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Ο Πάνος Νομικός γεννήθηκε το 1961 και μεγάλωσε στον Πειραιά. Είναι γιος του 

συγγραφέα Μάνου Νομικού και αδερφός του συγγραφέα Δημήτρη Νομικού. Σπούδασε 

Φυσικός στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και πήρε Διδακτορικό στην Πληροφορική απ’ το 

Πανεπιστήμιο του Σάσσεξ στην Αγγλία το 1988. Από τότε εργάζεται στον κλάδο της 

Πληροφορικής με ειδίκευση στη ναυτιλία και διετέλεσε στέλεχος σε πολλές εταιρίες του 

κλάδου. Έχει ταξιδέψει εκτεταμένα σ’ όλες τις ηπείρους κι έχει γράψει πολλά άρθρα και 

μελέτες σ’ εφημερίδες και περιοδικά του επαγγελματικού χώρου του. 

Επικοινωνία 

Email: pnomikos@ath.forthnet.gr 
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ΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ 

Αγαπητέ αναγνώστη, 

Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που διάλεξες να διαβάσεις αυτή την συναρπαστική ιστορία 

μιας ζωής που πέρασε αναζητώντας τον έρωτα, τα επιτεύγματα και την αληθινή 

ολοκλήρωση ανάμεσα στις παγκόσμιες αναστατώσεις οι οποίες, δυστυχώς, χαρακτηρίζουν 

την αρχή της νέας χιλιετίας. Και στη δική μου ζωή έχω ταξιδέψει σε πολλές ηπείρους, έχω 

συναναστραφεί πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους με διαφορετικές κουλτούρες, και έχω 

ταπεινά προσπαθήσει να κατανοήσω τον ιλλιγγιώδη ρυθμό των γεγονότων που 

ξετυλίγονται με τέτοια φρενήτιδα γύρω μας. 

Ευελπιστώ να μοιραστώ αυτές τις εμπειρίες μαζί σου, εξιστορώντας την ιστορία του 

Πέτρου, ενός κοσμοπολίτη Έλληνα ο οποίος ταξιδεύει σε ολόκληρο τον κόσμο 

προσπαθώντας να επιλύσει ένα μεγάλο γρίφο, προσπαθώντας να βρεί μια μυστηριώδη 

γυναίκα η οποία ήρθε από το μακρινό, νεανικό κι αισθησιακό παρελθόν του και 

αναστάτωσε τη ζωή και τη σχέση του με την αγαπημένη σύντροφό του. 

Όταν ο Πέτρος τέλειωσε το Μαθηματικό της Αθήνας τον Ιούνη του 86 έφυγε για 

Μάστερ στην Αγγλία κι έμεινε μόνιμα εκεί. Από τότε μάλλον έχει μπεί σ’ αεροπλάνο 

περισσότερες φορές απ’ όσες έχει μπεί σε λεωφορείο. Τα επαγγελματικά ταξίδια του τον 

έχουν φέρει στις τέσσερεις γωνιές του κόσμου κι έχει γνωρίσει από μέσα τους 

μηχανισμούς και τις διαδικασίες που κινούν την αδυσώπητη παγκοσμιοποίηση και 

φέρνουν τον πλανήτη τα πάνω – κάτω. Προβληματισμένος παρακολουθεί τα γρανάζια της 

ν’ αλέθουν τις ζωές και τις τύχες όλου του κόσμου την ώρα που ξεκινούν οι καινούργιες 

μεγάλες συγκρούσεις και τα τύμπανα του πολέμου ηχούν σ’ Ανατολή και Δύση. 

Μια καυτή καλοκαιριάτικη μέρα του Ιούλη του 2005 ο Πέτρος ξεκινάει το 

σημαντικότερο ταξίδι της ταραγμένης ζωής του. Θα δοκιμάσει να εξιχνιάσει ένα απίστευτο 

μυστήριο που ξεκίνησε τέσσερα χρόνια νωρίτερα στη μακρινή Άπω Ανατολή και 

συγκλόνισε συνθέμελα τον κόσμο του. Καθώς ταξιδεύει προς την ολοκλήρωση της 

αποστολής του, αναπωλεί όλα όσα τον ταλαιπώρησαν τόσα χρόνια καθώς πάλευε με 

μανία να λύσει το αίνιγμα, ανασκαλεύοντας ολόκληρο το παρόν και το παρελθόν του μεσ’ 

τη γενική κρίση και την παγκόσμια αναταραχή που μαίνεται γύρω του. 

Είναι ένα ταξίδι αυτογνωσίας και προσδιορισμού απ’ την Ελλάδα της δεκαετίας του 

80 και των φοιτητικών χρόνων του, τότε που πάλευε γεμάτος αισιοδοξία για να 

συνδράμει στις επερχόμενες κοινωνικές αλλαγές και στα μεγάλα οράματα, τότε που 

‘ψαχνε να βρεί την ομορφιά της ζωής στους παθιασμένους νεανικούς έρωτές του κάτω 

απ’ τ’ αστέρια σε μαγικές καλοκαιριάτικες νύχτες στις ακρογιαλιές. Συνεχίζει στην Ελλάδα 

και σ’ ολόκληρο τον κόσμο των αρχών του 21ου αιώνα που παρασύρονται στη δίνη των 

εξελίξεων προσπαθώντας να προσαρμοστούν στις μεγάλες ανακατατάξεις που φέρνει η 

παγκοσμιοποίηση, η αναζωπύρωση του σωβινισμού και της ξενοφοβίας κι ο νέος άγριος 

πόλεμος. 
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Η αναζήτησή του θα τον φέρει ξανά σ’ επαφή με τους ξεχασμένους φίλους και τις 

ερωμένες του απ’ τα παλιά ευτυχισμένα χρόνια και θα τον κάνει κοινωνό της εξέλιξης και 

των αναζητήσεών της γενιάς αυτής μέσ’ τη γενικότερη εξέλιξη ολόκληρης της κοινωνίας. 

Θα προσπαθήσει ν’ αποκρυπτογραφήσει τους παλμούς που κινούν τις ζωές μας σε τόσο 

ασταθείς τροχιές και τις κάνουν να βωλοδέρνουν δεξιά κι αριστερά. 

Εντούτοις, ο γρίφος καθεαυτός δεν είναι η ουσία αυτού του μυθιστορήματος. Ο 

γρίφος είναι μόνο η “αφορμή” που δικαιολογεί την παρουσίαση της βασανιστικής και 

στρεβλωτικής πορείας της ζωής του Πέτρου, καθώς επίσης και την εξιστόρηση της ζωής 

όλων όσων τον περιβάλλουν, όπως όλοι άθελά τους μπλέκονται μέσ’ τις θυελλώδεις 

παγκόσμιες αναστατώσεις, πολέμους, τρομοκρατία, και οικονομικές κρίσεις. Σαν μια 

μοντέρνα Οδύσσεια, η πραγματική ουσία αυτού του μυθιστορήματος είναι το μακρύ και 

βασανιστικό ταξίδι προς τον προορισμό του, προς την εκπλήρωση της αποστολής του. 

Όπως κι ο μεγάλος ποιητής Κωνσταντίνος Καβάφης έγραψε «σα βγείς στον πηγαιμό για 

την Ιθάκη, να εύχεσαι να ‘ναι μακρύς ο δρόμος...», έτσι κι ο αγώνας του Πέτρου είναι 

πράγματι πολύ μακρύς, σκληρός και, παρ’ όλα αυτά, τελικά καθαρτικός. 

Παρ’ όλο το μυστήριο, τα προβλήματα και τις αναστατώσεις, αυτή η ιστορία επίσης 

υμνεί τον έρωτα, την αφοσίωση, την αισιοδοξία και τη γοητευτική ομορφιά της υπέροχης 

ζωής. «Εξακολουθώ να είμαι συνεπαρμένη με το βιβλίο σου. Έχεις πραγματικά μια 

εγκαρδιωτική ιστορία να αφηγηθείς» ήταν ένα τιμητικό σχόλιο που έλαβα από μία 

άγνωστη σε εμένα κυρία η οποία διάβασε την πρώτη μορφή αυτού του κειμένου. Με χαρά 

θα υποδεχτώ και τα δικά σας σχόλια στο pnomikos@ath.forthnet.gr 

Έχω αφηγηθεί αυτή την ιστορία σε δύο τόμους. Αυτό το βιβλίο ανά χείρας είναι ο 

πρώτος τόμος. Πρέπει να επισημάνω εκ των προτέρων ότι ο μυστηριώδης γρίφος δεν θα 

επιλυθεί σε αυτόν τον πρώτο τόμο. Η τελική, καθαρτική αποκάλυψη θα γίνει στον 

δεύτερο τόμο, ο οποίος έπεται. Εάν σας αρέσει αυτή η ιστορία και θέλετε να ενημερωθείτε 

για την έκδοση του δεύτερου τόμου, παρακαλώ επισκεφθείτε τη σελίδα μου στο Facebook 

www.facebook.com/panosnomikos και γίνετε “θαυμαστής” (πατήστε το “Like”). Σ’ 

αυτή τη σελίδα μπορείτε επίσης να συνεισφέρετε και τα δικά σας σχόλια κι ιδέες για τη 

μελλοντική εξέλιξη αυτής της ιστορίας και για την πιθανή λύση του γρίφου, και να 

κερδίσετε ένα δωρεάν αντίγραφο του δεύτερου τόμου. 

Το βιβλίο μου με τον τίτλο Fateful Eyes έχει εκδοθεί στην Αμερική και κυκλοφορεί 

στ’ αγγλικά. Είναι διαθέσιμο σε ολόκληρο τον κόσμο στο Amazon (σε τυπωμένο βιβλίο ή 

σε e-book) στη σελίδα www.amazon.com/author/panosnomikos Αυτό το αρχείο 

PDF είναι η ελληνική έκδοση του ίδιου βιβλίου, την οποία έγραψα για να ικανοποιήσω 

όλους τους έλληνες γνωστούς και φίλους που μου ζήτησαν να το διαβάσουν στη γλώσσα 

μας. Τη διαθέτω με χαρά εντελώς δωρεάν σ’ όλους τους γνωστούς και φίλους και, αν σας 

αρέσει, μπορείτε να τη μοιράσετε με email ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σε όσους άλλους 

φίλους σας θέλετε. Ενώ επιτρέπω την απεριόριστη και δωρεάν διάδοση αυτού του 
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αρχείου σε δικούς σας γνωστούς και φίλους για προσωπική χρήση, διατηρώ στο ακέραιο 

όλα τα πνευματικά δικαιώματα του έργου αυτού και απαγορεύω την οποιαδήποτε 

εμπορική εκμετάλλευσή του από τρίτους χωρίς προηγούμενη συμφωνία μαζί μου. 

Όπως είπα, το έργο αυτό μπορείτε να το διαβάσετε δωρεάν από αυτό το αρχείο και 

χωρίς καμμία άλλη υποχρέωση. Εάν σας αρέσει, κι επειδή για το συγγραφέα είναι πάντα 

χρήσιμο να εμφανίζει νούμερα πραγματικών πωλήσεων αντιτύπων, εντελώς προαιρετικά 

μπορείτε, είτε να αγοράσετε το ηλεκτρονικό αντίτυπο e-book του βιβλίου στο Amazon 

(κοστίζει από 3 έως 6 δολλάρια), είτε να στείλετε το αντίτιμο της αγοράς του e-book (3 

Ευρώ) μέσω paypal ή με τραπεζική κατάθεση με τους τρόπους που αναφέρω στο τέλος 

του βιβλίου. Επαναλαμβάνω πως αυτό είναι εντελώς προαιρετικό, και μόνον αν σας 

αρέσει αυτό το έργο. 

Κλείνω με το συγκινητικό γράμμα που μου έστειλε η Nina Pyndiah, μια αναγνώστρια 

που ήταν απ’ τις πρώτες που αγόρασε και διάβασε το βιβλίο: 

«Αγαπητέ Πάνο, 

Επιτέλους διάβασα το βιβλίο, και καταγοητεύτηκα. 

Δεν μπορούσα να τ’ αφήσω απ’ τα χέρια μου και, όταν το τέλειωσα, λυπήθηκα που 

δεν κράτησε περισσότερο. 

Πρέπει να σε συγχαρώ για ένα τόσο καλογραμμένο κομμάτι. Η αδημονία 

διαπερνούσε ζωντανή ολόκληρο το βιβλίο, οι περιγραφές του Λονδίνου (όπου μεγάλωσα 

κατά μέρος) και της Μανίλας (την οποία επισκέφθηκα αρκετές φορές για δουλειές) ήταν 

τόσο ακριβείς, που μπορούσα ν’ αναγνωρίσω τον εαυτό μου σε πολλά απ’ τα 

συναισθήματα που ζωγράφισες. 

Περιμένω μ’ ανυπομονησία να διαβάσω και τη συνέχεια. 

Γι’ άλλη μια φορά, τα θερμότερα συγχαρτήριά μου για ένα εξαιρετικό έργο. 

Με εκτίμηση, 

Νίνα» 

Εύχομαι κι εγώ τουλάχιστον να νιώσετε την ίδια ικανοποίηση διαβάζοντας αυτό το 

βιβλίο, όπως αυτή που ένιωσα γράφοντάς το. 

Πάνος Νομικός 
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Οι μικρές μας ζωές κουτρουβαλάνε 

στο χάος του κόσμου 

 

Αλλά, 

αυτές έχουμε... 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ 

Σάββατο 9 Ιούλη 2005 

Καθώς η καινούργια μέρα αρχίζει να χαράζει σιγά – σιγά, ένα θαμπό φως τρυπώνει 

κάτω από το στενό παράθυρο του κελιού, αχνοφωτίζοντας τους γκρίζους τοίχους και τη 

βαρειά, σιδερένια πόρτα. Ο Πέτρος στριφογυρίζει στο στενό κι άβολο κρεβάτι του, κάτω 

από τη βρώμικη κουβέρτα, μισοξύπνιος, αδυνατώντας να χαλαρώσει, τσακισμένος απ’ το 

φριχτό εφιάλτη στον οποίο ρίχτηκε τόσο απότομα. 

Η γαλήνη πριν από το χάραμα διαλύεται από τα βαριά βήματα στο διάδρομο, και τον 

τσιριχτό ήχο της πόρτας που ανοίγει. Ένας βλοσυρός φρουρός εμφανίζεται στο κατώφλι. 

«Ελάτε μαζί μου παρακαλώ» προστάζει τον Πέτρο, ο οποίος ανακάθεται θολωμένος με 

πρησμένα μάτια, ρίχνει λίγο νερό στα μούτρα του από το νιπτηράκι, κι ακολουθεί 

παραπατώντας το φρουρό στο λαβύρινθο των διαδρόμων, οι οποίοι αντηχούν τη μανιώδη 

δραστηριότητα στο κτίριο, καθώς δεκάδες αστυνομικοί και ντετέκτιβ τρέχουν βιαστικά 

τριγύρω κρατώντας χαρτιά και γρυλίζουν διαταγές στους ασυρμάτους τους. 

Ο επιθεωρητής ήδη περιμένει τον Πέτρο στο κλειστό γραφείο ανάκρισης. Κάθεται 

στο τραπέζι δίπλα σ’ ένα νεαρό, ένστολο αστυνομικό, ο οποίος είναι απασχολημένος να 

γράφει στο λάπτοπ του. Η κούραση κι η τεράστια αγωνία είναι χαραγμένα στα κόκκινα 

μάτια και στο ρυτιδιασμένο πρόσωπο του επιθεωρητή, εντούτοις καταφέρνει να σκάσει 

ένα ευγενικό χαμόγελο. «Καλημέρα Πέτρο, κατάφερες να απολαύσεις τον ύπνο σου;» 

«Μην με κοροϊδεύεις Ρόμπιν. Είναι ένας καταραμμένος εφιάλτης.» 

«Μα και βέβαια είναι, για όλους μας Πέτρο. Θέλεις λίγο καφέ;» 

«Τον έχω μεγάλη ανάγκη» ο Πέτρος χασμουριέται. 

«Ντέϊβιντ, μπορείς να μας φέρεις; Θα ‘θελα κι εγώ...» ζητάει ο επιθεωρητής. 

«Βεβαίως κύριε» ο αστυνομικός σηκώνεται να φέρει φρέσκο, ζεστό καφέ. 

«Κανένα νέο;» ο Πέτρος ρωτάει ανυπόμονα για οποιοδήποτε σημάδι ελπίδας. 

«Τίποτα νεότερο Πέτρο. Είναι ακόμα στην ίδια κατάσταση. Κάνουμε ό,τι 

μπορούμε...» 

«Ανάθεμα!» ο Πέτρος βυθίζεται και πάλι στην απελπισία. «Πρέπει να είμαι στο 

πλευρό της! Με χρειάζεται! Πότε θα μ’ αφήσετε; Είμαι ήδη κρατούμενος;» 

«Όχι ακόμα Πέτρο. Προς το παρόν είσαι μόνο “φιλοξενούμενός μας”. Αλλά, προτού 

σ’ αφήσουμε να φύγεις, πρέπει να καταλάβω γιατί μπλέχτηκε έτσι» ο Ρόμπιν επιμένει. 

«Σας είπα εκατό φορές Ρόμπιν! Κατά τύχη! Δεν έχει καμμία σχέση μ’ αυτό!» 

«Πρέπει να με πείσεις γι αυτό Πέτρο. Κάποιος το ‘κανε. Προς το παρόν, στα μάτια 

μας, μπορεί να ‘ταν ο οποιοσδήποτε. Ναί, μπορεί να ‘ταν ακόμη κι εκείνη. Μπορείς να με 

πείσεις για το αντίθετο; Μπορείς να μου πείς γιατί βρέθηκε εκεί; Θυμήθηκες τίποτα άλλο, 

όταν πήγες για ύπνο, οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια που θα μας δώσει μιαν άκρη;» 

«Δυστυχώς όχι Ρόμπιν, τίποτα... Καίγομαι κι εγώ να μάθω το γιατί...» 
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«Πολύ καλά, ας ξαναρχίσουμε απ’ την αρχή. Πες μου λοιπόν, λεπτό προς λεπτό, 

βήμα προς βήμα, τι έκανες τις τελευταίες τέσσερεις μέρες...» 

Τρίτη 5 Ιούλη 2005 

(τέσσερεις μέρες νωρίτερα) 

Το καταραμμένο ξυπνητήρι χτυπάει μέσ’ τ’ άγρια χαράματα, ώρα 4 το πρωΐ. Ο 

Πέτρος πετάγεται απ’ το όνειρό του μ’ ένα μούδιασμα απ’ την αγωνία, και μια απορία: 

Κατάφερε τελικά ν’ αποκοιμηθεί; Όλη νύχτα στριφογύριζε στο κρεβάτι, άγρυπνος απ’ την 

ανησυχία για όσα έγιναν χθες, κι απ’ την προσμονή για όσα τον περιμένουν σήμερα. 

Αχ, επιτέλους, σήμερα είναι η μεγάλη μέρα μου! Η μέρα που απ’ τη μια κρατάει την 

υπόσχεση της καθαρτικής αποκάλυψης του μυστηρίου που ταλαιπωρεί τη ζωή μου, αλλά 

απ’ την άλλη κρύβει και τρομακτικές απειλές, σκέφτεται στριφογυρνώντας στο κρεβάτι 

του, αρνούμενος να σηκωθεί, βασανισμένος. Προσπαθεί ν’ αποφύγει να σκέφτεται τι τον 

περιμένει. Προς στιγμήν, σκέφτεται να τα παρατήσει, να χωθεί κάτω απ’ τα σεντόνια και 

ν’ αποδράσει πίσω στη συναρπαστική νιότη του, τότε που όλα ήταν απλά, καθαρά κι 

ευχάριστα. Όμως, ταυτόχρονα είναι και ευγνώμων στη Μεγάλη Ζωή, που ξημέρωσε αυτή 

την όμορφη μέρα, τη μέρα που κατάφερε επιτέλους να λύσει το γρίφο της ζωής του. Και 

μ’ αυτά τ’ ανάμεικτα συναισθήματα χαράς κι αγωνίας, τελικά το παίρνει απόφαση, πετάει 

μακριά τα σεντόνια κι ανασηκώνεται σταθερός! Πρέπει να πάει! 

Ζαλισμένος και νυσταγμένος, σηκώνεται παραπατώντας. Μένει λίγα δευτερόλεπτα 

μετέωρος στο χωροχρόνο, μέχρι να συνειδητοποιήσει που βρίσκεται. Ναί, είναι στο 

δωμάτιό του, στο πατρικό του, στους Αμπελοκήπους, στον πέμπτο όροφο μιας μουντής 

πολυκατοικίας σ’ αυτή τη μουντή Αθηναϊκή συνοικία, όπου όλοι ζούν ο ένας πάνω στον 

άλλο σ’ ατέλειωτες σειρές από συνωστισμένες, σκοτεινές κι άσχημες πολυκατοικίες. Αλλά 

για τον Πέτρο, όπως και για εκατομμύρια Έλληνες, αυτό είναι το μέρος που αποκαλεί 

“σπίτι”. Πέρασε τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια της βασανιστικής πορείας του στη ζωή 

διασχίζοντας όλες τις ηπείρους του πλανήτη, ταξιδεύοντας και ζώντας σε μέρη μακρινά. 

Αλλά εδώ ήταν που μεγάλωσε, πριν μεταναστεύσει στο εξωτερικό. Εδώ γελούσε και 

πειραζόταν με τους παιδικούς φίλους του, ανάμεσα σ’ αυτούς τους τοίχους ένιωσε τ’ 

αβάσταχτα μα τόσο γλυκά σκιρτήματα της πρώτης του αγάπης... Ανάβει το πορτατίφ και 

φέρνει το βλέμμα του ένα γύρω στο ζεστό, γνώριμο περιβάλλον, στους τοίχους με τις 

φοιτητικές αφίσσες και στα έπιπλα που συνόδεψαν τη μακρινή, γλυκειά νιότη του. Από 

τότε που ‘φυγε στο εξωτερικό, η μάνα του δεν άλλαξε τίποτα στο παλιό δωμάτιό του. 

Ακόμα εκεί είναι ο ίδιος μολυβοστάτης, κι οι χαρτοκόπτες πάνω στο παλιό ξύλινο γραφείο, 

που διάβαζε όταν έδινε και εισαγωγικές και πτυχιακές, το ίδιο πορτατίφ στο κομοδίνο του 

κι η κορνιζαρισμένη, πλαστικοποιημένη αφίσσα με το περιστέρι της ειρήνης που του 

χάρισε εκείνη η παλιά αγάπη στα γενέθλιά του, είκοσι ολόκληρα χρόνια πριν. 

Το οικείο περιβάλλον, δεμένο με τόσες γλυκές αναμνήσεις, του μιλά και του δίνει 

κουράγιο, τον ηρεμεί και τον ξεκουράζει, μέσ’ τη μαύρη νύστα και στην ανησυχία του. 
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Τώρα, καθώς μπαίνει στα σαράντα, αναπολεί με γλυκειά νοσταλγία εκείνα τα ευτυχισμένα 

παιδικά και φοιτητικά χρόνια. Τότε που η ζωή ήταν γεμάτη υποσχέσεις για ένα φωτεινό 

μέλλον, υποσχέσεις που έγιναν πίκρες για όλα τα όνειρά του που δεν κατάφερε να 

εκπληρωθούν, τουλάχιστον όχι μέχρι σήμερα. 

Όμως σήμερα είναι η μέρα μου! Αν καταφέρω να χειριστώ αυτή τη θολή υπόθεση με 

σύνεση, κι αν σχεδιάσω σωστά τις κινήσεις μου, τότε ίσως να μπορέσω να 

πραγματοποιήσω επιτέλους τα πιο τρελλά όνειρά μου! Να ξαναβάλω τάξη στη ζωή μου! 

Να φτάσω στον τελικό προορισμό στο μακρύ ταξίδι μου! σκέφτεται και τρέχει στο μπάνιο. 

Ο καυτός Ιούλης έχει λούσει το κορμί του στον ιδρώτα. Χώνεται κάτω απ’ το κρύο 

ντούς, μήπως καταφέρει να φύγει από πάνω του η αγρύπνια κι η αγωνία. Μάταια. Ο 

καθρέφτης επιμένει να τον κοιτάζει με δυό κατακόκκινα μάτια. 

Απ’ την κουζίνα έρχεται ένα αχνό φώς. Η μάνα του, η κυρα Χριστίνα, έχει ήδη 

ξυπνήσει για να του φτιάξει πρωϊνό και να τον ξεπροβοδίσει. Αμίλητος τρώει κάτι στα 

πεταχτά και πίνει ένα βιαστικό καφέ. Εκείνη τον κοιτάει απ’ τη γωνιά της, συγκαταβατικά. 

Στεναχωριέται που ξαναφεύγει ο γιός της, αλλά δεν πρέπει να ‘χει παράπονο: αν κι ο 

Πέτρος είναι μόνιμος κάτοικος Λονδίνου, τα τρία τελευταία χρόνια τον βλέπει πολύ πιο 

συχνά από παλιότερα. Εκείνη έμεινε στην Αθήνα καλοκαιριάτικα, με τις ζέστες, μόνο και 

μόνο για να τον δεί και να τον περιποιηθεί. Αύριο κιόλας θα φύγει για να ξεκαλοκαιριάσει 

στο χωριό. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα, μάλλον σύντομα θα ξαναβρεθεί κι ο Πέτρος 

κοντά της, ίσως μονιμότερα αυτή τη φορά... 

Δεν της έχει πεί τίποτα ακόμα. Δεν έχει νόημα να την ανησυχεί. Όταν θα 

σιγουρευτεί, τότε θα την ενημερώσει για ό,τι πρέπει να μάθει κι εκείνη. Τη φιλάει ζεστά, 

εκείνη τον σταυρώνει ψελλίζοντας τις ευχές της για το ταξίδι, και κατεβαίνει στο 

πεζοδρόμιο με τα μπαγκάζια του στα χέρια. Υποτίθεται πως είναι η πιο δροσερή ώρα της 

μέρας, αλλά ο ακίνητος, καυτός αέρας του κόβει την ανάσα. Πάντα περηφανευόταν στους 

ξένους συναδέλφους του ότι το εύκρατο κλίμα της πατρίδας του, της Ελλάδας, είναι μια 

σπάνια ευλογία που τη μοιράζονται ελάχιστα μέρη στον κόσμο: Μόνον η Βορειοανατολική 

Μεσόγειος, η Καλιφόρνια κι η Νότια Αφρική. Όλα τ’ άλλα μέρη στον κόσμο είναι είτε πολύ 

κρύα, είτε αφόρητα καυτά, είτε πολύ υγρά. Όμως, υπάρχουν κι εξαιρέσεις σ’ αυτή την 

ευλογία. Κι αυτή η μέρα που ξημερώνει στην Αθήνα είναι μια απ’ αυτές τις εξαιρέσεις. 

Όπως πάντα, ο Μπάμπης με το παχύ μουστάκι και τη Μερσεντέ του έρχεται στην 

ώρα του, ακριβώς στις 5 το πρωΐ. Εδώ και χρόνια φροντίζει με το μισθωμένο ταξί του τις 

μετακινήσεις της εταιρίας, οποιαδήποτε ώρα της μέρας ή της νύχτας. Καλημερίζει τον 

Πέτρο χαμογελώντας κάτω απ’ τη μουστάκα του, και φορτώνει τη βαλίτσα του στο πορτ-

μπαγκάζ. Εκείνος χώνεται στο δερμάτινο κάθισμα και στην ανακούφιση του αιρκοντίσιον. 

«Για που πετάτε σήμερα κύριε Πέτρο;» ρωτάει καλωσυνάτα ο Μπάμπης, 

προσπαθώντας να αναζωογονήσει το νυσταγμένο επιβάτη του. 
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«Για τη Φραγκφούρτη» απαντά ο Πέτρος. Δεν αποκαλύπτει πως η Φραγκφούρτη 

είναι μόνον η ανταπόκριση για τον τελικό προορισμό του. Κανείς δεν ξέρει που πηγαίνει. 

Στο γραφείο χθες δεν είπε τίποτα ουσιαστικό: «Θα λείψω τρείς μέρες για προσωπικούς 

λόγους. Για ό,τι επείγον, θα με βρείτε στο κινητό.» Κανείς δε ρώτησε τίποτα περισσότερο. 

Μετά τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει τελευταία η εταιρία, όλα φαίνονται 

μάταια πια. Κι αδιάφορα... 

Μόνον η καλή αγαπούλα του, πίσω στο Λονδίνο, τα ξέρει όλα. Είναι το μόνο 

πρόσωπο που μοιράστηκε μαζί του τις φριχτές αγωνίες του όλα αυτά τα τρελλά χρόνια, 

παλεύοντας σκληρά να συντηρήσει την αγάπη τους μέσα στην αβεβαιότητα και στις 

ανακατωσούρες. 

Η Μερσεντέ με τα παράθυρα ερμητικά κλειστά, ανεβαίνει βιαστικά και μεγαλόπρεπα 

τη Μεσογείων που αποχαιρετά τη νύχτα. Το σκηνικό της αγουροξυπνημένης πόλης 

ξετυλίγεται έξω απ’ το τζάμι σαν βουβή ταινία. Ένας – ένας οι περιπτεράδες ανοίγουν τα 

περίπτερά τους. Τα πρώτα πρωϊνά λεωφορεία γεμίζουν μετανάστες που πάνε για τ’ άγριο 

μεροκάματο σ’ αυτή την αφιλόξενη πόλη. Βασανισμένα, μελαψά πρόσωπα, με τριμμένα 

ρούχα, που κουβαλούν στην έκφρασή τους χαραγμένες τις ταλαιπωρίες που πέρασαν 

ώσπου να ξεφύγουν απ’ τη μαύρη μιζέρια στις πατρίδες τους και να τρυπώσουν 

ημιπαράνομα σ’ αυτή τη “Γη της Επαγγελίας”, για να βγάζουν με τις χίλιες δυσκολίες κι 

αβεβαιότητες ένα κομμάτι ψωμί. Δουλεύουν σκληρά, σε δουλειές που περιφρονούν οι 

Έλληνες, προσπαθώντας να τα φέρουν βόλτα ανάμεσα σ’ ατέλειωτες δυσκολίες κι 

ανασφάλεια. 

Αυτή η όμορφη, ηλιόλουστη, μα άγονη χώρα, είχε χάσει ολοκληρωτικά τη 

βιομηχανική επανάσταση κι είχε συνηθίσει από αιώνες να ζεί στην υπανάπτυξη και στη 

σκληρή φτώχεια. Σαν αποτέλεσμα, γενιές επί γενεών από εξαθλιωμένους Έλληνες 

αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν σε μακρινά μέρη όπως η Αμερική, η Αυστραλία κι η 

Γερμανία, για να γλιτώσουν απ’ τη μιζέρια. Ξαφνικά, μια εντυπωσιακή αναστροφή τη 

τύχης της Ελλάδας έλαβε χώρα μέσα σε μια μόνο δεκαετία, όταν η είσοδος της χώρας 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνδυασμό με την κατάρρευση όλων των γειτονικών, πρώην 

κομμουνιστικών χωρών, είχε σαν αποτέλεσμα τον ταχύ μετασχηματισμό αυτής της 

οπισθοδρομικής χώρας σε μια τοπική ηγέτιδα δύναμη, η οποία απέκτησε μια ταχύτατα 

αναπτυσσόμενη οικονομία, βασισμένη στις Ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις και σε δάνεια. Οι 

γηγενείς καλοδέχτηκαν την απρόσμενη τύχη τους, αλλά είδαν αμήχανοι τη χώρα να 

κατακλύζεται ξαφνικά από εκατοντάδες χιλιάδες εξαθλιωμένους μετανάστες, από κοντινές 

και μακρινές, εξαθλιωμένες χώρες. Αυτή η υποτιθέμενη “ευημερούσα χώρα”, λάμποντας 

περήφανη με τη νέα της κατάταξη ανάμεσα στις “ανεπτυγμένες Ευρωπαϊκές χώρες” ένα 

χρόνο μετά τη λαμπρή επιτυχία της Ολυμπιάδας του 2004, ακροβατεί μ’ αβεβαιότητα 

ανάμεσα σ’ ένα προβληματικό παρελθόν και σ’ ένα μέλλον που επιφυλλάσει και ελπίδες 

αλλά κι απειλές. 
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Όμως, ο Πέτρος σήμερα έχει άλλες έγνοιες. Ο εργοδότης του, η μεγάλη “Αρναμάρ 

Σίππινγκ”, βρίσκεται σε μεγάλους μπελάδες τελευταία. Ο Πέτρος παλεύει λυσσασμένα, 

μαζί με τους συνεργάτες του, για να ξεπεράσουν τα προβλήματα. Η ώρα είναι 5 και 

τέταρτο τα χαράματα στη Μεσογείων, δηλαδή 10 και τέταρτο το προηγούμενο βράδυ στη 

Νέα Υόρκη. Η αγωνία του είναι στο κόκκινο. Δοκιμάζει στο κινητό το νούμερο του Πάτρικ, 

του δικηγόρου της Αρναμάρ στη Νέα Υόρκη. Ο Πάτρικ είχε κανονίσει να πάει για δείπνο 

με τους δικηγόρους της άλλης πλευράς απ’ τις 7 το βράδυ, σε μιαν ύστατη προσπάθεια να 

βρεθεί μια λύση, ή τουλάχιστον να εξασφαλιστεί ο κόσμος. Ο Πάτρικ απορρίπτει την 

κλήση χωρίς ν’ απαντήσει. Πράγμα που σημαίνει πως είναι ακόμα απασχολημένος στο 

δείπνο και δεν μπορεί να μιλήσει στο τηλέφωνο. Αυτό είναι καλό νέο. Έχουν περάσει 

τρείς ώρες, κι ακόμα συζητάνε. Ας ελπίσουμε... σκέφτεται με προσμονή ο Πέτρος. 

Μπαίνουν στην Αττική Οδό και τα κυβικά της Μερσεντέ ξεχύνονται στην απλωσιά. 

«Δεν βιαζόμαστε Μπάμπη, πετάω στις εξήμιση» ο Πέτρος παραπονείται για την ταχύτητα. 

«Εντάξει κύριε Πέτρο, αλλά τότε γιατί ξυπνήσατε τόσο νωρίς;» 

«Ήθελα να προλάβω ένα τηλεφώνημα...» απαντά ο Πέτρος, και ξαναδοκιμάζει τον 

Πάτρικ στο κινητό. Αυτή τη φορά ο Πάτρικ το σηκώνει. Μόλις έχουν τελειώσει το δείπνο. 

Είναι κι εκείνος στο Νεοϋρκέζικο ταξί που τον πηγαίνει στο σπίτι του. «Δυστυχώς όχι, δεν 

δέχτηκαν τίποτα» ενημερώνει τον Πέτρο για τα δυσάρεστα νέα. Οι δικηγόροι της 

αντίπαλης πλευράς θα μεταφέρουν βέβαια τις προτάσεις της Αρναμάρ στους άλλους, αλλά 

οι ενδείξεις τους είναι αρνητικές. Ο Πέτρος βυθίζεται στην απογοήτευση. Όμως έχει μάθει 

ν’ αντέχει. Τόσα χρόνια ξέρει να τ’ αντέχει όλα. Κι ειδικά σήμερα, αυτή την ξεχωριστή 

μέρα, μπορεί ν’ αντέξει τόσα κι άλλα τόσα. Ασήμαντα... 

Παίρνει μια βαθειά ανάσα και συμμαζεύεται όπως – όπως. Ζητάει απ’ τον Πάτρικ, 

όταν θα φτάσει στο σπίτι του, να καθίσει να γράψει μια πλήρη αναφορά στο Βασίλη, να 

του την στείλει έγκαιρα απόψε, και να την κοπιάρει στον Μάϊκ στο Λονδίνο και στον 

καπτά Βαγγέλη στον Πειραιά, στα κορυφαία στελέχη της Αρναμάρ, ώστε να τη βρούν 

εκείνοι στο email τους όταν θα πάνε στα γραφεία τους σε λίγες ώρες από τώρα. 

Κλείνει το τηλέφωνο απογοητευμένος και ρίχνει το βλέμμα μακριά μπροστά, στα 

χιλιόμετρα που καταπίνει η Μερσεντέ και στο μαύρο όγκο του Υμηττού στα δεξιά του. 

Προσπαθεί να συγκεντρωθεί. Τελικά, δεν ξέρει αν στεναχωρέθηκε ή αν ανακουφίστηκε. 

Τουλάχιστον απαλλάχτηκε απ’ την αγωνία. Να φύγει απ’ το μυαλό του αυτός ο καρκίνος, 

για να μπορέσει ν’ αφοσιωθεί στην αληθινή αποστολή του, στον προορισμό του, στη 

συνάντηση μαζί της. Στο άπιαστο όνειρο που κινεί τη ζωή του εδώ και τέσσερα χρόνια, κι 

επιτέλους ξεκίνησε σήμερα την ολοκλήρωσή του. 

Και πάλι πλησιάζει στ’ αεροδρόμιο. Το μακρύ ταξίδι μιας ζωής που περνάει από 

φυσούνα σε φυσούνα. Αυτό το ταξίδι όμως είναι το πιο σημαντικό, το πιο καθοριστικό 

ταξίδι της ζωής του. Ανίδεος για όσα παίζονται, ο Μπάμπης παρκάρει έξω απ’ την πύλη 
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των αναχωρήσεων και σκοτώνεται να τρέξει στο πορτ – μπαγκάζ για να ξεφορτώσει τη 

βαλιτσούλα. «Καλό ταξίδι κύριε Πέτρο» τον ξεπροβοδίζει. 

Στην ουρά για το τσεκ – ιν, ένα γκρούπ από αγουροξυπνημένους, μεσήλικες 

Αμερικάνους τσεκάρουν για το Σικάγο, μέσω Φραγκφούρτης. Οι κονκάρδες που φοράνε 

στο πέτο και στα κασκέτα τους γράφουν πως ανήκουν σε κάποιο χριστιανικό γκρούπ. Η 

φονταμενταλιστική μέση Αμερική γυροβολάει τον κόσμο. Που να ‘σουν από μια μεριά 

αγάπη μου, να φουρκιστείς και πάλι, σκέφτεται ο Πέτρος χαμογελώντας. 

Η καλοφτιαγμένη κοπέλλα στο τσεκ – ιν προσπαθεί να διώξει τη νύστα των 

επιβατών με το χαμόγελό της. Ούτε ίχνος κούρασης δε φαίνεται στο πρόσωπό της, έτσι 

όπως είναι τέλεια βαμμένη και καλοχτενισμένη. Στέλνει τη βαλίτσα του Πέτρου στα 

έγκατα του Ελ Βεν και φροντίζει τα διαδικαστικά. «Θέλετε διάδρομο ή παράθυρο;» τον 

ρωτά. «Ένα παράθυρο παρακαλώ» ζητάει πάντοτε. 

Στο “Γρηγόρη” ένα δυνατό φραπεδάκι είναι ό,τι πρέπει για να πολεμήσει τη νύστα 

του. Ηρεμεί όσο του χρειάζεται για να μαζέψει τις σκέψεις του, και να συγκροτηθεί. 

Σκέφτεται αν πρέπει να στείλει μήνυμα στην αγαπημένη του γυναικούλα. Κακόμοιρο 

κορίτσι, έχεις περάσει τόσα κι εσύ... νιώθει μια κάποια ενοχή για όλες τις φασαρίες, όλες 

τις αγωνίες που της έχει προκαλέσει. Εντούτοις, είναι πράγματα για τα οποία δεν μπορεί 

πια να κάνει τίποτα. Δεν ήταν δικό του λάθος. Συμβαίνουν... Η ζωή... 

Ακόμα μια ανησυχία τον προβληματίζει. Θα ‘πρεπε να της στείλω μήνυμα τώρα, ή 

αργότερα; Η ώρα έχει πάει σχεδόν 6 στην Αθήνα, άρα στο Λονδίνο είναι 4 τα χαράματα. 

Η αγάπη του θα κοιμάται, και το μήνυμα μάλλον θα την ξυπνήσει. Όμως ο Πέτρος 

γνωρίζει πως κι εκείνη έχει την ίδια αγωνία. Είναι ο μόνος άνθρωπος που τα ξέρει όλα, κι 

υπομένει όλες τις συνέπειες. Πρέπει να την ενημερώσει, το περιμένει. Συντάσσει το 

μήνυμά του ελπίζοντας να κοιμάται η καλή του τόσο βαθιά, που να μην τ’ ακούσει. 

«Καλημέρα αγαπούλα, σε λίγο παίρνω την πρώτη πτήση για Φραγκφούρτη. Στη ΝΥ 

τζίφος, δεν τα δέχτηκαν. Σκασίλα μου. Εγώ προχωράω.» 

Και βέβαια έχει δίκηο. Στο βαθύ σκοτάδι της κρεβατοκάμαρας στο διαμέρισμά της 

στο Λονδίνο, η αγαπημένη γυναίκα του Πέτρου παλεύει με τα λινά σεντόνια στο άνετο 

αλλά τόσο απελπιστικά μοναχικό κρεβάτι της, αδυνατώντας ν’ αποκοιμηθεί. Απλώνει 

ασυναίσθητα το γυμνό χέρι της προς τον άδειο χώρο στο δικό του μέρος του κρεβατιού, 

χαϊδεύοντας στοργικά την άκρη απ’ το παχύ μαξιλάρι του, ενώ με τη φαντασία της 

χαϊδεύει τα πλούσια μαύρα μαλλιά και τ’ αρρενωπό πρόσωπό του, το φαρδύ, δασύτριχο 

στήθος του, την επίπεδη κοιλιά του με τις δυό αστείες μαύρες ελιές, το... Η απογοήτευσή 

της που δεν είναι στην πραγματικότητα εκεί να γυρίσει πάνω της, να την πάρει στην 

αγκαλιά του και να ικανοποιήσει τη δυνατή διέγερσή της, αναμειγνύεται με τις δικές της 

φοβερές αγωνίες απ’ όλα αυτά τα θυελλώδη χρόνια, που προσπαθούσε να εξασφαλίσει 

την αγάπη και την αφοσίωσή του, να κερδίσει την κορυφαία θέση στην καρδιά του, 

ανάμεσα σ’ όλες αυτές τις άλλες γυναίκες που προσπαθούσαν ν’ αποσπάσουν την 
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προσοχή του... Κάθε μέρα που ο Πέτρος πλησίαζε στην ολοκλήρωση της αποστολής του, 

στην τελική επίλυση του μυστηρίου που βασάνιζε και τις δυό ζωές τους και τη σχέση 

τους, κι η δική της αγωνία κορυφωνόταν δίπλα στη δική του. Περίμενε κι αυτή 

απεγνωσμένα να δεί τι θα βγεί απ’ όλη αυτή την περίεργη ιστορία. 

Κι όμως, όλες αυτές οι θολές ανησυχίες, έχουν τελευταία παραγκωνιστεί στο μυαλό 

της από αυτή την πιθανότητα, την οποία δεν μπορεί ακόμα να προσδιορίσει, την οποία 

αποφεύγει ακόμα και να σκεφθεί... Καθώς οι ώρες της αγρύπνιας της περνούν λεπτό προς 

λεπτό προς το ξημέρωμα, η αγωνία της κορυφώνεται. Περίπου την ώρα που ‘χε αρχίσει 

να σκέφτεται πως ίσως ήρθε η ώρα να το κάνω... το κινητό της φωτίζεται και κουδουνίζει 

στο σκοτάδι. Είναι το εισερχόμενο μήνυμα απ’ τον Πέτρο... 

Σε τρία λεπτά, η απάντησή της ζουζουνίζει στο κινητό του, στο Ελ Βεν. «Μην 

ανησυχείς γλυκέ μου κι αφοσιώσου στην πραγματική αποστολή σου, στον προορισμό 

σου! Για σένα, μόνον αυτή η γυναίκα έχει σημασία πια. Καλό ταξίδι. Σ’ αγαπώ.» Αχ, “αυτή 

η γυναίκα” και πάλι... ο Πέτρος αισθάνεται την εκλεπτυσμένη ειρωνία της γυναίκας του 

ανάμεσα στις λέξεις της, νιώθει τη ζήλια και την αμηχανία της... Εντούτοις δεν μπορεί να 

τη βοηθήσει άλλο. Αυτή η γυναίκα είναι πια ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο στη ζωή του, κι 

η γυναίκα του πρέπει επιτέλους να συνειδητοποιήσει τις πραγματικές διαστάσεις αυτής 

της πραγματικότητας. 

«Κοιμήσου και πάλι μωρό μου, δεν έπρεπε να σε ξυπνήσω. Θα τα πούμε απ’ τη 

Φρανγκφούρτη. Κλείνω τώρα, μπαίνω στ’ αεροπλάνο.» Εντούτοις, εκείνη δεν πρόκειται ν’ 

ακολουθήσει την προτροπή του να ξανακοιμηθεί. Το μήνυμά του τη βρίσκει εντελώς 

ξύπνια, με τα φώτα αναμμένα, να ψάχνει μέσ’ την τσάντα της για να το βρεί... 

Στο Αιρμπάς της Λουφτχάνσα ένας ξανθός ξερακιανός κάθεται στη διπλανή θέση. 

Μάλλον είναι Γερμανός. Εκτός από μια τυπική καλημέρα, δε λένε τίποτα άλλο με τον 

Πέτρο. Το σκάφος γεμίζει γρήγορα και κυλάει αργά ως την άκρη του διαδρόμου. 

Μουγκρίζει άγρια και χύνεται μπροστά. Όσες φορές κι αν έχει πετάξει ο Πέτρος, αυτό το 

μούγκρισμα κάθε φορά του ανεβάζει την αδρεναλίνη. Ένας πιλότος του ‘χε πεί κάποτε 

πως στη διάρκεια της απογείωσης, είναι περίπου πέντε δευτερόλεπτα που κι οι ίδιοι οι 

πιλότοι φοβούνται, γιατί είναι ανήμποροι ν’ αντιδράσουν. Είναι εκείνα τα πέντε 

δευτερόλεπτα που το θηρίο έχει τόσο μεγάλη ταχύτητα, κι έχει προχωρήσει τόσο πολύ 

στο διάδρομο, ώστε είναι πια αδύνατο να φρενάρει και να σταματήσει έγκαιρα σ’ έκτακτη 

ανάγκη, αλλά δεν έχει ακόμα τόσο μεγάλη ταχύτητα ώστε να πετάξει. Αν γίνει κάτι 

στραβό σε κείνη τη φάση, τότε οι πιλότοι δεν μπορούν να κάνουν απολύτως τίποτα. 

Κοιτάζονται, παίρνουν βαθειά ανάσα, μετράνε ως το πέντε, κι αυτό ήταν. Μετά το 

σηκώνουν και το εξουσιάζουν. 

Το θηρίο αφήνει μεγαλόπρεπα τη μάνα Γη και στρέφει τη μύτη του στον ουρανό. 

Έξω απ’ το παράθυρο σιγά – σιγά ξεμακραίνουν οι αμπελώνες και τα χωράφια του 

Μαρκόπουλου. Σε λίγο περνούν πάνω απ’ τ’ άσπρα εξοχικά της Λούτσας και το στενό 
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λιμάνι της Ραφήνας. Τρία μεγάλα φέρρυ-μπώτ είναι στριμωγμένα το ένα δίπλα στ’ άλλο, 

ενώ ένα ακόμα πλοίο επιστρέφει απ’ τη νυχτερινή βόλτα του στα νησιά, αφήνοντας μια 

βαθειά χαρακιά στο ήρεμο γαλάζιο. 

Καθώς το τέρας κάνει τη μεγάλη στροφή στ’ ανοιχτά της Ραφήνας, πίσω απ’ τον 

ορίζοντα, μακριά μέσ’ το πέλαγος, σκάει μύτη μεγαλόπρεπος ο ήλιος, που θα φωτίσει τη 

νέα μέρα και θα τσουρουφλίσει ξανά αυτή τη χώρα που αφήνει πίσω του ο Πέτρος. 

Ολοκληρώνουν τη στροφή 180 μοιρών και ξαναπερνούν πάνω απ’ τ’ αεροδρόμιο, τα 

Μεσόγεια και τον Υμηττό. Κάτω απλώνεται η τεράστια τσιμεντοθάλασσα του 

λεκανοπεδίου, θολή και κιτρινισμένη απ’ τη ζέστη και τη ρύπανση. Ο Πέτρος ψάχνει τη 

χαρακιά εκείνη που μάλλον είναι η Μεσογείων, και την ακολουθεί μέχρι κάτω, εκεί που 

ελπίζει πως είναι οι Αμπελόκηποι, και στέλνει νοερά φιλιά στη μάνα του. Χαζεύει τις 

αψίδες του ΟΑΚΑ και τον Ιερό Βράχο, όταν ο πιλότος κουδουνίζει ότι μπορούν να λύσουν 

τις ζώνες τους. Οι αεροσυνοδοί σβουρίζουν βιαστικά γύρω του να κλειστούν πίσω απ’ τα 

κουρτινάκια τους για να ετοιμαστούν να τους σερβίρουν, την ώρα που περνούν πάνω απ’ 

τον Πειραιά και το μεγάλο λιμάνι, όπου το επιβλητικό μέγαρο της Αρναμάρ επισκιάζει τις 

αποβάθρες με τα μεγάλα επιβατηγά και τα φέρρυ-μπωτ. Η καρδιά του Πέτρου σφίγγεται 

όταν σκέφτεται την ώρα που θ’ ανοίξουν το email τους και θα μάθουν τα μαντάτα στο 

γραφείο. 

Πάνω απ’ τον Ισθμό της Κορίνθου, οι αεροσυνοδοί μοιράζουν το πρωϊνό. Στον κάθε 

επιβάτη δίνουν από ένα δισκάκι μ’ ένα σαντουϊτσάκι και δυό φλίδες φρούτο. Διαιτητικά 

πράγματα. Έξω απ’ το παράθυρο περνάνε ο Κορινθιακός, ο Πατραϊκός με την καινούργια 

μεγάλη γέφυρα, σα μια κλωστή που ενώνει τις δυό στεριές με τις ογκώδεις οροσειρές, απ’ 

τη μια κι απ’ την άλλη μεριά, η Αιτωλοακαρνανία, η Βόνιτσα, η Ήπειρος κι η Κέρκυρα. 

Όλα αυτά τα μέρη που παίξανε τόσο σημαντικό ρόλο στη ζωή του, χωρίς να το ‘χει 

καταλάβει τόσο καιρό. 

Παίρνουν το δισκάκι από μπροστά του, κλείνει το τραπεζάκι, και προσπαθεί ν’ 

απλώσει τα πόδια του στον άβολο χώρο. Το μυαλό του κατεβάζει ταχύτητα. Χώνεται στο 

κάθισμά του, απλώνει το βλέμμα του στα μακρινά συννεφάκια και προσπαθεί να μαντέψει 

τη μορφή της στα περιγράμματα. Άραγε έχει τις ίδιες μοιραίες ματάρες; Τόσα χρόνια που 

την ψάχνει δεν είχε καταφέρει να δεί πως είναι, δεν είχε βρεί πουθενά τη φωτογραφία 

της. Για τον Πέτρο, αυτή δεν είχε γεννηθεί ακόμα. Μέχρι την περασμένη βδομάδα. 

Τώρα είναι κάπου στη μέση. Έχει στο τσαντάκι του μια παλιά φωτογραφία 

ταυτότητας χαμηλής ευκρίνειας, που κατέβασε απ’ το Ίντερνετ, και μια μαυρόασπρη, 

θολή εκτύπωση από ένα προφίλ κεφαλιού που μάλλον είναι το δικό της, ένα κεφάλι μ’ 

όμορφα μαλλιά πιασμένα σ’ αλογοουρά. Την περασμένη βδομάδα, τότε που μάλλον βρήκε 

επιτέλους τη λύση, έπαιξε ξανά στο παλιό βίντεο της μάνας του και τις δύο ταινίες απ’ το 

κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του Ραμόν, εκείνο το μαύρο Σεπτέμβρη στο μπαράκι 

στο Ρόκγουελ. Ναί, μάλλον κατάλαβε ποιά ήταν. Στη θολή εικόνα του βίντεο προσπάθησε 
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να ξεχωρίσει τα χαρακτηριστικά της, να ζωγραφίσει τις κινήσεις της, να πιάσει τον παλμό 

του δικού της κορμιού. 

Εμφανίζεται και στα δύο βίντεο, και το Σάββατο και την Τρίτη. Στο Σαββατιάτικο, 

είναι χαμένη στην πολυκοσμία, με το ζόρι διακρίνεται καθώς πλησιάζει το μπάρ και 

παραγγέλνει δυό ποτά στο Ραμόν, και μετά εξαφανίζεται μέσ’ το πλήθος χωρίς να γυρίσει 

καθόλου να τον κοιτάξει. 

Την Τρίτη ο κόσμος είναι πολύ λιγότερος. Η γλυκειά του φαίνεται καθαρά, πρώτα 

όταν έρχεται να παραγγείλει και πάλι δύο ποτά, πριν φτάσει ο Πέτρος, κι ύστερα όταν 

πλησιάζει το μπάρ για δεύτερη φορά, προς το μέρος που καθόταν ο ίδιος. Ναί, φάνηκε 

πλέον ξεκάθαρα πως εκείνη ήρθε διστακτικά προς το μέρος του, επίτηδες προς το μέρος 

του, προς τ’ άδειο σκαμπώ που της είχε φυλάξει. Αλλά στην τηλεόραση είχε ήδη αρχίσει ο 

μαύρος χαμός, και κανείς δεν μπορούσε να σκεφτεί τίποτα άλλο. Απορροφήθηκε κι η ίδια 

απ’ το θέαμα, κι απομακρύνθηκε σαστισμένη. Δεν ξαναφάνηκε ποτέ. 

Ο Πέτρος ειδοποίησε τη γυναίκα του, κι εκείνη τη βρήκε στα ενσταντανέ που ‘χε 

ετοιμάσει ο Αλφρέντο. Σκανάρισε τη φωτογραφία, τη ρετουσάρισε όσο μπορούσε, και του 

την έστειλε με το email. Φαντάζομαι πως θα ‘χε κι εκείνη την ίδια μ’ εμένα περίεργεια να 

δεί επιτέλους το πραγματικό πρόσωπο της άλλης... σκέφτηκε ο Πέτρος για να εξηγήσει 

την πραγματικά επιμελημένη δουλειά της γυναίκας του. Εκείνος τύπωσε τη 

ρετουσαρισμένη φωτογραφία στον καλύτερο λέϊζερ εκτυπωτή στο γραφείο, και την έχει 

τώρα στην τσάντα του. Επιτέλους, για πρώτη φορά εδώ και τέσσερα χρόνια, τα σύννεφα 

έχουν ένα θολό περίγραμμα προσώπου για να ταιριάξουν. 

Ο Πέτρος ειδοποίησε και τον Αλφρέντο, τον έμπιστο πληροφοριοδότη του εκεί πέρα, 

του ‘ταξε άλλα διακόσια δολλάρια, και προχτές την Κυριακή ο Αλφρέντο του ‘χε έτοιμη 

την απάντηση: Ναί, κάποια με τ’ όνομά της είχε πράγματι μπεί στη χώρα στις 5 του 

Σεπτέμβρη, κι είχε αναχωρήσει στις 13, με πτήση προς τη Φραγκφούρτη. Άρα ήταν 

σίγουρα ΑΥΤΗ. 

Η αφόρητη αγωνία τον τυλίγει ανάκατη με μια τεράστια περιέργεια και με μια 

γλυκειά προσμονή κι ευτυχία που κατάφερε επιτέλους κι έλυσε το γρίφο. Όλα τα 

συναισθήματα στροβιλίζονται μέσα του σε μια θυελλώδη ανακατωσούρα. Ξεφυσάει 

βαριανασαίνοντας, ψιθυρίζει ένα «πανάθεμα» μέσ’ απ’ τα δόντια του και χτυπάει με νεύρο 

τη γροθιά του στο χερούλι του καθίσματος. Ο Γερμανός δίπλα του τον κοιτάει 

παραξενεμένος. Ο Πέτρος είναι ταυτόχρονα και ευτυχισμένος, και απελπισμένος, και 

φοβερά ανήσυχος. Προσπαθεί να συγκρατηθεί και να συνέλθει, να χαλαρώσει. Χώνεται 

στο κάθισμα κι αφήνεται. Έτσι όπως οι δυνατές αναμνήσεις απ’ την πολύχρονη 

αναζήτηση επιστρέφουν μία – μία στο κουρασμένο μυαλό του, η αγωνία, η κούραση κι η 

νύστα τον νικάνε. Αφήνεται να βυθιστεί σ’ ένα βαθύ ύπνο, καθώς τ’ αεροσκάφος σκίζει 

τον ουρανό προς τον προορισμό του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ 

Σάββατο 8 Σεπτέμβρη 2001 

Ο τροπικός ήλιος σηκώνεται αργά και νωχελικά κατά τις 5 το πρωΐ, πάνω απ’ το 

θολό ορίζοντα, για να βασανίσει για μιαν ακόμα μέρα τα εκατομμύρια των δύσμοιρων 

ψυχών της παραγκούπολης που παλεύουν να επιβιώσουν απ’ το ένα “σήμερα” στο 

επόμενο. Η αφόρητη ζέστη, η αποπνικτική υγρασία κι η ρύπανση έχουν ρίξει πάνω στη 

μεγαλούπολη ένα γκρίζο πέπλο, που με το ζόρι καταφέρνουν να διαπεράσουν οι ακτίνες 

του ήλιου και να φτάσουν στην πόλη θολές κι αδύναμες. Μόνον η μεσημεριανή βροχή θα 

ξεπλύνει λιγάκι την ατμόσφαιρα, αλλά απ’ την άλλη θα επιβαρύνει κι άλλο την αφόρητη 

υγρασία. 

Καθώς το ‘χουν συνήθειο, τα εκατομμύρια των Φιλιππινέζων ξεχύνονται στους 

δρόμους της Μανίλας απ’ τα αξημέρωτα χαράματα, στο κυνήγι της επιβίωσης, για να 

επωφεληθούν απ’ τις ελάχιστες πιο δροσερές ώρες της καινούργιας μέρας, προτού ο 

αδυσώπητος ήλιος υψωθεί κατακόρυφα στον ουρανό, μηδενίσει τις σκιές, και κάνει την 

παραμονή στους δρόμους ένα μαρτύριο. Ένα μαρτύριο που υπομένουν στωϊκά όλοι αυτοί 

οι μεροκαματιάρηδες, που στοιβάζονται στα τζίπνη καταϊδρωμένοι, πηγαίνοντας στις 

δουλειές τους, για τις λίγες δεκάδες πέσος που θα καταφέρουν να κερδίσουν ως το 

βράδυ, με βλέμμα ταλαιπωρημένο κι απλανές, με τα μαντήλια γύρω απ’ το λαιμό ή 

μπροστά στο στόμα για να μαζεύουν τον ιδρώτα και να φιλτράρουν την ανάσα απ’ τη 

δυσοσμία. 

Τα χιλιάδες τζίπνη, τα κάρα, τα φορτηγάκια, τα ποδήλατα και τα τρίκυκλα, 

στριμώχνονται στους στενούς δρόμους που φιδοσέρνονται ανάμεσα στις παράγκες, 

αργοσέρνονται μαρτυρικά μέτρο – μέτρο, πήζουν στις διασταυρώσεις σ’ ένα απίστευτο 

μποτιλιάρισμα που ξεκινάει κάθε μέρα με το χάραμα και κρατάει ως αργά το βράδυ, μέσ’ 

τη φριχτή, τροπική ζέστη και την υγρασία. Αυτή είναι η Μανίλα, μια κόλαση ταλαιπωρίας, 

όπου η κάθε μετακίνηση ανάμεσα τις παραγκογειτονιές ή με κατεύθυνση προς το λιμάνι, 

ή προς το εμπορικό κέντρο στο Μακάτι, διαρκεί ώρες ατέλειωτες. 

Ο καυτός, πρωϊνός ήλιος, δεν μπορεί να διαπεράσει τις βαρειές κουρτίνες στο 

υπνοδωμάτιο του Πέτρου, ούτε να επηρρεάσει τη θερμοκρασία που συντηρείται απ’ τον 

κεντρικό κλιματισμό στους ευχάριστους 22 βαθμούς μέρα – νύχτα, όλες τις μέρες κι όλες 

τις νύχτες του χρόνου. Στα προνομιούχα, μοντέρνα διαμερίσματα και στις βιλίτσες των 

ξένων και των λίγων εύπορων Φιλιππινέζων που βρίσκονται στην περιφραγμένη και καλά 

φυλασσόμενη συνοικία του Ρόκγουελ, η ζωή κυλάει  μ’ άλλους ρυθμούς και μ’ άλλη 

οργάνωση. Τους δίνει την ψευδαίσθηση, εφόσον βέβαια δεν τολμήσουν να ξεμυτίσουν 

έξω απ’ το φράχτη, πως βρίσκονται στο Μαϊάμι, ή έστω στη Σιγκαπούρη. Μια μικρή και 

καλά οχυρωμένη προνομιούχα πολίχνη επιπλέει στον ωκεανό της φτώχειας και της 

ταλαιπωρίας. 
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Παρόλο που είναι Σάββατο, το ξυπνητήρι χτυπάει στις 6. Ο Πέτρος απρόθυμα 

πετάγεται απ’ το κρεβάτι και σέρνει τα βήματά του ως το μπάνιο. Σ’ αυτή τη γωνιά του 

κόσμου δεν υπάρχουν ωράρια, ούτε Σαββατοκύριακα. Οι λίγοι τυχεροί που ‘χουν 

σταθερές δουλειές, δουλεύουν όσο υπάρχει δουλειά, και πάντα υπάρχει πολλή δουλειά. 

Μόνον η Κυριακή είναι αργία, αλλά κι αυτή όχι πάντοτε. 

Τόσο το καλύτερο, σκέφτεται ο Πέτρος, να τελειώνω μ’ αυτή την παλιοδουλειά μιαν 

ώρα αρχίτερα και να φύγω από δώ. Όταν πρωτοήρθε σ’ αυτή την πόλη, του ‘χε 

κακοφανεί που ‘πρεπε να δουλεύει και τα Σάββατα, μαθημένος όπως ήταν στις 

Ευρωπαϊκές ανέσεις και στα χαλαρά ωράρια, με τα ελεύθερα Σαββατοκύριακα, τις 

δημόσιες, προσωπικές κι ετήσιες αργίες και διακοπές, και τ’ άλλα πλεονεκτήματα ενός 

τριφυλού τρόπου ζωής. Εδώ όμως είναι άλλη ήπειρος, άλλος παράλληλος. Εδώ, αν είσαι 

ξένος, δουλεύεις όσο μπορείς περισσότερο, για να τελειώνεις όσο γίνεται γρηγορότερα 

και να φύγεις. 

Κάνει ένα γρήγορο ντούς, τσιμπάει στα πεταχτά ένα πρωϊνό, και φεύγει 

κλειδώνοντας προσεκτικά το μικρό διαμέρισμα που του παραχώρησε η εταιρία. Στο 

γκαράζ του συγκροτήματος τον περιμένει ο Χουάν, ο οδηγός και σωματοφύλακάς του. 

Όταν πρωτοπάτησε το πόδι του σε αυτή την πόλη, του ‘παν χωρίς περιστροφές πως δεν 

πρέπει ποτέ να βγεί έξω στο δρόμο μόνος του. Ένας λευκός, ξεμοναχιασμένος σ’ αυτή 

την πόλη, γίνεται αμέσως ένας διαλεχτός στόχος για τις συμμορίες. Δεν είναι μόνον 

επειδή μπορεί να πέσει εύκολα θύμα ληστείας και να χάσει ό,τι έχει και δεν έχει πάνω 

του. Όχι, ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η απαγωγή για λύτρα, η οποία συνήθως 

καταλήγει με τη δολοφονία του θύματος, είτε πληρωθούν τα λύτρα είτε όχι. 

«Καλημέρα σας Σέρ» ο Χουάν τον χαιρετάει φωναχτά με πλατύ χαμόγελο κι 

υπόκλιση, και του ανοίγει την πόρτα του μεγάλου τζίπ με τα σκούρα, φυμέ τζάμια. Ο 

Πέτρος, Έλληνας μεγαλωμένος με το ρέμπελο πνεύμα της φυλής, ξενίζεται κι ενοχλείται 

απ’ την προσποιητή δουλοπρέπεια των Φιλιππινέζων που ‘ναι διατεταγμένοι να τον 

υπηρετούν σ’ αυτή την αποστολή, και που ‘ναι μαθημένοι να φέρονται στους λευκούς σαν 

ν’ απευθύνονται σε ημίθεους. Όμως, ύστερα από τρείς μήνες παραμονή σ’ αυτή την 

κακόμοιρη πόλη, την έχει συνηθίσει πια αυτή τη δουλοπρέπεια σαν ένα αναπόσπαστο 

κομμάτι αυτής της παλαβής καθημερινότητας, και την προσπερνάει κοιτώντας μόνο τη 

δουλειά του. Έχει κατανοήσει πια πως αυτή η δουλοπρέπεια είναι ο μοναδικός τρόπος 

αντίδρασης των ταλαιπωρημένων αυτών ανθρώπων, που προσπαθούν να κερδίσουν την 

εύνοια των εχόντων και κατεχόντων. 

Ο Χουάν κλειδώνει με το κεντρικό κλείδωμα τ’ αμάξι από μέσα και βάζει μπροστά. 

Το τεράστιο, μαύρο τζίπ ανεβαίνει μουγκρίζοντας τη ράμπα και βγαίνει στα περιποιημένα 

κι ήσυχα δρομάκια του Ρόκγουελ, που μοιάζει μ’ Αμερικάνικο προάστιο, με τα παρτέρια 

και τους όμορφους κήπους μπροστά απ’ τις βίλες και τα μοντέρνα συγκροτήματα 
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πολυκατοικιών. Στο ραδιόφωνο οι εκφωνητές μιλάνε με τέλεια αμερικάνικη προφορά και 

παίζουν μουσική των φίφτυς. 

Φτάνουν στη μεγάλη πύλη που χωρίζει τους μέσα απ’ τους έξω. Οι φύλακες 

στέκονται προσοχή, σηκώνουν τη μπάρα και το τζίπ χώνεται στο κυκλοφοριακό χάος της 

πόλης. Η λεωφόρος που συνδέει το Ρόκγουελ με το Μακάτι είναι φαρδειά, κι υποτίθεται 

πως είναι καλά φυλασσόμενη κι απαγορεύεται να κυκλοφορούν τα τζίπνη και τα 

τρίκυκλα. Όμως, ο όγκος των ανθρώπων που πρέπει να μετακινηθούν προς το οικονομικό 

κέντρο και τα γραφεία στους ουρανοξύστες είναι τόσο μεγάλος, που ακόμα κι οι λίγες 

προνομιακές λεωφόροι πήζουν με χιλιάδες οχήματα και φορτηγάκια, αμερικάνικα και 

γιαπωνέζικα αυτοκίνητα με σκούρα φυμέ τζάμια, για να μη φαίνονται από μέσα οι 

επιβάτες και να μη δίνουν στόχο στις συμμορίες όταν διασχίζουν τις φτωχογειτονιές. 

Κοιτάζοντας έξω απ’ το παράθυρό του το θολό, γκρίζο ουρανό και την πλούσια τροπική 

βλάστηση στα ελάχιστα μη οικοδομημένα τετράγωνα αυτής της πόλης, ο Πέτρος 

προβληματίζεται για τις περίεργες δυνάμεις που τον παρασέρνουν στο ταραγμένο ταξίδι 

της ζωής του, και τον οδήγησαν να προσπαθεί να βγάλει το ψωμί του σ’ αυτή την 

απόμακρη, δυστυχισμένη μεγαλούπολη εδώ και τρείς μήνες... 

Ο Πέτρος Ρωμανός, ένας Έλληνας που πήγε για σπουδές Πληροφορικής στην Αγγλία 

κι έμεινε εκεί όλη την υπόλοιπη ζωή του, στις αρχές της τέταρτης δεκαετίας της ζωής του 

και στη μέση της τεράστιας κρίσης που χτύπησε μαζικά τον κλάδο απ’ το σκάσιμο της 

φούσκας των χρηματιστηρίων την άνοιξη του 2000, βρέθηκε χωρίς δουλειά κι 

αναγκάστηκε να γίνει ελεύθερος επαγγελματίας, προσπαθώντας να πουλήσει τις 

υπηρεσίες του σαν “Σύμβουλος Επιχειρήσεων”. 

Ευτυχώς, η πλούσια εμπειρία του κι οι διασυνδέσεις που ‘χε δημιουργήσει όλα τα 

προηγούμενα χρόνια, του επέτρεψαν να βρεί σχετικά γρήγορα αυτό το έργο που τον 

έφερε ως τη Μανίλα. Ο πελάτης κι εργοδότης του είναι η Νοβιασόφτ Ινφορμάτικς, μια 

μεγάλη αμερικάνικη πολυεθνική της Πληροφορικής, στην οποία παλιότερα ο Πέτρος είχε 

ξεκινήσει την καρριέρα του, στις αρχές της δεκαετίας του 90. Η Νοβιασόφτ, για ν’ 

αντιμετωπίσει την απότομη κρίση, αποφάσισε πως πρέπει σταδιακά ν’ απολύσει το 

μεγαλύτερο μέρος απ’ τους ακριβοπληρωμένους Αμερικάνους κι Εγγλέζους 

προγραμματιστές της και να τους αντικαταστήσει με φθηνούς Φιλιππινέζους. Σε πρώτη 

φάση, αποφάσισε να δημιουργήσει στη Μανίλα ένα πιλοτικό κέντρο ανάπτυξης 

λογισμικού. 

Για να κρατήσει κρυφό αυτό το πείραμα, η Νοβιασόφτ αποφάσισε να μισθώσει μια 

μικρή ομάδα από εξωτερικούς συμβούλους και να τους στείλει με μυστικότητα στη 

Μανίλα, για να επιβλέψουν το στήσιμο του νέου κέντρου. Τα στελέχη της Νοβιασόφτ, που 

γνώριζαν από παλιά τον Πέτρο και τις ικανότητές του, τον ξαναμίσθωσαν προσωρινά σαν 

επικεφαλής αυτής της ομάδας και τον έστειλαν στη βασανισμένη αυτή πόλη τον 
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περασμένο Ιούνη του 2001, με την εντολή να στήσουν αυτό το πειραματικό κέντρο όσο 

γίνεται πιο γρήγορα. 

Τα λεφτά και τα εκτός έδρας μπόνους ήταν πολύ καλά, ήταν δώρο εξ ουρανού για 

τον Πέτρο, λαμβάνοντας υπόψη τη σφαγή που γίνεται στον κλάδο στην Ευρώπη αυτή την 

εποχή, και τις χιλιάδες πρώην ακριβοπληρωμένους επαγγελματίες που μένουν ξαφνικά 

άνεργοι. Δέχτηκε την πρόταση με κλειστά μάτια. Του κακοφάνηκε βέβαια που θα ‘πρεπε 

να περάσει έξι έως εννιά μήνες σ’ αυτή τη μακρινή χώρα, για την οποία είχε ακούσει 

κακές φήμες, αλλά δεν είχε την πολυτέλεια ν’ αρνηθεί. 

Στις αρχές του περασμένου Ιούνη, κοίταζε με δέος απ’ το παράθυρό του, μέσα απ’ 

την τροπική θολούρα και τη συννεφιά, την καταπράσινη ζούγκλα και τους ορυζώνες της 

Λουζόν, καθώς το τζάμπο προσέγγιζε αργά – αργά προς τη Μανίλα, τελειώνοντας την 

πολύωρη πτήση απ’ το Λονδίνο. Ένα ρίγος τον διαπέρασε όταν αντίκρυσε από ψηλά την 

παραγκοθάλασσα που περιτριγυρίζει τ’ αεροδρόμιο, αλλά είπε μέσα του πως έξι μήνες 

είναι, θα περάσουν, θα πάρω τα λεφτά μου και θα φύγω. Κι έτσι ξεκίνησε. 

Πάνε σχεδόν τρείς ολόκληροι μήνες από τότε, και το έργο έχει προχωρήσει αρκετά, 

σπρωγμένο απ’ την οργανωτική ικανότητα του Πέτρου. Οι Φιλιππινέζοι ξέρουν να 

προσφέρουν πάμφθηνο εργατικό δυναμικό, σχετικά καλά εκπαιδευμένο και με καλή 

γνώση της Αγγλικής, στους παγκόσμιους κολοσσούς. Μετά την Ινδία, οι Φιλιππίνες είναι η 

δεύτερη χώρα σ’ όλο τον κόσμο στην προσφορά υπηρεσιών “αντικατάστασης 

εργαζομένων” στην πληροφορική, στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση, και σε πολλούς άλλους 

τομείς. Είναι οι νόμοι της αδυσώπητης παγκοσμιοποίησης: Η εργασία απλά πηγαίνει εκεί 

που μπορεί να προσφερθεί φθηνότερα. 

Η καθημερινή ταλαιπωρία τελειώνει όταν φτάνουν επιτέλους στους μεγάλους, 

γυάλινους πύργους του Μακάτι, και το ονειροπόλημα του Πέτρου διακόπτεται. Σ’ αυτή τη 

συνοικία η Μανίλα αλλάζει όψη. Έχει δρόμους και λεωφόρους με διαζώματα και 

πεζοδρόμια και φανάρια και διαβάσεις και τακτοποιημένα καταστήματα και μικρομάγαζα 

που πουλάνε καφέ κι εφημερίδες, ενώ τα καλώδια του ηλεκτρικού είναι υπόγεια και δεν 

απλώνονται σαν ιστός αράχνης πάνω απ’ τα κεφάλια των πεζών, όπως στις 

παραγκογειτονιές. Καμμιά φορά ξεχνιέσαι, και νομίζεις πως βρίσκεσαι στο Λονδίνο ή στη 

Νέα Υόρκη. Μόνο τα τζίπνη θυμίζουν ότι εδώ είναι η Μανίλα, αυτά τα παλιά τζιπ τα 

παρατημένα απ’ τον Αμερικάνικο στρατό, που τα πήραν οι Φιλιππινέζοι κατά χιλιάδες, 

τους έβαλαν καρότσες με πάγκους και καθίσματα, τα ‘βαψαν και τα στόλισαν σα 

λατέρνες, και τα χρησιμοποιούν σαν το μαζικότερο μέσο μετακίνησης, επειδή οι άλλες οι 

“αστικές συγκοινωνίες” είναι πρακτικά ανύπαρκτες. 

Αφότου έφθασαν στη Μανίλα, ο Πέτρος κι οι Εγγλέζοι συνεργάτες του μίσθωσαν 

μιαν εξειδικευμένη τοπική εταιρία, τη “Ροσάριο Σπέσιαλιστ Σέρβισες”, κι εγκαταστάθηκαν 

στα γραφεία της σ’ έναν απ’ τους ουρανοξύστες του Μακάτι. Η Ροσάριο φρόντισε για τα 
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πάντα, για να βρεί διαμερίσματα για τους τρείς ξένους στο Ρόκγουελ, να βρεί αυτοκίνητα 

κι οδηγούς, και φυσικά να ετοιμάσει όλα τ’ απαραίτητα για να ξεκινήσει το έργο. 

Το μαύρο τζίπ φτάνει στον ουρανοξύστη που στεγάζεται η Ροσάριο και χώνεται στο 

γκαράζ. Στην είσοδο, ο φύλακας πλησιάζει ευγενικά στην πόρτα κι ο Πέτρος πρέπει να 

χαμηλώσει λίγο το σκούρο τζάμι για να φανεί το πρόσωπό του. Μόλις ο φύλακας 

αντικρύζει έναν λευκό, χαιρετάει φωναχτά με πλατύ χαμόγελο «καλημέρα Σέρ!» και 

τρέχει ν’ ανοίξει βιαστικά την μπάρα. Το τζίπ χώνεται στο υπόγειο κι ο Πέτρος αφήνει το 

Χουάν και παίρνει τ’ ασανσέρ για τον εικοστό τρίτο όροφο. 

Όταν φτάνει στην είσοδο των γραφείων της Ροσάριο, λίγο πριν τις 7 το πρωΐ, όλοι 

οι υπόλοιποι βρίσκονται ήδη στη θέση τους. Οι σεκιουριτάδες στην είσοδο αφήνουν τα 

χαριτολογήματα με τις τηλεφωνήτριες και στέκονται προσοχή για να τον καλημερίσουν. 

Μπαίνοντας στο γραφείο του, ο νεαρός που φροντίζει να ‘χει πάντα τον καφέ του έτοιμο 

και να μην του λείπει τίποτα, έρχεται ξωπίσω του με μια κούπα αχνιστό καφέ, ακριβώς 

όπως του αρέσει. Για να μη χάσει ώρα ώσπου ν’ ανοίξει τον υπολογιστή του, η 

γραμματέας του έχει ήδη τυπώσει τα σημαντικότερα μηνύματα απ’ το email του και τα ‘χει 

αφήσει πάνω στο γραφείο του. 

Καλεί όλη την ομάδα του στη μεγάλη αίθουσα συσκέψεων για την καθιερωμένη 

καθημερινή επαφή με το Μανχάτταν, στις επτάμιση το πρωΐ. Στην άλλη άκρη της Γης, η 

ώρα είναι επτάμιση το βράδυ της προηγούμενης μέρας, της Παρασκευής, της τελευταίας 

εργάσιμης μέρας. Οι δύο αμερικάνοι μάνατζερ, ο Ρότζερ κι ο Σών, που επιβλέπουν για τη 

Νοβιασόφτ όλο το έργο της Μανίλας, είναι έτοιμοι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής 

γραμμής για να κουβεντιάσουν τις εξελίξεις και να δώσουν τις επόμενες οδηγίες. 

Όλες τις εργάσιμες μέρες η Αμερική προστάζει στην πρώτη πρωϊνή σύσκεψη, η 

Μανίλα εκτελεί όσο η Αμερική κοιμάται, κι αναφέρει στη δεύτερη τηλεφωνική σύσκεψη 

στο τέλος της μέρας, κατά τις επτάμιση το βράδυ, που ‘ναι επτάμιση το πρωΐ κι η αρχή 

της ίδιας μέρας στην Αμερική. Η Αμερική θα μελετήσει τις αναφορές όσο η Μανίλα θα 

κοιμάται, για να δώσει τις νέες εντολές το ίδιο βράδυ στην Αμερική, δηλαδή το επόμενο 

πρωΐ στη Μανίλα, κι η δουλειά συνεχίζεται αδιάκοπα σε συνεχόμενα δωδεκάωρα, πότε απ’ 

τη μιά και πότε απ’ την άλλη μεριά του Ειρηνικού. 

Μετά την πρωϊνή σύσκεψη, το πρόγραμμα προβλέπει επίσκεψη στο εργοτάξιο. Ο 

Πέτρος με την ομάδα του μπαίνουν στο μεγάλο τζίπ και κατευθύνονται στο Ήστγουντ, 

στην Κεζόν Σίτυ. Η Φιλιππινέζικη κυβέρνηση έχει φτιάξει εκεί ένα μοντέρνο τεχνολογικό 

πάρκο μ’ όλες τις απαραίτητες υποδομές σε ηλεκτρισμό, επικοινωνίες και μεταφορές. Στο 

πάρκο επικρατεί οργασμός οικοδομικής δραστηριότητας, καθώς είναι πολλές οι 

πολυεθνικές που μεταφέρουν εργατοβόρες δραστηριότητες στη Μανίλα και φτιάχνουν τα 

δικά τους κέντρα η καθεμιά. Γερανοί κι εργάτες χτίζουν νέα μεγάλα κτίρια σαν 

εργοστάσια, ενώ φορτηγά μεταφέρουν συνεχώς υλικά. 
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Δεκάδες χιλιάδες δυτικοί εργαζόμενοι, προγραμματιστές, τηλεφωνήτριες, υπάλληλοι 

γραφείου, θα μείνουν άνεργοι στην Ευρώπη και στην Αμερική και θα αντικατασταθούν 

από δεκάδες χιλιάδες φθηνότερους Φιλιππινέζους προγραμματιστές, τηλεφωνήτριες, 

υπαλλήλους γραφείου. Αυτοί είναι οι αδυσώπητοι νόμοι της παγκοσμιοποίησης. Η εργασία 

πηγαίνει εκεί που κοστίζει λιγότερο. Απ’ την ανεργία των δυτικών, θα ωφεληθούν 

δεκάδες χιλιάδες Φιλιππινέζοι που θ’ απαλλαγούν απ’ την πείνα και την ακραία ανέχεια, 

θα μπορέσουν να βγάλουν τις οικογένειές τους απ’ τα τσιγκόσπιτα, θα τις ταΐσουν και θα 

τις στεγάσουν σε κάμαρες από μπετόν και τούβλα. Απ’ τα φθηνότερα προϊόντα θα 

επωφεληθούν όσοι απ’ τους δυτικούς υπαλλήλους θα εξακολουθήσουν να ‘χουν δουλειά 

και θα μπορούν να τ’ αγοράσουν. 

Ο Πέτρος κάποτε έκανε πορείες και καταλήψεις για να τ’ αποτρέψει όλα αυτά. Τώρα 

τα παρακολουθεί κριτικά. Παρατηρεί, σκέφτεται, αλλά δεν αποφασίζει τι ‘ναι άσπρο και τι 

μαύρο. Βλέποντας με τα ίδια του τα μάτια την ακραία ανέχεια που βασανίζει αυτό το λαό, 

νιώθει κάποια ηθική δικαίωση που ο ίδιος εργάζεται τόσο σκληρά για να τους προσφέρει 

μερικές εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας, να βοηθήσει για να βγούν απ’ τη μιζέρια 

μερικές εκατοντάδες πάμφτωχες οικογένειες, κι ας γνωρίζει πολύ καλά πως έτσι ροκανίζει 

τη δική του προσωπική προοπτική να ξαναβρεί μια φυσιολογική δουλειά υπαλλήλου στην 

Πληροφορική, όταν θα τελειώσει αυτό το έργο και θα επιστρέψει στην Αγγλία, στη μέση 

της άγριας κρίσης και της ανεργίας. Μιας ανεργίας που την ενισχύει αυτό ακριβώς το έργο 

για το οποίο εργάζεται τώρα, καθώς τότε θα βρεί αντιμέτωπους και τους ίδιους ακριβώς 

Βρεταννούς υπαλλήλους της Νοβιασόφτ, που θα ‘χουν απολυθεί λόγω της λειτουργίας 

αυτού εδώ του κέντρου, οι οποίοι θα τον ανταγωνίζονται για τις ελάχιστες νέες θέσεις 

εργασίας που ανοίγουν με το σταγονόμετρο. Τι είναι πιο “ηθικό” και πιο “δίκαιο”; Να 

σκεφτεί το δικό του ατομικό συμφέρον και τα προνόμια του ακριβοπληρωμένου δυτικού 

υπαλλήλου, του προστατευμένου απ’ τις παχυλές απολαβές του κράτους πρόνοιας, ή το 

συμφέρον των εκατοντάδων Φιλιππινέζικων οικογενειών που πεινάνε; Δεν μπορεί ν’ 

αποφασίσει. Η ζωή του έγινε πολύπλοκη. Παγκοσμιοποιημένη. Κουτρουβαλιστή. 

Στο εργοτάξιο της Νοβιασόφτ δεν έχει εγκατασταθεί ακόμα ο κλιματισμός κι η 

τροπική ζέστη είναι αφόρητη, επειδή στο κτίριο δεν έχουν προβλεφθεί παράθυρα ή άλλα 

ανοίγματα. Ο Πέτρος κι η ομάδα του είναι προετοιμασμένοι γι αυτές τις συνθήκες. Φοράνε 

τα πιο ελαφριά ρούχα τους κι έχουν μαζί τους μαντίλια και πολλούς χυμούς. Όμως είναι 

αδύνατο να σταθούν μέσ’ το φούρνο περισσότερο από μία ώρα. Είναι απίστευτο πως 

καταφέρνουν να δουλεύουν μέσα σ’ αυτό το καμίνι οι εργάτες που κάνουν τις διάφορες 

εργασίες, όπως τώρα αυτοί που στρώνουν τις μοκέττες. Οι λευκοί ολοκληρώνουν 

εξαντλημένοι όσο μπορούν νωρίτερα την επιθεώρηση και τις συσκέψεις με τους 

εργοδηγούς, και βγαίνουν έξω για λίγο “καθαρό” αέρα. Είναι η ώρα της μεσημεριανής, 

τροπικής καταιγίδας. Ο ουρανός, γκρίζος κι απειλητικός, ξεσκίζεται από βροντερές 

αστραπές. Μια καταρρακτώδης, ζεστή βροχή πέφτει πάνω στην πόλη και κάνει παντού 
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λίμνες κι ορμητικά ρυάκια. Ο κατακλυσμός δροσίζει πρόσκαιρα την πόλη μέσ’ το 

καταμεσήμερο, αλλά η υγρασία χτυπάει κόκκινο. 

Η καλύτερη ώρα της μέρας είναι όταν πέφτει η ευεργετική μεσημεριανή βροχή, όταν 

ο καταρράκτης του νερού μουσκεύει και δροσίζει πρόσκαιρα τους δρόμους και τα 

χαμόσπιτα. Η χειρότερη ώρα είναι μόλις περάσει η μπόρα και ξαναβγεί ο ανελέητος ήλιος, 

όταν η καυτή άσφαλτος αχνίζει υδρατμούς κι οι τσίγκοι στάζουν σα σφουγγάρια 

βουτηγμένα στο νερό, όταν η ανάσα κόβεται απ’ την επίθεση της καυτής λάβρας κι ο 

ιδρώτας είναι αδύνατο να εξατμιστεί, και μουσκεύει τα ρούχα που κολλάνε πάνω στο 

δέρμα λιγδιασμένα. Ο Πέτρος κι οι υπόλοιποι λευκοί χώνονται βιαστικά στο αιρκοντίσιον 

του τζίπ κι αποχωρούν ξεφυσώντας. Οι Φιλιππινέζοι εργοδηγοί επιστρέφουν στωϊκά στο 

εργοτάξιο να συνεχίσουν τη βάρδια τους μέσ’ το καμίνι. 

Ο Χουάν αγωνίζεται να κουμαντάρει το μεγάλο τζίπ μέσ’ τ’ απίστευτο κυκλοφοριακό 

χάος. Η νεροποντή, όπως πάντα, έφερε ακόμα μια διακοπή ρεύματος, και τίποτα δε 

λειτουργεί στο δρόμο. Ακόμα χειρότερα, όσα τρίκυκλα και μικρά οχήματα είχαν τραβηχτεί 

στην άκρη για να προφυλαχτούν απ’ την ορμή της βροχής, ξαναβγήκαν μαζικά στο 

δρόμο, κι οι μουσκεμένοι δρόμοι πήζουν από τροχοφόρα. Από αριστερά κι από δεξιά 

αυτοκίνητα, κάρα, τρίκυκλα και τζίπνη σφυρίζουν δαιμονισμένα, και προσπαθούν να 

χωθούν όπου κι όπως μπορούν, σχεδόν σπρώχνοντας κι αγγίζοντας τ’ άλλα οχήματα. Σ’ 

αυτή την πόλη, ακόμα και για να προχωρήσεις α,π’ το ένα τετράγωνο στο επόμενο, 

πρέπει να παλέψεις με την ίδια βιαιότητα που όλοι παλεύουν για την καθημερινή επιβίωσή 

τους, χωρίς κανένα έλεος, και χωρίς την παραμικρή δεύτερη σκέψη για το δικαίωμα του 

άλλου να βρίσκεται κι αυτός στο δρόμο. 

Ο Πέτρος, χαλαρωμένος, διασκεδάζει την κατάσταση. Άλλες φορές που πραγματικά 

βιάζεται, εκνευρίζεται άσχημα με το χάος, αλλά σήμερα είναι Σάββατο κι η δουλειά είναι 

πιο άνετη. Μέχρι που πάτησε το πόδι του στη Μανίλα, πίστευε πως η Αθήνα έχει τους πιο 

άναρχους οδηγούς στον κόσμο. Εδώ, διαπίστωσε πως οι Φιλιππινέζοι είναι χειρότεροι. 

Σε μια κεντρική διασταύρωση μπροστά τους τα φανάρια είναι σβηστά κι έχει επέλθει 

τ’ απόλυτο χάος. Όλα τα ρεύματα κυκλοφορίας έχουν μπλεχτεί σ’ ένα τεράστιο κουβάρι, 

και κανείς δεν μπορεί να κάνει βήμα. Μέσ’ την αποπνικτική ζέστη επικρατεί ένας 

τεράστιος εκνευρισμός. Όλοι τριγύρω κορνάρουν και βρίζουν ιδρωμένοι. Βρώμικα 

ζητιανάκια με κουρελιασμένα ρούχα πλησιάζουν το τζίπ και κολλάνε τα μουτράκια τους 

στα τζάμια, μυξοκλαίγοντας και παρακαλώντας για λίγα ψιλά. Ουρλιάζουν καθώς 

προσπαθούν, μάταια, ν’ ακουστούν μέσα απ’ το ερμητικά κλειστό τζάμι, εκλιπαρώντας για 

τη γενναιοδωρία των λευκών στα Ταγκάλο, τη γλώσσα που μιλάνε στη Λουζόν. Αν κι οι 

ζητιάνοι είναι μέρος της καθημερινότητας σε κάθε διασταύρωση και σε κάθε 

μποτιλιάρισμα, ο Πέτρος πάντα σοκάρεται απ’ αυτό το θέαμα και νιώθει άβολα. 

Ο Χουάν δε νιώθει μόνο άβολα, νιώθει μεγάλη ανησυχία. Το πολυτελές μαύρο τζίπ, 

που μεταφέρει τρείς λευκούς, ακινητοποιημένο στην καρδιά της Μανίλας, είναι ένας 
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δελεαστικός στόχος. Ξέρει πως πολλές φορές τα ζητιανάκια είναι οι ανιχνευτές των 

συμμοριών. Καθώς κολλάνε τα μούτρα τους στα σκούρα τζάμια, προσπαθούν να 

διακρίνουν ποιοί και με τι διάταξη κάθονται μέσα. Ο Χουάν ανοίγει απαλά  κι επιδεικτικά 

το σακκάκι του, έτσι ώστε να φανεί η λαβή του ρεβόλβερ, φροντίζοντας ταυτόχρονα να 

φανεί ξεκάθαρα η κίνησή αυτή στο πιο μεγάλο αγόρι που ‘χει κολλήσει το μούτρο του στο 

τζάμι δίπλα του, και που φαίνεται πως είναι ο αρχηγός των υπόλοιπων. Τ’ αγόρι προσέχει 

αμίλητο, αλλά δεν κουνιέται. Ο Χουάν φέρνει το χέρι του κι ακουμπάει απαλά τη λαβή 

του ρεβόλβερ, με μια κίνηση όλο νόημα. Τ’ αγόρι κάνει ένα νεύμα και τα ζητιανάκια 

εξαφανίζονται μεμιάς. 

Καθώς ο Πέτρος παρακολουθεί τρομαγμένος τις κινήσεις του Χουάν και την 

ακαθόριστη απειλή, κι οι σφυγμοί του ανεβαίνουν, δεν δίνει σημασία στο γαργάλημα του 

κινητού του στην τσέπη του σακκακιού του, που τον ειδοποιεί πως έχει νέο μήνυμα. 

Κοιτάζει γύρω του σα φυλακισμένο πουλί και νιώθει μια τεράστια ανάγκη να πεταχτεί έξω 

και να τρέξει να ξεφύγει απ’ αυτό το εφιαλτικό μποτιλιάρισμα και τις απειλές του. Όμως 

δεν μπορεί, δεν πρέπει. Μέσ’ το πολυτελές σιδερένιο κλουβί του είναι πιο ασφαλής απ’ 

ό,τι έξω. Σφίγγει τα δόντια και τις γροθιές του στα χερούλια της πόρτας και προσπαθεί να 

ηρεμήσει, καθώς η καρδιά του πάει να σπάσει και τα μηνίγγια του χτυπάνε. Την 

καταραμμένη ώρα και στιγμή που δέχτηκα αυτή την αποστολή σ’ αυτή την κόλαση! βρίζει 

από μέσα του. «ΒΓΑΛΕ ΜΑΣ ΑΠΟ ΔΩ ΜΕΣΑ!!» ουρλιάζει στο Χουάν. 

Πανικόβλητος, ο Χουάν αποφασίζει να τα παίξει όλα για όλα. Σφυρίζοντας 

δαιμονισμένα, μ’ αναμμένους τους προβολείς κι ουρλιάζοντας, το τεράστιο τζίπ μουγκρίζει 

θυμωμένο κι ανοίγει αργά δρόμο μέσ’ το χάος, παραμερίζοντας τρίκυκλα και κάρα, 

υποχρεώνοντας τις καρότσες να κάνουν χώρο, καβαλώντας πεζοδρόμια και ξύνοντας 

σχεδόν τα γύρω αμάξια. Τρομαγμένοι οι Φιλιππινέζοι μπροστά στη μανία του τέρατος 

κάνουν χώρο, κάνουν στην άκρη. Στο τελευταίο τζίπνη που τους φράζει το δρόμο, και 

του οποίου ο κακομοιριασμένος οδηγός, λουσμένος στον ιδρώτα μ’ ένα συφοριασμένο 

τσιγάρο στο στόμα, τους κοιτάει αφ’ υψηλού μ’ ένα απαθές ύφος, ο Χουάν, έξαλλος πίσω 

απ’ το σκούρο τζάμι, βρίζοντας μ’ όλες τις βρισιές που ξέρει στα Ταγκάλο, ουρλιάζει στον 

κακομοίρη να κάνει στην άκρη, σφυρίζοντας την κόρνα μ’ όλη του τη δύναμη, και 

ταυτόχρονα κάνει την ίδια κίνηση που ‘κανε νωρίτερα και στ’ αγόρι: ανοίγει το σακκάκι 

του και ξεχωρίζει η λαβή του ρεβόλβερ. Βλέποντας το ρεβόλβερ ο κακομοίρης οδηγός, 

χάνει το απαθές ύφος του, πανιάζει απ’ το φόβο του και κάνει το τζίπνη στην άκρη. 

Επιτέλους, το τζίπ ξεφεύγει απ’ το θανατηφόρο μποτιλιάρισμα και ξεχύνεται 

μπροστά. Τα νεύρα όλων είναι τεντωμένα. Οι πίσω επιβάτες ανοίγουν το ψυγειάκι με τις 

κόκα – κόλες και δίνουν στους μπροστινούς, να πιούν και να καλμάρουν. Κανείς δε λέει 

κουβέντα. Περήφανοι, ντρέπονται να μοιραστούν το φόβο τους για πράγματα που ίσως 

να ‘ταν μόνον η ιδέα τους. Προτιμούν ο καθένας ν’ αντιμετωπίσει τον πανικό του μόνος 

του. Στο επόμενο μποτιλιάρισμα είναι πιο ήρεμοι. Δεν υπάρχουν ζητιανάκια, ενώ δίπλα 
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τους κυλάει αργά ένα περιπολικό της αστυνομίας. Χαλαρωμένοι, αρχίζουν τ’ αστεία 

μεταξύ τους. Ο Πέτρος ξαναθυμάται το μήνυμα που τον περιμένει στο κινητό του. 

Η αναγνώριση κλήσης του λέει πως είναι ένα Ελληνικό νούμερο, που όμως δεν 

υπάρχει στη μνήμη του κινητού. Παραξενεύεται. Όλους όσους ξέρει στην Ελλάδα (τη 

μάνα του, την αδερφή του, κάποιους παλιούς φίλους) τους έχει περασμένους στη μνήμη. 

Ποιός άλλος γνωρίζει το νούμερό του και του στέλνει μήνυμα στο Φιλιππινέζικο κινητό 

του; Ακόμα πιο περίεργο, είναι ένα μήνυμα γραμμένο στ’ Αγγλικά: 

«Η αναζήτηση φτάνει στο τέλος. Είμαι εδώ. Έχω αγωνία. Εύχομαι να με δεχτείς, 

αλλά δεν το ξέρω ακόμα. Κοίτα το email σου.» 

Ανυπόγραφο. Ποιός είναι αυτός; Δοκιμάζει να καλέσει το νούμερο. Τζίφος, είναι 

κλειστό. Απαντάει με μήνυμα: «Ποιός είναι; Μήπως κάνετε λάθος;» Δεν παίρνει καμμία 

απάντηση. Μπορεί να ‘ναι φάρσα, μπορεί λάθος. Το ξεχνάει. 

Επιτέλους, μπροστά τους υψώνονται και πάλι οι ουρανοξύστες στο Μακάτι, η βάση 

τους. Κάνουν μια τελευταία σύσκεψη για να κλείσουν τη βδομάδα και σχολάνε κατά τις 5 

τ’ απόγευμα. 

Πριν φύγει ο Πέτρος, κλείνεται στο γραφείο του για να ρίξει με την ησυχία του μια 

τελευταία ματιά στο προσωπικό email του. Κάποτε, το γραμματοκιβώτιό του γέμιζε με 

μηνύματα συνεργατών, φίλων και γνωστών, παλλόταν από ζωντάνια, καθώς όλοι μαζί 

πάλευαν να δημιουργήσουν ένα νέο κόσμο. Τώρα, μετά την κατάρρευση, όλοι έχουν 

ξεκόψει, όλοι κοιτάνε να βολευτούν σ’ όποια δουλειά μπορέσουν ν’ αρπάξουν. Τα μόνα 

που περιμένει είναι τα καθημερινά μηνύματα της αγαπημένης του, που άφησε πίσω στο 

βροχερό Λονδίνο. Όμως εκεί είναι ακόμα μόλις 10 το πρωΐ, κι η αγάπη του θα κοιμάται 

χουζουρεύοντας στο Σαββατιάτικο πρωϊνό της. Δεν έχει δικό της μήνυμα ακόμα. 

Μέσ’ τον οχετό του σπάμ, υπάρχει κι ένα περίεργο μήνυμα που ‘χει τίτλο με 

λατινικούς χαρακτήρες: «Geia sou Petro». Το προσέχει την τελευταία στιγμή, ένα κλάσμα 

του δευτερολέπτου πριν πατήσει τη “διαγραφή”. Σίγουρα είναι κάποιος που ξέρει τον 

ελληνικό χαιρετισμό, άρα μάλλον δεν είναι σπάμ. Σαν αποστολέας εμφανίζεται ένα 

μυστήριο όνομα, «Κεργκουελέν», που δεν του θυμίζει τίποτα. Αποφασίζει να το διαβάσει. 

Παρά τον ελληνικό τίτλο το κείμενο είναι γραμμένο στ’ αγγλικά: 

«Είμαι εδώ! Είναι απίστευτο, αλλά τα κατάφερα κι ήρθα ως εδώ. Τριάντα ώρες 

κλειστοφοβία, κι αυτή η απίστευτη ζέστη. Όμως το πήρα απόφαση και το ΄κανα. 

Σε ψάχνω τόσο καιρό. Θέλω να δώ τη μορφή σου. Θέλω να σου μιλήσω, να μάθω 

ποιός είσαι. Σε χρειάζομαι (???) 

Αλλά φοβάμαι. Θα με πιστέψεις; Θα καταλάβεις τίποτα; 

Έζησα χρόνια σε κλουβί. Έψαξα το κλειδί. Μάταια... 

Κανείς δε νοιάζεται. Κανένας τους. Και φοβάμαι. 

Μου λένε βέβαια πως η ζωή είναι ωραία, πως αξίζει. Τι αξίζει; Ξέρεις τίποτα εσύ; 

Γνωρίζεις τίποτα; 
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Είναι καιρός που ψάχνω. Πολύς καιρός. Κανείς δεν ξέρει ν’ απαντήσει. Κι έτσι μιλάω 

σ’ ένα ξένο, εσένα, που ‘σαι κομμάτι μου αλλά δεν με ξέρεις, κι ούτε κι εγώ σε ξέρω. 

Αλλά έχεις μείνει το στήριγμά μου. Φοβάμαι να σε δώ, φοβάμαι πως θα με κοιτάξεις. 

Μεγάλωσα με το κρύο και τα σκοτάδια. Είμαι η περήφανη κόρη του χιονιά και του 

ανέμου. Περήφανη. Οι αγαπημένοι χάθηκαν, οι φίλοι είναι κρύοι. Ξέρουν μόνο να πίνουν. 

Μου ‘παν πως ο ήλιος κι η θάλασσα φέγγουν στα μάτια σου, πως έχεις τη ζέστη μέσα σου. 

Μου ‘παν αλήθεια; 

Οι μικρές μας ζωές κουτρουβαλάνε γύρω – γύρω. Για ποιό λόγο; Γιατί μας φέρατε 

στον κόσμο του κρύου; 

Μου ‘παν πως ξέρεις πολλά. Πως ξέρεις ν’ αγαπάς. Αλήθεια; Δεν ξέρω να πιστεύω. 

Ξέρω μόνο να ειρωνεύομαι. Ξέρω να σιχαίνομαι. Λυπάμαι... 

Τέλος πάντων, ήρθα ως εδώ. Ξεκίνησα από μακριά, πέρασα απ’ τους Αμπελόκηπους, 

απ’ το Κένσιγκτον, και σε βρήκα εδώ, στην άκρη του κόσμου. Τουλάχιστον εδώ ο ήλιος 

πραγματικά καίει. Που έφτασες τόσο μακριά; Αφού ήρθα, θα δοκιμάσω να σε γνωρίσω. 

Αν θέλεις, έστω άκουσέ με...» 

**** (το βράδυ της ίδιας μέρας) **** 

Τροπική νύχτα Σαββάτου στη Μανίλα, αρχές Σεπτέμβρη, λίγο πριν το τέλος της 

βροχερής εποχής. Ο ουρανός έχει αρχίσει να καθαρίζει, η υγρασία σπάει, το φεγγάρι 

λάμπει χλωμιασμένο πάνω απ’ την ταλαίπωρη πόλη. Η θερμοκρασία χαμηλώνει, γίνεται 

ευγενέστερη. 

Όπως κάθε Σαββατόβραδο, ο Πέτρος τα κουτσοπίνει στη Μαντρουγκάντα, το 

μπαράκι στο Ρόκγουελ που μαζεύει σχεδόν ολόκληρη την παροικία των λευκών που 

ξέμειναν σ’ αυτό το μέρος. Εξάλλου δεν έχει άλλη επιλογή. Κάθε Σάββατο απόγευμα ο 

Χουάν τον αφήνει κι επιστρέφει στη γυναίκα του και στην κορούλα του, που τον 

περιμένουν σ’ ένα ψαροχώρι στα βόρεια, πέντε ώρες δρόμο απ’ τη Μανίλα. Το μόνο που 

μπορεί να κάνει ο Πέτρος, απομονωμένος και χωρίς προστασία, είναι να περπατήσει το 

μισό χιλιόμετρο απ’ το διαμέρισμά του ως τη Μαντρουγκάντα, μέσ’ την ασφάλεια της 

περιφραγμένης συνοικίας. Είναι η μόνη βόλτα που μπορεί ν’ απολαύσει με την ησυχία του 

σ’ αυτή την απελπισμένη πολιτεία. 

Απόψε ο Ραμόν, ο ιδιοκτήτης κι αρχι-μπάρμαν, έχει φέρει ένα βραζιλιάνικο 

συγκρότημα που συνεπαίρνει τους θαμώνες στους έντονους ρυθμούς της σάμπα. Είναι 

Σαββατόβραδο και το μπαράκι πήζει από κόσμο. Ευρωπαίοι, Αμερικάνοι κι εύποροι 

Φιλιππινέζοι κατακλύζουν τα λιγοστά τραπέζια, συνωστίζονται στο μπαρ και κουτσοπίνουν 

όρθιοι, λικνίζοντας απαλά τα κορμιά τους στους έντονους ρυθμούς της μουσικής. Μια 

παρέα αλανιάρες, έφηβες Αμερικάνες, ξεβιδώνονται στην υποτυπώδη πίστα, κόρες των 

υπαλλήλων της πρεσβείας, ενώ τ’ αδέρφια τους με τους πατεράδες τους τις κοιτάζουν 

χαζοπίνοντας και καπνίζοντας με θολωμένο βλέμμα. Φιλιππινέζες πόρνες πολυτελείας, 

πανέμορφες και ντελικάτες, με σικάτα φορέματα με πολλά ανοίγματα και πάνω και κάτω, 
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χαριεντίζονται στις παρέες των μοναχικών αρσενικών, διπλωματών και μπίζνεσμεν, τους 

χαϊδεύουν τρυφερά τις φαλακρίτσες τους, κάνουν πως αγκαλιάζουν τις κοιλίτσες τους, 

τους δίνουν πεταχτά φιλάκια γελώντας και τους φέρνουν ποτά απ’ το μπάρ. 

Ο Πέτρος κουτσοπίνει παρέα με τους δυό Εγγλέζους της ομάδας του, όπως κάθε 

Σαββατόβραδο. Οι Εγγλέζοι έχουν πιάσει κουβέντα μ’ ένα Δανό κι έναν Αμερικάνο απ’ το 

Κεντάκυ. Δυό απ’ τις μορφονιές του μαγαζιού έρχονται να τους κάνουν παρέα, η Ρίτα κι η 

Εσμεράλντα. Οι άντρες δέχονται ευχάριστα τα υπέροχα χαμόγελα και τ’ αβυσαλέα 

ντεκολτέ τους, κι ανοίγουν μια καινούργια μπουκάλα ουΐσκυ. 

Ο Πέτρος κάθεται απομονωμένος στην άκρη της παρέας. Παρακολουθεί βαρεμένος 

την ανιαρή συζήτηση και τα ηλίθια αστεία με τις πληρωμένες γκόμενες. Το μυαλό του δεν 

μπορεί να ξεκολλήσει απ’ την “ποιήτρια” του απογεύματος. Ποιά μπορεί να ‘γραψε όλα 

αυτά τα περίεργα; Τι ήθελε να του πεί; Και που βρήκε το νούμερο του κινητού του; Πολύ 

λίγοι το γνωρίζουν. Απ’ τη μιά, νιώθει συνεπαρμένος, περίεργος. Η κυρία αυτή γράφει 

όπως οι συντρόφισσες στο καλλιτεχνικό κοινόβιο της Κυψέλης, τα παλιά φοιτητικά χρόνια 

του. Απ’ την άλλη, είναι ανήσυχος. Σ’ αυτή τη χώρα που τα πάντα είναι συνήθως 

χειρότερα απ’ ό,τι φαίνονται, που η εξαπάτηση κι οι παγίδες καραδοκούν παντού τριγύρω, 

το να ‘σαι στόχος αγνώστων είναι κάτι το εξαιρετικά ανησυχητικό. Βέβαια, οι μαφιόζοι της 

Μανίλας δεν έχουν τις ίδιες υπαρξιακές ανησυχίες με τις παλιές συντρόφισσες της 

Κυψέλης, κι ούτε ξέρουν τίποτα για το πατρικό του στους Αμπελόκηπους. Όμως, ποτέ δεν 

μπορείς να ξέρεις. Αναρρωτιέται αν πρέπει να μιλήσει γι αυτή την περίεργη υπόθεση στη 

Ροσάριο και να ζητήσει μεγαλύτερη προστασία. 

Ο ρυθμός της μουσικής δυναμώνει, και τα ποτισμένα μ’ οινόπνευμα κορμιά δεν 

μπορούν ν’ αντισταθούν στο κάλεσμά της. Τ’ αγόρια που κάθονταν ήσυχα τόση ώρα στα 

τραπέζια, αφήνουν μόνους τους πατεράδες τους να συνεχίσουν το μπεκρούλιασμα, κι η 

μικρή πίστα γεμίζει με νέα παιδιά που λικνίζονται ρυθμικά. Οι Αμερικάνες έφηβες 

ξεσαλώνουν ουρλιάζοντας και χτυπώντας παλαμάκια, σα να ‘ναι στο γήπεδο. Κάποιοι 

βγάζουν φωτογραφίες, τα φλάς αστράφτουν κάνοντας αντίθεση με τα φωτορυθμικά. 

Το ουΐσκυ ξεπλένει όλες τις σκέψεις απ’ το μυαλό του Πέτρου. Τα πάντα χάνονται σ’ 

αυτή την ακαθόριστη θολούρα που θάβεται κάτω απ’ την έντονη μουσική που σπάει τα 

τύμπανα. Η συσσωρευμένη κούραση της βδομάδας, η θανατηφόρα ζέστη και το πιοτό, 

παίρνουν τ’ αντίτιμό τους, βαραίνουν πάνω στα μέλη του κι ετοιμάζονται να τον ρίξουν σε 

λήθαργο. Είναι περασμένες 3 το πρωί, ώρα να φύγει. Πείθει την παρέα των κουρασμένων 

γερο-νεανίσκων ν’ αφήσουν τις μορφονιές στην ησυχία τους και να πάνε στα κρεβάτια 

τους. Τέτοια ώρα και σε τέτοια κατάσταση, είναι αδύνατο να περπατήσει το μισό 

χιλιόμετρο μέχρι το διαμέρισμά του. Ευτυχώς ο Δανός έχει φέρει αμάξι, και 

προθυμοποιείται να πάρει μαζί του όσους μένουν προς το δρόμο του. 

**** (την επόμενη μέρα) **** 
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Η ευλογημένη Κυριακή ξημερώνει στην ταλαίπωρη πόλη. Όπως το ‘χουν συνήθειο, 

τα εκατομμύρια των κακόμοιρων αυτής της μαύρης πόλης ξυπνάνε αξημέρωτα, για να 

χαρούν τις λίγες ώρες της δροσιάς. Φοράνε τα καλά τους και τρέχουν στις εκκλησίες, 

στην Κυριακάτικη λειτουργία που ξεκινάει στις 5 το πρωΐ. Η επαφή τους με τη θρησκεία 

είναι το μοναδικό βάλσαμο στην απίστευτη ταλαιπωρία της καθημερινότητάς τους. 

Όταν τελειώνει η λειτουργία, έρχονται οι σύντομες ώρες της χαράς. Εκατομμύρια 

Φιλιππινέζοι ξεχύνονται στα λιγοστά πάρκα και στις αλάνες, στην τεράστια βρώμικη 

παραλία με το θολό νερό και τις φοινικιές, φορώντας τα καλά τους, για να βολτάρουν και 

να χαρούν, ν’ αγοράσουν παγωτά και γλυκίσματα, να χαριεντιστούν και να διασκεδάσουν, 

απ’ τις 8 ως τις 10 το πρωί, προτού ο πραγματικός αφέντης της ζωής τους, ο ήλιος, 

προτού μεσουρανήσει κι η ζέστη γίνει αβάσταχτη, οπότε αδειάζουν τα πάρκα κι οι 

πλατείες, ερημώνει η τεράστια παραλία με το θολό νερό και τις φοινικιές, κι οι 

Φιλιππινέζοι χώνονται στην όποια δροσιά του σπιτικού τους, στις μικρές αυλές ανάμεσα 

στους τσίγκους, κάτω απ’ τις τέντες και τις καλαμωτές με τις πέργκολες, για να φάνε το 

Κυριακάτικο γιορταστικό γεύμα τους, μαζεμένοι σε μεγάλες οικογένειες, οι γονείς κι οι 

παππούδες και τα πολλά παιδιά κι οι θείοι και τα ξαδέρφια και τα δευτεροξάδερφα. 

Είναι η ώρα η δύσκολη, πλησιάζοντας προς το μεσημέρι, που ο καυτός ήλιος όπως 

πάντα αδυνατεί να διαπεράσει τις παχειές κουρτίνες στο παράθυρο του Πέτρου, και να 

διαταράξει τη γαλήνη του καλά κλιματιζόμενου αέρα στο δωμάτιό του. Η χτεσινοβραδινή 

κραιπάλη με τις απανωτές ουϊσκο-μπόμπες, κι η συσσωρευμένη κούραση της βδομάδας 

που πέρασε, βαραίνουν πάνω στο κορμί του και δεν τ’ αφήνουν να βγεί απ’ τη χαλαρή 

ασφάλεια του παπλώματος. Είναι πολλές ώρες που ‘χει ξυπνήσει και λαγοκοιμάται, 

αδυνατώντας να συνέλθει. Στο μυαλό του τριγυρνάνε οι υποθέσεις της ευθύνης του, 

ψάχνει λύσεις στα επείγοντα, απαντήσεις για τ’ αφεντικά πίσω στη Νέα Υόρκη. Τριγυρνάει 

στο μυαλό του κι εκείνο το περίεργο χτεσινό email, φευγάτο όμως. Ίσως να ‘ταν από 

λάθος, ίσως κάποιος προσπαθεί να πουλήσει κάτι, ίσως να ‘ναι κόλπο κάποιας πόρνης 

πολυτελείας για να ψαρεύει πελάτες. Νωχελικά, αφήνει το μοναχικό κρεβάτι του, 

πλένεται, ανοίγει το ραδιόφωνο και ρίχνει δυό αυγά με μπέϊκον στο τηγάνι με μπόλικο 

ψωμί κι ένα γερό καφέ, για να σφουγγαριστεί το οινόπνευμα από μέσα του και να του 

περάσει ο ξενερωμένος πονοκέφαλος. 

Σήμερα είναι η μοναδική μέρα της βδομάδας που μπορεί ν’ αφιερώσει στον εαυτό 

του και στην προσωπική του ζωή. Κοιτώντας γύρω του στις κοινότυπες, απρόσωπες 

γκραβούρες, που κρέμονται στους τοίχους αυτού του διαμερίσματος για περαστικούς, 

ξένους επισκέπτες, που θυμίζει μουντό δωμάτιο ξενοδοχείου, ο Πέτρος αναρρωτιέται για 

την αναγκαστική μοναξιά του, νοσταλγώντας την αγαπημένη του, την οποία 

υποχρεώθηκε ν’ αφήσει χιλιάδες μίλια πίσω στο βροχερό Λονδίνο, για τόσους πολλούς, 

αβάσταχτους μήνες. Ωχ,τι αδιανόητη ανακατωσούρα ήταν η ζωή μου μέχρι εδώ... Γιατί να 

‘μαι τόσο άτυχος; Γιατί; 
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**** (η προηγούμενη ζωή του Πέτρου στην Αγγλία) **** 

Ο Πέτρος δεν είναι αμάθητος να ξυπνάει κάθε τόσο σε διαφορετικό δωμάτιο, από 

πόλη σε πόλη κι από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο, κάθε άλλο. Το 84, τελειόφοιτος στο 

Μαθηματικό στην Αθήνα, έκοψε την αναβολή και ξεμπέρδεψε με τη θητεία του στα 

γρήγορα (ήταν προστάτης, αφού ο πατέρας του είχε πεθάνει δέκα χρόνια νωρίτερα), 

πήρε το πτυχίο του τον Ιούνη του 86, κι αμέσως έφυγε για να κάνει ένα Μάστερ στην 

Αγγλία. Από τότε, μάλλον έχει μπεί σ’ αεροπλάνο περισσότερες φορές απ’ όσες έχει μπεί 

σε λεωφορείο. Γερό μυαλό, διάλεξε να ειδικευτεί στο νεόκοπο τότε κλάδο της 

Πληροφορικής, και τον δέχτηκαν στο φημισμένο Ινστιτούτο Τεχνολογίας του 

Μάντσεστερ. Το χαρτί που πήρε με πολύ καλούς βαθμούς και πλούσιες συστατικές το 

Σεπτέμβρη του 87, του άνοιξε διάπλατα τις πόρτες για μια λαμπρή καρριέρα στο Λονδίνο, 

ή όπου αλλού θα ‘θελε. 

Εκείνη την εποχή, μ’ αυτό το Μάστερ στα χέρια, θα μπορούσε να βρεί δουλειά με 

καλό μισθό και προοπτικές και στην Ελλάδα και παντού. Η μάνα του η κυρα Χριστίνα, 

αρχικά τον πίεσε να επιστρέψει κοντά της στην Αθήνα, όπου είχε κανονίσει να τον 

περιμένει μια ζηλευτή θέση στην Εμπορική Τράπεζα, τη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της 

χώρας, εκεί που έκανε ολόκληρη την καρριέρα του κι ο πατέρας του προτού πεθάνει 

ξαφνικά από καρδιακό, μόλις δυό χρόνια πριν βγεί στη σύνταξη. Λόγω του πρόωρου 

θανάτου του πατέρα του, και λόγω των στενών σχέσεων της οικογένειας με βουλευτές 

του κυβερνώντος κόμματος, μια πλουσιοπάροχη θέση περίμενε τον Πέτρο. 

Όμως εκείνος είχε ήδη δεί τον πραγματικό κόσμο. Με ηρεμία και πειστικότητα 

εξήγησε στη μητέρα του τη διαφορά μιας καρριέρας σε μια απ’ τις μεγάλες 

χρηματοοικονομικές μητροπόλεις του κόσμου, σ’ αντίθεση με μια θεσούλα σε μιαν 

απόμακρη κι αποκομμένη πόλη σαν την Αθήνα, σε μιαν ασήμαντη κι οπισθοδρομική γωνιά 

του κόσμου. Η κυρα Χριστίνα, η οποία είχε μεγαλώσει σ’ ένα απόμακρο χωριό στις όχθες 

της Τριχωνίδας και καταλάβαινε πολύ καλά τη διαφορά ανάμεσα στη μητρόπολη και στην 

περιφέρεια, απρόθυμα υποχώρησε. Στεναχωρέθηκε που το παιδί της θα ‘λειπε από κοντά 

της, αλλά το δέχτηκε αφού θα ‘ταν “για το καλό του”. Πείστηκε ακόμα περισσότερο όταν 

έμαθε πως ο πρώτος μισθός του Πέτρου στο Λονδίνο ήταν περίπου πενταπλάσιος απ’ τον 

πρώτο μισθό του τραπεζικού υπαλλήλου στην Αθήνα, στην Εμπορική Τράπεζα. 

Έτσι, ο Πέτρος με το Μάστερ του βρήκε αμέσως δουλειά σε μια απ’ τις μεγάλες 

πολυεθνικές εταιρίες Πληροφορικής, τη “Νοβιασόφτ Ινφορμάτικς”, η οποία είχε το 

Ευρωπαϊκό αρχηγείο της στο Σίτυ του Λονδίνου (η οποία είναι η ίδια εταιρία που τον έχει 

ξαναμισθώσει σήμερα σα σύμβουλο και τον έχει στείλει στη Μανίλα). Νέος και 

δραστήριος, σε μια νέα εταιρία που μεγάλωνε μ’ άλματα σ’ ένα νέο δυναμικό κλάδο που 

άρχιζε σιγά – σιγά να μεταβάλει ριζικά το οικονομικό και το κοινωνικό γίγνεσθαι, όπου 

όλα τα σημαντικά στελέχη τριγύρω του ήταν κι αυτά νέοι άνθρωποι, δεν άργησε να δείξει 

τις ικανότητές του και ν’ αναδειχτεί. Μέσα σε πέντε χρόνια είχε προαχθεί σε υπεύθυνο για 
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όλη τη Βόρεια και την Κεντρική Ευρώπη, απ’ το Όσλο και το Ελσίνκι μέχρι τη Βιέννη και 

το Παρίσι. Ταξίδευε σ’ όλες αυτές τις χώρες τακτικότατα. Κάθε δύο – τρείς μέρες έπαιρνε 

τη βαλιτσούλα του και πήγαινε είτε στο Χήθροου είτε στο Γκάτγουϊκ, στα μεγάλα 

αεροδρόμια του Λονδίνου, για να πάρει μια πτήση για κάποια πόλη της Ευρώπης. Και μια 

φορά κάθε δίμηνο περνούσε τον Ατλαντικό για ν’ αναφερθεί στα μεγάλα αφεντικά, στα 

κεντρικά γραφεία της Νοβιασόφτ στο Μανχάτταν. 

Απ’ τον πρώτο μήνα στη νέα δουλειά του συνδέθηκε με τη Νικόλ, μιαν όμορφη 

κοκκινομάλα Εγγλέζα γραμματέα, που συναρπάστηκε απ’ τα Μεσογειακά χαρακτηριστικά 

του κι απ’ το πάθος του για τη ζωή. Η Νικόλ μεγάλωσε στη μέση του πουθενά, σε μιαν 

άχρωμη πόλη, μ’ άχρωμα σπίτια από σκούρα βυσινί τούβλα, κάπου στο Γιόρκσαϊρ, δίπλα 

στις μαύρες τσιμινιέρες μιας χαλυβουργίας όπου δούλευαν κι δύο γονείς της, κάτω απ’ το 

μολυβένιο βροχερό ουρανό που νομίζεις συνέχεια πως θα πέσει στο κεφάλι σου. 

Τέλειωσε το σχολείο μέσ’ την εφηβική τρέλλα της άχρωμης Εγγλέζικης επαρχίας, 

ξεπαρθενεύτηκε στα δεκαπέντε της πολύ πιωμένη στ’ αμάξι ενός τυχαίου γόη που 

γνώρισε σε μια νύχτα ποτοκραιπάλης στην τοπική ντίσκο, κι από τότε δεν τον ξαναείδε 

ποτέ, ούτε θυμήθηκε να ρωτήσει τ’ όνομά του, ούτε που την ένοιαξε δηλαδή, καθώς δεν 

ήταν παρά η πρώτη φορά σε μια σειρά από επαναλαμβανόμενα “περιστατικά” που, ως τα 

δεκαοκτώ της, την οδήγησαν σε τρείς εκτρώσεις κι ένα μικρό πρόβλημα μ’ ένα ελαφρύ 

αφροδίσιο. Κι όλα αυτά να ‘ναι κομμάτι της αιώνιας, αλλά μάταιας, αναζήτησης των 

Εγγλέζων γυναικών για έναν αρσενικό που να δίνει περισσότερη σημασία στην κοπέλλα 

δίπλα του απ’ ό,τι στο μπεκρούλιασμα με τα φιλαράκια στην πάμπ. 

Μ’ αυτές τις καταβολές, η Νικόλ ενθουσιάστηκε και παθιάστηκε όταν γνώρισε τον 

Πέτρο, ενώ τα πράσινα μάτια, τα καγκελωτά φρύδια κι οι φακίδες της τον εντυπωσίασαν, 

και της αφιέρωσε όλη την ένταση του έρωτα που γεννούσαν τα εικοσιπέντε χρόνια του, η 

τριβή του με τη φοιτητική ανάσταση της Ελλάδας της αρχής της δεκαετίας του 80, κι η 

αγάπη του για ό,τι ζωντανό κι όμορφο μπορεί να προσφέρει η χαρά της ζωής και της 

νιότης. Ο Πέτρος εκείνα τα χρόνια ήξερε να παθιάζεται και ν’ αφιερώνει τον κόσμο 

ολόκληρο στις γυναίκες που αγαπούσε, κι αυτό για μιαν Εγγλέζα απ’ το Γιόρκσαϊρ 

ισοδυναμούσε με την Αποκάλυψη. 

Συζήσανε τέσσερα χαρούμενα χρόνια στο νοίκι, σ’ ένα μικρό διαμέρισμα στα παλιά 

τριώροφα σπίτια του Βόρειου Λονδίνου, σ’ ένα δυαράκι πάνω από ένα ινδικό εστιατόριο 

της γειτονιάς, με παλιά ξύλινα παράθυρα που έμπαζαν από παντού τον άγριο χειμώνα, με 

ξεφτισμένες ταπετσαρίες στους τοίχους και πάτωμα που ‘τριζε και ταρακουνιόταν όταν 

βημάτιζαν πάνω στις ξεθωριασμένες μοκέττες. Ήταν το καλύτερο που μπορούσαν ν’ 

αντέξουν να πληρώνουν με τα εξουθενωτικά Λονδρέζικα νοίκια. 

Όμως δεν τους ένοιαζε. Είχαν ο ένας τον άλλο, κι αυτό τους αρκούσε. Ο Πέτρος είχε 

κουραστεί απ’ τις διανοουμενίστικες αναζητήσεις και την ψηλομύτικη απόσταση που 

κρατούσαν οι Ελληνίδες πρώην ερωμένες του στα φοιτητικά χρόνια του στην Αθήνα, κι 
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αφέθηκε να παραδοθεί στο πάθος αυτής της Εγγλέζας που τον έβλεπε σαν επίγειο Θεό. 

Στην αρχή, τον ξένισε το πολύωρο κόλλημά της μπροστά στην τηλεόραση, κι η παντελής 

απάθειά της για ο,τιδήποτε το καλλιτεχνικό και το κουλτουριάρικο. Η οποιαδήποτε 

απόπειρα να πάνε παρέα σινεμά ή θέατρο σε κάποιο έργο που ν’ αρέσει και στους δύο, 

ήταν μια μόνιμη αφορμή για καβγάδες. Συγκρούστηκαν πολλές φορές στα γούστα τους 

για τη διακόσμηση στους τοίχους, για τα λουλουδωτά χαζοσχέδια στα πανωσέντονα και 

στα κατωσέντονα, και για τα φραμπαλάτα καλύματα των λαμπατέρ στα κομοδίνα τους. 

Αλλά όταν έπεφταν σ’ εκείνο το κρεβάτι, ό,τι σχέδιο κι αν είχαν τα σεντόνια που 

σκεπαζόντουσαν, τα ξεχνούσαν όλα και δινόντουσαν σ’ ένα πρωτόγονο, ερωτικό πάθος 

που τους απογείωνε. Η Εγγλέζα ήξερε να χορεύει πάνω στο κορμί του ονειρικά, και για 

τον Πέτρο εδώ τελείωναν και σβήνονταν όλες οι έγνοιες του. 

Κι έτσι ο Πέτρος ξέχασε σιγά – σιγά τις καλλιτεχνικές και τις πολιτικοκοινωνικές 

αναζητήσεις του, κι αφομοιώθηκε στον κοινότυπο Εγγλέζικο τρόπο ζωής, στα βροχερά 

βράδια μπροστά στην τηλεόραση στα χαζοσήριαλ, στα Σαββατόβραδα με το 

μπεκρούλιασμα στην πάμπ και στις βόλτες για πικνίκ στα πάρκα, τις ελάχιστες Κυριακές 

με λιακάδα τα καλοκαιράκια. 

Μάζεψαν αρκετά λεφτά απ’ τον καλό μισθό και τα μπόνους του, κι αποφάσισαν ν’ 

αγοράσουν ένα σωστό σπίτι και να παντρευτούν. Τον Αύγουστο του 91 πήραν το δάνειο 

κι αγόρασαν ένα κούτσικο σπιτάκι τεσσάρων δωματίων με δικό του κήπο σ’ έναν ήσυχο 

δρόμο του Γκίλφορντ στο Σάρρεϋ. Ήταν ένα κλασσικό, μεσοαστικό Εγγλέζικο σπίτι, με 

τρείς κρεβατοκάμαρες στον πάνω όροφο και κουζίνα με καθιστικό και σαλόνι στον κάτω 

όροφο, μ’ ένα μικρό κήπο μπροστά κι ένα μεγαλύτερο κομμάτι γης στο πίσω μέρος, μ’ 

άπλετο χώρο για ν’ ασχοληθούν με την κηπουρική και να φυτέψουν τα δικά τους 

λαχανικά, σ’ ένα ήσυχο κι απόμερο δρόμο του Γκίλφορντ στα περίχωρα της πόλης, κοντά 

στα καταπράσινα λιβάδια όπου έβοσκαν ολημερίς κοπάδια από βόδια και γελάδια. 

Μεγαλωμένος στα μπουντρούμια των Αμπελοκήπων, και συνηθισμένος να του πνίγουν τη 

θέα τα γκρίζα ντουβάρια έξω απ’ το παράθυρό του, ο Πέτρος ενθουσιάστηκε που πρώτη 

φορά στη ζωή του μετακόμισε σ’ ένα σπίτι μέσ’ τη φύση, όπου κάθε πρωΐ που ‘βγαινε απ’ 

την πόρτα του για να πάει στη δουλειά του τον καλημέριζε το δροσερό αεράκι κι η ευωδιά 

της εξοχής. 

Μόνο που, κάθε μέρα έπρεπε να κάνουν ένα συνολικό ταξίδι δύο ωρών σε κάθε 

κατεύθυνση, προς κι από το γραφείο τους στο Σίτυ. Όμως έτσι κάνουν όλοι οι μεσοαστοί 

Εγγλέζοι. Αγοράζουν σπίτι στις κοντινές πόλεις έξω απ’ το Λονδίνο για να μένουν σ’ 

ήσυχη γειτονιά κοντά στη φύση, και περνούν τρείς – τέσσερεις ώρες κάθε μέρα στα 

τραίνα και στο μετρό για να πάνε και να επιστρέψουν απ’ τη δουλειά τους στο κέντρο. Και 

το Σεπτέμβρη της ίδιας χρονιάς, παντρεύτηκαν με μια σεμνή τελετή, στην οποία έλαμπε 

και η Νικόλ και η μάνα του, που κατασυμπάθησε τη νύφη της, έστω κι αν δεν ήξερε λέξη 
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απ’ τ’ Αγγλικά για να συνεννοηθεί μαζί της. Αλλά οι γυναίκες κατάφερναν πάντα να 

βρούν τα νοήματα που χρειαζόντουσαν για να επικοινωνήσουν. 

Κι ήρθε ο άγριος Εγγλέζικος χειμώνας, και κάθε πρωΐ ο Πέτρος ξυπνούσε απ’ τις 6 

με τις βροχές και τα χιόνια για τ’ ατέλειωτο καθημερινό αλισβερίσι με τα τραίνα και τ’ 

αεροπλάνα, πετώντας στις τέσσερεις γωνιές της Ευρώπης, γυρνώντας εξουθενωμένος 

αργά το βράδυ, ή αργά το επόμενο βράδυ, για ν’ αποχαυνωθεί μπροστά στην τηλεόραση. 

Και κάπου εκεί γύρω, κάπου ανάμεσα στα κουπέ του προαστιακού και στα ψώνια 

στο Σαίνσμπουρυ του Σαββάτου, κάπου εκεί χάθηκε και πέθανε ο έρωτάς τους, και δεν 

μπόρεσαν να τον αναστήσουν ούτε τα καθιερωμένα Σαββατόβραδα στην πάμπ, ούτε τα 

όμορφα Σαββατοκύριακα στην Κορνουάλη και στο Μπράϊτον. Χάθηκε ο έρωτάς τους, 

ξεπλύθηκε απ’ τη μουντάδα και την ησυχία της Εγγλέζικης εξοχής, απ’ το γκρίζο ουρανό 

και τη μονότονη βροχή, απ’ την ανία μιας χώρας στην οποία δεν μπορείς να 

κυκλοφορήσεις έξω και δεν μπορείς να εκφράσεις αυτά που σε κρατάνε ζωντανό, εάν 

έχεις μεγαλώσει κάτω απ’ τον καυτό ήλιο. 

Ο Πέτρος αφιέρωσε όλη την ενεργητικότητά του στη δουλειά, στα ταξίδια και στους 

πελάτες του, με τους οποίους διέπρεπε, κι η Νικόλ αποσύρθηκε κι απομονώθηκε στη 

γωνιά της, στην ήσυχη θέση της γραμματέως, στο καθημερινό δίωρο αλισβερίσι με το 

τραίνο, και μετά στην απομόνωση του ήσυχου σπιτιού της, με τις γάτες και το τσάϊ της 

μπροστά στην τηλεόραση. Έτυχε κι έμεινε μια φορά έγκυος, έμειναν κι οι δυό τους 

εξαιρετικά αμήχανοι με την προοπτική, αλλά ύστερα από τρείς βδομάδες δυστυχώς (ή 

ίσως κι ευτυχώς) η Νικόλ απέβαλε, κι αυτή ήταν η πρώτη κι η τελευταία προσέγγισή τους 

στην υπόθεση του να κάνουν ένα εγγόνι στην κυρα Χριστίνα, όσο κι αν το ζητούσε αυτή 

απ’ το γιόκα της. 

Το Δεκέμβρη του 95, ο Πέτρος έκανε την επόμενη σημαντική κίνηση στην καρριέρα 

του. Παραιτήθηκε απ’ τη Νοβιασόφτ κι έγινε υπεύθυνος για ολόκληρη την εσωτερική 

λειτουργία της “Μπρίτις Λοτζίστικς Σύστεμς”, μιας Βρεταννικής εταιρίας κατασκευής 

λογισμικού με παγκόσμιες δραστηριότητες. 

Ο μισθός και τα μπόνους του διπλασιάστηκαν, αλλά το ίδιο κι οι υποχρεώσεις του. 

Όταν δεν ταξίδευε, έπρεπε να μένει στο γραφείο ως τις 10 και τις 11 το βράδυ. Κι όταν 

ταξίδευε, ταξίδευε πολύ: Περισσότερο απ’ τις μισές μέρες κάθε μήνα έλειπε σε μακρινά 

ταξίδια, τόσο στη Βόρεια Αμερική, όσο κυρίως στη μακρινή Ασία, στη Σιγκαπούρη, στην 

Ταϊβάν, στο Χόνγκ Κόνγκ και στην αναδυόμενη Σαγκάη, ακολουθώντας την έκρηξη των 

αγορών και τη μεγάλη ζήτηση. Επειδή η μέρα εξακολουθούσε πεισματικά να ‘χει μόνον 

εικοσιτέσσερεις ώρες (όσο κι αν προσπαθούσε ο Πέτρος να τις αυξήσει), αναγκάστηκε να 

ξανανοικιάσει μόνος του μια γκαρσονιέρα στο Νόττινγκ Χίλλ, ώστε τουλάχιστον να 

γλιτώσει το χάσιμο πολύτιμου χρόνου στο δίωρο ταξίδι με το τραίνο απ’ το Γκίλφορντ. Η 

Νικόλ αρνήθηκε να ‘ρθει να μείνει μαζί του πίσω στο κεντρικό Λονδίνο, αν και δεν του 

ζήτησε ακόμα να χωρίσουν. Τώρα που ‘παψαν να δουλεύουν στην ίδια εταιρία, έμεναν 
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κάτω απ’ την ίδια στέγη και βλεπόντουσαν μόνον ένα ή δύο Σαββατοκύριακα το μήνα, 

όταν τύχαινε να μη λείπει ο Πέτρος συνέχεια σε μακρινά ταξίδια. 

Φυσικά, μ’ αυτές τις συνθήκες, δεν άργησε να μπεί τρίτο πρόσωπο ανάμεσά τους. Η 

Νικόλ, με το φλογερό ταπεραμέντο και το πάθος των Εγγλέζων θηλυκών, βαρέθηκε να 

περιμένει τον Ελληνάρα να επιστρέψει απ’ τ’ ατέλειωτα ταξίδια του για να κοιμηθεί μαζί 

της, και τα ‘φτιαξε με το Μάρκ, έναν άλλον συνάδελφο και νεώτερό της. Το δάνειο του 

σπιτιού (που η μηνιαία δόση του ήταν μεγαλύτερη από ολόκληρο τον πενιχρό μισθό της 

γραμματέως) κι ο παχυλός μισθός του άντρα της, την ανάγκασαν να κάνει την πάπια και 

να μένει τυπικά μαζί του, αλλά σταδιακά τον έδιωξε απ’ την κρεβατοκάμαρά της και στην 

ουσία χώρισαν. 

Ο Πέτρος, που στεναχωριόταν απ’ την κατάντια του γάμου του αλλά δεν μπορούσε 

να κάνει διαφορετικά, καθώς είχε απορροφηθεί ολοκληρωτικά απ’ τις απαιτήσεις της 

καρριέρας του, νόμισε το 1998 πως βρήκε τη χρυσή τομή: Ήταν η χρυσή εποχή που 

ολόκληρο τον κλάδο της Πληροφορικής σ’ Αμερική κι Ευρώπη τον συνεπήρε ο πυρετός 

του Ίντερνετ, κι όλοι έτρεχαν να δημιουργήσουν νέες εταιρίες και υπηρεσίες βασισμένες 

στο διαδίκτυο. 

Ο Πέτρος, διορατικός όπως πάντα, κατάλαβε προς τα που κινούνταν τα πράγματα, κι 

αποφάσισε να κάνει το μεγάλο άλμα και να δοκιμάσει κι αυτός την τύχη του στο 

Ίντερνετ. Συνεννοήθηκε με δύο συναδέλφους του κι αποφάσισαν να παραιτηθούν όλοι 

μαζί, να συνεταιριστούν και να στήσουν τη δική τους Ιντερνετική εταιρία. Ο ένας ήταν ο 

Ρός Χάρις, ο οποίος θ’ αναλάμβανε το μάρκετινγκ και τις πωλήσεις της νέας εταιρίας. Ο 

άλλος ήταν ο Μουαμάρ Αλ Χαμντάν, ένας Λιβανέζος μεγαλωμένος στη Βηρυττό, που ‘ρθε 

από παιδί πρόσφυγας στο Λονδίνο, όταν ξέσπασε ο εμφύλιος στην πατρίδα του. Ο 

Μουαμάρ θ’ αναλάμβανε να κατασκευάσει το νέο πρόγραμμα της νέας εταιρίας. 

Απ’ τις αρχές του 98 ξεκίνησαν να κουβεντιάζουν κρυφά οι τρείς τους, και να 

βάζουν σχέδια στα όνειρά τους. Θα ‘φτιαχναν μια μεγαλόπνοη υπηρεσία που θ’ άλλαζε, 

όπως πίστευαν, τον τρόπο διακίνησης των εμπορευμάτων, παγκόσμια. Πέρασαν τρία 

απανωτά Σαββατοκύριακα απομονωμένοι στο διαμέρισμα του Πέτρου στο Νόττιγκ Χίλλ 

δουλεύοντας πυρετωδώς τα πλάνα τους, αναλύοντας τη στρατηγική και την τακτική τους, 

τρεφόμενοι με πίτσες, κάρυ και μπύρες. 

Από ιδέες κι ενθουσιασμό είχαν μπόλικα, από λεφτά όχι. Το 93 ο Πέτρος είχε ρίξει 

δυό εκατομμυριάκια δραχμές σε κάτι χαρτιά στη Σοφοκλέους, που του σύστησαν κάτι 

φιλαράκια του απ’ την Ελλάδα που ‘ταν μέσ’ τα πράγματα. Ως το 98, τα δύο εκατομμύρια 

είχαν γίνει δέκα. Χαρούμενος ο Πέτρος τους τα πούλησε πίσω, και πήρε το ρευστό στο 

χέρι. Τα φιλαράκια τον συμβούλεψαν να μην πουλήσει ακόμα, είχε δρόμο ακόμα η 

άνοδος, αλλά ο Πέτρος χρειαζόταν τα μετρητά για το δικό του όνειρο και τους τα 

πούλησε. Αυτοί, που ‘ταν μέσ’ τα πράγματα, τα πούλησαν τον Αύγουστο του 99 και τα 

‘καναν τριάντα. 
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Όμως, τα δέκα εκατομμύρια δραχμές ήταν ψίχουλα για τον ιερό σκοπό. Ο Πέτρος 

έπεισε τη μάνα του και σκότωσαν στα γρήγορα ένα κτηματάκι είκοσι στρεμμάτων απ’ την 

προίκα της στο χωριό για τριάντα εκατομμύρια, κι έτσι κατάφερε και μάζεψε το πρώτο 

κατοστάρι χιλιάρικα λίρες (κάπου σαράντα εκατομμύρια δραχμές). Ο Ρός έβαλε άλλες 

ογδόντα χιλιάδες λίρες απ’ τις οικονομίες της ζωής του, κι ο Μουαμάρ, ο οποίος ήταν 

γύρω στα τριάντα τρία, παντρεμένος με τη Φατιμέ και με δύο μικρά παιδιά, δανείστηκε 

από ένα πλούσιο θείο του άλλες εκατό χιλιάδες λίρες για να τα ρίξει στη νέα εταιρία. Ο 

θείος Χαλίντ, από μια παλιά οικογένεια εύπορων Λιβανέζων, είχε στηρίξει και τον πατέρα 

του Μουαμάρ, όταν πρωτοήρθαν πρόσφυγες το 75 με το που ξέσπασε ο εμφύλιος. Για να 

δεχτεί όμως ο θείος Χαλίντ να δανείσει αυτά τα χρήματα στο Μουαμάρ, απαίτησε να μπεί 

στην ομάδα κι η κόρη του η Λέϊλα, η οποία στα τριάντα τρία της βρισκόταν σε μια 

δύσκολη φάση της ζωής της, βγαίνοντας από ένα άσχημο διαζύγιο. Για να τη βοηθήσει ο 

πατέρας της, κρυφά απ’ το υπόλοιπο σόϊ, της έδωσε δώρο άλλες εβδομήντα χιλιάδες 

λίρες, κι απαίτησε απ’ τους άλλους τρείς να τη δεχτούν σαν συνεταίρο. 

Έτσι μαζεύτηκαν τριακόσιες πενήντα χιλιάδες λίρες, που όμως ήταν ακόμα λίγες για 

το μέγεθος του εγχειρήματος. Ο Πέτρος κατάλαβε πως έπρεπε να βρεί οπωσδήποτε κι 

άλλα λεφτά, και για να ‘ναι το ξεκίνημά τους πιο σιγουρεμένο, αλλά κυρίως για ν’ αυξήσει 

το δικό του μερίδιο στη νέα εταιρία και να το κάνει μεγαλύτερο απ’ της οικογένειας των 

Λιβανέζων. Έτσι πήρε τη μεγάλη απόφαση: Μήνυσε στη Νικόλ πως θα γυρνούσε στο σπίτι 

τους για να περάσει ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο μαζί της, αγόρασε λουλούδια, γλυκά 

κι ένα καλό Μποζωλαί για το δείπνο που θα του ετοίμαζε εκείνη, φόρεσε τα καλά του, και 

κίνησε για το Γκίλφορντ, προσπαθώντας να βρεί τα επιχειρήματα που θα την έπειθαν. 

Η Νικόλ τον περίμενε με περιέργεια και προσμονή. Είχε πάνω από δύο μήνες να τον 

δεί, κι είχε καταλάβει πως κάτι σημαντικό ετοίμαζε με τα επαγγελματικά του. Φανταζόταν 

πως ίσως θα της μιλούσε για κάποια προαγωγή ή για μετακίνηση σε νέα εταιρία. Καθάρισε 

καλά και σιγύρισε όλο το σπίτι, πέταξε τ’ άδεια κονσερβοκούτια που ‘ταν σκορπισμένα 

τριγύρω απ’ τις μπύρες που ‘πινε μονάχη της τα βράδια, κι έβαλε όλη τη μαεστρία της στο 

ψητό με πουρέ που του μαγείρεψε. Ντύθηκε και στολίστηκε, έλυσε στους ώμους της τα 

καστανοκόκκινα μαλλιά της κι η ομορφιά της έλαμψε μέσ’ το μοναχικό σπίτι. 

Έστρωσε να φάνε στη μεγάλη τραπεζαρία, χαμήλωσε τα φώτα κι άναψε μερικά 

κεριά. Στο ψητό είχε βάλει μπόλικο σκόρδο και το ‘χε αφήσει πολλή ώρα στο φούρνο να 

ψηθεί καλά – καλά μέχρι μέσα, όπως ήξερε πως αρέσει στον Πέτρο, “very well done”, 

όπως αρέσει σ’ όλους τους Έλληνες που ‘ναι μαθημένοι στα κοκορετσάκια και στα 

παϊδάκια, και δεν αλλάζουν συνήθειες όσες δεκαετίες κι αν ξεμείνουν στις ξεπλυμένες 

χώρες. Με λίγα λόγια το ‘χε κάνει λουκούμι. Απόλαυσαν με ηρεμία κι όρεξη το δείπνο 

τους και το καλό κρασί, χαριτολογώντας με κέφι, σα ζευγαράκι που βγήκε στο πρώτο 

ραντεβού του, και στρώθηκαν στον καναπέ με το λικέρ και το τσάϊ τους για να τα πούνε. 
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Ο Πέτρος της εξήγησε όλες τις εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες τα τελευταία χρόνια, 

για τον καταλυτικό ρόλο που ‘βλεπε πως θα διαδραματίσουν στην οικονομία. Της μίλησε 

και για τις εταιρίες που ‘χαν εμφανιστεί απ’ το πουθενά, από έξυπνες ιδέες μερικών 

διορατικών νέων επιχειρηματιών που με καπατσοσύνη είχαν ήδη δημιουργήσει κολοσσούς 

όπως η Netscape, το EBay, το Amazon, εταιρίες που ταχύτατα μπήκαν στο χρηματιστήριο 

κι έκαναν τους ιδρυτές τους δισεκατομμυριούχους. «Αυτό που ‘καναν αυτοί οι 

πρωτοπόροι τυχεροί, θα επαναληφθεί για όποιον κινηθεί γρήγορα κι αποφασιστικά» 

επέμεινε. 

Έτσι έφτασε και στη δική του ιδέα, την εταιρία που θα επιτρέπει σ’ ολόκληρο τον 

κόσμο να παραγγέλνει και να παρακολουθεί τις μετακινήσεις των κοντέϊνερ μ’ 

εμπορεύματα μέσα απ’ την υπηρεσία που πρώτη η ομάδα του θα δημιουργήσει. Της 

εξήγησε πως η απλή ιδέα τους είχε ελάχιστο κόστος, κι εάν θα χρέωναν σε κάθε χρήστη 

μόνον μια λίρα για κάθε συναλλαγή, τότε θα κέρδιζαν εκατοντάδες εκατομμύρια λίρες 

κάθε χρόνο. 

Και τότε, ύστερα από λίγα χρόνια, θα μπορούσαν να ξεχάσουν το μικρό σπίτι τους 

στο Γκίλφορντ και το καθημερινό μαρτύριο στα τραίνα, που ‘φερε το χωρισμό τους, και ν’ 

αποσυρθούν με την τεράστια περιουσία τους σε μιαν ήσυχη βιλίτσα στη Νότια Γαλλία ή 

στην Καλιφόρνια, και να ζήσουν όλη την υπόλοιπη ζωή τους μ’ άνεση να κάνουν ό,τι 

θέλουν, όποτε θέλουν, και να μη χρειαστεί ποτέ πια να ξαναδουλέψουν ούτε αυτοί ούτε 

τα παιδιά τους, αν αποφάσιζαν να κάνουν. 

Το μόνο που χρειαζόταν για να πάρει σάρκα κι οστά τ’ όνειρο, ήταν περίπου 

διακόσιες χιλιάδες λίρες ακόμα. Έπρεπε οπωσδήποτε αυτά τα υπολειπόμενα διακόσια 

χιλιάρικα να τα βρεί και να τα συνεισφέρει ο ίδιος ο Πέτρος, για να διατηρήσει τα πρωτεία 

απέναντι στο Χαλίντ και στην οικογένειά του. Ο μόνος τρόπος ήταν να πουλήσουν το 

σπίτι τους. Ο Πέτρος υπολόγιζε πως θα μπορούσαν να ‘χουν τριακόσιες χιλιάδες καθαρό 

κέρδος απ’ την πώληση. Θα ‘βαζε τις διακόσιες στη νέα εταιρία, και θα κρατούσαν κι 

εκατό χιλιάρικα για να μένουν στο νοίκι και να καλύψουν τα έξοδά τους, μέχρι η νέα 

εταιρία ν’ αρχίσει ν’ αποδίδει τα προβλεπόμενα κέρδη. 

Πες – πες, η Νικόλ πείστηκε. Είχε μέσα της ένα φόβο για τ’ άγνωστο και το 

ριψοκίνδυνο, αλλά απ’ την άλλη έκλεισε τα μάτια κι άφησε τ’ όνειρο να την παρασύρει. 

Κυρίως, αφέθηκε ν’ απολαύσει τον άντρα της τον οποίο, για πρώτη φορά εδώ και τόσα 

χρόνια, τον έβλεπε και πάλι παθιασμένο κι ορεξάτο, έτσι όπως τον είχε πρωτογνωρίσει. 

Γιατί τον ξενέρωτο το Μάρκ τον είχε πια βαρεθεί και τον είχε σχολάσει, κι είχε μείνει μόνη 

κι ανέραστη για πάρα πολλούς μήνες σ’ αυτό το έρημο σπίτι, παρέα μόνο με τις γάτες της. 

Κι έτσι έδωσε η Νικόλ τη συγκατάθεσή της να πουλήσουν το σπίτι τους για να 

δημιουργήσουν τ’ όνειρό τους, και το ίδιο βράδυ τον ξαναδέχτηκε στο κρεβάτι της, και 

πέρασαν μαζί ένα υπέροχο, γλυκό Σαββατοκύριακο σαν τρυφερούδι πρωτο-ερωτευμένο 

ζευγαράκι. Μέσα σ’ ένα μήνα είχαν πουλήσει το σπίτι κι η Νικόλ μετακόμισε “προσωρινά” 
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στο διαμερισματάκι του Πέτρου στο Νόττινγκ Χίλλ. Τους έπεφτε βέβαια κάπως μικρό και 

στενάχωρο το διαμέρισμα, αλλά είχαν τον ξαναγεννημένο έρωτά τους και τ’ όνειρό τους 

να κυνηγήσουν, και δεν χρειαζόντουσαν τίποτα περισσότερο. Γι ασφάλεια, η Νικόλ 

κράτησε τη δουλειά της στη Νοβιασόφτ, για να μπαίνουν τουλάχιστον έστω λίγα λεφτά 

στο σπιτικό τους «μέχρι να ‘ρθουν τα πραγματικά κέρδη.» 

Μαζεύτηκε λοιπόν το κεφάλαιο, μπήκαν οι δικηγόροι κι έφτιαξαν τα εταιρικά 

συμβόλαια, και στις 5 του Μάη του 98 ξεκίνησαν. Τη νέα εταιρία την ονόμασαν Λοτζινέτ, 

για να τονίσουν το Ιντερνετικό προφίλ της. Προσέλαβαν τρείς προγραμματιστές και 

ρίχτηκαν με τα μούτρα στη δουλειά, περνώντας δεκαεξάωρα σχεδόν καθημερινά μπροστά 

στις οθόνες τους, φτιάχνοντας το πρόγραμμα, ενώ ταυτόχρονα άρχισαν να διαδίδουν 

στην αγορά την ιδέα τους. 

Η Λέϊλα έκανε όλα τ’ άλλα, κρατούσε το γραφείο και φρόντιζε για τα πάντα. Ο 

πρόσφατος χωρισμός της την είχε πληγώσει βαθιά. Ο πρώην άντρας της, ένας 

Σαουδάραβας που θεωρούσε τις γυναίκες κατώτερα πλάσματα, την έδιωξε σκαιά όταν 

κατάλαβε πως η Λέϊλα ήταν στείρα, δεν μπορούσε να κάνει παιδιά. Η Λέϊλα τους αφέντες 

Σαουδάραβες ήξερε να τους χειρίζεται και να τους διαφεντεύει. Ολόκληρη η ανατροφή 

της από μικρό κοριτσάκι την είχε προετοιμάσει ν’ αντιμετωπίζει αποτελεσματικά αυτό το 

είδος συζύγου. Αλλά όταν κατάλαβε πως είναι στείρα, κατέρρευσε. Η ανατολίτικη 

ανατροφή της δεν την είχε προετοιμάσει καθόλου για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, τη 

χειρότερη κατάρα που μπορεί να τύχει σε μιαν ανατολίτισσα. 

Κουβαλώντας σιωπηρά το τραύμα της, η Λέϊλα το μόνο που ‘θελε ήταν να ηρεμήσει. 

Αφοσιώθηκε στη δουλειά της για να ξεχάσει. Θαύμαζε τον Πέτρο και την ενεργητικότητά 

του σαν αφεντικό αλλά και συνεταίρο της, παρασύρθηκε απ’ το πάθος της ομάδας και 

ταυτίστηκε με τ’ όραμά τους. Γνώρισε τη Νικόλ και τη ζήλεψε για την τύχη της να ‘χει για 

σύζυγο έναν τέτοιο δυναμικό άντρα, και να φαίνονται οι δυό τους τόσο ερωτευμένοι. 

Παραξενεύτηκε που δεν είχαν κάνει ακόμα παιδιά, αλλά ήξερε πως οι ευρωπαίοι 

περιφρονούν και καθυστερούν όσο μπορούν περισσότερο αυτό που η κακορίζικη μοίρα 

της στέρησε, τη χαρά της τεκνοποιΐας. Κλαύτηκε μονάχη, αλλά κατάφερε να βάλει τα 

αισθήματά της στην άκρη και ν’ αφοσιωθεί στην αποστολή της. 

Το φθινόπωρο του 98, ύστερα από ένα καλοκαίρι χωρίς καμμία άδεια για κανέναν 

τους, κατάφεραν επιτέλους να τελειώσουν το πρόγραμμά τους, και βγήκαν περήφανοι 

στην αγορά να το πουλήσουν, αλλά με πενιχρότατα αποτελέσματα. Ελάχιστοι 

προθυμοποιούνταν να πληρώσουν κάτι για τη νέα υπηρεσία, έστω αυτή τη “μια λίρα” που 

‘χε ονειρευτεί ο Πέτρος για να πείσει τη Νικόλ. Τα έσοδα δεν ερχόντουσαν, τα έξοδα 

έτρεχαν, το μισό εκατομμύριο λίρες πλησίαζε να τελειώσει, και τον αρχικό ενθουσιασμό 

τους διαδέχτηκε η αγωνία. Τη Νικόλ για πρώτη φορά την έζωσαν τα φίδια, αλλά ο Πέτρος 

ήταν αμετακίνητος στην πίστη για τ’ όνειρό του. 
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Κι ενώ το όνειρό τους άρχισε να γίνεται εφιάλτης, γύρω τους ο κόσμος άλλαζε 

δραστικά. Καθώς τα χρηματιστήρια σ’ όλο τον κόσμο συνέχιζαν ν’ ανεβαίνουν με ξέφρενο 

ρυθμό, όλοι οι επενδυτές καταλήφθηκαν από πυρετό για ο,τιδήποτε νεωτεριστικό και 

σχετικό με το Ίντερνετ. Ο θείος Χαλίντ, με τις σωστές διασυνδέσεις στους κατάλληλους 

κύκλους αυτής της μητρόπολης του χρήματος, τους σύστησε συμβούλους ο οποίοι, έναντι 

αδράς αμοιβής, ανέλαβαν να τους βρούν επενδυτές πρόθυμους να επενδύσουν σοβαρά 

ποσά στην ιδέα τους. 

Η χρηματιστηριακή παλαβωμάρα για ο,τιδήποτε είχε σχέση με το Ίντερνετ ήταν 

τόσο ισχυρή εκείνη την τρελλή εποχή, που μέσα σε δυό μήνες συμφώνησαν μια επένδυση 

πέντε εκατομμυρίων λιρών. Αυτό σήμαινε πως ξαφνικά, τουλάχιστον στα χαρτιά, στον 

αέρα, ο Πέτρος κι όλοι οι συνεταίροι του έγιναν ήδη εκατομμυριούχοι, σε λίρες. 

Έτσι τον Απρίλη του 99, στο τέλος ενός ακόμα ψυχρού κι υγρού Εγγλέζικου 

χειμώνα, η Λοτζινέτ μετακόμισε σε νέα, μεγαλύτερα γραφεία στο Σίτυ, προσέλαβε άλλους 

δέκα προγραμματιστές, τρείς νέους πωλητές, λογιστή, γραμματείς, ό,τι χρειάζεται τέλος 

πάντων μια καθώς πρέπει εταιρία. Όλοι έπεσαν με τα μούτρα για να βελτιώσουν το 

πρόγραμμα και να μεγαλώσουν την εταιρία, ενώ ο Πέτρος έγινε Γενικός Διευθυντής με 

παχυλότατο μισθό, το μεγαλύτερο μισθό που ‘χε ποτέ μέχρι τότε στην καρριέρα του. 

Εκείνο το καλοκαίρι ο Πέτρος, περήφανος που ‘χε τη διορατικότητα να κάνει σωστές 

προβλέψεις και “να πιάσει επιτέλους την καλή”, και γεμάτος αισιοδοξία για το λαμπρό 

μέλλον που ανοιγόταν μπροστά του, μπόρεσε να προσφέρει στη γυναίκα του δέκα μέρες 

διακοπές στα Ελληνικά νησιά, που ‘χε να τα επισκεφθεί από τότε που ‘ταν φοιτητής. 

Πέρασαν λίγες ευτυχισμένες μέρες στην Πάρο και στη Σαντορίνη, και γύρισαν πίσω στο 

μουντό Λονδίνο και στα δεκαεξάωρα δουλειάς. 

Καθώς η Λοτζινέτ απέκτησε χρήμα κι υπόσταση, αλλά κι εξαιτίας του γενικότερου 

κλίματος και της τρέλλας που επικρατούσε, άρχισε ν’ αποκτάει και σεβασμό. Οι 

επενδυτές, με τις διασυνδέσεις τους στα μεγάλα σαλόνια της Αγγλικής μπίζνες, τους 

έστελναν κατευθείαν στις μεγάλες εταιρίες, που κουβέντιαζαν μεγάλες συμφωνίες για 

στρογγυλά ποσά με πολλά μηδενικά. Τ’ όνειρο του Πέτρου είχε αρχίσει να παίρνει σάρκα 

και οστά, τουλάχιστον στα λόγια. Ο τραπεζικός λογαριασμός του άρχισε να φουσκώνει και 

πάλι απ’ τον παχυλό μισθό και τα μπόνους του, κι η Νικόλ έλαμπε στο πλάϊ του 

ευτυχισμένη. 

Μ’ όλο αυτό τον κόσμο στη μισθοδοσία, και με τα υπόλοιπα έξοδα, τα πέντε 

εκατομμύρια θα τέλειωναν ως το Πάσχα του 2000. Έπρεπε να βρεθούν κι άλλα λεφτά 

πράγμα που, σ’ εκείνη την παλαβή εποχή του εύκολου χρήματος, ήταν το πιο εύκολο απ’ 

όλα. Οι ίδιοι οι επενδυτές, μαζί μ’ άλλους, ετοίμαζαν ένα πακέτο πενήντα εκατομμυρίων 

λιρών, πράγμα που σήμαινε ότι, πάντοτε μόνο στα χαρτιά, η προσωπική περιουσία του 

Πέτρου θ’ άγγιζε τα τριάντα εκατομμύρια λίρες, δυστυχώς όμως μόνο σε μετοχές, που 

δεν μπορούσε να τις κάνει τίποτα προτού καταφέρουν να εισαχθούν στο χρηματιστήριο. 
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Για να γιορτάσουν τις απρόσμενες επιτυχίες και τις ονειρικές προοπτικές για όλους, 

η Λοτζινέτ έκλεισε τραπέζι για όλο το προσωπικό για τη μαγική νύχτα της αλλαγής της 

χιλιετίας σ’ ένα ακριβό εστιατόριο στην όχθη του Τάμεση. Όλοι μαζί αγκαλιασμένοι στην 

ταράτσα του εστιατορίου, θαύμασαν τα ουρανομήκη πυροτεχνήματα απ’ το Γουέστμινστερ 

και απ’ το Ντόμ, το μεγάλο Θόλο που ‘γινε το καύχημα του Λονδίνου εκείνη τη βραδιά κι 

η ντροπή του τα επόμενα χρόνια, και κατόπιν ρίχτηκαν με τα μούτρα στο φαΐ, στο ποτό 

και στο χορό ως το πρωΐ. Η βραδιά εκείνη κόστισε πενήντα χιλιάδες λίρες στην εταιρία 

αλλά ποιός νοιαζόταν; Το μέλλον κι η νέα χιλιετία της ανήκαν. 

Το δεύτερο πακέτο της χρηματοδότησης των πενήντα εκατομμυρίων λιρών 

ετοιμαζόταν πανηγυρικά, οι συμφωνίες ήταν έτοιμες, και τα χαρτιά τα ‘χαν οι δικηγόροι 

για να ξεκαθαρίσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες, όταν έφτασε η Μαύρη Παρασκευή στις 

14 του Απρίλη του 2000. Ήταν η τελευταία μέρα της βδομάδας, μ’ ένα δροσερό αλλά 

ήρεμο ανοιξιάτικο καιρό. Η Λοτζινέτ ετοιμαζόταν γι άλλο ένα ξέφρενο Σαββατοκύριακο 

όταν, κατά τις 3 τ’ απόγευμα, όλες οι οθόνες των στελεχών (που όλοι τους 

παρακολουθούσαν σε πραγματικό χρόνο τα χρηματιστήρια μέσ’ απ’ το Ίντερνετ) 

κοκκίνησαν με την κατάρρευση του Νάσντακ. 

Στην αρχή όλοι μίλησαν για μια προσωρινή “διόρθωση”, αλλά η κατάρρευση 

συνεχίστηκε αμείωτη ολόκληρη την επόμενη βδομάδα. Ο Νάσντακ κατρακυλούσε και 

πίσω δε γυρνούσε. Ξαφνικά, ο κόσμος συνειδητοποίησε πως η φούσκα έσκασε, κι οι αξίες 

των εταιριών σαν τη Λοτζινέτ άρχισαν να κατρακυλούν τόσο απότομα, όσο γρήγορα είχαν 

ανέβει τους προηγούμενους μήνες. 

Στην αρχή οι δικηγόροι των επενδυτών, που ‘χαν τα χαρτιά “σχεδόν έτοιμα”, απλά 

εξαφανίστηκαν για λίγο καιρό. Ώσπου, μια μουντή Δευτέρα στα τέλη του Μάη, κι ενώ τα 

χρηματιστήρια είχαν ήδη χάσει το μισό της αξίας τους και γύρω γινόταν η μαύρη 

πανωλεθρία, οι επενδυτές έθεσαν στον Πέτρο και τους συνεταίρους του τους νέους όρους 

τους για να εγκρίνουν τη χρηματοδότηση: Δεν θα ‘διναν πενήντα εκατομμύρια αλλά 

μόνον είκοσι, θα ‘παιρναν την απόλυτη πλειοψηφία των μετοχών, δεν θα ‘διναν ούτε 

αυτά τα είκοσι εκατομμύρια μεμιάς αλλά μόνον πέντε – πέντε, και μόνον εφόσον η 

Λοτζινέτ θα ‘πιανε τους στόχους της, και θα διόριζαν δικό τους Γενικό Διευθυντή. Ο 

Πέτρος υποβιβάστηκε σε χαμηλότερη θέση. 

Η αρχική ομάδα των συνεταίρων εξερράγη από θυμό, αλλά κάθε αντίσταση ήταν 

μάταιη. Στο μήνα που πέρασε το κλίμα είχε αλλάξει ριζικά, κι όλοι έτρεχαν να φύγουν 

μακριά απ’ τις εταιρίες του Ίντερνετ. Δεν είχαν καμμία επιλογή. Ή θα δεχόντουσαν 

αυτούς τους επαχθείς όρους, ή θα ‘κλειναν. Αναγκαστικά τους δέχτηκαν. 

Έτσι ξεκίνησε η εφιαλτικότερη περίοδος στη ζωή του Πέτρου. Οι επενδυτές, 

βλέποντας την απελπιστική χειροτέρευση, αρνιόντουσαν να συνεχίσουν τη 

χρηματοδότηση, έστω κι αν είχαν υπογράψει τα συμφωνητικά. Μέσα σε δυό μήνες είχε 

απολυθεί ή παραιτηθεί το μισό προσωπικό, ενώ οι μεγαλομισθοί του Πέτρου και των 
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υπολοίπων περικόπηκαν κάτω απ’ το ένα τέταρτο, κι αυτό όχι σε σταθερή βάση. Ο Πέτρος 

έφτασε να παίρνει λιγότερα χρήματα κι απ’ το μισθό της γραμματέας της γυναίκας του, 

που ‘χε παραμείνει πιστή στην παλιά θέση της στη Νοβιασόφτ, κι αναγκάστηκε να 

επιστρέψει όλα τα έξτρα χρήματα που είχε συσσωρεύσει τους προηγούμενους μήνες. 

Τα πρωϊνά στο γραφείο ήταν ένας αποκαρδιωτικός καθημερινός εφιάλτης. Οι 

αποτυχίες διαδέχονταν η μια την άλλη, και τα χρέη σωρεύονταν. Ως το τέλος εκείνου του 

εφιαλτικού καλοκαιριού του 2000 η Λότζινετ είχε μείνει μόνο με πέντε άτομα, οι οποίοι 

φυσικά παράτησαν τα πολυτελή γραφεία και μετακόμισαν σε μια σοφίτα στα γραφεία των 

επενδυτών. Κάθε μέρα ο Πέτρος επέστρεφε στο μικρό διαμερισματάκι του στο Νόττινγκ 

Χίλλ ένα ράκος, και κατέρρεε πάνω στον καναπέ. Ούτε η τηλεόραση τον ηρεμούσε όπως 

παλιά, ούτε τίποτα. Άρχισε να πίνει για να ξεχάσει. Έπινε ως και μισό μπουκάλι ουΐσκι 

κάθε βράδυ, για να θολώσει και να ξεχάσει τις σκοτούρες. Τα βράδια βασανιζόταν απ’ το 

οινόπνευμα, τις έγνοιες και την ανησυχία. Δε μπορούσε να κοιμηθεί, στριφογύρναγε κάτω 

απ’ το πάπλωμα ψάχνοντας λύσεις απελπισίας. Ξυπνούσε με μάτια κατακόκκινα απ’ την 

αϋπνία και την αγωνία. 

Κι όμως, έκπληκτος κι ο ίδιος διαπίστωνε πως είχε μέσα του κι άλλα περιθώρια για 

να παλέψει, να μην καταρρεύσει. Δεν θα τ’ αφήσω να με πάρει από κάτω, έλεγε κάθε 

τόσο στον εαυτό του, δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο απ’ το να εξακολουθήσω να 

παλεύω. Δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Ακόμα κι αν κλείσουμε, ακόμα κι αν πάω στη 

φυλακή για χρέη, δεν έχω άλλη διέξοδο απ’ το να συνεχίσω να παλεύω, ως το τέλος. 

Ο Πέτρος ήταν πάντα αισιόδοξος. Πίστευε στη ζωή, έψαχνε την ομορφιά της στα 

μικρά και στ’ ασήμαντα. Οι φίλοι του κι οι φιλενάδες του τον έψεγαν καμμιά φορά πως 

ήταν υπερβολικά αισιόδοξος, ίσως αφελώς αισιόδοξος. Ό,τι κι αν γινόταν γύρω του, όσο 

άσχημα κι αν πήγαιναν τα πράγματα, ήξερε να φέρνει το βλέμμα του ένα γύρω και να 

παίρνει κουράγιο που ‘βλεπε ακόμα τη Μεγάλη Ζωή να συνεχίζεται, με τον ίδιο να 

εξακολουθεί να μετέχει στη μυσταγωγία της, κι ας είναι μόνο για τα μικρά και τ’ 

ασήμαντα. Δεν έφευγε ποτέ απ’ το μυαλό του η συναίσθηση πως αυτή η ευλογία θα ‘χει 

κάποτε ένα οριστικό κι αμετάκλητο τέλος... 

Κι αυτή η συνειδητοποίηση του ‘δινε κουράγιο να συνεχίζει, του ‘λεγε πως όλα είναι 

παροδικά, πάνε κι έρχονται, και τα καλά και τ’ άσχημα... Έτσι έσκυβε το κεφάλι, δεχόταν 

στωϊκά κάθε νέο χτύπημα, έπαιρνε μια βαθειά ανάσα, και συνέχιζε. Κόντρα στο ρεύμα, 

κόντρα σ’ ολόκληρη την κοινωνία που ‘χε πέσει πάνω του να τον κατασπαράξει, 

εξακολουθούσε να παλεύει και ν’ αντιστέκεται με νύχια και με δόντια. Δεν υπήρχε άλλη 

διέξοδος. Το μόνο που μπορούσε να κάνει ήταν να συνεχίσει τον αγώνα, μήπως και 

συμβεί κάποιο απίθανο θαύμα, μήπως καταφέρει και περισώσει ο,τιδήποτε ελάχιστο. 

Η Νικόλ ήταν η πρώτη απ’ την παρέα που κατάλαβε πως η φούσκα έσκασε 

ανεπιστρεπτί και δεν υπήρχε σωτηρία. Οι μύχιοι φόβοι της επιβεβαιώθηκαν με το 

χειρότερο τρόπο. Ο πανικός της έγινε ακόμα μεγαλύτερος όταν κατάλαβε πως ο Πέτρος 
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επέμενε να ζεί στην ψευδαίσθησή του, επέμενε να πιστεύει πως όλα αυτά τα δεινά που 

περνούσαν δεν είναι παρά “παροδικές δυσκολίες”, πως αυτή η “στενωπός” (όπως την 

έλεγε) θα ξεκαθαρίσει το τοπίο απ’ τους “αδύναμους ανταγωνιστές”, κι όσοι καταφέρουν 

να διαβούν τη στενωπό και να επιζήσουν, σύντομα θα μεγαλουργήσουν. Σιγά – σιγά 

έχασε την εμπιστοσύνη της στον τρελλάρα Έλληνα, που τα μυαλά του είχαν πάρει αέρα κι 

αρνιόταν να δεί την πραγματικότητα κατάματα. Οι γλύκες τους γρήγορα 

αντικαταστάθηκαν από τρικούβερτους καβγάδες που ο Πέτρος, φουρκισμένος όπως 

ερχόταν κάθε μέρα απ’ την κόλαση του γραφείου, δεν τους χειριζόταν καθόλου καλά. 

Εκτός απ’ την εμπιστοσύνη, έντρομη διαπίστωσε πως είχε χάσει κι όλα τ’ άλλα: δεν 

υπήρχε πια ούτε όμορφο κούτσικο σπίτι, ούτε παχυλός μισθός να τους στηρίζει, και τα 

χρέη σωρεύονταν. Ξαφνικά συνειδητοποίησε πως, απ’ τον πενιχρό μισθό της 

γραμματέως, θα ‘πρεπε να πληρώνει όλο το νοίκι, τους λογαριασμούς, το φαγητό και τα 

έξοδά τους, και να συντηρεί και το χρεωκοπημένο σύζυγό της. Η κατάσταση γινόταν 

επικίνδυνη με γρήγορους ρυθμούς. 

Το μυαλό της δούλεψε αστραπιαία. Ξέχασε μεμιάς τους έρωτες και τις γλύκες, κι ένα 

βροχερό βράδυ του Σεπτέμβρη του 2000 ο Πέτρος γύρισε στο μικροσκοπικό διαμέρισμά 

τους κατάκοπος και συντετριμένος απ’ τις αποτυχίες άλλης μιας μαύρης μέρας και το 

βρήκε άδειο, μ’ ένα σημείωμα της Νικόλ στον καναπέ. Είχε μαζέψει τη βαλίτσα της κι είχε 

πάει να μείνει στην αδερφή της, ενώ του παράγγελνε πως, από εδώ και πέρα, θα πρέπει 

να μιλάει μόνο με το δικηγόρο της στον οποίο ανέθεσε το διαζύγιο. 

Εκείνο το βράδυ, για πρώτη φορά στην ενήλικη ζωή του, ο Πέτρος έκλαψε βαριά, 

γοερά, μόνος του πάνω στο πάπλωμα, για ώρες. Ήπιε μισό μπουκάλι ουΐσκυ και πέντε 

μπύρες, τα ξέρασε τρείς φορές απ’ την αναστάτωση κι απ’ την υπερβολή, και το 

ξημέρωμα τον βρήκε ένα ζωντανό ράκος. Εκείνη τη μαύρη βραδιά η Νικόλ κατάφερε και 

σκότωσε την αιώνια αισιοδοξία του. Τουλάχιστον συγκρατήθηκε και δεν σκέφτηκε ν’ 

αυτοκτονήσει. Μάζεψε τα κομμάτια του και σύρθηκε ως το γραφείο, για την επόμενη 

βασανιστική μέρα. 

Το μόνο άτομο που του ‘τεινε μια χείρα βοηθείας ήταν η Λέϊλα. Όλους αυτούς τους 

μαύρους μήνες, προσπαθούσε να του δίνει κουράγιο. Όταν ο Πέτρος της είχε 

εξομολογηθεί πως η Νικόλ τον πιέζει αφόρητα, του ‘χε πιάσει απαλά το χέρι και του ‘χε 

πεί να κάνει υπομονή. Εκείνο το πρωΐ που ο Πέτρος έφτασε στο γραφείο σε μαύρο χάλι, 

αξύριστος κι ατιμέλητος, με βουρκωμένα μάτια, τον πήγε στην τουαλέττα, τον έπλυνε, 

τον χτένισε και τον έφτιαξε, και του ‘πε να μην ανησυχεί, «όλα θα φτιάξουν κάποια 

μέρα». Το ίδιο βράδυ τον κάλεσε να μείνει στο δικό της διαμέρισμα, σ’ έναν απ’ τους 

καλύτερους δρόμους του Κένσιγκτον (ένα απ’ τα πολλά διαμερίσματα που ανήκαν στον 

πατέρα της), όπου είχε δωμάτια ελεύθερα. Θα τον φιλοξενούσε “προσωρινά”, σαν 

νοικάρη, για να γλιτώσει τουλάχιστον το έξοδο του ενοικίου.  
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Το ίδιο βράδυ ο Πέτρος παράτησε το διαμέρισμα στο Νόττινγκ Χίλλ και μετακόμισε 

στο Κένσιγκτον. Ήταν το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη του 2000. Το πρώτο 

βράδυ κοιμήθηκε στο καινούργιο δωμάτιό του, το δεύτερο βράδυ κοιμήθηκε στο κρεβάτι 

της Λέϊλα, κι από τότε έμειναν μαζί. 

**** (ο Πέτρος στη Μανίλα στις αρχές Σεπτέμβρη του 2001) **** 

Ακριβώς ένα χρόνο αργότερα, είμαστε και πάλι στην Κυριακή του δεύτερου 

Σαββατοκύριακου του Σεπτέμβρη, κι ο Πέτρος μόλις έχει ξυπνήσει ζαλισμένος απ’ τις 

χθεσινοβραδινές ουϊσκομπόμπες στη μακρινή Μανίλα, χιλιάδες μίλια μακριά απ’ την 

αγαπημένη του. Είναι σήμερα η μέρα της πρώτης επετείου που ξεκίνησαν την ερωτική 

σχέση τους. Της έχει ετοιμάσει μια μικρή έκπληξη. Έχει παραγγείλει απ’ το Ίντερνετ μια 

πλούσια ανθοδέσμη κι έχει κανονίσει να της παραδοθεί ακριβώς στις 12 το μεσημέρι ώρα 

Λονδίνου, δηλαδή στις 7 το βράδυ στη Μανίλα. Καθώς σιγοπίνει τον καφέ του, αγωνιά 

χαζογελώντας μέσα του για την έκπληξη που θα νιώσει η αγαπημένη του όταν θα 

παραλάβει το τεράστιο μπουκέτο. Χαίρεται να φαντάζεται τα υπέροχα μαύρα μάτια της να 

γουρλώνουν όταν θα διαβάσει την αφιέρωσή του τυπωμένη στην κάρτα που επέλεξε 

προχθές μέσα απ’ τον υπολογιστή του, όταν θα την κάνει με το δώρο του να 

συνειδητοποιήσει πως, αυτή την Κυριακή, κλείνει ακριβώς ένας χρόνος από τότε που 

μετακόμισε στο διαμέρισμά της και στο κρεβάτι της. 

Ρίχνει μια κλεφτή ματιά στο δικό του ρολόϊ που δείχνει 12 ακριβώς, και φαντάζεται 

τη σκηνή που θα εξελιχτεί στο μακρινό Λονδίνο σ’ επτά ώρες από τώρα, αλλά και την ίδια 

ώρα ακριβώς, όταν ο ήλιος θα μεσουρανεί στο ίδιο σημείο του ουρανού, αλλά σ’ ένα άλλο 

σημείο της Γης, κρυμμένος όπως πάντα πίσω απ’ τα σύννεφα, εδώ της τροπικής 

καταιγίδας που ετοιμάζεται να ξεσπάσει όπως κάθε μεσημέρι, εκεί της φθινοπωριάτικης 

μουντάδας που επιμένει επί βδομάδες να σκεπάζει τον ουρανό του Λονδίνου, και 

πετάγεται τρομαγμένος απ’ τον ήχο του δικού του κουδουνιού. Κάποιος χτυπάει στην 

εξώπορτα. 

Στη θυροτηλεόραση εμφανίζεται ο φύλακας της εισόδου με το πηλίκιό του. «Σέρ, 

συγγνώμη που σας ενοχλώ, έχει έρθει ένας κούριερ μ’ ένα πακέτο για εσάς, λέει πως 

πρέπει να σας το παραδώσουν ακριβώς στις 12 το μεσημέρι. Περιμένετε τίποτα;» 

«Όχι» απαντάει ξερά κι ενοχλημένα ο Πέτρος. 

«Τότε, με την άδειά σας, θα τ’ ανοίξουμε για να το ελέγξουμε πρώτα, μην 

ανησυχείτε θα τα φροντίσουμε όλα, συγγνώμη για την ενόχληση...» ετοιμάζεται να 

κλείσει τη θυροτηλεόραση ο φύλακας. 

«Μια στιγμή! Από που είναι το πακέτο;» 

«Μια στιγμή να κοιτάξω Σέρ... Απ’ την Αγγλία Σέρ... παραδόθηκε στο Κένσιγκτον... 

αλλά δεν αναφέρει τ’ όνομα του αποστολέα... δεν το βλέπω πουθενά Σέρ.» 

«Δεν πειράζει, ξέρω από που έρχεται, να μην το πειράξετε και να μου το φέρετε 

αμέσως επάνω όπως είναι!» 
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«Μάλιστα Σέρ! αμέσως Σέρ! ευχαριστώ Σέρ!» 

Σε μισό λεπτό, το λαχανιασμένο παιδί των θελημάτων χτυπάει το κουδούνι του 

διαμερίσματος και του παραδίδει το πακέτο. Μέσ’ τις πλαστικές σακκούλες του κούριερ, 

βρίσκει ένα πλατύ, χαρτονένιο κουτί, προσεκτικά κλεισμένο. Τ’ ανοίγει σκασμένος απ’ την 

περιέργεια, με μάτια γουρλωμένα απ’ την έκπληξη. Κρυμμένη κάτω απ’ τα προστατευτικά 

αφρολέξ, και τυλιγμένη με μπόλικο χαρτί, βρίσκει μιαν υπέροχη ασημένια κορνίζα με την 

όμορφη φωτογραφία που ‘χαν βγάλει ο ίδιος κι η Λέϊλα στον Τάμεση, λίγες βδομάδες πριν 

φύγει για τη Μανίλα, ψηφιακά επεξεργασμένη έτσι, ώστε πίσω τους έχει εξαφανιστεί ο 

συννεφιασμένος ουρανός που τους απειλούσε με βροχή εκείνο τ’ απόγευμα του 

περασμένου Ιούνη, και τη θέση της γκριζάδας έχουν πάρει απαλά ρόζ χρώματα δειλινού, 

που φωτίζουν γλυκά τα πρόσωπά τους. Μια πλαστή εικόνα του Μπιγκ Μπέν ορθώνεται 

στο υπόβαθρο, στην απέναντι όχθη του ποταμού, παρ’ όλο που την αληθινή φωτογραφία 

την έβγαλαν στα Ντόκλαντς. Στο σύνολο είναι υπέροχη, οι δυό τους φαίνονται 

πανέμορφοι, καθισμένοι μπροστά σ’ ένα εντυπωσιακό Λονδρέζικο τοπίο. Ο Πέτρος σκάει 

στα γέλια. Η αγαπημένη του Λέϊλα ξέρει να κάνει θαύματα με τις ψηφιακές φωτογραφίες 

στον υπολογιστή της.  

Η καρτούλα της όμως, που συνοδεύει την κορνίζα προσεκτικά κλεισμένη σ’ ένα ροζ 

φάκελλο, δεν είναι ψηφιακά επεξεργασμένη, είναι αυθεντική κι ιδιόχειρα γραμμένη: 

«Περάσαμε ένα χρόνο γεμάτο αγωνίες, χαρές, λύπες, στεναχώρια κι ομορφιά. Στάθηκες 

δίπλα μου και γιάτρεψες τις πληγές μου. Σου είμαι τόσο βαθιά ευγνώμων για ό,τι 

έκανες για μένα. Προσπάθησα να στηρίξω το δικό σου αγώνα. Ελπίζω να σ’ 

ανακούφισα λιγάκι. Τώρα που ‘φυγες κατάλαβα πόσα πολλά σου χρωστάω, και πόσο 

πολύ σ’ αγαπώ. Σε λατρεύω και μου λείπεις. Σ’ ευχαριστώ τόσο πολύ. Σ’ αγαπώ τόσο 

πολύ...» 

Ο Πέτρος μένει άναυδος. Η δική της έκπληξη ήταν εντυπωσιακότερη απ’ τη δική 

του. Νιώθει μια τεράστια παρόρμηση να πεταχτεί στ’ αεροδρόμιο και να πάρει το πρώτο 

αεροπλάνο για το Λονδίνο. Όμως δε γίνεται. Τουλάχιστον να την πάρει τηλέφωνο. Ούτε 

αυτό γίνεται, εκεί είναι τώρα μόλις 5 το πρωί, θα ‘ναι βάρβαρο να την ξυπνήσει στο γλυκό 

Κυριακάτικο πρωϊνό της. Ξεκινάει να της γράφει ένα μήνυμα στο κινητό της, αλλά το 

μετανιώνει και το σβήνει: Όχι, άσε καλύτερα, θα της απαντήσω με τη δική μου έκπληξη. 

Όταν θα ξυπνήσει και θ’ αρχίσει ν’ αγωνιά εάν πέτυχε η έκπληξή της, τότε θα της 

απαντήσω με τα λουλούδια μου. Θα ‘ναι η καλύτερη απάντηση... 

Με τον πρωϊνό καφέ του στο χέρι, βυθίζεται στην αναπαυτικότερη πολυθρόνα στο 

σαλονάκι για να μελετήσει με την ησυχία του τη φωτογραφία στην κορνίζα και την 

καρτούλα της. Προσπαθεί να συνθέσει την εικόνα της όταν θα την έγραφε, να φανταστεί 

την έκφραση στο πρόσωπό της, να χαϊδέψει νοερά τα πλούσια, μαύρα μαλλιά της, να 
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φιλήσει τα ζεστά, σαρκώδη χείλη της, αναπολώντας νοσταλγικά όλα όσα τους συνέδεσαν 

την προηγούμενη εφιαλτική χρονιά... 

**** (Ο έρωτας του Πέτρου και της Λεϊλα την προηγούμενη χρονιά) **** 

Τους άγριους μήνες του φθινοπώρου του 2000, χώθηκαν ο ένας στην αγκαλιά του 

άλλου για να προστατευτούν απ’ τη θύελλα που μαινόταν πάνω τους. Ένωσαν τα κορμιά 

και τις ψυχές τους σε μια κοινή γροθιά. Ξαφνικά, βρέθηκαν να ‘χουν τα πάντα κοινά: 

Είχαν και οι δύο πληγωθεί βαθιά από πρόσφατες αποτυχίες στους γάμους τους, τις οποίες 

έπρεπε να ξεπεράσουν, κι είχαν και τον κοινό αγώνα τους για επιβίωση στην 

επαγγελματική ζωή τους, καθώς η Λότζινετ κατέρρεε μέρα με τη μέρα. Οι μεγάλες 

αισθηματικές και οικονομικές πληγές τους τους ένωσαν άμεσα και αδιάσπαστα. Οι 

σεξουαλικές επαφές τους ήταν πολύ έντονες και δυνατές, ξαναγέμιζαν με ωμή σωματική 

ενέργεια κάθε νύχτα για να μπορούν να παλεύουν την επόμενη μέρα. 

Δυστυχώς, οι παθιασμένες ερωτικές συνευρέσεις τους δεν μπορούσαν ν’ απαλύνουν 

τα τεράστια προβλήματα στη δουλειά τους. Στη σοφίτα που τους είχαν παραχωρήσει οι 

επενδυτές, οι δυό μοναχικοί οδοιπόροι, μαζί με τους υπόλοιπους τρείς πιστούς που ‘χαν 

απομείνει στη Λότζινετ, ζούσαν μια καθημερινή κόλαση. Οι επενδυτές έπαψαν να 

πληρώνουν οποιοδήποτε ποσό, κι οι τελευταίες ελπίδες κατέρρεαν μέρα με τη μέρα. Το 

ταχυδρομείο έφερνε μόνον λογαριασμούς που ‘ταν αδύνατο να πληρωθούν. Τα χρέη 

αυξανόντουσαν παντού και τα έσοδα είχαν σχεδόν μηδενιστεί. Ο Σεπτέμβρης ήταν η 

τελευταία φορά που πληρώθηκαν αυτούς τους υποτυπώδεις μισθούς τους. 

Όταν η Λέϊλα πρωτοσυστήθηκε στον Πέτρο πίσω στο 1998, τότε που ιδρύθηκε η 

Λότζινετ, κουβαλούσε ήδη ένα τραυματικό παρελθόν. Γεννήθηκε στη Βηρυττό, όπου και 

μεγάλωσε. Ήρθε στο Λονδίνο στην αρχή της εφηβείας της, σαν πρόσφυγας του εμφυλίου 

πολέμου που μόλις είχε ξεσπάσει, μαζί με την υπόλοιπη οικογένειά της. Ενώ είχε λάβει 

την αυστηρή ανατροφή μιας μουσουλμάνας, όταν ήρθε στην Αγγλία επηρρεάστηκε 

σημαντικά από την δυτική ελευθεριότητα και τον χαλαρότερο τρόπο ζωής, αν και φυσικά 

διατήρησε τη μουσουλμανική πίστη της. Σαν νεαρή κι όμορφη κοπέλλα, της άρεσε να 

φλερτάρει με γοητευτικούς νεαρούς που έλκονταν από τα ανατολίτικα θέλγητρά της, τα 

μακριά μαύρα μαλλιά της, τα μεγάλα μελιά μάτια της και τις πλούσιες καμπύλες της. 

Μπλέχτηκε μ’ όρεξη σε κανα – δυό ασήμαντες σχεσούλες, προσέχοντας να μην συνδεθεί 

και πολύ συναισθηματικά μ’ αυτούς τους περαστικούς τύπους, μέχρι που κίνησε επιτέλους 

το ενδιαφέρον στον πρίγκηπα των παιδικών παραμυθιών της, έναν πραγματικό 

Σαουδάραβα δευτεροκλασσάτο πρίγκηπα, ο οποίος είχε μια μακρινή συγγένεια με τη 

βασιλική οικογένεια της Σαουδικής Αραβίας και μια πολύ στενότερη σχέση με τον 

τεράστιο πλούτο πετροδολλαρίων αυτής της χώρας. Έκλεισε τα μάτια της κι αφέθηκε να 

παρασυρθεί από τις παθιάρικες εκφράσεις της αγάπης που της έκανε, κι από τον 

πολυτελέστατο τρόπο ζωής που μπορούσε να της προσφέρει ένας πραγματικός 
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δισεκατομμυριούχος. Δε δίστασε ούτε στιγμή να τον παντρευτεί όταν εκείνος της έκανε 

πρόταση και να πάει μαζί του στο Ριάντ, το 1996. 

Δυστυχώς γρήγορα συνειδητοποίησε πως στη Σαουδική Αραβία οι γυναίκες είναι 

κατώτερες απ’ τους άντρες στα πάντα. Ακόμα χειρότερα, ο πρίγκηπάς της υπέκυψε στην 

πίεση της οικογένειάς του, ξέχασε όλες τις προηγούμενες εκφράσεις αγάπης και στοργής, 

και την πέταξε σκαιότατα έξω από το γάμο τους όταν έμαθαν πως είναι στείρα. Όλα τα 

παραμυθένια όνειρά της για μια ευτυχισμένη και πλούσια ζωή τσαλαπατήθηκαν με τον πιο 

άσχημο τρόπο, κι επέστρεψε στους γονείς της ένα φυσικό και ψυχολογικό ράκος. Το 

τραύμα της ήταν ακόμα βαθύτερο με τη συνειδητοποίηση πως δεν θα μπορούσε ποτέ της 

να κάνει παιδιά. 

Για να βοηθήσει ο Χαλίντ την κόρη του να ξαναξεκινήσει τη ζωή της, της έδωσε 

εβδομήντα χιλιάδες λίρες κι απαίτησε να τη δεχτούν στη Λότζινετ σαν συνεταίρο, το 

1998. Κουβαλώντας σιωπηλά το τραύμα της, η Λέϊλα εκτελούσε τα καθήκοντά της μην 

επιθυμώντας τίποτα περισσότερο απ’ το να ηρεμήσει. Θαύμαζε τον Πέτρο για την 

ενεργητικότητα και τις ηγετικές ικανότητές του, κι άρχισε να ελκύεται κι από τα 

Μεσογειακά, αρρενωπά χαρακτηριστικά του, αλλά τα πρώτα χρόνια πίεζε τον εαυτό της 

να τα παραβλέψει. Είναι ένας παντρεμένος σ’ ευτυχισμένο γάμο, κι εσύ έχεις τραβήξει 

ήδη αρκετά! νουθετούσε τον εαυτό της. Θρηνούσε σιωπηρά την κακοτυχία της και 

προσπαθούσε να ξεπεράσει τη στεναχώρια της με το να αφιερώνει όλη την 

ενεργητικότητά της στη δουλειά της, αλλά μ’ ανάμεικτα αποτελέσματα. 

Όταν η Νικόλ αποφάσισε να παρατήσει τον Πέτρο, άφησε ανοιχτή την πόρτα στη 

Λέϊλα να του φανερώσει τα κρυφά αισθήματά της. Η Λέϊλα άρπαξε την ευκαιρία και δε 

δίστασε καθόλου να τον καλέσει στο διαμέρισμα και στο κρεβάτι της. Το νέο ζευγάρι 

παγίωσαν γρήγορα τη σχέση τους μέσα απ’ τον κοινό αγώνα τους και τις παθιασμένες 

ερωτικές συνευρέσεις τους, αλλά δεν μπορούσαν να επιλύσουν τα τεράστια οικονομικά 

προβλήματά τους. Οι απολαβές τους από την καταρρέουσα Λότζινετ μειώθηκαν στο 

ελάχιστο. Κάποιος έπρεπε να παρέμβει και πάλι για να τους σώσει. Η Λέϊλα αναγκάστηκε 

να ζητήσει ξανά τη βοήθεια του πατέρα της. 

