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I come out onto the balcony to see him leave. He doesn’t know I do 

this. He thinks he has said goodbye to meet at the door of our 

apartment.  

“You don’t need to come to the station. It’s late. We’ll see each other 

in two weeks,” he usually says to me.  

The sleeper heading to Athens leaves at 11.30 p.m. He will arrive at 

6.30 a.m. and he will go straight to work. The same drill has been 

repeating itself for the last four years. The month is divided into two-

week periods and the weekends which we spend together and those 

which we spend apart.  

The hardest part for me is Sunday night when I watch him leave from 

the balcony. He isn’t so young any more. He is nearly thirty-five. He is 

wearing dark-coloured clothes and is carrying a rucksack on his back. 

Our friends wonder: 

“How do you endure it?” 

“We cope,” I answer. 

“So you sleep with an idea,” insists another. 

Indeed I do sleep with the idea of a person. In the meantime I try to 

move on with my thesis which has remained as stationary as Lot’s 

wife. In the afternoons I study at a teaching college, necessary for all 

those who want to work in Education. It is a good solution. There are 

no jobs. In the months of Autumn I teach in a private tutoring school 

(Frontistirio) which prepares students for the exams allowing them to 

be transferred from Universities abroad. The city seems harsher than 

ever to me.  

When he comes back, everything changes. On Saturday mornings we 

walk from my house, which is situated near the French Institute, to 

the tutoring school where I work, next to the American Consulate. We 

walk along the seafront. The water is dirty but there are cyclists, 

mothers with children in buggies and pensioners on benches enjoying 

the warmth of the sun. Sometimes I walk with my book open, reading 

the information I will be delivering a lesson on in a short while. He 

holds my hand and takes care that I don’t trip over.  I work until 

lunchtime, I have a break for two hours and so I meet him in the town 

centre. We eat at our favourite restaurant, in the little arcade off 

Aristotelous Street and after I go back to teach. 

I finish at six in the evening and then I have all in time in the world to 

see him.  

“It seemed crazy,” he would tell me years later.  “I would come for a 

weekend to see you and you would be reading on the way to the 

Frontistirio.” 

As far as I was concerned, however, from all the years when we were 

travelling up and down from Thessalonica to Athens the most 

unwavering image, the one I can’t get out of my mind is the one 

where he is going out of the apartment building and I am watching 

him from the balcony. He is leaving and I am looking at the back of 

him and after I cry inconsolably for hours. 



Αποχωρισμός 

της Ελισάβετ Γρηγοριάδου 

 

Βγαίνω στο μπαλκόνι για να τον δω να φεύγει. Δε γνωρίζει πως το 

κάνω. Νομίζει πως μ’ έχει αποχαιρετήσει στην πόρτα του 

διαμερίσματος.  

«Δε χρειάζεται να έρθεις μέχρι τον Σταθμό. Είναι αργά. Θα 

βρεθούμε σε δυο εβδομάδες», μου λέει συνήθως.  

Στις 11:30μμ αναχωρεί η κλινάμαξα για την Αθήνα. Θα φθάσει 

στις 6:30πμ και θα πάει κατευθείαν στη δουλειά του. Τέσσερα 

χρόνια τώρα επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία. Ο μήνας χωρίζεται 

σε δεκαπενθήμερα και τα Σαββατοκύριακα σ’ αυτά που περνάμε 

μαζί και σ’ αυτά που είμαστε μόνοι μας. 

Το σκληρότερο για μένα είναι το βράδυ της Κυριακής. Όταν τον 

παρακολουθώ από το μπαλκόνι να φεύγει Δεν είναι τόσο νέος. 

Κοντεύει τα τριανταπέντε. Φορά σκούρα ρούχα και κουβαλά ένα 

σακίδιο στην πλάτη. Οι φίλοι μας απορούν: 

«Πώς αντέχετε;» 

«Αντέχουμε», απαντώ. 

«Κοιμάσαι δηλαδή με μία σκέψη», επιμένει ένας άλλος.  

Πράγματι, κοιμάμαι με μια σκέψη. Στο μεταξύ προσπαθώ να 

προχωρήσω τη διδακτορική μου διατριβή που έχει μείνει ακίνητη 

σαν τη γυναίκα του Λωτ. Τ’ απογεύματα φοιτώ σε μια Παιδαγωγική 

Σχολή, αναγκαία για όσους θέλουν να εργαστούν στην Εκπαίδευση. 

Είναι μια καλή λύση. Δουλειές δεν υπάρχουν. Τους μήνες του  

 

 

 

Φθινοπώρου διδάσκω σ’ ένα Φροντιστήριο που προετοιμάζει 

φοιτητές για τις εξετάσεις των Μετεγγραφών από Πανεπιστήμια του 

εξωτερικού. Η πόλη μου φαίνεται πιο σκληρή από ποτέ.  

Όταν εκείνος έρχεται, όλα αλλάζουν. Τα πρωινά του Σαββάτου 

περπατάμε από το σπίτι μου, που βρίσκεται κοντά στο Γαλλικό 

Ινστιτούτο, μέχρι το Φροντιστήριο που είναι δίπλα στο Αμερικάνικο 

Προξενείο. Βαδίζουμε κατά μήκος της παραλίας. Τα νερά είναι 

βρώμικα αλλά υπάρχουν ποδηλάτες, μητέρες με μωρά στα καρότσια 

και συνταξιούχοι που λιάζονται στα παγκάκια. Κάποιες φορές έχω το 

βιβλίο ανοιχτό και διαβάζω αυτά που θα παραδώσω σε λίγη ώρα. 

Εκείνος μου κρατά το χέρι και προσέχει να μην σκοντάψω. Δουλεύω 

μέχρι το μεσημέρι, κάνω ένα διάλειμμα δυο ωρών και τον συναντώ 

στο κέντρο. Τρώμε στο αγαπημένο μας εστιατόριο, στη στοά της 

Αριστοτέλους και στη συνέχεια επιστρέφω στο μάθημα.  

Τελειώνω στις έξι το απόγευμα και μετά έχω όλο τον καιρό για να 

τον δω. 

«Μου φαινόταν μία τρέλα», θα μου πει χρόνια αργότερα. 

«Ερχόμουν ένα Σαββατοκύριακο για να σε δω κι εσύ διάβαζες στο 

δρόμο για το Φροντιστήριο».  

Όμως για μένα, από τα χρόνια που ταξιδεύαμε πάνω-κάτω, 

Θεσσαλονίκη-Αθήνα, η πιο δυνατή εικόνα, εκείνη που δε φεύγει 

από το μυαλό μου, είναι όταν βγαίνει από την πολυκατοικία και τον 

παρακολουθώ από το μπαλκόνι. Εκείνος να φεύγει κι εγώ να βλέπω 

την πλάτη του. Και μετά να κλαίω απαρηγόρητη για ώρες. 


