
«Το ‘χουν μέσα τους, δεν εξηγείται αλλιώς». Τι να κάνει κι αυτή; Και καλή ήταν και με το χα-
μόγελο, «Εκμεταλλεύτηκαν την ανάγκη της». 

-Η τελευταία έλεγε ότι ήταν κτηνίατρος στην Αλβανία· τον σκύλο μια φορά δεν τον κοίταξε!
(-Την είχατε προσλάβει και για κτηνίατρο;) –Οχι, για να κρατάει τη γιαγιά. Και εννοείται να
κάνει και το σπίτι, αφού θα ήταν όλο το πρωί (το «εννοείται» περιλαμβάνει μονοκατοικία αρ-
κετών τετραγωνικών). Αλλά αν ήταν κτηνίατρος, μια ευαισθησία με τα ζώα δεν θα την είχε
από μόνη της; (-Πόσα την πληρώνατε;) –Κανονικά. (-Δηλαδή;) –Όσα ήταν τότε. 300 ευρώ; Εγω
λεφτά δεν άφηνα στο σπίτι, αλλά είχαμε ένα συρτάρι που μαζεύαμε τα κέρματα, δεν φαντά-
στηκα ότι θα έβαζε χέρι. Άσε με τις κούπες. Είχαμε ένα ντουλάπι στην κουζίνα γεμάτο κού-
πες, είχαμε πάρα πολλές, ε, όλες θεωρούσαν υποχρέωσή τους να παίρνουν και από μία...

Και να ποιό είναι το εύρος της σχετικότητας μιας έννοιας και πώς αυτή γίνεται αντιληπτή
στο πλαίσιο της εκάστοτε κοινωνικής πραγματικότητας. Η «καλοσυνάτη γειτόνισσα» στη

μικρή μας πόλη είναι πεπεισμένη ότι την εκμεταλλεύτηκαν και την έκλεψαν. Οποιαδήποτε
άλλη εκδοχή της έννοιας της εκμετάλλευσης και της κλεψιάς θα της ήταν τόσο παράλογη, όσο

σε εμάς αυτή.

Η κυρία Ρεβέκκα δεν μας είπε γιατί δεν έπαιρνε Ελληνίδες, αφού ήταν έτσι. Η
κυρία Ρεβέκκα δεν μας είπε πως ορίζεται αυτό το «κανονικά» των 300 ευρώ (σε
καιρούς που το δικό της «κανονικά» ήταν 1500 ευρώ). Η κυρία Ρεβέκκα ήθελε

στην τιμή του «κανονικά» αποκλειστική για τη γιαγιά, καθαρίστρια και κτηνίατρο. 

Η άλλη κυρία πάλι, που ήρθε στη μικρή μας πόλη με τα πόδια από τα σύνορα, αν δεν ήθελε
να το επαναλαμβάνει αυτό κάθε τόσο, το μισό του «κανονικά» έπρεπε να το δίνει για να αγο-
ράζει ένσημα. Έπρεπε να ξεμπερδεύει γρήγορα με τα ψυχολογικά της και πώς από μεσοα-
στή βρέθηκε να αλλάζει γέρους και να δέχεται όλα τα «εννοείται», τα «καλοσυνάτα»
χαμόγελα και το βλέμμα ευεργέτριας της κάθε κυρίας Ρεβέκκας.

Και να που «εξηγείται κι αλλιώς». Γιατί όταν η κλεψιά γίνεται «κανονικά», τότε η
υγιής αντίδραση στην εκμετάλλευση γίνεται κλεψιά. Και ταυτόχρονα γίνεται υπο-
χρέωση του καθενός μας, αξιοπρεπής άρνηση, μικροί και μεγάλοι τρόποι αντίστασης:
λούφα, κλεψιά, σαμποτάζ, ό,τι ο καθένας μπορεί να σκεφτεί!
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Η κυρία Ρεβέκκα «τους ξέρει τους Αλβανούς». Τόσες γυναίκες άλλαξε κι όλες την κλέψανε. 

Η κυρία Ρεβέκκα φθηνά τη γλύτωσε με λίγες κούπες και μερικά κέρματα...