Ευτυχώς, για την προσωπική τους διαβίωση, παρενέβη ο μπαμπάς Χαλίντ για να 

βοηθήσει την κατάσταση. Ο Χαλίντ, παρ’ όλο που ζούσε πολλές δεκαετίες στην Αγγλία, 

είχε κρατήσει αμόλυντες τις πεποιθήσεις για την οικογενειακή συνοχή κι 

αλληλοϋποστήριξη που του ‘μαθαν οι δικοί του γονείς στο χωριό που μεγάλωσε, στα 

βουνά του Λιβάνου. Ενώ οι Εγγλέζοι αφήνουν τα παιδιά τους να φύγουν απ’ το σπίτι και 

ν’ ανοίξουν μόνα τους τα φτερά τους απ’ τα δεκαοχτώ χρόνια τους, και μερικές φορές 

αδιαφορούν για την τύχη και για τις δυσκολίες που ίσως να βρούν παρακάτω, ο Χαλίντ 

θεωρούσε αυτονόητο πως πρέπει να στηρίξει την πληγωμένη κόρη του όσο περισσότερο 

μπορούσε, μέχρι να ορθοποδήσει. 
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Με τον Πέτρο ήταν αντίπαλοι στο πρώτο ξεκίνημα της Λότζινετ, πίσω στο 98, τα 

τσούγκρισαν για το ποιός θα ‘χει τα πρωτεία στη νεοσύστατη εταιρία. Όταν τα πράγματα 

άρχισαν να πηγαίνουν καλά, ο Χαλίντ ηρέμησε, εκτίμησε τον Πέτρο, την ενεργητικότητα 

και τη διορατικότητά του, που απέφεραν μέσα σε δύο μόλις χρόνια και τόσο εύκολα πολύ 

περισσότερα εκατομμύρια λίρες απ’ όσα είχε καταφέρει ο ίδιος να δημιουργήσει, 

κοπιάζοντας μιαν ολόκληρη ζωή. Βέβαια, τα δεκάδες εκατομμύρια λίρες της περιουσίας 

του Πέτρου ήταν μόνο στα χαρτιά, στον αέρα, σε μετοχές της Λότζινετ που δεν 

μπορούσαν να τις κάνουν τίποτα προτού βγούν στο χρηματιστήριο, ενώ τα λίγα 

αυθεντικά εκατομμύρια του Χαλίντ ήταν σε μετρητά στην τράπεζα, κι επενδυμένα σ’ 

ακίνητα σε προσεκτικά επιλεγμένες περιοχές του Λονδίνου. Όμως, την εποχή της 

τρέλλας, κανείς δεν έδινε σημασία σε τέτοιες “λεπτομέρειες”. 

Ταυτόχρονα, σαν συνεταίροι πλέον, η ανάγκη και το κοινό συμφέρον τους έκαναν 

φίλους. Ο Χαλίντ καλούσε επανειλημένα τον Πέτρο με τη Νικόλ να φάνε και να 

σχεδιάσουν τη στρατηγική τους με ησυχία, στο πλούσιο σπιτικό του, κοντά στο 

διαμέρισμα της κόρης του. Ο Πέτρος ήταν μεν η ατμομηχανή που πήγαινε μπροστά τη 

Λότζινετ, αλλά ο Χαλίντ ήταν ουσιαστικά το γερό θεμέλιο πάνω στο οποίο στηριζόταν η 

μετεωρική πρόοδός τους, αυτός που ‘χε όλες τις σωστές διασυνδέσεις. 

Όταν έσκασε η φούσκα κι η Λότζινετ πήρε την κάτω βόλτα, ο Χαλίντ ήταν απ’ τους 

πρώτους που κατάλαβε το τεράστιο λάθος που ‘κανε να επενδύσει τόσα λεφτά και την 

προσπάθεια της κόρης του σε μια μαύρη τρύπα. Από τύψεις, και για να βοηθήσει το παιδί 

του, έκανε ό,τι μπορούσε για να τους βοηθήσει, μήπως κατάφερναν να περισώσουν 

τίποτα. 

Τη Νικόλ ποτέ δεν την είχε δεί με καλό μάτι. Την αντιμετώπισε με την ίδια 

επιφυλακτικότητα που οι ξένοι μετανάστες αντιμετωπίζουν τους γηγενείς λευκούς 

Εγγλέζους, αυτή την εγγενή αντιπάθεια που προκαλεί η αίσθηση πως ανήκουν σε μια 

μειονότητα, κι η προσπάθεια να επιβιώσουν σε μια ξένη χώρα, έστω κι αν η Βρεταννία 

είναι μια απ’ τις πιο ανεκτικές χώρες στην ενσωμάτωση των μεταναστών. Από μέσα του 

χάρηκε όταν η Νικόλ παράτησε το φίλο του τον Πέτρο, επιβεβαιώθηκε η αντιπάθειά του γι 

αυτή την ψυχρή, ψηλομύτα Εγγλέζα. 

Τώρα βέβαια, αν τον ρωτούσαμε αν συμφωνούσε που η κόρη του πήρε τον Πέτρο 

στην προστασία της και στο κρεβάτι της τόσο γρήγορα, και χωρίς στεφάνι, βαθιά μέσα 

του η συντηρητική Αραβική ανατροφή του τον έκανε ν’ αντιδρά. Έχοντας όμως εκτεθεί 

πολλές δεκαετίες στη δυτική ανεκτικότητα, και καθώς η κόρη του έβγαινε βαριά 

πληγωμένη από ένα άσχημο διαζύγιο, πλησιάζοντας τα τριανταπέντε της και, το χειρότερο 

των χειροτέρων, χωρίς να μπορεί να κάνει παιδιά, κατάπιε τις ενδόμυχες αντιρρήσεις του 

κι αποφάσισε να καλοδεχτεί τον καινούργιο Έλληνα υποψήφιο γαμπρό που η μοίρα έφερε 

ως την πόρτα του, μήπως ο Αλλάχ φάνηκε τελικά σπλαχνικός κι έφερε στη λαβωμένη 

κόρη του ένα γαμπρό που δε δείχνει να νοιάζεται για το κουσούρι της, έστω κι αν είναι 
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από άλλη θρησκεία. Γνωρίζοντας τη δύσκολη οικονομική κατάστασή τους, χωρίς δεύτερη 

σκέψη γύρισε στ’ όνομα της Λέϊλα τα νοίκια από τέσσερα διαμερίσματα που ‘χε σε 

κεντρικά σημεία στο Λονδίνο, για να ορθοποδήσουν. Επιπλέον της βρήκε και μια δουλειά 

γραμματέως στο δικηγορικό γραφείο του κυρίου Τζέρεμυ, που ‘ταν ένας παλιός 

οικογενειακός φίλος, ώστε να μπορούν κι από κεί να συμπληρώνουν το εισόδημά τους. 

Αυτά τα χρήματα τους γλίτωσαν. Μέχρι το τέλος του Νοέμβρη του 2000, οι 

επενδυτές αποφάσισαν πως δεν πάει άλλο, και κήρυξαν πτώχευση. Ο Πέτρος έμεινε στον 

άσσο, χωρίς δουλειά, χωρίς σπίτι, χωρίς τίποτα να τον δένει μ’ αυτή τη χώρα που ξαφνικά 

του φάντασε τόσο ξένη, μ’ όλη την περιουσία του να ‘χει εξανεμιστεί σ’ αυτή την άκαρπη 

προσπάθεια. Όσο αισιόδοξος κι αν ήταν παλιότερα, δεν ήταν και τυφλός. Δεν μπορούσε ν’ 

αγνοήσει την αμείλικτη πραγματικότητα ότι απέτυχε, έχασε. Απελπισμένος, σκέφτηκε να 

τα παρατήσει όλα και να γυρίσει πίσω στην Ελλάδα, για να ζητήσει βοήθεια απ’ τη μάνα 

και την αδερφή του και να δοκιμάσει να ξεκινήσει απ’ την αρχή. 

Η Λέϊλα τον σταμάτησε. Του ζήτησε να μείνει κοντά της όσο θέλει, κι ανέλαβε να 

τον ταΐζει και να τον ποτίζει απ’ το βοήθημα του πατέρα της. Αφού είχε χάσει κι αυτή τα 

πάντα στη ζωή της, δεν μπορούσε ν’ αφήσει να την εγκαταλείψει και ο καινούργιος 

εραστής της. Εάν έμενε ολομόναχη στο μεγάλο, αδειανό διαμέρισμά της, θα κατέρρεε 

μέσ’ την κατάθλιψη και την απόγνωση. Τις πρώτες βδομάδες του κοινού ανηλεούς αγώνα 

του ζευγαριού, και λόγω του ισχυρού σεξουαλικού και συναισθηματικού δεσίματός τους, 

σταδιακά ανέπτυξε πραγματικά αισθήματα στοργής κι αγάπης για εκείνον. Ένιωθε μεγάλη 

σεξουαλική έλξη για τον Πέτρο, κι ευχαριστιόταν πάρα πολύ τις παθιασμένες ερωτικές 

συνευρέσεις τους, καταφέρνοντας να φθάνει σε δυνατούς οργασμούς σχεδόν κάθε φορά. 

Από οργασμό σε οργασμό, σιγά – σιγά έσπασε κι άνοιξε τον εσωτερικό κόσμο της, και μια 

μέρα συνειδητοποίησε πως είχε πέσει στον έρωτα του πεσμένου πολεμιστή της. Δεν 

άντεχε πλέον να τον αφήσει να φύγει. Θα φρόντιζε τις πληγές του και θα τον βοηθούσε 

να ξανασταθεί στα πόδια του. Εφόσον δεν μπορούσε να φροντίσει ένα δικό της παιδί, 

επένδυσε τα μητρικά αισθήματά της για να γιατρέψει τις πληγές του αγαπημένου της. 

Επιπλέον, πιο πολύ κι απ’ τον έρωτα που ‘νιωθε, πιο πολύ κι απ’ τη σεξουαλική έλξη 

της για τον Πέτρο, και πιο πολυ κι απ’ τα μητρικά αισθήματά της, το κυρίαρχο κίνητρό της 

ήταν ένας μεγάλος πανικός. Πριν απ’ τον αποτυχημένο γάμο της, ήταν μια ενεργητική, 

νέα γυναίκα, με μεγάλη αυτοπεποίθηση, που την ικανοποιούσε να βλέπει πόσο πολύ 

τραβούσε τους άντρες γύρω της, οι οποίοι ανταγωνίζονταν σκληρά για να κερδίσουν την 

εύνοιά της. Έπαιζε τα ερωτικά παιχνίδια της με αξιοπρεπή αλλά κι ευχάριστο τρόπο, 

εκπέμποντας μιαν αίσθηση ηρεμίας, σιγουριάς κι αυτοπεποίθησης, περιμένοντας 

υπομονετικά τον “κύριο Σωστό” να εμφανιστεί στη ζωή της, τον πρίγκηπα που θα την 

οδηγούσε σε μια ονειρική ζωή. 

Όλη αυτή η αυτοπεποίθηση κι η άνεση ‘φαγαν τα μούτρα τους στη Γη, μετά τη 

δραματική αποτυχία του γάμου της και την αποκάλυψη της αναπηρίας της. Σε κατάσταση 
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πανικού συνειδητοποίησε πως, στα καλύτερα χρόνια της, δεν ήταν πλέον σε θέση να 

σιγουρέψει μια μακροπρόθεσμη δέσμευση απ’ τους περισσότερους άντρες της ίδιας 

ηλικίας, οι οποίοι πλέον θα την προσπερνούσαν, ψάχνοντας για νύφες που θα τους 

έκαναν παιδιά για να χτίσουν οικογένειες. Άρχισε να την κατατρέχει η προοπτική να 

γεράσει μόνη, χωρίς αγάπη και χωρίς σύντροφο στο πλευρό της. Ξαφνικά, το σύνολο των 

“διαθέσιμων ανδρών” συρρικνώθηκε σε μόνον όσους είτε ισχυριζόντουσαν πως δεν 

ήθελαν παιδιά στη ζωή τους, είτε σ’ εκείνους που είχαν ήδη δημιουργήσει νέες 

οικογένειες αλλά είχαν πάρει διαζύγιο. Κρεμάστηκε πάνω στον Πέτρο, καθώς εκείνος 

πάντα έδειχνε αδιαφορία στην προοπτική του να κάνει παιδιά, και στην πράξη είχε 

αποφύγει να γίνει γονιός στον προηγούμενο γάμο του. Αν τα ψάξουμε όλα από πάνω κι 

από κάτω, ίσως ο Πέτρος να ‘ναι πράγματι ο Άνθρωπός Μου, υπολόγισε η Λέϊλα. Τον 

παρακάλεσε να μείνει στο πλευρό της και δέχτηκε με χαρά να τον συντηρεί απ’ το 

βοήθημα του πατέρα της. 

Ο Πέτρος δέχτηκε να μείνει κοντά της κυρίως επειδή, στην απελπιστική κατάστασή 

του, χρειαζόταν οποιουδήποτε είδους βοήθεια μπορούσε να του προσφερθεί. Φυσικά, τον 

έλκυε κι εκείνον η υπέροχη ομορφιά αυτής της εντυπωσιακής μελαχροινής, και χαιρόταν 

με την ψυχή του το σεξ που ‘καναν μαζί. Εντούτοις, σ’ αυτό τ’ απαίσιο σημείο στο ταξίδι 

της ζωής του, τον συνέθλιβαν πολύ μεγαλύτερες έγνοιες απ’ τα ερωτικά του. Ένιωθε σαν 

πληγωμένο αγρίμι, χωρίς δουλειά και χωρίς άλλη απασχόληση, κλεισμένος σ’ εκείνο το 

διαμέρισμα στη μέση του μαύρου χειμώνα. Πότε έπεφτε σε κατάθλιψη, και πότε ξεσπούσε 

σ’ αναίτιους θυμούς. Η ζωή του είχε καταστραφεί, ο άγριος αγώνας του δεν είχε οδηγήσει 

πουθενά. Τριγυρνούσε αγριεμένος από δωμάτιο σε δωμάτιο και δεν είχε που να ξεσπάσει 

το θυμό του. Μέσ’ το Λονδρέζικο διαμέρισμα πνιγόταν, κι έξω έκανε ψόφο. 

Τακτικά δεν άντεχε άλλο. Κουκουλωνόταν με το βαρύ παλτό του κι έβγαινε έξω, να 

περπατήσει με τις ώρες μεσ’ την εκνευριστική βροχή. Έψαχνε να βρεί το νήμα της παλιάς 

αισιοδοξίας του και το κουράγιο να ξαναξεκινήσει. Κοίταξε γύρω σου, έλεγε στον εαυτό 

του, είναι μια δυνατότητα που δεν θα την έχεις για πάντα. Παρακαλούσε την Ομορφιά της 

Ζωής να ξαναξεμυτήσει απ’ τη γωνιά του δρόμου, αλλά ο άγριος, γκρίζος χειμώνας του 

την έκρυβε πίσω απ’ τα σύννεφα. Τουλάχιστον, ο κρύος αέρας τον συνέφερνε λιγάκι και 

του ‘διωχνε τις μαύρες σκέψεις. Αλλά όταν ξύλιαζε για τα καλά κι αποφάσιζε να 

επιστρέψει στη ζεστασιά του σπιτιού, ένιωθε πως οι τοίχοι έπεφταν να τον πλακώσουν. 

Τι δουλειά είχε αυτός ο περήφανος αγωνιστής, αυτός που πριν λίγους μήνες είχε μια 

περιουσία τριάντα εκατομμυρίων λιρών, κι όλοι τον θαύμαζαν και τον σέβονταν για τη 

διορατικότητα και την καπατσοσύνη του, να ‘χει καταντήσει να ζεί εξαρτημένος απ’ την 

ελεημοσύνη μιας ξένης γυναίκας και του πατέρα της, σ’ ένα ξένο σπίτι, σε μια ξένη χώρα, 

μέσ’ το μαύρο κρύο και στην υγρασία, και να μην έχει δικά του χρήματα ούτε για ν’ 

αγοράσει μιαν εφημερίδα; Όλη η λαμπρή καρριέρα του ήταν αχρηστευμένη, όλα τα 

όνειρά του ποδοπατημένα, κι έπρεπε τώρα στα σαράντα του να ξαναξεκινήσει απ’ την 
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αρχή μια νέα καρριέρα, ξανά σαν υπάλληλος σε κάποια καινούργια δουλειά που ‘πρεπε να 

ψάξει να βρεί, μέσ’ τη μαύρη κρίση. Πόσο χαμηλά έπρεπε να ρίξει ακόμα την αξιοπρέπειά 

του κι από που να πιαστεί για να ξαναξεκινήσει; Πότε θα φανεί ένα ελάχιστο φωτάκι στην 

άκρη του τούνελ; 

Ευτυχώς, μέσ’ τη μαύρη θύελλα βρέθηκε τουλάχιστον ένας καλός άγγελος για να 

τον περιθάλψει και να τον φροντίσει. Τ’ ανατολίτικο, γυναικείο ένστικτο της Λέϊλα 

λειτούργησε άψογα. Υποχώρησε μπροστά του, απορρόφησε απαλά τους θυμούς και τις 

εξάρσεις του, γλύκανε τον πόνο του, τον παρακινούσε να βγεί απ’ την κατάθλιψη. 

Εξαφάνισε απ’ το σπίτι της τα βαριά ποτά, δεν τον άφηνε σχεδόν ποτέ μόνο του στις 

βασανιστικές σκέψεις του, όσο κι αν έπρεπε να υπομείνει τα ξεσπάσματά του. Σιγά – σιγά 

τον συνέφερε, τον επανόρθωσε. Του ξανάδωσε την άκρη απ’ το νήμα που ‘ψαχνε. Ο 

έρωτάς της του ξαναφανέρωσε την ομορφιά που ‘χε χαθεί απ’ τη ζωή του. Η αποστολή 

της ήταν το δικό της βάλσαμο, αυτό που απάλυνε τις δικές της πληγές απ’ το διαζύγιο. 

Αν κι ο Πέτρος δεν είχε ερωτευτεί τη Λέϊλα με την ίδια ένταση όπως εκείνη, 

εντούτοις της ήταν βαθιά ευγνώμων για την πολύτιμη υποστήριξή της. Χτυπημένος 

άσχημα απ’ τις ατυχίες του, για λίγο έγειρε πάνω της και παραδόθηκε πλήρως στα 

στοργικά χέρια της. Την άφησε να καθοδηγεί ολόκληρη τη ζωή του, ενώ προσπαθούσε ν’ 

ανακάμψει και να ξαναβρεί την παλιά δύναμη και αντοχή του. Για μερικούς βάρβαρους, 

χειμωνιάτικους μήνες, η Λέϊλα ήταν ο μόνος φωτεινός φάρος στη ζωή του, το μόνο 

σωσίβιό του. Εκτιμούσε πάρα πολύ την προσφορά της. 

Στις αρχές του 2001 ο Πέτρος, παρακινημένος απ’ τη Λέϊλα, άρχισε λίγο – λίγο να 

ξεπερνάει την κατάθλιψή του και να κινείται προς τα έξω, να ψάχνει για καινούργια 

δουλειά. Η εποχή ήταν η χειρότερη δυνατή, με χιλιάδες άνεργους που ‘ταν πρώην 

ακριβοπληρωμένα στελέχη της Πληροφορικής ν’ ανταγωνίζονται άγρια για τις ελάχιστες 

νέες θέσεις εργασίας. Ευτυχώς, ο Πέτρος ήταν σε κάπως καλύτερη μοίρα απ’ τους 

υπόλοιπους, επειδή ήταν επίσης εξαιρετικά έμπειρος σε θέματα διοικητικά κι οργανωτικά. 

Άρχισε να βρίσκει λίγες περιστασιακές δουλίτσες από παλιούς γνωστούς και φίλους σαν 

“Σύμβουλος Επιχειρήσεων”. 

Ώσπου, το Μάη του 2001, ήρθε επιτέλους η καλή πρόταση: Η Νοβιασόφτ 

Ινφορμάτικς έψαχνε έμπιστους εξωτερικούς συνεργάτες για να τους αναθέσει το έργο της 

Μανίλας. Οι παλιοί φίλοι του στην εταιρία, οι οποίοι τώρα είχαν γίνει σημαίνοντα στελέχη, 

είχαν εκτιμήσει και θυμόντουσαν την οργανωτικότητα και τ’ άλλα προσόντα του, κι 

αποφάσισαν στα γρήγορα να του αναθέσουν τη γενική επίβλεψη του έργου. Ο ίδιος ο 

Σών, ο Σκωτσέζος παλιόφιλος που τώρα συνεργάζεται καθημερινά με τον Πέτρο απ’ τη 

Νέα Υόρκη, παλιά ήταν υφιστάμενός του στο γραφείο της Νοβιασόφτ στο Λονδίνο. 

Η αποστολή στη Μανίλα προβλεπόταν να κρατήσει τουλάχιστον έξη, ίσως κι οκτώ 

μήνες. Η Μανίλα ήταν ένα πάρα πολύ μακρινό μέρος, και για την Λέϊλα, και για την κυρα 

Χριστίνα, όμως τα λεφτά ήταν πολύ καλά και τα χρειαζόταν οπωσδήποτε για να 
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ορθοποδήσει. Έτσι, με βαρειά καρδιά πακετάρισε τα πράγματά του και στα μέσα του 

Ιούνη πήρε τ’ αεροπλάνο για τη δεκατετράωρη πτήση. 

**** (ο Πέτρος στη Μανίλα στις αρχές Σεπτέμβρη 2001) **** 

Νάτος λοιπόν αραγμένος στο μικρό σαλονάκι του, στο ράθυμο Κυριακάτικο 

απόγευμά του, με το ουΐσκυ του στο χέρι, αφημένος στο νανούρισμα της τηλεόρασης που 

παίζει ένα χαζό τηλεπαιχνίδι, ν’ αγωνιά πότε θα φτάσει η ώρα 7 τ’ απόγευμα για να 

παιχτεί κι η δικιά του έκπληξη, με την ανθοδέσμη που ‘χει παραγγείλει για τη Λέϊλα εκεί 

πέρα, στο μακρινό Λονδίνο. Ανοίγει τον υπολογιστή του κι ετοιμάζει ένα email γεμάτο 

γλυκόλογα κι ευχαριστίες για το δώρο της, αλλά δεν το στέλνει ακόμα. Δεν θέλει να ‘ρθει 

σ’ επαφή μαζί της προτού φτάσει στα χέρια της η δικιά του έκπληξη. 

Χάνεται πλήττοντας στην ηρεμία του μοναχικού διαμερίσματος που τον κρατάει 

φυλακισμένο μέσα. Έξω, ο ανελέητος ήλιος μεσουρανεί, του απαγορεύει ν’ αφήσει την 

προστασία του αιρκοντίσιον. Τέτοιες ώρες ηρεμίας κι ενδοσκόπησης τον κάνουν ν’ 

αγανακτεί με τη μοίρα του, να προβληματίζεται όταν σκέφτεται τις ανάποδες στροφές που 

‘χει πάρει το μακρύ ταξίδι της ζωής του. Κλείνει τα σαράντα, και τι έχει πετύχει; Τίποτα! 

Μια τρύπα στο νερό. Παλιότερα, όταν ήταν φοιτητής, οραματιζόταν ουτοπικές κοινωνίες, 

κοινόβια αυτο-οργάνωσης, μια ζωή που θα κυλούσε μέσ’ την τέχνη, στην ομορφιά και 

στην ποίηση. Πιο πρόσφατα, οραματιζόταν ν’ αλλάξει τον κόσμο μ’ άλλο τρόπο, να φέρει 

μια νέα πραγματικότητα στην τεχνολογία και στην οικονομία. Κύλησε η ζωή του, 

κουτρουβάλησε δεξιά κι αριστερά, και ποιό ήταν τ’ αποτέλεσμα; Τίποτα, όλα 

κατεστραμμένα, όλα τα όνειρά του διαλυμένα, όλες οι οικονομίες του εξανεμισμένες στο 

κυνήγι μιας χίμαιρας. 

Τα φιλαράκια του στην Ελλάδα, οι παλιοί αναρχο-αυτόνομοι φίλοι του απ’ το 

κοινόβιο της Κυψέλης, που χώθηκαν μέσ’ τα πράγματα όταν άλλαξε η κυβέρνηση, απ’ τα 

δύο δικά του εκατομμύρια δραχμές έβγαλαν τριάντα, και την κοπάνησαν προτού σκάσει η 

φούσκα. Αυτός, για μια στιγμή, βρέθηκε με τριάντα εκατομμύρια λίρες, σε μετοχές, σ’ 

αέρα κοπανιστό, αλλά δεν πρόλαβε να την κοπανήσει με το μετρητό όπως τα φιλαράκια. 

Έσκασε η φούσκα, κι έχασε και τα δύο εκατομμύρια δραχμές, και το κτήμα στο χωριό, και 

το σπίτι του στο Γκίλφορντ, και τη γυναίκα του, και τ’ αβγά και τα πασχάλια. Βρέθηκε 

ξαφνικά χωρίς δουλειά και χωρίς καρριέρα, να ζητιανεύει την κάθε παλιοεταιρία για να 

του δώσει λίγα ψίχουλα και να τον στέλνει στην άκρη του κόσμου, φυλακισμένο μέσα σ’ 

αυτούς τους τέσσερεις τοίχους, να μην τολμάει να ξεμυτίσει και να μην τολμάει να 

τηλεφωνήσει στους αγαπημένους του, και να πρέπει να υπομένει αυτά τ’ άθλια 

τηλεπαιχνίδια της ντροπής στην τηλεόραση, σε μια γλώσσα που δεν καταλαβαίνει. 

Το μόνο φωτεινό σημάδι στο μαύρο φόντο είναι η πληγωμένη φιλενάδα του, που 

‘χει κρεμαστεί πάνω του για να τον στηρίξει και να στηριχτεί. Ξέρει καλά, νιώθει την 

αγωνία της μήπως στο τέλος την παρατήσει κι αυτός επειδή είναι στείρα, μήπως όλους 

αυτούς τους μήνες ξεμοναχιασμένος στη μακρινή Μανίλα μπλέξει με καμμιά μικρούλα, 



Πάνος Νομικός  Μοιραία Μάτια Τόμος Ι: Το μυστήριο και το ταξίδι 43 

ντελικάτη Φιλιππινεζούλα και την αφήσει στην αβάσταχτη μοναξιά της. Τα νιώθει και τα 

συμμερίζεται, της επαναλαμβάνει συνέχεια πως την αγαπάει, προσπαθεί να την 

καθησυχάσει, αλλά βαθιά μέσα του δεν ξέρει τι ακριβώς θέλει τελικά. Προβληματίζεται. 

Στα σαράντα του, είναι η τελευταία ευκαιρία του να κάνει οικογένεια, να κάνει 

παιδιά. Μέχρι τώρα δεν το ‘χε σκεφτεί ποτέ, δεν τον απασχόλησε η ιδέα, ήταν 

απορροφημένος απ’ τα μεγάλα επαγγελματικά όνειρά του. Τώρα που τα όνειρα πέθαναν, 

τώρα ξαφνικά συνειδητοποίησε πως άφησε ανεξερεύνητο ένα κομμάτι του εαυτού του 

που ίσως και να τον συνάρπαζε, ίσως να του ‘δινε μια καινούργια αποστολή: την ευθύνη 

και την απόλαυση να μεγαλώσει ένα παιδί. Κι αυτό, είναι κάτι που δεν μπορεί να το κάνει 

με τη Λέϊλα... 

Ξαναθάβει τις περίεργες σκέψεις μέσα του. Τι μ’ έπιασε τώρα ξαφνικά; 

αναρρωτιέται. Αντί να ευχαριστεί την τύχη του που βρέθηκε μια σπλαχνική καρδιά να τον 

περιθάλψει μέσ’ την άγρια θύελλα, να τον συγκρατήσει και να μην καταλήξει άφραγκος 

και κατεστραμμένος, παρέα με τους άστεγους στο Στράντ, που περνάνε τις νύχτες τους 

μέσα σε χαρτόκουτες προσπαθώντας να προφυλαχτούν απ’ τον ανελέητο βοριά τις άγριες 

χειμωνιάτικες νύχτες, κουβαριασμένοι στις εσοχές στις εισόδους των πολυτελών 

καταστημάτων, αντί να ‘ναι ευγνώμων, κάθεται και ψειρολογεί το γεγονός πως, η γυναίκα 

που της χρωστάει την επιβίωσή του, έχει ένα πρόβλημα που ποτέ μέχρι τώρα δεν είχε 

σκεφτεί ότι θα τον απασχολούσε. Μην είσαι άπληστος, νουθετεί τον εαυτό του, μη ζητάς 

περισσότερα απ’ όσα δικαιούσαι, κάτω απ’ τις περιστάσεις. Αν η Λέϊλα δεν ήταν στείρα, 

τώρα θα ‘χε κάνει τρία – τέσσερα παιδιά στο Σαουδάραβά της, κι ο Πέτρος θα ‘χε 

καταλήξει στο Στράντ. Η στειρότητά της του ‘κανε τελικά καλό, και κάθε άλλη σκέψη 

είναι καθαρή πλεονεξία. Ξαναθάβει μέσα του τις παραξενιές που γεννάει η απομόνωσή 

του. 

Έξω ο ήλιος χάνεται σ’ ένα μουντό δειλινό μέσ’ την υγρασία, πίσω απ’ τον ορίζοντα, 

στα θολά νερά του Κόλπου της Μανίλας. Η θερμοκρασία κατεβαίνει λίγο, κι οι 

Φιλιππινέζοι ξαναβγαίνουν για τη βραδινή τσάρκα τους, ξαναγεμίζουν τα πάρκα, τις 

πλατείες και την παραλία με τις φοινικιές και το μεγάλο λούνα-παρκ στη Σταρ Σίτυ. Η 

ατμόσφαιρα γίνεται χαρούμενη, γιορτινή, με πρόσωπα γελαστά, μ’ ανάλαφρα, ντελικάτα 

κορίτσια, με το λεπτό, ασιατικό κορμάκι και την αέρινη περπατησιά, μ’ αγόρια σε κεφάτες 

παρέες που τις φλερτάρουν γελώντας. Η μουσική ξεχύνεται στην ατμόσφαιρα απ’ τα 

χιλιάδες μπαράκια, εστιατόρια, μαγαζάκια, κι απ’ τους μικροπωλητές στα πεζοδρόμια που 

πουλάνε απ’ τα καροτσάκια τους παγωτά, καλαμπόκι, καρύδες και μάνγκο. Η ξεγνοιασιά 

που πλανιέται στον αέρα θα ‘δινε την ψευδαίσθηση ενός τροπικού παραδείσου, αν 

σταματούσε στα πολυτελή ξενοδοχεία της παραλιακής ζώνης κι αγνοούσε τις 

τσιγκοπαράγκες που στοιβάζονται η μια πάνω στην άλλη λίγα στενά πιο μέσα, με τα 

χιλιάδες ξυπόλητα, βρώμικα παιδιά και τις μανάδες που δεν έχουν άλλο τρόπο και χώρο 
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να λούσουν τα μαύρα μαλλιά τους παρά μόνον με μπουγέλα στη μέση του δρόμου, για να 

καθαρίσουν και να ομορφύνουν λίγο για τον Κυριακάτικο περίπατο. 

Μακριά απ’ τη μαύρη μιζέρια κι απομονωμένοι στον προνομιούχο κόσμο τους, ο 

Πέτρος κι η Λέϊλα βάζουν φωτιά στα κινητά τους δέκα λεπτά μετά τις 7 τ’ απόγευμα, 

καθώς ανταλλάσουν με μηνύματα τις ευχαριστίες τους για την αμοιβαία έκπληξη και τα 

γλυκόλογά τους. Δίνουν ψηφιακό ραντεβού στο Ίντερνετ και στο Instant Messaging. Ο 

Πέτρος ξανανοίγει το λάπτοπ, ρίχνει να φύγει το email που ‘χει ετοιμάσει από ώρα, κι 

ανοίγει το Messenger. Σε λίγο, το κίτρινο γελαστό προσωπάκι που συμβολίζει τη Λέϊλα 

φωτίζεται, σινιάλο πως μπήκε κι αυτή στο διαδίκτυο. Αλλάζουν κι άλλες ευχές, τα 

πληκτρολόγια παίρνουν φωτιά. Λένε για το πως ετοίμασαν ο καθένας τη δική του 

έκπληξη, κι ο Πέτρος την ενημερώνει πως της έστειλε το email που ‘χε ετοιμάσει από 

νωρίτερα. «Ναί το ‘λαβα» του γράφει σε λίγο η Λέϊλα και διακόπτει τη συνομιλία τους για 

να το διαβάσει και ν’ απαντήσει. Ο Πέτρος εκμεταλλεύεται το διάλειμμα για να ελέγξει το 

δικό του email. 

Το φακελλάκι αναβοσβήνει, κι ένα – ένα τα μηνύματα που τον περιμένουν 

εμφανίζονται στην άσπρη οθόνη καθώς κατεβαίνουν αργά μέσα απ’ την τηλεφωνική 

γραμμή. Ένα σωρό σπάμ, πουλάνε μπούρδες, προγράμματα, πορνό, απάτες, και ξαφνικά 

αναπηδά: Κι άλλο μήνυμα απ’ την “Κεργκουελέν”: 

«Σ’ είδα χτές βράδυ. Λοιπόν ναί, είσαι έτσι όπως σε φαντάστηκα. Είσαι κι ήρεμος. 

Μπορεί να ξέρεις. 

Δεν σου μίλησα ακόμα. Δεν ένιωθα έτοιμη. Συγγνώμη. Θα δώ... 

Βέβαια δεν ξέρεις ποιά είμαι. Καταλαβαίνω, παραξενεύεσαι. Δεν θέλω να σου πώ 

από μακριά. Μπορώ να σε συναντήσω; Να σου εξηγήσω; 

Σε ψάχνω πολύ καιρό. Σ’ έψαξα στην Αθήνα, σ’ έψαξα και στο Λονδίνο. Σ’ 

ακολούθησα ως εδώ κάτω. Καταλαβαίνεις, έχω ανάγκη να σε δώ. 

Έχω να σου πώ πολλά. Εύχομαι να με δεχτείς. Αλλά φοβάμαι. 

Τέλος πάντων, θα ‘μαι εδώ λίγες μέρες ακόμα. Θα επικοινωνήσω ξανά. Ελπίζω να με 

δεχτείς. Σου χαρίζω και τη φωτογραφία σου. Ωραίος είσαι. Γλύκας.» 

Υπάρχει κι ένα επισυναπτόμενο αρχείο. Είναι jpeg, δηλαδή αρχείο εικόνας. Ο Πέτρος 

φοβάται να την ανοίξει, φοβάται μήπως είναι κανένας κρυμμένος ιός. Βάζει το 

αντιγριππικό να την τσεκάρει. Το πρόγραμμα του απαντάει πως η φωτογραφία είναι 

καθαρή, δεν κουβαλάει ιούς. Διστακτικά, πατάει το ποντίκι πάνω της και την ανοίγει. 

Αναπηδάει απ’ την έκπληξη! Στη φωτογραφία εμφανίζεται ο ίδιος κι η παρέα του 

χθες το βράδυ, στο μπάρ. Ο Πέτρος, ήρεμος, κρατάει το ουΐσκυ στο χέρι του και κοιτάει 

αόριστα μπροστά, απορροφημένος στις σκέψεις του. Γύρω οι άντρες της παρέας του 

γελάνε, κάποιοι έχουν αγκαλιάσει τις μορφονιές. Τώρα θυμάται! Ήταν τα φλας χθες το 

βράδυ, την ώρα του μεγάλου κεφιού! Τότε δεν έδωσε σημασία. Όμως αυτόν 
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φωτογράφιζαν! Τρελλαίνεται απ’ την αγωνία. Ποιός τον παρακολουθεί; Ποιός τον έχει 

βάλει στόχο; 

Ο υπολογιστής του κουδουνίζει και τον ξαναταράζει. Λάθος ανησυχία. Αυτή τη 

φορά, είναι μόνον η Λέϊλα που επέστρεψε στο Messenger για να συνεχίσει την ψηφιακή 

συνομιλία τους. Κατατρομαγμένος, της εξηγεί όλη την ιστορία μ’ αυτά τα περίεργα 

μηνύματα, πρώτα στο κινητό του, μετά τα δύο emails. Της τα στέλνει για να τα δεί κι 

αυτή, να πεί τη γνώμη της. Μια κακοφωνία ξαφνικών συναγερμών αρχίζει να κουδουνίζει 

μέσ’ το μυαλό της. Δεν ξέρει τι να πεί. Μήπως είναι κάποια παλιά αγάπη του; Μήπως η 

Νικόλ; Όμως, ποιά είναι αυτή που τον έχει ακολουθήσει ως τη Μανίλα; Μήπως θα 

προσπαθήσει να τον απομακρύνει από μένα; 

Από την άλλη, ο Πέτρος έχει σχετικά παρόμοιες, αλλά και λίγο διαφορετικές 

ανησυχίες. Μήπως είναι κόλπο από καμμιά Φιλιππινέζικη συμμορία; Μήπως είναι παγίδα 

από κάποιον απ’ τους απλήρωτους πιστωτές της Λότζινετ, που με ψάχνει για να με 

απειλήσει και να ζητήσει τα λεφτά του πίσω; Όλες οι ανησυχητικές πιθανότητες περνάνε 

απ’ το μυαλά και των δυό τους. 

Ο Πέτρος ψάχνει στο κινητό του το χτεσινό μήνυμα απ’ το Ελληνικό νούμερο, και 

για πρώτη φορά απαντάει με μήνυμα: «Ποιός είναι τέλος πάντων, και τι παιχνίδι είναι 

αυτό με τα email και τη φωτογραφία; Γιατί με παρακολουθείτε; Είναι απαράδεκτο!» 

Το Ελληνικό νούμερο απαντάει σε λίγο: «Μην ανησυχείς, δεν υπάρχει τίποτα κακό. 

Συγγνώμη για την αναστάτωση. Θα σου πώ περισσότερα σε λίγο στο email σου.» 

Πράγματι, σε δέκα λεπτά, άλλο ένα μήνυμα έρχεται στο email απ’ την Κεργκουελέν: 

«Συγγνώμη αν σ’ ανησύχησα. Πίστεψέ με, δεν θέλω τίποτα κακό. Είμαι φίλη σου. 

Είμαι κάτι παραπάνω από φίλη σου, αλλά δεν μπορώ να σου πώ ακόμα. Ξέρω πως σε 

παραξενεύω. Καταλαβαίνω την ανησυχία σου. Όταν σου εξηγήσω, θα καταλάβεις. 

Σε παρακαλώ όμως, δώσε μου την ευκαιρία να σου εξηγήσω από κοντά. Να σε 

συναντήσω και να σου εξηγήσω, πρόσωπο με πρόσωπο. Μόνον έτσι ίσως καταφέρω να 

καταλάβεις. Και πίστεψέ με πως δεν υπάρχει τίποτα απειλητικό από μένα.» 

Όλες τις εξελίξεις τις παρακολουθεί, κι η Λέϊλα που παραμένει συνδεδεμένη με τον 

Πέτρο στο Messenger. Της περνάει όλη την αλληλογραφία για να μάθει τη γνώμη της, και 

για ν’ απαλύνει τις ανησυχίες της, δείχνοντας πως δεν πρόκειται να της κρύψει τίποτα. Ο 

Πέτρος διαβεβαιώνει τη Λέϊλα πως θ’ αποκρούσει οποιαδήποτε τυχόν ερωτική προσέγγιση 

από μια τέτοια άγνωστη γυναίκα. Παρέα, συνθέτουν την απάντηση του Πέτρου: 

«Δεν μπορώ να δώ κανέναν πουθενά αν δεν μου πείς ποιά είσαι και γιατί με 

παρακολουθείς. Αν δεν μου πείς, θα πάω στην αστυνομία.» 

Φυσικά ο Πέτρος ξέρει πως αυτή η απειλή είναι μια μπλόφα. Η αστυνομία σ’ αυτή τη 

χώρα είναι διαβρωμένη απ’ τις συμμορίες κι είναι εντελώς ανίκανη. Μόνο ιδιωτικοί 

σεκιούριτι μπορούν να δώσουν κάποια προστασία. 
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«Ξέρεις πως η αστυνομία εδώ είναι ανίκανη να σε βοηθήσει. Όμως δεν χρειάζεται, 

σε ικετεύω να με πιστέψεις πως δεν χρειάζεται. 

Εγώ σε χρειάζομαι. Δεν θέλω ούτε λεφτά, ούτε σ’ απειλώ. Όμως δεν μπορώ να σου 

πώ από μακριά αυτό που έχω. Πρέπει να στο πώ από κοντά. 

Δεν έχω άλλο τρόπο να σε πείσω. Ή θα με πιστέψεις όπως στο λέω, ή όχι. Αν δεν με 

πιστεύεις και δεν θέλεις να μ’ ακούσεις δεν πειράζει, θα φύγω όπως ήρθα και δεν θα 

ξανακούσεις ποτέ πια για μένα. Ό,τι θέλεις εσύ... 

Περιμένω την απόφασή σου.» 

Ο Πέτρος προβληματίζεται πολύ. Η Λέϊλα τον συμβουλεύει να μην απαντήσει ακόμα, 

να το σκεφτεί καλύτερα. Θέλει κι η ίδια να ηρεμήσει και να σκεφτεί προσεκτικά πως ν’ 

αποφύγει να σπρώξει τον αγαπημένο της στα χέρια μιας άλλης γυναίκας. Πίσω από κάθε 

γραμμή σ’ αυτά τα μυστήρια μηνύματά της άλλης, το ένστικτο της Λέϊλα διακρίνει μιαν 

απόπειρα γι’ απόκρυφη προσέγγιση που ‘ναι θανάσιμη απειλή στη δική της σχέση μαζί 

του. Ο Πέτρος συμφωνεί με τις επιφυλάξεις της, λόγω και του δικού του φόβου και της 

αίσθησής του για μια αναπτυσσόμενη, επικίνδυνη απειλή. Απαντάει στην Κεργκουελέν: 

«Δεν ξέρω. Είμαι επιφυλακτικός, όπως θα ‘σουν κι εσύ στη θέση μου. Θα το σκεφτώ και 

θα σου απαντήσω αύριο.» 

«Εντάξει, καταλαβαίνω και θα περιμένω. Να ξέρεις όμως πως την Τετάρτη θα φύγω 

απ’ τη Μανίλα. Θέλω μόνον ένα σύντομο ραντεβού για να σου εξηγήσω. Σ’ όποιο μέρος 

σε βολεύει, κι ό,τι ώρα σε βολεύει. Θα περιμένω για ό,τι αποφασίσεις.» 

**** (επόμενη μέρα) **** 

Είναι Δευτέρα πρωΐ, κι άλλη μια βασανιστική βδομάδα ξεκινάει στην ταλαίπωρη 

πόλη. Σήμερα στο πρόγραμμα του Πέτρου υπάρχει μια επίσκεψη σ’ ένα προγραμματιστικό 

κέντρο μιας άλλης μεγάλης αμερικάνικης πολυεθνικής που κατασκευάζει ηλεκτρονικές 

συσκευές και κινητά τηλέφωνα. Η ομάδα του Πέτρου θέλει να πάρει ιδέες και 

παραδείγματα. Φτάνοντας στο κέντρο της άλλης εταιρίας, εντυπωσιάζονται. Χίλιοι εκατό 

προγραμματιστές δουλεύουν εντατικά σε τεράστιους, ανοιχτούς χώρους εργασίας μ’ 

άψογη οργάνωση. 

Το κέντρο αυτό πρόκειται να προσλάβει πεντακόσιους ακόμα προγραμματιστές. 

Χιλιάδες υποψήφιοι έχουν υποβάλλει αιτήσεις, και περίπου διακόσιοι περιμένουν σε μια 

μεγάλη αίθουσα υποδοχής για να περάσουν απ’ την πρώτη συνέντευξη. Νεαρά αγόρια και 

κορίτσια, ντυμένα με τα καλά ρούχα τους, με τα πιστοποιητικά τους στο χέρι, περιμένουν 

με την αγωνία ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους. Ο Πέτρος αναγνωρίζει την ίδια αγωνία 

που ‘χε κι ο ίδιος, όταν έδινε εισαγωγικές εξετάσεις για το Πανεπιστήμιο, πριν από είκοσι 

χρόνια. Αυτή η συνέντευξη γι αυτά τα παιδιά είναι η διαφορά ανάμεσα σε μια ζωή 

θαμμένη στις παραγκουπόλεις και σε μια και μοναδική ευκαιρία να ξεφύγουν, ν’ 

αποκτήσουν έναν αξιοπρεπή μισθό και τη δυνατότητα να συντηρήσουν την οικογένειά 

τους και να ξεφύγουν απ’ την ανέχεια. Δεν έχει σημασία που ο πρώτος μισθός τους θα 
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‘ναι σκάρτα τριακόσια δολλάρια το μήνα. Σημασία έχει πως αυτός θα ‘ναι ένας 

αξιοπρεπέστατος μισθός για κάποιον που μεγάλωσε στις παράγκες. 

Ο Πέτρος κι η ομάδα του καταγράφουν διαρκώς μεθόδους και παρατηρήσεις. Σε 

λίγες βδομάδες θα ‘ναι έτοιμοι να ξεκινήσουν κι οι ίδιοι την ίδια ακριβώς διαδικασία. 

Φεύγουν εντυπωσιασμένοι αλλά μ’ έναν κόμπο στο λαιμό. Νόμιζαν πως μέχρι τώρα, στο 

δικό τους έργο, βρίσκονται στο σωστό δρόμο, πως πλησιάζουν προς το τέλος. Όμως, είναι 

τόσες χιλιάδες τα πράγματα που πρέπει ακόμα να κάνουν, τόσοι πολλοί οι στόχοι που 

πρέπει να πετύχουν, που τους καταπλακώνει η αγωνία. Εκεί που νόμιζαν πως ήταν 

μπροστά απ’ τους στόχους τους, πως είχαν την κατάσταση υπό έλεγχο, συνειδητοποιούν 

πως ακόμα δεν έχουν κάνει ούτε το μισό απ’ όλη τη δουλειά, κι οι προθεσμίες τρέχουν 

αδυσώπητες. 

Επιστρέφοντας γεμάτος νέα άγχη αργά τ’ απόγευμα στο γραφείο του στο Μακάτι, ο 

Πέτρος πρέπει να φροντίσει και την παράξενη υπόθεση μ’ αυτή την περίεργη κυρία που 

“κάτι θέλει”. Λες και δεν είχε άλλη δουλειά... Όμως δεν μπορεί ν’ αγνοήσει κάποιον που 

τον παρακολουθεί, είναι τουλάχιστον επικίνδυνο. Απρόθυμα, πηγαίνει στον Τζόελ, το 

νεαρό αφεντικό της Ροσάριο Σέρβισες, και του εξηγεί το πρόβλημά του. Ο Τζόελ 

προβληματίζεται, αλλά συμφωνεί πως είναι επικίνδυνο ν’ αποφύγει ο Πέτρος τη 

συνάντηση. Καλύτερα να συναντήσει τη μυστήρια κυρία και να μάθει τι θέλει πραγματικά. 

Τουλάχιστον, έτσι θα ξέρει πως ν’ αντιδράσει καλύτερα. 

Η τελευταία ενέργεια της πρώτης κουραστικής μέρας της νέας κουραστικής 

βδομάδας για τον Πέτρο, είναι να στείλει ένα email στην κυρία Κεργκουελέν, και να της 

προτείνει ένα ραντεβού για την επομένη, την Τρίτη, στις 9 το βράδυ, στη Ματρουγκάντα, 

το γνωστό μπαράκι στην καλά φυλαγμένη περιοχή, που το ξέρει καλά και τον ξέρουν 

όλοι. Για πρόσθετη ασφάλεια ο Τζόελ θα κανονίσει να τον συνοδεύουν, διακριτικά κι 

αθέατοι, τρείς οπλισμένοι σεκιουριτάδες. Σε μισή ώρα έρχεται η απάντησή της στο κινητό 

του. Η κυρία δέχεται την πρόσκλησή του με χαρά. Ο Πέτρος κρατάει τη Λέϊλα πλήρως 

ενήμερη για όλες αυτές τις εξελίξεις και γυρνάει πτώμα στο διαμέρισμά του για να 

κοιμηθεί. 

**** (επόμενη μέρα) **** 

Ξημερώνει η απίστευτη Τρίτη στην άγρια Μανίλα. Ο φωτοδότης σηκώνεται πάνω απ’ 

τον απέραντο Ειρηνικό, λαμπερός κι υπέροχος, και ξεκινάει την περιπλάνησή του πάνω 

απ’ την Υδρόγειο. Πρώτα ξυπνάει το Τόκιο, τη Μανίλα και τον Πέτρο, το Πεκίνο, τη 

Σιγκαπούρη, μετά θα ξυπνήσει τη Βομβάη, τη Λαχώρη, το Ριάντ και το Ντουμπάϊ, προς τ’ 

απογευματάκι θα ξυπνήσει την Πόλη και την Αθήνα και την κυρα Χριστίνα, τη Ρώμη, το 

Παρίσι και το Λονδίνο και τη Λέϊλα, και το βραδάκι θα ξυπνήσει το Ρίο, το Μπουένος Άϊρες 

και τη Νέα Υόρκη και το Σών και το Ρότζερ. 

Αγχωμένος, ο Πέτρος σηκώνεται απ’ τ’ άγρια χαράματα και τραβάει για το γραφείο, 

αμίλητος και χαμένος στις σκέψεις του, καθώς ο Χουάν παλεύει να κουμαντάρει το 
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τεράστιο τζίπ και ν’ ανοίξει δρόμο στο καθημερινό χάος. Η καινούργια μέρα ξεκινάει 

δύσκολη και φουριόζα. 

Μετά τη χθεσινή αγχωτική επίσκεψη στο κέντρο της άλλης πολυεθνικής, η ομάδα 

του Πέτρου δεν ξέρουν καλά – καλά τι ν’ αναφέρουν στην πρωϊνή τηλεδιάσκεψη με το 

Μανχάτταν, το οποίο βρίσκεται ακόμα στο βραδάκι της Δευτέρας. Όλοι νιώθουν αμήχανοι 

για το τι πρέπει ν’ αναφέρουν και τι πρέπει να κρατήσουν για τους εαυτούς τους, για να 

γλιτώσουν τις κατσάδες. Ευτυχώς, οι πρωϊνές τηλεδιασκέψεις είναι σχεδόν πάντα 

ανώδυνες. Ο Ρότζερ κι ο Σών κατά κανόνα είναι κουρασμένοι απ’ την ταλαιπωρία 

ολόκληρης της προηγούμενης μέρας (στη Νέα Υόρκη) και δεν έχουν μεγάλη διάθεση να 

εξερευνήσουν την κατάσταση σε βάθος. Τους δίνουν μιαν αφηρημένη εντολή να 

ετοιμάσουν μια πλήρη αναφορά και να ‘ναι έτοιμοι ως το βράδυ στη Μανίλα, δηλαδή ως 

το πρωΐ της ίδιας Τρίτης στη Νέα Υόρκη, για να την παραλάβουν και να τη μελετήσουν 

όσο η ομάδα στη Μανίλα θα κοιμάται. 

Ο Πέτρος τσακίζεται να οργανώσει τη σύνταξη της αναφοράς, μήπως καταφέρουν 

να περάσουν μια θετική εικόνα στα κεντρικά. Δίνει εντολές, μοιράζει τη δουλειά σ’ όλα τα 

παιδιά της ομάδας, που κάθονται να γράψουν ο καθένας το κομμάτι του. Όλοι παίρνουν 

για μεσημεριανό μόνον ένα πεταχτό σάντουϊτς στο γραφείο τους, και κανείς δεν κουνιέται 

απ’ τη θέση του. Όταν ξυπνάει η κυρα Χριστίνα, στη Μανίλα κάνουν μια πρώτη σύσκεψη 

για να συντονίσουν την πρώτη μορφή των αναφορών και να κάνουν τις απαραίτητες 

διορθώσεις. Όταν ξυπνάει η Λέϊλα, στη Μανίλα κάνουν μια δεύτερη σύσκεψη για να 

μελετήσουν τα διορθωμένα κείμενα, να βγάλουν περιλήψεις και να ετοιμάσουν τη 

συζήτηση. Όταν ξυπνάνε ο Ρότζερ κι ο Σών, η ομάδα της Μανίλας είναι πανέτοιμοι, έχουν 

ήδη στείλει όλο το υλικό στο Μανχάτταν με το email κι έχουν ετοιμάσει την παρουσίαση. 

Όταν βγαίνουν στη γραμμή ο Ρότζερ κι ο Σών, φρέσκοι - φρέσκοι κι ορεξάτοι στο 

γραφείο στις επτάμιση το πρωΐ στη Νέα Υόρκη, δηλαδή στις επτάμιση το βράδυ στη 

Μανίλα, ακούγονται ικανοποιημένοι απ’ την πρώτη βιαστική ματιά που ‘χαν ήδη ρίξει στην 

αναφορά του Πέτρου και της ομάδας του. Παρακολουθούν σχεδόν αμίλητοι την 

παρουσίασή του, κάνουν μόνο κάποιες μικρές, διευκρινιστικές ερωτήσεις, και τους 

καληνυχτίζουν όλους λέγοντας πως θα πάρουν μαζί τους την αναφορά για να την 

κουβεντιάσουν με τα μεγάλα στελέχη. Θα ‘χουν όλοι μαζί ένα “πρόγευμα εργασίας” στις 

οκτώμιση το πρωΐ, στο εστιατόριο στο τελευταίο πάτωμα του ουρανοξύστη στο 

Μανχάτταν. Θα τα ξαναπούν με τις παρατηρήσεις και τις νέες οδηγίες απ’ τα κεντρικά στη 

βραδινή σύσκεψη για τη Νέα Υόρκη, δηλαδή την Τετάρτη το πρωΐ για τη Μανίλα. 

Ο Πέτρος κι η ομάδα του σκάνε ομαδικά ένα χαμόγελο ανακούφισης και 

χαλαρώνουν. Ίσως τα κατάφεραν και πέρασε ανώδυνα η δοκιμασία. Ο Πέτρος τους 

ευχαριστεί όλους για τη βοήθειά τους, τα μαζεύουν και καληνυχτίζονται ξεθεωμένοι. Για 

τον Πέτρο όμως, δυστυχώς η μέρα δεν τέλειωσε ακόμα. Έχει κι εκείνο το παράξενο 

ραντεβού με τη μυστήρια κυρία Κεργκουελέν, που τον γεμίζει άγχος. Ο Τζόελ τον καλεί 
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στο γραφείο του για να του συστήσει τους τρείς σεκιουριτάδες, να τους γνωρίσει και να 

συνεννοηθούν για τις κινήσεις τους. Οι σεκιουριτάδες ξεκινούν πρώτοι. Θα πιάσουν ένα 

τραπεζάκι μόνοι τους στη γωνία του μπάρ και θα τον παρακολουθούν άγρυπνα. Ο Πέτρος 

ακολουθεί μόνος του, με το μεγάλο τζίπ που οδηγάει ο Χουάν, δέκα λεπτά αργότερα. Η 

κίνηση σπάει, είναι χαλαρωμένη καθώς πέφτει η νύχτα, κι η πόλη ησυχάζει. 

Στο μπαράκι ο κόσμος είναι λιγότερος απ’ το Σαββατοκύριακο. Ο φωτισμός είναι 

όπως πάντα χαμηλός, η μουσική απαλή, είναι ακόμα νωρίς. Οι τρείς σεκιουριτάδες 

κάθονται ήδη στο τραπέζι στη γωνιά που ‘χαν συμφωνήσει, και παριστάνουν πως 

κουβεντιάζουν, δήθεν χωρίς να προσέχουν τον Πέτρο, όμως κι οι τρείς τον 

παρακολουθούν άγρυπνα με την άκρη του ματιού τους. 

Μπαίνοντας, ο Πέτρος κοιτάει ένα γύρω ν’ αναγνωρίσει το πρόσωπο κάποιας 

μυστήριας κυρίας, αλλά δεν βρίσκει καμμία που να ταιριάζει στην εικόνα που ‘χε πλάσει 

με τη φαντασία του. Όπως πάντα, το μπαράκι έχει πολλές Αμερικάνες έφηβες απ’ την 

πρεσβεία κι άλλες κόρες των δυτικών διπλωματών, Φιλιππινέζες κοπέλλες των πλούσιων 

οικογενειών με τους φίλους και τις παρέες τους, κι ανάμεσά τους μερικές διακριτικές 

Φιλιππινέζες πόρνες πολυτελείας που πλησιάζουν τους μοναχικούς θαμώνες για να τους 

κάνουν παρέα. Καμμιά απ’ όλες αυτές τις γυναίκες δε φαίνεται να ‘χει πάνω της κάτι το 

ξεχωριστό, κάτι το περίεργο. 

Μ’ αρκετή αγωνία ο Πέτρος πάει κατευθείαν στο μπάρ, διαλέγει δύο άδεια σκαμπώ, 

κάνει ένα νόημα στο Ραμόν που του ετοιμάζει ένα διπλό Τζάκ Ντάνιελς με μπόλικο πάγο, 

διώχνει την Εσμεράλντα που είδε το άδειο σκαμπώ δίπλα του κι ήρθε να του κάνει 

“παρέα”, πίνει την πρώτη γουλιά απ’ το ουΐσκυ του, και φέρνει το βλέμμα μια βόλτα 

τριγύρω, ψάχνοντας να βρεί ποιά απ’ τις θηλυκιές τον κοιτάει κι έρχεται προς το μέρος 

του, όταν ζουζουνίζει έντονα το κινητό στην τσέπη του. Κλήση. 

 

 

Τρίτη 5 Ιούλη 2005 (συνέχεια) 

(τέσσερα χρόνια μετά, στην πτήση του Πέτρου από Αθήνα προς Φραγκφούρτη) 

Ο Πέτρος ξυπνάει από ένα απότομο ταρακούνημα κι ένα κενό στο στομάχι. Μ’ ένα 

“ντίν” ανάβει το σήμα για να δέσουν οι επιβάτες τις ζώνες ασφαλείας. Τεντώνεται. Στα 

μεγάφωνα βγαίνει ο πιλότος. «Πλησιάζουμε» λέει «αρχίσαμε την κάθοδο». Οι 

αεροσυνοδοί κάνουν βόλτα για να ξυπνήσουν τους κοιμισμένους και να ελέγξουν αν 

έδεσαν τις ζώνες τους όλοι. Έξω απ’ το παράθυρο απλώνεται μια άσπρη ασπρίλα 

ξέξασπρη. Ο ήλιος αντιφεγγίζει εκθαμβωτικός στην πάνω όψη της πυκνής συννεφιάς. Το 

μάτι στραβώνεται όταν κοιτάει προς τα κάτω, ένα ξεκάθαρο σημάδι πως μια θύελλα 

βρυχάται από κάτω τους. Βροχερός Ιούλης στη Φραγκφούρτη. 

Κι άλλο ταρακούνημα, γερό. Κι άλλο. Τα φτερά ταλανίζονται με δύναμη. Όσο κι αν 

ταξιδεύει ο Πέτρος, όσες ατέλειωτες χιλιάδες μίλια κι αν έχει διασχίσει πετώντας, δεν 



Πάνος Νομικός  Μοιραία Μάτια Τόμος Ι: Το μυστήριο και το ταξίδι 50 

παύει να τρομάζει όταν βλέπει τα φτερά να ταλαντεύονται σαν βατήρας σε πισίνα. Ποιός 

ξέρει πότε θα σπάσουν; Ο πιλότος μοιράζεται την ανησυχία του Πέτρου. Κάνει μιαν 

απότομη βουτιά για ν’ αποφύγει το βασανιστικό κενό του αέρα. Στο κενό που βουτάει 

βρίσκει κι άλλο κενό, το ταρακούνημα συνεχίζεται εντονότερο. Γκαζώνει τις μηχανές και 

δίνει ύψος στο τέρας. Το στομάχι του Πέτρου κολλάει, πότε απ’ την απότομη πτώση και 

πότε απ’ το γκάζωμα της ανόδου. 

Κοιτάει ερευνητικά το Γερμανό δίπλα του για να δεί αν είναι τόσο τρομαγμένος όσο 

ο ίδιος. Είναι, είναι κάτωχρος, ίσως να ‘ναι πιο τρομαγμένος απ’ τον Πέτρο. Παίρνει 

βιαστικά το βλέμμα του απ’ το Γερμανό. Όλοι οι επιβάτες, πιστοί στο δικό τους σιωπηρό 

κώδικα, αποφεύγουν να κοιτάξουν ο ένας τον άλλο για να μη μεταδώσουν τον πανικό 

τους. Ψάχνουν απεγνωσμένα για βλέμματα καθησυχασμού, σιγουριάς, κάποιον να τους 

πεί πως «μην ανησυχείτε, όλα είναι υπό έλεγχο». Υπάρχει ένας μοναδικός επιβάτης που 

δεν χαμπαριάζει απ’ τα ταρακουνήματα, συνεχίζει να διαβάζει αμέριμνος την εφημερίδα 

του. Όλοι καρφώνονται πάνω του για επιβεβαίωση. Αυτός δεν έχει τρομάξει ακόμα; Ίσως 

όλοι εμείς υπερβάλλουμε. Στο επόμενο γερό στραπάτσο την κλείνει κι αυτός, και κοιτάει 

ανήσυχος γύρω του. Χάσαμε... 

Τ’ αεροπλάνο συνεχίζει να συγκλονίζεται απ’ τα κενά και τ’ άγριο ταρακούνημα, κι 

όσο πάει και χειροτερεύει. Ο Πέτρος δεν μπορεί να ηρεμήσει, φοβάται. Ξαναθυμάται γιατί 

πετάει και που πάει, και τον πιάνει ρίγος. Μήπως η καταραμμένη μοίρα, που με κυνηγάει 

εδώ και πέντε χρόνια, μήπως έχει κανονίσει να πέσει αυτό το τέρας προτού προλάβω να 

φτάσω στον προορισμό του ταξιδιού μου, προτού καταφέρω να γνωρίσω το κορίτσι μου; 

Προτού προλάβω να δώ πως είναι τα μάτια της, να της αποσπάσω ένα χαμόγελο; 

Καταραμμένη ζωή, μ’ έχεις τσακίσει. Όλα πάνε στραβά, καταστροφές, φαληρίσματα, 

πόλεμος. Θάνατος. Όλα ανάποδα, όλα παναθεματισμένα ανάποδα, κι εγώ να κολυμπάω 

κόντρα στο ρεύμα, να προσπαθώ να κρατηθώ απ’ το πουθενά, από μιαν αόρατη κι 

αόριστη υπόσχεση, από ένα κορίτσι που πέρασε δίπλα μου χωρίς να σταματήσει, απ’ το 

κορίτσι που με κρατάει ακόμα ζωντανό μέχρι να τη βρώ και να της εξηγήσω. Και μετά ας 

φύγω. Σε παρακαλώ αεροπλανάκι μου, μην πέσεις ακόμα. Κράτησέ με στον αέρα άλλη 

μια μερούλα, μόνον μια μερούλα ακόμα, πέσε στην επιστροφή, όχι τώρα. Στην 

επιστροφή! Να φύγω ευχαριστημένος, γεμάτος. Και να πάνε στον αγύριστο όλοι κι όλα τα 

υπόλοιπα. 

Θάνατος. Μαύρο τέλος. Το μαύρο τίποτα, το αιώνιο μαύρο τίποτα εις τους αιώνες 

των αιώνων. Ο φόβος που μαυρίζει τα όνειρά μας. 

Ένας αγώνας να προλάβω. Όταν φτάσει εκείνη η ώρα, να μπορώ να κοιτάξω πίσω 

και να μπορέσω να χαρώ. Να δώ μια ζωή γεμάτη. Γεμάτη εμπειρίες, γεμάτη γνώση. Και 

να κατάφερνα ν’ αφήσω κάτι πίσω μου... Κάτι που ν’ αξίζει. Θα μπορούσε να ‘ναι ένα 

κορίτσι. Ένα κορίτσι που δεν πρόλαβα ακόμα να γνωρίσω. 
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Γκάπ! άλλο ένα γερό ταρακούνημα. Πως νιώθεις μέσα σ’ ένα αεροπλάνο που πέφτει; 

Πότε καταλαβαίνεις πως πέρασε το όριο, πως ο πιλότος είναι πια ανήμπορος να το 

ελέγξει; Μήπως το πέρασε ήδη κι εμείς δεν το ‘χουμε πάρει ακόμα χαμπάρι; Κι άλλο 

ταρακούνημα, κι άλλο κενό στο στομάχι, κι άλλη ελεύθερη πτώση. Ο Πέτρος έχει λουστεί 

στον κρύο ιδρώτα. Ο πιλότος καταλαβαίνει την αγωνία του και ξαναγκαζώνει, παλεύει να 

σταθεροποιήσει το τέρας. Λίγα δευτερόλεπτα ηρεμίας, κι άλλο κατέβασμα. Στόχος τα 

σύννεφα, να τα τρυπήσουν στο κατάλληλο σημείο. 

Το σκάφος μαυρίζει, ταρακουνιέται, χτυπιέται, τρίζει. Χώθηκαν στο σύννεφο. Μια 

πηχτή, γκρίζα γλίτσα καλύπτει τα παράθυρα και σκοτεινιάζει την καμπίνα. Ο φόβος. Ο 

θάνατος. Ξυπνάει ξανά ο ίδιος εφιάλτης, όπως πριν από τέσσερα παλαβά χρόνια, τότε που 

την έχασε! 

 

 

**** (Τέσσερα χρόνια πριν, στο μπαρ στη Μανίλα, το Σεπτέμβρη του 2001) **** 

Είναι η καταραμμένη κλήση απ’ τον Τζόελ: «Βάλε αμέσως τηλεόραση, ΤΩΡΑ! Το 

γραφείο σας στο Μανχάτταν πήρε φωτιά, το δείχνει στο CNN! Βάλε τηλεόραση να δείς! 

ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΧΕ, ΙΣΩΣ ΚΑΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ!!» 

Πίσω απ’ το μπάρ υπάρχει μια μεγάλη τηλεόραση που δείχνει διαρκώς κλιπάκια του 

MTV. Ο Πέτρος ζητάει επιτακτικά απ’ το Ραμόν να βάλει το CNN. Ο Ραμόν τον κοιτάει 

παραξενεμένος. Ο Πέτρος ΟΥΡΛΙΑΖΕΙ μέσ’ τα μούτρα του να βάλει το CNN. Ο Ραμόν 

συμμορφώνεται. Σε μισό λεπτό λάμπει η οθόνη. 

Έτσι όπως καίγεται ο Βόρειος Πύργος, αυτός που ‘ναι τα γραφεία τους, κι όλοι γύρω 

του παρατούν τα ποτά και τις μουσικές και τους χορούς και τις πόρνες και καρφώνουν 

μαζί με τις πόρνες τα σχιστά, γουρλωμένα μάτια τους στ’ απίστευτα της οθόνης, κι ο 

εκφωνητής λέει πως ίσως κατά λάθος έπεσε κάποιο δικινητήριο αεροπλάνο πάνω στον 

ουρανοξύστη γιατί χάλασε το σύστημα πλοήγησης, ο Πέτρος νομίζει στην αρχή πως δε 

μπορεί, θα τα καταφέρουν να σβήσουν τη φωτιά προτού επεκταθεί στους κάτω ορόφους, 

εκεί που ‘ναι τα γραφεία τους, ή τουλάχιστον θα προλάβει να βγεί ο κόσμος έξω 

μέχρι που θυμάται το “πρόγευμα εργασίας” στο εστιατόριο του τελευταίου ορόφου 

που καπνίζει μαύρη πίσσα, σαν την τσιμινιέρα της ΔΕΗ στη Δραπετσώνα, τις μέρες 

του βαρύ χιονιά 

και κολλάει... 

Πανικοβάλλεται, συνέρχεται, συγκρατιέται. Οι σεκιουριτάδες μαζεύονται αμέσως 

γύρω του, διώχνουν όλους όσους είχαν καθίσει κοντά του, νευρικοί με τα χέρια στη 

σκανδάλη μέσ’ τα σακκάκια τους. Ο Πέτρος φοβάται μη γίνει μεγαλύτερο κακό, τους 

διατάζει να κάτσουν κοντά του αλλά να ηρεμήσουν. 

Ψάχνει για το νούμερο του Ρότζερ στη μνήμη του κινητού του, δεν το ‘χει, μετά για 

το κινητό του Σών, το βρίσκει, τον καλεί, βγαίνει ο τηλεφωνητής που λέει πως ο 
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συνδρομητής είναι κατειλημμένος, ανακουφίζεται, ζεί, ζεί, ζεί και μιλάει με κάποιον, ίσως 

με κάποιον δικό του. 

Ναί ζεί, αλλά που βρίσκεται;  

Ο Πέτρος ξαναδοκιμάζει, το κινητό του Σών είναι πάντα κατειλημμένο, 

τρομοκρατημένος, καψαλισμένος, σε ποιάς αγαπημένης τις κουβέντες προσπαθεί να βρεί 

κουράγιο για να επιζήσει; 

Ξαναδοκιμάζει με το βλέμμα καρφωμένο στην τηλεόραση, το κινητό του Σών είναι 

μόνιμα κατειλημένο, στο γυαλί φαίνεται μόνο ο πύργος, απ’ τη μέση και κάτω λαμπυρίζει 

καθαρός και γυαλιστερός στον πρωϊνό ήλιο, απ’ τη μέση και πάνω ο καπνός τρώει τα 

σωθικά του, κι η ίδια νωχελική, αυστηρή γυναικεία φωνή, «ο συνδρομητής που καλείτε 

είναι κατειλημένος, η κλήση σας προωθείται στον τηλεφωνητή...» Οι σεκιουριτάδες γύρω 

του, εκπαιδευμένοι να προστατεύουν τον Πέτρο, τον πελάτη τους, έχουν γυρισμένες τις 

πλάτες τους στην τηλεόραση και τα χέρια τους χωμένα στις τσέπες με τα ρεβόλβερ, και 

κοιτούν καχύποπτα όλους όσους έχουν μαζευτεί γύρω απ’ το μπάρ και χαζεύουν με 

γουρλωμένα μάτια το ζωντανό υπερθέαμα, και δεν γυρνούν να δούν την εικόνα παρά 

μόνον όταν μια τρομερή κραυγή πανικού κι απελπισίας βγαίνει απ’ τα στόματα όλων, όταν 

βλέπουν ζωντανά το δεύτερο αεροπλάνο να μπαίνει στο πλάνο απ’ το πουθενά, να πέφτει 

σα σφαίρα πάνω στο Νότιο Πύργο και ν’ ανατινάζεται μέσα σ’ ένα φανταχτερό, πορτοκαλί 

σύννεφο γυαλιού, ατσαλιού, χαρτιών, κηροζίνης και καμμένης σάρκας. 

Φωνές, ουρλιαχτά, πανδαιμόνιο, οι γκομενίτσες κι οι πουτανίτσες κλαίνε, οι 

Φιλιππινέζοι σταυροκοπιούνται καθολικά, οι Αμερικάνοι φωνάζουν «Oh my God!», όλοι 

ουρλιάζουν και χειρονομούν παθιασμένα και τσιμπιούνται να ξυπνήσουν. Οι μπράβοι, 

πανικόβλητοι, τραβούν τα κουμπούρια τους και σημαδεύουν τα κεφάλια του κόσμου 

γύρω τους, γαβγίζοντας στους πάντες ν’ απομακρυνθούν. Ο κόσμος πανικοβάλλεται, οι 

έφηβες Αμερικάνες κλαίνε από τρομάρα, και γι αυτά που βλέπουν στην τηλεόραση και για 

τα πιστόλια που σημαδεύουν τα κεφάλια τους, οι Φιλιππινέζοι κι οι λευκοί διπλωμάτες 

οπισθοχωρούν προσεκτικά με τα χέρια σηκωμένα ψηλά. Ο Πέτρος σηκώνεται όρθιος κι 

ουρλιάζει σ’ όλους να ηρεμήσουν και στους μπράβους του να μαζέψουν τα κουμπούρια 

τους. Υπακούν. Όλα αυτά μπορεί να ‘ναι μόνο ένα τρέϊλερ ταινίας καταστροφής. 

Δεν είναι. Είναι ζωντανή μετάδοση, ώρα 9 και τέταρτο το πρωΐ στη Νέα Υόρκη, ώρα 

9 και τέταρτο το βράδυ στη Μανίλα. Αποσβλωμένοι, τρέμοντας απ’ τον απίστευτο 

ζωντανό εφιάλτη που ξετυλίγεται μπροστά στα μάτια τους, παρακολουθούν τους 

Δίδυμους Πύργους να καίγονται σαν δυό τεράστια φουγάρα βιομηχανίας. Ο μαύρος 

καπνός χύνεται στο γαλανό ουρανό και ξανοίγεται στο πέλαγος. Λίγο – λίγο, κι αυτοί κι οι 

εκφωνητές συνειδητοποιούν τ’ απίστευτο: Είναι επίθεση! Η αρχή του Τρίτου Παγκοσμίου 

Πολέμου! Μούδιασμα, σύγκρυο. Θάνατος. Άλαλοι, βλέπουν τους πύργους να καίγονται, 

τους παγιδευμένους να πηδάνε απ’ τον εκατοστό όροφο, και τ’ αγέρωχα κτίρια να 
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συνθλίβονται το ένα μετά τ’ άλλο, σαν πύργοι από τραπουλόχαρτα, μέσα σ’ ένα τεράστιο 

σύννεφο σκόνης. Το κινητό του Σών δεν απάντησε ποτέ. 

 

 

Τρίτη 5 Ιούλη 2005 (συνέχεια) 

(τέσσερα χρόνια μετά, στην πτήση του Πέτρου από Αθήνα προς Φραγκφούρτη) 

Η γκρίζα γλίτσα έξω απ’ το παράθυρο διαλύεται. Μ’ ένα τελευταίο “μπούπ” βγαίνουν 

κατάχλωμοι απ’ το μαύρο σύννεφο. Το μουντό φώς της συννεφιασμένης μέρας 

ξαναφωτίζει την καμπίνα. Το τέρας σταθεροποιείται, ηρεμεί. Η Ζωή ξανανίκησε. Άγρια 

βροχή αυλακώνει τα παράθυρα. Κάτω απλώνεται μια γκρίζα πρασινάδα απ’ τα χωράφια 

στα περίχωρα της Φραγκφούρτης που αυλακώνεται απ’ τους ασφαλτοστρωμένους 

δρόμους και τα λευκά σπίτια με τις μουντές, κόκκινες στέγες. Το Αιρμπάς παίρνει την 

ευθεία για το διάδρομο προσγείωσης. Τα χωράφια, τα δέντρα κι οι αυτοκινητόδρομοι με τ’ 

αμάξια και τα φορτηγά, μ’ αναμμένα τα φώτα μέσ’ την καλοκαιριάτικη βροχή, πλησιάζουν 

και μεγαλώνουν όλο και πιο πολύ. 

Περνούν το φράχτη του αεροδρομίου. Τα φτερά ταλανίζονται και πάλι, καθώς ο 

πιλότος προσπαθεί να ευθειάσει τελείως το τέρας με το διάδρομο και να νικήσει τον 

άνεμο. Άλλο ένα κενό στο στομάχι, κι ένα τεράστιο “γκντούπ!” κι ακουμπούν τη γη μ’ ένα 

γερό πήδημα. Οι πιλότοι ρίχνουν τ’ αερόφρενα και το τέρας βρυχάται θυμωμένο, 

φρενάρει μ’ έναν τρομερό θόρυβο. Ανακουφισμένοι, όλοι βυθίζονται στα καθίσματά τους. 

Τη γλίτωσαν κι αυτή τη φορά, ξαναπάτησαν στη μάνα Γη. 

Ο Πέτρος ηρεμεί χαζεύοντας την κίνηση του αεροδρομίου έξω απ’ το παράθυρο. 

Μέσ’ τη βροχή, δεκάδες αεροπλάνα πηγαινοέρχονται στους διαδρόμους τροχοδρόμησης. 

Φορτηγά τροφοδοσίας, τρέϊλερ με βαγονάκια αποσκευών και λεωφορεία γεμάτα επιβάτες 

πηγαινοέρχονται αδιάκοπα. Μακριά, ένα τζάμπο σηκώνεται αγέρωχα και χάνεται μέσ’ τα 

χαμηλά σύννεφα. 

Χαμηλώνει η ανάσα του, ο πανικός πέρασε, τα νεύρα χαλαρώνουν. Ο φόβος του 

θανάτου δίνει τη θέση του στο φόβο του αγνώστου. Εκείνη την καταραμμένη μέρα την 

έχασα. Τώρα είμαι και πάλι στα χνάρια της. Σύντομα θα καταφέρω να τη δώ επιτέλους. 

Ναί, αλλά τι πάω να συναντήσω; Τι θα με περιμένει εκεί που θα φτάσω; Θα με καλοδεχτεί 

και θα μ’ αγκαλιάσει; Θα μου επιτεθεί να με σκοτώσει; Θα με βρίσει και θα με φτύσει; Θα 

καταφέρω να δώ το χαμόγελό της; 

 

 

Τετάρτη 12 Σεπτέμβρη 2001 

(Τέσσερα χρόνια πριν, στο μπαρ στη Μανίλα, μετά την 11η Σεπτέμβρη) 

Η επόμενη μέρα της απίστευτης μέρας ξημερώνει και τους βρίσκει όλους 

κολλημένους στην τηλεόραση και στο CNN. Είναι μόλις 5 τ’ απόγευμα της προηγούμενης 
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στη λαβωμένη πόλη, 5 το πρωΐ της επομένης στην ταλαίπωρη πόλη, κι όλα τα κανάλια 

δείχνουν αδιάκοπα σκηνές από ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, αλαφιασμένους ανθρώπους 

πασπαλισμένους με πυργόσκονη, σα ζωντανοί κουραμπιέδες, να περιφέρονται 

σαστισμένοι, σοκαρισμένοι, όπως όλος ο υπόλοιπος κόσμος κι εκεί και παντού. 

Σκηνές τρέλλας, σκηνές που δεν τις περιέγραψε ποτέ ούτε η φαντασία του πιο 

εφευρετικού σκηνοθέτη εξωπραγματικών ταινιών καταστροφής. Οι δίδυμες τσιμινιέρες με 

φόντο το γαλανό ουρανό, οι πασπαλισμένοι γιάπηδες, σκηνές σουρεαλιστικές, πίνακες 

του Νταλί, η Γκουέρνικα του Πικάσο ζωντανεμένη. Η Ζωή σ’ αναστολή. Κι οι χιλιάδες 

νεκροί κονιορτοποιημένοι, η σκόνη απ’ τα κορμιά του Ρότζερ και του Σών σκορπισμένη 

στα πεζοδρόμια και στα κατεστραμένα αυτοκίνητα, στα σακκάκια των εμβρόντητων 

τυχερών που πρόλαβαν κι απομακρύνθηκαν έγκαιρα. 

Άφωνος ο πλανήτης παρακολουθεί την επίθεση να ξετυλίγεται, την Αμερική 

λαβωμένη να προσπαθεί ν’ αντιδράσει. Στα τηλεπαράθυρα παρουσιαστές και κάθε λογής 

κριτικοί κι ανευθυνοϋπεύθυνοι αραδιάζουν τις ανίδεες μπούρδες τους. Στους δρόμους και 

στα λεωφορεία σ’ όλες τις πόλεις του κόσμου οι διαβάτες είναι μουδιασμένοι, φοβισμένοι, 

μιλάνε σιγανά στα κινητά τους με τ’ αγαπημένα τους πρόσωπα, προσπαθούν να 

καθησυχάσουν τους ηλικιωμένους, τα παιδιά, τους φοβισμένους και τους ανήμπορους, 

χωρίς κι οι ίδιοι να ξέρουν τι θα ξημερώσει η επόμενη μέρα. 

Θάνατος. Πλάκωσε ο μαύρος θάνατος. Φοβισμένοι, μοναχικοί οι άνθρωποι ρίχνουν 

χαμηλά το βλέμμα, αποφεύγουν να κοιτάξουν ο ένας τον άλλο, φοβούνται, ντρέπονται. 

Οι γέροι κουνάνε μοιρολατρικά το κεφάλι, οι γριές σιγοψιθυρίζουν προσευχές. Οι νέοι, 

αυτοί που πρέπει να δράσουν, ν’ αντιδράσουν, να προστατέψουν, να προνοήσουν, αυτοί 

κοιτάνε χαμηλά, ανήμποροι, άφωνοι. 

Οι σεκιουριτάδες παραμένουν κολλημένοι πάνω στον Πέτρο. Κανείς δεν ξέρει τι θα 

γίνει παρακάτω. Κανείς δεν τολμάει να τους πλησιάσει. Ένας – ένας, οι πελάτες του μπάρ 

αποχωρούν, γυρνάνε στις οικογένειές τους. Δυσπιστούν που βλέπουν ξανά τον ήλιο ν’ 

ανατέλει, αδυνατούν να επιστρέψουν στην πραγματικότητα. 

Ο Πέτρος ψάχνει απελπισμένα να βρεί πότε τη Λέϊλα και πότε τη μάνα του στο 

τηλέφωνο, να μάθει τι γίνεται στην Ευρώπη, να ζητήσει συμπαράσταση. Οι κλήσεις απ’ τη 

Μανίλα ήταν πάντα προβληματικές. Σήμερα είναι αδύνατες. Το εκνευριστικό, μονότονο 

“μπίπ-μπίπ-μπίπ-μπίπ”, που σημαίνει ότι το δίκτυο είναι υπερφορτωμένο, του σπάει τα 

νεύρα ακόμα χειρότερα.  

Κάποια ανέλπιστη στιγμή, μετά από πολλές βασανιστικές ώρες, τα καταφέρνει, 

πιάνει γραμμή για το Λονδίνο. Στ’ αφτί του αντηχεί το γνώριμο Εγγλέζικο διπλό 

κουδούνισμα της εισερχόμενης κλήσης, “ντρίν-ντρίν, ντρίν-ντρίν, ντρίν-ντρίν”. Η καρδιά 

του πάει να σπάσει. Είναι μόνο 10 το βράδυ στο Λονδίνο, όμως η καλή του αργεί ν’ 

απαντήσει. Σήκωσέ το λοιπόν! την προστάζει από μέσα του. 

Η αλαφιασμένη φωνή της Λέϊλα απαντάει γεμάτη αγωνία. «Είσαι καλά;» 
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«Ναί, ναί, καλά, καλά, εσύ;» 

«Εντάξει, εντάξει, καλά είμαι κι εγώ...» 

Ξεσπάνε κι οι δυό σε κλάμματα. Όλη η ένταση, όλος ο πανικός ξεχύνεται από μέσα 

τους και ξεπλένεται με τα δάκρυά τους. Κλαίνε σα μωρά παιδιά, ο Πέτρος στην άκρη του 

μπάρ στη Μανίλα, η Λέϊλα στο σαλόνι του πατέρα της στο Κένσιγκτον. 

«Τι νέα, τι ξέρεις;» τον ρωτάει η Λέϊλα μέσα απ’ τους λυγμούς της, για την τύχη των 

ανθρώπων της Νοβιασόφτ στον Πύργο. 

«Τίποτα, τίποτα απολύτως. Ό,τι βλέπεις κι εσύ στην τηλεόραση. Τίποτε άλλο. Είναι 

αδύνατο να επικοινωνήσουμε.» Τρέμοντας, ο Πέτρος της διηγείται την κουβέντα με το 

Ρότζερ και τον Σών, πως τον καληνύχτισαν λίγο πριν ανέβουν για πρόγευμα στην κορφή 

του πύργου της κολάσεως. Στην άλλη άκρη του κόσμου η Λέϊλα κλαίει. Η ψυχούλα της 

έπαψε να ξεχωρίζει καλούς και κακούς, Αμερικάνους κι Άραβες, κλαίει για την κοινή 

δυστυχία που ‘φερε πάνω μας η Αποκάλυψη. Κλαίει και καταρριέται όποιο διεστραμμένο 

πνεύμα σχεδίασε αυτό το χάος. 

Μέσ’ το χάος, ο Πέτρος ανησυχεί επιπλέον πως η επίθεση, αν δεν φέρει τον ίδιο τον 

Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, το λιγότερο θα φέρει είτε το φαλήρισμα ολόκληρης της 

Νοβιασόφτ, ή τέλος πάντων ένα απότομο τέλος στην αποστολή του. Όλη την ιδέα και την 

εκτέλεση του έργου στη Μανίλα τη γνώριζαν και τη χειρίζονταν με άκρα μυστικότητα 

μόνον ελάχιστα υψηλόβαθμα στελέχη, στα κεντρικά γραφεία στο Βόρειο Πύργο, τα ίδια 

στελέχη που μάλλον χάθηκαν όλα στο καταραμμένο “πρόγευμα εργασίας”. Μέσ’ τον 

πανικό, άραγε ποιός άλλος θ’ αναλάβει να δώσει εντολές για να συνεχιστεί το έργο; 

«Κοίτα» του δίνει οδηγίες από μακριά η Λέϊλα «κινήσου, κάνε ό,τι μπορείς, σώσε 

ό,τι μπορείς. Μην περιμένεις. Πάρε τη ζωή σου στα χέρια σου και πάλεψέ το! Έτσι δεν 

έκανες πάντα μέχρι τώρα; Προσπάθησε, μην τα παρατάς!» Κλείνουν το τηλέφωνο με την 

υπόσχεση να μείνουν ο ένας στο πλάϊ του άλλου και να παλέψουν όσο μπορούν.  

Με το ηθικό κάπως ελαφρά ανανεωμένο, ο Πέτρος το παίρνει απόφαση. Βγαίνει 

τελευταίος απ’ το μπαράκι έξω στο εκτυφλωτικό φώς, παίρνει μαζί του τους σεκιουριτάδες 

και πάνε κατευθείαν στην τράπεζα νωρίς – νωρίς, μόλις ανοίγει. Σηκώνει σε μετρητά 

ολόκληρο το ποσό που ανήκει στην εταιρία κι έχει εξουσιοδότηση να σηκώσει μόνος του, 

γι ασφάλεια. Μ’ όσα έγιναν, δεν μπορεί να ξέρει ούτε αν οι τράπεζες θα λειτουργήσουν 

την άλλη μέρα στην Αμερική, ούτε αν η Νοβιασόφτ θα λειτουργήσει, ούτε τίποτα άλλο. 

Παίρνει όσα χρήματα μπορεί για καλό και για κακό, περιμένοντας τις εξελίξεις, και πάει 

άγρυπνος στο γραφείο στο Μακάτι για να βρεί τον Τζόελ και να δούν τι θα κάνουν. 

Σε λίγο έρχεται κοντά τους όλη η ομάδα. Ο Τζόελ είχε ξεμείνει μόνος στο γραφείο 

όταν άρχισε η επίθεση, και φυσικά έμεινε εκεί όλη τη νύχτα κολλημένος μπροστά στην 

τηλεόραση. Άνοιξε τις ατζέντες μ’ όσα τηλέφωνα και κινητά της Νοβιασόφτ είχε στη 

διάθεσή του, αλλά τις πρώτες ώρες ήταν αδύνατο να επικοινωνήσει μ’ οποιονδήποτε. 

Τελικά, κατά τις 12 το μεσημέρι, δηλαδή περίπου τα μεσάνυχτα στη Νέα Υόρκη, 
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καταφέρνουν να πετύχουν στο κινητό της μια απ’ τις γραμματείς του Ρότζερ. Μιλώντας 

της στην ανοιχτή ακρόαση, κοντεύουν να λιποθυμήσουν. Η κοπέλλα δεν είχε πάθει τίποτα 

σωματικά, αλλά την έχουν για πρόχειρη περίθαλψη απ’ το σοκ στο κέντρο άμεσης 

βοήθειας που στήθηκε βιαστικά κοντά στο “Σημείο Μηδέν”. Η φωνή της, στριγγλιασμένη 

μέσ’ απ’ τις άθλιες γραμμές, τρέμει ακόμα απ’ την ταραχή, και πολλές φορές βάζει τα 

κλάμματα ή ουρλιάζει. Μετά το χτύπημα, κατέβηκε μαζί μ’ όλους τους υπαλλήλους του 

όγδοου ορόφου, νομίζει πως όλοι όσοι ήταν μαζί της στο γραφείο βγήκαν έξω έγκαιρα, 

όμως ο Ρότζερ κι ο Σών είχαν ανέβει στο εστιατόριο, δεν τους είδε πουθενά. 

Το μόνο θετικό νέο που τους δίνει, είναι πως ο Πρόεδρος κι ο Γενικός Διευθυντής 

της Νοβιασόφτ δεν ήταν σ’ εκείνη την καταραμμένη σύσκεψη. Λείπουν σε ταξίδια, κι έτσι 

γλίτωσαν. Ο Πέτρος κι ο Τζόελ ανασαίνουν. Αυτοί οι δύο άνθρωποι τουλάχιστον ξέρουν 

τις πλήρεις λεπτομέρειες του έργου της Μανίλας. Ο Γενικός το ‘χε εγκρίνει ο ίδιος 

προσωπικά, και το παρακολουθεί από κοντά. 

Ψάχνοντας κι άλλο στις ατζέντες, βρίσκουν το κινητό του Προέδρου. Όσο κι αν το 

καλούν, αυτό βουΐζει διαρκώς. Προφανώς ο άνθρωπος προσπαθεί να συμμαζέψει την 

επείγουσα κατάσταση. Ύστερα από τρείς ώρες συνεχών προσπαθειών, κάποιος απαντάει 

το κινητό. Όχι, δεν είναι ο ίδιος ο Πρόεδρος, είναι μια απ’ τις γραμματείς στο γραφείο της 

Νοβιασόφτ στο Μόναχο, όπου έτυχε να βρίσκεται ο Πρόεδρος όταν έγινε η επίθεση. Η 

γραμματέας έχει αναλάβει να ενημερώσει όσους τον καλούν πως είναι απασχολημένος σε 

μια διαρκή σύσκεψη και δεν μπορεί να μιλήσει σε κανέναν, αλλά η πάγια εντολή του προς 

όλους είναι ότι η κατάσταση σύντομα θα ‘ναι υπό έλεγχο, σχεδόν όλοι οι υπάλληλοι 

διέφυγαν μ’ ασφάλεια, αντίγραφα απ’ όλα τα ηλεκτρονικά αρχεία των υπολογιστών του 

αρχηγείου ήταν καλά φυλαγμένα σ’ άλλο κτίριο, και σε πολύ λίγες μέρες θα ξεκινήσουν 

να δουλεύουν από νέο προσωρινό αρχηγείο, κι οι υποθέσεις όλες θα συνεχιστούν από ‘κεί 

που ‘χαν μείνει. Η εντολή προς όλα τα γραφεία σ’ ολόκληρο τον κόσμο είναι αυστηρή: να 

συνεχίσουν κανονικά τις εργασίες και την αποστολή τους σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα, 

και σε λίγες μέρες ο συντονισμός απ’ τα κεντρικά θ’ αποκατασταθεί. 

Ο Πέτρος, ο Τζόελ και τ’ άλλα παιδιά της ομάδας επιτρέπουν για πρώτη φορά στους 

εαυτούς τους να σκάσουν ένα ελαφρό μειδίαμα ανακούφισης. Η ανησυχία παραμένει, το 

μέλλον όλου του κόσμου είναι ζοφερό, αλλά ίσως, ίσως, ο άμεσος κίνδυνος να 

σταματήσει το έργο εδώ και τώρα, ίσως ν’ αποσοβήθηκε. Παραγγέλνουν πίτσες και 

μπύρες κι επιτρέπουν στους εαυτούς τους να γυρίσουν στα σπίτια τους για να συνέλθουν 

απ’ το παλαβό ξενύχτι της τρελλαμένης νύχτας. 

Μέσ’ την τροπική λάβρα η κίνηση στους δρόμους είναι χαλαρή, σαν Κυριακή. Οι 

Φιλιππινέζοι ξενύχτησαν στις τηλεοράσεις τους και φοβήθηκαν να πάνε στις δουλειές τους 

αυτή τη μέρα που η τύχη του κόσμου κρέμεται από μια κλωστή. Κανείς δεν ξέρει τι θα 

γίνει παραπέρα, ποιά θα ‘ναι η συνέχεια της επίθεσης, ποιά θα ‘ναι η αντίδραση του 

λαβωμένου γίγαντα, ποιόν θα πάρει ο χάρος... 
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Χωμένος στην ασφάλεια του τεράστιου τζίπ ο Πέτρος κοιτάει κάτω, τα πόδια του, 

προσπαθεί να συντονίσει τις κουρασμένες σκέψεις του. Στο χαρτοφύλακά του, σφιχτά 

προφυλαγμένο ανάμεσα στα πόδια του, κουβαλάει πάνω από δύο εκατομμύρια δολλάρια 

σε μετρητά, τα λεφτά της Νοβιασόφτ, μιαν αστρονομική περιουσία σ’ αυτή την πόλη. Ο 

Χουάν, πανικόβλητος ακόμα, τον βομβαρδίζει με δεκάδες φήμες γι απίθανες επιθέσεις κι 

αντεπιθέσεις, αρρωστημένες φήμες που μεταδίδονται σαν τη χολέρα από στόμα σε στόμα. 

Τσαντισμένος, ο Πέτρος τον προστάζει να βγάλει το σκασμό. Πάντα γελούσε σαρκαστικά 

με την απίστευτη ικανότητα των Φιλιππινέζων να εφευρίσκουν τις πιο απίθανα 

καταστροφολογικές φήμες. Σκύβει όμως κι άλλο το κεφάλι όταν συνειδητοποιεί πως, μια 

επίθεση μ’ επιβατικά αεροπλάνα στους Δίδυμους Πύργους, δεν είχε καταφέρει να την 

προβλέψει ούτε η πιο διεστραμμένη Φιλιππινέζικη φήμη. 

Διπλοκλειδώνεται στο διαμέρισμά του προσπαθώντας επιτέλους να ηρεμήσει, αλλά 

μάταια. Ανοίγει την τηλεόραση. Ο οχετός των άχρηστων αναλύσεων συνεχίζεται, ενώ τα 

κανάλια ξαναπαίζουν διαρκώς τη σκηνή που το δεύτερο αεροπλάνο γίνεται μια φωτεινή, 

πορτοκαλιά μπάλα που αγκαλιάζει τη μέση του Νότιου Πύργου. 

Το κορμί του είναι πτώμα απ’ το ξενύχτι, την κούραση και την αγωνία, αλλά το 

μυαλό του αδυνατεί να ησυχάσει και να τον αφήσει να κοιμηθεί. Ανοίγει τον υπολογιστή 

του για να στείλει ένα email στη Λέϊλα με τα νεώτερα απ’ τον Πρόεδρο της Νοβιασόφτ, 

και το μάτι του πέφτει πάνω στα περασμένα μυστήρια μηνύματα της μυστήριας κυρίας. 

Αναπηδάει στη θύμησή της! Αλήθεια, τι απέγινε αυτή η περίπτωση; Γιατί εξαφανίστηκε; 

Γιατί τ’ αεροπλάνα έπεσαν ακριβώς την ώρα που ‘χε δώσει το ραντεβού της μαζί μου; 

Μήπως δεν ήταν τυχαίο; Μήπως η μυστήρια κυρία έχει κάποια σχέση μ’ όλο αυτό το χάος; 

Αυτή η κυρία, που παρακολουθεί τις κινήσεις μου, που επομένως θα ξέρει ότι οι 

εργοδότες μου είχαν τα γραφεία τους στον κομματιασμένο πύργο, μήπως είναι μπλεγμένη 

σ’ αυτόν τον εφιάλτη; 

Άλλο ένα ρίγος τον διαπερνάει. Φοβάται. Φοβάται πολύ. Ήταν μια τρομακτική 

βραδιά, μια ατέλειωτη νύχτα. Ρίχνει μια ανήσυχη ματιά στο μαύρο χαρτοφύλακα με τα 

δυό εκατομμύρια δολλάρια. Εκεί είναι ακόμα, πάνω στο τραπέζι. Τον χώνει κάτω απ’ το 

κρεβάτι και χώνεται κάτω απ’ το πάπλωμα. Η νύστα τον νικάει και τον βυθίζει σ’ έναν 

ανήσυχο, εφιαλτικό ύπνο. 

**** (το ίδιο βράδυ) **** 

Ο εφιάλτης δεν τον αφήνει να ξεκουραστεί, να χορτάσει τον ύπνο που του λείπει. 

Πετάγεται πάνω ιδρωμένος απ’ την αγωνία. Είναι μόλις 8 το βράδυ. Δεν κατάφερε να 

κοιμηθεί παραπάνω από τρείς ώρες. Ανοίγει την τηλεόραση. Η επόμενη μέρα ανατέλλει 

και στην Αμερική, ο κόσμος παραμένει μουδιασμένος, πανικόβλητος. Τα κανάλια μιλάνε 

για δέκα χιλιάδες νεκρούς. 

Καλεί τη Λέϊλα, έχει ηρεμήσει. Του ‘στειλε κι ένα email, έλαβε και το δικό του. Καλεί 

και τη μάνα του, προσπαθεί να της δώσει κουράγιο, να καθησυχάσει τη φοβερή ανησυχία 
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της, να τη βεβαιώσει πως είναι ασφαλής και μια χαρά. Ανοίγει τον υπολογιστή να διαβάσει 

τα σχόλια στο Ίντερνετ και να λάβει το email της Λέϊλα. Αναπηδάει. Άλλο ένα μήνυμα απ’ 

την Κεργκουελέν σκάει απότομα μπροστά του: 

«Θάνατος. Αντάρα και μαύρος θάνατος. 

Φοβάμαι Πέτρο, φοβάμαι. Δε φοβάμαι να πεθάνω. Φοβάμαι το θάνατο της ζωής. 

Κουτρουβαλάμε. 

Δεν μπόρεσα να φύγω. Η πτήση ακυρώθηκε. Ίσως αύριο. Είμαι κλειδαμπαρωμένη 

στο ξενοδοχείο και φοβάμαι. 

Εσύ πως είσαι; Είσαι καλά; Οι αγαπημένοι σου είναι καλά; Είχες γνωστούς εκεί, στη 

Νέα Υόρκη; 

Σε χρειάζομαι. Φοβάμαι και σε χρειάζομαι. Δεν μπόρεσα να σου μιλήσω, οι μπράβοι 

σου δεν άφηναν κανέναν. Καταλαβαίνω. Φοβήθηκες. Αλλά πρέπει να σου μιλήσω. 

Πίστεψέ με, σε χρειάζομαι. Μπορείς να βρεθούμε κάπου; Οπουδήποτε. Θέλεις να 

‘ρθεις στο ξενοδοχείο μου; Είναι ασφαλές. Οποιαδήποτε ώρα. 

Θα σου εξηγήσω. 

Θα σε περιμένω. 

Σε παρακαλώ...» 

Οι σφυγμοί του ανεβαίνουν, η ανάσα του κονταίνει. Κι άλλη απειλή. Ξανακοιτάει το 

χαρτοφύλακα, εκεί είναι ακόμα, κλειδωμένος. Τρέχει και διπλομανταλώνει την πόρτα, 

καλεί το φύλακα στην κεντρική είσοδο και του ζητάει να ‘ναι ιδιαίτερα προσεκτικός μ’ όσα 

γίνονται. Ο φύλακας τον καθησυχάζει, η διεύθυνση έχει βάλει τριπλοβάρδιες μέχρι να 

ηρεμήσουν τα πράγματα. 

Καλεί την Λέϊλα στο Messenger, της στέλνει αυτό το μήνυμα και ζητάει τη γνώμη 

της. Η Λέϊλα τον συμβουλεύει να μην απαντήσει. Μάλλον παίζεται κάτι κακό, ίσως είναι 

παγίδα. Τώρα που ο κόσμος ήρθε τα πάνω – κάτω, δεν υπάρχει κανένας λόγος να 

διακινδυνεύει κι άλλο. «Άσε τη μυστήρια κυρία να ισχυρίζεται ό,τι θέλει και μην την 

ακολουθήσεις άλλο.» 

Ο Πέτρος συμφωνεί, αποφασίζει ν’ αγνοήσει το μήνυμα. Σε λίγο παίρνει κι άλλο 

μήνυμα στο κινητό του, απ’ το γνωστό, μυστήριο Ελληνικό νούμερο. «Πέτρο, ανησυχώ 

πολύ, είσαι καλά; Σε παρακαλώ, κοίταξε το email σου! Απάντησέ μου, σε παρακαλώ...» Ο 

Πέτρος τ’ αγνοεί κι αυτό, δεν απαντάει τίποτα απολύτως. Ύστερα από μιαν ώρα απραξίας, 

λαμβάνει κλήση στο κινητό, φωνητική κλήση, απ’ το ίδιο νούμερο. Απίστευτο το θράσος 

της κυρίας, τολμάει να τον κυνηγάει με τέτοια επιμονή! Απορρίπτει την κλήση. Σε δέκα 

λεπτά έρχεται νέα κλήση απ’ το ίδιο νούμερο. Την απορρίπτει και πάλι, κι αυτή τη φορά 

κλείνει το κινητό του τελείως. Ελπίζει να καταλάβει η κυρία πως πρέπει να τον αφήσει 

ήσυχο επιτέλους. Ξαναπέφτει για ύπνο ανήσυχος και βαλαντωμένος. 
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Παρασκευή 14 Σεπτέμβρη 2001 

Η μεγάλη ανησυχία παραμένει, αλλά η σκόνη κατακαθίζει και το τοπίο ξεθολώνει 

λίγο – λίγο. Ο κόσμος, μουδιασμένος, ξανασηκώνεται απ’ το χτύπημα και προσπαθεί να 

ξαναβάλει μια τάξη. Οι νεκροί δεν είναι δέκα χιλιάδες, ίσως είναι περίπου πέντε χιλιάδες, 

ίσως λίγο λιγότεροι. Ακούγονται φωνές που ζητούν εκδίκηση, και φωνές που συνιστούν 

ψυχραιμία κι αυτοσυγκράτηση. 

Στο γραφείο στο Μακάτι, ο Πέτρος κι η ομάδα του υπολειτουργούν, περιμένουν μ’ 

αγωνία οδηγίες από κάπου, απ’ οπουδήποτε. Διαβάζουν στην ιστοσελίδα της Νοβιασόφτ 

πως οι περισσότεροι υπάλληλοι διέφυγαν με ασφάλεια, οι αγνοούμενοι είναι ελάχιστοι, 

για όλα τα ηλεκτρονικά αρχεία υπάρχουν φυλαγμένα αντίγραφα, πως στήνονται 

επειγόντως προσωρινές θέσεις εργασίας σε μια μεγάλη αποθήκη της εταιρίας στο Λόνγκ 

Άϊλαντ, κι απ’ τη Δευτέρα το αρχηγείο θα ξαναλειτουργήσει σχεδόν με πλήρη δύναμη απ’ 

την προσωρινή αυτή βάση. Σε περίοπτη θέση στην ιστοσελίδα υπάρχει σημαίνουσα 

επιστολή απ’ τον Πρόεδρο και το Γενικό Διευθυντή, που καθησυχάζουν όλα τα γραφεία 

και τους συνεργάτες ανά τον κόσμο, και τους εντέλλουν να συνεχίσουν να εργάζονται 

κανονικά. Μέσ’ την ατυχία της, η εταιρία ήταν τυχερή. Τα γραφεία ήταν κάτω απ’ τους 

ορόφους που χτύπησε τ’ αεροπλάνο, κι όλοι μπόρεσαν να διαφύγουν, εκτός απ’ τους 

κακότυχους που ‘χαν πάει στο εστιατόριο. Απρόθυμα, προσπαθούν να υπακούσουν στην 

εντολή, γνωρίζοντας πως όλα αυτά είναι κενά λόγια για να καθησυχαστούν οι πελάτες, οι 

επενδυτές και το χρηματιστήριο. Οι πραγματικές εντολές, κι οι πιθανές ανακατατάξεις, θ’ 

ανακοινωθούν σιωπηρά σιγά – σιγά, αργότερα. 

Πάντως, ο Πέτρος απαλλάσσεται από ένα τεράστιο βάρος. Ξαναπηγαίνει στην 

τράπεζα και ξανακαταθέτει τα δύο εκατομμύρια δολλάρια που ‘χε σηκώσει την Τετάρτη το 

πρωΐ. Οι τράπεζες φαίνεται πως λειτουργούν κανονικά, και δεν υπάρχει πια λόγος να 

διακινδυνεύει κουβαλώντας ένα τέτοιο ποσό σε μετρητά κάθε μέρα στην τσάντα του. 

Κρυφά απ’ τους υπόλοιπους, ο Πέτρος στέλνει αργά τ’ απόγευμα ένα email στον 

προσωπικό λογαριασμό του Προέδρου και του Γενικού Διευθυντή. Τους συστήνεται, τους 

εξηγεί λίγα πράγματα για την πρόοδο του έργου μέχρι σήμερα, κι αναφέρει πως περιμένει 

οδηγίες. Το διαβάζει, το ξαναδιαβάζει, το διορθώνει, τ’ αλλάζει, το ξαναδιορθώνει, το 

ξαναδιαβάζει, στο τέλος το “σταυρώνει” και το στέλνει μ’ αγωνία. Είναι η πρώτη φορά 

που απευθύνεται προσωπικά σε τόσο ψηλά ιστάμενους στην εταιρία, αλλά δεν έχει άλλην 

επιλογή. Κανείς άλλος δεν γνωρίζει να του δώσει οδηγίες. 

Την ώρα που φεύγει αυτό το email, σκάει πάλι μπροστά του άλλο ένα μήνυμα της 

Κεργκουελέν: 

«Σ’ έχασα Πέτρο, είσαι καλά; Σ’ έψαχνα παντού, και στο email και στο κινητό σου. 

Δεν πήρα καμμία απάντηση. Είσαι καλά; Πες μου τουλάχιστον αν είσαι καλά. Αν έχεις 

πάθει κι εσύ κάτι, τότε θα τρελλαθώ. 



Πάνος Νομικός  Μοιραία Μάτια Τόμος Ι: Το μυστήριο και το ταξίδι 60 

Εγώ έφυγα πια, είμαι πίσω στο σπίτι μου. Δεν ήταν το ριζικό μας να βρεθούμε αυτή 

τη φορά. Αργότερα, ίσως, κάποτε... 

Πριν φύγω, έστειλα με το ταχυδρομείο κάτι που πρέπει να πάρεις. Το ‘χα φέρει μαζί 

μου για να στο δώσω όταν θα σε συναντούσα. Όταν τ’ ανοίξεις, γράψε μου για να σου 

εξηγήσω τι σημαίνουν αυτά που θα βρείς. 

Αλήθεια, πότε θα γυρίσεις στην Ευρώπη; ΠΡΕΠΕΙ να σε δώ, να μιλήσουμε κι από 

κοντά, να καταλάβεις... 

Περιμένω μ’ αγωνία νέα σου. Είσαι καλά;» 

Ο Πέτρος θυμώνει, το αίμα ανεβαίνει στο κεφάλι του. Μέσ’ την αγωνία του να μάθει 

αν θα ‘χει δουλειά αύριο το πρωΐ, έχει κι αυτή την παλαβιάρα που τον παρακολουθεί και 

παίζει μαζί του τρελλά παιχνίδια. Είναι άραγε η τρελλάρα η Νικόλ; Τι να θέλει πάλι απ’ τη 

ζωή μου; Ή μήπως είναι κανένας απ’ τη συμμορία των “επενδυτών” της Λότζινετ; Αρκετά 

έχουν δηλητηριάσει και καταστρέψει τη ζωή μου μέχρι τώρα! Δεν πιστεύει ούτε λέξη απ’ 

όσα διαβάζει. Φοβάται πως υπάρχει κάποια παγίδα από κάτω, κι οργίζεται που αυτή η 

υπόθεση ξαναβγαίνει στην επιφάνεια και τον ενοχλεί χωρίς λόγο, μέσ’ τις σκοτούρες του. 

Χωρίς δεύτερη σκέψη, κάθεται να εκφράσει την αγανάκτησή του επιτόπου. Χτυπάει με 

μανία στο πληκτρολόγιο εξοργισμένος: 

«Όποια κι αν είσαι, κι ό,τι κι αν θέλεις, εξαφανίσου απ’ τη ζωή μου και παράτα με 

ήσυχο. Ούτε πλούσιος είμαι, ούτε πηγαίνω με πόρνες, ούτε θέλω να παντρευτώ καμμιά 

νέα, όμορφη Φιλιππινέζα, ούτε μ’ ενδιαφέρει να κουβεντιάσω τίποτα με κανέναν. Αν 

θέλεις λεφτά ή πήδημα, μάθε πως λεφτά δεν έχω και πήδημα δεν θέλω, παράτα με. Αν 

θέλεις να μου πείς κάτι άλλο, τότε σταμάτα να παίζεις αυτά τα ηλίθια παιχνίδια και ΠΕΣ 

ΤΟ μου λοιπόν να τελειώνουμε, και μετά χάσου από μπροστά μου ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ!» 

Κλείνει τον υπολογιστή του θυμωμένος κι επιστρέφει κουρασμένος στο διαμέρισμά 

του με το μεγάλο τζίπ. Φτιάχνει δυό αβγά, πίνει λίγο κρασί για να ζαλιστεί, και δοκιμάζει 

να πέσει για ύπνο. Μάταια, ύπνος δεν έρχεται. Στριφογυρίζει στο κρεβάτι απ’ την αγωνία. 

Περίπου στη 1 μετά τα μεσάνυχτα, χτυπάει το κινητό του. Είναι η γραμματέας του 

Γενικού. Τον ρωτάει αν είναι διαθέσιμος να δεχτεί τηλεφώνημα απ’ τον ίδιο το Γενικό στις 

4 το πρωΐ. Με την απαγόρευση των πτήσεων, ο Γενικός έχει ξεμείνει στο Λος Άντζελες. Ο 

Πέτρος απαντάει πως φυσικά είναι διαθέσιμος οποιαδήποτε ώρα για ένα τόσο σημαντικό 

τηλεφώνημα. Θα το περιμένει μ’ αγωνία. 

Ανοίγει το λάπτοπ για να πάρει τα τελευταία μηνύματα και ψάχνει στο σκληρό δίσκο 

του για να βρεί και να προετοιμάσει όσα αρχεία και πληροφορίες πιθανόν να του ζητήσει 

ο Γενικός. Τα ετοιμάζει όλα κι αφήνει το λάπτοπ αναμμένο, και το κινητό στο φορτιστή. 

Δοκιμάζει να κοιμηθεί για λίγο ως τις 4, αλλά και πάλι δεν του κολλάει ύπνος. Η αγωνία 

του είναι στο κόκκινο. 

**** (επόμενο πρωΐ) **** 
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Σηκώνεται απ’ το κρεβάτι στις τρεισήμιση τα χαράματα του Σαββάτου. Ελέγχει το 

κινητό, είναι φορτισμένο τίγκα, ελέγχει τον υπολογιστή, όλα έτοιμα. Φτιάχνει καφέ και 

περιμένει χαζεύοντας αδιάφορα στην τηλεόραση. 

Το κινητό του χτυπάει στις 4 και τέταρτο. Η γραμματέας τον συνδέει κατευθείαν με 

τον ίδιο τον κύριο Γενικό. Η πρώτη κουβέντα του είναι να ζητήσει συγγνώμη που τον 

ενοχλεί μια τόσο ακατάλληλη ώρα. Ο Πέτρος χαίρεται, έχει να κάνει με καλλιεργημένο 

άνθρωπο. Συνήθως οι Αμερικάνοι δεν έχουν συναίσθηση ότι ο υπόλοιπος κόσμος, πέρα 

απ’ τους ωκεανούς, κοιμάται τις ώρες που αυτοί δουλεύουν. Βέβαια, ξανασκέφτεται ο 

Πέτρος, ο κύριος Γενικός δεν είναι Αμερικάνος, είναι Γερμανός. 

Η συζήτηση είναι σύντομη αλλά περιεκτική. Ο Πέτρος δίνει μια σύντομη αλλά πλήρη 

αναφορά της προόδου του έργου μέχρι τώρα, και ζητάει περαιτέρω οδηγίες. Ο Γενικός 

επιβεβαιώνει πως το έργο στη Μανίλα θα συνεχιστεί κανονικά και πρέπει να ολοκληρωθεί 

ακριβώς όπως προβλέπουν τα συμφωνημένα πλάνα. Σε λίγο καιρό θα οριστεί καινούργια 

ομάδα, που θ’ αντικαταστήσει το Ρότζερ και το Σών. Μέχρι τότε, ο Γενικός παρακαλεί τον 

Πέτρο να συνεχίσει να εργάζεται με το ίδιο φιλότιμο κι αποδοτικότητα, και να φροντίσει 

να προχωρήσει το έργο όσο γίνεται περισσότερο. Ο Πέτρος διαβεβαιώνει το Γενικό να 

μείνει ήσυχος πως θα κάνει ό,τι μπορεί καλύτερο, και τον ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη 

του. 

Το τηλέφωνο κλείνει, κι ο Πέτρος βγάζει μια βαθειά ανάσα ανακούφισης. Ένα 

τεράστιο βάρος φεύγει απ’ το στήθος του. Επιτέλους, για πρώτη φορά μετά την 

καταραμμένη 11η Σεπτέμβρη, έχει κάτι σίγουρο στα χέρια του. Έχει την προσωπική 

διαβεβαίωση του Γενικού Διευθυντή πως θα ‘χει δουλειά και τους επόμενους μήνες. Κάνει 

μόνος ένα «γιάχου!» μέσ’ τ’ άγρια χαράματα και ρίχνει μια γυροβολιά πανηγυρισμού στο 

σαλονάκι του. 

Πλησιάζει 5 το πρωί, έξω η καινούργια μέρα χάραξε. Σε μιάμιση ώρα θα πρέπει να 

ξεκινήσει για το γραφείο. Δεν έχει νόημα να ξαναπέσει για ύπνο. Σήμερα θα δουλέψει 

χαρούμενος κι άγρυπνος. 

Κάθεται να γράψει ένα email με τα ευχάριστα νέα στη Λέϊλα. Όταν το στέλνει, 

προσγειώνεται στα εισερχόμενα η αναμενόμενη απάντηση της κυρίας Κεργκουελέν. 

Βαριεστημένα κι απρόθυμα, την ανοίγει για να τη διαβάσει: 

«Εντάξει λοιπόν ξιπασμένε αρσενικέ, αφού το θέλεις θα σου πώ γιατί σ’ έψαχνα, κι 

έφτασα ως την άκρη της Γης για να σε βρώ. Μάθε λοιπόν, γελοίε, πως μιλούσες με την 

κόρη σου. Που ποτέ δεν σε γνώρισε, κι ούτε θέλει πια να σε γνωρίσει, ούτε ποτέ θα σε 

ξαναδεί μπροστά της. Ποτέ! Σιχαμένε!» 

Ο Πέτρος χλωμιάζει, μένει σύξυλος. Ξαναδιαβάζει αρκετές φορές αυτό το σύντομο 

κείμενο, μέχρι να χωνέψει τι γράφει. “Κόρη;;!!” Από που κι ως που; Από πότε; Μπά, 

πλάκα θα ‘ναι, ή μέρος του ίδιου κόλπου, της ίδιας παγίδας. Αρνείται να το πιστέψει. 

Πανικοβάλλεται. Νιώθει έντρομος ότι το παιχνίδι ξαφνικά χοντραίνει πολύ. Πάρα πολύ. Η 
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“κυρία” αυτή κι όσοι κρύβονται πίσω της, αυτή η συμμορία που μου ‘δωσαν ραντεβού την 

ακριβή ώρα της μεγάλης καταστροφής, που με παρακολουθούν από κοντά κι έμαθαν που 

έχω ζήσει, καθώς και τον κρυφό αριθμό του κινητού μου, και με φωτογραφίζουν εν 

αγνοία μου, κι έρχονται τώρα έτσι ξεδιάντροπα και προβάλουν αυτόν τον αστήρικτο, 

αυτόν τον ανήκουστο ισχυρισμό, πρέπει να μου ‘χουν στήσει κάποιαν άσχημη παγίδα, 

κάποιο μεγάλο κόλπο, στο οποίο θέλουν να με μπλέξουν πολύ χοντρά. 

Ίσως παίζονται μεγάλα παιχνίδια με τη Νοβιασόφτ, μέσα σ’ αυτή την καταστροφή, 

και κάποιοι φαίνεται πως βρήκαν εμένα, τον κακομοίρη, απομονωμένο κι απροστάτευτο 

σύμβουλο, τον ξεχασμένο στην άκρη της Γης, χωμένο σ’ ένα “μυστικό κι ανομολόγητο” 

έργο, για να με χρησιμοποιήσουν σαν πιόνι στα επικίνδυνα σχέδιά τους και να με 

καταστρέψουν, οριστικά αυτή τη φορά. Αν κάποιο άγνωστο πρόσωπο έρχεται ξαφνικά απ’ 

το πουθενά, μ’ έχει παρακολουθήσει μ’ αυτόν τον τρόπο, χωρίς όμως και να ‘χει 

εμφανιστεί ποτέ στην πραγματικότητα, κι ισχυρίζεται έτσι απροσδόκητα πως είναι “κόρη” 

μου, τότε τι άλλο θα ισχυριστεί στο μέλλον; Τι θα μου ζητήσουν και με τι θα με εκβιάσουν 

αυτοί που παίζουν αυτό τ’ απίστευτο παιχνίδι; 

Τα γόνατά του λύνονται απ’ το φόβο. Βρίσκεται δέκα χιλιάδες μίλια μακριά απ’ τη 

βάση του, μακριά απ’ τ’ αγαπημένα του πρόσωπα, μακριά απ’ τις οικείες χώρες με τις 

αστυνομίες και τους δικηγόρους όπου θα ‘ξερε που ν’ απευθυνθεί και πως πρέπει να 

προστατευτεί, μπλεγμένος σε μια πλεκτάνη που τον κλείνει απειλητικά στα δίχτυα της, 

χωρίς να ‘χει κανέναν και τίποτα για να στηριχτεί και να ξεφύγει. Πως θα γλιτώσει; Χωρίς 

δεύτερη σκέψη, κάθεται και συντάσσει την απάντησή του, απευθυνόμενος αυτή τη φορά 

σ’ όλους όσους κρύβονται πίσω απ’ το ηλίθιο ψευδώνυμό “της”: 

«Αυτόν τον γελοίο κι αστήρικτο ισχυρισμό τον απορρίπτω όσο πιο κατηγορηματικά 

γίνεται. Πως μπορείτε ν’ αποδείξετε κάτι τέτοιο; Ούτε ξέρω ΚΙ ΟΥΤΕ ΘΕΛΩ ΝΑ ΞΕΡΩ 

κανενός είδους “κόρη” και κουραφέξαλα. Απαιτώ να σταματήσετε ΑΜΕΣΩΣ να μ’ 

ενοχλείτε μ’ αυτές τις γελοιότητες. Έχω ενημερώσει ήδη το δικηγόρο μου και τις αρχές, κι 

αν με ξαναενοχλήσετε, θα κάνω μηνύσεις κι όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να 

προστατευτώ απ’ τις απειλές σας.» Στέλνει το μήνυμά του χωρίς δεύτερη σκέψη. 

Νιώθει μια τεράστια ανάγκη να επικοινωνήσει με τη Λέϊλα, αλλά αποφασίζει να μην 

την ανησυχήσει μέσ’ τ’ άγρια μεσάνυχτα. Ξέρει καλά πως, από δέκα χιλιάδες μίλια μακριά, 

η Λέϊλα δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Θα της μιλήσει αργότερα, όταν η Λέϊλα θα 

‘χει ξυπνήσει στο Λονδίνο, και θα ‘χουν ολόκληρη τη μέρα να σκεφτούν και να δούν πως 

θ’ αντιδράσουν. 

Ξάγρυπνος και πανικόβλητος, κατεβαίνει την καθορισμένη ώρα στο γκαράζ για να 

ξεκινήσει με το Χουάν το Σαββατιάτικο αλισβερίσι. Με σφιγμένα δόντια, σιγομουρμουρίζει 

μια μισιακή «καλήμερα» και χώνεται στο τζίπ. Σήμερα κοιτάει με δέος το κυκλοφοριακό 

χάος έξω απ’ το παράθυρο. Μήπως είναι κι ο Χουάν στο κόλπο; Μήπως στο επόμενο 
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φανάρι θα πεταχτούν οι συμμορίες κι ο Χουάν, μιλημένος, θα σταματήσει το τζίπ και θα 

με παραδώσει σ’ αυτούς; 

Ο Χουάν παραξενεύεται απ’ τα σημερινά συννεφιασμένα κέφια του αφεντικού του, 

αλλά είναι μαθημένος να μη σχολιάζει τα χούγια των λευκών. Ποιός ξέρει, σκέφτεται από 

μέσα του, μπορεί να ‘μαθε κάποιο κακό νέο απ’ την πατρίδα του, ή μπορεί να ‘μαθε κάτι 

άσχημο για την εταιρία, τέτοιες μέρες που περνάμε... Αμίλητος, τον οδηγεί ως τον 

ουρανοξύστη στο Μακάτι. 

Ο Πέτρος μπαίνει στο γραφείο του, συνωφρυομένος κι αμίλητος. Ποιοί απ’ όλους 

τους συνεργάτες μου είναι στο κόλπο; Τι μου ετοιμάζουν παρακάτω; Στην καθιερωμένη 

πρωϊνή σύσκεψη, τους ενημερώνει για τα καλά νέα από τη συνομιλία του με το Γενικό. 

Όμως, αντί να ‘ναι χαρούμενος και να μεταφέρει μια νότα αισιοδοξίας στην ομάδα του, το 

ύφος του είναι συννεφιασμένο και βαρύ, σε σημείο που η ομάδα, ενδόμυχα, δεν πιστεύει 

τα λόγια του. Υποψιάζονται πως τους λέει μισές αλήθειες, μόνο και μόνο για να 

διατηρήσει το ηθικό τους ακμαίο. 

Αυτή η μέρα περνάει αργά και βασανιστικά στο γραφείο. Του ‘ναι αδύνατο να 

συγκεντρωθεί και να δουλέψει. Αδύνατο. Διαβάζει και ξαναδιαβάζει τα μηνύματά “της”, 

προσπαθεί να μυριστεί τι παιχνίδι παίζεται πίσω απ’ τις λέξεις. 

Κάποια ώρα μετά το μεσημέρι, η γραμματέας του μπαίνει παραξενεμένη στο γραφείο 

του. Με το ταχυδρομείο ήρθε ένας περίεργος φάκελλος, που δεν έχει αποστολέα. Έχει 

γραμμένα χειρόγραφα τ’ όνομά του και τη διεύθυνση της Ροσάριο, και την ένδειξη 

«Αυστηρά προσωπικό κι εμπιστευτικό.» 

«Θέλετε να το ελέγξουμε πριν το ανοίξετε Σέρ;» 

«Όχι άφησέ το, θα τ’ ανοίξω εγώ. Ευχαριστώ.» 

Τ’ ανοίγει με χέρια που τρέμουν, κι η καρδιά του τρελλαίνεται απ’ την ταχυπαλμία. 

Είναι αυτό το επόμενο βήμα στο απειλητικό σχέδιό τους; Μέσα βρίσκει μια φωτογραφία, 

μια ψαλλιδισμένη φωτογραφία, κομμένη στη μέση. Εμφανίζεται ο ίδιος στα νεανικά 

χρόνια του. Τα μακριά, μαύρα μαλλιά του ανεμίζουν στον άνεμο, και το λευκό χαμόγελό 

του φέγγει έντονο ανάμεσα απ’ τα πυκνά μούσια του. Φοράει τ’ αγαπημένο μαύρο 

μπλουζάκι του κι ένα ξεθωριασμένο τζήν σορτσάκι. Είναι καθισμένος σ’ ένα βραχάκι, σε 

κάποια χρυσαφένια Ελληνική παραλία, κάποιο καλοκαίρι. Η θάλασσα λαμπυρίζει πίσω του, 

ο ουρανός απλώνεται βαθυγάλανος από πάνω. Είναι κατάμαυρος απ’ τον ήλιο και δείχνει 

χαρούμενος, περήφανος κι άγριος απ’ την αλμύρα, με τη μαλλούρα και τα μούσια να 

δίνουν μια πρωτόγονη ομορφιά στο παρουσιαστικό του. 

Στα δεξιά του κρατάει αγκαλιά κάποια ερωμένη, αλλά η Κεργκουελέν την έκοψε, 

επίτηδες την ψαλίδισε. Μόνο τ’ αριστερό χέρι της φαίνεται, μαυρισμένο κι αυτό απ’ τον 

ήλιο, έτσι όπως είναι περασμένο πίσω απ’ το σβέρκο του και κρέμεται νωχελικά μέχρι το 

πλευρό του. 
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Τρελλαίνεται, πετάγεται πάνω. Ναί βέβαια, η φωτογραφία είναι αυθεντική, είναι 

αυτός! Είναι κάποια απ’ τις εκατοντάδες φωτογραφίες που ‘βγαλε με τις ερωμένες του την 

ευτυχισμένη περίοδο των φοιτητικών χρόνων του. Η μυστήρια κυρία που ‘χε στην κατοχή 

της αυτή τη φωτογραφία απ’ το παρελθόν του, πραγματικά έχει πρόσβαση στην 

προηγούμενη ζωή του. Η καρδιά του και τα μηνίγγια του πάνε να σπάσουν απ’ το τρελλό 

σφυροκόπημα, νομίζει πως θα λιποθυμίσει. 

Ψάχνει ξανά μέσ’ το φάκελλο. Βρίσκει ένα τυλιγμένο χαρτάκι. Στη μια όψη του, 

είναι χειρόγραφα γραμμένα το τηλέφωνό της, αυτό το ίδιο ελληνικό κινητό νούμερο που 

γνωρίζει ήδη, και το email της, που επίσης το γνωρίζει. «Σε παρακαλώ, κάλεσέ με να 

σου εξηγήσω τι σημαίνουν όλα αυτά. Σε ικετεύω, κάλεσέ με!» είναι επίσης γραμμένα 

χειρόγραφα και στα ελληνικά και στ’ αγγλικά. 

Στην πίσω όψη αυτού του χαρτιού ανακαλύπτει, κολλημένες με σελοτέϊπ, ένα μικρό 

ματσάκι από μακριές τρίχες, μια τούφα από γυναικεία μαλλιά. Το μυαλό του φωτίζεται. 

Ναί, καταλαβαίνει πολύ καλά το λόγο που η Κεργκουελέν του ‘στειλε αυτή την τούφα απ’ 

τα μαλλιά της. Ξέρει πια τι πρέπει να κάνει... 

Για πρώτη φορά, καλεί το κινητό της. Είναι κλειστό. Το ξανακαλεί. Κλειστό. Ορμάει 

στον υπολογιστή του για να καθίσει να της γράψει, να της εξηγήσει... Είναι ήδη 3 το 

μεσημέρι, πίσω στην Αθήνα είναι 10 το πρωΐ. Προτού προλάβει ν’ αρχίσει να συντάσσει 

ο,τιδήποτε, έρχεται η απάντησή της στο email του: 

«Εντάξει λοιπόν, σιχαμένο γουρούνι, μην ανησυχείς και δεν θα χρειαστεί να 

σπαταλήσεις τα ωραία σου λεφτουδάκια στους δικηγόρους. Θα εξαφανιστώ μια για πάντα. 

Τις αποδείξεις που ζήτησες, τις έστειλα με το ταχυδρομείο στο γραφείο σου. 

Εκτός απ’ όσα σου ‘στειλα, μάθε επίσης πως η μάνα μου, όταν μου μίλησε για σένα, 

μου ‘πε πως, χαμηλά στην κοιλιά σου, έχεις δυό μεγάλες μαύρες κρεατοελιές, πάνω και 

κάτω απ’ την ουλή της εγχείρησης σκωλικοειδήτιδας. Αυτά, για να σου αποδείξω πως δε 

λέω βλακείες. 

Ούτε ‘γώ ήξερα αν θα μπορούσες ποτέ να γίνεις ένας αληθινός πατέρας για μένα. 

Άλλος νόμιζα πως είναι ο πατέρας μου, ένα αναίσθητο γαϊδούρι σαν κι εσένα! Μια μέρα, η 

μάνα μου μου ‘πε πως αυτός ο μουσάτος στη φωτογραφία που σου ‘στειλα είναι ο 

πραγματικός πατέρας μου, κι όχι τ’ άλλο το γαϊδούρι. Μου εξήγησε πως σε γνώρισε, τι 

περάσατε μαζί, και πως χαθήκατε, και μου μίλησε για σένα σε βάθος. Δεν ήξερε όμως αν 

ζείς και που βρίσκεσαι... 

Και ξεκίνησα να ψάχνω να σε βρώ, ξιπασμένε, γελοίε. Προβληματιζόμουνα πως θα 

‘σαι, τι σόϊ άνθρωπος θα ‘σαι, αν θα ‘ταν ποτέ δυνατό να με δεχτείς και να με καταλάβεις. 

Ξόδεψα μια περιουσία ώσπου να σ’ ανακαλύψω, χάρηκα όταν τα κατάφερα επιτέλους, 

νόμισα πως έχω να κάνω τουλάχιστον μ’ έναν άνθρωπο μ’ αισθήματα, κι όχι μ’ ένα 

άκαρδο τέρας σαν εσένα. Δυστυχώς έχασα... 



Πάνος Νομικός  Μοιραία Μάτια Τόμος Ι: Το μυστήριο και το ταξίδι 65 

Η μάνα μου ‘πε πως τότε είχες μέσα σου τη φλόγα της ζωής. Τα μάτια σου λάμπανε 

όταν μιλούσες για την ομορφιά. Την ήξερες την ομορφιά, την έβρισκες στα φύλλα των 

δέντρων, στο πέταγμα των πουλιών, στο χορό ενός παλιόχαρτου στον αέρα που το 

παρέσυρε ο στροβιλισμός ενός περαστικού αυτοκινήτου. Ξάπλωνες τα βράδια ανάσκελα 

στην άμμο, κοίταγες κατάματα τ’ αστέρια, και δε φοβόσουν ν’ αντικρύσεις στα ίσια την 

αιωνιότητα. Έλεγες πως θα νικήσεις το θάνατο με τον έρωτα. Το νίκησες το θάνατο 

μάγκα, μ’ έφτιαξες. Εκτός κι αν το πάρω απόφαση και φύγω πριν από σένα. Χα χα, θα 

στη σκάσω... 

Όμορφος ήσουν, κι ακόμα είσαι ωραίος. Τουλάχιστον, κατάφερα να σε δώ. Είσαι 

όμως αυτός, ο ίδιος; Την πρώτη μέρα είδα το βλέμμα σου θολό, χαμένο, ζαβλακωμένο 

απ’ το ουΐσκυ κι απ’ τις πουτάνες. Που ‘ταν η φλόγα του; Που ‘ταν αυτή η περίφημη 

“Ομορφιά” που μου ‘λεγε και με παραμύθιαζε η μάνα μου, και σα βλαμμένη καθόμουν και 

την πίστευα; Ψέμματα ήταν, καθίκι, ΨΕΜΜΑΤΑ!!! 

Τη δεύτερη μέρα είδα ένα γιάπικο κάθαρμα να ουρλιάζει εντολές στο κινητό, με τους 

μπράβους γύρω σου να φοβερίζουν τον κόσμο με τα κουμπούρια τους. Ποιός είσαι ρε 

φίλε; Τόσο σπουδαίο κάθαρμα έγινες; Συγχαρτήρια, φαίνεται “τα κατάφερες” κι εσύ να 

γίνεις “κάποιος”. Μπράβο σου, γελοίε. 

Μείνε λοιπόν “ήσυχος”, εγώ στα σίγουρα θα εξαφανιστώ απ’ τη ζωή σου και δεν θα 

ξανακούσεις ποτέ πια τίποτ’ άλλο από μένα. Μόνο σε παρακαλώ να εξαφανιστείς κι εσύ 

απ’ τη δική μου ζωή, και να μην ψάξεις ΠΟΤΕ να με βρείς. Είσαι ανάξιος να γινόσουν ποτέ 

ο αληθινός πατέρας μου. Σε σιχαίνομαι και σε φτύνω απ’ τα βάθη της ψυχής μου. Να πα’ 

να χαθείς, μαλάκα!» 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑ 

Κυριακή 30 Σεπτέμβρη 2001 

Τη μόνη μέρα της βδομάδας που ο Πέτρος επιτρέπεται να ξεκουραστεί στο μικρό 

διαμέρισμά του στο Ρόκγουελ, λίγο μετά το μεσημέρι, κάθεται στο μικρό καναπέ του 

κοιτάζοντας τα νέα στο CNN, προσπαθώντας να καταλάβει προς τα που πάει ο κόσμος, 

μετά τη μεγάλη καταστροφή, και που τον πηγαίνει το μεγάλο ταξίδι της ζωής του, ύστερα 

απ’ όλες αυτές τις θεαματικές και δυσνόητες αναστατώσεις. 

Από ‘κείνη την αποφράδα μέρα, τρείς βδομάδες νωρίτερα, που ο κόσμος ήρθε τα 

πάνω – κάτω, κι ο Πέτρος είδε αλλά δε γνώρισε την κόρη του, η ζωή του απέκτησε ακόμη 

ένα μαρτύριο. Στην αρχή, η αποκάλυψη τον συνεπήρε, τον ζάλισε. Πέρασε πολλή ώρα 

ώσπου να επανέλθει στην πραγματικότητα, να βεβαιωθεί πως δεν ονειρεύεται, ν’ αρχίσει 

να χωνεύει τ’ απίστευτο νέο που ‘σκασε με πάταγο μπροστά στα μούτρα του. Η 

φωτογραφία ήταν ένα σημαντικο πειστήριο πως η μυστηριώδης κυρία Κεργκουελέν είχε 

πράγματι στενή επαφή με το μακρινό παρελθόν του. Τις παλιές φωτογραφίες απ’ τη 

μακρινή εποχή της φοιτητικής νιότης του τις είχε καταχωνιασμένες σε σκονισμένα 

άλμπουμ, στο πατάρι του πατρικού σπιτιού του στους Αμπελοκήπους, και δεν τις είχε 

δείξει ποτέ, ούτε στη Νικόλ, ούτε στη Λέϊλα. Αυτή η φωτογραφία, αυτό το email, η βαθειά 

γνώση για απόκρυφα προσωπικά θέματά του, που αυτή η κυρία είχε επιδείξει πως κατέχει 

για την περασμένη νιότη του, ήταν ατράνταχτες αποδείξεις ενός ισχυρού, προσωπικού 

δεσμού με κάποιαν πραγματικά πολύ σημαντική γυναίκα. 

Διαβάζοντας αυτό το συγκλονιστικό email της, κάθισε τρέμοντας στο γραφείο του 

και προσπάθησε να καλμάρει, ν’ αυτοσυγκεντρωθεί. Ναί, αυτή η γυναίκα που όρμηξε 

τόσο απότομα στη ζωή του, προφανώς είναι κάποιο εξαιρετικά σημαντικό πρόσωπο. Αλλά 

είναι μια κόρη; Πως γίνεται αυτό; Με ποιές προϋποθέσεις; Στα είκοσι χρόνια που πέρασαν 

αφότου ενηλικιώθηκε, δεν είχε ποτέ την παραμικρή ένδειξη πως είχε γίνει πατέρας ενός 

παιδιού. Έκανε ένα γρήγορο πέρασμα στη μνήμη του, αναζητώνας τις πιθανότητες... Ναί 

βέβαια, στα ευτυχισμένα, νεανικά χρόνια του στην Ελλάδα, είχε κάποιες έντονες ερωτικές 

σχέσεις με νέες, θελκτικές κοπέλλες. Εντούτοις φανταζόταν πως, εάν είχε αφήσει έγκυο 

κάποια από αυτές τις παλιές ερωμένες του, το πιθανότερο ήταν πως εκείνη θα ‘κανε μια 

έκτρωση, ή τουλάχιστον θα του το είχε πεί, ή τέλος πάντων θα το ‘χε μάθει από το 

μεγάλο κύκλο των κοινών φίλων και γνωστών που ‘χε τότε. Γιατί κάποια από αυτές τις 

κοπέλλες να επιλέξει να κρατήσει ένα τέτοιο μυστικό, να γεννήσει και ν’ αναθρέψει ένα 

παιδί χωρίς πατέρα, σε μια τόσο νεανική ηλικία; Ποιός μπορεί να ‘ταν ένας σημαντικός 

λόγος να κάνει κάτι τέτοιο; Ο Πέτρος δεν μπορούσε να βγάλει νόημα. 

Δεν μπορούσε να καταλάβει, να εξηγήσει... Η αποπροσανατολισμένη προσοχή του 

στράφηκε στο κομμάτι απ’ το χαρτόνι, με την τούφα από γυναικεία μαλλιά που ‘ταν 

κολλημένη πάνω του. Α, ναί, κατάλαβα τι πρέπει να κάνω μ’ αυτό εδώ... Κάλεσε έναν 

κούριερ κι έστειλε επειγόντως το χαρτονάκι στη Λέϊλα, μαζί με μια τούφα απ’ τα δικά του 
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μαλλιά. Μετά, κάθισε ήρεμα κι έγραψε ένα μακροσκελές email στην Κεργκουελέν, 

ζητώντας ταπεινά συγγνώμη για την απότομη συμπεριφορά του, εξηγώντας κάτω από 

ποιές ακραίες παρεξηγήσεις είχε οδηγηθεί στο να μην κατανοήσει σωστά την προσέγγισή 

της. Και φυσικά, εξέφρασε τη σφοδρή επιθυμία του να συναντηθούν επιτέλους, για να 

μπορέσει να καταλάβει με ποιό ακριβώς κομμάτι της ζωής θα μπορέσει αυτή η μυστήρια 

γυναίκα να ταιριάξει. 

Ποτέ δεν έλαβε καμμία απάντηση. Τίποτα. Έστειλε και ξαναέστειλε το email του 

πολλές φορές, στη διεύθυνση της Κεργκουελέν, πάντα απολογούμενος, πάντα 

δηλώνοντας το σφοδρό πόθο του να ξαναπάρει επαφή μαζί της. Τίποτα. Δοκίμασε πολλές 

φορές να την καλέσει στο κινητό της. Τίποτα. Το νούμερό της ήταν διαρκώς “μη 

διαθέσιμο.” Της έστειλε πολλά μηνύματα στο κινητό, παρακαλώντας την ν’ απαντήσει. 

Τίποτα. Η Κεργκουελέν εξαφανίστηκε τόσο απότομα όπως είχε εμφανιστεί. 

Η βόμβα της ταρακούνησε βίαια και τη ζωή του Πέτρου, και της Λέϊλα. Ενώ ο 

Πέτρος ήταν παραξενεμένος και δεν μπορούσε να φτάσει σ’ ένα οριστικό συμπέρασμα γι 

αυτή τη μυστηριώδη γυναίκα, η Λέϊλα απ’ τη μεριά της ήταν πολύ πιο ξεκάθαρη και πολύ 

πιο ανήσυχη. Ξαναδιαβάζοντας όλα τα προηγούμενα emails της κυρίας αυτής, που της 

είχε στείλει ο Πέτρος, η Λέϊλα συμπέρανε πως αντιμετώπιζε πλέον μια ξεκάθαρη, 

σφοδρότατη επίθεση από μιαν αντίζηλο, η οποία χρησιμοποιούσε φθηνά, γυναικουλίστικα 

κόλπα για να τραβήξει τον Πέτρο μακριά της, ενόσω εκείνη ήταν χιλιάδες μίλια μακριά, 

και δεν μπορούσε ν’ αντιδράσει και να υπερασπίσει τη σχέση της. Ισχυρισμοί από παλιές 

ερωμένες πως έχουν μείνει έγκυες ή, ακόμα χειρότερα, πως έχουν γεννήσει χαμένα 

παιδιά, δεν μπορούν να αγνοηθούν ούτε ν’ αποκρουστούν απ’ τους άντρες οι οποίοι 

υφίστανται μια τέτοια επίθεση. Είναι τα πιο αποτελεσματικά όπλα στο οπλοστάσιο μιας 

γυναίκας, η οποία θέλει απελπισμένα να ξανασυνδεθεί με τον παλιό εραστή της, και 

μάλιστα, εφόσον ήταν, δυστυχώς, αδύνατο για τη Λέϊλα να υπερασπιστεί τον εαυτό της 

χρησιμοποιώντας το ίδιο “κόλπο”. 

Ακόμα περισσότερο, οι ιδιόρρυθμες περιστάσεις αυτής της συγκεκριμένης 

περίπτωσης, όπου η επιτιθέμενη παρέμεινε ανώνυμη αφού έρριξε τη βόμβα της, και μετά 

εξαφανίστηκε στο πουθενά, έπεισαν τη Λέϊλα πως ολόκληρη αυτή η ιστορία είναι μια 

βρώμικη απάτη. Σίγουρα καμμία “κόρη” δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Κι ακόμα 

χειρότερα, η επιτιθέμενη παλιά ερωμένη είναι τόσο αποφασισμένη να πετύχει το στόχο 

της, που ‘κανε τον κόπο και τα έξοδα να ταξιδέψει μέχρι τη μακρινή Μανίλα για να ρίξει 

το δίχτυ της στο Πέτρο. Οι μηχανορραφίες της μπορεί να εμποδίστηκαν απ’ τη σύμπτωση 

των επιθέσεων της 11ης Σεπτέμβρη, αλλά είναι σίγουρο πως θα επανέλθει μ’ ένα 

διαφορετικό σχέδιο αργά ή γρήγορα. 

Η Λέϊλα δε δίστασε να εκφράσει τη γνώμη και τις ανησυχίες της στον Πέτρο με 

απόλυτη καθαρότητα κι επιμονή. Απαίτησε να σταματήσει ο Πέτρος αμέσως τις απόπειρές 

του να ξαναεπικοινωνήσει με την Κεργκουελέν. Διαισθανόμενος την αγωνία και τον 
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πανικό της Λέϊλα, ο Πέτρος δεν τόλμησε να διαφωνήσει μαζί της, και πράγματι διέκοψε 

αμέσως τις απόπειρές του να ξαναεπικοινωνήσει με την Κεργκουελέν. Προσπάθησε να 

ηρεμήσει τη Λέϊλα, αποδεχόμενος όλα τα επιχειρήματά της, επιμένοντας πως, σε κάθε 

περίπτωση, θ’ απέκρουε αποφασιστικά την “απίστευτη επίθεση” της Κεργκουελέν. Προς 

τιμήν του στα μάτια της Λέϊλα, ο Πέτρος μόλις είχε κάνει αυτό ακριβώς: Είχε ήδη 

κακοδιώξει με τον πιο απότομο κι αδιαπραγμάτευτο τρόπο αυτή τη μυστηριώδη κυρία. 

Παρ’ όλα αυτά, βαθιά μέσα του διατηρούσε τις αμφιβολίες του. Κάτι πολύ μεγάλο 

συνέβαινε, και δεν μπορούσε να συλλάβει τι ακριβώς. Όμως κράτησε αυτές τις αμφιβολίες 

κρυφές μέσα του, για να μην ανησυχήσει κι άλλο τη Λέϊλα. 

Μετά την 11η Σεπτέμβρη, οι μέρες περνούσαν και κανένα άλλο απειλητικό σχέδιο ή 

ίντριγκα δεν φαινόταν να εξελίσσεται. Ο κόσμος δεν διαλύθηκε στο χάος και στην 

αναρχία. Οι πτήσεις ξανάρχισαν. Τα παγκόσμια χρηματιστήρια κι οι αγορές άρχισαν να 

ξαναλειτουργούν. Η Νοβιασόφτ κατάφερε πραγματικά να εγκαταστήσει ένα προσωρινό 

αρχηγείο, και σιγά – σιγά άρχισε να ξαναλειτουργεί. Καμμία άλλη ασυνήθιστη ή 

απειλητική κατάσταση, που να εμπλέκει την Κεργκουελέν, δεν δημιουργήθηκε. Ο Πέτρος 

ξαναεστίασε την προσοχή του στην προσπάθειά του να ικανοποιήσει την υπόσχεσή του 

προς το Γενικό, καθοδηγώντας την ομάδα του να ξαναρχίσουν σταδιακά να φροντίζουν 

για την ολοκλήρωση του έργου τους. Ίσως η Λέϊλα να ‘χει δίκηο τελικά, άρχισε να 

σκέφτεται ο Πέτρος. Ίσως όλο αυτό να ‘ταν πράγματι μια αποτυχημένη προσπάθεια 

κάποιας παλιάς ερωμένης μου να με ξαναπροσεγγίσει... Κολακευόταν βέβαια από μια 

τέτοια πιθανότητα, αλλά ταυτόχρονα απέρριπτε κατηγορηματικά κάθε τέτοια πιθανή 

προσέγγιση. Η Λέϊλα δεν αντιμετώπιζε κανένα πραγματικό κίνδυνο. Ο Πέτρος δεν 

διατηρούσε κανένα ερωτικό ενδιαφέρον για καμμία από τις παλιές ερωμένες του. Γι 

αυτόν, όλες αυτές ήταν παλιές ιστορίες, ξεχασμένες εδώ και πολλά, πάρα πολλά χρόνια. 

Όλες εκτός από μία. 

Τι αστεία μπερδέματα! σκέφτεται ο Πέτρος, καθισμένος στο σαλονάκι του στη 

Μανίλα, το ήσυχο Κυριακάτιο απομεσήμερο, με το ουΐσκι του στο χέρι, όταν ένα 

κουδούνισμα στο θυροτηλέφωνο τον ξαφνιάζει. 

«Έχετε επίσκεψη Σερ» ο φύλακας ανακοινώνει με πομπώδη τρόπο. 

«Επίσκεψη; Τι επίσκεψη;» ο Πέτρος ξαφνιάζεται. 

«Μια κυρία... κυρία Λέϊλα Αλ Χαμντάν» ο φύλακας μπερδεύει τ’ όνομά της. 

«Ποιά;;!!» ο Πέτρος μένει άναυδος. 

«Ναί, εγώ είμαι Πέτρο. Άφησέ με να περάσω σε παρακαλώ...» ακούει τη φωνή της 

στο υπόβαθρο. 

Σε δυό λεπτά, εκείνη στέκεται στο κατώφλι του, μια μεγαλοπρεπής φιγούρα 

γυναίκας, φορώντας ένα φανταχτερό, σέξυ φόρεμα και ψηλοτάκουνες γόβες, με τα 

υπέροχα μάτια της να εκπέμπουν μια γλυκειά αίσθηση επιθυμίας, αλλά κι αγωνίας. 

«Μα τι...» ο Πέτρος μπορεί μόνο να ψελλίσει, εμβρόντητος. 
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«Έκπληξη!!» του γελάει εκείνη παιχνιδιάρικα. «Μου ‘λειψες τόσο πολύ, που πήρα 

μια βδομάδα άδεια από τον κύριο Τζέρεμυ κι αποφάσισα να ‘ρθω, έτσι στα ξαφνικά. Είναι 

και τα γενέθλιά σου μέσ’ τη βδομάδα, κι είπα να τα περάσουμε παρέα. Μήπως σ’ 

ενοχλώ;» 

«Μα όχι βέβαια!» γελάει κι αυτός μαζί της, καθώς την παίρνει απαλά στα χέρια του, 

σφραγίζει το στόμα της μ’ ένα παθιάρικο φιλί κι αρχίζει γεμάτος έξαψη να πασπατεύει το 

κορμί της. 

«Μμμμ...» εκείνη αναστενάζει χαχανίζοντας, «...αγάπη μου, περίμενε ένα λεπτό. 

Πέρασα δεκατέσσερεις παναθεματισμένες ώρες σ’ εκείνο το αεροπλάνο. Μπορώ να 

φρεσκαριστώ για λίγο;» 

«Μα και βέβαια αγαπούλα μου!» 

Δέκα λεπτά αργότερα, αφού έκανε ένα γρήγορο ντούς, και φορώντας μόνο το 

μπουρνούζι της πάνω στ’ ολόγυμνο, σαγηνευτικό κορμί της, αφήνοντας επίτηδες πολλά 

ανοίγματα για να κοιτάει εκείνος και να θαυμάζει, η Λέϊλα έχει αράξει στον καναπέ του με 

το ουϊσκάκι της στο χέρι. Ο Πέτρος δεν μπορεί να πιστέψει στα μάτια του και στην 

απρόσμενη, καλή τύχη του. «Πω πω, τι φανταστική έκπληξη!» χαμογελάει ζεστά, καθώς 

γέρνει πάνω της με φανερή έξαψη, ξανασφραγίζει τα χείλια της μ’ ένα ακόμα παθιάρικο 

φιλί, και πετάει το μπουρνούζι της μακριά. 

Αρκετά αργότερα το βραδάκι, ύστερα από μια – δυό φρενήρεις ερωτικές 

συνευρέσεις, κι έναν υπνάκο που ‘πρεπε να πάρει για να ξεκουραστεί απ’ την 

εξαντλητική, ολονύκτια πτήση της, ο Πέτρος κι η Λέϊλα ηρεμούν στο σαλονάκι του, αφού 

φχαριστήθηκαν ένα ωραίο, ελαφρύ δείπνο που της ετοίμασε εκείνος. 

«Αχ Πέτρο μου, σ’ αγαπώ τόσο πολύ, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο...» η Λέϊλα 

αναστενάζει, μ’ ένα ίχνος νευρικότητας και ανησυχίας, καθώς το βλέμμα της σκοτεινιάζει. 

«Κι εγώ σε λατρεύω αγάπη μου, αλλά συμβαίνει κάτι;» ο Πέτρος διαισθάνεται την 

ανησυχία της. 

«Εμ...» αρχίζει εκείνη να μπερδεύει τα λόγια της, «Δεν... δεν ξέρω πως να το πώ...» 

«Έγινε τίποτα;» ο Πέτρος αρχίζει ν’ ανησυχεί κι εκείνος. 

Η Λέϊλα παίρνει μια βαθειά ανάσα. Διστάζοντας σε κάθε μία λέξη, ψελλίζει «Για να 

πώ την αλήθεια αγάπη μου... ήρθα ως εδώ για να σου πώ προσωπικά... για τ’ 

αποτέλεσμα... Τ’ αποτέλεσμα του τεστ. Το πήρα την περασμένη Τετάρτη...» Το τεστ DNA 

στα μαλλιά. Η φωνή της τρέμει, όπως κι η ίδια, αλλά το ξεστόμισε. Δεν μπορεί πια να 

πισωγυρίσει. 

Η καρδιά του Πέτρου αρχίζει να χτυπάει μανιασμένα. Μένει σιωπηλός για λίγα 

δευτερόλεπτα, καθώς προσπαθεί να ηρεμήσει στραγγίζοντας τις τελευταίες σταγόνες του 

γλυκού, κόκκινου κρασιού που ‘χε σερβίρει στο δείπνο τους. 

«Είμαι έτοιμος...» δηλώνει επιτέλους. 
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«Λοιπόν αγάπη μου... το εργαστήριο είπε πως... πως αυτή η τούφα από μαλλιά, 

ανήκει σε κάποιον με πολύ... πολύ στενή γενετική συγγένεια μ’ εσένα! Ανήκει σε κάποιο 

στενό συγγενή σου!» ψελλίζει μέσα απ’ τα δόντια της, τρέμοντας νευρικά. 

«Ωχ Χριστέ μου! Θεέ και Κύριε!!» Ευτυχώς ο Πέτρος είναι ήδη καθιστός, αλλιώς θα 

είχε πέσει κάτω. 

Μεσολαβούν μερικά δευτερόλεπτα παγερής σιωπής. «Είσαι καλά αγαπούλα μου;» 

τον ρωτάει ανήσυχη. 

«Είμαι; Δεν έχω ιδέα...» ο Πέτρος αιωρείται, προσπαθώντας να επανέλθει στην 

πραγματικότητα. «Πως γίνεται να ισχύει κάτι τέτοιο;» προσπαθεί να βρεί μια διέξοδο. 

«Αυτό έδειξε το τέστ. Εσύ τι μπορείς να συμπεράνεις;» 

«Είμαι άφωνος! Έχω κόρη; Κόρη! Πως γίνεται;» 

«Είναι εντελώς απίθανο;» η Λέϊλα παίζει το τελευταίο χαρτί της, ελπίζοντας... 

«Εμ... όχι, υποθέτω πως όχι. Τίποτα δεν είναι απίθανο. Μπορεί να υπήρχαν κάποιες 

γυναίκες, πριν από πολλά, πολλά χρόνια, που θεωρητικά θα μπορούσαν... Αλλά...» 

Η Λέϊλα καταλαβαίνει πως έχει πια χάσει αυτό το παιχνίδι. «Τότε αγαπημένε μου...» 

ομολογεί την ήττα της «...εάν δεν είναι απίθανο... τότε μπορεί κάποιος να υποθέσει πως 

είναι πιθανό. Τουλάχιστον, σύμφωνα μ’ αυτό το τέστ.» 

Σωπαίνουν κι οι δύο για μεγάλο διάστημα. Τα χέρια και τα πόδια του Πέτρου 

παγώνουν, κι όρασή του θολώνει. Παρασύρεται βίαια σ’ ένα συναισθηματικό στροβιλισμό 

που γρονθοκοπάει το μυαλό και την καρδιά του. Μια κόρη! Αυτή η συγκλονιστική λέξη 

εξακολουθεί ν’ αναπηδάει στο κεφάλι του απ’ τον ένα κρόταφο στον άλλο, ενώ στον πάτο 

της κατρακύλας του ένα υπέροχο συντριβάνι αισθησιακής γλυκύτητας κι ευτυχίας 

αναβλύζει απ’ την καρδιά του και τον γεμίζει χαρά! 

«Πέτρο! Πέτρο! Είσαι καλά;» η Λέϊλα προσπαθεί να τον συνεφέρει απ’ την 

παραίσθηση. 

«Α... εχμ... λοιπόν...» εκείνος προσπαθεί απεγνωσμένα να επανέλθει στην 

πραγματικότητα. Ανακάθεται στην πολυθρόνα του. «Και... και τι συμπεραίνεις εσύ απ’ όλο 

αυτό;» τη ρωτάει. 

Η Λέϊλα έχει προετοιμαστεί καλά γι αυτή την κρίσιμη ερώτηση. Σ’ όλες τις 

ατέλειωτες ώρες στο αεροπλάνο έκανε πρόβα σιωπηλά την απάντησή της και προετοίμαζε 

την άμυνά της. Τις βδομάδες που προηγήθηκαν, γνώριζε καλά από πριν τη μέρα που τ’ 

αποτέλεσμα του τέστ θα ήταν έτοιμο για να το παραλάβει. Το περίμενε μ’ ανυπομονησία, 

αλλά δεν είχε ενημερώσει τον Πέτρο. Ήθελε ν’ αποφύγει να διεγείρει την προσμονή του 

και να κλονίσει την προηγούμενη θέση της για το “φθηνό, γυναικουλίστικο κόλπο”. 

Δυστυχώς γι αυτήν, το τελικό αποτέλεσμα ήταν ένα χαστούκι στο πρόσωπό της. 

Πάνω που τον είχε πείσει πως αυτή η υπόθεση πρόκειται για απάτη, η άποψή της αυτή 

κατέρρευσε, αφήνοντάς την εκτεθειμένη. Κι αυτό είναι το λιγότερο οδυνηρό μέρος του 

προβλήματος. Το βασικό είναι πως, ξαφνικά, ο αγαπημένος της δεν είναι πλέον μόνος στη 
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ζωή. Δεν θα μπορεί πλέον ποτέ ν’ αφιερώσει τον εαυτό του αποκλειστικά στην ίδια, όπως 

η κάθε γυναίκα θα ‘θελε για το σύντροφό της. Ο Πέτρος απέκτησε τώρα πια μια νέα 

δέσμευση στη ζωή του. Θα ‘ναι πλέον δεσμευμένος μ’ ένα νέο πρόσωπο το οποίο, αργά ή 

γρήγορα, θα μπεί οριστικά στη ζωή του, μ’ απρόβλεπτες συνέπειες για τη σχέση της μαζί 

του. Θα ‘ναι οριστικά δεσμευμένος με μιαν άλλη γυναίκα, από μιαν άλλη χώρα, μια 

γυναίκα την οποία ο Πέτρος μπορεί κάποια μέρα να θεωρήσει πιο σημαντική κι απ’ τη 

Λέϊλα. Θα ‘ναι δεσμευμένος με μια ξένη, που μπορεί κάποτε ν’ αντιπαθήσει τη Λέϊλα, και 

να σπρώξει τον Πέτρο ν’ απομακρυνθεί και να επιστρέψει κάποια μέρα στην Ελλάδα. 

Κι ακόμα πιο ανησυχητικό, πίσω απ’ την κόρη βρίσκεται πάντα η μάνα της, η 

αληθινή και πιο μεγάλη απειλή για τη Λέϊλα. Η μάνα εκείνη που αποφάσισε ξαφνικά ν’ 

αποκαλύψει στην κόρη της την ύπαρξη του Πέτρου, και προφανώς καθοδήγησε την κόρη 

της να τον βρεί. Ποιό είναι το πραγματικό κίνητρό της; Θέλει να τον ξανακερδίσει; Αυτή η 

μάνα που πυροβόλησε με το ισχυρότερο όπλο της, αυτό στο οποίο κανένας άντρας δεν 

μπορεί ν’ αντισταθεί... Αυτό είναι το πραγματικά μεγάλο πρόβλημα της Λέϊλα. 

Όμως η Λέϊλα είναι κι αυτή μια μαχήτρια. Έπρεπε ν’ αποδεχτεί τη νέα 

πραγματικότητα, να προσαρμοστεί, και να προετοιμάσει το έδαφος για την αναπόφευκτη 

είσοδο αυτής της κόρης στην κοινή ζωή της με τον Πέτρο. Αποφάσισε ν’ αντεπιτεθεί, να 

μπλοκάρει τον εχθρό της όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αμέσως μόλις πήρε τ’ αποτέλεσμα του 

τέστ DNA, πήγε στο πλησιέστερο ταξιδιωτικό γραφείο κι έβγαλε επιτόπου ένα εισιτήριο 

για τη Μανίλα. Επέλεξε να παλέψει για την καρδιά του αγαπημένου της πρόσωπο με 

πρόσωπο, όσο είχε ακόμα ένα κάποιο πλεονέκτημα να μπορεί να τον ελκύει σεξουαλικά. 

Φόρεσε το πιο εντυπωσιακό, σέξυ φόρεμά της, κι επιβιβάστηκε σ’ εκείνο το αεροπλάνο. 

Μόλις αποβιβάστηκε στη Μανίλα, ήταν η τελευταία που βγήκε απ’ τις γυναικείες 

τουαλέττες. Πέρασε σχεδόν μισή ώρα εκεί μέσα, πλένοντας καλά το πρόσωπό της, 

βάζοντας σαγηνευτικό κραγιόν και κολώνια και φτιάχνοντας το μέϊκ-απ και τα μαλλιά της. 

Μετά απ’ αυτή την ετοιμασία, μπήκε σκανδαλιστικά στο μοναχικό διαμέρισμά του κι 

άφησε το μπουρνούζι της χαλαρά ανοιχτό... 

Αφού έχει πια εξαντλήσει τον Πέτρο με μια πανδαισία αισθησιακής, σεξουαλικής 

κραιπάλης, η Λέϊλα κάθεται μ’ αυτοπεποίθηση στο πλευρό του, τον κοιτάει κατευθείαν στα 

μάτια, και παίζει το τελευταίο, απελπισμένο χαρτί της. «Αυτό είναι πια δικό σου θέμα 

αγάπη μου. Είναι η δική σου κόρη. Πρέπει να βρείς τη σωστή θέση στη ζωή σου για 

εκείνη. Μπορεί να ‘ναι μεγάλη, ή μπορεί να ‘ναι μικρή. Αυτό είναι για σένα και για ‘κείνη 

ν’ αποφασίσετε. Τα δικά μου αισθήματα είναι δευτερεύοντα. Μπορώ μόνο να σου πώ πως 

σ’ αγαπάω και πως σε χρειάζομαι απελπισμένα. Εάν με θέλεις εμένα, τότε θα μείνω στο 

πλευρό σου μαζί σου και με την κόρη σου, εάν τη θέλεις, ή μαζί σου και χωρίς την κόρη 

σου, εάν δεν τη θέλεις.» 

Ο Πέτρος τραβάει αλλού το βλέμμα του. Διαισθάνεται αμέσως την αγωνία και τη 

δυσφορία της Λέϊλα. Καταλαβαίνει πια πως, από δώ και πέρα, η ζωή του θα εξουσιάζεται 
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από δυό ανταγωνίστριες γυναίκες. Πρέπει όμως να παίξει και το δικό του ρόλο σωστά, να 

κρατήσει μια λεπτή ισορροπία ανάμεσα στις δυό τους. 

«Και βέβαια πρέπει να ζητήσω συγγνώμη που επέμενα πως αυτή η ιστορία ήταν μια 

απάτη, χωρίς να περιμένω πρώτα τ’ αποτελέσματα του τεστ... Λυπάμαι πραγματικά...» η 

Λέϊλα προσπαθεί να προφτάσει να τον κατευνάσει, νιώθοντας πως τον χάνει. 

«Δεν είναι θέμα... Κι εγώ είχα πεισθεί πως είχες δίκηο. Δεν είναι καθόλου 

πρόβλημα» προσπαθεί κι εκείνος να φανεί φιλικός, και να την κατευνάσει κι εκείνη. 

Δεν τα καταφέρνει. Η Λέϊλα δεν αντέχει άλλο να σηκώνει αυτό το βάρος. Δεν μπορεί 

να παραμείνει ήρεμη και συγκροτημένη. Γυρίζει πέρα το κεφάλι της, προσπαθώντας να 

κρύψει τα δάκρυά της. Δεν τα καταφέρνει ούτε αυτή. Ο Πέτρος τα βλέπει αυτά τα 

δάκρυα. Η αναπτυσσόμενη μανιασμένη συναισθηματική θύελλα, απειλεί να τους 

καταπνίξει και τους δύο. Κανείς τους δεν αντέχει άλλο. 

«Πολυαγαπημένη μου...» ο Πέτρος παίρνει το τρεμάμενο χέρι της Λέϊλα στο δικό 

του τρεμάμενο χέρι «...σε χρειάζομαι περισσότερο από ποτέ! Δεν μπορώ να το χειριστώ 

όλο αυτό μόνος μου. Είναι τεράστιο! Σε παρακαλώ... Σε παρακαλώ...» επιτέλους 

ανοίγεται, προσφέροντας μια διέξοδο. Η Λέϊλα αρπάζει την ευκαιρία να ριχτεί στην 

αγκαλιά του, καθώς κι οι δυό τους ξεσπούν σ’ ένα βίαιο, καθαρτικό κλάμμα. 

«Σ’ αγαπώ, σ’ αγαπώ περισσότερο κι απ’ τη ζωή μου!» φωνάζει κλαίγοντας γοερά η 

Λέϊλα, παρακαλώντας τον μ’ αυτό τον τρόπο να την αφήσει να κρατήσει την παλιά, 

αποκλειστική θέση της στην καρδιά του. 

«Σ’ αγαπώ κι εγώ και σε χρειάζομαι περισσότερο από ποτέ!» αντ’ αυτού ο Πέτρος 

είναι απορροφημένος από τη δική του πιεστική ανάγκη να βρεί ένα αποκούμπι, για να 

συνέλθει και να ηρεμήσει, να πάρει συμβουλές και καθοδήγηση πως να χειριστεί αυτή την 

απίστευτη αποκάλυψη. Μια κόρη!! 

«Και... και τι να κάνω τώρα;» τη ρωτάει μ’ αγωνία. 

«Υποθέτω πως θα πρέπει να προσπαθήσεις να την ξαναβρείς, τι άλλο; Μετά θα δείς 

πως θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση...» η Λέϊλα στεγνώνει τα δάκρυά της. 

«Υ... ύστερα απ’ όσα έγιναν; Θα με δεχτεί; Δεν θυμάσαι τι μου ‘γραψε την τελευταία 

φορά;» ο Πέτρος αρχίζει να πανικοβάλλεται. 

«Αγάπη μου, εάν είναι πράγματι κόρη σου, τότε θα ξαναγυρίσει σε σένα, ούτως ή 

άλλως. Εκτός κι αν δεν τη θέλεις πια...» 

«Δεν ξέρω...» προσπαθεί εκείνος να ξεφύγει. «Πρέπει να το χωνέψω πρώτα... Είναι 

τεράστιο, απίστευτο...» 

Πολύ αργότερα, στο βαθύ σκοτάδι της κρεβατοκάμαράς του, ο Πέτρος στριφογυρίζει 

στο κρεβάτι του αδυνατώντας ν’ αποκοιμηθεί, ενώ η Λέϊλα στο πλάϊ του έχει καταρρεύσει 

σ’ ένα βαθύ ύπνο, εξαντλημένη απ’ την κουραστική πτήση κι απ’ τα συναισθηματικά 

σκαμπανεβάσματα της προηγούμενης μέρας. Στην ακινησία αυτής της ήσυχης ώρας, 

χωρίς την ανάγκη να καταπραΰνει τους φόβους της συντρόφου του, ο Πέτρος μπορεί πια 
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να σκεφτεί μ’ ηρεμία και ν’ αρχίσει να συμφιλιώνεται με την πραγματικότητα πως είναι 

πατέρας! Σιγά – σιγά κυριεύεται από αγαλλίαση. Η μοναχική και ξεκρέμαστη ζωή του, 

απρόσμενα απέκτησε ένα περιεχόμενο, μιαν ουσία. Πλέον δεν ήταν πια μόνος του. Η ζωή 

του χάρισε μια νέα σύντροφο κι ένα λόγο για να συνεχίσει να παλεύει. Ευχαρίστησε τη 

Μεγάλη Ζωή για το δώρο που του ‘κανε, μετά την ταλαιπωρία που πέρασε τα δυό 

προηγούμενα χρόνια. Τόσους άγριους μήνες έψαχνε να βρεί που βρίσκεται ‘κείνο το 

παραθυράκι που θα ρίξει λίγο φως στη ζωή του. Και ξαφνικά, απ’ το πουθενά, ήρθε αυτή 

η αναπάντεχη ευεργεσία και τον ημέρωσε. 

**** (την επόμενη μέρα) **** 

Μόνος στο γραφείο του, γύρω στο μεσημέρι της επομένης, ο Πέτρος στέλνει ένα 

σύντομο μήνυμα στο νούμερο του κινητού της κόρης του: «Πήρα τ’ αποτελέσματα του 

DNA. Είχες δίκηο. Είμαι πράγματι ο πατέρας σου! Σε παρακαλώ, σε ικετεύω, απάντησέ 

μου! Πρέπει να σου εξηγήσω!» 

«Ω Θεέ μου!» η Κεργκουελέν του απαντά σε λίγο, και σ’ αυτές τις τρείς λέξεις ο 

Πέτρος συναισθάνεται τη δική της κατάπληξη κι έξαψη. Όμως, αμέσως ξαναεξαφανίζεται 

πίσω στο τίποτα. Ο Πέτρος προσπαθεί επανειλημμένα να την καλέσει, ή να της στείλει νέο 

μήνυμα, πάντοτε μάταια, πάντοτε αντιμετωπίζοντας τη σπαστική σιωπή της. Αλλά ο 

Πέτρος είναι μαχητής. Δεν το βάζει κάτω. Σφίγγει τα δόντια, εστιάζει τη θέλησή του, και 

γράφει άλλο ένα πολυσέλιδο email, όπου αναλύει όλα τα δυνατά αισθήματά του. Γι άλλη 

μια φορά, τελειώνει το μήνυμά του εκλιπαρώντας απ’ τα βάθη της καρδιάς του τη 

συγγνώμη της για την προηγούμενη κακή συμπεριφορά του. Ρίχνει αυτή την κατάθεση 

ψυχής να φύγει, και περιμένει την απάντησή της ώρα με την ώρα. Καμμία απάντηση δεν 

έρχεται. Το κινητό της είναι μόνιμα κλειστό, έχει φραγή εισερχομένων κλήσεων. Όμως, 

εκείνος δεν δίνει μεγάλη σημασία. Καταλαβαίνει τη στεναχώρια της και θεωρεί πως το 

πείσμα της θα της περάσει, και θα δεχτεί στο τέλος να ξαναεπικοινωνήσει μαζί του. 

Εξουθενωμένος, τραβάει για το σπίτι του σε μια θολή κατάσταση, κρατώντας όλη αυτή 

την επικοινωνία κρυφή απ’ τη Λέϊλα. 

Οκτώβρης 2001 

Κι έτσι ξεκινά η πιο γλυκειά, και ταυτόχρονα η πιο αγωνιώδης περίοδος στη ζωή του 

Πέτρου, μετά τη συνταρακτική αποκάλυψη που ‘φερε η Λέϊλα απ’ το Λονδίνο. 

Υπνωτισμένος απ’ τη σφοδρότητα του σοκ, ο Πέτρος περνά αρκετές μέρες προσπαθώντας 

να χωνέψει τ’ απίστευτο νέο και να κατανοήσει τις τεράστιες συνέπειές του για τη ζωή και 

την ψυχική γαλήνη του. Την πρώτη βδομάδα του Οκτώβρη, έχει τη Λέϊλα στο πλευρό του 

να τον στηρίζει και να τον βοηθά στην προσπάθειά του να τακτοποιήσει τη 

συναισθηματική αναμπουμπούλα του σε μια νέα τάξη, να φτάσει σε μια νέα ισορροπία. 

Όπως πάντα, δουλεύει πολύ σκληρά στη διάρκεια της μέρας, κι όταν επιστρέφει 

εξαντλημένος στο διαμέρισμά του το βράδυ, η Λέϊλα του ‘χει πάντα ετοιμάσει ένα πλούσιο 

δείπνο που ακολουθείται πάντα από παθιασμένες ερωτικές νύχτες, επισφραγίζοντας την 
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αγάπη τους. Γιορτάζουν παρέα και τα γενέθλιά του στις 5 Οκτώβρη, κι είναι κι αυτό μια 

επιπλέον αναπάντεχη χαρά για τον Πέτρο. 

Αυτή την ανέμελη βδομάδα ο Πέτρος, καθώς εξακολουθεί να περιμένει ανυπόμονα 

την απάντησή της Κεργκουελέν, κυκλοφορεί στην ταλαίπωρη Μανίλα μ’ ένα λαμπερό 

χαμόγελο και προσπερνά αψήφιστα όλα όσα καταπονούν τους πάντες γύρω του. 

Ξαναβρίσκει την αστείρευτη αισιοδοξία του, και καταφέρνει να την περάσει στην ομάδα 

του. Ξαναπιάνουν να δουλεύουν μ’ όρεξη το έργο που ‘χαν αφήσει στη μέση, μήπως 

καταφέρουν να τ’ ολοκληρώσουν μέσ’ τις προθεσμίες. 

Η Λέϊλα έκανε καλά που διάλεξε να πετάξει ως τη Μανίλα για ν’ ανακοινώσει 

προσωπικά τα νέα στον Πέτρο. Όλη τη βδομάδα αυτή που περνούν παρέα, καταφέρνουν 

ν’ απορροφήσουν λίγο – λίγο τη νέα πραγματικότητα και να την εντάξουν μέσ’ τη σχέση 

τους. Ο Πέτρος εξακολουθεί να επιδεικνύει τη μεγάλη αγάπη και τα στοργικά αισθήματά 

του προς εκείνη, και καταφέρνει να καλμάρει κάπως τις ανησυχίες της. Επιβεβαιώνει την 

προσήλωσή του στη σχέση τους με καθησυχαστικό τρόπο. Η Λέϊλα ηρεμεί, κι ανταποδίδει. 

Του προσφέρει την απλόχερη στοργή κι αγάπη της, κι αρχίζει να τον υποστηρίζει στο νέο 

ρόλο του πατέρα, προσπαθώντας να γλυκάνει τις δικές του ανησυχίες. 

Ο νέος και τόσο συναρπαστικός ρόλος του, ο οποίος όμως δυστυχώς δεν μπορεί 

ακόμα να υλοποιηθεί. Καμμία απάντηση δεν έρχεται από τη Κεργκουελέν. Η Λέϊλα φεύγει 

απ’ τη Μανίλα το επόμενο Σαββατοκύριακο κι ο Πέτρος απομένει μόνος, προσπαθώντας 

ακόμα να επικοινωνήσει με την κόρη του, μάταια... Καμμία απάντηση δεν έρχεται απ’ την 

Κεργκουελέν. Όλα τα email του πέφτουν στο κενό. Της στέλνει δεκάδες μηνύματα στο 

κινητό της, σ’ εκείνο το Ελληνικό νούμερο. Δεν παίρνει καμμία απάντηση. Όλα τα 

μηνύματά του χάνονται στον αέρα, τα καταπίνει η μαύρη τρύπα της αδιαφορίας της. Και 

το κινητό της έχει μόνιμη φραγή για τις εισερχόμενες κλήσεις. 

Συνεχίζει να τη βομβαρδίζει με παθιασμένα μηνύματα, εκλιπαρώντας τη συγγνώμη 

της. Αρχίζει να στεναχωριέται και να τσαντίζεται με την παρατεινόμενη σιωπή της, αλλά 

προσπαθεί να ελέγξει τον εαυτό του. Θεωρεί πως η συμπεριφορά της είναι ένα γυναικείο 

πείσμα, πως θα της περάσει. Επιμένει να τη βομβαρδίζει με μηνύματα και χαμένες 

κλήσεις, επιμένει να της ζητάει συγγνώμη, να της εξηγεί τι έγινε, γιατί φέρθηκε έτσι... 

Τίποτα. 

Άκρα του τάφου σιωπή. Νέκρα. Καμμία απάντηση απ’ την πλευρά της, κανένα ίχνος 

ζωής. Άνοιξε το Ίντερνετ και την κατάπιε. Έτσι όπως εμφανίστηκε ξαφνικά απ’ το 

πουθενά, έτσι εξαφανίστηκε πάλι πίσω στο τίποτα. 

Ο Πέτρος αρχίζει ν’ αναρρωτιέται αν τα λαμβάνει πράγματι τα μηνύματά του, αν 

λειτουργεί ακόμα η ηλεκτρονική διεύθυνσή της και το κινητό που γνωρίζει. Αρχίζουν να 

τον ζώνουν μαύρα φίδια, μήπως το κορίτσι απογοητεύτηκε τόσο πολύ απ’ την απόρριψη 

και την προσβολή που της έκανε, που μήπως δεν είναι πια καλά, μήπως της συνέβη 

κανένα ατύχημα, ή τίποτα ακόμα χειρότερο. 



Πάνος Νομικός  Μοιραία Μάτια Τόμος Ι: Το μυστήριο και το ταξίδι 75 

Όσο περνούν οι μέρες, κι οι μανιασμένες προσπάθειές του συντρίβονται πάνω στη 

μαύρη σιωπή της, τόσο η αρχική χαρά κι η αισιοδοξία του εξανεμίζονται, και τη θέση τους 

παίρνουν η αγωνία κι η απογοήτευση. Ο μαύρος Οκτώβρης της ζωής του. Μια κόρη που, 

αντί να ‘ναι η ξαφνική χαρά στη ζωή του, πέρασε απ’ το πλάϊ του αόρατη, την απόδιωξε 

σκαιά από κοντά του ο ίδιος, με τα δικά του χέρια, κι αυτή εξαφανίστηκε πάλι πίσω στο 

πουθενά, αφήνοντάς τον ένα κουρέλι. 

Ολομόναχος στην άγρια Μανίλα, αποκλεισμένος στ’ οχυρό που προστατεύει τους 

λευκούς απ’ τη δυστυχία του πλήθους, χρειάζεται να επιστρατεύσει όσο κουράγιο του ‘χει 

απομείνει για να μην καταρρεύσει στην κατάθλιψη. Μ’ έκπληξη, βλέπει τον εαυτό του ν’ 

αντέχει ακόμα. Όσες αναποδιές κι αν πέφτουν πάνω του, τόσο βρίσκει μέσα του κι άλλο 

κουράγιο να συνεχίζει. Άλλη μια αναποδιά να παλέψουμε, λέει μέσα του. Όσο αναπνέω, 

θα παλεύω. Αυτό έμαθε τις μαύρες μέρες της Λοτζινέτ, να παλεύει όσο αναπνέει ακόμα, 

να μην αφήνει τίποτα να τον καταβάλει. Όμως, αυτό το χτύπημα είναι βαρύτερο απ’ όλα 

τα προηγούμενα. Πότε του φαίνεται σαν ψέμα, σα φάρσα της ζωής, και πότε τον 

πλακώνει η απελπισία. 

Ο καλός του άγγελος, η Λέϊλα, είναι η μόνη παρηγοριά στην ταραχή του. Του 

γράφει διαρκώς, του τηλεφωνεί, του δίνει συμβουλές και κουράγιο. Από δέκα χιλιάδες 

μίλια μακριά, τον κανακεύει και τον παρηγορεί. Δίνει κι αυτή το δικό της αγώνα για να 

τον στηρίξει, να μην τον αφήσει να καταρρεύσει. 

Όταν ο Πέτρος χωνεύει πως η κυρία Κεργκουελέν, η κόρη του, δεν πρόκειται ν’ 

ακούσει τα παρακάλια του και να εμφανιστεί σύντομα, αποφασίζει να την ψάξει ο ίδιος. 

Δεν μπορεί, αν ένα μικρό κορίτσι μπόρεσε να τον ανακαλύψει στην άκρη της Ασίας, 

σίγουρα κι ο ίδιος θα καταφέρει να την ψάξει και να την βρεί πίσω στη μικρή Ελλάδα. 

Το μόνο σίγουρο στοιχείο που ‘χει στη διάθεσή του, είναι πως η μικρή Κεργκουελέν 

βρέθηκε στη Ματρουγκάντα το Σάββατο 8 και την Τρίτη 11 του Σεπτέμβρη. Τίποτα άλλο. 

Όσο κι αν στίβει το μυαλό του, όσο κι αν προσπαθεί ν’ ανασυνθέσει τις εικόνες με τις 

έφηβες Αμερικάνες που χόρευαν, δεν μπορεί να θυμηθεί καμμία κοριτσίστικη 

Ελληνόφατσα που να τον κοιτάζει επίμονα. Κι όμως, εκεί ήταν. Τον φωτογράφισε κιόλας. 

Αλλά αυτός δεν πήρε χαμπάρι. 

Μια Κυριακή μεσημέρι, στα τέλη του Σεπτέμβρη, πηγαίνει στο Ραμόν για να τον 

ρωτήσει αν είχε προσέξει τίποτα ιδιαίτερο εκείνο τ’ απίθανο βράδυ. Ο Ραμόν θυμάται καλά 

το χάος, τις εκρήξεις στην τηλεόραση, τον πανικό μέσ’ το μαγαζί του, τα κουμπούρια των 

πιστολέρος του Πέτρου, αλλά φυσικά δεν είχε μυαλό να σκεφτεί τίποτα άλλο. Στο μαγαζί 

του, ένα πιασμένο μαγαζί με μπόλικη πελατεία, μπαινοβγαίνουν κάθε νύχτα δεκάδες 

Ευρωπαίοι κι Αμερικάνοι. Είναι αδύνατο να θυμάται ποιός ή ποιά είχε κεραστεί απ’ το 

μπάρ του κοντά ένα μήνα νωρίτερα, και δεν ξαναφάνηκε από τότε. 

«Έχω όμως κάτι που ίσως να σε βοηθήσει» λέει στον Πέτρο. «Γι ασφάλεια, και για 

να προσέχω τι κάνουν οι μπάρμεν, έχω ένα κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης που 
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παρακολουθεί μόνον το μπάρ και το ταμείο. Αν αυτή που σ’ ενδιαφέρει ήρθε να 

παραγγείλει ποτά, όπως κάνουν όλοι, τότε το πρόσωπό της θα φαίνεται στην ταινία». Για 

πρώτη φορά, ένα χαμόγελο φωτίζει το πρόσωπο του Πέτρου. Θα δεί το πρόσωπό της! 

Έστω κι αν δεν ξέρει να το ξεχωρίσει, τουλάχιστον θα το δεί! 

Την επομένη, ο Ραμόν έχει ετοιμάσει δυό κόπιες απ’ τις καταγραφές του κλειστού 

κυκλώματος ασφαλείας, μια για την 8η και μια για την 11η Σεπτέμβρη. Ο Πέτρος τις 

παίρνει μ’ αγωνία κι ευλάβεια, και τρέχει να χωθεί στο διαμέρισμά του για να τις παίξει 

στο βίντεο. 

Περνάει τρία απανωτά βράδια μπροστά στο βίντεο, ξαναζώντας δυό ολόκληρες 

νύχτες στη Μαντρουγκάντα. Στη θολή, μαυρόασπρη εικόνα, παρελαύνουν πολλές 

δεκάδες γυναικείες φάτσες. Στη Σαββατιάτικη κόπια γινόταν ένας χαμός από κόσμο. 

Δεκάδες κοριτσίστικα κεφαλάκια χάνονταν μέσ’ το πλήθος, καθώς προσπαθούσαν να 

πλησιάσουν στο μπαρ για να παραγγείλουν τα ποτά τους. Ένας διαφορετικός χαμός 

γινόταν στην κόπια της Τρίτης. Τ’ αποσβλωμένα πρόσωπα όλων ήταν κολλημένα στην 

τηλεόραση, με γουρλωμένα μάτια κι ορθάνοιχτα στόματα σ’ έκφραση σαστιμάρας και 

πανικού. 

Όλες τις ατέλειωτες νύχτες που ξαγρυπνά μπροστά στο βίντεο, δεν μπορεί ν’ 

ανακαλύψει το κεφάλι εκείνο που θα ξυπνήσει κάτι μέσα του, που κάπως θα του μοιάζει 

ίσως(;) ή τέλος πάντων που θα ‘χει κάτι το Ελληνικό, ή κάτι ο,τιδήποτε γνώριμο πάνω 

του. Αλλά δεν το βάζει κάτω, ποτέ δεν το βάζει κάτω. Ξέρει πως εκεί μέσ’ το ντουλάπι 

του, φυλαγμένο σε κάποια καρέ, έστω σε λίγα καρέ, εκεί είναι χαραγμένο το πρόσωπό 

της, και τον περιμένει να το ξετρυπώσει. Ζουμάρει στην τύχη σ’ οποιαδήποτε θηλυκά 

πρόσωπα του τραβούν την προσοχή. Τίποτα. Δε μπορεί ούτε ν’ ανακαλύψει τίποτα 

διαισθητικά, ούτε να συνδυάσει πρόσωπα και πράγματα στις δύο διαφορετικές νύχτες, 

ώστε να βγάλει κάποια συμπεράσματα. Ύστερα από τρείς συνεχόμενες νύχτες ξαγρύπνιας 

μπροστά στο βίντεο, ράκος απ’ την κούραση, δεν έχει ανακαλύψει το παραμικρό. 

Καταλαβαίνει πως χρειάζεται επαγγελματική βοήθεια. Μιλάει στο Τζοέλ, και του 

ζητάει κάποιον που να μπορεί ν’ ανακαλύψει ψύλλους στ’ άχυρα γρήγορα κι 

αποτελεσματικά. Την άλλη μέρα, ο Τζοέλ συστήνει στον Πέτρο τον Αλφρέντο, αν αυτό 

είναι το πραγματικό όνομά του, έναν τύπο που στη Δύση θα τον ονομάζαμε “ντετέκτιβ”, 

αλλά που σε μια πόλη σαν τη Μανίλα είναι ένα πρόσωπο πολύ πιο σύνθετο. 

Ο Αλφρέντο δουλεύει γρήγορα και μεθοδικά. Παίρνει τα βίντεο, και σε δυό μέρες 

φέρνει στη Μαντρουγκάντα την πρώτη ανάλυση: «Τη νύχτα του Σαββάτου 8 του 

Σεπτέμβρη, πέρασαν απ’ το μπάρ μάλλον ενεννήντα τρείς λευκές γυναίκες. Τη νύχτα της 

Τρίτης 11 του Σεπτέμβρη, πέρασαν σχεδόν σίγουρα σαράντα τέσσερεις. Απ’ αυτές, οι 

δεκαοκτώ εμφανίζονται και τις δύο νύχτες. Αυτές εδώ είναι...» κι απλώνει μπροστά στον 

Πέτρο και στο Ραμόν το δίφυλλο με τις τυπωμένες φωτογραφίες. Ο Πέτρος περνάει στη 

Ματρουγκάντα ολόκληρο το επόμενο Σαββατοκύριακο, παρακολουθώντας το Ραμόν να 
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δείχνει τα ενσταντανέ στους τακτικούς πελάτες του, ρωτώντας τους αν γνωρίζουν 

κάποιες απ’ τις εμφανιζόμενες. Ως τα χαράματα της Δευτέρας, έχουν αναγνωριστεί οι 

επτά κι έχουν μείνει έντεκα άγνωστες φάτσες. Ποιά απ’ όλες είναι αυτή; 

«Δύσκολο, πολύ δύσκολο αφεντικό...» ξύνει το κεφάλι του ο Αλφρέντο. «Υπάρχουν 

αρκετές χιλιάδες λευκοί, μόνιμοι κάτοικοι της Μανίλας, συν άλλοι τόσοι περιστασιακοί 

ταξιδιώτες. Τέλος πάντων, θα δοκιμάσω να ψάξω στ’ αρχεία των μεγάλων ξενοδοχείων. 

Δώδεκα είναι αυτά που φιλοξενούν λευκούς. Ας ελπίσουμε πως έμεινε σ’ ένα απ’ αυτά. Θα 

χρειαστώ χίλια δολλάρια για το κάθε ξενοδοχείο, δηλαδή δώδεκα χιλιάδες, και περίπου 

ένα μήνα δουλειάς. Κι επαναλαμβάνω, δεν εγγυώμαι πως θα βρώ κάτι χρήσιμο...» Πάει το 

μισό κέρδος του Πέτρου απ’ την εξάμηνη περιπέτειά του στην άκρη της Γης. Όμως, δε 

γίνεται αλλιώς, πρέπει να προχωρήσει. Δίνει προκαταβολή και πρέπει να περιμένει... 

Στο μεταξύ, ξεσκονίζει ένα – ένα όλα τα μηνύματά της, αλλά δε βρίσκει τίποτα 

χρήσιμο. Πρώτα – πρώτα, όλα τα μηνύματά της είναι γραμμένα στ’ αγγλικά, εκτός απ’ τη 

λέξη “μαλάκα” στο τελευταίο μήνυμά της, την οποία την είχε γράψει αυτούσια στα 

Ελληνικά, και την ιδιόχειρη σημείωσή της στο χαρτονάκι που ‘χε κολλήσει την τούφα απ’ 

τα μαλλιά της. Γιατί; Βέβαια αυτό ήταν βολικό για τον Πέτρο. Το λάπτοπ του, που του το 

προμήθευσε η Νοβιασόφτ στο Λονδίνο, δεν είναι ρυθμισμένο να διαβάζει Ελληνικά. Αν η 

Κεργκουελέν του ‘χε στείλει email μ’ Ελληνικούς χαρακτήρες, θα ‘βγαιναν 

καλικαντζούρες στην οθόνη του, και θα ‘χε αγνοήσει τα μηνύματά της. Αλλά αυτό πως το 

γνώριζε η Κεργκουελέν; Το συμπέρανε μόνη της; 

Μετά δοκιμάζει να μάθει τι σημαίνει αυτό το αλλόκοτο ψευδώνυμο “Κεργκουελέν”. 

Χώνεται στο Google: 

«Το αρχιπέλαγος Κεργκουελέν βρίσκεται στο Νότιο Ινδικό Ωκεανό, στη μέση της 

απόστασης ανάμεσα στην Αφρική, την Ανταρκτική και την Αυστραλία. Οι ακτές των 

νησιών Κεργκουελέν είναι πολυσχιδείς με δαιδαλώδη φιόρδ, ενώ το εσωτερικό έχει 

μεγάλους παγετώνες. 

Το κλίμα είναι πολύ σκληρό και κρύο, με βροχή και χιόνι τις περισσότερες μέρες του 

χρόνου. Διαρκώς πνέουν ισχυροί, δυτικοί άνεμοι. Άνεμοι 150 χιλιομέτρων την ώρα είναι 

συνηθισμένοι, ενώ έχουν καταμετρηθεί και ριπές ανέμου έως 200 χιλιομέτρων την ώρα. 

Η κατάσταση της θάλασσας ταιριάζει με την ορμή του ανέμου, με κύματα ύψους 12 έως 

15 μέτρων να είναι συχνά. 

Τα νησιά ανακαλύφθηκαν το 1772 απ’ το Γάλλο ναύαρχο Κεργκουελέν. Ο Άγγλος 

εξερευνητής Κούκ τα ονόμασε “Νησιά της Απελπισίας”. Σήμερα υπάρχει εκεί μια μόνιμη 

Γαλλική επιστημονική βάση, με περίπου πενήντα επιστήμονες μετεωρολόγους, 

σεισμολόγους, αστρονόμους, κλπ.» 

Πω-πω, τι μακρινό, κρύο κι άγριο μέρος... Γιατί η μικρή διάλεξε για ψευδώνυμο τ’ 

όνομα ενός τόσο αφιλόξενου μέρους; Ο Πέτρος συνειδητοποιεί πως η μικρή αγάπη του 

έχει μελαγχολία και κατάθλιψη. Κατάθλιψη κι εξαφάνιση. Εξακολουθεί ν’ αγνοεί 
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παντελώς όλα τ’ απελπισμένα μηνύματα του Πέτρου. Του Πέτρου που, καθώς ευχάριστα 

νέα δεν έρχονται από πουθενά, αρχίζει να βυθίζεται κι αυτός στην κατάθλιψη. Σιγά – 

σιγά, αρχίζει να χάνει την αισιοδοξία και τη διάθεσή του να συνεχίσει να παλεύει. Με κάθε 

μήνυμά του που μένει αναπάντητο, βυθίζεται όλο και πιο πολύ στην απελπισία. Αρχίζει να 

παραμελεί τη δουλειά του, και κάνει πολλές μέρες να επικοινωνήσει με τη Λέϊλα. 

Γι άλλη μια φορά, ο καλός άγγελός του βάζει το χεράκι της για να τον σώσει. Κρυφά 

απ’ τον Πέτρο, η Λέϊλα στέλνει ένα δικό της μήνυμα στη μυστήρια δεσποινίδα 

Κεργκουελέν – Ρωμανού, ένα γυναικείο μήνυμα γεμάτο μητρική στοργή, αγάπη, αλλά κι 

αυστηρότητα. Σταράτα, της εξηγεί πως με τη σιωπή της τον οδηγεί στην τρέλλα. Με λίγα 

κι απλά λόγια τη φέρνει μπροστά στις ευθύνες της. Αν πράγματι είναι η κόρη του, έχει 

ευθύνη να φερθεί ανθρώπινα. 

«Καλή Κυρία, ευχαριστώ για τις συμβουλές σας. 

