο όνομα 
Sibirskie Bliny (Siberian Pancake). Μία κρέπα διαποτισμένη η ίδια με βότκα, μέσα 
σε ένα σιρόπι πορτοκαλιού, συνοδευόμενη από μία μπάλα παγωτού βανίλια. Νωρίς τα 
πρωινά του Σαββάτου, όταν η γυναίκα μου αγωνίζεται να ξεκολλήσει από την αγκαλιά
του Μορφέα (α, ναι, έχουμε και τέτοια) συχνά ετοιμάζω κρέπες με Cointreau. Η 
αποδοχή τους, μέσα από το αγουροξυπνημένο επιφώνημά της, με καθησυχάζει ότι και 
αυτή τη φορά τα κατάφερα.

Χωρίς αντίστοιχο επιφώνημα εμείς, καθίσαμε πίσω στις 
καρέκλες μας και απολαύσαμε το γλυκό μας, 
μπερδεύοντας για τα καλά τον εγκέφαλό μας με άλλη μία, 
διαφορετική, έκφραση αλκοόλ. Τώρα όμως πρέπει να 
ανασκουμπωθούμε. Η στάθμη στο ποτήρι με την 
Westemalle κατεβαίνει με πολύ πιο αργό ρυθμό, ένδειξη 
ότι είμαι πολύ κοντά στο όριο μου. Και έχει τόσο ωραία 
γεύση η άτιμη. Ίσως την καλύτερη απ’ όλες. Αυτή θα 

πάρω στα όρθια εκεί στο μπαρ του αεροδρομίου την επόμενη φορά. Και, ναι, μπορεί 
το πνεύμα να είναι πρόθυμο αλλά η σάρκα …..



Σχεδόν σαρκα-στικό το χαμόγελο που φοράει η Elisa κάνοντας την προ-τελευταία της
διαδρομή. Ξέρει πια να διακρίνει τα συμπτώματα. Και
έχει και ... το γιατρικό. Έρχεται με ένα δίσκο με δύο
φλιτζάνια espresso και δύο ποτηράκια amaretto. Μαζί με
τα cookies τους. Φαίνεται να πέφτει η αυλαία, η τελευταία
διαδρομή της Elisa είναι για να μας δώσει ένα χαρτάκι,
κάτι γράφει επάνω του, νούμερα. Νούμερα ;
διαγκωνιζόμαστε ποιος θα απλώσει το χέρι του πιο μακριά
για να το πιάσει, όχιιιιιιιιι, δεν αρχίζει από 0032..., δεν
είναι το τηλέφωνό της. Ίσως έπρεπε να είχα διακόψει την Westemalle ένα-δύο 

δάκτυλα πριν το τέλος. Άρχισαν οι φαντασιώσεις….

“76 Ευρώ” ακούω τον Λάζαρο να λέει από κάπου απέναντι στο βάθος, κάτι βαθειά 
μέσα στο κεφάλι μου επιμένει ότι 38 € το άτομο είναι μία καλή τιμή για όλα αυτά, και 
εγώ με τη σειρά μου επιμένω ότι πρέπει να δούμε την Notre Dame, τουλάχιστον απ’ 
έξω. Πράγμα που έγινε, διότι στη περίπτωσή μου μία άρνηση θα ισοδυναμούσε σε 
προτροπή σε αυτοκτονία.

 

Η επιστροφή

Φθάνοντας πίσω στο κεντρικό σταθμό των Βρυξελλών. Αργά το απόγευμα και 
απολύτως νηφάλιοι, πλέον, είχαμε την καθάρια αίσθηση ότι περάσαμε μία πολύ 
ωραία ημέρα. Καθάρια όσο και τα διαμαντένια κοσμήματα που, τελικά, ο καθένας 
μας πήρε ως αναθήματα στη δικιά του Θεά. Μη φαντασθείτε τίποτα σπουδαίο. Κάτι 
μικρές πετρούλες έχουν επάνω τους. Μικρές αλλά με ένα πολύ λαμπερό φως. Αυτή τη 
φορά προτιμήσαμε να συνθλιβούμε στις Συμπληγάδες πέτρες (άλλωστε και η Αργώ 
είχε χάσει τη πρύμνη της, παρά την βοήθεια της Ήρας) παρά να αντιμετωπίσω τον 
απαξιωτικό μορφασμό της... Χάρυβδης : “-Μα καλά, ούτε ένα σκουλαρικάκι δεν 
μπορούσες να φέρεις της γυναίκας σου ?”. Και ίσως και να είχε και δίκιο... Εδώ 
ολόκληρη κατσαρόλα με μύδια επέτρεψα εγώ στον εαυτό μου. Θα ήταν άδικο να μη 



πάρω και σε εκείνη κάτι…..

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1  η   :

Σαν βγεις στον πηγαιμό για τις Βρυξέλλες, ώ ξένε, και ετοιμάζεις τη βαλίτσα, ρίξε 
μέσα ότι να ’ναι από ρούχα. Έτσι και αλλιώς ο καιρός αλλάζει από τη μια στιγμή στην
άλλη, είναι ανώφελο να σκοτίζεσαι τι είδους ρούχα να πάρεις μαζί σου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2  η   : (για τους άνδρες της παρέας)

Οι Βρυξέλλες είναι ο ιδανικός προορισμός για να πάρετε και τις γυναίκες σας μαζί. 
Έτσι, και την υποχρέωση θα βγάλετε (θα σας χρειασθεί, ίσως, να το επικαλεσθείτε σε 
κάποιο επόμενο ταξίδι σας) αλλά και την ίδια θα κάνετε να νοιώσει σαν βασίλισσα, 
ανάμεσα σε αυτό το πλήθος κακοφτιαγμένων, παράταιρα ντυμένων, κατηφών, 
ατημέλητων, γυναικών που κυκλοφορούν στο δρόμο. Για να μην αναφερθώ στα... 
τόπια μαντίλας που περιφέρουν την οπισθοδρομικότητά τους.

 

Εκτός, και εάν συναντήσετε και εσείς μία Elisa...


