
Το συναπάντημα! 

 

Σάββατο, 8 του Φεβράρη. 

Πρώτη φορά ταξιδεύω μόνος μου, από τότε που έφυγε η Νάσω μου, για το μεγάλο ταξίδι. 

Μέσω Λονδίνου, για την κόρη μας στο Σαν Χοσέ, στην Καλιφόρνια. 

Διαμονή το βράδυ στο Λονδίνο και συνέχιση του ταξιδιού την επομένη. 

Τα συναισθήματα ανάμεικτα. Προφανής ο λόγος. Θ’ άφηνα πίσω μου την αγάπη μου. Ή 

μάλλον θα μου ‘λειπε η συντροφιά της. 

Κι όμως. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Δεν εξελίχθηκαν «φυσιολογικώ τω τρόπω». 

Η θέση δίπλα μου στο αεροπλάνο κενή. Κρατημένη για τη Νάσω. Πτήση άνετη με παρέα 

ανέλπιστη, μα εξαιρετική. Πότε τέλειωσε η διαδρομή, ούτε που το κατάλαβα. 

Ξενοδοχείο, ξεκούραση και αναμονή για την επόμενη αναχώρηση, που δεν έγινε ποτέ την 

Κυριακή, όπως ήταν προγραμματισμένο. Η κακοκαιρία προκάλεσε, για λόγους ασφαλείας, 

ακύρωση πολλών πτήσεων. Μεταξύ τους κι η δική μας. 

Η πολύωρη αναμονή στο αεροδρόμιο και η ακύρωση της πτήσης, πήγε προς στιγμή, να 

χαλάσει τη διάθεση. 

Εκεί, που διερωτόμουν τι κάμνω και πώς προχωρώ, πώς θ’ αντέξω τις ατέλειωτες ουρές για 

νέες διευθετήσεις, άναψε φως. 

Ένας άγνωστος κύριος, που μόλις είχα γνωρίσει στα παγκάκια της αναμονής, μου είπε: «Πάμε 

για ένα ποτό και στηρίξου πάνω μου». 

Αυτό ήταν. Μετά το ποτό πήραμε δρόμο, με τα πόδια, για τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας 

στο αεροδρόμιο. 

Μακρύς ο δρόμος, μα ανταμειφθήκαμε. Μικρή ουρά και εξυπηρέτηση γρήγορη. 

Καινούργιες διευθετήσεις και αναχώρηση τη Δευτέρα για τον προορισμό μας. Η μικρή 

περιπέτεια, που διαγραφόταν, φαίνεται πως έπαιρνε τέλος. 

Ευχαρίστησα, από καρδιάς, τον άγνωστό μου κύριο και ευχηθήκαμε, ο ένας στον άλλο, καλό 

δρόμο. 

Έμενε ακόμα μια μικρή λεπτομέρεια. Κράτηση δωματίου σε ξενοδοχείο. 

Αυτό της πρώτης βραδιάς ήταν πλήρες. Απογοήτευση. 

Όμως, μου έκλεισαν σε άλλο ξενοδοχείο. 

Η απογοήτευση δεν κράτησε για πολύ. Πήγα με ταξί. Παραδοσιακό ξενοδοχείο, στις όχθες του 

Τάμεση. Το πρωί η θέα με αποζημίωσε. 

Πρωινός περίπατος με την ψυχρή δροσούλα. Εικόνες όμορφες κι εντυπωσιακές. 

Τελικά, τίποτα δεν πρέπει να μας απογοητεύει. Δεν ξέρουμε τι κρύβεται πίσω από μια 

«αναποδιά». 

Δευτέρα μεσημέρι, του Αγίου Χαραλάμπους, επιτέλους επιβίβαση για τον προορισμό μας: 

Φιλαδέλφεια και μετά Σαν Φρανσίσκο. Πολύωρες και κουραστικές διαδρομές. 

Τεράστιο αεροπλάνο, σχεδόν γεμάτο. Παίρνω τη θέση μου. Διάδρομο. Περιμένω τον διπλανό 

μου. 



Ε, δεν πίστευα στα μάτια μου. Η Νάσω κράτησε θέση και σ’ αυτήν την πτήση. Η θέση έμεινε 

αδειανή κι αυτήν τη φορά, προσφέροντάς μου τη συντροφιά της και άνεση στο ταξίδι. 

Τελικά, ποτέ δεν μ’ αφήνει μονάχο. Συντροφεύει το κάθε μου βήμα. Γεμίζει την ψυχή μου με 

τη ζεστή παρουσία της. Αθόρυβα και διακριτικά. 

Σιγά, που θα ‘μενε στη Φιλαδέλφεια. Δίπλα μου και πάλι. Πρώτη και καλύτερη. Με πρόλαβε 

στην επιβίβαση. Τα εγγονάκια περιμένουν τη γιαγιά τους. Κι η γιαγιά με λαχτάρα περιμένει 

πώς και πώς να τα σφίξει στην αγκαλιά της. 

Οι αποστάσεις κι η κούραση δεν λογαριάζονται. Μετρά το τέρμα. Η μεγαλοσύνη της καρδιάς 

και των ψυχών το συναπάντημα! 

 

ΔΔ 