Πείτε στον Πέτρο πως είμαι καλά, δεν έχω πάθει τίποτα κακό. Εξηγήστε του όμως 

πως, κι εγώ έχω τα δικά μου προβλήματα, που δεν τα ξέρει, εξηγήστε του πως, ύστερα 

απ’ ό,τι έγινε, κι εξαιτίας του απαράδεκτου και προσβλητικότατου τρόπου με τον οποίο 

μου φέρθηκε, δεν μπορώ να τον δώ, δεν θέλω να τον δώ. Εξηγήστε του παρακαλώ πως 

έχω το δικαίωμα να του ζητήσω να σεβαστεί την επιθυμία μου. Ίσως, αν μ’ αφήσει να 

ηρεμήσω, ίσως, περνώντας ο καιρός, ίσως μπορέσω να τον συγχωρέσω, κι ίσως θελήσω 

να του ξαναμιλήσω, και τότε ξέρω που θα τον βρώ. Όμως τον παρακαλώ πολύ, μέχρι εγώ 

να τ’ αποφασίσω, ας μ’ αφήσει ήσυχη. Νομίζω πως τ’ αξίζω, και νομίζω πως μου το 

χρωστάει, έτσι αισχρά που μου φέρθηκε... 

Λυπάμαι κι ευχαριστώ» 

Επιτέλους, ένα χαμόγελο σκάει στο πρόσωπο του Πέτρου, μόλις η Λέϊλα του 

προωθεί το πολύτιμο πρώτο μήνυμά της. Επιτέλους μια απάντηση! Επιτέλους ένα νέο, 

είναι καλά, λαμβάνει τα μηνύματά του, υπάρχει στη ζωή του! Μπορεί γι’ άλλη μια φορά ν’ 

αρνήθηκε να φανερωθεί, ν’ αρνήθηκε να ξανάρθει κοντά του, αλλά τουλάχιστον υπάρχει. 

Κι η ύπαρξή της μπορεί ανεμπόδιστα να συνεχίσει να γεμίζει τη ζωή του, να της δίνει 

προορισμό. Ο Πέτρος ανασαίνει, ανακουφίζεται. Η Ζωή κι η Ελπίδα υπάρχουν ακόμα! 

Ρίχνεται με νέο κουράγιο στον αγώνα του. 

Στο μεταξύ, ο Αλφρέντο συνεχίζει την έρευνά του στα μεγάλα ξενοδοχεία της 

Μανίλας. Ταυτοποιεί τρείς απ’ τις φωτογραφίες, αλλά καμμία δεν είναι Ελληνίδα. Ψάχνει 

και στην υπηρεσία ελέγχου διαβατηρίων στ’ αεροδρόμιο. Τις επίμαχες μέρες, μπήκαν και 

βγήκαν απ’ τη χώρα περίπου πεντακόσιες αλλοδαπές γυναίκες περίπου είκοσι χρονών. 

Απολύτως καμμία δεν είχε Ελληνικό όνομα. Τα ελάχιστα Ελληνικά ονόματα που ‘ταν 

καταχωρημένα στις λίστες, ήταν ανδρικά. 

Πέμπτη 22 Νοέμβρη 2001 

Ένα δροσερό, φρέσκο πρωϊνό, στον ήπιο χειμώνα της Καλιφόρνια, ο Πέτρος 

βρίσκεται σ’ ένα ταξί που προσπαθεί να φτάσει στον προορισμό του, ανάμεσα στ’ 
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ατέλειωτα μποτιλαρίσματα στις πλατειές λεωφόρους του Λος Άντζελες, οδεύοντας προς το 

τοπικό γραφείο της Νοβιασόφτ, για να συναντήσει το Γενικό Διευθυντή και να 

κουβεντιάσουν το μέλλον του έργου στη Μανίλα. Για πρώτη φορά, ο Πέτρος έβαλε 

πρόσκαιρα στην άκρη την αγωνιώδη αναζήτηση της κόρης του, κι εστίασε την προσοχή 

του στο να προετοιμάσει κατάλληλα αυτή την κρίσιμη για το μέλλον του συνάντηση. 

Είναι η πρώτη φορά που πατάει το πόδι του στις ΗΠΑ, μετά την επίθεση, κι οι 

μνήμες είναι ακόμα πολύ νωπές. Φτάνοντας στη μεγαλούπολη της Δυτικής Ακτής, μετά 

από μια εξοντωτική δεκατετράωρη πτήση, βρίσκει την πόλη φαινομενικά ίδια όπως την 

ήξερε, με τους ίδιους ουρανοξύστες, τις ίδιες αχανείς, πλατειές λεωφόρους, με τα 

εκατοντάδες χιλιάδες αυτοκίνητα πηγμένα σ΄ένα μόνιμο μποτιλιάρισμα, και τους ίδιους 

ανθρώπους στους δρόμους που πηγαίνουν βιαστικά στις δουλειές τους, μέσ’ τη δροσερή 

αύρα του Νοεμβριάτικου πρωϊνού. 

Το μόνο που φανερώνει πως όχι, τα πράγματα δεν είναι όπως πρίν, κάτι πολύ 

σημαντικό έχει συμβεί κι έχει χαράξει βαθιά την ψυχοσύνθεση αυτής της χώρας, είναι οι 

σημαίες. Χιλιάδες αστερόεσσες είναι κρεμασμένες παντού, στα μπαλκόνια, στις πόρτες, 

στα παράθυρα, στις βιτρίνες των καταστημάτων, υψωμένες σε ιστούς στα πάρκα και 

στους κήπους των σπιτιών, κολλημένες σ’ αυτοκόλλητα στους προφυλακτήρες των 

αυτοκινήτων, παντού σημαίες. Σημαίες που καλούν το μεγάλο αυτό έθνος να ξεπεράσει 

το σοκ, ν’ αναπτερώσει το ηθικό του, και να ετοιμαστεί για το μεγάλο πόλεμο που 

ξεκίνησε απροσδόκητα. Που θα τους οδηγήσει αυτός ο πόλεμος, και πως θα τον βγάλουν 

πέρα; αναρρωτιέται ο Πέτρος. 

Μ’ ανάμεικτες σκέψεις και μπόλικο άγχος, φτάνει στο μεγάλο ουρανοξύστη που 

στεγάζει τα τοπικά γραφεία της Νοβιασόφτ στο Λος Άντζελες. Άλλη μια τεράστια 

αστερόεσσα κρέμεται επιβλητική απ’ το ταβάνι στο μεγάλο χώλ της εισόδου, ενώ στο 

θυρωρείο έχουν τοποθετηθεί καινούργιες μπάρες ασφαλείας, για τον έλεγχο των 

εισερχομένων. Δίνει τα στοιχεία του στο θυρωρό κι ανεβαίνει στον πεντηκοστό όροφο. 

Ο Γενικός έχει μόνον μισή ώρα καιρό για τη συνάντησή τους. Ακούει προσεκτικά την 

έκθεση πεπραγμένων του Πέτρου, και μετά του ανακοινώνει τις αποφάσεις της εταιρίας: 

Λόγω της μεγάλης κρίσης, η Νοβιασόφτ είναι αναγκασμένη να πάρει ριζικά μέτρα 

αναδιοργάνωσης και περικοπών στα έξοδα. Θ’ απολυθεί ένα μεγάλο μέρος του 

ακριβοπληρωμένου προσωπικού στην Ευρώπη και στην Αμερική, κι η παραγωγή 

λογισμικού θα μεταφερθεί σε χώρες με φθηνότερο εργατικό κόστος, δηλαδή στη Μανίλα. 

Ως εκ τούτου, το έργο που ‘χει αναλάβει ο Πέτρος θ’ αναβαθμιστεί, και θα γίνει ο βασικός 

κορμός της νέας στρατηγικής. 

Για τον ίδιο τον Πέτρο, τα νέα έχουν και την καλή και την κακή όψη τους. Οι κακές 

ειδήσεις είναι ότι, λόγω της αναβάθμισης, η διοίκηση του έργου θα φύγει απ’ τα χέρια του 

Πέτρου, και θα περάσει σε κάποιο απ’ τα μόνιμα, υψηλόβαθμα στελέχη της Νοβιασόφτ. Οι 

καλές ειδήσεις είναι ότι η σύμβαση του Πέτρου θα επεκταθεί τουλάχιστον ως την άνοιξη 
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του νέου έτους. Ο Γενικός προσφέρει στον Πέτρο την ευκαιρία να ξαναπροσληφθεί στη 

Νοβιασόφτ, σαν μόνιμο στέλεχος, στο καινούργιο κέντρο της Μανίλας. Δυστυχώς όμως 

πρέπει να του ξεκαθαρίσει πως η παρούσα οικονομική κατάσταση δεν θα του επιτρέψει να 

λάβει μια πλουσιοπάροχη αμοιβή. Ο Πέτρος ευχαριστεί το Γενικό για την απρόσμενη 

προσφορά μόνιμης εργασίας, και του λέει πως θα το σκεφτεί και θ’ απαντήσει ως τα 

Χριστούγεννα. Κι εκεί λήγει η συνάντηση. 

Διευθυντής του γραφείου της εταιρίας στο Λος Άντζελες, κι οικοδεσπότης της 

συνάντησης, είναι ο Ρίτσαρντ Τζέϊκομπς. Ο Ρίτσαρντ δεν είναι ένας τυχαίος υπάλληλος. 

Πανέξυπνος κι ενεργητικός, είχε σπουδάσει στα καλύτερα πανεπιστήμια της Αμερικής, και 

στη Νοβιασόφτ ανέβαινε τα σκαλιά της ιεραρχίας με ταχύτατους ρυθμούς. Είχε 

τοποθετηθεί στο γραφείο του Λονδίνου στα τέλη της δεκαετίας του 80, κι εκεί είχαν 

γνωριστεί με τον Πέτρο κι είχαν γίνει καλοί φίλοι. 

Αρχικά, η σχέση τους είχε ξεκινήσει μ’ αντιπαράθεση. Ο Πέτρος κουβαλούσε τότε 

ακόμα ολόκληρο τ’ αριστερό παρελθόν του των Αθηναϊκών, φοιτητικών χρόνων του, τις 

διανοουμενίστικες αναζητήσεις και την αγωνιστική διάθεση ν’ αλλάξει τον κόσμο, έστω 

και χωρίς να ξέρει το πως. Πίστευε και στις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, και στο 

άδικο του καπιταλισμού, και σε κάποιο σοσιαλιστικό όνειρο, σε μιαν ουτοπική κι αναρχική 

κοινωνική οργάνωση. 

Άρχισε να πειράζει τον εξυπνάκια Αμερικάνο, συνεπικουρούμενος απ’ τους 

υπόλοιπους Εγγλέζους συναδέλφους του, οι οποίοι τρέφουν προς τους Αμερικάνους ένα 

αξεπέραστο σύνδρομο αγάπης – μίσους, και συντηρούν μιαν ασίγαστη 

ενδοαγγλοσαξωνική πολιτισμική διένεξη. Ο Πέτρος βάλθηκε να μεταπείσει το Ρίτσαρντ, να 

του αποδείξει πως ο καπιταλισμός είναι λανθασμένος και κοινωνικά άδικος. 

Ο Αμερικάνος όμως δε μάσησε. Δέχτηκε την πρόκληση στα ίσια, και βάλθηκε με τη 

σειρά του να μεταπείσει τον αριστερό Πέτρο ότι αυτός είναι που κάνει το λάθος, ότι είναι 

παρωχημένος κι αποτυχημένος ιδεολογικά. Στο κάτω – κάτω, εκείνη την εποχή, ο 

υπαρκτός σοσιαλισμός μόλις είχε καταρρεύσει, κι ο Ρίτσαρντ πίστευε πως εύκολα θ’ 

αποδείκνυε πως το δίκηο ήταν με το μέρος του. 

Ο Ρίτσαρντ δεν ήταν δογματικός φονταμενταλιστής. Ιδεολογικά ανήκε στο 

Δημοκρατικό κόμμα, κι ειρωνευόταν σαρκαστικά την αδιαλλαξία και το μονόχνωτο πείσμα 

των Ρεπουμπλικάνων. Απ’ την άλλη όμως, είχε μάθει να λατρεύει τις καινούργιες 

θεότητες της αποτελεσματικότητας, της ευελιξίας και της ελευθερίας της αγοράς. Κι είχε 

επίσης μάθει καλά στα ελιτίστικα πανεπιστήμια να βάζει  μέθοδο και δομή στη σκέψη του, 

ν’ αναλύει τα γεγονότα και τα θέματα με λεπτομερή επιστημονικό τρόπο, και ν’ αποφεύγει 

κάθε μορφής δογματισμούς κι αρτηριοσκληρώσεις, απ’ οποιοδήποτε στρατόπεδο. Έτσι, με 

μεγάλη περιέργεια, άφησε τον εαυτό του να εκτεθεί στις απόψεις και στην κουλτούρα 

αυτού του παράξενου Ευρωπαίου με τις φανατισμένες αριστερές απόψεις, ένα δείγμα 

κουλτούρας που πρώτη φορά έβρισκε ζωντανό μπροστά του. 



Πάνος Νομικός  Μοιραία Μάτια Τόμος Ι: Το μυστήριο και το ταξίδι 81 

Ο Πέτρος κι ο Ρίτσαρντ πέρασαν παρέα τότε, στο Λονδίνο των αρχών της δεκαετίας 

του 90, τρία χρόνια ζουμερών συζητήσεων κι αναζητήσεων. Στη μητρόπολη αυτή, που 

βρίσκεται καταμεσής στο κέντρο του κόσμου, όπου μπορούσαν να βρούν εύκολα όσα 

στοιχεία κι όσες αναλύσεις ήθελαν, σε όσο βάθος ήθελαν, για τα τεκμαινόμενα στην 

παγκόσμια σκηνή, κάθε τόσο επισκεπτόντουσαν τις δημόσιες και τις πανεπιστημιακές 

βιβλιοθήκες, δανειζόντουσαν κι έδιναν ο ένας στον άλλο βιβλία, άρθρα κι αναλύσεις, και 

καθόντουσαν μετά να τα κουβεντιάσουν με τσάϊ ή με μπύρες μέχρι αργά, στο δωμάτιο 

του Πέτρου, ενώ η Νικόλ έβλεπε τις σαπουνόπερές της στην τηλεόραση στο σαλονάκι 

τους. 

Πολύ γρήγορα η αντιπαράθεσή τους μαλάκωσε, και σεβάστηκαν ο ένας τον άλλο. 

Άκουγαν με προσοχή τα επιχειρήματα του άλλου, και προσπαθούσαν να τ’ αντικρούσουν 

με ισχυρά αντεπιχειρήματα κι όχι με φανατισμένα τσιτάτα. Θεωρούσαν πως ο καθένας 

τους είχε μείνει αμετακίνητος στις ιδεολογικές ρίζες του. Ο Ρίτσαρντ πάντοτε υποστήριζε 

τις δεξιές, φιλο-καπιταλιστικές απόψεις, κι ο Πέτρος ήταν πάντα υπέρμαχος των 

αριστερών, σοσιαλίζουσων ιδεολογιών. Όμως, η αλήθεια είναι πως 

αλληλοεπηρρεάστηκαν, και μετακινήθηκαν κι οι δύο προς το κέντρο. Ο Ρίτσαρντ 

κατανόησε τη σημασία των διαλεκτικών μετασχηματισμών και της κοινωνικής δυναμικής 

στην πολιτική και στην οικονομία. Ο Πέτρος κατάλαβε πως η έκφραση αυτής της 

δυναμικής στο οικονομικό επίπεδο μπορεί και να μοιάζει μ’ αυτό που οι καπιταλιστές λένε 

“νόμοι της αγοράς” ή, ακριβέστερα, μ’ αυτό που κάποιοι θεωρητικολόγοι ονομάζουν 

“δημιουργική καταστροφή”, μ’ ο,τιδήποτε συνέπειες αυτή έχει στα θέματα της 

αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας και του ελεύθερου ανταγωνισμού. 

Αυτές οι γόνιμες συζητήσεις συνεχίστηκαν, έως ότου ο Ρίτσαρντ πήρε απόσπαση για 

το γραφείο της Σιγκαπούρης το 92, κι έφυγε απ’ το Λονδίνο. Χωρίστηκαν σαν δυό 

εγκάρδιοι φίλοι, και κράτησαν επαφή με το email, κι από τότε σταθερά αντάλλασαν 

γνώμες για όλα τα σημαντικά θέματα που μάθαιναν γύρω τους.  

Όταν αποφασίστηκε να γίνει η επίσκεψη του Πέτρου στο Λος Άντζελες, περίμεναν κι 

οι δυό τους με μεγάλο ενδιαφέρον ν’ ανταλλάξουν απόψεις, μετά τα κοσμογονικά 

γεγονότα της 11ης Σεπτέμβρη. Μόλις ξανασυναντήθηκαν, αγκαλιάστηκαν και 

σταυροφιλήθηκαν και, αφού τέλειωσε η συνάντηση με το Γενικό, ο Ρίτσαρντ καλεί τον 

Πέτρο για δείπνο σ’ ένα απ’ τα καλά εστιατόρια της μεγαλούπολης. 

Το θέμα των Δίδυμων Πύργων έρχεται αμέσως στο στόμα τους, μόλις κάθονται στο 

τραπέζι και παραγγέλνουν το δείπνο. 

«Ήμουν εκεί» ξεκινάει ο Ρίτσαρντ. 

«Ω Θεέ μου... Πως;» 

«Είχα κι εγώ ραντεβού εκείνη τη μέρα, στο εστιατόριο του τελευταίου ορόφου, στην 

ίδια συνάντηση που ‘ταν κι οι υπόλοιποι, για να συζητήσουμε και τις δικές μου υποθέσεις. 
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Ευτυχώς, το δικό μου ραντεβού θ’ άρχιζε στις εννιάμιση, κι έτσι είμαι ακόμα εδώ και σου 

μιλάω...» 

«Χριστέ μου! Ήσουν λοιπόν τόσο τυχερός;» αναφωνεί ο Πέτρος. 

«Τυχερός; Πιστεύεις; Ω, όχι, όχι, εγώ δεν θα το έθετα ποτέ έτσι...» ο Ρίτσαρντ τον 

αντικρούει, καθώς ο θυμός κι η λύπη σπιθηρίζουν στα μάτια του. 

«Συγγνώμη. Πραγματικά. Εννοούσα πως είμαι απλά χαρούμενος που, εσύ 

τουλάχιστον, είσαι εδώ απόψε και μου μιλάς. Τουλάχιστον εσύ...» 

«Ναί καλέ μου φίλε, καταλαβαίνω τα συναισθήματά σου... Τα ίδια συναισθήματα 

που νιώθει κι η οικογένειά μου. Απλά, συμβαίνει να ‘μαι ακόμα ζωντανός, από απλή 

σύμπτωση... Αλλά δεν μπορώ να θεωρήσω τον εαυτό μου “τυχερό”. Εκεί ήταν μια 

κόλαση! Κόλαση!» ο Ρίτσαρντ αναπολεί, με δάκρυα στα μάτια. 

«Πες μου πως ήταν... Αν μπορείς βέβαια...» 

«Μπορώ. Πρέπει να το ξεπεράσω, κι ένας τρόπος είναι να μιλάω γι αυτό ανοιχτά. 

Ήμουν στο γραφείο της Λίντας κι ετοίμαζα τα χαρτιά μου, όταν το κτίριο σείστηκε γερά, 

σαν να ‘γινε δυνατός σεισμός. Τρομάξαμε, δεν ξέραμε τι γίνεται. Στην αρχή, η ασφάλεια 

μας είπε να μείνουμε στις θέσεις μας. Αν βγαίναμε έξω, θα κινδυνεύαμε να 

ποδοπατηθούμε στις σκάλες απ’ τον πανικό. Ευτυχώς, η ανησυχία μας ήταν τόσο μεγάλη, 

που δεν τους ακούσαμε. Ένας – ένας φεύγαμε για τα κλιμακοστάσια. Στο τέλος ήρθε η 

εντολή να φύγουμε αμέσως... 

“Στις σκάλες γινόταν χαμός. Πήχτρα κόσμος κατεβαίναμε στα σκοτεινά ένα – ένα τα 

σκαλιά, ενώ από μια γωνιά ανέβαιναν συνέχεια πυροσβέστες. Απ’ τους υπαλλήλους των 

πάνω ορόφων, μάθαμε πως έγινε μια μεγάλη έκρηξη κάπου ψηλά, κανείς δεν ήξερε που 

ακριβώς. Κατεβαίναμε αργά, βασανιστικά, έναν – έναν τους δέκα ορόφους. 

Ανησυχούσαμε, αλλά δεν μπορούσαμε να φανταστούμε τι πραγματικό κίνδυνο 

διατρέχαμε. 

“Επιτέλους φτάσαμε στο ισόγειο, και βγήκαμε τρέχοντας έξω. Εκεί ήταν ο 

πραγματικός πανικός. Είχε ήδη χτυπηθεί κι ο Νότιος Πύργος, και τα πεζοδρόμια ήταν 

γεμάτα συντρίμια και πτώματα αυτών που αυτοκτονούσαν απ’ τους ψηλούς ορόφους. Οι 

αστυνομικοί κι οι πυροσβέστες μας φώναζαν να τρέξουμε ν’ απομακρυνθούμε. Έτρεξα 

όσο μπορούσα, ως την άκρη της πλατείας. Σταμάτησα και γύρισα να δώ τι συμβαίνει 

επιτέλους. Κι οι δυό πύργοι κάπνιζαν απ’ τη μέση και πάνω, σα φουγάρα. Τότε κατάλαβα 

τον κίνδυνο που διατρέχανε όσοι είχαν ανέβει στο εστιατόριο, και μου λύθηκαν τα 

γόνατα. Και για μένα τον ίδιο, παραλίγο να ‘μουν κι εγώ εκεί πάνω. 

“Δεν πρόλαβα να τελειώσω τη σκέψη μου και, μπροστά στα μάτια μου, ο Νότιος 

Πύργος άρχισε να διαλύεται, σα να ‘ταν φτιαγμένος από άμμο. Για ένα – δυό 

δευτερόλεπτα τον κοιτούσα σα χαζός, καθώς τα κομμάτια άρχισαν να φτάνουν στο 

έδαφος. Ξαφνικά, καταλάβαμε πως ο όγκος του τσιμέντου θα μας συνθλίψει. 

Ξαναρχίσαμε να τρέχουμε ουρλιάζοντας σαν τρελλοί, ενώ γύρω μας το έδαφος έτρεμε κι 



Πάνος Νομικός  Μοιραία Μάτια Τόμος Ι: Το μυστήριο και το ταξίδι 83 

ο πύργος διαλυόταν στο έδαφος μ’ ένα φρικτό θόρυβο. Ευτυχώς, η κοντινή γωνία ήταν 

μόνον δέκα μέτρα μακριά, και τα μπάζα δεν μας έφτασαν. Μας έφτασε μόνον η σκόνη, 

που ‘κανε τη μέρα νύχτα και μας έπνιξε τα πνευμόνια. 

“Τρέξαμε σαν τρελλοί πέντε, δέκα τετράγωνα, και σταματήσαμε να πάρουμε μιαν 

ανάσα. Η σκόνη κι ο καπνός είχαν δημιουργήσει μια σουρεαλιστική ομίχλη που ‘καιγε τα 

μάτια, ενώ το νησί ολόκληρο βρωμούσε καμμένη γή. Σχεδόν ακόμα βρωμάει. Είχα 

τρελλαθεί, δεν ήξερα αν ζώ στ’ αλήθεια ή αν ονειρεύμαι. Περπάτησα μηχανικά ως τη 

γέφυρα του Μπρούκλιν για να συνέλθω. 

“Μετά, σκέφτηκα τους συναδέλφους, σκέφτηκα πως μερικοί μπορεί να ‘ναι 

πληγωμένοι. Γύρισα πίσω για να βοηθήσω. Η αστυνομία δεν μ’ άφησε να ξαναπλησιάσω. 

Μ’ οδήγησαν σ’ ένα κέντρο υποδοχής τραυματιών που στήθηκε πρόχειρα. Όπως ήμουν 

γεμάτος σκόνη, μ’ αντιμετώπισαν σαν θύμα. Με ρώτησαν αν είμαι καλά, μου ‘δωσαν 

νερό, κι ετοιμάστηκαν να με στείλουν σε νοσοκομείο. Τους απάντησα πως είμαι μια χαρά, 

και πως θέλω μόνον να δώ αν υπάρχουν τραυματίες απ’ την εταιρία μου. 

“Εκεί έμαθα για πρώτη φορά τι έγινε πραγματικά, για τ’ αεροπλάνα που ‘πεσαν πάνω 

στους πύργους, και σοκαρίστηκα για δεύτερη φορά. Μέχρι τότε, νόμιζα πως ήταν μια 

έκρηξη, ή κάποιο άλλο απρόσμενο ατύχημα. Κατέρρευσα σε μια καρέκλα, προσπαθώντας 

να χωνέψω το μέγεθος της καταστροφής. Ευτυχώς, οι νοσοκόμες μ’ άφησαν στην ησυχία 

μου, επειδή άρχισαν να καταφθάνουν κάποιοι πραγματικοί τραυματίες, που τους έβγαλαν 

απ’ τα ερείπια ζωντανούς. Όταν είδα πως δεν έχω τίποτα χρήσιμο να προσφέρω, 

αποφάσισα να φύγω μέσα απ’ τα πόδια τους. Σηκώθηκα και περπάτησα ως το ξενοδοχείο 

μου, που ‘ταν τρία τετράγωνα παραπάνω. Αυτά...» 

«Θεέ μου! Απίστευτο... Για το Ρότζερ και το Σών τι έμαθες;» 

«Σ’ εκείνο το καταραμμένο πρόγευμα χάσαμε δεκαπέντε στελέχη μας, οι 

περισσότεροι καλοί φίλοι. Όταν ο Σών κατάλαβε πως δεν θα γλιτώσει, κάλεσε απ’ το 

κινητό του το σπίτι του. Δε βρήκε κανένα, κι άφησε ένα δεκαπεντάλεπτο μήνυμα στον 

τηλεφωνητή του, για να το βρούν η γυναίκα κι οι τρείς κόρες του. Μας το ‘δωσε η 

γυναίκα του, κι όλα τα στελέχη έχουμε ένα αντίγραφο της κασσέτας. Την άκουσα δυό 

φορές, υποχρέωσα τον εαυτό μου να τον ακούσω δυό φορές, σα φόρο τιμής σ’ αυτόν και 

σ’ όλους τους φίλους που χάθηκαν, ενώ εγώ ήμουν τυχερός και γλίτωσα. Κάθε φορά που 

την άκουγα, έπρεπε να πιώ μισό μπουκάλι ουΐσκυ και να περάσουν τρείς μέρες για να 

συνέλθω και να ξαναμιλήσω σ’ άνθρωπο. Δε μιλάω για το να κοιμηθώ τις νύχτες... Τον 

ύπνο μου τον έχασα οριστικά από κείνη την καταρραμένη μέρα. Κάθε φορά που πέφτω 

στο κρεβάτι, βλέπω συνέχεια εφιάλτες.» 

Μια βαρειά σιωπή πέφτει ανάμεσά τους. Νιώθουν πως τα λόγια είναι αδύναμα να 

ελαφρύνουν τ’ ασήκωτο βάρος της περίστασης. Αποσβλωμένοι κι αμίλητοι, κοιτούν για 

ώρα τ’ άδεια πιάτα μπροστά τους. Την περισυλλογή τους τη διακόπτει το γκαρσόνι που 

φέρνει το κυρίως πιάτο. 
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«Απίστευτο, δεν ήταν; Αδιανόητο...» αναρρωτιέται ο Πέτρος 

«Παρανοϊκό, ανατριχιαστικό έγκλημα. Αυτόν τον Μπιν Λάντεν πρέπει να τον 

κρεμάσουμε απ’ τ’ άντερά του.» 

«Φυσικά! Όμως, γιατί να το κάνει αυτό; Δεν σ’ απασχολεί αυτό το ερώτημα;» 

«Γιατί να μ’ απασχολεί αυτό το ερώτημα; Αυτός ο άνθρωπος σκότωσε τρείς χιλιάδες 

αθώους. Σκότωσε δεκαπέντε φίλους μου, και παραλίγο να σκοτώσει κι εμένα. Τι με 

νοιάζουν τα κίνητρά του; Θέλω μόνο να πάρουμε εκδίκηση, να τους δείξουμε πως έκαναν 

μεγάλο λάθος και τα ‘βαλαν μαζί μας. Να τους λιώσουμε!» 

«Δεν σκέφτεσαι πως, ίσως θέλει να σας παρασύρει σε μια σύγκρουση που ‘χει 

ετοιμάσει με τους δικούς του όρους;» επιμένει ο Πέτρος. 

«Όχι, δε συμφωνώ. Αυτός ο γελοίος νόμιζε πως η Αμερική θα καταρρεύσει μ’ αυτό 

το χτύπημα. Απέτυχε. Μας πλήγωσε είναι αλήθεια, μας μάτωσε, αλλά δεν καταρρεύσαμε. 

Είμαστε πάρα πολύ πιο δυνατοί απ’ αυτό το σκυλολόϊ των ληστών. Θα τους φυσήξουμε 

και θα διαλυθούν, θα τους λιώσουμε!» ο Ρίτσαρντ χτυπάει το χέρι του στο τραπέζι. 

«Δε σκέφτεσαι όμως πως θα βρεθείτε αντιμέτωποι μ’ όλους τους μουσουλμάνους και 

τους Άραβες;» 

«Όχι, δεν θα βρεθούμε αντιμέτωποι με τους μουσουλμάνους. Αυτή την 

παρανοϊκότητα την καταδίκασαν όλοι, όλοι ήρθαν στο πλευρό μας, και οι μουσουλμάνοι. 

Είμαστε ανοικτή κι ανεκτική κοινωνία, και το ξέρεις. Κοντά μας έχουν θέση όλοι οι 

νορμάλ άνθρωποι, σ’ όποιο Θεό κι αν πιστεύουν. Αυτή είναι η μεγάλη δύναμή μας, και γι 

αυτό θα τους νικήσουμε αυτούς τους φανατισμένους.» 

«Κι όμως, και οι δεκαεννιά αεροπειρατές ήταν σπουδαγμένοι εδώ, στη Δύση, στις 

ΗΠΑ και στη Γερμανία. Είχαν ενσωματωθεί στις κοινωνίες μας. Πως γίνεται να διάλεξαν 

να πεθάνουν και ν’ απαρνηθούν, με τόσο εντυπωσιακό τρόπο, αυτή την κοινωνία και τις 

αξίες της;» ο Πέτρος επιμένει για την άποψή του, προβληματισμένος έντονα κι ο ίδιος. 

«Δεν ξέρω. Με τρομάζει όμως αφάνταστα. Έναν τρομοκράτη που ‘χει αποφασίσει να 

πεθάνει, δεν μπορείς να τον αντιμετωπίσεις εύκολα» ο Ρίτσαρντ μοιράζεται την ίδια 

ανησυχία με τον Πέτρο. 

«Δεν σκέφτηκες να ψάξεις ποιές κοινωνικές αιτίες τους ώθησαν σ’ αυτό;» 

«Όχι δεν έψαξα. Δεν καταλαβαίνω τι “κοινωνικές αιτίες” μπορεί να υπάρχουν πίσω 

απ’ αυτό τ’ ανοσιούργημα» ο Ρίτσαρντ ξανατσαντίζεται. «Όπως μου ‘λεγες κι εσύ 

παλιότερα, κοινωνικούς αγώνες κάνεις επειδή θέλεις να δείς έναν καλύτερο κόσμο. 

Ετούτοι εδώ οι τρομοκράτες, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να πεθάνουν “ένδοξα”, 

αντί να πεθάνουν στο κρεβάτι τους από γεράματα. Αυτό, εγώ τ’ ορίζω σαν θρησκόληπτο 

φανατισμό και τίποτα περισσότερο!» 

«Ξέρεις πως δεν θα συμφωνήσω» επιμένει κι ο Πέτρος. «Αν δεν βρούμε το 

κοινωνικό υπόβαθρο και τις αιτίες που τους οδήγησαν σ’ αυτό το έκτρωμα, τότε δεν θα 
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καταφέρετε να τους αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά. Στον πόλεμο που ξεκίνησε, θα 

πάρετε λάθος δρόμο και θα κινδυνέψετε ακόμα περισσότερο» 

«Πέτρο, δεν είναι ώρα να σπαταλιόμαστε στις αριστερές διανοουμενίστικες 

“αναλύσεις”, που τόσο σ’ αρέσουν. Δεν έχουμε πια αυτή την πολυτέλεια. Ύστερα από μια 

τέτοια αιματοβαμμένη πρόκληση, πρέπει ν’ αντιδράσουμε άμεσα. Τώρα! Τι έχουμε να 

φοβηθούμε; Εδώ νικήσαμε μιαν ολόκληρη υπερδύναμη, που εξουσίαζε το ένα τρίτο του 

πλανήτη. Θα μας τρομάξουν μια χούφτα φανατικοί; Θα τους φυσήξουμε και θα 

διαλυθούν!» 

«Είσαι σίγουρος; Τα ίδια λέγατε και για το Βιετνάμ. Και τότε είσασταν πολύ πιο 

δυνατοί απ’ τον αντίπαλο. Όμως κάνατε λάθος εκτιμήσεις, χαράξατε λάθος στρατηγική, 

και τελικά ηττηθήκατε πανηγυρικά. Κι η ήττα σας έφερε στο κατόπι της και την τεράστια 

οικονομική κρίση του 73, με το εμπάργκο του πετρελαίου. Αυτός ο πόλεμος που ξεκίνησε 

τώρα, άραγε τι κρίσεις θα φέρει παρακάτω; Αυτό μ’ ανησυχεί...» 

«Το Βιετνάμ το στήριζαν η Σοβιετική Ένωση κι η Κίνα. Ναί πάθαμε μεγάλη κρίση 

τότε, υποχωρήσαμε» αναπολεί ο Ρίτσαρντ. «Αλλά το παλέψαμε σκληρά, 

ανασυνταχτήκαμε, βελτιωθήκαμε και ξαναβγήκαμε μπροστά. Στο τέλος κερδίσαμε τον 

Ψυχρό Πόλεμο, και ξαναμπήκαμε όλοι μαζί σ’ αυτή την ανάπτυξη, που θέλουν να 

διακόψουν αυτοί οι τρελλοί με την επίθεσή τους. Και γι αυτό αυτοί οι φανατικοί είναι 

πραγματικά επικίνδυνοι. Γιατί αν επικρατήσουν τελικά αυτοί στη Μέση Ανατολή, κι 

ελέγξουν το πετρέλαιο, τότε πραγματικά θα κινδυνέψουμε. Πρέπει να τους προλάβουμε!» 

«Ρίτσαρντ, δεν τόσο απλά τα πράγματα. Κάθε μεγάλος πόλεμος, καταστρέφει τις 

παλιές δυνάμεις κι αναδεικνύει καινούργιες. Αυτός που ξεκίνησε τώρα, που θα καταλήξει; 

Δεν ξέρω αν σας συμφέρει μια μεγάλη σύγκρουση τώρα, στη Μέση Ανατολή, την ώρα 

που ο πραγματικός αντίπαλός σας σύντομα θα ‘ναι η Κίνα.» 

«Μα τ’ αντίθετο φίλε μου, τ’ αντίθετο! Πρέπει να ξεμπερδεύουμε το ταχύτερο με τ’ 

αγκάθι της Μέσης Ανατολής, για να μπορέσουμε ν’ αφιερωθούμε στην αντιμετώπιση της 

Κίνας. Και δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να μας εμποδίσει» ο Ρίτσαρντ χαμογελάει, 

νιώθοντας τη σιγουριά της άποψής του. 

«Υπάρχει. Το πετρέλαιο. Δεν ξέρω, στο ξαναλέω: Το μόνο σίγουρο είναι πως αυτός 

ο μανιακός άναψε τον Τρίτο Παγκόσμιο πόλεμο. Ας ελπίσουμε πως θα επιβιώσουμε, όπως 

καλύτερα γίνεται...» ο Πέτρος παραμένει σκεφτικός. 

«Μην ανησυχείς φίλε μου. Αυτή εδώ είναι μια μεγάλη, παντοδύναμη χώρα. Πάντοτε 

πετυχαίναμε στο τέλος. Πάντοτε! Είναι χαραγμένο στο DNA μας. Θα τα καταφέρουμε γι 

άλλη μια φορά. Οποιεσδήποτε κι αν είναι οι προσωρινές αποτυχίες και τα πισωγυρίσματα, 

μακροπρόθεσμα και πάλι εμείς θα ‘μαστε οι νικητές!» 

«Εύχομαι το καλύτερο Ρίτσαρντ... Πες μου τώρα για σένα. Τι γίνεσαι από τότε που 

‘χουμε να τα πούμε;» ο Πέτρος προτιμάει να στρέψει την κουβέντα στα προσωπικά τους. 
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«Όπως μ’ ήξερες από πάντα, φίλε μου. Πάντοτε κουβαλάω ένα τεράστιο φορτίο 

δουλειάς κι ευθυνών. Ειδικά τώρα, μ’ αυτή την ξαφνική κρίση, μετά την καταστροφή του 

αρχηγείου μας, καθημερινά αντιμετωπίζουμε τεράστια προβλήματα που δεν είναι κι 

εύκολα... Αλλά παλεύουμε με νύχια και με δόντια να επιβιώσουμε, και θα επιβιώσουμε!» 

«Θα κάνω ό,τι περνάει απ’ το χέρι μου να σας βοηθήσω, Ρίτσαρντ.» 

«Σ’ ευχαριστώ φίλε μου, σ’ ευχαριστώ! Αυτή τη δύσκολη ώρα, κάθε χέρι βοήθειας 

είναι πολύτιμο. Περνάμε έναν άγριο εφιάλτη!» 

«Καταλαβαίνω... Τι νέα απ’ τη Σαμάνθα και τα παιδιά;» ο Πέτρος ρωτάει για τα νέα 

της οικογένειας του Ρίτσαρντ. 

«Ω, οι τυχεροί νεαροί ανέμελοι είναι μια χαρά! Η Σαμάνθα είναι ανήσυχη, φυσικά, 

για το τι μέλλει γενέσθαι... Φυσικά δεν θα υπάρχουν μπόνους φέτος, μόνο περικοπές στις 

απολαβές μας. Θα ‘μαστε τυχεροί και μόνον αν καταφέρουμε να κρατήσουμε τη δουλειά 

μας. Προσπαθώ να κρύψω τους χειρότερους εφιάλτες μου από κείνη, για να μην την 

τρομάξω κι άλλο, αλλά δεν μπορώ να τα κρύψω όλα... Και όσον αφορά εσένα φίλε μου; 

Τι απέγινε εκείνη η προσπάθειά σου με τη Λότζινετ;» 

«Αχ, κι εγώ επίσης πέρασα το δικό μου τρομερό εφιάλτη Ρίτσαρντ...» ο Πέτρος 

αρχίζει να εξιστορεί τις αγωνιώδεις εμπειρίες του απ’ την αποτυχημένη επιχείρησή του κι 

απ’ τον αποτυχημένο γάμο του. Κατόπιν περιγράφει πως γνώρισε και ξεκίνησε τη σχέση 

του με τη Λέϊλα. 

«Πόσο ευγενικό εκ μέρους της να σε βοηθήσει τόσο! Πρέπει να ‘ναι ευγενική ψυχή, 

δεν είναι;» ο Ρίτσαρντ εντυπωσιάζεται. 

«Ευτυχώς ναί, είμαι πραγματικά τυχερός που τη συνάντησα, κι ευγνώμων για όσα 

έχει κάνει για μένα...» ο Πέτρος ξαναθυμάται νοσταλγικά τη γλυκειά σύντροφό του, που 

έχει να τη δεί τόσο καιρό. 

«Σκέφτεσαι να την παντρευτείς;» ο Ρίτσαρντ πετάει απότομα. 

«Ω Ρίτσαρντ...» ο Πέτρος ξαφνιάζεται «δεν... δεν ξέρω... Είναι ακόμα πολύ νωρίς. 

Είμαστε μαζί μόλις ένα χρόνο και κάτι, κι εγώ είμαι ακόμα μετέωρος... χωρίς δουλειά, 

χωρίς χρήματα... Είμαι σε πολύ επισφαλή θέση για ν’ αρχίσω να σκέφτομαι ένα δεύτερο 

γάμο... κι επιπλέον βλέπεις... η 11η Σεπτέμβρη είχε κι άλλες, τρομερές συνέπειες στην 

προσωπική ζωή μου...» διστακτικά ο Πέτρος αρχίζει να εξιστορεί και την απίστευτη 

εμπειρία του, σχετικά με την εμφάνιση κι εξαφάνιση της κόρης του, και τις μετέπειτα 

ανωφελείς προσπάθειές του να την ανακαλύψει. 

«Απίστευτο!» ο Ρίτσαρντ μένει μ’ ανοιχτό στόμα. «Και τι θα κάνεις γι αυτό;» 

«Θα κινήσω γη κι ουρανό μέχρι να τη βρώ Ρίτσαρντ, τι άλλο;» 

Δευτέρα 31 Δεκέμβρη 2001 

Παραμονή Πρωτοχρονιάς, και στο χιονισμένο Χήθροου γίνεται ο συνηθισμένος 

χαμός αυτών των γιορτινών ημερών. Χιλιάδες επιβάτες στέκονται υπομονετικά στις 

κλασσικές Εγγλέζικες ουρές μπροστά απ’ τα γκισέ, ουρές που φιδοσέρνονται νωχελικά για 
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πολλές δεκάδες μέτρα. Επιβάτες για τη Μάλαγα, το Αλικάντε, την Πράγα, τα χιονοδρομικά 

κέντρα στο Γκράτς και στην Κουρσεβέλ, περιμένουν υπομονετικά να περάσουν απ’ το 

τσεκ-ιν, έχοντας τίγκα τα καρότσια τους με παραφουσκωμένες αποσκευές, χιονοπέδιλα, 

σακκίδια και χοντρά μπουφάν. Αυτές τις Άγιες Μέρες, ο κόσμος φαίνεται πως αποφάσισε 

να ξεχάσει για λίγο τη φοβία του για τα τρομοκρατικά χτυπήματα και να ξαναμπεί στ’ 

αεροπλάνα, να πάει να ξεσκάσει λίγο μακριά, στα βουνά, στα χιόνια και στις εξοχές, 

μακριά απ’ τη μουντή κι άχρωμη Αγγλία, να ξεχάσει τους πολέμους και την κρίση. 

Σ’ αυτές τις πολύβουες γιορτινές μέρες, η Εγγλέζικη κυβέρνηση θέλει να δείξει στον 

κόσμο πως ελέγχει την κατάσταση, πως η μητρόπολή της φρουρείται καλά, πως κανένα 

τρομοκρατικό χτύπημα δεν θα πετύχει ενάντια στο Λονδίνο και στ’ αεροδρόμιά του. 

Δεκάδες πάνοπλοι αστυνομικοί, με τις μαύρες στολές τους και τα πηλίκια, με χοντρά 

αλεξίσφαιρα γιλέκα, κρατώντας βαριά αυτόματα όπλα με το δάχτυλο ακουμπισμένο απαλά 

πάνω στη σκανδάλη και με την κάνη στραμμένη προς το πάτωμα, περιφέρονται βλοσυροί 

ανάμεσα στο πλήθος και μπερδεύονται μέσ’ τις ουρές με τις βαλίτσες. Κοιτάνε στα μάτια 

τους ταλαίπωρους επιβάτες, ξεχωρίζουν τους μελαψούς και τους μουσουλμάνους και 

διπλοελέγχουν τα διαβατήρια και τα εισιτήριά τους. 

Κατά τις 7 το βραδάκι, μέσ’ τον παγωμένο Δεκέμβρη, ξεκινούν κι ο Πέτρος με τη 

Λέϊλα απ’ το διαμέρισμά τους στο Κένσιγκτον, για να πάρουν τη γραμμή Πικαντίλυ για το 

Χήθροου. Θα πάρουν τη νυχτερινή πτήση της Μπρίτις Αίργουεϊς για την Αθήνα. Τα τραίνα 

που πάνε προς το μεγάλο αεροδρόμιο είναι γεμάτα με Βρετανούς που φεύγουν για να 

περάσουν την Πρωτοχρονιά μακριά απ’ την Αγγλία, και τα τραίνα που επιστρέφουν από τ’ 

αεροδρόμιο είναι γεμάτα με κουρασμένους τουρίστες, που ‘ρθαν από τόπους μακρινούς 

για να περάσουν την Πρωτοχρονιά στο Λονδίνο. 

Ο Πέτρος ήρθε πριν από δέκα μέρες απ’ τη Μανίλα, για να περάσει τις γιορτές με 

τους δικούς του, ύστερα από ένα εξάμηνο απουσίας. Πέρασαν ήσυχα και γλυκά τα 

Χριστούγεννα με τη Λέϊλα, απομονωμένοι στο διαμέρισμά τους, επισκέφθηκαν τον Χαλίντ 

και την οικογένειά της, τριγύρισαν στους φωταγωγημένους, γιορτινούς δρόμους, πήγαν 

θέατρο, πήγαν σινεμά, πήγαν στ’ αγαπημένο τους κινέζικο εστιατόριο στην Τσαϊνατάουν, 

και πρόλαβαν να κάνουν και μια βολτούλα στις όχθες του Τάμεση ένα μεσημεράκι που 

φάνηκε για λίγο ο ήλιος, μέσ’ το τσουχτερό βοριαδάκι. Φχαριστήθηκαν λίγες μέρες 

ηρεμίας και ξεκούρασης, ανάμεσα στις θύελλες που πέσανε πάνω τους αυτή τη μαύρη 

χρονιά. 

Μα πιο πολύ χάρηκαν ο ένας τον άλλον, ύστερα από ένα εξάμηνο αποχωρισμού. 

Κούρνιασε ο Πέτρος μέσ’ τη ζεστή αγκαλιά της, και χουχούλιασε η Λέϊλα κολλητά πάνω 

στο ταλαιπωρημένο κορμί του, να ζεσταθεί μέσ’ το τραχύ καταχείμωνο, που γύρισε 

επιτέλους για λίγες μέρες κοντά της να ξαναθερμάνει το κρύο κρεβάτι της. 

Και τώρα, φεύγουν για δυό βδομάδες διακοπές στην Αθήνα, να γλυκάνει λίγο ο 

άγριος χειμώνας, να χαζέψουν ένα ήσυχο απόγευμα στις καφετέριες του Θησείου, να δεί 
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ο Πέτρος τη μάνα του και την αδερφή του και, το κυριότερο, να βάλει μπροστά για τα 

καλά την αναζήτησή του. Την αναζήτηση της χαμένης ψυχής, που πέρασε παρεξηγημένα 

από δίπλα του κι εξαφανίστηκε. 

Ένα απ’ τα βαριά οπλισμένα περίπολα, προσέχει τα μελαψά χαρακτηριστικά και την 

Παλαιστινιακή μαντήλα που ανεμίζει περήφανα γύρω απ’ το λαιμό της η Λέϊλα, 

ανταλλάσσουν μερικές αγριεμένες ματιές μαζί της, κι αποφασίζουν να τους ελέγξουν. Η 

Λέϊλα διαμαρτύρεται για τη διάκριση και για την προσβολή, αλλά οι Εγγλέζοι αστυνομικοί, 

ψυχρά και ανέκφραστα, την κοιτάνε στα μάτια, τη διατάζουν να τους δώσει τα χαρτιά 

της, και σφίγγουν με νόημα λίγο περισσότερο νευρικά το δάχτυλο στη σκανδάλη. 

Αναγκαστικά, η Λέϊλα υπακούει, ανοίγει την τσάντα της και βγάζει όσα έγγραφα της 

ζητάνε. Ξεσκονίζουν τα διαβατήρια και τα εισιτήριά τους, κάνουν ένα σωρό ερωτήσεις 

στον Πέτρο για τις δεκάδες βίζες και τις σφραγίδες που ‘χει απ’ όλες τις ηπείρους, κι 

ανοίγουν για να ελέγξουν και τις βαλίτσες τους. 

Καθώς η Λέϊλα, έξαλλη από θυμό, ανεμίζει επίτηδες στα μούτρα του ενός 

αστυνομικού τις κυλόττες, τα σουτιέν και τα καλσόν της, κι ο Πέτρος προσπαθεί να την 

ηρεμήσει, ο άλλος αστυνομικός αποσύρεται διακριτικά στη γωνία, και στέλνει με τον 

ασύρματο τα ονόματά τους και τους αριθμούς διαβατηρίου στα κεντρικά. Σε λίγο παίρνει 

την απάντηση πως είναι καθαρά. Η Λέϊλα είναι ακτιβίστρια, αλλά μάλλον δεν είναι 

εξτρεμιστικό στοιχείο. 

Ανέκφραστοι, οι αστυνομικοί τους επιστρέφουν όλα τα έγγραφά τους, με το γνωστό 

ψυχρό φλέγμα τους ζητάνε συγγνώμη για την ταλαιπωρία, και φεύγουν αφήνοντάς τους 

να ξαναστοιβάξουν μέσ’ τις βαλίτσες τους ένα απίστευτο χάος από ρούχα, παπούτσια και 

πράγματα, χυμένα κατάχαμα στο δάπεδο του Χήθροου, μέσ’ τη μέση της ουράς. Η Λέϊλα 

συμμαζεύει όπως μπορεί, έξαλλη από θυμό, βρίζοντας την αστυνομία και την κυβέρνηση, 

και προκαλώντας έντονη θυμηδία στους γύρω συνταξιδιώτες. “Χαρούμενα επεισόδια” που 

σπάνε τη μονοτονία της ατέλειωτης ουράς, και τα νεύρα του ταλαιπωρημένου ζευγαριού… 

Το θηρίο με το Βρεταννικό θηρεό στην ουρά σηκώνεται χωρίς άλλα επεισόδια στην 

ώρα του, στις 11 τη νύχτα, σκίζει τα βαριά σύννεφα που ετοιμάζονται να πνίξουν στη 

βροχή όσους μαζεύονται σιγά – σιγά στο Πικαντίλυ για τη μεσονύκτια φιέστα, και βάζει 

ρότα για το γλυκύτερο ουρανό της Αθήνας. 

Ο Πέτρος κι η Λέϊλα κάνουν την αλλαγή του χρόνου στον αέρα, μέσ’ το μουντό 

αεροπλάνο. Τσουγκρίζουν τα πλαστικά ποτηράκια με το κόκκινο Μποζωλαί που τους 

σερβίρανε στο δείπνο, εύχονται απ’ την καρδιά τους ο ένας στον άλλο τις καλύτερες 

ευχές για να πάει αυτή η χρονιά καλύτερα απ’ την προηγούμενη, και χώνονται ζεστά ο 

ένας στην αγκαλιά του άλλου, προσπαθώντας να ξεκλέψουν δυό – τρείς ώρες ύπνου σ’ 

αυτό το κουραστικό, ολονύκτιο ταξίδι. 

**** (επόμενη μέρα) **** 



Πάνος Νομικός  Μοιραία Μάτια Τόμος Ι: Το μυστήριο και το ταξίδι 89 

Ξημερώνει η Πρωτοχρονιά του 2002 στον αέρα, στην πτήση της Μπρίτις Αίργουεης 

απ’ το Λονδίνο στην Αθήνα, ώρα 4 τα χαράματα. Πάνω απ’ τη Λευκάδα, ο πιλότος 

χαμηλώνει τα γκάζια και κάνει την πρώτη βουτιά. Αρχίζει να χάνει ύψος για την 

προσγείωση. Ανάβει όλα τα φώτα της καμπίνας και καλημερίζει τους αγουροξυπνημένους 

επιβάτες. Τους καλεί να δέσουν τις ζώνες τους και να ετοιμαστούν. Τσιμπλιασμένες, 

ξεμαλλιασμένες φάτσες, με κατακόκκινα μάτια και χλωμά πρόσωπα, τεντώνονται ράθυμα 

και τσαντισμένα εξαιτίας του άβολου ύπνου. Κοιτάζονται μεταξύ τους σαν 

αποβλακωμένοι, και τρέχουν στις τουαλέττες για να σουλουπωθούν όπως – όπως. Αυτή η 

νυχτερινή πτήση της ταλαιπωρίας απ’ το Λονδίνο στην Αθήνα έχει το παρατσούκλι 

“κόκκινο μάτι”, και για τα πληρώματα και για τους επιβάτες. 

Η Λέϊλα, κουρνιασμένη γλυκά στην αγκαλιά του Πέτρου, αρνείται να ξυπνήσει, σα 

μωρό παιδάκι. Ο Πέτρος της δένει τη ζώνη και την αφήνει να χουζουριάζει στην αγκαλιά 

του. Ο ίδιος δύσκολα καταφέρνει να κοιμηθεί στ’ αεροπλάνα. Όλο το δίωρο της απραξίας, 

καθόταν μόνος του, μ’ απλανές βλέμμα στη θεοσκότεινη καμπίνα, βυθισμένος στις 

σκέψεις και στις αγωνίες του. 

Επιστρέφει στη χώρα που κατοικεί η μικρή αγάπη του. Δεν άκουσε την παράκλησή 

της. Τώρα που ‘μαθε πως είναι καλά, πως λαμβάνει τα μηνύματά του, έστω κι αν δεν τ’ 

απαντάει, συνέχισε να τη βομβαρδίζει καθημερινά με email και με μηνύματα στο κινητό 

της. Ήξερε πως δεν θα πάρει καμμία απάντηση, αλλά δεν τον ένοιαζε. Ήθελε να της δείξει 

την αγάπη του και το ενδιαφέρον του, να την μεταπείσει. Ήθελε να τη δεί, να τη 

γνωρίσει, τη χιλιοπαρακάλεσε να φανερωθεί ξανά για να συναντηθούν, να εξηγηθούν. 

Καμμία απάντηση. Όλα έπεφταν στο κενό. 

Φυσικά δεν πρόκειται να το βάλει κάτω. Αν η μικρή δεν θέλει να φανερωθεί, τότε θα 

ψάξει να τη βρεί ο ίδιος. Με το ζόρι! Έχει το δικαίωμα, είναι ο πατέρας της. Θα τη βρεί, θα 

τη δεί, και θα προσπαθήσει να της εξηγήσει. Αν η μικρή δεν τον ακούσει, τότε εντάξει, θα 

φύγει απ’ τη ζωή της. Αλλά τουλάχιστον πρέπει να τη δεί πως είναι, πως μοιάζει. Δεν 

μπορεί η κόρη του να μείνει μια αφηρημένη, άϋλη έννοια στο μυαλό του. Καίγεται να τη 

συναντήσει, έστω και για πέντε λεπτά. 

Μετά τη συνάντησή του με το Γενικό Διευθυντή της Νοβιασόφτ στο Λος Άντζελες 

τον περασμένο Νοέμβρη, ο Πέτρος επέστρεψε στη Μανίλα ελπίζοντας ν’ ακούσει 

οποιοδήποτε θετικό νέο απ’ τον Αλφρέντο, αλλά και πάλι απογοητεύτηκε. Ο Αλφρέντο 

είχε ολοκληρώσει την έρευνά του στα μεγάλα ξενοδοχεία της Μανίλα κι είχε ταυτοποιήσει 

άλλες τέσσερεις κοπέλλες. Δυστυχώς, καμμία δεν ήταν Ελληνίδα. Ο Πέτρος είχε σχεδόν 

ξεμείνει από μετρητά και δεν μπορούσε να πληρώσει για τη συνέχιση αυτής της άσκοπης 

έρευνας. Σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμά της θα ‘ταν αβέβαιο. Αφού απέτυχε να βρεί 

οποιαδήποτε απάντηση στις Φιλιππίνες, αποφάσισε να μεταφέρει την έρευνά του στην 

πατρίδα του, να ξεκινήσει να ψάχνει για στοιχεία εκεί. Αυτός είναι ο βασικός λόγος που 
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πήρε αυτή την πτήση για την Αθήνα, μια πτήση που ελπίζει να τον οδηγήσει στον αληθινό 

προορισμό του. 

Όμως, δεν ξέρει από που να ξεκινήσει. Όταν πρωτομπήκε στο Μαθηματικό της 

Αθήνας το 79, αναμείχθηκε στην έντονη φοιτητική αναταραχή εκείνης της εποχής. 

Γνώρισε κόσμο, και φίλους, και κοπέλλες με ποικίλα ενδιαφέροντα και τρόπους ζωής. 

Ανοίχθηκε σε παρέες και σε δεσμούς που ξεκινούσαν παθιασμένα και τέλειωναν σύντομα 

και θεαματικά. Δεν κατάφερε να στεριώσει καμμιά σοβαρή και μακροχρόνια ερωτική 

σχέση. Όταν έφυγε στην Αγγλία, ξέκοψε απ’ όλους σχεδόν τους παλιούς φίλους του κι 

απ’ τις φιλενάδες, του και δεν ξανάκουσε ποτέ τίποτα γι αυτές. Καλά – καλά δεν τις 

θυμάται όλες. Μπερδεύει στο μυαλό του τις χρονολογίες και τις μακρινές αναμνήσεις. 

Δε θυμάται καλά... Όλες εκτός από κείνη... Εκείνη που χάραξε μια βαθειά πληγή 

στην καρδιά του, και τον έκανε να τα παρατήσει όλα, να ψάξει τη λησμονιά και μια νέα 

αρχή σε μια ξένη χώρα. Θα μπορούσε άραγε να ‘ναι εκείνη η “μητέρα”; ο Πέτρος νιώθει 

νευρικότητα, καθώς ρίχνει ένοχες ματιές στην κοιμισμένη σύντροφό του. Και τι θα κάνω 

εάν... Αποφεύγει να σκεφτεί σοβαρά αυτή την πιθανότητα, ενώ ένα ρίγος τον διαπερνά. 

Το Μπόϊνγκ της Μπρίτις Αιργουέης ευθυάζει πάνω απ’ το Σαρωνικό, και περνάει 

κάθετα την ακτογραμμή πάνω απ’ τη Βουλιαγμένη, με κατεύθυνση τα Μεσόγεια. Είναι η 

πρώτη φορά που ο Πέτρος προσγειώνεται στο καινούργιο αεροδρόμιο. Η προσγείωση 

είναι ομαλή, κάτω απ’ τον σκοτεινό αξημέρωτο ουρανό και, για πρώτη φορά στην 

Ελλάδα, ο Πέτρος αποβιβάζεται σε φυσούνα. Με τη Λέϊλα σχολιάζουν τα λευκά μάρμαρα 

και τ’ αστραφτερά δάπεδα. Το Ελευθέριος Βενιζέλος είναι λειτουργικό και μοντέρνο, αλλά 

άχρωμο και μουντό. Πάντως, δεν έχει καμμία σχέση με το προηγούμενο χάος στο 

Ελληνικό. Σ’ αυτό τ’ αεροδρόμιο η Ελληνική τσαπατσουλιά κι ο αεροπατερισμός δείχνουν 

να ‘χουν εξαφανιστεί. 

Παίρνουν τις βαλίτσες τους και ψάχνουν τα ΑΤΜ, για να σηκώσουν χρήματα. Μια 

μεγάλη ουρά από κόσμο φιδοσέρνεται μπροστά στα ΑΤΜ. 

«Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί τόσος κόσμος;» ρωτούν έναν περαστικό. 

«Όλοι θέλουν να σηκώσουν τα πρώτα Ευρώ, για να δούν πως είναι.» 

Απόψε πεθαίνει η ταλαίπωρη δραχμούλα, κι η χώρα μπαίνει στο κλάμπ των ισχυρών 

του πλανήτη. Από απόψε, οι πρώην ψωροκωστιανοί θα κουβαλάνε στα πορτοφόλια τους 

το ισχυρότερο νόμισμα του κόσμου. 

Ξαγρυπνησμένοι, ταλαιπωρημένοι, κοκκινοματιασμένοι, με τα πρώτα κολλαριστά 

Ευρά στην τσέπη, ο Πέτρος κι η Λέϊλα βγαίνουν στο γλυκό βοριαδάκι που τους ξυπνάει, 

και στήνονται στην ουρά για το ταξί. Είναι μια πολιτισμένη ουρά, ίδια όπως σ’ όλα τα 

Ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Απίστευτα πράγματα! Μια πολιτισμένη ουρά... Άλλαξε τόσο πολύ 

έτσι ξαφνικά αυτή η χώρα; «Στους Αμπελοκήπους παρακαλώ» λένε στον ταξιτζή, κι 

απλώνονται στο πίσω κάθισμα για την πρώτη επαφή τους με την Αττική Οδό. 
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Η Λέϊλα, που ‘ναι η πρώτη επίσκεψή της στην Ελλάδα και δεν έχει μέτρο σύγκρισης, 

δεν εντυπωσιάζεται από τίποτα. Ο Πέτρος όμως, έχει την εντύπωση πως προσγειώθηκε σε 

λάθος χώρα. Μοντέρνο και καθαρό αεροδρόμιο, πολιτισμένη ουρά για ταξί, φρέσκα 

κολλαριστά Ευρώ στην τσέπη, μοντέρνοι δρόμοι με τέσσερεις λωρίδες ανά κατεύθυνση... 

«Κι αυτό το άνοιγμα στη μέση του δρόμου τι είναι;» ρωτάει τον ταξιτζή. 

«Μάλλον θα περάσει τραίνο από κεί, κάποτε. Λένε πως θα το φτιάξουν για τους 

Ολυμπιακούς» απαντάει ο ταξιτζής, αφήνοντας και πάλι τον Πέτρο έκπληκτο. Ξαφνικά, 

μποκάρονται σ’ ένα τεράστιο, ελληνικότατο μποτιλιάρισμα, μ’ όλο του το χάος, ώρα 

πεντέμιση τα χαράματα. 

«Τι έγινε, ατύχημα;» ο Πέτρος ξαναρωτάει τον ταξιτζή. 

«Όχι, διόδια.» 

«Κι έχει τόση κίνηση τέτοια ώρα; Είναι λόγω της Πρωτοχρονιάς;» 

«Όχι, είναι για τα Ευρώ. Έρχονται όλοι στα διόδια να δώσουν χιλιάρικα, για να 

πάρουν ρέστα σ’ Ευρώ, για να δούν πως είναι...» 

Εντάξει, χασκογελάει από μέσα του ο Πέτρος, δεν προσγειώθηκα σε λάθος χώρα. Η 

ίδια η παλιά, γνώριμη Ελλάδα είναι ολοζώντανη γύρω του. Γυρνάει στολισμένη και 

σενιαρισμένη απ’ το Πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν, με Ρέμο στη διαπασών στο 

ραδιοκασσετόφωνο, και μποτιλιάρεται με τις ώρες μέσ’ τα χαράματα για να γνωρίσει το 

καινούργιο γκατζετάκι της. Και ξανά προς τη δόξα τραβά... 

Παρασκευή 4 Γενάρη 2002 

Ο Πέτρος είναι ήδη στην Αθήνα, αλλά ακόμα τίποτα το νεώτερο. Καμμία πρόοδος. Η 

μικρή εξακολουθεί ν’ αγνοεί όλα τα μηνύματά του. Δεν του ‘χει δώσει κανένα σημείο 

ζωής. Κάθε μέρα που ξυπνάει στο πατρικό του, ελπίζει πως ίσως σήμερα να την πετύχει 

κάπου, ίσως ν’ απαντήσει επιτέλους στ’ απεγνωσμένα μηνύματά του και να συναντηθούν. 

Μάταια, τίποτα, κανένα φώς. 

Κάθε μέρα, περπατάει στους δρόμους κοιτώντας γύρω του τις εικοσάχρονες σαν 

καψούρης που κάνει καμάκι, προσπαθώντας να βρεί κάποια που να του μοιάζει, κάποια 

που να τον αναγνωρίσει. Γυρνάει με την Λέϊλα πάνω – κάτω την Πατησίων, την Ερμού, 

το Κολωνάκι, εκεί που συχνάζουν οι γυναίκες να κάνουν τα ψώνια τους τις μέρες των 

γιορτών, τις μέρες του μεγάλου χαμού, που ο κόσμος πληρώνει σε δραχμές, παίρνει 

ρέστα σ’ ευρώ, τα μαγαζιά έχουν διπλά συρτάρια με μετρητά στα ταμεία τους, κανείς δεν 

ξέρει πόσο κάνει τι και πόσο έκανε την προηγούμενη βδομάδα, και κανείς δεν κατάλαβε 

πως η τυρόπιττα από εκατό δραχμές έπιασε ξαφνικά τις τετρακόσιες. 

Ο Πέτρος κάνει μια προσπάθεια να μάθει το πραγματικό όνομα της κατόχου του 

αριθμού του κινητού της Κεργκουελέν, που ‘χει στη διάθεσή του. Είναι ένας αριθμός της 

Vodafone. Μπαίνει σ’ ένα μαγαζί της εταιρίας και ζητάει απ’ τον υπάλληλο να μάθει τ’ 

όνομα της κατόχου του αριθμού. Δυστυχώς όμως αυτό είναι αδύνατο. Το νούμερο αυτό 

ανήκει σ’ ένα καρτοκινητό, κι η πραγματική ιδιοκτήτριά του είναι άγνωστη. 
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Η Λέϊλα τον ακολουθεί, παραξενεμένη κι ανήσυχη. Την πρώτη βδομάδα των 

διακοπών του, που την πέρασαν μαζί στο Λονδίνο, πριν έρθουν εδώ στην Αθήνα, τον είχε 

όλο δικό της. Της είχε αφιερώσει την πλήρη, στοργική προσοχή του, κι είχε καταφέρει ν’ 

αναζωπυρώσει τη φωτιά του έρωτά της. Μετά κι απ’ την παρόμοια θετική εμπειρία της στη 

Μανίλα, όταν τον είχε επισκεφθεί απροειδοποίητα τον περασμένο Οκτώβρη, η Λέϊλα 

άρχισε να πιστεύει πως ίσως η ύπαρξη της Κεργκουελέν να μην ήταν τελικά απειλητική 

για τη σχέση της με τον Πέτρο. Ναί βέβαια, ο Πέτρος επέμενε ν’ ανακαλύψει την κόρη 

του, ήταν παθιασμένος στην αναζήτησή της, αλλά τουλάχιστον έδειχνε το ίδιο 

παθιασμένα και την αγάπη και την αφοσίωσή του στη Λέϊλα. Η ίδια ηρέμησε, κι άρχισε 

πραγματικά να τον υποστηρίζει στο ψάξιμό του. 

Η θετική διάθεσή της άλλαξε στη διάρκεια της σύντομης επίσκεψής τους στην 

Αθήνα. Εδώ, στην έδρα της αντιζήλου της, σε μια τελείως ξένη κι άγνωστη χώρα για 

κείνη, όπου δεν μπορεί να παίξει το παιχνίδι με τους δικούς της όρους, η Λέϊλα νιώθει 

τουλάχιστον άβολα. Ο Πέτρος, νιώθοντας την εγγύτητα της παρουσίας της κόρης του σ’ 

αυτή την ίδια πόλη, αναπνέοντας τον ίδιο αέρα με κείνη, έχει γίνει εξαιρετικά ανήσυχος κι 

ανυπόμονος. Είναι πάντα στα κάγκελα, πάντα νευρικός κι αδιάλλακτος, χειροτερεύοντας 

με κάθε μέρα που περνάει χωρίς να καταφέρει να προσεγγίσει επιτέλους αυτή την 

άπιαστη κόρη. Η Λέϊλα είναι αναγκασμένη να τον ακολουθεί βήμα – βήμα, καθώς εκείνος 

τριγυρνάει άσκοπα, σαν αγρίμι, στις λεωφόρους και στις πλατείες της πόλης. Δεν θέλει να 

τον αφήσει μόνο του ούτε λεπτό. Δεν θα του επιτρέψει να ξεφύγει απ’ το πλάϊ της και να 

πέσει θύμα στις παγίδες που του έχει στήσει εκείνη η άλλη γυναίκα. Η Λέϊλα 

συναισθάνεται πως η Αθήνα είναι ένα πολύ επικίνδυνο μέρος για τη σχέση τους, ένα 

μέρος που μαγνητίζει τον Πέτρο και τον στρέφει μακριά της, προς το μεγαλύτερο εχθρό 

της, προς τη μητέρα της κόρης του. 

Σε μια απ’ αυτές τις άσκοπες περιπλανήσεις τους, περπατούν σήμερα ως το 

Σύνταγμα και κατεβαίνουν να γνωρίσουν τ’ ολοκαίνουργιο μετρό. Κι άλλα πεντακάθαρα 

μάρμαρα παντού, μια πόλη πνιγμένη στο χάος και στα εργοτάξια για την Ολυμπιάδα πάνω 

απ’ την επιφάνεια, μια άλλη πόλη γεμάτη τάξη και καθαριότητα από κάτω. Παίρνουν την 

κόκκινη γραμμή για την Ακρόπολη. 

Ανεβαίνουν στον Ιερό Βράχο, για να δείξει ο Πέτρος στη Λέϊλα το Ναό και τ’ 

αριστουργήματά του, και μετά ακουμπούν στην άκρη της πολεμίστρας αγναντεύοντας την 

τσιμεντοθάλασσα από ψηλά. Τουλάχιστον, αυτή τη φορά ο Πέτρος καταφέρνει να δεί το 

σπίτι της κόρης του, έστω κι αν δεν ξέρει ποιό ακριβώς είναι. Κάπου μέσ’ το γκρίζο, 

μουντό χάος, κάπου εκεί στην άκρη του βλέμματός του, κάπου θα ‘ναι και το δικό της 

σπίτι, η δική της πολυκατοικία. 

Κυριακή 6 Γενάρη 2002 

Μια λαμπερή, ολόδροση Αλκυονίδα μέρα, ο Πέτρος παίρνει τ’ αμάξι της αδερφής του 

και πάνε να δείξει στη Λέϊλα το Σούνιο. Στέκονται κάτω απ’ τις κολώνες κι αγναντεύουν τ’ 
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αστραφτερό Αιγαίο, και τα νησιά που ταξιδεύουν μαζί με τα καράβια στην άχνα του 

Αττικού Γενάρη. Της διηγείται την ιστορία του Αιγέα, που περίμενε απ’ το σημείο αυτό την 

επιστροφή του γιού του, που σκότωσε το Μινώταυρο, κι όταν είδε το μαύρο πανί 

αυτοκτόνησε απ’ την απελπισία του, δίνοντας τ’ όνομά του στ’ αρχιπέλαγο. Όμως, όλα 

ήταν μια παρεξήγηση, γιατί ο Θησέας, μεθυσμένος απ’ τα επινίκεια, είχε ξεχάσει να βάλει 

άσπρο πανί στο κατάρτι. 

«Τι να πώ τώρα κι εγώ, που ‘χασα τη δικιά μου κόρη από μιαν άλλη τρελλή 

παρεξήγηση...» αναστενάζει ο Πέτρος, και χάνεται στη μελαγχολία του. 

«Τουλάχιστον, εσύ ξέρεις πως η κόρη σου ζεί κι είναι καλά, άντε τώρα πάμε 

παραπίσω να μη σε χάσω κι εσένα, έτσι που μου κατσούφιασες πάλι...» τον πειράζει η 

Λέϊλα και τον τραβάει απ’ την άκρη του γκρεμού. Την τρόμαξαν αυτά τα βράχια που 

χάσκουν αγριεμένα στο βάθος, κάτω απ’ τα πόδια του μελαγχολικού παλικαριού. 

«Ναί το ξέρω... αλλά σάμπως είναι καλύτερα που το ξέρω; Μήπως θα ‘ταν καλύτερα 

να μην το ‘χα μάθει;» αναρρωτιέται ρητορικά ο Πέτρος. 

«Πραγματικά, θα ‘θελες να μην ξέρεις πως έχεις μια κόρη; Το πιστεύεις αυτό;» τον 

ρωτάει η Λέϊλα μ’ έξαψη. 

«Όχι... μάλλον όχι... Εντάξει, έχεις δίκηο. Όμως δεν ξέρω καλή μου... έχω 

κουραστεί. Έχω κουραστεί πολύ...» αναστενάζει ο Πέτρος, καθώς κάθεται στο μαρμάρινο 

ρείθρο του ναού και χώνει το κεφάλι του ανάμεσα στους αγκώνες του. 

Η Λέϊλα δεν τον αφήνει να χαθεί στη μαυρίλα του. Κάθεται καβάλα στα γόνατά του, 

του λύνει τα χέρια, παίρνει το κεφάλι του ανάμεσα στις παλάμες της, τον κοιτάει βαθιά 

μέσ’ τα μάτια, και του σφραγίζει το στόμα μ’ ένα μακρόσυρτο, παθιάρικο φιλί. 

«Εσύ δεν είσαι που παλεύεις τα πάντα; Που ποτέ δεν το βάζεις κάτω; Που πιστεύεις 

στην ομορφιά;» τον ταρακουνάει. 

«Εγώ είμαι... Για να δούμε...» παίρνει μια βαθειά ανάσα ο Πέτρος, και ξανακοιτάζει 

τον ήλιο και το πέλαγος, πίσω απ’ τον πλούσιο καταρράκτη των μαύρων μαλλιών της. 

Φεύγουν για να πνίξουν τις έγνοιες και τα κέφια τους με ουζάκι, μαρίδες και καλαμαράκια 

στις ψαροταβέρνες της Αναβύσσου. 

Πίσω στο πατρικό σπίτι του, ο Πέτρος κατεβάζει απ’ το πατάρι και ξεσκονίζει όλα τα 

παλιά άλμπουμ με τις φωτογραφίες του, ψάχνοντας να βρεί οποιαδήποτε στοιχεία θα  

μπορούσαν να ρίξουν λίγο φως στην αναζήτησή του. Απ’ τα βάθη της μακρινής νιότης 

του, ξεπηδούν εικόνες από έρωτες και πάθη, γέλια και τραγούδια, ατέλειωτες παραλίες 

κάτω απ’ τον αστραφτερό ουρανό, παιχνίδια στη θάλασσα, φίλοι και φίλες κι ερωμένες 

πανέμορφες με τη δροσιά της νιότης τους, που του κλείνουν πονηρά το μάτι στέλνοντας 

φιλιά μέσα απ’ το φακό. 

Δοκιμάζει να ταιριάξει τις παλιές, θαλασσινές φωτογραφίες του με το μισό 

ντοκουμέντο που του ‘χει στείλει η κόρη του. Δεν καταφέρνει τίποτα σπουδαίο. Ένας 

φωτεινός, γαλάζιος ουρανός, αστραφτερό πέλαγος, λευκόξανθη παραλία. Μοτίβα 
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επαναλαμβανόμενα αναλλοίωτα, κάθε καλοκαίρι, σε κάθε νησί, με κάθε ερωμένη που ‘χε 

στο πλάϊ του. Δεν βρίσκει κανένα σημάδι στο τοπίο που να ξεχωρίζει το συγκεκριμένο 

νησί, που να ταιριάζει μ’ άλλες φωτογραφίες από κάποια συγκεκριμένη παραλία. Τα 

ρούχα του ήταν κοινότυπα, τα πλούσια μακριά μαλλιά του και τα μούσια του ήταν σήμα 

κατατεθέν ολόκληρης της φοιτητικής νιότης του. Δεν ανακαλύπτει τίποτα που να τον 

βοηθάει να εντοπίσει το μέρος ή τη χρονιά, να καταλάβει ποιά ήταν η ψαλιδισμένη και 

κρυμμένη μάνα της κόρης του. 

«Λοιπόν; Τι νομίζεις;» ρωτάει ο Πέτρος τη Λέϊλα, εξαντλημένος, αφού πέρασε 

πολλές ώρες ψάχνοντας ανεπιτυχώς ανάμεσα σ’ εκατοντάδες παλιές φωτογραφίες. 

Η Λέϊλα είναι πολύ πιο εξαντλημένη απ’ αυτόν, φυσικά και συναισθηματικά. Έχοντας 

καθίσει ήσυχα στο πλευρό του, κοιτούσε εξαιρετικά επίμονα κάθε μία απ’ τις παλιές 

ερωμένες του, προσπαθώντας να διαισθανθεί ποιά απ’ όλες είναι η πραγματική απειλή για 

την ίδια. Η καρδιά της πετάριζε συνεχώς απ’ τον πανικό της, καθώς υπέμενε τ’ άγριο, 

πολύωρο μαρτύριο, να πρέπει να παρατηρεί και να κρίνει τις παλιές ανταγωνίστριές της. 

Έλεγχε τι φορούσαν, τι χτένισμα έκαναν, προσπαθώντας επίμονα να καταπιέσει το 

παρορμητικό, γυναικείο ένστικτό της, που την πίεζε να τις απορρίψει όλες συλλήβδην. 

Αντίθετα, προσπαθούσε όσο μπορούσε να κρίνει “αντικειμενικά” ποιά ήταν όμορφη κι 

ελκυστική (και, αχ, τι κρίμα, σχεδόν όλες ήσαν και όμορφες και ελκυστικές) και, το 

κυριότερο, να μαντέψει ποιά απ’ όλες ίσως να εξακολουθούσε να δείχνει περισσότερο 

ελκυστική απ’ την ίδια, ακόμα και τώρα. Κοίταζε τις φωτογραφίες, και μετά έρριχνε 

πλάγιες ματιές και στον Πέτρο, πως αντιδρά; πως κοιτάζει την καθεμιά απ’ αυτές; δείχνει 

κανένα ξεχωριστό συναίσθημα, καμμιά νοσταλγία; «Συγγνώμη, αλλά ούτε εγώ μπορώ να 

καταλήξω σε κάποιο συμπέρασμα» απαντάει στην ερώτησή του. «Αλήθεια, με ποιάν απ’ 

όλες ήσουν περισσότερο ερωτευμένος;» συνεχίζει τις ερωτήσεις της, φανερώνοντας την 

πραγματική ανησυχία της. 

«Τι σχέση έχει αυτό με την αναζήτησή μου;» ο Πέτρος ξαφνιάζεται. 

«Δεν ξέρω... Είμαι γυναίκα. Δεν γνωρίζω τα γεγονότα, κι επομένως προσπαθώ ν’ 

ακολουθήσω τη διαίσθησή μου. Θα μπορούσε αυτό το παιδί να ‘ναι προϊόν ενός 

ξεχωριστού αισθήματος;» επιμένει στην ερώτησή της. 

«Δεν έχει κανένα νόημα... Εάν ήμουν ερωτευμένος με κάποια, ή το αντίθετο, τι 

διαφορά θα ‘κανε; Γιατί αυτό θα ‘κανε εκείνη την κοπέλλα να κρύψει το παιδί;» 

«Σου ‘πα ήδη, δεν ξέρω... Απλά νιώθω... Λοιπόν, ήσουν ερωτευμένος με κάποια απ’ 

αυτές;» η Λέϊλα επιμένει στην ερώτηση που την καίει. 

«Όχι...» ο Πέτρος λέει ψέμματα, ενοχλημένος. 

Η Λέϊλα καταλαβαίνει πως ο Πέτρος ψεύδεται, αλλά δεν λέει τίποτα. «Τότε, αν δεν 

μπορείς να βρείς τίποτα στις φωτογραφίες, μάλλον θα πρέπει να ψάξεις και γι άλλα 

στοιχεία.» 



Πάνος Νομικός  Μοιραία Μάτια Τόμος Ι: Το μυστήριο και το ταξίδι 95 

«Το ξέρω... Πρέπει να βρώ και τα ημερολόγιά μου» λέει ο Πέτρος και σκαρφαλώνει 

βιαστικά πίσω στο πατάρι, για να διακόψει αυτή την επικίνδυνη κουβέντα. 

Σάββατο 12 Γενάρη 2002 

Οι σύντομες διακοπές του Πέτρου στην Αθήνα τελειώνουν. Αύριο θα πετάξει πίσω 

για την Άπω Ανατολή, κι ακόμα κανένα νέο, καμμία πρόοδος. Οι προσπάθειές του να 

πέσει πάνω στην κόρη του κατά τύχη στο δρόμο ήταν φυσικά καταδικασμένες σ’ 

αποτυχία, σε μια πόλη τεσσάρων εκατομμυρίων κατοίκων. Ο μανιώδης βομβαρδισμός του 

με emails και μηνύματα στο κινητό της, για να την πείσει να εμφανιστεί επιτέλους, καθώς 

πέρασε περίπου δέκα μέρες κοντά της, στην ίδια πόλη, έπεσε και πάλι πάνω στο τείχος 

της οδυνηρής, απόλυτης σιωπής κι αδιαφορίας της. Ο Πέτρος άρχισε σιγά – σιγά να 

συνειδητοποιεί πως η μικρή είναι αποφασισμένη να παραμείνει κρυμμένη. Επομένως, 

κατάλαβε πως πρέπει πια να πάρει την πρωτοβουλία και ν’ αρχίσει να την ψάχνει ο ίδιος. 

Όμως δεν ξέρει από που να ξεκινήσει. Έχει χάσει την επαφή του μ’ όλες τις παλιές 

ερωμένες του, και δε μπορεί να θυμηθεί ούτε καν σε ποιό δρόμο της Αθήνας έμεναν τότε, 

παλία. Όλες, εκτός από μία. 

Ο Πέτρος περιμένει υπομονετικά μέχρι να αναχωρήσει η Λέϊλα για το Λονδίνο 

απόψε, με την βραδινή πτήση. Δεν την θέλει στην πλάτη του, όταν θα ξεκινήσει 

επιτέλους την αναζήτησή του. Την πηγαίνει ως τ’ αεροδρόμιο στ’ αμάξι της αδερφής του, 

κι αμέσως μόλις την αποχαιρετά, φιλώντας την γλυκά και παθιασμένα, καθώς θα 

περάσουν αρκετοί ακόμα μήνες μέχρι να ξανασυναντηθούν, παίρνει τ’ αμάξι κι οδηγεί 

κατευθείαν προς τον Κορυδαλλό, ψάχνοντας γι αυτό το σπίτι. 

Ακολουθεί τον ίδιο δρόμο που ‘κανε τότε, σ’ εκείνες τις αγωνιώδεις διαδρομές, όταν 

την έπαιρνε τα βράδια απ’ το φροντιστήριό της στο κέντρο του Πειραιά, της έκλεβε για 

ένα τέταρτο παθιασμένα χάδια και φιλιά μέσ’ τ’ αμαξάκι της μάνας του, σ’ ένα σκοτεινό 

γειτονικό στενάκι, και μετά σκοτωνόταν να την οδηγήσει όσο πιο γρήγορα γινόταν μέχρι 

το σπίτι της, για να μην την καθυστερήσει και της βάλουν τις φωνές οι αυστηροί γονείς 

της. Τι άγχος ήταν κι εκείνο, αλλά και τι γλύκα είχαν εκείνα τα κλεμμένα φιλιά... Αυτή τη 

γλύκα δεν την ξαναβρήκε από τότε. 

Λίγα πράγματα του θύμιζαν την παλιά διαδρομή. Καινούργια καταστήματα, 

καινούργια περίπτερα, καγκελάκια στους στενούς δρόμους... Εκείνες οι γειτονιές, που 

στέγαζαν πάντα τους πρόσφυγες και τους κατατρεγμένους, τότε, παλιά, πολύ παλιά, τους 

μικρασιάτες, θυμόταν πως περηφανευόταν κι εκείνη που οι παππούδες της ήταν 

μικρασιάτες πρόσφυγες απ’ το 22. Τώρα, στα ίδια τα ρημαγμένα προσφυγόσπιτα, μένουν 

οι νέοι πρόσφυγες που δίνουν νέα ζωή στις παλιές, παραμελημένες συνοικίες, οι 

Πακιστανοί κι οι Αλβανοί, κι όλοι όσοι προσπαθούν να ριζώσουν και να προκόψουν σ’ 

αυτή τη χώρα, που ξαφνικά απέκτησε κύρος κι επιρροή και τους δικούς της μετανάστες, 

όπως όλες οι “ανεπτυγμένες” χώρες. 
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Έφτασε τελικά στη γωνία της αγωνίας, εκεί που την άφηνε κάθε βράδυ με καημό 

για τον αποχωρισμό, κι άγχος να μην την πάρει κανένα μάτι κακοπροαίρετου γείτονα. 

Όμως, το παλιό διώροφο δεν ήταν πια εκεί. Στη θέση του έστεκε μεγαλόπρεπη μια 

πολυκατοικία. Κανένα απ’ τα κουδούνια δεν είχε το επώνυμο της. Περίμενε υπομονετικά 

να μπεί ή να βγεί κάποιος ένοικος. Ο πρώτος που βγήκε ήταν ένας Αλβανός, ενοικιαστής 

του πρώτου ορόφου, που δεν είχε ιδέα για τίποτα. Ο δεύτερος, ήταν ένας ηλικιωμένος 

ιδιοκτήτης. Του ‘πε πως οι παλιοί οικοπεδούχοι (δηλαδή οι γονείς της), είχαν πουλήσει το 

διώροφο στον εργολάβο το 90 κι είχαν μετακομίσει κάπου στον Πειραιά, άγνωστο που 

ακριβώς. 

Δηλαδή, τίποτα το ουσιαστικό. Και πάλι μηδέν. Απογοητευμένος, ο Πέτρος 

επιστρέφει στο πατρικό του και πακετάρει όσα στοιχεία έχει, παίρνοντας μαζί του τα 

ημερολόγια και τις φωτογραφίες του, για να τα ξεσκαλίσει με την ησυχία του στους 

μοναχικούς μήνες που τον περιμένουν ξανά στη μακρινή Μανίλα. 

**** (επόμενη μέρα) **** 

Κατά το μεσημεράκι, αφού απόλαυσε το τελευταίο του παραδοσιακό Κυριακάτικο 

γεύμα με την αγαπημένη μανούλα του στην πατρίδα, ο Πέτρος παίρνει τη βαλίτσα του, 

την αποχαιρετάει γλυκά καταπραΰνοντας τα δάκρυά της, και παίρνει ένα ταξί για τ’ 

αεροδρόμιο, για ν’ αρχίσει το μακρύ και κουραστικό ταξίδι του προς την Άπω Ανατολή. 

Η Αθήνα είναι ήρεμη αυτό το ήσυχο, Κυριακάτικο απομεσήμερο, στη μέση του ήπιου 

Αθηναϊκού χειμώνα. Οι Αθηναίοι ξεκουράζονται στα σπίτια του κι η κίνηση στους δρόμους 

είναι ελάχιστη. Σχεδόν σε κάθε κόκκινο φανάρι, ομάδες από Πακιστανούς μετανάστες, 

φορώντας μάλλινα σκουφιά και λιγδιασμένα ρούχα, τρέχουν προς τ’ αυτοκίνητα, είτε 

προσπαθώντας να πλύνουν το παρ-μπρίζ, είτε πουλώντας αστεία αλλά άχρηστα παιχνίδια 

και γκάτζετς. Οι Πακιστανοί της Ελλάδας είναι ακόμα η πρώτη γενιά μεταναστών. Έφυγαν 

απ’ τα χωριά τους πριν από λίγα χρόνια, για να γλιτώσουν την πείνα και την ανέχεια, και 

ξέπεσαν στην Ελλάδα, αμήχανοι και ξεκομμένοι. Μένουν στα γκέτο τους στη Νίκαια και 

στα Πατήσια και μιλάνε ελάχιστα ελληνικά. Για να επιβιώσουν, κάνουν οποιεσδήποτε 

δουλειές του ποδαριού, και γεμίζουν τα φανάρια πουλώντας άχρηστα γκατζετάκια και 

πλένοντας τα τζάμια των αυτοκινήτων, κοιτώντας τους Έλληνες με φόβο και με ζήλεια. Οι 

ίδιες σκηνές στα φανάρια, οι ίδιες μίζερες φάτσες, χθες στη Μανίλα, σήμερα εδώ στην 

Αθήνα... ο Πέτρος παραξενεύεται απ’ τις απίστευτες, τριτοκοσμικές σκηνές που 

ξετυλίγονται μπροστά στα μάτια του, σ’ αυτή την “ακμάζουσα” μητρόπολη που θέλει να 

θεωρείται η μεγαλύτερη βαλκανική δύναμη. 

Στα διόδια της Αττικής Οδού, ο ταμίας λέει στον ταξιτζή «καλημέρα» και «καλό 

δρόμο». Ο ταξιτζής απαντά «ευχαριστώ». Ο Πέτρος παρακολουθεί έκπληκτος. 

Πακιστανοί, Αττική Οδός, αυτό το καινούργιο αεροδρόμιο, ταξιτζήδες που λένε 

«ευχαριστώ»... Αλλάζει τόσο εντυπωσιακά αυτή η χώρα; Είναι αλήθεια; Αμφιβάλλει. 
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Φτάνει στ’ αεροδρόμιο και στήνεται στην ουρά για το τσεκ-ιν. Σήμερα πετάει με την 

Γκαλφ Αίρ, αρχικά προς Μπαχρέϊν, όπου θα πάρει την ανταπόκρισή του για το Χονγκ 

Κόνγκ. Αυτές οι πτήσεις για την Αραβία γεμίζουν με τους ίδιους Πακιστανούς, σαν κι 

εκείνους που ‘ταν νωρίτερα στα φανάρια, αυτούς της πρώτης γενιάς. Οι Πακιστανοί στ’ 

αεροδρόμιο επιστρέφουν στα χωριά τους, κι είναι φρεσκοπλυμένοι και καλοντυμένοι στην 

τρίχα. Μερικοί φορούν τις παραδοσιακές κελεμπίες τους, ενώ άλλοι φορούν καλά 

κοστούμια και γραβάτες, κι επιδεικνύουν στα χέρια τους και στο λαιμό τους ό,τι χρυσό 

ρολόϊ, καδένα, ή άλλο κόσμημα έχουν. Στ’ αεροδρόμιο της άφιξης θα τους περιμένει όλη 

η οικογένεια κι οι συγγενείς τους, και πρέπει να φανούν “πλούσιοι” και πως “τα 

κατάφεραν”. Όπως οι Έλληνες είχαν το “θείο απ’ την Αμερική” τη δεκαετία του 60, οι 

Πακιστανοί μετανάστες είναι για τους συγχωριανούς τους οι “θείοι απ’ την Ελλάδα”. 

Για να επιδείξουν το νεοαποκτημένο “πλούτο” τους στους συγγενείς που θα τους 

περιμένουν, κάθε ένας απ’ αυτούς τους Πακιστανούς κουβαλάει βαρειές βαλίτσες και 

τεράστια, χαρτονένια κιβώτια, παραγεμισμένα με καλούδια και δώρα. Το προσωπικό του 

αεροδρομίου, με τις άψογες στολές τους και τα πλατιά χαμόγελα, κάνουν ό,τι μπορούν 

για να βολέψουν αυτά τα τεράστια πακέτα, αλλά αυτό είναι πολύ δύσκολο. Καθοδηγούν 

τους Πακιστανούς στα ειδικά σημεία υποδοχής των υπερμεγεθών αποσκευών, όπου όμως 

πρέπει να πληρώσουν σημαντικές επιβαρύνσεις για το υπέρβαρο. Οι Πακιστανοί 

αρνούνται να συμμορφωθούν, διαμαρτύρονται φωναχτά για την ταλαιπωρία και τις 

μεγάλες επιβαρύνσεις. Οι χαμογελαστοί υπάλληλοι του αεροδρομίου, χάνουν γρήγορα 

την πολιτισμένη συμπεριφορά τους και ξαναγυρνούν στο γνωστό Ελληνικό τρόπο 

εξυπηρέτησης δύστροπων πελατών, ουρλιάζοντας στους Πακιστανούς να υπακούσουν 

στις εντολές. Η ηρεμία των αστραφτερών μαρμάρων συνταράζεται απ’ τις δυνατές 

κραυγές των διαπληκτιζομένων επιβατών και προσωπικού, διασκεδάζοντας τον Πέτρο. 

Όχι, δεν είναι ακόμα αλήθεια. Εδώ, είναι ακόμα Ελλάδα... 

Μ’ ένα μεγάλο ποτήρι μπύρα στο χέρι, ο Πέτρος ξεκουράζεται στο τελευταίο μπαρ, 

πριν απ’ την πύλη επιβίβασης. Περιμένοντας την αναγγελία της επιβίβασης, και 

ζαλισμένος απ’ την μπύρα, αρχίζει να βλέπει τον κόσμο μ’ άλλο μάτι, παρατηρώντας το 

πολυεθνικό λεφούσι των συνεπιβατών του. Δεκάδες Ινδοί και Πακιστανοί, μερικοί Άραβες, 

λίγοι μοναχικοί μπίζνεσμεν που κατευθύνονται στον Κόλπο... Στο διπλανό τραπέζι, μια 

παράξενη παρέα από τέσσερεις μεσήλικες Ελληνίδες κουβεντιάζουν φιλικά, πίνοντας καφέ 

και χυμούς. Η μεγαλύτερη ανάμεσά τους είναι μια κλασσική φιγούρα γριάς από μακρινή 

Ελληνική επαρχία. Έχει κάτασπρα μαλλιά, πλεγμένα σε μακριές κοτσίδες, και φοράει 

κατάμαυρα ρούχα με ποδιά και τσεμπέρι στο κεφάλι. Παραξενεμένος, ο Πέτρος εστιάζει 

την προσοχή του στην κουβέντα τους, απαρατήρητος. 

Γρήγορα καταλαβαίνει πως, κι οι τέσσερεις, είναι μετανάστριες της πρώτης γενιάς, 

που επιστρέφουν στα σπίτια τους στην Αυστραλία μέσω Μπαχρέϊν, μετά τις 

Χριστουγεννιάτικες διακοπές. Είχαν φύγει τα χρόνια μετά τον πόλεμο απ’ τα άγονα χωριά 
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τους ψηλά στην Πίνδο, κι απ’ τα ξερονήσια, για να γλιτώσουν απ’ την πείνα και την 

ανέχεια, κι είχαν πάει με το πλοίο στην Αυστραλία, αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον. 

Μόνο που, οι Έλληνες μετανάστες στην Αυστραλία, και όπου αλλού στα τέσσερα 

σημεία του ορίζοντα, έχουν πια διαφορετικό στάτους απ’ τους Πακιστανούς μετανάστες 

στην Ελλάδα. Έπλυναν βουνά από πιάτα, σκούπισαν χιλιάδες μίλια από πεζοδρόμια, 

έκαναν όλες τις δουλειές του ποδαριού, μαζεύτηκαν στα γκέτο τους στη Μελβούρνη στο 

Σύδνεϋ, στην Αστόρια και στο Ντύσελντορφ, και σιγά – σιγά αφομοιώθηκαν στις νέες 

πατρίδες τους. Έχτισαν σπίτια και μαγαζιά, έκαναν τις μικρές περιουσίες τους, και λένε με 

περηφάνια πως είναι Αυστραλοί και Αμερικάνοι και Γερμανοί πολίτες Ελληνικής 

καταγωγής.  

Απ’ τον τρόπο που συζητούν μεταξύ τους, ο Πέτρος καταλαβαίνει πως οι τέσσερεις 

κυρίες ήταν άγνωστες μεταξύ τους. Συναντήθηκαν τυχαία, είτε στην ουρά για το τσεκ-ιν, 

είτε εδώ στο μπαρ, κι έπιασαν την κουβέντα για να νιώσουν πιο άνετα, ανάμεσα στους 

δεκάδες ξένους αρσενικούς τριγύρω. Περίεργος, ο Πέτρος παρακολουθεί απαρατήρητος 

την κουβέντα τους, καθώς η καθεμιά τους συστήνεται στις υπόλοιπες. 

Η γριά με τις κοτσίδες μιλάει με βαρειά χωριάτικη προφορά, αλλά ο Πέτρος δεν 

μπορεί να καταλάβει από ποιό μέρος της Ελλάδας προέρχεται. Λέει στις υπόλοιπες πως 

επιστρέφει στην Αυστραλία γιατί τα παιδιά της την πιέζουν φορτικά να γυρίσει κοντά 

τους. Κλεισμένη στην κάψουλα του χρόνου, έφυγε νέα απ’ το χωριό της, ποιός ξέρει από 

ποιό βουνό ή πιο ξερονήσι, κλείστηκε στο γκέτο των Ελλήνων στην Αυστραλία, κι έμεινε 

κολλημένη στα πατροπαράδοτα ήθη κι έθιμα, όπως έπαψαν από πολλά χρόνια να 

τηρούνται πίσω στην πατρίδα. Πέρασε όλη τη ζωή της μετέωρη, ανάμεσα σε μια χώρα 

που προχώρησε κι εξελίχθηκε όσο αυτή έλειπε, και σε μια χώρα που ποτέ της δεν 

μπόρεσε να καταλάβει πως λειτουργεί. Είναι ένα αυθεντικό δείγμα Ελληνίδας, 

σταματημένης στη δεκαετία του 50, φυτεμένο στην Αυστραλία. 

Η δεύτερη κυρία ταξιδεύει μόνη της κι επιστρέφει στη Μελβούρνη, μέσω Μπαχρέϊν 

και Χονγκ Κόνγκ. Είχε αγοράσει ένα εισιτήριο για να κάνει το γύρο του κόσμου μόνη της, 

κι έπρεπε να πάρει μερικές άβολες πτήσεις, για να πετύχει χαμηλότερες τιμές.  

«Να κάνεις το γύρο του κόσμου;» ρωτούν οι υπόλοιπες, έκπληκτες. 

«Ναί, το ‘χα υποσχεθεί στον εαυτό μου, για δώρο για τα γενέθλιά μου στα πενήντα 

μου. Ξεκίνησα απ’ την Αυστραλία, και πήγα πρώτα στη Νότια Αμερική. Είχα ξαναπάει και 

παλιότερα στη Νότια Αμερική, αλλά αυτή τη φορά ήθελα να επισκεφθώ το Περού και το 

Μάτσου Πίτσου...» Η διήγηση του ταξιδιού της διακόπτεται από τους συνοδούς εδάφους, 

που καλούν τους επιβάτες για την επιβίβαση, κι έτσι ο Πέτρος, απογοητευμένος, πρέπει 

να φύγει από κοντά τους και να μπεί στ’ αεροσκάφος. 

Η μία Ελληνίδα με το τσεμπέρι και τις κοτσίδες, φυλακισμένη στην κάψουλα του 

χρόνου, απαράλλαχτη κι ανέγγιχτη απ’ όλα όσα γίνανε τα τελευταία πενήντα χρόνια. Η 

άλλη Ελληνίδα που δωρίζει στον εαυτό της το γύρο του κόσμου για τα γενέθλιά της. Κι οι 
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δυό τους είναι Ελληνίδες που μένουν μόνιμα στην Αυστραλία. Οι Πακιστανοί που 

επιστρέφουν θριαμβευτές και πετυχημένοι στα χωριά τους, μ’ ό,τι κατάφεραν να 

μαζέψουν πουλώντας κουκλάκια και λουλούδια στα φανάρια της Αθήνας. Κι ο Πέτρος που 

επιστρέφει στο Χονγκ Κόνγκ και στη Μανίλα, ανυπομονώντας να τελειώσει το έργο του 

και να επιστρέψει στην Αθήνα, για να ψάξει να βρεί τη μία και μοναδική Ελληνίδα που 

‘ναι η ουσία της ζωής του. Τι αλλόκοτο συνάφι μπορεί να γεμίσει ένα αεροπλάνο... 

Ένα αεροσκάφος που γεμίζει μ’ αδιάφορους Πακιστανούς, που κάνουν τον Πέτρο να 

νιώθει συνωστισμένος. Ευτυχώς, σ’ αυτή την πτήση διάλεξε μια θέση στο διάδρομο, έτσι 

ώστε να μπορεί ν’ απλώσει τα πόδια του λίγο περισσότερο. Έκπληκτος, παρατηρεί πως 

δυό θέσεις μπροστά του, δίπλα στο παράθυρο, μένουν προκλητικά άδειες. Βρίσκονται 

στην πρώτη σειρά καθισμάτων, σ’ αυτό το διαμέρισμα της καμπίνας, και συνήθως 

προορίζονται για οικογένειες, ή για επιβάτες μ’ αναπηρίες. Ο Πέτρος περιμένει 

υπομονετικά να δεί αν έχουν δοθεί σε κάποιον καθυστερημένο επιβάτη και, όταν οι 

πόρτες κλείνουν κι οι δυό άνετες θέσεις εξακολουθούν να ‘ναι αδειανές, μ’ ένα αυθεντικό 

Ελληνικό σάλτο πηδάει κι απλώνεται στην άδεια θέση δίπλα στο παράθυρο, χαρούμενος 

που εξασφάλισε έναν άνετο, ιδιωτικό χώρο στο συνωστισμένο αεροπλάνο. 

Η απρόσμενη καλοτυχία του συνεχίζεται. Καθώς το αεροπλάνο τροχοδρομεί προς το 

διάδρομο απογείωσης, μια πανέμορφη ξανθειά κοπέλλα εμφανίζεται απ’ το πουθενά, και 

ζητάει την άδεια να καθίσει δίπλα του, εκπλήσσοντάς τον. Που βρέθηκε αυτή η γυναικάρα 

μέσα σ’ αυτό το αεροπλάνο το γεμάτο Πακιστανούς; Η ελαφριά δυσαρέσκειά του που 

πρέπει να ξαναστριμωχτεί, μετριάζεται απ’ την ομορφιά της νέας συνεπιβάτιδας. Χμμμ... 

Η νέα κοπέλλα κάθεται σιωπηλή δίπλα του, κι ανοίγει ένα περιοδικό με σταυρόλεξα 

σε κάποια Ανατολικοευρωπαϊκή γλώσσα. Ο Πέτρος υποθέτει πως πρέπει να ‘ναι Πολωνή. 

Τι δουλειά έχει μια όμορφη, μοναχική Πολωνή, σε μια πτήση απ’ την Αθήνα στο 

Μπαχρέϊν; αναρρωτιέται. Λίγο μετά την απογείωση, μια αεροσυνοδός έρχεται και στήνεται 

από πάνω τους, κι αρχίζει να κουβεντιάζει με τη συνεπιβάτιδά του στην ίδια 

Ανατολικοευρωπαϊκή γλώσσα. Οι δυό κοπέλλες χαχανίζουν χαρούμενες. Α, λύθηκε το 

μυστήριο. Η συνεπιβάτιδά του είναι κι αυτή αεροσυνοδός, που ταξιδεύει εκτός υπηρεσίας. 

Η Γκαλφ Αίρ, όπως όλες οι Αραβικές αεροπορικές εταιρίες, έχει πολυεθνικά πληρώματα. 

Βλέπεις αεροσυνοδούς απ’ όλες τις φυλές του κόσμου. 

Η κανονική αεροσυνοδός φεύγει για να ετοιμάσει το σερβίρισμα, αφήνοντας τον 

Πέτρο μόνο με τη συνεπιβάτιδά του. Συστήνονται. Δεν είναι Πολωνή, είναι Τσέχα και τη 

λένε Τζούλια. Δούλευε στην Πράγα σαν υπάλληλος γραφείου, κι απάντησε κάποτε σε μιαν 

αγγελία που ζητούσαν αεροσυνοδούς. Πέρασε μια σειρά συνεντεύξεις, πέρασε κι ένα 

βαρύ πρόγραμμα εκπαίδευσης, και νάτη τώρα, πετώντας σ’ ολόκληρο τον κόσμο. Μένει 

στο Μπαχρέϊν, σ’ ένα διαμέρισμα που της έχει παραχωρήσει η εταιρία και το μοιράζεται μ’ 

άλλες τρείς Τσέχες συναδέλφους της. Τώρα επιστρέφει στη δουλειά της, ύστερα από ένα 
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μήνα χαλαρωτική άδεια. Πέρασε δυό βδομάδες στην Πράγα με τους γονείς της, κι άλλες 

δυό βδομάδες στην Αθήνα, με τον Έλληνα αγαπητικό της και τους γονείς του. 

«Τον Έλληνα φίλο σου;» ο Πέτρος εκπλήσσεται. 

«Ναί, τον γνώρισα στην Αδελαΐδα. Είναι γιος Ελλήνων μεταναστών στην Αυστραλία, 

οι οποίοι στο μεταξύ έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα. Τον λένε Παναγιώτη, αλλά στην 

Αυστραλία τον φωνάζουν Πώλ. Ελπίζω σύντομα να παντρευτούμε.» 

«Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο» λέει ο Πέτρος, καθώς αρχίζει να εξιστορεί τη δική του 

ζωή, κουβεντιάζοντας για τη Λέϊλα και για τη δουλειά του... 

Σύντομα, ο Πέτρος ανακαλύπτει πως, το να ‘χεις την εξαιρετική τύχη να κάνεις 

παρέα με μιαν όμορφη αεροσυνοδό εκτός υπηρεσίας, είναι καλύτερο ακόμα κι απ’ το να 

ταξιδεύεις πρώτη θέση. Οι υπόλοιπες αεροσυνοδοί περνούν συνέχεια πάνω απ’ τα 

κεφάλια τους, φροντίζοντας να μην τους λείψει απολύτως τίποτα. Διπλές και τριπλές 

μερίδες φαγητού, ενώ δεν λείπει ποτέ απ’ το χέρι τους ένα ποτήρι κρασί, ή ουΐσκυ, ή 

βότκα, ή Τία Μαρία, ή ο,τιδήποτε ζητούν. Γίνονται κι οι δύο σκνίπα, πίνουν επί δυό ώρες. 

Μιλούν για την Ελλάδα, την Αγγλία, τη Τσεχία, το Λίβανο, την Αραβία, την Αυστραλία, 

την Κίνα, τις Φιλιππίνες, συγκρίνουν χώρες, λαούς και καταστάσεις. Ανοίγουν το μυαλό 

τους σαν τα φτερά του αεροπλάνου, και ταξιδεύουν με τις εμπειρίες τους στα τέσσερα 

σημεία του ορίζοντα. Τελικά έτσι είναι, ο κόσμος είναι μια γειτονιά. Εφτά χώρες, 

μοιρασμένες ανάμεσα σε δυό ανθρώπους, ποτισμένες με τη γλύκα και τη θολούρα του 

αλκοόλ, ο πλούτος κι η ομορφιά της Μεγάλης Ζωής ξεδιπλώνονται ολοζώντανα μπροστά 

τους, κάπου εκεί ψηλά πάνω απ’ τη Συρία. 

**** (επόμενη μέρα) **** 

Ώρα 12 και τέταρτο το μεσημέρι τοπική, ξανα-απογειωνόνται απ’ τη Μπαγκόκ, όπου 

το αεροπλάνο του έκανε μια σύντομη στάση στο δρόμο προς το Χονγκ Κόνγκ. Είναι η 

τρίτη απογείωσή του Πέτρου σ’ αυτό το ταξίδι Αθήνα – Χόνγκ Κόνγκ, ευτυχώς η 

τελευταία. Βρίσκεται ήδη εφτά ώρες μέσ’ το ίδιο αεροπλάνο, το οποίο ξαναγέμισε. Οι 

προηγούμενοι επιβάτες, κυρίως Άραβες και Ταϊλανδοί, κατέβηκαν στη Μπαγκόκ, και τώρα 

παντού γύρω του κάθονται νεαροί Κινέζοι και Κινεζούλες, που επιστρέφουν στο Χόνγκ 

Κόνγκ απ’ τις διακοπές τους στην Ταϊλάνδη. Δίπλα του, μια νεαρή, ντροπαλή κινεζούλα, 

κάθεται αμίλητη και χάνεται στο φανταχτερό περιοδικό της που ‘ναι γεμάτο 

ιδεογράμματα, τα οποία αδυνατεί φυσικά να ερμηνεύσει ο Πέτρος. 

Αχ... αναστενάζει καθώς θυμάται νοσταλγικά την όμορφη Τζούλια, και τη 

συναρπαστική προηγούμενη πτήση του... Όταν έφτασαν στο Μπαχρέϊν, τον άφησε 

χαμογελώντας «αντίο» και κατευθύνθηκε προς την έξοδο, ενώ αυτός πήγε προς το 

τράνζιτ για να πάρει την επόμενη πτήση του. Χωρίστηκαν φιλικά και ζεστά, αφού είχαν 

κάνει τόσο καλή παρέα διασκεδάζοντας, αλλά χωρίς να προτείνουν ο ένας στον άλλο να 

“κρατήσουν επαφή”. Τι νόημα έχει να κρατήσω επαφή με μια νεαρή αεροσυνοδό, που 

περνάει τις μέρες της τριγυρίζοντας σ’ ολόκληρο τον κόσμο, ενώ ονειρεύεται να 
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παντρευτεί τον αγαπημένο της; αναρρωτήθηκε ο Πέτρος, κι απέφυγε να προτείνει ν’ 

ανταλλάξουν τα τηλέφωνά τους. Αρκετούς μπελάδες έχω ήδη με δυό απαιτητικές 

γυναίκες στη ζωή μου... 

Καθώς απογειώνεται απ’ τη Μπαγκόκ, έξω απ’ το παράθυρο απλώνεται η πυκνή, 

πράσινη ζούγκλα, κι οι ορυζώνες, μέχρι να χωθούν στ’ απειλητικά σύννεφα της 

μεσημεριανής μπόρας και να ξαναρχίσουν τα κουνήματα. Ο Πέτρος ξαναχώνεται άβολα 

στο κάθισμά του. Είναι ξάγρυπνος και πιασμένος παντού, αλλά όσο διαρκεί η άνοδος 

απαγορεύεται να σηκωθεί. Στριφογυρίζει τσαντισμένος στο στενό χώρο του. Η κινεζούλα 

δίπλα του δυνασχετεί, αλλά ξαναχώνεται σιωπηλή στο περιοδικό της με τα ιδεογράμματα. 

Περνάνε πάνω απ’ τα πυκνά σύννεφα. Μια ξέξασπρη, μπαμπακιασμένη μάζα 

απλώνεται ως την άκρη του ορίζοντα. Γέρνει στο τζάμι και προσπαθεί να μαντέψει τη 

μορφή της στα περιγράμματα, αναπολώντας με δυσθυμία όλα όσα δεν συνέβησαν στη 

διάρκεια των σύντομων διακοπών του στην Αθήνα. Αχ, τι απογοήτευση! Τίποτα, τίποτα, 

παναθεματισμένο τίποτα! Να ‘μαι πάλι σ’ αυτό το καταραμμένο αεροπλάνο, που με παίρνει 

χιλιάδες μίλια μακριά της. Ωχ, δεν θα μπορέσω να τ’ αντέξω για πολύ. Θα τρελλαθώ! Θα 

ξεμπερδέψω μ’ αυτό το ηλίθιο έργο όσο γίνεται πιο γρήγορα, και θα τρέξω πίσω στην 

Αθήνα, να συνεχίσω το ψάξιμό μου σπίτι – σπίτι, πόρτα – πόρτα, μέχρι να τη βρώ! 

Τετάρτη 16 Γενάρη 2002 

Άλλη μια μέρα ξημερώνει νωχελικά στους υποτροπικούς παραλλήλους της Άπω 

Ανατολής. Το ξυπνητήρι χτυπάει στις 6 το πρωΐ, στο μουντό δωμάτιο του ξενοδοχείου 

που πέρασε τη νύχτα του ο Πέτρος, στον τριακοστό πέμπτο όροφο. Νωχελικά, σηκώνεται 

απ’ το κρεβάτι του και σκάει στα κλεφτά μια ματιά στον έξω κόσμο, πίσω απ’ τις βαρειές 

κουρτίνες. Η μουντή μέρα χαράζει αργά, πίσω απ’ τα γυάλινα τέρατα που του κόβουν τη 

θέα του μεγάλου λιμανιού του Χονγκ Κόνγκ, με τα χιλιάδες μικρά και μεγάλα πλεούμενα 

που πηγαινοέρχονται αδιάκοπα. Στην απέναντι ακτή του Κοουλούν, τα φώτα στους 

ουρανοξύστες είναι ακόμα αναμμένα. 

Τρώει βιαστικά το Ίνγκλις Μπρέκφαστ του, παίρνει το χαρτοφύλακά του, και 

χώνεται στον υπόγειο με κατεύθυνση το Γουαντσάϊ. Εδώ, το μετρό είναι παλιό, σαν τον 

Ηλεκτρικό της Αθήνας. Οι σταθμοί είναι επενδυμένοι με μουντά, πράσινα πλακάκια, 

νοτισμένα με την υγρασία και τη μπόχα του τροπικού, σαν τους σταθμούς στην Ομόνοια 

και στη Βικτώρια. Στα βαγόνια στοιβάζονται χιλιάδες καρτερικοί Κινέζοι και Κινέζες, που 

πηγαίνουν αγουροξυπνημένοι στις δουλειές τους, φορώντας την τελευταία λέξη της 

δυτικής μόδας. 

Στους υπόγειους του κόσμου ο Πέτρος νιώθει την ψυχή της κάθε πόλης, της κάθε 

χώρας. Τα πρώτα χρόνια του στην Αγγλία, όταν κατέβαινε στον χαώδη υπόγειο του 

Λονδίνου και του Μάντσεστερ, αναρρωτιόταν πως να νιώθουν οι καθημερινοί συνεπιβάτες 

του, που ανήκουν σ’ ένα έθνος εξήντα εκατομμυρίων ψυχών, πόσο πιο απρόσωπη και 

κοινότυπη του φάνταζε η κάθε προσωπικότητα του κάθε μέσου Βρεταννού, χαμένη μέσα 
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σε μια τόσο μεγάλη μάζα πληθυσμού. Ο υπόγειος της Νέας Υόρκης, με τη γραφικότητά 

του, δεν αφήνει περιθώρια για σκέψεις. Η ποικιλία κι η πολυπολιτισμικότητα στα πρόσωπα 

και στα ντυσίματα καταργεί κάθε σκέψη για “μέσο Νεοϋορκέζο”. 

Εδώ τώρα, στην άκρη της Γης και στη μέση της πολυπληθέστερης χώρας του 

κόσμου, τι να πεί; Αναρρωτιέται πως να νιώθουν αυτοί οι μέσοι Κινέζοι, κάτοικοι μιας 

μεγαλούπολης επτά εκατομμυρίων, και πολίτες μιας αχανούς χώρας με κοντά ενάμιση 

δισεκατομμύριο ψυχές. Μιας χώρας που ‘χει εκατόν εξήντα, άγνωστες για τους δυτικούς, 

πόλεις με δυσνόητα ονόματα, που η καθεμιά τους έχει περισσότερους από ένα 

εκατομμύριο κατοίκους. Στην καρδιά της καρδιάς της Ασίας, της ηπείρου που μόνη της 

στεγάζει το εξήντα τοις εκατό του πληθυσμού του πλανήτη. 

Ακολουθώντας το κοπάδι με τα χιλιάδες μελαχροινά κεφάλια της πρωϊνής ώρας 

αιχμής, στριμώχνεται στις κυλιόμενες σκάλες και στους μουντούς κι υγρούς, υπόγειους 

διαδρόμους, μέχρι να βγεί στην επιφάνεια για ν’ ανασάνει μ’ ανακούφιση λίγο φρέσκο 

αέρα. Είναι στην καρδιά του χειμώνα, της μόνης εποχής που η ατμόσφαιρα στον 

υποτροπικό δεν είναι αποπνικτική. Φυσάει μια ελαφριά αύρα, κι η θερμοκρασία τώρα 

νωρίς το πρωΐ είναι λίγο κάτω απ’ τους είκοσι βαθμούς κελσίου. Είναι η μοναδική εποχή 

του έτους που οι κινέζοι αυτής της επαρχίας χρειάζονται ζακεττάκι για να κυκλοφορήσουν 

στο δρόμο, κι ο Πέτρος νιώθει άνετα στο ανοιξιάτικο κοστούμι του, χωρίς να ιδρώνει. 

Ό,τι σπάνιο χαρίζει ο ευγενικός χειμώνας του υποτροπικού, το παίρνει πίσω η 

πολυκοσμία της μεγαλούπολης, που ξεκινά τη μέρα της στους συνηθισμένους, φρενήρεις 

ρυθμούς της. Απ’ τον υπόγειο, ο Πέτρος βγαίνει καταμεσής στην Κουήνς Ρόαντ, στην 

κεντρικότερη αρτηρία αυτής της μητρόπολης, που αυτή την ώρα σφίζει απ’ την κίνηση 

δεκάδων χιλιάδων πεζών κι οχημάτων. Κατάφορτα, διώροφα τράμ και λεωφορεία, 

φιδοσέρνονται σ’ ατέλειωτα μποτιλιαρίσματα κάτω απ’ τους τεράστιους, γυάλινους 

ουρανοξύστες. Σχεδόν τίποτα δεν διαφέρει απ’ την ώρα αιχμής στο Σίτυ ή στο 

Μανχάτταν. Ακόμα και τα ονόματα των δρόμων κι οι επιγραφές στα καταστήματα είναι στ’ 

αγγλικά. Το μόνο που θυμίζει πως εδώ είναι η Ασία, είναι τα σχιστά μάτια στα πρόσωπα 

των βιαστικών υπαλλήλων που τρέχουν να χωθούν στα γραφεία τους. 

Χώνεται κι ο Πέτρος στο γυάλινο πύργο που στεγάζει τη Διεύθυνση της Άπω 

Ανατολής της Νοβιασόφτ, κι ανεβαίνει στον εικοστό πέμπτο όροφο. Τον περιμένουν οι 

δυό Εγγλέζοι συνάδελφοί του, μαζί με τους κινέζους μάνατζερ του τοπικού γραφείου του 

Χόνγκ Κόνγκ. Μπαίνει σ’ ολοήμερη σύσκεψη, για να ενημερωθεί για την πρόοδο του 

έργου. Μετά τη χαλαρή περίοδο των γιορτών, έχουν ξαναστρωθεί όλοι στη δουλειά. Αν 

όλα πάνε καλά, το πολύ σε δυό μήνες το νέο κέντρο θ’ αρχίσει να λειτουργεί. 

Η πραγματικά κρίσιμη σύσκεψη αρχίζει μετά το μεσημέρι. Απ’ τη Νέα Υόρκη 

καταφθάνει η νέα ηγετική ομάδα των Αμερικανών, που θ’ αναλάβει τη διοίκηση του 

κέντρου της Μανίλας. Έρχονται για τη σύσκεψη κατευθείαν απ’ το αεροδρόμιο. Γνωρίζουν 
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τον καινούργιο Διευθυντή, τον Τζέϊμς Μπέργκ, και τους δύο υποδιευθυντές του, παλιά 

στελέχη της Νοβιασόφτ κι οι τρείς. 

Η πολύωρη σύσκεψη τραβάει σε μάκρος. Οι τρείς Αμερικανοί ζητούν να 

ενημερωθούν σε βάθος για όλες τις λεπτομέρειες του έργου. Είναι αυστηροί στον έλεγχό 

τους κι απαιτητικοί στα σημεία στα οποία έχουν σημειωθεί καθυστερήσεις ή ανωμαλίες. Οι 

δυό Εγγλέζοι σύμβουλοι, που τόσους μήνες χειρίστηκαν το έργο, αρχίζουν να νιώθουν 

άβολα απ’ την ευθύτητα και την πίεση που ασκούν τα καινούργια αφεντικά, κι οι 

απαντήσεις τους αρχίζουν να παίρνουν έναν ελαφρύ Βρεταννικό ειρωνικό τόνο, που η 

αγαρμποσύνη των Αμερικανών αδυνατεί ν’ αναγνωρίσει. Ο Πέτρος τη γνωρίζει καλά αυτή 

την αιώνια υποβόσκουσα αντιπαλότητα ανάμεσα στους ψηλομύτες Εγγλέζους, που μόλις 

πριν μια γενιά έχασαν την αυτοκρατορία τους, και στους αλαζονικούς Αμερικανούς, που 

παλεύουν με νύχια και με δόντια για να χτίσουν τη δικιά τους. 

Ανάμεσα στους Αμερικανούς και στους Βρεταννούς, βρίσκονται οι Κινέζοι 

συνεργάτες τους, οι οποίοι δεν ξέρουν ποιού το μέρος να πάρουν. Οι πιο νέοι Κινέζοι 

υπάλληλοι, πανικόβλητοι, παρακολουθούν τους διαξιφισμούς και προσπαθούν να μην 

κατηγορηθούν οι ίδιοι για καθυστερήσεις, σ’ όποιες ενέργειες τυχόν εμπλέχθηκαν. Οι πιο 

παλιοί Κινέζοι μάνατζερ παρακολουθούν τον καβγά εντελώς ανέκφραστοι και βλοσυροί. Ο 

Πέτρος είναι βέβαιος πως από μέσα τους θα σκέφτονται φαγωθείτε σκυλιά μεταξύ σας, σε 

λίγο θα ‘ρθει κι η δική μας ώρα. 

Στο τέλος μιας μακριάς και δύσκολης σύσκεψης, ο Τζέϊμς αποφασίζει πως δεν 

ωφελεί κανένα να συνεχίζονται οι διαξιφισμοί, και πως πρέπει να παρέμβει. Απότομα 

διακόπτει τον Τεξανό συνεργάτη του, που μάλλωνε μ’ έναν απ’ τους Εγγλέζους, και 

δηλώνει ότι, παρ’ όλα τα “μικροπροβλήματα”, συνολικά η Νοβιασόφτ κι ο ίδιος προσωπικά 

είναι ευχαριστημένοι απ’ τη δουλειά που ‘καναν μέχρι σήμερα ο Πέτρος κι η ομάδα του. 

Κλείνει τη σύσκεψη για να πάνε όλοι να ξεκουραστούν και θα συνεχίσουν την επομένη. 

Καληνυχτίζοντας τους πάντες, ο Τζέϊμς παίρνει τον Πέτρο παράμερα, και τον καλεί να 

δειπνήσουν παρέα οι δυό τους, στο ξενοδοχείο του. 

Στο δείπνο, ανάμεσα στα σπρίνγκ ρόλς και στην υπέροχη καντονέζικη πάπια, ο 

Τζέϊμς μεταφέρει στον Πέτρο τα θερμά χαιρετίσματα του Ρίτσαρντ, με τον οποίο είναι 

κοινοί φίλοι, και ζητάει να μάθει όλα τα μυστικά του έργου, που πρέπει να πάνε μόνο απ’ 

το στόμα του προηγούμενου επικεφαλής στ’ αφτί του επόμενου. Τέλος, μεταφέρει στον 

Πέτρο τη θετική γνώμη του ίδιου του Γενικού Διευθυντή, και του θυμίζει πως η εταιρία 

περιμένει μιαν απάντηση στην πρόταση που του ‘κανε ο Γενικός, για να προσληφθεί σαν 

μόνιμο στέλεχος στο νέο κέντρο και να εγκατασταθεί στη Μανίλα. 

«Προτού μου απαντήσεις, επίτρεψέ μου να σου πώ κάποια πράγματα που θα σε 

βοηθήσουν να καταλάβεις την ουσία της πρότασής μας. Καταρχήν η περσινή χρονιά ήταν 

σκέτη κόλαση» αρχίζει το μακρύ μονόλογό του ο Τζέϊμς. «Παλεύουμε πάρα πολύ σκληρά 

για να τα φέρουμε βόλτα, κι ακόμα δεν έχει φανεί φώς στην άκρη του τούνελ. Οι 
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παραγγελίες στέρεψαν, τα διάφορα μεγαλεπίβολα έργα ακυρώθηκαν, οι πελάτες 

ανασκουμπώθηκαν, και κανείς δεν έχει πια χρήματα διαθέσιμα για νέες δουλειές. Σα να 

μην έφτανε όλο το βαρύ κλίμα, ήρθε και το χτύπημα στους Δίδυμους Πύργους για να 

χειροτερέψει την κατάσταση. 

“Όμως η κατάσταση θ’ αλλάξει, δε γίνεται αλλιώς. Το κέντρο που στήνουμε στη 

Μανίλα είναι βασικό στη νέα στρατηγική μας. Μεταφέροντας την εργασία των 

προγραμματιστών μας απ’ την πανάκριβη Αμερική και την Ευρώπη στις φθηνές χώρες της 

Ασίας, ελπίζουμε να μειώσουμε το κόστος μας σχεδόν στο μισό, και να μπορέσουμε να 

επιβιώσουμε. Και που θα πάει, αυτή η κρίση θα περάσει κάποια στιγμή...» πήρε ένα πιο 

αισιόδοξο τόνο ο Τζέϊμς, καθώς ανακάθισε χαλαρωμένος στην καρέκλα του κι άναψε το 

πούρο που ‘φερε ο σερβιτόρος για να συνοδέψει το επιδόρπιο και τον καφέ τους. 

«...Οι αναλυτές μας βλέπουν ήδη σημάδια ανάκαμψης. Μας λένε πως τα χειρότερα 

ίσως να πέρασαν. Πάρε για παράδειγμα αυτήν εδώ την απέραντη, νέα αγορά, την Κίνα. 

Ενάμιση δισεκατομμύριο άνθρωποι περιμένουν να βγούν απ’ τη φτώχεια και την 

καθυστέρηση, ν’ αγοράσουν σπίτια, ρούχα, αυτοκίνητα κι υπηρεσίες. Αν το ενάμιση 

δισεκατομμύριο κινέζων καταφέρουν να πετύχουν μόνο τα μισά απ’ όσα πέτυχαν οι 

γιαπωνέζοι τη δεκαετία του 70 τότε, σε δέκα – δεκαπέντε χρόνια, θα ‘χουν διπλάσια 

οικονομική ισχύ απ’ τη σημερινή Αμερική. Καταλαβαίνεις λοιπόν πόσο στρατηγική είναι η 

επένδυση που κάνουμε στη Μανίλα σήμερα.» 

Και καταλήγει επαναλαμβάνοντας την πρότασή του να παραμείνει ο Πέτρος μόνιμα 

στη Μανίλα. Μπορεί προς το παρόν η θέση να μοιάζει μ’ αγγαρεία, κι ο προτεινόμενος 

μισθός να μην είναι αξιόλογος, αλλά και πίσω στην Ευρώπη η αγορά εργασίας είναι σε 

μαύρα χάλια. Τουλάχιστον εδώ στην Ασία υπάρχουν προοπτικές ανάκαμψης κι ανάπτυξης 

πολύ μεγαλύτερες απ’ όσες υπάρχουν στη Γηραιά Ήπειρο. «Αν πρόκειται κάπου να κάνεις 

πολλά λεφτά στα επόμενα χρόνια, αυτό το μέρος θα ‘ναι εδώ στην Κίνα, ή κάπου εδώ 

κοντά» κλείνει ο Τζέϊμς την προσπάθειά του να πείσει τον Πέτρο. 

Ο Πέτρος απαντάει ευγενικά ότι το σκέφτεται πολύ σοβαρά, κι ότι έχει κι άλλου 

είδους προσωπικές υποχρεώσεις που τον κρατούν δεμένο με την Ευρώπη. Παρ’ όλα αυτά, 

ευχαριστεί τον Τζέϊμς για την προσφορά του, και δηλώνει πως θα δώσει την οριστική 

απάντησή του την επομένη τ’ απόγευμα. 

**** (επόμενη μέρα) **** 

Την επομένη η σύσκεψη ξεκινάει απ’ τις 8 το πρωΐ και τραβάει εξαντλητικά χωρίς 

διάλειμμα ως τις 12 το μεσημέρι, οπότε ο Τζέϊμς κι η ομάδα του πρέπει να ενημερώσουν 

τηλεφωνικά το Γενικό Διευθυντή που βρίσκεται στο Λος Άντζελες, πριν ο άνθρωπος 

αποσυρθεί για βράδυ, καθώς στο Λος Άντζελες είναι μόνον 9 το βράδυ της προηγούμενης 

μέρας. Μετά τις 12 χαλαρώνουν. Φεύγουν για μεσημεριανό φαγητό και δίνουν ραντεβού 

τ’ απόγευμα στ’ αεροδρόμιο, όπου όλοι μαζί θα πάρουν τη βραδινή πτήση για τη Μανίλα. 
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Ο Πέτρος τσιμπάει κάτι νούντλς με γλυκόξινο κοτόπουλο στα πεταχτά απ’ το κιόσκι 

της γωνίας, κι ανηφορίζει για τον οδοντωτό που θα τον ανεβάσει στο Πήκ, στην κορυφή 

με το υπέροχο μπαλκόνι, στους λόφους πάνω απ’ την πόλη. Η κορφή δεσπόζει με τον 

όγκο της κι επιβάλλεται αποφασιστικά στο τοπίο, επισκιάζοντας τα γυάλινα τέρατα. 

Βγαίνοντας απ’ τον οδοντωτό, χαζεύει τη μνημειακή πύλη με τα Καντωνέζικα 

ιδεογράμματα – τι να εύχεται άραγε αυτή η επιγραφή; αναρρωτιέται, ποιά απ’ όλες τις 

ποιητικές ευχές που γέννησε η μοιρολατρία χιλιετηρίδων αυτού του έθνους μοιράζει αυτή 

η παγόδα στους τουρίστες που ‘ρχονται να χαζέψουν από ψηλά αυτή την αλλόκοτη 

μεγαλούπολη; – κι απλώνει το βλέμμα του στο τοπίο, που θυμίζει γιγάντια βούρτσα 

ακουμπισμένη με τη ράχη στη ρίζα του βουνού. Όλες αυτές οι χιλιάδες λεπτοκαμωμένοι 

πενηνταόροφοι κι ογδονταόροφοι ουρανοξύστες, που θέλουν να τρυπήσουν τον ουρανό, 

τόσο κοντά ο ένας στον άλλον όσο οι πολυκατοικίες της Κυψέλης, αυτό το φουτουριστικό 

θέαμα, συμπυκνώνει κάτω από έναν ορίζοντα το δυναμισμό του Βρεταννικά οργανωμένου 

αυτοκρατορικού εμπορικού κέντρου, στηριγμένου πάνω στο κινέζικο εμπορικό δαιμόνιο 

και στην ακούραστη εργατικότητα αυτής της αμέτρητης λαοθάλασσας, που κοιτάει γεμάτη 

αγέρωχη αισιοδοξία τον υπερωκεάνιο γίγαντα ίσια στα μάτια, αμφισβητώντας του 

κατάμουτρα την παγκόσμια κυριαρχία, μόλις μια δεκαετία μετά την επικράτησή του και τη 

συντριβή της κόκκινης, ανταγωνίστριας υπερδύναμης. 

Καθώς απλώνει το βλέμμα του στ’ αμέτρητα πλεούμενα που πηγαινοέρχονται προς 

όλες τις κατευθύνσεις στο Βικτώρια Χάρμπορ κι αφήνουν πίσω τους ένα σπαγγέτι από 

απόνερα, σούπερ-τάνκερ, φορτηγά, επιβατηγά, ταχύπλοα φέρρυ-μπώτ, καταμαράν κι 

εκατοντάδες ψαράδικες βαρκούλες, δείγμα της σπουδαιότητας αυτού του εμπορικού 

κόμβου στην παγκόσμια διακίνηση αγαθών, αναρρωτιέται πως ήταν ποτέ δυνατό η ίδια η 

Σιδηρά Κυρία Θάτσερ να παραδώσει αναίμακτα στους μεγαλύτερους μελλοντικούς 

ανταγωνιστές της αυτό το διαμάντι, που παράγει τόσο πλούτο σχεδόν όσο και το Λονδίνο. 

Θυμάται τα λόγια του Τζέϊμς, και τα βλέπει να υλοποιούνται ολοζώντανα μπροστά του, 

νιώθει το σφυγμό και το δυναμισμό αυτής της πόλης που, μαζί με τη Σαγκάη, σέρνουν 

αγκομαχώντας σα διπλές ατμομηχανές τον κινέζικο κολοσσό στη μοίρα του. 

Ναί, όλα αυτά ίσως θα γίνουν κάποτε, εν καιρώ, και στο μεταξύ ο Τζέϊμς έχει σαφώς 

δίκηο, μέσ’ το μαύρο χαμό που επικρατεί στις δυτικές οικονομίες, και στην ανεργία που 

‘χει ενσκήψει στον Παλιό Κόσμο, η μεστή ανάπτυξη της Άπω Ανατολής είναι η μόνη 

ελπίδα για να μπορέσει ένας χειμαζόμενος σύμβουλος επιχειρήσεων να βρεί μια καλή 

ευκαιρία και να βγάλει δυό φράγκα παραπάνω, έστω και σε προσωρινή βάση. Ναί, αν 

ήταν ολομόναχος θα ‘παιρνε εύκολα αυτή την απόφαση. Όπως άφησε χωρίς δισταγμό τον 

επαρχιωτισμό της Ελλάδας και ρίζωσε στο Λονδίνο πριν από δεκαπέντε χρόνια, έτσι θα 

παρατούσε χωρίς δισταγμό και την Ευρωπαϊκή δυστοκία για να ψάξει την τύχη του στο 

κινέζικο Ελντοράντο. 
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Όμως δεν είναι πια μόνος. Υπάρχει και μια ψυχούλα που ‘ναι δικιά του, μέρος του, 

και πρέπει να ψάξει να τη βρεί. Για πρώτη φορά στη ζωή του, δεν μπορεί να πάρει 

απόφαση με βάση αποκλειστικά το οικονομικό συμφέρον του και τις ευκαιρίες. Για πρώτη 

φορά, έχει έναν οικογενειακό δεσμό να στήσει και να συντηρήσει. Κάποιαν που θα μείνει 

δίπλα του και θα τον νοιάζεται, ακόμα κι όταν η μάνα του θα ‘χει φύγει απ’ τη ζωή. 

Χαζεύει ακουμπισμένος στο ρείθρο του μπαλκονιού τα γυάλινα τέρατα, που 

λαμπυρίζουν κάτω απ’ τον ήλιο και κάτω απ’ τα πόδια του, και τα εκατοντάδες πλεούμενα 

που πηγαινοέρχονται στο λιμάνι, και προσπαθεί να συγκεντρώσει τη σκέψη του, όσο κι αν 

τον αποσπά η φασαρία που κάνουν οι εκατοντάδες τουρίστες γύρω του. Τι είναι σωστό να 

κάνει σ’ αυτή την αλλόκοτη συγκυρία; 

Δε μπορεί, δεν καταφέρνει ν’ αποφασίσει. Η λογική του λέει πως είναι ηλίθιο να 

πετάξει τις ευκαιρίες που του παρουσιάζονται και να γυρίσει πίσω άνεργος και 

ξεκρέμαστος, για να ψάξει για καινούργια δουλειά σε μια χώρα που περνάει βαθειά κρίση. 

Η καρδιά του λέει πως είναι αδύνατο να ξενιτευτεί χιλιάδες μίλια μακριά απ’ το παιδί του, 

που ποτέ μέχρι τώρα δε γνώρισε. Και του ‘ναι αδύνατο να επιλέξει αν θ’ ακούσει τη φωνή 

της λογικής ή τη φωνή της καρδιάς. 

Ζητάει βοήθεια απ’ το μόνο πρόσωπο που θα ‘ταν ποτέ δυνατό να επηρρεάσει την 

απόφασή του. Εκεί, στο μπαλκόνι στο Πήκ, συντάσσει και στέλνει μήνυμα στο μοναδικό 

νούμερο της αγαπημένης του Κεργκουελέν που ‘χει στην κατοχή του: «Μου προτείνουν 

μια καλή δουλειά εδώ, στην Άπω Ανατολή, για τα επόμενα χρόνια. Πρέπει ν’ απαντήσω 

ΤΩΡΑ. Τι να κάνω; Να τη δεχτώ, ή να γυρίσω πίσω;» Στέλνει την κραυγή του 

απελπισμένος να χαθεί στον αιθέρα των δικτύων της κινητής τηλεφωνίας και χώνεται 

στην κατάθλιψή του. Δεν μπορεί ν’ αποφασίσει, και δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να 

του δώσει ένα φώς. Κανείς εκτός από μια ψυχή που επιμένει να τον αγνοεί. 

Αφήνεται να ξεχαστεί γι αρκετή ώρα, αγναντεύοντας από ψηλά την πολύβουη πόλη. 

Τη στιγμή που αποφασίζει να επιστρέψει απρόθυμα στο σταθμό του οδοντωτού, βουΐζει το 

κινητό του στην τσέπη του. Είναι κλήση απ’ το Λονδίνο, απ’ την καλή του τη Λέϊλα. Το 

σηκώνει ανακουφισμένος. Χρειάζεται επειγόντως ν’ ακούσει κάποια φιλική κι αγαπημένη 

φωνή. «Καλημέρα αγάπη μου, τι μου κάνεις;» τη χαιρετάει χαμογελαστός. 

«Δεν θα το πιστέψεις αγαπούλα, αλλά μόλις έλαβα ένα email απ’ την κόρη σου. Μου 

ζητάει να σου πώ να γυρίσεις πίσω, αλλά να μην ψάξεις ακόμα να τη βρείς. Τι εννοεί;» 

Ένα τεράστιο χαμόγελο φωτίζει το πρόσωπό του. Ένα τεράστιο βάρος φεύγει από 

πάνω του. Ξαφνικά, νιώθει να πετάει ανάλαφρος πάνω απ’ το Χόνγκ Κόνγκ, πάνω απ’ την 

Ασία, πάνω απ’ την Αθήνα, μέχρι να βρεθεί νοερά στην αγκαλιά της αγαπημένης του. 

Το ίδιο βράδυ μέσ’ τ’ αεροπλάνο, στην πτήση προς τη Μανίλα, σιγοψιθυρίζει στον 

Τζέϊμς πως ευχαριστεί πολύ τον ίδιο και την εταιρία, αλλά για προσωπικούς του λόγους 

πρέπει να επιστρέψει στην Ευρώπη, κι έτσι δεν μπορεί να δεχτεί την πρότασή τους. Θα 



Πάνος Νομικός  Μοιραία Μάτια Τόμος Ι: Το μυστήριο και το ταξίδι 107 

καθίσει στη Μανίλα ως το Πάσχα για να ολοκληρώσει την αποστολή του και να τους 

παραδώσει το έργο, και μετά θα επιστρέψει. 

Κατόπιν, κατεβάζει απ’ το ντουλαπάκι των χειραποσκευών το πρώτο απ’ τα τρία 

τετράδια των παλιών ημερολογίων του, που ‘φερε απ’ την Αθήνα, για να τα μελετήσει με 

την ησυχία του και να ψάξει να βρεί στοιχεία για το ποιά απ’ όλες τις παλιές ερωμένες του 

μπορεί να ‘ναι η μητέρα. Πρέπει να ψάξει τις λεπτομέρειες, να διαβάσει μέσα και πίσω απ’ 

τις λέξεις, να καταλάβει σε ποιά εκδρομή βγήκε κείνη η φωτογραφία, να ξαναφέρει στη 

μνήμη του τα συναισθήματα τα δικά του αλλά και των συντρόφων του, μήνα προς μήνα 

και βδομάδα προς βδομάδα, να μυριστεί τις διαθέσεις και τις συνθήκες της κάθε ερωτικής 

συνεύρεσής του, για να μπορέσει να καταλάβει ποιά απ’ όλες ήταν η μοιραία στιγμή, ποιά 

ήταν η μοιραία ερωμένη του, και γιατί διάλεξε να εξαφανιστεί απ’ τη ζωή του, να 

κρατήσει και να μεγαλώσει μόνη της το παιδί, και να κρατήσει κρυφό ένα τέτοιο μυστικό 

όλα αυτά τα χρόνια. 

Τ’ ανοίγει, κι αρχίζει να διαβάζει στα πεταχτά. Ξαναζωντανεύουν μπροστά του 

σκηνές από παλιούς, ξεχασμένους έρωτες, περιπέτειες, ταξίδια, πανέμορφα νησιά κι 

αστραφτερές ακρογιαλιές, αγωνίες, εντάσεις κι αναζητήσεις μιας αθώας εποχής, για μια 

καλύτερη ζωή, τότε που όλα έμοιαζαν απλά κι εφικτά, και το μόνο όριο ήταν το γαλάζιο τ’ 

ουρανού και το τέρμα της γραμμής του ορίζοντα. 

Καθώς σιγοπίνει το κρασάκι, που του σερβίρει χαμογελώντας η πανέμορφη, 

ντελικάτη κινεζούλα αεροσυνοδός, κι ανασηκώνει για λίγο το βλέμμα απ’ το παλιό 

ημερολόγιο, κοιτάζει χαρωπός γύρω του τις φάτσες των κινέζων, φιλιππινέζων και των 

άλλων ασιατών συνεπιβατών του, με τα σχιστά μάτια και τα ίσια, μαύρα μαλλιά. Μπορεί οι 

άνθρωποι να πετάνε προς την οικονομική ευημερία τους, και μπράβο τους. Ο ίδιος απόψε 

πετάει προς το δικό του όνειρο. 

 

 

Σάββατο 9 Ιούλη 2005 (συνέχεια) 

(Τέσσερα χρόνια μετά, ο Πέτρος ανακρίνεται απ’ την αστυνομία) 

«Τι είναι αυτή η αστεία ιστορία Πέτρο; Όρισες ένα ραντεβού για να γνωρίσεις την 

κόρη σου, αλλά αυτό συνέπεσε με την 11η Σεπτέμβρη, και την έχασες... Αυτό είναι 

παλαβό! Περιμένεις να το πιστέψω;» ο επιθεωρητής ρωτάει αυστηρά. 

«Δεν ξέρω ούτε κι εγώ αν πρέπει να το πιστέψω Ρόμπιν. Όμως, δυστυχώς, έτσι 

έγινε...» 

«Δεν ανησύχησες απ’ αυτή την αλλόκοτη “σύμπτωση”; 

«Φυσικά ανησύχησα. Γι αυτό απέρριψα την προσέγγισή της, κι υπέφερα ό,τι 

ακολούθησε...» αναστενάζει ο Πέτρος. 

«Δεν μπορεί να υπάρχει καμμία σχέση ανάμεσα στα δυό συμβάντα, με την “κόρη” 

σου, όπως την αποκαλείς, και με τη Λέϊλα; Δεν το ‘χεις σκεφτεί αυτό;» επιμένει ο Ρόμπιν. 
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«Όχι, δεν το ‘χω σκεφτεί. Δεν υπάρχει σχέση. Είμαι απολύτως σίγουρος.» 

«Μου το ξανα ‘πες αυτό και πριν. Όμως πρέπει να το αποδείξεις Πέτρο!» ο Ρόμπιν 

αγριεύει. 

«Όχι Ρόμπιν. ΕΣΥ είσαι που πρέπει ν’ αποδείξεις το αντίθετο!» ο Πέτρος 

αντιφωνάζει. 

«Μπορώ! Η Λέϊλα είναι μια αριστερή, μουσουλμάνα επαναστάτρια. Δεν είναι Πέτρο;» 

«Σε καμμία περίπτωση!» ο Πέτρος μένει άκαμπτος, με μάτια που σπιθηροβολούν την 

αγανάκτησή του. 

«Έχω αναφορές πως είναι μέλος σε ακραίες αντιεξουσιαστικές οργανώσεις.» 

«Δεν είναι έτσι. Ναί, είναι οπαδός της αριστερής πτέρυγας των Εργατικών, όπως κι 

εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι Βρεταννοί. Τίποτε περισσότερο...» 

«Πες μου κι άλλα γι αυτήν Πέτρο. Για να σε πιστέψω, χρειάζομαι χειροπιαστές 

αποδείξεις.» 

«Δεν υπάρχει τίποτα κρυφό. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα, πολυδιάστατη 

προσωπικότητα, με μια πολυεθνική κουλτούρα που ‘ναι σπάνια σήμερα. Γεννήθηκε σε μια 

ευκατάστατη μουσουλμανική οικογένεια, στην κοσμοπολίτικη Βηρυττό. Οι παιδικές φίλες 

της ήταν δυό Χριστιανές και μια Αρμένισσα, όλες σκορπισμένες σήμερα στις τέσσερεις 

γωνιές του πλανήτη. Όταν ξέσπασε ο εμφύλιος το 75, στην αυλή της άρχισαν να πέφτουν 

οι οβίδες των Φαλαγγιτών. Στον εμφύλιο έχασε τρία ξαδέρφια που πολέμησαν στην 

πράσινη γραμμή. Ο πρώτος έρωτάς της ήταν μ’ έναν Παλαιστίνιο, ο οποίος είχε επιζήσει 

απ’ τη σφαγή στη Σάμπρα το 82, όταν κατάφερε να κρυφτεί κάτω απ’ το πτώμα της 

μεγάλης αδερφής του, παριστάνοντας τον πεθαμένο. Φυσικά, ύστερα απ’ αυτές τις 

εμπειρίες, υποστηρίζει τους αριστερούς και τους παλαιστίνιους. Αλλά τίποτα 

περισσότερο.» 

«Δηλαδή;» ο Ρόμπιν ακούει προσεκτικά, κρατώντας σημειώσεις. 

«Απ’ το 75 και μετά, έζησε στη Βρεταννία. Μορφώθηκε στα καλύτερα κολλέγια του 

Λονδίνου, κι είναι ταλέντο στο πιάνο και στην κιθάρα. Εκτιμάει τον ελεύθερο κι άνετο 

Βρεταννικό τρόπο ζωής. Όταν μαθαίνει το πως ζούν άλλες γυναίκες συγγενείς της που 

έμειναν πίσω στη Μέση Ανατολή, με όλους τους περιορισμούς στην προσωπική ελευθερία 

τους, τους οικτοίρει. Έζησε κι η ίδια αυτούς τους περιορισμούς, τη βασανιστική περίοδο 

που πέρασε στο Ριάντ.» 

«Πόσο καιρό έμεινε η Λέϊλα στο Ριάντ, Πέτρο;» 

«Δεν είμαι σίγουρος. Ίσως κανα – δυό χρόνια... Αποφεύγαμε να κουβεντιάζουμε τον 

προηγούμενο, αποτυχημένο γάμο της. Της δημιουργούσε άγχος.» 

«Γνωρίζεις πως είχε έρθει σ’ επαφή με Ισλαμιστικές εξτρεμιστικές ομάδες εκεί;» 

«Όχι δε γνωρίζω τίποτα τέτοιο! Η Λέϊλα είναι φανατικά εναντίον της βίας!» 

«Είναι θεοσεβούμενη μουσουλμάνα;» ο Ρόμπιν επιμένει, αγνοώντας τις 

διαμαρτυρίες του Πέτρου. 
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«Καθόλου. Είναι μια κανονική, κοσμική γυναίκα. Στο ντύσιμο, στο φαγητό, στα ποτά 

– της αρέσει το αλκοόλ, όπως σ’ όλους – είναι ίδια μ’ όλους μας.» 

«Πηγαίνει σε τζαμιά;» 

«Όχι. Σου ‘πα πως είναι κοσμική, και μάλλον αριστερή. Μία αριστερή δεν μπορεί να 

‘ναι ταυτόχρονα και θεοσεβούμενη. Αυτές είναι αλληλοσυγκρουόμενες κοσμοθεωρίες» ο 

Πέτρος προσπαθεί να μεταπείσει το Ρόμπιν. 

«Θα δούμε... Πες μας τώρα και για σένα...» ο Ρόμπιν αλλάζει θέμα συζήτησης. 

Ο Πέτρος έχει ένα σχετικά παρόμοιο υπόβαθρο. Η οικογένειά του ήταν χαλαρά 

σοσιαλίζουσα. Ο πατέρας του, στα νιάτα του ήταν στην επιρροή των Λαμπράκηδων, κι 

από τότε οι γονείς του έμειναν φανατικοί οπαδοί των Παπανδρέου. Στα φοιτητικά χρόνια 

του είχε αναμειχθεί και με τους αριστερούς και με τους αναρχο-αυτόνομους της δεκαετίας 

του 80. Είχε ζήσει περιστασιακά στα κοινόβιά τους, είχε ενστερνιστεί τότε την κουλτούρα 

τους, αλλά απέφευγε τις ακρότητες, αντιπαθούσε τα ναρκωτικά, τις εξαρτήσεις και κάθε 

άλλη βιαιότητα. Ήταν φανατικά εναντίον της ένοπλης βίας και της τρομοκρατίας, τη 

θεωρούσε αναποτελεσματική, αδιέξοδη, ηθικά απαράδεκτη και τελικά βλαβερή για το 

“κίνημα”. 

Ακολούθησε η μακρόχρονη ξενητειά στην ξεπλυμένη χώρα, που θάβει τις εντάσεις 

και τα συναισθήματα. Αποχαυνωμένος μπροστά στην τηλεόραση, με τα σήριαλ που 

λάτρευε η Νικόλ, έπνιξε τις νεανικές αναζητήσεις του μέσα σ’ ατέλειωτα πάϊντς μπύρας 

και σε κοτόπουλα με κάρυ. Ταυτόχρονα με την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού, 

και με την ήττα των κάθε λογής αριστερών κινημάτων, ο Πέτρος έμπλεξε με τις 

πολυεθνικές επιχειρήσεις και τις γνώρισε απ’ τα μέσα. Χωρίς να το καταλάβει, σιγά – σιγά 

ενστερνίστηκε τις αξίες των συναδέλφων του για επιδόσεις, οργανωτικότητα, πλάνα, 

ανταγωνιστικότητα, κερδοφορία. Ξέχασε και περιγελούσε τις παλιές αξίες του, έγινε ένας 

συνειδητός γιάπης. Έδωσε όλο τον εαυτό του και την ενεργητικότητά του στο βωμό της 

προσωπικής ανόδου του, να πετύχει τη δική του Μεγάλη Ιδέα, τη δική του εταιρία. 

Γυρνάνε όμως οι καιροί, κουτρουβαλάνε... Τα ‘φερε η ζωή ο νεόκοπος γιάπης να 

συνδεθεί με τη φανατισμένη, αριστερή Λέϊλα ακριβώς την εποχή που στραπατσαρίστηκαν 

οι επιχειρηματικοί μεγαλοϊδεατισμοί του. Η απελπισμένη γυναίκα κρεμάστηκε πάνω του, 

μ’ όλη την αγάπη και την προσοχή που ξέρει να δίνει μια ανατολίτισσα στο σύντροφό της. 

Τον πότισε με την πολυδιάστατη κουλτούρα της, μείγμα ανατολής και δύσης, και του 

χάρισε τον πολυπολιτισμικό πλούτο που ‘ναι η καρδιά κι η ουσία του σημερινού Λονδίνου, 

και του θύμισε τις ξεχασμένες ανησυχίες και τις αναζητήσεις της νιότης του. Μαζί της 

ξαναπήγε σε ταινίες σινεφίλ, θαύμασε τα γλυπτά στην Τέϊτ και τους πίνακες στη Σάατσι, 

πήγε σε συναυλίες και παζάρια περίεργων ομάδων κι οργανώσεων, άλλοτε για τους 

Παλαιστίνιους, άλλοτε για τους Οικολόγους, άλλοτε για τα δικαιώματα των ζώων, 

ανακάλυψε ένα Λονδίνο που πάλλεται από ένα διαφορετικό είδος πλούτου. Ο πρώην 

γιάπης ξαναθυμήθηκε με νοσταλγία και νέο προβληματισμό κάποιες απ’ τις παλιές 
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ανησυχίες του, κι αναρρωτήθηκε ξανά για το που άραγε να βρίσκεται το δίκηο, και προς 

τα που τραβάει αυτός ο κόσμος... 

«Για πες μου λοιπόν περισσότερα και για το παρελθόν σου στην Αθήνα Πέτρο, στα 

φοιτητικά χρόνια σου. Θέλω να τα μάθω όλα!» 

«Πολύ καλά...» ο Πέτρος ανακάθεται στην καρέκλα του κι αρχίζει να εξιστορεί το 

ξεκίνημα του βασανιστικού ταξιδιού του στη ζωή... 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΣΣΕΡΑ 

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 

Παρασκευή 22 Δεκέμβρη 1978 

Τη βρήκα! Είναι ΑΥΤΗ! Υπάρχει! Είναι πανέμορφη! Είναι μόνο δεκατεσσάρων 

χρονών, αλλά είναι πιο εξελιγμένη από μένα! 

Παραμονές Χριστουγέννων, και το εφηβικό, γιορτινό πάρτυ του Αποστόλη 

προσπαθεί δειλά – δειλά να πάρει μπρος και ν’ αποκτήσει ένα κάποιο κέφι. Οι παρέες των 

συμμαθητών κάθονται μαζεμένες στη μια γωνιά του σαλονιού. Τ’ αγόρια με τα κοντά 

κουρεμένα μαλλιά και τα μπιμπίκια στο πρόσωπο, ντρέπονται να πιάσουν κουβέντα με τα 

ελάχιστα κορίτσια που με το ζόρι κατάφερε να μαζέψει ο Αποστόλης για να σπάσει τ’ 

αγορομάνι των συμμαθητών της Τρίτης τάξης του Λυκείου Αρρένων Αμπελοκήπων. Στα 

πικάπ εναλλάσονται οι δίσκοι των Doors, των Deep Purple, των Pink Floyd και των άλλων 

ροκ ινδαλμάτων. Ελλείψει κοριτσιών, οι συμμαθητές σηκώνονται μόνοι τους στη μέση του 

σαλονιού για να ρίξουν τις ροκιές τους. 

Σε μια γωνιά του καναπέ, κάθονται ο έφηβος Πέτρος παρέα με τους δύο κολλητούς 

συμμαθητές του, το Στέφανο και το Γιώργο. Σιγοπίνουν από μια μπύρα, 

κουτσομπολεύοντας τα ελάχιστα κορίτσια, που δεν καταφέρνουν να κεντρίσουν το 

ενδιαφέρον τους. Ο Πέτρος με το Στέφανο και τον Αποστόλη είναι μια αχώριστη τριάδα 

φίλων που θεωρούν τους εαυτούς τους “ψαγμένους”. Δεν τους αρέσουν τα “τετριμμένα” 

και τα “κοινότυπα”. Διαβάζουν ασύστολα ο,τιδήποτε πέσει στα χέρια τους γύρω απ’ την 

κοινωνία, τη φιλοσοφία και την ψυχανάλυση, κι αρέσκονται να καυτηριάζουν τους πάντες 

και τα πάντα με τον βαρύγδουπο αλλά αγνό εφηβικό ενθουσιασμό τους. 

Ο Γιώργος, ο ωραίος της τάξης, δεν ανήκει σ’ αυτόν τον κύκλο. Έχει πιο απλοϊκά 

ενδιαφέροντα. Είναι ερωτευμένος με τη Δήμητρα, την πανέμορφη συμμαθήτριά του στο 

φροντιστήριο, όπου πηγαίνουν όλοι μαζί οι φίλοι. Απόψε την αναπολεί νοσταλγικά, καθώς 

εκείνη λείπει σε Χριστουγεννιάτικη εκδρομή με την οικογένειά της. 

Ξαφνικά, πέφτει ένα σούσουρο στις παρέες. Τ’ αγόρια αναστατώνονται. Ήρθε η 

Αναστασία, η ξαδέρφη του Αποστόλη, με τις φιλενάδες της! Επτά ολόδροσα κορίτσια 

μπαίνουν χαχανίζοντας στο σαλόνι. Επιτέλους αποκαθίσταται μια κάποια ισορροπία 

ανάμεσα στα φύλα. Αγόρια και κορίτσια αρχίζουν ν’ ανταλλάσουν πονηρές ματιές και 

ντροπαλά χαμόγελα. Οι κοπέλλες κάθονται όλες μαζί σ’ έναν καναπέ, κουτσομπολεύοντας 

ασύστολα. Καθώς η μουσική δυναμώνει, κι ο Αποστόλης ρίχνει τους πιο χορευτικούς 

δίσκους του στο πικάπ, δειλά – δειλά και κοκκινίζοντας απ’ το τρακ, μερικά αγόρια 

πλησιάζουν την κοριτσοπαρέα και ζητούν από μία – μία τις κοπέλλες να τις συνοδέψουν 

στο χορό. Μερικές δέχονται, μερικές αρνούνται. Τα εφηβικά κορμιά λικνίζονται στη μέση 

του σαλονιού με τα ροκ και τα μπλούζ κομμάτια, προσπαθώντας να ξεδώσουν την 

ενέργειά τους, φλερτάροντας με κινήσεις και ματιές όλο νόημα. 
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Κι εγώ κι ο Γιώργος προσέχουμε ταυτόχρονα αυτό το πανέμορφο κορίτσι με τ’ 

αγγελικό, μπουμπούκικο πρόσωπο, το λαμπερό χαμόγελο, τα αισθησιακά χείλη και το 

χυμώδες κορμί. Αυτή πάλι, φαίνεται πως τραβιέται απ’ την εντυπωσιακή ομορφιά του 

Γιώργου κι αποφασίζει να τον πλησιάσει. Τη λένε Σοφία. Αρχίζουν να κουβεντιάζουν 

και να κουβεντιάζουν... Κάθομαι δίπλα στο Γιώργο, παρατηρώντας τους επί ώρα, 

ζηλεύοντάς τον. Η Σοφία του μιλάει ακατάσχετα, καθώς ο Γιώργος κουνάει κάθε τόσο 

το κεφάλι του εντυπωσιασμένος μεν, αλλά στην πραγματικότητα αδιάφορος. Η Σοφία 

αρχίζει ν’ απογοητεύεται, συνειδητοποιώντας πως ο Γιώργος είναι πιστά αφοσιωμένος 

στη Δήμητρά «του». 

Κάποια στιγμή, βρίσκω την ευκαιρία να τον πλησιάσω μόνο του. «Τι γίνεται;» τον 

ρωτάω, σκασμένος απ’ την περιέργεια. 

«Α, είναι πολύ μικρή, μόνο δεκατεσσάρων χρονών. Αλλά είναι κι αρκετά 

εξελιγμένη, ψαγμένη. Όλο μου μιλάει για την κοινωνία, για τη στρέβλωση των 

ιδανικών μας, για τον αντικομφορμισμό, κι όλα αυτά... Δεν ξέρω πια τι να της πώ... Κι 

έχω αρχίσει να τη βαριέμαι...» 

Μένω άναυδος! Είναι ποτέ δυνατόν; Υπάρχουν πράγματι κορίτσια που 

ενδιαφέρονται ν’ ανακαλύψουν την αληθινή ζωή; Κολλάω δίπλα στο Γιώργο και 

χώνομαι με το ζόρι στην κουβέντα τους. Λίγο – λίγο, η Σοφία αρχίζει να μιλάει σ’ εμένα 

αντί για το Γιώργο, ο οποίος βρίσκει την ευκαιρία ν’ απομακρυνθεί διακριτικά, 

αφήνοντάς με μόνο με τη θεά. Τα πνεύματα κι οι ψυχές μας επικοινωνούν αυτοστιγμεί. 

Αρχίζουμε να μιλάμε κατευθείαν ο ένας μέσ’ την καρδιά του άλλου, σαν να τη γνώριζα 

πολλά χρόνια, σα να ‘ταν παρούσα στις μεγάλες συζητήσεις μας με το Στέφανο και τον 

Αποστόλη. Λατρεύει τη φιλοσοφία κι έχει το δικό της ξεχωριστό τρόπο να σκέφτεται 

και να εκφράζεται. Διαβάζει βιβλία, προβληματίζεται, δεν αρκείται στα τετριμμένα, σ’ 

αυτά που της λένε οι άλλοι, σ’ αυτά που λατρεύει το πλήθος. Όμως, της λείπει η πείρα 

της ζωής. Της λείπει η εμπειρία. Διψάει για εμπειρίες. 

Όσο περισσότερο κουβεντιάζουμε, τόσο εντυπωσιάζομαι. Δεν μπορώ να χωνέψω 

πως υπάρχει ένα τέτοιο κορίτσι. Η Σοφία δεν είναι μόνο μια εντυπωσιακά όμορφη 

κοπέλλα. Είναι και μια εξαιρετικά συγκροτημένη προσωπικότητα για ένα 
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δεκατετράχρονο, περήφανη που πραγματεύεται φιλοσοφικά θέματα αντί να ξοδεύει τον 

εαυτό της μπροστά στον καθρέφτη της διαβάζοντας τη “Μανίνα” και φλερτάροντας με 

τ’ αγόρια. Καταβροχθίζει βιβλία ψάχνοντας τ’ αληθινό νόημα της ζωής. Πολιτικά, έχει 

τις ίδιες ακριβώς απόψεις μ’ εμένα, είναι αριστερή αλλά ανένταχτη. Της αρέσει η ίδια 

μουσική μ’ εμένα. Διαβάζουμε τα ίδια βιβλία για τον ίδιο λόγο. Κι είναι απίστευτα 

όμορφη, καταπληκτικά όμορφη! Ένα ονειρεμένο κορίτσι! 

Πολύ αργότερα το βράδυ, ο Πέτρος γυρνάει στο σπίτι του συνεπαρμένος, 

μαγεμένος. Στριφογυρίζει στα σεντόνια του, αδυνατώντας να κοιμηθεί. Η σκέψη του είναι 

κολλημένη σ’ αυτό το γλυκό πρόσωπο, σ’ αυτά τα αισθησιακά χείλη και σ’ αυτή τη 

μαγευτική νύχτα που μόλις έζησε... 

ΝΑΙ! Είναι ΑΥΤΗ! Υπάρχει. Αληθινά! Μόλις περάσαμε μια βραδιά που πάντα 

ονειρευόμουν, αλλά που δεν μπορούσα να πιστέψω πως μπορούσε ποτέ να υπάρξει. Μια 

βραδιά γεμάτη με μια ουτοπική, ονειρεμένη φαντασίωση. Έτσι ξαφνικά! Μια 

καταπληκτική συζήτηση, σ’ ένα πάρτυ, κι αυτή ήταν η πιο σημαντική, η πιο ουσιαστική 

γνωριμία. Πως, που, ποιός μπορούσε ποτέ να περιμένει κάτι τέτοιο; 

Και λοιπόν; Και τώρα τι; Δεν μπορώ να πω πως ενδιαφέρθηκε για μένα. Μάλλον 

όχι, μάλλον δεν με είδε ερωτικά. Έδειξε τεράστιο ενδιαφέρον για την κουβέντα μας, 

απορροφήθηκε μέσα σ’ αυτή, απόλαυσε τον τρόπο που επικοινωνήσαμε, καταχάρηκε 

που βρήκε κάποιον που μπόρεσε να συνδεθεί τόσο γερά με τον εσωτερικό κόσμο της, 

συζητώντας για τα θέματα που την καίνε, αλλά δεν διέκρινα εκείνο το ξεχωριστό 

λαμπίρισμα στα μάτια της, δεν είδα καμμία ερωτική αναλαμπή. Ναί, χάρηκε την επαφή 

μας σαν μια καλή φίλη, αλλά δεν ξέρω αν της άρεσα. 

Τι να κάνω τώρα; Πως να το χωνέψω; Είναι ποτέ δυνατό να ‘χω συναντήσει το 

ιδανικό κορίτσι, το ονειρικό κορίτσι, και να την αφήσω να με προσπεράσει αδιάφορα; 

Πως μπορώ να συνεχίσω να ζώ; Σε τι μπορώ να συνεχίσω να πιστεύω; 

Ονειρεύομαι πως θα ‘ταν το πάθος, αν ποτέ μπορούσα να τα φτιάξω μαζί της... 

Φαντάζομαι να πηγαίνουμε μεγάλους περιπάτους, κρατώντας το χέρι της, 

κουβεντιάζοντας για ώρες και ώρες, μοιράζοντας πάθη, αναζητήσεις κι εμπειρίες, 

μαθαίνοντας παρέα τον έρωτα και τη ζωή, ανακαλύπτοντας την Ομορφιά... Ονειρεύομαι 
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να πορευόμαστε μαζί, χαράζοντας τα δικά μας μονοπάτια, μακριά απ’ τα τετριμένα, 

μακριά απ’ τη βαρεμάρα του άχρωμου πλήθους... 

Κι ονειρεύομαι ακόμα να φιλάω αυτά τα χείλη, ν’ αγκαλιάζω αυτό το θεσπέσιο 

κορμί... Η ανάμνησή της μου φέρνει ταυτόχρονα ηρεμία κι ευτυχία για την 

καταπληκτική νύχτα που πέρασα μαζί της, ανάμεικτη μ’ αγωνία να τη ξανασυναντήσω 

για να δώ τι θα γίνει παραπέρα... 

Δυστυχώς, τίποτα καλό δεν προεικάζεται για το μέλλον. Αν δεν με θέλει, αυτό θα 

‘ναι το πικρό τέλος για όλα. Είναι το ιδανικό κορίτσι. Συναντηθήκαμε στις ιδανικές 

συνθήκες. Ταιριάζουμε απόλυτα στις απόψεις μας για τη ζωή. Και είναι απίστευτα 

όμορφη. Είμαι τρελλός γι αυτήν, πεθαίνω να την αρπάξω και να τη φιλήσω. Αν μ’ 

απορρίψει, δεν μπορώ να φανταστώ πόση θα ‘ναι η απογοήτευσή μου. Δεν μπορώ να 

φανταστώ πως θα ‘ταν ποτέ δυνατό να ενδιαφερθώ για κάποιο άλλο κορίτσι. 

Αλλά, ακόμα κι αν με θέλει, τότε ήρθε στη λάθος στιγμή. Τώρα δεν μπορώ ν’ 

αφιερωθώ σ’ αυτήν. Τώρα πρέπει ν’ αφοσιωθώ στο διάβασμά μου, στη σκληρή 

προετοιμασία μου για τις Εισαγωγικές. Τρία χρόνια προετοιμάζομαι. Σ’ αυτό το κορίτσι 

πρέπει ν’ αφιερώσω τα πάντα, και θα το κάνω. Αν ξεκινήσω μια σχέση μαζί της, τότε θα 

τα παρατήσω όλα, σχολεία, φροντιστήρια, διάβασμα, γονείς, φίλους, και θα υπάρχω για 

κείνη, αποκλειστικά για κείνη! Θα ζω μόνο για να τη βλέπω, μόνο για να μοιράζομαι τη 

ζωή μου μαζί της, και δεν θα με νοιάζει τίποτε άλλο. Αλλιώς δεν θα μπορέσω να ζήσω! 

Πανάθεμα, τη θέλω τόσο πολύ! Αλλά όχι τώρα. Δεν έπρεπε να ‘ρθει τώρα. Έπρεπε να 

‘ρθει αμέσως μετά τις εξετάσεις, όταν θα ‘μαι ελεύθερος να γίνω αυτό που θέλω, να 

γίνουμε παρέα... Όχι τώρα... 

Σάββατο 6 Γενάρη 1979 

Νωρίς τ’ απόγευμα, σ’ ένα ήρεμο δειλινό ανήμερα των Φώτων, ο νεαρός Πέτρος 

είναι στημένος, μ’ ένα κόκκινο τριαντάφυλλο στο χέρι, πάνω στην κουπαστή, στο φαρδύ 

πεζοδρόμιο πάνω απ’ το Ναυτικό Μουσείο, στην Πλατεία Φρεαττύδας στον Πειραιά, 

περιμένοντας... Πλήθη κόσμου κι αυτοκίνητα περνούν αργόσυρτα μπροστά του, 

απολαμβάνοντας την ηρεμία της περαντζάδας που προσελκύει φασαριόζικες παρέες 

νεαρών κι οικογένειες που περπατούν σπρώχνοντας καρότσια με μωρά και μικρά παιδιά 

που τρέχουν τριγύρω, παίζοντας και φωνάζοντας. Στο βάθος, δεκάδες επιβλητικά 

υπερπολυτελή κότερα των Ελλήνων κροίσων είναι αραγμένα το ‘να πλάϊ στ’ άλλο στα 

θολά νερά της φημισμένης μαρίνας, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα 



Πάνος Νομικός  Μοιραία Μάτια Τόμος Ι: Το μυστήριο και το ταξίδι 115 

απαστράπτουσας κομψότητας και γοήτρου, τραβώντας τα ζηλόφθονα βλέμματα των 

κοινών θνητών, που το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να τα θαυμάζουν από μακριά. 

Απόψε όμως, για τον Πέτρο, όλη αυτή η βαβούρα δεν υπάρχει, δεν καταγράφεται 

στο μυαλό του. Είναι απορροφημένος από μία, μοναδική εμμονή. Περιμένει εκείνη! 

Περιμένει, και περιμένει, και περιμένει, για ώρες... Εκείνη έχει έρθει επίσκεψη με τους 

γονείς της στο σπίτι της θείας της, και σκοπεύει να το σκάσει και να ‘ρθει να τον βρεί, 

μόλις βρεί την κατάλληλη ευκαιρία. Τον κάλεσε να ‘ρθει να την περιμένει, όσην ώρα 

μπορεί να χρειαστεί, μέχρι εκείνη να καταφέρει ν’ αποδράσει απ’ τους δικούς της. Ο 

Πέτρος δε δίστασε ούτε στιγμή να κάνει το μακρύ, δίωρο ταξίδι απ’ τους Αμπελοκήπους 

ως τον Πειραιά, παίρνοντας δυό λεωφορεία και τον ηλεκτρικό, μόνο και μόνο για να 

καταφέρει να τη δεί, έστω για λίγη ώρα. Είναι πρόθυμος να περιμένει υπομονετικά ακόμα 

κι ολόκληρη τη νύχτα αν χρειαστεί, στημένος πάνω σε ‘κείνο το κάγκελο. Απόψε είναι το 

πρώτο ραντεβού του με τη Σοφία, την παθιασμένη αγάπη του, έτσι όπως αναπολεί όσα 

γίνανε αναμεταξύ τους τις τελευταίες δυό βδομάδες... 

Αφότου τη γνώρισα, πριν από δυό βδομάδες, η ζωή μου άλλαξε για πάντα. Ζω 

συνέχεια μέσα σ’ ένα όνειρο, έχοντάς τη συνέχεια στη σκέψη μου, κουβεντιάζοντας 

νοερά διαρκώς μαζί της. Η εικόνα του πανέμορφου προσώπου της βρίσκεται συνέχεια 

μπροστά μου. Ποθούσα να χωθώ στη ζεστή αγκαλιά της και να ρουφήξω αυτά τα 

αισθησιακά χείλη... 

Την κάλεσα σ’ άλλο ένα πάρτυ, στου Γκύζη, και δέχτηκε να ‘ρθει με χαρά. 

Χορεύαμε μόνο μαζί, μιλούσαμε μόνοι μας, ξεκομμένοι απ’ τους υπόλοιπους, χαμένοι σ’ 

άλλη μια παθιασμένη συζήτηση για ουτοπικά όνειρα, γεμάτα ποίηση κι ομορφιά... Η 

Σοφία ήταν δοσμένη σ’ εμένα, ήθελε να με μάθει καλά, όσο ήθελα να τη μάθω κι εγώ. 

Ναι βέβαια, ενθουσιάστηκε και πάλι ολοφάνερα απ’ τις κουβέντες και τα οράματά μου, 

αλλά τελικά της άρεσα; Δεν μπόρεσα να συμπεράνω. Απ’ την άλλη, αυτή τη φορά έδειξε 

κι έναν άλλο εαυτό. Δεν είναι τόσο ιδανική. Βασικά, είναι μικρή. Είναι μόνο 

δεκατεσσάρων χρονών, και φαίνεται. Της λείπουν οι εμπειρίες, το βάθος. Προσπαθεί να 

βάλει μια δομή στη σκέψη και στη συμπεριφορά της. Έχει ένα καλό υπόβαθρο. Όμως 

ακόμα το οικοδόμημα είναι ρηχό, λείπει η ζωή από μέσα. Θα χτίσει βέβαια πάνω του 

σιγά – σιγά, μεγαλώνοντας. Άραγε, θα χτίσουμε παρέα; 

Όταν ήρθε η κατάλληλη στιγμή, προς το τέλος του πάρτυ, τρέμοντας, τόλμησα να 

της προτείνω να ξεκινήσουμε μια σχέση. Της παρουσίασα τ’ όνειρό μου, τους δρόμους 

που μπορούμε ν’ ανακαλύψουμε και να διασχίσουμε μαζί, την Ομορφιά και την ουσία 
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του κόσμου. Η Σοφία έδειξε να εκπλήσσεται δυσάρεστα απ’ την απρόσμενη πρότασή 

μου, έμεινε αμίλητη και σκεπτική πολλή ώρα, και τελικά απάντησε ένα θολό «ίσως... θα 

δούμε...” και βλέποντας...  

«Ωραία λοιπόν, ας προσπαθήσουμε και βλέπουμε πως θα πάει...» επέμεινα, και δεν 

έφερε αντίρρηση. Κάπως έτσι “ξεκίνησε”. Τι ακριβώς; Δεν μπορώ να πω ακόμα... 

Μετά από δυόμιση ολόκληρες ώρες, ο Πέτρος βρίσκεται ακόμα καθισμένος πάνω σ’ 

αυτό το κάγκελο στη Φρεαττύδα. Τελικά η Σοφία καταφέρνει επιτέλους να ξεφύγει απ’ το 

συγγενολόϊ, δήθεν για να πάει μια βόλτα με την ξαδέρφη της. Οι γονείς τους απαιτούν να 

επιστρέψουν το πολύ σε δυό ώρες. Τα δυό κορίτσια βγαίνουν παρέα απ’ την πόρτα 

γελώντας, και στην επόμενη γωνία χωρίζουν, πηγαίνουν να βρούν η καθεμιά τ’ αγόρι της. 

Φρέσκια και χαρούμενη, κουκουλωμένη με το μακρύ, μαύρο παλτό της, η Σοφία 

έρχεται να βρεί τον Πέτρο μ’ ένα υπέροχο, πλατύ χαμόγελο, κι η νύχτα λάμπει. Εκείνος 

λιώνει στο αντίκρυσμά της, τα γόνατά του λύνονται κι η καρδιά του σπαρταράει. Τη 

φιλάει απαλά στο μάγουλο, της δίνει ντροπαλά το τριαντάφυλλο που κρατούσε 

υπομονετικά τόσες ώρες στο χέρι του, και την παίρνει διστακτικά απ’ το χέρι για μια 

βόλτα στο μεγάλο μώλο, κάτω απ’ το χειμωνιάτικο φεγγάρι. Εκείνη τον ακολουθεί χαμένη 

στο δικό της συναισθηματικό στροβίλισμα, ένα μείγμα από ευχαρίστηση, ζεστασιά, αλλά 

και τεράστια αβεβαιότητα... 

Η νύχτα είναι γλυκειά, η ήρεμη θάλασσα είναι μια μαγεία... Οι ερωτιάρηδες έφηβοι 

σιγοπερπατούν ήρεμα, χέρι – χέρι στο μεγάλο μώλο, θαυμάζοντας τα τεράστια σούπερ 

γιώτ, και κουβεντιάζοντας ακατάπαυστα για το συναρπαστικό ταξίδι της ζωής που 

απλώνεται δελεαστικό μπροστά τους, σαν μια τεράστια, ανεξερεύνητη πεδιάδα, γεμάτη με 

χρώματα, ευχαρίστηση, υπόσχεση κι ελπίδα. Ο Πέτρος ξεπερνάει τη ντροπαλότητά του 

και ξεχύνεται σ’ ένα φρενήρη ποιητικό μονόλογο, γεμάτο πάθος κι αισθησιασμό, 

καταπλήσσοντας τη Σοφία και παρασύροντάς τη στην παραμυθένια ονειροχώρα του. 

Απολαμβάνει ολόκαρδα κάθε συνεύρεση μ’ αυτό το συναρπαστικό αγόρι, που ξέρει πως 

να πυροδοτεί τις αισθήσεις της, όμως βαθιά μέσα της κάτι την κρατάει, κάτι δεν ταιριάζει 

ακόμα καλά. 

Στην άκρη του μώλου, κάτω απ’ το φάρο, ο Πέτρος τη σπρώχνει απαλά πάνω στον 

τοίχο, τη σκεπάζει με το κορμί του και την αγκαλιάζει ψάχνοντας τα χείλια της, τρέμοντας 

μ’ ένα μείγμα ντροπής κι έξαψης. Νιώθει κι εκείνη την ίδια ντροπή και την ίδια έξαψη, κι 

εκείνο το κάτι μέσα της ξαφνικά θεριεύει και τη γεμίζει πανικό. Όχι, η δεκατετράχρονη 

παρθένα δεν είναι ακόμα έτοιμη! «Μπορούμε να γυρίσουμε; Άρχισα να κρυώνω...» του 

λέει, ξεφεύγοντας απ’ τ’ αγκάλιασμά του. Ο Πέτρος υποχωρεί, μισο-απογοητευμένος και 

μισο-ανακουφισμένος. Ο δεκαοχτάχρονος, που ‘ναι κι αυτός ακόμα παρθένος, δεν έχει 

μάθει ακόμα την τέχνη του να χειρίζεται με μαεστρία μια αναποφάσιστη μορφονιά, και 
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ταλαντεύεται ανάμεσα στο πάθος του να την κατακτήσει, και στην αντίρροπη, παιδιάστικη 

ροπή του να της γυρίσει την πλάτη και να το βάλει στα πόδια. Όχι ακόμα... 

Περπατούν σιωπηλά προς τα πίσω, ακόμα πιασμένοι χέρι – χέρι, παίρνοντας 

κουράγιο ο ένας απ’ τον άλλο, συνεπαρμένοι, γεμάτοι προσδοκία, αλλά κι αμφιβολία, 

ταλαντευόμενοι... Κι οι δύο επιθυμούν, αλλά κι οι δύο διστάζουν, δειλιάζουν. 

Επιστρέφουν στην πλατειούλα έξω απ’ το μουσείο, και κάθονται αγκαλιασμένοι πάνω στο 

γρασίδι, στη βάση του μνημείου του Υποβρυχίου Παπανικολής. Αυτό το φημισμένο, 

κατάμαυρο πολεμικό κατάλοιπο, έχει γίνει μια ερωτική φωλιά για τα παράνομα 

ζευγαράκια απ’ τις Πειραϊκές γειτονιές. 

«Μπορώ να ξαπλώσω πάνω στα πόδια σου;» ο Πέτρος ζητάει δειλά την άδειά της. 

Εκείνη δεν του αρνείται. Ξαπλώνει με την πλάτη του στο γρασίδι, κι ακουμπάει απαλά το 

κεφάλι του στο μπούτι της. Απλώνει το βλέμμα του στο νυχτερινό ουρανό, πάνω απ’ το 

πανέμορφο κεφάλι της, με τα αισθησιακά χείλη που δεν του επιτρέπεται ακόμα ν’ αγγίξει. 

Εκείνη, δειλά, αρχίζει να χαϊδεύει τα κοντά μαλλιά του, πάντοτε με δισταγμό... 

«Αστείο δεν είναι; Αν το καλοσκεφτείς... Αυτοί οι σκοτεινοί, σιδερένιοι θάλαμοι 

αυτής της πολεμικής μηχανής, κάποτε αντιλαλούσαν απ’ τις φωνές των ναυτών που 

τορπίλισαν δεκάδες Γερμανικά κι Ιταλικά καράβια, πνίγοντας εκατοντάδες ναύτες και 

στρατιώτες του εχθρού. Τώρα, αντιλαλούν απ’ τα βογγητά των εραστών που χώνονται 

εδώ μέσα...» ο Πέτρος ηρεμεί, και ξαναπιάνει το νήμα των αγαπημένων του ιστοριών, για 

τον πόλεμο, την ειρήνη, το θάνατο, τη ζωή, την αγάπη... Α, η Σοφία απολαμβάνει τόσο 

πολύ να τον αφήνει ν’ απλώνει τα όνειρά της μακριά μπροστά... Κάτι την ελκύει σ’ αυτό 

το παράξενο αγόρι με τις μεγαλόσχημες ιδέες, αλλά τι ακριβώς είναι; Δεν μπορεί ακόμα 

να ξεκαθαρίσει μέσα της... 

Σε λίγο, καθώς είναι ακόμα απορροφημένοι στο παθιασμένο ονειροπώλημά τους, 

αλλάζουν θέσεις. Ο Πέτρος ανακάθεται, ενώ η Σοφία ξαπλώνει ανάσκελα κι ακουμπάει με 

τη σειρά της το κεφάλι της στα πόδια του. Αυτή η βολική στάση την ηρεμεί. Κλείνει τα 

μάτια της κι αφήνεται να παρασυρθεί απ’ τη γλύκα και τη ζεστασιά της στιγμής, καθώς ο 

Πέτρος χαϊδεύει απαλά με τα δάχτυλά του το μέτωπό της, και τα φέρνει ανάμεσα στα 

πλούσια, μακριά μαλλιά της. Εκείνη παραδίνεται στ’ ακαταμάχητα χάδια του, ηδονισμένη 

σα γάτα. 

Σιγοπλέκω τα μαλλιά της με τα δάχτυλά μου κι αρχίζω να τρίβω το ευαίσθητο 

σημείο πίσω απ’ τ’ αφτιά της. Ξέρω πως στέλνω γαργαλιστικά κύματα στη 

ραχοκοκκαλιά της, κι απολαμβάνω να την κοιτάω καθώς ανάβει όλο και περισσότερο. 

Καθώς η ανάσα της βαραίνει, ενστικτωδώς τεντώνει το κορμί της προς τα μπρος, 

επιτρέποντάς μου να δώ στα πεταχτά το μεγάλο στήθος της μέσα απ’ το πουκάμισό της. 
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Ω Θεέ μου, τι καταπληκτικό θέαμα! Δεν μπορώ να κρατηθώ άλλο! Αρπάζω το κεφάλι 

της και σφραγίζω αυτά τα φοβερά, προκλητικά χείλη μ’ ένα καυτό, παθιάρικο φιλί. 

Η Σοφία τινάζεται έκπληκτη και πανικόβλητη έξω απ’ τ’ όνειρό της. Όχι, δεν μπορεί 

να υπομείνει την ενοχλητική, πιεστική γλώσσα του στα χείλια της, όχι, δεν μπορεί να το 

κάνει αυτό! Το θηρίο μέσα της ξυπνά και βρυχάται αγριεμένο, παλεύοντας να 

δραπετεύσει. Σπρώχνει τα χείλια του μακριά και στρέφει το κεφάλι στο πλάϊ, 

ντροπιασμένη και σοκαρισμένη. «Συγγνώμη! Δεν μπορώ να το κάνω αυτό... Με 

συγχωρείς...» σχεδόν κλαίει. 

Ω Θεέ μου, τι έγινε; Τι να κάνω τώρα; Καθώς την κρατάω ακόμα σφιχτά μεσ’ τα 

χέρια μου, με το κεφάλι της πάνω στο πόδι μου, τρελλαίνομαι απ’ την επιθυμία να 

ξαναφιλήσω αυτά τα παθιάρικα χείλια, έτσι όπως είναι ακόμα τόσο κοντά στα δικά 

μου... Ίσως την πείσω ν’ αλλάξει γνώμη αν ξαναδοκιμάσω άλλο ένα φιλί. Ωχ, αυτά τα 

στήθη κάτω απ’ το πουκάμισό της, με διεγείρουν τόσο πολύ... Ψάχνω ξανά για το 

βλέμμα της, να καταλάβω τη διάθεσή της. Αποτυγχάνω. Κοιτάει μακριά, 

σιγοκλαίγοντας. Θεέ μου, τι να κάνω; Να σταματήσω; Δεν αντέχω να τη βλέπω να 

κλαίει. Πανάθεμα, τι χάλι! Μαύρο χάλι! Όλα χάθηκαν, χάθηκαν για πάντα... Έφυγε! 

Δεν με θέλει... Όλα τα όνειρα, όλες οι προσδοκίες, χάθηκαν! Κατάρα! 

Συντετριμμένος απ’ την απόρριψή της, ο Πέτρος μουρμουρίζει μια συγγνώμη. Δεν 

υπάρχει τίποτα άλλο να πουν ή να κάνουν μετά απ’ αυτό το φιάσκο. Σηκώνονται και 

φεύγουν σιωπηλά, χαμένοι στις αγωνίες τους. Ο Πέτρος μόλις τα ‘χασε όλα, την αγάπη 

του, τα όνειρά του, τη ζωή του... Είναι τσακισμένος. Η Σοφία δεν μπορεί ακόμα ν’ 

αποφασίσει τι ακριβώς θέλει. Μόλις συνειδητοποίησε πως δε μπορεί να ξεκινήσει μια 

ερωτική σχέση μαζί του. Δεν την ελκύει ο Πέτρος, ή ίσως δεν είναι ακόμα έτοιμη, ή και τα 

δύο... Αλλά, απ’ την άλλη, δεν θέλει και να τον χάσει τελείως. «Λυπάμαι πολύ... Δε θέλω 

να σε χάσω. Μπορούμε να μείνουμε φίλοι; Μ’ αρέσει η παρέα σου, τα ιδανικά σου... Με 

συναρπάζεις. Μπορούμε να συνεχίσουμε να βλεπόμαστε, φιλικά;» 

«Ίσως και να μπορούσαμε...» απαντά ο Πέτρος, απογοητευμένος. Τι άλλο να κάνει; 

Τη φιλά στο μάγουλο για καληνύχτα, και ξεκινά για το μακρύ ταξίδι της επιστροφής στους 

Αμπελοκήπους, καταστεναχωρημένος. 

Τουλάχιστον κατάφερα κι έκλεψα ένα φιλί. Ένα φανταστικό φιλί, απ’ τις 

χειλάρες της... 

Τετάρτη 25 Ιούλη 1979 

Έχει μείνει μόνον ένας μήνας πριν απ’ το τέλος, πριν τις εξετάσεις. Τρία χρόνια 

διάβασμα, προσπάθεια και προσμονή για τις Εισαγωγικές, ξενύχτια, βιβλία, σημειώσεις, 
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ασκήσεις, κι άλλες ασκήσεις, ατέλειωτες ασκήσεις, βασανιστικές ασκήσεις, αγωνίες, 

εξετάσεις στο σχολείο και στο φροντιστήριο, προετοιμασίες, συμβουλές, ανησυχίες, 

αδυναμίες, επαναλήψεις, θέματα sos, βάσεις, σχολές, άγχος, όσο πλησιάζει ο καιρός, 

τόσο μεγαλώνει το άγχος, κι όνειρα. Όνειρα για το “μετά”, όταν ο Πέτρος κι οι 

συμμαθητές του θα ‘χουν τελειώσει πια, όταν θα μπορέσουν επιτέλους να ζήσουν. 

Μαύρο καλοκαίρι... Κάθε πρωΐ ο Πέτρος πηγαίνει στο φροντιστήριο, κι όλη την 

υπόλοιπη μέρα χώνεται στο διάβασμα και μόνο διάβασμα, ως αργά το βράδυ, κάθε βράδυ. 

Μόνη συντροφιά του είναι το Δεύτερο Πρόγραμμα στο ραδιόφωνο. 

Ο σύντομος έρωτάς του για την Σοφία σιγά – σιγά ξεθύμανε, έσβησε. Μετά την 

αποτυχημένη συνεύρεσή τους στον Παπανικολή, συνέχισαν να συναντιόνται αραιά και 

που σαν φίλοι, πότε στο δρόμο τα πρωϊνά πηγαίνοντας στο σχολείο ή στο φροντιστήριο, 

πότε για βολτούλες και χαλαρές κουβεντούλες, ώσπου σιγά – σιγά ξέκοψαν. 

Η Σοφία δεν μπορεί να με καταλάβει. Συναρπάζεται απ’ τις απόψεις μου, αλλά 

δεν μπορεί να τις κατανοήσει. Δεν μπορεί να συναισθανθεί την Ομορφιά... Δεν μπορεί να 

γίνει η αληθινή σύντροφός μου στη ζωή. Όχι ακόμα. Ίσως είναι ακόμα μικρή... Έτσι 

λύθηκε και το δίλημά μου. Έμεινα απερίσπαστος ν’ αφιερωθώ στο διάβασμά μου. 

Στο φροντιστήριο, ο Πέτρος έχει γνωρίσει την Ελένη, μια φίλη της Δήμητρας απ’ το 

Λύκειο της Κηφισιάς. Αυτή η κοπέλλα έχει κάτι το ανεξερεύνητα διορατικό, αλλά 

ταυτόχρονα ανήσυχο έως και προβληματικό στη στάση της, στο βλέμμα και στα λόγια 

της. Γράφει κάτι φανταστικές εκθέσεις σαν ποιήματα, αλλά απ’ την άλλη, μερικές φορές 

το μυαλό της πεταρίζει μακριά. Κάτι του κέντρισε το ενδιαφέρον, αλλά όχι ερωτικά. Η 

Ελένη δεν έχει εκείνη την απαστράπτουσα ομορφιά της Σοφίας, κι ο Πέτρος δεν μπορεί 

ακόμα να ξεχάσει εκείνο τ’ αγγελικό προσωπάκι και τα σαρκώδη χείλη, που κατάφερε να 

δοκιμάσει μόνο μια φορά... 

Όμως, απ’ την άλλη η Ελένη είναι πιο διαβασμένη, πιο προβληματισμένη και πιο 

ώριμη απ’ την Σοφία. Έχει μια συνοχή στις ιδέες της και στο λόγο της. Μιλάει 

ολοκληρωμένα από κάθε άποψη δομής του λόγου, χωρίς καμμία προετοιμασία, έτσι πάνω 

στην απλή συζήτηση, σα ν’ απαγγέλει κάποια έκθεση ή κάποια διατριβή. Πρέπει να ‘χει 

ένα πολύ καλό υπόβαθρο. Κρίμα που δεν είναι τόσο εντυπωσιακά όμορφη όσο ήταν η 

Σοφία. Ίσως όμως έτσι να ‘ναι καλύτερα. Ο Πέτρος δεν θέλει να μπαίνει σ’ ερωτικούς 

πειρασμούς τέτοιες ακατάλληλες εποχές. Κι εξάλλου, η Ελένη δεν είναι ελεύθερη, έχει 

ένα πολύχρονο δεσμό. 

Σιγά – σιγά, με τις κουβέντες τους στα διαλείμματα στο φροντιστήριο, ο Πέτρος κι η 

Ελένη έχουν χτίσει μια ζεστή επαφή κι έχουν γίνει καλοί φίλοι. Τα κουβεντιάζουν και τ’ 

αναλύουν όλα, και τα προσωπικά τους και τα κοινωνικοπολιτικά και τις αναζητήσεις τους 

για την ουσία της ζωής. Οι κουβέντες τους είναι ένα ευχάριστο διάλειμμα στο καθημερινό 

ντράβαλο τ’ ατέλειωτου διαβάσματος. Ξεθολώνει το μυαλό τους, κι ανοίγεται σ’ άλλους 
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ορίζοντες. Συμπαθούν ο ένας τον άλλο, απολαμβάνοντας τη γερή κι ευχάριστη φιλία 

τους. Στην ίδια ηλικία των δεκαοκτώ, η Ελένη είναι μια πολύ πιο ώριμη και δομημένη 

προσωπικότητα απ’ τη μικρούλα Σοφία. 

Σήμερα, έχουν κατέβει με τον Ηλεκτρικό για μια βολτούλα στο Θησείο, μετά το 

μάθημα. Είναι ένα καυτό, Ιουλιάτικο μεσημέρι, μ’ αφόρητη ζέστη. Μπαίνουν στην Αρχαία 

Αγορά μαζί με τους τουρίστες και κάθονται αγκαλιασμένοι φιλικά σ’ ένα βραχάκι, κάτω 

από ένα πυκνό πεύκο. Γύρω τους δέντρα, τζιτζίκια κι ησυχία κάτω απ’ τα μάρμαρα, τους 

γαληνεύουν μέσα σ’ αυτή την όαση δροσιάς. Η επιβλητική σιλουέττα της Ακρόπολης από 

πάνω τους, και τ’ αρχαία μάρμαρα που ‘ναι σκορπισμένα τριγύρω, τους συνδέουν 

κατευθείαν με την εντυπωσιακή κληρονομιά αυτής της χώρας. 

«Εδώ γύρω μας ήταν κάποτε το νευραλγικό κέντρο του κόσμου...» αρχίζει να 

εξιστορεί η Ελένη, ανασκαλεύοντας τις πλούσιες γνώσεις της για την Αθηναϊκή 

Δημοκρατία. Λατρεύει τη λαμπρή δόξα της αρχαιότητας, και λυπάται για την κατάντια της 

νεότερης Ελλάδας. «Ό,τι γινόταν σε παγκόσμιο επίπεδο, εξαρτιόταν απ’ τις εξελίξεις σ’ 

αυτόν ακριβώς το χώρο, στην Εκκλησία του Δήμου, που συνερχόταν εδώ ακριβώς στην 

Αγορά, και στην πλούσια ζύμωση των ιδεών που γινόταν κατά τις συζητήσεις των 

διανοουμένων της. Εδώ γεννήθηκε η ουσία του δυτικού πολιτισμού. Εδώ μεγαλούργησε ο 

Σωκράτης, που θεμελίωσε την Ηθική, που μαθητής του ήταν ο Πλάτωνας, που θεμελίωσε 

τη Φιλοσοφία, του οποίου μαθητής ήταν ο Αριστοτέλης, ο οποίος θεμελίωσε τη Λογική και 

την Επιστήμη, ο οποίος δίδαξε το Μεγαλέξανδρο, που πήγε μόνος του και κατέκτησε 

ολόκληρη την Ασία. Η αλληλουχία των πνευματικών επιτευγμάτων αυτών των διαδοχικών 

τιτάνων είναι απαράμιλλη στην παγκόσμια ιστορία.» 

Ο Πέτρος έχει συνεπαρθεί με τον πλούτο και το βάθος των γνώσεών της. «Τότε 

γιατί διάλεξες τη Θετική κατεύθυνση; Εσύ θα μπορούσες να γίνεις μια πολύ καλή 

φιλόλογος» τη ρωτάει γοητευμένος. 

«Λατρεύω τη Φυσική. Θέλω να γίνω ερευνήτρια για να μελετήσω τα μυστήρια. Δεν 

θέλω να χαθώ σαν καθηγήτρια Γυμνασίου, θαμμένη σε κάποια Ελληνική επαρχία, ζώντας 

μια μίζερη, αδιάφορη ζωή, με μόνο σκοπό να βγώ στη σύνταξη, όπως ονειρεύονται όλοι 

γύρω μας σήμερα...» η Ελένη συνεχίζει ν’ αγορεύει για την αθλιότητα της σημερινής 

Ελληνικής κοινωνίας που, σ’ αντίθεση με την άνθιση του πνεύματος των αρχαίων 

χρόνων, σήμερα καταπνίγει κάθε δημιουργική διάθεση. Κατακεραυνώνει τη νοοτροπία 

των μικροαστών, που το μόνο που ονειρεύονται είναι μια αργόμισθη θεσούλα στο 

δημόσιο, για να ζήσουν μιαν ανιαρή ζωή, χωρίς καμμία διάθεση για βελτίωση, πετώντας 

στα σκουπίδια οποιεσδήποτε ευκαιρίες να κάνουν κάτι περισσότερο απ’ το να 

αποχαυνώνονται στην τηλεόραση και να μεγαλώνουν παιδιά. Και συνεχίζει 

κατακεραυνώνοντας και την άρχουσα τάξη, που απομυζά τον πλούτο της χώρας κι 

αποχαυνώνει τον κοσμάκη μπροστά στην τηλεόραση, με την ασύστολη κυβερνητική 

προπαγάνδα, με τη “δήθεν δημοκρατία”, που στην ουσία δεν είναι τίποτα περισσότερο απ’ 
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την πολιτική έκφραση της πλουτοκρατίας, μέσα απ’ όλων των ειδών τους κομματικούς 

σχηματισμούς που χαλιναγωγούν και βάζουν φίμωτρο στην ελεύθερη έκφραση και στη 

δημιουργική φαντασία του καθενός μας. «Αλλά ευτυχώς, υπάρχουν και τρόποι 

αντίστασης και διαφυγής...» αναθαρρεί επιτέλους, και ξαναχαμογελά. 

«Υπάρχουν; Που;» ο Πέτρος δυσπιστεί. 

«Βεβαίως υπάρχουν! Υπάρχουν άνθρωποι που αντιστέκονται, που προσπαθούν ν’ 

αποτινάξουν την καταπίεση. Υπάρχουν ομάδες και κοινόβια που προσπαθούν να ζήσουν 

μια διαφορετική ζωή, μια πλούσια ζωή. Δεν αποδέχονται τις κατευθύνσεις που επιβάλει η 

καταπιεστική κι ισοπεδωτική κουλτούρα της άρχουσας τάξης.» Η Ελένη συχνάζει στα 

Εξάρχεια και συμμετέχει σε πολλές αυτοοργανωμένες ομάδες αντίστασης στην κρατική 

εξουσία και «...δημιουργικής παρέμβασης στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Θέλεις να ‘ρθεις μαζί 

μας;» καταλήγει χαμογελώντας του. 

«Δεν ξέρω... Αυτά είναι πολιτική, δεν είναι;» ο Πέτρος είναι ακόμα διστακτικός. 

«Μα φυσικά! Τα πάντα είναι πολιτική, η καθημερινή ζωή είναι πολιτική, ο πολιτισμός 

είναι πολιτική! Ποιό είναι το πρόβλημα; Αλλά αυτό όλο, δεν αφορά μόνο την πολιτική. 

Αφορά την ίδια τη ζωή, μια πιο πλούσια ζωή!» 

Ο Πέτρος είχε και στο σχολείο δυό συμμαθητές, οι οποίοι υποστήριζαν πως είναι 

αναρχικοί, είχαν μελετήσει το Μπακούνιν, και καβγάδιζαν συνέχεια με τους κομμουνιστές 

σ’ ατέλειωτες συζητήσεις, διαφωνώντας για το ποιά είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος 

ανατροπής του κατεστημένου, και για το εάν η μαρξιστικά ορισμένη αταξική κοινωνία, ή η 

επιδίωξη της άμεσης καταστροφής κάθε κρατικής υπόστασης, είναι ο πιο αποτελεσματικός 

δρόμος περάσματος σε μιαν ουτοπική κοινωνική οργάνωση. Τον Πέτρο τον ενδιαφέρει η 

πολιτική, αλλά ακόμα περισσότερο τον ενδιαφέρει η ζωή. «Έχω τις δικές μου προσδοκίες 

σχετικά με τη ζωή...» της απαντά διστακτικά. 

«Α, μάλιστα... Και με τι μοιάζουν;» η Ελένη επιμένει, μ’ ελαφρύ ειρωνικό τόνο. 

«Ψάχνω για τις μικρές, καθημερινές απολαύσεις. Κοίτα τριγύρω... το τιτίβισμα των 

πουλιών, η δροσιά αυτής της σκιάς, η ωραία παρέα σου... Και ψάχνω βέβαια και για τα 

πιο μεγάλα δώρα της ζωής, τις πλούσιες εμπειρίες, την επιθυμία, το πάθος, τον έρωτα...» 

«Ω, είσαι τόσο αθεράπευτα ρομαντικός!» η Ελένη γελάει καλοδιάθετα. «Αλήθεια, 

είσαι μήπως ερωτευμένος;» 

«Δεν ξέρω...» ο Πέτρος αναστενάζει. 

«Έλα τώρα, μη με κοροϊδεύεις...» η Ελένη τον σκουντάει στο πλευρό, γελώντας. 

Ο Πέτρος, γελώντας επίσης, της διηγείται την ανολοκλήρωτη κι ασταθή πρόσφατη 

ιστορία του με τη Σοφία. 

«Ε λοιπόν φίλε μου, ίσως να ‘ναι πολύ μικρή για σένα. Ξεπέρασέ τη...» 

Ο Πέτρος την κοιτάει ερωτηματικά. Μήπως η Ελένη ασυνείδητα προσπαθεί να τον 

απομακρύνει απ’ τη Σοφία; Γιατί; «Ίσως, ποιός ξέρει... Κι εσύ; Πως είσαι με τα ερωτικά 

σου;» αντιστρέφει την ερώτηση. 
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Η Ελένη γνώρισε το Νίκο το Βιράλη στα δεκαπέντε της, στο σχολείο τους στην 

Κηφισιά, και τον ερωτεύτηκε με την πρώτη ματιά. Τριτοετής στη Νομική τώρα πια, ψηλός, 

μελαχροινός και πολύ ωραίος, ο Νίκος είναι ηγετική φυσιογνωμία στα κοινόβια και στο 

αντιεξουσιαστικό κίνημα, κι έχει έναν αέρα και μια προσωπικότητα που τη συγκινεί 

αφάνταστα. Είναι μαζί του εδώ και τρία χρόνια. 

«Τι τυχερή που είσαι... Συγχαρτήρια! Μακάρι να γνώριζα κι εγώ έναν τέτοιο 

έρωτα... Είναι κι αυτός το ίδιο ερωτευμένος με σένα;» ρωτάει ο Πέτρος καλοκάγαθα. 

Είναι μια πολύ κακή ερώτηση. Η Ελένη ρίχνει κάτω το βλέμμα της, κομπιάζει, και 

δεν ξέρει πως ν’ απαντήσει. «Ίσως όχι... Ισχυρίζεται... πως η μονογαμία είναι ένα 

κατακριτέο κατάλοιπο της αστικής νοοτροπίας.» 

«Τι πράγμα; Τι βλακείες! Πως μπορεί η αγάπη να ‘ναι “αστική”; Αυτό είναι ηλίθιο!» 

«Μου λέει πως μ’ αγαπάει...» η Ελένη προσπαθεί να υπερασπιστεί τη σχέση της. 

«Και λέει το ίδιο και σ’ άλλες γυναίκες επίσης!» ο Πέτρος επιμένει. 

«Ναί, υποθέτω... Έχουν υπάρξει κι άλλες, μερικές φορές... Αλλά πάντα ξαναγυρνάει 

σ’ εμένα!» μουρμουρίζει η Ελένη, καθώς δάκρυα αρχίζουν να κυλούν στα μάγουλά της. 

«Ω, έλα τώρα...» ο Πέτρος την αγκαλιάζει στοργικά. «Γιατί τ’ ανέχεσαι αυτό;» 

«Τι μπορώ να κάνω; Τον αγαπάω! Δεν μπορώ να ζήσω μακριά του... Δοκίμασα 

πολλές φορές να τον χωρίσω, αλλά πάντοτε αποτύγχανα... Πάντα ξαναγυρνάω σ’ εκείνον 

κι εγώ...» η Ελένη χώνεται περισσότερο στην αγκαλιά του. 

«Έλα τώρα καλή μου... Είσαι τόσο δυνατή γυναίκα, έχεις μια τέτοια συγκροτημένη 

προσωπικότητα! Πίστεψε στον εαυτό σου! Πως γίνεται να μη μπορείς ν’ απαλλαγείς απ’ 

αυτή την αρρώστια;» 

«Μόλις μου ‘πες πως πιστεύεις στον έρωτα. Λοιπόν, είμαι ερωτευμένη! Αυτό είναι!» 

«Έρωτας είναι όταν ένας άντρας και μια γυναίκα αγαπούν πραγματικά ο ένας τον 

άλλο. Αυτό είναι έρωτας» ο Πέτρος επιμένει. 

«Αυτά είναι ρομαντικές ηλιθιότητες! Ο έρωτας είναι πόθος, αίμα, δάκρυα και πάθος, 

κι όταν είναι αληθινός, τότε είναι ανεξέλεγκτος. Ζείς κάθε μέρα πότε στον παράδεισο και 

πότε στην κόλαση αλλά, μα το Θεό, ζείς!» η Ελένη εκρήγνυται, καθώς τα μάτια της 

ακτινοβολούν το δυνατό συναίσθημα και τ’ ανυπόφορο βάσανό της. 

Ο Πέτρος σιωπά, κατάπληκτος. Η Ελένη σκουπίζει τα δάκρυά της. 

«Γιατί δεν τον πληρώνεις με το ίδιο νόμισμα;» ο Πέτρος σπάει τη σιωπή. 

«Δηλαδή;» η Ελένη τον κοιτάει έκπληκτη, καθώς προσπαθεί να ηρεμήσει. 

«Να πας με άλλους άντρες...» 

Η Ελένη τον κοιτά διερευνητικά. Μήπως ο Πέτρος προσπαθεί να την απομακρύνει 

απ’ το Νίκο; Ποιό είναι το κίνητρό του; «Νομίζεις πως το να κοιμηθώ με τον πρώτο 

τυχόντα είναι κάτι απλό; Μοιάζω με πουτάνα;» υπερασπίζεται τον ευάλωτο εαυτό της από 

ακόμα έναν παρεισφητικό αρσενικό. 
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«Όχι καλή μου, μην με παρεξηγείς έτσι... Εάν εκείνος παίζει μαζί σου μ’ αυτό τον 

αιχρό τρόπο, τότε έχεις κι εσύ το δικαίωμα να κοιτάξεις μπροστά, για το δικό σου καλό. 

Υπάρχουν κι άλλοι αξιόλογοι άντρες τριγύρω, δεν υπάρχουν; Απλά, διάλεξε οποιονδήποτε 

αξίζει να του δώσεις την προσοχή σου, και προχώρα τη ζωή σου. Αυτός είναι ο μόνος 

τρόπος για να ξεφύγεις απ’ αυτό το βάλτωμα.» 

«Ναί, υπάρχουν κι άλλοι ωραίοι άντρες τριγύρω, αλλά προς το παρόν κανένας δεν 

μ’ ελκύει. Είμαι πια μια μεγάλη γυναίκα, και μ’ αρέσει ν’ ακολουθώ τις δικές μου επιλογές. 

Απολαμβάνω κι υποφέρω ζώντας αυτή τη σχέση, που ‘ναι το πιο συναρπαστικό κομμάτι 

της ζωής μου μέχρι τώρα. Αυτή είναι η απόφασή μου. Μπορούμε τώρα να πηγαίνουμε 

σιγά – σιγά; Αρχίζω να κουράζομαι κι έχω τόνους διάβασμα...» 

Παρασκευή 5 Οκτώβρη 1979 

Ένα ζεστό, γλυκό απόγευμα στο τέλος του καλοκαιριού, ένα αμάξι γεμάτο με πέντε 

χαρούμενα νέα παιδιά κυλάει ήρεμα στον κάμπο των Μεγάρων, με τ’ αμέτρητα κοτέτσια. 

Το εξοχικό τοπίο ηρεμεί και χαλαρώνει την παρέα. Ο Πέτρος, ο Γιώργος με τη Δήμητρα 

και την Ελένη, αποφάσισαν στα ξαφνικά να γιορτάσουν τα σημερινά γενέθλια του Πέτρου 

με μια εκδρομούλα-έκπληξη στο εξοχικό της Σύλβιας στ’ Αλεποχώρι, η οποία είναι φίλη 

και δυό χρόνια μεγαλύτερή τους, φοιτήτρια στη Νομική. Κάλεσαν φίλους και 

συμφοιτητές, τους πήρε η Σύλβια στ’ αμάξι της, και ξεκίνησαν. Τα παιδιά επιτέλους 

τέλειωσαν τις αγχωτικές Εισαγωγικές εξετάσεις πριν από δυό βδομάδες και, περιμένοντας 

μ’ αγωνία τ’ αποτελέσματα, προσπαθούν να προσαρμοστούν σε μια ζωή χωρίς πια 

διάβασμα, χωρίς άλλες υποχρεώσεις, και μ’ ατέλειωτο ελεύθερο χρόνο. Χαίρονται με την 

ψυχή τους την απόδραση στην εξοχή και την ανεμελιά, τραγουδώντας απ’ τ’ ανοιχτά 

παράθυρα στο δρόμο που φιδοσέρνεται ανάμεσα στο πευκοδάσος. Δηλαδή όχι όλοι. Η 

Ελένη κάθεται συνοφρυωμένη στη γωνιά του αμαξιού και προσπαθεί να συγκρατήσει τη 

στεναχώρια της. Οι τέσσερεις φίλοι της κάνουν το παν για να της φτιάξουν το κέφι. 

Μόλις σήμερα το πρωΐ, η Σύλβια την ενημέρωσε πως ο Βιράλης εμφανίζεται 

τελευταία στη Νομική με μια ψηλή, ξανθειά γκόμενα, που την κυκλοφορεί στη σχολή και 

στα μπαράκια στα Εξάρχεια. Ακόμα χειρότερα, όταν η Σύλβια του ‘κανε παρατήρηση 

ζητώντας του εξηγήσεις για λογαριασμό της Ελένης, εκείνος την απόδιωξε σκαιά, 

μιλώντας περιφρονητικά κι υβριστικά για το άτυχο, ερωτευμένο κορίτσι. Μόλις έμαθε τα 

κακά μαντάτα η Ελένη, βυθίστηκε σε μελαγχολία. Οι φίλοι της, αποφάσισαν αμέσως να 

οργανώσουν αυτό το ξαφνικό πάρτυ, υποτίθεται με την ευκαιρία των γενεθλίων του 

Πέτρου, για να της φτιάξουν το κέφι, να την κάνουν να διασκεδάσει λίγο, μήπως και 

καταφέρει να ξεχάσει αυτόν τον μπαμπέση. 

Όλοι στην παρέα αντιπαθούν το Νίκο για την επιδειξιομανία και τον άστατο 

χαρακτήρα του. Δεν μπορούν να καταλάβουν πως υπάρχουν τόσα χαζοκόριτσα που 

παγιδεύονται απ’ την κούφια γοητεία και το ναρκισσισμό του, τον βλέπουν σα Θεό, και 

δεν καταλαβαίνουν πόσο έξυπνα τις κοροϊδεύει με βλακώδεις κοσμοθεωρίες, που μόνο 
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σκοπό έχουν να πουλάει μούρη και φούμαρα, να τις ρίχνει στο κρεβάτι, και μετά να τις 

παρατάει. Κι ακόμα περισσότερο απορούν που η Ελένη, μια κοπέλλα με τόσο δυνατή 

προσωπικότητα, μόρφωση και συγκρότηση, έχει πέσει στην ίδια παγίδα και βαυκαλίζεται, 

και δεν μπορεί να ξεφύγει απ’ την επιρροή του. 

Το εξοχικό της Σύλβιας στ’ Αλεποχώρι δεν είναι ιδιαίτερα όμορφο, αλλά έχει πολλά 

δωμάτια κι υπέροχη θέα στον Κορινθιακό. Θαυμάζουν, πίνοντας το φραπεδάκι τους, το 

πανέμορφο θέαμα του ήλιου που γέρνει πορφυρός σαν πορτοκάλι στον ορίζοντα, κάπου 

πίσω απ’ την Πάτρα, καλεί η Σύλβια τους γνωστούς της απ’ τα γύρω εξοχικά, έρχονται κι 

οι συμφοιτητές της απ’ την Αθήνα με τις μοτοσυκλέττες, τις κιθάρες και τις κοπέλλες 

τους, κι ετοιμάζουν ένα ωραίο, ξαφνικό ρέϊβ πάρτυ. Τρέχουν ν’ αγοράσουν μπύρες και 

λουκάνικα και τέτοια. 

Η Ελένη είναι πολύ στεναχωρημένη, αλλά ψύχραιμη. Δεν αντέχει τον κόσμο και τη 

βαβούρα. Θέλει να γαληνέψει κοντά στη θάλασσα. Παρέα με τον Πέτρο, αφήνουν το 

πάρτυ και την τρέλλα του και κατεβαίνουν αγκαλίτσα στην παραλία. 

Νύχτα, ησυχία, γαλήνη, θάλασσα... Ξαπλώνω πάνω στα βότσαλα κι απλώνω το 

βλέμμα μου ψηλά. Εκείνη ξαπλώνει πάνω στην κοιλιά μου κι αρχίζει να μιλάει, να λέει 

και να λέει και να λέει, για τη ζωή της, για τις αγωνίες της, για το ψάξιμό της, για τον 

έρωτά της, για τις απογοητεύσεις της, για την κοινωνία και τις δεσμεύσεις και τα 

συστήματα και τα καλούπια και τις προκαταλήψεις και τις εξαρτήσεις, ξεσπάει όσα 

βράζουν μέσα της σ’ έναν ηφαιστειώδη, ποιητικό μονόλογο μιας βαριά πληγωμένης, 

αγνής ψυχής, που παλεύει να πιστέψει αλλά συνέχεια προδίδεται. Την ακούω 

αμίλητος, και ταξιδεύω μαζί της κοιτώντας τ’ άστρα. Την αφήνω να οδηγάει τη σκέψη 

μου πετώντας παρέα από αστερισμό σ’ αστερισμό κι από βίωμα σε βίωμα. Στο τέλος, η 

Ελένη δεν αντέχει άλλο. Σφίγγεται στην αγκαλιά μου και πνίγεται σ’ ένα γοερό, 

καθαρτικό κλάμμα που τη λυτρώνει. 

Διάολε, δε μπορώ να μείνω άλλο ήρεμος. Την έχω εκεί, ξαπλωμένη πάνω μου, 

καθώς μου σφίγγει τα πλευρά σιγοκλαίγοντας, τρίβοντας το πηγούνι της στο πουκάμισό 

μου, προσπαθώντας απελπισμένα να βρεί μια διέξοδο, μια λύση, εκλιπαρώντας 

ασυναίσθητα την υποστήριξή μου. Η θύελλα στην καρδιά της συντονίζεται με τις δικές 

μου αγωνίες, με τη δική μου μοναξιά. Σφίγγω αυτό το λεπτό, σαγηνευτικό κορμί, 

χαϊδεύω απαλά τα μαλλιά της, σηκώνω το πρόσωπό της προς το δικό μου, και τελικά 

σταματάω τα δάκρυά της σφραγίζοντας το στόμα της μ’ ένα μακρόσυρτο, παθιάρικο 

φιλί. Ρουφάει τη γλώσσα μου βαθιά στο στόμα της, πίνοντας μ’ όρεξη απ’ το πάθος μου, 
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και μετά ξεκουράζει χαλαρά το κεφάλι της πάνω στο στέρνο μου χωρίς να κάνει κανένα 

άλλο σχόλιο. 

Μια ψαρόβαρκα με πυροφάνι πλησιάζει πολύ κοντά στην ακτή και χαλάει την 

ηρεμία μας. Επιστρέφουμε στο εξοχικό χέρι – χέρι. Το πάρτυ έχει τελειώσει, τα 

πανηγύρια έχουν γίνει, κι οι φοιτητές με τις μοτοσυκλέττες έχουν φύγει. Ό,τι έγινε, 

έγινε σ’ ένα ημιϋπόγειο δωμάτιο, ξέχωρο απ’ το υπόλοιπο σπίτι, μεγάλο κι άνετο, με το 

στερεοφωνικό και δυό ντιβάνια για να κάθονται. Ο φωτισμός είναι ένα μοναδικό κερί. 

Κουρασμένοι, πέφτουμε αγκαλιασμένοι στο ένα ντιβάνι. Σιγά – σιγά αποχωρούν 

όσοι είχαν απομείνει. Το πάρτυ τέλειωσε. Καθόμαστε στο ντιβάνι αγκαλιασμένοι, 

ακούμε μουσική, φιλιόμαστε πότε – πότε. Σε λίγο έρχεται ο Γιώργος «Κανονίζουμε τα 

κρεβάτια για να κοιμηθούμε...» μας λέει, «εμείς θα μείνουμε εδώ που είμαστε» του 

απαντάμε. Ανεβαίνουμε στο πάνω σπίτι, πλενόμαστε, καληνυχτίζουμε, παίρνουμε μια 

κουβέρτα, και κατεβαίνουμε πάλι στο ημιϋπόγειο. Έχει μια φθινοπωρινή, εξοχική 

ψυχρούλα. Ξαπλώνω στο ντιβανάκι όπως είμαι, με τα ρούχα μου. Η Ελένη φοράει μια 

ζεστή νυχτικιά κι έρχεται να χωθεί κάτω απ’ την κουβέρτα, στο πλάϊ μου. 

Στ’ απαλό φως του κεριού νιώθω το ζεστό κορμί της, μυρίζοντας τ’ ωραίο άρωμά 

της, καθώς είναι σφιχτά κουρνιασμένη πάνω μου, και χαϊδεύει απαλά το χέρι και τα 

μαλλιά μου. Εγώ πάλι της τρίβω χαλαρά την πλάτη και παίζω με τα μαλλιά της. 

«Δεν μπορώ να κοιμηθώ Πέτρο...» μου μεταφέρει την αγωνιώδη ανησυχία της για 

όλα όσα έγιναν, και για όσα πρόκειται να γίνουν απόψε... 

«Ηρέμησε καλή μου» την παρηγορώ. 

Δεν τα καταφέρνει. Νιώθω τη νευρική ανάσα της και τη δυσφορία στον παλμό του 

κορμιού της. Αυτό το θελκτικό κορμί της δροσερής κοπέλλας ,που ‘ναι σφιχτά 

κολλημένο πάνω στο δικό μου, αυτή η ανάσα της που πνέει κατευθείαν μέσ’ τη δική μου 

ανάσα, με διεγείρει. Ω Θεέ μου, θα ‘ταν ποτέ δυνατό να κάνω έρωτα μ’ αυτό το κορίτσι 

απόψε; Θα ‘ταν κάτι τέτοιο ποτέ εφικτό, μέσα σ’ αυτή τη θύελλα που περνάει; Θα ‘ταν 

σωστό; Αχ, μ’ έχει ανάψει, ίσως να ‘ναι κι αυτή ξαναμμένη, αλλά τι πρέπει να κάνω; 

Να κάνω μια απόπειρα; Ε, ας το προσπαθήσω διακριτικά... Ανεβάζω το χέρι μου προς 

τον αυχένα της κι αρχίζω να μαλάζω το πίσω μέρος του κεφαλιού της, στέλνοντας 
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ηδονιστικά κύματα στη ραχοκοκκαλιά της. Μισανοίγει το στόμα της διεγερμένη. Δεν 

μπορώ να κρατηθώ άλλο και το ξανασφραγίζω μ’ άλλο ένα παθιασμένο φιλί. 

Παίρνουμε κι οι δυό μια βαθειά ανάσα, κι αμέσως ξανατραβάει το κεφάλι μου πάνω απ’ 

το δικό της, φιλώντας με με πάθος ξανά και ξανά. 

Ο Πέτρος, ξαναμμένος απ’ τον πόθο, δαγκώνει το λαιμό και τους ώμους της, ενώ 

χώνει το χέρι του κάτω απ’ τη νυχτικιά της, μαλάζοντας την απαλή σάρκα της. Εκείνη 

βογγά κι αναστενάζει, και προσπαθεί ν’ αφεθεί, όμως ταυτόχρονα εκείνο το θηρίο ξυπνά 

μέσα της και τη γεμίζει πανικό. Λαχταρά το χέρι του να πασπατέψει το κορμί της, αλλά 

την ίδια στιγμή δεν μπορεί να τ’ αντέξει. Τον σπρώχνει πέρα. «Μη Πέτρο...» τον 

εκλιπαρεί. 

«Γιατί;» εκείνος την κοιτά έκπληκτος. 

«Τι γιατί;» του επιστρέφει την ερώτηση, αμήχανη. 

Υπάρχει μια ασυνεννοησία. Καθένας τους παλεύει μόνος με τα φαντάσματά του. Ο 

Πέτρος χαμηλώνει το κεφάλι, απογοητευμένος και πάλι. Άλλο ένα σπρώξιμο... Βλέποντας 

τη λύπη στο πρόσωπό του, η Ελένη σπάει. «Δεν... δεν θέλω να νιώθεις λύπηση για 

μένα... Συγγνώμη...» 

«Δεν νιώθω λύπηση. Νοιάζομαι για σένα, και θέλω να σου δώσω χαρά κι 

ευχαρίστηση! Δεν καταλαβαίνεις πόσο σε νοιάζομαι;» ο Πέτρος αναθαρρεί, βλέποντας την 

αλλαγή στη διάθεσή της. 

Του προσφέρει ένα αβέβαιο χαμόγελο. «Το εκτιμώ... Αλήθεια! Αλλά...» 

«Έλα επιτέλους αγάπη μου! Ξεπέρασέ τον! Τον άθλιο... Πως μπορεί να σ’ ελέγχει 

έτσι; Τι είσαι; Η κούκλα του; Το παιχνιδάκι του; Τι πραγματικά;» 

Η Ελένη αναστενάζει και το βλέμμα της ξανασκοτεινιάζει, καθώς θυμάται το δράμα 

της. Ο Πέτρος παίρνει το χέρι της στο δικό του και τραβάει το κεφάλι της πάνω στο 

στήθος του, χαϊδεύοντάς το. Εκείνη σηκώνει το βλέμμα της, του προσφέρει ένα ζεστό 

χαμόγελο, κι ανοίγει ελαφρά τα χείλια της αναζητώντας ακόμα ένα φιλί. Εκείνος σφίγγει 

τα χείλη του πάνω στα δικά της μ’ ένα μακρόσυρτο, ατέλειωτο, καυτό φιλί, ενώ 

ξαναχώνει το χέρι του κάτω απ’ τη νυχτικιά της. Αυτή τη φορά δεν τον σταματάει. 

Ο Πέτρος τη γδύνει με βιαστικές κινήσεις και γδύνεται κι ο ίδιος. Συνεχίζουν να 

χαϊδεύονται μ’ αβέβαιες κινήσεις, ντροπαλά. Η γύμνια των δύο σωμάτων, που ‘ναι 

ξαπλωμένα πλάϊ – πλάϊ, αλλάζει το κλίμα της συνεύρεσής τους. Ξαφνικά, μένουν 

αντιμέτωποι μπροστά στην ωμή πραγματικότητα: Τέρμα τ’ αθώα, διεγερτικά παιχνιδάκια. 

Ήρθε η ώρα της πράξης. Είναι πράγματι έτοιμοι για κάτι τέτοιο; Οι θηλυκές αναστολές της 

Ελένης, ξαφνικά την κάνουν να νιώθει ντροπή που βρίσκεται έτσι ολόγυμνη, μπροστά σ’ 

έναν άγνωστο άντρα, ο οποίος παρατηρεί την κάθε κρυφή λεπτομέρεια του κορμιού της. 

Αλλά ταυτόχρονα, τη διεγείρει κι η αίσθηση πως προσφέρει το σώμα της σα θέαμα για να 

προκαλέσει έξαψη σ’ ένα όμοφρο αγόρι. Μαζί μ’ όλες τις άλλες αγωνίες του, ο Πέτρος 



Πάνος Νομικός  Μοιραία Μάτια Τόμος Ι: Το μυστήριο και το ταξίδι 127 

νιώθει άβολα που ξαφνικά επιβάλλεται ν’ αποδώσει πάνω σ’ ένα απόμακρο, ξένο σώμα. 

Αλλά ταυτόχρονα τον διεγείρει η θέα αυτού του καλοδεμένου, λεπτού κορμιού. 

Διστακτικά, φέρνει το χέρι του στο στήθος της κι αρχίζει να το χαϊδεύει απαλά. 

Εκείνη αποδέχεται το χάδι του, αλλά δεν καταφέρνει να νιώσει καμμία άλλη διέγερση. 

Νιώθει μάλλον μια ελαφριά ενόχληση. Όταν το χέρι του γλιστράει προς τα κάτω, δεν 

μπορεί να το ανεχτεί άλλο. Συνειδητοποιεί πως κάτι τη μπλοκάρει. Παρόλη την 

εγκεφαλική έξαψη και τη διέγερσή της, το σώμα της αρνείται να συνεργαστεί. «Σε 

παρακαλώ σταμάτα Πέτρο, δεν μπορώ. Το θέλω, αλλά δεν μπορώ. Συγγνώμη...» 

Κουλουριάζεται στη μεριά της στο ντιβανάκι, ενώ ο Πέτρος υποχωρεί στη δική του 

μεριά. Από τη μια μεριά είναι απογοητευμένος, αλλά απ’ την άλλη νιώθει ανακούφιση. 

Δεν χρειάζεται πια ν’ αποδώσει. Προσπαθούν να ηρεμήσουν, παλεύοντας ο καθένας με τα 

τερατώδη φαντάσματά τους, ο Πέτρος εναντίον της Σοφίας, κι η Ελένη εναντίον του 

Νίκου. Ξαναντύνονται, κι ο Πέτρος ανεβαίνει στο επάνω σπίτι να πιεί λίγο νερό και να 

συνέλθει. 

Όταν ξανακατεβαίνει, το βλέμμα της Ελένης παίζει ανάμεσα στον πανικό και στην 

έξαψη. Κατά την απουσία του, πάλεψε με νύχια και με δόντια με το θηρίο μέσα της, και 

σχεδόν το ‘χει κατατροπώσει. Συνειδητοποιεί πως ή τώρα ή ποτέ. Ή θα προχωρήσει τη 

ζωή της, ή θα παραμείνει εσαεί η σκλάβα αυτού του σατράπη. Όσο δύσκολο και 

τρομακτικό κι αν της φαίνεται, πρέπει να προχωρήσει, πρέπει να γλιτώσει. Και για να το 

κάνει, χρειάζεται τη βοήθεια αυτού του συμπαθητικού αγοριού, που ξαναμπαίνει στο 

δωμάτιο. «Τι θα γίνει Πέτρο, θα κάνουμε τίποτα απόψε;» τον ρωτάει κοιτώντας τον με 

μάτια που αστραφτοβολούν. 

Ουάου, επιτέλους! ξεφυσάω ξαναδιεγερμένος. Αυτό ήταν! Αποφάσισε να το κάνει! 

Γελώντας, τη σηκώνω στα χέρια μου και την κουβαλάω στο άλλο, στο φαρδύτερο 

ντιβάνι. Ξαναβγάζω αυτό το καταραμμένο νυχτικό και το πετάω μακριά απ’ το 

αισθησιακό, γυμνό κορμί της, σφίγγοντας τη μέση της με τα χέρια μου και ρουφώντας τη 

σάρκα της, ενώ εκείνη χαχανίζει ξαναμμένη. Ω, αυτό το θεσπέσιο, προκλητικό κορμί, 

δεν μπορώ πια να κρατηθώ άλλο! Γδύνομαι όσο πιο γρήγορα γίνεται και πέφτω πάνω 

στ’ απαλό, γυμνό σώμα της με τεράστια έξαψη. Διστάζει για μια στιγμή, αλλά είμαι τόσο 

συνεπαρμένος από πάθος και πόθο, που δε γίνεται να σταματήσω, κάπως της 

επιβάλομαι και χώνομαι μέσα της χωρίς να με σταματήσει. Επιτέλους, κάνω πια έρωτα 

μ’ αυτό το υπέροχο κορίτσι! Θεέ μου πόσο ωραία είναι! Αυτό ήταν! 

Ή ίσως κι όχι... Ενώ ο Πέτρος απολαμβάνει παθιασμένα τη συνουσία τους, η Ελένη 

πέφτει ξανά πίσω στις βασανιστικές αγωνίες της. Μέχρι χθες ήταν ερωτευμένη με τον 

“υπέροχο Νίκο” της. Μόλις σήμερα το πρωΐ έμαθε ένα σωρό φριχτά πράγματα γι αυτόν. 
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Αυτά τα νέα τσάκισαν την εικόνα του, και τη γέμισαν απελπισία. Και τώρα, ξαφνικά, έχει 

από πάνω της άλλον ένα ξένο, ένα αγόρι που ωθείται με πάθος μέσα – έξω... Στρέφει το 

κεφάλι της στο πλάϊ μορφάζοντας, ενώ δάκρυα κυλούν στα μάγουλά της. 

«Ε, αγαπούλα, τι συμβαίνει; Μήπως σε πονάω;» προσέχω πως κάτι δεν πάει 

καθόλου καλά, καθώς εκείνη κοιτάει μακριά, σιγοκλαίγοντας. 

«Όχι, δεν φταίς εσύ. Δεν με πονάς. Αλλά...» 

Χριστέ μου, δε μπορώ να συνεχίσω έτσι! Απρόθυμα, σταματάω και ξαπλώνω 

δίπλα της. «Έλα τώρα καλή μου, έλα...» παίρνω το γυμνό κορμί της ανάμεσα στα χέρια 

μου. «Ηρέμησε γλυκούλα, ησύχασε...» την παρηγορώ, προσπαθώντας να σταματήσω τα 

δάκρυά της. Κουλουριάζεται σφιχτά πάνω στο στήθος μου κι ησυχάζει, 

αφουγκράζοντας την καρδιά μου. Ηρεμούμε κι οι δύο, προσπαθώντας ν’ αδειάσουμε το 

μυαλό μας απ’ όλες τις ανησυχητικές σκέψεις μας. 

Σιγά – σιγά, αρχίζει να ζωγραφίζει με τα χέρια της νοητές εικόνες πάνω στη 

γυμνή κοιλιά μου. Φέρνει το χέρι της γύρω – γύρω και προς τα κάτω... Αρχίζει να 

παίζει με το κορμί μου, ενώ ίσως ξαναξυπνάει κι ο δικός της πόθος. «Έλα, θέλω να 

τελειώσεις» μου ξαναζητάει αποφασιστικά. 

«Δεν θέλω να το κάνω αν δεν νιώθεις καλά» προσπαθώ να φανώ ευγενικός. 

«Ναί μάτια μου, σε θέλω! Έλα...» επιμένει γλυκογελώντας. 

Ο Πέτρος γυρνά από πάνω της και την παίρνει με σεβασμό και πάθος. Η Ελένη 

επιτέλους του δίνεται, αδειάζει το μυαλό της απ’ όλες τις σκέψεις, κι αφήνεται να χαρεί 

την ηδονή μέχρι το υπέροχο ξέσπασμα του τέλους. 

Το κερί έχει σωθεί κι έχει σβήσει, έξω έχει χαράξει η νέα μέρα, η ώρα είναι 7 το 

πρωΐ. Βγαίνουν χαρούμενοι στην αυλή, πετούν ό,τι σκουπίδι έκαναν, γυρνούν στο ντιβάνι 

και κοιμόνται αγκαλιασμένοι. Η υπόλοιπη μέρα περνάει κοινότυπα, με φαΐ και βόλτες στην 

εξοχή, στο πευκοδάσος παρέα με τους φίλους τους. Ναί, η διάθεση της Ελένης έφτιαξε 

ριζικά. 

Τ’ απόγευμα επιστρέφω στην Αθήνα μόνος, με το λεωφορείο. Προβληματισμένος. 

Ήταν όμορφο κι αναπάντεχο αυτό το βραδάκι. Ήταν τα πιο ωραία γενέθλια που 

πέρασα ποτέ. Έκλεισα τα δεκαοκτώ. Ενηλικιώθηκα και, πάνω απ’ όλα, έκανα κι ωραίο 

σεξ! Όμως, τι θέλω να κάνω με την Ελένη; Τι θέλει η Ελένη από μένα; Θέλουμε σχέση; 

Αποφάσισε ν’ απαλλαγεί επιτέλους απ’ το Βιράλη; Δεν μπορώ ακόμα να καταλάβω... 
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Δευτέρα 5 Νοέμβρη 1979 

Ώρα 11 το πρωΐ, στο μεγάλο αμφιθέατρο του Μαθηματικού Τμήματος της 

Φυσικομαθηματικής Σχολής Αθήνας αρχίζει το πρώτο μάθημα της πρώτης διδακτικής μέρα 

για τους νεοεισαχθέντες πρωτοετείς φοιτητές. Ανάμεσά τους είναι κι ο Πέτρος με το 

Γιώργο, που πέτυχαν να μπούν παρέα σ’ αυτή τη Σχολή. Η στενή παρέα του Λυκείου 

σκόρπισε. Ο Στέφανος πέτυχε στην Ιατρική της Πάτρας, κι ο Αποστόλης στο Πολυτεχνείο. 

Η Ελένη μπήκε στο Φυσικό της Αθήνας, όπως ήθελε, κι η Δήμητρα στο Βιολογικό. 

Τ’ αμφιθέατρο είναι πήχτρα γεμάτο μ’ εκατοντάδες άγουρα πρωτοετάκια. 

Χαζεύουμε αμήχανα ένα γύρω το παλιό, ασυντήρητο και κρύο κτίριο, και τα δεκάδες 

κόκκινα πανώ όλων των αριστερών παρατάξεων, κι αναρρωτιόμαστε ποιές νέες κι 

ενδιαφέρουσες εμπειρίες μας επιφυλάσσει αυτό το περίεργο περιβάλλον. Κάνουμε σιγά 

– σιγά γνωριμίες, τις πρώτες παρέες, προσπαθούμε να εγκλιματιστούμε σ’ αυτό το 

περίεργο ίδρυμα που σίγουρα δε θυμίζει σχολείο, κι έχει κάτι το μυστηριακό κι 

ελκυστικό στην ατμόσφαιρα. Εδώ, κανείς δεν μας ζητάει να κάνουμε γραμμές και να 

πούμε προσευχή πριν απ’ το μάθημα, όπως γινόταν στο Λύκειο. Είμαστε πια φοιτητές, 

κι αυτό εδώ είναι το Ελληνικό Πανεπιστήμιο... 

Ανήκουμε πια στην ελίτ της γνώσης και της αναζήτησης, για μια ζωή διαφορετική, 

πλουσιότερη, έξω απ’ τα τετριμμένα. Είμαστε η ελίτ της νεολαίας και των κινημάτων 

της, είμαστε οι πετυχημένοι της άγριας διαδικασίας των εισαγωγικών, κι η ζήλεια όλων 

των μαθητών της χώρας, που αγωνιούν να μπούν κάποια μέρα στο ίδιο παλιό, κρύο κι 

ασυντήρητο αμφιθέατρο, και να χαζέψουν με δέος και κρυφό θαυμασμό τα δεκάδες 

κόκκινα πανώ όλων των αριστερών παρατάξεων. Στο μόνο κτίριο στην Ελλάδα που 

απαγορεύεται να μπεί η αστυνομία, κι η πλήρης ελευθερία της έκφρασης είναι 

κατοχυρωμένο κι αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα. 

Τ’ απογευματάκι, ο Πέτρος κατεβαίνει μ’ επιφυλακτικότητα στα Εξάρχεια, στα στέκια 

των αναρχοαυτόνομων και των αντιεξουσιαστών, για να γνωρίσει τις παρέες της Ελένης. 

Η πλατεία δείχνει ήσυχη, με τις καφετέριες και τα μπαράκια τριγύρω. Παρέες νέων 

παιδιών διασκεδάζουν πίνοντας το ποτό ή τον καφέ τους. Τίποτα δεν την ξεχωρίζει απ’ 

οποιαδήποτε άλλη Αθηναϊκή πλατεία, ένα ήσυχο φθινοπωριάτικο απόγευμα. 

Η Ελένη κι οι φίλοι της είναι μαζεμένοι γύρω από ένα παγκάκι και χαριεντίζονται με 

παιχνίδια και χωρατά. Ο Γιάννης με σοβαρό ύφος κι ο Κώστας με αστείο, ο Τάσος, ένας 

κοντός, τρελλός, με μακρυά μαλλιά και γυαλάκια, ο Αντώνης με μια κιθάρα και τρία 

κορίτσια, η Φανή κι η Γιωργία, ξαδέλφες, κι η Κωνσταντίνα, η ξανθεία κολλητή φίλη της 
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Ελένης. Θεωρούν τους εαυτούς τους απελευθερωμένους, είναι ντυμένοι λέτσικα, 

κάθονται κατάχαμα στο γρασίδι αλλά και στα πεζοδρόμια, κάνουν τσιγαριλίκια, φορούν 

σκουλαρικάκια και χαϊμαλιά στο λαιμό και στα χέρια, κι οι κοπέλλες μοιράζουν φιλιά κι 

αγκαλιές σ’ όλους τους αρσενικούς, στο ίδιο “ελεύθερο” στυλ που υποτίθεται πως αρέσει 

και στην Ελένη. Όλοι αυτοί αυτοχαρακτηρίζονται σαν αναρχικοί. 

Είναι μια χαλαρή κι ήσυχη παρέα. Λένε τ’ αστεία τους, πειράζονται μεταξύ τους και 

πείραζουν τον κόσμο, κουβέντιαζουν για το κίνημα και τα κοινόβιά τους, τα ‘χουν με τα 

κόμματα και με την αστυνομία, και σκοτώνουν την ώρα τους παίζοντας μπάλα στο 

λιγοστό γρασίδι. Προς το βραδάκι, αποφασίζουν να βολτάρουν ως την Πλάκα. Φτάνοντας 

στα σοκάκια της, αράζουν στη γωνιά ενός δρόμου. Είναι σκοτεινά, ησυχία, αγοράζουν 

σουβλάκια και μπύρες και πιάνουν το τραγούδι με την κιθάρα του Αντώνη, 

ενθουσιάζοντας τους λιγοστούς τουρίστες που ξέμειναν στην Αθήνα στο τέλος της σαιζόν.  

Δε μιλάω πολύ. Νιώθω λίγο έξω απ’ τα νερά μου σ’ αυτή την παρέα. Ήρθα μόνο 

για το χατήρι της Ελένης. Από εκείνη τη μέρα του περασμένου Οκτώβρη που κάναμε 

έρωτα στ’ Αλεποχώρι, διατηρούμε μια περίεργη σχέση, που ακροβατεί ανάμεσα στον 

ερωτισμό και στην απλή φιλία. Δεν έχω αποφασίσει αν η Ελένη μ’ ελκύει ερωτικά κι 

εκείνη έχει αποφασίσει πως, μετά την κακή εμπειρία του Βιράλη, θέλει να μείνει λίγο 

μόνη της. Έτσι βλεπόμαστε, βγαίνουμε βόλτες, αγκαλιαζόμαστε και φιλιόμαστε σα 

φίλοι, αλλά από τότε δεν έχουμε ξαναδώσει σεξουαλική διάσταση στην επαφή μας. 

Σάββατο 17 Νοέμβρη 1979 

Ο Πέτρος κατεβαίνει στο κέντρο της Αθήνας νωρίς τ’ απόγευμα, για να συμμετάσχει 

στην τεράστια πορεία για τη 17 Νοέμβρη. Όπως κάθε χρόνο μετά την πτώση της χούντας, 

μια τεράστια μάζα λαού συγκεντρώνεται κάθε τέτοια μέρα για να βροντοφωνάξει «ψωμί, 

παιδεία, ελευθερία!» και «αδέρφια, ζείτε, εσείς μας οδηγείτε!» σα φόρο τιμής στους 

μάρτυρες της εξέγερσης, και σαν υπόσχεση συνέχισης του αγώνα τους. Σοσιαλιστές, 

φιλοσοβιετικοί κομμουνιστές, αντισοβιετικοί κομμουνιστές, τροτσκιστές, η άκρα αριστερά, 

καθώς και μεγάλα μπλοκ από αντιεξουσιαστές κι αναρχικούς, πορεύονται στο κέντρο της 

πόλης, απ’ το Πολυτεχνείο ως το Σύνταγμα, ανεμίζοντας τις πράσινες, κόκκινες και 

μαύρες σημαίες και τα πανώ τους, φωνάζοντας όσο πιο δυνατά μπορούν τα συνθήματά 

τους, που απαιτούν την εκπλήρωση των μεγάλων ιδανικών του Πολυτεχνείου, την 

ανατροπή της παραδοσιακής δεξιάς, που κυριάρχησε στην πολιτική ζωή της χώρας τα 

τελευταία τριάντα χρόνια μετά τον εμφύλιο, και την εγκαθίδρυση μιας γνήσιας λαϊκής 

δημοκρατίας, είτε σοσιαλιστικής, είτε κομμουνιστικής, είτε ο,τιδήποτε. 

Η συντριβή απ’ τη χούντα της φοιτητικής εξέγερσης του 1973, μαζί με την εθνική 

καταστροφή στην Κύπρο το 1974, οδήγησαν την ελληνική κοινωνία σε μια δραματική 

αναζήτηση νέων διεξόδων, και σε μια ριζική αναδιάταξη των εσωτερικών πολιτικών 
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συσχετισμών της. Εμπνεόμενη απ’ την αναταραχή στη Δύση, μετά την ήττα των 

Αμερικανών στο Βιετνάμ, η πολιτική ζωή στην Ελλάδα έχει εκραγεί σε μια πανσπερμία 

σοσιαλιστικών, κομμουνιστικών κι άλλων αριστερών κομμάτων, που φτάνουν σταδιακά 

μια κρίσιμη μάζα μέσα στην κοινωνία η οποία επιδιώκει την ανατροπή της καθεστικηίας 

τάξης, ακολουθώντας το παράδειγμα των πρόσφατων επαναστάσεων στο Ιράν και στη 

Νικαράγουα. Πανικόβλητο, το δεξιό κατεστημένο οργάνωσε στα βιαστικά τη γοργή ένταξη 

της χώρας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, για να σιγουρέψει το δυτικό προσανατολισμό της 

ενάντια στην απειλή της ανερχόμενης αριστεράς. 

Ο Πέτρος εντάσσεται στο μπλόκ των συμφοιτητών του του Μαθηματικού. Είναι η 

πρώτη φορά που συμμετέχει στη θρυλική πορεία σα φοιτητής, και νιώθει περηφάνεια που 

κατάφερε να ενταχθεί στους κύκλους της πρωτοποριακής, αριστερής διανόησης. Μαζί του 

είναι κι ο Γιώργος με τη Δήμητρα, καθώς κι η μικρούλα Σοφία. 

Η Σοφία; Ναί. Τηλεφώνησε στον Πέτρο και του ζήτησε να την πάρει μαζί του στην 

πορεία, κι εκείνος δεν αρνήθηκε. Καθώς η νεαρή μεγαλώνει σιγά – σιγά, καίγεται απ’ την 

περιέργεια να δεί με τα μάτια της τη θρυλική πορεία, ν’ ακούσει τ’ ανατρεπτικά 

συνθήματα και την επαναστατική ατμόσφαιρα που ‘ναι το φωτεινό παράδειγμα της γενιάς 

της. Καίγεται επίσης απ’ την επιθυμία να συναναστραφεί με τους πραγματικούς φοιτητές 

οι οποίοι, όπως είναι φυσικό, δεν παραλείπουν να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην 

αστραφτερή ομορφιά της. Αυτή την ομορφιά, την οποία εξακολουθεί να θαυμάζει κι ο 

Πέτρος αναστενάζοντας, αλλά μάταια. Διατηρούν μεν ακόμα εκείνη τη χαλαρή επαφή και 

την “ιδιαίτερη φιλία” τους όλους αυτούς τους μήνες, αλλά τίποτα περισσότερο. Η Σοφία 

είναι ανένδοτη πως δεν θέλει να τον αφήσει να την ξαναγγίξει. Δεν είναι έτοιμη ακόμα. 

Η θορυβώδης πορεία τερματίζεται ειρηνικά στο Σύνταγμα, κι η χαρούμενη παρέα 

συναντά την Ελένη, η οποία είχε πορευτεί με το μπλοκ των αναρχικών. Η Σοφία είναι 

ακόμα μαζί τους. Τα δυό κορίτσια χαιρετιούνται μάλλον ψυχρά και διστακτικά. Δεν 

μπορούν ν’ αποφασίσουν αν θα ‘πρεπε να θεωρούνται φίλες ή αντίζηλες, καθώς καμμία 

απ’ τις δύο δεν έχει αποφασίσει ακόμα να γίνει η “επίσημη ερωμένη” του Πέτρου. Κι οι 

δυό τους τον συμπαθούν, αλλά κι οι δυό τους διστάζουν... Προς το παρόν, προτιμούν να 

κρατούν μια σταθερή απόσταση ασφαλείας από ‘κείνον αλλά κι η μια απ’ την άλλη. Λίγη 

ώρα αφού η Ελένη έρχεται στην παρέα, η Σοφία αποχωρεί με τη δικαιολογία πως πρέπει 

να γυρίσει σπίτι της νωρίς, κι οδεύει μόνη προς την πλησιέστερη στάση του λεωφορείου. 

Οι τέσσερεις φίλοι, ο Πέτρος με την Ελένη κι ο Γιώργος με τη Δήμητρα, 

κατηφορίζουν σ’ ένα μπαράκι πίσω απ’ το Πολυτεχνείο, κι αράζουν να πιούν τις μπύρες 

τους και να ξεκουραστούν απ’ την πολύωρη ορθοστασία στην πορεία. Ζαλισμένοι απ’ το 

ποτό κι απ’ τη ρομαντική ατμόσφαιρα οι δυό ερωτευμένοι, ο Γιώργος κι η Δήμητρα, 

αρχίζουν να χαριεντίζονται και να φιλιόνται παθιασμένα μέσ’ το μπαράκι, μπροστά στ’ 

αμήχανα βλέμματα του Πέτρου και της Ελένης, που τους κοιτούν χωρίς να ξέρουν τι να 

πουν και τι να κάνουν οι ίδιοι.  
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Χολωμένος απ’ τη διαρκή απόρριψη της Σοφίας, και χαμένος μέσ’ την αβάσταχτη 

μοναξιά μου, ζηλεύω το φίλο μου και την καλή τύχη του να ‘χει στο πλευρό του και να 

χαίρεται την αγαπημένη του με τόσο πάθος. Στρέφω το βλέμμα μου διερευνητικά στην 

Ελένη. Δεν είναι τέλεια, αλλά ίσως... Αποφασίζω ν’ ακουμπήσω διστακτικά το χέρι της 

πάνω στο τραπεζάκι, όμως εκείνη μένει παγωμένη, δεν αντιδρά και προσποιείται πως 

απολαμβάνει το ποτό της και τη μουσική. Ο Γιώργος με τη Δήμητρα αντιλαμβάνονται 

επιτέλους πως μας φέρνουν σε δύσκολη θέση κι αποφασίζουν να φύγουν, να πάνε να 

χαρούν ανενόχλητοι τον έρωτά τους κάπου αλλού. Βρίσκω επιτέλους την ευκαιρία να 

ρωτήσω την Ελένη για το που θεωρεί πως οδεύει η “σχέση” μας, ή αν θα ‘ταν ποτέ 

δυνατό να ξεκινήσουμε μιαν αληθινή σχέση οι δυό μας. 

Η Ελένη νιώθει άβολα και διστακτικά. Με αρκετή ενοχή μου εκμυστηρεύεται τ’ 

απίστευτο νέο, πως ξανασυνάντησε το Βιράλη. Εκείνος της ορκίστηκε πως παράτησε 

την ξανθειά, πως η ξανθειά δεν θα μπορούσε ποτέ να συγκριθεί με την προσωπικότητα 

της Ελένης, πως επέμενε ότι νιώθει μεγάλο πόθο για την Ελένη και πως την εκλιπαρεί 

να τη συγχωρέσει, κι άλλα τέτοια... 

«Θα ξαναγυρίσεις λοιπόν κοντά του, ύστερα απ’ όλα αυτά;» τη ρωτάω έκπληκτος 

κι ανήσυχος. 

«Δεν ξέρω ακόμα Πέτρο... Σίγουρα όχι, δεν θα “ξαναγυρίσω κοντά του” όπως το 

λες, αλλά ακόμα δεν μπορώ να τον ξεπεράσω τελείως. Όπως κι εσύ δεν μπορείς να 

ξεπεράσεις ακόμα τη Σοφία...» μου πετάει στα μούτρα. 

«Μα όχι! Αλλά...» προσπαθώ ν’ αποκρούσω το ξαφνικό επιχείρημά της. 

«Έλα τώρα Πέτρο, αφού το βλέπω στο βλέμμα σου. Την ποθείς. Τέλος πάντων, δεν 

είναι αυτό το θέμα μας. Όσον αφορά εμάς, ίσως θα ‘ταν καλύτερα να μείνουμε απλοί 

φίλοι, όπως περνάμε τόσο καλά μέχρι τώρα... Σε χρειάζομαι και με χρειάζεσαι, έτσι 

όπως βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Έτσι είναι καλύτερα και για τους δυό μας, μέχρι να 

καταλάβουμε τι θέλουμε ο καθένας απ’ τον εαυτό του κι απ’ τον άλλο. Δε νομίζεις;» 

Αργά το βράδυ, στριφογυρίζω στο κρεβάτι μου με τις βασανιστικές σκέψεις μου, 

και δεν μπορώ ν’ αποκοιμηθώ. Άραγε τι ‘ναι λοιπόν αυτό το πράγμα, αυτός ο “έρωτας”; 

Είναι κείνο το φευγαλέο πάθος που ‘νιωσα για την Σοφία και κράτησε με το ζόρι τρείς 
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βδομάδες; Αυτό που αποδομήθηκε μέσα μου όταν αποδόμησα την υπερβολική σημασία 

που ‘χα δώσει στην υποτιθέμενη κουλτούρα της, και μου ‘μεινε μόνο ένας ασίγαστος 

πόθος να ξαναφιλήσω εκείνα τα αισθησιακά χείλη; Ωραίο ήταν, πράγματι, πάθος ήταν, 

πράγματι, αλλά δεν κράτησε πολύ λίγο, και δεν ήταν πολύ ρηχό για να το ορίσει κανείς 

σαν “έρωτα”; Ο έρωτας υποτίθεται πως είναι πάθος ασίγαστο κι αιώνιο... 

Έρωτας είναι αυτό που ‘ζησε η Ελένη με το Βιράλη; Σίγουρα ήταν πάθος, μεγάλο 

πάθος. Κράτησε χρόνια, και κρατάει ακόμα. Είναι όμως δυνατό να χρησιμοποιήσει 

κάποιος γι αυτό το πάθος, γι αυτή την αρρώστια, γι αυτή την κατάντια μιας γυναίκας, 

που ‘χει μια τέτοια προσωπικότητα και παρ’ όλα αυτά δεν μπορεί να ξεκολλήσει από 

έναν επαγγελματία, μουρακλάτο γόη, είναι δυνατό να χρησιμοποιήσει τον ορισμό 

“έρωτας”; Ο έρωτας δεν θα ‘πρεπε να ‘ναι πρώτ’ απ’ όλα κάτι Όμορφο; 

Αυτό λοιπόν είναι ο έρωτας; Ή τι στο διάολο είναι; 

Τετάρτη 28 Νοέμβρη 1979 

Το πρωΐ έχει οριστεί Γενική Συνέλευση του Μαθηματικού στο μεγάλο αμφιθέατρο, το 

οποίο γεμίζει πήχτρα με συναδέλφους. Παρόντα όλα τα στελέχια των διαφόρων 

παρατάξεων δίνουν τις οδηγίες τους, μπαρουτοκαπνισμένοι συνδικάλες αιώνιοι φοιτητές, 

βετεράνοι των συνελεύσεων, γεμίζουν τα έδρανα μ’ όρεξη ν’ απολαύσουν και το σημερινό 

θέαμα και να κερδίσουν τις εντυπώσεις και τις ψηφοφορίες. Μερικοί απ’ αυτούς θα πρέπει 

να ‘χαν συμμετάσχει και στην εξέγερση του 73. 

Ο Πέτρος παρακολουθεί μ’ έξαψη όλα όσα γίνονται εκεί μέσα. Ψηφίσματα, δηλώσεις 

και κόντρα δηλώσεις, ομιλητές που αγορεύουν μεσ’ την οχλαγωγία χωρίς κανείς να τους 

προσέχει, ψηφοφορίες, καταμετρήσεις και διπλο-καταμετρήσεις, μέσα σ’ έντονο κλίμα 

αντιδικίας, με φωνές και κραξίματα. Το θέμα όλων των ομιλητών και των παρατάξεων 

είναι ο καινούργιος νόμος 815 της κυβέρνησης και πως θα τον αντιμετωπίσει το φοιτητικό 

κίνημα. Οι ομιλίες κι οι αντεγκλίσεις διαρκούν ολόκληρη τη μέρα. Η συνέλευση τελειώνει 

αργά τ’ απόγευμα κι αποφασίζει μονοήμερο κλείσιμο της σχολής, τριήμερη αποχή την 

άλλη βδομάδα, και νέα γενική συνέλευση να δούν από κεί και πέρα τι θα γίνει. 

Κουρασμένος ο Πέτρος, και μπαφιασμένος απ’ την οργιώδη μέρα μέσ’ τ’ ασφυκτικά 

γεμάτο αμφιθέατρο, με τους καπνούς απ’ τα τσιγάρα να πνίγουν την ατμόσφαιρα και την 

ένταση των συζητήσεων και των αναζητήσεων να βαραίνει στο κεφάλι του, πηγαίνει προς 

το λεωφορείο για τους Αμπελοκήπους. Στη στάση βρίσκει την Κωνσταντίνα, την ξανθειά 

φίλη της Ελένης. Μέσ’ το λεωφορείο συνεχίζουν άλλη μιαν ωραία συζήτηση, για τους 

αυτόνομους πυρήνες αντίστασης στη γελοία καθημερινότητα, και για τις προοπτικές ενός 

πραγματικού κινήματος ενσάρκωσης μιας ουτοπικής κοινωνικής πραγματικότητας, που 

όμως δεν πρόκειται ποτέ να υπάρξει... Ο Πέτρος φτάνει στο σπίτι του αργά το βράδυ, με 
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μια ζαλάδα αλλά και μια πρωτόγνωρη έξαψη απ’ τ’ απότομο βούτηγμά του στα βαθιά νερά 

του φοιτητικού κινήματος και των αγωνιωδών αναζητήσεών του. 

Τετάρτη 19 Δεκέμβρη 1979 

Ένα ήρεμο, χειμωνιάτικο δειλινό, η πλατεία Εξαρχείων είναι γεμάτη μ’ αναρχικούς κι 

αντιεξουσιαστές αγωνιστές που χαζεύουν στα παγκάκια, παίζουν ποδόσφαιρο, τρώνε 

σουβλάκια, πίνουν μπύρες κι έρχονται στο κέφι. Πολύς κόσμος πηγαινοέρχεται στα 

Εξάρχεια τελευταία. Τρέφουν και τρέφονται απ’ την πανελλαδική κατάληψη στις σχολές, 

ένα πρωτοφανές γεγονός για τη χώρα και μια νέα πνοή για το κίνημα. Καταλήψεις σε 

τέτοια έκταση είχαν να γίνουν απ’ την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Νέα πρόσωπα, 

φοιτητές, σπουδαστές, διανοούμενοι, καθηγητές, μαθητές, ψάχνονται όλοι να δούν τι θα 

γίνει παρακάτω, πως θ’ αντιδράσει το κατεστημένο, πως θ’ αντιδράσουν αυτοί. 

Κουβεντιάζουν σε πηγαδάκια, διαφωνούν, καθένας έχει τη δική του άποψη, όλοι όμως 

έχουν τον ίδιο σκοπό, να φέρουν την ανατροπή. «Η φαντασία είναι η μόνη 

πραγματικότητα» είναι το σύνθημά τους. 

Παράλληλα, η ζωή συνεχίζεται... Φτάνω στην πλατεία παρέα με την Ελένη, κι 

αρχίζουμε τα χαριεντίσματα με τα φιλαράκια. Σε μια στιγμή τη βλέπω που χλωμιάζει. 

Ένας ψηλός, πραγματικά ωραίος άντρας, την πλησιάζει χαμογελαστός και τη φιλάει 

χαιρετώντας την. Αυτός λοιπόν πρέπει να ‘ναι ο περίφημος κύριος Βιράλης. Όμως, 

μόλις χαιρετά την Ελένη, φεύγει από κοντά της κι επιστρέφει σε μια σγουρομάλλα, 

ωραία κοπέλλα, με την οποία είχαν έρθει παρέα πιασμένοι χέρι – χέρι! Νιώθω το αίμα 

ν’ ανεβαίνει στο κεφάλι μου! Θέλω να τον βρίσω και να τον χαστουκίσω. Σκέφτομαι 

όμως πως θα ρεζιλέψω την Ελένη, και συγκρατιέμαι. Την πλησιάζω, την κοιτάω στα 

μάτια συντροφικά, και την αγκαλιάζω. Εκείνη σφίγγεται πάνω μου, αλλά είναι χάλια. 

Ευτυχώς, σε λίγο ο Βιράλης φεύγει με τη σγουρομάλλα και λήγει ο συναγερμός. Όμως η 

Ελένη έχει γίνει χάλια. Δε θέλει τα χάδια κανενός, ούτε τα δικά μου.  

Αργά το βράδυ, η Ελένη πηγαίνει τον Πέτρο στο κοινόβιο της Κυψέλης. Είναι ένα 

μεγάλο διαμέρισμα σε μια παλιά πολυκατοικία, στη Σπετσών, με πέντε υπνοδωμάτια, που 

νοίκιασαν ο Αντώνης, η Ελένη και τρείς ακόμα κολλητοί σύντροφοι των Εξαρχείων, και το 

χρησιμοποιούν σαν στέκι. Όποιος θέλει μπορεί να ‘ρθει και να μείνει, αρκεί να φροντίσει 

τον εαυτό του και την κοινή καθαριότητα. Τα πέντε υπνοδωμάτια τα ‘χουν νοικιάσει 

ξεχωριστά οι πέντε στενοί φίλοι, και τα χρησιμοποιούν σα δεύτερη κατοικία τους, με 

χωριστό κλειδί ο καθένας. Αρέσκονται να τ’ ονομάζουν “καλλιτεχνικό κοινόβιο”. Όλοι οι 

τοίχοι είναι γεμάτοι ζωγραφιές και τοιχογραφίες, μερικές ωραίες, μερικές όχι και τόσο, 

ενώ γλυπτά, χαϊμαλιά κι άλλα μπιχλιμπίδια διακοσμούν τα τραπεζάκια και τις εταζέρες. 
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Απόψε, καμμιά τριανταριά φίλοι γλεντοκοπούν στο μεγάλο, κοινό σαλόνι. Ανάμεσά 

τους είναι κι η Άρτεμις, η συναδέλφισσα του Πέτρου απ’ τη Σχολή, αγκαλιασμένη μ’ ένα 

μουσάτο. Δυό φίλοι έχουν φέρει τις κιθάρες τους, κι ο Αντώνης το μπουζούκι του. Με τις 

μπύρες και τα όργανα έρχονται στο κέφι, τραγουδώντας αγκαλιασμένοι όλοι ένα γύρω, 

με μάτια που λάμπουν απ’ την ομορφιά της μεγάλης παρέας και της νιότης. 

Υπάρχουν μόνο δυό μάτια που μένουν σκεφτικά και στεναχωρημένα. Όλες οι 

προσπάθειές μου να την κάνω να ευθυμήσει, πέφτουν στο κενό. «Απόψε δεν θέλω να 

πούμε τίποτα για το Νίκο» με παρακαλεί. Πέφτουμε παρέα για ύπνο στο δωμάτιό της, 

αγκαλιασμένοι, φορώντας τα ρούχα μας, στο μονό κρεβάτι της, χωρίς ν’ αγγιχτούμε. 

Όταν ξυπνάω, κατά τις 8 το πρωΐ, η Ελένη έχει φύγει. Βρίσκω ένα σημειωματάκι της 

στο κομοδινάκι: «Μην ανησυχείς, θα τα καταφέρω! Σ’ ευχαριστώ που είσαι πλάϊ μου...» 

Στο σαλόνι βρίσκω άλλα δέκα παιδιά να κοιμούνται τριγύρω, άλλοι σε στρώματα κι 

άλλοι σε σλίππινγκ μπάγκ. Με τον Αντώνη φεύγουμε για πρωϊνό καφέ, σε μια 

αγουροξυπνημένη καφετέρια στη Φωκίωνος Νέγρη. 

Τρίτη 1 Γενάρη 1980 

Πρωτοχρονιά. Κατά τις 2 το μεσημέρι, σηκώνομαι ράθυμα απ’ το κρεβάτι, με βαρύ 

κεφάλι απ’ το ξενύχτι του ρεβεγιόν, για ν’ αποφύγω την κατσάδα της μάνας μου που με 

περιμένει να φάμε όλοι μαζί με την αδερφή μου στο γιορτινό τραπέζι. Ανταλλάσσουμε 

ευχές για τη νέα χρονιά. Φέτος, οι ευχές της κυρα Χριστίνας είναι ιδιαίτερα θερμές στον 

πρωτοετή φοιτητή γιο της, εμένα, για καλή πρόοδο στις σπουδές μου. 

Μετά το πλούσιο γεύμα, καλώ την Ελένη στο τηλέφωνο. Είναι ήδη 4 το μεσημέρι 

όταν καταφέρνω να την ξυπνήσω, με την τρίτη προσπάθεια. «Θέλεις να πάμε μια βόλτα 

με τ’ αμάξι της μάνας μου; Πήρα προχθές το δίπλωμα!» περηφανεύομαι. 

«Καλορίζικο αλλά... θα ‘σαι προσεκτικός;» με ρωτάει διστακτική, γελώντας. 

Οδηγώντας κούτσα – κούτσα, ανεβαίνουμε στο Διόνυσο, μέσ’ τα πεύκα. Έχει ένα 

γλυκό ηλιοβασίλεμα με υπέροχα χρώματα. Όμως η Ελένη είναι και πάλι σε μαύρα 

κέφια. Στην πονεμένη ιστορία της με το Βιράλη, η μια κρίση διαδέχεται την άλλη. Έχει 

και καθυστέρηση στην περίοδό της, «μόνο αυτό μου ‘λειπε, μ’ αυτόν το μπαμπέση...» 

παραπονιέται μισοκλαίγοντας, και δεν ξέρω πως να τη συνεφέρω. Πάρκαρω έξω από 

μια καφετέρια στην Κηφισιά. Ώσπου να βγούμε απ’ τ’ αμάξι η Ελένη γυρνάει, με 

κοιτάει βαθιά μέσ’ τα μάτια, και ξεσπάει σε λυγμούς. Αγκαλιαζόμαστε σφιχτά κι εκείνη 
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κλαίει, δυνατά. Ξεσπάει την αγωνία της. Της φέρομαι όσο πιο ζεστά μπορώ. Λίγο – 

λίγο, καταφέρνω να την ηρεμήσω με τα χάδια και με τα φιλιά μου. 

Απολαμβάνουμε από μια κούπα αχνιστό καφέ, κι επιστρέφουμε στην Αθήνα. Η 

Ελένη δεν έχει αντίρρηση ν’ ανέβει στο σπίτι μου. Η μάνα μου κι η αδερφή μου η Τόνια 

λείπουν σε συγγενικές μαζώξεις για την Πρωτοχρονιά. Κλειδωνόμαστε στο δωμάτιό 

μου. Νιώθω άβολα. Τι θα γίνει τώρα; Μήπως θα ‘ταν πρόθυμη να... Οι γλυκές 

αναμνήσεις μου απ’ τη μοναδική σεξουαλική συνεύρεσή μας στ’ Αλεποχώρι πυροδοτούν 

τον πόθο μου. Απ’ την άλλη όμως, καταλαβαίνω πως πρέπει να κάνω υπομονή. Η 

Ελένη είναι σε τόσο κακή κατάσταση, που μια μόνο λάθος λέξη θα καταστρέψει τα 

πάντα. Πρέπει ν’ αφήσω τα πράγματα να κυλήσουν όπως έρθουν, όπως προτιμάει αυτή. 

Η πρωτοβουλία είναι δικιά της. 

Η Ελένη είναι σε πολύ χειρότερο χάλι. Η θύελλα μέσα της μαίνεται με λύσσα. Δεν 

έχει ιδέα τι ψάχνει να βρεί. Καίγεται από μια ασυγκράτητη οργή κατά του βασανιστή της, 

κι από μια πρωτόγονη, ακατανίκητη τάση να πάρει εκδίκηση, με κάθε τρόπο. Έχει κι αυτή 

τις ίδιες γλυκές αναμνήσεις όπως κι ο Πέτρος, αλλά δεν είναι καθόλου σίγουρη για το πως 

θέλει να τις χειριστεί, κάτω απ’ αυτές τις ιδιαίτερες περιστάσεις. Θα ‘νιωθε καλύτερα ή 

χειρότερα αν...; Παρατηρεί τον Πέτρο, ζυγίζοντας προσεκτικά τις αντιδράσεις του, τα 

αισθήματά της, και τον αναπτυσσόμενο, εκδικητικό πόθο της. 

Μένω γαλήνιος, ξαπλωμένος στο κρεβάτι μου. Η Ελένη καπνίζει ένα τσιγάρο, 

σηκώνεται, το πετάει έξω απ’ το παράθυρο, και γονατίζει στο χαλί στο πλάϊ μου. Τα 

μάτια της παίζουν ανάμεσα στη στεναχώρια και στην αμηχανία. Αντίθετα, εγώ 

παραμένω Ολύμπιος. Της μιλάω και της φέρομαι όσο πιο ωραία μπορώ. Λίγο – λίγο η 

Ελένη χαλαρώνει, γλυκαίνει. «Είσαι το μονάκριβο φιλαράκι μου...» μου λέει κάποια 

στιγμή χαρωπά και ναζιάρικα, πέφτει μπροστά, μ’ αγκαλιάζει, με φιλάει και πέφτουμε 

στο κρεβάτι. Πρώτη αυτή ξεκινάει να μου ξεκουμπώσει το πουκάμισο. 

Δεν τα καταφέρνει. Ξεσπάει πάλι σε κλάμμα. Βέβαια, δεν είναι και μικρό πράγμα, 

μ’ όλα αυτά που τραβάει. Κάνω υπομονή, την ηρεμώ κι άλλο. Φέρομαι καλά, περνάω 

καλά, κι από κεί και πέρα ό,τι βρέξει ας κατεβάσει. 

Σε λίγο η Ελένη έχει ξαναηρεμήσει. Θυμάται γεμάτη γλύκα πως, όποτε σκέφτεται 

τον Πέτρο, νιώθει πολύ καλά, ένα συναίσθημα ευχάριστο, μια νοσταλγία, απαλλαγμένη 

από κάθε πρόβλημα, όπως αυτά που ‘χει με το Βιράλη, απαλλαγμένη από κάθε σκασίλα.  
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Τα μάτια της εκπέμπουν τόση γλύκα και καλωσύνη που ενθουσιάζομαι, χύνομαι 

πάνω της ασυγκράτητος, κι εκείνη χύνεται επίσης μ’ ανακούφιση στην αγκαλιά μου. 

Γδυνόμαστε γελώντας στο άψε – σβήσε, πέφτω πάνω της, κι αφήνουμε τα κορμιά μας 

να μιλήσουν ελεύθερα τη δική τους γλώσσα του πάθους και της ηδονής. Όλες οι έγνοιες 

και τ’ άγχη χάνονται μεσ’ την τρικυμία των σωμάτων, που πάλλονται ρυθμικά όλο και 

πιο γρήγορα και πιο παθιασμένα, μέχρι τη μεγαλειώδη, εκστατική κορύφωση. 

Ντυνόμαστε και κατεβαίνουμε γελαστοί και χαρούμενοι για πίτσες στην 

Αλεξάνδρας. Παραγγέλνουμε μια πίτσα κι από μια μπύρα, και με την μπύρα η γλώσσα 

μας λύνεται για τα καλά. Δυστυχώς, το Ελενάκι δεν είναι καθόλου καλά. Αυτός ο 

άθλιος την έχει κάνει σκουπίδι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Όσο ελκυστικός κι αν είναι ο 

Νίκος, η Ελένη έχει το υπόβαθρο να μπορεί να καταλάβει το χαρακτήρα του. Πως, ενώ 

η λογική της λέει ξεκάθαρα ότι πρέπει να ξεκολλήσει επιτέλους από κοντά του, πως 

γίνεται κι η καρδούλα της αντιστέκεται και παραμένει κολλημένη πάνω του; 

Μυστήριο πράγμα αυτός ο έρωτας... Ίσως είναι κι αυτό το περίεργο, το άστατο στο 

χαρακτήρα της, που το πρόσεξα απ’ την πρώτη φορά που τη γνώρισα, πέρσι στο 

φροντιστήριο. Αυτό το μυστήριο στο βλέμμα της... Τη μια στιγμή είναι η γνωστή, 

απόλυτα λογική και συγκροτημένη Ελένη, που ξέρει να μιλάει για όλα και να 

επιχειρηματολογεί σε πλάτος και σε βάθος με ρητορική δεινότητα, και την άλλη στιγμή 

αφαιρείται, η σκέψη της πετάει και χάνεται κάπου μακριά κι ακαθόριστα, και καμμιά 

φορά ψελλίζει ασυναρτησίες άσχετες με το θέμα της συζήτησης. Έχει και κάτι περίεργες 

ψυχολογικές εμμονές, βασανίζεται από κλειστοφοβία, δεν αντέχει να κοιτάει το μώβ 

χρώμα... Η Ελένη είναι μια κλασσική περίπτωση ατόμου που ‘χει ανάγκη από μια γερή 

ψυχανάλυση. 

Αλλά τη συμπαθώ πανάθεμά τη, παθιάζομαι κι αγανακτώ με τις ταλαιπωρίες της. 

Όχι, δεν είμαι ερωτευμένος μαζί της, αλλά καίγομαι να τη βοηθήσω να ξεκολλήσει απ’ 

αυτό το βάσανο, κι από κεί και πέρα ας γίνει ό,τι θέλει μεταξύ μας... Χάρηκα για τον 

έρωτα που κάναμε απόψε. Την εξύψωσε, της έδωσε κουράγιο. Της τόνωσε τη γυναικεία 

αυτοπεποίθησή της. Η Ελένη είδε πως μπόρεσε να φτάσει σ’ οργασμό και μ’ άλλον 

άντρα εκτός απ’ το Βιράλη, κι ας μην είναι ερωτευμένη μαζί μου. Το κυριώτερο: τον 
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απάτησε κι αυτή, όπως την απατάει ασύστολα κι αυτός. Του ανταπέδωσε τα ίσια. 

Ξέφυγε απ’ το συναίσθημα υποτέλειας. Η ανεβασμένη ψυχολογικά Ελένη στην 

πιτσαρία μετά τον έρωτά μας, είναι εντελώς διαφορετική απ’ την κακομοιριασμένη 

Ελένη στην καφετέρια στην Κηφισιά, νωρίς τ’ απόγευμα. Κελαϊδάει απ’ τη χαρά της 

και τα μάτια της λάμπουν από αυτοπεποίθηση. Φεύγουμε αγκαλιασμένοι και 

παθιασμένοι αργά μετά τα μεσάνυχτα. 

Τη χάρηκα πολύ αυτή την αναπάντεχη ερωτική βραδιά. Εκείνο που δεν ξέρω είναι 

τι θα γίνει παρακάτω. Πρώτη φορά μπαίνω σφήνα σ’ ερωτικό τρίγωνο, ή μάλλον σε 

πολύγωνο, και μάλιστα σε μια τόσο αρρωστημένη περίπτωση. Αλλά ισχύει το ίδιο: θα 

φέρομαι καλά, θα περνάω καλά, κι ό,τι βρέξει ας κατεβάσει. Ας αποφασίσει μόνη της τι 

θέλει να κάνει μ’ εμένα, και τι θέλει να κάνει με το Νίκο. 

**** (την επόμενη μέρα) **** 

Την επομένη, το τηλέφωνο του Πέτρου κουδουνίζει από νωρίς. Είναι η Ελένη. «Δεν 

θα το πιστέψεις!» του λέει κατενθουσιασμένη. 

«Τι;» ρωτάει εκείνος, έκπληκτος. 

«Ήρθε η περίοδός μου! Είμαι τόσο ανακουφισμένη! Σ’ ευχαριστώ, σ’ ευχαριστώ, σ’ 

ευχαριστώ!!!» αναφωνεί με πάθος. 

«Α, έξοχα! Αλλά γιατί μ’ ευχαριστείς; Τι έκανα;» 

«Μ’ άγγιξες με το μαγικό ραβδί σου!» 

Ξεσπούν παρέα σ’ ένα δυνατό, καθαρτικό γέλιο. 

Τρίτη 8 Γενάρη 1980 

Το πρώτο μάθημα στη Σχολή, με την καινούργια χρονιά μετά τις καταλήψεις, γίνεται 

στο μικρό Χημείο, μια αίθουσα όπου για να διαβάσει κανείς όλα όσα έχουν γράψει στους 

τοίχους, χρειάζεται μια μέρα γεμάτη. Είναι κάτι το απίθανο, τόσα συνθήματα σε τόσο 

μικρό χώρο. Ολόκληρο το Χημείο μοιάζει σαν ένα πολυόροφο σκονάκι. Η μεγαλύτερη σε 

όγκο καταστροφή πνευματικής δημιουργίας στη σύγχρονη νεοελληνική ιστορία θα γίνει 

όταν θ’ αποφασίσουν κάποτε να ξαναβάψουν τους τοίχους του. 

Η Κωνσταντίνα, η ξανθειά φίλη της Ελένης, γκρινιάζει γεμάτη απογοήτευση, επειδή 

τελικά ξανάρχισαν τα μαθήματα κι επιστρέφει η “ομαλότητα”. Γκρινιάζει για το κίνημα 

που, ναί μεν κατάφερε να καταργήσει το νόμο 815, αλλά ξεφούσκωσε τόσο ξαφνικά, όσο 

απότομα είχε φουντώσει. «Γιατί κάνουμε έτσι; Αφού ξέρουμε πως δεν θα βγεί πουθενά, 

όπως έγινε και σε τόσες άλλες χώρες. Είμαστε ένα κίνημα που απλώς καθυστερημένα 

φάνηκε κι εδώ. Ξεφουσκώσαμε, χάσαμε. Δεν φέραμε την ανατροπή...»  
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Τι έπαθε η Κωνσταντίνα, κι ενώ πριν λίγες μέρες ήταν τόσο ενθουσιασμένη, 

σήμερα ξαφνικά είναι τόσο απογοητευμένη; Σ’ άλλους καιρούς, θα μου φαινόταν 

παράξενο. Όμως, τις τελευταίες βδομάδες, έχω συνηθίσει να εκτίθεμαι σε τόσο 

ετερόκλητες απόψεις, που τίποτα πια δεν μου κάνει εντύπωση απ’ όσα ακούω και 

βλέπω να ξετυλίγονται γύρω μου. 

Όταν όμως ρωτάω να μάθω περισσότερα γι αυτό που μ’ ενδιαφέρει πιο πολύ, για 

το τι γίνεται τελικά ανάμεσα στην Ελένη και στο Βιράλη, η Κωνσταντίνα γίνεται 

σφίγγα. Με υπεκφυγές κι αοριστολογίες, αρνείται να μου αποκαλύψει αν η Ελένη 

εξακολουθεί να  βλέπει το Νίκο, και ποιά είναι τα πραγματικά αισθήματά της, και μ’ 

αφήνει στο σκοτάδι. 

Πέμπτη 17 Γενάρη 1980 

Νωρίς το βραδάκι, το κοινόβιο της Κυψέλης είναι σχεδόν έρημο ακόμα. Η Ελένη 

καθαρίζει το δωμάτιό της, κι εγώ της κάνω ευχάριστη παρέα και τη βοηθάω στο 

ξεσκόνισμα. Είναι η πρώτη φορά που συναντιόμαστε μετά την Πρωτοχρονιά, και το 

κλίμα μεταξύ μας είναι περίεργο. Όλον αυτόν τον καιρό, η Ελένη απέφευγε, με 

διάφορες προφάσεις, τις επανειλημένες προσκλήσεις μου να ξανασυναντηθούμε, χωρίς 

να μου εξηγεί τι συμβαίνει μέσα της και τι θέλει πραγματικά. 

Όλη αυτή η απομάκρυνση, όλη αυτή η καθυστέρηση το περασμένο δεκαπενθήμερο, 

μ’ έχουν εκνευρίσει αφάνταστα. Επέμενα κάθε τόσο να της ζητάω να συναντηθούμε και 

να μιλήσουμε. Στο τέλος, δεν μπορούσε να μ’ αποφύγει άλλο. Με κάλεσε στο δωμάτιό 

της για κουβέντα. Ήρθα ελπίζοντας να περάσω άλλη μια ερωτική βραδιά μαζί της, 

αλλά βλέποντας το αντίξοο κλίμα, δεν τολμώ να το προτείνω. Απλά, περιμένω την 

κατάλληλη στιγμή για να δοκιμάσω. 

Το σιγύρισμα τελειώνει, κι η Ελένη ανάβει τσιγάρο κι έρχεται να καθίσει δίπλα 

μου. Αγκαλιαζόμαστε και φιλιόμαστε αθώα, πλατωνικά, στο μάγουλο κι απέξω απ’ τα 

χειλάκια. Δεν αντέχω άλλο αυτό το θέατρο. Αρπάζω το κεφάλι της και της σφραγίζω το 

στόμα μ’ ένα παθιάρικο, ερωτικό φιλί, νιώθοντας την έξαψή μου να θεριεύει. Η Ελένη 

μ’ αφήνει ψυχρά να τελειώσω το φιλί μου χωρίς ν’ ανταποκριθεί, και με σπρώχνει 

απαλά αλλά ξεκάθαρα παραπέρα, φεύγοντας απ’ την αγκαλιά μου, δίνοντάς μου να 

καταλάβω πως δεν θέλει να κάνουμε έρωτα. 
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«Τι γίνεται λοιπόν κορίτσι μου, θα μου εξηγήσεις να ξέρω κι εγώ που βρίσκομαι;» 

«Δεν ξέρω ακόμα Πέτρο μου... Δεν έχω αποφασίσει. Συγγνώμη» μου απαντάει. 

«Τον βλέπεις ακόμα;» ρωτάω όλος τσαντίλα. 

«Ναί... Θα ‘ρθει αργότερα εδώ, για να μιλήσουμε. Τον αγαπάω Πέτρο μου...» 

«Κατάλαβα... Επομένως εγώ περισσεύω» σκύβω το κεφάλι, απογοητευμένος. 

«Όχι Πέτρο, δεν κατάλαβες. Αλλά δεν είναι εύκολο να σου εξηγήσω. Συγγνώμη...» 

Φεύγω σκασμένος. Καιρό είχε να με πειράξει κάτι, όσο αυτό το σπρώξιμο. Η Ελένη 

ήταν εκεί, ζουμερή κι αφράτη, ξαπλωμένη σε προκλητικές πόζες, περιμένοντας το Νίκο 

να κάνουν έρωτα όταν εγώ θα ‘χα φύγει. Το ίδιο κορμί, με το προκλητικό ντεκολτέ, με 

χάϊδευε, μ’ αγκάλιαζε, με φίλαγε, αλλά το καλύτερο το κράτησε για τον άλλον, κι 

εμένα μ’ απόδιωξε με σπρώξιμο. Τελικά, ήταν λάθος που ζήτησα να συναντηθούμε 

απόψε. Βιάστηκα. Φεύγοντας απ’ το κοινόβιο, ποιό είναι τ’ αποτέλεσμα; Εγώ, σαν 

ηλίθιος, φρεσκολουσμένος, καλοντυμένος, γυρίζω σπίτι μου απ’ τις 10 άπρακτος κι 

εκείνη, ξαλαφρωμένη απ’ την κουβέντα, χαρούμενη και ξανανιωμένη, θα δώσει στο 

Βιράλη ό,τι προετοίμασε μαζί μου. Ήττα... 

Τρίτη 22 Γενάρη 1980 

Το μεσημεράκι, ο Πέτρος περιμένει την Σοφία έξω απ’ το σχολείο της, για μια 

βολτούλα με τ’ αμάξι. Έρχεται χαμογελαστή μετά το σχόλασμα, με τη μπλέ μαθητική 

ποδιά της, και κατηφορίζουν κεφάτοι προς την παραλιακή. Στα βραχάκια στο Μικρό 

Καβούρι απολαμβάνουν τη γλυκειά λιακάδα και τη θάλασσα που στραφτοκοπάει στα 

πόδια τους. 

Εξακολουθούν να συναντιόνται πότε – πότε, σαν καλοί φίλοι, για βόλτες και για 

σινεμά. Η Σοφία απολαμβάνει ν’ ακούει τον Πέτρο όταν της μιλάει για το κίνημα, για το τι 

συμβαίνει στις σχολές, για τις αναζητήσεις και τις ελπίδες της γενιάς αυτής που παλεύει 

ανυπόμονη να φέρει το μέλλον. 

Για τις δικές μου ελπίδες να της κεντρίσω ένα κάποιο ερωτικό ενδιαφέρον, δεν 

τολμώ να της μιλήσω ανοιχτά. Αναρρωτιέμαι τι μπορεί να γίνει παραπέρα μ’ αυτή την 

κοπέλλα, που τη θέλω κι εκείνη δεν με θέλει, αλλά με θαυμάζει και θέλει την παρέα 

μου, που ‘ναι ακόμα μικρή, αλλά μεγαλώνει, ωριμάζει κι αρχίζει να καταλαβαίνει τ’ 

αληθινά και τα σημαντικά γύρω της, και κάτι σκιρτάει μέσα της όταν της μιλάω για την 

Ομορφιά... Πότε – πότε παίζει μαζί μου, μου κάνει τσαχπινιές και ναζάκια, αλλά μόλις 
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κάνω να ξεθαρρέψω, εκείνη αμέσως μαζεύεται και μ’ αποδιώχνει γελώντας 

παιχνιδιάρικα. Αχ Θεέ μου, αυτό το κορίτσι με τρελλαίνει με τα νάζια της...  

Παρασκευή 8 Φλεβάρη 1980 

Στη μεσημεριανή συνέλευση των πρωτοετών του Μαθηματικού, το κλίμα είναι 

ήσυχο κι οι συζητήσεις έχουν κάποιο ενδιαφέρον. Ένας – ένας, οι συνάδελφοι 

εκπρόσωποι των παρατάξεων παίρνουν το λόγο κι αγορεύουν κάτω απ’ το βλέμμα των 

στελεχών απ’ τα μεγαλύτερα έτη που τους παρακολουθούν διακριτικά απ’ τα πάνω 

έδρανα. Οι απόψεις για το παρόν και το μέλλον του κινήματος διαφέρουν ριζικά, αλλά οι 

αντεγκλήσεις παραμένουν σε χαμηλούς και πολιτισμένους τόνους. 

Ο Πέτρος παρακολουθεί ήρεμος τις ομιλίες, παρέα με τους καινούργιους φίλους του, 

τον Άρη, ένα παιδί με μακριά μαλλιά και μούσια και πολύ βαθειά μόρφωση, τον Πάνο, ένα 

λεπτό αγόρι με γαλανά μάτια κι αριστοκρατικούς τρόπους, την ωραία Άρτεμη και τον 

Παντελή το φίλο της. Όμως, το μυαλό του ταξιδεύει αλλού... Πέρασαν δυό βδομάδες, κι η 

Σοφία δεν ξανακούστηκε, ούτε εκείνος δοκίμασε να την ξαναβρεί. Αντίθετα, μια νέα 

οπτασία έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον του. Η Τίνα, η νέα φίλη της Άρτεμης, που ‘ρθε 

πρόσφατα στη Σχολή με μεταγραφή απ’ τη Θεσσαλονίκη, έχει ένα υπέροχο, γαληνεμένο 

βλέμμα, και μια κίνηση αυτοπεποίθησης κι ανεξαρτησίας. Είναι πανέμορφη. Κάτι στο 

βλέμμα και στον αέρα της συντονίζεται μαζί μου. Κοντά της βλέπω ένα Όμορφο φώς. 

Η γλυκειά Τίνα μπαίνει στ’ αμφιθέατρο κι έρχεται γελαστή να καθίσει ανάμεσα σ’ 

εμένα και στον Άρη. Σκάμε κι οι δύο πλατιά χαμόγελα, και την καλοδεχόμαστε. 

Έχουμε γίνει πολύ καλοί φίλοι εγώ κι εκείνη. Επικοινωνούμε πολύ ζεστά. Όποτε με 

βλέπει, σκάει ένα μεγάλο χαμόγελο, κι εγώ κάθε φορά αναστατώνομαι με μια γλυκειά 

ανατριχίλα. Η Τίνα είναι τόσο ψαγμένη όσο η Ελένη, και τόσο πανέμορφη και ποθητή 

όσο η Σοφία. Με λίγα λόγια, η Τίνα είναι η πραγματική γυναίκα – όνειρο, μια 

ολοκληρωμένη, μεστή προσωπικότητα που δεν της λείπει τίποτα. 

Όμως, ξέρω καλά πως αυτή η ζεστασιά απ’ τη μεριά της είναι μόνο φιλική. Το ίδιο 

ζεστά φέρεται σ’ όλους όσους συμπαθεί στην παρέα, και στον Άρη και στον Πάνο και σ’ 

όλα τα φιλαράκια. Φαντάζομαι πως όλοι τη θέλουν. Έχω δεί το βλέμμα και το 

ενδιαφέρον τους όταν την κοιτάνε και της μιλάνε. Όταν είμαστε κοντά της τ’ αγόρια, 

ανταγωνιζόμαστε με τ’ αστεία και τις κουλτουριάρικες εξυπνάδες μας να την 

κερδίσουμε. Εκείνη μας κοιτάει όλους αφ’ υψηλού, και σίγουρα το διασκεδάζει. Είναι 

και δυό χρόνια μεγαλύτερή μας και μας θεωρεί “μικρά”. 
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Τι να κάνω όμως... Αυτή η υπέροχη αύρα της δεν μ’ αφήνει σ’ ησυχία... Το βλέμμα 

της μου στέλνει ένα φώς, επικοινωνεί. Αυτή η επικοινωνία με συντονίζει, είναι Όμορφη. 

Άραγε, αυτή δεν συντονίζεται καθόλου; Δε νιώθει “κάτι”; 

Τετάρτη 9 Απρίλη 1980 

Το βράδυ, ο Πέτρος βγαίνει μια βολτούλα με την παλιά, καλή φίλη του την Ελένη. 

Είχε τρείς μήνες να τη δεί, μετά τις περιπέτειες στις γιορτές. Τριγυρνούν στο πάρκο και 

συζητούν ξανά για τους αριστερούς και τους αυτόνομους, τον ιδεαλισμό και τον υλισμό. 

Συζητούν και τα υπόλοιπα. Η ερωτική συνεύρεσή τους την Πρωτοχρονιά φαίνεται 

πως της έκανε καλό. Τη βοήθησε ν’ απεγκλωβιστεί σταδιακά απ’ την εμμονή της για το 

Βιράλη. Τον βλέπει πολύ σπάνια πια. Σιγά – σιγά γκρεμίζει το είδωλό του μέσα της, τον 

απομυθοποιεί. Το κυριότερο: έχει αρχίσει να γουστάρει κι άλλα αγόρια γύρω της. Όμως, 

ακόμα δε νιώθει έτοιμη ν’ ανοιχτεί σε νέα σχέση. Ακόμα είναι κουμπωμένη. 

Καλύτερα. Αυτόν τον καιρό έχω το μυαλό μου κολλημένο στη Τίνα και στην αύρα 

της. Αυτή μου δείχνει το δικό μου δρόμο. 

Σάββατο 10 Μάη 1980 

Ο ανοιξιάτικος ήλιος λάμπει στον καταγάλανο ουρανό, κι ο ήσυχος Σαρωνικός 

γαληνεύει καθώς το “Μυκήναι” σκίζει απαλά τα νερά. Η μέρα είναι υπέροχη και το ταξίδι 

μαγεία. Στο κατάστρωμα, δεκάδες νέα παιδιά, μαζί με μια μεγάλη παρέα από περίπου 

εκατό πρωτοετείς Μαθηματικούς, χαίρονται το ζεστό ήλιο απλωμένοι παρέες – παρέες 

στους πάγκους, κι ακούν στα ραδιοφωνάκια τους τη Λιλιπούπολη στο Τρίτο Πρόγραμμα. 

Πιάνουν Αίγινα, Μέθανα, Πόρο, Ύδρα, Ερμιόνη, κι επιτέλους φτάνουν στις Σπέτσες 

το μεσημεράκι. Κουβαλούν τα σακκίδιά τους περίπου ένα χιλιόμετρο, μέχρι μια 

πανέμορφη τοποθεσία πέρα απ’ το Ξενία, μέσ’ το πράσινο, με πεύκα ως τη θάλασσα και 

με πολλά ήσυχα ξέφωτα, δίπλα σε μιαν ήσυχη ακρογιαλιά. Είναι ένα μαγευτικό, ήρεμο 

μέρος. Στήνουν τρείς σκηνές, κι οι υπόλοιποι απλώνουν ένα γύρω τα σλίππινγ – μπάγκ 

τους. Ξεκουράζονται, κολυμπούν στη δροσερή θάλασσα, και λίγοι - λίγοι επιστρέφουν 

στην πόλη. Είναι ένα ήσυχο χωριό, μ’ άσπρα νεοκλασσικά σπίτια, δρόμους όπου 

απαγορεύονται τ’ αυτοκίνητα και κυκλοφορούν μόνο μουλάρια, αμαξάκια μ’ άλογα, πολλά 

ποδήλατα και λίγα μηχανάκια, που κάνουν θόρυβο και χαλάνε την ηρεμία. Στο κεντρικό 

λιμάνι είναι η περαντζάδα του νησιού, η Ντάπια, ο πεζόδρομος με τις καφετέριες στην 

άκρη της αποβάθρας, με τα παλιά κανόνια που σημαδεύουν το πέλαγος. Είναι ένα ιδανικό 

μέρος για να χαλαρώσεις μ’ ένα φραπεδάκι την ώρα του δειλινού. Το νησί είναι 

πανέμορφο και κοντά στην Αθήνα, και κάθε καλοκαίρι βουλιάζει απ’ τα πλήθη των 

τουριστών, αλλά ακόμα είναι πολύ νωρίς στη σαιζόν κι έχει σχετική ησυχία και γαλήνη. 

Η Τίνα δεν είναι ακόμα μαζί μας. Είχε πεί πως πιθανόν να ‘ρθει τ’ απόγευμα, με το 

Δελφίνι. Μόλις το σκάφος εμφανίζεται στον ορίζοντα, κατεβαίνω στην αποβάθρα να 
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την περιμένω. Μόλις αποβιβάζεται και με βλέπει, μου σκάει ένα πλατύ χαμόγελο και 

φωτίζει το δειλινό μου. Παίρνω το σακκίδιό της για να την ξεκουράσω, κι εκείνη με 

παίρνει απ’ το χέρι. Καθόμαστε στη Ντάπια να πιούμε ένα φραπεδάκι κι απλώνουμε το 

βλέμμα μας στη γαλήνη. Η αύρα της με τυλίγει και μ’ απορροφά, χάνομαι μέσα της. 

Νοικιάζουμε δυό ποδήλατα και κυλάμε προς το Παλιό Λιμάνι, τιτιβίζοντας 

χαρούμενα. Επιστρέφουμε προς την αντίθετη κατεύθυνση, ως την κατασκήνωση, μεσ’ 

το γλυκό δειλινό, στο πανέμορφο νησί, ανάμεσα στα λευκά, νεοκλασσικά σπίτια με τους 

καταπράσινους κήπους, δίπλα στη γαλήνη της θάλασσας. Δεν βρίσκουμε κανέναν εκεί. 

Είμαι ολομόναχος με την πανέμορφη, ποθητή Τίνα, στην ακροθαλασσιά, κάτω απ’ τα 

πεύκα. Είναι φανταστικά. Η Ομορφιά μας γεμίζει από παντού. Ευχαριστώ και την Τίνα 

και τη Μεγάλη Ζωή για το υπέροχο δειλινό που μου χάρισαν. Εκείνη γελά, και δεν 

ξέρει πως ν’ απαντήσει. Καίγομαι να τη φιλήσω, αλλά διστάζω. Δεν τολμάω... 

Γυρνάμε στην πόλη, επιστρέφουμε τα ποδήλατα, βρίσκουμε τη μεγάλη παρέα, και 

ξεκινάμε όλοι μαζί για φαγητό. Ο Άρης κι ο Πάνος έρχονται κοντά της, τυλίγονται απ’ 

την αύρα της και της ρίχνουν βλέμματα όλο νόημα. Πεθαίνω απ’ τη ζήλια, αλλά δεν 

μπορώ να κάνω τίποτα. Ευτυχώς, η Τίνα μου δείχνει μιαν ιδιαίτερη συμπάθεια. 

Τρέχουμε μαζί, έρχεται πλάϊ μου, συντονιζόμαστε... Μετά τ’ ωραίο δείπνο με μπόλικο 

κρασάκι, ξεκινάμε όλοι μαζί για την κατασκήνωση. Ζαλισμένος και πιωμένος, βρίσκομαι 

σ’ αυτό το υπέροχο νησί, τριγυρνάμε στα σοκάκια, η Τίνα εξακολουθεί να μου δείχνει 

μια τέτοια συμπάθεια, είμαι πολύ, πάρα πολύ χαρούμενος. 

Κάποια στιγμή, ο Άρης προτείνει να τρέξουμε, μόνον ο Πάνος δέχεται, φεύγουν οι 

δυό τους μπροστά, και μένουμε μόνοι εγώ κι η Τίνα, περπατώντας. «Πέτρο, τι θα γίνει με 

τα σεξουαλικά μας προβλήματα;» με ρωτάει εν ψυχρώ. 

Ξαφνιάζομαι απ’ την αναπάντεχη ερώτηση, αλλά δεν κομπλάρω. «Ποιό είναι το 

δικό σου πρόβλημα;» τη ρωτάω ψύχραιμα και φιλικά. 

«Δεν ξέρω... Έχω αναστολές... Δεν νιώθω καλά στον έρωτα. Δυσκολεύομαι να τον 

απολαύσω. Μερικές φορές είναι σα βιασμός...» αρχίζει να μου εκμυστηρεύεται, 

κοιτώντας με πλάγια, διστάζοντας αν πρέπει να μου αποκαλύψει τις απόκρυφες 
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ανησυχίες της. «Τέλος πάντων... αισθάνομαι πως όλα τ’ αγόρια της παρέας με 

τριγυρίζουν γιατί θέλουν να κάνουν σεξ μαζί μου... νιώθω άβολα... Με καταλαβαίνεις;» 

Δεν το αρνούμαι, ούτε κομπιάζω απ’ αυτές τις ξαφνικές αποκαλύψεις. Πρώτη 

φορά μιλάμε τόσο ανοιχτά. Δυστυχώς, δεν προλαβαίνω να της απαντήσω. Λίγο 

παρακάτω ξανασυναντάμε τους άλλους δύο μνηστήρες να μας περιμένουν. 

Φτάνουμε στην κατασκήνωση με την κουβέντα μας να αιωρείται ατέλειωτη, 

κομμένη στη μέση. Λίγο – λίγο μαζεύονται όλοι οι συνάδελφοι. Ο Δημήτρης ο 

Παναγόπουλος βγάζει την κιθάρα του, μαζευόμαστε γύρω από μια φωτιά, 

κουκουλωνόμαστε γιατί κάνει κρύο, κι αρχίζουμε το τραγούδι και τ’ αστεία πειράγματα. 

Πολλοί έχουν μεθύσει, υπάρχει όμορφο κέφι μ’ ωραία τραγούδια και ζεστή ατμόσφαιρα, 

όμως εγώ, η Τίνα κι οι άλλοι δυό μνηστήρες έχουμε αποσυντονιστεί, καθόμαστε 

κατσουφιασμένοι, χαμένοι στους προβληματισμούς μας. Οι άλλοι τρείς κάθονται σε μια 

γωνιά, αμίλητοι, και δήθεν απολαμβάνουν τη φύση. Πότε πηγαίνω κοντά τους και πότε 

απομακρύνομαι, δεν ξέρω τι να κάνω... 

Κάποτε φεύγουν πάλι ο Άρης με τον Πάνο, αφήνοντάς με μόνο με τη Τίνα, μέσ’ το 

πλήθος. Προσπαθώ να ξαναπιάσω το νήμα της κομμένης κουβέντας μας, καθώς είμαστε 

απομονωμένοι μέσ’ τη φασαρία και στα τραγούδια των συμφοιτητών. Όμως η νύχτα 

έχει διώξει τ’ απογευματινό κέφι της. Η έκφρασή της έχει σκοτεινιάσει. Ποιός ξέρει τι τη 

βασανίζει. Ίσως την ενοχλεί η ασφυκτική πίεση απ’ τα τρία αγόρια, ίσως να μετάνιωσε 

που ανοίχτηκε σ’ εμένα. 

Χάνω την επικοινωνία μαζί της. Δεν την καταλαβαίνω, δεν μπορώ να συντονιστώ. 

Κολλημένος στο πάθος μου, αγνοώ την κακοκεφιά της. «Πάμε μια βόλτα στην 

παραλία...» της ζητάω άκαιρα, τρομάζοντάς τη. Βλέποντας πως σκοτεινιάζει κι άλλο το 

ύφος της, προσπαθώ να την προλάβω «...δεν θέλω να κάνω έρωτα, το μόνο που θέλω 

είναι να πάμε μαζί μια βόλτα στην ερημιά, να κουβεντιάσουμε». Δεν παίρνω καμμία 

απάντηση. Κάθεται σκεφτική κι αμίλητη... 

Κατά τις 2, οι συμφοιτητές βαριόνται να τραγουδάνε και διαλύονται. «Έλα, πάμε 

μια βόλτα» την ξαναπαρακαλάω. Ούτε ξέρω τι θέλω να κάνω. Έχω ένα πολύ 

επιτακτικό και παρακλητικό ύφος, επιμένω έντονα. «Έλα πάμε...» 



Πάνος Νομικός  Μοιραία Μάτια Τόμος Ι: Το μυστήριο και το ταξίδι 145 

Η Τίνα έχει κομπλάρει. Με κοιτάει αποσυντονισμένη. Τελικά, με κόπο ψιθυρίζει 

ένα μουδιασμένο «όχι». Συνεχίζω να επιμένω. Η Τίνα και πάλι ψιθυρίζει ένα «όχι» μέσ’ 

απ’ τα δόντια της, μ’ ένα αμήχανο, παγωμένο χαμόγελο, και δεν ξέρει πως αλλιώς ν’ 

αντιδράσει. Πάνω που είμαι έτοιμος να κάμψω την αντίστασή της, ξαναεμφανίζονται ο 

Άρης κι ο Πάνος και τη βγάζουν απ’ τη δύσκολη θέση. Εκτονώνεται η κατάσταση. 

Υποχωρώ απογοητευμένος. Έχασα την αύρα της. Στεναχωρημένος, αποσύρομαι 

στη γωνιά μου. Σε λίγο η στενή παρέα συνεχίζουν το “γλέντι” στο παραπίσω ξέφωτο, 

χορεύοντας ροκ απ’ το κασσετόφωνο. Κάθομαι για λίγο κοντά τους, αλλά σύντομα 

βαριέμαι. Απογοητευμένος, τους αφήνω να χορεύουν και χώνομαι στο σλίππινγκ μπαγκ 

μου. Κουκουλώνομαι γερά γιατί κάνει ψόφο, και κοιμάμαι αμέσως. 

**** (την επόμενη μέρα) **** 

Ξυπνάω κατά τις επτάμιση το πρωΐ απ’ το κρύο. Κάνει παγωνιά. Μερικοί 

συνάδελφοι έχουν ήδη σηκωθεί και τουρτουρίζουν. Οι χορευτές κοιμήθηκαν τελικά κατά 

τις 6, αλλά αρχίζει να γίνεται φασαρία κι αναγκάζονται να ξυπνήσουν. Υπολογίζω 

καμμιά ογδονταριά σλίππινγκ μπαγκ να βρίσκονται σκορπισμένα γύρω απ’ τις τρείς 

σκηνές. Τρώμε κονσέρβες για πρωϊνό και ξεκινάμε για την πόλη μια παρέα μ’ αρκετούς 

συναδέλφους, αλλά χωρίς την Τίνα και τους άλλους δυό μνηστήρες. 

Μένω πολύ λίγο στην πόλη. Γρήγορα συνειδητοποιώ πως θέλω να βρίσκομαι 

συνέχεια κοντά της. Δεν μπορώ να μένω πολλή ώρα μακριά απ’ την αύρα της. Νοικιάζω 

ένα ποδήλατο και ξεκινάω να γυρίσω στην κατασκήνωση. Στο δρόμο, βρίσκω τον Άρη 

και τον Πάνο να ‘ρχονται προς την πόλη, παρέα με την Άρτεμη και τον Παντελή. 

Έξοχα, επομένως θα ‘χουν αφήσει τη Τίνα μόνη της! Πράγματι, τη βρίσκω κοντά στην 

κατασκήνωση να περπατάει προς την πόλη, μονάχη. Προσφέρομαι να τη συνοδέψω, 

και δέχεται με χαρά. 

Να ‘μαστε λοιπόν ξανά μόνοι μας, εγώ κι η Τίνα, στο δρομάκι ανάμεσα στα πεύκα, 

αυτό το ηλιόλουστο, ανοιξιάτικο πρωϊνό, εγώ πάνω στο ποδήλατο κι αυτή με τα πόδια, 

ή τ’ αντίθετο. Η Τίνα εξακολουθεί να ‘ναι διστακτική, συγκρατημένη. Μετά τη 

χθεσινοβραδινή αποτυχία μας να επικοινωνήσουμε, έχει ξανακλειστεί στον εαυτό της 

και στις γυναικείες ανασφάλειές της. Αρχίζει να γκρινιάζει και να χαζοπαραπονιέται 

για το μεγάλο στήθος της. Δεν φοράει σουτιέν κι είναι κομπλαρισμένη, νομίζοντας πως 
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όλος ο κόσμος το προσέχει και το λιγουρεύεται μέσα απ’ το μπλουζάκι της. Η αύρα της 

είναι μπλέ, απόμακρη. 

Κοντοστέκομαι αμίλητος. Φέρνω το βλέμμα μου ένα γύρω. Ένας καταγάλανος 

ουρανός κι ένα ολόφρεσκο, δροσερό, ανοιξιάτικο πρωϊνό, μας χαμογελούν στην εξοχή. 

Πυκνά, καταπράσινα πεύκα μας χαρίζουν τη σκιά και την ευωδιά τους. Μια συναυλία 

από τιτιβίσματα πουλιών γεμίζει τ’ αφτιά μας. «Σώπα και κοίταξε... Άκου και μύρισε... 

Καμάρωσε το περήφανο στήθος σου, κι άσε το κορμί σου ελεύθερο ν’ απολαύσει τη ζωή. 

Είναι ένα δώρο που δεν θα το ‘χεις για πάντα...» της λέω ήρεμα. Εκείνη μαλακώνει. 

Μου χαμογελάει και ξαναπροχωράμε... 

Περνάμε άλλη μιαν υπέροχη, γεμάτη μέρα με γέλια, φωνές, αστεία και κολύμπι, 

μέσ’ την τεράστια, χαρωπή παρέα των συμφοιτητών, που με κάνουν να ξεχάσω για 

λίγο τον ασίγαστο πόθο μου να κατακτήσω την άπιαστη Τίνα. Το βράδυ έχουμε 

ραντεβού όλοι μαζί σε μια ταβέρνα. Μαζεύονται περίπου εξήντα γελαστοί συμφοιτητές 

σ’ ένα τραπέζι. Η Τίνα κάθεται σε μια γωνιά, παρέα με την Άρτεμη, τον Παντελή και 

φυσικά με τους άλλους δυό μνηστήρες. Απόψε κάθομαι μακριά της. Θέλω ν’ αποφύγω 

τις χθεσινοβραδινές αρρωστημένες ψυχοκαταστάσεις. Εκείνη με κοιτάει από μακριά μ’ 

ένα πονηρό, ανεξήγητο βλέμμα, και μου κάνει νοήματα «τι γίνεται;» Δεν απαντώ. Αργά 

το βράδυ φεύγουν όλοι οι άλλοι ξαφνικά, μαζί με την Τίνα, χωρίς να μου πούν τίποτα. 

Επιστρέφω κι εγώ σε λίγο στην κατασκήνωση, παρέα με τον Αντρέα τον τρελλό. 

Είναι η σειρά μου να ‘χω τις μαύρες μου, φουντωμένος απ’ τον πόθο μου και 

τσαντισμένος με την αρρώστια της κατάστασης. Παρέα και τούτη, τρία αγόρια και μια 

γυναίκα, κι οι τρείς να τη θέλουμε κι αυτή να μην ξέρει τι να κάνει, και να το παίζει 

δήθεν άνετη, εξασφαλισμένη πως τελικά κανείς απ’ τους τρείς μας δεν θα τολμήσει να 

εκδηλωθεί και δεν θα τη φέρει σε “δύσκολη θέση”... 

Τους βρίσκω να ετοιμάζουν τους υπνόσακκους για να πέσουν για ύπνο. Η Τίνα με 

τους άλλους δυό μνηστήρες θα κοιμηθούν όλοι μαζί μέσα σε μια απ’ τις σκηνές, το άκρον 

άωτον δηλαδή, γιατί βέβαια δεν μπορούν να κάνουν τίποτα σεξουαλικό, παρ’ όλο που οι 

προθέσεις των αγοριών είναι δεδομένες. Λέμε πως είμαστε άνετοι, το παίζουμε ελεύθεροι, 

κι όμως, τι αρρώστια επικρατεί... Εγώ προτιμώ να κοιμηθώ έξω, στη δροσιά. 

**** (την επόμενη μέρα) **** 
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Το Δευτεριάτικο πρωϊνό ξημερώνει με συννεφιά, επιτρέποντας στους εκδρομείς 

φοιτητές να κοιμηθούν ως τις εννιάμιση. Μαζεύουν τα πράγματα, τις σκηνές, τα 

φορτώνονται σαν τα μουλάρια, και ξεκινούν για το λιμάνι. Απλώνονται όλοι μαζί στις 

καφετέριες στη Ντάπια, περιμένοντας το καράβι, καθώς ο Δημήτρης ο Παναγόπουλος 

τους χαλαρώνει με την κιθάρα του. Στις 2 έρχεται το πλοίο της επιστροφής, η οποία δεν 

είναι καθόλου ωραία, έχει συννεφιά και φυσάει. Οι περισσότεροι έχουν αράξει στο σαλόνι 

και κουβεντιάζουν, διαβάζουν ή παίζουν χαρτιά. 

Πιάνουν Ύδρα. Ο Πέτρος κι η Τίνα ανεβαίνουν στο κατάστρωμα να τη χαζέψουν. 

«Πανέμορφη η Ύδρα, τη λατρεύω» του αναφωνεί εκείνη, θαυμάζοντας την ειδυλιακή θέα 

του λιμανιού και της πανέμορφης πόλης, που σκαρφαλώνει αμφιθεατρικά στους γύρω 

απότομους λόφους. 

«Θέλεις να κατέβουμε να μείνουμε δυό μέρες εδώ;» της πετάει αναπάντεχα ο 

Πέτρος, χωρίς να το καλοσκεφτεί. 

Στη βόμβα του Πέτρου η Τίνα μένει άναυδη. Ξεροκαταπίνει, κοιτάει μακριά, 

σκέφτεται, τον κοιτάει καλά – καλά, χαμογελάει ελαφρά γεμάτη αμηχανία, αλλά στο 

τέλος ψελλίζει ένα μισιακό «εντάξει...» 

Είναι η σειρά του να μείνει άναυδος. Θα περίμενε άλλο ένα «όχι». Την κοιτάει 

αποσβλωμένος, σχεδόν με δυσπιστία. Ευτυχώς, δεν έχουν το χρόνο να το καλοσκεφτούν. 

Το πλοίο θ’ αναχωρήσει από στιγμή σε στιγμή. «Έλα τότε, πρέπει να βιαστούμε!» την 

ταρακουνάει. 

Χωρίς δεύτερη κουβέντα, κατεβαίνουν τρέχοντας στο σαλόνι, παίρνουν τα σακκίδιά 

τους, η Τίνα κλείνει πονηρά το μάτι στην Άρτεμη λέγοντας «κατεβαίνω εδώ, θα τα 

πούμε...», χαιρετούν τους άλλους δυό μνηστήρες που απομένουν να τους κοιτάνε 

αποσβλωμένοι, κι αποβιβάζονται την τελευταία στιγμή, λίγο πριν σηκωθεί η σκάλα. 

Η προπέλα ξαναπαίρνει μπροστά και το πλοίο σαλπάρει κι απομακρύνεται αργά – 

αργά απ’ την αποβάθρα, μπροστά στα μάτια μας, αφήνοντάς μας πίσω στην προκυμαία, 

στην Ύδρα, εμένα με την πανέμορφη, ποθητή Τίνα, μόνοι μας, ολομόναχοι, χωρίς 

παρέες, χωρίς κολλητή και χωρίς μνηστήρες. Έχουμε κατακομπλάρει και δε μιλάμε, 

καθώς συνειδητοποιούμε τι μόλις κάναμε. Μου ‘χουν λυθεί τα γόνατα, δεν ξέρω τι να 

πώ και τι να κάνω. Η Τίνα με κοιτάει πανικόβλητη, σχεδόν μετανιωμένη. Βλέποντας 

πόσο κομπλαρισμένος είμαι κι εγώ, βάζουμε παρέα τα γέλια. 

«Έλα» της λέω ανακουφισμένος και της πιάνω το χέρι. Σφίγγει το χέρι μου με 

ζέστη και πάθος. Θέλει να κρατηθεί πάνω μου, να ηρεμήσει. Χωνόμαστε στα στενά 

ψάχνοντας για δωμάτιο. Βρίσκουμε ένα ωραίο δωματιάκι στον ξενώνα “Αμαρυλλίς”. 

Έχει δυό μονά κρεβάτια χωριστά, αλλά δίπλα – δίπλα, μ’ ένα κομοδίνο ανάμεσα. 
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Πέφτω για να κοιμηθώ. Είναι ψόφιος στην κούραση, μετά από δυό απανωτά 

ξενύχτια στο ύπαιθρο. Η Τίνα ξαπλώνει στο διπλανό κρεβάτι. Ξέρουμε κι οι δύο καλά 

πως, κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε έρωτα, αλλά δε 

χρειάζεται να βιαζόμαστε. Αυτή τη στιγμή είμαι πολύ κουρασμένος, αλλά κι ανήσυχος. 

Θα με δεχτεί; Πως θα ‘ναι η εμπειρία; 

Απλώνω το χέρι μου να της χαϊδέψω απαλά τα μαλλιά. «Σ’ ευχαριστώ που ‘ρθες 

μαζί μου» της ψιθυρίζω, καθώς αρχίζω να χωνεύω το τεράστιο μέγεθος του γεγονότος, 

που με γεμίζει σιγά – σιγά με χαρά και προσμονή. 

«Σ’ ευχαριστώ που με κάλεσες. Ένιωσα έκπληκτη μόλις το πρότεινες, αλλά τώρα 

νιώθω πως μ’ αρέσει! Είσαι ένα ενδιαφέρον αγόρι και μ’ αρέσει η παρέα σου...» 

«Κι εσύ μ’ αρέσεις καλή μου. Δεν ξέρω πως να το εκφράσω... Όταν είμαι πλάϊ σου, 

έχω μιαν αίσθηση σιγουριάς, ένα συναίσθημα ηρεμίας κι ευχαρίστησης. Σα να 

καθοδηγείς τις σκέψεις και την ύπαρξή μου σ’ ένα είδος ασφαλούς κι ευτυχισμένου 

παραδείσου. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά συμβαίνει, κι είναι πανέμορφο!» 

«Το βλέπω στα μάτια σου Πέτρο... Ναί είναι ωραίο, μ’ αρέσει!» 

Κινώ το χέρι μου παρακάτω χαϊδεύοντας το πρόσωπό της, τα χέρια της... Ρουφάω 

ακατάπαυστα την αύρα της, της αλλάζω χρώμα, από ψυχρό μπλέ το κάνω σιγά – σιγά 

κίτρινο, πορτοκαλί και βαθυκόκκινο του πάθους. Εκείνη αλλάζει κρεβάτι κι έρχεται 

δίπλα μου, τρίβοντας το στήθος μου ζεστά. Σηκώνω το κεφάλι μου πάνω απ’ το δικό 

της, θαυμάζοντας τ’ αγγελικό πρόσωπό της, τα λαμπερά, μεγάλα μάτια της, τα 

αισθησιακά χείλη της που με περιμένουν μισάνοιχτα. Θεέ μου, τι θεσπέσιο συναίσθημα, 

τι θεσπέσια γυναίκα! Χαμηλώνω το κεφάλι μου πάνω απ’ το δικό της, σφραγίζοντας τα 

χείλια της μ’ ένα φλογερό, παθιασμένο φιλί. 

«Μμμμμ...» αναστενάζει καθώς ξαναπιάνει το κεφάλι μου για μια επανάληψη. 

Κυριεύομαι από μιαν ακατανίκητη συναισθηματική θύελλα. «Σ’ αγαπώ Τίνα! Σ’ 

αγάπησα απ’ την πρώτη στιγμή που σε γνώρισα!» αναφωνώ, σφίγγοντας το λυγερό 

κορμί της σφιχτά ανάμεσα στα χέρια μου, κι ανασηκώνω το μπλουζάκι της 

αποκαλύπτοντας τα μεγάλα, χυμώδη στήθη της. «Ω Θεέ μου!» αναστενάζω ξαναμμένος 

απ’ αυτό το προκλητικότατο θέαμα. 
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«Μη βιάζεσαι καλέ μου. Ναί, κι εσύ μ’ αρέσεις, αλλά μην προτρέχεις. Το “σ’ 

αγαπώ” είναι μια πολύ σοβαρή κουβέντα, που πρέπει να χρησιμοποιείται με φειδώ. Ας 

αφήσουμε τα πράγματα να κυλήσουν όπως έρθουν...» ξεφεύγει απ’ το 

σφιχταγκάλιασμά μου. 

«Αχ, καλά... Είμαι πραγματικά ερωτευμένος μαζί σου, αλλά δεν θα σε πιέσω. Ας 

γίνει όπως προτιμάς, όπως σε βολεύει καλύτερα...» πρέπει να υποχωρήσω. 

«Τότε, ας ξεκουραστούμε για λίγο γλυκούλη μου. Το χρειαζόμαστε κι οι δυό μας 

πολύ...» χαλαρώνει το μισόγυμνο κορμί της πλάϊ μου, καθώς αφηνόμαστε να βυθιστούμε 

σ’ έναν απαραίτητο λήθαργο. 

Ξυπνούν ώρες αργότερα, το βραδάκι, κι αποφασίζουν να περπατήσουν σ’ αυτό το 

υπέροχο μέρος. Κάθε ένα απ’ τα νησιά της Ελλάδας έχει τη δική του, ξεχωριστή 

ατμόσφαιρα. Δίπλα στις καταπράσινες Σπέτσες, οι οποίες καλύπτονται από ένα πλούσιο 

πευκοδάσος, η Ύδρα κάνει χτυπητή αντίθεση με το ξερό, βραχώδες κι άδενδρο τοπίο της. 

Η καταπληκτική ομορφιά της πόλης, που απλώνεται αμφιθεατρικά απ’ τους γύρω λόφους 

κάτω προς το γραφικό λιμάνι, είναι φημισμένη σ’ ολόκληρο τον κόσμο. 

Ο Πέτρος κι η Τίνα σιγοπερπατούν προς το λιμάνι, θαυμάζοντας άλλη μια φορά τη 

θέα στο λυκόφως της μέρας που φεύγει. «Λατρεύω αυτό το μέρος. Σ’ ευχαριστώ τόσο 

πολύ που μου το πρόσφερες...» του εκφράζει την ευγνωμοσύνη της, και χώνεται στην 

αγκαλιά του. Εκείνος σφραγίζει τα χείλια της μ’ άλλο ένα παθιάρικο φιλί. 

Περπατούν γελώντας ως τη βραχώδη ακτή, στην άκρη του λιμανιού, και φωλιάζουν 

σ’ ένα βολικό βαθούλωμα στα βράχια. Είναι φανταστικά. Κάνει κρύο, έχει αρκετό κρύο 

αέρα, κι αναγκάζονται να χωθούν ο ένας σφιχτά μέσ’ την αγκαλιά του άλλου για να 

ζεσταθούν. Η θαλασσινή αύρα έχει καθαρίσει τα σύννεφα του πρωϊνού, επιτρέποντάς 

τους να θαυμάσουν τον αστραφτερό, νυχτερινό ουρανό με τα δισεκατομμύρια αστέρια να 

λάμπουν μεγαλόπρεπα πάνω απ’ τη σκοτεινή θάλασσα. 

Δεν μπορώ ακόμα να πιστέψω στην τύχη μου. Ξύπνησα σήμερα το πρωΐ στο 

μοναχικό σλίππινγ μπαγκ μου, γεμάτος στεναχώρια κι απογοήτευση που ‘χα αποτύχει 

να προσελκύσω την ονειρική Τίνα. Και ξαφνικά, απ’ το πουθενά, βρίσκομαι εδώ απόψε, 

ολομόναχος μαζί της σ’ αυτό το καταπληκτικό περιβάλλον, σφίγγοντας το ντελικάτο 

κορμί της στα χέρια μου και φιλώντας τα παθιάρικα χείλια της συνέχεια. 

«Κοίταξε ένα γύρω...» απλώνω τα χέρια μου αγκαλιάζοντας μ’ ένα πέρασμα τη γή, 

τη θάλασσα και τον ουρανό. «Μα ναί, η ζωή είναι απίστευτα Όμορφη...» παίρνω μια 

βαθειά ανάσα, ρουφώντας με κάθε κύτταρό μου την απόλυτη τελειότητα της στιγμής, 
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απελευθερώνοντας την εσωτερική μου ενέργεια. Κατόπιν στρέφομαι προς το μέρος της 

μ’ αφοσίωση, κοιτώντας τη βαθιά μέσ’ τα μάτια της «...σαν και σένα!» Το κοπλιμέντο 

μου την εκπλήσσει ευχάριστα. Μου επιστρέφει το πιο ζεστό και πιο στοργικό χαμόγελό 

της. «Σ’ αγαπώ και δεν θα πάψω να το λέω!» επιμένω στην επίθεσή μου να την 

κατακτήσω, εκμεταλλευόμενος τη δεκτική διάθεσή της. Κρύβει το πρόσωπό της στο 

στήθος μου χωρίς ν’ απαντήσει. Ίσως το παρατράβηξα και πάλι... 

Καθώς η ώρα περνάει, πολύ μετά τα μεσάνυχτα, και το κρύο αρχίζει να τους 

τρυπάει, οι μελλοντικοί εραστές συνειδητοποιούν πως ίσως ήρθε η ώρα να επιστρέψουν 

στο δωμάτιό τους. Ο ασυγκράτητος πόθος του Πέτρου αρχίζει να ξαναφέρνει την Τίνα σ’ 

αμηχανία. Της αρέσει σαν άντρας και χαίρεται την παρέα του, αλλά δεν είναι ακόμα 

σίγουρη πως θα ‘θελε να κάνει έρωτα μαζί του εδώ και τώρα. Εντούτοις, δεν μπορεί να 

βρεί στο μυαλό της τρόπο ν’ αποφύγει τις ορέξεις του, όταν θα ‘ναι ξαπλωμένοι πλάϊ – 

πλάϊ στο ίδιο δωμάτιο, ολόκληρη τη νύχτα. Διστακτικά, δέχεται να σηκωθεί και να τον 

ακολουθήσει στο μονοπάτι της επιστροφής στον ξενώνα τους... 

Κουλουριάζεται στην άκρη του κρεβατιού της, προσπαθώντας ν’ αποφασίσει αν 

θέλει να τον αφήσει να συνεχίσει να τη φιλά και να την πιλατεύει, ή αν θέλει να πεταχτεί 

έξω απ’ το δωμάτιο ουρλιάζοντας. Κοιτάει τα σκούρα, λαμπερά μαλλιά του, και το ψηλό, 

μυώδες κορμί του, και θυμάται πως τελικά την ελκύει αυτό το σώμα, και πως έχει την 

περιέργεια ν’ ανακαλύψει και τ’ απόκρυφα μέρη του. Προσωρινά, η περιέργειά της 

υπερνικά τη συστολή της. Παίρνει μια βαθειά ανάσα, κλείνει τα μάτια της, και τον αφήνει 

να τη γδύσει τελείως. Ολόγυμνοι, ξαπλώνουν πλάϊ – πλάϊ στο κρεβάτι της, καθώς ο 

Πέτρος προσπαθεί να τη διεγείρει με τα χέρια και τα χείλια του, έτσι όπως θαυμάζει αυτό 

το παραδεισένιο κορμί αυτής της θεάς. Αποτυγχάνει. Η γύμνια της, κι η πλήρης έκθεσή 

της στα μάτια αυτού του άγνωστου άντρα, ξαναφουντώνουν τη ντροπή και τις αναστολές 

της. Μένει μια παγοκολώνα, με καρφωμένο το βλέμμα της στο ταβάνι, και δε μπορεί να 

ξεκολλήσει, παρόλες τις επίμονες, αλλά μάταιες προσπάθειες του Πέτρου. 

Στο τέλος, το πάγωμά της αρχίζει να επηρρεάζει κι εμένα. Δε μπορώ ν’ αποδώσω, 

η έξαψή μου εξαφανίζεται. Νιώθω πως έχω ένα ξένο, απόμακρο σώμα στο πλάϊ μου, ένα 

υπέροχο, δελεαστικό, αλλά ταυτόχρονα αποκομμένο, εχθρικό κορμί, με το οποίο δεν με 

συνδέει τίποτα περισσότερο από έναν ενστικτώδη σεξουαλικό πόθο, που όμως ούτε κι 

αυτός βρίσκει διέξοδο για να εκφραστεί. 

«Τι συμβαίνει;» τη ρωτάω απογοητευμένος και τσαντισμένος. 

«Δεν ξέρω Πέτρο... Δε μπορώ να λειτουργήσω... Το θέλω, αλλά δεν μπορώ... 

Συγγνώμη!» 
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«Τι σ’ ενοχλεί;» προσπαθώ να βρώ μια διέξοδο. 

«Ντρέπομαι. Είναι ηλίθιο, αλλά δεν αντέχω να με κοιτάς,» 

«Χμμ... τότε ας δοκιμάσουμε κάτι άλλο...» Σηκώνομαι, κλείνω ερμητικά όλα τα 

παραθυρόφυλλα και τις κουρτίνες, σβήνω όλα τα φώτα, και ξαναπέφτω πάνω της στ’ 

απόλυτο σκοτάδι. Αφήνω το ένστικτο να μιλήσει χωρίς συναισθηματικές παρεμβάσεις. 

Νιώθω το κορμί της ζεστό και παθιασμένο, και το τρίβω και το βυζαίνω μ’ όλο τ’ άγριο 

πάθος που με βασάνιζε τόσο καιρό. Μεσ’ τα σκοτάδια, την ακούω να βογγάει απ’ την 

έξαψη, κι η ανάσα της καίει σα φωτιά. Επιτέλους, χώνομαι μέσα της κι αρχίζω να της 

κάνω έναν άγριο, ηδονικό έρωτα, που συνοδεύεται απ’ τ’ άγριο σκούξιμο του κρεβατιού. 

Με δέχεται με θέρμη, απελευθερώνοντας επιτέλους τον καταπιεσμένο πόθο της, που 

ανθίζει φαντασμαγορικά σ’ ένα εκθαμβωτικό αποκορύφωμα, βυθίζοντάς μας σ’ ένα 

στρόβιλο εκστατικής ευχαρίστησης κι Ομορφιάς. 

Όταν τελειώνουμε κι ανάβουμε το πορτατίφ, τα μάτια της λάμπουν απ’ την ένταση 

του οργασμού. Με σφίγγει στην αγκαλιά της, για πρώτη φορά αληθινά ζεστά. 

«Μπράβο, τα κατάφερες να με ξεκολλήσεις. Ωραία ήταν!» μου λέει καλωσυνάτα. Με 

φιλάει γλυκά. κι ύστερα με διώχνει στο άλλο κρεβάτι για να κοιμηθούμε, και σβήνει το 

πορτατίφ. 

**** (την επόμενη μέρα) **** 

Ξυπνάω μέσα σ’ ένα όνειρο, με την πανέμορφη, ονειρεμένη γυναίκα δίπλα μου. Η 

Τίνα, η πιο ποθητή κοπέλλα της παρέας, η γυναίκα που με κάνει να νιώθω τόση 

ασφάλεια και σιγουριά όποτε βρίσκομαι πλάϊ της, που ξέρει πως να κλειδώνει πάνω της 

τις σκέψεις και τις επιθυμίες μου, επικοινώνησε! Μου μίλησε κατευθείαν μέσ’ το πιο 

βαθύ είναι μου, ζευγάρωσε μαζί μου, και κοιμάται τώρα γυμνή δίπλα μου. Δεν μπορώ να 

το πιστέψω! Ρουφάω τη γλυκειά αύρα της, έτσι όπως εκείνη σιγοκοιμάται γαληνεμένη 

στ’ ανοιξιάτικο πρωϊνό φώς που τρυπάει μέσ’ απ’ τις γρίλλιες, και νιώθω μιαν 

απέραντη ικανοποίηση καθώς παρατηρώ για ώρα το ήρεμο, πανέμορφο πρόσωπό της, 

παραδομένο στα δικά της γλυκά όνειρα, και το γυμνό κορμί της που το σκεπάζει αραιά 

και που το σεντόνι. Είναι μια ονειρική ζωγραφιά, που χρωματίζεται ανεξίτηλα στο 

μυαλό μου. 
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Αργά και νωχελικά, σιγοξυπνάει κι αρχίζει να τεντώνει ναζιάρικα τα χέρια και τα 

πόδια της. Της χαϊδεύω απαλά τα μαλλιά, εκείνη ανταποκρίνεται, μετακομίζω στο 

κρεβάτι της κι αρχίζω τα χάδια, μου απαντά με φιλιά, αυτή τη φορά όλα γίνονται πολύ 

πιο γρήγορα και πιο σωστά. Καμμία αναστολή. Χωρίς σκοτάδια, με το φώς της μέρας 

που τρυπώνει απ’ τις γρίλλιες, απολαμβάνω το ηδονισμένο ύφος της κι ολοκληρώνουμε 

τον έρωτά μας μέσα σ’ ένα όργιο πάθους. Είμαι πολύ χαρούμενος. Ζώ μιαν ιδεατή 

κατάσταση, που δεν μπορώ ακόμα να χωνέψω πως είναι αληθινή. 

Παίρνουν πρωϊνό και βγαίνουν μια βόλτα στη λιακάδα, απ’ την άλλη πλευρά της 

Ύδρας. Είναι αδύνατο να πιστέψεις πως αυτά τα ξερόβραχα θα ‘ταν πνιγμένα στην 

ανοιξιάτικη βλάστηση και στ’ αγριολούλουδα. Επιστρέφουν για μπάνιο στα βραχάκια, στο 

μέρος που κάθονταν χθες το βράδυ. Κολυμπούν, χουζουρεύουν στον ήλιο, βγάζουν 

φωτογραφίες, κι επιστρέφουν για φαΐ σ’ ένα μικρό εστιατόριο κοντά στον ξενώνα τους 

που ‘χει υπέροχα φαγητά. Τρώνε και πίνουν του σκασμού, κι επιστρέφουν στο δωμάτιο. 

Το μόνο που ‘ναι ικανοί να κάνουν είναι να ξεραθούν στον ύπνο. 

Κοιμόνται ένα γερό μεσημεριανό τρίωρο και ξαναβγαίνουν μια βόλτα στα βραχάκια. 

Είναι άλλη μια φανταστική βραδιά. Χάδια, φιλιά, θάλασσα, άστρα κι ανοιξιάτικη 

δροσούλα. Μετά από ένα θαυμάσιο δείπνο στο ίδιο εστιατόριο, επιστρέφουν στο δωμάτιό 

τους με ορέξεις... Κάτι στραβό γίνεται όμως πάλι, κάτι δεν κάθεται καλά. Τα βράδια, η 

Τίνα δεν έχει την ίδια όρεξη που ‘χει με το φώς της μέρας. Απόψε φοβάται και τα 

σκοτάδια και δεν θέλει να σβήσουν τα φώτα. Μένει να κοιτάει το ταβάνι με το ίδιο 

χθεσινοβραδινό, απόμακρο ύφος. Διώχνει τον Πέτρο απ’ το κρεβάτι της και σβήνει μόνη 

της το πορτατίφ, για να κοιμηθεί μακριά του. 

**** (την επόμενη μέρα) **** 

Ξημερώνει η τελευταία ανοιξιάτικη μέρα της εκδρομής. Μέσ’ τον ύπνο του, ο Πέτρος 

ακούει τη Τίνα νωρίς το πρωΐ να σηκώνεται, να παίρνει ρούχα και να φεύγει. Νομίζει πως 

πήγε στην τουαλέττα και θα ξανάρθει, και ξανακοιμάται, αλλά όταν ξυπνάει για τα καλά, 

η Τίνα δεν είναι εκεί. Το διπλανό κρεβάτι είναι άδειο, και το σεντόνι της είναι 

τσαλακωμένο και παρατημένο. Καταλαβαίνει... 

Τον περιμένει στο μπαλκονάκι του ξενώνα. Έχει πάρει μόνη το πρωϊνό της και 

διαβάζει Μπαλζάκ. Τον καλημερίζει με βλέμμα πλάγιο. Παίρνει πρωϊνό κι ο Πέτρος, 

μαζεύουν τους σάκκους τους, πληρώνουν και φεύγουν. Βολτάρουν για λίγο στα ήρεμα 

σοκάκια στην ανοιξιάτικη λιακάδα, και κάθονται στο λιμάνι περιμένοντας το πλοίο. 

Αποχαιρετώντας την Ύδρα καθώς φεύγει το καράβι, η Τίνα καλεί τον Πέτρο δίπλα 

της, έτσι όπως ρεμβάζουν ακουμπησμένοι στην κουπαστή. Του εξηγεί πως μαζί του 

πέρασε δυό θαυμάσιες, ερωτικές μέρες, πως είχε πολύ καιρό να νιώσει τόσο άνετα και να 

χαρεί τον έρωτα τόσο όμορφα, αλλά ξέρει καλά πως αυτό δεν θα κρατήσει. Δεν μπορεί να 
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δοθεί σε μια μονιμότερη σχέση. Δεν είναι έτοιμη να νιώσει όσα θα ‘πρεπε, τουλάχιστον 

όχι τώρα, κι όχι μαζί του. Τον ευχαριστεί για την αφοσίωση και την προσοχή που της 

έδειξε, και για όσα έκανε γι αυτή, γι αυτές τις δυό καταπληκτικές μέρες που θα τις 

θυμάται, λέει, με μεγάλη νοσταλγία, αλλά όταν φτάσουν πίσω στην Αθήνα, προτιμάει να 

κρατήσει ζωντανή μόνο την ανάμνηση αυτών των ημερών, και να μη δημιουργήσει μια 

σχέση που ξέρει πως θα ξεφτίσει και θα χαθεί, πνιγμένη στην ανούσια καθημερινότητα. 

Όσο κι αν προσπαθώ να την προσκαλέσω να ξεπεράσουμε την καθημερινότητα και 

να χαθούμε σ’ ένα υπερβατικό όνειρο, δεν καταφέρνω να τη μεταπείσω. Αποτυγχάνω 

να της μεταδώσω τη δικιά μου συγκίνηση κι όρεξη να προχωρήσουμε παραπέρα, 

αποτυγχάνω να της δείξω την Ομορφιά και να την πείσω να μείνει μαζί μου. 

Όχι, δεν είναι ο Πέτρος αυτός που θα την κάνει να υπερβεί τα όριά της. Η Τίνα του 

ζητάει να μην της ξανατηλεφωνήσει, και να μην ξαναβρεθούν. Έχει αποφασίσει πως θα 

παρατήσει τη Σχολή, δεν της προσφέρει τίποτα ουσιαστικό, ούτε γνώση ούτε μάθηση. 

Έχει γραφτεί ήδη σ’ ένα καλό πανεπιστήμιο στην Αμερική, και στα τέλη Αυγούστου θα 

φύγει οριστικά απ’ την Ελλάδα, για να μπορέσει να σπουδάσει πραγματικά τα μαθηματικά 

που τη συναρπάζουν, και να γνωρίσει τον κόσμο. 

Ο ήλιος δύει πορφυρός αυτό τ’ ανοιξιάτικο απόγευμα που πλέουμε παρέα στο 

Σαρωνικό, ακουμπισμένοι στην κουπαστή του “Μυκήναι”, και διαλύουμε χωρίς έλεος 

όσες ελπίδες μου γεννήθηκαν προς στιγμή πως είχα βρεί το κορίτσι που περίμενα τόσο 

καιρό, αλλά δε μπορώ να φέρω καμμία αντίρρηση. Η Τίνα έχει πάρει τις αποφάσεις της, 

κι είναι σίγουρη κι ανένδοτη για το δρόμο που διάλεξε ν’ ακολουθήσει, μακριά μου. 

Φτάνοντας στον Πειραιά, μ’ αγκαλιάζει και με φιλάει θερμά κι εξαφανίζεται στο 

πλήθος, αφήνοντάς μου μια τεράστια πίκρα στο στόμα, και δάκρυα που προσπαθώ να 

κρύψω απ’ τους περαστικούς. Κουρελιασμένος κι εξουθενωμένος, παίρνω το τραίνο κι 

ανεβαίνω στο σπίτι μου. Ξεραίνομαι στον ύπνο, κλαίγοντας με μαύρο δάκρυ. 

Σάββατο 14 Ιούνη 1980 

Έχει περάσει κιόλας ένας μήνας, κι ακόμα προσπαθώ να συνειδητοποιήσω τι ήταν 

αυτό το ξαφνικό διήμερο όνειρο, που ‘σκασε φαντασμαγορικό σαν πυροτέχνημα μέσα 

μου κι εξαφανίστηκε με κρότο μέσ’ τα υπέροχα χρώματά του, αφήνοντας μόνο μια 

γλυκειά ανάμνηση. Τι ακριβώς έγινε; Τι ήταν όλο αυτό για τη Τίνα; One night stand; 

Την τριγύριζα και τη μύριζα σαν τη μέλισσα το λουλούδι τόσους μήνες, χόρταινα την 

αύρα της, τη φλερτάριζα και διακριτικά και φανερά, εκείνη παρίστανε πως 
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ανταποκρινόταν, και παρίστανε πως δεν ανταποκρινόταν, κι όταν ξαφνικά λιώσανε οι 

πάγοι κι η Τίνα δόθηκε στην αγκαλιά μου, την ίδια στιγμή το μετάνιωσε κι 

εξαφανίστηκε. Τι παίχτηκε μέσα της; Και πως έπαιξε έτσι με τα αισθήματά μου και μ’ 

ό,τι προσπάθησα να της δώσω; Τι ήμουν γι αυτήν; Ένα μπαλλάκι που ‘παιξε για λίγο 

μαζί του, και μετά το βαρέθηκε και το παραπέταξε στην άκρη; Και πως θα μπορέσω να 

ξαναπλησιάσω και να ξαναεμπιστευτώ άλλη γυναίκα; Με τι κουράγιο θα ξαναδείξω 

αγάπη κι εμπιστοσύνη; 

Δεν ξέρω τι να υποθέσω. Η Τίνα δεν ήταν τέτοιος άνθρωπος. Δίπλα της ένιωθα 

ασφάλεια, σιγουριά. Τι λάθος έκανα και την οδήγησα να κάνει τέτοια μπαμπεσιά, να 

φερθεί μ’ αυτόν τον άθλιο τρόπο; Και δεν έχω τρόπο να τη ρωτήσω, να μου δώσει 

απαντήσεις στα τεράστια ερωτήματα. Συνεπής στη δήλωσή της στο καράβι, η Τίνα 

εξαφανίστηκε κι απ’ τη σχολή κι από παντού, και δεν ξαναφάνηκε πουθενά. Ο Άρης κι 

ο Πάνος δήλωσαν άγνοια, εντυπωσιάστηκαν με την εξαφάνισή της και μου κρατάνε 

μούτρα, επειδή θεωρούν πως εγώ φταίω που τα σκάτωσα έτσι. 

Η επαφή μου μέχρι τώρα με το γυναικείο φύλο είναι μια τεράστια αποτυχία. Κι η 

Σοφία κι η Ελένη κι η Τίνα παίζουν μαζί μου, κολακεύονται και βαυκαλίζονται όταν τις 

φλερτάρω, επιμένουν πως εκτιμούν ιδιαίτερα την κουλτούρα και τον ήσυχο χαρακτήρα 

μου, αλλά όταν τα πράγματα αρχίζουν να σοβαρεύουν, όταν πρέπει ν’ αφιερώσουν ένα 

κομμάτι απ’ τον εαυτό τους για να χτίσουμε παρέα μιαν αξιοπρεπή σχέση, τότε κάνουν 

πίσω, το βάζουν στα πόδια κι εξαφανίζονται με τον πιο άκομψο τρόπο. Γιατί; ΓΙΑΤΙ; 

Κυριακή 16 Νοέμβρη 1980 

Ένα βροχερό απόγευμα του Νοέμβρη ο Πέτρος, στεναχωρημένος κι 

απογοητευμένος, βολτάρει στα μονοπάτια στο Πεδίο του Άρεως, παρέα με την παλιά, 

καλή φίλη του τη Σοφία, η οποία του ξαναζήτησε και φέτος να τη συνοδέψει στην 

αποψινή πορεία του Πολυτεχνείου. Έφτασαν πολύ νωρίς στο χώρο της συγκέντρωσης, κι 

αποφάσισαν να κάνουν ένα περίπατο στο πάρκο, ώσπου να ξεκινήσει η πορεία. 

Γεμάτος πίκρα, ο Πέτρος περιγράφει στη Σοφία όλη την ιστορία με την Τίνα, το 

αποκορύφωμα στην Ύδρα και τ’ απότομο τέλος. Σχεδόν έξι μήνες έχουν περάσει από 

τότε, κι η Τίνα δε μπορεί να φύγει απ’ το μυαλό μου. Καμμιά άλλη ελκυστική κοπέλα 

δεν έχει βρεθεί στο διάβα μου, εκτός φυσικά απ’ αυτή τη νεανίσκη εδώ δίπλα μου σήμερα 

η οποία, δυστυχώς, εξακολουθεί να μ’ απορρίπτει σταθερά. Η ερωτική ζωή μου έχει 
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σταματήσει στα σοκκάκια της Ύδρας, και στα ξύλινα κρεβάτια με το πορτατίφ ανάμεσα. 

Η μυρωδιά της αύρας της Τίνας βρίσκεται ακόμα στα ρουθούνια μου. 

Κάτω απ’ τα όμορφα, περιποιημένα δέντρα, τα οποία χάνουν γρήγορα το φύλλωμά 

τους στο φθινοπωρινό αέρα, ο Πέτρος κι η Σοφία ξαναθέτουν γι άλλη μια φορά όλο το 

ζήτημα της σχέσης τους. Η Σοφία επιμένει σε μια ρομαντική θεώρηση για τον “απόλυτο 

έρωτα”, τον οποίο όμως ποτέ μέχρι τώρα δεν έχει γνωρίσει. Βλέπει πως όλοι θέλουν να 

κάνουν σεξ μαζί της επειδή είναι όμορφη, και προσπαθεί να ξεδιαλέξει ποιός θα ‘ναι αυτός 

που θα την κάνει να νιώσει κάτι παραπάνω, θα την καθοδηγήσει σε νέες, συναρπαστικές 

εμπειρίες. Δεν έχει καταφέρει μέχρι τώρα ν’ ανακαλύψει τον πραγματικό ιππότη της, έχει 

προβλήματα και κακές εμπειρίες, θέλει ακόμα να περιμένει. Γεμίζει κομπλιμέντα τον 

Πέτρο και του λέει πόσο τον θαυμάζει σα φίλο, αλλά τίποτα περισσότερο. Τι να κάνω πια; 

Ποιά θα μπορέσει να σπάσει την αβάσταχτη μοναξιά μου; 

Τα τεράστια πλήθη αρχίζουν να συγκεντρώνονται γι άλλη μια χρονιά μπροστά στο 

Πολυτεχνείο, και τα μεγάφωνα παιανίζουν τα επαναστατικά τραγούδια του Θεοδωράκη 

και του Μαρκόπουλου, καθώς όλων των ειδών οι σοσιαλιστές, κομμουνιστές, 

αντιεξουσιαστές κι αναρχικοί μαζεύονται στα δικά τους μπλοκ, ανεμίζοντας τις 

πολύχρωμες σημαίες και τα πανώ τους, βροντοφωνάζοντας τα συνθήματά τους που 

απαιτούν το γκρέμισμα του παλιού, σάπιου κατεστημένου, και την επαναστατική αλλαγή. 

Ο Πέτρος κι η Σοφία βγαίνουν απ’ το πάρκο και συντάσσονται στο μπλόκ των 

φοιτητών του Μαθηματικού, όπου συναντούν και το Γιώργο με τη Δήμητρα. 

Παραδοσιακά, τα μπλόκ των φοιτητικών συλλόγων μπαίνουν στην κεφαλή της μεγάλης 

πορείας. Όλοι μαζί με τους συμφοιτητές τους πορεύονται ειρηνικά, βροντοφωνάζοντας τα 

συνθήματά τους, μέχρι που φθάνουν μπροστά στη Βουλή, στο πάνω μέρος της πλατείας 

Συντάγματος, όπου διαλύονται. 

Έξω απ’ το κοινοβούλιο επικρατεί μια εορταστική ατμόσφαιρα, καθώς οι διαδηλωτές 

που διαλύονται μαζεύουν τις σημαίες και τα πανώ τους και κατηφορίζουν την 

Πανεπιστημίου, κουβεντιάζοντας και γελώντας, οδεύοντας προς τις στάσεις των 

λεωφορείων. «Δεν καθόμαστε να χαζέψουμε και την υπόλοιπη πορεία;» ρωτάει η Σοφία, 

μη θέλοντας ν’ αποχωριστεί ακόμα την πανηγυρική, επαναστατική ατμόσφαιρα. Οι 

υπόλοιποι συμφωνούν. Όλοι μαζί μπλέκονται ανάμεσα στους χιλιάδες θεατές, που 

επευφημούν απ’ τα πεζοδρόμια τ’ αλλεπάλληλα μπλοκ των διαφόρων συλλόγων και 

σωματείων που φτάνουν το ένα μετά τ’ άλλο μπροστά απ’ τη Βουλή. 

Δεκάδες σωματεία πορεύονται στο Σύνταγμα, ακολουθούμενα απ’ τις μεγάλες μάζες 

των σοσιαλιστών με τις πράσινες σημαίες τους, το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης, 

που όλοι εύχονται να ‘ρθει επιτέλους στην εξουσία. Πίσω τους, ανεμίζοντας τις κόκκινες 

και μαύρες σημαίες τους, έρχεται ένα πυκνό μπλοκ από περίπου πέντε χιλιάδες 

αναρχικούς, αντιεξουσιαστές κι άλλους ακροαριστερούς, που βροντοφωνάζουν το 
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ανησυχητικό, απειλητικό σύνθημά τους, που κάνει τους θεατές στα πεζοδρόμια ν’ 

αναρριγήσουν: «Όλοι, πορεία, στην Πρεσβεία!» 

Η Αμερικάνικη Πρεσβεία, ένα χιλιόμετρο βορειότερα, είναι το απαγορευμένο φρούτο 

όλων των διαδηλώσεων στις επετείους του Πολυτεχνείου. Κανένα κόμμα, κανένας 

πολιτικός σχημαστισμός μέχρι σήμερα, δεν έχει επιχειρήσει να σπάσει την αυταρχική 

απαγόρευση της δεξιάς κυβέρνησης, που επιβάλλει η ετήσια πορεία να διαλύεται στο 

Σύνταγμα. Η εξωκοινοβουλευτική αριστερά κι οι αναρχικοί είναι οι πρώτοι που τολμούν ν’ 

αψηφίσουν το άβατο, ενθαρρυμένοι και δυναμωμένοι απ’ τις πρόσφατες νίκες τους στις 

φοιτητικές καταλήψεις και στις μάχες ενάντια στον 815. 

Από περιέργεια, καθώς επίσης και με κρυφό θαυμασμό για το κουράγιο και την 

τόλμη των αριστεριστών, ο Πέτρος με τη Σοφία και το Γιώργο με τη Δήμητρα 

αποφασίζουν να μείνουν στη θέση τους, στο πεζοδρόμιο, περιμένοντας να δούν τι θα 

γίνει παρακάτω. Το μπλόκ των χιλιάδων συντεταγμένων ακροαριστερών, αντί να διαλυθεί 

έξω απ’ τη Βουλή όπως όλα τα προηγούμενα, στρέφεται μαζικά δεξιά, προς τη Βασιλίσσης 

Σοφίας, οδεύοντας προς την πρεσβεία. Αυτοστιγμεί, αρκετές διμοιρίες κρανοφόρων 

αστυνομικών, με τις ασπίδες και τα ρόπαλά τους στα χέρια, στοιχίζονται μπροστά από 

θωρακισμένα λεωφορεία, μπλοκάροντας το δρόμο στους διαδηλωτές. Η πυκνή μάζα των 

διαδηλωτών παρατάσσεται μπροστά απ’ το αστυνομικό μέτωπο, κι αρχίζει μια σκληρή 

αντιπαράθεση. Οι διαδηλωτές φωνάζουν ακατάπαυστα συνθήματα, αλλά τίποτ’ άλλο δε 

γίνεται, καθώς κανείς δεν τολμά να κινηθεί προς τα μπρος. 

«Ας πάμε απ’ τους πλαϊνούς δρόμους, απ’ το Κολωνάκι, για να ‘χουμε καλύτερη 

θέα» προτείνει ο Πέτρος, κι οι άλλοι συμφωνούν. Καθώς τρέχουν, μαζί με δεκάδες 

άλλους περίεργους θεατές, απ’ τους στενούς, πλαϊνούς δρόμους προς την περιοχή του 

αστυνομικού μπλόκου, γίνεται φανερό πως η αντιπαράθεση κλιμακώνεται. Τα βροντερά 

συνθήματα των διαδηλωτών γίνονται όλο και δυνατότερα κι αγριότερα, ηλεκτρίζοντας 

την ατμόσφαιρα. Ξαφνικά, ο αέρας σκίζεται απ’ τις σφυρίχτρες των αστυνομικών που 

τσιρίζουν, μαζί με τις υπόκωφες εκρήξεις των δακρυγόνων. Ακολουθούν τα δυνατά 

ουρλιαχτά του πλήθους που υψώνονται απειλητικά στον αέρα σ’ ένα βρυχώμενο κύμα 

αγωνίας και πανικού. «Η αστυνομία επιτίθεται! Φύγετε! Φύγετε!» οι θεατές αρχίζουν να 

ουρλιάζουν ο ένας στον άλλο, καθώς κάνουν απότομα μεταβολή και τρέπονται σε 

πανικόβλητη φυγή. 

Ο Πέτρος κι οι φίλοι του μένουν προς στιγμή ακίνητοι, αποσβλωμένοι, αδυνατώντας 

να συνειδητοποιήσουν τ’ απίστευτο θέαμα που ξετυλίγεται μπροστά στα μάτια τους. Τα 

πόδια τους είναι παγωμένα. Καθώς περνούν τρέχοντας από μπροστά τους οι μάζες των 

διαλυμένων διαδηλωτών, μερικοί αιματοβαμμένοι, ακολουθούμενοι απ’ τ’ άσπρα κράνη 

των επιτιθέμενων αστυνομικών, που εμφανίζονται απ’ τη γωνία του δρόμου κραδαίνοντας 

τα μακριά, μαύρα ρόπαλά τους, ο πανικός καταλαμβάνει και την παρέα του Πέτρου. 

«Πάμε να φύγουμε! Τρέξτε! Τρέξτε!» αρχίζει να φωνάζει ο Γιώργος, καθώς όλοι μαζί 



Πάνος Νομικός  Μοιραία Μάτια Τόμος Ι: Το μυστήριο και το ταξίδι 157 

γυρίζουν κι αρχίζουν να τρέχουν όσο πιο γρήγορα μπορούν στα πλαϊνά στενάκια, για ν’ 

αποφύγουν την άγρια επίθεση. 

Με τεράστια αγωνία, ο Πέτρος κι οι φίλοι του τρέχουν στα στενά προς τα κάτω, 

μέχρι την Πανεπιστημίου, όπου έχουν απωθηθεί οι μάζες των αναρχικών και των 

αριστεριστών, μετά την πρώτη αστυνομική έφοδο στη Βασιλίσσης Σοφίας. Μερικοί 

διαδηλωτές έχουν ήδη υψώσει πρόχειρα οδοφράγματα με κάδους σκουπιδιών που τους 

έχουν βάλει φωτιά. Κάθονται πίσω τους σε μονές, χαλαρές γραμμές, κρατώντας ξύλα, και 

καλύπτοντας τα πρόσωπά τους με μαντήλες για να προστατευθούν απ’ τα δακρυγόνα. 

«Σύντροφοι, μη φοβάστε, μείνετε στις θέσεις σας, υπερασπιστείτε τα οδοφράγματα!» 

φωνάζουν ο ένας στον άλλο, προσπαθώντας ν’ αναπτερώσουν το ηθικό τους, αλλά μ’ 

ανάμεικτα αποτελέσματα. Δεν εγκαταλείπουν τις μάχιμες θέσεις τους, αλλά τα μάτια τους 

αντιφεγγίζουν τον τρόμο και τον πανικό τους, μπροστά στην επερχόμενη αστυνομική 

επέλαση. Η πλατειά λεωφόρος, που συνήθως είναι πηγμένη στην απελπιστική κίνηση των 

κάθε είδους τροχοφόρων, είναι τώρα απόκοσμα ήρεμη και τεταμένη, σε μια 

σουρεαλιστική ατμόσφαιρα, όπως στην ηρεμία πριν απ’ τον επερχόμενο τυφώνα. Πυκνός, 

μαύρος καπνός απ’ τα καιγόμενα οδοφράγματα αιωρείται στην ατμόσφαιρα και 

σκοτεινιάζει τα φώτα του δρόμου. Τα νεύρα των τρομοκρατημένων ακτιβιστών 

ταλανίζονται απ’ τους μακρινούς ήχους των συγκρούσεων έξω απ’ το κοινοβούλιο, στην 

αρχή της λεωφόρου, όπου προς το παρόν η αστυνομία έχει επικεντρώσει την επίθεσή της. 

Η παρέα του Πέτρου κατηφορίζουν βιαστικά τη λεωφόρο, ανάμεσα στα 

οδοφράγματα, τρομαγμένοι απ’ την απειλητική ατμόσφαιρα. «Ελένη! Εσύ είσαι;» φωνάζει 

ξαφνικά η Δήμητρα, όταν αναγνωρίζει τη φίλη της, που στέκεται πίσω από ένα 

φλεγόμενο κάδο σκουπιδιών κι έχει καλύψει το πρόσωπό της με μια μαντήλα. 

«Α! Δήμητρα! Γιώργο, Πέτρο!» η Ελένη χαίρεται που βλέπει ξαφνικά τους καλούς 

φίλους της. «Θα μείνετε μαζί μας; Θα μας βοηθήσετε;» ψάχνει απελπισμένα για 

συμπαράσταση, για κουράγιο. 

«Ω, έλα τώρα Ελένη, εδώ είναι χάος! Η αστυνομία χτυπάει στο ψαχνό τους πάντες! 

Είδαμε πολλούς αιματοβαμμένους!» απαντάει η Δήμητρα με πανικόβλητο βλέμμα. 

«Συγγνώμη αλλά όχι, εγώ δε μπορώ να μείνω, με κανένα τρόπο!» 

«Ούτε κι εγώ!» προσθέτει ο Γιώργος. 

«Τουλάχιστον εσύ θα μείνεις κοντά μου Πέτρο;» η Ελένη στρέφεται προς αυτόν μ’ 

απόγνωση, κι αμέσως μετά το βλέμμα της πέφτει πάνω στη Σοφία. Τα κορίτσια 

ανταλλάσουν θανατερές, πανικόβλητες ματιές, καθώς ο αχός της μάχης δυναμώνει. 

«Πέτρο, δε μπορώ να μείνω εδώ!» η Σοφία ουρλιάζει στα μούτρα του, απαιτώντας 

να τη συνοδέψει μακριά, προσπαθώντας ταυτόχρονα ν’ αποκρούσει την απειλητική 

επιρροή της αντίζηλού της πάνω του. 

Ο Πέτρος μένει σύξυλος, η αδρεναλίνη γεμίζει τις φλέβες του κι η καρδιά του 

βροντοχτυπάει στο στήθος του. Στρέφει το βλέμμα του στη Σοφία που τον εκλιπαρεί, 
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σχεδόν τον τραβάει απ’ το χέρι, να τρέξουν μακριά, μετά το στρέφει στην Ελένη, που 

πανικόβλητη ψάχνει για οποιοδήποτε στήριγμα, τραβώντας τον απ’ το άλλο χέρι να μείνει 

στο πλευρό της, μετά πίσω στη Σοφία... Ω Θεέ μου, τι να κάνω; 

Ένας άγριος, δυνατός θόρυβος απ’ τις αστυνομικές σφυρίχτρες και τις εκρήξεις των 

δακρυγόνων διακόπτει το δίλημμά του. Οι αστυνομικοί έχουν στρέψει πια το βάρος της 

επίθεσής τους στους κατατρομοκρατημένους υπερασπιστές των οδοφραγμάτων της 

Πανεπιστημίου, επιδιώκοντας να ξεκαθαρίσουν την πλατειά λεωφόρο. Μπροστά στην 

αποφασιστικότητα της άγριας εφόδου, ένας – ένας οι υπερασπιστές εγκαταλείπουν τις 

θέσεις τους, στρέφουν τα νώτα και το βάζουν πανικόβλητοι στα πόδια. «Έλα Ελένη, δε 

βλέπεις; Είναι μάταιο...» ο Πέτρος την αρπάζει απ’ το χέρι, πείθοντάς τη στο τέλος να τον 

ακολουθήσει. Όλοι μαζί αρχίζουν να ξανατρέχουν όσο πιο γρήγορα μπορούν σ’ ένα απ’ τα 

πλαϊνά στενά, μέχρι που φθάνουν στη Σταδίου. 

Στη Σταδίου, ξαφνικά βρίσκονται σ’ έναν άλλο κόσμο. Μαζικά, στέρεα, 

πειθαρχημένα μπλοκ των κομμουνιστών εξακολουθούν να πορεύονται συντεταγμένα και 

σταθερά προς το Σύνταγμα, ανεμίζοντας τις κόκκινες σημαίες τους με τα σφυροδρέπανα, 

βροντοφωνάζοντας τα συνθήματά τους, προφανώς ανίδεοι για τις ταραχές. Οι 

κομμουνιστές είναι η πιο πειθαρχημένη δύναμη του αριστερού κινήματος. Κοντά τους, ο 

Πέτρος κι οι φίλοι του ηρεμούν, ξανανιώθουν ασφάλεια. Τα ΜΑΤ δεν θα τολμήσουν ποτέ 

να επιτεθούν στα γερά συντεταγμένα και πειθαρχημένα μπλόκ των κομμουνιστών. 

«Ε, Πέτρο! Τι γίνεται; Τι είδες;» ξαφνικά του φωνάζει ο Κώστας, από μέσα από ένα 

μπλοκ διαδηλωτών. Ο Κώστας είναι μέλος της νεολαίας του κόμματος, και συμφοιτητής 

του Πέτρου. 

«Είναι ένα χάος! Η αστυνομία έχει επιτεθεί, στο Σύνταγμα! Δακρυγόνα κι αίμα!» ο 

Πέτρος απαντά φωνάζοντας. 

«Έλα μαζί μας, να μας ενημερώσεις!» ο Κώστας τον καλεί μέσα στο μπλοκ, γεμάτος 

περιέργεια να μάθει περισσότερα. 

«Θέλω να πάω μαζί τους Πέτρο!» είναι η σειρά της Ελένης να τον πιάσει σφιχτά απ’ 

το χέρι, τραβώντας τον προς το μπλοκ των πορευόμενων διαδηλωτών, αποφεύγοντας να 

κοιτάξει πίσω προς τη Σοφία. «Θέλω να ξαναγυρίσω στην πλατεία, πίσω στους 

συντρόφους μου!» επιμένει αποφασιστικά, νιώθοντας τύψεις που δείλιασε κι εγκατέλειψε 

το μετερίζι της στ’ οδόφραγμα νωρίτερα. «Θα ‘ρθεις;» 

«Θέλω να γυρίσω πίσω στο σπίτι μου Πέτρο!» η Σοφία του ουρλιάζει απ’ την άλλη 

μεριά, βάζοντας τα κλάμματα. Δε μπορεί ν’ αντέξει την αγωνία να ξαναεπιστρέψει στο 

μέτωπο των συγκρούσεων, κι επιπλέον δεν μπορεί να τον αφήσει να πέσει στην επιρροή 

της αντίζηλής της. 

Τι να κάνω; Ποιά ν’ ακολουθήσω; Την Ελένη ή τη Σοφία; Ποιά προτιμώ 

περισσότερο; Ποιά θα σπάσει την αφόρητη μοναξιά μου; ο Πέτρος διστάζει, κοιτάζοντας 
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μπρος και πίσω, στην Ελένη, στη Σοφία, και πίσω στην Ελένη, καθώς κι οι δύο 

απαιτητικές κοπέλλες τον καρφώνουν επίμονα με το βλέμμα τους, περιμένοντας την 

απόφασή του. «Καλή μου, θέλω κι εγώ να γυρίσω στην πλατεία, να δώ τι θα γίνει 

παρακάτω. Η νύχτα δεν τέλειωσε ακόμα...» στο τέλος απευθύνεται στη Σοφία, 

απορρίπτοντας τα παρακάλια της, με τον ίδιο τρόπο που εκείνη είχε απορρίψει νωρίτερα 

την ερωτική προσέγγισή του στο πάρκο, καθώς ο ίδιος ακόμα κρατάει το χέρι της Ελένης. 

«Μην ανησυχείς Σοφία, εγώ κι η Δήμητρα θα σε πάμε με ασφάλεια σπίτι σου» 

παρεμβαίνει ο Γιώργος για να βοηθήσει το φίλο του. «Φεύγουμε τώρα, έρχεσαι;» 

Η Σοφία προσβάλλεται απ’ την απόρριψη του Πέτρου, αλλά δε μπορεί να φέρει 

αντίρρηση. Σιγομουρμουρίζει ένα μισιακό «καληνύχτα λοπόν» και γυρνάει φουρκισμένη 

την πλάτη της για να φύγει με το Γιώργο και τη Δήμητρα, καθώς ο Πέτρος με την Ελένη 

χώνονται ανάμεσα στους πορευόμενους κομμουνιστές, οδεύοντας χέρι – χέρι προς τις 

συγκρούσεις στο Σύνταγμα. 

«Πες μας λοιπόν, τι συμβαίνει;» ο Κώστας ρωτάει ανυπόμονα τον Πέτρο. Κρατώντας 

σταθερά το χέρι της Ελένης, ο Πέτρος αρχίζει να εξιστορεί στον Κώστα και στους 

συντρόφους του όλα όσα έζησε νωρίτερα, στο Κολωνάκι και στην Πανεπιστημίου. Καθώς 

το μπλοκ των διαδηλωτών πορεύεται ειρηνικά στη Σταδίου, σε κάθε σταυροδρόμι όλοι 

μαζί κοιτάνε προς τα πάνω, προς την Πανεπιστημίου, όπου διακρίνουν μεγάλες φωτιές κι 

ακούν τον αχό των συγκρούσεων. Φυσικά νιώθουν ταραχή κι ανησυχία, αλλά πιάνονται 

σε σφιχτές, αδιαπέραστες αλυσίδες, και συνεχίζουν να πορεύονται με σταθερό βηματισμό, 

σίγουροι πως οι γεροί σχηματισμοί τους μπορούν ν’ αντέξουν οποιαδήποτε αντιξοότητα. 

Όταν φτάνουν στο κάτω μέρος της πλατείας Συντάγματος, η διαπεραστική μπόχα 

των δακρυγόνων καίει τα πνευμόνια τους. Οι καθοδηγητές τους με ντουντούκες τους 

προστάζουν να διαλυθούν ήσυχα και να φύγουν αμέσως προς το Μοναστηράκι. 

Ακολουθούν τις εντολές ήρεμοι, πειθαρχημένοι. Η Ελένη κοντοστέκεται και κοιτάει προς 

το πάνω μέρος της πλατείας και προς τη Βουλή. Ένα παχύ σύννεφο δακρυγόνων θολώνει 

τη θέα, κι ο μακρινός ήχος των συγκρούσεων επιβεβαιώνει πως η κατάσταση εξακολουθεί 

να ‘ναι πολύ επικίνδυνη. Προσπαθεί να κινηθεί προς τη μάχη, αλλά ο Πέτρος τη 

συγκρατεί. «Μην είσαι χαζή, πάμε κι εμείς στα σπίτια μας» της ψιθυρίζει στ’ αφτί. «Δεν 

μπορείτε να επικρατήσετε ενάντια στα ΜΑΤ. Οι σύντροφοί σου θα ‘χουν ήδη διαλυθεί. Εάν 

πας εκεί, θα σε χτυπήσουν ή θα σε συλλάβουν, χωρίς κανένα άλλο όφελος.» Απρόθυμα, 

η Ελένη συμφωνεί και τον ακολουθεί. 

Ακολουθούν ήρεμα τις μάζες των διαλυμένων διαδηλωτών που κατεβαίνουν 

ειρηνικά την Ερμού, προς το Μοναστηράκι. Στην οδό Αθηνάς στρίβουν δεξιά, προς την 

Ομόνοια. Ξαφνικά, στη μεγάλη διασταύρωση με την Πατησίων, μια τεράστια φωτιά 

φουντώνει στη μέση του δρόμου, ενώ ακούγονται αστυνομικές σφυρίχτρες να 

πλησιάζουν. Καθώς πανικοβάλονται μην έχοντας διέξοδο, βρίσκουν μπροστά τους ένα 

λεωφορείο που περιμένει σε μια στάση. Χώνονται τρέχοντας στο λεωφορείο, κι αμέσως ο 
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οδηγός κλείνει τις πόρτες και ξεκινάει. Ξέφυγαν. Περνώντας απ’ την Ομόνοια, βλέπουν 

απ’ τα παράθυρα κι άλλες διμοιρίες των ΜΑΤ που κυνηγάνε διαδηλωτές στους γύρω 

δρόμους. 

«Χριστέ μου, τι ‘ταν αυτό!» ξεφυσάει η Ελένη, τρέμοντας ακόμα απ’ τον πανικό και 

την αγωνία που πέρασε, κρατώντας σφιχτά το χέρι του Πέτρου. 

«Ας προσπαθήσουμε να ηρεμήσουμε» εκείνος προσπαθεί να την παρηγορήσει, 

τρέμοντας ωστόσο κι ο ίδιος. «Που πηγαίνεις τώρα;» 

«Στο κοινόβιο. Πρέπει να μάθω τι απέγιναν οι σύντροφοι. Θέλεις να ‘ρθεις μαζί 

μου;» του χαμογελάει. «Σε χρειάζομαι απόψε» του ψιθυρίζει... 

«Ε... καλά» ο Πέτρος, διστακτικά, αποδέχεται την πρόσκλησή της. 

Στο κοινόβιο καταφθάνουν ένας – ένας οι ακτιβιστές, χλωμιασμένοι, τρέμοντας απ’ 

τις δραματικές εμπειρίες τους, θυμωμένοι και στεναχωρημένοι, έχοντας ο καθένας να 

διηγηθεί τρομακτικές ιστορίες απ’ τις συγκρούσεις με την αστυνομία. Μερικοί έχουν και 

μικροτραύματα απ’ τα χτυπήματα. Ανταλλάσουν αγωνιώδεις πληροφορίες για συντρόφους 

που ‘χουν τραυματιστεί σοβαρότερα, και γι άλλους συντρόφους που ‘χουν συλληφθεί. Και 

μετά, αργότερα μέσ’ τη νύχτα, πιο αποθαρρυντικά νέα καταφθάνουν. Δύο διαδηλωτές 

έχουν επιβεβαιωθεί πως είναι νεκροί. 

Το κίνημα απέτυχε να φτάσει το στόχο του απόψε, απέτυχε να πορευτεί ως την 

Αμερικάνικη πρεσβεία. Χτυπήθηκε άσχημα και μάτωσε. Παρόλη την εύκολη ρητορική, οι 

ακτιβιστές που ‘ζησαν τις άγριες μάχες στο πετσί τους, μπροστά στα μάτια τους, είναι πιο 

ήσυχοι απόψε, σκεφτικοί, προσπαθώντας να ηρεμήσουν ύστερα απ’ το σοκ που πέρασαν, 

κι ιδίως αφού έμαθαν για τους θανάτους. 

«Έλα, ας προσπαθήσουμε να ξεκουραστούμε λίγο, ύστερα απ’ όλο αυτό...» η Ελένη 

προσκαλεί τον Πέτρο στο δωμάτιό της νωρίς τα χαράματα, και κλειδώνει την πόρτα της. 

«Σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ που ‘ρθες μαζί μου!» τον αγκαλιάζει ζεστά, «χρειαζόμουν την 

υποστήριξή σου πάρα πολύ, μέσα σ’ όλη αυτή την ταραχή.» 

«Έϊ, είσαι η καλή μου φιλενάδα, δεν είσαι;» ο Πέτρος της επιστρέφει ένα χαμόγελο. 

«Χμ, συνόδευες μιαν άλλη φιλενάδα νωρίτερα. Έχεις δεσμό με τη Σοφία;» η Ελένη 

πετάει την ερώτηση που την καίει περισσότερο. 

«Εάν είχα, δεν θα ‘μουν εδώ μαζί σου απόψε... Όχι, είμαστε σκέτοι φίλοι.» 

«Ακόμα; Θυμάμαι πως ήσουν ερωτευμένος μαζί της.» 

«Ω, έλα τώρα, αυτό ήταν πάρα πολύ καιρό πριν, και κράτησε μόνο κανα – δυό 

βδομάδες. Δεν μπορώ να τ’ αποκαλέσω αυτό “έρωτα”, ίσως ένα περαστικό τσιμπηματάκι 

μόνο. Μετά απ’ αυτό, τίποτε άλλο δεν έγινε μεταξύ μας. Μείναμε μόνο καλοί φίλοι.» 

«Χμ... Καλά...» η Ελένη απ’ τη μια απολαμβάνει την αποψινή νίκη της εναντίον της 

ανταγωνίστριάς της, αλλά απ’ την άλλη διατηρεί τις αμφιβολίες της για τα πραγματικά 

αισθήματα του Πέτρου για τη Σοφία. 

«Και τι νέα μ’ εσένα και το Νίκο;» είναι η σειρά του Πέτρου να ρωτήσει. 
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Η ερωτική ζωή της Ελένης έχει μπεί επίσης σε τάξη. Ξεφορτώθηκε το Βιράλη. Δεν 

τον έχει δει για περισσότερο από οκτώ μήνες. Έμαθε από κοινούς γνωστούς και φίλους 

ένα σωρό πραγματικά αισχρά πράγματα που ‘χε πεί κι είχε κάνει εκείνος πίσω απ’ την 

πλάτη της, και τον σιχάθηκε πραγματικά. Κράτησε μόνο τη γλυκειά ανάμνηση του αγνού, 

παθιασμένου συναισθήματος που ‘χε νιώσει, αυτού που ακόμα χρωματίζει τη ζωή της και 

της δίνει τη δύναμη να δημιουργεί. 

«Και δεν υπάρχουν άλλα αγόρια τριγύρω λοιπόν;» ο Πέτρος θέλει να τα μάθει όλα. 

«Εάν υπήρχαν, δεν θα ‘μουν μόνη μαζί σου απόψε...» του απαντάει προκλητικά, 

καθώς σταυρώνει τα χέρια της πίσω απ’ το σβέρκο του κι ακουμπάει στο στήθος του. 

«Είσαι ο μόνος που μου πρόσφερες ένα χέρι βοήθειας, και όταν με βασάνιζε ο Νίκος, κι 

απόψε. Κρατώντας το χέρι σου νωρίτερα, μέσ’ τη φασαρία, ένιωθα ασφαλής, ήρεμη. 

Θέλω να σ’ ευχαριστήσω γι αυτό...» του ψιθυρίζει ναζιάρικα. 

«Έλα λοιπόν καλή μου, ας χαλαρώσουμε λίγο...» ο Πέτρος φιλάει το μέτωπό της 

καθώς ξαπλώνουν κάτω απ’ την κουβέρτα στο μονό κρεβάτι της. Η Ελένη κουλουριάζεται 

σφιχτά πάνω στο στήθος του, τρέμοντας ακόμα και σχεδόν σιγοκλαίγοντας απ’ τον τρόμο 

και την αγωνία που πέρασε κάτω απ’ τα ρόπαλα των αστυνομικών. Ο Πέτρος ακόμα 

μυρίζει την ξινίλα απ’ τα δακρυγόνα και την κάπνα απ’ τα καμμένα σκουπίδια που ‘χουν 

διαποτίσει τα μαλλιά και τα ρούχα της. Σιγοπαίζει απαλά με τα μαλλιά της, προσπαθώντας 

να την ηρεμήσει. Εκείνη κουρνιάζει στην αγκαλιά του, χαϊδεύοντας τα πλευρά του κάτω 

απ’ το πουκάμισό του. Θεέ μου, η πολυαγαπημένη Ελένη μου είναι και πάλι στην 

αγκαλιά μου! Το λιγνό κορμάκι της, σφιχτά δεμένο με το δικό μου, με προκαλεί. Ύστερα 

απ’ όσα πέρασε απόψε, άραγε θα ‘θελε...; 

Ο Πέτρος τρυπώνει το χέρι του κάτω απ’ τη μπλούζα της, πίσω απ’ την πλάτη της, κι 

αρχίζει να τρίβει τα δικά της πλευρά, καθώς η ανάσα της βαραίνει. Το χέρι του φτάνει το 

πίσω μέρος του σουτιέν της, και με μια γρήγορη κίνηση το ξεκουμπώνει, κάνοντας έτσι 

ξεκάθαρες τις προθέσεις του. Η Ελένη δεν αντιδρά καθόλου. Ωραία! Δεν έφερε 

αντίρρηση. Ίσως και να θέλει... Φέρνει το χέρι του μπροστά, χαϊδεύοντας την κοιλιά της, 

και μετά προς τα πάνω, χουφτώνοντας το στήθος της, καθώς σκύβει το κεφάλι του πάνω 

απ’ το δικό της και σφραγίζει τα χείλια της μ’ ένα μακρύ, καυτό φιλί. 

«Μμμμ... Πέτρο αγαπημένε μου, σε παρακαλώ να ‘σαι γλυκός... Νιώθω πολύ 

σφιγμένη, ύστερα απ’ όσα γίνανε απόψε. Μπορείς;» τον ρωτάει καθώς γδύνονται. 

Αρχίζω να σχεδιάζω στο γυμνό κορμί της νοητές ζωγραφιές που συμπληρώνονται 

μ’ αμέτρητα χάδια και φιλιά, καθώς προσπαθώ να συγκρατήσω τον πόθο μου, που 

φουντώνει. Η Ελένη αφήνεται στην απόλαυση κι αρχίζει να βογγάει και να 

βαριανασαίνει. Δε βιάζομαι. Συνεχίζω να τρίβω, να χαϊδεύω και να ρουφάω όλο το 
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κορμί της, δυναμώνοντας τη φωτιά μέσα της. Χώνω τη μουσούδα μου στο σβέρκο της, 

κάνοντάς τη ν’ αναρριγεί απ’ τη γλυκειά έξαψη με την καυτή ανάσα μου, καθώς τ’ 

απομεινάρια του καπνού και των δακρυγόνων στα μαλλιά της ξεχειλίζουν την 

αδρεναλίνη μου κι ανεβάζουν τη διέγερσή μου. Παρακολουθώ με ηρεμία πόσο βαραίνει η 

ανάσα της και πόσο βαθαίνουν τα βογγητά της, καθώς πιέζω τα κατάλληλα κουμπιά 

στο κορμί της, αυξάνοντας την ένταση της ευχαρίστησής της, μέχρι που καταλαβαίνω 

πως έφτασε η στιγμή. Με μια ντελικάτη αλλά αποφασιστική κίνηση, ξεκινάω να της 

κάνω έρωτα. Τα βογγητά της γίνονται όλο και πιο έντονα, καθώς συνεχίζω ν’ 

ανεβοκατεβαίνω πάνω της παθιασμένα. Συνεχίζουμε έτσι, αυξάνοντας την έξαψή μας, 

μέχρι που ολοκληρώνουμε σε μια εκστατική έκρηξη. 

«Πωπω! Ωραία ήταν! Το ‘χα ανάγκη. Πέρασαν τόσοι μήνες χωρίς...» η Ελένη 

ξεφυσάει ενθουσιασμένη, καθώς αρχίζει να ηρεμεί, κουρνιασμένη στην αγκαλιά του. 

«Αχ ναί, το ίδιο κι εγώ... Το χρειαζόμουν πάρα πολύ επίσης, ύστερα απ’ όσα γίνανε. 

Ευτυχώς, μαζί σου πάντα πετυχαίνει!» τα μάτια του Πέτρου λάμπουν εξίσου. 

«Ναί πράγματι! Φαίνεται πως τα πάμε καλά μαζί. Θα ‘πρεπε να το κάνουμε πιο 

συχνά... Έ, τι λες;» αναφωνεί εκείνη γελώντας, κοιτάζοντάς τον στα μάτια, σκουντώντας 

τον παιχνιδιάρικα στο πλευρό του. 

«Χα χα! Ωραία λοιπόν, ίσως και να μπορούσαμε να τα φτιάξουμε...» της χαμογελάει 

κι αυτός ζεστά και με νόημα. 

Τρίτη 6 Γενάρη 1981 

Μια ηλιόλουστη, γλυκειά, χειμωνιάτικη μέρα των Θεοφανείων, οι τέσσερεις φίλοι κι 

εραστές, ο Πέτρος με την Ελένη κι ο Γιώργος με τη Δήμητρα, έχουν έρθει εκδρομούλα 

στη Ναύπακτο, μια συμπαθητική επαρχιακή πόλη μ’ όμορφη παραλία κι ένα πανέμορφο 

κάστρο. Πολυσύχναστο θέρετρο το καλοκαίρι, νέκρα τουριστική τέτοια εποχή, αυτή όμως 

είναι κι η ομορφιά της. Διάφοροι νεαροί επιδειξίες τριγυρνούν κάνοντας μεγάλο θόρυβο 

με τα μηχανάκια τους στις δυό καφετέριες για τη χρυσή νεολαία, αλλά κατά τ’ άλλα 

επικρατεί γλυκειά ηρεμία. Το κάστρο είναι το πιο ωραίο που ‘χει επισκεφθεί μέχρι τώρα ο 

Πέτρος. Χτισμένο σε πολλά επίπεδα, μεγάλο, χωμένο σ’ ένα πυκνό δάσος, το γυρίζουν 

κάτω απ’ τον λαμπρό ήλιο μέσ’ την απόλυτη ησυχία της εξοχής, που τη διαπερνούν μόνο 

τα τιτιβίσματα των πουλιών και το γαργάρισμα απ’ τα νερά, πολλά νερά, από ρυάκια που 

αναβλύζουν από παντού τριγύρω. Καθισμένοι πάνω σε μια πολεμίστρα, ο Πέτρος 

αγκαλιάζει τρυφερά την Ελενίτσα του, καθώς ρεμβάζουν θαυμάζοντας την υπέροχη θέα 

της ειδυλιακής πόλης στα πόδια τους με την αστραφτερή, γαλάζια θάλασσα στο βάθος. 

Πάει ενάμιση μήνας από τότε που ξεκινήσαμε τη σχέση μας, απαλλαγμένοι 

επιτέλους απ’ τα βάσανα του Βιράλη και της Τίνας. Από τότε μείναμε μαζί, 
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ζευγαρώσαμε. Βγαίνουμε συνέχεια παρέα, πηγαίνουμε σινεμά, θέατρα, στα Εξάρχεια, σ’ 

εκδηλώσεις, παντού. Τακτικά κοιμόμαστε παρέα στο δωμάτιό μας στο κοινόβιο, το οποίο 

τώρα έγινε και δικό μου δωμάτιο, μοιράζομαι το νοίκι μαζί της. Και κάνουμε 

τακτικότατα και πολύ όμορφα έρωτα. 

Όμως δεν είναι ακόμα μια σταθερή, ιδανική σχέση. Η Ελένη είναι ακόμα βαθιά 

επηρρεασμένη απ’ τ’ όραμα του παθιασμένου έρωτα που ‘ζησε σχεδόν τέσσερα 

ολόκληρα χρόνια. Πέρασαν βραδιές ολόκληρες να μου διηγείται το πάθος και την 

πλημμύρα των συναισθημάτων που βίωσε, και να μου διαβάζει τα ημερολόγιά της, 

γεμάτα με ποιητικό οίστρο κι αισθησιακό μεγαλείο. Εγώ της έκανα τις αναλύσεις μου, 

και προσπαθούσα να της εξηγήσω “λογικά” όλα αυτά τ’ ανεξήγητα, μήπως καταφέρω 

να τη βοηθήσω να τα προσπεράσει και να προχωρήσει παρακάτω τη ζωή της και την 

εκκολαπτόμενη σχέση μας. Όσο όμως περνούσαν οι βδομάδες και χανόμαστε παρέα σ’ 

όλο και βαθύτερες και πολυπλοκότερες παλιές σελίδες και σε παθιασμένες, 

κουβαριασμένες καταστάσεις, τόσο αρχίσαμε κι οι δυό να συναισθανόμαστε πως αυτό το 

βουνό είναι αδύνατο να το κατεδαφίσουμε με τα φτυαράκια μας. Η Ελένη χρειάζεται 

επαγγελματική ψυχανάλυση. Κάτι δεν πάει καλά με την άστατη ιδιοσυγκρασία και με 

τις εμμονές της. Μόνο που αρνείται να το παραδεχτεί. Έτσι, δυστυχώς, εγκαταλείψαμε 

την προσπάθεια να ξεπεράσουμε τα περασμένα, κι η Ελένη παραπαίει ακόμα με τις 

αναμνήσεις αυτού του πάθους, που μπροστά του η φτωχική, αγνή και καλωσυνάτη 

επαφή της μαζί μου, φαντάζει αμελητέα σ’ ένταση, κι ανίκανη να τη συγκινήσει 

ουσιαστικά, όπως θα ‘θελα. 

Δεν έχω παράπονο, φερόμαστε πολύ γλυκά και αγαπησιάρικα ο ένας προς τον 

άλλον. Όμως, η σχέση αυτή σταματάει μπροστά στην αξεπέραστη περασμένη εμπειρία 

της Ελένης. Η σύγκριση που κάνει, όσο κι αν δεν θέλει να το παραδέχεται για να μην με 

πικραίνει, είναι καταλυτική, και δεν την αφήνει ελεύθερη να θρέψει ουσιαστικά 

συναισθήματα και για τη δικιά μας σχέση. Κι έτσι συνεχίζουμε σε μια καλωσυνάτη και 

χαλαρή σχέση, μ’ αγάπη κι υποστήριξη του ενός προς τον άλλο, κι όσο πάει... 

Τετάρτη 18 Φλεβάρη 1981 

Το βράδυ ο Πέτρος παρακολουθεί μια διάλεξη στη σχολή. Είναι καλεσμένοι ο 

Ευτύχης Μπιτσάκης, ο φημισμένος μαρξιστής διανοούμενος, μαζί μ’ ένα θετικιστή 
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επιστημολόγο μαθηματικό. Κοντράρονται άγρια, κι η αντιπαράθεσή τους έχει τρομερό 

ενδιαφέρον. Οι ερωτήσεις που ακολουθούν είναι εξίσου εξαιρετικές. Οι υλιστές ενάντια 

στους ιδεαλιστές και στους θετικιστές. Το μόνο κακό είναι ότι η εκδήλωση κρατάει πολύ 

λίγο, μόνο δυό ώρες. 

Ο Πέτρος έχει έρθει σ’ αυτή τη διάλεξη παρέα με την καλή φίλη του. Πάνε περίπου 

τρείς μήνες που ξεκίνησα αυτή τη σχέση, κάπως σαν μια προσωρινή κατάσταση στην 

αρχή, που δείχνει όμως να κρατάει σταθερά και περίεργα. Στην αρχή ήταν σαν ένα 

μαξιλάρι, ένα στήριγμα, η Ελένη για να ξεχάσει το Βιράλη κι εγώ για να ξεχάσω την 

Τίνα. Πέρασαν από τότε τρείς ολόκληροι μήνες. Ο Βιράλης κι η Τίνα ανήκουν πια στο 

μακρινό παρελθόν, κι η δική μας σχέση πρέπει κάποτε ν’ αποκτήσει τη δική της 

υπόσταση και τα δικά της συναισθήματα. Θα ‘πρεπε τουλάχιστον, ίσως(;)... 

Δεν ξέρω πως να το ερμηνεύσω. Δεν έχουμε πεί ποτέ ένα «σ’ αγαπώ» ο ένας στον 

άλλο. Απ’ την άλλη, έχουμε βρεί τα κουμπιά μας και συνυπάρχουμε αρμονικά και 

χωρίς εντάσεις. Βέβαια, οι εντάσεις δεν υπάρχουν εκεί που δεν υπάρχουν ούτε τα 

συναισθήματα, αλλά τουλάχιστον έτσι είναι βολικά και για τους δυό. Μετά την 

τεράστια ταλαιπωρία που πέρασε με το Βιράλη, η Ελένη φοβάται ν’ ανοιχτεί και να 

ξαναπαραδώσει τον εαυτό της σ’ έναν άλλο άντρα. Εγώ πάλι, απ’ την πρώτη φορά που 

συναντηθήκαμε στο φροντιστήριο, κατάλαβα πως δεν την ερωτεύτηκα, κι αφού δεν την 

ερωτεύτηκα τότε, δε μπορώ να την ερωτευτώ ούτε και τώρα. Ο έρωτας είναι κάτι άλλο, 

κάτι σαν χημεία, είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει, είναι κάτι σαν την αύρα της Τίνας... Ο 

έρωτας υφίσταται, δεν καλλιεργείται σαν τα ραπανάκια. Καλύπτομαι πίσω απ’ το δικό 

της δισταγμό ν’ ανοιχτεί, και δεν ανοίγομαι ούτε κι εγώ. Και συνεχίζουμε έτσι... 

Εντούτοις, αυτή η συναισθηματική έλλειψη έχει αρχίσει σταδιακά να ενοχλεί τον 

εικοσάχρονο, ο οποίος ποθεί, στο άνθος της ηλικίας του, να βιώσει τη δύναμη και τις 

συγκινήσεις ενός αληθινού έρωτα. Η “καλή φίλη” που τον συνοδεύει απόψε στη διάλεξη, 

δεν είναι η Ελένη. Η Ελένη ισχυρίζεται πως είναι αναρχική, και δήλωσε μ’ έμφαση πως 

“αδιαφορεί πλήρως” για μια διάλεξη ενός μαρξιστή. 

Αντ’ αυτής, ο Πέτρος κάλεσε τη νεαρή Σοφία, η οποία πέταξε απ’ τη χαρά της για 

την πρόσκληση να παρακολουθήσει μια διάλεξη στο ίδιο το πανεπιστήμιο! Μετά το ατυχές 

επεισόδιο τον περασμένο Νοέμβρη, δίπλα στα οδοφράγματα, που πλήγωσε τον εγωϊσμό 

της, όταν ο Πέτρος την παράτησε και διάλεξε να πάει με την Ελένη, έψαχνε να βρεί την 

ευκαιρία να ξανακατακτήσει μια θέση στην καρδιά του και να εκθρονίσει την αντίζηλό 

της, αν κι ακόμα δεν είναι σίγουρη πως θα ‘θελε να ξεκινήσει μια σχέση μαζί του. 
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Επομένως, ακτινοβολώντας από ευχαρίστηση κι ευγνωμοσύνη, η Σοφία κάθεται και 

παρακολουθεί τη διάλεξη ανάμεσα στους αληθινούς φοιτητές, κατενθουσιασμένη που 

προσλαμβάνει από πρώτο χέρι την εμπειρία μιας τέτοιας διανοητικά διεγερτικής διάλεξης, 

καθώς ονειρεύεται τη μέρα που θα καταφέρει κι η ίδια να περάσει στο πανεπιστήμιο. 

Φυσικά, η ανώριμη μικρούλα δεν καταφέρνει να συλλάβει πλήρως το βάθος και το πλάτος 

της επιχειρηματολογίας και των διαμειβομένων, αλλ’ αυτό δεν είναι δα και τόσο 

σημαντικό... Η απαστράπτουσα ομορφιά της, έτσι όπως κάθεται στο πλευρό του Πέτρου, 

δυναμώνει την έξαψή του ζωντανεύοντας τη βραδιά του, καθώς εκείνη συνεχίζει να του 

χαμογελάει ασταμάτητα, υπενθυμίζοντάς του πως ίσως... 

Πέμπτη 16 Ιούλη 1981 

Ο πρωϊνός Ιουλιάτικος ήλιος ανατέλλει ροδαλός απ’ το βάθος της θάλασσας και 

ξυπνάει από νωρίς το πρωΐ τον Πέτρο, την Ελένη και τη μεγάλη παρέα τους απ’ το 

κοινόβιο, που ‘χουν έρθει να κάνουν τις διακοπές τους στην Κεφαλλονιά. Μαζί τους είναι 

ο Αντώνης με την κιθάρα του, η Φανή κι η Γιωργία οι ξαδέρφες, κι ένα σωρό άλλοι. Ο 

Πέτρος έχει φέρει μαζί του και την αδερφούλα του την Τόνια, για να κάνει κι αυτή τα 

μπανάκια της και να δεί λίγο από Ελλάδα, κι η Ελένη έχει φέρει την αδελφή της τη 

Ματίνα με τα πολλά προβλήματα. 

Έχουν φτάσει στο νησί εδώ και μια βδομάδα, και προσπαθούν να το γυρίσουν 

πηγαίνοντας από μέρος σε μέρος μ’ εξαντλητικά, αλλά κι όμορφα, περιπετειώδη ταξίδια μ’ 

ωτο – στοπ. Μια τόσο μεγάλη παρέα δώδεκα ατόμων, βαρυφορτωμένη με μπαγκάζια, δεν 

είναι καθόλου εύκολο να μετακινηθεί. Ταξιδεύουν σκορπισμένοι δυό – δυό ή τρείς – τρείς 

στις καρότσες ημιφορτηγών, σε παλιά σαραβαλιασμένα αυτοκίνητα των χωρικών, σε 

τροχόσπιτα των τουριστών, σ’ οποιοδήποτε τροχοφόρο τύχει να περάσει και να ‘χει ο 

οδηγός την καλωσύνη να σταματήσει και να τους πάρει. Κάθονται σε κάθε μέρος δυό – 

τρείς μέρες για να ξεκουραστούν και να το γνωρίσουν, και μετά ξαναπακεττάρουν και 

φεύγουν γι αλλού. Διαλέγουν πάντα κάποιο απόμερο μέρος στην παραλία, στήνουν τη μία 

και μοναδική σκηνή τους, βάζουν μέσα τα τέσσερα κορίτσια της παρέας, κι όλοι οι 

αρσενικοί κοιμόνται στα σλίππινγκ – μπάγκ έξω στο ύπαιθρο. Μόνον ο Πέτρος με την 

Ελένη παίρνουν κάθε βράδυ τα σλίππινγκ – μπάγκ τους και κοιμόνται καμμιά εικοσαριά 

μέτρα πιο μακριά απ’ τους υπόλοιπους, για να ‘χουν ησυχία να χαρούν τον έρωτά τους. 

Αυτό το πρωϊνό, ο ήλιος τους ξυπνάει στη Σκάλα. Το μέρος είναι φανταστικό. Μια 

τεράστια αμμουδιά, σε πολλά χιλιόμετρα μήκος και μπόλικο φάρδος, διαστρωματωμένη σε 

συνεχόμενους σχηματισμούς από χρυσή αμμουδιά στο χρώμα του βούτυρου, 

ασημόχρωμα ψιλά βότσαλα και σκούρο κοκκινόχωμα, που συνεχίζουν στο βυθόστρωμα 

της προκλητικής θάλασσας δίνοντάς της εντυπωσιακά, εκθαμβωτικά χρώματα γαλάζιου, 

πράσινου, μώβ και βυσσινί. Στο μέσο περίπου όλης αυτής της τεράστιας παραλίας είναι 

χτισμένο το χωριό, ένα χωριό με σύγχρονη ρυμοτομία, φαρδείς δρόμους και χαμηλά 
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σπιτάκια, χωμένα στα δέντρα μέσ’ τους κήπους τους, ένα ήσυχο κι απόμερο χωριό, μια 

απ’ τις ελάχιστες γωνιές της Ελλάδας που ‘ναι ήσυχες ακόμα.  

Περνούν όλο το πρωϊνό στο μπάνιο και στην ατέλειωτη ξάπλα στον ήλιο και στις 

βουτιές σε μια ζεστή θάλασσα, μέχρι που τους βαράει άσχημα η ζέστη στο κεφάλι, κι 

αναγκάζονται προς το μεσημέρι να περπατήσουν ως το χωριό. Ο Πέτρος κάνει ένα 

τηλεφώνημα στη μάνα του για να της πεί πως είναι καλά κι αυτός κι η μικρή αδερφή του. 

Στις δημόσιες τουαλέττες υπάρχει η δυνατότητα να πλυθούν μ’ ένα λάστιχο από μια 

δημοτική βρύση. Σαπουνίζονται, λούζονται, φεύγει τ’ αλάτι, η άμμος κι η γλίτσα απ’ το 

κορμί του Πέτρου, και νιώθει άλλος άνθρωπος. Τα μαλλιά του γίνονται ξανά ανάλαφρα 

και το κορμί του ηλιοκαμμένο και καθαρό. Είναι μια αίσθηση μεγαλειώδης. 

Σ’ ένα σκιερό μέρος κάτω απ’ τα πυκνά πεύκα, κάθονται πάνω στις πευκοβελόνες να 

χαρούν ένα χορταστικό γεύμα με μπόλικη ντοματοσαλάτα, παπάρες ψωμί, κονσέρβες 

ζαμπόν, φέτα και μπύρες. Ξαπλώνουν διαβάζοντας για να χωνέψουν κάτω απ’ τα πεύκα 

μέσ’ το ντάλα μεσημέρι που τσουρουφλίζει τα πάντα, με τα τζιτζίκια να κάνουν εκείνο το 

μονότονο νανουριστικό θόρυβο τζζζζ τζζζ τζζζζζζ... ζζζ... 

Ο Πέτρος ξυπνάει ύστερα από ένα δίωρο, παραξενεμένος που κοιμήθηκε έτσι 

επιτόπου, κατάχαμα πάνω στις πευκοβελόνες. Νιώθει ξεκούραστος κι ανανεωμένος, με 

μιαν αίσθηση ευδαιμονίας. Ταυτόχρονα, ξυπνούν το ίδιο παραξενεμένοι η Ελένη κι άλλοι 

τρείς φίλοι τους, που ‘χαν επίσης αποκοιμηθεί διαβάζοντας. Οι υπόλοιποι της παρέας 

έχουν εξαφανιστεί μαζί με τα πράγματά τους, χωρίς κανείς να τους έχει πάρει είδηση. 

Τους βρίσκουν στο κοντινό καφενείο να το ‘χουν ρίξει στο τάβλι. Συνεχίζουν κάμποσο τις 

παρτίδες, κι όταν πέφτει αρκετά ο ήλιος, έτσι ξεκούραστοι κι ανανεωμένοι, επιστρέφουν 

στη σκηνή τους έχοντας κέφι για μπάλα. 

Η μπάλα πάνω στην άμμο στο δειλινό είναι πολύ ωραίο πράγμα, ιδίως για τον Πέτρο 

που ‘ναι τερματοφύλακας, οπότε δεν κουράζεται τρέχοντας και μπορεί να κάνει τις 

βουτιές του με πλήρη άνεση. Παίζουν δυό ημίχρονα φανατική μπάλα, αλλά τελικά η 

ομάδα του Πέτρου χάνει με 10 – 7. Βουτάνε στη θάλασσα κι αμέσως ξαναποκτούν κέφια 

και δυνάμεις. Σιγά – σιγά σκοτεινιάζει. Το δειλινό φωτίζει αυτό το παραδεισένιο μέρος μ’ 

ένα τέτοιο καταιγισμό χρωμάτων που ‘ναι αδύνατο να περιγραφούν. Η θάλασσα, η 

αμμουδιά, τα πεύκα, οι βραχώδεις λόφοι κι ο ουρανός φλογίζονται μ’ ένα εντυπωσιακό 

χρωματικό πυροτέχνημα που αφήνει την παρέα άφωνη. 

Όταν η νύχτα απλώνει τα πέπλα της, ανάβουν μια μεγάλη φωτιά πάνω στην άμμο 

να ψήσουν μπριζόλες και πατάτες στη χόβολη, και τραγουδούν γύρω της με την κιθάρα 

του Αντώνη. Ένα μπουκάλι ούζο κάνει βόλτα από στόμα σε στόμα κι ευφραίνει τη γλώσσα 

και τις καρδιές τους. Αργά μετά τα μεσάνυχτα, σβήνουν τη φωτιά και πέφτουν για ύπνο 

κάτω απ’ τ’ αστέρια. Ο Πέτρος έχει συνηθίσει πια σ’ αυτή την εκδρομή και κοιμάται έξω 

στο ύπαιθρο, στο σλίππινγκ μπάγκ του, κανονικά σα να ‘ναι στο κρεβάτι του στο σπίτι 
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του, κι η Ελένη δίπλα του κάθε βράδυ σα να ‘ναι η γυναίκα του, και σα να ‘ναι χρόνια 

παντρεμένοι. 

Πράγμα που με ξαναβάζει σε σκέψεις για το που πάμε τέλος πάντων μ’ αυτή την 

κοπέλλα. Σήμερα κλείνουμε οκτώ μήνες από κείνη την ταραγμένη νύχτα της πορείας 

του Πολυτεχνείου, τότε που ξεκίνησαμε το δεσμό μας και γίναμε “κανονικό” ζευγάρι. 

Της θυμίζω την επέτειο μ’ ένα σπέσιαλ φιλί, αφού τελειώσαμε άλλον ένα θαυμάσιο 

έρωτα πάνω στην αμμουδιά. Την είχε ξεχάσει. Για να πούμε την αλήθεια, δεν δίνει 

καμμιά ιδιαίτερη σημασία στην επέτειο ούτε όταν της τη θυμίζω. Νυστάζει και γυρίζει 

στο πλάϊ για να κοιμηθεί, χωρίς άλλο σχόλιο. Κάπου εξακολουθεί να μου δίνει την 

εντύπωση πως, για κείνη, η σχέση αυτή είναι κάτι το μεταβατικό, μια προσωρινή 

κατάσταση, μέχρι να βρεθεί κάτι άλλο “καλύτερο”. Η σχέση μας ξετυλίγεται από 

αστροφεγγιά σ’ αστροφεγγιά κι από καλοκαίρι σε καλοκαίρι, απ’ τ’ Αλεποχώρι, στη 

Σκάλα της Κεφαλλονιάς, μ’ έρωτα πάνω στα βότσαλα, δίπλα στο κύμα στη νυχτερινή 

γαλήνη, έρωτα ωραίο κι απολαυστικό αλλά χωρίς συναίσθημα, χωρίς άλλο πάθος πέρα 

απ’ τη σεξουαλική εκτόνωση. 

Για πόσο ακόμα θα τραβήξει έτσι; Έχει νόημα να συνεχίζουμε αυτή τη συνεύρεση, 

που στην αρχή μας βοήθησε να ξεπεράσουμε ένα σωρό βασανιστικές καταστάσεις, αλλά 

τώρα πια έχει αρχίσει να ρουτινιάζει επικίνδυνα μέσ’ τη συνήθεια και στην ουσιαστική 

αδιαφορία; Έχει νόημα να παραμένω με την Ελένη, μόνο και μόνο επειδή την έχω 

συνηθίσει πια και φοβάμαι να ξαναμείνω μόνος του; Έχει νόημα που εγκατέλειψα την 

αναζήτηση της Ομορφιάς και συμβιβάστηκα σε μια μετριότητα; 

Τι μπορεί να ‘ναι τελικά αυτό το μυστήριο συναίσθημα, αυτή η κατάσταση, αυτός 

τέλος πάντων ο ονομαστικός προσδιορισμός που το κοινωνικό σύνολο αποκαλεί μ’ 

εκστατικό θαυμασμό “έρωτα!” Είναι η γλυκειά αύρα της Τίνας και το κατακλυσμικό σοκ 

της ξαφνικής διήμερης αποδοχής και ταυτόχρονης απόρριψης που μου επιφύλαξε; Ένα 

σοκ που ‘χει αφήσει ακόμα τα σημάδια του μέσα μου; Είναι η εξάρτηση που επέβαλλε μ’ 

έξυπνες παγίδες εκείνος ο μπερμπάντης στο φτωχό κοριτσάκι που κοιμάται τώρα ήσυχο 

πάνω στην άμμο δίπλα μου, εκμεταλλευόμενος την αστάθεια του χαρακτήρα και την 

εκκολαπτόμενη ψυχασθένειά της; Μπορεί ποτέ κανείς να ονομάσει αυτόν τον μαζοχισμό 

με την ιερή λέξη “έρωτας”, όσο κι αν επιμένει η Ελένη πως αυτό το πράγμα ένιωσε; 



Πάνος Νομικός  Μοιραία Μάτια Τόμος Ι: Το μυστήριο και το ταξίδι 168 

Ή μήπως είναι αυτό το στερητικό και γλυκό συναίσθημα που ‘νιωσα άγουρος και 

θαμπωμένος για την Σοφία, πριν από δυόμιση χρόνια, όταν την πρωτογνώρισα; Αυτό 

που μ’ έκανε να χάσω δυό – τρείς βδομάδες απ’ το διάβασμά μου, αλλά το αποδόμησα 

χωρίς έλεος όταν η κοπέλλα αρνήθηκε να υποκύψει στο ερωτικό κάλεσμά μου; Θα 

μπορούσα ποτέ να ερωτευτώ πραγματικά αυτό το πανέμορφο πλάσμα, το οποίο ακόμα 

και τώρα εξακολουθώ να φλερτάρω διακριτικά, καλώντας τη κάθε τόσο για καφέ και 

για βόλτες, φυσικά πάντα κρυφά απ’ την Ελένη, πάντα θαμπωμένος απ’ την 

εντυπωσιακή ομορφιά της, ενόσω πάντα εκείνη εξακολουθεί να μην υποκύπτει, καθώς 

κι οι δυό μας προσπαθούμε ακόμα να καταλάβουμε τι θέλουμε ο ένας απ’ τον άλλο; 

Τι είναι λοιπόν αυτός ο “έρωτας”; Ένα κλασσικό στερητικό σύνδρομο; Και τι σχέση 

μπορεί να ‘χει με την Ομορφιά; 

Δεν λέω στην Ελένη τίποτα απ’ όλα αυτά. Την αφήνω να κοιμηθεί ήσυχη, και 

χώνομαι κι εγώ στο σλίππινγ μπάγκ μου. 

Τρίτη 15 Δεκέμβρη 1981 

Η φοιτητική ζωή μου συνεχίζεται αδιάφορα, μέσ’ την ασημαντότητά της. Δεν έχω 

καιρό για τίποτα ουσιαστικό, όλο κάπου τρέχω. Έχω και πολύ διάβασμα, αλλά το ‘χω 

παρατήσει. Δεν με νοιάζει τίποτα, επιφανειακά. Τι μαθήματα θα περάσω, τι θ’ 

απογίνω... Έχω αδιαφορήσει. Άλλαξε η κυβέρνηση στην Ελλάδα κι ήρθαν οι 

σοσιαλιστές στην εξουσία τον περασμένο Οκτώβρη, με μια σαρωτική νίκη. Ο κόσμος 

είναι συνεπαρμένος κι ανυπόμονος. Όλοι μιλάνε για μεγάλες αλλαγές, νέες ιδέες, 

σοσιαλισμό και κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά όχι εγώ, όχι πια. Απλά βαριέμαι. Έγινε 

δικτατορία στην Πολωνία, μετά τις φασαρίες με την Αλληλεγγύη, εδώ η αριστερά 

ταλανίζεται με το τι είναι σωστό και τι είναι λάθος, ενημερώνομαι ανελλιπώς, ρουφάω 

τα νέα και τους σχολιασμούς, έχω γνώμη κι απόψεις, αλλά σπάνια προθυμοποιούμαι να 

τις εκφράσω. 

Περιφέρομαι. Δεν ξέρω πότε θα βαρεθώ. Ανεβαίνω στα Ιλίσσια, παρακολουθώ 

μαθήματα, βαριέμαι, τρέχω, πάω σπίτι, ξαφνικά πάω ραντεβού με την Ελένη, λέω πως 

θα διαβάσω, κοιμάμαι 2 το βράδυ με 11 το πρωί, κάθομαι μέσα και σκοτώνω μύγες, 

αγόρασα μοτοσυκλέττα κι ηδονίζομαι να κουβαλάω ωραίες συμφοιτήτριες στο πίσω 

μέρος της σέλλας, τσαντίζομαι που η μηχανή μου τρώει πολλά λεφτά και τα ‘χω χάσει, 
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κάνω διάφορα, παρατάω άλλα στη μέση, ξαφνικά ανεβαίνω στο κοινόβιο και διακοσμώ, 

διαβάζω εφημερίδες και περιοδικά, λοιπόν, τελικά αναρρωτιέμαι ώρες – ώρες, τι διάολο 

κάνω; Δηλαδή όχι, μάλλον ξέρω πως ούτε κάνω, ούτε πρόκειται να κάνω τίποτα, ούτε 

αξίζει τίποτα, αλλά τότε με τι θα φχαριστηθώ; Ή ποιός ξέρει; Έτσι, περιφέρω το είναι 

μου και γεμίζω ασφυκτικά κι ανούσια τις ώρες μου. 

Κάποτε με πιάνουν αγωνίες, πάνε τα καλά χρόνια, τελειώνει το Πανεπιστήμιο, 

έμεινα με τη γλύκα μόνο, μια ζωή μέχρι τώρα τρέξιμο, να φτιάξω, να βολέψω, να 

προετοιμάσω, έρωτας δε φαίνεται πουθενά, καμμιά γυναίκα δεν έχει όρεξη να μοιραστεί 

τον εαυτό της μαζί μου. Λέω “πρέπει να διαβάσω, πρέπει ν’ ασχοληθώ με τον εαυτό μου, 

πρέπει να βελτιωθώ”, κι ύστερα “γιατί να βελτιωθώ”; 

Και μ’ εκείνη την Ομορφιά τι θα γίνει; Γιατί έπαψα να την ψάχνω; 

Με την Ελένη ησυχία. Υποτίθεται πως είμαστε ζευγάρι, συναντιόμαστε 

τακτικότατα. Όμως δε μιλάμε για τίποτα. Χάθηκε εκείνος ο οίστρος, εκείνη η διάθεση να 

εξερευνήσουμε το σύμπαν παρέα, να υπερβούμε τα όριά μας. Τα ‘χουμε πεί όλα, τίποτα 

καινούργιο δεν υπάρχει, καμμία διέξοδος. Μωρουδίζουμε όπως πάντα, κρυβόμαστε μέσα 

σε χαδάκια και τέτοια. Έγινε κατάσταση πια. Κάτι λείπει από μέσα μου, κάτι που 

επιτρέπει στις πιο δυνατές στιγμές, εκεί που νιώθω όσο γίνεται πιο ωραία, να περνάει ο 

έλεγχος του λογικού, που λέει πως εκείνη δεν μ’ αγαπάει, και να νιώθω άλλο τόσο 

άσχημα, την ίδια στιγμή. 

Τρίτη 29 Δεκέμβρη 1981 

Εκμεταλλευόμενοι τη χειμερινή ραστώνη των Χριστουγεννιάτικων διακοπών, οι 

ένοικοι του κοινόβιου της Κυψέλης αποφάσισαν να καθαρίσουν και ν’ ανακαινίσουν το 

μεγάλο διαμέρισμα, τ’ οποίο τελευταία είχε αρχίσει να εκφυλίζεται σ’ ένα μαύρο χάλι 

βρωμιάς κι ακαταστασίας. Έδωσαν όρκους πίστης πως θα βάλουν τον καλύτερο εαυτό 

τους για να το φτιάξουν, έκλεισαν την πρόσβαση σ’ όλους τους ξένους, και ξεκίνησαν. Με 

γούστο και κέφι, άρχισαν να βάζουν τόση δουλειά εκεί μέσα, που οι γονείς τους θα 

έφριζαν αν μάθαιναν πόση δουλειά κάνουν αυτοί που στα σπίτια τους βαριόνται να 

κουνηθούν. Καρφώνουν, πριονίζουν, πλανίζουν, τρυπούν, κρεμούν, διαμορφώνουν, 

ξύνουν, βάφουν πολλά χέρια, σκουπίζουν, σφουγγαρίζουν, πλένουν, σιδερώνουν, 

έπιπλα, ξύλα, πάρα πολλές αφίσσες, πόρτες, τοίχους, παράθυρα, καθρέφτες, βιβλιοθήκες, 

ντουλάπια, φώτα, πατώματα, μάρμαρα, μπάνιο, νεροχύτη, κουρτίνες, καλύμματα, δυο – 

τρία Σαββατοκύριακα συνέχεια μαζεύονται και δουλεύουν. 
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Όμως η δουλειά προχωράει σχετικά αργά, καθώς το διαμέρισμα είναι τεράστιο, κι οι 

πέντε ένοικοι δεν είναι ακριβώς συνηθισμένοι στη σκληρή, χειρωνακτική εργασία. Αν και 

ξεκίνησαν μ’ αξιοσημείωτο ζήλο κι όρεξη, γρήγορα άρχισαν να βαριόνται τις ατέλειωτες, 

κουραστικές αγγαρείες. Λίγο – λίγο, το μεγαλεπήβολο έργο άρχισε να μένει πίσω στις 

προτεραιότητές τους. Για παράδειγμα, η Ελένη αποφάσισε να παρατήσει την προσπάθεια 

και να περάσει τελικά τις γιορτές με τους γονείς της, σ’ ένα ταξίδι που αποφάσισαν να 

κάνουν στο Λονδίνο και το Παρίσι. Οι υπόλοιποι ένοικοι, μπροστά στην προοπτική ν’ 

αποτύχει τελικά η προσπάθειά τους, πράγμα που θα ‘κανε το κοινόβιο ακατοίκητο και θα 

κατέστρεφε τη συντροφικότητά τους, αποφάσισαν τελικά να καλέσουν βοήθεια απ’ έξω, 

απ’ οποιονδήποτε γνωστό και φίλο θα ‘θελε να συνεισφέρει στον κοινό σκοπό. 

Υπάρχει αυτό το φιλικό πρόσωπο που ‘ρθε αμέσως στο μυαλό του Πέτρου, μόλις 

άρχισε να σκέφτεται ποιούς γνωστούς να προσκαλέσει να βοηθήσουν. Η Σοφία είχε από 

πάντα εκφράσει την ισχυρή επιθυμία να επισκεφθεί αυτό το διαμέρισμα το οποίο, στα 

νεανικά μάτια της, συμβολίζει ολόκληρο το φοιτητικό κίνημα και την ελίτ της διανόησης, 

στην οποία ελπίζει να εισχωρήσει κι η ίδια κάποια μέρα. Μέχρι τώρα ο Πέτρος είχε 

αποφύγει να την προσκαλέσει εκεί μέσα, για να μη προσβάλει την Ελένη. Τώρα όμως που 

η Ελένη από μόνη της αποχώρησε απ’ τον κοινό σκοπό, προκαλώντας τη δυσφορία των 

υπόλοιπων συντρόφων της, ο Πέτρος ένιωσε πως δεν θα ‘ταν άπρεπο ν’ αρπάξει την 

ευκαιρία να καλέσει την πεντάμορφη μικρούλα σ’ αυτό το μυθικό, προνομιούχο κλάμπ. 

Την κάλεσε στο τηλέφωνο και, φυσικά, είχε δίκηο! Φυσικά η Σοφία πέταξε απ’ τη χαρά 

της με την πρόσκληση που της έκανε. 

Ο επόμενος πονοκέφαλος του Πέτρου ήταν να βρεί κι άλλοθι. Δεν μπορούσε απλά 

να φέρει τη Σοφία σ’ αυτό το μέρος και να τη συστήσει σα φίλη του στους υπόλοιπους 

συντρόφους του, οι οποίοι τον ξέρουν σαν το αγόρι της Ελένης. Αυτό θα προκαλούσε 

πολλά σχόλια, και θα ‘ταν προσβλητικό για την Ελένη. Το μυαλό του δούλεψε πολύ για 

να βρεί το κατάλληλο άλλοθι, και τελικά το πέτυχε. Αποφάσισε να καλέσει και την 

αδελφή του την Τόνια, προσφέροντάς της δήθεν κι ένα χαρτζηλίκι για τη συμμετοχή της 

στο καθάρισμα. Δε χρειάστηκε δα και να χρεωκοπήσει για να τα καταφέρει... Η Τόνια, μια 

μαθήτρια της Τρίτης Λυκείου όπως κι η Σοφία, έτρεφε κι αυτή τεράστιο ενδιαφέρον να 

γνωρίσει το κοινόβιο και να συναναστραφεί τους αληθινούς φοιτητές, και δέχτηκε με 

μεγάλη χαρά την πρόσκληση του Πέτρου. Ακόμα καλύτερα, κάλεσε και την καλύτερη 

φίλη της για να συμμετάσχει σ’ αυτή τη συναρπαστική εμπειρία. 

Νωρίς το πρωΐ λοιπόν, ο Πέτρος με τις τρείς χαρούμενες μαθήτριες μπαίνουν στο 

κοινόβιο μαζί μ’ άλλες δυό δεκάδες συντρόφους, συμπαθούντες και φίλους, που 

προσκλήθηκαν να βοηθήσουν κουβαλώντας σκούπες, κουβάδες, απορρυπαντικά, μπογιά, 

πινέλα, εργαλεία, ταπετσαρίες, κι ο,τιδήποτε άλλο είναι απαραίτητο για να ολοκληρωθεί 

το έργο. Η καταπληκτική ομορφιά της Σοφίας προκαλεί πράγματι αρκετά ψιθυριστά 

σχόλια και κουτσομπολιά, αλλά γενικά το σχέδιο του Πέτρου δουλεύει ρολόϊ. Σ’ όλους 
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τους υπόλοιπους, η Σοφία φαντάζει απλώς σα μια όμορφη φίλη της αδελφής του Πέτρου, 

που ‘ρθε κι αυτή να βοηθήσει. 

Τα νεαρά κορίτσια νιώθουν μεγάλη έξαψη που συναναστρέφονται τους ψηλούς, 

μουσάτους, μακρυμάλληδες, θρυλικούς συντρόφους, οι οποίοι απ’ τη μεριά τους τις 

παρατηρούν επιδοκιμαστικά, σα μέλλουσες νεοσύλλεκτες στο κίνημα και σα μέλλουσες 

ερωμένες. Η Τόνια κι η φιλενάδα της στέλνονται στην ομάδα που καθαρίζει κι ανακαινίζει 

την κουζίνα. Η Σοφία είναι το έπαθλο του Πέτρου. Την καλεί μονάχη της να τον βοηθήσει 

στη διακόσμηση του δικού του δωματίου, αυτού που μοιράζεται με την Ελένη. 

Η Σοφία χαζεύει με περιέργεια, ανάμεικτη με θαυμασμό, ζήλεια κι αμηχανία, τα 

λουλουδάτα σκεπάσματα του κρεβατιού και τις μαξιλαροθήκες, την ασύμετρη λάμπα-

γλυπτό στο κομοδίνο, τις χορευτικές φιγουρίνες στο γραφειάκι, τα ψυχεδελικά πόστερ 

στους τοίχους, την πλούσια συλλογή των έργων του Μπακούνιν και του Κροπότκιν στα 

ράφια, και τα υπόλοιπα προσωπικά αντικείμενα της ανταγωνίστριάς της, η οποία έχει ήδη 

κατορθώσει να γίνει αποδεκτή στο μυθικό κόσμο των φοιτητών-επαναστατών, κι είναι 

φανερό πως έχει κατακτήσει και το σεβασμό τους. Αυτή η ανταγωνίστρια, η οποία 

προφανώς επηρρεάζει αποφασιστικά και το είδωλο της Σοφίας, τον Πέτρο, για τον οποίο 

η ίδια δεν μπορεί ακόμα ν’ αποφασίσει τι ρόλο θα ‘θελε να παίξει και στη δική της ζωή. 

Τον Πέτρο, ο οποίος καταλαβαίνει ξεκάθαρα πως πρέπει προς το παρόν να παραμείνει 

σιωπηλός στο περιθώριο, και ν’ αφήσει τη Σοφία ανεπηρέαστη να κάνει από μόνη της τις 

γυναικείες συγκρίσεις με την αντίζηλή της, και να ονειροπωλήσει πως θα μπορούσε ποτέ 

να νιώσει εάν αυτό το δωμάτιο θα ‘ταν κάποια μέρα δυνατό ν’ ανήκει... 

«Κόκκινο! Στα σίγουρα, αυτό το δωμάτιο χρειάζεται περισσότερο κόκκινο χρώμα!» 

αναφωνεί η Σοφία, βγαίνοντας απ’ τ’ ονειροπώλημα της. 

«Περισσότερο κόκκινο χρώμα;» ο Πέτρος εκπλήσσεται. 

«Ναί! Αυτό το μουντό μπέζ είναι τόσο ανιαρό... Δεν συμφωνείς;» τον προκαλεί, 

πιέζοντάς τον να πάρει θέση. 

«Καλή μου, ξέρεις πολύ καλά πως αυτό το δωμάτιο δεν είναι μόνο δικό μου. Δεν 

μπορώ να το βάψω κόκκινο χωρίς να ρωτήσω, ακόμα κι αν το ‘θελα» ο Πέτρος προσπαθεί 

να ξεφύγει. 

«Καλά... σε κάθε περίπτωση όμως, συμφωνείς με το γούστο μου ή όχι;» η Σοφία 

δεν τον αφήνει να της ξεφύγει εύκολα. 

«Χμμ... ναί, υποθέτω πως συμφωνώ...» ο Πέτρος προσπαθεί να την κολακέψει, 

παριστάνοντας πως κοιτάει τριγύρω και πως φαντάζεται ένα κόκκινο δωμάτιο. 

«Ε, τότε βάψε κόκκινη αυτή την ηλίθια λευκή λάμπα στο ταβάνι. Το βράδυ θα ‘χει 

το ίδιο αποτέλεσμα.» 

«Να βάψω τη λάμπα στο ταβάνι κόκκινη;» ο Πέτρος το καλοσκέφτεται... 

«Ναί!» η Σοφία επιμένει να επιβάλει τη γνώμη της με το στανιό. 
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Ο Πέτρος καταλαβαίνει πως, αν πρόκειται να ‘χει την παραμικρή πιθανότητα να 

κατακτήσει αυτό τ’ άπιαστο κορίτσι, πρέπει τουλάχιστον να της δώσει την ικανοποίηση 

πως κέρδισε κάποια μικρή νίκη. «Οκέϋ, ας το κάνουμε!» 

Μισή ώρα αργότερα, το ταβάνι είναι στολισμένο με μια κατακόκκινη λάμπα κι ο 

Πέτρος αναρρωτιέται τι θα πεί στην Ελένη όταν θα επιστρέψει... 

Πολύ αργότερα το βράδυ, ένα χαρούμενο πάρτυ οργανώνεται στα βιαστικά για το 

γιορτασμό της ολοκλήρωσης του μαραθώνιου έργου. Το άρτι ανακαινισμένο κοινόβιο 

διαμέρισμα λάμπει από καθαριότητα και τάξη, κι έχει μια πολύ φρεσκότερη και πιο 

εμπευσμένη καλλιτεχνική ατμόσφαιρα. Οι ένοικοι, οι εθελοντές κι οι υπόλοιποι σύντροφοι 

επισκέπτες, κρατώντας μπύρες στο ‘να χέρι και πίτσες ή σουβλάκια στ’ άλλο, 

φουσκώνουν από περηφάνια κι ικανοποίηση και συγχαίρουν ο ένας τον άλλο που 

κατάφεραν τελικά να ολοκληρώσουν ένα πολύπλοκο κι απαιτητικό εργο, ενισχύοντας τη 

συντροφικότητα και το δέσιμο στην κοινότητά τους. 

Η Σοφία πίνει τη μπύρα της καθισμένη στο κρεβάτι, στο δωμάτιο του Πέτρου, κάτω 

από ένα κατακόκκινο χρώμα που βγάζει μάτι, σαν σε σκοτεινό δωμάτιο φωτογράφου, ή 

σε πορνείο, φουσκώνοντας επίσης από περηφάνεια κι ικανοποίηση που κατάφερε ν’ 

αφήσει το σημάδι της μέσ’ τη φωλιά της αντίζηλής της. Ο Πέτρος κάθεται και την 

παρατηρεί από μια γωνιά, αλλά κατά τ’ άλλα μένει σιωπηλός. 

«Τι ‘ναι αυτές οι γελοιότητες; Θα τυφλωθείς μ’ αυτό το φώς...» τον επιτιμεί 

καταφρονητικά ο Αντώνης, καταλαβαίνοντας τι πραγματικά συμβαίνει, την ώρα που η 

Σοφία έχει πάει στην τουαλέττα. 

«Ε, έλα τώρα! Ξέρεις πως είναι όταν μια γυναίκα επιμένει σε κάτι...» 

«Πέτρο! Είναι ακόμα ένα μωρό...» ο Αντώνης τον νουθετεί αυστηρά, και φεύγει 

χωρίς να περιμένει ν’ ακούσει άλλες χαζές δικαιολογίες. 

Αλλά ο Πέτρος δεν πρόκειται ν’ ακούσει τις συμβουλές του φίλου του. Μέσ’ τα 

χαράματα της νέας μέρας, όταν τελειώνει το πάρτυ, οδηγάει με τ’ αμάξι της μάνας του τα 

τρία νεαρά κορίτσια στα σπίτια τους. Φυσικά, τα κανονίζει έτσι ώστε ν’ αφήσει τη Σοφία 

τελευταία. Όταν μένουν μόνοι τους ο Πέτρος με τη Σοφία στ’ αμάξι, εκείνη καταλαβαίνει 

πως ήρθε πια η ώρα να ξεπληρώσει τις σημερινές χάρες που της έκανε εκείνος. 

Οποιουσδήποτε δισταγμούς κι αν έχει, ήρθε η ώρα να κάνει το επόμενο, μικρό βήμα. 

Αποφασίζει να ξεχάσει τις αναστολές της και ν’ αφεθεί να τ’ απολαύσει. Στο επόμενο 

κόκκινο φανάρι, δήθεν παραπονιέται ναζιάρικα «ω, τα χέρια μου είναι τόσο πολύ 

παγωμένα, κοίτα...» κι ακουμπάει το χέρι της πάνω στου Πέτρου, καθώς εκείνος κρατάει 

το τιμόνι, χαμογελώντας του προκλητικά. 

Ο Πέτρος αμέσως γυρνάει, αρπάζει το κεφάλι της, και σφραγίζει το στόμα της μ’ ένα 

παθιασμένο φιλί εκεί, στη μέση της λεωφόρου, που ευτυχώς είναι άδεια τέτοιαν ώρα. 

Αυτή τη φορά, η Σοφία δεν τον σπρώχνει πέρα. Ρουφάει τη γλώσσα και τα χείλη του στον 

ίδιο παθιασμένο ρυθμό. Ο Πέτρος σταματάει τ’ αυτοκίνητο στην άκρη του δρόμου και την 
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πνίγει σε μια χιονοστιβάδα καυτών φιλιών, που τ’ απολαμβάνουν κι οι δύο. Μόνον όταν 

εκείνος χώνει το χέρι του κάτω απ’ τη μπλούζα της, καταλαβαίνει η Σοφια πως πρέπει να 

τον σταματήσει. 

«Όχι Πέτρο, όχι ακόμα! Σου ‘χω πεί τόσες φορές πως δεν είμαι έτοιμη... Τώρα 

πρέπει ν’ αφιερωθώ στο διάβασμά μου. Μ’ άρεσαν τα φιλιά σου αλλά σε παρακαλώ, μη με 

πιέζεις πιο πολύ...» 

«Ω, καλά...» μουρμουρίζει ο Πέτρος παραπονιάρικα και ξαναβάζει μπροστά τ’ αμάξι. 

Έξω απ’ την πόρτα της, είναι η σειρά της να σκύψει πάνω στο στόμα του και να τον 

καληνυχτίσει μ’ άλλο ένα μακρόσυρτο, καυτό φιλί. 

«Πότε θα σε ξαναδώ;» τη ρωτάει ο Πέτρος, μ’ έξαψη κι ανυπομονησία. 

«Δεν ξέρω Πέτρο... Σου ‘πα, πρέπει να συγκεντρωθώ στο διάβασμά μου. Σε 

παρακαλώ κατάλαβέ με, μη με φέρνεις σε δύσκολη θέση. Μπορείς;» 

«Και τότε τι ‘ταν όλο αυτό;» προσπαθεί απελπισμένα εκείνος να καταλάβει τι 

συμβαίνει μέσα της, και να την κάνει ν’ αλλάξει γνώμη. 

«Τίποτα Πέτρο, τίποτα! Απλά, μερικά φιλιά. Τα φχαριστήθηκα, τα φχαριστήθηκες, κι 

αυτό ήταν όλο! Τίποτ’ άλλο δε μπορεί να γίνει μεταξύ μας, όχι τώρα. Σου το ‘χω πεί τόσες 

φορές... Κι επιπλέον, είσαι ακόμα τ’ αγόρι της Ελένης!» 

«Ωχ Χριστέ μου, καλά... Βλέπω πως δεν μου δίνεις άλλη επιλογή...» πρέπει να 

υποχωρήσει. 

«Θα σε καλέσω εγώ, αν βρώ χρόνο να ξαναβρεθούμε... Αλλά μην το περιμένεις, δεν 

μπορώ να υποσχεθώ» του λέει η Σοφία, καθώς βγαίνει τρέχοντας απ’ τ’ αμάξι και χάνεται 

μέσ’ το σπίτι της. 

Οδηγάω πλέον μόνος. Καθώς συνειδητοποιώ σιγά – σιγά τι έγινε μέσα σε μια 

ξαφνική αστραπή, νιώθω περισσότερο συνεπαρμένος και χαρούμενος, παρά 

απογοητευμένος. Συνολικά, αυτή η μέρα ήταν μια τεράστια επιτυχία. Η Σοφία έρχεται, 

αργά αλλά σταθερά, κοντά μου. Καταφχαριστήθηκα την υπέροχη γεύση των 

αισθησιακών χειλιών της. Αυτά τα χείλια που ονειρευόμουν να ξαναφιλήσω τόσα 

χρόνια τώρα... Τώρα πρέπει μόνο να επιμείνω διακριτικά, περιμένοντάς τη να πέσει σαν 

ώριμο φρούτο. 

Κι αμέσως μετά, ένα ρίγος τον διαπερνά. Και τι να κάνω τώρα με την Ελένη; 

Το αμέσως επόμενο πρωϊνό, ο Πέτρος αντικαθιστά την κόκκινη λάμπα στο ταβάνι με 

μια καινούργια μπεζ λάμπα που αγοράζει βιαστικά, ελπίζοντας ν’ αρέσει στην Ελένη. Προς 

το παρόν, έχει αποφασίσει να σβήσει όλα τα σημάδια που άφησε πίσω της η Σοφία. 

Δευτέρα 1 Μάρτη 1982 

Μια μουντή, κρύα και συννεφιασμένη Καθαρά Δευτέρα, το φέρρυ σκίζει τα ήρεμα 

νερά του Σαρωνικού, φέρνοντας πίσω στα σπίτια τους εκατοντάδες Αθηναίους που 
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πέρασαν το εορταστικό τριήμερο στα γύρω νησιά. Σε μια γωνιά του συνωστισμένου 

σαλονιού, ο Πέτρος με την Ελένη μοιράζονται ένα τραπεζάκι με τρείς άλλους ξένους, 

καθώς κάνει πολύ κρύο έξω στο κατάστρωμα. 

Μόλις πέρασαν το τριήμερο στις Σπέτσες. Ήταν μια συννεφιασμένη και παγωμένη 

εκδρομή. Το γραφικό νησί έδειχνε εντελώς διαφορετικό κάτω απ’ το μουντό, χειμωνιάτικο 

φως. Οι δρόμοι και τα σοκκάκια ήταν απόκοσμα ήσυχα, οι δεκάδες ταβέρνες, τα μπαρ κι 

οι καφετέριες ήταν κλειστές κι ερημωμένες τους μήνες εκτός της τουριστικής σαιζόν, και 

το κρύο με την υγρασία πάγωναν όσους προσπαθούσαν να μείνουν έξω για πολλή ώρα. 

Εντούτοις, ακόμα και το χειμώνα, αυτό το νησί εξακολουθεί να ‘ναι πανέμορφο. Το 

ζευγαράκι έκαναν μερικούς ωραίους περιπάτους στ’ όμορφο πευκοδάσος δίπλα στη 

θάλασσα, μέσ’ την υπέροχη εξοχή. Έκαναν το γύρω του νησιού με τη μοτοσυκλέττα του 

Πέτρου, κι αγκαλιάστηκαν ζεστά με το κρασάκι ή τον καφέ τους στις λίγες ταβέρνες και 

καφετέριες που ‘χαν μείνει ανοιχτές. Ήταν μια ευχάριστη απόδραση απ’ το θόρυβο και τη 

ρύπανση της Αθήνας, κι απ’ τη μουντή μονοτονία των γκρίζων, τσιμεντένιων τοίχων. 

Διαβάζουν τώρα βαρετά τα βιβλία τους, σκοτώνοντας τις ατέλειωτες ώρες, μέχρι να 

φθάσουν στον Πειραιά. Για την ακρίβεια, μόνον η Ελένη διαβάζει, απορροφημένη στο 

μυθιστόρημά της. Ο Πέτρος δεν μπορεί να συγκεντρωθεί στο δικό του βιβλίο. Οι σκέψεις 

του πετάνε μακριά, καθώς παρατηρεί την οικεία φιγούρα της συντρόφου του, έτσι όπως 

κάθεται δίπλα του. Οι ατέλειωτες ώρες απραξίας στο μουντό σαλόνι ξαναφουντώνουν τις 

αγωνίες του για το που πηγαίνει αυτή η σχέση τους, και ξαναγεννάνε τα ερωτηματικά του 

για το τι να κάνει παρακάτω. 

Το περασμένο δίμηνο, μετά τη συναρπαστική εμπειρία των φιλιών με τη Σοφία, δε 

μπορώ να ησυχάσω πλέον. Αν κι η μικρή έμεινε συνεπής με τη δήλωσή της, κι απέφυγε 

σταθερά να με ξανασυναντήσει, η ανάμνηση των αισθησιακών χειλιών της και του 

καυτού παλμού του κορμιού της μέσ’ τα χέρια μου, δεν μπορούν να φύγουν απ’ το 

μυαλό μου. Συγκρίνοντας αυτή τη διεγερτική εμπειρία με τη μουντή μονοτονία των 

αδιάφορων σεξουαλικών επαφών μου με την Ελένη, νιώθω μιαν ακατανίκητη τάση να 

σπάσω τα δεσμά αυτής της ανιαρής σχέσης και ν’ απελευθερωθώ. Χάνω το ενδιαφέρον 

μου για την Ελένη πολύ γρήγορα. Προσπάθησα δειλά να της θέσω το θέμα σε κάποιες 

περιστάσεις, αλλά μ’ απέρριψε σταθερά. Η Ελένη δε θέλει ν’ ανοιχτεί. 

Μόλις σήμερα το πρωΐ, μετά την τυπική ερωτική επαφή μας, η Ελένη ανακάθισε 

στο κρεβάτι μας στον ξενώνα και μου ξαναθύμισε την παράξενη, βασανιστική υπόθεσή 

της με το Βιράλη. «Αχ, σήμερα είναι η 1η Μάρτη. Πάντα θεωρούσα το Μάρτη τον πιο 

σημαντικό μήνα του χρόνου. Την 1η Μάρτη ξεκίνησα τη σχέση μου με το Νίκο, όταν 
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ήμουν δεκαπέντε χρονών. Μετά, την 1η Μάρτη του επόμενου χρόνου, χωρίσαμε για 

πρώτη φορά, όταν πρωτόμαθα για τις απιστίες του... Και τα δυό γεγονότα ήταν φοβερά, 

συγκλονιστικά για μένα. Φυσικά, τα ξαναφτιάξαμε ύστερα από λίγο, για να τα 

ξαναχαλάσουμε πολλές φορές από τότε. Ω Θεέ μου, τι τέρας...» Έμεινα σιωπηλός, 

σκεφτόμενος... Μέχρι τώρα, διστάζω να τη χωρίσω. Φοβάμαι να ξαναμείνω μόνος, 

φοβάμαι την παρορμητικότητα και την αστάθεια της Σοφίας, φοβάμαι... Χριστέ μου, τι 

να κάνω; 

«Ε, αγαπούλα, τι γίνεται;» η Ελένη, χαμογελώντας, τον συνεφέρνει απ’ τ’ 

ονειροπώλημά του μέσ’ το σαλόνι, στο πλοίο της επιστροφής. Μόλις τέλειωσε το 

μυθιστόρημά της και τεντώνεται νωχελικά. 

«Ε... τίποτα...» ο Πέτρος ξανασυνδέεται με το παρόν. 

«Τι έχεις στο μυαλό σου; Φαίνεσαι σκεφτικός» η Ελένη τον πλησιάζει ζεστά. 

«Ω... τίποτα...» ο Πέτρος προσπαθεί να ξεφύγει. 

«Έλα τώρα... Αφού το βλέπω στα μάτια σου. Τι είναι;» εκείνη επιμένει. 

«Καλά... Α, πραγματικά τίποτα...» ο Πέτρος διστάζει ακόμα να πεί τον πόνο του. 

«Έλα τώρα, πες μου!» επιμένει η Ελένη, χαμογελώντας και σκουντώντας το πόδι 

του, ανίδεη για τη θύελλα που πρόκειται να προκαλέσει άθελά της. 

«Ε λοιπόν... ξέρεις... τα συνηθισμένα...» ο Πέτρος μουρμουρίζει τελικά. 

«Ποιά “συνηθισμένα”;» κατσουφιάζει η Ελένη, συναισθανόμενη ξαφνικά πως κάτι 

δεν πάει καθόλου καλά. 

«Ξέρεις πολύ καλά...» Έχουν “κουβεντιάσει” την ανιαρότητα στη σχέση τους τόσες 

φορές στο παρελθόν... 

«Ωχ όχι, όχι πάλι!» οι φόβοι της Ελένης, δυστυχώς, επιβεβαιώνονται. 

«Εμ, δεν ξεκίνησα εγώ αυτή τη συζήτηση, έτσι δεν είναι;» ο Πέτρος προσπαθεί ν’ 

αμυνθεί. 

Η Ελένη ανακάθεται και κάνει μια τελευταία προσπάθεια να σώσει την κατάσταση, 

και ν’ αποφύγει να ταράξει την ηρεμία της, μετά τη χαλαρωτική εκδρομούλα τους. «Έλα 

καλέ μου, γιατί σκοτίζεσαι τόσο; Δεν περνάμε καλά έτσι; Κάνουμε καλή παρεούλα, 

διασκεδάζουμε, κάνουμε τόσα πράγματα μαζί, κάνουμε καλό σεξ... Τι άλλο ψάχνεις;» 

Την ξανακοιτάω, ζυγιάζοντας την κατάσταση. Να εκφραστώ τώρα, μ’ όλη μου την 

ψυχή, ή να ξαναϋποχωρήσω στο τίποτα, αφήνοντας τα πράγματα όπως είναι, για να μη 

διαταράξω την ηρεμία μας; Διστάζω για λίγες στιγμές, αλλά οι δυνατοί χτύποι στην 

καρδιά μου, μου λένε πως πρέπει επιτέλους να πάρω τη ζωή μου στα χέρια μου! 

«Ξέρεις τι ψάχνω. Ψάχνω το συναίσθημα. Την ουσία!» 
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«Ωχ, άντε πάλι... Λοιπόν κύριε Ρωμανέ, θες πράγματι να μου πείς πως θα ‘θελες να 

μ’ είχες ερωτευθεί;» του πετάει ειρωνικά η Ελένη. 

Ο Πέτρος στριμώχνεται στη γωνία, αλλά είναι μαχητής. Ξέρει πως να ξεφεύγει. «Θα 

ευχόμουν αυτό να ‘χε γίνει πολύ καιρό πριν. Το ίδιο και για σένα...» 

«Δεν έγινε! Τώρα πες μου ευθέως, και μη ξεγλιστράς. Μπορείς να μ’ ερωτευτείς 

τώρα;» δεν τον αφήνει ν’ απαγκιστρωθεί. 

«Δεν ξέρω... Ο έρωτας είναι μια υπόθεση για δύο. Αν μπορούσες κι εσύ, τότε 

ίσως...» προσπαθεί να ρίξει το φταίξιμο σ’ εκείνη, γι άλλη μια φορά. 

«Γιατί με κοροϊδεύεις έτσι Πέτρο; Γιατί μου φέρεσαι σα να ‘μαι ηλίθια; Όλα αυτά τα 

χρόνια που σε ξέρω, θεωρούσα πως είσαι διαφορετικός από κείνο το τέρας, το Νίκο. Γιατί 

φέρεσαι ακριβώς όπως εκείνος; Τι είμαι; Ένα παιχνιδάκι; Ένα σκουπίδι;» 

«Μα τι λές τώρα;» ο Πέτρος εκπλήσσεται. «Στα σίγουρα δεν είμαι σαν το Νίκο!» 

«Βεβαίως και είσαι! Και πολύ μάλιστα!» η Ελένη φουντώνει, με δάκρυα στα μάτια. 

«Με ποιά έννοια;» 

«Με δουλεύεις μ’ “αγάπες” και “συναισθήματα”, και πίσω απ’ την πλάτη μου παίζεις 

τα σιχαμένα παιχνιδάκια σου! Ακριβώς όπως έκανε κι εκείνος! Καθίκια! Άντρες!» 

«Τι “παιχνιδάκια”;» μουρμουρίζει ο Πέτρος, κατάπληκτος. 

«Γιατί έφερες αυτό το πορνίδιο στο δωμάτιό μου, όταν έλειπα; Στο δικό μου 

δωμάτιο; Πως τόλμησες; Γιατί έβαψες τη λάμπα μου ένα γελοίο κόκκινο χρώμα, και μετά 

προσπάθησες να το καλύψεις; Νομίζεις πως είμαι ηλίθια; Πως δεν θα το μάθαινα; Πως 

τολμάς να με κοροϊδεύεις με μπούρδες γι “αγάπες”, ύστερ’ απ’ όλα αυτά; Ποιός είσαι 

κύριε Πέτρο; Ακόμα ένας γελοίος απατεώνας, όπως κάθε άντρας; Όχι κύριε, δεν θα 

ερωτευθώ κανέναν από σας πλέον. Ποτέ των ποτών! Καθίκια!» 

«Εε... κοίτα... δεν τρέχει τίποτα με τη Σοφία... Στ’ αλήθεια, τίποτα...» ο Πέτρος, 

αποσβλωμένος, προσπαθεί ν’ αμυνθεί με τρεμάμενη φωνή απ’ αυτή τη θυελλώδη 

επίθεση. 

«Σταμάτα αυτά τα ψέμματα, καθίκι! Βεβαίως τρέχει! Την έφερες στο δωμάτιό μου, 

και μου το κράτησες κρυφό! Γιατί; Αν “δεν τρέχει τίποτα”, τότε γιατί δεν μου το ‘πες 

αμέσως; Ποιό είναι το πραγματικό μυστικό σου; Τι άλλα ψέμματα μου κρύβεις;» 

«Δεν κρύβω τίποτα, στ’ ορκίζομαι!» μουρμουρίζει με μισή καρδιά. 

«Δεν σε πιστεύω! Αν μου ‘πες ψέμματα μια φορά, αυτό φτάνει! Μπορείς να με 

ξανακοροϊδέψεις, οποτεδήποτε. Δεν είπα τίποτα μέχρι τώρα, γιατί δεν είχα το δικαίωμα να 

πω... Στην υπόθεσή μας, ένιωθα πάντα ελεύθερη να συνεχίσω τη ζωή μου όπως 

γουστάρω, κι είσαι κι εσύ ελεύθερος να κάνεις το ίδιο... Αν περνάμε καλά, τότε ωραία, 

συνεχίζουμε, αν όχι, σταματάμε εδώ και τέλος. Ήταν πάντα έτσι απλό. Δεν υπάρχουν 

τίποτα γελοία “συναισθήματα” ανάμεσά μας ή άλλες τέτοιες ηλιθιότητες. Ύστερα απ’ όλα 

αυτά τα ψέμματα στη ζωή μου, δεν μπορώ να εμπιστευθώ κανέναν! Κανέναν απολύτως! 

Με καταλαβαίνεις;» 
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Ο Πέτρος κατεβάζει το κεφάλι του αμίλητος. Αυτή, είναι μια γωνιά απ’ την οποία του 

‘ναι αδύνατο να ξεφύγει. Ύστερα από μια μακριά, αφόρητη σιωπή, η Ελένη ξαναπαίρνει 

την πρωτοβουλία. «Λοιπόν, ύστερ’ απ’ όλα αυτά, πες μου, τι θέλεις;» 

«Εσύ τι θέλεις;» της ανταπαντά. 

«Στο ‘πα και πριν. Δεν με νοιάζει. Εφόσον περνάω καλά μαζί σου, μένω όπως 

είμαστε. Αφήνοντας στην άκρη τα ψέμματά σου, ναί, περνάω καλά. Θέλεις να 

συνεχίσουμε έτσι; Απλά και καθαρά;» η Ελένη παίζει το τελευταίο της χαρτί για να σώσει 

τη σχέση, καθώς δεν είναι προετοιμασμένη για ένα τέτοιο απότομο τέλος. 

«Δεν ξέρω...» ο Πέτρος συντρίβει την τελευταία ελπίδα της. 

«Τότε, αν την αγαπάς, είναι καλύτερα να πας κοντά της...» η Ελένη αναγνωρίζει την 

ήττα της. 

«Δεν ξέρω αν την αγαπάω.» 

«Δεν έχει σημασία. Πήγαινε να μάθεις! Καλή τύχη απ’ τη μεριά μου. Περάσαμε καλά, 

και το φχαριστήθηκα. Αλλά, φαίνεται πως δε γίνεται να συνεχίσουμε άλλο έτσι...» 

«Εμ... υποθέτω πως έχεις δίκηο...» αναγνωρίζει κι ο Πέτρος τ’ αναπόφευκτο. 

Περνάμε το υπόλοιπο ταξίδι αγκαλιασμένοι, με χάδια και φιλιά, γνωρίζοντας 

πολύ καλά πως αυτές είναι οι τελευταίες μας ώρες σαν ζευγάρι. Αναπολώ με γλυκειά 

λύπη τ’ αμέτρητα χάδια της, τη φροντίδα της, το πως κόλλαγε πάνω μου, πως της 

άρεσε να κολλάει το μάγουλό της στο δικό μου ή στην παλάμη μου και να κάθεται έτσι 

πολλή ώρα, την ευαισθήσια της, την αγάπη της για τη θάλασσα, τη φύση, τους θορύβους 

και τις μυρωδιές, την ανεπτυγμένη αισθησιακότητά της, την ικανότητά της να μαγεύεται 

και να ενθουσιάζεται απ’ το θόρυβο του κύματος, του ρυακιού, το θρόϊσμα των δέντρων 

στον αέρα, το τιτίβισμα των πουλιών, τις μυρωδιές των φαγητών, των ρούχων, των 

χαρτομάντηλων που σκουπιζόμαστε μετά τον έρωτα, τις παιδικότητές της, όλη αυτή τη 

λατρεία της να κάνει σα μικρό παιδάκι, να χαίρεται με τις κινήσεις, με το παιχνίδι των 

χεριών και των εκφράσεων, που με συνεπήρε κι εμένα και μ’ έκανε να νιώθω ασφάλεια 

κι ηδονή, παίζοντας και παιδιαρίζοντας. Είχε έναν ανεπανάληπτο τρόπο να ρουφάει 

ευχαρίστηση και με συνέπαιρνε. 

Απ’ την άλλη, αυτά όλα τα ‘κανε, μου φαινόταν, για τον εαυτό της. Κάπως 

ρούφαγε την αισθησιακή ευχαρίστηση αδιαφορώντας για όλα, χωρίς να εξετάζει τι 

κάνω και πως νιώθω εγώ. Παρ’ όλο τον αισθησιασμό της, κάπως ένιωθα μόνος μου, και 

της το ‘χα πεί. Όταν άρχισε να σκέφτεται να γλυκάνει, ν’ ανοιχτεί, ήταν ήδη αργά. 

Είχα προχωρήσει παραπέρα... 
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Όταν αποβιβάζονται στον Πειραιά, ο Πέτρος οδηγάει την Ελένη με τη μηχανή του 

κατευθείαν στο σπίτι της Δήμητρας, για να ‘χει η Ελένη παρέα την καλή φίλη της στις 

δύσκολες, πρώτες ώρες μετά τον ξαφνικό χωρισμό. Συνοδεύει την Ελένη ως τ’ ασανσέρ, 

αγκαλιάζονται και φιλιόνται για τον τελικό αποχαιρετισμό, «να περνάς καλά, σ’ 

ευχαριστώ...», ακούει την πόρτα ν’ ανοίγει επάνω και τη Δήμητρα να καλωσορίζει την 

Ελένη, και φεύγει. Αυτό ήταν. 

Σάββατο 27 Μάρτη 1982 

Ύστερα από μια μακρά, αγωνιώδη περίοδο για τον Πέτρο, η Σοφία αποφασίζει 

επιτέλους να σπάσει την απομόνωσή της από κείνον και να τον ξανασυναντήσει για τη 

Σαββατιάτικη έξοδό της, θέλοντας να διασκεδάσει για λίγες ώρες και να ξεφύγει απ’ το 

εντατικό διάβασμά της και την προετοιμασία της για τις Πανελλήνιες. Γεμάτος χαρά, ο 

Πέτρος προσφέρεται να την πάει σινεμά, να δούν τη φημισμένη “Αυτοκρατορία των 

Αισθήσεων” του Ναγκίσα Οσίμα. Η εμπευσμένη, αριστουργηματική πραγματεία πάνω στην 

πραγματική φύση του έρωτα και του πόθου, με τα λεπτομερή σεξουαλικά πλάνα, που 

προκάλεσαν τόση αναστάτωση και συζητήσεις σ’ ολόκληρο τον κόσμο, εντυπωσιάζει τη 

νεαρή κοπέλλα, καθώς ωριμάζει σιγά – σιγά κι ευελπιστεί να ζήσει κάποια μέρα κι η ίδια 

μια τόσο παθιασμένη ερωτική σχέση. Βγαίνει απ’ τον κινηματογράφο συγκλονισμένη, 

γεμάτη ευγνωμοσύνη για τον Πέτρο που της πρόσφερε μια τέτοια αισθησιακή εμπειρία. 

Μια εμπειρία την οποία ο Πέτρος σκοπεύει να επαυξήσει... Μετά την υπερβολική 

δόση πολιτιστικής και καλλιτεχνικής ζύμωσης, ο Πέτρος συνοδεύει τη Σοφία στο 

αγαπημένο του μπαράκι στα Εξάρχεια. Εκείνη, γι άλλη μια φορά, τρελλαίνεται να 

συναστρέφεται με τους ωραίους, μουσάτους φοιτητές, καθώς ονειρεύεται να μπεί 

επιτέλους στον κόσμο τους μετά τις Πανελλήνιες, που θα γίνουν σ’ ένα δίμηνο. Η 

αστραφτερή ομορφιά της και τα μεγάλα, χαρωπά, μεθυσμένα χαμόγελά της, καθώς 

καταναλώνει μια μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, λάμπουν μέσ’ το μπαρ και προσελκύουν τις 

παθιασμένες ματιές όλων των αρσενικών τριγύρω, εκνευρίζοντας τον Πέτρο. Ξεφεύγει 

ρίχνοντας το μεγάλο δόλωμά του. «Τα φιλαράκια θα μαζεύονται σιγά – σιγά στο κοινόβιο, 

όπως κάθε Σαββατόβραδο. Τι λες, θες να πάμε;» την προκαλεί. 

«Ω, μα βέβαια!» βιάζεται ν’ απαντήσει εκείνη χαζογελώντας μεθυσμένα, χωρίς να το 

καλοσκεφτεί. Στο επόμενο δευτερόλεπτο, συνειδητοποιεί πως αυτή η πρόσκληση μπορεί 

να ‘ναι μια παγίδα που της έστησε ο Πέτρος για να πετύχει τους σεξουαλικούς σκοπούς 

του. Όμως είναι πια πολύ αργά να κάνει πίσω. Ο Πέτρος ήδη πηγαίνει προς την έξοδο. Η 

Σοφία, μ’ ανάμεικτα συναισθήματα έξαψης και συστολής, δεν έχει άλλη επιλογή απ’ το να 

τον ακολουθήσει. 

Στο κοινόβιο, όπως πάντα, περίπου δυό δεκάδες ακτιβιστές είναι μαζεμένοι στο 

μεγάλο, κοινό σαλόνι πίνοντας, κουβεντιάζοντας και σιγοτραγουδώντας στους σκοπούς 

που παίζουν τρείς κιθάρες και το μπουζούκι του Αντώνη. Ανάμεσά τους είναι επίσης η 

Άρτεμις κι ο Παντελής. Τόσο πολλοί γνωστοί απ’ τις προηγούμενες ερωτικές ιστορίες του 
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Πέτρου είναι μαζεμένοι απόψε σ’ αυτό το σαλόνι, που τα κουτσομπολιά δίνουν και 

παίρνουν μόλις μπαίνει εκείνος συνοδεύοντας την εντυπωσιακή, καινούργια γκόμενα, τη 

Σοφία, η οποία εξακολουθεί να χαζογελά θολωμένη προς όλους, κάνοντας ολοφάνερο 

πως είναι ακόμα μια ανώριμη μικρούλα, τύφλα στο μεθύσι. Παρόλη τη γελοία κατάστασή 

της, επιμένει να πιεί ακόμα δυό μπύρες, προκαλώντας έντονες ματιές αποδοκιμασίας απ’ 

όλους. 

«Ωωωχ, είμαι... είμαι τόσο... ζαλισμένη...» λέει στο τέλος, ταλαντευόμενη. 

«Παραήπιες κούκλα μου. Έλα, πάμε στο δωμάτιο...» την παρακινεί ο Πέτρος. 

«Ααα! Το δωμάτιο... Χαχαχα!» η Σοφία χαζογελάει ασταμάτητα. 

Το δωμάτιο. Όταν η Ελένη χώρισε με τον Πέτρο, παράτησε το δωμάτιο και το 

κοινόβιο τελείως. Ο Πέτρος ξέμεινε ο μοναδικός ένοικος αυτού του δωματίου. Καθώς 

κουβαλάει τη μεθύστακα στο κρεβάτι του, ανάβει το φως, κι ένα εκθαμβωτικό κόκκινο 

χρώμα γεμίζει το χώρο. Η Σοφία είναι η καινούργια βασίλισσα του δωματίου, και το 

χρώμα της είναι το κόκκινο. 

«Αα! Κόκκινο! Ωραία!» αναφωνεί ξαπλώνοντας στο κρεβάτι. Τα πάντα 

στροβιλίζονται μέσα της σ’ ένα θολό μείγμα, η ταινία, οι διεγερτικές σεξουαλικές σκηνές, 

το πάθος, οι μουσάτοι φοιτητές, το κοινόβιο, η κόκκινη λάμπα στο ταβάνι αυτού του 

δωματίου, ο δικός της μουσάτος φοιτητής που την καλοκοιτάει... 

«Έλα! Φίλα με! Θέλω πάθος, όπως στην ταινία!» του φωνάζει, ανοίγοντας διάπλατα 

την αγκαλιά της. Ο Πέτρος, διστακτικά, την πλησιάζει. Εκείνη αρπάζει βιαστικά το κεφάλι 

του και τον ρουφάει μ’ ένα ατέλειωτο, παθιασμένο φιλί. Εκείνος απολαμβάνει ξανά τα 

χείλια της και διεγείρεται, αλλά ταυτόχρονα απωθείται απ’ τη μπόχα του αλκοόλ στην 

ανάσα της. 

«Έλα, πιάσε με, ρούφα με!» απαιτεί εκείνη, γελώντας υστερικά. Πιάνει τα χέρια του 

και τα βάζει πάνω στο στήθος της, πετώντας μακριά τη μπλούζα και το σουτιέν της. Τα 

μεγάλα, πλούσια στήθη της ταρακουνιόνται μπροστά στα μάτια του Πέτρου προκαλώντας 

τον, όμως την ίδια στιγμή νιώθει ακόμα πιο άβολα κι αμήχανα. Όλα γίνονται τόσο 

γρήγορα, που δεν του φαίνονται φυσιολογικά. Δεν τα ‘χε σχεδιάσει έτσι ακριβώς... 

«Κούκλα μου, είσαι σίγουρη πως θέλεις...» ο Πέτρος ρωτάει, εις μάτην, μια λογική 

ερώτηση σε κάποια που ολοφάνερα έχει χάσει τα λογικά της. 

«Ω χο χο... ναί, ναί, νιααα! Σε θέλω, έλα!» ανασηκώνει τα στήθη της μπροστά στο 

πρόσωπό του, γελώντας συνεχώς υστερικά. «Θέλω να το κάνω! Αχ ναί, επιτέλους, θέλω 

να το κάνω, να δω πως είναι! Τώρα! Πήδα με, τώρα!» 

«Να δείς πως είναι;» ο Πέτρος ξενίζεται μ’ αυτή τη συγκεκριμένη φράση. 

«Ναί, ναί! Να δω πως είναι! Α χαχα… Δεν το ξέρεις καλέ μου; Είμαι ακόμα παρθένα! 

Μια βλαμμένη παρθένα! Αλλά όχι για πολύ. Χαχαχα... Έλα, πήδα με!» 

Επιτέλους, ο Πέτρος έρχεται στα λογικά του, παρόλη την έξαψη και τη διέγερσή 

του. Δεν θα μπορούσε ποτέ να κάνει σεξ με μια παρθένα που ολοφάνερα έχει χάσει τον 
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έλεγχο του εαυτού της, κι είναι πρακτικά τρελλαμένη. «Ντύσου καλή μου. Θα σου φτιάξω 

ένα γερό καφέ, να συνέλθεις.» Καθώς βγαίνει απ’ το δωμάτιο να πάει στην κουζίνα, η 

Σοφία τρέχει ημίγυμνη ξωπίσω του προς την τουαλέττα, για να ξεράσει... 

**** (την επόμενη μέρα) **** 

Κατά το μεσημεράκι την επομένη, το τηλέφωνο του Πέτρου χτυπάει και τον ξυπνάει 

απ’ το βαρύ λήθαργο, μετά το μεθύσι. Είναι η Σοφία. Η φωνή της ακούγεται σα να βγαίνει 

απ’ τον τάφο. «Ωωωχ, το κεφάλι μου πονάει τόσο πολύ! Εσένα;» 

«Τα ίδια κι εγώ...» της απαντάει. 

«Πέτρο...» η αγωνία της είναι ολοφάνερη «...τι έγινε χθες; Δεν θυμάμαι πολλά 

πράγματα. Τι έκανα; Τι έγινε;» 

Ο Πέτρος γελάει δυνατά. «Τίποτα το σπουδαίο δεν έγινε καλή μου. Ήπιες 

υπερβολικά, κι έκανες μερικές βλακείες. Αλλά τίποτα πραγματικά κακό δεν έγινε.» 

«Αλήθεια; Είσαι σίγουρος;» 

«Ναί κούκλα μου, είμαι σίγουρος. Είσαι ακόμα παρθένα» ο Πέτρος την καθησυχάζει. 

«Αχ, σ’ ευχαριστώ Πέτρο μου, σ’ ευχαριστώ! Το εκτιμώ πάρα πολύ! Δεν θα ‘θελα η 

πρώτη μου φορά να γίνει έτσι...» η Σοφία ανακουφίζεται. 

«Ούτε κι εγώ. Συμβαίνει καμμιά φορά με μερικά κορίτσια, αλλά δεν είναι το στύλ 

μου...» ο Πέτρος σοβαρεύει. 

«Σ’ ευχαριστώ, σ’ ευχαριστώ πολύ! Σου ‘μαι ευγνώμων. Και νιώθω τέτοια ντροπή, 

τόσο άσχημα... Έκανα πολλές χαζομάρες;» η Σοφία νιώθει εξαιρετικά άβολα. 

«Ναί, έκανες. Αλλά είμασταν μόνοι οι δυό μας, κι έτσι μην ανησυχείς, δεν θα τα πω 

σε κανέναν.» 

«Ωχ! Είμαι τόσο ντροπιασμένη... Συγγνώμη και πάλι! Σε παρακαλώ, μη μ’ αφήσεις 

να ξαναπιώ τόσο πολύ ποτέ άλλοτε...» 

«Εννοείται πως δεν θα σ’ αφήσω. Μην ανησυχείς, απλά είσαι άπειρη ακόμα. 

Συμβαίνει αυτό, σ’ όλους τους αμύητους. Με τον καιρό, θα μάθεις να ελέγχεις πόσο 

πίνεις, θα μάθεις πότε να σταματάς.» 

«Άλλη μια φορά, σ’ ευχαριστώ τόσο πολύ Πέτρο μου! Στο χρωστάω αυτό!» 

«Δεν μου χρωστάς τίποτα. Γύρνα τώρα στα διαβάσματά σου. Πρέπει να περάσεις 

στις εξετάσεις...» 

Τρίτη 22 Ιούνη 1982 

Ένα ζεστό βραδάκι του Ιούνη, ο Πέτρος κουτσοπίνει το κρασάκι του σε μιαν ήσυχη 

ταβερνούλα στη Βάρκιζα, παρέα με τη Σοφία. Εκείνη επιτέλους τέλειωσε με τις 

Πανελλαδικές. Τα πήγε πολύ καλά, ελπίζει σ’ ένα καλό αποτέλεσμα. Κρατώντας την 

υπόσχεσή της, προσκάλεσε τον Πέτρο να ξανασυναντηθούν. Τους περασμένους μήνες 

του άγριου διαβάσματός της, ξαναβρέθηκαν μερικές σπάνιες φορές για “αθώους” 

ρομαντικούς περιπάτους, μόνο και μόνο για να χαλαρώσει και να καθαρίσει το μυαλό της 

απ’ τα μαθήματα, χωρίς όμως να επαναλάβουν την πανωλεθρία της αποτυχημένης 
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τελευταίας συνάντησής τους στο κοινόβιο. Η Σοφία ήταν πραγματικά ευγνώμων στον 

Πέτρο που δεν εκμεταλλεύτηκε την κατάρρευσή της λόγω του μεθυσιού εκείνο το βράδυ, 

όπως στα σίγουρα θα ‘χαν κάνει οι περισσότεροι άλλοι άντρες. Θαύμασε το είδωλό της 

ακόμα περισσότερο για τον ισχυρό χαρακτήρα του, για την ικανότητά του για 

αυτοσυγκράτηση, και για την επίδειξη πραγματικού ενδιαφέροντος και στοργής προς 

αυτήν. Δείχνοντάς του την ευγνωμοσύνη της, του επέτρεπε να την ξαναφιλάει 

επανειλημένα κάθε φορά που συναντιόντουσαν, αληθινά τρελλαινόταν γι αυτά τα φιλιά 

του, και τον άφηνε ακόμα να χώνει το χέρι του κάτω απ’ την μπλούζα της ξανά και ξανά, 

και τρελλαινόταν και γι αυτά τα χάδια στο στήθος της, αλλά είχαν κι οι δυό υποσχεθεί να 

τηρήσουν τον όρκο τους πως δεν θα προχωρούσαν σε τίποτα περισσότερο πριν τελειώσει 

με τις εξετάσεις της. 

Θολωμένοι και ζαβλακωμένοι, αφού καταβρόχθισαν τα ζουμερά παϊδάκια τους με 

μπόλικο κόκκινο κρασί, ο Πέτρος με τη Σοφία κατηφορίζουν προς την πλάζ της Βάρκιζας 

για να ρεμβάσουν. Ξαπλώνουν στην άμμο κι απλώνουν το βλέμμα τους στ’ αστέρια. Γύρω 

τους, παρέες από νέα παιδιά κολυμπούν στο σκοτάδι και παίζουν γελώντας στην 

αμμουδιά. Είναι μια ήσυχη, ασέληνη, καλοκαιριάτικη νύχτα γεμάτη άμμο, θάλασσα και 

χάδια. Η Σοφία κουλουριάζεται γλυκά στο πλευρό του κι αρχίζει να τον τρίβει παθιάρικα. 

Χαϊδεύει τα μαλλιά του, φιλάει γλυκά το μέτωπό του και χώνει το πηγούνι της στο σβέρκο 

του, κάνοντάς τον ν’ ανατριχιάζει με την καυτή ανάσα της. Ο Πέτρος δεν μπορεί να 

κρατηθεί άλλο. Πέφτει πάνω της σφραγίζοντας το στόμα της μ’ ένα καυτό φιλί, και 

γλιστράει το χέρι του κάτω απ’ το μπλουζάκι της. Η Σοφία παραδίνεται στα χέρια του, 

βογγώντας από έξαψη κι ηδονή. 

Δυστυχώς όμως, δεν μπορούν να προχωρήσουν περισσότερο. Είναι εκτεθειμένοι 

στην κοινή θέα. «Θα σε πάω κάπου αλλού...» της λέει, κι επιστρέφουν στ’ αμάξι της 

μάνας του. Οδηγώντας σαν τρελλός μέσ’ τη νύχτα, την πηγαίνει σε μιαν απομονωμένη 

παραλιούλα κοντά στην Ανάβυσσο. Είναι ένα υπέροχο διαμάντι, γνωστό μόνον σ’ 

ελάχιστους, καλά κρυμμένο ανάμεσα στα βράχια της πολυσχιδούς ακτής. Ένα άνοιγμα 

στα βράχια, όσο περίπου ένα γήπεδο του τένις, έχει δημιουργήσει μιαν απόκρυφη, 

γαλήνια λιμνούλα, η οποία περιτριγυρίζεται από ψηλά κι απότομα βράχια που την 

κρύβουν και την προστατεύουν. Η παραδεισένια θαλασσινή λιμνούλα συμπληρώνεται και 

με μια λεπτή λωρίδα αφράτης άμμου, κάτω απ’ τον επιβλητικό βράχο. Η μικροσκοπική 

ακρογιαλιά είναι απροσπέλαστη απ’ τον οποιονδήποτε, εκτός απ’ τους πολύ γεροδεμένους 

και τους πολύ αποφασισμένους. Ευτυχώς, όπως αρμόζει στη περίσταση, απόψε ο Πέτρος 

είναι τελείως αποφασισμένος να εξασφαλίσει μιαν απομονωμένη ερωτική φωλιά για την 

ξαναμμένη φιλενάδα που τον συνοδεύει γεμάτη προσμονή. 

Παρ’ όλη την έξαψή τους, η επικίνδυνη κατάβαση αυτού του απότομου πέτρινου 

τοίχου τους φέρνει στα όρια της ευελιξίας και της αντοχής τους. Ασθμαίνοντας, φτάνουν 
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επιτέλους κάτω στη λεπτή λωρίδα μαλακής άμμου, και ξαπλώνουν κάτω απ’ τ’ αστέρια για 

να ηρεμήσουν και να πάρουν μιαν ανάσα. 

«Πώπω, τι παράδεισος είναι τούτος δώ!» θαυμάζει η Σοφία, φέρνοντας το βλέμμα 

της ένα γύρω. 

«Καταπληκτικά, δεν είναι; Τι λες, θες να πέσουμε στο νερό;» προτείνει ο Πέτρος, 

χαμογελώντας πονηρά. 

«Εμ...» διστάζει η Σοφία, καθώς αναλογίζεται πως δεν έχουν μαζί τους τα μαγιώ 

τους, «...αλλά... Καλά λοιπόν! Σε παρακαλώ, κοίτα απ’ την άλλη» τελικά το παίρνει 

απόφαση γελώντας, καθώς αρχίζει να γδύνεται στη στενή αμμουδιά. 

Πετούν βιαστικά όλα τα ρούχα από πάνω τους και βουτάνε ολόγυμνοι στη δροσερή, 

αστραφτερή θάλασσα, παίζοντας και χαχανίζοντας. Αρχίζουν να ρίχνουν παθιασμένα νερό 

ο ένας στον άλλο με τα χέρια τους, γελώντας και φωνάζοντας. Προφανώς, το δυνατότερο 

αρσενικό γρήγορα κατατροπώνει τ’ ασθενέστερο θηλυκό σ’ αυτό το παιχνίδι σφρίγους και 

ωθητικής δύναμης, αναγκάζοντάς την να καταδυθεί για ν’ αποφύγει το τείχος νερού που 

της πετάει. Τον εκδικείται κολυμπώντας προς το μέρος του κρυφά κάτω απ’ την 

επιφάνεια, σαν τορπίλη, και πατώντας του μια γερή τσιμπιά στο πλευρό με τα αιχμηρά 

νύχια της. «Άουτς!» πετάγεται εκείνος στον αέρα, ξαφνιασμένος απ’ το δυνατό πόνο, ενώ 

εκείνη αναδύεται λίγο παραπέρα γελώντας περιπαικτικά. «Α, έτσι θές λοιπόν; Ε, τώρα θα 

σου δείξω!» προσποιείται το θυμωμένο, κι ορμάει καταπάνω της μ’ όλη τη δύναμή του, 

καθώς εκείνη υποχωρεί χαχανίζοντας με ύπτιο όσο πιο γρήγορα μπορεί, αποκαλύπτοντας 

τα μεγάλα στήθη της που χοροπηδάνε πάνω στο νερό, καθώς προσπαθεί να ξεφύγει απ’ 

την παιχνιδιάρικη επίθεσή του. 

Οι χαρωπές τσιρίδες της κι η θέα απ’ τα γυμνά, μουσκεμένα στήθη της που 

αναπηδάνε μπροστά στα μάτια του, τονώνουν τη λαχτάρα και την αποφασιστικότητά του 

να την πιάσει. Η κούρσα πάνω στ’ αστραφτερό νερό ανάμεσα στο επιτιθέμενο αρσενικό 

και στο κυνηγημένο θηλυκό είναι σύντομη κι άνιση, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη πως 

εκείνη μάλλον θα προτιμούσε να πιαστεί παρά να ξεφύγει... Με λίγες αποφασιστικές 

απλωτές τη φτάνει, κι αρπάζει το γυμνό κορμί της απ’ τη μέση, ανασηκώνοντάς τη στον 

αέρα. Εκείνη προσποιείται πως του αντιστέκεται για λίγο, χτυπώντας φαιδρές μπουνίτσες 

στο κεφάλι του και κλωτσώντας τα πόδια της στον αέρα, αλλά εγκαταλείπει απότομα τη 

μάχη μόλις εκείνος δαγκώνει το στήθος της κι αρχίζει να το ρουφάει παθιασμένα. 

Κουλουριάζει το σώμα της γύρω απ’ το δικό του, σφίγγοντας δυνατά το κεφάλι του πάνω 

της, βογγώντας άγρια. 

Απελευθερώνουν τα γυμνά κορμιά τους σ’ έναν άγριο, αισθησιακό, φιδίσιο, 

τρισδιάστατο, υδάτινο χορό, κολυμπώντας, τουμπάροντας, στροβιλίζοντας, τεντώνοντας, 

φιλώντας, χαϊδεύοντας, τρίβοντας και δαγκώνοντας ρουφηχτά τα κορμιά τους κάτω απ’ τ’ 

αστρόφως, κορυφώνοντας την έξαψή τους. Στο τέλος, ο Πέτρος αναδύεται απ’ το νερό 

κρατώντας τη Σοφία στα χέρια του, καθώς εκείνη είναι σφιχτά κουλουριασμένη πάνω 



Πάνος Νομικός  Μοιραία Μάτια Τόμος Ι: Το μυστήριο και το ταξίδι 183 

του. Την απιθώνει απαλά, ανάσκελα πάνω στη στενή αμμουδιά, με το κεφάλι και την 

πλάτη της πάνω στην υγρή άμμο, και τη λεκάνη της ακόμα μέσ’ το νερό, κι αρχίζει αργά 

να της κάνει έρωτα, προσέχοντας πάρα πολύ ν’ αποφύγει να την πονέσει όσο γίνεται, 

ωθώντας σιγά, προσεκτικά, ακολουθώντας τους σπασμούς του κορμιού της, 

βεβαιώνοντας πως τον αποδέχεται, πως αρχίζει να νιώθει κι εκείνη κάποια ευχαρίστηση, 

παρακολουθώντας τα βογγητά της που βαθαίνουν κι επιταχύνονται, μέχρι που αφήνει το 

πάθος του να εκραγεί σ’ έναν αισθησιακό οργασμό που καταπίνει και τους δυό τους, στ’ 

απαλό φως της ήρεμης, καλοκαιρινής νύχτας. 

Εξουθενωμένοι κι αγκομαχώντας, ανακάθονται σφιχταγκαλιασμένοι στην απόκρυφη 

ερωτική φωλιά τους, πάνω στη λεπτή λωρίδα άμμου, ηρεμώντας ύστερα απ’ την 

ερεθιστική συνεύρεση. «Πωπω!» η Σοφία αστράφτει χαμογελώντας κάτω απ’ το μπράτσο 

του, τινάζοντας τα μουσκεμένα μαλλιά της, «...δεν θα μπορούσα να φανταστώ ένα πιο 

ρομαντικό περιβάλλον για την πρώτη μου φορά. Το φχαριστήθηκα όσο περισσότερο 

γινόταν, και δεν πόνεσε πολύ. Σ’ ευχαριστώ!» 

«Είσαι ένα καυτό ηφαίστειο, αγαπούλα μου» ο Πέτρος της ανταποδίδει γελώντας. 

«Ήταν το πάθος κι η έξαψή σου που δημιούργησαν αυτή την ξεχωριστή ατμόσφαιρα, όχι 

μόνο το περιβάλλον. Σ’ ευχαριστώ κι εγώ που μ’ εμπιστεύτηκες να ‘μαι εγώ ο τυχερός 

άντρας, για την πρώτη σου φορά!» 

«Πήγαινέ με παραπέρα αγάπη μου, μάθε μου τα πάντα! Ξέρω πως μπορείς... Θέλω 

να μάθω να ζώ!» η Σοφία κοιτάει τον Πέτρο με θαυμασμό και προσμονή. 

«Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, γλυκειά μου. Εμπιστέψου με κι ακολούθησε...» 

Πέμπτη 22 Ιούλη 1982 

Ένας ολόκληρος μήνας έχει περάσει, κι η ερωτική σχέση του Πέτρου με τη Σοφία 

εξελίσσεται μάλλον καλά. Αφού απαλλάχθηκε απ’ το βαρύ φορτίο τ’ ατέλειωτου 

διαβάσματος, κι αφού συμπλήρωσε το τελευταίο κομμάτι στο πάζλ της ενηλικίωσης, μετά 

την ολοκλήρωση της πρώτης σεξουαλικής εμπειρίας της, η νεαρή κυρία (που δεν μπορεί 

πια ν’ αποκαλείται “μικρή”) είναι ελεύθερη ν’ αναπτύξει την προσωπικότητά της σ’ όλα τα 

επίπεδα. Ηρέμησε, ξεπέρασε όλες τις κοριτσίστικες ανησυχίες της, κι εξελίχθηκε σε μιαν 

ακόμα πιο εκθαμβωτικά όμορφη κοπέλλα, αντανακλώντας στο βλέμμα και στο πρόσωπό 

της την ευχαρίστηση που εκπέμπουν άθελά τους οι γυναίκες όταν βιώνουν συχνούς, 

δυνατούς οργασμούς. 

Θεωρητικά, θα ‘πρεπε να ‘μαι στον έβδομο ουρανό. Όλα τα πιο τρελλά όνειρά μου 

έχουν γίνει πραγματικότητα. Επιτέλους, έχω κατακτήσει την εκθαμβωτική ομορφιά 

που κυνηγούσα επί τρισείμιση χρόνια, κι αυτή τη φορά δεν πρόκειται για μια διήμερη 

περιπετειούλα, όπως έγινε με την Τίνα. Αυτή τη φορά πρόκειται για μια σοβαρή 

υπόθεση, που εξελίσσεται καλά. Κάθε φορά που τη γδύνω, καθώς μου χαμογελάει 
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προκλητικά γεμάτη έξαψη και προσμονή για το καινούργιο παιχνίδι ηδονής που 

ανακάλυψε, το σεξ και τους απανωτούς οργασμούς, δεν μπορώ να πιστέψω καλά – 

καλά στην τύχη μου να ‘χω στην αγκαλιά μου, να χαϊδεύω και να κάνω διεγερτικό 

έρωτα μ’ αυτή την εντυπωσιακά πανέμορφη γυναίκα, η οποία μαθαίνει γρήγορα και 

χωρίς αναστολές όλα τα παιχνιδάκια, τις στάσεις και τις κινήσεις που αυξάνουν την 

έξαψή μας. Όταν περπατάμε χέρι – χέρι, ή όταν καθόμαστε αγκαλιασμένοι σε συναυλίες 

κι εκδηλώσεις, απολαμβάνω με την ψυχή μου τα ζηλόφθονα βλέμματα των άλλων 

αντρών τριγύρω, επειδή συνοδεύω κι έχω δικιά μου μια τέτοια καλλονή. 

Αλλά κι όλα τα υπόλοιπα δείχνουν να πηγαίνουν καλά. Εκτός απ’ τη λαχτάρα και την 

επιθυμία της για συνεχόμενες συνουσίες, η Σοφία επιδεικνύει και γνήσια στοργή και 

φροντίδα για τον Πέτρο, από κάθε άποψη, κι όλες τις ώρες. Τώρα που του άνοιξε πια την 

καρδιά της, αποφάσισε να τοποθετήσει το είδωλό της ψηλά πάνω στο βάθρο που του 

αρμόζει μέσα της, χωρίς ενδοιασμούς. Η Σοφία δεν κουβαλάει κακές προγενέστερες 

εμπειρίες κι αναστολές, όπως κουβαλούσε η Ελένη. Λαχταράει ν’ απολαύσει ολόψυχα την 

ελευθερία, τα νιάτα και τη νεοανακαλυφθείσα σεξουαλική όρεξή της, ελπίζοντας να ζήσει 

μια δυνατή κι ολοκληρωμένη ερωτική ζωή. Χαίρεται ν’ αφιερώνει στον Πέτρο όλη τη 

δύναμη των ανόθευτων συναισθημάτων της και την καλή διάθεσή της προς τ’ αντρικό 

φύλο. Τον χαϊδεύει, τον αγκαλιάζει και τον φιλάει με πάθος. Κρατάει το χέρι του παντού 

και πάντα, και χαμογελάει συνεχώς σ’ αυτόν και στους πάντες γύρω της, δείχνοντας την 

ικανοποίησή της που βιώνει μια τόσο ευχάριστη και διεγερτική κατάσταση. 

Λοιπόν, είναι αυτός ο “έρωτας” επιτέλους; Είναι αυτή η Ομορφιά; Παραδόξως, δεν 

είμαι ακόμα σίγουρος. Τώρα που την κατέκτησα πια, στο μυαλό μου η Σοφία έχασε 

εκείνη τη μυστικιστική έλξη που συντηρούσε άσβεστη την περιέργειά μου όλα αυτά τα 

χρόνια. Αν και διψάει για γνώση και για δυνατές εμπειρίες, στη Σοφία ξεκάθαρα λείπει 

η βαθειά διανοητική συγκρότηση κι η ολοκληρωμένη προσωπικότητα που ‘χαν και η 

Τίνα, αλλά και η Ελένη. Η Σοφία έχει έναν πιο απλοϊκό χαρακτήρα, ευχάριστο, αλλά 

κατά τ’ άλλα πεζό. Είναι μια ιδανική σύντροφος για μιαν ήρεμη σχέση και για υπέροχο 

έρωτα, αλλά δεν είναι το κορίτσι εκείνο που θα με συνεπάρει και θα μ’ οδηγήσει σ’ ένα 

ανώτερο, αισθησιακό επίπεδο. 

Όταν την πρωτογνώρισα, τρισείμιση χρόνια πριν, δεν μπορούσα να κοιμηθώ τα 

βράδια. Η φαντασία μου είχε πάρει φωτιά με την προσμονή ενός κατακλυσμού 

συναισθημάτων που θα με κατατρόπωναν, εάν ποτέ κατάφερνα να... Λοιπόν, τώρα που 
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αυτή η ειδυλιακή κατάσταση δεν είναι πια μια φαντασίωση αλλά μια καθημερινή 

πραγματικότητα, που στο καλό είναι αυτός ο “κατακλυσμός”; Είναι ο “έρωτας” μόνο 

αυτό το φοβερό συναίσθημα που βιώνω ακόμα κάθε φορά που με φιλάει, 

καλωσορίζοντάς με πότε εδώ και πότε ‘κεί, ή κάθε φορά που την ξεντύνω, άφωνος 

μπροστά στην αστραφτερή ομορφιά της; Ναί βέβαια, αυτό είναι θαυμασμός και πλήρης 

ικανοποίηση, αλλά είναι πραγματικός έρωτας; Ο θαυμασμός, συν την ευχαρίστηση, συν 

την ικανοποίηση, αθροίζουν στον αναμενόμενο “κατακλυσμό”; Θα το περίμενα, αλλά 

δεν είμαι βέβαιος. Τέλος πάντων, ας αφήσουμε τα πράγματα να κυλήσουν όπως έρθουν. 

Αφήνομαι σ’ αυτή την ευχάριστη κατάσταση, χωρίς να πολυσκέφτομαι. Αρκετά 

βασανίστηκα μ’ αγωνίες κι αναζητήσεις όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα ήρθε 

κι η σειρά μου επιτέλους ν’ απολαύσω... 

Κυριακή 22 Αυγούστου 1982 

Η ζεστή, καταγάλανη Αυγουστιάτικη μέρα βρίσκει τον Πέτρο και την Σοφία στην 

πανέμορφη Πάτμο, στην αρχή μιας μεγάλης εκδρομής στα Δωδεκάνησα που 

προγραμματίζουν ότι θα κρατήσει έναν ολόκληρο μήνα. Έφθασαν στο νησί χθες, ύστερα 

από ένα μακρύ, οκτάωρο ταξίδι με το πλοίο στ’ αστραφτερό Αιγαίο. 

Ξυπνούν ράθυμα νωρίς το πρωΐ στο δωματιάκι που νοικιάζουν, το οποίο έχει ένα 

υπέροχο μπαλκονάκι με σκεπή από καλαμιές με μπόλικη σκιά. Παίρνουν εκεί το πρωϊνό 

τους με την άνεσή τους, καφέ, γάλα, φρυγανιές και λοιπά. Μετά τον πρωϊνό έρωτα, κάτι 

τέτοιοι ρεμβασμοί σ’ ένα τέτοιο μέρος είναι ό,τι πρέπει. 

Κατεβαίνουν στο λιμάνι, και παίρνουν ένα καΐκι για την Ψιλή Άμμο. Το ταξίδι είναι 

μεγάλο, μια ώρα ολόκληρη, κι έχει πολύ κύμα, που σ’ ορισμένα σημεία που το καΐκι 

ανοίγεται στο πέλαγος, γίνεται πάρα πολύ. Όμως το μέρος είναι ονειρικό. Είναι μια 

πανέμορφη παραλία, τελείως ξεκομμένη απ’ οπουδήποτε. Έχει μιαν υπέροχη, ψιλή, 

κίτρινη άμμο, λες κι είναι πασαλειμμένη με βούτυρο. Αρκετοί μόνιμοι σκηνίτες με τις 

σκηνές τους πιο πίσω στο βάθος, κάτω απ’ τ’ αρμυρίκια, τριγυρνούν όλοι ανεξαίρετα 

ολόγυμνοι. Έρχεται άλλο ένα καΐκι με τουρίστες, μαζεύεται αρκετός κόσμος, καθόλου 

ενοχλητικός βέβαια, οι πιο πολλοί είναι ξένοι τουρίστες, και βέβαια όλοι γδύνονται 

τελείως. Η Ψιλή Άμμος είναι μια παραλία γυμνιστών. Το μέρος είναι μια απ’ τις 

αισθαντικότερες παραλίες αυτής της ευλογημένης χώρας. 

Βρίσκουν ένα ήσυχο απάγκιο, γδύνονται κι απλώνονται πάνω στην άμμο. Η Σοφία 

είναι κατενθουσιασμένη. Απολαμβάνει να εκθέτει το υπέροχο, γυμνό κορμί της στην 

κοινή θέα, όπως άλλωστε κάνουν όλοι τριγύρω, και φυσικά της αρέσει να χαζεύει τα άλλα 

γυμνά, αντρικά κορμιά. Το ζευγαράκι πέφτουν στη θάλασσα κι αρχίζουν τα συνηθισμένα 

χάδια, φιλιά και παιχνίδια στα κύματα. Καθώς είναι κι οι δυό τους ολόγυμνοι, ερεθίζονται 
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να ξεκινήσουν να κάνουν έρωτα εκεί, στη μέση της αμμουδιάς, αλλά συμμαζεύονται. Η 

εθιμοτυπία στις παραλίες γυμνιστών απαγορεύει τις εμφανείς σεξουαλικές δραστηριότητες 

στην κοινή θέα. Αντ’ αυτού, απλώνουν τα γυμνά κορμιά τους κάτω απ’ τον καυτό ήλιο. 

Τριγύρω, δεκάδες άλλα γυμνά κορμιά είναι κατεσπαρμένα στη χρυσή αμμουδιά, 

απολαμβάνοντας τον ήλιο και την ομορφιά του μέρους. 

Αργά το μεσημέρι, ανεβαίνουν για φαγητό σε μια γραφική ταβερνούλα κάτω απ’ τ’ 

αρμυρίκια, μέσ’ την άμμο. Η καλαμένια πέργκολα αυτής της ταβέρνας, πάνω σ’ ένα βράχο 

με θέα ολόκληρη τη χρυσαφένια αμμουδιά και το γαλάζιο πέλαγος, είναι μια απ’ αυτές τις 

ζωγραφιστές ομορφιές, που ‘ναι ό,τι πρέπει για να ηρεμήσεις σ’ ένα πανέμορφο Ελληνικό 

νησί, μετά από ένα θαυμάσιο μπάνιο. Δεν υπάρχει ηλεκτρισμός σ’ αυτό τ’ απομονωμένο 

μέρος, και το γέρικο ζευγάρι που ‘χει την ταβέρνα μπορεί να μαγειρεύει μόνο τ’ 

απαραίτητα με τις φιάλες γκαζιού: Φρέσκιες σαλάτες, καλαμαράκια, αυγά, πατάτες 

τηγανητές, ψωμί και ρετσίνα, όλα σ’ απίστευτα χαμηλές τιμές. Αυτά είναι όσα μπορεί να 

προσφέρει αυτός ο παράδεισος, αλλά είναι υπεραρκετά. Ο Πέτρος με τη Σοφία 

καταβροχθίζουν πεινασμένοι μια πλούσια ομελέττα με μπόλικη σαλάτα και ψωμί, κι 

ηρεμούν κάτω απ’ την πέργκολα μ’ έναν αχνιστό Ελληνικό καφέ. 

Στις 4, το καΐκι ξεκινάει για την επιστροφή. Αυτή τη φορά η θάλασσα έχει ηρεμήσει, 

και το ταξίδι μέσ’ τη μονοτονία του είναι ακόμα πιο ωραίο, μεσ’ τη γλυκειά νιρβάνα τ’ 

απομεσήμερου. Τι καταπληκτικό νησί είναι η Πάτμος, μικρό, συμμαζεμένο και πανέμορφο, 

ένα σμαράγδι στο Αιγαίο. 

Όταν επιστρέφουν στο δωμάτιό τους, κάνουν ένα βιαστικό ντούς, και με το 

λεωφορείο των 6 ανεβαίνουν στη Χώρα, η οποία είναι χτισμένη ψηλά, σ’ ένα ύψωμα 

πάνω απ’ τη Σκάλα, όπως όλες οι Χώρες στα νησιά, για να προστατεύονται οι κάτοικοι του 

μεσαίωνα απ’ τις συχνές επιδρομές των πειρατών. Από μακριά, δεσπόζει το μοναστήρι του 

Απόστολου Ιωάννη, που φημολογείται πως εδώ έγραψε την Αποκάλυψη. Το μοναστήρι 

είναι ένας σκούρος γρανιτένιος όγκος σε σχήμα κάστρου, φυτεμένος στην κορφή της 

πόλης σαν ακρόπολη, κάνοντας έντονη αντίθεση με τ’ άσπρα κυκλαδίτικα σπίτια, σαν μια 

γιγάντια τάρτα, μια φημισμένη εικόνα εντυπωσιακής ομορφιάς. 

Η εντύπωση που προκαλεί η Χώρα είναι απίθανη. Όλο το χωριό μοιάζει με 

λαβύρινθο. Νομίζεις πως είναι χτισμένο έτσι, μόνο και μόνο για να παίζεις κρυφτό. 

Πάρα πολύ στενά σοκάκια, που ίσα χωράνε δυό άνθρωποι, χώνονται παντού γύρω σου, 

ανεβαίνουν, κατεβαίνουν, περνάνε πάνω από σπίτια, κάτω από σπίτια, σε σημείο που, 

όπου κι αν βρίσκεσαι, πάντα υπάρχει ένα δίλημα: πιο σοκάκι ν’ ακολουθήσεις; Φυσικά, 

κανένα σοκάκι δεν είναι ευθεία, όλα ανηφορίζουν ή κατηφορίζουν, και παντού 

υπάρχουν σκαλιά. Τα σπίτια είναι όλα τυπικά αιγαιοπελαγίτικα, κάτασπρα 

ασβεστωμένα, με τις αυλές και τις καμάρες τους, πεντακάθαρα όλα, και μερικά είναι 
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πανέμορφα αρχοντικά μ’ ωραίες πόρτες. Η Πάτμος είναι ένα καταπληκτικό μέρος, μια 

ομορφιά που χαίρεσαι να υπάρχεις μέσα της. 

Χωνόμαστε στο λαβύρινθο παίζοντας και γελώντας. Νιώθω όπως στο λούνα – 

παρκ, και ψάχνω στην τύχη να δώ που θα βγεί. Πολλοί τουρίστες κάνουν το ίδιο, 

παίζουν κρυφτό, χώνονται στα στενά γελώντας και τους συναντάμε πιο κάτω 

χαχανίζοντας. Ξαναχώνομαστε στα σοκάκια ψάχνοντας γωνιές και πόζες για ωραίες 

φωτογραφίες. Ανακαλύπτουμε συνέχεια καινούργιες ομορφιές. Μια γάτα με τα γατάκια 

της, που παίζουν σε μια πλατειούλα, κάνουν την Σοφία να ξετρελλαθεί. Από ένα 

άνοιγμα ανάμεσα στα σπίτια, μ’ υπέροχη θέα στην καταγάλανη θάλασσα, χαζεύουμε τη 

δύση του ήλιου που βουτάει κάπου μακριά στο Αιγαίο μέσα σε μαγευτικά χρώματα. 

Τελικά χαίρεσαι, χαίρεσαι πολύ να ‘σαι εκεί πάνω, και να σκέφτεσαι πως αυτή 

είναι η πατρίδα σου. Είναι ένα απ’ αυτά τα λίγα ευλογημένα μέρη που μετουσιώνουν 

την Ομορφιά, από αφαιρετική, ιδεατή έννοια, την κάνουν χειροπιαστή, γήϊνη. Η 

αίσθηση της Ύπαρξης σ’ ένα τόσο αρμονικά πανέμορφο μέρος, που κρέμεται ανάμεσα 

στον Ουρανό και στη Γη ,λουσμένο στ’ ασπρογάλαζο φώς του Αιγαίου, παρέα μ’ ένα 

λαμπερό, αγγελικά όμορφο πλάσμα, που σου χαρίζει το ζεστό χαμόγελο και την 

ευγνωμοσύνη της που την έφερες σ’ αυτό το μέρος και της χάρισες αυτή την εμπειρία, η 

αίσθηση αυτή είναι που σε κάνει να λες πως υπάρχουν μέρη και στιγμές για τα οποία 

αξίζει αληθινά να υπάρχεις. Και, πέρα απ’ αυτά, δεν υπάρχει τίποτ’ άλλο ουσιαστικό. 

Ανάμεσα στα σοκάκια υπάρχουν δυό υποτυπώδεις πλατείες. Στη μια, έχει δυό 

ταβέρνες. Ξεκουράζονται κεφάροντας και, μόλις πέφτει το σκοτάδι, αράζουν σ’ ένα 

μαγαζάκι χωμένο σε μια μικρή αυλή με τρία – τέσσερα μεγάλα τραπέζια και την κλασσική 

κληματαριά από πάνω. Τρώνε ένα κοτόπουλο κοκκινιστό που ‘ναι σκέτο γλύκισμα, τέτοια 

νοστιμιά δεν έχουν ξαναφάει. Πίνουν ένα κιλό υπέροχο, κόκκινο κρασί και φτιάχνουν ένα 

φοβερό, θολωμένο κεφάλι. Κελαηδούν χαρούμενοι και κατενθουσιασμένοι, κι έχουν τα 

πιο χάϊ κέφια τους. Το πανέμορφο πρόσωπο της Σοφίας φωτίζεται μ’ ένα τεράστιο 

χαμόγελο ικανοποίησης. Σαν ζαλισμένα κοτόπουλα, παίρνουν ένα ταξί και κατεβαίνουν 

πίσω στο δωμάτιό τους για έρωτα κι ύπνο. 

Δευτέρα 25 Οκτώβρη 1982 

Η χαλαρή κι ήσυχη ζωή του Πέτρου συνεχίζεται ανέμελη, καθώς γύρω του οι 

σοσιαλιστές συμπληρώνουν ένα χρόνο στην εξουσία, κι ο χώρος της αριστεράς βράζει 

από παθιασμένες συζητήσεις για οράματα που δεν εκπληρώθηκαν, για συμβιβασμούς που 

είναι ή δεν είναι απαραίτητοι, για προοπτικές που ανοίγονται και για στρατηγικές δράσης 



Πάνος Νομικός  Μοιραία Μάτια Τόμος Ι: Το μυστήριο και το ταξίδι 188 

του κινήματος. Όλη η ορμή κι η παθιασμένη δράση της κοινοβουλευτικής και της 

εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, αντιπάλεψε όλα αυτά τα χρόνια τα κατάλοιπα της 

εμφυλιοπολεμικής νοοτροπίας της παλιάς δεξιάς, έφερε σαν ορμητικό κύμα τους 

σοσιαλιστές στην εξουσία, οι οποίοι έφεραν βέβαια τον απαραίτητο εκσυγχρονισμό της 

πολιτικής και πολιτιστικής ζωής, και το βάθεμα της δημοκρατίας, αλλά μετά καταλάγιασε 

αμήχανη όλη αυτή η ορμή μπροστά στην προοπτική της νομής της κρατικής εξουσίας. Το 

μόνο χειροπιαστό αποτέλεσμα του πρώτου έτους σοσιαλιστικής διακυβέρνησης, ήταν το 

γρήγορο ξεχαρβάλωμα της προηγούμενης δομής εξουσίας της δεξιάς μέσ’ τις κρατικές 

υπηρεσίες, και η βιαστική πρόσληψη εκατοντάδων χιλιάδων αχρείαστων νέων δημόσιων 

υπαλλήλων, με αριστερά πλέον φρονήματα. Γελώντας, ο Πέτρος κι οι σύντροφοί του, 

αυτοσαρκάζονται μεταξύ τους λέγοντας πως, ο αποτελεσματικότερος τρόπος για ν’ 

αφοπλιστεί η αριστερά, είναι να πάρει την εξουσία. 

Η σχέση του με την Σοφία εξελίσσεται χαλαρά. Πέρασαν ένα υπέροχο καλοκαίρι με 

τη μεγάλη εκδρομή τους στα Δωδεκάνησα, και με πολλές άλλες εκδρομούλες και βόλτες 

και μπάνια στις παραλίες της Αττικής τριγύρω, και με συναυλίες στο Λυκαβηττό, και 

θερινά σινεμαδάκια, κι υπέροχο έρωτα σ’ εκείνο το δωμάτιό του στο κοινόβιο με το 

κατακόκκινο φώς στο ταβάνι και στους τοίχους τριγύρω. Στο μεταξύ, βγήκαν και τ’ 

αποτελέσματα των Πανελλαδικών, κι η Σοφία πέρασε στην ΑΣΟΕΕ, εκπληρώνοντας κι 

αυτό τ’ όνειρό της κι αυξάνοντας την αυτοπεποίθηση και τη χαρά της. Είναι μια σχέση 

άνετη, χαλαρή κι ωραία, χωρίς κανένα άγχος και κανένα καταναγκασμό.  

Τη ρούφηξα και τη χόρτασα όσο δεν παίρνει άλλο, γέμισα το είναι μου με την 

κορμάρα της και το πανέμορφο μουτράκι της κι ικανοποίησα όλα τα πάθη μου. 

Ηρέμησα. Μέχρι που, σε μερικές στιγμές, νιώθω ακόμα και να βαριέμαι δίπλα της. 

Παραξενεύομαι. Γιατί να νιώθω βαρεμάρα; Τι άλλο θα ‘θελα απ’ τη ζωή μου; Δεν έχω 

δίπλα μου την πανέμορφη, ποθητή Σοφία; Δηλαδή τι άλλο περιμένω να μου συμβεί για 

να ενθουσιαστώ; Εντάξει, ίσως είναι αλήθεια πως η κοπέλλα αυτή τελικά δεν με 

συνεπήρε, δεν με πήγε παραπέρα. Όμως, τι άλλο θα μπορούσα να περιμένω από μια 

κοπέλλα; Τους “μεγάλους έρωτες”; Υπάρχει τέτοιο πράγμα; 

Λοιπόν, όπως συμβαίνει πάντα, κάθε σχέση είναι μια υπόθεση για δύο. Τα αισθήματα 

του ενός, αντανακλώνται σαν καθρέφτης και στον άλλο. Όπως ο Πέτρος εκπλήσσεται που 

αρχίζει να νιώθει μια απροσδιόριστη βαρεμάρα, έτσι κι η Σοφία αρχίζει να χάνει τον 

αρχικό ενθουσιασμό της. Αφού πέρασε απ’ το πρώτο στάδιο της υπερβολικής σεξουαλικής 

κραιπάλης, έχει αρχίσει σιγά – σιγά να χάνει την αρχική δυνατή έξαψη και τη λαχτάρα για 

συνεχείς συνουσίες, που χαρακτήριζαν τους πρώτους δυό – τρείς μήνες, μετά την 

ανακάλυψη της ηδονής του οργασμού. Τώρα πια η σεξουαλική δραστηριότητά τους είναι 

πολύ πιο στρωτή και προβλέψιμη, που συμβαίνει σε κάπως πιο τακτά διαστήματα, όταν κι 
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οι δυό τους νιώθουν πως “θα ‘πρεπε να το κάνουν”. Έχουν εμφανιστεί και μερικές 

περιπτώσεις που εκείνη αρνήθηκε να του κάτσει, προφασιζόμενη πως ήταν πολύ 

κουρασμένη, ή πολύ απασχολημένη με κάτι άλλο... Περιέργως, ούτε κι ο Πέτρος δε 

φιλοτιμήθηκε ν’ αντικρούσει την άρνησή της. Ανασήκωσε τους ώμους, και γύρισε πλευρό. 

Τέτοιες αντιδράσεις ήταν αδιανόητες και για τους δυό τους τις πρώτες βδομάδες της 

σχέσεις τους, με τον ασταμάτητο συνουσιασμό. 

Ακόμα πιο απειλητική, είναι η αναπτυσσόμενη περιέργειά της για το πως τυχόν θα 

‘νιωθε αν πλάγιαζε στο πλάϊ άλλων, δυνατών και γεροδεμένων αντρικών κορμιών, ιδίως 

μετά την έξαψη που την κυρίεψε όταν βρέθηκε ανάμεσα σε πολλούς άλλους γυμνούς 

άντρες, σ’ εκείνη την παραλία γυμνιστών στην Πάτμο. Ναί, το είδωλό της διατηρείται 

ακόμα ανέπαφο στο ψηλό βάθρο του, κι ακόμα θαυμάζει τη δυνατή προσωπικότητα και τη 

σφριγιλή διανοητικότητά του, αλλά η θηλυκή περιέργειά της να εξερευνήσει πιο βαθιά 

τον κόσμο των αντρών, υποθάλπτεται υπόγεια, ενισχυμένη, ύστερα απ’ την πλήρη 

εξοικείωσή της με την τέχνη του έρωτα, απ’ την αυξημένη αυτοπεποίθησή της, απ’ τη 

δύναμή της να ελκύει σφοδρά τ’ αντίθετο φύλο, κι απ’ την ικανότητά της να χειρίζεται μ’ 

άνεση τις ερωτικές προσεγγίσεις άλλων, διεγερτικά σέξυ αντρών, που συνεχίζουν να τη 

βομβαρδίζουν ανηλεώς με λάγνες ματιές, ιδίως τώρα που εισήλθε κι αυτή στον 

προνομιούχο κόσμο της φοιτητικής διανόησης. 

Κυριακή 26 Δεκέμβρη 1982 

Τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, ο Πέτρος συναντάει τη Σοφία στο δωμάτιό 

τους στο κοινόβιο, το οποίο, δυστυχώς, μετά την αποχώρηση της Ελένης και του Αντώνη, 

ξαναεκφυλλίζεται γρήγορα σ’ ένα βρωμερό χάος αταξίας κι εγκατάλειψης. Μια και το 

καλοριφέρ έχει επίσης χαλάσει, σ’ αυτή την κρύα χειμωνιάτικη μέρα, οι δυό εραστές δεν 

έχουν άλλη επιλογή απ’ το να διεκπεραιώσουν τη ρουτινιάρικη συνεύρεσή τους κάτω από 

βαριές, μάλλινες κουβέρτες, προσπαθώντας να ζεσταθούν μ’ ένα φθηνό, σκουριασμένο 

αερόθερμο. 

Η δυσάρεστη εμπειρία τους, αντανακλά το επιδεινούμενο κλίμα της σχέσης τους. 

Βαρεμάρα και μονοτονία έχει αρχίσει να υποσκάπτει τον αρχικό ζήλο και τον ενθουσιασμό 

τους. Τα προβλήματα αυτά έχει έρθει να τα εντείνει ένα ακόμα θέμα: Η απόσταση. Ο 

πατέρας της Σοφίας, στέλεχος κι ακτιβιστής από παλιά στο κυβερνών πια σοσιαλιστικό 

κόμμα,  μεσολάβησε με τις στενές γνωριμίες του στους νέους διαχειριστές της κρατικής 

εξουσίας και τη διόρισε στην Εθνική Τράπεζα, αμέσως μόλις εκείνη πρωτομπήκε στην 

ΑΣΟΕΕ. Μόνο που, σαν πρωτοδιόριστη, την τοποθέτησαν στη μακρινή Καλαμάτα. 

Αυτός ο διορισμός ήταν ένα θείο δώρο, που καμμία Ελληνική οικογένεια δεν θα 

μπορούσε ποτέ ν’ αρνηθεί, όποιο κι αν ήταν το ξεβόλεμμα. Ένα βροχερό Σαββατοκύριακο 

στις αρχές του Δεκέμβρη, η Σοφία πακετάρισε τα πράγματά της και, συνοδευόμενη κι απ’ 

τους δυό γονείς της, οδηγήθηκε για να εγκατασταθεί στην Καλαμάτα. Οι γονείς της τη 

βοήθησαν να νοικιάσει μια γκαρσονιέρα, κι άρχισε να ζεί εκεί κάτω μόνη της, κάνοντας το 
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μακρύ ταξίδι ως την Αθήνα μόνο κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο, για να βρεθεί με τον 

καλό της, καθώς και με τους άλλους φίλους και την οικογένειά της. 

Έτσι, η σχέση του Πέτρου και της Σοφίας μπήκε σε μια νέα, απρόσμενη φάση, που 

χαρακτηρίζεται από πάμπολλες μέρες χωρίς καμμία επαφή, με μόνη παρηγοριά τους τα 

βιαστικά και πανάκριβα υπεραστικά τηλεφωνήματα που του κάνει πότε – πότε εκείνη, απ’ 

το γωνιακό περίπτερο κάτω απ’ τη γκαρσονιέρα της, συν τις σπάνιες πια συναντήσεις 

τους, στη διάρκεια των σύντομων επισκέψεών της πίσω στην Αθήνα. Αυτές οι 

συναντήσεις που, δυστυχώς, αποτυγχάνουν ν’ αναθερμάνουν αυτή τη σχέση, που 

ταλαιπωρείται τελευταία από τόσα εμπόδια. Ο Πέτρος μάταια προσπαθεί ν’ αναζωπυρώσει 

τον αρχικό ζήλο τους, να χαλαρώσουν και ν’ απολαύσουν τη σεξουαλική ηδονή. Οι 

δυσκολίες που ‘χει φέρει η απομάκρυνσή τους, μαζί με τον παγωμένο αέρα στο δωμάτιο, 

ακυρώνουν την αισθησιακή ατμόσφαιρα που αποτυγχάνουν να δημιουργήσουν τα 

κεράκια που τρεμοπαίζουν κι η κόκκινη λάμπα στο ταβάνι. Ολοκληρώνουν την αδιάφορη 

σεξουαλική επαφή τους όσο πιο γρήγορα μπορούν, και φεύγουν απ’ αυτό το κρύο, υγρό 

δωμάτιο, για να ζεσταθούν με ζεστό καφέ σε μια κοντινή καφετέρια. «Πρέπει να 

επιδιορθώσουμε το ταχύτερο αυτό το παναθεματισμένο καλοριφέρ» σχολιάζει ο Πέτρος, 

απογοητευμένος. Η Σοφία δεν καταδέχεται να κάνει κανένα επιπλέον σχόλιο... 

Σάββατο 12 Φλεβάρη 1983 

Το τηλέφωνο χτυπάει αργά το μεσημέρι. Τρέχω να το πιάσω μ’ ανυπομονησία. 

Περίμενω το τηλεφώνημά της απ’ το πρωΐ. Υποτίθεται πως θα ‘φτανε απ’ την 

Καλαμάτα με το πρωϊνό λεωφορείο, ύστερα από μια μεγάλη απουσία τριών εβδομάδων. 

Εντούτοις, δεν μ’ έχει καλέσει εδώ και πολλές, αγωνιώδεις ώρες. Ανησυχώ. Είχε έναν 

κάπως περίεργο τόνο στη φωνή της τις τελευταίες φορές που τηλεφωνηθήκαμε. Σαν 

κάτι να την απασχολούσε... 

«Γειά χαρά...» η Σοφία χαιρετάει τον Πέτρο, μόλις εκείνος σηκώνει τ’ ακουστικό. 

«Ε, επιτέλους! Έφτασες καλά;» ο Πέτρος ενθουσιάζεται που την ακούει επιτέλους. 

«Ναί... Έχασα το πρωϊνό λεωφορείο και πήρα το επόμενο.» 

«Α, καλά... Δεν πειράζει, αφού έφτασες επιτέλους! Θα βρεθούμε στο δωμάτιό μας; 

Επιτέλους, επιδιορθώσαμε το καλοριφέρ» ο Πέτρος ανυπομονεί να γραπώσει το 

λαχταριστό κορμί της και πάλι. 

«Εμ... κοίτα Πέτρο... μπορούμε να βρεθούμε κάπου αλλού; Πρέπει να 

κουβεντιάσουμε...» 

«Να κουβεντιάσουμε; Για ποιό θέμα;» εκείνος εκπλήσσεται. 

«Δεν μπορώ να σου πω απ’ το τηλέφωνο...» 

«Γιατί; Τρέχει τίποτα;» ο Πέτρος αρχίζει να νιώθει άβολα. 
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«Σου ‘πα, δεν μπορώ να σου πω στο τηλέφωνο Πέτρο! Μπορούμε να συναντηθούμε 

κάπου αλλού;» εκείνη επιμένει. 

«Ε... καλά, εντάξει...» δεν έχει άλλη επιλογή απ’ το να υπακούσει. 

Δυό ώρες αργότερα, ο Πέτρος την περιμένει ανυπόμονα σε μια καφετέρια στη 

Φωκίωνος Νέγρη, στον κομψό πεζόδρομο γεμάτο με πιτσαρίες, καφετέριες, μπάρ κι άλλα 

μέρη για χαλάρωση. Μαντεύει τι μπορεί να ‘ναι το “νέο” που του φέρνει, αλλά αποφεύγει 

να το σκέφτεται. Όταν μπαίνει κι εκείνη στην καφετέρια, η αστραφτερή ομορφιά της 

τραβάει τα βλέμματα ολονών, θυμίζοντας στον Πέτρο πόσο πολύ συνήθιζε ν’ απολαμβάνει 

το παρουσιαστικό της τους πρώτους παθιασμένους μήνες της σχέσης τους, που 

αργοσβήνει. Εκείνη τον φιλάει πεταχτά στο μάγουλο και κάθεται απέναντί του, με φανερή 

αμηχανία κι ανησυχία που ‘ναι ζωγραφισμένες στο πρόσωπό της. 

«Λοιπόν... Αγαπούλα... Δεν ξέρω πως να στο πώ...» κομπιάζει. 

«Μην ανησυχείς και προχώρα. Είμαι έτοιμος...» 

Δέκα μέρες νωρίτερα, στην Καλαμάτα, η Σοφία δέχτηκε πρόσκληση για δείπνο απ’ 

τον Αργύρη, έναν απ’ τους νεαρούς συναδέλφους της στην τράπεζα. Έφαγαν ένα πολύ 

ωραίο δείπνο, έκαναν μιαν απολαυστική κουβέντα, συνέχισαν με ποτάκια σ’ ένα κοντινό, 

ατμοσφαιρικό μπαράκι, εκείνος ήταν τόσο ευχάριστος κι άνετος κι ενδιαφέρον, που 

συμφώνησε ν’ ανέβει στο διαμέρισμά του... Τη φίλησε, και παραδόθηκε στα χέρια του, κι 

έκαναν έρωτα... Ξαναβγήκαν ραντεβού δυό – τρείς φορές μετά απ’ αυτό, 

επαναλαμβάνοντας τα ίδια. Ναί, την ελκύει ο Αργύρης, όχι, δεν είναι ακόμα ερωτευμένη 

μαζί του, αλλά προφανώς... 

«Καταλαβαίνω...» μουρμουρίζει ο Πέτρος, καταστεναχωρημένος. 

Σ’ ολόκληρη τη διήγησή της, η Σοφία φαίνεται να ‘ναι πιο αναστατωμένη απ’ τον 

Πέτρο, που δέχεται τα δυσάρεστα νέα μ’ αξιοπρέπεια. Συνεχίζουν να κουβεντιάζουν για 

λίγο ακόμα για τη σχέση τους που τερματίζεται, τι περίμεναν ο ένας απ’ τον άλλο όσο 

κράτησε, τι πήγε στραβά, όλες αυτές τις μεταθανάτιες αναλύσεις που δεν χρησιμεύουν σε 

τίποτα περισσότερο απ’ το να τους ανακουφίσουν προσωρινά, για να ξεπεράσουν αυτή τη 

δύσκολη κουβέντα. Αναγνωρίζουν πως πέρασαν καλά μαζί, άνετα, ευχάριστα, αλλά 

τελικά κάτι δεν κόλλαγε... Ευχαριστούν ο ένας τον άλλο, «καμμιά κακία», «καλή τύχη», 

και μετά... ήρθε η ώρα... η Σοφία σηκώνεται με δάκρυα στα μάτια, αγκαλιάζονται για μια 

τελευταία φορά, και φεύγει. 

Έτσι λοιπόν... Έτσι είναι τελικά. Ένα μεγάλο τίποτα. Πάει κι η Σοφία... Ήρθε 

κοντά μου από πολύ μικρή, νόμιζε πως γοητεύτηκε απ’ το δικό μου τρόπο ζωής και τις 

αγωνίες μου να ξεπεράσω τα τετριμμένα, με τριγύρισε αναποφάσιστη όλ’ αυτά τα 

χρόνια, και τελικά αποφάσισε να δοκιμάσει να με γνωρίσει καλύτερα μέσα από μια 

σχέση, και να γνωρίσει από κοντά όλα όσα πρεσβεύω. Όμως, είναι φανερό πως λάθεψε 
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και στα δύο. Ούτε μ’ ερωτεύτηκε ποτέ, ούτε μπόρεσε να καταλάβει πραγματικά τις 

ευαισθησίες μου.  

Με την Ελένη είχα τελικά πολύ στενότερη συναισθηματική κι ιδεολογική επαφή, 

παρ’ όλα τα σκαμπανεβάσματα και τις συναισθηματικές αστάθειές της. Μιλούσαμε την 

ίδια γλώσσα, έστω κι αν δεν χρειαζόταν να βάζουμε λέξεις στην έκφραση της κοινής 

στάσης ζωής. Συντονιζόμαστε. Ήταν ένας συντονισμός που δεν τον πέτυχα ποτέ με τη 

Σοφία, όσο κι αν προσπαθήσαμε. Η Σοφία τελικά ήταν αλλού, μεγάλωσε αλλιώς. Όταν 

με γνώρισε, παραξενεύτηκε και γοητεύτηκε απ’ την ιδεολογία μου και δοκίμασε να τη 

μάθει, αλλά τελικά δεν μπόρεσε να με καταλάβει. 

Κι έτσι, ξαναγυρνάω στο μηδέν. Μέχρι τώρα έχω κάνει μια τρύπα στο νερό. Η 

μακρινή Τίνα ήταν ένα φευγάτο όνειρο, πολύ πιο μεγάλη και πιο προχωρημένη κι από 

μένα κι απ’ όλους γύρω μου, μας προσπέρασε βιαστικά. Η Ελένη ήταν γεμάτη 

συναισθηματική αστάθεια, κι αδυναμία ν’ αφιερώσει αληθινά έστω ένα κομμάτι του 

εαυτού της σε μια σχέση στην οποία είχαμε καταφέρει τουλάχιστον να συντονίσουμε 

καλά μια κοινή στάση ζωής. Κι η Σοφία, που ‘ρθε κοντά μου παραξενεμένη, έμαθε όσα 

έμαθε, πήρε ό,τι τη βόλευε να πάρει, έμαθε και τον έρωτα, και προσπέρασε επίσης. Και 

τι υπάρχει λοιπόν; Ύστερα απ’ όλες αυτές τις ιστορίες, τι μένει; Που μπορεί να υπάρξει 

μια κοπέλλα η οποία να καταφέρει να με συγκινήσει πραγματικά; 

Δευτέρα 2 Μάη 1983 

Το τηλέφωνο χτυπάει στο σπίτι του Πέτρου νωρίς τ’ απόγευμα. Απαντά η μάνα του. 

«Τι κάνετε κυρία Χριστίνα; Ο Στέφανος είμαι.» 

«Α! τι κάνεις παιδί μου; Καιρό έχω να σ’ ακούσω. Πως πάει η Σχολή;» 

«Πηγαινοέρχομαι στην Πάτρα. Όλα καλά. Ο Πέτρος είναι εκεί;» 

«Ναί βέβαια, περίμενε αγόρι μου... Πέτρο! Πέτρο! Ο Στέφανος...» 

«Έλα βρε, τι γίνεσαι; Πότε ήρθες;» παίρνει το τηλέφωνο ο Πέτρος. 

«Την περασμένη Πέμπτη. Όλα ήσυχα... Εσύ πως πας;» 

«Όπως τα ξέρεις. Σχολή, μπαράκια, τα γνωστά...» 

«Τίποτα... “νεότερο” στον ορίζοντα;» ο Στέφανος ρωτάει, γελώντας πονηρά. 

«Νέκρα...» ο Πέτρος αναστενάζει. «Τίποτα το ενδιαφέρον...» 

«Χμμ... Ίσως να σου ‘χω κάτι... Τι κάνεις το βράδυ;» 

«Τίποτα ιδιαίτερο... Έλεγα να κατέβω στην πλατεία. Τι έχεις στο μυαλό σου;» 

«Ήμουν σ’ ένα πάρτυ το Σάββατο, και γνώρισα μια συμπαθητική γκομενίτσα.» 

«Άντε! Για λέγε, για λέγε...» ρωτάει ο Πέτρος γεμάτος, έξαψη. 
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«Τη λένε Αλίκη. Είναι ψηλή και μελαχροινή.» 

«Καλό μου ακούγεται...» ο Πέτρος ενθουσιάζεται ακόμα περισσότερο. 

«Ναι... Για να δούμε... Λοιπόν, μου πρότεινε να βγούμε βόλτα σήμερα με μια φίλη 

της, και ζήτησε να φέρω κι εγώ κάποιο φίλο μου. Τι λες, θες να ‘ρθεις;» 

«Χμμ... Ενδιαφέρον... Και τι ‘ναι αυτές οι κοπέλλες;» 

«Είναι μικρές. Πάνε ακόμα στη Δευτέρα Λυκείου. Αλλά έχουν πλάκα.» 

«Ώχου... Μικρούλες...» ο Πέτρος νιώθει μια απογοήτευση. «Τέλος πάντων... Κι αυτή 

τη φίλη της, την έχεις γνωρίσει;» 

«Όχι. Λοιπόν, θες να ‘ρθεις ή όχι; Αν δεν θες, θα πω στον Αποστόλη...» 

«Καλά, καλά, θα ‘ρθω...» ο Πέτρος δεν πρόκειται να χάσει την ευκαιρία. 

Αργότερα, μια χαρούμενη παρέα από τέσσερα νεαρά παιδιά βολτάρουν στα βραχάκια 

της Πειραϊκής, στο γλυκό Μαγιάτικο απόγευμα. Ο ήρεμος Σαρωνικός τους γαληνεύει με 

τα χρώματα του δειλινού και τους φτιάχνει το κέφι. Τα παιδιά διασκεδάζουν γελώντας 

χαρούμενα μ’ αστεία και πειράγματα. Η Αλίκη είναι ψηλή και λεπτή, μ’ ωραία μάτια, ωραίο 

στύλ και πολύ χιούμορ. Με τον Πέτρο κάνουν κάτι παλαβούς διαλόγους, πολύ χτυπητούς. 

Αχ αυτά τα μάτια... Τι ακριβώς είναι αυτή η περίεργη δύναμή τους να με 

μαγνητίζουν; Γιατί είμαι τόσο απορροφημένος ν’ ανταλλάσσω καυτές ματιές μ’ αυτό το 

περίεργο κορίτσι, που εξακολουθεί να με καρφώνει τόσο βαθιά μέσ’ τα μάτια μου; Δεν 

είναι “απαστράπτουσα”, δεν είναι “καταπληκτική”, είναι απλά ένα ψηλό, λεπτό, 

όμορφο, νεαρό κορίτσι με δυό μαγνητικά, μελιά μάτια, και με μια ηρεμία που 

συντονίζεται κατευθείαν με την ψυχή μου. Είναι η Μαρίνα, η συμμαθήτρια της Αλίκης, 

μια άνετη κοπελλίτσα μ’ ένα ήρεμο, ήσυχο βλέμμα, χωρίς εκείνο το σνομπισμό που ‘χαν 

όλες οι προηγούμενες φιλενάδες μου. Μόνο να ‘ταν λίγο πιο μεγάλη... 

«Μη σε νοιάζει, θα τις μάθουμε...» ο Στέφανος γελάει στον Πέτρο, όταν 

ανακεφαλαιώνουν, αργά τη νύχτα, όσα έγιναν στη συνάντησή τους νωρίτερα. 

«Είσαι σίγουρος πως θες να κάνεις κάτι τέτοιο;» του απαντάει ο Πέτρος, μισοαστεία 

– μισοσοβαρά. 

Κυριακή 15 Μάη 1983 

Ένα υπέροχο Κυριακάτικο ανοιξιάτικο απόγευμα, τα τέσσερα χαρούμενα αγόρια και 

κορίτσια θαυμάζουν απ’ την δαντελλωτή, βραχώδη παραλία στο Καβούρι, ένα 

καταπληκτικό ηλιοβασίλεμα που πυρπολεί τον ουρανό του Σαρωνικού σε μια πανδαισία 

λαμπερών χρωμάτων. Σήμερα ήταν μια βροχερή μέρα, κι ο ουρανός είναι γεμάτος 

μπαμπακερά σύννεφα που φωτίζονται πορφυρά από κάτω, απ’ τον ήλιο που μόλις έδυσε, 

δημιουργώντας μια συναρπαστική, ουράνια πυρκαγιά. 

Ο Πέτρος με τη Μαρίνα, κι ο Στέφανος με την Αλίκη, συνεχίζουν την ευχάριστη 

βόλτα τους, γεμάτη γέλια και πειράγματα. Κάνουν υπέροχη παρέα, αλλά ακόμα δεν έχουν 
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αποφασίσει να ζευγαρώσουν. Τα κορίτσια είναι ακόμα πολύ μικρά, κι όπως πάντα 

διστακτικά. Και τα δύο έχουν καταπιεστικούς γονείς, που δεν τους επιτρέπουν να 

τριγυρνάνε έξω για πολλές ώρες, ούτε να επιστρέφουν αργά τη νύχτα, προσπαθώντας να 

προστατέψουν την παρθενιά τους με παλιομοδίτικους περιορισμούς. Τ’ αγόρια, απ’ τη 

μεριά τους, δεν είναι ακόμα σίγουρα πως θέλουν να μπλέξουν με τις ανώριμες κοπέλλες 

σε σχέσεις με πολλούς περιορισμούς και χωρίς εύκολη πρόσβαση στο σεξ. Εντούτοις, 

κάτω απ’ την επιφάνεια, υποβόσκει αυτός ο περίεργος μαγνητισμός, αυτή η ανεξήγητη 

έλξη που κάνει και τον Πέτρο και τη Μαρίνα να νιώθουν τόση άνεση κι ευχαρίστηση όταν 

κοιτούν ο ένας τον άλλο, όταν ανταλλάσουν αστεία και πειράγματα, κι όταν αγγίζονται 

στα πεταχτά, πότε ‘δώ και πότε ‘κεί. 

Αργότερα, προς το βραδάκι, βολτάρουν ξέγνοιαστα στους ήσυχους δρόμους της 

Βάρκιζας, κουβεντιάζοντας χαριεντιζόμενοι. Ο Στέφανος αποφασίζει να προσποιηθεί πως 

προσβλήθηκε μ’ ένα απ’ τα πειραχτικά αστεία της Αλίκης, και φεύγει τρέχοντας από κοντά 

τους, γελώντας. Η Αλίκη αναγκάζεται να τρέξει ξοπίσω του, παριστάνοντας πως του 

ζητάει συγγνώμη, και παρακαλώντας τον να επιστρέψει στην παρέα, κι αφήνει έτσι τις 

άλλες δυό ψυχούλες ολομόναχες, ακριβώς τη στιγμή που άλλη μια δυνατή νεροποντή 

αρχίζει να πέφτει στ’ απροστάτευτα κεφάλια τους. 

«Πάμε εκεί κάτω να προφυλαχτούμε!» η Μαρίνα μου δείχνει μιαν ανοιχτή πόρτα, 

κάτω από μια εκκλησία. Με τις χοντρές σταγόνες της βροχής να πέφτουν ορμητικά στα 

κεφάλια μας, κουτρουβαλάμε βιαστικά τα σκαλιά που οδηγούν σε μια κρύπτη κάτω απ’ 

την εκκλησία, ένα κατάμαυρο θάλαμο, που μέσ’ το πηχτό σκοτάδι δεν μπορούμε να 

ξεχωρίσουμε τι ακριβώς είναι. Ένα παρεκκλήσι; Ένα οστεοφυλάκιο; Μπορούμε μόνο να 

διακρίνουμε μερικές εικόνες στους τοίχους, μερικά μαρμάρινα επιτύμβια και σταυρούς, 

και τίποτα περισσότερο. Η μανιασμένη θύελλα απέξω συνδυάζεται με τ’ απόκοσμο 

σκοτάδι σ’ αυτό το μυστικιστικό θάλαμο, δημιουργώντας μιαν ατμόσφαιρα τεράστιας 

αναστάτωσης κι έξαψης. Νιώθουμε σα να βρεθήκαμε ξαφνικά στις πύλες της κόλασης, ή 

στο σκηνικό ενός θρίλερ. 

«Μα τι στο καλό μέρος είναι και τούτο;» αναρρωτιέμαι, καθώς η καρδιά μου πάει 

να σπάσει απ’ την τρομάρα, κι ενστικτωδώς ψάχνω για υποστήριξη στα μάτια της 

Μαρίνας. Το επίσης πανικόβλητο, αλλά και ταυτόχρονα λάγνο βλέμμα της, επαναφέρει 

τη λογική μου, που μου λέει να μην είμαι ηλίθιος. Αυτό το μέρος είναι απλά μια σκοτεινή 

κρύπτη, όπου απλά μπήκαμε για να προστατευτούμε απ’ τη δυνατή βροχή. Όμως, η 

καρδιά μου μου θυμίζει πως ίσως αυτή είναι μια φανταστική ευκαιρία να ξελογιάσω εδώ, 
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μεσ’ το σκοτάδι, αυτή την υποτίθεται τρομαγμένη κοπελλίτσα, που με κοιτάει υποτίθεται 

με πανικό κατευθείαν μέσ’ τα μάτια μου, υποτίθεται ψάχνοντας κι αυτή για υποστήριξη, 

όμως στην πραγματικότητα το βλέμμα της είναι γεμάτο μ’ αισθησιακή έξαψη. Αχ, αυτά 

τα μάτια... Εξακολουθεί να με καρφώνει με το βλέμμα της επίμονα, κατευθείαν μέσ’ το 

πιο βαθύ σημείο στα δικά μου μάτια, αμίλητη, ακίνητη, περιμένοντας... Αχ, πρέπει να 

‘ναι έτοιμη, τώρα πρέπει να σκύψω και να τη φιλήσω... Όμως κάτι με κρατάει. Κάπως 

τ’ άκρα μου είναι παγωμένα, δε μπορώ να κάνω αυτή την κίνηση. Με βαρειά καρδιά, τα 

παρατάω. «Η βροχή πέρασε, πάμε...» λέω, και ξανανεβαίνω τρέχοντας τα σκαλιά, 

δραπετεύοντας απ’ αυτή την σαγηνευτική εμπειρία. Όχι ακόμα... 

Αργότερα τη νύχτα, ο Πέτρος κάνει ράλλυ με τ’ αμαξάκι της μάνας του στην 

παραλιακή, για να επιστρέψει τα κορίτσια στα σπίτια τους στον Πειραιά και στον 

Κορυδαλλό στην ώρα τους, πριν οι παλιομοδίτες γονείς τους θυμώσουν. Τα τέσσερα νέα 

παιδιά γελάνε και πειράζονται στη διαδρομή, σιγοψιθυρίζοντας τα τραγούδια απ’ το 

κασσετόφωνο τ’ αμαξιού, καθώς ο νεαρός κι άπειρος οδηγός, ο Πέτρος, δυσκολεύεται να 

μανουβράρει με ταχύτητα ανάμεσα στην κίνηση πάνω στη βρεγμένη κι επικίνδυνη 

άσφαλτο. 

Ακόμα πιο αργά, στο σπίτι του Στέφανου, τα δυό φιλαράκια κουτσομπολεύουν τις 

εξελίξεις της βραδιάς. Πράγματι, η Μαρίνα μου ‘χει κινήσει πάρα πολύ το ενδιαφέρον. 

Ύστερα από τόσες πολλές ψυχεδελικές εμπειρίες με τις προηγούμενες κουλτουριάρες 

ερωμένες μου, οι οποίες δεν ήξεραν ούτε τι θέλουν, ούτε πως το θέλουν, ούτε πως να 

νιώσουν και να δώσουν αληθινή αγάπη κι ευχαρίστηση, κάπως έχω την εντύπωση πως, 

επιτέλους, συνάντησα ένα κορίτσι που βρίσκεται σε αρμονία με τη ζωή της και με το 

περιβάλλον της. 

«Λοιπόν, είσαι έτοιμος για το επόμενο βήμα;» με προκαλεί ο Στέφανος. 

«Α, γι αυτό, δεν ξέρω ακόμα...» 

Πέμπτη 2 Ιούνη 1983 

Έξω απ’ την Ιωνίδειο Σχολή, στο Δημοτικό Θέατρο στον Πειραιά, ένα πλήθος νέα 

παιδιά είναι μαζεμένα, με το άγχος ζωγραφισμένο στα πρόσωπά τους. Είναι οι πρώτες 

Πανελλήνιες της Δευτέρας Λυκείου, κι η αγωνία των παιδιών και των γονιών τους χτυπάει 

κόκκινο. Ανάμεσά τους, η Αλίκη κι η Μαρίνα ρίχνουν τις τελευταίες αγχωμένες ματιές στα 

βιβλία και στις σημειώσεις τους των μαθηματικών. Ξαφνικά, γουρλώνουν τα μάτια: Ο 

Πέτρος κι ο Στέφανος τις χαιρετούν απ’ τη γωνία του δρόμου! Κατέβηκαν απροειδοποίητα 

απ’ την Αθήνα, για να τους κάνουν έκπληξη και να τους συμπαρασταθούν. Τα κορίτσια 
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σκάνε πλατιά χαμόγελα και πηγαίνουν να τους χαιρετήσουν. Η ωραία έκπληξη φτιάχνει το 

κέφι τους κι ανεβάζει το ηθικό τους. 

Ευτυχώς, τα θέματα είναι βατά και τα κορίτσια βγαίνουν χαρούμενα, ύστερα από 

τρείς αγωνιώδεις ώρες. Έχουν γράψει αρκετά καλά. Για να ξεσκάσουν, ξεκινούν μια 

μεγάλη βόλτα στην καλοκαιρινή λιακάδα, στο Πασαλιμάνι και στη Φρεαττύδα. Συζητούν 

για την κοινωνία και τα πολιτικά. Η Μαρίνα είναι ενταγμένη στην κομμουνιστική νεολαία. 

Τους διηγείται με περηφάνια πως οι παππούδες της ήρθαν πρόσφυγες απ’ τη Μικρασία, 

και στον πόλεμο μετείχαν στην αντίσταση στην Κοκκινιά. Ο ένας παππούς της 

εκτελέστηκε απ’ τους Γερμανούς στο μπλόκο, κι ο πατέρας της μεγάλωσε ορφανός. Ο 

πατέρας της ήταν στέλεχος της αριστεράς και τον είχε στείλει εξορία η χούντα, όταν η 

Μαρίνα ήταν νήπιο. Τώρα είναι συνδικαλιστής στα λιπάσματα. 

Στον οικολόγο εναλλακτικό Στέφανο δεν καλαρέσει η πολιτική τοποθέτηση της 

Μαρίνας. Τη ρωτάει πως γίνεται να πιστεύει σε μια κοσμοθεωρία που στερεί την 

αυτοδιάθεση του ατόμου και τη δυναμική του για δημιουργία. Η Μαρίνα του απαντά για 

τα επιτεύγματα των σοσιαλιστικών χωρών στην τέχνη και τον πολιτισμό. Ο Στέφανος την 

κοροϊδεύει για το σοσιαλιστικό ρεαλισμό, η Μαρίνα τσαντίζεται περισσότερο, κι ο Πέτρος 

τους ακούει αμίλητος. Αρπαγμένη απ’ τον καβγά με το Στέφανο, η Μαρίνα γυρνάει, 

κοιτάει τον Πέτρο, και περιμένει ν’ ακούσει τη γνώμη του. Ο Πέτρος δεν θέλει να μπλεχτεί 

σ’ αυτή την αντιπαράθεση, αλλά δε γίνεται να ξεφύγει. Πρέπει να πάρει θέση. «Εγώ δεν 

είμαι με κανένα κόμμα, κι επομένως δεν είμαι ούτε με το Κόμμα» απαντά τελικά στη 

Μαρίνα. Η απάντησή του την τσαντίζει κι άλλο, και του κατεβάζει μούτρα. Δημιουργείται 

μια παλιοκατάσταση άσχημη.  

Πάω να σκάσω, γιατί δεν είχα καμμία όρεξη να μαλλώσουμε, και μάλιστα για τα 

πολιτικά. Αυτή η κοπέλλα ασκεί πάνω μου μια περίεργη έλξη. Πάντα θεωρούσα τον 

εαυτό μου κάτι ανάμεσα σε αυτόνομο και αριστερό, χωρίς να θέλω να δεσμεύομαι με τους 

μεν ή με τους δε. Τόσα χρόνια, διαφωνούσα με την Ελένη και τους ανάρχες φίλους της 

στο κοινόβιο, επειδή δεν υποστήριζα με θέρμη όλα όσα λένε και παριστάνουν ότι κάνουν. 

Διαφωνούσα και με το Στέφανο που μ’ έχει πρήξει με την οικολογία, τη φυσική ζωή και 

τα εναλλακτικά κινήματα, κι έγινε και χορτοφάγος. Τώρα πάλι δημιουργήθηκε 

παλιοκατάσταση και μαλλώνω με την κοπέλλα που μ’ αρέσει, επειδή δεν υποστηρίζω το 

Κόμμα. Άκρη δε βρίσκεις πουθενά...  

Θυμωμένη, η Μαρίνα παύει να μου μιλάει. Περπατάει αμίλητη μπροστά, 

κρατώντας μια παγερή κι αδιάφορη στάση. Τσαντίζομαι κι εγώ άλλο τόσο. Αυτά δεν 

είναι σοβαρά πράγματα, αυτά είναι χαζοεγωϊσμοί και παιδιαρίσματα. Έρχεται το 
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λεωφορείο των κοριτσιών και φεύγουν, προτού προλάβουμε να κανονίσουμε 

οποιαδήποτε επόμενη συνάντηση. Νιώθω απαίσια. Τέρμα κι αυτή η ιστορία, προτού καν 

αρχίσει... Κρίμα. Και μ’ άρεσε τόσο αυτή η κοπέλλα... 

Σάββατο 4 Ιούνη 1983 

Πλην όμως... Με βαρειά καρδιά, ξανακατεβαίνουμε στον Πειραιά το πρωΐ, μαζί με 

το Στέφανο, για να στηθούμε και πάλι έξω απ’ το εξεταστικό κέντρο των κοριτσιών. 

Μετά τον προχθεσινό καβγά, θεωρώ πως αυτή θα ‘ναι η τελευταία συνάντησή μας. Οι 

κοπέλλες τελειώνουν σήμερα τις Πανελλήνιες για φέτος. Γράφουν χημεία, αλλά 

δυστυχώς γράφουν άσχημα. 

Κι όμως, σήμερα τα κορίτσια είναι ήρεμα και χαρούμενα. Μας χαιρετούν με πλατιά 

χαμόγελα, και ξαναξεκινάμε μια μεγάλη βόλτα στο Πασαλιμάνι. Κρατούν καλή και 

φιλική στάση. Δεν λένε βλακείες, δεν μιλούν για τις διαφωνίες μας στα πολιτικά, η 

Μαρίνα περπατάει δίπλα μου, με κοιτάει στα μάτια συχνότατα και μου μιλάει με γλύκα 

και ζεστασιά. Νιώθω και πάλι να με τραβάει αυτό το “κάτι άλλο” πάνω της, αυτή η 

σιγουριά κι ο αέρας ηρεμίας που μου εκπέμπει, αλλά παρ’ όλα αυτά είμαι 

επιφυλακτικός. Απαλλαγμένες πια απ’ το άγχος του διαβάσματος για φέτος, 

αποφασίζουν να ξαναβγούμε βόλτα τ’ απόγευμα, στα ίδια μέρη. 

Το ίδιο απόγευμα, καθόμαστε με τη Μαρίνα απομονωμένοι σε μια γωνιά στα 

βραχάκια της Πειραϊκής, κάτω απ’ τα τείχη του Θεμιστοκλή, και ρεμβάζουμε τη 

θάλασσα στ’ απόβραδο. Της λέω για τη ζωή μου, για τις εμπειρίες μου με τις 

κουλτουριάρες, για τις αγωνίες μου, για την ανάγκη μου να κάνω μια νορμάλ σχέση με 

μια νορμάλ κοπέλλα. Αδειάζω το μυαλό μου απ’ όλες τις ανησυχίες και τις 

αβεβαιότητες, απολαμβάνοντας τη γαλήνη που μου προκαλεί η μαγνητική ενέργεια που 

εκπέμπουν τα μάτια αυτού του κοριτσιού. 

«Είναι απίστευτο πως μπορείς να βρείς τέτοια όμορφα μέρη, σε μια τόσο άσχημη 

πόλη σαν την Αθήνα...» της λέει, κοιτάζοντας την ήρεμη θάλασσα και τη μακρόστενη 

φιγούρα του Υμηττού απέναντι. «...Μάλλον, φαντάζομαι πως αυτό οφείλεται στη 

θάλασσα. Η θάλασσα υπερθέτει οποιοδήποτε τοπίο, τ’ ομορφαίνει. Ευτυχώς, η θάλασσα 

βρίσκεται παντού σ’ αυτή την ευλογημένη χώρα.» 

«Έλα, μίλησε μου γι αυτή την “Ομορφιά” σου. Τι είναι περίπου;» η Μαρίνα του 

χαμογελάει γλυκά. 
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«Χα!» ο Πέτρος ανταποδίδει το χαμόγελο, ξαφνιασμένος. «Λοιπόν... Καλύτερα να 

σου πω μιαν ιστορία. Κάποτε, ο Θεός αποφάσισε να φτιάξει τον κόσμο. Αλλά δεν ήξερε 

πως να τον δημιουργήσει, πως να τον ταιριάξει σωστά. Έτσι αποφάσισε να φτιάξει ένα 

πρόπλασμα, ένα “μοντέλο” για να δεί πως θα ‘ναι. Κάθισε λοιπόν κι έφτιαξε πρώτα το 

μοντέλο Του. Έπλασε μικρά βουνά, μικρές πεδιάδες, λίγα δάση, λίγα ποτάμια, μικρές 

λίμνες, νησιά, κόλπους και πελάγη, έβαλε λίγο απ’ όλα, σε μικρές αναλογίες, τα ταίριαξε 

αρμονικά, Όμορφα. Ύστερα, με βάση το μοντέλο Του, έφτιαξε ολόκληρη τη Γη, της 

έδωσε ψηλά βουνά κι απέραντες πεδιάδες, φαρδιά ποτάμια και λίμνες και θάλασσες κι 

ωκεανούς και μεγάλα και μικρά νησιά, όλα τα ‘φτιαξε όπως ήθελε και τα ταίριαξε 

αρμονικά. Κάθισε σε μιαν άκρη κι απολάμβανε το έργο Του, την Πλάση ολόκληρη, και της 

φύσηξε τη Ζωή. 

“Καθώς έκανε να φύγει ευχαριστημένος, ντούπ! σκόνταψε πάνω στο μοντέλο που 

το ‘χε ξεχάσει παρατημένο σε μιαν άκρη. Το πήρε στα χέρια Του ξαφνιασμένος. Τι να το 

κάνω τώρα τούτο εδώ... αναρρωτήθηκε. Αποφάσισε και τ’ ακούμπησε σε μια γωνίτσα της 

Πλάσης. Κι αυτό το υπέροχο πρόπλασμα ολόκληρου του κόσμου, που ‘χει απ’ όλα τα 

χαρακτηριστικά της Γής αλλά σε μικρές, ανθρώπινες αναλογίες, είναι η Ελλάδα, γεμάτη 

αρμονία, Ομορφιά, γεμάτη ποίηση, εδώ τριγύρω μας, κοίτα...» κι απλώνει το χέρι του ένα 

γύρω, αγκαλιάζοντας τη νύχτα. 

Η Μαρίνα, συγκινημένη, πιάνει το χέρι του και το σφίγγει ανάμεσα στα δικά της. 

Κοιτάει τον Πέτρο τρυφερά, χαμογελώντας στοργικά, με τα υπέροχα μάτια της να 

εκπέμπουν αγαλλίαση κι ευγνωμοσύνη για την περιεκτική απόλαυση που της προσφέρει. 

Ω, αυτά τα μάτια... αγναντεύουν κατευθείαν μέσ’ το είναι μου, προκαλώντας με. 

«Μπορώ να σε φιλήσω;» ο Πέτρος ρωτάει την κοπέλλα με σεβασμό. 

«Αν το θέλεις πραγματικά... ναί μπορείς!» του απαντάει εκείνη, συνεσταλμένα. 

Ο Πέτρος γεύεται για πρώτη φορά τα χείλη της μικρής, γεμάτος έξαψη. Η Μαρίνα 

χώνει το ψηλόλιγνο κορμί της ανάμεσα στα δυνατά χέρια του, ψάχνοντας για 

εξασφάλιση, προστασία και καθοδήγηση σ’ αυτόν τον γεροδεμένο κι ενδιαφέροντα νεαρό. 

Αναζητάει τη σωστή καθοδήγηση για να μπεί στον κόσμο των ενηλίκων, τον οποίο 

εκείνος της υπόσχεται να γεμίσει με διεγερτικές κι έντονες απολαύσεις. 

Συνεχίζω ν’ απορροφάω τη γαλήνη και την ικανοποίηση που μου εκπέμπει η 

Μαρίνα μ’ όλο της το είναι. Συνεχίζω να τη φιλάω παθιασμένα, χαϊδεύοντας τα μακριά, 

μαύρα μαλλιά της και το λεπτό, ατέλειωτο κορμί της, που ‘ναι κουλουριασμένο γύρω 

μου για ώρες, μέχρι που το σκοτάδι μας τυλίγει εκεί, χωμένους κάτω απ’ τ’ αρχαία 

τείχη. Τα φιλιά της έχουν ένα πάθος κι ένα δόσιμο που καμμιά κοπέλλα μέχρι τώρα δεν 

μου ‘χει προσφέρει τόσο έντονα. Της λέω πως την αγαπώ, πράγμα που πρώτη φορά 

λέω σε κοπέλλα τόσο γρήγορα, και το εννοώ. Κάτι πολύ ιδιαίτερο με τραβάει πάνω της. 
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Χωρίς να ‘ναι καταπληκτικά όμορφη, η Μαρίνα έχει έναν αέρα και μιαν άνεση που μ’ 

ελκύει, με τραβάει και με κολλάει πάνω της, σα μαγνήτης. Όταν χάνομαι μέσ’ τα μάτια 

της, νιώθω να λιώνω απ’ τη γλύκα της. Κάτι σα χημεία, κάπως σα να ταιριάζουμε 

ακριβώς. 

«Μαρίνα! Μαρίνα! Που είσαι;» η Αλίκη χαλάει απότομα το ρεμβασμό τους. Την 

ακολουθεί από κοντά κι ο Στέφανος. 

«Από ‘δώ!» απαντάει η Μαρίνα. 

«Α, καλά. Πρέπει να πηγαίνουμε. Ήδη πέρασε η 10 και μισή.» 

«Ω Θεέ μου! Θ’ αργήσουμε!» η Μαρίνα πετάγεται πάνω ανήσυχη κι αρχίζει να 

συμμαζεύει βιαστικά τα πράγματά της απ’ τα βραχάκια τριγύρω. 

«Μα, πρέπει πράγματι να φύγετε τόσο νωρίς;» ρωτάει ο Πέτρος ενοχλημένος, αλλά 

μάταια. Γνωρίζει την απάντηση πολύ καλά. Οι γονείς των κοριτσιών δε σηκώνουν 

δικαιολογίες. Οι κοπέλλες πρέπει να ‘ναι πίσω στο σπίτι το πολύ ως τις 11. Δεν έχει άλλη 

επιλογή απ’ το να τις οδηγήσει στα σπίτια τους όσο πιο γρήγορα μπορεί. 

Τρίτη 5 Ιούλη 1983 

Το καυτό απόγευμα του Ιούλη μας βρίσκει αγκαλιά με το μεγάλο έρωτά μου στα 

βραχάκια, στο Μικρό Καβούρι, να θαυμάζουμε το υπέροχο ηλιοβασίλεμα, χαμένοι στα 

χάδια και στα φιλιά μας. Η Μαρίνα έχει μεγάλα κέφια. Με ρουφάει στην αγκαλιά της 

με πολύ περισσότερο πάθος απ’ όλες τις προηγούμενες ερωμένες μου. Μου χαρίζει μια 

φωτογραφία της με το υπέροχο χαμόγελό της και την εφηβική αφιέρωσή της «Σ’ 

αγαπώ πάντα κι άπειρα, Μαρίνα».  

Μετά το πρώτο τους φιλί, εδώ κι ένα μήνα, απρόσμενα η ερωτική σχέση τους άνθισε 

γρήγορα κι εντυπωσιακά. Η Μαρίνα αφιερώνει στον Πέτρο την πλήρη δύναμη των αγνών 

συναισθημάτων της, ανεπηρρέαστη απ’ όλες τις αβεβαιότητες και τις συναισθηματικές 

παλινωδίες των προηγούμενων ερωμένων του. Στην πρόσφατη εφηβεία της, η Μαρίνα 

περίμενε πάντα να συναντήσει έναν ελκυστικό κι ενδιαφέροντα νέο, ο οποίος θα ‘χε τις 

σωστές προϋποθέσεις να την καθοδηγήσει για να μεγαλώσει και να μπεί στον κόσμο των 

ενηλίκων, κι οποίος θα της προσέφερε ευχάριστες εμπειρίες. Γι αυτήν, ο Πέτρος, ο 

γεροδεμένος φοιτητής – διανοητής, ταιριάζει με τα όνειρά της από κάθε άποψη. Του 

προσφέρει την απεριόριστη αγάπη κι αφοσίωσή της, εκπέμποντας ικανοποίηση κι έξαψη 

κάθε φορά που συναντιόνται, αγκαλίαζοντας και φιλώντας τον μ’ άσβεστο πάθος, τέτοιο 

που ο Πέτρος δεν έχει ξανανιώσει. 

Βρίσκομαι σε μια κατάσταση έκστασης. Μια γλυκειά ηδονή πλημμυρίζει το σώμα 

μου, καθώς τη σφίγγω στην αγκαλιά μου και τη φιλάω απαλά στο μάγουλο. Ίσα που 
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την αγγίζω ανεπαίσθητα με τα χείλια μου, κι ασυναίσθητα βγαίνουν από μέσα μου κάτι 

ποιητικά λόγια που πρέπει να ‘ναι όμορφα, γιατί η Μαρίνα ενθουσιάζεται και σφίγγεται 

πάνω μου ακόμα πιο πολύ. Πρώτη φορά νιώθω κάτι τέτοιο. 

Επιστρέφουμε ευτυχισμένοι, τραγουδώντας στις στροφές της Βάρκιζας και σ’ όλη 

την όμορφη παραλιακή διαδρομή, μέχρι τον Πειραιά. Πάει τώρα ένας μήνας που 

ξεκινήσαμε τη σχέση μας και μ’ έχει ξετρελλάνει. Θέλω να ‘μαι συνέχεια μαζί της. Ποθώ 

να τη βλέπω να ‘ρχεται χαμογελαστή να με συναντήσει στα ραντεβού μας, να τη 

σφίγγω στην αγκαλιά μου και να χάνομαι στα φιλιά της. Βέβαια, ακόμα δεν έχουμε 

κάνει έρωτα. Όπως ήταν λογικό σ’ αυτή την ηλικία, και με τόσο αυστηρούς γονείς, η 

Μαρίνα είναι ακόμα παρθένα. Ξέρει πως πρέπει να κάνει έρωτα κάποια στιγμή, με 

θέλει και μ’ αγαπάει, αλλά τη φοβίζει και την κομπλάρει η προοπτική, με τη γνωστή 

κοριτσίστικη νοοτροπία και με τους γνωστούς φόβους. Δεν ξέρει πως θα ‘ναι η εμπειρία, 

φοβάται πόσο θα πονέσει, όλα αυτά... Τα ξέρω και τα κατανοώ. Την ησυχάζω. Όταν θα 

‘ρθει η κατάλληλη ώρα, θα το καταλάβουμε και θα το θέλουμε κι οι δύο. 

Λαχταράω βέβαια να κάνω έρωτα μαζί της, αλλά κάνω υπομονή. Δίπλα της 

νιώθω μια γαλήνη και μια ηρεμία πρωτόγνωρη. Όταν δεν είμαστε μαζί, τη σκέφτομαι 

συνέχεια, πρωΐ και βράδυ, πως να ‘ναι, τι να κάνει τώρα, της μιλάω νοερά, της 

σχολιάζω την καθημερινότητά μου, σαν να ‘ταν δίπλα μου και να μ’ άκουγε. 

Ξετρελλαίνομαι να μιλάμε έστω μόνο στο τηλέφωνο. Ζώ γι αυτή, για να επικοινωνούμε 

και να μοιραζόμαστε τα πάντα. 

Λες αυτό το πράγμα να ‘ναι ο έρωτας; Δεν είμαι σίγουρος. Είμαι πάντως σίγουρος 

πως δε μπορώ να ζήσω μακριά της. Δε μπορώ να διανοηθώ πως μπορεί κάποτε να τη 

χάσω, πως μπορεί κάποτε να τελειώσει αυτό το μέλι. Είμαι απόλυτα εξαρτημένος από 

πάνω της. Η ύπαρξή της είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να συνεχίζεται κι η δικιά 

μου ύπαρξη. Κάτι τέτοιο δεν είχα ξανανιώσει ποτέ. Δεν ξέρω πως έγινε αυτό, δεν ξέρω 

πως και γιατί την πάτησα αυτή τη φορά, αλλά ξέρω καλά πως έτσι είναι... 

Τρίτη 12 Ιούλη 1983 

Για πρώτη φορά, ο Πέτρος ανεβάζει τη Μαρίνα στο κοινόβιο της Κυψέλης με τη 

μοτοσυκλέττα του. Τέτοια ώρα μεσημεριάτικα, το κοινόβιο είναι έρημο. Για την ακρίβεια, 

έχει αφεθεί στην τύχη του να σαπίζει, ασυμάζευτο και πενταβρώμικο. Σωροί σκουπιδιών 

είναι στοιβαγμένοι σε κάθε γωνία, κάνοντας αδύνατο να πλησιάσει κανείς στην κουζίνα 
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και στην τουαλέττα. «Τι είναι αυτό το χάλι;» παρατηρεί η Μαρίνα αηδιασμένη, νιώθοντας 

κιόλας άβολα που βρίσκεται σ’ ένα άντρο αναρχικών.  

Ο Πέτρος έχει διατηρήσει το δωμάτιό του κάπως καθαρότερο. «Μη δίνεις σημασία 

στα σκουπίδια απέξω. Το δικό μου δωμάτιο είναι καθαρό» τη διαβεβαιώνει, κλειδώνοντας 

πίσω του την πόρτα και βάζοντας μιαν απαλή κασσέτα του Χατζηδάκη, καθώς ξαπλώνουν 

στο κρεβάτι του. Η Μαρίνα ηρεμεί, κι εστιάζει την προσοχή της στη λαχτάρα της ν’ 

απολαύσει την παρουσία του εραστή της για τις λίγες ώρες που ‘χουν στη διάθεσή τους, 

προτού αναγκαστεί να επιστρέψει νωρίς στο σπίτι της. Ξαπλώνει στο κρεβάτι του κι ο 

Πέτρος πέφτει πάνω στ’ ατέλειωτο κορμί της, γεμίζοντάς την μ’ άπειρα χάδια και φιλιά. Η 

έξαψή του ανεβαίνει καθώς η λαχτάρα τον κυριεύει, αλλά ξέρει πως πρέπει να παραμείνει 

προσεκτικός κι υπομονετικός, για ν’ αποφύγει να τρομάξει τη νεαρή παρθένα ερωμένη 

που ‘χει μέσ’ την αγκαλιά του. 

Η Μαρίνα, διστακτικά, δέχεται να βγάλει το μπλουζάκι και το στηθόδεσμό της, 

αναδείχνοντας τα ζουμερά στήθη της στον Πέτρο. Εκείνος συναισθάνεται την αμηχανία 

της και παραμένει προσεκτικός και με πολύ τακτ. Λίγο – λίγο την ηρεμεί, κι η Μαρίνα 

ξαναπαίρνει εκείνο το γλυκό, ευχαριστημένο ύφος που τον ξετρελλαίνει, και δεν ξέρει τι 

να την κάνει. Πετάει γύρω της με χορευτικές φιγούρες, τη φιλάει παντού, χώνεται μέσ’ 

την αγκαλιά της, ρουφάει το στήθος της και την κάνει να βογγάει απ’ την ηδονή, την 

κλείνει με χέρια και με πόδια και τη σφίγγει από παντού. Έχει βάλει κι εκείνη τη μουσική 

που τους παρασύρει σε μιαν ατέλειωτη έκσταση. 

Η Μαρίνα έχει παραδοθεί ολότελα, και χαίρεται με πάθος ό,τι της κάνει. Έχει 

ζωγραφισμένο στο πρόσωπό της ένα απίθανα γλυκό κι ευχαριστημένο, ηδονισμένο ύφος. 

Τα φιλιά και τ’ αγκάλιασμα τους φαίνονται λίγα κι ανεπαρκή. Ο Πέτρος ξανάβει και 

δοκιμάζει να φέρει το χέρι του κάτω απ’ τη φούστα της. Η Μαρίνα κομπλάρει, και τον 

σταματάει αμήχανη. «Φοβάμαι, δεν ξέρω...» του λέει σφιγμένη. 

«Ξέχνα το, δεν ήρθε ακόμα η ώρα...» της απαντάει και μαζεύει το χέρι του. Έχουν 

καιρό... 

Σάββατο 27 Αυγούστου 1983 

Η μάνα μου μαζί με την αδελφή μου λείπουν παρέα, να κάνουν τις διακοπές τους 

στο δροσερό χωριό μας, μακριά απ’ την καυτή Αθήνα, αφήνοντάς με μόνο μου στο σπίτι. 

Αρπάζω την ευκαιρία να καλέσω τη Μαρίνα στο δωμάτιό μου για τις λίγες ώρες που 

της επιτρέπουν οι γονείς της να λείψει, υποτίθεται “για καφέ με τις φίλες της”. 

Μόλις μπαίνουμε στο πατρικό μου διαμέρισμα, ξαναμμένος, την πετάω πάνω στο 

κρεβάτι μου και πέφτω πάνω της. Σήμερα έχω μια πολύ περίεργη διάθεση. Δε μιλάω 

καθόλου. Εκφράζομαι μόνο με νοήματα και γκριμάτσες, με κινήσεις των χεριών και του 

σώματός μου, φιλώντας, χαϊδεύοντας και χορεύοντας πάνω στο κορμί της Μαρίνας, η 
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οποία παραδίδεται γελώντας στη φροντίδα μου, συνοδεύοντάς με αρμονικά στις 

πιρουέττες μου. Ξελογιασμένη απ’ τον αισθησιακό χορό μου, αποδιώχνει τις αναστολές 

της και μ’ αφήνει επιτέλους να τη γδύσω τελείως για πρώτη φορά. Μένω εκστατικός, 

θαυμάζοντας αυτή την υπέροχη, ψηλή, λεπτή, γυμνή γυναίκα, κι αυξάνω το τέμπο των 

χορευτικών ακροβατισμών μου, στέλνοντας ηδονιστικά ρίγη σ’ όλο το κορμί της. Στο 

απόγειο του διεγερτικού ερωτικού χορού μας, δοκιμάζω να ξεκινήσω να της κάνω 

έρωτα, αργά και προσεκτικά. 

Η Μαρίνα είναι διεγερμένη, συνεπαρμένη, αλλά και πάρα πολύ φοβισμένη, όμως 

στο τέλος δεν μου φέρνει αντίρρηση. Μ’ αφήνει να προχωρήσω. Δυστυχώς, αμέσως 

αρχίζει να νιώθει πολύ έντονο πόνο. Προσπαθώ να την ηρεμήσω, αλλά δεν τα 

καταφέρνω. Η Μαρίνα κάνει γκριμάτσες άγριου πόνου και δυσφορίας, και δε μπορεί να 

τον καταλαγιάσει. Δεν έχω άλλη επιλογή απ’ το ν’ αποσυρθώ και να ξαπλώσω στο 

πλάϊ της, προσπαθώντας να την ηρεμήσω. 

Μουρμουρίζω κάποιες συγγνώμες για την ενοχλητική εμπειρία, και κάποια 

παρηγορητικά λόγια, αλλά βλέπω μ’ έκπληξη την ίδια ν’ απαντάει ακόμα πιο 

απολογητικά, δεχόμενη αυτή το φταίξιμο για την αποτυχία μας, και δείχνοντας μια 

σταθερή θέληση να το καταφέρουμε. «Αυτό είναι απαράδεκτο! Δεν καταλαβαίνω γιατί 

να μου συμβαίνει κάτι τέτοιο!» επιμένει ν’ αυτοκατηγορείται, όσο κι αν προσπαθώ να 

της εξηγήσω πως αυτό είναι κάτι φυσικό, την πρώτη φορά. «Όχι δεν είναι φυσικό! Δεν 

θα ‘πρεπε να συμβαίνει!» επιμένει. «Πρέπει να το ξεπεράσω!» Ηρεμεί για λίγα λεπτά, 

και ξαναεπιμένει σταθερά «Έλα, ας ξαναπροσπαθήσουμε.» 

«Είσαι σίγουρη αγάπη μου; Δεν θέλω να σε πονέσω πάλι» διστάζω. 

«Όχι, δεν πειράζει, πρέπει να το κάνουμε. Πρέπει να τελειώσουμε. Έλα...» με 

πιάνει απ’ τη μέση και με ξαναφέρνει από πάνω της. Διστακτικά, ξαναπροσπαθώ να της 

κάνω έρωτα, πάρα πολύ προσεκτικά. Η Μαρίνα σφίγγει τα δόντια, μουγκρίζοντας απ’ 

τον έντονο πόνο και πάλι. Προσπαθεί να τ’ αντέξει, προσπαθεί να ηρεμήσει, αλλά της 

είναι αδύνατο. Ο πόνος της είναι τόσο δυνατός, που, απογοητευμένη, μου ξαναζητάει να 

βγώ, κλαίγοντας απ’ την αγανάκτησή της για την αποτυχία της να τ’ αντέξει. 
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Εντυπωσιάζομαι πάρα πολύ απ’ την αναπάντεχη επιμονή της, μπροστά σ’ αυτόν 

τον αβάσταχτο πόνο. Θα περίμενα η έφηβη παρθένα να θέλει να εγκαταλείψει την 

προσπάθεια, που επιβεβαιώνει τους χειρότερους φόβους κάθε κοριτσιού για την “πρώτη 

της φορά”. Το κουράγιο κι η επιμονή της Μαρίνας μ’ εκπλήσσουν, ευχάριστα φυσικά. 

Αυτή είναι η ισχυρότερη απόδειξη της βαθειάς αγάπης της και της έλξης της για μένα. 

Προσπαθώ να την παρηγορήσω, λέγοντάς της όσα περισσότερα γλυκόλογα μπορώ. 

Η Μαρίνα ηρεμεί για λίγη ώρα, περιμένει να καταλαγιάσει ο πόνος, και μου ζητάει 

να ξαναπροσπαθήσουμε γι άλλη μια φορά. Προσπαθώ να το κάνω και πάλι, όσο πιο 

προσεκτικά γίνεται, αλλά δυστυχώς, και πάλι χωρίς επιτυχία. Ο πόνος της δεν είναι 

δυνατό να ξεπεραστεί. Τρέμει απ’ το δυνατό βασανιστήριο. Απρόθυμα, κι εξαιρετικά 

απογοητευμένοι, πρέπει να εγκαταλείψουμε οριστικά την προσπάθειά μας. Δεν έχουμε 

άλλο χρόνο. Πρέπει να την επιστρέψω στο σπίτι της. 

Εντούτοις, νιώθω πως η δυσάρεστη εμπειρία, στην πραγματικότητα, ενισχύει το 

δέσιμο και την αγάπη μας. Η σταθερή εμμονή της να θέλει να κάνει έρωτα μαζί μου, 

ενάντια σ’ αυτό τον αβάσταχτο πόνο, είναι η καλύτερη απόδειξη της αταλάντευτης 

αφοσίωσής της σε μένα. Είμαι φοβερά εντυπωσιασμένος απ’ το κουράγιο της μικρής 

αγαπημένης μου, και πολύ ευγνώμων γι αυτή την επίδειξη αληθινής αγάπης κι 

αφοσίωσης. 

Κυριακή 18 Σεπτέμβρη 1983 

Γιορτή του Έρωτα, της Ομορφιάς, της Ζωής... 

Αργά τ’ απόγευμα, αργά το καλοκαίρι. Ο ήλιος που γέρνει στο λαμπρό βασίλεμά του, 

χρωματίζοντας τη μεγάλη πόλη με πορτοκαλιά και μώβ χρώματα. Μια γλυκειά, ευχάριστη 

αύρα που δροσίζει τις αισθήσεις. Δυό νέα παιδιά που τρέχουν χαρούμενα πάνω στη 

μοτοσυκλέττα, στον πλατύ αυτοκινητόδρομο, προς το βορρά, την εξοχή. Το κορίτσι που 

‘χει κολλήσει σφιχτά το κορμί της στην πλάτη του οδηγού, του εραστή της, τα χέρια της 

πάνω στα μπούτια του, τα μάτια της κλειστά, τα μαλλιά της ανεμίζουν στον αέρα, έχει 

εμπιστευθεί τη ζωή της στα προσεκτικά χέρια του που κρατούν το τιμόνι, προσμένοντας... 

Ένα μικρό άνοιγμα μέσ’ το πυκνό πευκοδάσος στους πρόποδες της Πάρνηθας. Ένα 

τείχος από πυκνούς, αδιαπέραστους θάμνους τριγύρω, που ‘χουν δημιουργήσει μια καλά 

κρυμμένη ερωτική φωλίτσα, κάτω απ’ την προστατευτική σκιά ενός μεγάλου πεύκου. Το 

χώμα είναι καθαρό κάτω απ’ τους θάμνους, χωρίς κοτρώνες ή πέτρες, στρωμένο μ’ ένα 

άνετο, παχύ στρώμα από πευκοβελόνες. Ακριβώς στο σωστό μέγεθος για να χωρέσει 

άνετα ένα ζευγαράκι που αδημονεί... 
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Δυό εραστές που απλώνουν τους υπνόσακκούς τους κάτω απ’ το πεύκο, κι 

ανακάθονται πάνω τους ξαναμμένοι, ανυπόμονοι, παθιασμένοι, προσμένοντας... Έχουν 

αποτύχει ήδη άλλες δυό φορές, την πρώτη στο δωμάτιό του στο κοινόβιο, τη δεύτερη στο 

μικρό αμαξάκι της μάνας του, μια βδομάδα αργότερα. «Μην ανησυχείς αγάπη μου, 

ηρέμησε, ας περιμένουμε να κλείσει η πληγή, να περάσει η περίοδός σου, και θα 

ξαναπροσπαθήσουμε...» της είχε υποσχεθεί. Εκείνη τον πίστεψε, και περίμενε, ανήσυχη, 

ανυπόμονη... 

Γιορτή του Έρωτα, της Ομορφιάς, της Ζωής... 

Δυό εραστές που αγκαλιάζονται στοργικά, δυναμώνοντας τη λαχτάρα τους, 

ανταλλάσοντας καυτές ματιές. Τον ακουμπάει στα πεταχτά στο μάγουλο, στ’ αφτιά του, 

στα μαλλιά του, μισανοίγοντας τα χείλια της, υγραίνοντάς τα διεγερτικά με την άκρη της 

γλώσσας της, ακουμπώντας το στόμα της στο δικό του, σφραγίζοντας τα χείλια τους μ’ 

ένα μακρόσυρτο, καυτό φιλί. 

Εκείνος γλιστράει το χέρι του κάτω απ’ τη μπλούζα της, χαϊδεύοντας το στήθος της 

για πολλή ώρα, υπομονετικά, δυναμώνοντας τη διέγερσή της, καθώς εκείνη στενάζει και 

βογγάει. Γλιστράει το άλλο χέρι του κάτω απ’ τη φούστα της, κορυφώνοντας την έξαψή 

της. Δοκιμάζει προσεκτικά το δάχτυλό του. «Πονάει καθόλου;» 

«Μμμ... Όχι, καθόλου.» 

Πάρα πολύ προσεκτικά, δοκιμάζει δυό δάχτυλα μαζί. «Τώρα; Πονάει;» 

«Ααχ... Μμμ... Όχι, δε νομίζω...» 

Ω Θεέ μου, ίσως λοιπόν να ‘ναι έτοιμη! Σηκώνει τη φούστα της κι αρχίζει να της 

κάνει έρωτα απαλά, αργά, προσεκτικά, στοργικά, παθιασμένα, γεμάτος δάκρυα. «Πως 

νιώθεις αγάπη μου;» τη ρωτάει μ’ αγωνία. 

«Ω Θεέ μου, δεν πονάω! Καθόλου!» του φωνάζει ενθουσιασμένη, γελώντας σχεδόν 

δακρυσμένη, φοβερά ξαναμμένη, παθιασμένη να το χαρεί επιτέλους! 

Άνθισμα του Έρωτα, της Ομορφιάς, της Ζωής... 

Δυό νεανικά, λάγνα κορμιά, ρουφηγμένα ελεύθερα κι ανεμπόδιστα για την πρώτη – 

πρώτη φορά τους απ’ το στροβίλισμα του ερωτικού χορού τους, ξεσπώντας επιτέλους τη 

συσσωρευμένη, καταπιεσμένη ενέργειά τους, εκτινάζοντας τον έξαλλο οίστρο τους σ’ ένα 

θεαματικό πυροτέχνημα καθαρού Πάθους, Έρωτα, Ομορφιάς και Ποίησης. 

Αχ, αυτά τα μάτια... 

Ολάνοιχτα, αστραφτερά, γελαστά, ηλεκτρισμένα, ακτινοβολώντας ένα ολόλευκο 

φως, μιαν απέραντη ευγνωμοσύνη κι ικανοποίηση, τα μάτια μιας κοπέλλας που μόλις 

μυήθηκε στην ηδονική μυσταγωγία του έρωτα, ενός κοριτσιού που μόλις μεταμορφώθηκε 

σε γυναίκα, ενός μπουμπουκιού που άνθισε σε τριαντάφυλλο. Αυτά τα μάτια που τον 

έχουν σκλαβώσει, έχουν δέσει την καρδιά του με τη δική της, έχουν υποτάξει την ύπαρξή 

του στην ψυχή της, έτσι ώστε δεν μπορεί πια να υπάρξει χωρίς αυτή, δε θα μπορούσε 
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ποτέ να ζήσει χωρίς να την έχει στο πλευρό του. Έγιναν πλέον οριστικά και τελεσίδικα 

Ένα. 

Δυό νεαροί εραστές κάθονται πιασμένοι χέρι – χέρι, απολαμβάνοντας τους καφέδες 

τους σε μια κοντινή καφετέρια, περνώντας το τελευταίο μισάωρο που τους έχει μείνει 

πριν απ’ την ώρα της επιστροφής της, χαχανίζοντας και διασκεδάζοντας που κατάφεραν 

επιτέλους να νικήσουν το τελευταίο αξεπέραστο εμπόδιο, που ολοκλήρωσαν μ’ επιτυχία 

την πρώτη τους πλήρη σεξουαλική ένωση, που τσιμέντωσαν για πάντα την αγάπη τους, 

κοιτώντας ίσια προς το λαμπρό, φωτεινό μέλλον τους. 

«Ναί, τώρα τη βλέπω πια...» παρατηρεί ο Πέτρος, κοιτώντας κατευθείαν μέσ’ τα 

μάτια της Μαρίνας. 

«Τί;» 

«Δε θυμάσαι; Με ρωτάς απ’ την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε.» 

«Την Ομορφιά;» 

«Ναί! Νάτη! Βαθιά μέσ’ τα υπέροχα, λαμπερά μάτια σου...» 

Κυριακή 11 Μάρτη 1984 

Αυτός ο χειμώνας είναι η πιο ζωντανή, συναρπαστική, συγκλονιστική περίοδος 

ολόκληρης της ζωής μου. Χωρίς να μπορώ να καταλάβω πως ακριβώς έγινε, έχω βρεθεί 

ξαφνικά σκλαβωμένος, ρουφηγμένος μέσα σε μια τεράστια αισθησιακή, συναισθηματική 

δίνη, που με στροβιλίζει αλύπητα γύρω απ’ τη Μαρίνα. Στην αρχή, ήταν απλά η χαρά 

να βρίσκομαι στο πλάϊ της, να τη χαϊδεύω και να τη φιλάω, γαληνεύοντας μέσ’ την 

ηρεμία της, έτσι όπως μου ανταπέδιδε τα δικά της αισθήματα αγάπης και στοργής. Αλλά 

αυτή η “χαρά” μετουσιώθηκε σταδιακά και σιωπηρά σε κάτι πολύ μεγαλύτερο, 

δυνατότερο και βαθύτερο, που δυναμώνεται απ’ τη μοιραία έλξη που ασκούν πάνω μου 

τα μαγνητισμένα μάτια της. 

Και κυρίως, αφού κατάφερα και γεύτηκα τους καρπούς του συναρπαστικού έρωτά 

της, παγιδεύτηκα ακόμα περισσότερο στα αισθησιακά δίχτυα της. Όπως ήταν 

αναμενόμενο, μετά την πρώτη ολοκληρωμένη σεξουαλική εμπειρία μας στην Πάρνηθα, 

η μικρή έμαθε πολύ γρήγορα την τέχνη της ηδονιστικής απόλαυσης. Στις σπάνιες 

συνευρέσεις μας, απολαμβάνω επιτέλους ό,τι έψαχνα από πάντα. Έχω βρεί την ιδανική 

ερωμένη, με την οποία μπορώ να βυθίζομαι σε μια οργιαστική, αισθησιακή, σεξουαλική 

θύελλα, η οποία σφυροκοπάει τρομερά όλες τις αισθήσεις, το κορμί και το μυαλό μου. 

Κλείνω τα μάτια μου κι αφήνομαι ν’ απορροφηθώ τελείως μέσ’ το κορμί της Μαρίνας, 

ξεκομμένος απ’ την συναίσθηση του εαυτού μου, παραδίνοντας την ψυχή μου στη 
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στοργή και τη φροντίδα της. Και πάντοτε ανταποκρίνεται. Βουτάει μαζί μου σε μια 

νοερή δεξαμενή γεμάτη γλυκειά, υγρή σοκολάτα, κολυμπώντας, κάνοντας μακροβούτια, 

και χορευτικά στροβιλίσματα σ’ ένα εντυπωσιακό, φρενήρη ρυθμό, που μας ηλεκτρίζει 

και μας απογειώνει. 

Αχ, αυτές οι καυτές σεξουαλικές στιγμές μας, αν μπορούσαν μόνο να ‘ναι πιο 

συχνές! Αυτός ο χειμώνας είναι η πιο προκλητική περίοδος της ζωής μου. Απ’ τη μια, η 

καρδιά μου έχει εκραγεί σ’ ένα λαμπρό πυροτέχνημα έρωτα, λαχτάρας κι αισθησιακής 

ηδονής. Αλλά απ’ την άλλη, υποφέρω τις πιο αγωνιώδεις αναποδιές και περιορισμούς. 

Η σχέση μου με τη Μαρίνα έχει γίνει ένα βασανιστικό συνοθύλευμα από “όχι” κι 

“αδύνατον”. Πέρα απ’ τους περιοριστικούς γονείς της, η Μαρίνα με την Αλίκη είναι 

στην Τρίτη Λυκείου, κι ετοιμάζονται για τις Πανελλήνιες. Πνίγονται στα διαβάσματα 

και στα φροντιστήρια, μέχρι αργά κάθε βράδυ. 

Η μόνη διαθέσιμη ελεύθερη ώρα να βρεθούμε και να εκτονωθούμε, είναι ελάχιστες 

ώρες κάθε Σάββατο βράδυ, όταν στα κορίτσια επιτρέπεται να “βγούν για καφέ με τις 

φιλενάδες τους”, ενώ τους απαγορεύεται αυστηρά να μείνουν έξω μετά τις 11. Έτσι, μας 

μένει να προσπαθούμε ν’ απολαύσουμε τον έρωτά μας μόνο μια φορά τη βδομάδα, μόνον 

αν η Μαρίνα δεν έχει περίοδο, αν δεν είναι πάρα πολύ κουρασμένη ή στεναχωρημένη, 

αν καταφέρω να εξασφαλίσω κάποια βολική ερωτική φωλιά, αν, αν... Αφού πια 

παράτησα κι εγώ το δωμάτιό μου στο κοινόβιο που σαπίζει, πρέπει να δοκιμάζω κάθε 

πιθανή κι απίθανη κρυψώνα, η οποία θα μπορούσε να εξασφαλίσει κάποια στοιχειώδη 

άνεση για να χαρούμε τις λίγες ώρες που ‘χουμε στη διάθεσή μας. Έχουμε κάνει σεξ στ’ 

αμαξάκι της μάνας μου, στριμώχνοντας τα ψηλά κορμιά μας σ’ άβολες στάσεις, κι ακόμα 

έχουμε κάνει σεξ έξω στο ύπαιθρο, τις πιο γλυκές απ’ τις χειμωνιάτικες νύχτες, σ’ 

έρημες ακρογιαλιές, ή πίσω απ’ τους θάμνους στην Πάρνηθα, φορώντας τα παλτά μας 

για να προστατευτούμε απ’ το κρύο, το ‘χουμε κάνει και στο σπίτι του Στέφανου όταν 

έλειπαν οι γονείς του, μέχρι που αναγκάστηκα να ζητήσω απ’ τη μάνα μου στα ίσια να 

φύγει απ’ το σπίτι επίτηδες για λίγες ώρες, κι ευτυχώς η κυρά Χριστίνα μ’ άκουσε... 

Προσπαθούμε να βρούμε οποιοδήποτε μέρος για να κατασιγάσουμε την καυτή, άσβεστη 

λαχτάρα μας. 
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Ανάμεσα στις Σαββατιάτικες εξόδους μας, βλεπόμαστε μόνο για σύντομα 

δεκαπεντάλεπτα διαστήματα κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, όταν κατεβαίνω στον Πειραιά 

να τη συναντήσω όταν τελειώνει το φροντιστήριο. Αγκαλιαζόμαστε στο πίσω κάθισμα, 

στ’ αμαξάκι της μάνας μου, στα σκοτεινά στενάκια, χανόμαστε σε μια θύελλα φιλιών 

και χαδιών, αλλά δεν έχουμε ούτε το χρόνο, ούτε το θάρρος να δοκιμάσουμε να κάνουμε 

κανονικό σεξ εκεί, στη μέση της πόλης. Όταν περνούν τα δεκαπέντε λεπτά της ερωτικής 

διέγερσης, πρέπει να κάνω ένα όσο πιο γρήγορο ράλυ γίνεται, μέσ’ την κίνηση, για να 

την φτάσω στο σπίτι της έγκαιρα, προτού αρχίσουν ν’ ανησυχούν οι γονείς της για την 

αργοπορία της. 

Αυτές οι ταλαιπωρίες αρχίζουν σιγά – σιγά να δηλητηριάζουν τη σχέση τους. Ο 

Πέτρος, ο οποίος στο τελευταίο έτος στη σχολή του είναι πια συνηθισμένος σε μιαν 

ελεύθερη κι άνετη ζωή, σα νεαρός ενήλικας, δεν ανέχεται αυτούς τους “απίστευτους 

περιορισμούς” στη ζωή της Μαρίνας, ειδικά δε αυτούς που της βάζουν οι γονείς της. 

Αρχίζει να την πιέζει να επαναστατήσει ενάντιά τους, και να παλέψει για την ελευθερία 

της. Η Μαρίνα αρνείται. Δεν μπορεί να υπομείνει μια τέτοια αναστάτωση μέσ’ την περίοδο 

του πιο έντονου διαβάσματος για τις εξετάσεις της. Παρακαλεί τον Πέτρο να κάνει 

υπομονή, να περιμένει μέχρι τις εξετάσεις. Δυστυχώς, ο Πέτρος δεν την ακούει. Συνεχίζει 

να την ενοχλεί, απαιτώντας μιαν άμεση λύση. Κάθε φορά που ‘ναι αναγκασμένος να την 

οδηγήσει βιαστικά στο σπίτι της “στην ώρα της”, γκρινιάζει κι ανάβει καβγάδες με τη 

Μαρίνα οι οποίοι, σιγά – σιγά, υποσκάπτουν τον έρωτά τους. Η Μαρίνα αντιδρά στην 

πίεσή του, αντιπαλεύοντάς τον σθεναρά. Σε μερικές περιπτώσεις, οι δυνατοί καβγάδες 

τους καταστρέφουν ακόμα και την όρεξη της Μαρίνας για σεξ, στις σπάνιες εξόδους τους, 

οδηγώντας τον Πέτρο στην απόγνωση. 

Παραδόξως, όλες αυτές οι αντιξοότητες, αντί να υποθάλψουν τα αισθήματα του 

Πέτρου και τη διάθεσή του να συνεχίσει αυτή τη βασανιστική σχέση, αντίθετα ενισχύουν 

την εξάρτησή του από πάνω της. Όλοι αυτοί οι περιορισμοί κι οι αρνήσεις τον 

τρελλαίνουν, κι αυξάνουν το πείσμα του να την κατακτήσει ολοκληρωτικά, να πετύχει “το 

δικό του” μ’ οποιοδήποτε τρόπο. Το άγχος του κι η μη ελεγχόμενη πια λαχτάρα του να 

βρίσκεται όσο γίνεται περισσότερο δίπλα της και να χαίρεται τον έρωτά της, σταδιακά 

γιγαντώνονται μέσα του σ’ ανυπόφορα επίπεδα, με κάθε εμπόδιο που συναντά. Ευτυχώς, 

το ίδιο γιγάντωμα συμβαίνει και στη Μαρίνα. Όταν επιτέλους καταφέρνουν να βρεθούν, 

στις σπάνιες περιπτώσεις που ‘ναι ελεύθεροι να χαρούν το σεξ, κι οι δυό τους 

ξεθυμαίνουν την καταπιεσμένη επιθυμία και λαχτάρα τους σε ένα εκστατικό όργιο 

ερωτικών συναισθημάτων κι αισθησιακής κορύφωσης, δένοντάς τους ακόμα περισσότερο. 
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Το τελικό αποτέλεσμα είναι πως έχω σκλαβωθεί ολοκληρωτικά στη Μαρίνα, από 

κάθε άποψη. Δεν μπορώ πια να φανταστώ τον εαυτό μου χωρίς αυτήν. Έχει γίνει το 

μόνιμο πάθος μου, μέρα και νύχτα. Χαίρομαι ν’ αναφέρω γελώντας στο Στέφανο, όταν  

κουβεντιάζουμε κάθε τόσο γι αυτή την υπόθεση, πως έχω πια αληθινά ερωτευτεί, κι 

επιτέλους κατάφερα να γευτώ τη γλυκόπικρη αίσθηση αυτής της συνταρακτικής 

κατάστασης. 

Απ’ τη δική του πλευρά, ο Στέφανος είναι πολύ πιο χαλαρός στη σχέση του με την 

Αλίκη. Ασφαλώς αντιμετωπίζει τους ίδιους περιορισμούς με τον Πέτρο, αλλά ο Στέφανος 

δεν σκάει και πολύ. Ολοφάνερα, η σχέση του με την Αλίκη είναι πολύ λιγότερο 

φορτισμένη συναισθηματικά, απ’ τον παθιασμένο έρωτα του Πέτρου για τη Μαρίνα. 

Σάββατο 16 Ιούνη 1984 

Η ωραιότερη, η πιο ευτυχισμένη μέρα στη ζωή του Πέτρου, τον βρίσκει να ετοιμάζει 

ανυπόμονος το σάκκο του για το πολυαναμενόμενο ταξίδι στον παράδεισο. Περνάει το 

πρωϊνό γεμάτος προσμονή, μετρώντας τις ώρες λεπτό το λεπτό, τακτοποιώντας τα 

πράγματά του. Προς το μεσημεράκι, αρπάζει το σάκκο και φεύγει τρέχοντας. Η μάνα του 

του κάνει τη χάρη να τον πετάξει ως τ’ αεροδρόμιο με τ’ αμαξάκι της. 

Το παλιό και στενάχωρο αεροδρόμιο του Ελληνικού είναι πήχτρα στους ταξιδιώτες 

αυτό το Σαββατοκύριακο, στην αρχή της τουριστικής σαιζόν. Εκατοντάδες Έλληνες 

εκδρομείς και ξένοι τουρίστες έχουν κατακλύσει τον μικρό χώρο αναχωρήσεων, κάνοντας 

μεγάλες ουρές μπροστά απ’ τα γκισέ. Αν κι ο Πέτρος φτάνει στ’ αεροδρόμιο δυό γεμάτες 

ώρες πριν απ’ την καθορισμένη ώρα αναχώρησης, οι ουρές είναι τόσο μεγάλες, που 

καταφέρνει να κάνει τσεκ-ιν ακριβώς την ώρα που τα μεγάφωνα αναγγέλουν την 

αναχώρηση της πτήσης του. Τρέχει προς την πύλη, κι επιβιβάζεται στο λεωφορείο για τ’ 

αεροσκάφος. 

Το μικρό Μπόϊνγκ 737 της Ολυμπιακής γεμίζει γρήγορα, και κατευθύνεται στο 

διάδρομο στην ώρα του, στις 3 το μεσημέρι. Όπως πάντα, ο Πέτρος έχει μια θέση δίπλα 

στο παράθυρο. Δίπλα του, κάθεται ένας κακομοίρης φαντάρος, που επιστρέφει στη 

μονάδα του μετά από μια σύντομη αδειούλα στην Αθήνα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη 

αντίθεση σ’ αυτό τ’ αεροπλάνο απ’ τις εκφράσεις στα πρόσωπα αυτών των δύο 

συνταξιδιωτών. Απ’ τη μια μεριά, ο κατσουφιασμένος φαντάρος, ο οποίος μόλις τέλειωσε 

τη σύντομη ανάπαυλα στο σπίτι του, στην αγκαλιά των δικών του, καταρριέται την ώρα 

και τη στιγμή που ανέβηκε σ’ αυτό τ’ αεροσκάφος, που τον επιστρέφει στη μιζέρια του 

στρατοπέδου και στις ατέλειωτες σκοπιές κι αγγαρείες. Απ’ την άλλη μεριά, ο τυχερός 

Πέτρος, ο οποίος λαχταρούσε πότε επιτέλους θα ‘ρθει αυτή η πολυπόθητη μέρα, για να 

πάρει τ’ αεροπλάνο που τον πετάει προς τον ονειρικό προορισμό του. 
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Καθώς το μικρό Μπόϊνγκ σκίζει τον καταγάλανο ουρανό, ο Πέτρος θαυμάζει το 

Αιγαίο που στραφτοβολά κάτω απ’ το δυνατό ήλιο, έξω απ’ το παράθυρό του, και 

προσπαθεί να μαντέψει το περίγραμμα του προσώπου της στους ρυτιδισμούς των 

κυμάτων, αναπολώντας όλα όσα έγιναν τους περασμένους δυό μήνες, κι όσα τον 

περιμένουν... 

Οι βασανιστικοί μήνες περνούσαν ατέλειωτοι ταλαιπωρώντας, και ταυτόχρονα 

συνεπαίρνοντας, τον Πέτρο και τη μονομανία του, τη Μαρίνα. Καθώς πλησίαζε ο καιρός 

των εξετάσεων, οι περιορισμοί έγιναν ακόμα πιο σκληροί. Εντούτοις, απ’ τα τέλη του 

Μάρτη και μετά, ο Πέτρος κατάλαβε επιτέλους πως πρέπει ν’ αφήσει την αγαπημένη του 

ήσυχη ν’ αφιερωθεί στο διάβασμά της, αυτή την κρισιμότατη περίοδο της προετοιμασίας 

της. Ο,τιδήποτε άλλο, ήταν δευτερεύουσας σημασίας στη ζωή της γι αυτό το διάστημα. 

Τις τελευταίες βδομάδες πριν τις εξετάσεις (οι οποίες έγιναν στις αρχές του Ιούνη), 

κατάφερε να τη δεί στα πεταχτά μόνον μια – δυό φορές όλες κι όλες. Η μόνη επαφή του 

μαζί της ήταν απ’ το τηλέφωνο, όταν προσπαθούσε να της δώσει κουράγιο κι υποστήριξη, 

όποτε η Μαρίνα αποφάσιζε να κάνει ένα σύντομο διάλειμμα στ’ ατέλειωτο διάβασμα. Ο 

Πέτρος κατανοούσε και συμμορφωνόταν μ’ ευχαρίστηση, θέλοντας φυσικά να κάνει το 

παν για να τη βοηθήσει να πετύχει. Στη διάρκεια των εξετάσεων, όπως και πέρσυ, ο 

Πέτρος κι ο Στέφανος περίμεναν μ’ αγωνία τις κοπέλλες έξω απ’ το εξεταστικό κέντρο. 

Ευτυχώς, και τα δυό κορίτσια τα πήγαν αρκετά καλά. Είναι συγκρατημένα αισιόδοξες, 

προσμένοντας ένα θετικό αποτέλεσμα, μια θέση σε κάποια καλή σχολή. 

Κι έτσι, πριν από δυό βδομάδες περίπου, οι εξετάσεις τέλειωσαν, κι η Μαρίνα 

ελευθερώθηκε! Το ζευγαράκι άρχισαν να συναντιώνται γι απανωτές, παθιασμένες 

σεξουαλικές συνευρέσεις, για ν’ απελευθερώσουν επιτέλους τη συσσωρευμένη κάψα τους 

όλους τους προηγούμενους βασανιστικούς μήνες, και μετά η Μαρίνα είχε μιαν έμπνευση: 

Στο ισόγειο του πατρικού της στον Κορυδαλλό, οι γονείς της νοικιάζουν ένα διαμέρισμα σ’ 

ένα ζευγάρι νέους αρχιτέκτονες, που κατάγονται απ’ τη Λέσβο. Έχουν γίνει φίλοι με τη 

Μαρίνα, η οποία τους έχει μιλήσει για τον Πέτρο, φυσικά κρυφά απ’ τους γονείς της. 

Κανόνισαν λοιπόν να στήσουν μια μικρή συνωμοσιούλα. Προσκάλεσαν επίσημα τη Μαρίνα 

να περάσει μόνη της λίγες μέρες διακοπές μαζί τους, στο εξοχικό τους στο νησί. Οι γονείς 

της δέχτηκαν πρόθυμα. Φυσικά, στα κρυφά, η Μαρίνα κάλεσε και τον Πέτρο να την 

ακολουθήσει. 

Πράγματι, η Μαρίνα πήγε στη Λέσβο με το πλοίο την περασμένη Δευτέρα, και 

πέρασε όλη τη βδομάδα με τους αρχιτέκτονες στο Πλωμάρι, μιλώντας με τον Πέτρο 

καθημερινά στο τηλέφωνο. Ο Πέτρος έπρεπε να παραμείνει λίγο ακόμα στην Αθήνα λόγω 

της εξεταστικής, μετρώντας τις μέρες, τις ώρες και τα λεπτά ένα προς ένα, μέχρι να 

φτάσει η πολυπόθητη στιγμή να ξαναπέσει στην αγκαλιά της αγαπημένης του. 

Σκίζουμε τον αέρα πετώντας, βιαστικά και χαρωπά, προς τη Μυτιλήνη, προς την 

αγάπη μου που θα πρέπει ήδη να ‘χει φύγει απ’ το Πλωμάρι και να με περιμένει στ’ 
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αεροδρόμιο. Έχουμε προγραμματίσει να περάσουμε μιαν ολόκληρη βδομάδα μόνοι μας, 

ολομόναχοι στ’ όμορφο νησί, μια απίστευτη ευλογία, ύστερα απ’ όσα τραβήξαμε το 

χειμώνα. 

Ο πιλότος κάνει μιαν απίστευτη, ακροβατική μανούβρα, και προσγειώνει μ’ 

ασφάλεια τ’ αεροπλάνο σ’ ένα μικροσκοπικό διάδρομο, δίπλα στη θάλασσα, στ’ 

απομονωμένο επαρχιώτικο αεροδρόμιο της Μυτιλήνης. Η αγαπούλα μου με περιμένει 

στη μοναδική αίθουσα, που είναι ταυτόχρονα και αφίξεων και αναχωρήσεων. 

Πανύψηλη, πανέμορφη, κατάμαυρη απ’ τα μπάνια, μ’ ένα υπέροχο κόκκινο φόρεμα της 

φωτιάς ριγμένο πάνω στο μαυρισμένο κορμί της, είναι μια οπτασία, αλλά είναι κάπως 

ψυχρή κι απόμακρη. Με φιλάει καλωσορίζοντάς με τυπικά, αλλά τη νιώθω πως είναι 

κρατημένη στ’ αγκάλιασμά της. Αχ, μου κάνει πολύ άσχημη εντύπωση έτσι όπως είναι 

απόμακρη, αλλά δεν λέω τίποτα, για να μην ξεκινήσει στραβά η εκδρομή μας. Το 

καταπίνω... 

Παίρνουμε το λεωφορείο της Ολυμπιακής για την πόλη, και περπατάμε ως το 

σταθμό των ΚΤΕΛ. «Ο αρχιτέκτονας με συμβούλεψε να πάμε στο Μόλυβο. Μου ‘πε 

πως είναι τ’ ωραιότερο μέρος στο νησί» προτείνει η Μαρίνα, και βέβαια δεν έχω λόγο ν’ 

αρνηθώ ή να προτείνω κάτι άλλο. 

Το λεωφορείο για το Μόλυβο φεύγει στις πεντέμιση. Είναι γεμάτο, και 

καταφέρνουμε να εξασφαλίσουμε μόνο μια θέση. Καθόμαστε εναλλάξ, πότε παίρνω τη 

Μαρίνα στα πόδια μου, και πότε με παίρνει εκείνη στα δικά της. Ζώ μέσ’ την ευτυχία 

μου. Περνάμε τους πανέμορφους ελαιώνες μέσ’ την εξοχή, στο δειλινό, και την έχω 

επιτέλους στην αγκαλιά μου, ολόδικιά μου. Τη χαϊδεύω και τη φιλάω απαλά στα 

υπέροχα μαλλιά της, μυρίζοντας την ηλιοκαμμένη σάρκα της. Η όμορφη διαδρομή μέσ’ 

το καταπράσινο νησί, κι η αγάπη, φτιάχνει και το δικό της κέφι. Ξαναζεσταίνεται, κι 

αρχίζει ν’ ανταποκρίνεται στα χάδια μου με γλύκα. Οι επιβάτες από γύρω μας κοιτούν 

ζηλόφθονα. Τι ωραία που ‘ναι να χαιρόμαστε τη ζήλεια του κόσμου... 

Η Λέσβος τελικά είναι μεγάλο νησί. Η όμορφη διαδρομή κρατάει ένα ολόκληρο 

δίωρο. Όταν φτάνουν κουρασμένοι, έχει αρχίσει να σουρουπώνει για τα καλά. Απέξω απ’ 

το λεωφορείο, περιμένει ένα κορίτσι. «Μήπως θέλετε δωμάτιο;» τους ρωτάει. «Αμέ!» 

Το κορίτσι αρχίζει να τους ανεβάζει στις ανηφόρες και στα σοκάκια. Κουβαλούν 

ξεθεωμένοι τα βαριά σακκίδιά τους, κι όλο ανεβαίνουν σκαλιά και σοκάκια αγκομαχώντας. 
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Επιτέλους, φτάνουν στην πανσιόν. Είναι ένα ήρεμο σπίτι σ’ ένα ήσυχο δρομάκι. 

Διαλέγουν ένα συμπαθέστατο, καθαρό δωμάτιο, με τρία κρεβάτια κι ένα ωραίο, ξύλινο 

ταβάνι. Ξεφορτώνουν, κάνουν ένα γρήγορο ντούς, και τακτοποιούνται. 

Κοιτάζονται στα μάτια, μ’ αυτό το βαθύ βλέμμα της αγάπης τους, αγκαλιάζονται 

ζεστά, και ξεκινούν τις όμορφες διακοπές τους. Έχει νυχτώσει πια, όταν βγαίνουν για 

φαγητό. Ο Μόλυβος έχει ένα κάστρο, που κάθε Σαββατόβραδο φωτίζεται μ’ ένα υπέροχο, 

πορτοκαλοκίτρινο φώς, κι από μακριά είναι μια φανταστική φιγούρα στο σκοτάδι, σαν 

καρτ – ποστάλ. Τους εντυπωσιάζει. Τρώνε σε μια συμπαθητική, γραφική ταβέρνα, πίνουν 

τα ούζα τους με χταποδάκι και φτιάχουν ένα υπέροχο κεφάλι, και μετά, παρ’ όλη την 

κούραση, αποφασίζουν να κινήσουν για το κάστρο, ανεβαίνοντας μέσα απ’ τα σοκάκια. 

Φτάνουμε επάνω ψόφιοι απ’ την ανηφόρα, αλλά αξίζει! Είναι πανέμορφα, 

καταπληκτικά. Κίτρινοι κι απαλοί ρόζ προβολείς φωτίζουν απ’ έξω κι από μέσα τα 

τείχη και τις πολεμίστρες, πολύ προσεγμένα, δημιουργώντας φανταστικές 

φωτοσκιάσεις, σαν έργο του Ξενάκη. Αλλόκοτοι ήχοι της νύχτας, σκυλιά, γρύλλοι, 

νυχτοπούλια, δημιουργούν μιαν αισθησιακή ατμόσφαιρα, τρομερά μυστηριακή. Μέσα, 

είναι ακόμα πιο όμορφα. Κουκουβάγιες και νυχτοπούλια φτερουγίζουν κρώζοντας 

τριγύρω, με πιάνει το αισθησιακό μου ντελίριο κι αρχίζω να τρέχω και να χοροπηδάω. 

Σκαρφαλώνουμε στους πύργους και στα τείχη, είναι μαγευτικά, υπέροχα! 

Είναι ένα σημείο, ψηλά πάνω σ’ ένα πυργίσκο, που φυσάει απαλά, και φέρνει ο 

δροσερός αέρας της νύχτας ήχους από κουδούνια προβάτων από μια μακρινή στάνη, 

συνέχεια, χωρίς διακοπή, σαν να βλέπουμε ζωντανή ταινία με φαντάσματα. 

Εκεί, πάνω στον πυργίσκο της μεγάλης Αγάπης μας, γαληνεύω, ξαπλώνω στα 

πόδια της Μαρίνας μου, διώχνω μακριά όλες τις σκέψεις μου, κι αφήνω και τις πέντε 

αισθήσεις μου ελεύθερες ν’ απολαύσουν την απόλυτη Τελειότητα της Ερωτικής 

Ομορφιάς της Μεγάλης Ζωής.  

Κοιτάω εκστατικός το περίγραμμα απ’ τις πολεμίστρες, ζωγραφισμένο στο μαύρο 

σκοτάδι, καθώς φωτίζονται απ’ έξω, τις κρυφές γωνιές με τα φωτισμένα θολωτά με τ’ 

απαλά κίτρινα, πορτοκαλιά και ρόζ χρώματα, και το καταπληκτικότερο θέαμα απ’ όλα, 

την Ομορφιά του προσώπου της Αγάπης μου, γαληνεμένο σ’ αυτό τον απίστευτο 

παράδεισο, και παραδομένο στην ίδια εκστατική απόλαυση. 
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Η απόλυτη, αγνή μουσική της νύχτας στην εξοχή, παίζει στ’ αφτιά μου ήχους 

εξωτικούς, αισθησιακούς, νανουριστικούς κι ηρεμιστικούς από νυχτοπούλια, γρύλλους 

και τριζόνια, μαζί με τ’ ασταμάτητα κουδουνίσματα της στάνης. 

Ο πεντακάθαρος αέρας μυρίζει ευωδιά της θάλασσας και του ελαιώνα, θυμάρι κι 

αγριολούλουδα, ανάμεικτα με τη φρεσκάδα της ηλιοκαμμένης σάρκας της, και τ’ απαλό 

άρωμα της κολώνιας της. 

Έχω στην αγκαλιά μου τον απόλυτο Έρωτά μου, στο πρώτο ολόδικό μας βράδυ, 

χαϊδεύω και σφίγγω το λαχταριστό κορμί της, κι εκείνη μου χαϊδεύει απαλά τα μαλλιά. 

Και κάθε τόσο, δαγκώνω και βυζαίνω τη σφιχτοδεμένη σάρκα της, και την κάνω 

να βογγάει απ’ την έξαψη, σφραγίζω τα χείλια της με παθιασμένα φιλιά, και πίνω το 

γλυκό νέκταρ της. 

Εκείνος ο πυργίσκος, εκείνου του παλιού κάστρου, αυτό το πρώτο ολόδικό μας 

βράδυ στο Μόλυβο, γίνεται το απόλυτο σημείο αναφοράς κι ορισμού της αισθαντικής κι 

αισθησιακής Τελειότητας. 

Όταν επιστρέφουμε εκστασιασμένοι στο δωμάτιό μας, ολοκληρώνουμε τη βραδιά μ’ 

ένα παθιασμένο έρωτα, κάτω απ’ το ξύλινο ταβάνι. Ενώνουμε δυό κρεβάτια, και για 

πρώτη φορά κοιμόμαστε μαζί, αγκαλιασμένοι και τρισευτυχισμένοι. Αγκαλιά με το 

κορμάκι του μεγάλου έρωτά μου, έτσι όπως έχει γαληνέψει κι έχει παραδοθεί στα όνειρά 

της, νιώθω την απόλυτη ευτυχία. Είναι η πρώτη νύχτα στη ζωή μου που εύχομαι να 

μην ξαναξυπνήσω, δεν χρειάζεται πια να ξαναξυπνήσω. Αρκεί ως εδώ... 

Ή, τέλος πάντων, αρκεί που την έζησα αυτή τη νύχτα, στ’ αλήθεια κι όχι μόνο στα 

όνειρά μου. Μου αρκεί για να ‘χω να τη θυμάμαι και να χαίρομαι, να γεμίζω, όταν θα 

κοντοζυγώσει κείνη η αληθινή ώρα... 

Είναι αυτά τα μέρη που μέσα τους η Ελλάδα αστράφτει με μιαν αξεπέραστη 

ομορφιά. Ο Μόλυβος και το φωτισμένο κάστρο του, η Πάτμος, η Σαντορίνη, ο 

Μυστράς... Μέρη που οι λέξεις δεν επαρκούν για να τα περιγράψουν, που απλώνουν 

και τεντώνουν τις αισθήσεις σου, μέρη που γεμίζουν ολόκληρο το είναι σου, που σε 

κάνουν να χαίρεσαι που υπάρχεις και μπορείς να τ’ απολαμβάνεις, απλά και μόνο 

επειδή υπάρχουν, και βρίσκεσαι εκεί, μέσα τους. Μέρη που μίλησαν στους ποιητές και 
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στους συνθέτες, και γέμισε ο τόπος ήχους και χρώματα. Μέρη που ακυρώνουν τη 

μιζέρια και την ασχήμια της Αθήνας και, κάτω απ’ αυτό τον ήλιο που τα ευλογεί, σε 

κάνουν να μπορείς να δηλώσεις με σιγουριά πως ναί, αυτή η χώρα είναι Όμορφη και 

μπορείς να περηφανεύεσαι που γεννήθηκες Έλληνας. 

**** (την επόμενη μέρα) **** 

Ένα ξύπνημα μετά από μια τέτοια νύχτα, δεν μπορεί να περιγραφεί με λέξεις. 

Ξυπνάω ευτυχισμένος μέσ’ το καταπληκτικό όνειρό μου. Όταν ανοίγω τα μάτια μου, 

στο φώς της καινούργιας μέρας που τρυπώνει απ’ τις γρίλλιες, εκείνη είναι ακόμα εκεί. 

Κοιμάται γυμνή, κολλημένη πάνω μου, ανασαίνοντας απαλά. Αργοξυπνάει χουζούρικα, 

είναι πανέμορφη όταν ξυπνάει μέσ’ τη μουργέλα της. Πέφτω πάνω της γελώντας, και 

χαιρόμαστε άλλον έναν υπέροχο έρωτα. 

Βγαίνουν μια βόλτα στο χωριό. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Όλα τα σπίτια είναι 

χτισμένα με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, είναι πέτρινα με κεραμμύδια και 

παραθυρόφυλλα σε πολύ γουστόζικα και ταιριαστά, ζεστά, γήϊνα χρώματα, πεντακάθαρα, 

με σοκάκια μικρά παντού, που όλο ανηφορίζουν και κατηφορίζουν, χτισμένο στην πλαγιά 

ενός λόφου μέχρι κάτω τη θάλασσα, αμφιθεατρικά, κι από παντού έχεις υπέροχη θέα στ’ 

αστραφτερό Αιγαίο που λάμπει καταγάλανο. Στην κορυφή του λόφου δεσπόζει το κάστρο, 

που τη μέρα δεν φαίνεται και τόσο όμορφο. Ολόκληρη η πόλη σου δίνει μιαν αίσθηση 

ζεστασιάς και πληρότητας. Όλα είναι παλιά, ή σε παλιό στύλ, αλλά φρεσκοβαμμένα και 

περιποιημένα, σαν καινούργια. Νιώθεις σαν να ζείς ατόφια στη δεκαετία του 50. 

Κατηφορίζουν ως το ήσυχο λιμανάκι, με τις ψαρόβαρκες και τις ταβέρνες. Είναι μια 

ζεστή γωνιά, απ’ όπου μπορείς να ηρεμήσεις και ν’ απολαύσεις την θέα της πολίχνης που 

σκαρφαλώνει αμφιθεατρικά στο λόφο, με τις κεραμμυδένιες στέγες της και τα ζεστά, 

πέτρινα χρώματά της. Παραδίπλα είναι μια παραλία με μεγάλα βότσαλα. Δοκιμάζουν να 

κολυμπήσουν, αλλά δεν είναι πολύ ωραία. Βαλαντώνουν απ’ τη ζέστη, ψιλομαλλώνουν 

για κάτι ασημαντότητες, ξαναθυμώνται τις ασυμφωνίες τους για τα πολιτικά, και τέτοιες 

βλακείες. Τρώνε σε μιαν ήσυχη ταβερνούλα πάνω στο ντόκο του μικρού λιμανιού, δίπλα 

στις ψαρόβαρκες, και γαληνεύουν. Μέσ’ το ντάλα μεσημέρι, παίρνουν κούτσα – κούτσα 

τον ανήφορο προς το δωμάτιό τους. Η ανηφόρα κι η ζέστη είναι πολλή, και μεγάλη. 

Σέρνονται ως το δωμάτιο ψόφιοι, και χώνονται κάτω απ’ το ντούς για να δροσιστούν και 

να πέσουν για ύπνο, ζαλισμένοι σαν τα κοτόπουλα. 

Με το ηλιοβασίλεμα, ανεβαίνουν πάλι στο κάστρο και βγάζουν ένα σωρό υπέροχες 

φωτογραφίες, καθώς ο ήλιος γέρνει ανάμεσα στις πολεμίστρες και βουτάει πέρα μακριά, 

στο καθαρό πέλαγος. Απ’ τη μια μεριά είναι τ’ απέραντο γαλανό Αιγαίο, απ’ την άλλη ο 

πανέμορφος, ασημοπράσινος ελαιώνας, και στη μέση το ζεστό βυσινί χρώμα απ’ τις 
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κεραμμοσκεπές και τα πέτρινα σοκάκια. Όμως ο Πέτρος την τρέχει πολύ τη Μαρίνα, από 

πολεμίστρα σε πολεμίστρα κι από πυργίσκο σε πυργίσκο, κι εκείνη δεν έχει κέφι. Η φάτσα 

της στις φωτογραφίες είναι βαριεστημένη και κουρασμένη. Μετά τη χθεσινοβραδινή 

εμπειρία στο κάστρο, ο Πέτρος εξακολουθεί να ‘ναι εκστασιασμένος, αλλά η Μαρίνα 

ξανάγινε κάπως ψυχρή κι απόμακρη. Ο Πέτρος δεν δίνει σημασία. 

Όταν πια πέφτει ο ήλιος, κατεβαίνουν πίσω στο χωριό. Κάνουν άλλη μια βόλτα στα 

γραφικά σοκάκια, νοικιάζουν ένα αμάξι για να γυρίσουν λίγο το νησί, και τρώνε σε μια 

πολύ πιο γραφική και φτηνή ταβέρνα, πάνω σε μια ταράτσα, με καταπληκτική θέα στο 

νυχτερινό πέλαγος. Έχει μια συμπαθητική και ζεστή ατμόσφαιρα. Ο σκοτεινός, 

κατάμαυρος ουρανός της εξοχής, τους αγκαλιάζει γλυκά κι οικεία με τη δροσούλα της 

νύχτας. Πίνουν το γλυκό κόκκινο κρασάκι τους, απολαμβάνοντας τ’ ωραίο φαγητό, και 

χαίρονται την παρέα και την αγάπη τους. Για τη Μαρίνα, αυτή είναι η πρώτη εκδρομή της 

ζωής της που κάνει μακριά απ’ τους γονείς της, παρέα με τ’ αγόρι της, σα μεγάλη κι 

ώριμη γυναίκα, και για τον Πέτρο, είναι η πρώτη εκδρομή της ζωής του που κάνει παρέα 

με τον αληθινό έρωτά του. Επιστρέφουν στο δωμάτιό τους αγαπημένοι, μέσ’ τη μαγεία 

της νύχτας, με το φεγγάρι που φωτίζει τον ελαιώνα, και πέφτουν για έρωτα κι ύπνο. 

**** (την επόμενη μέρα) **** 

Ο Πέτρος δοκιμάζει να ξυπνήσει τη Μαρίνα απ’ τις 8 το πρωΐ, κι ώσπου να την πείσει 

να σηκωθεί, δεινοπαθεί. Είναι υπναρού κι υπέροχα όμορφη έτσι, όταν δεν ξυπνάει με 

τίποτα. Χριστέ μου, σε πόση ομορφιά βρέθηκα! χαίρεται με την ψυχή του. 

Παίρνουν ό,τι απαραίτητα έχουν ετοιμάσει, και στις 9, όπως είχαν πεί, βρίσκονται 

έξω απ’ το μαγαζί, για να πάρουν τ’ αμαξάκι που νοίκιασαν. Είναι ένα κόκκινο Φιέστα. Ο 

μαγαζάτορας βάζει πρώτα το νεαρό Πέτρο να τ’ οδηγήσει, για να κρίνει αν οδηγεί καλά, 

και για να του το δείξει. Ο Πέτρος περνάει ικανοποιητικά τη δοκιμή, βάζει και τη Μαρίνα 

μέσα, κι οι τρείς τους πηγαίνουν μέχρι την Πέτρα, όπου αφήνουν το μαγαζάτορα. 

Κάθονται να πιούν ένα καφέ για να καλοξυπνήσουν, και συνεχίζουν την εκδρομή τους 

προς την Καλλονή, και δεξιά για Σύγγρι – Ερεσσό. 

Το τοπίο αλλάζει δραστικά. Τα πευκοδάση που γέμιζαν τα βουνά και τους 

απέραντους ελαιώνες στους κάμπους, διαδέχεται μια ξεραΐλα σε στύλ φαρ – ουέστ. 

Παντού, βράχια και ξεραμμένοι θάμνοι. Ο Πέτρος πηγαίνει προσεκτικά τ’ αμάξι, αλλά όλο 

και το νιώθει δικό του και ξεθαρρεύει. Βάζουν τις κασσετούλες τους και κάνουν κέφι, 

καθώς καταπίνουν τις στροφές στον ήσυχο, επαρχιακό δρόμο, στην όμορφη εκδρομούλα 

τους. Η πιο δυσάρεστη φάση, είναι όταν απ’ τ’ ανοιχτά παράθυρα μπαίνει καμμιά σφίγγα 

που, απ’ την κατασκευή του αμαξιού και τη θέση των τζαμιών, είναι αδύνατο να βγεί. 

Πρέπει να σταματήσουν και να τη σκοτώσουν, επειδή η Μαρίνα τις φοβάται. 

Ύστερα από δρόμο και δρομάκι, μέσ’ απ’ τα ξεροβούνια, φτάνουν επιτέλους στην 

Ερεσσό και στη Σκάλα Ερεσσού. Τους υποδέχεται μια απέραντη, καταπληκτική παραλία 

βραζιλιάνικου επιπέδου, με χιλιόμετρα υπέροχης, κάτασπρης αμμουδιάς με ψιλή, 
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πασπαλιστή άμμο. Το καταγάλανο Αιγαίο κάνει μια φοβερή χρωματική αντίθεση με την 

κάτασπρη αμμουδιά, σ’ ένα υπέροχο σύνολο. Περπατούν μέχρι πέρα, μακριά απ’ το 

χωριό, για να επικοινωνήσουν αμόλυντα κι ανενόχλητα με τη φύση. Γδύνονται τελείως, 

όπως κι όλοι οι λιγοστοί τουρίστες γύρω τους, και πέφτουν στο νερό ν’ απολαύσουν τη 

δροσιά και τη μαγεία του. Απλώνουν τα κουρασμένα κορμιά τους πάνω στην αφράτη 

άμμο, κι αφήνουν το μυαλό τους να χαθεί στ’ απέραντο γαλάζιο. Βγάζουν κάτι πολύ 

δυνατές φωτογραφίες, εκεί στην άμμο και στις καλαμιές. 

Το μεσημεράκι, επιστρέφουν στη Σκάλα και τρώνε σ’ ένα γραφικό κεντράκι, δίπλα 

στη θάλασσα. Ξαναπαίρνουν το δρόμο για το Σύγγρι. “Τ’ απολιθωμένα” είναι σ’ ένα 

νησάκι, απέναντι απ’ το χωριό. Το καϊκάκι που εξυπηρετεί τους τουρίστες κάνει τη 

διαδρομή μόνο για χάρη τους, κι ο βαρκάρης έχει την καλωσύνη να περπατήσει μαζί τους 

μέσ’ την αφόρητη ζέστη στο ντάλα μεσημέρι, στα κατσάβραχα, για να τους δείξει τ’ 

απολιθωμένα. Χαζεύουν λίγο, φωτογραφίζουν, κι επιστρέφουν ψόφιοι με το καΐκι. 

Ξεκουράζονται λίγο στο καφενείο του χωριού, και κινούν για πίσω. 

Σε μια στιγμή, έτσι όπως οδηγώ χαρούμενος στις στροφές απολαμβάνοντας τη 

βόλτα και τη μουσικούλα, «σταμάτα λίγο...» με παρακαλάει η Μαρίνα. Σταματάω στην 

άκρη του δρόμου, παραξενεμένος. Εκείνη γυρνάει, με κοιτάει βαθιά μέσ’ τα μάτια, «σ’ 

ευχαριστώ πολύ για όλο αυτό!» μου λέει, και χύνεται στην αγκαλιά μου ενθουσιασμένη, 

ευχαριστημένη απ’ την εκδρομή και την καλοπέραση. 

«Σ’ αγαπώ! Σε λατρεύω!» της λέω και χάνομαι μέσ’ τη φιλιοθύελλά της. «Κι εγώ 

σ’ αγαπώ...» μ’ απαντάει. Ξαναπιάνω το τιμόνι ευχαριστημένος, πλήρης, 

τρισευτυχισμένος ως τον ουρανό! 

Πίσω στο Μόλυβο, ξαναπηγαίνουμε για δείπνο στην ίδια ταβέρνα. Αυτή η 

ταράτσα με την υπέροχη θέα, κι η ζεστή οικειότητα που μας εμπνέει, μας έχει 

ενθουσιάσει. Οι σερβιτόροι μας μάθανε πια καλά, και μας περιποιούνται, και δεν ξέρουν 

πως να μας αποκαλέσουν, μια λένε «οι κύριοι» και μια «τα παιδιά»... 

Πίνουμε τις μπύρες μας, ερχόμαστε στα πολύ χάϊ κέφια μας, κι ύστερα το τοπικό 

θερινό σινεμαδάκι (το οποίο είναι ένα σκέτο χωράφι με καρέκλες πάνω στο χώμα, και 

για οθόνη έχει έναν απλό, σοβαντισμένο άσπρο τοίχο) παίζει ένα έργο του Μπέργκμαν, 

“Το αβγό του φιδιού”. Είναι ένα φοβερό έργο. Ο φασισμός, που φαίνεται ξεκάθαρα κάτω 

απ’ το λεπτό τσόφλι των κοινωνικών ψευδαισθήσεων, έτοιμο φίδι σχηματισμένο ήδη, 

που περιμένει να ωριμάσει ο χρόνος για να σπάσει το τσόφλι και να βγεί για να 

ζωντανέψει την άγρια πραγματικότητα... Είναι μια συγκλονιστική, Μπεργκμανιακή 
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περιγραφή του τι συνέβαινε στο Βερολίνο στη δεκαετία του 30, και του τι συμβαίνει και 

τώρα γύρω μας. 

Το έργο μ’ επηρρεάζει πάρα πολύ, με συγκλονίζει. Και στη Μαρίνα ξυπνάει όλα τ’ 

αριστερά, αντιφασιστικά ένστικτά της. Είναι κι η μπύρα, είναι κι η ομορφιά του τόπου 

και της νύχτας... Βγαίνοντας απ’ το σινεμά, κρατώντας το χέρι της αγάπης μου, νιώθω 

πως περπατάω σε μιαν άλλη διάσταση, σ’ ένα άλλο σύμπαν. Βολτάροντας μέσ’ την 

εξοχή και στη νυχτερινή ησυχία, δίπλα στον ασημόχρωμο ελαιώνα, κάτω απ’ το φως 

του φεγγαριού, νιώθω κάτι πολύ περίεργο, δεν ξέρω πως να το εκφράσω ή πως μου 

βγήκε έτσι... Όλο τ’ ανολοκλήρωτο πάθος ενός δυνατού έρωτα, που λάμπει κι 

απογειώνει τις αισθήσεις μου, αλλά κι όλη η ταλαιπωρία μιας ολόκληρης χρονιάς, με τα 

διαβάσματα, τους περιορισμούς, τα άγχη, τις αγωνίες και τις ακεφιές της Μαρίνας, όλη 

η αβεβαιότητα μιας μισιακής αγάπης απ’ τη μεριά της, πότε ζέστη κι αγάπη, και πότε 

κρύο κι αδιαφορία, όλη αυτή η κατάσταση με κάνει να νιώθω “κάπως”, μου φέρνει 

δάκρυα στα μάτια.  

Την παίρνω απόμερα, και κλαίω γοερά, χωμένος στην αγκαλιά της. «Μην φύγεις, 

σ’ αγαπώ! δεν μπορώ, δεν θ’ αντέξω να σε χάσω...» την παρακαλάω. Σπάει κάποιος 

πάγος που υπήρχε αυτές τις μέρες, και μου φέρεται κι η Μαρίνα πάρα πολύ όμορφα. Με 

γεμίζει χάδια, φιλιά και γλυκόλογα, με βαπτίζει ξανά μέσ’ τη γλύκα της, και μου 

υπόσχεται πως δεν θα φύγει. Δάκρυα γεμίζουν και τα δικά της μάγουλα. Κλαίμε 

σφιχταγκαλιασμένοι εκεί, στην άκρη του δρόμου, ξεσπάμε ό,τι κρατούσαμε μέσα μας σ’ 

αγάπη κι άγριο πάθος. Είχαμε πολλούς μήνες να δοθούμε τόσο ζεστά ο ένας μέσ’ την 

καρδιά του άλλου. Γυρνάμε ευτυχισμένοι στο δωμάτιό μας για έρωτα κι ύπνο. 

Σάββατο 7 Ιούλη 1984 

Μιαν υπέροχη, καλοκαιρινή μέρα, ο Πέτρος ρεμβάζει το γαλανό Αιγαίο απ’ την 

κουπαστή του μικρού φέρρυ μπωτ που τον περνά απ’ την Κύμη στη Σκύρο. Το ταξίδι είναι 

ήσυχο, κι ο Πέτρος είναι χαμένος στις σκέψεις του, χαζεύοντας τα κύματα και τα 

γλαροπούλια, προσπαθώντας να διώξει τη νύστα του μ’ ένα δυνατό φραπεδάκι. Έχει 

ξυπνήσει απ’ τις 5 το πρωΐ, για να προλάβει το λεωφορείο των 7 απ’ τις Τρείς Γέφυρες. 

Αγναντεύοντας τ’ αφρισμένο Αιγαίο, σκέφτεται για την ανέλπιστη τύχη του. Στην Σκύρο 

τον περιμένει η μεγάλη αγάπη του, στη δεύτερη αναπάντεχη, απανωτή εκδρομή αυτού 

του καλοκαιριού. 
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Ήταν μόνο τρείς βδομάδες νωρίτερα, που ο Πέτρος με τη Μαρίνα πέρασαν την 

πρώτη τους εκδρομή παρέα, στην πανέμορφη Λέσβο, τριγυρίζοντας το νησί, 

καταχαρούμενοι για την καινούργια ελευθερία τους να ζούν μαζί, χωρίς κανένα 

περιορισμό, έστω για μια μόνο βδομάδα. Επέστρεψαν στην Αθήνα συνεπαρμένοι απ’ την 

εμπειρία που τους έδεσε ξανά γερά τον ένα με τον άλλο, μετά το βασανιστικό χειμώνα. 

Κατάπληκτος, έμαθε λίγες μέρες αργότερα πως η Μαρίνα κι η Αλίκη απαίτησαν απ’ 

τους γονείς τους να τις αφήσουν να ξαναπάνε εκδρομή, μόνες τους, ασυνόδευτες. 

Μάζεψαν μια κοριτσοπαρέα από συμμαθήτριες, κι αποφάσισαν να πάνε στη Σκύρο. 

Πάλεψαν και ξεπέρασαν τις αντιρρήσεις των γονιών τους, αφού “μεγάλωσαν” επιτέλους 

κι ενηλικιώθηκαν. Έτσι, από προχθές η Μαρίνα κι η Αλίκη έφυγαν για τη Σκύρο μαζί μ’ 

άλλες τρείς συμμαθήτριές τους, και φυσικά τις ακολούθησε ο Στέφανος. Ο Πέτρος έμεινε 

πίσω δυό μέρες, για να δώσει εξετάσεις στις Διαφορικές, και κανόνισε να ταξιδέψει για να 

τις συναντήσει σήμερα. 

Απ’ το λιμάνι, παίρνει το λεωφορείο για το Μώλο, όπου βρίσκει την πανσιόν όπου 

έχουν νοικιάσει δωμάτια η παρέα του, αλλά τα δωμάτια είναι κλειδωμένα, και τα παιδιά 

λείπουν. Αφήνει το σακκίδιό του στο γραφείο, και ξεκινάει για να τους βρεί, περπατώντας 

στην τύχη μέσ’ το λιοπύρι. Ευτυχώς, ο Μώλος είναι ένα μικρό κι ήσυχο μέρος. Πολύ 

γρήγορα τους πετυχαίνει να κάνουν το μπάνιο τους στην ωραία, μεγάλη παραλία. Είναι ο 

Στέφανος, η Αλίκη, η Μαρίνα, και τρείς φίλες τους, η Ξένια, η Ανθή κι η Κατερίνα. 

Ξεκουράζεται μαζί τους με κολύμπι και διασκέδαση, και το μεσημεράκι επιστρέφουν στα 

δωμάτια, τα οποία δεν είναι καθόλου ωραία. Είναι ισόγεια, κι απ’ έξω έχουν μια μεγάλη, 

κοινή αυλή, γύρω απ’ την οποία συμβιώνουν πολλές οικογένειες παραθεριστών. Ένα 

σωρό παιδάκια αρχίζουν και παίζουν φωνάζοντας, ακριβώς έξω απ’ τ’ ανοιχτό παράθυρό 

τους, απ’ τις 8 το πρωΐ. Αμέσως, αποφασίζουν να βρούν αλλού δωμάτιο. 

Η Μαρίνα έχει ήδη προλάβει να κάνει τις “συμπαθητικές” γνωριμίες της. Έχει 

γνωρίσει ένα σερβιτόρο, το Λάμπρο απ’ την Άρτα, ο οποίος προθυμοποιείται να τους πάει 

στο σπίτι που μένει αυτός. Εκεί, περισσεύει ένα καλό, φθηνό και καθαρό δωματιάκι, που 

φαίνεται ήσυχο κι έχει δική του αυλή με καλαμένια σκεπή. Το νοικιάζουν και 

μετακομίζουν αμέσως. Επιτέλους, ηρεμούν σ’ ένα όμορφο και γαλήνιο μέρος. 

Τ’ απογευματάκι, με το Στέφανο και την Αλίκη ανεβαίνουν στη Χώρα, η οποία, όπως 

όλα τα Αιγαιοπελαγίτικα χωριά, είναι χτισμένη ψηλά στην κορφή ενός απόκρημνου 

λόφου, για το φόβο των πειρατών. Στην κορφή έχει τ’ απαραίτητο κάστρο. Το ανέβασμα 

απ’ το μονοπάτι στην πλαγιά του λόφου είναι μισή ώρα ποδαρόδρομος. 

Η Σκύρος έχει κι αυτή τα δικά της καλοκαιρινά, πολιτιστικά χάππενινγκ. Στη Χώρα 

υπάρχει το λαογραφικό μουσείο Φαλτάϊτς, το οποίο λένε ότι στεγάζει ένα κοινόβιο 

εναλλακτικών τύπων. Το μουσείο είναι πραγματικά ωραίο, μ’ όλα αυτά τα παραδοσιακά 

Σκυριανά έπιπλα με τις λιλιπούτειες διαστάσεις. Ο Πέτρος κάνει δώρο στη Μαρίνα ένα 

παραδοσιακό, ριχτό φόρεμα, σαν κελεμπία, κι εκείνη του δωρίζει ένα ωραίο χαϊμαλί, για 
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το οποίο η πωλήτρια τους ψήνει πως είναι το “φυλαχτό της Ευτυχίας”. Για να δούμε, θα 

μας φυλάξει πραγματικά; γελάει από μέσα του ο Πέτρος. 

Αυτό το βράδυ, το μουσείο έχει οργανώσει μιαν ελεύθερη συζήτηση, με θέμα το 

φεμινισμό. Εκεί ψηλά, σε μιαν αυλή μ’ υπέροχη θέα στ’ ανοιχτό, γαλάζιο Αιγαίο, καμμιά 

τριανταριά άτομα, μ’ επικεφαλής τον κύριο Φαλτάϊτς, έναν τύπο που φοράει κελεμπία κι 

έχει γύρω του τους φίλους και τις φίλες του απ’ το κοινόβιο, μαζί με πολλούς άλλους 

διανοούμενους παραθεριστές, κουβεντιάζουν για το φεμινισμό. Η πολιτιστική ζωή των 

απομονωμένων νησιών έχει αναβαθμιστεί, μετά την άνοδο των σοσιαλιστών στην 

εξουσία. Δυστυχώς όμως, κανείς απ’ τους παραδοσιακούς, ντόπιους χωρικούς δεν 

ευαρεστήθηκε να παρευρεθεί, για να συζητήσουν την πιθανότητα ν’ απαλλάξουν τις 

γυναίκες τους απ’ τις καθημερινές αγγαρείες του σπιτιού και των χωραφιών. Οι 

συμμετέχοντες στη συζήτηση, γεμάτοι ζήλο, είναι μόνον εκδρομείς απ’ την Αθήνα, 

φοιτητές, και τα μουσάτα μέλη του ίδιου του κοινοβίου. 

Η Μαρίνα κι η Αλίκη παρακολουθούν μ’ ενδιαφέρον. Η Μαρίνα κάνει την παρέμβασή 

της, μιλώντας για τις κατακτήσεις των γυναικών στις σοσιαλιστικές χώρες, και της 

ρίχνονται πολλοί με ειρωνίες και πειράγματα. Συμμετέχει και μια ψυχολόγος, που ‘ναι η 

μόνη η οποία φαίνεται να ξέρει δυό πράγματα, και λέει πράγματα ουσίας. Είναι η μόνη 

την οποία συμπαθούν τα παιδιά. Είναι και διάφοροι κουλτουριάρηδες φανφαρόνοι, που 

θέλουν να πουλήσουν μούρη, και λένε κάτι βαρύγδουπες ασήμαντες κοινοτυπίες, οι τύποι 

απ’ το κοινόβιο πετούν τα δεικτικά σχόλιά τους απ’ τη γωνιά τους και γελούν μέσ’ απ’ τα 

μούσια τους, ώσπου περνάει αρκετά η ώρα και τα παιδιά αποφασίζουν να φύγουν. 

Κατηφορίζουν τα σοκάκια μέχρι το κέντρο της Χώρας, τσακίζουν πίτσες και μπύρες 

σε μια πιτσαρία, φτιάχνουν κεφάλι, κι επιστρέφουν με τα πόδια απ’ τον αμαξιτό δρόμο. 

Είναι μιας ώρας περπάτημα, μέσ’ την ησυχία της νύχτας και τη λαμπρή φεγγαράδα, που 

δίνει μια σεληνιακή ομορφιά στο γυμνό τοπίο. Κούτσα – κούτσα, φτάνουν χαρούμενοι κι 

αγκαλιασμένοι στο δωμάτιο, και πέφτουν για έρωτα με το ρομαντικό φώς μιας λάμπας 

πετρελαίου. Επιτέλους Μαρίνα μου, αγάπη μου, έχω και πάλι τη γαληνεμένη ανάσα 

σου να συντροφεύει τα όνειρά μου, χαλαρώνει ευτυχισμένος ο Πέτρος. 

**** (την επόμενη μέρα) **** 

Χριστέ μου, που βρέθηκα πάλι... Ξυπνάω κάτω από μια καλαμένια στέγη, στη 

δροσιά και τη φρεσκάδα της εξοχής, δίπλα στη χουζουριάρα αγάπη μου, η οποία αρχίζει 

να τεντώνεται και ν’ απλώνεται μουργέλικα, έτσι πανέμορφη αγουροξυπνημένη. 

Πέφτω πάνω της για να την τρίψω και να τη ρουφήξω και να την πιώ στο ποτήρι μέχρι 

τελευταία σταγόνα, και να της κάνω ένα φανταστικό έρωτα για καλημέρισμα, να 

ποτιστεί η καινούργια μέρα μας με τ’ ασίγαστο πάθος της αγάπης μας. 
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Κατεβαίνουν στην παραλία, συναντούν το Στέφανο με την Αλίκη και την υπόλοιπη 

μεγάλη παρέα. Το μέρος εδώ, ο Μώλος, δεν έχει τίποτα το πολύ ιδιαίτερο. Θυμίζει 

παραθεριστικοχώρι, κάπως λιγότερο εξελιγμένο απ’ τα υπόλοιπα. Το μόνο ωραίο είναι μια 

απέραντη, ήσυχη, αμμουδερή παραλία. Κι η άμμος, αυτή καθεαυτή, προχωράει πολύ 

μέσα, μέχρι τα σπίτια κι ακόμα παραμέσα. Ζούν πατώντας κριτς – κρατς συνέχεια άμμο, 

που γεμίζει όλο το είναι τους. Κατά τ’ άλλα είναι ήσυχα, προπάντων ήσυχα, και 

συμπαθητικά. Ξαπλώνουν κάτω απ’ τον ήλιο, κι όλη μέρα μπαινοβγαίνουν στη θάλασσα 

και παίζουν πάνω στην άμμο. Το νησί αυτό είναι μικρό και, αν κι οι ντόπιοι μιλούν για 

φανταστικές, γαλαζοπράσινες παραλίες με σπηλιές κι άλλες ομορφιές, ο Πέτρος με τη 

Μαρίνα αποφασίζουν ν’ αράξουν για ξεκούραση σ’ αυτή την παραλία, και να μην 

επαναλάβουν τις κουραστικές εκδρομές που ‘καναν στη Λέσβο. 

Το μεσημεράκι, ο Πέτρος επιστρέφει κουρασμένος στο δωμάτιο και πέφτει να 

κοιμηθεί, αφήνοντας τη Μαρίνα να διαβάζει ήσυχα στην αυλίτσα τους, έξω απ’ την πόρτα. 

Όταν ξυπνάει κατά τις 6, η Μαρίνα έχει αφήσει τα πάντα σα να πετάχτηκε παραδίπλα, κι 

έχει εξαφανιστεί. Ο Πέτρος την αναζητάει παντού, σ’ ολονών τα δωμάτια, στη ντισκοτέκ, 

δεν είναι πουθενά. Αρχίζει ν’ ανησυχεί, που πήγε; Τελικά, ο Λάμπρος του λέει πως την 

είδε να φεύγει βόλτα με το Στέφανο. Ο Πέτρος ησυχάζει, και κάθεται να την περιμένει. 

Έρχεται να του κάνει παρέα κι η Αλίκη, που ξέμεινε επίσης μονάχη της. Το δωμάτιό τους 

τελικά είναι πολύ γραφικό κι ήσυχο. Η αυλίτσα τους με τα ξερά καλάμια είναι ό,τι πρέπει 

για να κάθονται να ηρεμούν. 

Κάθονται ώρες και ώρες, ο Πέτρος παρέα με την Αλίκη, παίζοντας ξερή και 

κουβεντιάζοντας. Αρχίζουν να βαριόνται και ν’ ανυπομονούν, ενώ σιγά – σιγά 

σουρουπώνει. Στο τέλος, η Αλίκη βαριέται να περιμένει άλλο, και φεύγει. Σε λίγο 

επιστρέφει επιτέλους η Μαρίνα. Είναι πολύ χαρούμενη. «Έϊ, που ήσουν τόσην ώρα;» τη 

ρωτάει ο Πέτρος, παραξενεμένος. 

«Ξεκίνησαμε μια μικρή βολτούλα με το Στέφανο, και περπατούσαμε, περπατούσαμε, 

περπατούσαμε... έτσι ανέμελοι, κουβεντιάζοντας με τις ώρες, ώσπου φτάσαμε σε μιαν 

όμορφη παραλιούλα, και πέσαμε στο νερό μισόγυμνοι, επειδή δεν είχαμε μαγιώ. 

Κολυμπήσαμε μέχρι ένα έρημο νησάκι απέναντι, κι ήταν πανέμορφα! Πρέπει να πάμε κι 

εμείς κάποτε...» η Μαρίνα είναι κατενθουσιασμένη. Είναι τόσο ενθουσιασμένη και 

χαρούμενη απ’ την απρογραμμάτιστη ωραία βολτούλα, που βουτάει τον Πέτρο στην 

αγκαλιά της, τον παίρνει στο δωμάτιο, κι αναστενάζουν οι σωμιέδες από ένα παθιασμένο 

έρωτα. 

Ώσπου να πλυθούμε και να ετοιμαστούμε, έχει πια νυχτώσει. Αράζουμε στη 

μεγάλη παραλία, κάτω απ’ τη φεγγαράδα, και πιάνουμε την κουβέντα. Μεμψιμοιρούμε 

για τη μετριότητα που υπάρχει τους τελευταίους μήνες στη σχέση μας, και δεν εννοούμε 

να ξεπεράσουμε τα όριά μας. Κάπως σπάει το κλίμα, και στεναχωριέμαι. Περάσαμε έναν 
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ολόκληρο χρόνο γεμάτο στερήσεις και περιορισμούς. Επιτέλους, τέλειωσαν οι 

περιορισμοί, μεγάλωσε η Μαρίνα, θα ‘ναι φοιτήτρια σε λίγο, θα ‘μαστε επιτέλους 

ελεύθεροι να χαρούμε τη σχέση μας χωρίς περιορισμούς, και ν’ ανοιχτούμε σε δρόμους 

ομορφιάς κι ουσίας. Αδημονώ να χαρώ επιτέλους τον έρωτά μου ΕΛΕΥΘΕΡΑ! 

Αδημονώ ν’ αφήσω τα αισθήματά μου ν’ απλωθούν σ’ όλο το μεγαλείο τους, όπως έκανα 

στη Μυτιλήνη. Επιτέλους, είμαι ερωτευμένος, ζώ κι υπάρχω μόνο και μόνο για να ‘μαι 

με τη Μαρίνα μου, για να ολοκληρώνω την ύπαρξή μου μέσα της. Θέλω να γίνω 

κομμάτι της, κι αυτή να γίνει κομμάτι μου, θέλω να γίνουμε μια ενιαία ύπαρξη. 

Όμως, με πίκρα και προβληματισμό, βλέπω ένα σφίξιμο απ’ τη μεριά της, ένα 

κράτημα. Τόσο καιρό, νόμιζα πως οφειλόταν στο διάβασμά της, και στο ζόρι που 

τραβούσε με τις Πανελλήνιες. Τέλειωσε όμως το διάβασμα και να, είμαστε τώρα 

ελεύθεροι και χαρούμενοι, μόνοι μας στην αμμουδιά, σ’ ένα υπέροχο νησί, στη δεύτερη 

απανωτή εκδρομή μας. Δεν υπάρχει κανένας καταναγκασμός και κανένας περιορισμός, 

κι όμως, το σφίξιμό της παραμένει. Είναι ολοφάνερο. Τη ρωτάω τι της συμβαίνει, αλλά 

εκείνη δεν απαντά, μόνο κοιτάει μακριά, αμίλητη. Γυρνάμε για ύπνο προβληματισμένοι. 

Δεν τολμάω να σκεφτώ τι μπορεί να σημαίνει αυτό το σφίξιμο. Δεν τολμώ να 

σκεφτώ πως θα ‘ταν ποτέ δυνατό να τη χάσω. Δεν θα μπορούσα ποτέ ν’ αντέξω να τη 

χάσω. Θα ‘χανε το νόημά της η ζωή μου. Δεν θα υπήρχε τίποτα πια να κάνω, τίποτα να 

προσπαθήσω και τίποτα να γίνω χωρίς τη Μαρίνα. Δεν τολμάω... 

**** (την επόμενη μέρα) **** 

Κάθε πρωϊνό ξύπνημα, κι ένας παθιασμένος έρωτας, μέσ’ τη μουργέλα του ύπνου 

είναι υπέροχα. Έτσι όπως λάμπουν τα μάτια της, μ’ εκείνο το αισθησιακό φώς που 

‘χουν οι γυναίκες μετά τον οργασμό, της κάνω μιαν επίκληση απόγνωσης, ν’ αφήσει 

επιτέλους τον εαυτό της να ΖΗΣΕΙ και να ΝΙΩΣΕΙ, που φαίνεται πως εισακούγεται, 

γιατί μ’ αγκαλιάζει ζεστά και παθιασμένα. 

Παίρνουν τελετουργικά το πρωϊνό τους στην αυλή, και κάνουν το μπάνιο τους στην 

υπέροχη παραλία παρέα με τους άλλους δύο, το Στέφανο και την Αλίκη. Μετά το φαΐ, 

γυρνούν στο δωμάτιό τους όλοι μαζί και το ρίχνουν στην ξερή ομαδικά, όλο τ’ απόγευμα, 

ο Πέτρος με το Στέφανο εναντίον της Μαρίνας με την Αλίκη. Κερδίζουν τα κορίτσια. 
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«Τι λέτε, μετά το φαγητό, θέλετε να πάμε βόλτα όλοι μαζί σ’ εκείνη την παραλιούλα 

που πήγαμε χθες με το Στέφανο; Θα ‘ναι υπέροχα απόψε, με την πανσέληνο» προτείνει 

ορεξάτη η Μαρίνα. 

«Αμέ, γιατί όχι;» συμφωνούν κι οι υπόλοιποι. 

Φεύγουν ο Στέφανος με την Αλίκη για να ετοιμαστούν, ντύνονται ο Πέτρος με τη 

Μαρίνα εκδρομικά, και πηγαίνουν στο δωμάτιο των άλλων για να τους πάρουν. 

Δυστυχώς, τους βρίσκουν σε δυό χωριστά κρεβάτια, μαλλωμένους και μουτρωμένους, να 

μην έχουν ετοιμάσει τίποτα. Τους ψέγουν για τους χαζοκαβγάδες τους και τους 

κινητοποιούν με το ζόρι. Φτιάχνουν όλοι μαζί ένα σάκκο μ’ εκδρομικά, και ξεκινούν. 

Πρώτα πηγαίνουν για φαγητό στην ταβέρνα που δουλεύει ο Λάμπρος, αλλά 

δυστυχώς, ο Στέφανος κι η Αλίκη συνεχίζουν να μαλλώνουν συνέχεια. Στο τέλος 

τσαντίζονται, σκυλοβρίζονται, και φεύγουν χωριστά, παρατώντας και την εκδρομή κι όλα. 

Μένουν μόνοι τους ο Πέτρος με τη Μαρίνα, και τον εκδρομικό σάκκο. 

«Θέλεις ακόμα να πάμε αυτή τη βόλτα;» ρωτάει ο Πέτρος. 

«Και βέβαια!» απαντάει εμφατικά η Μαρίνα. «Δεν θ’ αφήσω αυτούς τους ηλίθιους να 

χαλάσουν τη βραδιά μου!» 

Ξεκινούν μόνοι τους τον περίπατό τους. Περπατώντας σιγά – σιγά, πολλήν ώρα 

στην εξοχή, μέσ’ τη νύχτα και στην υπέροχη φεγγαράδα, φτάνουν στο μέρος που ‘χαν 

πάει χθες η Μαρίνα με το Στέφανο. Είναι μια όμορφη παραλία, με βράχια και μ’ ωραίες, 

αμμουδερές φωλίτσες. Είναι υπέροχα, ήσυχα κι ήρεμα. Ξεκουράζονται λίγο γαληνεύοντας 

στην ησυχία πάνω στην άμμο, μ’ αγκαλιές και με φιλιά κάτω απ’ τη φεγγαράδα. 

«Θέλεις ν’ ανάψουμε μια φωτιά;» προτείνει η Μαρίνα. Μαζεύουν θάμνους και 

χαμόκλαδα κι ανάβουν μια μεγάλη φωτιά πάνω στην άμμο, η οποία φουντώνει 

εντυπωσιακά και γρήγορα, κάνοντας μιαν υπέροχη ανταύγεια με το φεγγαρόφωτο που 

αστραφτοβολάει στο πέλαγος. Την κοιτούν εκστασιασμένοι, και σεληνιάζονται. Όμως τα 

καύσιμα τελειώνουν γρήγορα, κι η φωτιά σβήνει σιγά – σιγά μόνη της. Με μια μεγάλη 

πέτρα, ο Πέτρος σπρώχνει και πετάει τις στάχτες στη θάλασσα. 

Ξαπλώνω πάνω στα πόδια της για να ξεκουραστώ απ’ την προσπάθεια, αλλά δεν 

προλαβαίνω... «Θέλω πολύ να κάνουμε έρωτα...» γυρνάει και μου λέει ξαναμμένη, μ’ 

ένα υπέροχο, λάγνο βλέμμα. Χύνομαι πάνω της και χάνομαι μέσ’ την παθιασμένη 

φιλιοθύελλά της. Βογγάει φοβερά ηδονισμένη απ’ την έξαψη και την προσμονή. Της 

βγάζω το παντελόνι και ξεκινάμε τον έρωτα. Έχει τεράστια όρεξη, κι ένα 

πρωτοφανέρωτο πάθος. Τη βλέπω και νιώθω τη σάρκα της να συσφίγγεται, καυτή και 

υγρή, και να με ρουφάει μέσα της, να σπαρταράει και να χτυπιέται βογγώντας στο 

φεγγαρόφωτο. Είναι φανταστικά. Όταν τελειώνουμε μέσα σ’ ένα εκρηκτικό κορύφωμα 

κι οι δύο μαζί, αγκαλιαζόμαστε και δεν θέλουμε να ξεκολλήσουμε απ’ τη χαρά και την 
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ατέλειωτη ηδονή μας. Είναι το κάτι άλλο, μια απ’ τις πιο όμορφες κι αισθησιακές 

ερωτικές στιγμές μας. 

**** (την επόμενη μέρα) **** 

Στην απογευματινή βόλτα τους στα γραφικά σοκάκια της Χώρας, ψωνίζουν, βγάζουν 

φωτογραφίες, τηλεφωνούν στους γονείς τους, κι ύστερα έχει πάλι ελεύθερη συζήτηση 

στου Φαλτάϊτς, με θέμα την εφηβεία. Γεμίζει ασφυκτικά με κόσμο όλη εκείνη η βεράντα 

με την υπέροχη θέα έξω απ’ το μουσείο. Όμως, αυτή τη φορά η συζήτηση δεν είναι 

καθόλου ωραία. Ο καθένας πετάει την ασυναρτησία του, και δεν υπάρχει καμμία 

κατεύθυνση και καμμία συζήτηση. Δίνουν συνέχεια το λόγο σ’ εφήβους, οι οποίοι λένε τις 

άγουρες κι ασύνδετες γνώμες τους, αδιαφορώντας. Το κύριο θέμα είναι το χάσμα των 

γενεών κι η σύγκρουση εφήβων – γονιών. Ο Πέτρος βρίσκει άφθονο υλικό να πετάει 

σπόντες στη Μαρίνα, για να την παρακινήσει να ξυπνήσει περισσότερο και ν’ αποτινάξει 

οριστικά τα δεσμά των γονιών της, αλλά το μόνο που καταφέρνει είναι να την τσαντίσει. 

Βαριόνται, και φεύγουν κατά τις 11 κι οι τέσσερεις παρέα. Κατεβαίνουν τα σοκάκια 

της Χώρας και καταλήγουν για φαγητό σε μια ταράτσα – χασαποταβέρνα, με χάλια ψητά 

και ξυνό κρασί. Ο Πέτρος κι ο Στέφανος ρίχνονται στην Αλίκη, για να την πείσουν να 

ξετινάξει το ζυγό της μάνας της. Μετά, ο Στέφανος παίρνει φόρα κι αρχίζει να προσπαθεί 

να πείσει τη Μαρίνα να φύγει απ’ την κομματική νεολαία, κι από μια ζωή γεμάτη δόγματα. 

Η Μαρίνα ακούει αμίλητη και συνοφρυωμένη, πίνοντας ασταμάτητα κρασί. Πίνει κι ο 

Πέτρος μπόλικο κρασί κι έρχεται σε κέφια, αλλά η Μαρίνα του κρατάει μούτρα. 

Παίρνουμε τον ήσυχο κατήφορο για το Μώλο, μέσ’ τη γλυκειά φεγγαράδα. Η 

Μαρίνα είναι βαρειά, συννεφιασμένη κι αμίλητη. Μαλλώνουμε για κάτι ασήμαντο, και 

παραδέχεται πως έχει άδικο και ζητάει συγγνώμη. Είναι μια τυπική συγγνώμη. Στην 

πράξη, η Μαρίνα είναι απλησίαστη, είναι μίλια μακριά μου. Προχωράμε πίσω απ’ τους 

άλλους δύο, που περπατούν αγκαλιασμένοι κι αγαπημένοι, και τους ζηλεύω. Εγώ με τη 

Μαρίνα περπατάμε σ’ απόσταση, μουτρωμένοι και ψυχροί. 

Φτάνουμε στον κατήφορο με τα σκαλιά. Έχει ωραίο φεγγάρι, και θέλω να τον 

απολαύσω παρέα με τον έρωτά μου. Όμως η Μαρίνα εξακολουθεί να ‘χει ανεξήγητα 

μούτρα. Δεν αντέχω άλλο. «Τι έχεις;» τη ρωτάω τσαντισμένος. 

«Λυπάμαι...» μου απαντάει εκείνη. 

Έτσι άσχετα. Αρχίζω να θυμώνω για τα καλά. Έτσι τυχαία, «λυπάται» στα καλά 

καθούμενα, κι εγώ είμαι υποχρεωμένος να κάθομαι να λούζομαι τα κέφια της... Όποτε 

θέλει θα ‘ναι καλά και θα περνάμε ωραία, κι όποτε δεν θέλει θα ‘μαστε χάλια. 
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Αγανακτώ όλο και περισσότερο. «Τι σε κάνει να νιώθεις έτσι;» την ξαναρωτάω, 

περισσότερο αρπαγμένος. 

«Διάφορα, το κλίμα μεταξύ μας, το τι κάνουμε, και πιο πολύ η συμπεριφορά σου κι 

ο πεισματάρικος τρόπος που μου φέρεσαι.» 

Δεν είναι τόσο τα ίδια τα λόγια, οι κουβέντες της. Είναι πιο πολύ το θεόψυχρο κι 

αδιάφορο ύφος της, που με καρφώνει βαθιά μέσα μου με μιαν απέραντη πίκρα. Είναι η 

αγέρωχη επίθεση της ουσιαστικής αδιαφορίας της, η θεμελιακή έκφραση της υπεροχής 

της πάνω σ’ εμένα, έναν κακομοίρη, που ‘χει συνηθίσει να λούζεται αδιαμαρτύρητα κάθε 

καπρίτσιο και κάθε νάζι της, και πρέπει, κάθε φορά που εκείνη έχει “τις μαύρες της”, να 

την εκλιπαρήσω ν’ αλλάξει διάθεση, να την ικετέψω να πάψει να μου κρατάει μούτρα 

και να μου χαρίσει λίγα ψίχουλα στοργής και καλωσύνης. Εκρήγνυμαι. Βρίζω το 

μαλάκα τον εαυτό μου, μπροστά της, που κάθομαι και τα λούζομαι όλα αυτά 

αδιαμαρτύρητα, κι αυτήν μαζί. Σκοτωνόμαστε στο άψε – σβήσε. Βριζόμαστε πάρα πολύ 

άσχημα. 

«Τι πρέπει να κάνω, να φύγω;» τη ρωτάω απελπισμένος. 

«Δεν ξέρω, κάνε ό,τι καταλαβαίνεις...» μου απαντάει. 

Είναι έτσι, ψυχρή κι ανένδοτη. Προφανώς, αν σηκωνόμουν να φύγω, δεν θα την 

πείραζε στο παραμικρό. Είναι κυρίαρχη κι αδιάφορη, ασυγκίνητη, σε μια γνήσια πια 

έκφραση της ψυχρότητάς της, κι όπως πάντα την εκλιπαρώ, και δεν ξέρω τι να κάνω. 

Έτσι απλά, η Μαρίνα ξεσπάει πια, χωρίς λόγο, δείχνοντας και την άλλη πλευρά των 

αισθημάτων της, ή της ανυπαρξίας τους. Δεν τη νοιάζει καθόλου. Σηκώνεται και φεύγει, 

και δεν δίνει σημασία στις παρακλήσεις μου να σταματήσει. Προχωράει μπροστά μόνη 

της, ακλόνητη. 

Τι να κάνω; Την ακολουθώ σαν σκυλάκι. Πανάθεμα, δεν αντέχω να τη χάσω, δε 

γίνεται να τη χάσω! Χωρίς τη Μαρίνα, δεν υπάρχει άλλο νόημα κι άλλη προοπτική στη 

ζωή μου. Τα δοκίμασα όλα μέχρι τώρα, γνώρισα τόσες κοπέλλες, αλλά δε βρήκα 

πουθενά αυτό που ‘ψαχνα. Η Μαρίνα είναι το τέλος, η τελευταία ελπίδα. Την 

ακολουθώ έτσι, εκλιπαρώντας την, και βρίζοντας τον εαυτό μου. Γλιστράω σ’ ένα 

σκαλοπάτι και πέφτω, χτυπάω λίγο στο γόνατο και σκούζω σα γκομενίτσα, κρατάω και 
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τα ψώνια, η Μαρίνα γυρνάει, με κοιτάει, και συνεχίζει να προχωράει. Κάθεται σ’ ένα 

πεζουλάκι λίγο παρακάτω, και με περιμένει. “Αρκετά τον εξευτέλισα, φτάνει”, θα 

σκέφτηκε... 

Πάω κοντά της, μαζεύω όσο κουράγιο κι αξιοπρέπεια μου ‘χει απομείνει, παίρνω 

τη φωτογραφική μηχανή μου, που την κρατούσε τόση ώρα η Μαρίνα, κι 

απομακρύνομαι αποφασισμένος να την αφήσω να φύγει. Αγέρωχη κι αμίλητη, εκείνη 

έρχεται απλώς και στέκεται δίπλα μου. Ξεκινάμε να ξαναπερπατάμε μαζί, σε μαύρα 

χάλια. 

«Τι θα ‘κανες στη θέση μου;» τη ρωτάω. 

«Δεν ξέρω...» απαντά. 

Στην παραλία, ξεσπάω πια. «Ξέρω ρε διάολε τι πρέπει να κάνω, αλλά δεν το 

μπορώ, δεν το μπορώ... Τι στο καλό σου ‘κανα, και μ’ έχεις κάνει σκουπίδι να τρέχω 

ξωπίσω σου; Είσαι χαρούμενη, περνάμε καλά, δεν είσαι, δεν περνάμε. Που στ’ ανάθεμα 

υπάρχω κι εγώ μέσ’ τη σχέση μας, ο δικός μου εαυτός που βρίσκεται;» 

Η Μαρίνα πάλι σηκώνεται και φεύγει. Σε μαύρα χάλια, φτάνουμε στο δωμάτιό 

μας. Μου λέει πως θέλει να πάει να δεί το Λάμπρο. Τι ν’ αντιδράσω πια... Φεύγει, και 

πάει μόνη της στο δωμάτιο του Λάμπρου. Ένα μαύρο χάλι, ξεκινάω κι εγώ να πάω στο 

Στέφανο, για να ζητήσω κουράγιο. Στο δρόμο, πετυχαίνω το Λάμπρο να ‘ρχεται προς 

το δωμάτιό του, ανίδεος. Του λέω πως τσακωθήκαμε με τη Μαρίνα, και πως εκείνη τον 

περιμένει για να μιλήσουν. Ο Λάμπρος παραξενεύεται. Πηγαίνουμε μαζί στο δωμάτιό 

του, και τη βρίσκουμε να τον περιμένει απέξω. Ο Λάμπρος θέλει να καθίσουμε να 

κουβεντιάσουμε όλοι μαζί, η Μαρίνα αρνείται, κι έτσι φεύγω πικραμένος. Πηγαίνω στο 

Στέφανο, που βγαίνει έξω με το σώβρακο, τον στέλνω στον αγύριστο και του ζητάω να 

μην ξαναπροτείνει να πάμε οπουδήποτε όλοι μαζί παρέα, γιατί η παρουσία τους μας 

δίνει συνέχεια αφορμές για καβγάδες με τη Μαρίνα. Ξεσπάω όλη την πίκρα και την 

αγανάκτησή μου πάνω στο φίλο μου, που δε φταίει σε τίποτα, και φεύγω. 

Επιστρέφω στο δωμάτιό μας, και κάθομαι μόνος μου στην αυλή. Αυτή τη φορά, το 

δίκηο μου είναι πέρα από κάθε αμφισβήτηση. Η συμπεριφορά της Μαρίνας ήταν 

φριχτή. Θα κουβεντιάσουμε αύριο, κι αν η Μαρίνα δεν μ’ ικανοποιήσει, θα φύγω. Ή θα 
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με πείσει πραγματικά πως εκείνη έχει δίκηο, ή θα μου ζητήσει συγγνώμη, ή θα φύγω. 

Προσπαθώ να πείσω τον εαυτό μου να μη συμβιβαστεί, να μη ξεγελαστώ και πάλι. Όσο 

επώδυνο κι αν είναι, κι όσο κι αν με καταρρακώνει η προοπτική του χωρισμού, 

προσπαθώ να πεισθώ πως, αν η Μαρίνα δεν αλλάξει στάση, τότε ΠΡΕΠΕΙ να φύγω. 

Δεν ξέρω πόση ώρα παλεύω με τη φουρτούνα μέσα μου. Κουράζομαι πια να 

σκέφτομαι, και σέρνομαι χολωμένος ως το δωμάτιο του Λάμπρου. Η Μαρίνα είναι μέσα, 

κι έχουν κλειδώσει την πόρτα. Βγαίνει η Μαρίνα, δίνει συμβουλές ο Λάμπρος να 

καθίσουμε αύριο να το συζητήσουμε ήρεμα, και φεύγουμε. 

Έξω απ’ την πόρτα του δωματίου μας, η Μαρίνα σταματάει. «Συγγνώμη» μου 

λέει, «σε παρακαλώ συγχώρεσέ με.» 

«Εντάξει...» Αγκαλιαζόμαστε. «Έλα, εντάξει...» 

Η Μαρίνα ψιλοκλαίει. Μπαίνουμε μέσα. Δεν θέλει να με βλέπει γιατί νιώθει 

τύψεις. «Συγγνώμη και πάλι συγγνώμη...» μου λέει διστακτικά. 

Τη χαϊδεύω διστακτικά. «Εντάξει, ας τα κουβεντιάσουμε αύριο...» Πέφτουμε για 

ύπνο. Ξαναλυτρώθηκα γι άλλη μια φορά... 

**** (την επόμενη μέρα) **** 

Για πρώτη φορά, ξυπνούν και σηκώνονται χωρίς να κάνουν έρωτα. Δεν λένε 

κουβέντα. Τρώνε το πρωϊνό τους σιγά – σιγά κι απολαυστικά όπως πάντα, κάτω απ’ την 

καλαμένια σκεπή, και κλείνονται στο δωμάτιο να μιλήσουν. Η Μαρίνα ζητάει απ’ τον 

Πέτρο μια μεγάλη συγγνώμη για όλα όσα του ‘χει κάνει κατά καιρούς, για όλη την πίκρα 

που τον έχει ποτίσει. Εκείνος της λέει «εντάξει» τη δέχεται τη συγγνώμη της, αλλά η 

πράξη θα δείξει τι έχει καταλάβει πραγματικά. Έτσι φεύγουν για μπάνιο. Η Μαρίνα 

εξακολουθεί να ‘χει κάτι το ψυχρό στο ύφος της. Χωμένη στο βιβλίο της, σπάνια του δίνει 

σημασία, κι όποτε εκείνος τη χαϊδεύει, εκείνη κοιτάει μακριά. Ο Πέτρος αποφασίζει να μην 

πεί τίποτα, να της δώσει μια ευκαιρία ν’ ανασυγκροτηθεί. Το χειρότερο είναι πως έχει 

δεθεί μαζί της, την έχει ερωτευτεί, και δεν μπορεί πια να φύγει. Δε γίνεται... 

Σάββατο 14 Ιούλη 1984 

Αργά στο καυτό μεσημέρι, κάτω απ’ την καλαμένια σκεπή της ταβέρνας που 

δουλεύει ο Λάμπρος, κάθονται χαρούμενοι ο Πέτρος με τη Μαρίνα, βαλαντωμένοι απ’ το 

πολύωρο κολύμπι, και πεινασμένοι σα λύκοι. Σήμερα, τελευταία μέρα της εκδρομής τους 

στη Σκύρο, έκαναν σπέσιαλ δώρο στον εαυτό τους ένα λουκούλειο αστακό, που τον 

διάλεξαν ζωντανό την ώρα που κατέβαιναν προς την παραλία, και τον άφησαν στο μαγαζί 

για να τους τον μαγειρέψουν.  
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Μετά τον άγριο καβγά τους πριν λίγες μέρες, απέφυγαν κι οι δυό να δώσουν 

οποιαδήποτε άλλη αφορμή για διαφωνίες. Συνέχισαν τη σχέση τους ήσυχα και χωρίς άλλα 

σχόλια, περνώντας τις χαρούμενες διακοπές τους με ξεγνοιασιά. Φυσικά, ξανάρχισαν τα 

ερωτοτροπήματά τους, για να ικανοποιήσουν τις νεανικές ορμές τους. Ο Πέτρος άρχισε 

να ελπίζει, ευελπιστώντας, πως ίσως όλη αυτή η φασαρία να ‘ταν μόνο μια κακιά στιγμή, 

μια προσωρινή αναστάτωση, η οποία ίσως και να προκλήθηκε απ’ το δικό του πείσμα και 

την επιμονή του, σε συνδυασμό ίσως με βαθύτερες ανησυχίες της Μαρίνας, που ίσως να 

‘χαν συσσωρευτεί μέσα της τους μακρείς, δύσκολους μήνες του έντονου διαβάσματος. 

Από κείνη τη μέρα λοιπόν, απέφυγαν να θέσουν οποιοδήποτε άλλο θέμα, για να μη 

χαλάσουν τη λεπτή περίοδο επούλωσης που περνάνε κι οι δυό τους. 

Ο Λάμπρος φέρνει επιτέλους τον αστακό, σερβιρισμένο σε μια μεγάλη πιατέλα, 

ολόκληρο ακριβώς όπως ήταν με τις δαγκάνες, τα ποδαράκια του κι όλα τα μέρη του 

στη θέση τους, μόνο που ‘ναι ανοιγμένος επακριβώς στη μέση με μια βαθειά τσεκουριά, 

απ’ το κεφάλι ως την άκρη της ουράς, φρεσκότατος και μοσχοβολιστός. Παίρνουμε ο 

καθένας από μισό αστακό, και πέφτουμε με τα μούτρα, με πατάτες, σαλάτα και μπόλικο 

κρασί. Τελειώνουμε ύστερα από μιάμιση ώρα θεσπέσιας πανδαισίας, αφού έχουμε 

ξεψαχνίσει και την παραμικρή δαγκάνα και το παραμικρό ποδαράκι. Στην πιατέλα, 

στη θέση του ολόκληρου, αχνιστού και μοσχομυριστού αστακού, βρίσκεται ένα 

βουναλάκι από θρυμματισμένα καύκαλα, χωρίς ίχνος κρέατος. Τα στομάχια μας έχουν 

βαρύνει αφόρητα, κι έχουμε αποχαυνωθεί σε μια ζαβλακωμένη νιρβάνα απ’ το πολύ 

υπέροχο φαΐ, το κρασί, τη ζέστη και την κούραση. 

Πληρώνω περίπου ένα χιλιάρικο, και φεύγουμε αγκαλιασμένοι, σέρνοντας τα 

βήματά μας στον αμμουδερό δρόμο. Καταρρέουμε πάνω στα κρεβάτια μας. «Σου 

παραδίνω το κορμί μου» μου λέει αποχαυνωμένη η Μαρίνα, «κάνε με ό,τι θές.» 

Ξετρελλαίνομαι, πέφτω πάνω της και κάνουμε ένα φανταστικό, παθιασμένο έρωτα, και 

μετά ξεραινόμαστε στον ύπνο, ευτυχισμένοι. 

Τρίτη 21 Αυγούστου 1984 

Περπατάω μπρός – πίσω ανυπόμονα, μέσ’ το σαλόνι μας στους Αμπελοκήπους, 

φριχτά ανήσυχος και ταραγμένος, ανήμπορος να σταθώ κάπου, σαν το θηρίο στο 

κλουβί. Ο Στέφανος κι ο Γιώργος μάταια προσπαθούν να με καθησυχάσουν. Τα νέα 

είναι εξαιρετικά ανησυχητικά. Κάτι πολύ άσχημο γίνεται, έξω απ’ τον έλεγχό μου, και 

με τρελλαίνει. 
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Δεν είχα καμμία απολύτως επικοινωνία με τη Μαρίνα επί ένα ολόκληρο μήνα. 

Όταν επιστρέψαμε απ’ την εκδρομή μας στη Σκύρο, στα μέσα του Ιούλη, περάσαμε 

άλλη μια βδομάδα βγαίνοντας ραντεβουδάκια εδώ κι εκεί στην Αθήνα, και μετά έφυγε 

για έναν ολόκληρο μήνα στην κατασκήνωση, όπου είναι ομαδάρχισα. Είχαμε 

συμφωνήσει πως, αυτό το μήνα του αναγκαστικού αποχωρισμού, δεν θα προσπαθούσε 

καθόλου να επικοινωνήσει μαζί μου τηλεφωνικά. Αντ’ αυτού, κι οι δυό μας θα 

χρησιμοποιούσαμε αυτό το χρόνο για να συλλογιστούμε προσεκτικά το τι θέλουμε απ’ 

τη σχέση μας, ψάχνοντας να βρούμε τρόπους να την καλυτερέψουμε, ώστε να 

ξαναχωθούμε ο ένας στην αγκαλιά του άλλου με καινούργιο ζήλο, όταν με το καλό θα 

επέστρεφε στην Αθήνα. 

Πέρασα ολόκληρο αυτό το μήνα μετρώντας τις μέρες και τις ώρες μία προς μία, 

περιμένοντας την επάνοδό της, λαχταρώντας να ξαναγευτώ τα υπέροχα χείλια και τ’ 

ατέλειωτο κορμί της. Η Μαρίνα δεν μου ‘χε ανακοινώσει κάποια συγκεκριμένη 

ημερομηνία για την επιστροφή της. Μου ‘χε πεί αφηρημένα πως η κατασκήνωση θα 

τελείωνε κάποια στιγμή γύρω στις 20 Αυγούστου. Φυσικά, μου ‘χε υποσχεθεί πως θα 

μου τηλεφωνούσε αμέσως μόλις επέστρεφε. 

Δυό μέρες νωρίτερα, η Αλίκη κάπως άρχισε να μουρμουρίζει κάτι φήμες, πως ίσως 

η Μαρίνα να ‘χε ήδη επιστρέψει, ή ίσως να πήγε κάπου αλλού, ή κάτι τέτοιο. Η Αλίκη 

ήταν πολύ ασαφής, είτε επίτηδες, είτε πράγματι δεν είχε σωστή πληροφόρηση. 

Αρνήθηκε να μου δώσει οποιεσδήποτε άλλες λεπτομέρειες “για να μην με ανησυχήσει 

χωρίς λόγο”, όπως ισχυρίστηκε. 

Μόλις άκουσα αυτά τα νέα, η γλυκειά προσμονή μου για την επιστροφή της 

Μαρίνας ξαφνικά μετατράπηκε σε αγωνιώδη απελπισία. Τι στο καλό γίνεται; Γύρισε ή 

όχι; Γιατί δεν μου τηλεφωνάει; Τι ‘ναι πάλι αυτό το παιχνίδι; Η Αλίκη κι ο Στέφανος με 

συμβούλεψαν να μείνω ήρεμος, να μην ανησυχώ χωρίς απτό λόγο. Επέμεναν πως, 

ίσως, όλες αυτές οι πληροφορίες να ‘ταν αβάσιμες φήμες. Όμως δεν μπορούσα ν’ 

ακολουθήσω τις συμβουλές τους. Ήμουν φοβερά ανήσυχος και ταραγμένος. Πέρασα δυό 

φρικτές μέρες, αδυνατώντας να ηρεμήσω, περιμένοντας μάταια ένα τηλεφώνημα που 

δεν ήρθε ποτέ. Προσπαθούσα ν’ αυτοσυγκρατηθώ, όλο αυτό το φοβερό διήμερο, να 
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ελέγξω τα συναισθήματά μου, να μην υποκύψω στ’ ακράτητο πάθος μου και στην τάση 

μου να τρέξω στο σπίτι της και να την ψάξω. Προσπαθούσα να κρατήσω μιαν 

αξιοπρεπή στάση, να δείξω πως δεν θα ξευτελιστώ τρέχοντας ξοπίσω της και πάλι, όπως 

έκανα στη Σκύρο. Τουλάχιστον αυτό το κατάφερα. Δεν το κούνησα απ’ το σπίτι μου, όσο 

κι αν μαινόταν η θύελλα μέσα μου. 

Σήμερα, τα νέα ήταν ακόμα πιο ανησυχητικά. Ο Στέφανος έφτασε σπίτι μου πριν 

από δυό ώρες, φέρνοντας απογοητευτικά νέα. «Η Αλίκη μόλις μου ‘πε πως η Μαρίνα 

της τηλεφώνησε επιτέλους. Έχει γυρίσει στο σπίτι της από χθες. Θα σε καλέσει 

σύντομα, να σου πεί κάτι.» 

«Τι να μου πεί;» τον ρώτησα αρπαγμένος. 

«Δεν ξέρω. Ειλικρινά! Η Αλίκη δεν μου ‘πε τίποτα περισσότερο» προσπάθησε να 

μου ξεφύγει. 

«Πανάθεμά τη! Γιατί δεν με καλεί εδώ και τώρα; Τι ‘ναι όλο αυτό πάλι;» 

εξαγριώθηκα. 

«Δεν ξέρω Πέτρο. Θα σου πεί, κάνε υπομονή» προσπάθησε να με καλμάρει ο 

Στέφανος. 

«Δεν μπορώ. Θα την καλέσω εγώ!» ήταν αδύνατο να ηρεμήσω. 

«Μην το κάνεις! Η Μαρίνα ζήτησε απ’ την Αλίκη να μην προσπαθήσεις να της 

τηλεφωνήσεις εσύ. Σ’ αυτό ήταν ανένδοτη. Θα σε καλέσει εκείνη, όταν θα ‘ναι έτοιμη.» 

«Ωχ, τι βλακείες! Θα την καλέσω εδώ και τώρα...» επέμεινα και σήκωσα τ’ 

ακουστικό. 

Πράγματι, η γνώριμη φωνή της Μαρίνας ακούστηκε στην άλλη άκρη της 

γραμμής. Είχε περάσει ένας ολόκληρος μήνας που δεν είχα ακούσει τη γλυκειά φωνή 

της. Κομπιάζοντας απ’ την αγωνία, μίλησα πρώτος «Τι... τι κάνεις;» 

«Ω, Πέτρο... Κοίτα, δεν μπορώ να μιλήσω τώρα. Θα σε καλέσω εγώ, αργότερα. 

Εντάξει;» απάντησε, ολοφάνερα ενοχλημένη κι απόμακρη. 

«Ε... Εντάξει. Θα περιμένω...» το ‘κλεισα καταρρακωμένος. 

Δυό ολόκληρες, καταρραμένες ώρες έχουν περάσει απ’ αυτό το παναθεματισμένο 

τηλεφώνημα, και κανένα νέο ακόμα. Δε μπορώ να ηρεμήσω. Τριγυρνάω από δωμάτιο σε 
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δωμάτιο στο διαμέρισμά μας, φοβερά εκνευρισμένος. Συναισθάνομαι τι πρόκειται να 

γίνει, αλλά αποφεύγω να το σκέφτομαι. Κρέμιεμαι σ’ οποιαδήποτε αμυδρή ελπίδα 

μπορεί να γεννηθεί. Αποφεύγω ακόμα και να μιλήσω με τους κολλητούς μου, για ν’ 

αποφύγω να τους αναγκάσω να μου πούν ψέμματα για παρηγοριά. Προσπαθώ 

απεγνωσμένα να παραμείνω συγκρατημένος, να δεχτώ το τηλεφώνημα και τα νέα μ’ 

αξιοπρέπεια. 

Επιτέλους, το τηλέφωνο χτυπάει δυόμιση ώρες αργότερα. Το σηκώνω κι 

εξαφανίζομαι στο δωμάτιό μου, για να μιλήσω στη Μαρίνα μόνος. «Τι κάνεις; πως 

πέρασες;» με ρωτάει εκείνη, με φανερή ταραχή και δυσκολία. 

«Μέτρια...» απαντάω. Λέμε πολύ λίγες, τυπικές κουβέντες, που μου δίνουν μια 

μικρή ελπίδα. Μάταια. 

«Λοιπόν, όλον αυτόν τον καιρό σκέφτηκα πολύ για όλα, και πήρα οριστικές κι 

αμετάκλητες αποφάσεις. Και πρώτα – πρώτα, θέλω να χωρίσουμε.» 

Τέρμα, σκέφτομαι συγκλονισμένος, πάει, τ’ άκουσα. Αυτό ήταν. Η Μαρίνα 

συνεχίζει, χωρίς να μιλάω καθόλου. 

«Λοιπόν, θα ζητάς τα “γιατί”...» Αρχίζει να μου λέει κάτι μετριότητες, κάτι ότι η 

σχέση μας είχε γίνει πολύ εγκεφαλική, λείπει το συναίσθημα, αδιάφορο ποιός φταίει, ότι 

έχει χάσει κάθε αίσθημα ερωτισμού απέναντί μου, ότι άλλαξαν τα αισθήματά της, κι 

άλλα, τα λέει το ‘να πίσω απ’ τ’ άλλο, συνέχεια, σα να τα διαβάζει από κάπου, κι εγώ 

δεν λέω τίποτα, ούτε τ’ ακούω καν, ξέρω πως είναι δικαιολογίες. Είναι η ίδια φωνή, την 

αναγνωρίζω ξανά αυτή τη φωνή, που ‘χα να την ακούσω ένα μήνα, η τόσο κοντινή μου, 

και να μου λέει τόσα πράγματα που μου φαίνονται τελείως ξένα... Η Μαρίνα έχει ένα 

στύλ σαν τώρα μόλις να γνωριστήκαμε, κι έτσι, χωρίς να ‘χουμε καμμιά επαφή, τίποτα 

κοινό, να μου λέει εκείνες τις τυπικές δικαιολογίες της χυλόπιτας ,που λένε τα 

κοριτσάκια όταν τους κάνει πρόταση κάποιος που δεν τον θέλουν. Υποβιβασμός. 

«Πως μιλάς έτσι; τι βλακείες λές;» τη σταματάω. «Σα να μην έχουμε καμμιά 

επαφή. Εντάξει, ξέρω και καταλαβαίνω γιατί θέλεις να χωρίσουμε.» 

Μιλάμε αρκετή ώρα ακόμα. Δεν θέλω να κλείσουμε. Καταλαβαίνω πως είναι 

μάταιο να της πω πως άλλαξα στάση, και να την παρακαλέσω να ξαναδοκιμάσουμε. 
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Πιέζω πολύ τον εαυτό μου να μην αρχίσω προσπάθεια για να τη μεταπείσω. Κι αρχίζει, 

έτσι όπως μιλάμε, να φαίνεται εκείνο το σκληρό ύφος της, να ξεχειλίζει πάλι η γνωστή 

αδιαφορία της. Μου λέει πως σιγά – σιγά καταστάλλαξε μέσα της αυτή η σκέψη, απ’ τις 

πρώτες μέρες στην κατασκήνωση, μέχρι που το πήρε απόφαση. Όχι, δεν θέλει να 

συναντηθούμε για τελευταία φορά. Πιέζω τον εαυτό μου να μην της φέρω αντίρρηση. Η 

Μαρίνα αρχίζει να θέλει να κλείσουμε το τηλέφωνο. 

«Εντάξει, θα σε δώ ίσως καμμιά φορά επάνω στο πανεπιστήμιο...» της λέω. 

«Μην το επιδιώξεις» μου απαντάει στο φόρτε της κακίας της. 

Και σε λίγο «ε, άντε...» λέει η Μαρίνα, 

«Άντε γειά» λέω κι εγώ,  

«Γειά χαρά...» και κλείνουμε. 

Αυτό ήταν λοιπόν. Αυτό, σαν τέλος ενός χρόνου. Μόνον έτσι, απλά κι απότομα, 

ουρανοκατέβατα. Κεραμμύδα που λένε. 

Στην αρχή, νιώθω μια περίεργη ανακούφιση. Απαλλάχτηκα απ’ την αγωνία μου. 

Πάω στο σαλόνι, στο Στέφανο και στο Γιώργο, «χωρίσαμε», τους ανακοινώνω. Τους 

διηγούμαι αυτό το τηλεφώνημα, κάπως σαν ξαλαφρωμένος. Μετά όμως, αρχίζω σιγά – 

σιγά να στεναχωριέμαι. Και να στεναχωριέμαι όλο και πιο πολύ... 

Σάββατο 25 Αυγούστου 1984 

Και πάρα πολλά ακόμα. Ο χωρισμός έχει σηκώσει θύελλα μέσα μου. Έχασα το 

παν. Ό,τι φοβόμουν τόσον καιρό, ό,τι έτρεμα πιο πολύ, το να χάσω τη Μαρίνα, είναι 

γεγονός, οριστικό κι αμετάκλητο. Αρχικά, το απωθούσα όσο μπορούσα γιατί, κάθε όποτε 

έβγαινε πάνω, και σκεφτόμουν πως πια δεν την έχω, πόναγα πάρα πολύ. Την πρώτη 

μέρα έκλαιγα, πόναγα πολύ. Την εκλιπαρούσα νοερά, γιατί αγάπη μου το ‘κανες αυτό; 

Γιατί μωρό μου; Δεν μπορούσα να το χωνέψω, δεν εννοούσα να πιστέψω πως "τέλος 

πια". Ακόμα δεν το ‘χω καταφέρει, και διατηρώ αμυδρές ελπίδες κρυφά μέσα μου πως 

θα ξαναγυρίσει κοντά μου. Μάταιες βέβαια. 

Άλλοτε πάλι, με πιάνουν τ’ ανώτερά μου. Βλέπω τι όμορφα που ‘ταν, τι 

συναισθήματα ένιωσα, όλα τα συναισθήματα, πλούσια, δυνατά, να με πλημμυρίζουν, 

έρωτας, αγάπη, αγωνία, μίσος, δυστυχία, ένιωσα να χάνομαι, να πλέω σε πελάγη 

ευτυχίας, κυριολεκτικά, κι απ’ την άλλη ένιωσα και λύπη, πόνο αφόρητο, σα να με 
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χτυπάνε, έκλαψα, πέρασα αγωνίες, χιλιάδες αγωνίες, έκανα έρωτα, φανταστικό έρωτα, 

βογγώντας από έξαψη κι ηδονή, κάναμε καβγάδες φριχτούς, με λύσσα, απ’ την άλλη 

δείχναμε ενδιαφέρον κι αγωνία όταν ο άλλος πέρναγε δύσκολες ώρες. Ό,τι συναίσθημα 

υπάρχει, το ‘νιωσα, έντονα, κατευθείαν, απ’ την πρώτη κιόλας μέρα, κι έντονα, μέχρι το 

τέλος, κι ακόμα το τέλος, τι σοκ και τι πλημμύρα συναισθημάτων ήταν κι αυτή... Νιώθω 

πως βγήκα πιο πλούσιος, πως τώρα έχω ζήσει κάτι που ‘ταν πολύ όμορφο, πολύ 

πλούσιο, πλήρες, και βάζω μαζί όλα τα συναισθήματα, καλά κι άσχημα, και λέω πως 

επιτέλους, ένιωσα κάτι δυνατό. Ήταν πολύ όμορφα, και καλύτερα που τέλειωσε έτσι 

έντονα, παρά να εκφυλλιζόταν σιγά – σιγά. 

Τρίτη 11 Σεπτέμβρη 1984 

Μυτιλήνη. Σκύρος. Τι να θυμάσαι... Τ’ όνειρο μιας ζωής. Μια Μαρίνα ψηλή, 

γεμάτη, με ίσια μαλλιά, μαύρα, σκούρα, μάτια καστανά, μπλαβά, όμορφο στόμα, κάθε 

πότε όμως σε φίλαγε, σου ‘λεγε ό,τι θες, τι λόγια, τι σου ‘πε, αγάπη μου σε είπε, μάτια 

μου, ψυχή μου, μωρό μου, εκείνη η γλύκα, το σφίξιμο στην αγκαλιά, η αγάπη. 

Έφευγε μια μέρα το “Σαπφώ”, το ‘βλεπες να χάνεται αργά, έπαιρνες τ’ 

αεροπλάνο, δίπλα σου ο κακόμοιρος φαντάρος, πέταγες, Μαρίνα μου έρχομαι. 

Τι να θυμάσαι... Εκείνη η μαγεία στο κάστρο, χρώματα κίτρινα και ρόζ, ήχοι 

περίεργοι, κουκουβάγιες, κουδούνια προβάτων, τριζόνια, ήσουνα μαζί της, ρούφαγες τη 

μαγεία της νύχτας, α, ήθελες να πετάς. 

Ο Μόλυβος, τα στενά του, τα σπίτια του, τα χρώματά του, ο Μπέργκμαν, το 

κλάμμα εκείνο το βράδυ, το ξέσπασμα, τι ένιωσες τότε, τι διάολο ήταν αυτό που σε 

πλημμύρισε, πως θα το κρατήσεις πια μέσα σου; 

Ο ελαιώνας τη νύχτα, να τον αχνοφωτίζει το φεγγάρι, το ξύλινο ταβάνι, η 

Μαρίνα μου να με σφίγγει, να με χαϊδεύει, να μου δίνει ό,τι έχει, να με ηδονίζει όσο ποτέ. 

Τα σουτιέν της, οι κυλόττες της κι οι φούστες της ριγμένα γύρω ένα σωρό, μαζί με τα 

σώβρακα και τις φανέλλες μου, εκείνη η λαχανιά νυχτικιά της, η αγουροξυπνημένη 

μαγεία της, τα χάδια, τα φιλιά, ο έρωτάς της. 

Το Φιέστα που παγίδευε τις σφίγγες, κόκκινο, στο χρώμα του νησιού, η Ερεσσός, η 

αμμουδιά της, η καλωσύνη όλων τους, η αγάπη μας, την τριγυρνάγαμε ανέμελοι, τι 
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τριγύρναγες εσύ; Τι ένιωθες, τι καταλάβαινες στα σοκάκια, στις ταβέρνες με τις ψάθινες 

σκεπές; 

Ένας αστακός, ανοιγμένος στα δύο, κρασί, πατάτες και σαλάτα, τρώγαμε μια ώρα, 

γίναμε τούμπανο, αγκαλιά πήγαμε στο δωμάτιο με την αυλή και τα καλάμια, κάθισες 

στην άκρη του ντιβανιού, «σου παραδίνω το κορμί μου», είπες, «κάν’ το ό,τι θέλεις», και 

σου ‘κανα έρωτα, θυμάσαι έναν έρωτα, και μας πήρε μετά έτσι γλυκά ο ύπνος, μεσημέρι, 

ησυχία, ζέστη κι άμμος, λες, για τέτοιες στιγμές αξίζει να ζεί κανείς. 

Η πανσέληνος στη μεγάλη αμμουδιά, να καθρεφτίζεται στο νερό, και γύρω η 

σιλουέττα της Σκύρου, η φωνή της ντισκοτέκ, ο μαλάκας σου ο Λάμπρος κι οι άλλοι που 

συμπαθούσες, οι υστερίες της Αλίκης, το φόρεμα που σου πήρα στου Φαλτάϊτς, το 

φυλαχτό της ευτυχίας, επιστροφή με τη πανσέληνο, κι έρωτα στο φώς της λάμπας, κι 

όμως ρε Μαρίνα, είχες πια αρχίσει να φεύγεις. 

Τα βράχια, η άμμος, η πανσέληνος που ‘παιζε γύρω μας, η φωτιά, κι ο έρωτας, τι 

λοιπόν ήτανε αυτό; 

Αχ μωρή, θα κοιμάσαι τώρα, με τη λαχανιά νυχτικιά σου, τι σκέφτεσαι άραγε; Τι 

περιμένεις, τι ελπίζεις; Ξέρεις τι έχεις να πάθεις; Σκασίλα μου. 

Ωραία ήταν μωρή γαμώτο σου, ωραία ήταν. Ένιωσα τόσα πολλά, δεν είχα 

ξανανιώσει. Ό,τι κι αν κατάλαβες εσύ, να ‘σαι καλά. 

Σάββατο 20 Οκτώβρη 1984 

Αγάπη που ‘γινες δίκοπο μαχαίρι. 

Με πιάνει ώρες – ώρες. Νοσταλγία. Μια νοσταλγία, μια ανάμνηση... Είναι πολύ 

όμορφο. Ανοίγω το άλμπουμ, χαζεύω τις φωτογραφίες, την έχω σ’ εξήντα πέντε 

φωτογραφίες. Βλέπω ξανά το βλέμμα της, τις φακίδες της, τα κοκκαλάκια στα μαλλιά 

της. Την είχα αγαπήσει, όμορφο που ‘ναι. Είναι ναί, πολύ ωραίο, φαντάσου να μην είχα 

νιώσει έτσι, να μην ήξερα πως υπάρχουν τέτοια συναισθήματα. Είμαι επιτέλους 

ελεύθερος να το χαρώ, σ’ όλη την ομορφιά του. 

Εκείνη έφυγε πια, πέρασε στο Φυσικό της Πάτρας, και πήγε μόνιμα να φτιάξει την 

καινούργια ζωή της. Πάει πια, είναι ένα γεμάτο παρελθόν, απ’ όπου μπορώ κι αντλώ 

ακόμα τόσα συναισθήματα. Τι σημασία έχει αν είναι εξιδανίκευση, αν είναι δυσκίνητη 

λίμπιντος, αν αυτή δεν μ’ αγάπησε, ούτε είναι ποτέ πια δυνατό να μ’ αγαπήσει. Τώρα 
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πια μπορώ να θυμάμαι ελεύθερα, να την αγαπάω ξανά και ξανά, μέχρι να βρώ την 

επόμενη. Άνοιγα χθες το βράδυ έτσι τυχαία το ημερολόγιο. Και τι δεν θυμήθηκα. Πόσο 

ήταν δικιά μου, ολόδικιά μου, μοναδική ασχολία μου, πόσο την αγαπούσα. Τι σημασία 

έχουν τα λάθη, οι σχέσεις εξουσίας... Τώρα πάει πια, τώρα μπορώ ελεύθερα ν’ 

ασχολούμαι μόνο μ’ ό,τι όμορφο ένιωσα γι αυτήν. Ούτε πρέπει να της φερθώ καλά για 

να την κρατήσω, ούτε να μην την αφήσω να με καβαλήσει, ούτε να προσπαθήσω να την 

ξαναβρώ, ή να μην την ξαναβρώ, μπας και ξύσω παλιές πληγές. Τώρα μπορώ μόνο να 

θυμάμαι όσο πολύ θέλω πόσο την αγάπησα, χωρίς καμμιά συνέπεια. Και μόνο γι αυτό, 

αυτός όλος ο χρόνος άξιζε. 

Πανέμορφη Μυτιλήνη. Μαρίνα μου. Φωτογραφίες και καμμιά διακοσαριά σελίδες 

στο ημερολόγιο. Θα υπάρχετε, ό,τι και να γίνει εσείς θα υπάρχετε, κάθε φορά που σας 

ξεφυλλίζω, κάθε φορά που θ’ ακούω για σένα Μυτιλήνη, να γεννιέται μέσα μου αυτή η 

ανάμνηση, η νοσταλγία, να μου θυμίζετε πόσο όμορφα μπορεί να νιώσει κανένας, πόση 

ευτυχία, πόση ομορφιά να τον πλημμυρίζει από παντού, πόσο υπέροχα μπορεί να 

φαίνονται τα ξύλινα ταβάνια κι η άμμος που ‘χει φτάσει μέχρι μέσ’ τα σεντόνια σου. Τι 

κουτό που ήσουνα κακομοίρικο να μην έχεις νιώσει κι εσύ έτσι. Να ‘ξερες μόνο τι έχασες. 

Δεν λυπάμαι στο παραμικρό που τέλειωσαν όλα αυτά, αντίθετα χαίρομαι. 

Χαίρομαι πραγματικά. Φαντάσου να ξεφτίζανε σιγά – σιγά, να σβήνανε μέσα μου με τον 

καιρό, θαμμένα απ’ τις ηλιθιότητες που λίγο – λίγο μας γέμιζαν, να ‘φευγε η Μαρίνα 

έτσι ξαφνικά για την Πάτρα, και σιγά – σιγά ν’ απομακρύνομαστε ο ένας απ’ τον άλλο, 

μέχρις ότου να μη σημαίνουν πια τίποτα όλα αυτά, όπως έγινε με τη Σοφία. Όχι, 

καλύτερα, πολύ καλύτερα που ‘φυγε εκείνη έτσι, απότομα, πάνω στο πιο ωραίο. Έτσι 

μείνανε μέσα μου όλα. Και δεν μετανιώνω, δεν μετανιώνω με τίποτα. Ήταν υπέροχα. 

Ένα μόνο πράγμα με βασανίζει. Άραγε, θα μπορέσω να ξανανιώσω έτσι για 

κάποιαν άλλη κοπέλλα, έστω κι αν δεν θα ‘ναι η ιδανική; Ή θα μείνω κολλημένος σ’ 

αυτό που ‘νιωσα για τη Μαρίνα; Αλλά δε φοβάμαι. Με τον καιρό θα τα καταφέρω... 

Αλλά μάλλον κάπου αλλού, σε κάποιο άλλο σημείο της Γης... Μετά απ’ αυτό το 

στραπάτσο, έχασα κάθε ελπίδα πως θα βρώ την ολοκλήρωση που ψάχνω σ’ αυτήν εδώ 

τη χώρα. Μόλις τελειώσω απ’ τη Σχολή, θα πάω και φαντάρος, και μετά θα συνεχίσω 
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για μεταπτυχιακά στο εξωτερικό, να ψάξω για μια νέα αρχή, κι ένα νέο ορίζοντα να 

διαπεράσω... 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ 

Σάββατο 4 Μάη 2002 

Η ταχεία “Χήθροου Εξπρές” σφυρίζει τρέχοντας ανάμεσα στα δυτικά προάστια του 

Λονδίνου, στο δεκαπεντάλεπτο ταξίδι της απ’ το τεράστιο αεροδρόμιο μέχρι τον κεντρικό 

σταθμό του Πάντιγκτον. Αχ, νάτο και πάλι ετούτο εδώ το είδος μουντάδας στον ουρανό... 

Ωραία λοιπόν, να ‘μαστε πίσω στο σπίτι μας, επιτέλους! ο Πέτρος συλλογίζεται 

χαρούμενος, χαζεύοντας τις πίσω αυλές των μονότονων, Εγγλέζικων σπιτιών με τα 

κόκκινα τούβλα, που περνούν βιαστικά έξω απ’ το παράθυρό του, δίπλα στις γραμμές. 

Μόλις αποβιβάστηκε απ’ την κουραστική, δεκατετράωρη πτήση του απ’ τη Μανίλα, αφού 

τέλειωσε επιτέλους μ’ εκείνο το βασανιστικό έργο, που κράτησε τελικά σχεδόν έναν 

ολόκληρο χρόνο. Η Λέϊλα έχει κουρνιάσει γλυκά στο πλευρό του, κατενθουσιασμένη που 

ξαναρουφάει επιτέλους την αύρα του, χαϊδεύοντας το χέρι του, και σκάζοντάς του στα 

πεταχτά γλυκά φιλιά στο μάγουλό του πότε – πότε. 

Οι τρείς τελευταίοι μήνες στη Μανίλα ήταν εξοντωτικοί. Ολόκληρη η ομάδα, κάτω 

απ’ την αφόρητη πίεση των προθεσμιών και των Αμερικανών αφεντικών, αναγκάστηκε να 

δουλεύει δωδεκάωρα και δεκατετράωρα, όλες τις μέρες, για να προλάβουν να τελειώσουν 

το έργο. Ο Πέτρος γυρνούσε τα μεσάνυχτα κάθε βράδυ στο διαμέρισμά του, πτώμα, και 

με το ζόρι σερνόταν ως το κρεβάτι του, για να σηκωθεί και πάλι στις 6 το πρωΐ της 

επομένης. Κατάφεραν όμως τ’ ακατόρθωτο και, λίγο πριν το Πάσχα, το νέο κέντρο άνοιξε 

τις πύλες του, με τους πρώτους πεντακόσιους προγραμματιστές. Στη γιορτή που ‘καναν 

για τα εγκαίνια, ο Τζέϊμς προσπάθησε μια τελευταία φορά να μεταπείσει τον Πέτρο, και να 

τον κάνει ν’ αλλάξει απόφαση, να παραμείνει στη Μανίλα. Του πρόσφερε αυξημένο μισθό, 

βλέποντας με τα μάτια του την αποδοτικότητα και τις ικανότητές του, αλλά ο Πέτρος είχε 

πάρει πια την οριστική απόφασή του, κι αδημονούσε να περάσουν οι μέρες και να φύγει 

τρέχοντας απ’ αυτή την πόλη που τον ταλαιπώρησε τόσο πολύ. 

Μετρούσε μ’ ανυπομονησία μία – μία τις μέρες, ως τη συμφωνημένη ημερομηνία 

αποχώρησης και, πετώντας απ’ τη χαρά του, πήρε τ’ αεροπλάνο για το Χήθροου. Το 

πορτοφόλι του είναι επιτέλους γεμάτο με την αμοιβή για τις υπηρεσίες του, και τα έξτρα 

μπόνους για την έγκαιρη παράδοση. Τα τριάντα χιλιάρικα που ‘φερε απ’ τη Μανίλα, θα 

του επιτρέψουν ν’ ανασάνει για λίγο, να ξεκουραστεί στην αγκαλιά της αγαπημένης του 

Λέϊλα, και να ψάξει μ’ ησυχία να βρεί κάποια καινούργια δουλειά. 

Ταυτόχρονα, όλους αυτούς τους μήνες στη Μανίλα, καθόταν σ’ αναμμένα 

κάρβουνα. Προσπαθούσε αγωνιωδώς να τελειώσει με το έργο μιαν ώρα αρχύτερα, για να 

γυρίσει πίσω στην Ευρώπη και να συνεχίσει την αναζήτησή του. Φυσικά η μικρή, μετά 

από κείνη την απρόσμενη παρέμβασή της τον περασμένο Γενάρη, και την πρόσκλησή της 

στον Πέτρο να επιστρέψει στην Ευρώπη και να μη ξεχαστεί στη μακρινή Ασία, 

ξαναεξαφανίστηκε χωρίς ίχνος, όπως το συνηθίζει. Αυτή τη φορά, ο Πέτρος το δέχτηκε 

πιο ήρεμα, το περίμενε σχεδόν. Κατάλαβε πως η μικρή τον θέλει τελικά κοντά της, θα 



Πάνος Νομικός  Μοιραία Μάτια Τόμος Ι: Το μυστήριο και το ταξίδι 236 

‘ρθει κάποια μέρα που θα ξαναεμφανιστεί. Απλά, φαίνεται πως θέλει να διαλέξει εκείνη το 

που και το πότε. 

Όμως, γιατί εξακολουθεί ν’ αρνείται να φανερωθεί; Δεν το καταλαβαίνω. Είναι 

αλήθεια πως την πρόσβαλα πολύ άσχημα, όμως πέρασαν πια τόσοι μήνες από τότε, 

δοκίμασα τόσες φορές να ζητήσω συγγνώμη, να εξηγηθώ... Ο θυμός της θα ‘πρεπε να 

‘χει περάσει πια. Θα ‘πρεπε να ‘χει μαλακώσει. Αν έκανε τον τεράστιο κόπο να ταξιδέψει 

μέχρι τη Μανίλα για να με βρεί, γιατί μετά εξαφανίστηκε τόσο ξαφνικά κι επίμονα; Ποιά 

τρομερή αλήθεια κρύβεται πίσω απ’ την απόρριψή της; Γιατί παίζει αυτά τα βασανιστικά 

παιχνίδια; Μήπως άλλοι τη χρησιμοποιούν σαν πιόνι; Είναι μήπως μόνο μια οφθαλμαπάτη, 

ένα ψέμμα, μια παγίδα; Θα μπορέσω ποτέ να τη βρώ, να μάθω την αλήθεια; 

Όμως ο Πέτρος είναι ένας μαχητής. Ποτέ δεν τα παρατάει. Αν και, απρόθυμα, 

αναγκάστηκε να παραδεχτεί πως η κόρη του θα παραμείνει κρυμμένη για κάμποσο καιρό 

ακόμα, προσπάθησε να σχεδιάσει μ’ ηρεμία την καλύτερη στρατηγική για να την 

πλησιάσει. Κατάλαβε πως θα πρέπει να σταματήσει να την ανταγωνίζεται, κι αντίθετα θα 

πρέπει να προσπαθήσει να κερδίσει την εμπιστοσύνη της. Ανάσανε, ηρέμησε, κι έπαψε να 

τη βομβαρδίζει μ’ αγωνιώδεις εκκλήσεις. 

Φυσικά, αυτό δε σημαίνει πως σταμάτησε την προσπάθειά του να την ανακαλύψει. 

Συνέχισε απτόητος να ψάχνει να καταλάβει ποιά ήταν η μητέρα της, ποιά απ’ όλες ήταν η 

κοπέλλα εκείνη στο πλευρό του που ψαλιδίστηκε από ‘κείνο το φωτογραφικό πειστήριο, 

που του ‘χε στείλει η Κεργκουελέν. Όλους τους προηγούμενους, κουραστικούς μήνες στη 

Μανίλα, πέρναγε όλες τις, εξαιρετικά σπάνιες, ώρες ξεκούρασης χωμένος στα παλιά 

ημερολόγιά του, προσπαθώντας ν’ αποκρυπτογραφήσει τα γεγονότα και τις συνθήκες που 

τυχόν οδήγησαν κάποια απ’ τις παλιές ερωμένες του να γεννήσει και να μεγαλώσει στα 

κρυφά ένα παιδί χωρίς πατέρα. 

Αχ, γυναίκες, γυναίκες... Εκτός απ’ τα καπρίτσια των σχεδών ξεχασμένων, παλιών 

φιλενάδων του, ο Πέτρος πρέπει να φροντίσει και τις επίμονες ανησυχίες της τωρινής 

αγαπημένης του. Η Λέϊλα, κουρνιασμένη σφιχτά στην αγκαλιά του μέσ’ το τραίνο, 

καλωσόρισε τον αγαπημένο της μ’ ανοιχτές αγκάλες, στην οριστική πια επιστροφή του απ’ 

τη μακρινή Μανίλα. Πήρε μια μέρα άδεια απ’ τη δουλειά της στο γραφείο του κυρίου 

Τζέρεμυ, κι έτρεξε στο Χήθροου να πέσει μέσα στην αγκαλιά του, αμέσως μετά την 

αποβίβασή του. Απ’ τη μια, είναι φοβερά ανακουφισμένη που ο ατέλειωτος, σκληρός 

αποχωρισμός τους, επιτέλους έλαβε τέλος. Από ‘δώ και πέρα θα ‘ναι ελεύθερη να 

ικανοποιήσει τη λαχτάρα της χωρίς περιορισμούς, και να χαίρεται απεριόριστα την 

παρουσία του κοντά της. Κι ακόμα, επιτέλους, θα πάψει ν’ αγωνιά για την πιθανότητα 

κάποια Φιλιππινεζούλα, ή οποιαδήποτε άλλη καπάτσα γυναίκα, να του ρίξει τα δίχτυα της 

και να τον κλέψει, όσο εκείνος ήταν μακριά της. Αυτή η αβάσταχτη αγωνία επιτέλους 

τέλειωσε. Από δώ και πέρα, η Λέϊλα θα μπορεί να ελέγχει το που βρίσκεται εκείνος, και τη 

ζωή του όλη, πολύ καλύτερα. 
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Ή ίσως όχι ακόμα... Απ’ την άλλη, η Λέϊλα δεν μπορεί να εφησυχάσει απ’ την 

ανησυχία της για κείνη τη μυστηριώδη “κόρη”, που εμφανίστηκε απρόσμενα στη ζωή του 

αγαπημένου της, αυτή την κόρη που συνωμοτεί, και φέρνει από κοντά και την αληθινή 

μεγάλη απειλή, τη μάνα της. Ποιά στ’ ανάθεμα είναι αυτή η καταρραμένη “κόρη” που 

αρνείται να φανερωθεί; Γιατί αρνείται να εμφανιστεί; Τι κρύβεται πίσω απ’ αυτά τα ηλίθια 

παιχνίδια, που ‘χουν αναστατώσει τον αγαπημένο της τόσο έντονα, κι έχουν φέρει τα 

πάνω – κάτω στη σχέση της μαζί του; 

«Για πες μου λοιπόν, αγαπούλα, τι νέα μου φέρνεις, αφού φαντάζομαι πως 

ξεσκάλισες τα παλιά σου ημερολόγια;» ρωτάει η Λέϊλα τον Πέτρο, καθώς σηκώνεται απ’ 

το κρεβάτι και ρίχνει πάνω στο γυμνό κορμί της τη ρόμπα της, αμέσως μετά την πρώτη 

τους παθιασμένη ερωτική επαφή, που έλαβε χώρα αμέσως μόλις μπήκαν στο διαμέρισμά 

τους, πάνω στο κρεβάτι με τ’ αρωματισμένα σεντόνια που του ‘χε ετοιμάσει προσεκτικά, 

περιμένοντάς τον να κατασιγάσει τις φοβερές ορμές της, που την κατέκλυζαν όλους 

αυτούς τους αγωνιώδεις μήνες που ‘μειναν μακριά. 

«Ω, πάρα πολλές άκρες, και μυριάδες στοιχεία και λεπτομέρειες, αλλά δυστυχώς, 

τίποτα τ’ οριστικό ακόμα, αγαπούλα μου» απαντάει ο Πέτρος και συνοφρυώνεται, καθώς 

βρίσκεται και πάλι αντιμέτωπος με τη βασανιστική αγωνία που κυριαρχεί στη ζωή του. 

Θεέ μου, δεν πρόκειται να ‘ναι εύκολο από δώ και πέρα... συλλογίζεται, 

συνειδητοποιώντας πως η ερωτική ζωή του κι η σχέση του με τη Λέϊλα έχει πια αλλοιωθεί 

δια παντός, έστω κι αν η κόρη δεν έχει εμφανιστεί ακόμα. 

«Λοιπόν ματάκια μου, πόσες πρώην ερωμένες ανακάλυψες;» τον ρωτάει πειραχτικά 

η Λέϊλα. 

«Τέσσερεις.» 

«Τέσσερεις; Θεέ και Κύριε!» του πετάει η Λέϊλα, μισο-αστεία και μισο-επιτιμητικά. 

«Ω, έλα τώρα! Τέσσερεις δεν είναι δα και τόσες πολλές! Δεν ήμουν παρά ένας 

νεαρός φοιτητής...» 

«Ένας μάλλον “δραστήριος” νεαρός φοιτητής θα ‘λεγα... Τέλος πάντων, αγάπη μου, 

αφού τόσες ήταν, ήταν! Τώρα πες μου, εννοείς πως πρέπει να ψάξεις να βρείς τέσσερεις 

πρώην ερωμένες σου;» τον ξαναρωτάει η Λέϊλα πειρακτικά, αλλά στην πραγματικότητα 

εξαιρετικά ανήσυχη. Θα της είναι τεράστιο άγχος να προσπαθήσει να χτίσει προστατευτικά 

τείχη, για να προστατέψει τον εαυτό της και τη σχέση τους από τέσσερεις γυναίκες, που 

θα επιτίθενται ταυτόχρονα καθώς, ανεξάρτητα με το ποιά είναι η αληθινή μητέρα, ο 

Πέτρος θα πρέπει να ψάξει να τις βρεί όλες, μέχρι ν’ ανακαλύψει την αλήθεια. Πράγμα 

που σημαίνει πως ο Πέτρος θα πρέπει να ψάξει, και να συναντήσει, τέσσερεις πρώην 

ερωμένες του. Και ποιός ξέρει τι μπορεί να προκύψει σ’ αυτές τις επικίνδυνες 

επανασυνδέσεις... 

«Ω, όχι, ευτυχώς όχι!» απαντά ο Πέτρος. «Μόνο δύο είναι πιθανές υποψήφιες.» 

«Πως έτσι;» 
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«Λοιπόν, να πως έγιναν όλα...» ο Πέτρος αρχίζει να εξιστορεί μια σύντομη περίληψη 

της ερωτικής ζωής του στα φοιτητικά χρόνια του, όπως την ξαναθυμήθηκε πρόσφατα, 

διαβάζοντας τα παλιά ημερόλογιά του, όσο ήταν στη Μανίλα. «...κι επομένως, 

συνδυάζοντας όλες τις ημερομηνίες, τις παλιές εκείνες ιστορίες, και τις φορές που έκανα 

έρωτα, έχω συμπεράνει πως η πιο πιθανή μητέρα είναι η Τίνα. Αν η Τίνα έμεινε έγκυος 

στην Ύδρα, τον Ιούνη του 80, τότε, τον περασμένο Σεπτέμβρη του 2001, η κόρη μου θα 

‘ταν εικοσιένα και μισό. Αυτή είναι μια λογική ηλικία για μια νεαρή γυναίκα να ξεκινήσει 

να με βρεί, και να καταφέρει να φτάσει ως την άλλη άκρη της Γης. Επιπλέον, όλες οι 

πιθανές καταστάσεις γύρω απ’ τις ζωές της Τίνας και της κόρης μας, θα ‘χαν βάση. Μου 

φαίνεται λογικό πως, αφού η Τίνα έφυγε στην Αμερική το καλοκαίρι του 1980, πιθανά 

γέννησε μια πολιτογραφημένη Αμερικανίδα, κι έμεινε εκεί για πάντα, μεγαλώνοντας το 

παιδί της στο ασφαλές περιβάλλον μιας προηγμένης χώρας, χωρίς να χρειαστεί να 

ξανασχοληθεί με τη μιζέρια και την υπανάπτυξη της Ελλάδας.» 

«Ναί, θα μου φαινόταν λογικό...» σκέφτεται κι η Λέϊλα. 

Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε πως έτσι έγιναν πράγματι τα πράγματα... αναλογίζεται 

ο Πέτρος, ανησυχώντας για το τι πραγματικά συνέβη στη ζωή του παιδιού του. 

«Και ποιά είναι η δεύτερη υποψήφια;» επιμένει η Λέϊλα. 

«Λοιπόν, αγαπούλα, αν δεν ήταν η Τίνα, τότε η μόνη άλλη πιθανή υποψήφια είναι η 

Σοφία. Αν η Σοφία είχε μείνει έγκυος όταν με χώρισε, το Φλεβάρη του 83, τότε που 

διορίστηκε στην Καλαμάτα, τότε τον προηγούμενο Σεπτέμβρη του 2001, η κόρη μας θα 

πρέπει να ‘ταν περίπου δεκαοκτώ χρονών. Κάπως δύσκολο για ένα τόσο μικρό κορίτσι να 

ξεκινήσει ένα τέτοιο μακρινό ταξίδι, αλλά τέλος πάντων, αν αυτό το κορίτσι είναι 

πραγματικά η χαμένη κόρη μου, τότε υπάρχει κάποια πιθανότητα να το ‘κανε πράγματι.» 

«Χμμ... Αμφίβολο, αλλά όχι κι αδύνατο. Και γιατί πιστεύεις πως η Σοφία θα σου ‘χε 

κρύψει αυτό το νέο;» η Λέϊλα θέλει να τα μάθει όλα. 

«Ένας Θεός ξέρει! Υπάρχει μια ατέλειωτη σειρά από διαφορετικές πιθανές εκδοχές. 

Μπορεί ν’ απειλήθηκε, ή να εξαναγκάστηκε απ’ τους γονείς της, ή από κάποιον απ’ τους 

επόμενους εραστές της. Θυμάμαι πως μου ‘χε αναφέρει για έναν απ’ αυτούς, τον έλεγαν 

Αργύρη. Μια άλλη πιθανότητα είναι να με απατούσε με τον Αργύρη, ή με άλλους άντρες 

στην Καλαμάτα, λίγο πριν μου ανακοινώσει πως με χωρίζει. Αν πράγματι η Σοφία ήταν 

άπιστη, κι έκανε σεξ με περισσότερους άντρες στα τέλη του 82 και στις αρχές του 83, 

υπάρχει η πιθανότητα να μη γνώριζε τότε ποιός είναι ο πραγματικός πατέρας του παιδιού 

της. Ίσως αυτή η αβεβαιότητα, σε συνδυασμό με ποιός ξέρει ποιές άλλες καταστάσεις στη 

ζωή της, να την ανάγκασαν να κρατήσει κρυφό αυτό το γεγονός ως το 2001 όταν, ποιός 

ξέρει πως και γιατί, ανακάλυψε την αλήθεια, κι αποφάσισε να την ανακοινώσει στην κόρη 

μας» ο Πέτρος αναλύει όλα τα δεδομένα που ‘χει στη διάθεσή του. 

Ποιός ξέρει πως και γιατί, ανακάλυψε την αλήθεια... ένα ρίγος διαπερνά τη Λέϊλα, 

καθώς έρχεται γι άλλη μια φορά αντιμέτωπη με τις τεράστιες, απειλητικές αβεβαιότητες σ’ 
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αυτή την περίεργη υπόθεση. Παίρνει μια βαθειά ανάσα για ν’ ανασυνταχθεί. «Και τι έγινε 

με τις υπόλοιπες δύο;» επιμένει ν’ ανακαλύψει κάθε πιθανή λεπτομέρεια για την παλιά 

ερωτική ζωή του Πέτρου, για να καταλάβει ποιά είναι η αληθινή απειλή. 

«Α, οι άλλες δύο είναι εξαιρετικά απίθανες αγαπούλα μου. Πρώτα απ’ όλα, η Ελένη 

είναι η μόνη η οποία αποκλείεται κατηγορηματικά. Λίγο μετά την αναχώρησή μου για την 

Αγγλία, η Ελένη ξεκίνησε μια σχέση με τον Αντώνη, τον κιθαρίστα. Στο τέλος 

παντρεύτηκαν, κι έχουν κι ένα γιό. Έχω κρατήσει μια χαλαρή, φιλική επαφή και με τους 

δυό τους από τότε. Έχουν ένα σταθερό γάμο. Όχι, στα σίγουρα, η Ελένη δεν είναι η 

μητέρα.» 

Μείον μία. Μένουν τρείς... η Λέϊλα συλλογίζεται σιωπηρά. Δυστυχώς, αν θυμάμαι 

καλά απ’ τις φωτογραφίες που μου ‘χε δείξει ο Πέτρος τον περασμένο Γενάρη στην 

Αθήνα, η Ελένη ήταν η λιγότερο όμορφη απ’ όλες. Τέλος πάντων... «Και δεν ένιωσες 

ζήλεια που ο Αντώνης παντρεύτηκε την πρώην ερωμένη σου» τον ρωτάει. 

«Όχι, το βρίσκω φυσιολογικό. Τα ‘φτιαξαν πολύ καιρό μετά που ‘χαμε χωρίσει, 

πάνω από δυό χρόνια αργότερα. Είναι κακό αυτό;» 

«Χμμ, νομίζω πως έχεις δίκηο. Και τι έγινε με την τελευταία;» επιμένει η Λέϊλα. 

Αχ, Μαρίνα, Μαρίνα... Τι απίστευτο μπλέξιμο! Είναι η σειρά του Πέτρου να τον 

διαπεράσει ένα ρίγος. Ζυγίζοντας πάρα πολύ προσεκτικά τις λέξεις του μία προς μία, για 

ν’ αποφύγει ν’ αποκαλύψει στη Λέϊλα τα παλιά του αισθήματα για τη Μαρίνα, αρχίζει να 

εξιστορεί τι έγινε μετά το χωρισμό τους, παλιά, πίσω στο 84. «Μια παρόμοια ιστορία 

αγάπη μου. Όταν κατατάχτηκα στην Αεροπορία, το Νοέμβρη του 84, ξαφνικά έχασα κάθε 

επαφή με το Στέφανο. Χάθηκε από προσώπου Γης. Κόλλησε στην Πάτρα, υποτίθεται 

σπουδάζοντας στην Ιατρική, και δε γυρνούσε ποτέ πίσω στην Αθήνα. Οι γονείς του 

απέκρυβαν μ’ επιμονή τα τηλέφωνά του, μ’ ηλίθιες δικαιολογίες. Δεν μπορούσα να 

καταλάβω γιατί μ’ απέφευγε έτσι. Ξαφνικά, περίπου την άνοιξη του 85, έμαθα κάτι 

σοκαριστικό. Ο Γιώργος με πληροφόρησε πως ο Στέφανος είχε παντρευτεί στα βιαστικά 

τη Μαρίνα, στην Πάτρα, μόνο λίγους μήνες μετά το δικό μου χωρισμό μαζί της.» 

«Παντρεύτηκαν; Τόσο γρήγορα;» η Λέϊλα μένει άναυδη. 

«Απίστευτο, δεν είναι; Κι όμως είναι αλήθεια. Ο Στέφανος παντρεύτηκε τη Μαρίνα!» 

«Ίσως κάτι “περίεργο” να παίχτηκε... Έμαθες τι ακριβώς;» 

«Όχι. Άλλωστε, γιατί να με νοιάξει;» ο Πέτρος λέει ψέμματα, για να κρύψει απ’ τη 

Λέϊλα την αμηχανία του. Η αλήθεια είναι πως ο Πέτρος είχε εξοργιστεί πολύ άσχημα, 

μόλις άκουσε αυτά τ’ απίστευτα νέα, πίσω στο μακρινό 85. Ο παλιότερος και καλύτερος 

φίλος του ξεκίνησε μια σχέση, και τελικά παντρεύτηκε, τη δική του αγαπημένη, τη μόνη 

κοπέλλα την οποία ο Πέτρος είχε ερωτευτεί τόσο πολύ! Αυτή η εξέλιξη ήταν τότε μια 

τεράστια προσβολή κι απογοήτευση για τον Πέτρο. 

«Είχες ποτέ ξανά καμμιά επαφή μαζί τους, από τότε;» ξαναρωτάει η Λέϊλα, 

νιώθωντας πως κάτι λείπει απ’ τη διήγηση του Πέτρου. 
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«Όχι. Έχασα κάθε επαφή μαζί τους όταν έφυγα απ’ την Ελλάδα κι ήρθα στην 

Αγγλία. Αρκετά αργότερα έμαθα, και πάλι απ’ το Γιώργο, πως έκαναν και δυό κόρες. Αυτά 

είναι όλα όσα ξέρω γι αυτούς» ο Πέτρος προσπαθεί και πάλι να κρύψει την αγανάκτησή 

του, αποφεύγοντας ν’ αποκαλύψει πως αυτός ήταν που ξέκοψε απότομα κάθε επαφή με 

το Στέφανο, λόγω της ποταπής προδοσίας του. Από τότε, οποιαδήποτε ανάμνηση αυτών 

των απαίσιων γεγονότων, τον γέμιζε με καταθλιπτικά συναισθήματα θυμού κι αηδίας. 

«Επομένως, δεν ξέρεις στ’ αλήθεια τι ακριβώς έγινε με τη Μαρίνα...» η Λέϊλα 

συνεχίζει την ανάκρισή της, νιώθωντας ακόμα πως ο Πέτρος κάτι της κρύβει «...αν κι 

εκείνη, εξακριβωμένα, γέννησε κόρες» συμπεραίνει, μ’ έναν ξεχωριστό τόνο στη φωνή 

της. 

«Μα, αγάπη μου, είναι αδύνατο η Μαρίνα να γέννησε μια δική μου κόρη. Πως θα 

‘ταν ποτέ δυνατό να ‘χει μείνει έγκυος από μένα, μετά τις διακοπές μας στη Σκύρο, και να 

παντρευτεί κατόπιν το Στέφανο, λίγους μήνες αργότερα; Κάτι τέτοιο θα ‘ταν αδιανόητο. 

Κι επιπλέον, ακόμα κι αν υποθέταμε την πιο απίθανη εκδοχή, δηλαδή ότι θα ‘ταν ποτέ 

δυνατό να ‘ναι η Μαρίνα η μητέρα που ψάχνουμε, κάτι τέτοιο θα σήμαινε πως, πέρσυ το 

Σεπτέμβρη του 2001, η κόρη μου θα ‘ταν μόνο δεκάξι και μισό, παιδί ακόμα. Είναι 

εντελώς αδύνατο για ένα δεκαεξάχρονο κοριτσάκι να ταξιδέψει ως τη Μανίλα για να με 

βρεί, δεν συμφωνείς;» αναρρωτιέται ο Πέτρος. 

«Καλά, ίσως...» η Λέϊλα, διστακτικά, υποχωρεί. Το γυναικείο ένστικτό της 

συναισθάνεται πως κάτι λείπει, αλλά τα λογικά δεδομένα είναι ακαταμάχητα. Ίσως λοιπόν 

να υπάρχουν μόνο δυό ερωμένες, για τις οποίες πρέπει ν’ ανησυχώ, με μια μικρή 

πιθανότητα και για μια τρίτη... Θα δούμε, μα ας είμαι σ’ επαγρύπνηση ούτως ή άλλως... 

«Δεν ξέρω αγάπη μου... Αυτή η υπόθεση θα με τρελλάνει κι εμένα επίσης.» 

«Τότε μπορείς να καταλάβεις πόσο αφόρητη είναι για μένα, που ‘μαι ο ανήμπορος 

πατέρας!» 

«Ναί βέβαια, σε καταλαβαίνω λατρεία μου. Είμαι πάντα εδώ, να σταθώ στο πλευρό 

σου και να σε βοηθήσω. Αχ, σ’ αγαπώ τόσο πολύ!» η Λέϊλα κάθεται στα πόδια του, και 

χώνεται στην αγκαλιά του γουργουρίζοντας. 

«Σ’ αγαπώ κι εγώ, λατρεμένη μου» ο Πέτρος σφραγίζει τα καυτά χείλια της μ’ ένα 

παθιασμένο φιλί. 

«Επιτέλους, είμαι τόσο χαρούμενη που ξαναγύρισες κοντά μου...» η Λέιλα τινάζει 

στοργικά τα μαλλιά του, ακτινοβολώντας μ’ ένα τεράστιο χαμόγελο. «Δεν θέλω ποτέ ξανά 

να σε χάσω.» 

«Δεν θα σ’ αφήσω ποτέ πια, αγάπη μου. Στο υπόσχομαι! Σ’ αγαπώ! Θα ‘μαστε για 

πάντα μαζί!» 

«Θες να μείνεις για πάντα κοντά μου; Να γεράσουμε παρέα;» 

«Μα και βέβαια!» ο Πέτρος επαυξάνει, χαϊδεύοντάς τη γλυκά. 

«Ω, κι εγώ το ίδιο αγάπη μου! Για πάντα! Να παντρευτούμε λοιπόν;» 
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«Να παντρευτούμε;» ο Πέτρος ξαφνιάζεται απ’ την απότομη πρότασή της. 

«Ναί. Να παντρευτούμε. Μέχρι να μας χωρίσει ο θάνατος...» επιμένει εκείνη. 

«Ω... αγάπη μου... φυσικά θα παντρευτούμε κάποτε... αλλά δεν είναι πολύ νωρίς 

ακόμα; Μόλις γύρισα απ’ τη Μανίλα. Είμαι χωρίς δουλειά, χωρίς εισόδημα... Νιώθω 

άσχημα να στηριχτώ μόνο στην περιουσία του πατέρα σου για να σε παντρευτώ. Δεν είναι 

σωστό αυτό, για έναν άντρα. Τι θα πεί κι εκείνος; Δεν συμφωνείς;» ο Πέτρος προσπαθεί 

να κερδίσει λίγο χρόνο, να συνειδητοποιήσει την πραγματική διάσταση αυτής της 

αναπάντεχης εξέλιξης στη σχέση του με τη Λέϊλα. 

«Εμένα δεν μ’ ενοχλεί αγάπη μου. Ξέρω μόνο πως σ’ αγαπώ, και θέλω να μείνω στο 

πλάϊ σου. Όλα τ’ άλλα δεν είναι σημαντικά για μένα. Ο πατέρας μου μ’ αγαπάει, και θα 

δεχτεί ο,τιδήποτε θα με κάνει ευτυχισμένη. Το ‘χει αποδείξει!» 

«Βέβαιως και το ‘χει αποδείξει, και του ‘μαι ευγνώμων. Του χρωστάω ήδη πάρα 

πολλά! Απλά, δεν νιώθω άνετα να στηριχτώ γι άλλη μια φορά στη γενναιοδωρία του για 

να παντρευτώ. Θα ‘θελα να σε παντρευτώ πατώντας γερά στα δικά μου πόδια» επιμένει ο 

Πέτρος. 

«Ωχ, καλά αγάπη μου, σε καταλαβαίνω... Ας περιμένουμε τότε μέχρι να βελτιωθεί 

λίγο ακόμα η κατάσταση...» 

Δευτέρα 20 Μάη 2002 

Ένα όμορφο Μαγιάτικο απόγευμα, που το πορφυρό χρώμα του δειλινού λούζει τα 

δέντρα στ’ απέναντι παρκάκι μ’ ένα μαγευτικό χρώμα, λαμπυρίζοντας ανάμεσα στο 

φρέσκο φύλλωμα, οι ηλιαχτίδες καταφέρνουν να τρυπώσουν στο σαλόνι της Λέϊλα στο 

Κένσιγκτον, φωτίζοντας τα βαριά έπιπλα και τις λουλουδάτες ταπετσαρίες. Ο Πέτρος έχει 

φτιάξει κεφάλι μ’ ένα τρίδιπλο Τζακ Ντιάνιελς, κι έχει πιάσει το Μελωδία στο Ίντερνετ, 

απολαμβάνοντας τις γλυκές, ελληνικές μουσικές, και νοσταλγώντας την πατρίδα. 

Αχ, τι μήνας κι αυτός... Εγκλωβισμένος στο Λονδίνο, χωρίς τίποτα να κάνει, ο 

Πέτρος καίγεται απ’ την επιθυμία να γυρίσει στην Αθήνα, ν’ αρχίσει στ’ αλήθεια την 

αναζήτησή του. Περνώντας τις μέρες του στο άνετο διαμέρισμα της Λέϊλα, δεν μπορεί 

άλλο την αδράνεια. Περπατάει – πάνω κάτω στα δωμάτια, σαν το θηρίο στο κλουβί. Η 

χαμένη ψυχούλα του περιμένει να την ανακαλύψει, κι αυτός χαραμίζει τις μέρες του 

τσάμπα. 

Ξαφνικά, το σαλόνι πλημμυρίζει με τη γλυκειά μελωδία του Σαββόπουλου, 

«αμαξάκια κάτασπρα, που φεύγουν απαλά, και μας φέρνουνε σε σένανε, στα μέρη τα 

παλιά...» απ’ το Περιβόλι του Τρελλού. Είναι το ίδιο ακριβώς τραγούδι, όπως και τότε, 

χωρίς να ‘ναι καθόλου διασκευασμένο ή πειραγμένο, κι έτσι όπως ξανακούει την ίδια την 

παλιά φωνή του Σαββόπουλου, και δυναμώνει τα ηχεία του υπολογιστή, κλείνει τα μάτια 

και, στίχο προς στίχο, ξαναστρίβει το τιμόνι μία προς μία στις απότομες στροφές της 

Βάρκιζας, με το κόκκινο αμαξάκι της μάνας του, έχοντας δίπλα του τη Μαρίνα του και 

πίσω το Στέφανο με την Αλίκη, όπως τότε που επιστρέφανε χαρούμενοι απ’ τις βόλτες 
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τους, κι απ’ τα παθιασμένα φιλιά της πρώτης, αληθινής αγάπης του, μ’ εκείνο το άθλιο 

ραδιοκασσετόφωνο, κρεμασμένο πάνω απ’ τα πόδια του συνοδηγού, που ‘σκυβε για να 

βάλει την κασσέτα, κι εκείνο το εισαγωγικό τραγούδι που συμβόλιζε εκείνη την υπέροχη 

αγάπη, τώρα που πρόσφατα τα ξαναδιάβασε όλα αυτά στα παλιά ημερολόγιά του... 

Τι φοβερά έντονη αναπαράσταση είναι κι αυτή... Συγκλονίζεται απ’ τη θύμηση, και 

πλημμυρίζει απ’ την ακατάσχετη επιθυμία να γυρίσει πίσω, να πάρει ξανά επαφή μ’ αυτό 

το γεμάτο κι αγνό παρελθόν, αυτό που κρύβει μέσα του τ’ αληθινό μέλλον του, την 

αληθινή αγάπη και το σκοπό της ζωής του, τον προορισμό του ταξιδιού του, την κοπέλλα 

που θα του αποκαλύψει επιτέλους την Ομορφιά! 

Τρίτη 28 Μάη 2002 

Ένα λαμπρό, ηλιόλουστο απόγευμα στις αρχές του καλοκαιριού, στην Αθήνα, ο 

Πέτρος έχει πάρει το μετρό που τον οδηγεί στο κέντρο της πόλης. Δεν μπορούσε να μένει 

άλλο άπρακτος στο Λονδίνο. Ξεπέρασε τις μεγάλες ανησυχίες της Λέϊλα, και τις 

αντιρρήσεις της να τον αφήσει να ταξιδέψει μόνος του στην Ελλάδα, κι έτρεξε να κλείσει 

ένα εισιτήριο για την Αθήνα, να ξεκινήσει την έρευνά του, χωρίς άλλη χρονοτριβή, τώρα 

που ‘χει άπλετο ελεύθερο χρόνο, προτού δεσμευτεί πάλι από κάποια καινούργια δουλειά, 

που θα βρεί κάποτε, αργά ή γρήγορα. 

Από που να ξεκινήσει; Ποιά είναι η μάνα της κόρης του; Η πιθανότερη υποψήφια 

είναι η Τίνα, με λιγότερο πιθανή τη Σοφία. Το πρόβλημα είναι το που και πως να ψάξει να 

τις βρεί. Κι οι δύο εξαφανίστηκαν ξαφνικά κι απότομα απ’ τη ζωή του, είκοσι χρόνια πριν. 

Για την Τίνα, που μάλλον έφυγε ξαφνικά στην Αμερική, σχεδόν αμέσως μετά τη διήμερη 

περιπέτειά τους στην Ύδρα, δεν έχει κανένα στοιχείο, ούτε για την ίδια, ούτε για τον Άρη, 

ούτε για τον Πάνο, ούτε για κανέναν άλλον από ‘κείνη την παρέα. Καλά – καλά, δε 

θυμάται ούτε τα επώνυμά τους. Μόνο για την Άρτεμη πρόσεξε εκείνες τις καταγραφές στα 

ημερολόγιά του, που ‘χε σημειώσει πως ερχόταν πότε – πότε στο κοινόβιο, στην Κυψέλη, 

με το φίλο της τον Παντελή. Ίσως ο Αντώνης, ο οποίος ήταν πάντα μαζί μ’ όλους και 

μέσα σ’ όλα, ίσως αυτός να ‘χει κάποιο στοιχείο είτε για την Άρτεμη, είτε για τον παλιό 

μουσάτο φίλο της, τον Παντελή. Αν βρω την Άρτεμη, ίσως να την καταφέρω να μου πεί 

που θα βρω και την Τίνα, σκέφτεται ο Πέτρος. Όσο για την Σοφία, έχει το στοιχείο ότι 

διορίστηκε στην Εθνική Τράπεζα στην Καλαμάτα. Από κεί θ’ αρχίσει το ψάξιμο. 

Μόλις έφθασε πίσω στην Αθήνα, ο Πέτρος επικοινώνησε με τον Αντώνη, τον παλιό 

φιλαράκο του, απ’ το κοινόβιο της Κυψέλης. Μετά το γάμο του με την Ελένη, ο Αντώνης 

αποφάσισε και τέλειωσε τους Πολιτικούς Μηχανικούς του Πολυτεχνείου, ύστερα από 

δώδεκα χρόνια που ‘ταν αιώνιος φοιτητής, κι άνοιξε το δικό του γραφείο. Ικανός και 

καπάτσος, και με μεγάλη ευκολία στις γνωριμίες και στις παρέες, δημιούργησε γρήγορα 

ένα μεγάλο κύκλο πελατών και συνεργατών, κι άρχισε να χτίζει τη μια πολυκατοικία μετά 

την άλλη.  
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Εκείνη την εποχή, τη δεκαετία του 90, οι ιδιωτικές κατοικίες δεν ήταν ο μόνος 

τομέας των κατασκευών μ’ εκρηκτική ανάπτυξη στη χώρα. Κι ο Δημόσιος τομέας επίσης, 

γεμάτος φθηνό χρήμα απ’ τα δάνεια και τις Ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, ξεκίνησε μια 

φρενήρη επενδυτική δραστηριότητα, ξοδεύοντας μεγάλα ποσά σε τεράστια αναπτυξιακά 

έργα, που βελτίωσαν τις απηρχαιωμένες υποδομές της χώρας, πλουτίζοντας στο μεταξύ 

τους εργολάβους, τους μικροπολιτικούς και τους κρατικούς μανδαρίνους, που ‘παιρναν 

πλουσιοπάροχες μίζες και διάφορες άλλες “εξυπηρετήσεις” κάτω απ’ το τραπέζι. 

Σ’ αυτό το ευνοϊκό επιχειρηματικό κλίμα, ο Αντώνης κατάφερε να χτίσει μια γερή 

επιχείρηση και να πλουτίσει. Εγκατέλειψε την επαναστατική, αντικαπιταλιστική ιδεολογία 

του των φοιτητικών χρόνων του, και νοιαζόταν μόνο για την ευημερία της οικογένειας και 

της επιχείρησής του. Μπλέχτηκε και στο χρηματιστήριο το 93 – 99, επένδυσε αρκετά 

εκατομμύρια, κι είχε τη διορατικότητα να καταλάβει τι γίνεται και να ξεπουλήσει λίγο πριν 

το σκάσιμο της φούσκας, τριπλασιάζοντας περίπου την αρχική επένδυσή του. 

Κι αυτό ήταν μόνο η αρχή. Το μεγάλο πάρτυ ξεκίνησε περίπου το 2000, όταν η 

χώρα δανείστηκε επιπλέον αμέτρητα δισεκατομμύρια για να χτίσει τις υποδομές που ‘ναι 

απαραίτητες για να φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Όπως είναι σύνηθες 

στη νοοτροπία αυτού του λαού, που τα κάνει όλα την απολύτως τελευταία στιγμή, 

συμπιέζοντας τις προθεσμίες, όλα τα συμβόλαια υπογράφηκαν στο πάρα πέντε. Ένας 

τεράστιος αριθμός από έργα ξεκίνησαν. Ένα καινούργιο αεροδρόμιο, ένα καινούργιο 

υπόγειο δίκτυο του μετρό, ένα νέο υπέργειο δίκτυο τραμ, νέοι αυτοκινητόδρομοι και 

σιδηρόδρομοι, ένας τεράστιος αριθμός από νέα στάδια κι άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις, 

και μια μυριάδα από άλλες μεγάλες και μικρές κατασκευές, έχουν κατακλύσει το 

περιβάλλον μ’ αναρίθμητα θορυβώδη εργοτάξια, που πνίγουν την πόλη. Η χώρα, σε 

πανικό, έσπευσε να κινητοποιήσει ολόκληρο το κατασκευαστικό δυναμικό της, 

απασχολώντας μάζες από νεοφερμένους μετανάστες, οι οποίοι δουλεύουν ολόκληρο το 

εικοσιτετράωρο για να προλάβουν τις προθεσμίες. 

Η μεγαλύτερη ικανότητα του Αντώνη είναι να συντηρεί γνωριμίες και φιλίες. 

Τουλάχιστον μια φορά κάθε εξάμηνο, φρόντιζε κι αντάλλασαν κάποιο email με τον Πέτρο 

με τα νέα τους, κι όταν ο Πέτρος περνούσε απ’ την Αθήνα, φρόντιζαν πότε – πότε να 

βρίσκονται και να πίνουν ένα ποτάκι στ’ αγαπημένο στέκι του Αντώνη, στον 

“Ιπποπόταμο”, ένα μικρό, γραφικό μπαράκι πίσω απ’ τη Σκουφά, στο κέντρο, πότε οι δυό 

τους και πότε μαζί και με την Ελένη κι άλλα φιλαράκια. 

Στο ίδιο μπαράκι κανόνισαν να βρεθούν και σήμερα. Ο Αντώνης, με την 

καραφλίτσα, τη σεμνή, φροντισμένη αλογοουρίτσα (απ’ όσα μαλλιά του ‘χαν απομείνει), 

το περιποιημένο μουσάκι, κι ένα μαύρο ριχτό πουκάμισο για να κρύβει την κοιλίτσα που 

του φόρτωσαν τα χρόνια και τα ποτά, αγκαλιάζει ζεστά τον Πέτρο, και παραγγέλνουν τα 

ουΐσκια τους. Θυελλώδης ο Αντώνης όπως πάντα, αρχίζει να εξιστορεί στον Πέτρο το 

πόσο πνιγμένος είναι στη δουλειά, τώρα που αρχίζουν να κατασκευάζονται στα σοβαρά 
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όλα κείνα τα μεγαλεπήβολα Ολυμπιακά έργα, κι ολόκληρο το κατασκευαστικό δυναμικό 

της χώρας δε φτάνει για να τα τελειώσει, ακόμα κι αν δουλεύουν ολόκληρο το 

εικοσιτετράωρο. «Μέχρι το 2004, αποκλείεται να πάρω ούτε μια μέρα άδεια. Δουλεύω και 

τις Κυριακές, κανονικό ωράριο. Έχω δυό μεγάλες υπεργολαβίες, μια στην Αττική Οδό και 

μια στη γραμμή του τραμ, και ταυτόχρονα πρέπει να παραδώσω και τρείς πολυκατοικίες.» 

«Τι λες, θα προλάβετε, τόσο αργά που ξεκινήσατε;» τον ρωτάει ο Πέτρος. 

«Μακάρι να ‘ξερα... Ξέρεις τώρα πως γίνονται όλα εδώ, την τελευταία στιγμή και 

στο άρπα – κόλα. Εδώ, λέμε πως οι Κινέζοι θα τελειώσουν τα δικά τους έργα, για τους 

Ολυμπιακούς του 2008, πριν από μας» γελάει ο Αντώνης. 

«Είναι τόσο άσχημα;» ο Πέτρος ξαφνιάζεται. 

«Είναι ένα χάος. Θεωρητικά θα προλάβουμε, θεωρητικά τα πλάνα βγαίνουν... Όμως, 

πότε ακολουθήθηκαν τα πλάνα σ’ αυτή τη χώρα; Ποτέ!» αναστενάζει ο Αντώνης. «Άσε, 

το μόνο που ξέρω σίγουρα είναι πως θα μας βγεί η πίστη. Άντε στην υγειά μας...» και 

τσουγκρίζουν τα ποτήρια τους. 

«Μην ανησυχείς, στο τέλος θα τα καταφέρεις φίλε μου. Πάντα πετυχαίνεις. Τι 

γίνεται με την υπόλοιπη ζωή σου;» ο Πέτρος αλλάζει θέμα στην κουβέντα... 

«Ω, δεν υπάρχει και πολλή άλλη ζωή! Η Ελένη τα πάει καλά επίσης στο Δημόκριτο, 

και το παιδί μεγαλώνει γρήγορα. Δεν καταφέρνω να τους βλέπω και πολύ τον τελευταίο 

καιρό... Λείπω απ’ το σπίτι στα εργοτάξια, απ’ τα χαράματα ως αργά το βράδυ. Απλά 

συνεχίζουμε... Κι εσύ φίλε μου, πως τα πας;» 

«Α, η δική μου ζωή πήρε μια παράξενη τροπή τελευταία...» αρχίζει ο Πέτρος να 

εξιστορεί ολόκληρη την υπόθεση με τη μυστήρια εμφάνιση κι εξαφάνιση της κόρης του, 

και του δείχνει τ’ ατράνταχτο πειστήριο, εκείνη τη μισή φωτογραφία. 

«Τι περίεργη υπόθεση!» ο Αντώνης δυσκολεύεται να το πιστέψει. 

«Μπορείς να βγάλεις κάποιο συμπέρασμα απ’ αυτή τη φωτογραφία;» 

«Χμ... δυστυχώς όχι. Δεν μου θυμίζει τίποτα.» 

«Τι συμπεραίνεις απ’ όλα αυτά;» ρωτάει ο Πέτρος, ν’ ακούσει τη γνώμη ενός ακόμα 

φίλου. 

«Όχι και πολλά. Είναι πράγματι μια πολύ παράξενη ιστορία. Ποιά μπορεί να κρύβεται 

πίσω απ’ αυτό; Ποιά σου ‘ρχεται στο μυαλό;» 

«Υπάρχουν κάποιες πιθανότητες, αλλά δεν είμαι σίγουρος...» ο Πέτρος μοιράζεται 

όλες τις πληροφορίες που ‘χει στη διάθεσή του απ’ τα ημερολόγιά του. «...Επομένως, οι 

μόνες πιθανές μανάδες είναι είτε η Τίνα, είτε η Σοφία.» 

«Μάλιστα...» ο Αντώνης μένει σκεφτικός, ακόμα έκπληκτος. 

«Όμως, δε μπορώ να καταλάβω, γιατί κάποια απ’ όλες θα το κράτησε μυστικό όλα 

αυτά τα χρόνια. Εσύ τι γνώμη έχεις;» 

«Αχ... γυναίκες φίλε μου... Ποιός ξέρει τι περνά απ’ το ταραγμένο μυαλό τους; Δε 

θυμάσαι πως μας φέρονται συνέχεια; Ιδιοτροπίες, αδιαφορία, τρέλλα, παράξενες 



Πάνος Νομικός  Μοιραία Μάτια Τόμος Ι: Το μυστήριο και το ταξίδι 245 

απαιτήσεις... Ποτέ δεν ξέρουν τι θέλουν και τι θα τις ικανοποιήσει. Θέλουν να κάνουν σεξ 

μαζί μας, τρελλαίνονται για σεξ, κι όμως, κάθε φορά παριστάνουν πως δεν θέλουν, πως 

εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει να τις παρακαλέσουμε να πέσουν στο κρεβάτι. Όλη τους η 

ζωή είναι χτισμένη γύρω απ’ το συνεχή αγώνα τους να μας σαγηνεύσουν, να μας 

ελέγξουν, και να μας υποτάξουν.» 

Α, να κι άλλος ένας παραδοσιακός Έλληνας “αρσενικός σωβινιστής” ο Πέτρος γελάει 

από μέσα του. «Τι σχέση μπορεί να ‘χει αυτό με την απόφαση να μεγαλώσει μονάχη ένα 

παιδί, χωρίς πατέρα;» 

«Ένας τεράστιος εγωϊσμός, και μια τεράστια τάση να κρατήσει την ανεξαρτησία της, 

ν’ αποφύγει να δεθεί για όλη της τη ζωή μ’ έναν οποιονδήποτε άντρα, σαν εσένα, μπορεί 

να ‘παιξε σημαντικό ρόλο στην απόφασή της. Ίσως συνδεδεμένη μ’ άλλες, άγνωστες 

περιστάσεις στη ζωή της, ποιός να ξέρει...» 

«Ποιός να ξέρει... Κι όσον αφορά την κόρη μου; Γιατί νομίζεις πως εξαφανίστηκε 

τόσο απότομα, ύστερα απ’ τη σύντομη απόπειρά της να με πλησιάσει;» 

«Κλασσική γυναικεία συμπεριφορά, δεν είναι; Κάνει κι αυτή ό,τι μπορεί για να σε 

δελεάσει και να σε υποτάξει. Μια κόρη που μεγάλωσε με την ίδια ρέμπελη νοοτροπία της 

μάνας της. Απ’ όσο θυμάμαι, κι η Τίνα κι η Σοφία είχαν έντονα εγωϊστικές, ανεξάρτητες 

προσωπικότητες, δεν είχαν;» 

Φίλε μου, θα ‘ταν ωραία αν ο κόσμος ήταν τόσο απλοϊκά “άσπρος – μαύρος”, όπως 

τον περιγράφεις... Αλλά, δυστυχώς, δεν είναι... ο Πέτρος αποφασίζει να μην πάει κόντρα 

στο φίλο του, επειδή χρειάζεται τη βοήθειά του. Προτιμάει ν’ απαντήσει διπλωματικά «Χμ, 

ίσως... Δε θυμάσαι τη Σοφία;» 

«Ω, μα και βέβαια! “Θέλω ένα κόκκινο φως στο δωμάτιο της αντίζηλής μου, και το 

θέλω τώρα!” Η Ελένη έγινε έξαλλη μαζί σου, όταν το ‘κανες αυτό. Ήταν βαρύ...» 

«Μπορεί...» ο Πέτρος αρχίζει να νιώθει άσχημα. «Εδώ που τα λέμε, ποιός το ‘πε 

στην Ελένη; Φαντάζομαι πως εσύ...» 

«Σωστά μάντεψες, φίλε μου. Θαύμαζα την ομορφιά της μικρής, αλλά δεν μ’ άρεσαν 

οι τρόποι της. Ελπίζω να μην σε πειράζει...» ο Αντώνης χαμογελάει πονηρά. 

«Ω, έλα τώρα! Ύστερα από τόσα χρόνια... Δεν είναι κανένα πρόβλημα. Τέλος 

πάντων, έχω άλλες, πολύ μεγαλύτερες έγνοιες τώρα. Πρέπει να βρώ τη Σοφία. Όταν 

χωρίσαμε, είχε διοριστεί στην Εθνική Τράπεζα, στην Καλαμάτα. Θα μπορούσες να βρείς 

τίποτα περισσότερο;» ο Πέτρος τραβάει την κουβέντα μακριά απ’ το ενοχλητικό θέμα της 

παλιάς απιστίας του στην Ελένη. 

«Χμ... ίσως. Έχω ένα καλό φιλαράκι που δουλεύει στη μηχανογράφηση της 

τράπεζας. Αν εκείνη δουλεύει ακόμα εκεί, μπορεί να βρούμε το φάκελλό της. Θα 

κοιτάξω...» 

«Τέλεια, χίλια ευχαριστώ!» ο Πέτρος ενθουσιάζεται. «Και για την Τίνα; Έχεις καμμιά 

ιδέα που θα μπορούσαμε να ψάξουμε;» 
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«Καμμία ιδέα φίλε μου. Δε νομίζω να τη θυμάμαι» αναλογίζεται ο Αντώνης. 

«Νάτη...» του δείχνει ο Πέτρος τις παλιές φωτογραφίες της Τίνας, που πήρε απ’ τα 

φοιτητικά άλμπουμ του «...και να κι η κολλητή φίλη της, η Άρτεμις, με το φίλο της τον 

Παντελή. Κι οι δυό τους ερχόντουσαν τακτικά στο κοινόβιο. Τους θυμάσαι;» 

«Α, ναί, το θυμάμαι τώρα αυτό το ζευγάρι. Ο τύπος είχε μεγάλη πλάκα. Κάναμε 

πολύ γέλιο παρέα... Αχ, αυτές ήταν οι παλιές, καλές εποχές...» ο Αντώνης αναπολεί 

νοσταλγικά, κοιτώντας τις παλιές φωτογραφίες. «Θυμάσαι;» 

«Πέρασα τους τελευταίους τρείς μήνες ξαναδιαβάζοντας τα ημερολόγια μου. Θεέ 

μου, τι βρήκα εκεί μέσα... Ήμασταν παιδιά Αντώνη, αστεία κι ανεύθυνα παιδιά. Αλλά ό,τι 

κάναμε, ήταν αγνό. Το πιστεύαμε, έτσι; Ήταν λάθος τα ιδανικά, αλλά ήταν αγνά.» 

«Έτσι ήταν εκείνη η εποχή. Ακολουθούσαμε τους καιρούς... Τώρα είναι διαφορετικά. 

Απλά “διαφορετικά”, τίποτ’ άλλο. Τότε ήμουν επαναστάτης. Τώρα κάνω λεφτά. Και λοιπόν 

τί; Και τότε, και τώρα, ήμουν κι είμαι εξαιρετικά πολυάσχολος. Πολύ πολυάσχολος θα 

‘λεγα... Μόνο αυτό ξέρω, κι αυτό με νοιάζει. Τίποτα περισσότερο. Πολλοί άλλοι, σαν 

αυτούς εδώ στη φωτογραφία στο κοινόβιο, ακόμα παριστάνουν τους επαναστάτες, 

αραχτοί στις άνετες πολυθρόνες τους στα πανεπιστήμια ή στα υπουργεία, ξεκλέβοντας 

μεγάλα ποσά για τους λογαριασμούς τους στις υπερπόντιες εταιρίες τους, χτίζοντας βίλες 

για τις γυναίκες και τα παιδιά τους, κι αγοράζοντας διαμερίσματα για τις διάφορες 

ερωμένες τους, ενώ εξακολουθούν να προπαγανδίζουν το δίκηο της εργατιάς και την 

ταξική πάλη. Εγώ είμαι αυτός που χτίζει τις βίλες τους, εξοπλισμένες με μεγάλες πισίνες. 

Έχω χτίσει πολλές μέχρι τώρα. Δεν νοιάζομαι, και ξέρω πως ούτε κι εκείνοι νοιάζονται. 

Απλά κοιτάμε τις δουλειές μας, παίζοντας τους ρόλους μας. Έτσι είναι τα πράγματα 

τώρα... Όλα τ’ άλλα είναι άσχετα, βλακείες. Υποθέτω πως κι εσύ κάνεις το ίδιο, έτσι;» 

«Υποθέτω πως ναί... Στα σίγουρα δεν ενδιαφέρομαι πια για την ταξική πάλη. Όπως 

κι εσύ, έχω κι εγώ πολλές άλλες έγνοιες» συμφωνεί ο Πέτρος. 

«Εκτός απ’ αυτή την παράξενη υπόθεση με την κόρη σου; Τι άλλο;» αναρρωτιέται ο 

Αντώνης. 

«Δεν έχω δουλειά...» 

«Α, μάλιστα... Γύρνα εδώ! Υπάρχουν πολλές ευκαιρές» προτείνει ο Αντώνης. 

«Χμ... Η Λέϊλα θα τρελλαινόταν!» διστάζει ο Πέτρος. 

«Ω, έχουμε κι εδώ ωραίες γυναίκες» γελάει ο Αντώνης. 

«Ω, έλα τώρα! Είναι καλός άνθρωπος...» ο Πέτρος ενοχλείται ελαφρά. 

«Την αγαπάς;» ο Αντώνης σοβαρεύει. 

«Υποθέτω στον ίδιο βαθμό που κι εσύ αγαπάς την Ελένη...» 

«Μάλιστα... Τότε λοιπόν, παντρέψου την και φέρ’ την εδώ. Θα χαρεί τον ήλιο!» 

«Θα δούμε... Πρέπει πρώτα να τακτοποιήσω τη ζωή μου, και να βρώ την κόρη μου. 

Μπορείς να με βοηθήσεις; Ξέρεις που να βρείς είτε την Άρτεμη είτε τον Παντελή;» 
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«Φυσικά, θα κάνω ό,τι περνάει απ’ το χέρι μου, φίλε μου» χαμογελάει ο Αντώνης, 

χτυπώντας τον Πέτρο στην πλάτη. «Όμως, δε νομίζω πως έχω κρατήσει κανένα απ’ τα 

στοιχεία τους. Για να σκεφτώ... Μπορείς να μ’ αφήσεις αυτές τις φωτογραφίες; Θα 

ρωτήσω μερικά παλιά φιλαράκια από κείνη την εποχή, να δώ μήπως έχει κανείς τους 

καμμιά ιδέα.» 

«Α, τέλεια! Θα σου ‘μουν ευγνώμων! Ναί βέβαια, κράτησε τις φωτογραφίες κι 

ενημέρωσέ με για ο,τιδήποτε καταφέρεις να βρείς. Χρειάζομαι οποιαδήποτε πληροφορία!» 

«Μην ανησυχείς φίλε μου, υπόσχομαι να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Η ιστορία σου 

είναι συναρπαστική. Θα χαρώ πάρα πολύ αν μπορέσω να σε βοηθήσω να βρείς το χαμένο 

παιδί σου. Ας κρατήσουμε στενή επαφή, κι ενημέρωσέ με για ο,τιδήποτε νεώτερο!» 

«Μα και βέβαια...» λέει χαμογελώντας ο Πέτρος, καθώς κινούν προς την έξοδο. 

Τετάρτη 12 Ιούνη 2002 

Ένα δροσερό, καλοκαιριάτικο πρωϊνό, ο ήλιος αποφάσισε να σκάσει μύτη και να 

χαρίσει ένα κάποιο χαρούμενο φώς στα μουντά λονδρέζικα κτίρια με τα κόκκινα τούβλα, 

διαλύοντας την υγρασία που απέμεινε απ’ τη χθεσινοβραδινή βροχή. Κατά τις 12 το 

μεσημέρι, αφού η αφόρητη κίνηση της πρωϊνής ώρας αιχμής έχει καταλαγιάσει, κι οι 

ουρές των αυτοκινήτων και των μαύρων ταξί έχουν ελαττωθεί στο δρόμο μπροστά απ’ το 

σπίτι τους, ο Πέτρος βγαίνει απ’ την αριστοκρατική, μαύρη πόρτα του παλιού αρχοντικού, 

που βρίσκεται το διαμέρισμα της Λέϊλα στο Κένσιγκτον, φορώντας το καλύτερο σκούρο 

μπλέ ανοιξιάτικο κοστούμι του, με μια θαυμάσια μεταξωτή γραβάτα, δώρο φυσικά της 

Λέϊλα. Κοντοστέκεται στο κατώφλι για να πάρει μιαν ανάσα απ’ το φρέσκο, δροσερό αέρα, 

το νοτισμένο απ’ την υγρασία που εξατμίζεται γρήγορα, περνάει βιαστικά το δρόμο, και 

χώνεται στα μονοπάτια στ’ απέναντι παρκάκι, κάτω απ’ τα πλατύφυλλα καλλωπιστικά 

δέντρα που δημιουργούν μια πυκνή, δροσερή σκιά. Ξεκουράζει το μάτι του στην ομορφιά 

της καταπράσινης όασης, στην καρδιά της μεγαλούπολης, κι επιταχύνει το βήμα μέχρι να 

διασχίσει το παρκάκι, που ‘χει έκταση περίπου όσο τρία οικοδομικά τετράγωνα. Περπατάει 

άλλο μισό χιλιόμετρο, μέχρι το σταθμό του υπόγειου του Κένσιγκτον. 

Παίρνει την Κυκλική Γραμμή προς το Εμπάνκμεντ. Αυτή την ώρα, στο μέσο της 

μέρας, η επιβατική κίνηση είναι αραιή. Στο βαγόνι του Πέτρου βρίσκονται λίγοι 

μπίζνεσμεν, που τρέχουν από συνάντηση σε συνάντηση, καμμιά δεκαριά τουρίστες, που 

τριγυρνούν αμέριμνοι ανάμεσα στα μουσεία και τ’ αξιοθέατα του Λονδίνου, και μερικοί 

άλλοι Λονδρέζοι από διάφορες φυλές, που πηγαίνουν στις δουλειές τους χωρίς να 

βιάζονται. Ο Πέτρος κάθεται κι ηρεμεί στο σύντομο ταξίδι, αναλογιζόμενος τις πρόσφατες 

εξελίξεις στην επίμονη, αλλά προς το παρόν μάταια, προσπάθειά του να βρεί τη χαμένη 

ψυχούλα του... 

Ο Αντώνης ήταν πάντα συνεπής στις υποσχέσεις του. Μόλις χθες το βράδυ, όταν 

γύρισαν με τη Λέϊλα απ’ την πάμπ, βρήκε ο Πέτρος στο email του ένα μήνυμα απ’ τον 

Αντώνη, με πληροφορίες για την Σοφία. Είναι διευθύντρια στο κεντρικό υποκατάστημα 
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της Εθνικής Τράπεζας στο Γαλάτσι. Στις καταστάσεις προσωπικού είναι δηλωμένη σαν 

“παντρεμένη με δύο παιδιά”. Τίποτα περισσότερο δεν έλεγαν οι πληροφορίες του Αντώνη, 

αλλά αυτές ήταν αρκετές και με το παραπάνω. «Μπράβο βρε Αντώνη», απάντησε ο 

Πέτρος, «αν κι οι υπόλοιποι που κατασκευάζουν αυτά τα περίφημα Ολυμπιακά έργα, είναι 

συνεπείς σαν εσένα, τότε που ξέρεις; μπορεί και να προλάβετε να τα τελειώσετε στην ώρα 

τους...» 

Με το μυαλό του απορροφημένο απ’ την Σοφία, και το πως θα μεθοδεύσει τη 

συνάντησή του μαζί της, όταν θα ξαναβρεθεί στην Αθήνα, δεν πήρε είδηση πως το τραίνο 

του έφτασε στο Εμπάνκμεντ. Βλέπει ξαφνικά τη στάση, και πετάγεται έξω την τελευταία 

στιγμή. Κοντοστέκεται, ισιώνει το κοστούμι του, κι επανέρχεται στη Λονδρέζικη 

πραγματικότητα. Με νευρικότητα συνειδητοποιεί πως, μετά τα χθεσινοβραδινά νέα, το 

σημερινό ραντεβού του αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σπουδαιότητα. 

Πηγαίνει για συνέντευξη για εργασία. Μέσα σ’ όλες τις υπόλοιπες σκοτούρες του, 

έπρεπε να βρεί και μια λύση στο βιοποριστικό πρόβλημά του. Ναί μεν γύρισε μ’ ένα καλό 

κομπόδεμα απ’ τις Φιλιππίνες, αλλά πρέπει να βρεί κάποιο επόμενο καλό έργο, ή κάποια 

σταθερή δουλειά, προτού εξαντλήσει ό,τι κατάφερε να μαζέψει, και δυστυχώς η κρίση 

στην αγορά είναι ακόμα βαθειά. Ήδη, έχει αποτύχει να τον προσλάβουν σε δυό δουλειές, 

που τον κάλεσαν μέχρι τώρα για συνέντευξη. 

Απ’ τη δύσκολη θέση ανέλαβε να τον βγάλει ο άλλος καλός άγγελός του, ο Χαλίντ, ο 

πατέρας της Λέϊλα, με τις πολλές γνωριμίες στους επιχειρηματικούς κύκλους του Σίτυ. Ο 

Χαλίντ ρώτησε δεξιά κι αριστερά, κάθε φίλο και γνωστό του, για τυχόν ευκαιρίες δουλειάς 

για τον Πέτρο. Από ένα φίλο του τραπεζίτη, έμαθε πως ένας Έλληνας εφοπλιστής ζητάει 

να προσλάβει ένα Διευθυντή Μηχανογράφησης. Έστειλε ο Πέτρος το βιογραφικό του, και 

προχθές τον ειδοποίησαν ότι ο εφοπλιστής τον προσκαλεί σε γεύμα εργασίας σ’ ένα καλό 

εστιατόριο, κοντά στο γραφείο του. Αυτόν πάει να συναντήσει τώρα, με πολύ μεγάλη 

ανυπομονησία. Ένας πιθανός εργοδότης, με δραστηριότητες και στο Λονδίνο και στην 

Αθήνα, θα ‘ταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να ελπίζει ο Πέτρος αυτή την εποχή. 

Φτάνει στο πολυτελές εστιατόριο πέντε λεπτά πριν απ’ τη 1 το μεσημέρι, που ‘ναι 

ορισμένο το ραντεβού του. Το στυλάτο γκαρσόνι τον οδηγεί στο τραπέζι που ‘ναι 

κρατημένο για τον εφοπλιστή. Κάθεται και τον περιμένει στη βελούδινη καρέκλα. 

Διάφοροι καλά κοστουμαρισμένοι πελάτες συζητούν για δουλειές, τρώγοντας. Στη 1 και 

10 εμφανίζεται φουριόζος ο εφοπλιστής, συστήνεται, κάθεται, και ζητάει συγγνώμη για τη 

μικρή καθυστέρηση. 

Ο Τζών Αρναμίτης είναι ένα νέο παιδί, γύρω στα τριάντα, μεγαλωμένος στο Λονδίνο. 

Παρ’ όλο που κι οι δύο είναι Έλληνες, η συζήτησή τους γίνεται στ’ Αγγλικά. «Σόρρυ, 

μιλάω οκ τα Ελληνικά όταν είμαι με φίλους, αλλά όταν μιλάω για μπίζνες, νιώθω πιο 

άνετα να μιλάω στ’ Αγγλικά, αν ντεν σε πειράζει...» 

«Νο πρόμπλεμ» απαντά ο Πέτρος. 
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«Να παραγγείλουμε, και μετά πες μου πρώτα για σένα» προτείνει ο Τζών, καθώς 

κάνει νεύμα να πλησιάσει το γκαρσόνι. Ώσπου να ‘ρθει το πρώτο πιάτο, ο Πέτρος 

εξιστορεί τις σπουδές κι όλη την επαγγελματική εμπειρία του. 

«Για τη ναυτιλία τι ξέρεις;» 

«Ελάχιστα πράγματα. Όσα έμαθα απ’ τη Λότζινετ για τη διακίνηση των κοντέϊνερ...» 

«Τότε θα σου εξηγήσω εγώ. Το εννενήντα οκτώ τα εκατό του παγκόσμιου εμπορίου 

διακινείται και με πλοία. Τα πάντα, απ’ το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, ορυκτά και 

μεταλλεύματα, τρόφιμα όπως στάρι και ρύζι, και σχεδόν όλα τα έτοιμα προϊόντα που 

εξάγονται απ’ τη μια χώρα στην άλλη, μεταφέρονται κυρίως δια θαλάσσης, μ’ εμπορικά 

πλοία. Η Μεγάλη Βρεταννία ήταν μεγάλη ως τον τελευταίο πόλεμο κυρίως εξαιτίας του 

τεράστιου εμπορικού στόλου της, που έφερνε φορτία απ’ τις αποικίες. Όταν οι αποικίες 

ανεξαρτητοποιήθηκαν, ο στόλος της εξαφανίστηκε, μαζί με την αυτοκρατορία. 

“Όπως οι Βρεταννοί, έτσι κι εμείς οι Έλληνες είμαστε νησιωτικό και θαλασσοπόρο 

έθνος. Δεν έχουμε αποικίες, αλλά έχουμε έναν τεράστιο εμπορικό στόλο. Έλληνες 

εφοπλιστές κατέχουν περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου στόλου, το μεγαλύτερο 

ποσοστό διεθνώς. Στα ναυτιλιακά, η Ελλάδα είναι η κυρίαρχη, παγκόσμια δύναμη. Έχεις 

ακούσει για τον Ωνάση και το Νιάρχο;» 

«Μα βέβαια» ο Πέτρος διαβεβαιώνει τον Τζών. 

«Αυτοί οι δυό κροίσοι ήταν οι πιο διάσημοι. Στο κατόπι τους ήρθαν δεκάδες άλλοι 

εφοπλιστές, ίσως λιγότερο διάσημοι, αλλά όχι λιγότερο σημαντικοί. Ο πατέρας μου, ο 

καπετάν Λουκάς Αρναμίτης, ξεκίνησε απ’ τη Χίο μετά τον πόλεμο, σαν καπετάνιος. 

Αγόρασε το πρώτο τάνκερ του το 72, κι έφτασε να ‘χει η εταιρία μας σήμερα 

σαρανταπέντε δεξαμενόπλοια, ενώ κατασκευάζουμε κι άλλα πέντε σε Κορεάτικα 

ναυπηγεία. Εγώ μεγάλωσα εδώ, στο Λονδίνο. Έχουμε δύο κεντρικά γραφεία, ένα εδώ 

παραδίπλα, κι ένα στο λιμάνι του Πειραιά. Εγώ είμαι διευθυντής στο γραφείο μας εδώ. 

Έχουμε κι ένα μικρότερο γραφείο στο Χιούστον, κι ένα γραφείο στη Μανίλα για τα 

πληρώματά μας. 

“Τ’ όραμά μου είναι να βάλω την εταιρία μας στο χρηματιστήριο, ίσως στη Νέα 

Υόρκη. Η εποχή δεν είναι ακόμα καλή, αλλά όπου να ‘ναι θα βελτιωθεί το κλίμα. Για να 

πετύχω, πρέπει να οργανώσω σωστά την εταιρία. Είναι ένας παλιομοδίτικος οργανισμός, 

λειτουργώντας όπως τη δεκαετία του 70. Πρέπει να φέρω την εταιρία στον εικοστό πρώτο 

αιώνα. Χρειάζομαι κάποιον που να ξέρει να στήσει μια σωστή μηχανογράφηση, κι η 

εμπειρία σου μου φαίνεται ικανοποιητική. Με βολεύει επίσης που ‘σαι Έλληνας. Θα 

μπορείς να συνεννοηθείς με τα στελέχη μας, καθώς και με το προσωπικό στον Πειραιά. 

Θα χρειαστεί όμως να ταξιδεύεις αρκετά. Θα πρέπει να περνάς αρκετό καιρό κάθε μήνα 

στον Πειραιά, καθώς και να ταξιδεύεις πότε – πότε στα πλοία μας. Μπορείς;» 

Ο Πέτρος δεν πιστεύει στ’ αφτιά του. Θα περνάει αρκετό καιρό στην Αθήνα, δηλαδή 

θα μπορεί να συνεχίσει άνετα το ψάξιμό του! Είναι η ιδανική πρόταση! «Φυσικά και 
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μπορώ, και θέλω πολύ! Πάντα, σ’ όλη την καρριέρα μου, ταξίδευα συχνότατα. Το σπίτι 

μου κι η φιλενάδα μου είναι εδώ, στο Κένσιγνκτον, αλλά στην Αθήνα μένει μόνη της η 

μάνα μου, η οικογένεια της αδερφής μου, και το υπόλοιπο σόϊ μου. Θα ‘ναι μεγάλη τύχη 

να ‘χω μια δουλειά που να μου επιτρέπει να μένω και στις δύο πόλεις. Η μάνα μου θα ‘ναι 

ευτυχισμένη.» 

«Ωραία. Όμως, μη νομίζεις πως θα ‘ναι εύκολη δουλειά. Προσέλαβα πέρσυ ένα 

καινούργιο οικονομικό διευθυντή, τον Μάϊκ Τζένινγκς. Εσύ κι ο Μάϊκ θέλω ν’ 

αναδιοργανώσετε την εταιρία, να την κάνετε μοντέρνα. Ο πατέρας μου έχει κάτω στον 

Πειραιά τον καπετάν Βαγγέλη, και τους υπόλοιπους δικούς του, έμπιστους ανθρώπους. 

Αυτοί είναι παλιοί, θαλασσοδαρμένοι καπεταναίοι, και ξέρουν να τρέχουν την εταιρία με 

κλειστά μάτια, αλλά δυσπιστούν στις νέες ιδέες. Πρέπει να τους πείσεις να 

εκμοντερνίσουμε την εταιρία, χωρίς όμως να τους κάνεις εχθρούς. Θα τα καταφέρεις;» 

«Δεκαπέντε χρόνια τώρα, αυτή είναι η δουλειά μου. Να φέρνω τις νέες μεθόδους, 

και ν’ αλλάζω τις παλιές νοοτροπίες. Αυτά τα φαινόμενα που μου λέτε, τ’ αντιμετώπιζα 

συνέχεια σ’ όλες τις εταιρίες που εργάστηκα. Με τη βοήθειά σας, θα τους εξηγήσουμε και 

θα καταλάβουν. Ξέρουν πως δε γίνεται αλλιώς. Ο κόσμος πάει μπροστά, κι οι παλιές 

μέθοδοι πρέπει ν’ αλλάξουν. Δεν έχετε άλλη επιλογή.» 

«Έχεις δίκηο, δεν έχω άλλη επιλογή. Κουράστηκα να πείσω ακόμα και τον πατέρα 

μου, αλλά τα κατάφερα. Θα προχωρήσουμε λοιπόν...» 

Ικανοποιημένοι κι οι δύο απ’ τη θετική έκβαση της κουβέντας, συμφωνούν στα 

γρήγορα ένα λογικό μισθό, τρώγοντας το επιδόρπιο, και δίνουν τα χέρια. Από Δευτέρα, ο 

Πέτρος ξεκινάει στην καινούργια του δουλειά, στην Αρναμάρ Σίπινγκ. 

Βγαίνει πετώντας απ’ το εστιατόριο. Αν δεν φορούσε το καλό κοστούμι του, θ’ 

άρχιζε να τρέχει και να χοροπηδάει εκεί, στην όχθη του Τάμεση. Όχι μόνο βρήκε μια 

καλή, μόνιμη δουλειά, με λογικό μισθό, κι έλυσε επιτέλους το οικονομικό πρόβλημά του, 

αλλά βρήκε μια δουλειά που απαιτεί να ‘ναι αρκετές μέρες κάθε μήνα στην Αθήνα! 

Επιτέλους, αυτό είναι το πρώτο καλό επαγγελματικό νέο, ύστερα από πολλά χρόνια 

μιζέριας. 

Και τώρα το δύσκολο μέρος... ακουμπάει στο ρείθρο της όχθης, χαζεύοντας τα θολά 

νερά που στοβιλίζονται στο ποτάμι, και τα ποταμόπλοια με τους ανέμελους τουρίστες, που 

φωτογραφίζουν ανελιπώς τις γέφυρες καθώς τις περνούν από κάτω. Πως να το πώ στη 

Λέϊλα; Τα νέα για τη νέα θέση είναι φανταστικά. Ο Πέτρος ξέρει πως εκείνη περιμένει μ’ 

ανυπομονησία να μάθει τ’ αποτέλεσμα της συνέντευξης. Όμως, το κομμάτι που αφορά 

την Αθήνα, που της είναι ακόμα άγνωστο, είναι το σημείο εμπλοκής. Πως να της το πώ; 

Απ’ το τηλέφωνο; Δεν θέλει να της τ’ ανακοινώσει τηλεφωνικά. Θέλει να ‘ναι κοντά της, 

όταν θα της αποκαλύψει όλα τα νέα, για να ελέγξει την αντίδρασή της. Αλλά δεν πρέπει 

και να καθυστερήσει να την καλέσει, ξέρει πως εκείνη περιμένει μ’ αγωνία το 

τηλεφώνημά του. Τι να κάνω; Κοιτάει το ρολόϊ του. Είναι ήδη 3:10. Α, αυτό είναι! Θα 
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πάω να την περιμένω κάτω απ’ το γραφείο της. Όταν τελειώσει τη δουλειά της, θα της πω 

τα νέα πρόσωπο με πρόσωπο! Ξανακατεβαίνει στον υπόγειο να πάρει τη γραμμή για το 

Χόλμπορν, όπου βρίσκεται το γραφείο του κυρίου Τζέρεμυ. Στη σύντομη διαδρομή, 

σχεδιάζει την τακτική του στη μάχη, και τις αμυντικές γραμμές του. 

Είκοσι λεπτά αργότερα, κάθεται σε μια σχεδόν άδεια πάμπ, ακριβώς απέναντι απ’ το 

γραφείο του κυρίου Τζέρεμυ, όταν αποφασίζει πως ήρθε επιτέλους η ώρα να τη καλέσει. 

«Γειά σου αγαπούλα, τι νέα;» σηκώνει εκείνη το τηλέφωνο μ’ έξαψη, περιμένοντας 

ν’ ακούσει τα νέα. 

«Μερικά πολύ καλά νέα, και μερικά που χρειάζονται σκέψη...» της απαντάει. 

«Τι ακριβώς;» ανησυχεί κάπως εκείνη. 

«Κοίτα, αγαπούλα, κάθομαι εδώ στην παμπ, απέναντι απ’ το γραφείο σου. 

Τελειώνεις σύντομα; Έλα να πιούμε μια μπυρίτσα, να στα πώ όλα μ’ άνεση.» 

«Ω Θεέ μου, καλά... Κύριε Τζέρεμυ, μπορώ να φύγω λίγο νωρίτερα σήμερα; Ο 

καλός μου με περιμένει στην παμπ απέναντι, με σημαντικά νέα.» 

«Μα και βέβαια αγαπητή μου» ο Πέτρος ακούει τον κύριο Τζέρεμυ ν’ απαντά. 

Πέντε λεπτά αργότερα, η Λέϊλα διασχίζει το δρόμο με τα μακριά, μαύρα μαλλιά της 

ν’ ανεμίζουν, και μπαίνει στην πάμπ με τεράστια έξαψη. Είναι ένα υπέροχο θέαμα, 

λάμποντας μέσ’ το λουλουδάτο, καλοκαιρινό φόρεμά της, που τονίζει το λεπτό, 

λαχταριστό κορμί της. Φιλάει τον Πέτρο ζεστά, και παραγγέλνει ένα μικρό ποτήρι μπύρα. 

«Λοιπόν; Ποιά είναι τα νέα;» ρωτάει ανυπόμονα. 

«Πήρα τη δουλειά!» 

«Ουάου! Τέλεια! Χαχα... Υπέροχα!» αναπηδά πάνω του απ’ τη χαρά της, φιλώντας 

τον παθιασμένα. «Πες τα μου όλα!» 

Ο Πέτρος αναλύει περιληπτικά ό,τι έμαθε απ’ τον Τζών για την εταιρία, και για τους 

στόχους της νέας θέσης του. 

«Ακούγεται υπέροχο! Μπράβο! Και τι ‘ναι αυτό που “χρειάζεται σκέψη”;» 

«Η εταιρία αυτή έχει δυό κεντρικά γραφεία. Θα πρέπει να μοιράζω το χρόνο μου και 

στα δύο.» 

«Α, μα βέβαια. Που είναι το πρόβλημα; Θα λείπεις για καιρό;» η Λέϊλα δεν μπορεί 

ακόμα να καταλάβει τι θέμα υπάρχει. 

«Α, όχι. Θα πηγαινοέρχομαι ανάμεσα στα γραφεία για λίγες μέρες κάθε φορά.» 

«Εντάξει» ανακουφίζεται προσωρινά. «Τότε ποιό είναι το πρόβλημα;» 

«Είναι ένας Έλληνας εφοπλιστής...» μουρμουράει ο Πέτρος, διστακτικά. 

«Α...» η Λέϊλα μένει άφωνη, συνειδητοποιώντας το θέμα, καθώς η ματιά της 

συννεφιάζει. «Εκεί πάλι, λοιπόν...» κοιτάει πέρα, μακριά. 

«Κοίταξε αγάπη μου, αυτό στην πραγματικότητα είναι καλό νέο. Οποιεσδήποτε 

αντιρρήσεις κι ανησυχίες κι αν έχεις, πρέπει να βρώ ποιά είναι αυτή η παναθεματισμένη 

“κόρη” μου, για να ηρεμήσω επιτέλους! Πρέπει να βρώ ποιός, ή τι, κρύβεται πίσω απ’ 
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αυτή την παράξενη ιστορία. Σ’ αγαπώ, το ‘χω αποδείξει, και το ξέρεις πολύ καλά. Η σχέση 

μας δεν κινδυνεύει, και δεν πρόκειται ν’ αλλάξουν τα αισθήματά μου για σένα. Πρέπει να 

με πιστέψεις. Πρέπει να εξιχνιάσω αυτή τη θολή υπόθεση. Αυτή είναι μια χρυσή ευκαιρία. 

Θα μπορέσω να ξεκινήσω την έρευνά μου στην Αθήνα, χωρίς να χάνω χρόνο απ’ τη 

δουλειά μου. Αρκετά προβλήματα έχω μέχρι εδώ! Σε παρακαλώ, μην μου φορτώνεις κι 

άλλες, αβάσιμες ανησυχίες. Θα σ’ αγαπώ πάντα!» 

«Εντάξει αγάπη μου, εντάξει... Θέλω να σε πιστέψω, χρειάζομαι να σε πιστέψω, 

αλλά δεν το καταφέρνω. Συγγνώμη! Ανησυχώ φοβερά πως, οποιαδήποτε κι αν είναι αυτή 

η πόρνη, κι εννοώ η μητέρα, όχι η κόρη, στο μυαλό μου είναι ολοφάνερο πως επιδιώκει 

να σε τραβήξει μακριά μου. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να ησυχάσω!» η Λέϊλα ξεσπάει, 

φοβερά λυπημένη. 

«Μα αγάπη μου, κανείς δεν προσπαθεί να κάνει τίποτα τώρα. Έχουν εξαφανιστεί! 

Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα!» ο Πέτρος είναι ενοχλημένος απ’ την επιμονή της 

Λέϊλα. 

«Όχι καλέ μου, όχι. Δεν έχουν εξαφανιστεί. Είναι εκεί, πάντα εκεί... Παίζουν τα 

έξυπνα παιχνίδια τους, κάνοντάς σε ν’ ανησυχείς, να προσμένεις, να καίγεσαι απ’ το 

πάθος να τις ανακαλύψεις, απλώνοντας τις παγίδες τους, για να πέσεις μέσα εύκολα, όταν 

θα ‘χεις εξαντληθεί απ’ τα βασανιστικά κόλπα τους και δεν θα μπορείς πια ν’ αντισταθείς. 

Και τώρα, μ’ έξυπνο τρόπο, σε ξανατραβάνε στην Αθήνα, στην έδρα τους, στο δικό τους, 

γνώριμο τερραίν...» 

«Ω Θεέ μου, δεν με στέλνουν αυτές στην Αθήνα! Ο ίδιος ο πατέρας σου με σύστησε 

σ’ αυτή την εταιρία! Για όνομα του Θεού, ηρέμησε κι έλα στα λογικά σου!» 

Η Λέϊλα γυρνάει το πρόσωπό της πέρα, σιγοκλαίγοντας. «Ο πατερούλης μου, ποτέ 

δεν θα σε σύστηνε σ’ αυτή την καταρραμένη εταιρία, αν το ‘ξερε αυτό!» 

«Δεν το ‘ξερε. Ούτε εγώ, ούτε κανείς μας. Αυτή η τοποθέτηση στην Αθήνα ήταν μια 

σύμπτωση. Δεν υπάρχει καμμιά ίντριγκα πίσω της. Έλα στα συγκαλά σου επιτέλους! Τι 

θες να κάνω; Να παραιτηθώ; Εσύ άρχισες να μιλάς για γάμο. Πως θα παντρευτούμε, αν 

δεν έχω ένα σταθερό εισόδημα;» ο Πέτρος χρησιμοποιεί τα μεγάλα όπλα του. 

«Δεν ξέρω αγάπη μου. Ξέρω μόνο πως σ’ αγαπώ τόσο πολύ, και δεν μπορώ ν’ 

ανεχτώ στο παραμικρό τη σκέψη πως μπορεί να σε χάσω» η Λέϊλα δεν έχει άλλη επιλογή 

απ’ το να υποχωρήσει. 

«Τότε σε ικετεύω να δεχτείς το λόγο μου, πως σ’ αγαπώ κι εγώ όσο κι εσύ, και δεν 

θα σ’ εγκαταλείψω ποτέ! Απλά, πρέπει ν’ ανακαλύψω ποιός παίζει αυτά τα σιχαμένα 

παιχνίδια.» 

«Εντάξει αγάπη μου, εντάξει... Κάνει όπως νομίζεις. Θα κάτσω πίσω, και δεν θα σε 

ξαναενοχλήσω. Οποιεσδήποτε κι αν είναι οι τεράστιες ανησυχίες μου, καταλαβαίνω πως 

εσύ είσαι αυτός που πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτό το χάος. Προχώρα, και λύσε το. Θα 

προσεύχομαι αυτή η υπόθεση να μη χαλάσει την όμορφη αγάπη μας, θα κάνω το παν για 
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να την κρατήσω ζωντανή, αλλά δεν θα βάλω άλλα εμπόδια στο δρόμο σου. Θα κρατήσω 

τις ανησυχίες μου για μένα. Προχώρα!» 

«Σ’ ευχαριστώ λατρεία μου. Σου υπόσχομαι πως δεν θα το μετανιώσεις, και πως θα 

μείνουμε μαζί για πάντα, όπως θέλεις. Τώρα, πρέπει να ευχαριστήσω και τον πατέρα 

σου...» 

Φορώντας τα καλά βραδινά ρούχα τους, ο Πέτρος κι η Λέϊλα κάνουν το βράδυ το 

τραπέζι στον πατέρα και στη μάνα της, σ’ ένα καλό Μαροκινό εστιατόριο. Το γλυκό, 

κόκκινο κρασί ρέει άφθονο, και συνοδεύει το κουσκούς που λατρεύει ο Χαλίντ. Ο Πέτρος, 

ζαλισμένος κι ευτυχισμένος, δε βρίσκει λόγια να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του προς 

αυτή την οικογένεια, που ‘ρθε ουρανοκατέβατη απ’ το πουθενά και τον έσωσε απ’ την 

καταστροφή και τη χρεωκοπία, και τον βοηθάει πάντα τόσο αποτελεσματικά στις κρίσιμες 

στιγμές της ζωής του, σα να ‘ταν δικός τους γιός. Η Λέϊλα, στο πλευρό του, αναλογίζεται 

σιωπηλά τι την περιμένει μ’ αυτή την εξαιρετικά επικίνδυνη τροπή που πήραν τα 

πράγματα, με την ακούσια συμμετοχή του ίδιου του πατέρα της! 

Δευτέρα 8 Ιούλη 2002 

Ένα καυτό πρωϊνό του Ιούλη, στη ζεματισμένη Αθήνα, ο Πέτρος κατεβαίνει με τα 

πόδια στον σταθμό Πανόρμου του μετρό για να πάρει το τραίνο για Πειραιά. Μόλις χθες 

ήρθε απ’ το Λονδίνο, για πρώτη φορά μετά την πρόσληψή του στην Αρναμάρ, και 

κατέλυσε στο πατρικό του. Η μάνα του πέταξε απ’ τη χαρά της, όταν έμαθε το νέο για την 

καινούργια δουλειά του, και του ετοίμασε το παλιό, φοιτητικό δωμάτιό του, και το σπιτικό 

μουσακά που πάντα του άρεσε. 

Στο γραφείο της εταιρίας στον Πειραιά, στην Ακτή Μιαούλη, ο Πέτρος γνωρίζει τον 

καπτα Βαγγέλη, τον πρώτο καπετάνιο που μπάρκαρε στο πρώτο πλοίο που αγόρασε ο 

καπτα Λουκάς, στις αρχές της δεκαετίας του 70, και τώρα, στα εξήντα χρόνια του, είναι 

το δεξί χέρι του εφοπλιστή, κι ο διευθυντής του γραφείου της εταιρίας στον Πειραιά. Το 

γραφείο του, στον έκτο όροφο του μεγάρου της Αρναμάρ, έχει μεγαλόπρεπη θέα στο 

λιμάνι, με τα μεγάλα, σύγχρονα πλοία της ακτοπλοΐας, και τα κρουαζιερόπλοια, που 

μπαινοβγαίνουν ασταμάτητα, κάνοντας τις βόλτες τους στα νησιά, κατάφορτα με 

τουρίστες αυτή την εποχή. Στους τοίχους είναι κρεμασμένοι ακριβοί πίνακες με ναυτικά 

θέματα, πλοία, λιμάνια, ψαρόβαρκες. Ο καπτα Βαγγέλης, ένας λεβεντάνθρωπος, ψηλός κι 

επιβλητικός, με τον αέρα του ανθρώπου που γνωρίζει να διοικεί, και κουβαλάει στους 

ώμους του την ευθύνη της ομαλής λειτουργίας σαρανταπέντε μεγάλων δεξαμενοπλοίων, 

σκορπισμένων στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, σηκώνεται απ’ τη στοίβα των χαρτιών 

που ‘χει μπροστά του για να χαιρετήσει τον Πέτρο με πλατύ χαμόγελο, και να τον 

καλωσορίσει στο γραφείο. Τον παίρνει απ’ τον ώμο και τον κάνει βόλτα σ’ όλους τους 

ορόφους, για να τον γνωρίσει σ’ όλο το προσωπικό. 

Κατόπιν, καλεί στο στρογγυλό τραπέζι των συσκέψεων τα σημαντικότερα στελέχη, 

συστήνει τον Πέτρο, και τους εξηγεί τις οδηγίες του μεγάλου αφεντικού. Ο Πέτρος 
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αναλύει την αποστολή που του ανέθεσε ο Τζών, κι εξηγεί πως χρειάζεται τη συνεργασία 

τους για να εκμοντερνίσουν την εταιρία. Τα θαλασσοδαρμένα στελέχη τον ακούν 

προσεκτικά κι επιφυλακτικά. Τον Τζών τον αγαπούν, και τον θεωρούν σα δικό τους παιδί, 

εφόσον είναι παιδί του καπτα Λουκά, και τον έχουν μεγαλώσει παρέα με τα δικά τους 

παιδιά. Ο κάθε εφοπλιστής, θεωρεί τους πιο στενούς συνεργάτες του, και τις οικογένειές 

τους, σα μέρη της δικής του οικογένειας, κι αντίστροφα, δεμένοι όλοι τους σ’ άρρηκτους 

δεσμούς εμπιστοσύνης κι αφοσίωσης. 

Όταν όμως ο Τζών ανέλαβε το τιμόνι του γραφείου του Λονδίνου, και θέλησε να 

εφαρμόσει τα καινούργια θέσφατα που διδάχτηκε στα καλύτερα κολλέγια του Λονδίνου, 

τα παλιά στελέχη στραβομουτσούνιασαν, που ‘ρθε το νεαρό φυντανάκι να τους διδάξει 

πως να κάνουν τη δουλειά τους, διαφορετικά απ’ όπως είχαν μάθει να την κάνουν σχεδόν 

τριάντα χρόνια. Χρειάστηκε η διορατικότητα κι η πειθώ του καπτα Λουκά ο οποίος, 

ζώντας στο Λονδίνο και βλέποντας τον κόσμο να προχωράει ορμητικά προς τα εμπρός, 

τους πίεσε έναν – έναν να συνεργαστούν αρμονικά με τον Τζών, και με τους 

καινούργιους ανθρώπους του σαν τον Μάϊκ και τον Πέτρο. Έτσι, επιφυλακτικά κι υπό 

όρους, δέχονται να βοηθήσουν και τον Πέτρο, καταλαβαίνοντας κι αυτοί κατά βάθος πως 

ο κόσμος πράγματι προχωράει, και πρέπει κάπως να συντονιστούν στα βήματά του. 

Θολωμένος, και με πονοκέφαλο απ’ τον όγκο πληροφοριών που στοιβάχτηκε στο 

κεφάλι του, στις 8 το βράδυ, ο Πέτρος παίρνει τον Ηλεκτρικό για να ξαναγυρίσει στο 

πατρικό του. Πέρασε μιαν εξαντλητική μέρα, γυρνώντας ένα – ένα τα τμήματα της 

εταιρίας, για να πάρει μια πρώτη μυρωδιά απ’ τον τρόπο λειτουργίας τους. Η μέρα 

ολόκληρη, οι συζητήσεις της κι οι προκλήσεις που ‘χει μπροστά, του δημιουργούν μιαν 

έξαψη, και δεν μπορεί να βρεί ησυχία στο κάθισμά του στο τραίνο, ανάκατη με την έξαψη 

που νιώθει για την άλλη αποστολή του... 

**** (την επόμενη μέρα) **** 

Είναι μια έξαψη σχετική με τη μεγάλη προσμονή για ό,τι τον περιμένει σήμερα, 

Τρίτη πρωΐ, καθώς ο Πέτρος ετοιμάζεται να εξορμίσει στην αγωνιώδη αποστολή του. Είπε 

στον καπτα Βαγγέλη ένα αθώο ψεμματάκι, πως δήθεν πρέπει να τακτοποιήσει κάτι χαρτιά 

και θ’ αργήσει λιγάκι να κατέβει στο γραφείο, και φτάνει περπατώντας στην Κηφισίας, 

όπου αρχίζει να ψάχνει για ταξί μέσ’ την κίνηση τη χειρότερη πρωϊνή ώρα, καθώς η 

λεωφόρος είναι ασφυκτικά πηγμένη στ’ αυτοκίνητα λόγω των έργων για την Ολυμπιάδα 

που ‘χουν μποκάρει τη λεωφόρο και προς τα Βόρεια και προς τα Νότια. Καταφέρνει να 

βρεί ταξί ύστερα από είκοσι λεπτά κυνήγι. «Γαλάτσι παρακαλώ» λέει στον βαριεστημένο 

ταξιτζή, ο οποίος, βαλαντωμένος απ’ τη ζέστη και το καυσαέριο, αδιαφορεί και δεν του 

ανταποδίδει την ευγενική καλημέρα του. 

Το ταξί τον αφήνει στη γωνία Βεΐκου και Γαλατσίου, κι η καρδιά του πάει να σπάσει 

απ’ την αγωνία. Μπροστά του είναι το κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας, και τα πόδια του 

αρνούνται να τον πάνε προς τα κεί. Μένουν παγωμένα στη θέση τους. Τι θα της πώ όταν 
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τη δώ; Θα μ’ αναγνωρίσει; Πως θα μου φερθεί; Αν πράγματι η Σοφία είναι η μάνα της 

κόρης μου, πως θ’ αντιδράσει όταν θα εμφανιστώ ξαφνικά μπροστά της, μετά από τόσα 

χρόνια που του το κρατούσε μυστικό; Πως θα την πείσω να μου αποκαλυφθεί και να μου 

εξομολογηθεί την αλήθεια; Αν βέβαια είναι πράγματι η Σοφία η μάνα... Είναι πιθανή, 

αλλά δεν είναι η πιθανότερη. Αυτή η σκέψη του ελαφρώνει λίγο το βάρος του άγχους. 

Παίρνει μια βαθειά ανάσα, κι αποφασίζει να προχωρήσει. 

Με τρεμάμενα βήματα, μπαίνει στο κατάστημα και στέκεται στην ουρά για τα ταμεία. 

Έχει φέρει μαζί του το βιβλιάριο της μάνας του για να κάνει μια μικροκατάθεση γι άλλοθι. 

Κοιτάει ένα γύρω τα γραφεία των υπαλλήλων, προϊστάμενος εδώ, προϊστάμενος εκεί, 

σύμβουλοι λογαριασμών, ένα σωρό υπάλληλοι, κι εστιάζει το βλέμμα του στο μεγαλύτερο 

γραφείο, πίσω από μια τζαμαρία, που φαίνεται να ‘ναι το γραφείο της διευθύντριας. Ναί, 

νάτη, εκεί είναι, αυτή είναι! Με φουντωτό μαλλί βαμμένο κοκκινωπό, με πρόσωπο 

γυναίκας που πλησιάζει τα σαράντα, με το καλοκαιρινό ταγεράκι εργασίας, μελετάει τα 

χαρτιά μπροστά της καπνίζοντας, και πότε – πότε ρίχνει ματιές στην οθόνη του 

υπολογιστή. Αναγνωρίζει τα αισθησιακά χείλια και το χαμόγελό της. Καρφώνει το βλέμμα 

του πάνω της, αλλά η γυναίκα δεν τον προσέχει. Είναι απορροφημένη στα χαρτιά και στις 

υποθέσεις που προσπαθεί να ξεμπλέξει μπροστά της. 

Ο Πέτρος παίρνει κουράγιο όσην ώρα περιμένει στην ουρά παρατηρώντας την. Κάνει 

τη μικροσυναλλαγή του στο ταμείο, και μ’ αβέβαια βήματα πλησιάζει στο γραφείο της, 

ενώ η καρδιά του πάει να σπάσει. Η γυναίκα εξακολουθεί να ‘ναι χαμένη στο 

χαρτοβασίλειο και δεν τον προσέχει καθώς πλησιάζει. Στέκεται πάνω απ’ το γραφείο της. 

«Σοφία;» ψελλίζει με τρεμάμενη φωνή. 

Η γυναίκα σηκώνει το βλέμμα και τον κοιτάει διερευνητικά. Κάτι της θυμίζει η 

μορφή του, αλλά δεν μπορεί να θυμηθεί καλά. «Ορίστε...» του λέει αμήχανα. 

«Είμαι ο Πέτρος. Ο Πέτρος ο Ρωμανός.» 

Η Σοφία γουρλώνει τα μάτια και σκάει ένα τεράστιο χαμόγελο. «Πέτρο! Τι έκπληξη! 

Τι μου κάνεις;» λέει φωναχτά, καθώς σηκώνεται και τον φιλάει σταυρωτά. «Πως 

βρέθηκες από δώ; Έλα κάθισε...» του δείχνει την καρέκλα μπροστά απ’ το γραφείο της. 

Ο Πέτρος κάθεται ανακουφισμένος. Η αντίδρασή της είναι πολύ φιλική και του λύνει 

τα χέρια. «Είχα μια δουλειά εδώ δίπλα, κι έπρεπε να καταθέσω ένα μικροποσό στο 

λογαριασμό της μάνας μου...» λέει το άλλοθί του. 

«Και πως με θυμήθηκες;» 

«Δεν έχεις αλλάξει και πολύ» της λέει για να την κολακέψει. «Κάπως σε θυμήθηκα 

όταν σ’ είδα, και πρόσεξα και τ’ όνομά σου γραμμένο στο ταμπελάκι εδώ, και 

σιγουρεύτηκα...» 

«Ούτε κι εσύ έχεις αλλάξει πολύ» του επιστρέφει εκείνη το κομπλιμέντο, «αλλά έχω 

πολύ κακή μνήμη στις φυσιογνωμίες. Πάνε τόσα χρόνια...» 

«Είκοσι χρόνια... Απ’ το 82.» 
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«Πω πω, τι λές βρε παιδί μου... Πράγματι, πέρασαν είκοσι χρόνια... Καλά λές, 

χαθήκαμε όταν πρωτοδιορίστηκα στην Καλαμάτα. Πως περνάνε έτσι...» 

«Λοιπόν; Πως είσαι; Σε βλέπω μια χαρά... Κούκλα!» 

«Ευχαριστώ. Κι εσύ μια χαρά φαίνεσαι. Εγώ, από δουλειά, είμαι πάντα εδώ, στην 

Τράπεζα. Πάνε έξι χρόνια που πήρα μετάθεση στην Αθήνα. Τώρα είμαι εδώ, στο Γαλάτσι. 

Ελπίζω σε πέντε χρόνια να βγώ στη σύνταξη. Στο μεταξύ παντρεύτηκα, έχω δυό γιούς.» 

Η καρδιά του Πέτρου πάει να σπάσει. Για μια στιγμή, νιώθει πως θα λιποθυμήσει, 

αλλά σφίγγει τις γροθιές του στα χερούλια της καρέκλας και συγκρατιέται. Δεν είναι η 

μητέρα! Μήπως όμως μου λέει ψέμματα; κρεμιέται απ’ την τελευταία ελπίδα του. Μάταια. 

Η Σοφία δεν κάνει καμμία προσπάθεια να κρύψει τις κουβέντες της. Τα λόγια της 

βγαίνουν αβίαστα. Οι συνάδελφοί της απ’ τα κοντινά γραφεία σίγουρα την ακούν, κι 

έχουν στήσει αφτί για να μάθουν ποιός είναι αυτός ο περίεργος, που ξαφνικά η 

διευθύντριά τους άρχισε να τον σταυροφιλάει στα καλά καθούμενα, πρωϊνιάτικα. Είναι 

αδύνατο η Σοφία να ψεύδεται μπροστά σ’ όλους τους συναδέλφους της για την 

οικογενειακή κατάστασή της. Προσέχει και μια φωτογραφία με τους γιούς της πάνω στο 

γραφείο. «Να τους χαίρεσαι. Πόσων χρονών είναι;» της λέει, προσπαθώντας να κρύψει 

την απογοήτευσή του. 

«Ο μεγάλος πάει Έκτη Δημοτικού κι ο μικρός Τετάρτη. Εσύ που βρίσκεσαι;» 

«Εγώ μένω στο εξωτερικό. Πήγα για μεταπτυχιακό στην Αγγλία, κι έμεινα εκεί. 

Παντρεύτηκα και χώρισα, αλλά δεν μεγάλωσα παιδιά. Τώρα δουλεύω σε μια ναυτιλιακή, 

που ‘χει γραφείο και στον Πειραιά, κι έτσι θα ‘ρχομαι ταχτικά στην Αθήνα. Αλλά βασικά 

μένω στο Λονδίνο.» 

«Τυχερέ... Να σου πώ να μου φέρεις κάτι ψώνια την επόμενη φορά που θα ‘ρθεις;» 

του λέει γελώντας η Σοφία. 

«Πολύ ευχαρίστως» χασκογελάει κι ο Πέτρος. «Να σου πώ, τώρα που σε βρήκα, θα 

‘μαι εδώ όλη τη βδομάδα. Έχεις χρόνο να σε κεράσω ένα καφέ κάποιο απόγευμα να 

πούμε τα νέα μας, ή θα γκρινιάξει ο άντρας σου;» 

«Σώπα καημένε που θα γκρινιάξει, αν θέλω να δώ ένα παλιό, καλό φιλαράκι... Αυτό 

του ‘λειπε» απαντάει δήθεν ειρωνικά και χαμογελαστά η Σοφία. «Ευχαρίστως να 

βρεθούμε για καφεδάκι. Κάτσε να σου γράψω το κινητό μου, και κάλεσέ με να 

συνεννοηθούμε.» 

Σε λίγο ο Πέτρος βγαίνει απ’ την Τράπεζα, ανακουφισμένος αλλά και 

προβληματισμένος. Ναί μεν η συνάντηση με την Σοφία πήγε τελικά πάρα πολύ καλά και 

φιλικά, αλλά δυστυχώς, τζίφος. Η Σοφία δεν ήταν ο σωστός στόχος. Θα ‘ταν πολύ εύκολο 

να ‘χε πετύχει με την πρώτη, αλλά δεν ήταν τυχερός. Χρειάζεται να παιδευτεί πολύ ακόμα 

για να βρεί την Τίνα, την πιθανότερη μητέρα. 

Αχ, και τώρα το πιο δύσκολο μέρος... Καθώς κάθεται στο ταξί που τον κατεβάζει 

στον Πειραιά, στο γραφείο της Αρναμάρ, καλεί απ’ το κινητό του τη Λέϊλα πίσω στο 
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Λονδίνο, η οποία βρίσκεται ακόμα σπίτι, παίρνοντας το πρωϊνό της προτού φύγει για τη 

δουλειά. «Καλημέρα αγαπούλα, τι μου κάνεις;» τη χαιρετά εγκάρδια. 

«Καλημέρα αγάπη, είμαι μια χαρά. Κι εσύ; Τι έγινε;» του απαντάει. Φυσικά, ο 

Πέτρος την είχε κρατήσει πλήρως ενήμερη για την επερχόμενη συνάντησή του με τη 

Σοφία. 

«Ναί, τη βρήκα τη Σοφία. Είναι καλά, και με υποδέχτηκε πολύ φιλικά, αλλά δεν 

είναι η μητέρα. Είναι παντρεμένη, με δυό γιούς.» 

«Α...» απαντά η Λέϊλα, χωρίς να φανερώσει αν τα νέα τη χαροποιούν ή τη 

στεναχωρούν. 

Ο Πέτρος κάνει μια σύντομη περιγραφή της συνάντησης στην τράπεζα. 

«Και πως είναι; Είναι όμορφη;» η Λέϊλα δεν μπορεί να κρύψει την πραγματική 

έγνοια της. 

«Έχει μεγαλώσει, αγαπούλα. Πλησιάζει τα σαράντα, και δείχνει σα μια κοινή 

νοικοκυρά με δυό παιδιά» ο Πέτρος προσπαθεί να την καθησυχάσει. 

«Και λοιπόν, τι θα γίνει παρακάτω;» 

«Μόνον η Τίνα μένει. Έτσι κι αλλιώς, η Τίνα ήταν η πιθανότερη μητέρα. Τώρα, ο 

Αντώνης πρέπει να βρεί την Άρτεμη, η οποία ίσως να με οδηγήσει προς την Τίνα. Είναι η 

μοναδική μου ελπίδα.» 

«Καλά τότε, καλή τύχη αγαπημένε μου» του εύχεται η Λέϊλα. 

Αργά το βραδάκι, επιστρέφοντας με τον Ηλεκτρικό μετά από ακόμα μία εξοντωτική 

μέρα στο γραφείο, ο Πέτρος καλεί τον Αντώνη στο κινητό του και του μεταφέρει τα νέα. 

Η Σοφία δεν ήταν ο σωστός στόχος. Πρέπει να βρεθεί η Άρτεμις, για να τους οδηγήσει 

στην Τίνα. Ο Αντώνης υπόσχεται να συνεχίσει να ψάχνει... 

******** 

Δυό μέρες αργότερα, ένα ζεστό Ιουλιάτικο δειλινό, ο Πέτρος περιμένει να 

ξανασυναντήσει τη Σοφία σε μια απ’ τις καφετέριες της Βεΐκου. Μέσ’ την οχλαγωγία της 

δυνατής μουσικής και των φωνασκιών απ’ τις μεγάλες παρέες εφήβων, που ‘χουν γεμίσει 

την καφετέρια σφύζοντας από ενέργεια, ο Πέτρος νιώθει κάπως σαν τη μύγα μέσ’ το 

γάλα, καθώς είναι ο μόνος θαμώνας πάνω απ’ τα τριάντα, ο οποίος περιμένει να 

ξαναπάρει επαφή με μια παλιά ερωμένη η οποία επέστρεψε στη ζωή του απ’ το μακρινό 

παρελθόν του. Ξαναθυμάται τις χαρούμενες εμπειρίες του απ’ το μακρινό 82, όταν κι 

εκείνος σύχναζε σε θορυβώδη μπαράκια και καφετέριες, διασκεδάζοντας μεσ’ τις μεγάλες 

παρέες από φίλους και κολλητούς, ρίχνοντας συνέχεια ματιές προς την πόρτα, 

περιμένοντας ανυπόμονα τη λατρευτή ερωμένη του, τη μικρή, πανέμορφη Σοφία, να μπεί 

ξαφνικά και να κάνει όλους τους αρσενικούς του μαγαζιού να σταματήσουν το ποτό και 

τις κουβέντες, να γυρίσουν τα κεφάλια τους με γουρλωμένα μάτια, και να καρφώσουν με 

λαχτάρα το βλέμμα τους πάνω σ’ αυτή την εκπληκτική ομορφιά. Και κάθε φορά, αυτές οι 

παθιάρικες ματιές γυρνούσαν σε λυπημένη απογοήτευση, καθώς εκείνη τους 
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προσπερνούσε όλους αδιάφορα κι ερχόταν λικνιζόμενη κατευθείαν στην αγκαλιά του 

Πέτρου, φιλώντας τον παθιάρικα στο στόμα, δείχνοντας σ’ όλους πως δεν ήταν 

“διαθέσιμη”, ανήκε σε ‘κείνον. Αχ, ο πανδαμάτωρ χρόνος περνάει αμείλικτος, 

μετατρέποντας πανέμορφες κούκλες σε απεριποίητες, παντρεμμένες γυναίκες. Τι 

απογοήτευση... 

Και νάτη και πάλι! Καθώς περπατάει μ’ αυτοπεποίθηση προς το τραπέζι του, 

χαμογελώντας πλατιά, φορώντας ένα ρομαντικό, κατακόκκινο καλοκαιρινό φόρεμα, με 

ψηλοτάκουνες γόβες, καλοχτενισμένο μαλλί κι ένα προσεκτικό, διακριτικό μακιγιάζ στο 

πρόσωπο, μα ναί, καταφέρνει και πάλι να μαζέψει πολλές ακόμα παθιάρικες ματιές απ’ τα 

νεαρά αγόρια, που εξακολουθούν να θαυμάζουν την αξιοζήλευτη, ώριμη ομορφιά της. Α, 

δόξα τω Θεώ, στα σίγουρα σήμερα δε μοιάζει σαν μια “κοινή νοικοκυρά”, ο Πέτρος 

χαζογελάει κρυφά από μέσα του, καθώς σηκώνεται για να τη χαιρετήσει. Τι καλά, 

αφιέρωσε χρόνο για να φτιαχτεί προσεκτικά για μένα. Χμ... 

«Πωπω, τι κούκλα είσαι και σήμερα! Η ίδια κουκλάρα που ‘σουν πάντα!» ο Πέτρος 

δείχνει τον ενθουσιασμό του γεμίζοντάς την με κοπλιμέντα. 

«Ω, σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ!» η Σοφία κοκκινίζει, χαμογελώντας συνεσταλμένα, και 

καρφώνει το βλέμμα της στο πρόσωπό του, παρατηρώντας τον από κοντά. «Κι εσύ 

διατηρείσαι πολύ ωραίος. Αχ, εσείς οι τυχεροί άντρες, που γίνεστε ακόμα περισσότερο 

ελκυστικοί καθώς μεγαλώνετε... Ωριμότητα, δυναμισμός, αυτοπεποίθηση, ω, κοίτα 

αυτούς τους γκρίζους κροτάφους...» περνάει στα πεταχτά το χέρι της πάνω απ’ τα μαλλιά 

του, ξαναποκτώντας την αυτοπεποίθησή της και την άνεσή της να χειριστεί μια περίεργη 

συνεύρεση με κάποιον απ’ το άλλο φύλο, ο οποίος εξακολουθεί να ‘χει μιαν ιδιαίτερη 

σημασία για κείνη. 

Αχ Σοφία, όπως πάντα παίζοντας με τους άντρες και κάνοντας ναζάκια, ο Πέτρος 

ξαναγελάει από μέσα του, κατανοώντας πολύ καλά τη στάση της. «Λοιπόν αγαπητή μου, 

για πες μου, τι έκανες όλ’ αυτά τα περασμένα είκοσι χρόνια;» τη ρωτά αφού παράγγειλε 

ένα καπουτσίνο για κείνη κι ένα μεγάλο ποτήρι μπύρα για τον εαυτό του. 

«Δεν έχουμε ξανασυναντηθεί από τότε που μετατέθηκα στην Καλαμάτα, έτσι;» 

αναρρωτιέται η Σοφία. 

«Σωστά» επιβεβαιώνει ο Πέτρος. 

«Ωραία, ας αρχίσουμε από κεί λοιπόν. Ξέρεις τώρα πως είναι εκεί στην επαρχία, 

απομόνωση και λίγα δρώμενα που να ‘χουν κάποιο ενδιαφέρον» ξεκινά τη διήγηση της 

ζωής της η Σοφία. «Ευτυχώς η Καλαμάτα έχει λίγη ζωή και κάποια κίνηση. Στην αρχή 

ήταν κάπως καλά, είχα μια καλή δουλειά, έβγαζα λίγα χρήματα αλλά μου ‘ταν αρκετά για 

να περνάω μονάχη μου στην επαρχία. Είχα νοικιάσει ένα δυαράκι, μικρό αλλά βολικό, 

έκανα πολλούς φίλους, κι όλοι ήθελαν να με περιποιηθούν και να με κανακέψουν. Ήμουν 

η καινούργια γκόμενα στην πόλη, με καλή δουλειά στην τράπεζα. Όλοι μ’ ήθελαν και με 

πρόσεχαν σα μπιμπελό. Ήταν καλή η ζωή τότε στην επαρχία. Ο κόσμος είχε χρήμα, το 
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λάδι κι οι επιδοτήσεις της ΕΟΚ τους είχαν βολέψει όλους. Σχεδόν καθημερινά βγαίναμε 

για βόλτες, φαγητό και ξενύχτια στα μπουζούκια. 

“Ο Αργύρης, ο συνάδελφος απ’ την τράπεζα που ‘κανα την πρώτη σχέση μου, ήταν 

μεγαλωμένος σ’ ένα κοντινό χωριό. Οι γονείς του είχαν κτήματα μ’ ελιές, όπως όλοι. 

Ήταν καλό κι ήρεμο παιδί, μ’ αγαπούσε, αλλά ήταν αδύνατο να συνεννοηθούμε. Κάθε 

Σάββατο με πήγαινε στα σκυλάδικα, γινόταν σκνίπα στις μπόμπες τα ουΐσκια, μ’ έλουζε 

γαρύφαλλα κι επέμενε ν’ ανεβαίνω στην πίστα για να του χτυπάω φωναχτά παλαμάκια 

όταν έριχνε τις ζεϊμπεκιές του. Ήμουν το μπιμπελό που μ’ είχε να μ’ επιδεικνύει στους 

σκυλάδες φίλους του. Δεν άντεξα ούτε οκτώ μήνες μαζί του, δεν είχαμε τίποτα κοινό να 

κουβεντιάζουμε. 

“Απ’ την τράπεζα γνώρισα και τον Αλέξη. Ήταν πελάτης, και με κοίταζε στα μάτια 

όταν ερχόταν να κάνει τις αναλήψεις του. Κοίταξα κρυφά το φάκελλό του, ήταν 

πρωτοδιορισμένος καθηγητής στο Λύκειο. Φαντάστηκα ότι μ’ ένα πτυχιούχο ίσως να ‘χα 

περισσότερα κοινά να μοιραστώ, απ’ τους μπουζουκόβιους φίλους του Αργύρη. Του ‘δειξα 

κι εγώ το ενδιαφέρον μου, κάποια μέρα με κάλεσε για καφέ, κι αυτό ήταν. 

“Επιτέλους, βρήκα έναν άνθρωπο να συνεννοηθώ, και ξέφυγα απ’ τις 

μπουζουκοπαρέες. Με τον Αλέξη γνωρίστηκα με τους καθηγητές απ’ τα Λύκεια, με τους 

γιατρούς και τους δικηγόρους και τους πιο μορφωμένους. Είχαμε τα δικά μας στέκια, 

ξενυχτάγαμε σ’ ήσυχα μπαράκια με τη μουσική που ‘χα μάθει, διαλέγαμε καλά έργα στο 

σινεμά. Τα Σαββατοκύριακα κάναμε εκδρομούλες, τα μέρη γύρω είναι πανέμορφα, η 

Πύλος, η Φοινικούντα, η Μεσσηνιακή Μάνη, έχεις πάει ποτέ;» 

«Δεν έτυχε.» 

«Να πας, είναι πολύ όμορφα. Καταπράσινα μέρη κι υπέροχες παραλίες. Ό,τι ώρα 

θέλαμε, κάναμε δέκα λεπτά δρόμο και κάναμε το μπάνιο μας σε πανέμορφες θάλασσες 

και πίναμε τα ούζα μας με φρέσκο ψάρι. Σ’ αυτά, η επαρχία δε συγκρίνεται με το μαύρο 

χάλι της Αθήνας. Τώρα βέβαια έχουν πήξει στον τουρισμό, αλλά τότε ακόμα ήταν ήσυχα 

και γαλήνια. Ταχτικά ερχόμασταν και στην Αθήνα. Είχα και τη σχολή που ‘πρεπε να δίνω 

εξετάσεις κάθε τόσο. Πηγαίναμε τις εκδρομές μας στα νησιά τα καλοκαίρια, δέσαμε καλά 

μεταξύ μας. Παντρευτήκαμε το 88, και σε τέσσερα χρόνια είχα και τους δυό γιούς μου. 

Μου ‘πες πως δεν έχεις παιδιά, ή κάνω λάθος;» 

«Είπα πως δεν μεγάλωσα ποτέ μου παιδιά» απαντάει ο Πέτρος. 

«Τότε δεν μπορείς να φανταστείς τι είναι να ‘χεις μωρά. Όταν γεννήθηκε ο Χρήστος, 

ο πρώτος μου, έπαθα πανικό. Περίμενα πως και πως να ξεγεννήσω, ν’ απαλλαγώ απ’ την 

τεράστια κοιλιά και το βάρος. Νόμιζα πως θα ελευθερωθώ, πως θα ξαναρχίσω τη ζωή μου 

που ‘χα εγκαταλείψει λόγω της εγκυμοσύνης. Κι ήρθε το μωρό κι έπρεπε να ξυπνάω κάθε 

τρείς ώρες για να τον ταΐσω, να τον αλλάξω, να τον πλύνω, να του ετοιμάσω τα μπιμπερό 

και τις κρέμες, χωρίς να μπορώ να κάνω ρούπι απ’ το σπίτι. Έκανα δυό μήνες να βγώ για 

πρώτη φορά έξω για ένα παγωτό. Τρελλάθηκα.» 
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«Κι ο Αλέξης;» ρωτάει ο Πέτρος. 

«Ο Αλέξης είναι άντρας μάτια μου. Λες να ξυπνούσε να θηλάσει το μωρό; Έβλεπε 

λερωμένο πάμπερ κι έκανε εμετό. Στα λόγια, όλοι ωραίοι είσαστε, ισότητες και τέτοια 

φούμαρα. Στην πράξη μηδέν. Άραζε μπροστά στην τηλεόραση και δε σήκωνε κουβέντα. 

Με τα χίλια ζόρια έπλενε κανένα πιάτο κι έβραζε τα μπιμπερό.» 

«Και τα δεχόσουν;» ο Πέτρος επιμένει. 

«Και τι ‘θελες να κάνω, με δυό μωρά παιδιά; Την επανάστασή μου; Φυσικά και 

φώναξα και ούρλιαξα και γίναμε μαλλιά – κουβάρια, και παραλίγο να τον χωρίσω. Κάπου 

βάλαμε μυαλό κι οι δυό μας, και συνήλθαμε. Τον αγαπάω και μ’ αγαπάει, ευτυχώς 

τουλάχιστον, και τ’ αντέξαμε. Κι ευτυχώς, πήρε σύνταξη ο πατέρας μου κι ήρθαν κι 

εγκαταστάθηκαν κάτω στο χωριό, κι έτσι είχα τη μάνα μου τακτικά στο σπίτι να με 

βοηθάει. Κι άρχισα να παίρνω ανάσες. Ξεπετάχτηκαν τα μανάρια μου, μπήκα κι εγώ στη 

ρότα μου, συνήθισα και συνηθίσαμε. Όταν ο Χρήστος μου έφτασε στην ηλικία να πάει 

Πρώτη Δημοτικού, ζητήσαμε κι οι δυό μετάθεση, κι ήρθαμε στην Αθήνα. Τώρα εγώ είμαι 

στο Γαλάτσι και σε πέντε χρόνια θα βγώ στη σύνταξη, αν μου το επιτρέψει ο Σημίτης, κι ο 

Αλέξης είναι αποσπασμένος στο Υπουργείο Παιδείας. Ύστερα από τόσα χρόνια που 

φτύσαμε αίμα, είμαστε κάπως καλύτερα, δεν έχω παράπονο, και τουλάχιστον έχουμε 

εξασφαλίσει μια καλή σύνταξη. Να δούμε τώρα πως θα βολέψουμε και τα παιδιά.» 

«Φαντάζομαι στο Δημόσιο...» 

«Φυσικά! Τι άλλο υπάρχει; Η βαρβαρότητα των καπιταλιστών στον ιδιωτικό τομέα; 

Όχι ευχαριστώ! Τουλάχιστον, στη δουλειά μου δεν υπάρχουν αφεντικά. Οι ζωές μας είναι 

εξασφαλισμένες, για πάντα!» η Σοφία είναι ακλόνητη. 

«Κι αυτό είναι λοιπόν; Αυτό που περίμενες απ’ τη ζωή σου;» 

Η Σοφία σοβαρεύει και χαμηλώνει το βλέμμα. «Λέγαμε πολλά τότε...» 

«Κάποτε λέγαμε πολλά. Όταν σε γνώρισα σ’ εκείνο το πάρτυ, τα Χριστούγεννα του 

78, ήσουν μόνο δεκατεσσάρων, αλλά πετούσες στα ψηλά» ο Πέτρος αναπωλεί 

νοσταλγικά. 

«Σαν τη Ρίτα...» γελάει η Σοφία. 

«Ποιά είναι η Ρίτα;» ο Πέτρος παραξενεύεται. 

«“Η Ρίτα”, το τραγούδι του Κηλαϊδόνη. Το θυμάσαι;» η Σοφία του χαμογελάει. 

«Για πες...» 

«Είδα τη Ρίτα, νοικοκυρά. Αχ Ρίτα, αχ μωρέ Ρίτα, κάποτε μιλούσες για πολλά... 

Τώρα παντρεύτηκες, νοικοκυρεύτηκες, με λίγα λόγια έγινες μαντάμ...» η Σοφία 

σιγοτραγουδάει χαμογελώντας. 

«Κάτι θυμάμαι. Είσαι η “Ρίτα” λοιπόν; Που κάποτε έλεγες πολλά;» γελάει κι ο 

Πέτρος με τη σειρά του. 

«Ήταν αγνές εποχές εκείνες Πέτρο. Τότε πιστεύαμε σε όνειρα... Μετά ήρθαν τα 

παιδιά, οι υποχρεώσεις... Μη νομίζεις όμως, έδωσα κι εγώ τις μάχες μου, πάλεψα. 
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Πάλεψα πρώτα απ’ όλα μέσ’ την οικογένειά μου, να σταθούμε στα πόδια μας και να 

σταθώ απέναντι στον άντρα μου ισάξια και μ’ αξιοπρέπεια. Δεν είναι απλά αυτά τα 

πράγματα, όταν μεγαλώνεις δυό μωρά. Όταν κοκκορευόμασταν στα δεκατέσσερα και στα 

εικοσιτέσσερα, όλα φάνταζαν καθαρά κι εύκολα. Όταν τραβάς το λούκι στα τριάντα 

τέσσερα, τότε βλέπεις τα ζόρια και τα όριά σου. Και καταλαβαίνεις που πραγματικά 

βρίσκεται η ζωή» η Σοφία μιλάει με περίσκεψη. 

«Η ζωή σου είναι η οικογένειά σου λοιπόν» της πετάει ο Πέτρος πλαγίως, 

προκαλώντας τη να φανερώσει τα πραγματικά αισθήματά της για τον άντρα της. 

Η Σοφία καταλαβαίνει πολύ καλά την πρόκλησή του. Αποφεύγει ν’ απαντήσει 

ευθέως και ζυγίζει μ’ ηρεμία την περίσταση, κοιτώντας κατευθείαν μέσ’ τα μάτια του, 

εξεταστικά. «Πρώτ’ απ’ όλα, τα παιδιά μου είναι η ζωή μου...» ξεφεύγει έξυπνα, 

απαντώντας κι αυτή πλάγια, αποφεύγοντας ν’ αναφέρει κάτι το δεσμευτικό για τον Αλέξη, 

καθώς το βλέμμα και το χαμόγελό της πονηρεύουν. 

Ω, πάντοτε προκαλώντας, και ποτέ δεσμευόμενη, η Σοφία όπως ήταν πάντα... «Και 

με τι άλλο ασχολείσαι λοιπόν;» 

«Φυσικά, προσέχω πάντα τον εαυτό μου όπως μπορώ, όταν βρίσκω λίγο ελεύθερο 

χρόνο. Λατρεύω τα βιβλία, τη μουσική, το σινεμά, όπως μ’ ήξερες πάντα...» τον 

ξανακοιτάει πλάγια, εξεταστικά, «...και βέβαια έχω συνεισφέρει και μ’ άλλους τρόπους. 

Πάλεψα σκληρά για το Κίνημα.» 

«Ποιό απ’ όλα;» 

«Το Σοσιαλιστικό βέβαια! Ο πατέρας μου ήταν παλιό στέλεχος. Γράφτηκα κι εγώ 

όταν μπήκα στην τράπεζα, κι έγραψα μετά και τον Αλέξη. Δώσαμε την ψυχή μας εκείνα 

τα χρόνια. Η Μεσσηνία ήταν άγριο πεδίο μάχης ανάμεσα σ’ εμάς και στη Δεξιά. Ξέρεις 

τώρα, “η πηγάδα του Μελιγαλά” και τέτοια. Ο Μελιγαλάς είναι το χωριό του πατέρα μου. 

Είχαμε να παλέψουμε όλα τα εμφυλιοπολεμικά κατάλοιπα. Στις εκλογές κάναμε καμπάνιες 

στα χωριά, και καβγαδίζαμε με τους δεξιούς κομματάρχες και με τους μπράβους τους στα 

καφενεία. Μερικές φορές ήρθαμε στα χέρια. Μια φορά έτρεχα τον Αλέξη στο νοσοκομείο 

με σκισμένο φρύδι και δυό σπασμένα πλευρά. Από τότε πήγαινα στα καφενεία τους μόνη 

μου, με δυό συντρόφισσες, κι άφηνα τον Αλέξη στ’ αυτοκίνητο. Επειδή ήμουν γυναίκα και 

μάνα, με σεβόντουσαν κάπως περισσότερο. Τα καταφέραμε όμως, παίζαμε τη Δεξιά στα 

ίσια και βγάζαμε σχεδόν τόσους βουλευτές όσους κι αυτοί. 

“Αυτές ήταν ωραίες εποχές, τότε που ο κόσμος πίστευε σ’ οράματα. Ο Αντρέας ήταν 

ο μεγαλύτερος πολιτικός της ιστορίας μας. Ήταν ένας αληθινός Ηγέτης, με Ήτα κεφαλαίο. 

Ενώ τώρα έχουμε αυτόν τον κινέζο που ‘χει μαγαρίσει το κίνημα και τις ιδέες μας με τους 

εκσυγχρονιστές του, και τα ξεπουλάει όλα μπιρ – παρά, και στρώνει ξανά το χαλί στη 

Δεξιά. Μας έφερε και το Ευρώ και γίναμε άνω – κάτω. Τριπλασιάστηκαν σε μια νύχτα οι 

τιμές και τα ‘κονόμησαν πάλι οι αεριτζήδες. Έτσι όπως μας πάει, σε λίγα χρόνια θα ‘χουμε 

τον Κωστάκη στο κεφάλι μας, θα πάρουν οι Τούρκοι και την υπόλοιπη Κύπρο κι οι 
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Σκοπιανοί τη Μακεδονία μας. Αλήθεια εσύ τι λές; Είσαι ακόμα με τα δήθεν αριστερά 

γκρουπούσκουλα, όπως ήσουν τότε; Μ’ αυτούς τους φλούφληδες που συμμάχησαν με το 

Μητσοτάκη το 89 για να ρίξουν λάσπη στον Αντρίκο; Θυμάμαι τότε, που με παράτησες 

για να πας να χτυπηθείς με την αστυνομία, παρέα με κείνη την αναρχική...» 

«Κοίταξε Σοφία, εγώ δε μένω πια εδώ κι έχω χάσει συνέχειες...» λέει ο Πέτρος για 

να ξεφύγει απ’ αυτή την κουβέντα που δεν τον οδηγεί πουθενά. Της εξιστορεί λίγα 

πράγματα για τη ζωή του στην Αγγλία και για τις εμπειρίες του απ’ τα ταξίδια του σ’ όλο 

τον κόσμο, της φυτεύει λίγες αμφιβολίες ίσα για να της κεντρίσει το ενδιαφέρον, χωρίς 

όμως να την ανταγωνιστεί, και την αφήνει στην ησυχία της. Δεν έχει νόημα να 

προσπαθήσει να επιχειρηματολογήσει για να φέρει στη σημερινή πραγματικότητα μια 

γυναίκα που ‘χει παραμείνει στη δεκαετία του 80. Δε γίνεται να της φυτέψει στο κεφάλι 

είκοσι χρόνια μέσα σε λίγη ώρα. 

Μ’ έξυπνο τρόπο, αλλάζει κουβέντα. Αφήνει τα πολιτικά, και γυρνάει την κουβέντα 

στα δικά του προσωπικά θέματα, στο μακρύ και μαρτυρικό ταξίδι της ζωής του, στους 

αγώνες και στις αγωνίες του στην ξενητειά, στα παθήματα και στις επιτυχίες του. Της 

μιλάει για τον αποτυχημένο γάμο του, για τις δουλειές του, για τη Λέϊλα και την 

καινούργια δουλειά του στην Αρναμάρ, και τέλος, διστακτικά, της αναφέρει το μεγάλο 

καημό του, την εμφάνιση κι εξαφάνιση της κόρης του. 

Η Σοφία μένει μ’ ανοιχτό το στόμα. «Δεν είναι δυνατόν. Αυτό είναι απίστευτο. Κι 

είσαι σίγουρος;» 

«Όσο μπορώ να ‘μαι. Όπως καταλαβαίνεις, έχω τρελλαθεί. Τον πρώτο καιρό είχα 

χάσει τον εαυτό μου, παρέπαια. Τώρα, κάπως έχω συνέλθει κι έχω βάλει πρόγραμμα στην 

αναζήτησή μου. Και, για να πώ την αλήθεια, αυτός είναι κι ο λόγος που ‘ψαξα να σε βρώ. 

Δεν μπήκα τυχαία στην τράπεζα προχθές. Είχα μάθει ότι εκεί δουλεύεις, κι ήρθα επίτηδες 

για να σε συναντήσω.» 

«Ω, γλυκέ μου, νόμισες πως εγώ μπορεί να ‘μουν... Όχι καλέ μου, δεν θα μπορούσα 

να κάνω κάτι τέτοιο... Θα ‘ταν απάνθρωπο και πολύ επικίνδυνο, και για μένα. Είδα κι 

έπαθα να μεγαλώσω δυό παιδιά έχοντας άντρα νόμιμο με στεφάνι στο πλάϊ μου. Δεν θα 

μπορούσα ν’ αντέξω να ‘χω ‘ξώγαμο σ’ εκείνη την ηλικία στην επαρχία. Θα ‘χα 

τρελλαθεί.» 

«Δεν ξέρω βρε Σοφία, από κάπου έπρεπε ν’ αρχίσω να ψάχνω... Συγγνώμη αν σ’ 

ενόχλησα.» 

«Ω, μα καθόλου! Για να ‘μαι ειλικρινής...» τον ξανακοιτάει πλάγια, διστάζοντας αν 

θα πρέπει να το πεί ή όχι «...ίσως θα ‘ταν εξαιρετικά ενδιαφέρον αν...» ξαναπαίρνει την 

κοριτσίστικη, προκλητική έκφρασή της, χαμογελώντας ντροπαλά, αν και δεν καταφέρνει 

να ξεστομίσει ολόκληρη τη γαργαλιστική σκέψη της, αφήνοντας την ανείπωτη φράση της 

να αιωρείται. 
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Αχ, πάλι εκείνη η ναζιάρικη, προκλητική έκφρασή της, που με βασάνισε τόσα 

χρόνια... ο Πέτρος ξανασυνδέεται με την ακαταμάχητη, υπόγεια γοητεία της, καθώς η 

καρδιά του χτυπάει δυνατά κι ένα κύμα ιδρώτα μουσκεύει το μέτωπό του. Παίρνει μια 

βαθειά ανάσα, για να ξαναπάρει την κατάσταση κάτω απ’ τον σταθερό έλεγχό του. «Ναί, 

κι εγώ το ίδιο, θα λάτρευα να μάθαινα πως ήσουν εσύ.» 

«Αλλά, δυστυχώς, δεν ήμουν εγώ» ανακαλεί η Σοφία, καταστρέφοντας με μιαν 

απότομη κίνηση όλη τη δελεαστική ατμόσφαιρα. «Όμως θα ‘θελα πολύ να σε βοηθήσω 

ούτως ή άλλως, όπως μπορώ. Ποιά μπορεί να ‘ταν; Έχεις κανένα στοιχείο; Μήπως τυχόν 

την ήξερα τότε;» 

Ο Πέτρος της περιγράφει συνοπτικά τις αναμνήσεις του απ’ τη Τίνα, την Ελένη και 

τη Μαρίνα. Της δείχνει και το τεκμήριο, εκείνη την κομμένη φωτογραφία, αλλά και πάλι η 

Σοφία δεν μπορεί να θυμηθεί τίποτα κοιτώντας την. Καταλήγουν στο συμπέρασμα πως 

πιθανότερη μητέρα είναι πράγματι η Τίνα.  

«Και για ποιό λόγο φαντάζεσαι πως η Τίνα θ’ αποφάσισε να κρύψει την ύπαρξη της 

κόρης μας από μένα όλ’ αυτά τα χρόνια;» 

«Ποιός ξέρει Πέτρο; Όπως είπες, ήταν μόνη σε μια ξένη χώρα. Δε μπορείς να 

φανταστείς τι μπελάς είναι να μεγαλώνεις ένα παιδί. Είναι τεράστιο βάρος. Ίσως, πάνω 

απ’ όλον αυτόν τον μπελά, το τελευταίο πράγμα που θα ‘θελε θα ‘ταν να ‘χει και να 

φροντίσει και μια σχέση με τον πατέρα του παιδιού, ο οποίος βρισκόταν χιλιάδες μίλια 

μακριά έτσι κι αλλιώς.» 

«Μα δεν ήθελα να ‘χω καμμιά σχέση μαζί της.» 

«Μην είσαι χαζός Πέτρο. Είσαι ο πατέρας. Αυτό είναι οικογένεια. Δεν θα ‘ταν δυνατό 

να μείνεις μακριά τους, τελείως ξεκομμένος, αν στο ‘χε πεί. Η Τίνα θα ‘πρεπε να βολέψει 

κι εσένα, μέσ’ τη μπελαλίδικη ζωή της με το παιδί. Ίσως αυτό να ‘ταν πολύ για κείνη, σε 

συνδιασμό με ποιός ξέρει τι άλλους μπελάδες μπορεί να ‘χε στη ζωή της... Άλλους 

εραστές, άλλα προβλήματα, η ζωή στην ξενητειά...» 

«Κι η κόρη μου; Μπορείς να φανταστείς γιατί αρνείται ακόμα να φανερωθεί;» 

«Μπορεί να φοβάται να χωθεί ξαφνικά μέσ’ τη ζωή σου Πέτρο. Οι οικογενειακές 

σχέσεις δεν είναι τόσο απλό να τις χτίσεις, να τις κρατήσεις, και μετά να τις ξεκόψεις αν 

δεν λειτουργούν καλά. Δεν είναι σαν τις απλές φιλίες. Η οικογένεια είναι το ίδιο το αίμα 

σου, ολόκληρη η ζωή σου. Η κόρη σου μπορεί ν’ ανησυχεί πως θα τη δεχτούν η μάνα 

σου, οι συγγενείς σου, η Λέϊλα... Μου ‘πες πως η Λέϊλα ήδη είναι πολύ ψυχραμένη με την 

κόρη σου, δεν είναι;» 

«Είναι. Αλλά η Λέϊλα δεν είναι ακόμα μέρος της οικογένειάς μου.» 

«Κι όμως, η Λέϊλα σ’ επηρρεάζει πολύ έντονα, έτσι; Ίσως η κόρη σου να φοβάται για 

το πως θα της φερθείς, ανάμεσα στις υπόλοιπες υποχρεώσεις σου» επιμένει η Σοφία. 

«Μα ήδη προσπάθησε μια φορά να μπεί στη ζωή μου.» 
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«Και ποιά ήταν η αντίδρασή σου; Πως της φέρθηκες όταν προσπάθησε να σε 

πλησιάσει; Συγγνώμη που στα λέω έτσι, αλλά ίσως τη φόβισες πάρα πολύ.» 

«Ω Θεέ μου...» ο Πέτρος ρίχνει κάτω το βλέμμα, εξαιρετικά ανήσυχος γι άλλη μια 

φορά. «Και τι να κάνω τώρα;» 

«Να επιμείνεις, καλέ μου, να επιμείνεις. Αν είναι πράγματι η κόρη σου, τότε κάποτε 

θα ηρεμήσει. Να είσαι απλά υπομονετικός και να μην εγκαταλείψεις τον αγώνα. Και πες 

μου αν μπορώ να σε βοηθήσω μ’ οποιοδήποτε τρόπο» η Σοφία του χαμογελάει πολύ 

ζεστά. 

«Σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ Σοφία! Εκτιμάω την καλωσύνη σου. Θα σε κρατήσω 

ενήμερη.» 

Ολοκληρώνουν την κουβέντα τους όταν έρχεται ο Αλέξης, ο άντρας της, με τ’ αμάξι 

του για να πάρει τη γυναίκα του, κι η Σοφία του συστήνει τον Πέτρο. Κάθεται να πιεί ένα 

καφέ μαζί τους, και σε λίγο ο Πέτρος τους καληνυχτίζει κι επιστρέφει μόνος του στους 

Αμπελοκήπους. Έμαθε πολλά για μια συνηθισμένη ζωή, που ξετυλίχθηκε παράλληλα με 

τη δική του όλα αυτά τα χρόνια, αλλά δεν έμαθε απολύτως τίποτα για τη ζωή που τον 

ενδιαφέρει, της Κεργκουελέν. Εντούτοις, αποφασίζει να κρατήσει κρυφή απ’ τη Λέϊλα 

αυτή τη συνάντηση με τη Σοφία, με τ’ σκανδαλιστικά σκαμπανευάσματα, καθώς δεν θέλει 

να την ανησυχήσει χωρίς λόγο. Ίσως η Λέϊλα να ‘χει δίκηο, σκέφτεται στο ταξί που τον 

επιστρέφει στο σπίτι του, οι επαφές μ’ αυτές τις παλιές ερωμένες μου είναι πράγματι 

περίπλοκες υποθέσεις. Ευτυχώς που δεν θα χρειαστεί να συναντήσω και τη Μαρίνα σ’ 

αυτή την αναζήτησή μου... 

Σάββατο 12 Οκτώβρη 2002 

Η ώρα είναι 7 το πρωΐ, και το μεγαλόπρεπο Αιρμπάς της Σίγκαπορ Αιρλάϊνς 

προσγειώνεται απαλά στο μεγάλο αεροδρόμιο της Σιγκαπούρης, ύστερα από μια μακριά 

ολονύχτια πτήση κατευθείαν απ’ το Λονδίνο. Κουρασμένος, ο Πέτρος τεντώνεται 

νωχελικά στο κάθισμά του, περιμένοντας υπομονετικά να φτάσει τ’ αεροσκάφος στην 

πύλη για να μπορέσει να σηκωθεί. Τι μυστήριο μέσο μετακίνησης και τούτο... Μπαίνεις σε 

μια σφραγισμένη κάψουλα, κάθεσαι μερικές ώρες κοιμώμενος ή διαβάζοντας ένα βιβλίο, 

κι όταν ξυπνάς, βγαίνεις σ’ ένα εντελώς διαφορετικό σημείο του χωροχρόνου, σ’ ένα 

τελείως διαφορετικό περιβάλλον, με διαφορετικές συνθήκες, σε μια διαφορετική χώρα, σ’ 

άλλη ήπειρο, με διαφορετικά ήθη κι έθιμα, σε μιαν εντελώς άσχετη ώρα της μέρας ή της 

νύχτας, κι ίσως ακόμα και σε διαφορετική εποχή του χρόνου. 

Με το ζόρι κατάφερε να κοιμηθεί ένα διωράκι, σ’ ολόκληρη τη δεκατρίωρη πτήση. 

Ευτυχώς που φροντίζει πάντα να ‘χει ένα καλό βιβλίο για να του κρατάει συντροφιά σ’ 

αυτά τα μακρινά διηπειρωτικά ταξίδια. Ήταν η ευχάριστη συντροφιά που του κράτησε ένα 

καλό βιβλίο, κι η πανέμορφη, χαμογελαστή αεροσυνοδός, που δεν έλειψε σχεδόν 

καθόλου πάνω απ’ το κεφάλι του όλες αυτές τις ατέλειωτες, δεκατρείς ώρες, φέρνοντας 

πότε ποτά, πότε φαγητό, πότε σνάκς, πότε χυμούς και δροσερό νερό, και πότε απλά 
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χαμογελώντας και ρωτώντας τον αν όλα είναι εντάξει. Αυτή η εταιρία έχει ένα πραγματικά 

εντυπωσιακό σέρβις. Η ίδια αεροσυνοδός η οποία, λίγο πριν την προσγείωση, του ‘φερε 

την απαραίτητη κάρτα άφιξης. Καθώς συμπληρώνει τα στοιχεία του στην κάρτα, 

προσπαθεί να παραβλέψει το παράξενο σφίξιμο στο στομάχι που του προκαλεί αυτή η 

τεράστια στάμπα, που ‘ναι τυπωμένη με μεγάλα, κατακόκκινα γράμματα πάνω της: 

«ΠΟΙΝΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ» Ο Πέτρος μόλις έφτασε στη 

Σιγκαπούρη, το μεγαλύτερο λιμάνι του κόσμου, το πιο πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο, 

με τους πιο πλούσιους κατοίκους στην Ασία, στη χώρα μ’ ένα απ’ τα χαμηλότερα ποσοστά 

εγκληματικότητας παγκόσμια, χάρη στην αμείλικτη κι εξαιρετικά αποτελεσματική 

αστυνόμευση. 

Βγαίνοντας, κατακουρασμένος, παίρνει ένα ταξί για το ξενοδοχείο. Το μουντό φως 

της καινούργιας μέρας διαπερνά με το ζόρι τον καφεγκρίζο τροπικό ουρανό ο οποίος, 

εκτός απ’ τη βαρειά συννεφιά των μουσώνων, είναι επιβαρυμένος με τη μόνιμη 

αιθαλομίχλη απ’ τις πυρκαγιές στα δάση της Μαλαισίας και της Ινδονησίας. Σ’ αυτή τη 

νησιωτική πόλη που βρίσκεται χτισμένη μόλις μια μοίρα βόρεια του ισημερινού, δεν 

υπάρχουν ούτε εποχές, ούτε εναλλαγές του καιρού. Υπάρχει μόνον ένα μόνιμο, υγρό και 

μουντό καλοκαίρι, πηγμένο στη λάβρα και στην υγρασία. 

Αραχτός στην άνεση του δερμάτινου καθίσματος στο πολυτελές ταξί, κι 

ανακουφισμένος απ’ το δυνατό αιρκοντίσιον, απλώνει το βλέμμα του έξω, στο φαρδύ κι 

άνετο αυτοκινητόδρομο που συνδέει την πόλη με τ’ αεροδρόμιό της, καθώς περνάει έξω 

απ’ το εντυπωσιακό σύμπλεγμα των ουρανοξυστών της Σαντέκ Σίτυ οι οποίοι είναι 

χτισμένοι σαν μια ανεστραμμένη παλάμη χεριού, με τα πέντε δάχτυλά της υψωμένα στον 

ουρανό. Η Σάντεκ Σίτυ στεγάζει ένα απ’ τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα του κόσμου, 

στην πόλη με το μεγαλύτερο αριθμό εμπορικών κέντρων ανά κάτοικο. 

Πάντα τον εντυπωσίαζε αυτή η χλιδάτη κι αποστειρωμένη πόλη – κράτος, με τα 

τέσσερα εκατομμύρια των τυχερών κατοίκων της, και το ψηλότερο κατά κεφαλήν 

εισόδημα σ’ όλη την Ασία, κι ένα απ’ τα ψηλότερα στον κόσμο. Η πόλη στην οποία τα 

πάντα λειτουργούν στην εντέλεια, ο κόσμος ζεί σε πολυτελή διαμερίσματα σε θεόρατες 

πολυκατοικίες ή σε βιλίτσες στα προάστια, στα γραφεία στους πανύψηλους ουρανοξύστες 

οι επιχειρήσεις ανθούν, οι συγκοινωνίες κι οι υπηρεσίες είναι άψογες, οι νεαρές 

κινεζούλες στους δρόμους και στ’ αμέτρητα πολυκαταστήματα έχουν τα πιο ντελικάτα 

κορμιά και φορούν ρούχα πιο μοδάτα ακόμα κι απ’ το Μιλάνο, λόγω του κλίματος ακόμα 

και τα τρίκυκλα έχουν αιρκοντίσιον, οι δρόμοι αστράφτουν από καθαριότητα περισσότερο 

κι απ’ την Ελβετία, απαγορεύεται να μασάς τσίχλα στο δρόμο επειδή, αν σου πέσει κάτω, 

θα κολλήσει στο παπούτσι κάποιου περαστικού και θα προκαλέσει λεκέδες στο πεζοδρόμιο 

που δεν καθαρίζονται εύκολα, η εγκληματικότητα είναι σχεδόν μηδενική, κι οι έμποροι 

ναρκωτικών πραγματικά απαγχονίζονται. Όμως, αυτή η ασφυκτική αίσθηση 
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ολοκληρωτικής ασφάλειας κάπου ενοχλεί το ρέμπελο, ατομικιστικό πνεύμα της φυλής και 

την ευρωπαϊκή κουλτούρα του. 

Όμως τώρα, το κουρασμένο μυαλό του έχει άλλες σκοτούρες. Σ’ αυτό το ταξίδι στην 

Άπω Ανατολή τον στέλνει η Αρναμάρ. Στη Σιγκαπούρη, στο μεγαλύτερο λιμάνι του 

κόσμου, θα περάσει απόψε για λίγες ώρες για ν’ ανεφοδιαστεί σε καύσιμα ένα απ’ τα 

τάνκερ της εταιρίας, στο οποίο έχει χαλάσει ο κεντρικός υπολογιστής. Η εταιρία έστειλε 

τον Πέτρο ν’ ανέβει στο καράβι και να δοκιμάσει να τον επιδιορθώσει, όσο θα διαρκεί ο 

ανεφοδιασμός. Κατόπιν, αύριο κιόλας, θα πετάξει στη Μανίλα, για να επιβλέψει τις 

ανάγκες του γραφείου Πληρωμάτων, και τέλος θα πάει στην Κορέα για να στήσει ένα 

δίκτυο στο ναυπηγείο που χτίζει το πρώτο νεότευκτο πλοίο που θα παραδοθεί τον άλλο 

μήνα. 

Για κοίτα που ξαναβρέθηκα τόσο σύντομα πίσω στην Άπω Ανατολή και στα μεγάλα 

ταξίδια... σκέφτεται, καθώς περνούν έξω απ’ το παράθυρό του οι τεράστιες, γυάλινες 

σιλουέττες των ουρανοξυστών. Όταν έφυγε με χαρά απ’ τη Μανίλα, τον περασμένο Μάη, 

πίστεψε πως θα εγκαταλείψει πια τις διηπειρωτικές πτήσεις, πως θα ριζώσει στην Ευρώπη, 

και το πολύ – πολύ θα κάνει ταξίδια Αθήνα – Λονδίνο για να βλέπει την κόρη του, που θα 

την ανακαλύψει κάποτε, που θα πάει; Αυτή η αποστολή τον ξάφνιασε. Μέχρι τότε, νόμιζε 

πως μόνον οι μεγάλες πολυεθνικές έχουν ένα τόσο ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Η μικρή 

κι ασήμαντη πατρίδα του ποτέ δεν έγινε έδρα τέτοιων κολοσσών. 

Όταν όμως προσλήφθηκε στην Αρναμάρ, ο Πέτρος ήρθε σ’ επαφή μ’ έναν κόσμο 

που τον εντυπωσίασε. Όπως κι η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων, μέχρι τότε τα 

μόνα πράγματα που γνώριζε για τη θάλασσα ήταν τα μπάνια κι οι διακοπές στα νησιά τα 

καλοκαίρια, ο Μιαούλης, ο Κανάρης κι ό,τι άλλο είχε ακούσει στο σχολείο για την “ένδοξη 

ναυτική ιστορία και παράδοση” του έθνους, και τέλος ο “Σταυρός του Νότου” κι όσα άλλα 

λογοτεχνικά και ποιητικά έργα είχε διαβάσει που μιλούσαν για τους ναυτικούς και τις 

ιστορίες τους πριν και μετά τον πόλεμο. 

Είχε βέβαια ακούσει για τους μυθικούς Έλληνες εφοπλιστές, για τον Ωνάση και τη 

Τζάκυ, το Νιάρχο, το Λάτση, τους Βαρδινογιάννηδες, αλλά οι ιστορίες τους χάνονταν στο 

μακρινό παρελθόν του 60 και του 70, στα ίδια ασπρόμαυρα μοτίβα με τις ταινίες της 

Βουγιουκλάκη και της Καρέζη. Στα φοιτητικά χρόνια του, η λέξη “εφοπλιστής” για τον 

Πέτρο και για τις παρέες του ήταν συνώνυμη με το μισητό εκπρόσωπο της πλουτοκρατίας 

και της ολιγαρχίας. Ώσπου στο τέλος βαρέθηκε, παράτησε αυτή τη χώρα και την 

οπισθοδρομικότητά της, ανοίχθηκε στον κόσμο κι αναμείχθηκε στην πρωτοπορία της 

παγκόσμιας τεχνολογικής εξέλιξης, χτίζοντας την καρριέρα του στην καρδιά των διεθνών 

χρηματοοικονομικών κέντρων. 

Στις δεκαετίες του 80 και του 90, τότε που ‘ταν βαθιά μπλεγμένος με τη ραγδαία 

εξάπλωση των νέων τεχνολογιών και ζούσε τις ριζικές οικονομικές  και κοινωνικές 

ανακατατάξεις που ‘φερναν σ’ όλο τον κόσμο, του ‘κανε αλγεινή εντύπωση που στην 
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Αθήνα, στην πρωτεύουσα αυτής της χώρας, χρειαζόσουν γερό μέσο κι επτά χρόνια 

αναμονή για ν’ αποκτήσεις στο σπίτι σου μια καινούργια απλή τηλεφωνική γραμμή κακής 

ποιότητας. Του φαινόταν παράξενο και στρεβλό που, τελικά, ήταν πιο εύκολο να διορίσεις 

την κόρη σου στον ΟΤΕ, παρά να σου δώσει ο ΟΤΕ μια νέα τηλεφωνική σύνδεση. Κι έτσι 

για τον Πέτρο, όπως και για πολλούς απογοητευμένους Έλληνες που παράτησαν αυτή τη 

χώρα κι έφυγαν στο εξωτερικό, η Ελλάδα είχε μείνει τότε μόνον σαν ένας ωραίος 

προορισμός για τις καλοκαιρινές διακοπές, με μπόλικο ήλιο, ωραία θάλασσα, καλό ουζάκι, 

σύντομες συνευρέσεις με συγγενείς και παλιούς φίλους, και τίποτα περισσότερο. 

Αρχικά, είχε δεί την πρόσληψή του στην Αρναμάρ σαν μια προσωρινή λύση, για να 

μπορέσει να ορθοποδήσει, να περιμένει να περάσει οριστικά η κρίση στην αγορά, για να 

βρεί και το παιδί του, και μετά θα ‘βλεπε πως θα συνέχιζε την καρριέρα του στα σοβαρά. 

Κι έτσι, με κάποιο δισταγμό, πέρασε την πόρτα του γραφείου της Αρναμάρ τον περασμένο 

Ιούλη κι άρχισε να μαθαίνει. 

Πρώτα, είδε μ’ έκπληξη τις κοπελλίτσες των χιλίων ευρώ του τμήματος Προμηθειών, 

και τους πρωτοδιόριστους αρχιμηχανικούς, φρέσκους – φρέσκους απ’ το Πολυτεχνείο, να 

σηκώνουν με τη μεγαλύτερη άνεση κι ευκολία το τηλέφωνο και να συνομιλούν μ’ 

ατζέντηδες, προμηθευτές και μεταφορείς στην Κουάλα Λουμπούρ, στο Μοντεβιδέο και 

στην Τσιτακόνγκ. Στην πρώτη βδομαδιάτικη συνάντηση του μάνατζμεντ που 

παραβρέθηκε, κουβέντιασαν για την αβαρία που ‘παθε ένα πλοίο έξω απ’ το Λάγος της 

Νιγηρίας, ενέκριναν τους τρείς δεξαμενισμούς του επόμενου τριμήνου που θα γίνουν 

στην Κίνα, στο Βιετνάμ και στην Πολωνία, συζήτησαν για τη δυσκολία που ‘χουν να 

στείλουν ένα χιτώνιο που το χρειάζεται κατεπειγόντως το πλοίο που κάνει συνεχώς 

ταξίδια ανάμεσα στην Καραϊβική και στην ανατολική ακτή της Νότιας Αμερικής, ανέφεραν 

τα μεγάλα προβλήματα που ανακάλυψε ο επιθεωρητής όταν ανέβηκε σ’ ένα απ’ τα 

παλιότερα βαπόρια στο Τσενάϊ της Ινδίας, και μήπως θα ‘ταν σκόπιμο να προτείνουν στον 

καπτα Λουκά να το δώσει πια για παλιοσίδερα, και προβληματίστηκαν απ’ τα νέα του 

άγριου τσακωμού του Πρώτου με τον Καπετάνιο, σ’ ένα πλοίο έξω απ’ τη Βενεζουέλα, κι 

έψαξαν να βρούν με ποιόν θ’ αντικαταστήσουν επειγόντως τον Πρώτο, προτού η 

κατάσταση εκτραχυνθεί περισσότερο. 

Στην καντίνα, με τον καφέ και το τσιγάρο, άκουγε τους καπετάνιους και τους 

αρχιμηχανικούς να μιλούν για τη Ραστανούρα και το Τζουρόνγκ με την ίδια οικειότητα 

σαν να μιλάνε για γειτονιές πίσω απ’ το Παγκράτι, και τους είδε να γυαλίζει το μάτι τους 

όταν περιγράφουν μεταξύ τους σε ποιά μαγαζάκια θα βρείς τροφαντές γαρίδες και 

θαλασσινά στο Ντουμπάϊ και στο Μαϊάμι. 

Με λίγα λόγια, με σαρανταπέντε μεγάλα δεξαμενόπλοια σκορπισμένα στα τέσσερα 

σημεία του ορίζοντα, ο Πέτρος κατάλαβε πολύ γρήγορα πως βρίσκεται στην καρδιά μιας 

επιχείρησης κι ενός κλάδου ο οποίος ήταν ολοκληρωτικά παγκοσμιοποιημένος πολύ πριν 

ο όρος ανακαλυφθεί και γίνει πιπίλα απ’ τους πολιτικούς και τους δημοσιογράφους. 
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Και μ’ ακόμα μεγαλύτερη έκπληξη, διαπίστωσε πως σ’ αυτό τον κλάδο, οι Έλληνες 

κυριαρχούν, σε παγκόσμιο επίπεδο. Το μέγαρο της Αρμαμάρ δεσπόζει στο λιμάνι κι 

αντανακλά το κύρος της. Το ίδιο το λιμάνι, η Ακτή Μιαούλη κι οι πίσω δρόμοι, αυτό που 

οι ναυτιλιακοί ονομάζουν “το Σίτυ του Πειραιά”, είναι το σημαντικότερο κέντρο της 

παγκόσμιας ναυτιλίας. Για πρώτη φορά στη ζωή του, ο Πέτρος ένιωσε ένα πρωτόγνωρο 

συναίσθημα: Ένιωσε κάτι σαν “εθνικά περήφανος”. Επιτέλους, να κι ένας τομέας που οι 

συμπατριώτες του τα πάνε καλά! Ήρεμα κι αθόρυβα, χωρίς φανφάρες και 

τυμπανοκρουσίες, τα πάνε καλά. 

Κι έτσι, ενώ πίστευε πως θ’ αράξει σε μια κοιμισμένη εταιρία και θα μπορέσει ν’ 

αφιερωθεί απερίσπαστος στην αναζήτησή του, βρέθηκε ξανά μπλεγμένος σε μιαν 

ανθούσα βιομηχανία με παγκόσμιες δραστηριότητες, κι είναι αναγκασμένος να ξαναρχίσει 

να παίρνει ακατάπαυστα αεροπλάνα για τις τέσσερεις γωνιές του πλανήτη. Ξεθεωμένος 

απ’ το πολύωρο ταξίδι, φθάνει στο ξενοδοχείο του στη Σιγκαπούρη, ένα φθηνό αλλά 

βολικό ξενοδοχείο σ’ αυτή την πανάκριβη πόλη. Καλεί τον πράκτορα, ο οποίος τον 

ενημερώνει πως το καράβι έχει καθυστέρηση και δεν θα φθάσει πριν απ’ τα μεσάνυχτα. 

Έτσι, έχει μπροστά του ολόκληρη τη μέρα για να ξεκουραστεί και να ηρεμήσει. Κάνει ένα 

βιαστικό ντούς και πέφτει ψόφιος για ύπνο ως αργά το μεσημέρι. 

Τ’ απογευματάκι, φρέσκος – φρέσκος, βγαίνει μια βόλτα στην αστραφτερή πόλη με 

τα πολυτελή υπερκαταστήματα, αγοράζει παζαρεύοντας μια ψηφιακή φωτογραφική 

τελευταίας τεχνολογίας στη μισή τιμή απ’ ό,τι θα την έβρισκε στο Λονδίνο, πίνει ένα 

παγωμένο φραπουτσίνο με παγωτό την ώρα του δειλινού σε μιαν υπαίθρια καφετέρια, 

κάτω απ’ τ’ ανεμιστηράκια που φυσάνε αχνούς παγωμένου αέρα για να σπάσουν κάπως 

την αφόρητη ζέστη, κι όταν νυχτώνει, χώνεται στην άνεση του αιρκοντίσιον σ’ ένα καλό 

κινέζικο εστιατόριο, για ν’ απολαύσει τις αυθεντικές κινέζικες λιχουδιές που λατρεύει. 

Κατά τις 11 το βράδυ, περνάει απ’ το ξενοδοχείο ο Βίκτωρ Τσάνγκ, ένας παχουλός 

κινέζος πράκτορας, για να τον συνοδεύσει στο πλοίο. Τον οδηγεί με τ’ αμάξι του στις 

πλατειές λεωφόρους, που τέτοια ώρα είναι έρημες από κίνηση, και παραπονιέται που τα 

φανάρια είναι ρυθμισμένα έτσι ώστε, μόλις ανάψει ένα πράσινο, αμέσως το επόμενο 

φανάρι ανάβει κόκκινο, για να μην μπορούν ν’ αναπτύξουν μεγάλη ταχύτητα οι οδηγοί. 

Όλη η διαδρομή είναι ένα ατέλειωτο σταμάτα – ξεκίνα από φανάρι σε φανάρι, χωρίς να 

υπάρχει σχεδόν κανένα άλλο όχημα στο δρόμο. Ο Πέτρος διασκεδάζει με τις ιδιορρυθμίες 

αυτής της πόλης, όπου τα πάντα ελέγχονται κι αστυνομούνται με χειρουργική ακρίβεια. 

Φτάνουν στην αποβάθρα, και παίρνουν τη λάντζα που θα τους οδηγήσει στο πλοίο, 

κάπου έξω στη ράδα. Το μικρό σκαφάκι ελίσσεται ανάμεσα στα τεράστια εμπορικά πλοία, 

που περιμένουν με τη σειρά τους στ’ ανοιχτά για να μπούν στο λιμάνι να φορτώσουν ή να 

ξεφορτώσουν. Τεράστιοι σκούροι όγκοι λουφάζουν πάνω στο νερό, που απόψε είναι 

ήσυχο σα λάδι, μέσ’ την αχνή θολούρα της τροπικής νύχτας, με φωτισμένα τα κατάρτια 

και τα καταστρώματα. Εκατοντάδες πλοία περιμένουν υπομονετικά μέσ’ την ήσυχη νύχτα, 
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όπου τίποτα δε φαίνεται να κουνιέται, φορτηγά, τάνκερ, κοντεϊνεράδικα, μέχρι πέρα όσο 

βλέπει το μάτι. Αυτή είναι η Σιγκαπούρη, το πιο πολυσύχναστο λιμάνι στον κόσμο. 

«Νάτο» λέει κάποια στιγμή ο Βίκτωρ στον Πέτρο «ακόμα δεν έχει φτάσει στο σωστό 

σημείο. Πρέπει να περιμένουμε.» Κάπου μακριά, μέσ’ το πηχτό σκοτάδι μεσοπέλαγα, ο 

Πέτρος διακρίνει έναν σκούρο όγκο που μάλλον πρέπει να κινείται πολύ αργά. Είναι ήδη 1 

μετά τα μεσάνυχτα όταν τους δίνουν εντολή απ’ τον ασύρματο να πλησιάσουν το καράβι. 

Η λάντζα πλησιάζει το τεράστιο σκαρί με προσεκτικές μανούβρες για ν’ αποφύγει τ’ 

απόνερα. Είναι ένας επιβλητικός όγκος εκατόν πενήντα χιλιάδων τόννων, φορτωμένο 

τίγκα με πετρέλαιο. Απ’ το κατάστρωμα κατεβάζουν μια σκάλα ως την επιφάνεια του 

νερού, κι η λάντζα πλησιάζει κοντά. Μ’ ένα πήδημα, ο Πέτρος κι ο κινέζος πράκτορας 

πατούν στη βάση της σκάλας κι ανεβαίνουν στο κατάστρωμα. Τους υποδέχονται δυό 

Φιλιππινέζοι ναυτικοί. 

Στη γέφυρα τους υποδέχονται ο καπτα Μανώλης, ο Καπετάνιος, με το Χριστόφορο, 

το Δεύτερο. Τους καλωσορίζουν, δείχνουν βιαστικά στον Πέτρο το δωμάτιο με τους 

υπολογιστές, και ζητούν συγγνώμη επειδή έφτασε η μπάριζα με τα καύσιμα και πρέπει να 

επιληφθούν για την παράδοση. Ο Πέτρος στρώνεται στη δουλειά. Ένας Φιλιππινέζος 

ναύτης φροντίζει να του φέρει καφέ και σάντουϊτς. Οι υπολογιστές είναι παμπάλαιοι, ίσως 

να ‘ναι πενταετίας ή ακόμα παλιότεροι, πενταβρώμικοι και παρατημένοι. Αυτές οι 

παλιαντζούρες είναι σχεδόν άχρηστες, γεμάτες προβλήματα και φορτωμένες ιούς απ’ τα 

κλεμμένα παιχνίδια που φορτώνουν παράνομα τα πληρώματα. 

Ο Πέτρος αγωνίζεται ν’ αναστήσει αυτά τα ηρωϊκά κειμήλια. Τα καθαρίζει απ’ τους 

ιούς, ανασυντάσσει τους σκληρούς δίσκους, φορμάρει και ξαναφορτώνει τα 

προγράμματα, αλλάζει τις κάρτες δικτύου, ρετουσάρει όπως μπορεί την κατάσταση, ενώ 

δεν παύει ν’ αγανακτεί όλο και περισσότερο. Αυτές οι παλιατσαρίες θέλουν όλες πέταμα, 

σ’ ολόκληρο το στόλο. Μιλάμε για περίπου διακόσιους πενήντα υπολογιστές, ένα μεγάλο 

έξοδο. Όμως δε γίνεται διαφορετικά. Αλλιώς πως θα μπορέσει η εταιρία να ισχυριστεί πως 

είναι μοντέρνα κι άξια να μπεί στο χρηματιστήριο; Με τέτοιο χάλι; 

Κατά τις 3 τα ξημερώματα, έρχεται να του κάνει παρέα ο Χριστόφορος, ο Δεύτερος, 

που κάνει την αποψινή βάρδια κι επιβλέπει την φόρτωση των καυσίμων. Είναι σχεδόν έξι 

μήνες πάνω στο πλοίο. Στο επόμενο λιμάνι, στην Ινδία, θα ξεμπαρκάρει και θα επιστρέψει 

στην Ελλάδα. Έχουν άλλες δυό βδομάδες ταξίδι για να διασχίσουν τον Ινδικό Ωκεανό, 

λίγο πάνω απ’ τον ισημερινό. 

Ο Χριστόφορος είναι μόνο τριάντα χρονών, και διάλεξε τη θάλασσα επειδή κι ο 

πατέρας του ήταν καπετάνιος. Τέλειωσε τη σχολή εμποροπλοιάρχων στα είκοσί του, και 

ταξιδεύει εδώ κι οχτώ χρόνια. Είναι παντρεμένος στην Αθήνα, κι έχει ένα μικρό γιό. Τώρα 

που θα γυρίσει στη γυναίκα του, θα βάλουν μπροστά και για το δεύτερο παιδί, αν δώσει ο 

Θεός... Με την έλλειψη που υπάρχει σε πληρώματα, η εξέλιξη είναι γρήγορη κι οι μισθοί 

καλοί. Του χρόνου θα γίνει καπετάνιος, και θα καθαρίζει περίπου δέκα με δώδεκα χιλιάδες 
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ευρώ το μήνα. Το κάθε μπάρκο διαρκεί περίπου ένα εξάμηνο, και μετά κάθεται σπίτι του 

άλλους δυό – τρείς μήνες μέχρι να ξαναμπαρκάρει, και φυσικά θα πληρώνεται κανονικά 

ολόκληρα τα δώδεκα χιλιάρικα. Ο Πέτρος τον ακούει και ξύνει το κεφάλι του, 

χαμογελώντας αμήχανα. Μήπως θα ‘πρεπε να παρατήσει την πληροφορική και τις 

αβεβαιότητές της και να μπαρκάρει κι ο ίδιος; 

Ο Πέτρος διακρίνει στο ύφος του Χριστόφορου μιαν ελαφριά ειρωνεία, κάτι σαν την 

περιφρόνηση που ‘χουν οι ναυτικοί για τους στεριανούς, που ανεβαίνουν στα καράβια και 

χώνονται μέσ’ τα πόδια τους. Την έμαθε πια καλά αυτή τη νοοτροπία. Είναι χαραγμένη 

στον κώδικα των ναυτικών, όταν μιλάνε μεταξύ τους για τους καημούς της θάλασσας. Ο 

Πέτρος όμως δεν είναι σαν τους υπόλοιπους στεριανούς. Εξιστορεί στο Χριστόφορο 

κομμάτια απ’ τη δική του ζωή, εμπειρίες και γλυκανάλατα περιστατικά απ’ τ’ άπειρα 

ταξίδια του σ’ ολόκληρο τον κόσμο, και για πρώτη φορά ο Χριστόφορος καταλαβαίνει πως 

έχει απέναντί του ένα στεριανό συνομιλητή που ‘χει να περιγράψει τόσες ιστορίες από 

ταξίδια κι εξωτικά μέρη, όσες έχει περάσει κι ο ίδιος. Όταν δε ο Πέτρος καταφέρνει 

επιτέλους ν’ αναστήσει το μεγάλο υπολογιστή, και να ξεμπλοκάρει τ’ αγαπημένο παιχνίδι 

του Χριστόφορου, στη ζούλα βέβαια επειδή αυτό απαγορεύεται, τότε ο Χριστόφορος 

ενθουσιάζεται και κατασυμπαθεί το καινούργιο φιλαράκι του. Φέρνει απ’ την καμπίνα του 

τ’ ακριβότερο, δεκαοχτάρι ουΐσκυ του, κρυμμένο σε μια πλαστική σακκούλα. 

«Αχά!» γελάει ο Πέτρος, «Σ’ ευχαριστώ πολύ. Όμως θα πιώ ελάχιστα γιατί τέτοια 

ώρα, και με τέτοια κούραση, αν πιώ κανονικά, θα πέσω ξερός κάτω. Τώρα χρειάζομαι 

μόνο καφέ» λέει ο Πέτρος. 

«Τον καφέ τον παράγγειλα ήδη, και θα ‘ρθει σε λίγο. Κι εγώ θα πιώ μόνο δυό 

γουλιές, έτσι μόνο για να σου κάνω παρέα, επειδή κάνω βάρδια, κι αν γίνει τίποτε στραβό 

και με βρούν πιωμένο, τότε θα με κρεμάσουν ανάποδα απ’ το κατάρτι» απαντά γελώντας 

κι ο Χριστόφορος. 

Μοιράζονται στα πεταχτά από δυό γουλιές ουΐσκυ και ξανακρύβουν τη μπουκάλα 

στη σακκούλα της. Σε λίγο, ο Φιλιππινέζος καμαρώτος φέρνει φρέσκο αχνιστό καφέ και 

μπόλικα μπισκόττα. Καθώς αρχίζει να χαράζει η καινούργια μέρα, βγαίνουν έξω στην 

κουπαστή για ν’ απολαύσουν τον καφέ τους στο φρέσκο, θαλασσινό αέρα. Αυτή είναι η 

μοναδική ώρα της μέρας που η θερμοκρασία έξω είναι ευχάριστη, κοντά στους 

εικοσιπέντε βαθμούς, κι η θάλασσα φέρνει μια δροσερή αύρα, πριν ο τροπικός ήλιος 

σηκωθεί και τσουρουφλίσει τα πάντα. 

Στην αριστερή πλευρά του πλοίου έχει δέσει η μπάριζα που μεταγγίζει σιγά – σιγά τα 

καύσιμα στο μεγάλο σκάφος. Ξαφνικά, απ’ τη δεξιά πλευρά, πλησιάζει ένα άλλο μικρό 

σκάφος κι ακουμπάει απαλά στο τεράστιο δεξαμενόπλοιο. «Ποιοί είναι αυτοί; Τι θέλουν;» 

ο Χριστόφορος συνοφρυώνεται. Ένας Φιλιππινέζος ναύτης τρέχει να ελέγξει. Σκύβει απ’ 

το κατάστρωμα και κάτι κουβεντιάζει με τους κινέζους στο μικρό σκάφος, κάνοντας 

έντονες χειρονομίες. Με το γουώκι – τόκι αναφέρει στο Χριστόφορο ότι είναι έμποροι, και 
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ζητούν την άδεια ν’ ανέβουν στο πλοίο με την πραμάτεια τους. Ο Χριστόφορος συναινεί. 

«Να πάνε στην τραπεζαρία του πληρώματος». Με σβέλτες κινήσεις οι κινέζοι έμποροι 

δένουν το μικρό σκάφος τους στο τάνκερ, και μ’ ένα σάλτο ανεβαίνουν στο κατάστρωμα 

κι αρχίζουν τρέχοντας να κουβαλούν κούτες με πράγματα στην τραπεζαρία. Είναι η 

μοναδική ευκαιρία για το πλήρωμα ν’ αγοράσουν ηλεκτρονικά απ’ τη φθηνή αγορά της 

Σιγκαπούρης σ’ αυτή τη σύντομη στάση. 

Ο Χριστόφορος πρέπει να κατέβει για να ελέγξει την κατάσταση, κι αφήνει τον 

Πέτρο μόνο του στην κουπαστή. Σιγοπίνοντας τον καφέ του, ο Πέτρος αφήνει το βλέμμα 

του να χαθεί στο θολό ορίζοντα, εκεί που σκάει μύτη ένας ήλιος τόσο αχνός και θολός, 

που μπορείς να τον κοιτάς με γυμνό μάτι για ώρα. Μια γαλήνια θάλασσα χάνεται στο 

βάθος, σμίγοντας με το θολό ορίζοντα σε μιαν ακαθόριστη ένωση νερού κι ουρανού, με 

ξεπλυμένα γκρίζα και πορφυρά χρώματα, καθρεφτίζοντας το μουντό φώς του ήλιου σε 

μια νωχελική αντανάκλαση περίεργης ομορφιάς. Στο μυαλό του έρχονται εικόνες από 

ηλιοβασιλέματα στα νησιά του Αιγαίου τότε, στα φοιτητικά χρόνια του, με τις ερωμένες 

του, που κάποια απ’ όλες έπαιξε ένα περίεργο παιχνίδι με τη ζωή του... 

Τον κυριεύει μια μελαγχολία. Ορίστε, ξαναβρέθηκε στην Άπω Ανατολή, κι ακόμα δεν 

έχει καταφέρει τίποτα για το θέμα που τον καίει περισσότερο απ’ όλα. Η αναζήτησή του 

έχει βαλτώσει για τα καλά. Η μακριά Οδύσσειά του συνεχίζεται, χωρίς κανένα σημάδι να 

τον κατευθύνει στον προορισμό του. Τόσοι μήνες πέρασαν απ’ τον Ιούλη που συνάντησε 

την Σοφία, πήγε κι ήρθε απ’ το Λονδίνο στον Πειραιά άλλες τρείς φορές, κι ακόμα τίποτα 

νεώτερο. Περιμένει υπομονετικά τον Αντώνη να του βρεί κάποιο στοιχείο, για να ‘ρθει σ’ 

επαφή με την Άρτεμη. 

Τις μέρες που βρέθηκε στην Αθήνα, δοκίμασε να τηλεφωνήσει στον Αντώνη, να του 

ζητήσει να ξανασυναντηθούν. Ο Αντώνης ήταν όμως πάντα χαμένος στο διάστημα. 

Καθώς σφίγγουν οι προθεσμίες, κι η πόλη ασφυκτιά με τα εκατοντάδες εργοτάξια που 

‘χουν ξεφυτρώσει παντού, κι έχουν μπλοκάρει σχεδόν όλες τις κεντρικές αρτηρίες, οι 

εργολάβοι σαν τον Αντώνη είναι τόσο πολύ πηγμένοι στη δουλειά, που με δυσκολία 

βρίσκουν χρόνο ν’ αναπνεύσουν. Κι όμως ο Αντώνης, πάντα ευγενικός κι ευπροσήγορος 

στο τηλέφωνο, είπε στον Πέτρο πως, ναί μεν είναι εντελώς αδύνατο να συναντηθούν, 

αλλά του υποσχέθηκε πως σύντομα θα βρεί μιαν άκρη. Ο Πέτρος πρέπει να περιμένει 

υπομονετικά. 

Ο ήλιος αρχίζει ν’ ανεβαίνει, να ζωντανεύει και να καίει ανελέητα. Εδώ δεν είναι ο 

ψυχρός Ευρωπαϊκός Οκτώβρης, εδώ είναι ο τροπικός της Σιγκαπούρης. Ο Πέτρος αφήνει 

την κουπαστή για τη δροσιά του αιρκοντίσιον στη γέφυρα. Ο καπτα Μανώλης έχει 

ξυπνήσει, και με μια κούπα καφέ στο ένα χέρι και το γουώκι – τόκι στ’ άλλο, συντονίζει 

όσες ενέργειες πρέπει να γίνουν. Έχουν αργήσει, ο ανεφοδιασμός έπρεπε να ‘χει 

τελειώσει εδώ και μισή ώρα.  
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«Τι κάνετε τόση ώρα; Υπάρχει πρόβλημα;» φωνάζει απ’ το γουώκι – τόκι στο 

Φιλιππινέζο που παρακολουθεί την αντλία. 

«Σε δέκα λεπτά σταματάει η παροχή Μάστερ» απαντά ο ναύτης. 

«Γιάννη! Που ‘σαι Γιάννη; Τελειώνουμε σε δέκα λεπτά!» φωνάζει στον Πρώτο 

Μηχανικό. 

«Εδώ είμαι καπτα Μανώλη, φτάνω τώρα...» απαντά απ’ το γουώκι – τόκι ο Πρώτος, 

ενώ η σιλουέττα του εμφανίζεται στο κατάστρωμα, καθώς πλησιάζει στις αντλίες. 

«Χριστόφορε! Χριστόφορε με λαμβάνεις;» 

«Μάλιστα καπτα Μανώλη!» 

«Να τελειώνετε σε παρακαλώ με τους πραματευτές. Σε λίγο αναχωρούμε.» 

«Μάλιστα καπτα Μανώλη, θα το φροντίσω.» 

«Κύριε Ρωμανέ, τι έγινε με τον υπολογιστή; Τον φτιάξατε;» ρωτάει ο Καπετάνιος, 

καθώς στρέφει την προσοχή του στον Πέτρο. 

«Μάλιστα καπετάνιε, προς το παρόν θα δουλέψει. Θέλει όμως άλλαγμα, δεν έχει 

πολλή ζωή ακόμα. Μόλις γυρίσω στο γραφείο, θα φροντίσω να σας στείλουμε 

καινούργιους.» 

«Καλώς, ευχαριστώ πολύ για τον κόπο σας. Φροντίστε να μας στείλετε καινούργιους 

το συντομότερο, δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας... Τώρα, μπορείτε αν θέλετε 

να ετοιμαστείτε, σε μισή ώρα θα ‘ρθει η λάντζα με τον πιλότο για την αναχώρησή μας.» 

Πράγματι, κατά τις 8 το πρωΐ της Κυριακής, έρχεται η λάντζα που φέρνει τον πρωϊνό 

πιλότο και παίρνει τον Πέτρο και τον Βίκτωρα, για να τους επιστρέψει στην ακτή. Καθώς 

κάνουν τον περίπλου του σκάφους για ν’ αποφύγουν και τ’ απόνερα της προπέλας που 

ξαναπαίρνει μπροστά, και την μπάριζα του ανεφοδιασμού που αποκολλήθηκε κι αναχωρεί 

κι αυτή, ο Πέτρος θαυμάζει στο φως της μέρας το τεράστιο, μαύρο κήτος που αγκομαχάει 

βαρυφορτωμένο, προσπαθώντας να νικήσει την αδράνεια και ν’ αργοκινήσει προς τα 

εμπρός. Σκέφτεται όλους αυτούς τους Έλληνες και τους Φιλιππινέζους ναυτικούς που θα 

περάσουν άλλες δυό βδομάδες ολομόναχοι στον άδειο ωκεανό, μέχρι να ξαναδούν 

στεριά. 

Ξαναβρίσκουν στο πάρκινγκ τ’ αμάξι του πράκτορα, ο οποίος οδηγεί τον Πέτρο πίσω 

στο ξενοδοχείο. Είναι νωρίς την Κυριακή το πρωί, και τέτοια μέρα και τέτοια ώρα οι 

δρόμοι της Σιγκαπούρης είναι και πάλι σχεδόν έρημοι. Η ιεροτελεστία με τα φανάρια 

επαναλαμβάνεται αναλοίωτη, είτε είναι νύχτα είτε μέρα, κι ο κινέζος επαναλαμβάνει 

απαράλλαχτα τα ίδια παράπονα εναντίον της κυβέρνησής του, που δεν του επιτρέπει ν’ 

αναπτύξει ταχύτητα και να γυρίσει μιαν ώρα αρχίτερα στο σπιτάκι του και στην αγκαλιά 

της γυναικούλας του. 

Τετάρτη 16 Οκτώβρη 2002 

Αργά τ’ απόγευμα, στο δωμάτιο του πολυτελούς ξενοδοχείου του στη Μανίλα, ο 

Πέτρος ετοιμάζεται να βγεί για δείπνο με τον Τζέϊμς, το διευθυντή του προγραμματιστικού 
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κέντρου της Νοβιασόφτ στη Μανίλα, που τον διαδέχτηκε στην ηγεσία στην αρχή της 

χρονιάς. Αχ, η Μανίλα ξανά... Την προηγούμενη Κυριακή, όταν ξαναείδε από ψηλά την 

παραγκοθάλασσα, καθώς προσγειωνόταν τ’ αεροπλάνο απ’ τη Σιγκαπούρη, τον έπιασε ένα 

τεράστιο άγχος καθώς έφερε στο μυαλό του τις απίστευτες περσινές περιπέτειες και την 

ανοιχτή πληγή. Ένας ολόκληρος χρόνος πέρασε, και νάτον πάλι πίσω στη Μανίλα, κι 

ακόμα τίποτα, κανένα νέο απ’ τη χαμένη ψυχούλα του. Ευτυχώς, σ’ αυτή την αποστολή 

του έχει να κάνει μόνο μια σύντομη επίσκεψη στο γραφείο πληρωμάτων της Αρναμάρ. 

Κάθε πρωΐ πηγαίνει στο γραφείο για να φροντίσει τις υποθέσεις του, και τα βράδια παίρνει 

επαφή με τους παλιούς γνωστούς και φίλους του. 

Ο Τζέϊμς τον πηγαίνει στις ψαροταβέρνες που σερβίρουν πάνω σε μια ξύλινη εξέδρα 

στην παραλία, κοντά στο λιμάνι. Εκεί, διαλέγεις το ψάρι που θέλεις ενώ εκείνο κολυμπάει 

ζωντανό σε μεγάλα ενυδρεία, κι όσο περιμένεις να το βράσουν, αρχίζεις το δείπνο με 

θαλασσινά ορεκτικά και πλούσιες σαλάτες με τροπικά λαχανικά. Καθώς ξεκοκκαλίζουν τ’ 

ολόφρεσκο ψάρι, αρχίζουν να μοιράζονται τα επαγγελματικά νέα τους. 

«Το καινούργιο κέντρο της Νοβιασόφτ που στήσαμε με τόσο ιδρώτα, πάει πολύ 

καλά» αρχίζει ο Τζέϊμς. «Οι δουλειές ανοίγουν γοργά μετά την κρίση. Η Κίνα έχει 

τεράστια ζήτηση και τραβάει όλη την Ασία σε ξέφρενη ανάπτυξη. Οι δουλειές πάνε πολύ 

καλύτερα απ’ ό,τι περιμέναμε, και δεν προλαβαίνουμε τις απανωτές παραγγελίες. 

Χρειαζόμαστε επειγόντως χέρια και μυαλά. Αν έρθεις μαζί μας τώρα, μπορούμε να σου 

δώσουμε τα διπλάσια χρήματα απ’ όσα σου πρότεινα τον περασμένο Γενάρη» ο Τζέϊμς 

προσπαθεί γι άλλη μια φορά να δελεάσει τον Πέτρο να επιστρέψει στη Νοβιασόφτ. 

«Ευχαριστώ πολύ, αλλά δε γίνεται. Έχω βρεί την ιδανική δουλειά. Σχεδόν το μισό 

μήνα είμαι στο γραφείο στο Λονδίνο, εκεί που ‘ναι το σπίτι μου κι η φιλενάδα μου, και τον 

άλλο μισό είμαι στο γραφείο της Αθήνας, εκεί που μένουν η μάνα μου κι οι συγγενείς 

μου. Εξάλλου, κι η δική μου εταιρία τα πάει θαυμάσια. Περισσότερα απ’ τα μισά πλοία μας 

μεταφέρουν πετρέλαιο για την Κίνα και την Ιαπωνία. Τα ναύλα στον κλάδο μας έχουν 

τριπλασιαστεί από πρόπερσι και συνεχώς ανεβαίνουν, αποτέλεσμα της τεράστιας ζήτησης 

της Κίνας. Τ’ αφεντικά μου τρίβουν τα χέρια τους. Συνέχεια παραγγέλνουν νέα πλοία, 

επεκτείνουν τα γραφεία και κάνουν νέες προσλήψεις. Έτσι βρήκα κι εγώ δουλειά. Αυτόν 

τον καιρό η ναυτιλία είναι χρυσωρυχείο. Όπως βλέπεις, στάθηκα κι εγώ επιτέλους 

τυχερός, και βρέθηκα σ’ ένα κλάδο με μεγάλες ευκαιρίες. Κι είμαι και στο σπίτι μου...» 

Μετά το χορταστικό δείπνο τους, ο Πέτρος κι ο Τζέϊμς χωρίζουν μ’ ευχές για καλό 

κουράγιο στο κουραστικό έργο τους, και με την αμοιβαία υπόσχεση να κρατήσουν επαφή, 

και ποιός ξέρει; ίσως κάποτε να ‘ρθουν έτσι οι δρόμοι της καρριέρας τους και να 

ξανασυνεργαστούν. Το ίδιο βράδυ, στο πολυτελές δωμάτιο του ξενοδοχείου του, ο 

Πέτρος, καθώς χαζεύει έξω απ’ τις κουρτίνες τη φωταγωγημένη παραλία της Μανίλας με 

το εμπορικό λιμάνι στο βάθος, αναπωλεί μελαγχολικά την κουβέντα του με την Σοφία τον 

περασμένο Ιούλη. Ναί πράγματι, μετά τη μεγάλη κρίση, ο κόσμος φαίνεται να συνέρχεται, 
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οι ατμομηχανές ξαναπαίρνουν μπροστά. Νέες δυνάμεις βγαίνουν στο προσκήνιο, 

παγκόσμιες ανακατάξεις εξελίσσονται μπροστά στα μάτια του, κι όλοι προσαρμόζονται και 

το εκμεταλλεύονται όσο κι όπως μπορούν. Αυτή η μικρή χώρα εκεί πίσω στη γωνίτσα της, 

γιατί εξακολουθεί να ταλαιπωριέται έτσι; Ο κοσμάκης εκεί κάτω γιατί εξακολουθεί να ζεί 

κλεισμένος στο καβούκι του, θαμμένος στα στερεότυπα του παρελθόντος, να γκρινιάζει γι 

άσχετα κι άχρηστα πράγματα και να μην παίρνει χαμπάρι για ό,τι σημαντικό γίνεται 

παραέξω; 

**** (την επόμενη μέρα) **** 

Αργά την Πέμπτη το βραδάκι, ο Πέτρος επισκέπτεται τη Μαντρουγκάντα. Έχει 

καλέσει και τον Αλφρέντο να τα πιούν. Μπαίνοντας σ’ εκείνο το μπαράκι, έναν ολόκληρο 

χρόνο μετά απ’ τα γεγονότα, αναρριγεί και μελαγχολεί. Ο Ραμόν τους υποδέχεται μ’ ένα 

πλατύ χαμόγελο και τους κερνάει τα πρώτα ποτά. Όχι, δεν έχει ακούσει και δεν έχει 

προσέξει τίποτα καινούργιο στο μεταξύ, σχετικά μ’ εκείνη τη μυστήρια υπόθεση της 

Κεργκουελέν. Ο Αλφρέντο το ίδιο, δεν έχει τίποτα νεότερο κι έχει σταματήσει να ψάχνει. 

«Για πες μου βρε Αλφρέντο, πως νομίζεις ότι μπόρεσε να με βρεί εδώ κάτω; Το 

πρώτο Σάββατο ήταν εδώ και με περίμενε. Μόνη της το κατάφερε; Είναι ποτέ δυνατό; Δε 

χρειαζόταν βοήθεια;» ρωτάει ο Πέτρος. 

«Νομίζεις πως δεν το ‘ψαξα αυτό αφεντικό;» απαντάει ο Αλφρέντο. «Ρώτησα όλους 

τους ντετέκτιβ που γνωρίζω στην πόλη, όλους όσους θα μπορούσαν να τη βοηθήσουν. 

Αρνητικό αφεντικό, δεν έμαθα τίποτα. Κανείς απ’ όσους ξέρω, και τους ξέρω όλους, 

κανένας δεν έμαθε και δεν άκουσε τίποτα για κάποια Ελληνίδα που ψάχνει να βρεί έναν 

Έλληνα. Σίγουρα είχε επαγγελματική βοήθεια, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά πρέπει να 

την είχε απέξω. Πρέπει να ‘ρθε με τις πληροφορίες της έτοιμες. Τι μπορούσε να μάθει για 

σένα πριν έρθει εδώ;» 

«Τη διεύθυνση και το τηλέφωνο της Ροσάριο τα ‘χα αναρτήσει στην προσωπική 

ιστοσελίδα μου στο Λονδίνο, για την περίπτωση που κάποιος παλιός πελάτης μου θα 

‘ψαχνε να με βρεί. Το μόνο που δεν ανέφερα ήταν το νούμερο του Φιλιππινέζικου 

κινητού μου. Πως νομίζεις ότι το ‘μαθαν;» 

«Α, αυτό θα ‘ταν πανεύκολο. Οι υπάλληλοι της Ροσάριο είναι φτωχοί 

μεροκαματιάρηδες, σαν όλους τους άλλους. Μ’ ένα δωράκι εκατό δολλαρίων, θα ‘μαθαν 

τα πάντα για σένα» ο Αλφρέντο χαμογελάει πονηρά. 

«Δεν μπορείς να βρείς ποιός τα φανέρωσε; Δεν μ’ ενδιαφέρει να πάρω εκδίκηση. 

Θέλω μόνο να μιλήσω σ’ αυτόν τον υπάλληλο, όποιος ήταν, να μου πεί ποιά επιτέλους απ’ 

όλες είναι η κυρία που ψάχνω» ο Πέτρος αναστενάζει. 

«Ήταν απ’ τα πρώτα πράγματα που σκέφτηκα να κάνω τότε. Μίλησα και στο Τζοέλ, 

του ζήτησα την άδεια ν’ ανακρίνω τους υπαλλήλους του. Αρνήθηκε. Το νούμερο του 

κινητού σου και τ’ ότι έμενες στο Ρόκγουελ και σύχναζες στη Μαντρουγκάντα, τα ‘ξεραν 

πάρα πολλοί στη Ροσάριο. Θα ‘πρεπε ν’ αναστατώσουμε ολόκληρη την εταιρία, μα δεν 
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πρόκειται να μαθαίναμε τίποτα. Αυτός που τα διέρρευσε, δεν επρόκειτο ποτέ να τ’ 

ομολογήσει, επειδή αυτοστιγμεί θα τον απολύαμε και θα τον στέλναμε φυλακή. Κι αν δεν 

τ’ ομολογούσε από μόνος του, εμείς δεν είχαμε κανέναν εύκολο τρόπο να το μάθουμε. Ο 

Τζοέλ αρνήθηκε να μπεί στον κόπο και στη φασαρία, και καλά έκανε. Θα ‘ταν μάταιο.» 

«Τι να πώ...» ο Πέτρος συνοφρυώνεται απογοητευμένος. 

«Για πες μας αφεντικό, τι άλλο έχεις ανακαλύψει από μόνος σου στο μεταξύ;» 

Πίνοντας το ‘να ουΐσκυ μετά τ’ άλλο, κάτω απ’ τ’ απαλά φώτα με τη χαλαρωτική 

μουσική, ο Πέτρος περιγράφει με λεπτομέρεια όλα όσα έχει ανακαλύψει μέχρι σήμερα. 

Εξιστορεί περιληπτικά τις παλιές ιστορίες με τις προηγούμενες ερωμένες του, μιλάει για 

την επανασύνδεσή του με τη Σοφία και για την ανυπομονησία του να μάθει οποιοδήποτε 

νεότερο απ’ τον Αντώνη, για το που βρίσκεται η Άρτεμις. «Αυτά είναι όλα όσα ξέρω, φίλοι 

μου. Πέστε μου λοιπόν, τι συμπέρασμα βγάζετε απ’ όλα αυτά; Τι σας λέει το ένστικτό 

σας;» 

«Δύσκολο να πω...» αρχίζει ο Αλφρέντο. «Όπως είπες κι εσύ, είτε είναι η Τίνα, ή 

κάτι πολύ μεγαλύτερο κρύβεται πίσω απ’ όλα αυτά.» 

«Σαν τι;» ο Πέτρος ρωτάει γεμάτος περιέργεια. 

«Στη δουλειά μου, έχω μπλεχτεί κι έχω ακούσει για πολλές απίστευτες ιστορίες. 

Εκβιασμούς, απάτες, παγίδες... Πες μας αφεντικό, δεν έχεις τίποτα εχθρούς, κανέναν που 

να θέλει να σε βλάψει για οποιοδήποτε λόγο;» 

«Όχι κανέναν που να γνωρίζω. Αλήθεια!» ο Πέτρος είναι σίγουρος. 

«Αυτό το έργο στο οποίο εργαζόσουν, δεν είχε εχθρούς;» 

«Αυτό είναι πιθανό. Η λειτουργία αυτού του κέντρου θα έβλαπτε αρκετό κόσμο. Και 

πράγματι, έβλαψε πολλούς που απολύθηκαν στην Ευρώπη και στην Αμερική» 

συλλογίζεται ο Πέτρος. 

«Βλέπεις; Εδώ υπάρχει ένα ξεκάθαρο κίνητρο. Πάντοτε να ψάχνεις τα κίνητρα, 

αφεντικό! Ίσως μια ομάδα από σημαντικά στελέχη, ίσως από ‘κεινη την εταιρία, τη 

Νοβιασόφτ, που θα ‘χαναν πολλά απ’ τη δημιουργία αυτού του κέντρου, ίσως να σου ‘χαν 

στήσει μια μεγάλη παγίδα. Φαίνεται όμως πως τα σχέδιά τους εμποδίστηκαν απ’ τη 

σύμπτωση των επιθέσεων της 11ης Σεπτέμβρη. Αυτός θα ‘ναι κι ο λόγος που εκείνη η 

“κυρία” εξαφανίστηκε μετά από ‘κείνη την αιματοβαμμένη νύχτα. Η παγίδα τους αστόχησε 

και, μετά απ’ ό,τι έγινε, απλά εγκατέλειψαν την προσπάθεια. Εγώ αυτό μπορώ να 

συμπεράνω» ο Αλφρέντο αναλύει με σιγουριά. 

«Χμ... Ας υποθέσουμε λοιπόν πως αυτοί ήταν μια ομάδα από ξένους, Αμερικάνους ή 

Βρεταννούς, οι οποίοι προσπάθησαν, ανεπιτυχώς, να με παγιδέψουν. Θα περνούσαν 

απαρατήρητοι μέσ’ απ’ τη Μανίλα στήνοντας την παγίδα τους; Κανείς δεν θα ‘παιρνε 

χαμπάρι;» ξαναρωτά ο Πέτρος. 

«Φυσικά, θα ‘χαν βοήθεια κι από ντόπιους. Αν ήταν μια καλά οργανωμένη ομάδα, με 

πολλά μέσα στη διάθεσή της, τότε το παιχνίδι θα ‘ταν εντελώς διαφορετικό. Δεν 
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επρόκειτο μόνο για μια μοναχική γυναίκα που χρησιμοποίησε έναν μόνο τοπικό ντετέκτιβ, 

ή κάτι παρόμοιο. Αυτή η υποτιθέμενη ομάδα θα πρέπει να ‘ρθαν σ’ επαφή με κάποια απ’ 

τις μαφιόζικες συμμορίες. Η Μανίλα είναι μια τεράστια πόλη. Μου ‘ναι πολύ επικίνδυνο να 

μπλεχτώ στις υποθέσεις των συμμοριών. Μαθαίνω πολλά, αλλά δεν τα μαθαίνω κι όλα...» 

ο Αλφρέντο υπερασπίζεται τη φήμη του. 

«Αν πιστέψουμε αυτό το σενάριο, τότε πως βρήκαν αυτή τη φωτογραφία;» ο Πέτρος 

βγάζει την κομμένη φωτογραφία απ’ το πορτοφόλι του και τη δείχνει στους φίλους του. 

«Η Νοβιασόφτ έχει ένα μεγάλο γραφείο στο Λονδίνο, έτσι; Επίσης, η πρώην γυναίκα 

σου ζεί στο Λονδίνο, σωστά; Μπορεί να ‘ρθαν σ’ επαφή μαζί της, και να τους την έδωσε 

εκείνη.» 

«Απ’ όσο ξέρω, η Νικόλ ποτέ δεν είχε πρόσβαση στις παλιές φωτογραφίες μου απ’ 

τα φοιτητικά χρόνια μου.» 

«Πως είσαι σίγουρος γι αυτό; Μπορεί να τις σκάλισε και να ‘χε ξεκλέψει μερικές, 

όταν ήσουν μακριά, ίσως από περιέργεια» επιμένει ο Αλφρέντο. 

«Αυτές οι φωτογραφίες ήταν καταχωνιασμένες στο πατάρι του πατρικού μου, στην 

Αθήνα.» 

«Δεν είχε μείνει ποτέ εκεί, μόνη της, όσο ήσασταν παντρεμένοι;» 

«Δε θυμάμαι...» ο Πέτρος προσπαθεί να θυμηθεί. 

«Απορρίπτεις κατηγορηματικά την πιθανότητα;» επιμένει ο Αλφρέντο. 

«Δεν μπορώ ν’ απορρίψω τίποτα σ’ αυτή την τρελλή υπόθεση. Τα πάντα είναι 

πιθανά, και με τρελλαίνουν! Συνεπώς, υποθέτεις πως δεν υπάρχει καμμιά πραγματική 

“κόρη”, κι όλο αυτό ήταν μια απάτη που ‘στησε μια συμμορία. Σωστά;» 

«Είναι μια απ’ τις πολλές πιθανότητες, αφεντικό...» 

«Εντάξει λοιπόν, ας την εξετάσουμε στα σοβαρά. Ας πάρουμε τα δεδομένα ένα προς 

ένα: Ας υποθέσουμε πως υπήρχε μια ομάδα ανθρώπων που απειλούνταν απ’ τη 

λειτουργία αυτού του κέντρου και, για να τη ματαιώσουν, αποφάσισαν να με παγιδέψουν. 

Σύμφωνοι. Έστησαν ένα πλάνο και ζήτησαν βοήθεια από τοπικές συμμορίες. Σύμφωνοι. 

Σαν μέρος του σχεδίου τους, βρήκαν τη Νικόλ και τους έδωσε εκείνη τη φωτογραφία. 

Σύμφωνοι. Έστησαν προσεκτικά την παγίδα τους αλλά, από σύμπτωση, αυτή πήγε να 

εξελιχθεί ακριβώς τη στιγμή των επιθέσεων της 11ης Σεπτέμβρη, κι έτσι χάλασαν τα 

σχέδιά τους. Σύμφωνοι. Και μετά; Γιατί να επιμείνουν μ’ αυτή την ηλίθια αξίωσή τους, 

πως η Κεργκουελέν είναι “κόρη” μου, μετά τη ματαίωση του σχεδίου τους;» 

«Ίσως αυτή η απάτη με την “κόρη” να ‘ταν ούτως ή άλλως μέρος του αρχικού 

σχεδίου. Μπορεί αυτός να ‘ταν ο λόγος που ‘χαν ετοιμάσει όλες αυτές τις “αποδείξεις”, για 

να σε πείσουν για την ύπαρξη κάποιας “κόρης”. Συνέχισαν την προσπάθεια να σ’ 

εξαπατήσουν για λίγο διάστημα ακόμα, μετά την 11η Σεπτέμβρη, μέχρι που, ένας Θεός 

ξέρει το γιατί, τελικά αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τις μηχανοραφίες τους, κι έτσι 

εξαφανίστηκαν για πάντα. Αυτό εξηγεί θαυμάσια και την περίεργη, ολική εξαφάνιση της 
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Κεργκουελέν. Αν η Κεργκουελέν είναι πράγματι η κόρη σου, τότε θα σ’ είχε 

ξαναπροσεγγίσει μέχρι τώρα. Έτσι δεν είναι; Γιατί κρύβεται ακόμα; Αυτό δεν είναι 

φυσιολογικό.» 

«Και τότε τι ‘ταν αυτή η τούφα των μαλλιών; Το τεστ DNA;» επιμένει ο Πέτρος. 

«Αυτό είναι πιο δύσκολο να το εξηγήσω αφεντικό... Αν το σενάριό μου είναι 

αληθινό, φαίνεται πως αυτή η τούφα μαλλιών ήταν ένα πολύ καλά προετοιμασμένο μέρος 

της παγίδας. Ποιός τους την έδωσε, και πως πήρες αυτό τ’ αποτέλεσμα του DNA, είναι μια 

τεράστια ερώτηση που δεν μπορώ ν’ απαντήσω αμέσως. Θα πρέπει να το ψάξω. Αλήθεια, 

έχεις δεί αυτό τ’ αποτέλεσμα ο ίδιος;» 

«Τι εννοείς;» ρωτάει ο Πέτρος, ξαφνιασμένος. 

«Έχεις δεί το χαρτί που γράφει τ’ αποτέλεσμα, γραπτά;» 

«Όχι, αλλά...» ο Πέτρος μένει άφωνος. 

«Πως το ‘μαθες;» ο Αλφρέντο εξακολουθεί να συνταράζει τον Πέτρο. 

«Μου το ‘πε η Λέϊλα.» 

«Η οποία κι αυτή μένει στο Λονδίνο, έτσι;» ο Αλφρέντο χαμογελάει πονηρά. 

«Ω, έλα τώρα! Αυτό πάει πολύ. Η Λέϊλα δεν έχει κανένα κίνητρο να με σύρει σε μια 

τέτοια παγίδα. Στην πραγματικότητα, τα κίνητρά της είναι εντελώς αντίθετα.» 

«Έχεις δίκηο. Δεν υπάρχει ξεκάθαρο κίνητρο για τη Λέϊλα, εκτός αν της 

υποσχέθηκαν κάποια πολύ μεγάλη αμοιβή, για να παίξει το ρόλο της “ανήσυχης 

αγαπημένης”, στην οποία ανέθεσαν να σου φέρει τα νέα του, υποτιθέμενου, “τέστ DNA”.» 

«Τι αμοιβή;» 

«Χρήματα βέβαια. Τι άλλο; Πόσο καιρό την ξέρεις;» 

«Ε... είμαστε μαζί δυό χρόνια. Αλλά δε νομίζω πως...» 

«Δυό χρόνια δεν είναι δα και μια ζωή, αφεντικό. Έχω δεί πάρα πολλές απάτες που 

‘γιναν από γυναίκες παντρεμένες για δεκαετίες, οι οποίες πάντα ορκιζόντουσαν την αιώνια 

πίστη κι αφοσίωσή τους...» 

«Θεέ μου! Τότε, σύμφωνα με το σενάριό σου, αυτή η ίντριγκα εξακολουθεί να 

εξελίσσεται. Η Λέϊλα εξακολουθεί να παίζει αυτό το “ρόλο” πάρα πολύ πειστικά, θα 

‘λεγα...» ο Πέτρος εκπλήσσεται. 

«Ένας Θεός ξέρει. Εντούτοις, μου φαίνεται απίθανο. Το προγραμματιστικό κέντρο 

λειτούργησε. Οι συνθήκες στην αγορά αλλάζουν με ταχύτητα. Η Κεργκουελέν, κι όλοι οι 

υπόλοιποι γύρω της, έχουν εξαφανιστεί. Μου φαίνεται πως έχουν πια εγκαταλείψει το 

σχέδιό τους» ο Αλφρέντο ξαναβάζει τα πράγματα στη θέση τους. 

«Τότε γιατί η Λέϊλα εξακολουθεί να παριστάνει την ανήσυχη;» 

«Προφανώς, επειδή δεν υποκρίνεται πια, αφεντικό. Η τελική συνέπεια αυτής της 

αλλόκοτης ιστορίας είναι πως σ’ έβαλε να ψάχνεις σαν τρελλός να βρείς τις παλιές 

ερωμένες σου. Αυτή είναι η βασική ανησυχία της τώρα. Δεν της είναι δυνατό να σου 

αποκαλύψει πια πως όλο αυτό ήταν μια απάτη. Δεν μπορεί ν’ αποκαλυφθεί έτσι. 
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Προφανώς θ’ ανησυχεί για το τι θα γίνει παρακάτω, κι ίσως και να ‘ναι μπλεγμένη 

άσχημα.» 

«Χμ... φίλε μου, νομίζω πως το πήγες πολύ μακριά. Το σενάριό σου είναι πολύ 

πολύπλοκο για να ‘ναι αληθινό. Όλοι τριγύρω μου να ψεύδονται μ’ αυτό τον τρόπο... Για 

ποιό λόγο; Δεν είναι λογικό.» 

«Και ποιό είναι το δικό σου σενάριο, αφεντικό; Πως έχεις πράγματι μια χαμένη κόρη 

η οποία, ξαφνικά, αποφάσισε να ταξιδέψει ως τη Μανίλα για να σε βρεί, αλλά σ’ έχασε 

λόγω της 11ης Σεπτέμβρη, κι αποφάσισε να ξαναεξαφανιστεί απ’ τη ζωή σου; Κάτι τέτοιο 

σου φαίνεται πιο λογικό;» 

Ένα γλυκόπικρο χαμόγελο χαράζεται στο πρόσωπο του Πέτρου. «Ωχ, ένας Θεός 

ξέρει... Θα τρελλαθώ. Εσένα Ραμόν, ποιά είναι η άποψή σου;» ο Πέτρος απευθύνεται 

στον άλλο φίλο του. 

«Σ’ αυτό το μπαρ έχω δεί κι έχω ακούσει ένα σωρό βρώμικες ιστορές, φίλε μου. 

Αξιοπρεπείς, αξιοσέβαστοι άνθρωποι έχουν καταστραφεί μπροστά στα μάτια μου, 

παρασυρόμενοι απ’ τα πάθη τους... Πάρα πολλή φτώχεια και δυστυχία που ‘χει 

καταστρέψει ολόκληρες οικογένειες. Γονείς που πετάνε τα παιδιά τους στο δρόμο να 

γίνουν ζητιάνοι ή πόρνες. Έφηβες μητέρες να πετάνε τα νεογέννητά τους γιατί δεν 

μπορούν να τα θρέψουν, ή γιατί δεν μπορούν ν’ αντέξουν την απόρριψη της κοινωνίας. 

Είπες πως η Τίνα έφυγε στην Αμερική ενώ ήταν έγκυος, έτσι;» 

«Ναί.» 

«Ποιός μπορεί να ξέρει τι απέγινε αφότου γέννησε, ολομόναχη σε μια ξένη χώρα; Η 

Αμερική είναι μια τεράστια χώρα, γεμάτη ευκαιρίες, αλλά επίσης γεμάτη και παγίδες. 

Όταν είσαι μόνος και με προβλήματα στην Αμερική, κανείς δεν πρόκειται να σε βοηθήσει. 

Θα το κράτησε η Τίνα τη μικρή; Είχε τα μέσα να τη μεγαλώσει όπως πρέπει; Μήπως την 

παράτησε σε κανένα ορφανοτροφείο, ή την έδωσε για υιοθεσία; Δεν έχεις ιδέα τι μπορεί 

να ‘γινε, έτσι δεν είναι;» 

«Όχι, δεν έχω...» ο Πέτρος ανησυχεί γι ακόμα μια φορά. 

«Επομένως, δεν μπορείς να καταλάβεις ποιές περιστάσεις την έκαναν να το κρατήσει 

μυστικό, μέχρι να τη συναντήσεις και να της ζητήσεις να τα εξηγήσει όλα. Μέχρι τότε, 

όλες οι πιθανότητες είναι ανοιχτές...» 

Πολύ αργότερα τη νύχτα, ο Πέτρος φεύγει απ’ το μπαρ πολύ πιο στεναχωρημένος. 

Τα ανησυχητικά σενάρια και των δύο έμπιστων φίλων του τον έχουν στεναχωρήσει 

υπερβολικά. Ηρέμησε λοιπόν, οι Φιλιππινέζοι δραματοποιούν και φουσκώνουν τα πάντα, 

προσπαθεί να παρηγορηθεί. Εντούτοις, συνειδητοποιεί πως η δραματική, στρεβλωμένη 

περιπλοκότητα της δικής του υπόθεσης δεν είναι λιγότερο μπερδεμένη απ’ τη 

δραματικότητα των σεναρίων και των δυό φίλων του. Θεέ μου, πρέπει να βρώ την Τίνα 

το συντομότερο! Δεν μπορεί να ησυχάσει, στριφογυρίζοντας στο κρεβάτι του ολόκληρη 

τη νύχτα. 
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Κυριακή 20 Οκτώβρη 2002 

Το Κυριακάτικο μεσημέρι βρίσκει τον Πέτρο και πάλι στ’ αεροδρόμιο της Μανίλας. 

Σιγοπίνει μια μπυρίτσα στο μπαρ, χαμένος στις σκέψεις του. Γύρω του σβουρίζει το 

γνώριμο συνοθύλευμα από φυλές. Ασιάτες όλων των λογιών, Φιλιππινέζοι και Κινέζοι και 

Ταϋλανδοί και Κορεάτες, αλλά και πολλοί Αμερικανοί με πλουμιστά σορτσάκια, που 

περιμένουν να πάρουν μια πτήση για τη Χαβάη και το Λος Άντζελες. Στην πύλη που θα 

φύγει αυτή η πτήση έχουν μαζευτεί ένα σωρό σεκιουριτάδες. Την έχουν περιφράξει με 

σχοινιά και βάζουν τους επιβάτες στην ουρά με βλοσυρές διαταγές. Τους ψηλαφίζουν 

εξονυχιστικά με τα χέρια και τους υποχρεώνουν να βγάλουν τα παπούτσια τους. Ψάχνουν 

για εκρηκτικά στις σόλες και στα τακούνια τους. Για να ταξιδέψεις στις ΗΠΑ αυτές τις 

μέρες πρέπει να φοράς καθαρές κάλτσες και χωρίς τρύπες, αλλιώς θα γίνεις ρεζίλι. 

Ο Πέτρος κοιτάει απ’ το σκαμνάκι του μπαρ, παραξενεμένος, την ταλαιπωρία που 

υφίστανται αδιαμαρτύρητα οι επιβάτες της πτήσης για τη Χαβάη. Πως τρελλάθηκε έτσι ο 

κόσμος... σκέφτεται από μέσα του. Χαίρεται κι αυτός που ξαναφεύγει απ’ αυτή την 

ταλαίπωρη πόλη. Ευτυχώς, αυτή τη φορά πέρασε απ’ τη Μανίλα μόνο για μια βδομάδα. 

Μετά τη συνάντησή του με τον Αλφρέντο και το Ραμόν στη Μαντρουγκάντα την 

περασμένη Πέμπτη, ο Πέτρος πέρασε άλλες δυό καταθλιπτικές μέρες στη Μανίλα, 

προσπαθώντας ν’ αφοσιωθεί στις δουλειές του γραφείου. Χθες το Σάββατο, αργά το 

βράδυ, όταν γύρισε στο δωμάτιό του για να ξεκουραστεί μετά την κοπιαστική βδομάδα 

και να συμμαζέψει τα πράγματά του για το σημερινό ταξίδι, έρριξε μια τελευταία ματιά 

στο email του, και βρήκε θησαυρό. Τον περίμενε ένα μήνυμα του Αντώνη απ’ την Αθήνα: 

«Γειά σου φιλαράκι, τι μου γίνεσαι; Που βρίσκεσαι τώρα; Κάλεσα το γραφείο σου 

στον Πειραιά και μου ‘παν πως ταξιδεύεις στην Άπω Ανατολή. Τυχερούλη, κοίτα να 

προσέχεις τις Ασιάτισσες, έχω ακούσει πως, στην πραγματικότητα, δεν είναι τόσο 

πειθήνιες όσο φαίνονται... Έλα λοιπόν, στα σοβαρά τώρα, νομίζω πως κατάφερα να βρώ 

κάποιες χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Αφού κάλεσα σχεδόν όλους τους παλιούς 

γνωστούς μου έναν προς έναν, έπεσα επιτέλους πάνω σε κάποιον που κρατάει ακόμα 

επαφή με την Άρτεμη. Το λοιπόν, δεν βρίσκεται πια στην Ελλάδα, αλλά δε νομίζω πως 

αυτό είναι πρόβλημα για σένα. Είναι μεταφράστρια, και δουλεύει στην έδρα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Μένει εκεί πολλά χρόνια τώρα. Και να και το email 

της... Καλή τύχη φίλε μου, ελπίζω να σου φάνηκα χρήσιμος. Κράτα με ενήμερο για τις 

εξελίξεις στην έρευνά σου. Πάρα πολλούς χαιρετισμούς από μένα και την Ελένη!!» 

Ουάου! ο Πέτρος άρχισε να χοροπηδά στο δωμάτιό του, ενθουσιασμένος. Μπράβο 

Αντώνη, μπράβο! Χίλια ευχαριστώ! Ω Θεέ μου, θαυμάσια νέα! Αχ, θα καταφέρω άραγε να 

μάθω κάτι χειροπιαστό απ’ την Άρτεμη; Του ‘ρθε η ακατάσχετη επιθυμία να κάτσει να της 

γράψει επιτόπου ένα βιαστικό email, αλλά συγκρατήθηκε. Καλύτερα όχι αμέσως, ας το 

καλοσκεφτώ με προσοχή, πως να της συστηθώ, και πως να την κάνω να μου φανερώσει 
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όλα όσα τυχόν ξέρει για την Τίνα και για την κόρη μας. Ας μη βιαστώ, αποφάσισε και 

ξάπλωσε να κοιμηθεί, αφού πρώτα έστειλε ένα ευχαριστήριο μήνυμα στον Αντώνη. 

Κι έτσι, σήμερα Κυριακή πετάει με τη μεσημεριανή πτήση της Φίλιππινς Αιρλάϊνς, 

κατευθείαν για το Πουσάν, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Κορέας. Πηγαίνει στο 

ναυπηγείο όπου χτίζονται τα πέντε καινούργια καράβια της Αρναμάρ για να στήσει τους 

υπολογιστές των δύο πρώτων. Ευτυχώς, οι Κορεάτες δεν έχουν πάθει ακόμα την ίδια 

υστερία με τους Αμερικάνους. Ο έλεγχος στη δική του πύλη είναι αυστηρός και 

προσεκτικός, αλλά δεν απαιτεί ξεγύμνωμα. 

Αράζει ήσυχος στο κάθισμά του κι απλώνει το βλέμμα του έξω απ’ το παράθυρο 

στον τροπικό ουρανό. Όπως πάντα, προσπαθεί να μαντέψει το πρόσωπό της στο 

περίγραμμα απ’ τα σύννεφα. Εστιάζει τη σκέψη του και στο μήνυμα που πρέπει να στείλει 

στην Άρτεμη. Πως να την πλησιάσω; Πρέπει να ‘μαι προσεκτικός; Αν είναι ακόμα φίλες με 

την Τίνα, κι αν ξέρει για την ιστορία της κόρης μας, τότε η Άρτεμις θα φυλαχτεί και δεν 

θα μου αποκαλύψει τίποτα. Πως άραγε θα την κάνω ν’ ανοιχτεί; Τι κόλπα να 

μεταχειριστώ για να την ξεγελάσω; Αλλά, απ’ την άλλη, μήπως όλες αυτές οι σκέψεις 

είναι υπερβολικές; Μήπως η Άρτεμις πραγματικά δε γνωρίζει τίποτα; Δεν ξέρω που 

βρίσκεται η αλήθεια. Άσε, καλύτερα ας ξεχάσω τα “κολπάκια”. Θα προσεγγίσω την 

Άρτεμη όσο πιο απλά και ξεκάθαρα μπορώ. 

Κατεβάζει το τραπεζάκι απ’ την πλάτη του μπροστινού καθίσματος, ανοίγει το 

λάπτοπ του και συντάσσει ένα φιλικό μήνυμα, όπου πρώτα συστήνεται με θερμό 

χαιρετισμό, τη ρωτάει τι κάνει και πως περνάει, της λέει λίγα πράγματα απ’ τη δική του 

ζωή και τι έκανε σε γενικές γραμμές όλα αυτά τα χρόνια, και σε λίγο της λέει ευθέως πως 

ο σκοπός που της γράφει είναι επειδή ψάχνει να βρεί την παλιά κοινή φίλη τους, την 

Τίνα. Τη ρωτάει αν γνωρίζει τίποτα για το που και πως βρίσκεται τώρα η Τίνα, κι αν ξέρει 

πως θα μπορούσε να ‘ρθει σ’ επαφή μαζί της. Το γράφει, το διαβάζει, το ξαναδιαβάζει, τ’ 

ομορφαίνει και το συντομεύει όσο γίνεται, και το σώζει και κλείνει το λάπτοπ λίγο πριν 

την προσγείωση. 

Φτάνει στην Κορέα, μια χώρα που δεν έχει επισκεφθεί ξανά, στις 7 το βράδυ. Έξω 

έχει ήδη νυχτώσει. Παίρνει ταξί για το ξενοδοχείο. Ένας εντυπωσιακός, εναέριος 

αυτοκινητόδρομος, περνάει ψηλά πάνω απ’ το Πουσάν, σαν τα τραινάκια του λούνα πάρκ, 

και προσγειώνεται κατευθείαν στο κέντρο της πόλης. Το ξενοδοχείο είναι μεγάλο κι είναι 

χτισμένο απ’ έξω σε στύλ κινέζικο, με γυριστές, κεραμιδένιες στέγες, αλλά από μέσα είναι 

ένα κοινότατο επαρχιακό ξενοδοχείο. Στο δωμάτιό του συνδέεται στο Ίντερνετ και στέλνει 

το email του στην Άρτεμη, ελπίζοντας... 

Πέμπτη 24 Οκτώβρη 2002 

Άλλη μια μέρα ξημερώνει στη μακρινή Άπω Ανατολή, κι αυτή τη φορά βρίσκει τον 

Πέτρο σ’ ένα επαρχιακό μοτέλ στο νησί Όκπο, στα νότια παράλια της Κορέας, δυό ώρες 

με το ταχύπλοο απ’ το Πουσάν. Σηκώνεται απ’ το κρεβάτι του πολύ νωρίς και χώνεται στο 
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Ίντερνετ, ψάχνοντας το email του. Δυστυχώς όχι. Απογοήτευση. Ακόμα καμμία απάντηση 

απ’ την Άρτεμη. Σιγή. Απ’ την περασμένη Κυριακή, που της έστειλε την πρόσκλησή του 

να επικοινωνήσει μαζί του, η Άρτεμις δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Πανάθεμα! Αλλά δεν θα 

τα παρατήσω! Αν χρειαστεί, θα πάω να στηθώ έξω απ’ το γραφείο της στις Βρυξέλλες, και 

θα την πιέσω μέχρι να την αναγκάσω να μου τα πεί όλα! Χωλωμένος, χώνεται στο ντούς 

για να ετοιμαστεί για το σημερινό βαρύ πρόγραμμά του στο μεγάλο ναυπηγείο του 

νησιού. 

Εάν η Ελλάδα είναι η μητρόπολη της ναυτιλίας, η Κορέα είναι η μητρόπολη των 

ναυπηγήσεων. Τα τεράστια ναυπηγεία της χτίζουν εκατοντάδες νέα πλοία κάθε χρόνο, τα 

περισσότερα στον κόσμο. Το ναυπηγείο της Νταεγού στο Όκπο είναι μια ολόκληρη πόλη, 

μ’ εκατοντάδες κτίρια, μηχανουργεία κι εργοτάξια, με δικούς της δρόμους και πλατείες. 

Είκοσι χιλιάδες εργάτες εργάζονται εδώ. Η Αρναμάρ χτίζει πέντε μεγάλα τάνκερ εδώ 

πέρα. Μια δεκάδα στελέχη της εταιρίας έχουν σταλεί κι έχουν εγκατασταθεί για δυό 

περίπου χρόνια εδώ, για να επιβλέψουν την κατασκευή των πλοίων. Συναντούν τον 

Πέτρο στο ξενοδοχείο για πρωϊνό και τον παίρνουν μαζί τους στ’ αυτοκίνητό τους για τον 

πάνε στο ναυπηγείο. 

Το αυτοκίνητο περνάει απ’ την κεντρική πύλη, όπου ο ένστολος φύλακας χαιρετάει 

σε στάση προσοχής όλα τα εισερχόμενα οχήματα, και ελίσσεται στους πολυδαίδαλους 

δρόμους, ανάμεσα σε τεράστιες χαλύβδινες κατασκευές που θα μορφοποιηθούν σιγά – 

σιγά σε κήτη και χώρους ενδιαίτησης πλοίων. Δεκάδες φορτηγά κουβαλούν ασταμάτητα 

υλικά και μηχανήματα τριγύρω. Ο Πέτρος τα παρατηρεί απ’ το παράθυρο τ’ αυτοκινήτου 

του αδιάφορα. Το μυαλό του εξακολουθεί να ‘ναι κολλημένο στ’ αναπάντητο email. 

Φορτώνουν τα κομπιούτερ του πρώτου νεότευκτου πλοίου σ’ ένα φορτηγάκι, και 

πάνε στο ντόκο που ‘ναι αραγμένο τ’ ολοκαίνουργιο καράβι, το “Άρνα Ελλάς”. Απ’ τη 

γέφυρα, ο Πέτρος έχει άπλετη θέα σ’ όλο τον κόλπο που αποτελεί το τεράστιο ναυπηγείο. 

Δεκάδες πλοία σε διάφορα στάδια κατασκευής είναι αραγμένα γύρω – γύρω. Εκατοντάδες 

τεράστιοι γερανοί ανεβοκατεβάζουν ασταμάτητα λαμαρίνες, ατσάλινα δοκάρια και 

μηχανήματα. Ένας απ’ τους γερανούς του ντόκου κατεβάζει τα κομπιούτερ πάνω στη 

γέφυρα κι ο Πέτρος στρώνεται στη δουλειά. 

Είναι πια αργά τ’ απόγευμα όταν καταφέρνει να τελειώσει την κοπιαστική δουλειά 

του, και φεύγει με το σφύριγμα της σειρήνας για το σχόλασμα. Κατά τις 8 το βράδυ, 

έρχονται και τον παίρνουν απ’ το ξενοδοχείο οι Έλληνες συνάδελφοί του, που δουλεύουν 

αποσπασμένοι στο ναυπηγείο. Τον πηγαίνουν στο πιο καλό εστιατόριο της μικρής πόλης 

για την επίσημη νυχτερινή έξοδό τους, κέρασμα της Αρναμάρ στους Έλληνες και στους 

Κορεάτες συνεργάτες της. Ντερλικώνουν κάτι φοβερούς μεζέδες με κορεάτικα και 

γιαπωνέζικα φαγητά, μπουκίτσες από κρέας, κοτόπουλο και ψάρια, τις οποίες ψήνουν 

μόνοι τους σε θράκες με κάρβουνα που ‘ναι ενσωματωμένες στα τραπέζια. Ο Πέτρος 
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τρώει και πίνει του σκασμού. Αφήνει το μυαλό του να θολώσει με το υπέροχο σάκε για να 

ξεχάσει την αφόρητη αγωνία του. 

Δίπλα του κάθεται ο μαστρο Σταμάτης, ένας απ’ τους παλιούς, ιστορικούς 

αρχιμηχανικούς της εταιρίας. Τα μάτια του έχουν δεί πολλά, κι έχει μάθει να μπαλλώνει 

αποτελεσματικά δύσκολες καταστάσεις και να βρίσκει λύσεις εκεί που οι άλλοι σηκώνουν 

τα χέρια ψηλά. Πρωτομπάρκαρε το 70, και δούλεψε σε πολλούς εφοπλιστές. Ξεκίνησε 

από Τρίτος και σιγά – σιγά έγινε Πρώτος Μηχανικός. 

«Η θάλασσα είναι γλυκειά φίλε μου, αλλά κι επικίνδυνη» ξεκινάει τη διήγησή του ο 

μαστρο Σταμάτης. «Σ’ ένα τυφώνα στο Μπαγκλαντές, το 79, είδα το χάρο με τα μάτια 

μου. Μεταφέραμε πενήντα χιλιάδες τόνους σιδηρομετάλλευμα. Απ’ τη θαλασσοταραχή 

μετατοπίστηκε το φορτίο και πήραμε τριάντα μοίρες κλίση. Γέμισε νερά το μηχανοστάσιο, 

σταμάτησαν οι μηχανές, και μείναμε στο έλεος της θεομηνίας. Όλοι κάναμε την προσευχή 

μας. Αν μπαίναμε στις βάρκες, δεν θα ‘χαμε καμμία ελπίδα μέσ’ τον τυφώνα. Ευτυχώς, το 

γέρικο σκαρί άντεξε. Επιπλεύσαμε μέχρι το πρωΐ, που πέρασε ο τυφώνας και μας μάζεψαν 

τα ρυμουλκά. 

“Το 87, στον πόλεμο στον Περσικό, μεταφέραμε ιρανικό πετρέλαιο απ’ το Χοραμσάρ 

μέχρι έξω απ’ τα στενά του Ορμούζ. Ξέραμε τους κινδύνους κι είμασταν μόνο εθελοντές 

στο πλήρωμα. Μας πλήρωνε καλά ο Αγιατολλάχ. Εμείς οι αξιωματικοί παίρναμε δυό 

χιλιάδες δολλάρια μπόνους για κάθε ταξίδι. Τρείς φορές βομβάρδισαν το λιμάνι τ’ 

αεροπλάνα των Ιρακινών, την ώρα που φορτώναμε, αλλά δεν πάθαμε τίποτα. 

“Ένα βράδυ, που επιστρέφαμε ξεφόρτωτοι στο Χοραμσάρ, μας έπιασε ο Αμερικάνος, 

ένα μαχητικό αεροπλάνο. Έρριξε πρώτα μια προειδοποιητική ρουκέτα στην πλώρη. 

«Προχωράμε» πρόσταξε ο καπετάνιος, δεν σταματήσαμε. Έρριξε μια δεύτερη ρουκέτα 

στην πρύμνη. «Συνεχίζουμε» ξαναείπε ο καπετάνιος. Την τρίτη μας έχωσε έναν εξοσέτ στ’ 

ακομοντέϊσον και τίναξε το πλοίο στον αέρα. Χάσαμε τρείς Φιλιππινέζους. Έμεινα όλο το 

βράδυ στο νερό κι έδιωχνα τους καρχαρίες. Με μάζεψαν οι Ιρανοί την επομένη. Από τότε, 

ορκίστηκα να μην ξαναμπαρκάρω.» 

«Μυρίζει και πάλι πόλεμο, μαστρο Σταμάτη. Τι λες, θα χτυπήσουν ξανά οι 

Αμερικανοί;» τον ρωτάει ο Περικλής, ο αρχιμηχανικός. 

«Δυστυχώς, εκεί πάει το πράγμα. Οι καπετάνιοι μας που φορτώνουν αργό στο 

Κουβέϊτ, λένε πως τα πλοία τους ξεφορτώνουν συνέχεια τεθωρακισμένα. Ο Θεός να βάλει 

το χέρι του πάλι...» 

Αμίλητοι και προβληματισμένοι, συνεχίζουν το τσιμπούσι τους. Η δυσάρεστη 

κουβέντα τους χαλάει το κέφι. Για ν’ αλλάξουν θέμα, ο μαστρο Σταμάτης ρωτάει τον 

Πέτρο πως πάει το στήσιμο των υπολογιστών, και γρήγορα ξαναχάνονται στα γνώριμα κι 

ευκολοχείριστα θέματα της τρέχουσας καθημερινότητας, θάβοντας στο πίσω μέρος του 

μυαλού τους τ’ ανησυχητικά σημάδια της επερχόμενης αναμπουμπούλας. Στο πίσω μέρος 
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του μυαλού του, ο Πέτρος αναρρωτιέται αν θα προλάβει άραγε να βρεί την κόρη του 

προτού ξαναγίνει ο κόσμος άνω – κάτω... 

Με βαρύ κεφάλι, επιστρέφει στο ξενοδοχείο μετά το τσιμπούσι, και μεσ’ τη θολούρα 

του ελέγχει για τελευταία φορά το email του, πριν πέσει για ύπνο. Αναπηδάει απ’ την 

έκπληξή του! Επιτέλους, ήρθε η πολυπόθητη απάντηση της Άρτεμης! Γουρλώνει τα μάτια 

προσπαθώντας να εστιάσει την προσοχή του μέσ’ το μεθύσι του, κι αρχίζει να διαβάζει 

όπως μπορεί καλύτερα: 

Η Άρτεμις αρχίζει με τα τυπικά, πόσο χάρηκε που ‘λαβε το μήνυμά του, τι έκανε όλα 

αυτά τα χρόνια, και τέτοια... Ζητάει συγγνώμη που δεν είχε απαντήσει νωρίτερα, έλειπε 

σε ταξίδι. Κι επιτέλους, μπαίνει στην ουσία: Με τη Τίνα διατήρησαν για λίγους μήνες 

αλληλογραφία. Εκείνη ήταν στο SUNY, το μεγαλύτερο κρατικό Πανεπιστήμιο της Νέας 

Υόρκης. Σπούδαζε μαθηματικά. Όπως όμως συμβαίνει στους περισσότερους φίλους, που 

χάνονται καθώς παίρνουν ο καθένας το δικό του δρόμο, σιγά – σιγά η αλληλογραφία 

τους αραίωσε, ώσπου σταμάτησε εντελώς. Από τότε την έχασε και δεν έμαθε κανένα άλλο 

νέο. 

Στην ουσία τίποτα. Κανένα νέο. Η Άρτεμις δεν έκανε την παραμικρή κουβέντα για 

την ύπαρξη κάποιας κόρης. Δεν είναι δυνατόν. Αν η Τίνα γέννησε κόρη εκείνη την εποχή, 

θα το ‘λεγε στην Άρτεμη. Μήπως η Άρτεμις απλά ξέχασε να τ’ αναφέρει, ύστερα από τόσα 

χρόνια που ‘χουν περάσει; Μήπως σταμάτησαν ν’ αλληλογραφούν προτού γεννήσει η 

Τίνα; Μήπως η Άρτεμις τα ξέρει όλα και κρύβει επίτηδες την είδηση; Ο Πέτρος δεν μπορεί 

να συμπεράνει, και δεν έχει καθαρό μυαλό για να σκεφτεί. Κι επιπλέον, η Άρτεμις δεν 

ανέφερε καμμία χρήσιμη πληροφορία για να εντοπίσει ο Πέτρος τη Τίνα. Είτε συνειδητά η 

Άρτεμις κρύβει τη Τίνα, είτε κάτι άλλο συμβαίνει. Όμως, στην κατάσταση μέθης που 

βρίσκεται ο Πέτρος, είναι αδύνατο να συγκεντρώσει περισσότερο τη σκέψη του και να 

συντάξει το παραμικρό μήνυμα. Πέφτει ξερός στο κρεβάτι για ύπνο, αφήνοντας την 

απάντησή του προς την Άρτεμη γι αύριο... 

Σάββατο 26 Οκτώβρη 2002 

Η τελευταία δωδεκάωρη πτήση αυτής της μεγάλης περιοδείας στην Άπω Ανατολή, 

βρίσκει τον Πέτρο αραχτό στο κάθισμά του, μ’ ένα ουϊσκάκι στο χέρι, στο μεγαλοπρεπές 

τζάμπο της Κορίαν Αιρλάϊνς που τον φέρνει απ’ τη μακρινή Ιντσόν της Κορέας πίσω στο 

Χήθροου. Όπως πάντα, έχει ένα θαυμάσιο παράθυρο στο πίσω μέρος του αεροπλάνου, μ’ 

άπλετη θέα. 

Είναι όλο πρωϊνή πτήση, δώδεκα ώρες μέρα, αντίθετα απ’ τη φορά της περιστροφής 

της Γης. Ανοίγονται πάνω απ’ την Κίτρινη Θάλασσα, περνάνε ακριβώς πάνω απ’ το 

Πεκίνο, πάνω απ’ τις ερήμους βόρεια του Πεκίνου κι απ’ το Σινικό Τείχος, πάνω απ’ τις 

ερήμους και τις στέππες της Μογγολίας, απέραντες ερημιές χωρίς κανέναν δρόμο ή τίποτα 

που να θυμίζει ανθρώπινη παρουσία, και μετά περνούν τα βουνά και τις λίμνες στα 

σύνορα της Σιβηρίας, και πάνω απ’ τη μεγάλη Σιβηρία καθεαυτή. Κάτω, είναι ήδη 
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χιονισμένα και παγωμένα τα ποτάμια κι οι λίμνες και τ’ απέραντα, μαύρα δάση. Στην αρχή 

πετούν πάνω απ’ τη ζώνη του Υπερσιβηρικού, περνούν πάνω από μερικές πόλεις, αλλά 

μετά, το μόνο που βλέπουν κάτω απ’ το παράθυρο είναι μαύρα, παγωμένα δάση και τίποτ’ 

άλλο. 

Άλλη μια επαγγελματική περιοδεία του στην Άπω Ανατολή έληξε μ’ επιτυχία, όλα τα 

κομπιούτερ και τα προγράμματα φτιάχτηκαν και λειτουργούν στην εντέλεια, αλλά στη 

ζωή του εξακολουθεί να χάσκει η βασανιστική, μαύρη τρύπα του. Ακόμα κανένα απτό νέο 

δεν έχει έρθει να δώσει τέλος στην αγωνία του. 

Ο Πέτρος απάντησε στην Άρτεμη με ηρεμία, την επομένη κιόλας μέρα. Την 

ευχαρίστησε για τα καλά λόγια της, της ζήτησε να συναντηθούν αν τυχόν συμπέσουν την 

ίδια εποχή στην Αθήνα, και της ζήτησε να μάθει μήπως μπορούσε να βρεί οποιεσδήποτε 

περισσότερες πληροφορίες για τη Τίνα. Εκείνη απάντησε πως, το μόνο στοιχείο που ίσως 

να ‘χει στην κατοχή της, είναι η παλιά διεύθυνση της Τίνας στο πανεπιστήμιο της Νέας 

Υόρκης. Όμως, τα παλιά γράμματα της Τίνας, η Άρτεμις τα ‘χει αφήσει καταχωνιασμένα 

στο πατάρι του πατρικού σπιτιού της, στην Αθήνα. Όταν θα επιστρέψει για τις γιορτές, θα 

ψάξει να τα βρεί και να του στείλει την παλιά διεύθυνση της κοινής φίλης τους. Ο Πέτρος 

πρέπει να καθίσει και να περιμένει υπομονετικά μέχρι τα Χριστούγεννα. 

Απλωμένος στο κάθισμά του, προσπαθεί ν’ ανασκοπήσει τα δεδομένα, να χαράξει τη 

ρότα στο μακρύ ταξίδι προς τον προορισμό του. Τα νέα απ’ την Άρτεμη τον έχουν 

προβληματίσει πάρα πολύ. Δεν είναι μόνο που ‘χει χάσει τα ίχνη της Τίνας. Αυτό ήταν 

περίπου αναμενόμενο. Είναι που η Άρτεμις δεν του ‘κανε καμμία νύξη για ύπαρξη κόρης. 

Αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Είναι δυνατό να μην είναι η Τίνα η μητέρα; Είναι ποτέ 

δυνατό να ‘ναι η Μαρίνα; Όσο απίθανη κι αν φαίνεται η προοπτική, με βαρειά καρδιά ο 

Πέτρος αποφασίζει ότι καλό θα ‘ναι ν’ αρχίσει να ψάχνει στα σοβαρά και για τη Μαρίνα, 

από αύριο κιόλας. 

Τον πιάνει ένα άγχος. Τη Μαρίνα και το Στέφανο θα ‘θελε να τους αποφύγει, μετά 

απ’ όσα έγιναν τότε. Αλλά δεν έχει άλλη επιλογή. Πρέπει να σφίξει την καρδιά του και να 

τους ψάξει. Ίσως όσα θολά έγιναν τότε με τους τρείς τους, να κρύβουν κάποιο μυστικό, 

κάτι που μπορεί να δίνει μιαν εξήγηση στο γενικό μυστήριο που επικρατεί γύρω απ’ αυτή 

την κόρη, που εξακολουθεί να υπάρχει μεν, αλλά παραμένει εξαφανισμένη κι απρόσιτη. 

Όμως, η απαγορευτικά μικρή ηλικία μιας κόρης απ’ τη Μαρίνα, είναι το μεγάλο εμπόδιο, 

και το μεγάλο ερωτηματικό. Θολωμένος και κουρασμένος απ’ την πολύωρη πτήση, ο 

Πέτρος δεν μπορεί να βγάλει κάποιο συμπέρασμα, καθώς τ’ αεροσκάφος σκίζει τους 

αιθέρες πάνω απ’ τη Δυτική Ρωσία, καθ’ οδόν προς το Λονδίνο. 

«Καλωσόρισες στο σπίτι μας, αγάπη μου!» η Λέϊλα τον αγκαλιάζει μ’ ενθουσιασμό, 

μόλις εκείνος μπαίνει στο διαμέρισμά τους απ’ τ’ αεροδρόμιο. Τον γεμίζει φιλιά και τον 

τραβάει ανυπόμονη προς την κρεβατοκάμαρα. Δυό μοναχικές βδομάδες που ‘λειπε, της 

ήταν πολύ! 
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«Τι άλλα νέα φέρνεις απ’ το ταξίδι σου αγαπούλα;» τον ρωτάει καθώς χαλαρώνουν, 

μετά τον απολαυστικό έρωτά τους. 

«Πολλά!» απαντάει ο Πέτρος και δείχνει στη Λέϊλα με πλήρη άνεση όλη την 

αλληλογραφία του με τον Αντώνη και την Άρτεμη, για να την έχει πλήρως ενημερωμένη 

και να πάψει να νιώθει πως απειλείται η σχέση τους απ’ τις εξελίξεις. Αμέσως μετά, κάτι 

περνάει απ’ το μυαλό του. «Αγαπούλα, θυμάσαι εκείνο το τεστ DNA; Έχεις την απάντηση 

του εργαστηρίου γραπτά;» 

«Φυσικά. Γιατί με ρωτάς;» η Λέϊλα εκπλήσσεται. 

«Αναρρωτιόμουν πως μοιάζει... Μου την έχεις δείξει ποτέ;» 

«Δε νομίζω. Περίμενε ένα λεπτό...» η Λέϊλα πάει αμέσως στο γραφείο της κι ανοίγει 

το κεντρικό συρτάρι, «...νάτη, εδώ είναι» του δίνει το έγγραφο. Είναι ένα κανονικό, 

γνήσιο πιστοποιητικό, τυπωμένο στο επιστολόχαρτο του εργαστηρίου, με τις κανονικές 

σφραγίδες κι υπογραφές. Δόξα τω Θεώ, το σενάριο του Αλφρέντο είναι λάθος, ο Πέτρος 

σκέφτεται από μέσα του, ικανοποιημένος. 

Κυριακή 17 Νοέμβρη 2002 

Ένα γλυκό, φθινοπωριάτικο απομεσήμερο κάτω απ’ τον Αττικό ουρανό, ο Πέτρος 

ανοίγει τη βαρειά, σιδερένια πόρτα της παλιάς πολυκατοικίας που στεγάζει το πατρικό του 

διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους, και βγαίνει στον καθαρό αέρα της πόλης. Ένα απαλό, 

φθινοπωριάτικο βοριαδάκι έχει καθαρίσει τον αέρα απ’ το καυσαέριο κι έχει ψυχράνει την 

ατμόσφαιρα, θυμίζοντας πως πλησιάζει ο χειμώνας. Περπατώντας φτάνει στο σταθμό 

Πανόρμου του μετρό και παίρνει τη μπλέ γραμμή για το Σύνταγμα. Χαλαρώνει στο 

κάθισμά του κι ο νους του αρχίζει να ταξιδεύει... 

Από τότε που επέστρεψε απ’ το μεγάλο ταξίδι του στην Άπω Ανατολή, πέρασε τις 

βδομάδες του ανάμεσα στον Πειραιά και στο Λονδίνο, για να φροντίσει τις υποθέσεις της 

Αρναμάρ. Υποθέσεις που, όσο περνούν οι μήνες στην καινούργια δουλειά του και μπαίνει 

στο πετσί της αποστολής του, τόσο ανακαλύπτει πως δεν πρόκειται για εύκολη και 

ξεκούραστη υπόθεση. Η αναδιοργάνωση της εταιρίας απαιτεί εξαντλητική δουλειά, με 

καινούργιες ασφυκτικές προθεσμίες. Ο Τζών θέλει ως το επόμενο καλοκαίρι να ‘ναι 

έτοιμοι. Για να φέρει ο Πέτρος, μέσα σε λίγους μήνες, στον εικοστό πρώτο αιώνα αυτή 

την παλιά εταιρία που λειτουργούσε επί δεκαετίες με τις πατροπαράδοτες διαδικασίες, 

πρέπει να φτύσει αίμα. 

Συνηθισμένος όπως είναι να σκύβει το κεφάλι και να δουλεύει σκληρά, έβαλε 

μπροστά κι άρχισε να ρίχνει δωδεκάωρα στο γραφείο, ως τις 9 και τις 10 το βράδυ, κάθε 

βράδυ. Η καλή του η Λέϊλα του μαγείρευε και τον περίμενε υπομονετικά στο διαμέρισμά 

τους για να τον ταΐσει, να τον ποτίσει και να τον ζεστάνει στη γλυκειά αγκαλιά της. 

Μπορεί να στεναχωριόταν που ‘μενε τόσες ώρες μόνη της περιμένοντάς τον, αλλά απ’ την 

άλλη ένιωθε ασφάλεια που ο καλός της βρήκε επιτέλους μια καλή, σταθερή δουλειά, η 

οποία φαίνεται πως τον χρειάζεται πραγματικά. Προτιμούσε τη μοναξιά, παρά την περσινή 
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αβάσταχτη αγωνία, όταν έλειπε από κοντά της στη μακρινή Μανίλα επί μήνες και μήνες ή, 

ακόμα χειρότερα, τον προπέρσινο εφιάλτη, τότε που τον είχε άνεργο κι αποτυχημένο να 

βωλοδέρνει σαν τ’ αγρίμι στο κλουβί όλη μέρα μέσ’ το σπίτι της, χωρίς να ξέρει πως να 

τον συνεφέρει και που να κρύψει τις μπουκάλες του ουΐσκυ για να τον σώσει απ’ το πιοτό 

και την κατρακύλα. 

Μόνο που, αντίθετα απ’ ό,τι περίμενε ο Πέτρος, αυτές οι ατέλειωτες ώρες στα 

γραφεία πότε του Λονδίνου και πότε του Πειραιά, του τρώνε ολόκληρη τη μέρα και τον 

εξαντλούν. Δεν του αφήνουν ούτε χρόνο ούτε κουράγιο ν’ αφιερωθεί ήρεμα στην 

πραγματική αποστολή του, στην αναζήτησή του. Τα βήματά του είναι απελπιστικά αργά. 

Για να βρεί τη Τίνα, δεν έχει άλλη επιλογή απ’ το να περιμένει την Άρτεμη μέχρι τα 

Χριστούγεννα, να ψάξει να βρεί την παλιά διεύθυνση της Τίνας στο πανεπιστήμιο της 

Νέας Υόρκης. Η παναθεματισμένη πολιτεία έχει περίπου τριάντα μεγάλα κολλέγια και 

πανεπιστήμια, κι ανάμεσά τους αρκετά διαφορετικά παραρτήματα του SUNY, με δεκάδες 

σχολές. Κι όταν θα μάθει ποιό απ’ όλα ήταν το παράρτημα της Τίνας, θα πρέπει να πάει 

εκεί να ψάξει να βρεί μιαν άκρη, που ποιός ξέρει που και πως θα τον οδηγήσει. Αλλά είναι 

αποφασισμένος. Θα ‘φτανε κι ως την άκρη του κόσμου για να βρεί τη δικιά του άκρη. 

Απρόθυμα, αποφάσισε επιπλέον ότι καλό θα ‘ταν ν’ αρχίσει να ψάχνει να βρεί και τη 

Μαρίνα. Μόνο που, και γι’ αυτή την αναζήτηση, βρίσκεται ακόμα στο σκοτάδι. Την 

προηγούμενη φορά που βρέθηκε στην Αθήνα, δοκίμασε να βρεί το παλιό σπίτι του 

Στέφανου. Νοίκιαζαν τότε ένα διαμέρισμα κοντά στο δικό του πατρικό, στους 

Αμπελοκήπους. Ο πατέρας του ήταν εφοριακός, κι η μάνα του δούλευε στο Δήμο. 

Την παλιά πολυκατοικία τους τη βρήκε εύκολα. Θυμόταν ποιό ήταν το κουδούνι 

τους στο θυροτηλέφωνο. Όμως, τ’ όνομα που ‘ταν γραμμένο στο κουδούνι ήταν άλλο. Το 

επώνυμο του Στέφανου, “Αργυρίου”, δεν υπήρχε γραμμένο πουθενά σε κανένα κουδούνι, 

ούτε βρήκε κανένα άλλο επώνυμο που να του θυμίζει ο,τιδήποτε. 

Ο Πέτρος είναι επίμονος μαχητής. Στήθηκε έξω απ’ την εξώπορτα της παλιάς 

πολυκατοικίας, και περίμενε να εμφανιστεί κάποιος ένοικος. Ζήτησε κι έμαθε τ’ όνομα του 

διαχειριστή. Παρόλο που ‘ταν 10 το βράδυ, χτύπησε με θάρρος το κουδούνι του. 

«Ποιός είναι;» ακούστηκε μια βραχνή φωνή κάποιας ηλικιωμένης κυρίας απ’ το 

θυρωτηλέφωνο. 

«Συγγνώμη που σας ενοχλώ τέτοια ώρα. Είστε η διαχειρίστρια;» 

«Μάλιστα. Τι θέλετε;» τον ρώτησε ενοχλημένα η φωνή. 

«Και πάλι συγγνώμη για την ενόχληση. Ψάχνω την οικογένεια του κυρίου Αργυρίου, 

που έμεναν κάποτε σ’ αυτή την πολυκατοικία. Ξέρετε τίποτα;» 

«Α, γιόκα μου, έχουν φύγει από δώ πριν από πολλά χρόνια. Νομίζω πως έχτισαν ένα 

δικό τους σπίτι, κάπου στην Κηφισιά...» 

«Μήπως έχετε κάποια διεύθυνση, κάποιο τηλέφωνό τους;» 

«Δεν ξέρω που πήγαν γιόκα μου. Κάτσε να ρωτήσω και τον άντρα μου...» 



Πάνος Νομικός  Μοιραία Μάτια Τόμος Ι: Το μυστήριο και το ταξίδι 287 

Ησυχία έπεσε στο θυρωτηλέφωνο. Ο Πέτρος έλιωσε απ’ την αγωνία του, μέχρι να 

ξανακουστεί η φωνή: 

«Όχι αγόρι μου, ούτε ο άντρας μου ξέρει τίποτα. Συγγνώμη γιόκα μου.» 

Πανάθεμα! σκέφτηκε και πάλι από μέσα του ο Πέτρος. 

«Δεν πειράζει. Σας ευχαριστώ πολύ, και συγγνώμη και πάλι για την ενόχληση. 

Καληνύχτα σας.» 

«Καληνύχτα γιόκα μου.» 

Έφυγε φουρκισμένος μέσ’ τη νύχτα. Αυτή η αναζήτηση μου ‘χει φάει την ψυχή. 

Τίποτα δεν μου ‘ρχεται δεξιά. Πέρασε ένας ολόκληρος χρόνος, βρέθηκα τόσες φορές στην 

Ελλάδα, κι ακόμα δεν έχω μάθει απολύτως τίποτα. Όλες οι προσπάθειές μου πέφτουν στο 

κενό. Είτε επίτηδες, είτε κατά λάθος, η μικρή έχει βαλθεί να με ταλαιπωρήσει. Αρχίζω να 

νιώθω γελοίος. Πως ένα εικοσάχρονο, ή ίσως και δεκαεξάχρονο παιδί, κατάφερε να 

φτάσει και να μ’ ανακαλύψει στη Μανίλα, μπόρεσε και λάδωσε γνωστούς κι αγνώστους κι 

έμαθε μέχρι και το νούμερο του κινητού μου, που ελάχιστοι το γνώριζαν, κι εγώ ο 

άχρηστος, εδώ κι ένα χρόνο, σ’ ένα οικείο μέρος σαν την Αθήνα, δεν έχω καταφέρει 

ακόμα να κάνω την παραμικρή πρόοδο, κι από παντού τρώω πόρτα από άσχετους που δε 

γνωρίζουν τίποτα γι αυτούς που ψάχνω; 

Όμως ο Πέτρος δεν το βάζει κάτω. Αφού δεν μπορεί να βρεί το Στέφανο και τη 

Μαρίνα κατευθείαν, τότε θα τους βρεί όπως βρήκε και την Σοφία, κι όπως ψάχνει τη Τίνα, 

δηλαδή από κατευθύνσεις που θα του δώσουν οι παλιοί κοινοί γνωστοί. Ο μόνος παλιός 

κοινός φίλος που ‘ρθε στο μυαλό του Πέτρου, ήταν ο Γιώργος, ο άλλος κολλητός φίλος 

του, απ’ τα γυμνασιακά χρόνια του, ο οποίος τότε έκανε παρέα και με το Στέφανο. 

Ο Πέτρος με το Γιώργο είχαν γίνει φίλοι απ’ το Δημοτικό, κι έμειναν μαζί μέχρι που 

τέλειωσαν το Πανεπιστήμιο, καθώς έτυχε να περάσουν παρέα στο Μαθηματικό της 

Αθήνας. Ο Γιώργος ήταν ένα πιο απλοϊκό παιδί, που δεν έψαχνε πάρα πολλά πράγματα 

στη ζωή του και δεν τον συγκινούσαν οι διανοουμενίστικες αναζητήσεις κι οι μυστήριες 

κοσμοθεωρίες. Ήταν όμως ένα πολύ καλό παιδί, κι ένας αγνός και καλός φίλος. Έκαναν 

εξαιρετική παρέα τότε. 

Στο φροντιστήριο που προετοιμάζονταν για τις εισαγωγικές, ο Γιώργος είχε γνωρίσει 

κι είχε ερωτευτεί την πανέμορφη Δήμητρα. Ήταν μια σχέση που κράτησε περίπου πέντε 

χρόνια, μέχρι που πάλιωσε και ξέφτισε. Από τότε ο Γιώργος, ο οποίος ήταν κι αυτός 

ωραίος άντρας και τον γούσταραν οι γυναίκες, έκανε πολλές πρόσκαιρες κι ευκαιριακές 

σχέσεις, κι έμεινε ανύπαντρος ως τα τριανταοκτώ του, οπότε αποφάσισε και παντρεύτηκε 

μιαν οδοντογιατρίνα. Ο πατέρας του είχε μια μεγάλη έκθεση με πλακάκια κι είδη υγιεινής 

στη Βουλιαγμένης. Τελειώνοντας το Πανεπιστήμιο, ο Γιώργος παράτησε και τα 

μαθηματικά και τις επιστήμες, μπήκε στο μαγαζί του πατέρα του και τον διαδέχτηκε στη 

δουλειά, μαζί με τον αδερφό του. Όταν ο Πέτρος έφυγε στην Αγγλία, σιγά – σιγά ο 
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χρόνος κι η απόσταση ξέφτισαν τη φιλία τους. Βλεπόντουσαν σπάνια, κάθε δυό – τρία 

χρόνια, μόνον όποτε τύχαινε να ‘ρθει ο Πέτρος για διακοπές στην Ελλάδα. 

Απ’ το Λονδίνο, πριν από λίγες μέρες, ο Πέτρος έψαξε και βρήκε στις παλιές 

ατζέντες του το κινητό του Γιώργου. Τον κάλεσε απ’ το γραφείο της Αρναμάρ, στις όχθες 

του Τάμεση, ένα μεσημέρι την ώρα του διαλείμματος, και τον πέτυχε στο μαγαζί του με 

τα είδη υγιεινής. Ο Γιώργος καταχάρηκε που ξανάκουσε τον παλιό φίλο του. Τώρα έχει 

μια κορούλα ενάμιση έτους, και το μαγαζί του και τ’ οδοντιατρείο της γυναίκας του πάνε 

μια χαρά. Συμφώνησαν να συναντηθούν, να πιούν ένα ποτάκι και να πούν τα νέα τους μ’ 

άνεση. Έδωσαν ραντεβού για την Κυριακή τ’ απογευματάκι, σήμερα δηλαδή, κατά τις 5, 

στο Θησείο. Εκεί πηγαίνει απόψε ο Πέτρος με το μετρό. 

Κατεβαίνει στο Σύνταγμα για να πάρει την κόκκινη γραμμή για την Ομόνοια. Όμως, 

στην αποβάθρα της κόκκινης γραμμής γίνεται χαμός. Τα τραίνα έρχονται πήχτρα γεμάτα 

με διαδηλωτές απ’ τα νότια προάστια, που πηγαίνουν με τις σημαίες και τα πανώ τους 

στην Ομόνοια, για να συμμετάσχουν στην πορεία για το Πολυτεχνείο. Η αριστερά, με τα 

οράματα και τις αναζητήσεις της από ‘δώ και τριάντα ολόκληρα χρόνια, πάει να 

διαδηλώσει γι άλλη μια χρονιά τις αγωνίες της και το κουράγιο της να συνεχίζει να 

παλεύει. 

Ο Πέτρος τους παρατηρεί και κάτι σκιρτάει μέσα του. Βλέπει με κάποια γλυκειά 

νοσταλγία την ίδια την παλιά γενιά, που κάποτε κατέβαινε κι ο ίδιος μαζί τους στις πορείες 

και στους αγώνες, μεγαλωμένους όλους κατά είκοσι χρόνια. Οι άντρες με τα ψαρά μαλλιά 

τους, τα μουστάκια και τις κοιλίτσες, βγήκαν απ’ το φοιτητικό συνδικαλισμό και χώθηκαν 

στα όργανα και στα σωματεία στις διάφορες δημόσιες υπηρεσίες που βολεύτηκαν με τον 

ένα ή με τον άλλο τρόπο, κι οι γυναίκες απέκτησαν ρυτίδες, περιφέρειες και παιδιά, που 

μερικές τα φέρνουν μαζί τους στην πορεία. Πηγαίνουν όλοι μαζί να διαμαρτυρηθούν για 

το νέο πόλεμο που ετοιμάζεται να ξεκινήσει στο Ιράκ. 

Οι τωρινοί κομματικοί νεολαίοι της αριστεράς μοιάζουν λίγο με τα φρικιά της παλιάς 

εποχής. ‘Εχουν μακριά μαλλιά και μούσια, και σκουλαρικάκι στ’ αφτί, αλλά είναι σαφώς 

πιο φροντισμένοι και περιποιημένοι απ’ τα φρικιά. Τα μαλλιά τους είναι πιασμένα σ’ 

ωραίες κοτσίδες, τα μούσια τους είναι κουρεμένα και φροντισμένα, τα ρούχα τους είναι 

περιποιημένα, κι απ’ το βλέμμα τους λείπει πια εκείνος ο δυναμισμός κι η αυτοπεποίθηση 

των παλιών αριστερών φοιτητών, που ‘μπαιναν τότε στις σχολές με την υπεροχή και τον 

αέρα της ισχυρότερης δύναμης. Οι σημερινοί αριστεροί νεολαίοι έχουν ένα βλέμμα πιο 

ήρεμο και πιο προσγειωμένο, κι οι κουβέντες τους είναι σε χαμηλότερους τόνους. 

Όμως, εκτός απ’ τη νοσταλγία, ο Πέτρος νιώθει και λίγο αμήχανα που ξαναβρίσκεται 

ανάμεσα στους παλιούς συντρόφους του. Ενώ μόλις προχθές βρισκόταν στο Λονδίνο του 

εικοστού πρώτου αιώνα, κι έφαγε όλη τη μέρα του στα τηλέφωνα και στα email με την 

Κορέα και με την Κίνα, παλεύοντας για τις παγκοσμιοποιημένες υποθέσεις της εταιρίας 

του, σήμερα βρέθηκε ξαφνικά στη μέση μιας ξεχασμένης γενιάς, που ‘ρθε απ’ το μακρινό 
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παρελθόν του, κι επιμένει να του βροντοφωνάζει πως, ό,τι κοσμογονικό κι αν γίνεται 

γύρω τους, και μ’ όση ταχύτητα κι αν τρέχουν οι εξελίξεις, αυτοί εξακολουθούν να 

ερμηνεύουν τα γεγονότα με τις παλιές, ψυχροπολεμικές κοσμοθεωρίες. Οι αριστεροί 

νεολαίοι με τις κοτσίδες και τα σκουλαρίκια, που παίζουν τους υπολογιστές και το 

Ίντερνετ στα δάχτυλα, είναι αυτοί οι ίδιοι που κρατούν με περηφάνια τις κόκκινες σημαίες 

στα χέρια και πάνε να φωνάξουν «αδέρφια, ζείτε, εσείς μας οδηγείτε», στα χνάρια και για 

τα ιδανικά που δίδαξαν κάποιοι άλλοι αριστεροί πατεράδες τους, τριάντα ολόκληρα χρόνια 

πίσω. 

Κι όμως, δεν είναι μόνον αυτοί, δεν είναι μόνον ελληνικό το φαινόμενο. Ένα βράδυ, 

πριν από λίγες βδομάδες, στο άνετο διαμέρισμά τους στο Λονδίνο, η Λέϊλα έγινε και πάλι 

έξαλλη μόλις έμαθε πως ένας γνωστός της, αξιωματικός των τεθωρακισμένων, πήρε 

φύλλο πορείας μ’ ολόκληρη τη μονάδα του για το Κουβέϊτ, προφανώς για να 

προετοιμαστούν για την εισβολή. Έπεσε πάνω στα τηλέφωνα, καλώντας τους ακτιβιστές 

φίλους της για να προσπαθήσουν να συντονίσουν μιαν αντίδραση στη νέα “ιμπεριαλιστική 

πρόκληση” και στη “δουλοπρέπεια του Τόνυ Μπλαίρ απέναντι στους Αμερικανούς”. Τ’ 

αντιπολεμικά συλλαλητήρια που γίνονται κάθε τόσο στο Λονδίνο, στο Παρίσι, στο 

Βερολίνο και στις άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις, είναι τόσο μεγάλα κι ηχηρά, όσο θα είναι κι η 

αποψινή πορεία του Πολυτεχνείου στην Αθήνα. 

Παρατηρώντας τα συνοφρυωμένα, αποφασιστικά πρόσωπα των μεσήλικων 

επαναστατών τριγύρω του, ο Πέτρος καταλαβαίνει πως έτσι είναι τελικά: Οι κοινωνίες 

εμφανίζουν αυτή την ιδεολογική σύγχυση κι αδράνεια, που θολώνει τις επιλογές και 

στρεβλώνει τους σκοπούς και τα μέσα. Όλοι διαισθάνονται ότι, όπου να ‘ναι, οι 

Αμερικάνοι θα επιτεθούν στο Ιράκ για να κατακτήσουν οριστικά τ’ Αραβικό πετρέλαιο, οι 

Άραβες θα υπερασπιστούν όσο μπορούν το πετρέλαιό τους, οι Ευρωπαίοι θ’ αγανακτίσουν 

και θ’ αντιδράσουν όπως μπορούν που οι Αμερικανοί θέλουν να μονοπωλήσουν την 

πρόσβαση στο πετρέλαιο και να καθυποτάξουν έτσι όλους τους ανταγωνιστές τους, κι ο 

υπόλοιπος κόσμος θα περιμένει να δεί ποιός θα επικρατήσει στο τέλος. Αυτά τα γνωρίζουν 

όλοι όσοι ξέρουν, και τα διαισθάνονται όλοι οι υπόλοιποι. 

Κι όμως, οι απλοί Αμερικανοί πολίτες βαυκαλίζονται πως είναι οι αγνοί 

“αγγελιαφόροι του καλού”, που το μόνο που θέλουν είναι να πάρουν εκδίκηση για τους 

Δίδυμους Πύργους και να μην κινδυνεύουν να υποστούν άλλο χτύπημα από έναν κόσμο 

που τους μισεί, χωρίς να μπορούν να καταλάβουν το γιατί, οι απλοί Άραβες πολίτες 

βαυκαλίζονται πως θα πολεμήσουν για να υπερασπιστούν τη γη τους, τη θρησκεία τους 

και τα τσαντόρ που φορούν οι γυναίκες τους απ’ την επίθεση των “νέων σταυροφόρων”, 

που θέλουν να τους βεβηλώσουν, κι οι Ευρωπαίοι πολίτες, σαν τη Λέϊλα στο Λονδίνο, σαν 

όλους τους ακτιβιστές σ’ όλες τις Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, και σαν τους παλιούς και 

τους νέους αριστερούς αγωνιστές στην Αθήνα, βαυκαλίζονται πως για όλα φταίνε κάτι 
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θολές κι ακαθόριστες κλίκες “πολεμοχαρών ιμπεριαλιστών”, που επιδιώκουν με μασονιακό 

τρόπο μιαν αέναη αιμοσταγή περιπέτεια και μιαν ολιγαρχική μονοκρατορία. 

Μέσα από ιδεολογικές στρεβλώσεις και σημεία αναφοράς βασισμένα σε παλιές μεν, 

αλλά οικείες κι ευκολοχώνευτες κοσμοθεωρίες της εποχής του ψυχρού πολέμου, που ‘ναι 

τελικά αδιάφορο πως έχουν πάψει πια να ‘χουν σχέση με τη σημερινή πραγματικότητα, οι 

πολίτες όλων των εμπλεκομένων μερών και κρατών εντάσσουν τις καινούργιες εξελίξεις 

στα παλιά αλλά γνώριμα κλισέ τους, κι ετοιμάζονται ψυχολογικά για την επερχόμενη 

σύγκρουση. Ανεβάζουν το ηθικό τους για να συμμετάσχουν στις μάχες και στους αγώνες 

που θα ‘ρθουν. Αυτό κάνουν κι οι σημερινοί αγωνιστές που ετοιμάζονται να πορευτούν 

κατά της Αμερικάνικης Πρεσβείας. Προετοιμάζονται ψυχολογικά. 

Αυτές οι ψυχολογικές προετοιμασίες όμως έχουν και τους παράπλευρους μπελάδες 

τους. Άλλη είναι η αποστολή του Πέτρου απόψε, παντελώς άσχετη με τις αγωνίες του 

κόσμου που πηγαίνει στην πορεία. Επιβάλλεται να καταφέρει επιτέλους να μπεί σε κάποιο 

βαγόνι, αλλιώς θ’ αργήσει πολύ στο ραντεβού του. Δυστυχώς, αυτό είναι σχεδόν 

αδύνατο. Οι αποβάθρες κι οι συρμοί είναι πήχτρα στον κόσμο που προσπαθεί να χωθεί 

όπως – όπως στα βαγόνια, μαζί και οι διαδηλωτές κι οι υπόλοιποι εποχούμενοι. «Ελάτε 

σύντροφοι, κάντε λίγο πιο μέσα να μπούμε κι εμείς, ένα βηματάκι ακόμα...» φωνάζουν οι 

απέξω. «Μη σπρώχνετε σύντροφοι, δε χωράει άλλους» απαντούν οι από μέσα. 

Αφού πάλεψε όσο μπορούσε, αλλά έχασε τρείς συρμούς, με τα χίλια ζόρια ο Πέτρος 

καταφέρνει να χωθεί κακείν – κακώς στον τέταρτο, ασφυκτικά κολλημένος πάνω σ’ έναν 

μουστακαλή με μια κόκκινη σημαία και σε μια κυρία που αναστενάζει απ’ την πίεση. 

Φτάνοντας στην Ομόνοια, οι διαδηλωτές αποβιβάζονται μαζί με τον Πέτρο, συντάσσονται 

στην αποβάθρα σε μπλόκ, κι αρχίζουν ν’ ανεβαίνουν ομαδικά τις σκάλες, ανεμίζοντας τις 

κόκκινες σημαίες τους. Οι διάδρομοι και τα τούνελ αντιλαλούν και δυναμώνουν σαν ηχεία 

τα συνθήματά τους, που ακούγονται σα βροντή που νομίζεις πως θα γκρεμίσει τα 

μάρμαρα: «Φονιάδες των λαών, αμε-ρι-κάνοι». Αναγκαστικά, ο Πέτρος πορεύεται μαζί 

τους, καθώς δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Τους αφήνει να πάρουν την έξοδο προς την 

πλατεία και κατευθύνεται ανακουφισμένος προς τις αποβάθρες του Ηλεκτρικού. 

Πλησιάζοντας στον παλιό σταθμό της Ομόνοιας, με τα κίτρινα πλακάκια, ξαφνιάζεται 

από καινούργια βροντερά συνθήματα που κάνουν τους τοίχους να τρέμουν. Ένας συρμός 

απ’ τον Πειραιά ξεφόρτωσε καινούργια μπλόκ διαδηλωτών. Ευτυχώς, στην αντίθετη 

αποβάθρα, προς τον Πειραιά, επικρατεί ησυχία. Κατεβαίνει ένας άδειος συρμός με 

λιγοστούς επιβάτες, που τρομάζουν με τη σειρά τους με τα βροντερά συνθήματα που 

αντηχούν στα τούνελ. Επιτέλους, ο μισοάδειος συρμός ξαναχώνεται στο τούνελ προς το 

Μοναστηράκι και τα πάντα ξαναπαίρνουν την ήρεμη οικειότητα της καθημερινότητας... 

Έξω απ’ το σταθμό του Θησείου περιμένει ο Γιώργος, όπως έχουν συμφωνήσει. Είναι 

ίδιος κι απαράλλαχτος, όπως την τελευταία φορά που τον είδε πριν από μερικά χρόνια, με 

τα ψαρά μαλλιά του και τ’ ωραίο χαμόγελο. Αγκαλιάζονται και σταυροφιλιόνται. 
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«Συγγνώμη που άργησα. Στο Σύνταγμα γινόταν χαμός. Τα τραίνα ήταν γεμάτα με 

κόσμο που πηγαίνει στην πορεία» απολογείται ο Πέτρος. 

«Το κατάλαβα. Ήταν δικό μου λάθος, θα ‘πρεπε να σε προειδοποιήσω. Θα ‘χεις 

πρόβλημα και για να επιστρέψεις. Οι Αμπελόκηποι θα ‘ναι κλειστοί.» 

«Δε βαριέσαι, κάπως θα τα καταφέρω... Που θα πάμε;» 

«Λοιπόν, υπάρχει ένα καταπληκτικό μαγαζάκι εδώ παραπάνω, μ’ ωραία ατμόσφαιρα, 

που φτιάχνει υπέροχα ρακόμελα. Θέλεις να δοκιμάσεις;» προτείνει ο Γιώργος. 

«Μέσα...» 

Ανεβαίνουν περπατώντας την Αποστόλου Παύλου, ακροβατώντας ανάμεσα στα 

γιαπιά και στα έργα πεζοδρόμησης, που λένε πως θα δημιουργήσουν έναν ενιαίο 

πεζόδρομο απ’ την Ακρόπολη ως το Θησείο, για την περίφημη ενοποίηση των 

αρχαιολογικών χώρων. Στη Νηλέως στρίβουν δεξιά, και στο πρώτο στενό αριστερά, στην 

Αμφικτύονος, και φτάνουν στον “Τούρκο”. 

Ο Τούρκος παλιά πρέπει να ‘ταν ένα κλασσικό Αθηναϊκό χαμόσπιτο του Θησείου, μ’ 

αυλή στη μέση και μικρά δωμάτια γύρω – γύρω. Οι νέοι ιδιοκτήτες ενοποίησαν τα μικρά 

δωμάτια και στέγασαν την αυλή με σκέπαστρο, αφήνοντας ακέραιους τους τοίχους των 

δωματίων με την εσωτερική αυλή, τις πόρτες, τα παράθυρα και τις διαβαθμίσεις των 

επιπέδων στα πατώματα. Έφτιαξαν χτιστά καθίσματα με πλάκες Καρύστου γύρω – γύρω 

στα παλιά δωμάτια, δημιουργώντας αυτόνομες γωνιές γύρω από χαμηλά τραπεζάκια, 

έβαψαν τους τοίχους και τα πορτοπαράθυρα σε ζεστά, πορτοκαλιά και καφεκόκκινα 

χρώματα, και συμπλήρωσαν τη διακόσμηση με χτιστούς πάγκους και τραπεζάκια σε στύλ 

τούρκικου οντά, με χαμηλά σκαμνάκια, μαξιλάρια και ριχτάρια. Ο φωτισμός είναι απαλός 

κι η μουσική έθνικ. Μπαίνοντας, έχεις την αίσθηση πως μεταφέρεσαι σ’ άλλη εποχή, σε 

κάποια μακρινή δεκαετία της παλιάς Αθήνας. 

Ο Πέτρος ενθουσιάζεται απ’ την ατμόσφαιρα. Γύρω απ’ τα χαμηλά τραπεζάκια είναι 

μαζεμένες παρέες από νέα παιδιά που σιγοπίνουν τα ποτά και τους καφέδες τους, 

κουλτουριάρικες φοιτητοπαρέες από αγόρια με μούσια κι ανακατεμένα μαλλιά και 

κορίτσια με χαϊμαλιά και μοντερνο-κουλτουριάρικο ντύσιμο. Αν ο Τούρκος υπήρχε στη 

δεκαετιά του 80, θα ‘χε γίνει το στέκι όλων των διανοούμενων και των 

αναρχοαυτόνομων. Και σήμερα όμως έχει μια σταθερή πελατεία απ’ τον ψαγμένο 

φοιτητόκοσμο των εναλλακτικών πεποιθήσεων, αλλά κι απ’ τους παλιούς λάτρεις των 

διαφόρων κοινωνικών φόρουμ, που ‘χουν βαρεθεί πια ν’ αγωνίζονται κι απαξιούν να 

κατέβουν στην πορεία. 

Παραγγέλνουν το πρώτο καραφάκι ζεστό και γλυκό ρακόμελο, και ξανοίγονται στην 

κουβέντα για όσα γίνανε στη ζωή τους τα τελευταία χρόνια που ‘χουν χαθεί. 

«Πως πάει η συζυγική ζωή; Και πως είναι τώρα με την κόρη;» ρωτάει ο Πέτρος το 

Γιώργο, με μια πίκρα στο στόμα εξαιτίας μιας άλλης κόρης που ακόμα δεν έχει γνωρίσει... 
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«Τι να σου πώ, είναι ένας γλυκός μπελάς. Περπάτησε πριν δυό μήνες, κι όλη μέρα 

την κυνηγάμε στο σπίτι για να μην πέσει και να μην κάνει καμμιά ζημιά.» 

«Και πως είναι τώρα που ‘γινες μπαμπάς;» ξαναρωτάει ο Πέτρος, προσπαθώντας να 

συλλάβει συναισθηματικά αυτή την έννοια που του ‘χει λείψει. 

«Μια τεράστια ευθύνη. Το παιδί γίνεται το κέντρο της ζωής σου. Όλα γυρνάνε γύρω 

του. Τι θα φάει, που θα παίξει, πότε θα κοιμηθεί, γιατί κλαίει, μήπως πονάει... Μπορείς να 

ησυχάσεις μόνον όταν το πάρει ο ύπνος. Όταν όμως μπαίνω στο σπίτι το βράδυ κι έρχεται 

τρέχοντας ν’ αγκαλιάσει το πόδι μου, λαχταρώντας να την πάρω στην αγκαλιά μου, τότε 

τα κάνω πάνω μου...» 

«Κι ο υπόλοιπος συζυγικός βίος;» 

«Τι να σου πώ... όπως όλοι οι παντρεμένοι; Κάπως έτσι... Με τη Ζωή ήμασταν καλά 

πριν έρθει το παιδί. Είχαμε πότε – πότε τα καβγαδάκια μας, αλλά γενικά ήμασταν καλά. 

Το παιδί κι οι ευθύνες του μας έχουν αναστατώσει. Δεν μας μένει καθόλου χρόνος να 

ηρεμήσουμε και να βρεθούμε. Καβγαδίζουμε συνέχεια, ποιός πρέπει να κάνει τη μια 

αγγαρεία και ποιός την άλλη. Ευτυχώς που ‘χουμε και την Όλγα, την Ουκρανή υπηρέτρια 

που φροντίζει τα πιο πολλά.» 

«Την Όλγα την Ουκρανή υπηρέτρια; Μπράβο...» ο Πέτρος γελάει καλοκάγαθα. 

«Ω, έλα τώρα, είναι αδύνατο να επιζήσουμε χωρίς αυτή. Μας έχει φάει η δουλειά, 

λείπουμε κι οι δύο απ’ το σπίτι όλη μέρα. Κάθε βράδυ γυρνάμε ψόφιοι, με το ζόρι 

προλαβαίνουμε να δούμε το παιδί, και πέφτουμε αποχαυνωμένοι για ύπνο. Δεν ξέρω, 

προβληματίζομαι...» 

«Τι προβληματίζεσαι;» 

«Αν έκανα καλά που παντρεύτηκα κι έκανα παιδί. Δεν περίμενα τόσο ζόρι...» 

«Σκέφτεσαι να χωρίσεις;» 

«Όχι βέβαια! Η κόρη μου είναι η ζωή μου. Τώρα που ‘ρθε, δεν υπάρχει περίπτωση 

να την παρατήσω. Προβληματίζομαι όμως αν θα ‘ταν πιο καλά να ‘χα μείνει εργένης. Κάτι 

ήξερες κι εσύ που δεν έκανες παιδιά...» 

«Αμ δεν ήξερα τίποτα...» αναστενάζει ο Πέτρος. 

«Τι; Σκέφτεσαι επιτέλους να κάνετε παιδί με τη Νικόλ;» 

«Με τη Νικόλ; Φίλε μου, φαίνεται πως έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε...» ο 

Πέτρος περιγράφει το μακρύ ιστορικό του με την καταστροφή της Λότζινετ και το διαζύγιο 

με τη Νικόλ, που ακολουθήθηκε απ’ τη σχέση του με τη Λέϊλα. 

«Απ’ όσα μου λες, η Λέϊλα πρέπει να ‘ναι καλός άνθρωπος.» 

«Είναι πράγματι. Τα πάμε καλά.» 

«Σκεφτόσαστε να παντρευτείτε;» ο Γιώργο ρωτάει την ίδια ερώτηση. 

«Αυτή το σκέφτεται» απαντάει ο Πέτρος, ξαναναστενάζοντας. 

«Κι εσύ;» ο Γιώργος επιμένει. 



Πάνος Νομικός  Μοιραία Μάτια Τόμος Ι: Το μυστήριο και το ταξίδι 293 

«Δεν ξέρω. Διστάζω. Με τη Νικόλ, ξεκινήσαμε το ίδιο καλά, αλλά μόλις 

παντρευτήκαμε, η σχέση κατέρρευσε με πάταγο. Φοβάμαι να ‘χω ένα δεύτερο 

αποτυχημένο γάμο. Κι επιπλέον, δεν στέκω ακόμα γερά στα πόδια μου οικονομικά. Βρήκα 

μια καλή, μόνιμη δουλειά μόλις λίγους μήνες νωρίτερα, κι ακόμα νιώθω ανασφάλεια...» ο 

Πέτρος αναφέρει και για τη νέα του θέση στην Αρναμάρ. «Κι εσύ, με τη δουλειά πως τα 

πας;» 

«Α, ευτυχώς η δουλειά πάει καλά. Τώρα που φθήνηναν τα δάνεια, ο κόσμος τρέχει 

κι αγοράζει διαμερίσματα, κι έχουμε πήξει στις παραγγελίες στο μαγαζί. Τον άλλο μήνα 

ανοίγουμε το τρίτο κατάστημα, στην Κηφισίας. Και τ’ οδοντιατρείο της Ζωής τα πάει πολύ 

καλά. Έχει σταθερή πελατεία στο Κολωνάκι, το κληρονόμησε απ’ τη μητέρα της. Δεν 

έχουμε παράπονο, βγάζουμε καλά λεφτά. Αγοράσαμε κι εμείς ένα καλούτσικο διαμέρισμα 

στη Βούλα, πέρσυ.» 

«Στη Βούλα; Θα σου κόστισε μια περιουσία...» ο Πέτρος εκπλήσσεται. 

«Ναί, δεν ήταν φθηνό. Αλλά μας άρεσε, κι ευτυχώς, καταφέραμε να το πάρουμε. Το 

μεγάλο σαλόνι έχει μια φανταστική θέα στο ηλιοβασίλεμα στο Σαρωνικό.» 

«Φανταστικά! Συγχαρτήρια! Σας ζηλεύω.» 

«Σ’ ευχαριστώ. Πρέπει να ‘ρθεις κάποια μέρα» ο Γιώργος χαμογελάει φιλικά. 

«Εννοείται! Θέλω πολύ να δώ την κόρη σου. Μου λείπει...» 

«Σου λείπει; Τι εννοείς;» ρωτάει ο Γιώργος, παραξενεμένος. 

«Είναι μια θεότρελλη ιστορία...» Ανάμεσα στα ρακόμελα που ρέουν το ένα καραφάκι 

μετά τ’ άλλο, ο Πέτρος αρχίζει να εξιστορεί στο φίλο του ολόκληρη την απίστευτη ιστορία 

με την εμφάνιση κι εξαφάνιση της κόρης του. 

Ο Γιώργος μένει εμβρόντητος. Δυσκολεύεται να πιστέψει μια τόσο περίεργη ιστορία. 

«Χριστέ και Κύριε! Και ποιά απ’ όλες νομίζεις πως είναι η μητέρα;» 

«Αυτό ψάχνω εδώ κι ένα χρόνο. Εσύ τις γνώριζες όλες. Ποιά νομίζεις πως μπορεί να 

‘ναι; Η Τίνα; Η Ελένη; Η Σοφία; Η Μαρίνα; Ποιά νομίζεις πως είχε τα κότσια να μεγαλώσει 

ένα παιδί μόνη της, χωρίς να μου πεί τίποτα;» 

«Και καμμία και όλες. Τι να πώ; Η μόνη που αποκλείεται είναι η Ελένη.» 

«Και η Σοφία» συμπληρώνει ο Πέτρος. 

«Πως κι έτσι;» ο Γιώργος παραξενεύεται. 

«Τη συνάντησα. Είναι η μόνη που κατάφερα να βρώ μέχρι τώρα. Δεν είναι αυτή η 

μητέρα. Είναι ευτυχισμένη στο γάμο της, κι έχει δυό γιούς» ο Πέτρος ξεκαθαρίζει. 

«Α, μάλιστα. Είναι ακόμα κουκλάρα;» ο Γιώργος χαμογελάει πονηρά. 

«Η Σοφία είναι πάντα η Σοφία, φίλε μου. Ίδια όπως την ξέραμε, μόνο πιο ώριμη.» 

«Έγινε... τίποτα... ανάμεσά σας, αφού ξαναβρεθήκατε;» ρωτάει ο Γιώργος 

κλείνοντας το μάτι του, χαμογελώντας ακόμα πονηρά. 

«Όχι φίλε μου. Σου ‘πα, είναι ευτυχισμένη στο γάμο της. Και δεν είναι η μητέρα που 

ψάχνω» ο Πέτρος παραμερίζει τις υπόνοιες του Γιώργου. 
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«Αχά... Τότε ποιά μένει;» 

«Πρακτικά, μόνο η Τίνα. Η Μαρίνα δεν είναι πολύ πιθανή» ο Πέτρος διευκρινίζει. 

«Χμ... Ίσως έχεις δίκηο. Εντούτοις, γιατί είναι μόνον αυτές οι κοπέλλες 

υποψήφιες;» 

«Επειδή αυτές ήταν όλες οι ερωμένες μου, στα φοιτητικά χρόνια μου.» 

«Και γιατί περιορίζεσαι μόνον σ’ αυτά τα χρόνια;» επιμένει ο Γιώργος, 

προσπαθώντας να καταλάβει ολόκληρο το ιστορικό. 

«Κοίταξε εδώ...» ο Πέτρος δείχνει στο Γιώργο τη μισή φωτογραφία «...έτσι ήμουν 

εκείνα τα χρόνια, με τα μακριά μαλλιά και τα μούσια μου. Αυτό το παρουσιαστικό το ‘χα 

μόνον όταν ήμουν φοιτητής.» 

«Πωπω, τι ‘ναι αυτή η φωτογραφία;» την κοιτάει ο Γιώργος, έκπληκτος. 

«Μου την έστειλε η κόρη μου. Την πήρε απ’ τη μάνα της. Τη χρησιμοποίησε για να 

με πείσει πως είναι αληθινός ο ισχυρισμός της πως είναι κόρη μου. Κι έχει δίκηο. Μόνον 

μια παλιά ερωμένη μου, απ’ τα φοιτητικά χρόνια μου, θα ‘χε πρόσβαση σε μια τέτοια 

φωτογραφία.» 

«Μάλιστα... Και ποιά κάθεται δίπλα σου;» ρωτάει ο Γιώργος, ακόμα παραξενεμένος. 

«Προφανώς η μητέρα. Κοίτα πως μ’ αγκαλιάζει έτσι στοργικά... Πρέπει να της είχα 

δώσει αυτή τη φωτογραφία τότε, και την έδωσε στην κόρη μας πρόσφατα.» 

«Χμ... Και γιατί έχει ψαλιδίσει τον εαυτό της;» 

«Ένας Θεός ξέρει! Εδώ ξεκινάει το μυστήριο. Γιατί η Κεργκουελέν θέλησε να 

χρησιμοποιήσει αυτή τη φωτογραφία για να με πείσει πως είναι πράγματι η κόρη μου, 

αλλά μετά έκοψε την μάνα της απ’ αυτήν; Ή, ποιός άλλος έκοψε τη μητέρα; Αυτές οι 

ερωτήσεις με τρελλαίνουν. Ρίξε μια καλύτερη ματιά, φίλε μου. Σου θυμίζει τίποτα; Σου 

φέρνει τίποτα στο μυαλό για το μέρος ή για τη χρονολογία, είτε απ’ τα ρούχα που φοράω, 

είτε απ’ ο,τιδήποτε άλλο;» 

Στ’ απαλό φώς του μπάρ ο Γιώργος εξετάζει τη φωτογραφία όσο μπορεί καλύτερα. 

Ανάβει κι ένα αναπτήρα για να την κοιτάξει πιο καθαρά. 

«Όχι, δεν μου θυμίζει τίποτα. Η μικρή θέλει να σε ταλαιπωρήσει για τα καλά. 

Διάλεξε μια φωτογραφία που δεν φανερώνει τίποτα. Δείχνει μόνον ουρανό και θάλασσα, 

κι εσύ είσαι έτσι όπως ήσουν όλα κείνα τα χρόνια. Θεέ μου, πόσο νέοι ήμασταν... Για δές, 

αυτά εδώ τα βραχιολάκια και το δαχτυλιδάκι στο χέρι της, δεν σου θυμίζουν τίποτα;» 

«Με ξέρεις βρε Γιώργο να προσέχω ποτέ τι βραχιολάκια κι αηδίες φοράνε οι 

γυναίκες πάνω τους; Που να θυμάμαι ποιά φορούσε αυτά τα μπιχλιμπίδια πριν από είκοσι 

χρόνια;» ο Πέτρος στεναχωριέται που δεν βγάζει άκρη. 

«Καταλαβαίνω... Λοιπόν, τι σκέφτεσαι να κάνεις;» 

«Ψάχνω εναγωνίως, την Τίνα κυρίως, αλλά και τη Μαρίνα. Ξέρεις τίποτα εσύ;» 

«Για τη Τίνα λυπάμαι, δεν ξέρω τίποτα. Αν θυμάμαι καλά, εξαφανίστηκε τότε μετά 

την εκδρομή του Πρώτου Έτους στις Σπέτσες. Δεν θυμάμαι τίποτα άλλο...» 
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«Τη Τίνα ασ’ τη, θα βρώ την άκρη μόνος μου. Για το Στέφανο και τη Μαρίνα σε 

ρωτάω. Εσύ κράτησες επαφή μαζί τους και μετά που παντρεύτηκαν. Τι ακριβώς έγινε 

τότε; Πως παντρεύτηκαν έτσι ξαφνικά; Τότε είχα τσαντιστεί τόσο πολύ, που δεν θέλησα 

να μάθω λεπτομέρειες.» 

«Ήταν μια περίεργη ιστορία. Ούτε κι εγώ έμαθα πολλά πράγματα. Τότε που η 

Μαρίνα πέρασε στην Πάτρα, ο Στέφανος εξαφανίστηκε απ’ την Αθήνα και δεν τον έβλεπα 

καθόλου. Χάθηκε εντελώς. Αν θυμάμαι καλά, μια μέρα βρήκα τον Αποστόλη στο δρόμο, 

και μου ‘πε πως ο Στέφανος παντρεύτηκε τη Μαρίνα. Τη θυμάμαι καλά αυτή την 

κουβέντα, μου ‘χε κάνει τρομερή εντύπωση. Ο Αποστόλης προσπαθούσε πολλή ώρα να με 

πείσει πως δεν μου κάνει πλάκα. Δεν τον πίστευα.» 

«Θυμάσαι πότε ακριβώς έγινε αυτή η κουβέντα; Εμένα μου το ‘πες το Πάσχα του 

85, όταν είχα έρθει στην Αθήνα μ’ άδεια απ’ την Ανδραβίδα.» 

«Τότε η συνάντηση με τον Αποστόλη πρέπει να ‘γινε λίγο νωρίτερα. Φαντάζομαι θα 

‘ταν κάποια στιγμή μέσ’ το Φλεβάρη ή στο Μάρτη. Δε θυμάμαι ακριβώς. Έχει σημασία;» 

«Όχι, δεν έχει σημασία. Τι άλλο σου ‘πε ο Αποστόλης; Πότε παντρεύτηκαν; Και πως 

έγινε έτσι ξαφνικά;» ρωτάει ο Πέτρος γεμάτος αγωνία. 

«Δεν ήξερε πολλές λεπτομέρειες. Θυμάμαι που παραπονιόταν επειδή ο Στέφανος 

είχε εξαφανιστεί, κι απέφευγε τις παρέες μ’ όλους τους παλιούς φίλους του. Τα ‘φτιαξαν 

με τη Μαρίνα στην Πάτρα, κι ήταν πολύ ερωτευμένοι, κι αποφάσισαν να παντρευτούν για 

να επιτρέψουν οι γονείς της Μαρίνας να μένουν μαζί στο ίδιο σπίτι.» 

«Περίεργο δεν είναι; Μπορούσαν οι γονείς της απ’ την Αθήνα να ελέγχουν τη 

Μαρίνα που ‘μενε μόνη της στην Πάτρα;» ο Πέτρος παραξενεύεται ακόμα περισσότερο μ’ 

αυτά που ακούει. 

«Ξέρω και ‘γώ; Δίκηο έχεις. Όμως, αυτά μου ‘πε ο Αποστόλης, αυτά σου λέω...» 

«Και πότε έγινε ο γάμος;» 

«Νομίζω λίγο μετά τα Χριστούγεννα εκείνου του χειμώνα... Έχει σημασία;» 

«Όχι, δεν έχει. Και τι έμαθες μετά; Πότε έκαναν παιδιά;» 

«Δεν ξέρω ακριβώς. Από τότε τους έχασα όλους αυτούς, και το Στέφανο και τον 

Αποστόλη. Ξαναείδα το Στέφανο ύστερα από μερικά χρόνια, στο σούπερ μάρκετ νομίζω. 

Μου ‘πε πως είχε κάνει ήδη δυό κόρες με τη Μαρίνα. Θυμάμαι να μου λέει τα ίδια που σου 

‘λεγα κι εγώ νωρίτερα, για τους μπελάδες που ‘χουν τα μωρά. Τότε δεν μπορούσα να 

καταλάβω καλά τι εννοεί. Τώρα καταλαβαίνω...» 

«Θυμάσαι ποιά χρονιά έγινε αυτό;» 

«Κάτσε να θυμηθώ... Πρέπει να ‘ταν, ή το 87, ή το 88... Θυμάμαι να του λέω πως 

τότε είχα σχέση με τη Λίτσα, που ‘θελε να την παντρευτώ, και προσπαθούσα να τ’ 

αποφύγω. Ο Στέφανος με συμβούλευε να το καθυστερήσω όσο μπορώ περισσότερο.» 

«Και που έμεναν τότε ο Στέφανος με τη Μαρίνα;» 
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«Δε ρώτησα. Φαντάζομαι στην Αθήνα, ίσως εκεί γύρω στους Αμπελοκήπους, αφού 

τον βρήκα στο σούπερ-μάρκετ της γειτονιάς. Θυμάμαι όμως πως ο Στέφανος μου ‘πε πως 

έκανε τότε την ειδικότητά του στο Κεντρικό Νοσοκομείο του Πειραιά.» 

«Α, μάλιστα. Να και μια πληροφορία. Κι από τότε; Τον ξαναείδες ποτέ;» 

«Όχι, ούτε θυμάμαι να ‘μαθα ποτέ άλλο νέο του. Σε διαφώτισα καθόλου;» 

«Τι να πω... Θα πάω αύριο στο Κεντρικό να ψάξω κι εκεί. Πάντως, πολύ μπερδεμένα 

είναι όλα αυτά, δε νομίζεις;» 

«Είναι. Αυτός ο ξαφνικός γάμος, ύστερα από ελάχιστους μήνες γνωριμίας, έκανε 

μεγάλη αίσθηση στην παρέα τότε» αναπολεί ο Γιώργος. 

«Η μόνη λογική εξήγηση, είναι να γκάστρωσε ο Στέφανος τη Μαρίνα στην Πάτρα. 

Αλλά δε μπορούσαν να κάνουν μιαν έκτρωση; Ο Στέφανος σπούδαζε στην ιατρική. Θα 

‘ταν πανεύκολο να βρεί γιατρό γι αυτή τη δουλειά, κρυφά απ’ τους γονείς της. Πολύ με 

μπερδεύει αυτός ο ξαφνικός γάμος, κι η ιστορία με τις δυό κόρες τους.» 

«Πάντως, αυτό που σ’ ενδιαφέρει, αν η Μαρίνα ήταν έγκυος από σένα, πρακτικά 

αποκλείεται. Μπορεί πράγματι ο Στέφανος να την παντρεύτηκε βιαστικά, αν είχε μείνει 

έγκυος από κείνον, αυτό είναι μια πιθανότητα. Αλλά είναι αδιανόητο να την παντρεύτηκε 

αν η Μαρίνα ήταν έγκυος από σένα. Γιατί να κάνει κάτι τέτοιο; Δεν έχει λογική εξήγηση.» 

«Κάτι πολύ περίεργο παίχτηκε εκεί πέρα...» 

«Πήγαινε λοιπόν να ψάξεις στο Κεντρικό, και πες μου αν μπορώ να σε βοηθήσω σ’ 

ο,τιδήποτε άλλο γύρω απ’ όλη αυτή την απίθανη ιστορία...» 

Και συνεχίζουν να πνίγουν στα ρακόμελα τις ιστορίες τόσων και τόσων χρόνων, που 

ποτέ δεν είχαν βρεί τον καιρό να μοιραστούν μ’ ηρεμία. Πολύ αργά το βράδυ, πολύ μετά 

τη λήξη της πορείας, ο Γιώργος με το καινούργιο του Άουντι οδηγεί τον Πέτρο μέχρι τους 

Αμπελοκήπους, περνώντας έξω απ’ την Αμερικάνικη Πρεσβεία, όπου έχουν απομείνει 

μόνον οι κλούβες με τους βαριά οπλισμένους άνδρες των ΜΑΤ, οι οποίοι εξακολουθούν 

να φυλάνε σε πυκνές σκοπιές το χώρο για κάθε ενδεχόμενο, ενώ πολυπληθή συνεργεία 

του Δήμου με σκουπιδιάρες καθαρίζουν το χαρτομάνι. 

**** (επόμενη μέρα) **** 

Τη Δευτέρα 18 του Νοέμβρη, ο Πέτρος κατεβαίνει απ’ τα χαράματα στον Πειραιά και 

στήνεται έξω απ’ το Κεντρικό Νοσοκομείο απ’ τις 7 το πρωΐ. Το νοσοκομείο εφημερεύει, 

και τ’ ασθενοφόρα φέρνουν ασταμάτητα ασθενείς, γέρους με καρδιακά κι εγκεφαλικά 

επεισόδια, νέους χτυπημένους από νυχτερινά τροχαία με μηχανάκια, γριές που έπεσαν κι 

έσπασαν τα πόδια και τους γοφούς τους. Στις αίθουσες αναμονής γίνεται ο μαύρος χαμός 

από πλήθη ασθενών που βογγάνε στις καρέκλες και στα φορεία, υποφέροντας απ’ τους 

πόνους, κι από αλαφιασμένους συγγενείς που προσπαθούν όπως – όπως να λαδώσουν 

τους τραυματιοφορείς και τις νοσοκόμες, ώστε να μεριμνήσουν να φροντίσει κάποιος 

γιατρός τον δικό τους άνθρωπο κατά προτεραιότητα. Ανήμπορες σεκιουριτούδες 

προσπαθούν όπως – όπως να βάλουν μια τάξη στο χάος, και διαρκώς μαλλώνουν 
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φωνάζοντας με τις γιαγιάδες που επιμένουν να περάσουν εκτός ουράς στα ιατρεία, επειδή 

υποφέρουν απ’ τους πόνους. 

Στο γκισέ για τις πληροφορίες, υπάρχει μια Ελληνική ουρά από συγγενείς που 

προσπαθούν να καταλάβουν τι πρέπει να κάνουν για να διεκπεραιώσουν τα διαδικαστικά, 

ώστε να καταφέρουν να κοιτάξει κάποιος γιατρός το δικό τους ασθενή. Ο συγγενής που 

‘ναι μπροστά απ’ τον Πέτρο στην ουρά, βρίζεται με τον υπάλληλο, επειδή ο υπάλληλος 

απαιτεί το βιβλιάριο του ΙΚΑ, το οποίο ο δύστυχος ο συγγενής ξέχασε να φέρει μαζί του, 

αλλιώς για να φροντίσουν τον ασθενή πρέπει να πληρώσει διακόσια ευρώ. Τέλος πάντων, 

ύστερα από πολλούς διαπληκτισμούς, στο τέλος συμβιβάζονται με μιαν υπεύθυνη 

δήλωση. 

Όταν επιτέλους φτάνει στο γκισέ ο Πέτρος, ο υπάλληλος τον αγριοκοιτάζει πίσω απ’ 

τη μουστάκα του. «Καλημέρα σας. Που μπορώ να πάρω πληροφορίες για ένα γιατρό που 

έκανε εδώ την ειδικότητά του πριν από δεκαπέντε περίπου χρόνια;» ρωτάει ο Πέτρος. 

«Στο Τμήμα Προσωπικού στο δεύτερο όροφο» γρυλλίζει ο υπάλληλος μέσα απ’ τα 

δόντια του. 

«Ευχαριστώ» λέει ο Πέτρος, χωρίς βέβαια να περιμένει ανταπόδωση. 

Στο Τμήμα Προσωπικού, δυό κυρίες πλέκουν πουλοβεράκια πίνοντας τον καφέ τους 

και κουβεντιάζοντας τα διαγωνίσματα στο σχολείο που πηγαίνουν οι κόρες τους, ενώ 

πέντε γιατροί και νοσοκόμοι μαλλώνουν για τα χθεσινά αποτελέσματα της Πρώτης 

Εθνικής. Αλληλοπειράζονται οι Ολυμπιακοί με τους Παναθηναϊκούς με φωναχτά αστεία. 

Βλέποντας τον Πέτρο που μπαίνει στο δωμάτιο και χαλάει πρωϊνιάτικα την ησυχία τους, η 

μία κυρία σηκώνει απρόθυμα το βλέμμα. «Τι θέλετε;» τον ρωτάει. 

«Ψάχνω πληροφορίες για ένα γιατρό που έκανε εδώ την ειδικότητά του, πριν από 

δεκαπέντε περίπου χρόνια. Έχετε εσείς κανένα στοιχείο να με βοηθήσετε;» 

«Πως τον λένε;» 

«Στέφανο Αργυρίου.» 

«Και πότε έκανε εδώ ειδικότητα;» 

«Το 87 ή το 88, εκεί γύρω...» 

«Περιμένετε λίγο, θα κοιτάξω...» λέει η κυρία, και σηκώνεται βαριεστημένα για να 

πάει στο αρχείο. Επιστρέφει ύστερα από ένα τέταρτο. «Ο κύριος Αργυρίου έκανε 

ειδικότητα στο Παθολογικό το 87 και το 88. Τι ακριβώς θέλετε;» 

«Έχετε κανένα στοιχείο για το που μπορώ να τον βρώ τώρα;» 

«Όχι, δεν κρατάμε τέτοια στοιχεία. Ρωτήστε όμως στο Παθολογικό, ίσως να τον 

θυμάται κάποιος απ’ τους παλιότερους γιατρούς.» 

Στο Παθολογικό γίνεται ο μαύρος χαμός. Στις καρέκλες έξω απ’ τα ιατρεία είναι 

καθισμένοι δεκάδες ασθενείς και συγγενείς που βήχουν, φτερνίζονται και βογγάνε. Όλοι 

οι γιατροί κι οι νοσοκόμες είναι πηγμένοι στη δουλειά. Ο Πέτρος δε βγάζει άκρη, κι 

αποφασίζει να κινηθεί με τον παραδοσιακό, Ελληνικό τρόπο. Ξεμοναχιάζει σε μια γωνιά 
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μια νοσοκόμα που περνούσε βιαστική, και της χώνει ένα πενηντάρικο στη τσέπη. «Θα 

‘θελα μόνο μια πληροφορία. Το 87 και το 88 έκανε εδώ την ειδικότητά του ένας νέος 

γιατρός. Λεγόταν Στέφανος Αργυρίου. Υπάρχει εδώ σήμερα κάποιος απ’ τους παλιότερους 

γιατρούς που να τον είχε γνωρίσει;» 

«Περιμένετε εδώ να ρωτήσω, και θα σας πώ» απαντάει η νοσοκόμα χαμογελώντας. 

Επιστρέφει σε μισή ώρα. «Ελάτε μαζί μου» λέει στον Πέτρο, και τον οδηγεί σ’ ένα 

απόμερο δωματιάκι, λίγο πιο πέρα απ’ τα ιατρεία. Εκεί, τον περιμένει μια προϊσταμένη 

νοσοκόμα, πιο μεγάλη. Δείχνει να ‘ναι κοντά στην ηλικία του Πέτρου. 

«Καλημέρα σας. Λέγομαι Πέτρος Ρωμανός, και ψάχνω να βρώ ένα παλιό φίλο μου 

που έκανε εδώ την ειδικότητά του. Λέγεται Στέφανος Αργυρίου. Μήπως τον ξέρατε;» 

«Και πολύ καλά μάλιστα» λέει η προϊσταμένη. «Ήμασταν, πως να το πούμε, “στενοί 

φίλοι”» λέει χασκογελώντας πονηρά, καθώς ανάβει ένα τσιγάρο. «Τι θέλεις να μάθεις 

παληκάρι μου;» 

«Που μπορώ να τον βρώ.» 

«Α, αυτό δεν το ξέρω. Κάθισε δυό χρόνια εδώ, πήρε την ειδικότητά του, και νομίζω 

πως μετά διορίστηκε στο νοσοκομείο του Αγρινίου. Όταν έφυγε για τ’ Αγρίνιο, χαθήκαμε. 

Δεν κράτησα ούτε διεύθυνση, ούτε τηλέφωνα, ούτε τίποτα.» 

«Θυμάστε αν ήταν παντρεμένος;» 

«Από πότε τον ξέρεις;» 

«Απ’ το γυμνάσιο και το Πανεπιστήμιο. Μετά έφυγα στο εξωτερικό, και χαθήκαμε.» 

«Ναί, ήταν παντρεμένος παληκάρι μου. Είχε μικροπαντρευτεί, προτού τελειώσει τη 

σχολή. Τον είχε προλάβει άλλη, και δεν έλεγε να ξεκολλήσει από ‘κείνη, όσο κι αν 

παραπονιόταν πως κακοπερνάει. Βλέπεις, είχαν δυό κοριτσάκια...» 

«Σοβαρά; Ήταν μικρά;» παριστάνει τον ανήξερο ο Πέτρος. 

«Δε θυμάμαι καλά... Νομίζω πως η μεγάλη ήταν δύο – τριών χρονών, εκεί γύρω... Η 

μικρή τους ήταν μωρό, χρονιάρικο.» 

«Κι από τότε, δεν μάθατε τίποτ’ άλλο;» 

«Όχι καλέ μου. Ευτυχώς, φρόντισα να τον ξεχάσω όσο γρηγορότερα μπορούσα. 

Ήταν χαμένη υπόθεση...» 

«Εντάξει» λέει γελώντας ο Πέτρος «χίλια ευχαριστώ ούτως ή άλλως...» 

«Να ‘σαι καλά. Όταν τον βρείς, να του δώσεις χαιρετίσματα απ’ την Ευγενία απ’ το 

Κεντρικό. Θα θυμηθεί...» 

Γελώντας, ο Πέτρος φεύγει τρέχοντας για το γραφείο. Με τα τούτα και τα κείνα, η 

ώρα πήγε ήδη εννιάμιση. Ορίστε, ο Στέφανος απατούσε τη Μαρίνα με τις νοσοκόμες! 

Αστεία που γίνεται η ζωή ώρες – ώρες... Μόνο που τώρα πρέπει να τρέξω και στ’ Αγρίνιο, 

κι αυτό είναι αδύνατο αυτές τις μέρες. Με περιμένουν απανωτά ξενύχτια, μ’ ατέλειωτες 

συσκέψεις στο γραφείο, και μεθαύριο πετάω επιστρέφοντας στο Λονδίνο. Θα πρέπει να 

βρώ ευκαιρία να πάω στ’ Αγρίνιο όταν θα ξαναεπιστρέψω στην Ελλάδα. 
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Τετάρτη 1 Γενάρη 2003 

Πρωτοχρονιά. Ο Πέτρος κι η Λέϊλα ξυπνάνε ράθυμα στο ευρύχωρο, κεντρικό 

υπνοδωμάτιο στο διαμέρισμα της Λέϊλα στο Κένσιγκτον, μετά το χθεσινοβραδινό ξενύχτι. 

«Καλημέρα αγάπη μου, Καλή Χρονιά!» ο Πέτρος, χαμογελώντας εγκάρδια, σκάει ένα 

ζεστό φιλί στην αγουροξυπνημένη αγαπημένη του. 

«Μμμμ... Καλημέρα αγάπη μου. Έλα λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε τη νέα χρονιά με 

τον καλύτερο τρόπο...» η Λέϊλα του επιστρέφει το χαμόγελο και τον τραβάει στην 

αγκαλιά της, οδηγώντας τον να ξεκινήσει άλλη μια παθιασμένη ερωτική συνεύρεση, για 

να “πάει καλά η χρονιά”. 

Ας ελπίσουμε πως αυτή τη χρονιά θα καταφέρω να λύσω επιτέλους το 

παναθεματισμένο μυστήριο που βασανίζει τη ζωή μου, σκέφτεται σιωπηρός ο Πέτρος 

καθώς παίρνουν το εορταστικό πρωϊνό τους, προς το μεσημεράκι. Επιτέλους, πλησιάζω 

στην Τίνα! 

Ναί πράγματι, η Άρτεμις κράτησε την υπόσχεσή της. Μόλις γύρισε στην Αθήνα για 

τις Χριστουγεννιάτικες διακοπές της, έψαξε στο πατάρι του πατρικού της και βρήκε τα 

παλιά γράμματα της Τίνας. Τηρώντας την υπόσχεσή της, έστειλε ένα email στον Πέτρο, 

λίγο μετά τα Χριστούγεννα, και του ‘δωσε την πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση της Τίνας, 

τον καιρό που σπούδαζε στη Νέα Υόρκη σ’ ένα παράρτημα του SUNY στο Νιού Πάλτζ, λίγο 

έξω απ’ το Κίνγκστον, στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης. 

Η Άρτεμις δεν έστειλε μόνο τη διεύθυνση της Τίνας, όπως της είχε ζητήσει ο Πέτρος. 

Στο ίδιο email τον ρώταγε αν θα ήταν κι αυτός στην Αθήνα για τις γιορτές, κι αν θα ‘θελε 

να βρεθούν για κανένα ποτάκι. Η Άρτεμις, μια ανύπαντρη και μόνη σαραντάρα Ελληνίδα, 

αποξενωμένη στις Βρυξέλλες, σκέφτηκε πως δεν θα ‘ταν κακή ιδέα να διευρενήσει την 

πιθανότητα να ‘ρθει πιο κοντά μ’ έναν παλιό φίλο, που ‘ναι μόνιμος κάτοικος Λονδίνου. 

Με το γρήγορο τραίνο “Γιούροσταρ” οι Βρυξέλλες είναι μόνο ένα δίωρο ταξιδάκι απ’ το 

Λονδίνο και, ποιός να ξέρει, αν ο Πέτρος είναι “διαθέσιμος”, ίσως και να μπορούσε να 

τρέξει κάτι ανάμεσά τους. Ίσως να ‘ναι πράγματι ελεύθερος, σκέφτηκε η Άρτεμις, αλλιώς 

γιατί να ψάχνει να βρεί την Τίνα, την παλιά ερωμένη του; 

Κι όμως, η Άρτεμις λάθεψε. Όχι μόνον ο Πέτρος δεν είναι διαθέσιμος, αλλά φέτος 

περνάει ολόκληρη την περίοδο των γιορτών στο Λονδίνο, χωρίς να επιστρέψει καθόλου 

στην Αθήνα. Έχει μείνει στο πλευρό της αγαπημένης του Λέϊλα, μαζί με τους φίλους τους, 

που άρχισαν να ξανασυναντιόνται πια, τώρα που τονώθηκε το ηθικό του, αφού πια 

κατάφερε να στεριώσει σε μια μόνιμη, καλή δουλειά, η οποία του επιτρέπει να ξεφύγει πια 

οριστικά απ’ τη μιζέρια και την απομόνωση. Χθές, το βράδυ της παραμονής, όλοι μαζί 

γιόρτασαν τον ερχομό της νέας χρονιάς με την αρμόζουσα μεγαλοπρέπεια, σ’ ένα πολύ 

καλό εστιατόριο. Ήταν η πρώτη φορά μετά τη μακρινή εκείνη νύχτα της χιλιετίας, που 

κατάφεραν να γιορτάσουν τόσο πλουσιοπάροχα μια πρωτοχρονιά. Ο Πέτρος, η Λέϊλα κι οι 

φίλοι τους τσούγκρισαν τα ποτήρια με το πανάκριβο κρασί τους, ευχόμενοι ολόψυχα να 
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πάνε πλέον όλα καλά, ύστερα από τόσες ατυχίες που υπέφεραν όλα τα προηγούμενα, 

μίζερα χρόνια. 

Ο Πέτρος ευχαρίστησε ολόθερμα την Άρτεμη που τήρησε την υπόσχεσή της, κι 

απάντησε ευγενικά πως δεν θα γυρίσει καθόλου στην Αθήνα για τις γιορτές. Της μίλησε 

επίσης για τον ισχυρό δεσμό του με την αγαπημένη του Λέϊλα, και την προσκάλεσε τυπικά 

να τους επισκεφθεί στο Λονδίνο οποτεδήποτε θα την βολέψει στο μέλλον. Έδειξε στη 

Λέϊλα ολόκληρη αυτή την ανταλλαγή μηνυμάτων με πλήρη λεπτομέρεια, θέλοντας να την 

πείσει πως, στην αγωνιώδη προσπάθειά του να εντοπίσει την κόρη του, θα απορρίπτει 

κάθε απόπειρα από άλλες γυναίκες να τον προσεγγίσουν ερωτικά. Απ’ τη μία, η Λέϊλα 

εκτιμάει την ειλικρίνεια του Πέτρου και την πρόθεσή του να ‘ναι ανοιχτός κι ειλικρινής. 

Όμως, απ’ την άλλη, οι ανησυχίες της επιβεβαιώνονται, μόλις αντιλαμβάνεται πως ακόμα 

μια γυναίκα προσπάθησε να της τον κλέψει. 

Δίπλα στην βασανιστική αναζήτηση του Πέτρου, τον περασμένο ενάμιση χρόνο, η 

Λέϊλα περνάει κι αυτή το δικό της Γολγοθά, έχοντας να υπομένει πως ο αγαπημένος της 

ψάχνει ανοιχτά και με τόση αγωνία να ξαναβρεί όλες τις παλιές ερωμένες του, ιδίως αφού 

άρχισε να πηγαινοέρχεται τόσο συχνά στην Αθήνα. Όσο κι αν εκείνος προσπαθεί να την 

πείσει πως την αγαπάει, κι όσες χειρονομίες καλής θέλησης κι αν κάνει, επιδεικνύοντας 

την πίστη του και την επιμονή του ν’ αποκρούει οποιεσδήποτε ερωτικές προσεγγίσεις από 

άλλες γυναίκες, το θηλυκό ένστικτό της της λέει πως κάτι δεν πάει καλά, πως πρέπει να 

‘ναι διαρκώς σ’ επαγρύπνηση, ψάχνοντας συνεχώς για τυχόν ανησυχητικά σημάδια στη 

συμπεριφορά του, για οποιεσδήποτε ενδείξεις πως κάτι μπορεί να της κρύβει. Ευτυχώς, 

μέχρι τώρα δεν έχει βρεί καμμία. 

«Σ’ ευχαριστώ τόσο πολύ που ‘σαι στο πλευρό μου και με φροντίζεις τόσο, αγάπη 

μου! Μακάρι η νέα χρονιά να σου φέρει όλη την ευτυχία που σου αξίζει!» ο Πέτρος 

εύχεται εγκάρδια, χαϊδεύοντας το χέρι της Λέϊλα, καθώς πίνουν τον καφέ τους, 

ακτινοβολώντας ικανοποίηση και στοργή, μετά τη δυνατή, οργασμική κορύφωσή τους. 

«Σ’ ευχαριστώ κι εγώ το ίδιο, για όλη την αγάπη που μου ‘χεις προσφέρει μέχρι 

τώρα. Σ’ αγαπώ πάρα πολύ και σου εύχομαι κι εγώ να ικανοποιηθούν όλα τα όνειρά σου 

φέτος! Όσο για μένα, δεν θέλω τίποτα περισσότερο απ’ το να ‘μαι στο πλευρό σου, για 

πάντα!» απαντά η Λέϊλα μ’ ένα πονηρό χαμόγελο. 

«Εννοείς να παντρευτούμε;» 

«Όποτε θα ‘σαι έτοιμος... Την έχεις πια τη “σταθερή δουλειά” σου τώρα.» 

«Ναί αγάπη μου, το ξέρω... Θα παντρευτούμε, αργά ή γρήγορα, μην ανησυχείς... 

Απλά, άφησέ με να σταθεροποιηθώ λίγο ακόμα. Δεν θέλω να ξανακάνω άλλα λάθη στη 

ζωή μου. Με τη Νικόλ, περάσαμε τέσσερα φανταστικά χρόνια μαζί, σαν παθιασμένοι 

εραστές. Μόλις παντρευτήκαμε, αυτοστιγμεί εξαφανίστηκαν όλα αυτά τα αισθήματα. Το 

ίδιο έγινε και με σένα και τον Αχμέντ, έτσι; Ένας βιαστικός γάμος μπορεί να σκοτώσει τον 
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έρωτά μας. Πρέπει να σιγουρευτούμε πως δεν θα ξανακάνουμε το ίδιο λάθος. Δεν σε 

φοβίζει εσένα αυτό;» 

«Όχι, δεν με φοβίζει αγάπη μου. Θέλω να τακτοποιήσω τη ζωή μου για πάντα, και 

σε θέλω στο πλάϊ μου. Η αγάπη μου για σένα δεν θα σβήσει ποτέ, είμαι σίγουρη!» η Λέϊλα 

είναι αμετακίνητη στ’ ότι θέλει να σιγουρέψει τον αγαπημένο της στο πλευρό της με τα 

δεσμά του γάμου. Αυτή είναι η μόνη εξασφάλισή της πως δεν θα τον χάσει, λαμβάνοντας 

υπόψη τη στειρότητά της, αλλά και το ανησυχητικό γεγονός πως εκείνος αναπτύσσει 

ανεπίτρεπτη οικειότητα μ’ όλες τις παλιές ερωμένες του. «Εκτός αν δεν θέλεις να με 

παντρευτείς επειδή δεν μπορώ να κάνω παιδιά!» του πετάει μ’ ένα στενάχωρο ύφος, που 

απειλεί να καταστρέψει την τρυφερή ατμόσφαιρα ανάμεσά τους πρωτοχρονιάτικα. 

«Ω, αγαπούλα, τι ‘ναι αυτό πάλι τώρα...» ο Πέτρος προσπαθεί να την ηρεμήσει. 

«Είμαι πια πολύ μεγάλος για να σκεφτώ για παιδιά. Και, ούτως ή άλλως, έχω ήδη μια 

κόρη, έτσι δεν είναι; Πρέπει μόνο να τη βρώ!» 

«Αυτό μ’ ανησυχεί αγαπούλα, τι επίπτωση θα ‘χει εκείνη στη σχέση μας.» 

«Καμμία! Αυτό είναι ένα εντελώς ξεχωριστό θέμα. Η ερωτική ζωή μου δεν έχει 

καμμία σχέση με την ύπαρξη αυτού του παιδιού. Το γεγονός πως υπάρχει ένα παιδί, στην 

πραγματικότητα είναι εξαιρετικό νέο για τη σχέση μας. Σημαίνει πως δεν θα χρειαστεί 

ποτέ πια να σκεφτώ αν θα ‘θελα να κάνω άλλα παιδιά, και συνεπώς μπορώ άνετα να σε 

παντρευτώ και να μείνουμε μαζί για πάντα! Απλά, άφησέ με να σταθεροποιήσω τη ζωή 

μου, και να νιώσω ασφάλεια.» 

«Εντάξει αγάπη μου, εντάξει. Πάρε όσο χρόνο χρειάζεσαι... Εγώ θα ‘μαι πάντοτε 

εδώ, περιμένοντας...» 

Σάββατο 18 Γενάρη 2003 

Ένα κρύο Σαββατιάτικο πρωϊνό του Γενάρη, ο Πέτρος γέρνει στην κουπαστή του 

φέρρυ-μπώτ που τον περνάει απ’ το Ρίο στ’ Αντίριο. Είναι η πρώτη φορά που ξανά ‘ρθε 

στην Ελλάδα μετά τη συνάντησή του με το Γιώργο στο Θησείο, τον περασμένο Νοέμβρη. 

Δανείστηκε τ’ αμάξι της αδερφής του και ξεκίνησε για τ’ Αγρίνιο, για να ξαναβρεί τα ίχνη 

του Στέφανου και της Μαρίνας. Χαζεύει την ταραγμένη θάλασσα, προσπαθώντας να 

ξεκουράσει το κορμί του και να ξεθολώσει το μυαλό του απ’ το πολύωρο οδήγημα. 

Παραξενεμένος, εστιάζει την προσοχή του σε κάτι περίεργες κατασκευές, καταμεσίς στο 

πέλαγος. «Συγγνώμη, ξέρετε τι ‘ναι αυτά;» ρωτάει ένα φορτηγατζή που καπνίζει 

παραδίπλα. 

«Α, αυτά είναι τα θεμέλια της νέας γέφυρας» απαντάει ο φορτηγατζής. 

«Γέφυρα; Ποιά γέφυρα;» ο Πέτρος ξαφνιάζεται. 

«Δεν το ‘χετε ακούσει; Θα χτίσουν μια μεγάλη, κρεμαστή γέφυρα ανάμεσα στην 

Πελοπόννησο και στη Στερεά.» 

«Πωπω!» ο Πέτρος δεν πιστεύει στ’ αφτιά του πως σ’ αυτή τη χώρα, που λυπόταν 

να τη βλέπει τόσα χρόνια να σέρνεται μέσ’ τη μιζέρια και στη γκρίνια της, ξαφνικά 
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γίνονται ταυτόχρονα τόσα πολλά και τόσο μεγάλα έργα. Και χαίρεται. Ξαφνικά, το 

χειμωνιάτικο βοριαδάκι του φαίνεται λίγο πιο φρέσκο από πριν. 

Το νοσοκομείο του Αγρινίου είναι ένα ήσυχο, περιποιημένο, επαρχιακό νοσοκομείο, 

που δεν έχει καμμία σχέση με το χάος που επικρατούσε στο Κεντρικό του Πειραιά. Η 

νοσοκόμα στην υποδοχή είναι φιλική κι ευπροσήγορη. Ο παθολόγος κι ο ορθοπεδικός που 

κάνουν βάρδια δεν έχουν πολλή δουλειά, καθώς τα έκτακτα περιστατικά είναι μετρημένα 

σ’ αυτή τη μικρή επαρχιακή πόλη. Κι οι δυό τους γνωρίζουν καλά το Στέφανο, ο οποίος 

δούλεψε σ’ αυτό το νοσοκομείο εφτά ολόκληρα χρόνια. 

Ο ορθοπεδικός, ο κύριος Αντρέας, παίρνει τον Πέτρο στην καντίνα του νοσοκομείου 

για να τον κεράσει ένα καφέ. Με το Στέφανο ήσαν καλοί φίλοι. Απ’ το 89 ως το 96, ο 

Στέφανος δούλευε στο νοσοκομείο, κι η Μαρίνα έκανε ιδιαίτερα μαθήματα και δούλευε σ’ 

ένα φροντιστήριο. Μεγαλώνανε τα κορίτσια τους και τα ‘φερναν βόλτα κουτσά – στραβά. 

Αλλά δεν τα πήγαιναν καθόλου καλά μεταξύ τους. Καβγαδίζανε συνέχεια. Στην πράξη, 

ζούσαν σε διάσταση μέσ’ το σπίτι τους. Τακτικά ο Στέφανος έφευγε εξαγριωμένος απ’ το 

διαμέρισμά τους, μετά τους δυνατούς καβγάδες, και πήγαινε να περάσει το βράδυ στο 

φίλο του τον Αντρέα, ο οποίος τότε ήταν ακόμα ανύπαντρος και νοίκιαζε μια 

γκαρσονιέρα. 

Αυτό το φαινόμενο επαναλαμβανόταν όλο και πιο συχνά, ώσπου κάποια μέρα στις 

αρχές του 96, μετά από άλλον ένα τρικούβερτο καβγά, η Μαρίνα πήρε τα κορίτσια και 

γύρισε στους γονείς της στην Αθήνα. Απογοητευμένος, ο Στέφανος έμεινε στο Αγρίνιο 

λίγους μήνες ακόμα, ώσπου στο τέλος δεν άντεξε. Παραιτήθηκε, και πήγε και δήλωσε 

εθελοντής στους Γιατρούς χωρίς Σύνορα. Από τότε, άρχισε να γυρίζει τις τριτοκοσμικές 

χώρες με τα προβλήματα, ώσπου σιγά – σιγά ξέκοψε και χάθηκε κι απ’ τον Αντρέα. 

«Στους Γιατρούς χωρίς Σύνορα; Πως του ‘ρθε;» ρώτησε ο Πέτρος. 

«Πάντα είχε τέτοιες πεποιθήσεις. Μπλεκόταν σ’ όλα αυτά τα εναλλακτικά ρεύματα. 

Ήταν χορτοφάγος κι οικολόγος.» 

«Ναί, το θυμάμαι κι εγώ... Και τώρα; Ξέρεις που είναι;» 

«Δυστυχώς όχι, έχουμε χαθεί πια» απαντά ο Αντρέας. 

«Δεν έχεις κανένα τηλέφωνο, καμμία διεύθυνση;» 

«Ίσως να ‘χω το τηλέφωνο των γονιών του στην Αθήνα... Περίμενε να δώ στην 

ατζέντα μου... Α νάτο! αυτό είναι.» 

«Κάτι είναι κι αυτό... Ευχαριστώ πολύ! Και με τη Μαρίνα; Δεν είχες καμμιά επαφή; 

Ξέρεις που μένει τώρα;» ο Πέτρος συνεχίζει τις ερωτήσεις. 

«Όχι. Εγώ ήμουν ο κολλητός φίλος του Στέφανου. Είχα υποχρέωση να παίρνω το 

μέρος του στους καβγάδες τους, και του ‘δινα και καταφύγιο στο σπίτι μου κάθε τόσο. 

Ήταν επομένως φυσικό πως η Μαρίνα δεν με συμπαθούσε.» 

«Ο Στέφανος τα ‘βλεπε τα παιδιά του μετά το χωρισμό;» 



Πάνος Νομικός  Μοιραία Μάτια Τόμος Ι: Το μυστήριο και το ταξίδι 303 

«Τον πρώτο καιρό ναί. Τους πρώτους μήνες, κατέβηκε δυό φορές στην Αθήνα για 

να τα δεί. Μετά, σιγά – σιγά χαθήκαμε, δεν ξέρω τι απέγιναν...» 

«Και τι νομίζεις; Ποιός είχε δίκηο και ποιός είχε άδικο σ’ αυτούς τους καβγάδες;» 

«Όπως πάντα, κι οι δύο. Δεν ταιριάζανε, πως να το κάνουμε... Έφτασαν να μισούν ο 

ένας τον άλλο. Μιλάω για μίσος... Δεν έπρεπε να ‘χουν παντρευτεί αυτοί οι δυό 

άνθρωποι. Και τι τους φταίγανε τα κακόμοιρα τα κοριτσάκια τους...» ο Αντρέας 

αναστενάζει σαν θυμάται τις δυσάρεστες εκείνες καταστάσεις. 

«Σου ‘πε ποτέ ο Στέφανος πως γνωρίστηκαν και παντρεύτηκαν;» 

«Ήταν μια βιαστική, λάθος κίνηση. Η Μαρίνα έμεινε κατά λάθος έγκυος, κι ανάγκασε 

το Στέφανο να την παντρευτεί στα βιαστικά, σχεδόν με το ζόρι.» 

«Γιατί όμως; Γιατί δεν έκανε μιαν έκτρωση; Απ’ όσα ξέρω, κι οι δυό τους ήταν πολύ 

μικροί για γάμο» ο Πέτρος προσπαθεί να καταλάβει. 

«Δεν ξέρω να σου πώ φίλε μου... Δε θυμάμαι αν μου ‘χε δώσει καμμιά απάντηση σ’ 

αυτό το θέμα ο Στέφανος, ούτε θυμάμαι αν τον ρώτησα ποτέ. Ίσως κάτι θυμάμαι να μου 

αναφέρει κάποτε πως “ήταν πολύ αργά για έκτρωση”, αλλά δεν είμαι σίγουρος...» 

«Σου ‘χε πεί που είχαν γνωριστεί;» 

«Αν θυμάμαι καλά, ήταν φίλοι απ’ την Αθήνα, και τα φτιάξανε όταν η Μαρίνα μπήκε 

στο Φυσικό στην Πάτρα» απαντά ο Αντρέας. 

Ήταν “φίλοι” απ’ την Αθήνα! Θεέ και Κύριε! ο Πέτρος αναστατώνεται μόλις 

ξαναθυμάται την προδοσία του φίλου του, αλλά το καταπίνει. «Για μένα, σου ‘χε 

αναφέρει ποτέ τίποτα;» 

«Δεν θυμάμαι κάτι ιδιαίτερο. Μου ‘χε πεί πως είχε αρκετούς φίλους στην Αθήνα, 

αλλά τώρα πια δεν θυμάμαι ούτε ονόματα, ούτε τίποτα άλλο για κανένα. Αλήθεια, γιατί 

έφτασες ως εδώ για να τους ψάξεις;» 

«Με το Στέφανο είμασταν παιδικοί φίλοι και συμμαθητές. Διατηρήσαμε τη φιλία μας 

όσο φοιτούσαμε στο Πανεπιστήμιο, αλλά μετά χαθήκαμε όταν έφυγα στο εξωτερικό. Είχα 

μάθει πως ο Στέφανος ήταν διορισμένος εδώ και, καθώς πηγαίνω στα Γιάννενα για μια 

δουλειά, είπα να σταματήσω να ρωτήσω μήπως τυχόν τον πετύχω... Κρίμα που δεν τον 

βρήκα, θα δοκιμάσω να βρώ τους δικούς του στην Αθήνα» λέει κάποιες μισές αλήθειες ο 

Πέτρος για να μη δίνει αφορμές για κουτσομπολιά. 

«Αν καταφέρεις να τον βρείς, πες του πολλά χαιρετίσματα απ’ τον Αντρέα. Το 

τηλέφωνό μου δεν έχει αλλάξει. Ας με πάρει όποτε θέλει να τα πούμε...» 

«Μετά χαράς» λέει ο Πέτρος, αποχαιρετώντας τον Αντρέα, και μπαίνει στ’ αμάξι για 

την επιστροφή. Φεύγει σχετικά ικανοποιημένος. Αυτή τη φορά, το ταξίδι του ήταν αρκετά 

πετυχημένο. Έμαθε πολλά για τη ζωή του Στέφανου με τη Μαρίνα, έμαθε κάτι λίγα και 

θολά για το τι έγινε εκείνο το μακρινό φθινόπωρο του 84, και κυρίως βρήκε μια γερή 

άκρη στο νήμα, το τηλέφωνο των γονιών του. 
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Το ίδιο βράδυ, καλεί το Κηφισιώτικο νούμερο. Η γερασμένη φωνή του κυρίου 

Παύλου, του πατέρα του Στέφανου, ακούγεται στην άλλη άκρη. 

«Ο κύριος Παύλος;» ρωτάει ο Πέτρος. 

«Ο ίδιος.» 

«Τι κάνετε; Είμαι ο Πέτρος ο Ρωμανός, ο συμμαθητής του Στέφανου. Είστε καλά;» 

«Ααα! τι κάνεις παιδί μου;» λέει ξαφνιασμένος και χαρούμενος ο γέροντας. «Η 

μητέρα σου τι κάνει;» 

«Καλά είναι, κι αυτή κι εγώ. Ο Στέφανος τι γίνεται;» 

«Καλά είναι αγόρι μου, αλλά δεν είναι εδώ. Λείπει όλο σ’ αποστολές. Δουλεύει στους 

Γιατρούς χωρίς Σύνορα.» 

«Σοβαρά; Και που βρίσκεται αυτόν τον καιρό;» ρωτάει ο Πέτρος μ’ αγωνία. 

«Στο Αφγανιστάν αγόρι μου...» 

«Που;» ο Πέτρος μένει άναυδος. 

«Στο Αφγανιστάν.» 

«Μα, εκεί γίνεται πόλεμος...» 

«Δυστυχώς, όλο σε τέτοια μέρη πηγαίνει αγόρι μου. Όπου γίνονται φασαρίες και 

πόλεμοι, εκεί πάει κι ο Στέφανος. Κι εγώ κι η μάνα του συνέχεια ανησυχούμε, αλλά μας 

λένε πως είναι ασφαλής. Αυτή τη φορά δουλεύει μαζί με τους στρατιώτες μας, σε ήσυχες 

περιοχές. Έτσι μας λένε...» 

«Και πότε θα γυρίσει;» ο Πέτρος κάνει την πιο κρίσιμη ερώτηση. 

«Ου, αργεί ακόμα αγόρι μου. Έφυγε λίγο πριν τις γιορτές, και θα καθίσει εκεί 

τουλάχιστον ένα χρόνο.» 

Πανάθεμα! τσαντίζεται γι άλλη μια φορά ο Πέτρος. Αν είχα πάει στο Αγρίνιο αμέσως 

μετά την επίσκεψή μου στο Κεντρικό νοσοκομείο, τότε θα τον είχα προλάβει όσο ήταν 

ακόμα στην Αθήνα. 

«Έχετε κανένα τρόπο να επικοινωνείτε μαζί του;» ρωτάει απογοητευμένος ο Πέτρος. 

«Μπορούμε να του στέλνουμε γράμματα. Τα παίρνει συνήθως ύστερα από ένα μήνα 

πάνω – κάτω. Στείλε γράμμα με τ’ όνομά του στους Γιατρούς χωρίς Σύνορα, και θα το 

προωθήσουν αυτοί» απαντάει ο γέροντας. 

«Ευχαριστώ, θα το κάνω. Είναι καλά; Τι μαθαίνετε;» 

«Μια χαρά είναι αγόρι μου. Ακόμα δεν μας έχει γράψει, αλλά απ’ την οργάνωση 

μαθαίνουμε πως έφτασε καλά, κι όλα είναι εντάξει. Βέβαια οι συνθήκες που ζεί και 

δουλεύει είναι πολύ σκληρές, αλλά αυτό του αρέσει να κάνει, τι να κάνουμε...» 

«Κι όταν έρχεται πίσω στην Ελλάδα που μένει;» 

«Εδώ σε μας βέβαια.» 

«Έμαθα πως είχε παντρευτεί κιόλας, κι έχει και δυό κόρες;» ο Πέτρος προσπαθεί ν’ 

ανακαλύψει όσα περισσότερα μπορεί για την αγωνιώδη έρευνά του. 
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«Ναί αγόρι μου, παντρεύτηκε και χώρισε» βαραίνει λίγο η φωνή του γέρου, σα να 

στεναχωριέται... 

«Τις βλέπει τις κόρες του; Ξέρετε που μένουν;» 

«Γι αυτά, είναι καλύτερα να τον ρωτήσεις τον ίδιο, όταν επιστρέψει παιδί μου. Εγώ 

δεν μπορώ να σου πω. Συγγνώμη...» ο κύριος Παύλος διστάζει ν’ απαντήσει. 

«Δεν πειράζει, καταλαβαίνω... Ευχαριστώ πολύ, και χάρηκα που σας άκουσα.» 

«Καληνύχτα παιδί μου.» 

Την άλλη μέρα, ο Πέτρος πηγαίνει στο γραφείο των Γιατρών χωρίς Σύνορα στην 

Αθήνα κι επιβεβαιώνει όσα του ‘πε ο κύριος Παύλος. Ο Στέφανος υπηρετεί στην αποστολή 

της οργάνωσης στο Βόρειο Αφγανιστάν και θα μείνει εκεί για ολόκληρο το 2003. Εκεί που 

βρίσκεται δεν έχουν ούτε ρεύμα, ούτε επικοινωνίες. Έρχονται σ’ επαφή μαζί τους μόνον 

απ’ τα στρατιωτικά κανάλια των μονάδων του ΝΑΤΟ. Μπορούν όμως να του στείλουν ένα 

γράμμα, μαζί με τα διάφορα εφόδια που τους στέλνουν κατά καιρούς, αν τους το στείλει ο 

Πέτρος ταχυδρομικά στα γραφεία τους, με την ένδειξη να παραδοθεί στο Στέφανο. 

Πέμπτη 13 Μάρτη 2003 

Ώρα δωδεκάμιση το μεσημέρι, το μεγάλο τετρακινητήριο της Ολυμπιακής αφήνει 

πίσω του τη γη των Σπάτων κι ορμάει προς τα σύννεφα. Σ’ αυτό το δρομολόγιο έχουν 

βάλει ένα θαυμάσιο, μοντέρνο Αιρμπάς, που ‘χει άνετα καθίσματα κι είναι εξοπλισμένο με 

το πλήρες ηχοσύστημα, μ’ ατομική οθόνη. Οι επιβάτες είναι λίγοι, κι ο Πέτρος απλώνεται 

σε δυό καθίσματα για να ηρεμήσει σ’ άλλη μιαν εντεκάωρη πτήση... 

Όμως, στα μέσα του Μάρτη, ο καιρός είναι άστατος και διαφωνεί με την όρεξή του 

για χαλάρωση. Καθώς το μεγάλο αεροπλάνο τρυπάει τα σύννεφα, πέφτει σ’ ισχυρά 

ρεύματα αέρα και συνταράζεται απ’ τις αναταράξεις. Ο Πέτρος ξαφνιάζεται, και τρομάζει 

απ’ τ’ απότομο ταρακούνημα, αλλά τσαντίζεται και με τους φόβους του. Ύστερα από 

τόσες εκατοντάδες αεροπορικά ταξίδια, θα ‘πρεπε να ‘χει συνηθίσει τα σκαμπανεβάσματα. 

Φαίνεται πως άρχισα να γερνάω, με ταλαιπωρούν πλέον οι αναταράξεις και με φοβίζουν. 

Τα ρεύματα ησυχάζουν για λίγο πάνω απ’ τον Κορινθιακό, κι επιτέλους καταφέρνει να 

ηρεμήσει. Χαζεύει έξω απ’ το παράθυρο τα βουνά, τις πόλεις και τα χωριά της Κορινθίας 

και της Αχαΐας, που όλο και ξεμακραίνουν. Πάνω απ’ το στενό του Ρίου, παρατηρεί μ’ 

ενδιαφέρον τις δυό μεγάλες κουκίδες μέσ’ το νερό, που ‘ναι τα τεράστια θεμέλια για τους 

πυλώνες της καινούργιας, μεγάλης γέφυρας.  

Κουνάει σκεφτικός το κεφάλι του. Μπλέξαμε πάλι. Θα πρέπει τώρα να περιμένω 

έναν ολόκληρο χρόνο άπρακτος, μέχρι να γυρίσει ο Στέφανος απ’ το Αφγανιστάν; 

Αδιέξοδο και πάλι. Μήπως θα πρέπει επιτέλους να βάλω ένα ντετέκτιβ για ν’ ανακαλύψω 

που κρύβονται η Τίνα κι η Μαρίνα; Μήπως πρέπει να γράψω ένα γράμμα στο Στέφανο και 

να του εξηγήσω μ’ ειλικρίνεια κι επιμονή το τι ψάχνω, και γιατί; Δεν μπορώ ν’ αποφασίσω 

ακόμα ποιά θα ‘ναι η σωστή επόμενη κίνηση, όσο παραμένει άλυτο το μυστήριο της 

πρώτης κόρης του Στέφανου και της Μαρίνας. Αυτή η κόρη, για την οποία ακόμα κι ο 
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κύριος Παύλος παρέμεινε σιωπηλός σα Σφίγγα. Πως θα ‘ταν ποτέ δυνατό να μπλέκεται με 

τη δικιά μου κόρη; Η μόνη καθαρή περίπτωση θα ‘ταν η κόρη αυτή να ‘ναι του Στέφανου, 

και γι αυτό αναγκάστηκε να παντρευτεί τη Μαρίνα χωρίς να το θέλει. Τότε όμως, ποιά 

είναι η δικιά μου κόρη; Και γιατί εξακολουθεί να κρύβεται με τέτοιο τρόπο; Τι το απίθανο 

κρύβει αυτή η ιστορία; Εάν γράψω ένα ειλικρινές γράμμα στο Στέφανο, μήπως αυτή η 

διαλυμένη οικογένεια ανησυχήσει, όταν θα καταλάβουν πως βρίσκομαι στα ίχνη τους, και 

φροντίσουν να κρυφτούν ακόμα περισσότερο; Σε πρώτη φάση, καλύτερα μάλλον να μη 

γράψω κανένα γράμμα. Θα ψάξω να βρώ και την Τίνα και τη Μαρίνα, και θα εμφανιστώ 

ξαφνικά μπροστά τους ποντάροντας στον αιφνιδιασμό, όπως έκανα με την Σοφία. 

Κι εφόσον προς το παρόν δεν είναι εύκολο ν’ ανακαλύψει τη Μαρίνα, αποφάσισε να 

επικεντρωθεί στη Τίνα, για την οποία πετάει τώρα προς τη Νέα Υόρκη. Επί μήνες έψαχνε 

να βρεί μια καλή αφορμή για να πεταχτεί ως την άλλη μεριά του Ατλαντικού και να 

συνεχίσει την αναζήτησή του. Βρήκε μια χρυσή ευκαιρία όταν έμαθε πως οργανωνόταν 

ένα μεγάλο ναυτιλιακό συνέδριο στο Στάμφορντ του Κοννέκτικατ, στα μέσα Μάρτη. 

Πρότεινε στο Τζών να του επιτρέψει να πάει να κάνει μια ομιλία στο συνέδριο, για να 

προβάλει την Αρναμάρ. 

Ο Τζών άρπαξε την ευκαιρία απ’ τα μαλλιά. Τα κανόνισε με τους γνωστούς του έτσι 

ώστε στο συνέδριο να προσκληθούν και να μιλήσουν όχι μόνον ο Πέτρος, αλλά κι ο ίδιος 

ο καπτα Λουκάς, ο οποίος θεωρείται μια σεβάσμια προσωπικότητα στον παγκόσμιο 

ναυτιλιακό χώρο. Για να κάνει η Αρναμάρ ένα πετυχημένο ντεμπούτο στο χρηματιστήριο, 

χρειάζεται τη μεγαλύτερη δυνατή προβολή, κι οι διπλές ομιλίες σ’ αυτό το σημαντικό 

συνέδριο είναι ό,τι πρέπει για την περίσταση. 

Κι έτσι, ο Πέτρος βρέθηκε στο μεγάλο αεροπλάνο που ‘χει βάλει ρότα για την 

Αμερική, δήθεν για να παραστεί στο συνέδριο, αλλά κυρίως για ν’ ακολουθήσει τα ίχνη 

της Τίνας. Κι αγωνιά με το πιθανό ενδεχόμενο να μάθει πως ούτε κι η Τίνα είχε γεννήσει 

κόρη εκείνη την εποχή. Και τότε τι εξήγηση να δώσει σ’ όλο αυτό το τεράστιο μυστήριο 

που τον κατατρώει εδώ κι ενάμιση χρόνο; 

Οι αεροσυνοδοί αρχίζουν να μοιράζουν το μεσημεριανό φαγητό μαζί με μπόλικο 

αλκοόλ. Στο βίντεο παίζει το “Γάμος αλά Ελληνικά”. Ζαλισμένος και καλοφαγομένος, 

απολαμβάνει τη λεπτή σάτιρά της με τους Έλληνες μετανάστες ν’ αντιπαραβάλονται με 

τον Αμερικάνικο τρόπο ζωής. Είναι μια έξοχη μελέτη πάνω στη νοοτροπία των 

μεταναστών, που προσπαθούν να προσαρμοστούν στην κυρίαρχη νοοτροπία της χώρας 

που ζούν, θέλοντας όμως να διατηρήσουν την εθνική ιδιαιτερότητά τους. 

Στο μεταξύ, πετούν ήδη πάνω απ’ τη Βόρεια Ιταλία και ξαναπέφτουν σε γερές 

αναταράξεις που του χαλάνε την απόλαυση. Είναι εκείνη η σκηνή της ταινίας, όπου οι 

Έλληνες συγγενείς της νύφης ξεγελούν τον Αμερικάνο γαμπρό και τους γονείς του, και 

τους δίνουν να δοκιμάσουν για πρώτη φορά σκέτο, ανέρωτο ούζο, λέγοντάς τους πως 

είναι αθώο σα νερό. Οι Αμερικάνοι πίνουν το ούζο με βαθειές γουλιές, κατακαίγονται και 
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ζαλίζονται, και τα βλέπουν όλα να γυρίζουν και να χάνονται. Τα πλάνα στην ταινία 

θολώνουν και παραπαίουν πέρα – δώθε, παριστάνοντας το μεθύσι των ηθοποιών, και 

παρομοίως πιωμένος κι ο Πέτρος χάνεται κι αυτός, καθώς τ’ αεροπλάνο ταρακουνιέται 

άσχημα κι όλα τραμπαλίζονται και στριφογυρίζουν θολωμένα γύρω του. Χαχα, τι απίθανη 

σύμπτωση, χαζογελάει μόνος του ψιλομεθυσμένος. 

Πλησιάζοντας στον Καναδά, διακρίνει τον παγωμένο Βόρειο Ατλαντικό που ‘ναι 

ρυτιδιασμένος απ’ τις ρωγμές στους πάγους. Σε λίγο, φτάνουν πάνω απ’ τη 

Νιουφάουντλαντ. Από κάτω είναι ένας πραγματικά παγωμένος κόσμος, ένα κάτασπρο, 

χιονισμένο τοπίο, όπου παγωμένα ποτάμια σμίγουν με την παγωμένη θάλασσα. Το 

βασίλειο του άσπρου. Εντυπωσιακό θέαμα. 

Απ’ το JFK, το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης, παίρνει ένα κίτρινο ταξί για 

το Μανχάτταν. Πλησιάζοντας το φημισμένο νησί απ’ τη μεριά του Κουήνς, την ώρα του 

δειλινού, χαζεύει το εντυπωσιακό δάσος των ουρανοξυστών που σκίζουν τον ουρανό, ενώ 

πίσω τους δύει ο ήλιος. Μείον δύο ουρανοξύστες δηλαδή, που η απουσία τους απ’ το 

παλιό, γνώριμο ουρανόγραμμα της πόλης του φέρνει ρίγος κι ανησυχία... 

Το ταξί τον αφήνει στο Γκράντ Σέντραλ, στον κεντρικό σταθμό των τραίνων. Μια 

τεράστια σημαία κρέμεται ακίνητη απ’ την οροφή της αίθουσας αναμονής, θυμίζοντας σ’ 

όλους τους ταξιδιώτες και τους περαστικούς πως ο πόλεμος συνεχίζεται, καθώς το έθνος 

ετοιμάζεται να επιτεθεί στην καρδιά της Μέσης Ανατολής. Παίρνει το τραίνο των 7 για το 

Κίνγκστον. Μέσ’ την παγωμένη νύχτα, το τραίνο ανεβαίνει αργά, δίπλα στις όχθες του 

ποταμού Χούντσον, ο οποίος από ένα σημείο και πάνω είναι παγωμένος. Φτάνοντας κατά 

τις εννιάμιση το βράδυ στο Κίνγκστον, το οποίο είναι θαμμένο κάτω απ’ τα χιόνια, ο 

Πέτρος, εξαντλημένος απ’ το μακρύ ταξίδι, καταλύει στο πρώτο ξενοδοχείο που βρίσκει 

δίπλα στο σταθμό και πέφτει ψόφιος για ύπνο. 

**** (επόμενη μέρα) **** 

Το πρωϊνό της επομένης, Παρασκευής 14 του Μάρτη, φρέσκος και ξεκούραστος 

ύστερα από έναν καλό ύπνο, ο Πέτρος καλεί ένα ταξί το οποίο παίρνει τον επαρχιακό 

δρόμο για το Νιου Πάλτζ, μέσα από πανέμορφα, κατάλευκα, χιονισμένα χωράφια και 

λόφους, κατεβαίνοντας απ’ την άλλη όχθη του Χούντσον. Η άνοιξη δεν έχει σκάσει μύτη 

ακόμα εδώ πάνω. 

Το Νιου Πάλτζ είναι μια μικρή κι άσημη κωμόπολη που φιλοξενεί μια τεράστια 

Πανεπιστημιούπολη. Ρωτάει που βρίσκεται το Γραφείο Αποφοίτων. Οι δυό μεσόκοπες, 

καλωσυνάτες κυρίες που πίνουν τον αχνιστό πρωϊνό καφέ τους, τον καλωσορίζουν όταν 

χτυπάει ευγενικά την πόρτα του γραφείου. «Καλημέρα σας. Πως μπορούμε να σας 

βοηθήσουμε;» 

«Καλημέρα. Ψάχνω να βρώ μια παλιά φοιτήτριά σας που σπούδαζε στη Σχολή 

Μαθηματικών στις αρχές της δεκαετίας του 80. Λεγόταν Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου κι 

ήρθε απ’ την Ελλάδα. Τότε έμενε σ’ αυτήν εδώ τη διεύθυνση...» 
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«Περιμένετε ένα λεπτό να κοιτάξω...» λέει η μια μεσόκοπη κυρία που πληκτρολογεί 

στο κομπιούτερ της τα στοιχεία της αναζήτησης. «Α, μάλιστα, η κυρία Παπαϊωάννου 

σπούδασε εδώ απ’ το 80 ως το 85, κι αποφοίτησε με Μάστερ.» 

«Γνωρίζετε που πήγε μετά;» ο Πέτρος συνεχίζει τις ερωτήσεις. 

«Συνέχισε για Διδακτορικό στο παράρτημά μας στο Μανχάτταν, και ταυτόχρονα 

εργαζόταν σ’ αυτήν εδώ την εταιρία... μια στιγμή να σας τυπώσω τη διεύθυνση... ορίστε 

“7η Λεωφόρος και Δυτική 33η Οδός”. Συνέχισε να εργάζεται στην εταιρία εκείνη και μετά 

την αποφοίτησή της. Μετά δεν γνωρίζουμε.» 

«Γνωρίζετε αν ήταν μόνη της ή εάν είχε παιδιά;» 

«Λυπάμαι, αυτά είναι προσωπικά δεδομένα και δεν μπορώ να σας απαντήσω.» 

«Υπάρχει εδώ στο Πανεπιστήμιο κάποιος που να την ήξερε τότε;» 

«Δεν γνωρίζω. Ο επιτηρητής της, με τον οποίο έκανε το Διδακτορικό της, ο 

καθηγητής Κοέν, δεν εργάζεται πια στο Πανεπιστήμιό μας, έφυγε για την Καλιφόρνια. Θα 

πρέπει να ρωτήσετε στο παράρτημά μας στο Μανχάτταν...» απαντάει πάντα χαμογελαστή 

η καλωσυνάτη κυρία. 

«Δεν πειράζει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ» ο Πέτρος τις αποχαιρετά χαμογελώντας. 

Πίνει ένα βιαστικό καφέ στην πολύβουη καφετέρια της Πανεπιστημιούπολης, και καλεί 

άλλο ένα ταξί για να τον πάει στον κοντινότερο σταθμό του τραίνου. Καθώς περιμένει 

στην επαρχιακή αποβάθρα, χαζεύει τη θαυμάσια θέα στο παγωμένο ποτάμι, το οποίο 

μετακινεί πάρα πολύ αργά ολόκληρους τους τεράστιους όγκους των πάγων προς τα κάτω, 

κάνοντας ένα φανταστικό θόρυβο σαν τρίξιμο, κράτς – κράτς. Τέτοιο θέαμα δεν έχει 

ξαναδεί. Η θερμοκρασία θα πρέπει να ‘ναι κάτω απ’ τους μείον δέκα βαθμούς. 

Νωρίς τ’ απογευματάκι βρίσκεται πίσω στη μεγάλη πόλη, κάτω απ’ τους τεράστιους 

ουρανοξύστες, στους δρόμους με τα κίτρινα ταξί και το πολύχρωμο πλήθος. Έχει μπροστά 

του ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο για να ξεκουραστεί και να ηρεμήσει. Καταλύει στο 

παλιό, γνωστό του ξενοδοχείο, το “Μεϋφλάουερ”, στο Δυτικό Σέντραλ Παρκ, με θέα στο 

τεράστιο πάρκο. Χώνεται στο Ίντερνετ για να επικοινωνήσει με τη Λέϊλα και να μοιραστεί 

τα νέα του. Η αναζήτησή του προχωράει απελπιστικά αργά, αλλά τουλάχιστον 

προχωράει... 

**** (το επόμενο Σαββατοκύριακο) **** 

Περνάει όλο το Σαββατοκύριακο στο δωμάτιό του στο ξενοδοχείο, ετοιμάζοντας την 

παρουσίαση που θα κάνει στο συνέδριο και δουλεύοντας για διάφορες υποθέσεις της 

Αρναμάρ. Κάνει μόνο μικρά διαλείμματα για βόλτες στ’ αγαπημένο του Σέντραλ Πάρκ, για 

να ξεσκάσει και να πάρει φρέσκο αέρα. 

Την Κυριακή το μεσημεράκι, ξεκινάει για το προσκύνημα που ‘χει προγραμματίσει 

από καιρό. Με τον υπόγειο κατεβαίνει στο Ντάουν Τάουν για να πάει σ’ εκείνο το Σημείο. 

Εκείνο το τόσο γνώριμο μέρος, από παλιότερες επισκέψεις του στην πόλη, που τώρα είναι 

περιφραγμένο απ’ τα ψηλά κάγκελα του εργοταξίου κι είναι άδειο, έρημο. Οι επιβλητικοί 
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όγκοι των πύργων λείπουν, κι ο ουρανός λάμπει καταγάλανος, τονίζοντας την απουσία 

τους. Πλησιάζοντας, νιώθει δέος και τον περιλούζει κρύος ιδρώτας. Φτάνει στο σημείο 

όπου σκοτώθηκαν με τέτοιο φαντασμαγορικό τρόπο δυόμιση χιλιάδες άνθρωποι και 

ξεκίνησε ο νέος μεγάλος πόλεμος. Θυμάται τις απίστευτες σκηνές στην τηλεόραση, την 

τρέλλα και την παραζάλη, τη διήγηση του Ρίτσαρντ... Θυμάται το Ρότζερ και το Σών, και 

την αγωνία που θα πέρασαν εκεί, στο εστιατόριο του τελευταίου ορόφου, σ’ αυτό το 

εστιατόριο που κι ο ίδιος είχε ανέβει αρκετές φορές στα περασμένα χρόνια, όταν 

επισκεπτόταν τα γραφεία της Νοβιασόφτ στους πύργους που δεν υπάρχουν πια, και τώρα 

έχει μείνει μόνο αυτό το τεράστιο κενό που το καλύπτει ο ατέλειωτος ουρανός. 

Τρέμει απ’ την ταραχή του. Όσο κι αν είχε προετοιμαστεί ψυχολογικά τόσους μήνες 

γι αυτή τη στιγμή, τώρα που ‘φτασε ως εδώ και βλέπει με τα ίδια του τα μάτια το χώρο, 

δεν μπορεί να συγκρατηθεί. Τρέμει. Η ταραχή του είναι ακόμα μεγαλύτερη τώρα, στις 

παραμονές της καινούργιας επίθεσης στο Ιράκ. Το Σημείο Μηδέν είναι έρημο. Αργά την 

Κυριακή το μεσημέρι, δεν δουλεύουν ούτε τα συνεργεία στο εργοτάξιο, ούτε τα γραφεία 

τριγύρω, και σχεδόν δεν υπάρχει ψυχή στους δρόμους. Αν αυτό το Σημείο δεν ήταν τόσο 

ξεχωριστό, θα ‘λεγε κανείς πως βρίσκεται σε μιαν ακόμα εγκαταλειμένη πλατεία, σε 

κάποιο γκέτο του Μπρονξ. 

Η Αμερική μοιάζει σήμερα σχεδόν ν’ αγνοεί και να σνομπάρει αυτό το Κενό, απ’ το 

οποίο και για το οποίο μπαίνει όπου να ‘ναι σ’ άλλη μια τεράστια περιπέτεια με παγκόσμιες 

διαστάσεις. Όμως, ο Πέτρος γνωρίζει καλά πως η Αμερική δε σνομπάρει. Αυτό το Σημείο 

είναι βαθιά χαραγμένο στην Αμερικάνικη ψυχοσύνθεση, τουλάχιστον γι αυτή τη γενιά. Ο 

Πέτρος το βλέπει καθαρά στα πρόσωπα όλων των συνεπιβατών του στο μετρό και των 

περαστικών στους δρόμους της Νέας Υόρκης. Με τη φαινομενική αδιαφορία της, η 

Αμερική προσπαθεί ν’ αποδείξει στον κόσμο και στον Πέτρο πως είναι πολύ πιο δυνατή 

απ’ την Κενότητα αυτού του Χώρου, και προσπαθεί να κρύψει τους φόβους της, 

επιδεικνύοντας τη δύναμή της να τους ξεπερνάει. 

Πλησιάζει την περίφραξη και κοιτάει με δέος μέσα απ’ τα κάγκελα. Απ’ το ύψος του 

δρόμου δεν φαίνεται τίποτα. Μόνον ένας τεράστιος, επίπεδος, κενός χώρος. Καθώς ήδη 

χτίζουν νέους σταθμούς για τον υπόγειο, η τρύπα κλείνει σιγά – σιγά. Μερικοί 

ουρανοξύστες τριγύρω είναι ακόμα τραυματισμένοι απ’ την πτώση των πύργων, κι οι 

πληγές τους χάσκουν. Κι αυτό είναι το Σημείο Μηδέν σήμερα. Ο Πέτρος πιάνεται απ’ τα 

κάγκελα και κλείνει για λίγες στιγμές τα μάτια, αποδίδοντας σιωπηρά φόρο τιμής στο 

Ρότζερ, στο Σων, και σ’ όλους όσους σκοτώθηκαν εκείνη τη μέρα, σ’ αυτό που τότε δεν 

ήταν κενό, αλλά ήταν ένα εφιαλτικό σκηνικό θανάτου. Φεύγει βιαστικά, για να επιστρέψει 

συγκλονισμένος στο ξενοδοχείο του. 

Χώνεται στο Ίντερνετ με την επείγουσα ανάγκη να επικοινωνήσει με τη Λέϊλα και να 

της μεταφέρει την εμπειρία που τον συγκλόνισε. Όμως, γι άλλη μια φορά, την πετυχαίνει 

εκτός φάσης. Αργά το βραδάκι ώρα Λονδίνου, η Λέϊλα είναι ντυμένη, χτενισμένη κι 
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έτοιμη να φύγει απ’ το διαμέρισμά τους, για να συμμετάσχει σ’ άλλη μια αντιπολεμική 

μάζωξη ενάντια στη συμμετοχή της Βρεταννίας στην επικείμενη επίθεση. Καθώς βιάζεται 

να κλείσει τη σύνδεση απ’ τη μεριά της και να φύγει, επειδή έχει αργήσει, αδυνατεί να 

κατανοήσει την κατάσταση σοκ και μελαγχολίας που βρίσκεται ο Πέτρος και θέλει να 

μοιραστεί μαζί της. Σαν βιαστική απάντηση σ’ όσα της περιγράφει, του πετάει στα μούτρα 

κάποια αντιπολεμικά τσιτάτα. 

Ο Πέτρος στεναχωριέται, αλλά την αφήνει να κλείσει και να φύγει, χωρίς να δώσει 

συνέχεια σε κάτι που θα μπορούσε να εξελιχτεί σ’ άλλη μια παρεξήγηση και σε καβγά. 

Αρκετούς άλλους μπελάδες έχουμε να μας κατατρέχουν, ας το πάρει το ποτάμι... 

σκέφτεται συνετά. Κατεβαίνει στο μπάρ του ξενοδοχείου και πνίγει μοναχικά τη 

μελαγχολία του με δυό απανωτά διπλά ουΐσκυ, στη μνήμη του Ρότζερ και του Σών... 

**** (την επόμενη μέρα) **** 

Τη Δευτέρα 17 του Μάρτη, το πρωΐ ο Πέτρος κάνει τσεκ-άουτ απ’ το “Μεϋφλάουερ” 

και παίρνει τον υπόγειο για την 7η Λεωφόρο. Στο ύψος της Δυτικής 33ης Οδού βρίσκει το 

κτίριο που στεγάζει την Ντιστρίμπιουτεντ Απλικέϊσονς Ινκ, την εταιρία που δούλευε η Τίνα 

όσο έκανε το Διδακτορικό της. Το κτίριο είναι ένας παλιός, προπολεμικός ουρανοξύστης 

με σαράντα πέντε ορόφους. Ο Πέτρος έχει ήδη μελετήσει στο Ίντερνετ την ιστοσελίδα της 

εταιρίας κι έχει μάθει για τις δραστηριότητές της στην κατασκευή εξειδικευμένων 

προγραμμάτων για ανάλυση μαθηματικών μοντέλων. Στον παλιό ουρανοξύστη στεγάζεται 

το κεντρικό ερευνητικό κέντρο της που απασχολεί περίπου διακόσιους υπαλλήλους κι 

ερευνητές. Ο Πέτρος έψαξε και τα βιογραφικά των σημαντικότερων στελεχών της. Δε 

βρήκε πουθενά ν’ αναφέρεται τ’ όνομα της Τίνας. 

Ανεβαίνει στη ρεσεψιόν, στον εικοστό τρίτο όροφο, και φυσικά και πάλι τον 

παραπέμπουν στο τμήμα προσωπικού. Εκεί του επιβεβαιώνουν πως πράγματι η Τίνα 

εργάστηκε στην εταιρία για έξι χρόνια, απ’ το 85 ως το 91, σαν ερευνήτρια και 

προγραμματίστρια. 

«Γνωρίζετε που πήγε μετά;» ρωτάει. 

«Απεχώρησε απ’ την εταιρία μας τον Μάϊο του 91, αλλά δεν μας ενημέρωσε που 

πήγε μετά.» 

«Υπάρχει ακόμα εδώ κάποιος υπάλληλος που τυχόν να τη γνώριζε τότε;» 

Τον συστήνουν στην κυρία Μάγκυ Τόμσον, η οποία είναι η προϊστάμενη στο Τμήμα 

Ανάπτυξης. Αν κι είναι εξαιρετικά πολυάσχολη, συμφωνεί να δεχτεί τον Πέτρο στο 

γραφείο της για δέκα λεπτά, έστω και χωρίς ραντεβού. 

«Τι ακριβώς θέλετε να μάθετε;» τον ρωτάει βιαστική. 

«Είμαι ένας παλιός, καλός φίλος της Τίνας της Παπαϊωάννου. Με τα χρόνια 

χαθήκαμε και ψάχνω να την ξαναβρώ» απαντάει ο Πέτρος. 

«Πως μάθατε ότι δούλευε εδώ;» η Μάγκυ ρωτάει παραξενεμένη. 

«Μου το ‘παν απ’ το Γραφείο Αποφοίτων στο Πανεπιστήμιο.» 
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«Κι ήρθατε ως τη Νέα Υόρκη μόνο και μόνο γι αυτό;» 

«Όχι βέβαια. Ήρθα για ένα συνέδριο που γίνεται στο Στάμφορντ. Και με την 

ευκαιρία, είπα να ψάξω μήπως μπορέσω να βρώ τα ίχνη της...» ο Πέτρος προσπαθεί να 

καθησυχάσει τη Μάγκυ. 

«Μάλιστα. Λοιπόν, με τη Τίνα είμασταν συνάδελφοι και φίλες τα έξι χρόνια που 

δούλεψε κοντά μας. Τότε ήμουν κι εγώ απλή ερευνήτρια, όπως κι η Τίνα. Ήταν πολύ 

καλή ερευνήτρια. Έκανε δέκα δημοσιεύσεις και πήρε δυό πατέντες όταν δούλευε εδώ, και 

ταυτόχρονα έκανε και το διδακτορικό της.» 

«Γνωρίζετε που πήγε μετά;» ο Πέτρος επιμένει. 

«Επέστρεψε στην Ελλάδα. Προσλήφθηκε στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας.» 

«Έχετε ακόμα επαφή μαζί της.» 

«Πότε – πότε ανταλλάσουμε κανένα, email και βρισκόμαστε καμμιά φορά σε 

συνέδρια από δώ κι από κεί...» 

«Έχετε τη διεύθυνσή της;» ο Πέτρος ρωτάει μ’ αγωνία. 

«Νομίζω πως ναί, μισό λεπτό να κοιτάξω... Ναί την έχω, μια στιγμή να σας την 

τυπώσω... Ορίστε, νάτη.» 

Ο Πέτρος παίρνει μ’ αγωνία το χαρτί. Είναι η διεύθυνση του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου της Αθήνας. Το χαρτί την αναφέρει σαν Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. 

«Ξέρετε αν είναι παντρεμένη, αν έχει παιδιά;» ο Πέτρος θέτει την πιο κρίσιμη 

ερώτηση. 

«Παντρεύτηκε, και νομίζω πως χώρισε, αλλά δεν έκανε παιδιά.» 

Πανάθεμα! ο Πέτρος παθαίνει άλλο ένα σοκ. Η Τίνα δεν έκανε παιδιά! Και τώρα τι; 

«Σίγουρα; Δεν είχε παιδιά όταν δούλευε εδώ;» επιμένει μ’ έκπληξη κι απογοήτευση. 

«Όχι βέβαια! Ήταν εργένισσα. Κάναμε καλή παρέα τότε, ήμουν κι εγώ ανύπαντρη 

ακόμα... Πως σας ήρθε αυτή η ερώτηση;» 

«Κάποιος κοινός γνωστός μου ‘χε πεί πως ίσως να ‘χε κάνει ένα παιδί, όταν ήταν στη 

Νέα Υόρκη. Προφανώς, θα ‘κανε λάθος... Πάντως, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις 

πληροφορίες. Θα πάω να τη συναντήσω στην Αθήνα» προσπαθεί να ξεφύγει. 

«Να της πείτε τα θερμά χαιρετίσματά μου.» 

«Πολύ ευχαρίστως...» ο Πέτρος φεύγει, τρομερά απογοητευμένος. 

Τζίφος... τσαντίζεται γι άλλη μια φορά ο Πέτρος, καθώς παίρνει κατασκασμένος το 

γρήγορο ασανσέρ που τον κατεβάζει στο ισόγειο. Βγαίνει στην πολυκοσμία της Έβδομης 

Λεωφόρου και κοντοστέκεται στην άκρη του πεζοδρομίου για να συμμαζέψει τις σκέψεις 

του. Πάει κι η Τίνα... Δεν έκανε ποτέ παιδιά. Μένει λοιπόν μονάχα η Μαρίνα, κι εκείνο το 

παράδοξο μυστήριο με την πρώτη κόρη της. Το οποίο να δούμε πως στ’ ανάθεμα θα 

καταφέρω να το ξεδιαλύνω... σκέφτεται χολωμένος με την κακή τύχη του. Να δείς, που 

γι αυτό παραμένει εξαφανισμένη η μικρή. Κάποιος μου την κρύβει. Ή ο Στέφανος, ή η 
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Μαρίνα, μου παίξανε κάποιο χοντρό παιχνίδι και τώρα κρύβονται. Αλλά που θα πάει; Θα 

τους ξετρυπώσω όλους και θα μάθω τι συμβαίνει πραγματικά! 

Για να ηρεμήσει απ’ τη στεναχώρια του, αποφασίζει να βολτάρει με τα πόδια τα δέκα 

τετράγωνα που τον χωρίζουν απ’ το Γκράντ Σέντραλ. Περπατά αργά, μέσ’ τη Νεοϋρκέζικη 

πολυκοσμία, προσπαθώντας να χαλαρώσει. Ενάμιση ολόκληρο χρόνο δεν έχει καταφέρει 

τίποτα, έχει κάνει μόνο μια τρύπα στο νερό! Τουλάχιστον, τώρα ξέρει με βεβαιότητα τη 

μητέρα της κόρης του. Είναι η Μαρίνα. Ανοίγει το πορτοφόλι του και ξαναμελετάει τη 

μισιακή φωτογραφία. Μάλλον θα την τράβηξε στη Μυτιλήνη, ή στη Σκύρο. Προσπαθεί να 

θυμηθεί αν εκείνο το χέρι του θυμίζει το χέρι της Μαρίνας. Αδυνατεί να θυμηθεί. Όμως δε 

γίνεται, αυτή θα ‘ταν, οι άλλες αποκλείστηκαν. Μένει μόνο να την ανακαλύψει επιτέλους! 

Καθώς πλησιάζει περπατώντας στην Πέμπτη Λεωφόρο, βλέπει κόσμο να μαζεύεται 

στα πεζοδρόμια, ενώ στους παράδρομους συγκεντρώνονται μπάντες με μαζορέττες 

ντυμένες με πρασινόασπρες στολές. Πλησιάζει από περιέργεια. Σήμερα είναι η γιορτή του 

Αγίου Πατρικίου, του προστάτη των Ιρλανδών. Η Νέα Υόρκη γιορτάζει τις Ιρλανδικές 

ρίζες της με την καθιερωμένη παρέλαση. Καθώς έχει άπλετο χρόνο στη διάθεσή του ως τ’ 

απόγευμα που αρχίζει το συνέδριο, αποφασίζει να στηθεί σε μιαν άκρη στο πεζοδρόμιο και 

να χαζέψει την παρέλαση, μαζί με τα πλήθη των Νεοϋορκέζων και των τουριστών. 

Στην κεφαλή, παρελαύνουν έφιπποι αξιωματικοί με σημαίες, κι ακολουθούν οι 

επίσημοι μ’ επικεφαλής τον Τζώρτζ Πατάκη, τον κυβερνήτη της Πολιτείας, ζωσμένο απ’ 

τους βλοσυρούς σωματοφύλακές του με τα μαύρα κοστούμια. Έπονται λόχοι με 

στρατιώτες. Θα πρέπει να ‘ναι Εθνοφρουροί, ή πεζικάριοι. Παρελαύνουν σε χαλαρές 

γραμμές και μ’ ελαφρά ασυντόνιστο βήμα, σα να κάνουν περίπατο ή πορεία. Όμως είναι 

ντυμένοι με πλήρη πολεμική εξάρτηση, και με τα οπλοπολυβόλα τους κρεμασμένα στον 

ώμο. Ο Πέτρος νιώθει ταραχή βλέποντάς τους, γνωρίζοντας πως αυτοί οι ίδιοι φαντάροι 

που περνούν τώρα μπροστά του, αυτοί αυτοπροσώπως, σε λίγες βδομάδες θα μάχονται 

στο Ιράκ. Πρώτη φορά βλέπει να παρελαύνουν μπροστά του ζωντανοί, αυθεντικοί 

φαντάροι, που φεύγουν για το μέτωπο για να πάνε να πολεμήσουν αληθινά. Μέχρι τώρα 

έχει δεί τέτοιες σκηνές μόνο σε ταινίες, ή σε ντοκυμανταίρ. Νιώθει ένα σύγκρυο... 

Το πλήθος γύρω του παρακολουθεί αδιάφορο τους στρατιώτες να παρελαύνουν. 

Τους υποδέχεται μ’ ένα χαλαρό χειροκρότημα, χωρίς επιφωνήματα ή άλλες θερμές 

εκδηλώσεις. Ακολουθούν μπάντες με σκωτσέζικες, ή μάλλον ιρλανδικές, καρώ φούστες 

και μαζορέττες, κι από πίσω έρχονται πυκνά σώματα Αστυνομικών και μερικές διμοιρίες 

Ναυτών, που εισπράττουν χαλαρά χειροκροτήματα, καθώς η αγωνία του πλήθους 

μεγαλώνει. Όλοι περιμένουν να δούν και να επευφημίσουν τους μεγάλους ήρωες της 

πόλης. Και πράγματι, απ’ το βάθος της Λεωφόρου, κρατώντας τις σημαίες τους και 

λάβαρα που γράφουν «Ποτέ δεν θα ξεχάσουμε!», εμφανίζονται οι Πυροσβέστες, το σώμα 

που ‘χασε τριακόσιους άνδρες στην καταστροφή των Διδύμων Πύργων. Κάθε 

Πυροσβέστης κρατάει ψηλά από μιαν αστερόεσσα. Οι θεατές απ’ τα πεζοδρόμια ξεσπούν 



Πάνος Νομικός  Μοιραία Μάτια Τόμος Ι: Το μυστήριο και το ταξίδι 313 

σ’ ουρανομήκεις ζητωκραυγές και χειροκροτήματα. «Μπράβο! μπράβο!» ακούγονται 

φωνές από παντού. Η πόλη συγχαίρει και τιμά τους ήρωές της, τονώνουν κι αυτοί το 

ηθικό τους για το νέο πόλεμο που ξεκινάει. 

Η παρέλαση τελειώνει κι ο Πέτρος, μ’ ανάμεικτα συναισθήματα, συνεχίζει το 

περπάτημά του ως το Γκράντ Σέντραλ, και παίρνει το τραίνο για το Στάμφορντ. 

Χαζεύοντας έξω απ’ το παράθυρό του, προσπαθεί να γαληνέψει τ’ ορμητικό ρεύμα των 

αντιφατικών συναισθημάτων που στροβιλίζονται μέσα του, τ’ απογοητευτικά νέα για την 

Τίνα, τ’ ανησυχητικά νέα για τον επικείμενο πόλεμο... Βγάζει το κινητό του και στέλνει 

ένα μήνυμα στη Λέϊλα «Ατυχία! Η Τίνα δεν έκανε ποτέ παιδιά. Μου το ‘πε με βεβαιότητα 

μια παλιά φίλη της εδώ στη ΝΥ. Επομένως, μόνον η Μαρίνα μένει.» Λίγα λεπτά αργότερα 

βουΐζει η απάντηση της Λέϊλα, καθώς το τραίνο περνάει απ’ το Χάρλεμ. «Μην ανησυχείς 

αγάπη μου. Στο τέλος θα τη βρείς την άκρη. Έχε υπομονή. Θα ‘μαι πάντα στο πλευρό σου 

και πάντα θα σ’ αγαπώ. Ας μιλήσουμε στο chat αργότερα, όποτε μπορείς.» «ΟΚ, πηγαίνω 

στο Στάμφορντ. Θα συνδεθώ μαζί σου όταν φτάσω στο ξενοδοχείο. Σ’ αγαπώ κι εγώ 

πάντα!» ο Πέτρος προσπαθεί να καθησυχάσει τις αγωνίες της αγαπημένης του, μέσα στη 

δική του αναταραχή. 

Στο βαγόνι, το μάτι του πέφτει σε μια απ’ τις δημοφιλείς λαϊκές εφημερίδες που 

διαβάζει ο επιβάτης στο απέναντι κάθισμα. Η εφημερίδα έχει στην κεντρική γελοιογραφία 

της τον Μπούς, ντυμένο σαν τον Άγιο Πατρίκιο, με φωτοστέφανο στο κεφάλι, να ρίχνει 

κεραυνούς και πυραύλους από ένα πολεμικό αεροπλάνο στο Ιράκ, ενώ κάτω στη γη τα 

φίδια φεύγουν τρομοκρατημένα. Το μπροστινό φίδι έχει το κεφάλι του Σαντάμ, και τα 

υπόλοιπα φίδια έχουν τη μορφή των αξιωματούχων του. Σύμφωνα με το μύθο, ο Άγιος 

Πατρίκιος έκανε ένα θαύμα αυτή τη μέρα κι έδιωξε τα φίδια απ’ την Ιρλανδία. Σύμφωνα 

με τη γελοιογραφία, ο Μπούς/Άγιος Πατρίκιος με τον ίδιο τρόπο θα διώξει το φίδι το 

Σαντάμ και τους Μπααθιστές αξιωματούχους του απ’ το Ιράκ. Ο Πέτρος, που ‘ναι 

μαθημένος στον Ευρωπαϊκό αντιαμερικανισμό και στις γελοιογραφίες που παριστάνουν 

τον Μπούς σαν τον κακό καουμπόϋ, παραξενεύεται και νιώθει άβολα βλέποντας αυτή την 

εξώφθαλμα μιλιταριστική γελοιογραφία, που εκθειάζει με τόσο ωμό τρόπο την επικείμενη 

επίθεση. 

Κυκλοφορώντας στην καρδιά της πόλης η οποία χτυπήθηκε πρώτη με την έναρξη 

του νέου Παγκόσμιου Πολέμου, και βλέποντας μπροστά του ολοζώντανα τα 

συναισθήματα και τις αντιδράσεις των πολιτών της, καθώς ετοιμάζονται ν’ ανταποδώσουν 

το χτύπημα εισβάλοντας στη Μέση Ανατολή, δεν ξέρει τι να συμπεράνει. Ρίχνει το βλέμμα 

του έξω απ’ το παράθυρο, καθώς το τραίνο ανεβαίνει την Ανατολική Ακτή, μέσα σ’ ένα 

υπέροχο τοπίο στα προάστια της Νέας Υόρκης, με τα ξύλινα σπιτάκια χαμένα μέσ’ τους 

όμορφους κήπους. Είναι η ίδια κλασσική εικόνα των προαστίων μιας μεγάλης πόλης σε 

μιαν ανεπτυγμένη χώρα. Τα ίδια σπίτια, χαμένα μέσ’ τους όμορφους κήπους τους, όπως 

και στις μεγαλουπόλεις της Αγγλίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και παντού. Αφού λοιπόν 
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έχουν περίπου τα ίδια σπίτια, τους ίδιους δρόμους με τα ίδια μπαλλώματα στην άσφαλτο, 

τα ίδια περίπου αυτοκίνητα κυκλοφορούν στους δρόμους μεταφέροντας τους ίδιους 

καλοταϊσμένους πολίτες που προσέχουν τη μόδα και το ντύσιμό τους, τότε τι στο διάολο 

είναι αυτό που κάνει την Αμερική υπερδύναμη και τους άλλους όλους υποδεέστερους; Η 

στρατιωτική ισχύς; Μα τότε, θεωρητικά, η Αμερική είναι σε μακροπρόθεσμο μειονέκτημα, 

καθώς οι Ευρωπαίοι δεν έχουν το βάρος των υπέρογκων στρατιωτικών δαπανών. Επειδή, 

στην εποχή μας, μακροπρόθεσμα ο στρατιωτικός ανταγωνισμός δεν παίζει ρόλο, μόνον ο 

οικονομικός. Με τον οικονομικό ανταγωνισμό ηττήθηκε και διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση, 

κι ας ήταν κραταιότατη στρατιωτικά μέχρι το τέλος. 

Χαζεύει έξω απ’ το παράθυρο του τραίνου αυτή τη μεγάλη χώρα, τις πρώτες ώρες 

του καινούργιου πολέμου, που θα κρατήσει ίσως μερικές δεκαετίες, ανακατεύοντας την 

οικονομία με τη στρατιωτική επιβουλή. Το γάντι έπεσε απ’ τον Σιράκ, με τη σθεναρή 

άρνησή του να υποστηρίξει τους Αμερικανούς στον ΟΗΕ. Αυτό ήταν ταυτόχρονα η αιτία κι 

η αφορμή του νέου πολέμου. Όχι αυτού ανάμεσα στην Αμερική και στο Ιράκ. Του 

πολιτικοοικονομικού πολέμου ανάμεσα στην Αμερική και στην Ευρώπη. Μέχρι να μπούν κι 

οι Κινέζοι στα σοβαρά στο παιχνίδι... 

Φτάνει στο Στάμφορντ, και καταλύει στο ξενοδοχείο όπου γίνεται το συνέδριο. 

Αμέσως μόλις τακτοποιείται στο δωμάτιό του, μπαίνει στο Μέσσεντζερ και παίρνει επαφή 

με τη Λέϊλα, λίγο προτού εκείνη πέσει για ύπνο, καθώς στο Λονδίνο είναι ήδη αργά τη 

νύχτα. Της εξηγεί όλες τις λεπτομέρειες της κουβέντας του με τη Μάγκυ. «Επομένως, η 

μόνη υποψήφια που απομένει είναι η Μαρίνα. Είναι απίστευτο, αλλά φοβάμαι πως αυτή 

μόνο μας έχει απομείνει...» 

«Αγάπη μου, κι αν η Μάγκυ σου ‘πε ψέμματα, ή αν δεν ήξερε όλη την αλήθεια τότε; 

Πότε έγιναν φίλες με την Τίνα εκεί, στην Αμερική;» τον ρωτάει η Λέϊλα. 

«Αχά, περίμενε ένα λεπτό! Η Μάγκυ γνώρισε την Τίνα όταν εκείνη έκανε το 

διδακτορικό της. Αυτό έγινε μερικά χρόνια μετά την πρώτη άφιξή της στην Αμερική» ο 

Πέτρος αναπηδάει απ’ την έκπληξή του κάνοντας αυτό το συνειρμό. 

«Βλέπεις; Μήπως λοιπόν το σενάριο του Ραμόν έχει κάποια υπόσταση; Μήπως η 

Τίνα εγκατέλειψε το μωρό μετά τη γέννα, ή την έδωσε για υιοθεσία, όσο ακόμα σπούδαζε 

στο προπτυχιακό της, ίσως λόγω οικογενειακών ή οικονομικών προβλημάτων;» επιμένει η 

Λέϊλα. 

«Μπορεί να ‘χεις ένα δίκηο. Στο γραφείο αποφοίτων στο Πανεπιστήμιο, αρνήθηκαν 

να μου απαντήσουν αυτή την ερώτηση. Αλλά ας το παραδεχτούμε, αυτή είναι μια πολύ 

μικρή πιθανότητα» ο Πέτρος συμπεραίνει όταν το καλοσκέφτεται. 

«Κι η Μαρίνα είναι παρομοίως μια πολύ μικρή πιθανότητα. Ίσως θα ‘πρεπε να ψάξεις 

περισσότερο...» 

«Ίσως να ‘χεις δίκηο. Σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπούλα! Καλή σου νύχτα.» 
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Αμέσως μόλις κλείνει τη σύνδεση με τη Λέϊλα, ο Πέτρος ψάχνει στο Google για 

υπηρεσίες ντετέκτιβ στην περιοχή της Νέας Υόρκης... Κατόπιν, κατεβαίνει στις μεγάλες 

αίθουσες δεξιώσεων του ξενοδοχείου, όπου το συνέδριο έχει ήδη αρχίσει από νωρίς τ’ 

απόγευμα. Παρακολουθεί δυό – τρείς παρουσιάσεις και γνωρίζεται με διάφορους 

παράγοντες της Αμερικάνικης και της παγκόσμιας ναυτιλίας. Εστιάζει ειδικά σε συνέδρους 

που κατοικούν γύρω απ’ τη Νέα Υόρκη και το Κοννέκτικατ, και τους ρωτάει, εμπιστευτικά, 

να του συστήσουν οποιοδήποτε αξιόπιστο γραφείο ντετέκτιβ τυγχάνει να γνωρίζουν. 

Αφού ρωτάει καμμιά δεκαριά συνέδρους, καταφέρνει να βρεί μια – δυό συστάσεις με 

τηλέφωνα για να καλέσει. 

Για το βράδυ είναι προγραμματισμένο το “δείπνο των ομιλητών”. Σ’ ένα απ’ τα 

μεγάλα στρογγυλά τραπέζια, με τα λευκά τραπεζομάντηλα και τις πετσέτες διπλωμένες 

όμορφα σε σχήμα πεταλούδας, κάθεται δίπλα στο μεγάλο αφεντικό, στον καπτα Λουκά, ο 

οποίος βρίσκει ευκαιρία να κουβεντιάσει τα σοβαρά θέματα στρατηγικής της Αρναμάρ.  

Ο καπτα Λουκάς θέλει ν’ ακούσει τις φρέσκιες ιδέες που φέρνει ένα νέο στέλεχος, 

σαν τον Πέτρο. Ο Πέτρος υποστηρίζει πως, μετά την επικείμενη είσοδό τους στο 

Χρηματιστήριο, η εταιρία πρέπει πλέον να μεγαλώσει, εξαγοράζοντας άλλες εταιρίες. 

Αναπτύσσει για ώρα τα επιχειρήματά του, πως οι εταιρίες πρέπει να μεγαλώνουν 

αδιάκοπα, αλλιώς κάποια στιγμή θα εξαγοραστούν από άλλες, μεγαλύτερες εταιρίες. Έτσι 

είναι ο κανόνας του παιχνιδιού στα χρηματιστήρια. Ο καπτα Λουκάς κουνάει σκεπτικός το 

κεφάλι του. Είναι επιχειρηματίας, πολύ πετυχημένος επιχειρηματίας, αλλά ο Πέτρος δεν 

ξέρει πόσο πολύ είναι ανοικτός σε τόσο νεωτερικές ιδέες. 

Γυρνούν στο ξενοδοχείο, και στις τηλεοράσεις δείχνουν την ομιλία του Μπούς, ο 

οποίος ανακοινώνει το τελεσίγραφο προς τον Σαντάμ. Θα περάσουν επομένως άλλες 

σαράντα οκτώ ώρες μέχρι την επίσημη έναρξη της επίθεσης. 

**** (επόμενη μέρα) **** 

Την Τρίτη 18 του Μάρτη, είναι προγραμματισμένες οι ομιλίες του Πέτρου και του 

καπτα Λουκά. Στην πρωϊνή συνεδρίαση είναι η ομιλία του καπτα Λουκά, ο οποίος είναι ο 

τιμώμενος ομιλητής στην. Η αίθουσα είναι κατάμεστη. Έχουν έρθει να τον 

παρακολουθήσουν όλοι οι σημαντικοί ναυτιλιακοί παράγοντες, καθώς και πολλοί 

δημοσιογράφοι. Ο Πέτρος φροντίζει να καθίσει στη μπροστινή σειρά.  

Ο καπτα Λουκάς ξεκινάει με την ανακοίνωση ότι προχθές υπογράφηκε η νέα 

παραγγελία της Αρναμάρ για δέκα ακόμα καινούργια τάνκερ στα Κορεάτικα ναυπηγεία. 

Στην αίθουσα γίνεται σούσουρο. Οι πάντες σχολιάζουν εντυπωσιασμένοι, κι ο Πέτρος 

χαμογελάει ευχαριστημένος. Μια τέτοια σημαντική ανακοίνωση είναι η καλύτερη δυνατή 

διαφήμιση για την εταιρία. Μπράβο, ο Τζών κι οι μαρκετίστες σύμβουλοί του κάνουν πολύ 

καλή δουλειά, σκέφτεται. Ο καπτα Λουκάς συνεχίζει την ομιλία του. Ξεκινάει απ’ τις δικές 

του θαλασσοδαρμένες εμπειρίες σαν καπετάνιος στα πλοία του παλιού καιρού, για να 
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συνεχίσει στις σημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εταιρίες και τα πληρώματα, 

στον καιρό των διαρκών ελέγχων και των νέων αυστηρών, αντιτρομοκρατικών μέτρων. 

Το κεντρικό θέμα ολόκληρου του συνεδρίου είναι ο νέος, παγκόσμιος ναυτιλιακός 

αντιτρομοκρατικός κώδικας, που θα τεθεί σ’ εφαρμογή τον Ιούλιο, κι όλοι 

αναρρωτιούνται πως θα καταφέρουν να προετοιμαστούν έγκαιρα. Ο καπτα Λουκάς 

μεταφέρει με γλαφυρό τρόπο την αγωνία των πληρωμάτων, που ‘χουν τριπλάσια 

καθήκοντα απ’ ότι στο παρελθόν. Κι επιπλέον, πρέπει τώρα να συνηθίσουν να κάνουν κι 

αντιτρομοκρατικά γυμνάσια, κι είναι υποχρεωμένοι να μένουν στο πλοίο όταν πιάνει σε 

λιμάνι, καθώς οι αρχές ασφαλείας δεν τους τους επιτρέπουν να βγούν στη στεριά. Έχουν 

καταντήσει να περνούν έξι ολόκληρους μήνες μέσ’ τις λαμαρίνες, σαν φυλακισμένοι. Το 

τέλος της ομιλίας του το κλείνει ένα παρατεταμένο χειροκρότημα. 

Αντίθετα, στη λιτή και περιεκτική ομιλία του Πέτρου στη μεσημεριανή συνεδρία, που 

αφορά την Πληροφορική, οι ακροατές είναι ελάχιστοι, καθώς όλοι έχουν χάσει πια το 

ενδιαφέρον τους για τα ιντερνετικά σχήματα και τις μεγαλόσχημες ιδέες. Μόνον ο καπτα 

Λουκάς κάθεται, από ευγένεια, να παρακολουθήσει την ομιλία του υπαλλήλου του. 

**** (επόμενη μέρα) **** 

Την Τετάρτη 19 Μάρτη όλες οι ναυτιλιακές εφημερίδες έχουν πρωτοσέλιδο θέμα την 

ανακοίνωση της Αρναμάρ για την αγορά των δέκα καινούργιων τάνκερ, δίπλα στις 

εξελίξεις του επικείμενου πολέμου.  

Τ’ απόγευμα, ο Πέτρος έχει μια συνάντηση με τον κύριο Ντάνιελ Μπράουν, έναν 

ντετέκτιβ τον οποίο σύστησε ένας απ’ τους συνέδρους. Η συνάντηση γίνεται στο γραφείο 

του κυρίου Μπράουν, στο Μανχάτταν. «Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε κύριε 

Ρωμανέ;» ο κύριος Μπράουν καλωσορίζει τον Πέτρο. 

Ο Πέτρος παραθέτει μια περίληψη της ιστορίας του «...κι επομένως, η πιο πιθανή 

μητέρα είναι η κυρία Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου. Ήρθε στο Νιου Πάλτζ το καλοκαίρι του 

1980 κι έμενε σ’ αυτήν εδώ τη διεύθυνση... Θέλω να μάθω αν γέννησε κάποιο παιδί τους 

μήνες μετά την άφιξή της, κι αν ναί, τι απέγινε εκείνο το παιδί.» 

«Εκτός απ’ αυτή τη διεύθυνση, έχετε κανένα άλλο στοιχείο επαφής με πρόσωπα που 

πιθανόν να την ήξεραν τότε;» 

«Αν είχα, θα ‘ψαχνα μόνος μου» απαντάει ο Πέτρος. 

«Πολύ καλά κύριε Ρωμανέ, είστε ξεκάθαρος. Θα μάθετε από μας μόλις 

ολοκληρώσουμε την έρευνά μας, περίπου σ’ έναν μήνα.» 

Ο Πέτρος πληρώνει τη συμφωνημένη προκαταβολή και φεύγει απ’ το γραφείο του 

ντετέκτιβ, επιστρέφοντας στο Στάμφορντ. Η Λέϊλα έχει δίκηο. Κάτι τέτοιο έχει ελάχιστες 

πιθανότητες, αλλά καλού – κακού ας σιγουρευτούμε εκατό τα εκατό. Μετά το άσκοπο 

έξοδο με τον Αλφρέντο, άντε πάλι πάει πέταξε άλλο ένα μεγάλο ποσό, αλλά δεν έχω άλλη 

επιλογή. Πρέπει να πληρώσω για να σιγουρευτώ. 
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Στο βαγόνι του τραίνου της επιστροφής προς το Στάμφορντ, παθιασμένοι λευκοί 

μπίζνεσμεν κι υπάλληλοι γραφείων, που επιστρέφουν στα σπίτια τους μετά το σχόλασμα, 

κουβεντιάζουν διαβάζοντας μεγαλόφωνα τις εφημερίδες με τα νέα της επικείμενης 

επίθεσης. Αδημονούν να συντρίψουν το Σαντάμ κι αναμασάνε τα καυστικά σχόλια των 

χρονικογράφων εναντίον του “δειλού κι ηττοπαθή” Σιράκ. Αστερόεσσες είναι αναρτημένες 

παντού, σ’ όλες σχεδόν τις πόρτες και στους κήπους των σπιτιών. Εδώ στην Αμερική, όλοι 

φαίνονται πως υποστηρίζουν τον πόλεμο. Προς το παρόν. Όπως και στην Ευρώπη 

εξάλλου. Όπως γινόταν από πάντα στην έναρξη των μεγάλων πολέμων, τις πρώτες 

βδομάδες, η κοινή γνώμη στα εμπόλεμα κράτη υποστηρίζει με θέρμη τη συμμετοχή της 

χώρας τους στις εχθροπραξίες, πιστεύοντας (η κάθε πλευρά) πως έχει όλο το δίκηο με το 

μέρος της, και πως η νίκη τους θα ‘ναι συντριπτική, εύκολη και γρήγορη. Μιλάμε πάντα 

για τον υπόγειο πόλεμο Ευρώπης – ΗΠΑ. 

Το βράδυ δίνεται η μεγάλη γκαλά δεξίωση, κι ο Πέτρος κάθεται φυσικά στο τραπέζι 

του καπτα Λουκά. Ακολουθεί κοκτέϊλ με ποτά και πούρα. Στις τηλεοράσεις δείχνουν τις 

πρώτες φαντασμαγορικές εκρήξεις απ’ τη Βαγδάτη, σαν μεγαλειώδη πυροτεχνήματα. Σοκ 

και δέος. Οι παραφουσκωμένοι και παραζαλισμένοι απ’ το φαΐ και το ποτό συνδαιτήμονες, 

με τα πούρα στα χέρια, παρακολουθούν παθιασμένοι τις εκρήξεις κι αλλαλάζουν 

εντυπωσιασμένοι και καταχαρούμενοι με την επίδειξη ωμής δύναμης. 

**** (επόμενη μέρα) **** 

Την Πέμπτη 20 του Μάρτη, απ’ το πρωΐ το CNN δείχνει τις πρώτες επιθέσεις των 

χερσαίων δυνάμεων. Μια κάμερα είναι στημένη μέσα σ’ ένα άρμα μάχης και δείχνει σε 

ζωντανή σύνδεση συνέχεια, επί πολλές ώρες, άλλο ένα άρμα που προπορεύεται, 

τρέχοντας μέσ’ την έρημο, σηκώνοντας ένα πυκνό σύννεφο σκόνης. Κι άλλα σύννεφα 

σκόνης αριστερά και δεξιά υποδηλώνουν ότι κι άλλα άρματα τρέχουν σε σχηματισμό 

τριγύρω. Ενώ στο υπόβαθρο παίζει ασταμάτητα αυτή η εικόνα, οι εκφωνητές σχολιάζουν 

τα τεκμαινόμενα κι αναφέρουν για την απρόσμενα ισχυρή αντίσταση που βρήκαν οι 

Βρεταννοί στη Βασόρα. 

Ο Πέτρος μαζεύει τα πράγματά του και, προς το μεσημεράκι, κάνει τσεκ άουτ και 

πηγαίνει με ταξί στο JFK. Πίνει μια μεγάλη μπύρα με χοτ-ντόγκ σ’ ένα μπαράκι έξω απ’ 

την πύλη, και στις 5 τ’ απόγευμα επιβιβάζεται. Το μοντέρνο Αιρμπάς της Ολυμπιακής είναι 

ακόμα πιο άδειο απ’ ότι στον ερχομό. Απλώνεται για να ξεκουραστεί σε τρείς άδειες θέσεις 

και συμμαζεύει τις σκέψεις του. 

Αυτό το ταξίδι είχε κάποιο αποτέλεσμα. Έμαθε και την ακριβή διεύθυνση της Τίνας, 

κι όλες τις σημαντικές λεπτομέρειες που τον ενδιέφεραν. Μόνο που δεν είχε τ’ 

αποτέλεσμα που ‘θελε. Ούτε η Τίνα είναι η μητέρα αυτής της άπιαστης ψυχής, που 

εξακολουθεί να παραμένει εξαφανισμένη και ν’ αγνοεί επιδεικτικά όλες τις εκκλήσεις του 

για να επικοινωνήσει μαζί του και να τον ακούσει. Τέλος πάντων, ύστερα από τόσους 

μήνες αγωνίας, έμαθε πια να υπομένει τη στέρηση και το άγχος. Έχουν γίνει μέρος της 
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καθημερινότητάς του. Με καθαρό μυαλό κι επιμονή, έχει βάλει μέθοδο στην αναζήτησή 

του και βρίσκεται πια κοντά στο στόχο του, στη Μαρίνα. Η Μαρίνα κι ο Στέφανος κρατούν 

το κλειδί του μυστηρίου. Γι αυτό κρύβονται. Αλλά θα τους ανακαλύψω, που θα πάει; 

Η νυχτερινή πτήση πάνω απ’ τον Ατλαντικό είναι ομαλότατη. Ξαπλωμένος άνετα 

στις τρείς θέσεις του, καταφέρνει να κοιμηθεί λίγες ωρίτσες. Φτάνοντας στο ΕλΒεν την 

Παρασκευή το πρωΐ, τα μέτρα ασφαλείας λόγω του νέου πολέμου είναι πολύ 

αυστηρότερα απ’ ό,τι στη Νέα Υόρκη. Πάνοπλοι αστυνομικοί κι αύρες περιπολούν παντού, 

και τον κοιτάζουν βλοσυρά. Τους αγνοεί και παίρνει ένα ταξί για τον Πειραιά, κατευθείαν 

για το γραφείο. Τον περιμένουν ένας τόνος υποθέσεις. 

Σάββατο 5 Απρίλη 2003 

Η εντυπωσιακή ταχεία Γιούροσταρ διασχίζει σα σφαίρα την εξοχή του Κέντ, ένα 

μουντό και βροχερό πρωϊνό τ’ Απρίλη, κι εξαφανίζεται μέσ’ το μακρύ τούνελ κάτω απ’ τη 

Μάγχη. Αραχτός στ’ αναπαυτικό κάθισμά του, με τη μπυρίτσα του στο χέρι, ο Πέτρος 

νιώθει έξαψη που διασχίζει, για πρώτη φορά, αυτό το μοντέρνο θαύμα της ανθρώπινης 

τεχνολογίας. Η Λέϊλα, στο πλευρό του, είναι λιγότερο ενθουσιασμένη. Νιώθει μιαν 

ακαθόριστη ανησυχία όταν συναισθάνεται πως, για είκοσι ολόκληρα λεπτά, θα τρέχουν 

μέσα σε μια ποντικότρυπα φτιαγμένη απ’ τον άνθρωπο, κάτω από μισό μίλι απειλητικού 

όγκου νερού. 

Όχι, δεν πηγαίνουν στις Βρυξέλλες. Τ’ αγαπημένο ζευγαράκι πάει να περάσει ένα 

πολύ σύντομο Σαββατοκύριακο στο Παρίσι. Όχι, δεν πηγαίνουν μόνο για να ξεσκάσουν, 

μακριά απ’ τη μούντα και τη μονοτονία του Λονδίνου. Δυό βδομάδες νωρίτερα, όταν ο 

Πέτρος μόλις είχε επιστρέψει απ’ τη Νέα Υόρκη, ένα χιονισμένο πρωϊνό στην Αθήνα (όταν 

ολόκληρη η πόλη είχε ακινητοποιηθεί απ’ την απρόσμενη χιονοθύελλα στα τέλη του 

Μάρτη), έστειλε ένα email στην Τίνα, στη διεύθυνση που του ‘χε δώσει η Μάγκυ. Εκτός 

απ’ τ’ αναμενόμενα αποτελέσματα της έρευνας του κυρίου Μπράουν, ο Πέτρος είχε 

αποφασίσει να προσεγγίσει κι από μόνος του την Τίνα, για να ζυγίσει τις αντιδράσεις της 

αυτοπροσώπως. 

«Καλημέρα Τίνα, 

Δεν ξέρω αν θυμάσαι ένα παλιό φίλο, απ’ το 1979-80. Είμαι ο Πέτρος ο Ρωμανός, 

που κάναμε παρέα τότε στο Μαθηματικό. Κουβεντιάζαμε ένα σωρό προβληματισμούς για 

τη ζωή που μας περίμενε, και περάσαμε ένα όμορφο τριήμερο στην Ύδρα... 

Βρήκα το email σου από μια παλιά φίλη σου στην Αμερική. 

Χάρηκα που σε ξαναβρήκα, κι ελπίζω να σ' ακούσω ν' ανταλλάξουμε τα νέα μας για 

όλα αυτά τα 23 χρόνια που πέρασαν από τότε... 

Πέτρος» 

Μέσα σε δυό ώρες ήρθε η απάντησή της: 
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«Πέτρο, τι υπέροχη έκπληξη!  Πολύ χαίρομαι, και θα χαρώ περισσότερο να σε 

ξαναδώ. Σκέφτηκα, μόλις είδα τ’ όνομα, “ποιός να ‘ναι αυτός; Τον μόνο που ξέρω εγώ, 

είναι ένα φιλαράκι απ’ τα πολύ παλιά”. Πού να φανταστώ πως θα ‘σαι πράγματι εσύ... 

Εγώ στο μεταξύ έκανα το Μπάτσελορ και το Διδακτορικό μου στη Νέα Υόρκη, και 

μετά διορίστηκα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, όπου έφτασα να γίνω 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Αυτή είναι η βάση μου. Όμως, αυτή τη στιγμή, είμαι σε μια 

πολύ συναρπαστική φάση της καρριέρας μου. Απ’ το ξεκίνημα αυτού του ακαδημαϊκού 

έτους, έχω έρθει μ’ εκπαιδευτική ανταλλαγή στο Πανεπιστήμιο της Νοτρ Νταμ στο Παρίσι, 

για τα δύο επόμενα χρόνια. Ζώντας εδώ, στην πόλη του φωτός, είναι πολύ πιο 

συναρπαστικά απ’ την άχαρη Αθήνα. Το χαίρομαι πάρα πολύ. 

Στο μεταξύ παντρεύτηκα, τώρα έχω σχεδόν(;) χωρίσει, έχω τα ίδια ή μάλλον λίγο 

χειρότερα μυαλά από τότε, και προσπαθώ να μη γεράσω!!!! Εσύ τι κάνεις; Κάλεσέ με 

όποτε θέλεις, να το τηλέφωνό μου...» 

Άσχετα με τον πραγματικό σκοπό του, ο Πέτρος συναρπάστηκε απ’ αυτή την 

κοριτσίστικη και ζεστή απάντηση της Τίνας, γεμάτη υπονοούμενα κι εκδηλώσεις 

ενδιαφέροντος όπως “έχω σχεδόν χωρίσει”, “έχω τα ίδια μυαλά”, “προσπαθώ να μη 

γεράσω”, κι όλα αυτά. Μόλις βρήκε ευκαιρία, δε δίστασε να την καλέσει στο τηλέφωνο. 

Ήταν η ίδια ζεστή, φιλική φωνή που θυμόταν από τότε, μια φωνή που εμπνέει 

αυτοπεποίθηση. Θυμήθηκε σα γλυκειά ανάμνηση εκείνη την υπέροχη αύρα της, που 

διαχύθηκε ξανά μέσα απ’ τα τηλεφωνικά καλώδια και τον ξανατύλιξε. Μόλις της είπε πως 

περνάει σχεδόν τις μισές μέρες του στο Λονδίνο, η Τίνα δε δίστασε ούτε στιγμή να τον 

καλέσει να την επισκεφθεί στο Παρίσι. Αποδέχτηκε την πρόσκλησή της με χαρά, προτού 

προλάβει να το καλοσκεφτεί. 

Καθώς το τραίνο ξεχύνεται ορμητικό και στη Γαλλική πλευρά της γραμμής, με 

τριακόσια χιλιόμετρα την ώρα, αποδεικνύοντας στην πράξη την ονομασία του “τραίνο 

μεγάλης ταχύτητας”, η Λέϊλα πραγματικά εντυπωσιάζεται παρατηρώντας τα 

χαρακτηριστικά του τοπίου, δέντρα, λόφους, σπίτια, να πετάνε κυριολεκτικά έξω απ’ το 

παράθυρο, προτού το μάτι προλάβει να τα συλλάβει. Σ’ ένα κομμάτι της γραμμής που ‘ναι 

παράλληλη δίπλα σ’ ένα μεγάλο αυτοκινητόδρομο, το τραίνο προσπερνάει κι αφήνει πίσω 

του τόσο γρήγορα τ’ αυτοκίνητα που τρέχουν στον αυτοκινητόδρομο προς την ίδια 

κατεύθυνση με το τραίνο, που νομίζεις πως είναι ακίνητα! 

Αχ, τι μπέρδεμα πάλι, σκέφτεται ο Πέτρος, κρατώντας ήσυχα το χέρι της 

αγαπημένης του. Το να δεχτεί την πρόσκληση της Τίνας στη στιγμή, χωρίς πρώτα να το 

καλοσκεφτεί και να τ’ οργανώσει σωστά, αποδείχτηκε πως ήταν μεγάλο λάθος, που θα 

‘πρεπε να ‘χει αποφύγει. Ο λόγος ήταν πως, μόλις ανακοίνωσε στη Λέϊλα πως είχε έρθει σ’ 

επαφή με την Τίνα, κι εκείνη τον είχε καλέσει να την επισκεφτεί στο Παρίσι, αμέσως η 

Λέϊλα απαίτησε, χωρίς ν’ αφήνει περιθώρια γι’ αντιρρήσεις, να τον συνοδέψει στο ταξιδάκι 

του. Ο Πέτρος έμεινε άναυδος, αλλά δεν μπόρεσε να βρεί κάποια δικαιολογία για ν’ 
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αρνηθεί αυτή την απαίτηση. Η Λέϊλα είχε πράγματι ένα νόμιμο δικαίωμα να παρίσταται 

στην επανασύνδεσή του με την παλιά ερωμένη του, για να εμποδίσει τα οποιαδήποτε 

τυχόν ερωτοτροπήματά τους, άσχετα με τον αληθινό σκοπό του ταξιδιού του, και παρ’ 

όλη την αμηχανία που θα προκαλούσε σε όλους η παρουσία της. «Ω, έλα τώρα 

αγαπούλα, θα περάσουμε ένα υπέροχο, ρομαντικό Σαββατοκύριακο στο Παρίσι, δεν θα 

‘ναι υπέροχα;» τον πίεσε η Λέϊλα, μόλις κατάλαβε το δισταγμό του, και δεν του άφησε 

άλλα περιθώρια να ελιχθεί. Ωραία λοιπόν, ας την να ‘ρθει, να της δείξω στην πράξη πως 

τίποτα “επικίνδυνο” δε γίνεται σ’ αυτές τις επανασυνδέσεις, σκέφτηκε ο Πέτρος, κι 

απρόθυμα παράγγειλε εισιτήρια και για τους δυό τους στο Γιούροσταρ, αφού πρώτα 

βέβαια ενημέρωσε φυσικά και την Τίνα. 

Αργότερα το βράδυ, ο Πέτρος περιμένει ανυπόμονα, καθισμένος στο μεγάλο καναπέ 

στο λόμπυ του Παριζιάνικου ξενοδοχείου όπου κατέλυσαν με τη Λέϊλα, καλοντυμένος για 

τη βραδινή έξοδό τους. Είναι μόνος. Περιμένει μ’ αγωνία και περιέργεια την Τίνα, να τη 

συναντήσει για πρώτη φορά μετά την ξαφνική εξαφάνισή της απ’ τη ζωή του, μόλις 

αποβιβάστηκαν από κείνο το πλοίο που τους έφερε πίσω απ’ την Ύδρα, εικοσιτέσσερα 

ολόκληρα χρόνια πριν. Κοιτάει με νευρικότητα την περιστροφική πόρτα, προσπαθώντας 

να μαντέψει πως θα μοιάζει, μετά από τόσα χρόνια. Θα φαίνεται άραγε πιο ώριμη, όπως η 

Σοφία; Θα ‘ναι ακόμα τόσο όμορφη, όπως η Σοφία; 

Ξαφνικά, στις 7 ακριβώς, η λεπτή σιλουέττα της Τίνας περνάει απ’ την πόρτα με το 

υπέροχο μακρύ, μαύρο παλτό της και τις ψηλοτάκουνες γόβες, με τα πλούσια, καστανά 

μαλλιά της όμορφα χτενισμένα. Στέκεται στη μέση του λόμπυ για λίγα δευτερόλεπτα 

κοιτώντας τριγύρω διστακτικά, μια απαστράπτουσα ομορφιά που συγκεντρώνει ολονών 

τα βλέμματα, ψάχνει ένα γύρω, μέχρι που προσέχει τον Πέτρο, ο οποίος σηκώνεται απ’ 

τον καναπέ με το πιο πλατύ χαμόγελό του. Ένα ίδιο λαμπρό χαμόγελο φωτίζει και το δικό 

της υπέροχο πρόσωπο μόλις τον αναγνωρίζει. «Πέτρο! Ω Θεέ μου, είμαι τόσο χαρούμενη 

που σε βρίσκω... Πως είσαι;» 

«Πωπω! Είμαι μια χαρά, σ’ ευχαριστώ, και χαίρομαι κι εγώ άλλο τόσο που σε βλέπω 

πως είσαι τέτοια κούκλα όπως πάντα!» της λέει, καθώς σταυροφιλιούνται στα μάγουλα. 

«Ω, σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ!» η Τίνα κοκκινίζει, γελώντας. «Κι εσύ δείχνεις το ίδιο 

υπέροχος!» τον παρατηρεί απ’ την κορφή ως τα νύχια. «Και... είσαι... μόνος;» τον ρωτάει 

διστακτικά, αφού βλέπει πως καμμία άλλη γυναίκα δεν είναι κοντά του. 

«Α, η φιλενάδα μου είναι ακόμα πάνω στο δωμάτιο, κι ετοιμάζεται. Θα κατέβει σε 

λίγο. Για να πώ την αλήθεια, της ζήτησα να μας αφήσει για λίγο μόνους, για να 

μοιραστούμε τα νέα μας μ’ άνεση, ύστερα από τόσα χρόνια, κι εκείνη συμφώνησε. 

Επομένως, να σε κεράσω ένα ποτό στο μπαρ;» ο Πέτρος χαμογελάει, κρύβοντας προς το 

παρόν τον αληθινό σκοπό της προσωρινής μοναξιάς του. Πράγματι, είχε ζητήσει νωρίτερα 

απ’ τη Λέϊλα να του επιτρέψει να ξεμοναχιάσει για λίγο την Τίνα, για να μπορέσει να 

καταλάβει κουβεντιάζοντας πρόσωπο-με-πρόσωπο μαζί της αν το σενάριο του Ραμόν είχε 
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έστω κάποιες αμυδρές πιθανότητες να ‘ναι αλήθεια. Η Λέϊλα, αν κι απρόθυμα, δέχτηκε να 

τον διευκολύνει και να τον αφήσει για λίγο μόνο του μαζί της. 

«Α μάλιστα... Μα και βέβαια, χαρά μου» η Τίνα ακολουθεί πρόσχαρη τον Πέτρο στο 

μπαρ του ξενοδοχείου. 

Ο Πέτρος θέλει να δημιουργήσει μια ζεστή ατμόσφαιρα, για να διευκολύνει τις 

οποιεσδήποτε εκμυστηρεύσεις. Πίνοντας τα ουΐσκια τους, αρχίζουν να ξετυλίγουν τις 

ιστορίες τους. Η Τίνα έμεινε έντεκα χρόνια στη Νέα Υόρκη σπουδάζοντας. Πέρασε μιαν 

όμορφη ζωή εκεί, έκανε τους φίλους της, είχε και τους έρωτές της, μια χαρά ήταν. 

«Και γιατί γύρισες;» ο Πέτρος αρχίζει τις ερωτήσεις. 

«Όταν προκηρύχθηκε μια θέση μαθηματικού στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, έστειλα 

ένα καλό βιογραφικό. Βοήθησε κι ο πατέρας μου, που ‘χε πολλές κατάλληλες γνωριμίες, 

έσπρωξε δεξιά κι αριστερά, και τελικά με διάλεξαν. Ήταν η μοναδική ευκαιρία στη ζωή 

μου να επιστρέψω στην Ελλάδα, σε Πανεπιστημιακή θέση. Προβληματίστηκα πολύ, αλλά 

στο τέλος τη δέχτηκα. Προτίμησα τον ήλιο...» 

«Κι έκανες καλά;» επιμένει ο Πέτρος. 

«Δεν ξέρω... Σίγουρα βρήκα ήλιο!» γελάνε κι οι δυό τους. «Στην αρχή μου 

κακοφάνηκε, όλη αυτή η ανοργανωσιά και το άρπα – κόλλα... Κι η πλήρης αδιαφορία απ’ 

το κράτος, θεωρούν το Πανεπιστήμιο σα βάρος... Είναι κρίμα. Πραγματικά κρίμα. Όμως 

εκεί βρέθηκα, κι έπρεπε να παλέψω. Έμαθα τα κόλπα σιγά – σιγά, και κάτι κατάφερα. 

Επέπλευσα. Σε δυό χρόνια θα γίνω Τακτική Καθηγήτρια. Κι έχω και τη λιακάδα έξω απ’ 

την πόρτα μου... Προβληματίζομαι βέβαια πότε – πότε, μήπως θα ‘ταν καλύτερα να ‘χα 

μείνει στο εξωτερικό, να ‘χω την άπλα μου με τα εργαστήριά μου και με τους υπολογιστές 

μου και με τις βιβλιοθήκες μου και μ’ όλα όσα χρειάζομαι, και να μην χρειάζεται να 

γλύφω τον πισινό του κάθε παραγοντίσκου για να κάνω τη δουλειά μου. Όμως, είναι όλο 

το πακέτο μαζί, η ζωή στην Αμερική κι η ζωή εδώ...» 

«Τα ξέρεις και τα δύο. Και τα συγκρίνεις;» 

«Τα ξέρω, όπως τα ξέρεις και σύ. Την Αμερική την έμαθα, με τα καλά και με τ’ 

άσχημά της, και την εκτιμώ. Είναι αυτή η “άλλη νοοτροπία” που γνωρίζεις, ο ευγενικός, 

πολιτισμένος κόσμος. Όμως εντάξει, την έφαγα με το κουτάλι τη ζωή στην Αμερική, τη 

χάρηκα και τη χόρτασα έντεκα ολόκληρα χρόνια... Κάπου είπα νισάφι πια, καιρός να 

γυρίσω στην πατρίδα. Εσύ δε νοσταλγείς ποτέ την Ελλάδα; Δε σ’ ενοχλεί η ξενητειά;» 

«Αρκετά» ο Πέτρος συνοφρυώνεται για λίγο. «Αλλά δεν μπήκα ποτέ στο δίλημμα. 

Για μένα δεν υπήρχαν προοπτικές στην Ελλάδα, σοβαρές προοπτικές εννοώ. Κι έπειτα, 

ταξίδευα συνέχεια. Για όποιον κι αν δούλευα, ήμουν συνέχεια σ’ ένα αεροπλάνο και 

γύρναγα τον κόσμο. Πάνε είκοσι χρόνια τώρα που ζώ έτσι. Νιώθω το ίδιο είτε βρίσκομαι 

στην Αθήνα, είτε στο Λονδίνο, είτε στο Χονγκ Κόνγκ, είτε στη Νέα Υόρκη... Η έννοια της 

“χώρας που κατοικώ” κι η έννοια του “εξωτερικού” έχουν γίνει ξένες για μένα. Κατοικώ 

παντού όπου με φέρνουν οι υποθέσεις μου...» 
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«Η έννοια της πατρίδας όμως; Εκεί που προσέλαβες τα θεμελιώδη βιώματα που σ’ 

έκαναν αυτό που ‘σαι; Θυμάσαι όσα λέγαμε κι όσα παλεύαμε παρέα τότε... Αυτό το κλίμα, 

αυτή η στάση ζωής... Στην Αμερική, σίγουρα έχει φοβερά πράγματα να κάνεις και 

φοβερές εμπειρίες να πάρεις. Αλλά αυτά που κάναμε εμείς στην Ελλάδα τότε, αυτά δεν 

μπόρεσα να τα βρώ ούτε στους πιο ψαγμένους Αμερικάνους. Ίσως να οπισθοδρόμησα στο 

επαγγελματικό επίπεδο, αλλά τον εαυτό μου μπόρεσα να τον εξελίξω όπως ήθελα. 

Ξαναβρήκα τα εναύσματα που με συγκινούσαν, και προχώρησα παραπέρα. Ξέρεις τι 

εννοώ. Αυτό το μοναδικό συνδυασμό ήλιου, θάλασσας, μουσικής, ποίησης, σεβασμού στα 

κοινωνικά δικαιώματα κι αλληλεγγύη, σεβασμό στην προσωπικότητά μου σα γυναίκα, και, 

πάνω απ’ όλα, μια συνεχή αναζήτηση για τις υψηλότερες αξίες, και μια σταθερή άρνηση 

να μένω κολλημένη στα ίδια και στα ίδια. Μόνο όταν γύρισα στην Ελλάδα μπόρεσα να 

ξαναβρώ τα πολιτισμικά εναύσματα που μου χρειάζονται, για να προχωρήσω τον εαυτό 

μου παραπέρα.» 

Ίδια όπως τότε, μια συνειδητοποιημένη διανοούμενη... σκέφτεται ο Πέτρος. «Για 

μένα, είναι αλήθεια πως εκεί στην Αγγλία έπαψα να ψάχνομαι. Αφιερώθηκα αποκλειστικά 

στα επαγγελματικά μου. Αλλά έτσι έγινε, πάνε είκοσι χρόνια τώρα... Δε γίνεται ν’ αλλάξω 

πια.» 

«Δηλαδή τα ξέχασες όλα κι έγινες άλλος ένας γιάπης;» 

«Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινα. Ξέρω πως γνώρισα πολλούς τόπους και πολλές 

καταστάσεις, και προχώρησα κι εγώ τον εαυτό μου προς κάπου, προς κάποια κατεύθυνση. 

Όσα λέγαμε τότε ήταν μια όψη. Μετά είδα κι άλλες όψεις. Όχι μόνο δύο όψεις. Πολλές 

όψεις. Κι έτσι, έμαθα ένα πράγμα: Πως μπορεί να ‘χω αρκετές γνώμες, θεμελιωμένες 

γνώμες, αλλά δεν έχω ένα συμπέρασμα...» 

«Και τότε τι σε κινεί; Γιατί ξυπνάς κάθε πρωί; Για να πάρεις άλλο ένα αεροπλάνο;» η 

Τίνα επιμένει κι αυτή με τη σειρά της. 

«Όχι βέβαια! Έχω σιχαθεί πια τ’ αεροπλάνα! Άσε που, τώρα στα γεράματα, άρχισαν 

να με φοβίζουν... Άλλο πράγμα ψάχνω, θα σου πώ σε λίγο» αν δεν το γνωρίζεις ήδη, 

σκέφτεται από μέσα του. «Όσο για σένα, υποθέτω πως θα πρέπει να σε ζηλεύω. 

Πράγματι, βρήκες ό,τι έψαχνες...» 

«Εμ, όχι ακριβώς. Αυτή είναι η θεωρία» η Τίνα γελάει. «Αλλά, όπως ξέρεις καλά, η 

πραγματική ζωή είναι κάπως διαφορετική απ’ τη θεωρία. Στην αρχή ναί, ήταν έτσι όπως 

στα ‘πα πριν. Όμως, με τα χρόνια, άρχισα να κατακλύζομαι από πάρα πολλή δουλειά.» 

«Νόμιζα πως εσείς, οι δημόσιοι υπάλληλοι κι οι πανεπιστημιακοί, δεν δουλεύετε και 

τόσο πολύ...» ο Πέτρος επιστρέφει τα ελαφρά ειρωνικά σχόλιά της. 

«Ω όχι, αυτό δεν είναι αλήθεια. Δεν είναι μόνο το Πανεπιστήμιο, υπάρχουν πολλά 

τριγύρω. Μετέχω σε μια εταιρία που κάνουμε έρευνες και παίρνουμε έργα σα σύμβουλοι 

σε διάφορα προγράμματα, για το Δημόσιο και για Οργανισμούς, αλλά και για μεγάλες 

εταιρίες. Εκεί έχω την πιο πολλή δουλειά. Επιπλέον, παίρνω και κάποιες δουλίτσες 
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μονάχη μου, από γνωστούς και φίλους, κάτι έρευνες, κάτι συμβουλευτικά... Γενικά, 

υπάρχει φοβερά πολλή δουλειά. Συνέχεια έχω ένα τόνο υποθέσεις να διεκπεραιώσω, κι 

ένα μόνιμο άγχος. Κουράστηκα υπερβολικά, χρειαζόμουν να ηρεμήσω για λίγο. Έτσι, 

πήρα αυτή την εκπαιδευτική άδεια για το Παρίσι.» 

«Φαντάζομαι θα υπάρχουν κι οι ανάλογες απολαβές;» 

«Εντάξει, δε δουλεύω τσάμπα. Κάτι βγαίνει... Τόσα χρόνια μέσ’ τα κυκλώματα, έχω 

μάθει τα κόλπα. Μπορώ να σου βρώ οποιαδήποτε επιχορήγηση κι οποιαδήποτε 

χρηματοδότηση γουστάρεις...» 

«Κάπου με μπλέκεις... Με μέμφθηκες πρίν πως είμαι ένας γιάπης... Εσύ τι είσαι 

τελικά; Αριστερή διανοούμενη γιάπισσα;» 

Η Τίνα σκάει στα γέλια. «Έλα βρε αθεόφοβε... Τέλος πάντων, όπως το ‘πες πριν, 

υπάρχουν πολλές όψεις. Μεγαλώνουμε κι έχουμε ανάγκες. Δε γίνεται να μένουμε 

μονόχνωτοι. Όμως, εγώ δεν έχω μόνον τις θεμελιωμένες γνώμες μου. Εγώ έχω και 

συμπεράσματα, και συγκεκριμένη στάση ζωής!» 

«Καλά. Πες μου λοιπόν και για την υπόλοιπη ζωή σου...» 

Όταν η Τίνα επέστρεψε απ’ την Αμερική, γνώρισε ένα μεγαλογιατρό, ένα διευθυντή 

κλινικής του Ευαγγελισμού, το Γρηγόρη. Είναι δώδεκα χρόνια μεγαλύτερός της. 

Παντρεύτηκαν το 94. Σύντομα η Τίνα κατάλαβε πως, για το Γρηγόρη, αυτός ήταν μόνον 

ένας γάμος κύρους και συμφέροντος. Το κοινωνικό στάτους του επέβαλλε να παντρευτεί 

κάποια πανέμορφη γυναίκα με κύρος, κι η Τίνα τα συνδύαζε και τα δύο στην εντέλεια. 

Αφού πέρασαν τα σκαλιά της εκκλησίας και γύρισαν απ’ το μήνα του μέλιτος στο Μπαλί, 

διακόπηκε κάθε ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ τους. Ούτως ή άλλως, τα ωράριά τους 

ήταν τόσο εξοντωτικά, που σπάνια κατάφερναν να βρεθούν. Για σεξ ούτε λόγος, με το 

ζόρι κατάφερναν να βρεθούν μια φορά το τρίμηνο, κι ακόμα και τότε το ‘καναν σαν 

αγγαρεία. Έτσι, δεν είναι περίεργο που ‘μειναν άτεκνοι, αλλά την Τίνα δεν την πείραζε 

καθόλου. Ένα παιδί θα ‘ταν μεγάλη παρενόχληση στην πολυάσχολη ζωή της, άσε που θα 

χάλαγε και το σώμα της. Τουλάχιστον αυτό ισχυρίζεται, σκέφτεται ο Πέτρος. 

Από αδράνεια, κι επειδή δεν είχαν το χρόνο ν’ ασχοληθούν με το διαζύγιο, έμειναν 

παντρεμένοι για επτά ολόκληρα χρόνια, ώσπου πρόπερσι, το καλοκαίρι του 2001, ο 

Γρηγόρης το πήρε απόφαση, μάζεψε τα πράγματά του κι άφησε τη Τίνα μόνη της στο 

τεσσάρι ρετιρέ που αγόρασαν στο Κολωνάκι. Μένει τώρα εκεί μόνο με τη Φιλιππινέζα και 

τις πέντε γάτες της. Ακόμη είναι τυπικά παντρεμένοι, δεν έχουν κάνει τον κόπο να πάνε 

σ’ ένα δικηγόρο για να βάλουν μπρος το διαζύγιο. 

Μέσα σ’ ένα τέτοιο νεκρό γάμο, δεν είναι καθόλου περίεργο που η Τίνα, μια 

πανέμορφη κι επιθυμητή γυναίκα, γρήγορα άρχισε να ‘χει περιπετειούλες δεξιά κι 

αριστερά. Τα τελευταία πέντε χρόνια έχει κατασταλλάξει στο Νώντα, ένα καθηγητή στους 

Μηχανολόγους του Πολυτεχνείου, που ‘ναι κι αυτός χωρισμένος με δυό γιούς. Με το 

Νώντα και τον αδερφό του ίδρυσαν παρέα την εταιρία συμβούλων, που ‘ναι η πραγματική 



Πάνος Νομικός  Μοιραία Μάτια Τόμος Ι: Το μυστήριο και το ταξίδι 324 

ενασχόλησή τους. Το καθηγητηλίκι στο Πανεπιστήμιο είναι η βιτρίνα. Ο πατέρας του 

Νώντα ήταν βιομήχανος, κι έχει όλες τις κατάλληλες διασυνδέσεις για να βρίσκουν 

πελατεία που καλοπληρώνει. Ο Νώντας μένει σε μιαν ευμεγέθη μαιζονέτα στην Πολιτεία 

κι έχει δυό εξοχικά, ένα στη Μύκονο κι ένα στον Παρνασσό, όλα φυσικά με τις πισίνες 

τους, κι ένα δεκαπεντάμετρο κοτεράκι. Η Τίνα περνάει τα περισσότερα βράδια της μαζί 

του. 

Αλλά δεν θέλει να τον παντρευτεί ακόμα. Αν και λέει πως αγαπιόνται, κατά βάθος 

γνωρίζει πως, και για το Νώντα, δεν θα ‘ναι τίποτα περισσότερο από ένα δεύτερο γάμο 

κύρους και συμφέροντος. Προτιμάει την ελευθερία και την ησυχία της, κι απολαμβάνει τ’ 

αγαθά της ελεύθερης σχέσης, έστω κι αν ξέρει πως ο Νώντας τσιλιμπουρδίζει μερικές 

φορές με τις φοιτητριούλες και με τις νεαρές βοηθούς των εργαστηρίων. Κάνει τα στραβά 

μάτια, και παίρνει κι αυτή την εκδίκησή της πότε – πότε, στα κρυφά... 

«Και τι έγινε μ’ αυτή τη σχέση τώρα που ‘ρθες εδώ στο Παρίσι; Τέλειωσε;» 

«Ω όχι, καθόλου. Εξακολουθούμε και βρισκόμαστε, όποτε επιστρέφω στην Ελλάδα. 

Εκεί είναι το σπίτι μου. Όταν τελειώσει η άδεια κι επιστρέψω στην Αθήνα, ποιός ξέρει; 

Μπορεί και να συνεχίσουμε...» χαμογελάει πονηρά η Τίνα. 

«Α μάλιστα! Έκανες ένα διάλειμμα που ‘ρθες εδώ λοιπόν... Και πως είναι η ζωή στο 

Παρίσι;» 

«Ω, τη λατρεύω! Επιτέλους, κατάφερα να ξεκουραστώ κάπως, να ηρεμήσω από 

κείνο το τρελλό πρόγραμμα. Το Παρίσι είναι μια καταπληκτική πόλη, πανέμορφη, κι έχεις 

τόσα να κάνεις και τόσα να μάθεις...» 

«Τίποτα “πιο ενδιαφέρον”;» είναι η σειρά του Πέτρου να την προκαλέσει. 

Η Τίνα χαμογελάει πονηρά, ρίχνοντας πλάγιες ματιές στον Πέτρο. Πρέπει να 

μετρήσει πολύ προσεκτικά τα λόγια της, ν’ αποφύγει να χαλάσει τις πιθανότητες για μια 

εγγύτερη προσέγγιση μεταξύ τους, καθώς είναι ολοφάνερο πως την έλκει η ώριμη 

γοητεία του, κι έχει κι εκείνες τις γλυκές αναμνήσεις απ’ τη σύντομη περιπέτειά τους στην 

Ύδρα. Τέλος πάντων, αφού εκείνος έφερε μαζί του και το δεσμό του, τότε πρέπει να του 

μιλήσω κι εγώ για τη δική μου σχέση... αποφασίζει. Αφού ήρθε στο Παρίσι, βγαίνει με τον 

Ζαν Πιέρ, άλλον έναν νεαρό ακαδημαϊκό, λέκτορα στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Η Τίνα μιλάει 

για τον Ζαν Πιέρ προσέχοντας να δείξει ξεκάθαρα πως, για κείνη, αυτός είναι μια τυχαία, 

περαστική υπόθεση, υπαινίσσοντας πως θα ‘ταν διαθέσιμη αν... 

Ο Πέτρος ακούει με προσοχή. Θεέ μου, τι ξετσίπωτη κι ασυγκράτητη γυναίκα! 

Στοιχηματίζω πως θα ‘ταν εύκολο να... Συνεχίζει επίσης ν’ ακούει και να μαθαίνει για τις 

χιλιομπερδεμένες ζωές και των άλλων. Μέχρι τώρα, νόμιζε πως μόνον η δικιά του ζωή 

ήταν πολύπλοκη και περιπετειώδης. Έχει πολλές όψεις ν’ ανακαλύψει ακόμα...  

Τέλος πάντων, ίσως έφτασε η ώρα να εκπληρώσει την κύρια αποστολή της βραδιάς. 

Ξεκινάει κι αυτός τη δικιά του μακριά ιστορία, ένα ταξίδι ζωής γεμάτο ταλαιπωρίες κι 

άγχη. Εξηγεί πως μπήκε η Λέϊλα στη ζωή του, βάζοντας έτσι πάγο στις αναπτυσσόμενες 
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προσδοκίες της Τίνας, αλλά όχι και πάρα πολύ πάγο, και καταλήγει με την κορωνίδα της 

κακοδαιμονίας του, την ιστορία της εξαφανισμένης κόρης του, προσέχοντας συνεχώς τις 

αντιδράσεις της Τίνας. Όπως όλοι όσοι μαθαίνουν το νέο, έτσι κι η Τίνα μένει μ’ ανοιχτό 

το στόμα και φαίνεται πως πραγματικά πέφτει απ’ τα σύννεφα. 

«Και δεν έχεις καταλάβει ακόμα ποιά είναι η μητέρα;» τον ρωτάει. 

«Γι αυτό έψαξα να σε βρώ...» ο Πέτρος επιτίθεται πια με πλήρη ορμή. 

«Έλα βρέ, αστειεύεσαι...» η Τίνα ξαναμένει έκπληκτη. 

«Γιατί ν’ αστειεύομαι; Δεν έγινε κάτι μεταξύ μας τότε; Που να ξέρω τι απέγινες;» 

«Δεν θα μου ‘ταν ποτέ των ποτών δυνατό να κάνω κάτι τέτοιο. Απορώ ποιά το 

‘κανε... Τέλος πάντων, όπως έμαθες αναλυτικά τόσην ώρα, δεν ήμουν εγώ!» επιμένει η 

Τίνα, ενοχλημένη. 

Ο Πέτρος την κοιτάει κι αυτός πλάγια. Όχι, όχι ερωτικά. Διερευνητικά. «Το ‘ξερα. 

Μου το ‘χε πεί η Μάγκυ. Σου στέλνει επίσης τα χαιρετίσματά της. Αλλά...» 

«Αλλά τι;» η Τίνα δεν μπορεί να καταλάβει την επιμονή του. 

«Πότε γίνατε φίλες με τη Μάγκυ;» 

«Όταν δούλευα στην Ντιστρίμπιουτεντ Απλικέϊσονς. Γιατί ρωτάς;» 

«Αυτό λοιπόν έγινε κάμποσα χρόνια μετά την εκδρομή μας στην Ύδρα, έτσι;» 

«Τι εννοείς Πέτρο; Πως έκανα ένα παιδί και μετά το παράτησα; Είσαι τελείως 

τρελλός; Αυτό είναι απαράδεκτο!» η Τίνα αρχίζει να θυμώνει πραγματικά. 

Πω πω, είναι πράγματι τόσο έξυπνη! Το μυαλό της παίρνει γρήγορες στροφές! Ο 

Πέτρος πρέπει να υποχωρήσει. Η μπλόφα του δεν έπιασε. Χωρίς κανένα άλλο στοιχείο, 

δεν του είναι δυνατό να επιμείνει σ’ αυτή την κατηγορία, τουλάχιστον όχι προτού μάθει τ’ 

αποτέλεσμα της έρευνας του κυρίου Μπράουν. «Σου ζητάω συγγνώμη. Ζω έναν 

καταραμμένο εφιάλτη όλα αυτά τα χρόνια. Πρέπει να ελέγξω κάθε παραμικρή πιθανότητα, 

αν είναι αληθινή ή όχι. Ομολογώ πως αυτός ήταν ο κύριος λόγος που ‘ρθα να σε βρώ 

απόψε, να μάθω απ’ το ίδιο το στόμα σου γι αυτή την υπόθεση. Σε ικετεύω να με 

κατανοήσεις και να με συγχωρέσεις» ο Πέτρος τραυλίζει με τρεμάμενη φωνή. 

Η Τίνα είναι σοκαρισμένη, αλλά είναι και συγκινημένη. Η ολοφάνερη 

συναισθηματική θύελλα του Πέτρου την επηρρεάζει κι εκείνη. Η ώριμη γοητεία του 

αποκτάει μια επιπλέον διάσταση. Κάθεται εδώ, δίπλα σ’ έναν ενδιαφέροντα άντρα, που 

δεν ήρθε να τη συναντήσει μόνο και μόνο επειδή είναι όμορφη, όπως όλοι οι άντρες 

έκαναν πάντα σ’ όλη τη ζωή της, αλλά κυρίως επειδή εκείνος θεωρούσε πως ίσως η ίδια 

να ‘ταν η μάνα του ίδιου του παιδιού του. Πωπω, τι ιστορία κι αυτή, τι αίσθηση! Η Τίνα 

κατακλύζεται από ένα μίγμα έξαψης και σύγχυσης. 

«Κοίτα καλέ μου...» πιάνει ζεστά το χέρι του στο τραπέζι, προσπαθώντας ν’ 

ανασυνταχθεί, «...εγώ... πως να το πώ... ίσως θα... θα ‘ταν συναρπαστικό να σκεφτώ 

πως κάτι τέτοιο ίσως να... αλλά όχι καλέ μου, πίστεψέ με, δεν έγινε! Δεν ήμουν εγώ! Στ’ 

ορκίζομαι, στην ίδια τη ζωή μου!» Τον κοιτάει κατευθείαν μέσ’ τα μάτια, κρατώντας το 
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χέρι του, ολοφάνερα συγκινημένη κι εκείνη. «Ποτέ δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι 

τέτοιο! Πρέπει να με πιστέψεις Πέτρο, πρέπει να βρείς τη σωστή άκρη. Το πρόσωπο που 

ψάχνεις, δεν είμαι εγώ!» 

Η δυνατή, συναισθηματική έκκλησή της, κάπως πείθει τον Πέτρο πως είναι 

ειλικρινής. «Εντάξει καλή μου, γι άλλη μια φορά ζητάω συγγνώμη για την αναστάτωση. 

Σε παρακαλώ να με καταλάβεις...» 

«Ναί σε καταλαβαίνω. Εντάξει. Φαντάζομαι πόσο μπλεγμένος θα ‘σαι» του απαντάει. 

«Σ’ ευχαριστώ, ειλικρινά!» ξαναχαϊδεύει το χέρι της στοργικά. 

«Πες μου τώρα, ποιά έρχεται στο μυαλό σου;» του χαμογελάει κι εκείνη. 

«Μόνο η Μαρίνα μένει.» 

«Ποιά είναι αυτή;» η Τίνα έχει περιέργεια να μάθει. 

Ο Πέτρος αρχίζει να εξιστορεί την περιπετειώδη και παθιασμένη ερωτική ιστορία του 

με τη Μαρίνα, φανερά συγκινημένος απ’ την ίδια τη διήγησή του κι απ’ το ανασκάλεμα 

των παλιών, δυνατών συναισθημάτων του. 

«Ω, πόσο πολύ πάθος ξεχειλίζει απ’ αυτή την ιστορία!» παρατηρεί η Τίνα 

αναστενάζοντας. «Λοιπόν, καλέ μου, συγγνώμη που θα στο πώ έτσι απότομα, αλλά η 

ύπαρξη ενός παιδιού ύστερα απ’ όλη αυτή την έντονη περιπέτεια, φαίνεται σαν ταιριαστό 

αποτέλεσμα.» 

«Ίσως. Αλλά γιατί να το κρύψει έτσι; Δεν μπορώ να το καταλάβω.» 

«Το πάθος, Πέτρο μου, το πάθος!» του τονίζει εκείνη. 

«Εγώ ήμουν ο παθιασμένος, όχι εκείνη» ο Πέτρος ξαναταράζεται. 

«Είσαι σίγουρος Πέτρο; Μερικοί άνθρωποι δε φανερώνουν ποτέ τα αισθήματά τους, 

ή ο,τιδήποτε άλλο βράζει μέσα τους. Μήπως θα την ενοχλούσες, μ’ οποιοδήποτε τρόπο;» 

«Ποιός μπορεί να πεί; Ναί, κατά κάποιο τρόπο ήταν τότε πολύ μικρή, και πολύ 

περιορισμένη απ’ τους γονείς της, κι αυτό με τρέλλαινε. Κάναμε μεγάλους καβγάδες γι 

αυτή την κατάσταση. Αλλά φαντάζομαι πως, μεγαλώνοντας, θα ‘χε ξεπεράσει αυτό το 

παιδιάστικο στάδιο.» 

«Μήπως ήσουν πολύ απαιτητικός, πολύ επίμονος;» 

«Ίσως...» ο Πέτρος συνοφρυώνεται. 

«Μερικές φορές, οι γυναίκες θάβουν την πίεση μέσα τους. Κάνουν πως δεν 

αντιδρούν μπροστά σου. Εντούτοις, αυτή η πίεση αυξάνεται μέσα τους και, όταν δεν 

μπορούν να την αντέξουν άλλο κι αποφασίζουν ν’ αντιδράσουν, αυτό καταλήγει σε μια 

έκρηξη φωτιάς που τα καταστρέφει όλα. Πως τερματίστηκε η σχέση σας;» προσπαθεί να 

τον διαφωτίσει. 

«Μ’ ένα πολύ απότομο κι αναπάντεχο τρόπο, όπως είπες. Όμως, δεν μπορώ να 

φανταστώ πως κάτι τέτοιο θα την ανάγκασε να κρύψει ένα τόσο μεγάλο μυστικό, σαν την 

ύπαρξη ενός παιδιού.» 
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«Μικρά, τρελλαμένα κι άπειρα κορίτσια, παίρνουν ανώριμες αποφάσεις από 

παιδιάστικο εγωϊσμό. Στα σίγουρα, πιέστηκε πάρα πολύ απ’ της απαιτήσεις της 

μητρότητας. Ίσως δεν ήθελε ν’ αντιμετωπίσει την επιπλέον πίεση, που η δική σου νεαρή 

κι ανώριμη προσωπικότητα θ’ ασκούσε πάνω της, μαζί με τ’ άλλα προβλήματά της.» 

«Θα ‘ταν αυτός επαρκής λόγος ν’ αναθρέψει ένα παιδί ολομόναχη;» ο Πέτρος είναι 

ακόμα προβληματισμένος. 

«Ήταν στ’ αλήθεια μόνη;» η Τίνα τον κοιτάει πλάγια. 

«Ω Θεέ μου! Ο Στέφανος!» ο Πέτρος εξηγεί στην Τίνα για το βιαστικό γάμο της 

Μαρίνας με το Στέφανο «...όμως, πως γίνεται να δεχτεί εκείνος να παντρευτεί μια 

γυναίκα που κουβαλάει το παιδί ενός άλλου άντρα;» 

«Οι γυναίκες έχουν πολλούς άσσους στο μανίκι τους όταν θέλουν να πετύχουν κάτι. 

Ένας Θεός ξέρει πως τον έπεισε, αλλά προφανώς το πέτυχε.» 

Άλλη μια καταπληκτικά όμορφη φιγούρα γυναίκας εμφανίζεται στο λόμπυ, και 

κατευθύνεται προς το μπαρ, με το λαμπερό, μαύρο φόρεμά της και τα ψηλά τακούνια. 

«Πωπω, Θεέ μου! Τι υπέροχη! Τίνα, να σου συστήσω την αρραβωνιαστικιά μου, τη 

Λέϊλα. Λέϊλα, από δώ η Τίνα» ο Πέτρος διακόπτει απότομα την κουβέντα του με την Τίνα, 

ρίχνοντας την απρόσμενη βόμβα του, την κολακευτική λέξη “αρραβωνιαστικιά”, που 

αφήνει ευχάριστα άναυδη τη Λέϊλα, η οποία προς στιγμή παγώνει μ’ ανοιχτό το στόμα, 

κοιτώντας τον μ’ ένα τεράστιο χαμόγελο. 

«Λέϊλα! Πόσο χαίρομαι που σε γνωρίζω! Ο Πέτρος μου ‘πε τόσα ωραία πράγματα για 

σένα!» 

Α, η Τίνα στα σίγουρα ξέρει πως να χειρίζεται παράξενες επαφές, ο Πέτρος τη 

θαυμάζει που, προφανώς, η Τίνα λέει αθώα ψεμματάκια για να κολακέψει τη Λέϊλα και να 

σπάσει τον πάγο, ακολουθώντας το παράδειγμά του που πέταξε τη λέξη 

“αρραβωνιαστικιά”. Η διπλή επίθεση φιλίας κι απ’ τον Πέτρο κι απ’ την Τίνα, επιχειρεί ν’ 

αφοπλίσει τις άμυνες της Λέϊλα και να εξαλείψει τους ενδοιασμούς της για την 

“επικίνδυνη επαναπροσέγγιση” των δύο πρώην εραστών. 

«Κι εγώ χαίρομαι που σε γνωρίζω!» η Λέϊλα σφίγγει το χέρι της Τίνας, 

ανταποδίδοντας το χαμόγελο. «Ναί, ο Πέτρος είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, δεν είναι;» 

γέρνει στο πλάϊ του, αγκαλιάζοντας διεκδικητικά το χέρι του, καθώς ξαναποκτά την 

αυτοπεποίθησή της, ξαναχτίζοντας με ταχύτητα την άμυνά της απέναντι στην άλλη, 

απειλητική γυναίκα. «Δυστυχώς, τελευταία περνάει πολλά βάσανα, που δεν του αξίζουν» 

ρίχνει απότομα αυτό το σχόλιο για να δεί αν οι δυό τους κουβέντιαζαν πράγματι το καυτό 

θέμα του Πέτρου ή όχι, αποδεικνύοντας πως δεν τους εμπιστεύεται ακόμα, παρόλη την 

επίθεση φιλίας που της έκαναν. 

«Μα και βέβαια! Ο Πέτρος μου ‘πε τα πάντα γι αυτή τη μυστηριώδη κόρη. Τι 

παράξενη υπόθεση, έτσι; Του ‘πα πως, πολύ ευχαρίστως να σας βοηθήσω όσο μπορώ 
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περισσότερο, σ’ ο,τιδήποτε με χρειαστείτε. Απλά ζητήστε μου...» η Τίνα περνάει το τέστ 

με άριστα. 

«Σ’ ευχαριστώ Τίνα, το εκτιμώ πολύ αυτό. Κι όπως είδες, μόλις έμαθες τι με κινεί να 

ξυπνήσω κάθε πρωΐ» ο Πέτρος συνεχίζει στην ίδια γραμμή. 

«Να πηγαίνουμε λοιπόν σιγά – σιγά; Ο καλός μου, ο Ζαν Πιέρ, θα μας περιμένει...» 

στο τέλος η Τίνα ρίχνει και τ’ όνομα του αγαπητικού της στο τραπέζι, για να καθησυχάσει 

τη Λέϊλα πως τίποτα το “επικίνδυνο” δεν τρέχει. 

Όχι πολύ αργότερα, η χαρούμενη τετραμελής παρέα απολαμβάνει ένα φανταστικό 

δείπνο Γαλλικής κουζίνας σ’ ένα καλό εστιατόριο, κοντά στα Ηλύσσια Πεδία. Ο Πέτρος, η 

Λέϊλα, η Τίνα κι ο Ζαν Πιερ καταβροχθίζουν τις φημισμένες γαλλικές λιχουδιές και το 

πανάκριβο Μποζωλαί, κουβεντιάζοντας ευδιάθετοι με τη συνοδεία της γλυκειάς μουσικής 

ενός ακορντεονίστα. 

«Για πες μου Τίνα» ρωτάει ο Πέτρος, «εφόσον προφανώς έχεις πρόσβαση στ’ άδυτα 

της Ελληνικής ελίτ, κι έχεις και τις γνώσεις γι αντικειμενική κρίση, περπατάει η 

κατάσταση; Τελευταία βλέπω εξελίξεις που μ’ εκπλήσσουν. Πήραμε τους Ολυμπιακούς, 

γίνονται έργα παντού, γεμίσαμε μετανάστες, παριστάνουμε την ισχυρή δύναμη στα 

Βαλκάνια... Μυρίζομαι ένα δυναμισμό. Είναι πράγματι έτσι, ή είναι και πάλι μούφα;» 

«Καλέ μου Πέτρο, αστειεύεσαι; Η Ελλάδα είναι πάντα η Ελλάδα...» η Τίνα γελάει. 

«Δηλαδή όλο αυτό είναι μόνο τεχνητό; Μια φούσκα;» 

«Μα και βέβαια!» εκείνη επιμένει. 

«Και πως χρηματοδοτείται;» επιμένει κι ο Πέτρος. 

«Με φτηνά δάνεια κι επιδοτήσεις, όπως πάντα. Σήμερα, τα δάνεια είναι τόσο φθηνά, 

που όλες οι μεγάλες τράπεζες του κόσμου και τα επενδυτικά ιδρύματα μας παρακαλούν 

να μας δανείσουν τεράστια ποσά. Όσα περισσότερα χρωστάμε, τόσο ευκολότερο είναι να 

πάρουμε νέα δάνεια, για να ξεπληρώσουμε τα παλιά και να χρηματοδοτήσουμε τη 

φούσκα. Έχω καλούς φίλους στην Τράπεζα της Ελλάδας που μου λένε πως το χρέος που 

‘χουμε μαζέψει είναι στρατοσφαιρικό, κι εξακολουθεί ν’ αυξάνει κάθε λεπτό» παρατηρεί η 

Τίνα, κάπως άβολα. 

«Ακούγεται ακριβώς σαν ό,τι γινόταν και το 1999 με 2000, με τη φούσκα της 

τρέλλας του Ίντερνετ. Το ‘ζησα από πρώτο χέρι. Κανείς δεν ανησυχεί και πάλι;» 

«Γιατί ν’ ανησυχήσει κάποιος;» παρεμβαίνει ο Ζαν Πιέρ. «Όλος ο κόσμος είναι έτσι. 

Η Ιταλία κι η Ιαπωνία έχουν ακόμα μεγαλύτερα επίπεδα χρέους. Για να μην πούμε για τις 

ίδιες τις ΗΠΑ... Αν καταρρεύσει η Ελλάδα, τότε θα καταρρεύσουν όλοι. Δεν είναι μόνο 

ελληνικό το πρόβλημα. Για την ακρίβεια, είναι ευλογία που τα δάνεια είναι τόσο φθηνά, 

παντού. Αυτό βολεύει τους πάντες. Που ‘ναι το πρόβλημα;» 

«Εγώ καταστράφηκα προσωπικά απ’ την προηγούμενη φούσκα... Τέλος πάντων, ας 

ελπίσουμε πως οι κυβερνώντες έχουν μάθει το μάθημά τους, τα πράγματα θα κυλήσουν 
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διαφορετικά αυτή τη φορά, και τα δάνεια θα παραμείνουν φθηνά για πάντα. Εις υγείαν!» 

ο Πέτρος σηκώνει το ποτήρι του, καθώς σερβίρεται το κυρίως πιάτο. 

«Μην ανησυχείς. Υπάρχουν τεράστια κεφάλαια διαθέσιμα παγκόσμια, κι αυξάνονται 

κι αυτά κάθε μέρα. Τα δάνεια θα παραμείνουν φθηνά για πάρα πολλά χρόνια ακόμα. Γειά 

μας!» ο Ζαν Πιερ τσουγκρίζει το ποτήρι του με του Πέτρου και μ’ όλων των άλλων. 

«Εκτός αν κάτι πραγματικά άσχημο συμβεί...» η Λέϊλα δεν συμφωνεί τελείως με τη 

χαρούμενη ατμόσφαιρα. 

«Σαν τί;» ο Ζαν Πιερ δείχνει να ενοχλείται απ’ τις αντιρρήσεις της Λέϊλα. 

«Σαν έναν μεγάλο, άσχημο πόλεμο ίσως;» επιμένει η Λέϊλα μ’ ελαφρύ ειρωνικό 

τόνο. 

«Μα ναί! Κάτι που θ’ ανέτρεπε αυτή την κατάπτυστη “τάξη” που προσπαθούν να 

επιβάλουν οι καπιταλιστές σ’ όλους μας. Τι ωραία που θα ‘ταν να γίνει κάτι και να 

εκτροχιάσει τα σχέδιά τους να κυριαρχήσουν σ’ όλο τον κόσμο μ’ αυτό τον 

αιματοβαμμένο πόλεμο που ξεκίνησαν! Πόσο εύχομαι να πάει χάλια γι αυτούς τους 

καταραμμένους πλουτοκράτες!» προσθέτει κι η Τίνα, προκαλώντας επιδοκιμαστικά 

βλέμματα και χαμόγελα απ’ τη Λέϊλα, για πρώτη φορά απόψε. 

«Ποιοί νομίζουν πως είναι λοιπόν; Οι Αμερικανοί προσπαθούν να επιβάλλουν τη 

θέλησή τους σ’ όλο τον κόσμο. Νομίζουν πως είναι οι χωροφύλακες του πλανήτη, ή 

τίποτα τέτοιο;» προσθέτει κι η Λέϊλα. 

Αχά, να λοιπόν που ‘χουμε τις δυό αριστερές κυρίες, που βρήκαν επιτέλους κάποια 

κοινά σημεία να συμφωνήσουν, αφήνοντας στην άκρη τον ανταγωνισμό τους... ο Πέτρος 

γελάει σιωπηλά από μέσα του. 

«Μην ανησυχείς, αυτή η κατάσταση δεν πρόκειται να κρατήσει για πολύ. Ακόμα κι η 

Αμερική η ίδια είναι μια διχασμένη χώρα. Περισσότεροι απ’ τους μισούς Αμερικανούς είναι 

κατά του πολέμου. Οι φανατικοί ιμπεριαλιστές είναι μια μειοψηφία» ο Ζαν Πιέρ παίρνει κι 

αυτός το μέρος των κυριών, καθώς αδειάζει το ποτήρι του. 

«Η ίδια κατάσταση ισχύει και στη Βρεταννία. Ο στρατός μας μετέχει σ’ αυτό το 

τερατούργημα, αλλά πίσω στη χώρα ο κόσμος είναι ξεκάθαρα εναντίουν του Τόνυ Μπλαίρ 

και των πολεμοχαρών γερακιών γύρω του. Κάθε μέρα διαδηλώνουμε στους δρόμους. 

Αργά ή γρήγορα, θα πείσουμε κι αυτούς που ακόμα διστάζουν να ‘ρθουν με το μέρος μας. 

Έτσι δεν είναι Πέτρο;» η Λέϊλα προσπαθεί να φέρει και τον αγαπημένο της με το μέρος 

της. 

«Δεν ξέρω αγάπη μου... Δυό βδομάδες πριν, ήμουν στη Νέα Υόρκη. Στους δρόμους 

και στα τραίνα είδα μόνο τους μισούς, αυτούς που ‘ταν υπέρ του πολέμου. Δεν είδα τους 

άλλους μισούς. Φυσικά, αυτό μπορεί να ‘γινε κατά τύχη, ή ίσως αυτοί που ‘ναι εναντίον 

του πολέμου μπορεί να σιωπούν προς το παρόν...» ο Πέτρος συνοφρυώνεται, 

προσπαθώντας να ξεφύγει. 
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«Και λοιπόν; Είναι ποτέ δυνατό να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο η Αμερική; Οι 

Ιρακινοί είναι ένα κακο-οργανωμένο μπουλούκι, κι όμως έχουν καθηλώσει τους 

Αμερικανούς στην έρημο τόσες πολλές μέρες» ο Ζαν Πιερ επιμένει με τη σειρά του. 

«Πέτρο, έχουμε ξεκάθαρα όλο το δίκηο με το μέρος μας! Είναι ποτέ δυνατό αυτοί, 

που ‘χουν ολοφάνερα άδικο, να κερδίσουν, όταν όλος ο πλανήτης είναι εναντίον τους;» 

είναι η σειρά της Τίνας να πιέσει τον Πέτρο. 

«Δε νομίζω πως θα υπάρξει πραγματικός νικητής σ’ αυτό τον πόλεμο» ο Πέτρος 

κατεβάζει το κεφάλι του, σκεφτόμενος. «Και φοβάμαι πως θα διαρκέσει. Ξεκίνησε εδώ και 

πολύ καιρό, πριν απ’ την 11η Σεπτέμβρη, και δεν θα τελειώσει σύντομα. Δεν μπορώ να 

δώ κανένα ευτυχές τέλος, για κανένα. Και δεν ξέρω και τι άλλες συνέπειες θα ‘χει...» 

******** 

«Έ αγαπούλα, γιατί μ’ αποκάλεσες “αρραβωνιαστικιά” όταν με σύστησες στην Τίνα;» 

ρωτάει η Λέϊλα τον Πέτρο, μόλις μπαίνουν στο δωμάτιό τους, μετά το πλούσιο δείπνο. 

«Και γιατί όχι; Συζούμε τόσο καιρό... Θεώρησα πως δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στη 

σχέση μας, στα μάτια μιας ξένης γυναίκας, απ’ το να σε αποκαλούσα απλά “αγαπημένη” ή 

“σύντροφο”. Δεν συμφωνείς;» ο Πέτρος της χαμογελάει γλυκά. 

«Μα και βέβαια συμφωνώ καλέ μου! Θα ‘θελα πολύ γίνω η επίσημη αρραβωνιαστικιά 

σου!» η Λέϊλα αγκαλιάζει τον Πέτρο. «Λοιπόν, άρχισες να σκέφτεσαι το γάμο;» 

«Πλησιάζω προς τα ‘κεί αγάπη μου, σταδιακά... Έχω μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον 

εαυτό μου και στη σχέση μας πλέον. Δώσ’ μου μόνο λίγο καιρό ακόμα, να εμπεδώσω 

καλά αυτό το συναίσθημα...» 

Παρασκευή 11 Απρίλη 2003 

Ακόμα ένα τσουχτερό, Λονδρέζικο βραδάκι φτάνει. Η άνοιξη σκάει δειλά – δειλά τη 

μύτη της, οι μέρες έχουν μεγαλώσει κι η νύχτα αργεί να πέσει στη μεγάλη πόλη, αλλά η 

θερμοκρασία δε λέει να ξεκολλήσει απ’ τους δέκα βαθμούς και ν’ ανέβει λίγο παραπάνω. 

Ευτυχώς, σήμερα δε βρέχει τουλάχιστον. Ένα υπέροχο ροζ-πορτοκαλί χρώμα βάφει τα 

σύννεφα στον ουρανό και τα νερά του Τάμεση αυτό το εξαίσιο δειλινό. Στο γραφείο της 

Αρναμάρ στο Εμπάνκμεντ, χτυπάει το κινητό του Πέτρου. Είναι ένα αμερικάνικο νούμερο. 

Α, επιτέλους, νάτος! σκέφτεται ο Πέτρος και το σηκώνει. 

«Ο κύριος Ρωμανός;» μια άγνωστη φωνή ακούγεται απ’ την άλλη άκρη. 

«Ο ίδιος.» Όχι, δεν είναι αυτός που περίμενα... 

«Πως είστε; Είμαι ο Ντάνιελ Μπράουν, απ’ τη Νέα Υόρκη.» 

«Α! Καλημέρα σας κύριε Μπράουν. Είμαι καλά, κι εσείς;» 

«Καλά, επίσης. Λοιπόν, έχω τ’ αποτελέσματά σας.» 

«Είμαι όλος αφτιά» οι σφυγμοί του Πέτρου δυναμώνουν. 

«Αρνητικό κύριε Ρωμανέ. Η κυριά Παπαϊωάννου δεν γέννησε κανένα παιδί όσο 

βρισκόταν στις ΗΠΑ.» 

«Μάλιστα. Πως το μάθατε;» ρωτάει ο Πέτρος, απογοητευμένος γι άλλη μια φορά. 
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«Ελέγξαμε όλα τα πιστοποιητικά γεννήσεων στην Πολιτεία, για την περίοδο που μας 

είπατε, κι επίσης μιλήσαμε σε δυό – τρείς απ’ τους πρώην συμφοιτητές της εκείνης της 

εποχής. Όταν γράφτηκε στο SUNY τον Αύγουστο του 1980, στα σίγουρα δεν ήταν 

έγκυος. Δεν υπάρχει αμφιβολία.» 

«Καλώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ στείλτε μου το τιμολόγιό σας με το email 

και θα φροντίσω να σας στείλω τα συμφωνημένα χρήματα αύριο.» 

Επομένως, ακόμα και το σκοτεινό σενάριο του Ραμόν είναι οριστικά νεκρό. Αχ, 

Μαρίνα, Μαρίνα... αναστενάζει ο Πέτρος, κι αρχίζει να μαζεύει το λάπτοπ του για να 

φύγει, ψάχνοντας για ταξί στην όχθη του ποταμού. Απλώνεται φαρδύς – πλατύς στο 

αναπαυτικό πίσω κάθισμα, στο μαύρο Λονδρέζικο ταξί, και καλεί το φίλο του στο κινητό 

του.  

«Έλα, ξεκίνησα» του λέει. 

«ΟΚ, σε πόση ώρα υπολογίζεις να φτάσεις;» 

«Περίπου σ’ είκοσι λεπτά, δε βλέπω να ‘χει πολλή κίνηση.» 

«Εντάξει, θα ‘μαι εκεί.» 

Το παλιό, καλό φιλαράκι του, το Ρίτσαρντ Τζέϊκομπς, έχει να τον δεί απ’ το Νοέμβρη 

του 2001, τότε που ‘χαν συναντηθεί στο Λος Άντζελες. Πριν από δυό βδομάδες, ο 

Ρίτσαρντ είχε μηνύσει στον Πέτρο πως θα περνούσε απ’ το Λονδίνο για μια βιαστική 

επίσκεψη. Κανόνισαν να συναντηθούν απόψε σ’ ένα εξαιρετικό Ταϊλανδέζικο εστιατόριο 

στο Νάϊτσμπριτζ, λίγο πιο κάτω απ’ του Χάρολντς. Όταν ο Πέτρος μπαίνει στο εστιατόριο, 

ο Ρίτσαρντ είναι ήδη εκεί και σηκώνεται μ’ ένα πλατύ χαμόγελο για να τον καλωσορίσει. 

Αγκαλιάζονται και σταυροφιλιόνται εγκάρδια. 

«Τι γίνεσαι λοιπόν; Πως απ’ τα μέρη μας;» ρωτάει ο Πέτρος. 

«Μόλις πήρα προαγωγή. Έγινα Αντιπρόεδρος για τις διεθνείς πωλήσεις. Πήρα στην 

ευθύνη μου ολόκληρο τον κόσμο, εκτός απ’ τις ΗΠΑ. Έτσι ξεκίνησα ένα γύρο στα 

σημαντικότερα γραφεία μας: Λονδίνο, Φραγκφούρτη, Ντουμπάϊ, Σινγκαπούρη, Μανίλα, 

Σαγκάη και Τόκιο. Θα κάνω ένα μήνα να ξαναδώ τη Σαμάνθα και το σπίτι μου...» 

«Συγχαρτήρια! Μπράβο! Φέρε λοιπόν τη Σαμάνθα στο Λονδίνο την επόμενη φορά 

που θα περάσεις από δω, για να γνωριστούν με τη Λέϊλα. Θα τη φροντίσουμε καλά, στο 

υπόσχομαι. Θα περάσει αξέχαστα...» 

«Το υπόσχομαι... Τι νέα λοιπόν;» 

Ο Πέτρος περιγράφει στο Ρίτσαρντ όλες τις εξελίξεις στην πολυτάραχη ζωή του, τη 

νέα του δουλειά στην Αρναμάρ, και τη μάταιη προσπάθειά του ν’ ανακαλύψει τη χαμένη 

κόρη του. 

«Τι περίεργη ιστορία είναι κι αυτή φίλε μου... Πρέπει να ‘σαι εξουθενωμένος.» 

«Το ‘χω πια συνηθίσει, και ζώ μ’ αυτό Ρίτσαρντ. Εξακολουθώ να την ψάχνω 

μεθοδικά, χωρίς συμβιβασμό. Είμαι πια πολύ κοντά. Έχω διαγράψει δυό απ’ τις πρώην 

“πιθανές μητέρες” κι έχω εστιάσει την προσοχή μου να βρώ την τελευταία παλιά ερωμένη 
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που ‘χει απομείνει, που στα σίγουρα πια είναι η μητέρα που ψάχνω. Ακόμα είναι δύσκολο 

να τη βρώ, αλλά που θα μου πάει, θα τα καταφέρω στο τέλος...» 

«Τι να πώ... Σου εύχομαι πραγματικά ό,τι καλύτερο! Σου αξίζει ν’ απολαύσεις την 

πατρότητα επιτέλους. Είμαι σίγουρος πως θα ‘σαι ένας υπέροχος πατέρας!» ο Ρίτσαρντ 

προσπαθεί να παρηγορήσει τον Πέτρο. 

«Σ’ ευχαριστώ Ρίτσαρντ, ας το ελπίσουμε... Και τώρα πες μου κι άλλα για τη νέα, 

συναρπαστική ζωή σου. Που θα ‘ναι η βάση σου;» 

«Στο Νιου Τζέρσεϋ. Αγοράσαμε ένα καινούργιο σύμπλεγμα γραφείων και θα 

μεταφέρουμε εκεί όλες τις κεντρικές διευθύνσεις.» 

«Α, αγοράσατε και καινούργιο αρχηγείο... Τα πάτε καλά λοιπόν, επιτέλους;» 

«Πολύ καλύτερα απ’ την τελευταία φορά που μιλήσαμε. Ξεπεράσαμε την κρίση. Η 

Ασία κι η Λατινική Αμερική τραβάνε μπροστά κι εμάς και τους πελάτες μας, κι όλοι 

ξανάρχισαν επιτέλους να επενδύουν στην Πληροφορική. Έχουμε σχεδόν πενήντα τα 

εκατό αύξηση στις παραγγελίες» περηφανεύεται ο Ρίτσαρντ. 

«Και δεν σας φοβίζει ο πόλεμος;» 

«Ο πόλεμος; Μα ο πόλεμος τέλειωσε. Για να πώ την αλήθεια, στην αρχή είχα κι εγώ 

τις αμφιβολίες μου. Ξέρεις πως ποτέ δε συμπαθούσα τους Ρεπουμπλικάνους και τις 

πολιτικές τους. Αλλά, αυτή τη φορά, φαίνεται πως διαψεύστηκα. Δεν είδες; Μέσα σε τρείς 

βδομάδες πήραμε τη Βαγδάτη, γκρεμίσαμε τ’ αγάλματά του Σαντάμ, τελειώσαμε. 

Διαλύθηκαν, σκόρπισαν, ακριβώς όπως στα ‘λεγα. Ήταν ακόμα πιο γρήγορο απ’ το 91. 

Αυτή η υπόθεση δε μπορούσε να γίνει σαν το Βιετνάμ. Αυτός ο πόλεμος τέλειωσε, 

νικήσαμε! Δεν μπορεί ένα σκορπιοχώρι να μας αντισταθεί.» 

«Χμ... Ίσως η Λέϊλα κι η Σαμάνθα να μην κάνουν και τόσο καλή παρέα...» 

«Έλα τώρα, πάψε τις ειρωνίες... Εντάξει, το ξέρω πως η φιλενάδα σου, όποτε ακούει 

για ο,τιδήποτε τ’ Αμερικάνικο, της γυρίζουν τ’ άντερα. Πότε επιτέλους θα ηρεμήσει; Ώρες 

– ώρες, δεν σας καταλαβαίνω εσάς τους αριστερούς Ευρωπαίους. Γιατί τόσο μίσος; 

Άνθρωποι είμαστε κι εμείς, έχουμε σάρκα και οστά, έχουμε σπίτια και πόλεις, ζούμε τις 

ζωές μας και παλεύουμε να τα φέρουμε βόλτα, όπως κι εσείς. Δεν μπορεί ένας λαός 

θρησκόληπτων φανατικών να θέλει να μας εξαφανίσει απ’ το πρόσωπο της Γης, μόνο και 

μόνο επειδή γεννηθήκαμε Αμερικανοί, κι εσείς οι Ευρωπαίοι της παλιάς φρουράς να τους 

σιγοντάρετε. Δεν είναι δίκαιο. Φίλε Πέτρο, αυτή τη φορά έχουμε όλο το δίκηο με το μέρος 

μας! Κι ορίστε που αποδείχτηκε στην πράξη. Τους φυσήξαμε και διαλύθηκαν. Τελειώσαμε, 

τέρμα ο πόλεμος! Κι ούτε η τιμή του πετρελαίου αυξήθηκε, ούτε σε καμμιά οικονομική 

κρίση μπήκαμε, ούτε τίποτ’ άλλο καταστροφικό δεν έγινε!» 

«Είσαι τόσο σίγουρος Ρίτσαρντ;» 
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Σάββατο 9 Ιούλη 2005 (συνέχεια) 

(Δυό χρόνια αργότερα, ο Πέτρος ανακρίνεται στο αρχηγείο της αστυνομίας) 

«Επομένως Πέτρο, είσαι ένας ειρηνιστής, έτσι δεν είναι;» 

«Όχι!» απαντάει σθεναρά ο Πέτρος. 

«Μα, μόλις μας είπες πως είσαι εναντίον του πολέμου» ο Ρόμπιν τον πιέζει. 

«Ρόμπιν, μην προσπαθείς να με παγιδέψεις. Είσαι ένας άνθρωπος με κύρος, σε μια 

θέση που ασκείς εξουσία. Έχεις βαθειά επίγνωση και κατανόηση των κοινωνικών 

διαδικασιών, και μαθαίνεις πολύ περισσότερα από μας τους υπόλοιπους. Σε κανέναν 

άνθρωπο δεν αρέσουν οι πόλεμοι, οι καταστροφές κι η δυστυχία, ούτε σε σένα, ούτε σε 

μένα. Όμως, υποθέτω πως κι οι δύο συνειδητοποιούμε πως ο πόλεμος, όσο κι αν είναι 

δυσάρεστος, είναι μια προέκταση των ανθρώπινων αντιδικιών, κι οι ανθρώπινες αντιδικίες 

είναι αναπόσπαστο μέρος της ανθρώπινης φύσης. Οι αντιδικίες κι οι πόλεμοι 

διαμόρφωσαν την ιστορία. Δεν μπορώ να ‘μαι “εναντίον του πολέμου” επειδή δεν μπορώ 

να ‘μαι εναντίον της ανθρώπινης φύσης.» 

«Λοιπόν φίλε μου, είμαστε τώρα σε πόλεμο. Κι οι δυό μας υποφέρουμε βαριά απ’ τις 

τρομερές συνέπειές του. Ποιά είναι η θέση σου; Με ποιά πλευρά θα πας; Μαζί μας, ή 

εναντίον μας;» 

«Ναί, υποφέρω Ρόμπιν. Υποφέρω υπερβολικά» ο Πέτρος συνοφρυώνεται. «Όμως, 

δεν πρέπει να χάσω τη λογική μου. Αυτό θα ‘ταν ένα ολέθριο λάθος...» 

«Και τι σου λέει λοιπόν η “λογική” σου;» ο Ρόμπιν προσπαθεί γι άλλη μια φορά να 

προκαλέσει τον Πέτρο. 

«Πως αυτός ο πόλεμος είναι αναποτελεσματικός. Αδύνατο να κερδηθεί, απ’ 

οποιαδήποτε πλευρά. Είναι μια σκέτη δυστυχία, χωρίς κανένα πλεονέκτημα, για κανέναν. 

Για την ακρίβεια, στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη γεωπολιτική, όλοι οι μεγάλοι πόλεμοι 

έχουν γίνει μια αναποτελεσματική έκφραση των ανθρώπινων αντιδικιών. Δεν είναι τίποτα 

περισσότερο από μιαν άχρηστη σπατάλη ανθρώπινης ζωής και πλούτου. Επιβαρύνουν την 

οικονομία, δημιουργούν κρίσεις, κι απειλούν να γονατίσουν τις υπερδυνάμεις που τους 

εξαπολύουν.» 

«Δεν έχει προκύψει καμμιά κρίση απ’ αυτό τον πόλεμο, Πέτρο.» 

«Όχι ακόμα, Ρόμπιν.» 

«Συνεπώς, είσαι εναντίον του ένοπλου επαναστατικού αγώνα;» 

«Απολύτως!» ο Πέτρος χτυπάει τη γροθιά του στο τραπέζι. 

«Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας μας είπε πως είχες 

αναμειχθεί στην τρομοκρατική οργάνωση “17 Νοέμβρη”» ο Ρόμπιν δείχνει πως 

συμβουλεύεται κάποια χαρτιά μπροστά του, ανασκαλεύοντάς τα. 

«Μην προσπαθείς να με παγιδέψεις Ρόμπιν. Γιατί πρέπει να μου λες τέτοια ψέμματα; 

Ναί, ήμουν αριστερός στα φοιτητικά χρόνια μου, αλλά ήμουν κατηγορηματικά εναντίον 

της τρομοκρατίας. Για να πώ την αλήθεια, εκείνη την εποχή, πίστευα πως αυτές οι 
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τρομοκρατικές ομάδες έκαναν κακό σ’ εμάς, στο κυρίως αριστερό κίνημα. Φόβιζαν τις 

μάζες και τις έστρεφαν προς τους συντηρητικούς. Ακόμα το πιστεύω αυτό, αν και φυσικά 

δεν είμαι πια αριστερός.» 

«Τι είσαι λοιπόν;» ο Ρόμπιν σκύβει προς το μέρος του Πέτρου, πιέζοντάς τον. 

«Παρατηρητής. Ακούω ο,τιδήποτε λένε οι άλλοι, κι αναλογίζομαι τις απόψεις τους. 

Συμφωνώ ή διαφωνώ με κομμάτια από δώ κι από κεί, από απόψεις αριστερές και δεξιές, 

αλλά δεν προσυπογράφω οποιαδήποτε συγκεκριμένη ιδεολογία» ο Πέτρος αρνείται να 

καμφθεί. 

«Τότε λοιπόν Πέτρο, τι “παρατήρησες” κατόπιν; Ας συνεχίσουμε...» 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΞΙ 

Τετάρτη 11 Ιούνη 2003 

Άλλο ένα μουντό Λονδρέζικο βραδάκι κάτω απ’ το μολυβένιο ουρανό, σ’ αυτή την 

υγρή χώρα που δεν ξέρει τι θα πεί καλοκαίρι, ο Πέτρος φεύγει βιαστικά απ’ το γραφείο 

της Αρναμάρ στο Εμπάκμεντ και χώνεται τρέχοντας στον υπόγειο για το Κένσιγκτον. 

Ξεθεωμένος, σωριάζεται στο κάθισμα κι αφήνει το κορμί και το μυαλό του να 

χαλαρώσουν λίγο, όσο θα διαρκέσει η σύντομη διαδρομή. Ο Τζών έθεσε το Νοέμβρη σα 

στόχο για να καταφέρουν να βάλουν την Αρναμάρ στο χρηματιστήριο, κι όσο πλησιάζει η 

προθεσμία, τόσο ο όγκος κι οι ρυθμοί της δουλειάς μεγαλώνουν. Άντε, λίγοι δύσκολοι 

μήνες έμειναν ακόμα, και θα περάσει κι αυτό, ελπίζω μετά να ηρεμήσουμε... σκέφτεται 

εξαντλημένος κι ελαφρά ανήσυχος. 

Ανησυχεί γιατί σήμερα έκανε παρατυπία. Άφησε ένα σωρό κατεπείγουσες υποθέσεις 

στη μέση, κι έφυγε απ’ τις 7 το βράδυ, πολύ νωρίτερα από συνήθως, επειδή σήμερα είναι 

μια ξεχωριστή μέρα. Είναι τα γενέθλια της αγαπημένης του της Λέϊλα, κι αυτή η βραδιά 

ανήκει σ’ αυτήν, κι όχι στην Αρναμάρ. Τον περιμένει ανυπόμονη για να δειπνήσουν παρέα 

με τους φίλους τους σ’ ένα καλό εστιατόριο. Διώχνει απ’ το μυαλό του τις ατέλειωτες 

έγνοιες του γραφείου, κι αφήνεται να χαρεί την ξεχωριστή βραδιά που ‘χει μπροστά του. 

Μπαίνει φουριόζος στο διαμέρισμά τους και χώνεται στο μπάνιο για ένα γρήγορο ντούς. Η 

Λέϊλα στολίζεται μπροστά στο μεγάλο καθρέφτη της, στο υπνοδωμάτιό τους. Τις ευχές, τα 

φιλιά και το δώρο του, ένα υπέροχο κολιέ με κόσμημα δυό ενωμένες, ερωτευμένες 

καρδούλες, της τα ‘δωσε απ’ το πρωί, όταν ξύπνησαν. 

«Πως σου φαίνεται;» τον ρωτάει εκείνη ναζιάρικα, επιδεικνύοντας το καινούργο 

κολιέ στο γυμνό λαιμό της, ανάμεσα στα στήθη της, καθώς είναι έτοιμη να τα καλύψει με 

το υπέροχο κοντό, μαύρο φόρεμά της, με το βαθύ ντεκολτέ, το οποίο έχει ακόμα 

μισοριγμένο πάνω της. 

«Πωπω! Θεέ μου!» ο Πέτρος κοιτάει με γουρλωμένα μάτια την υπέροχη φιγούρα 

αυτής της πανέμορφης, σαγηνευτικής γυναίκας, με το σπαθάτο κορμί, τα μαγνητικά, 

μεγάλα, μελιά μάτια και τα καταρρακτώδη, πλούσια μαύρα μαλλιά, καθώς σκουπίζει τα 

μαλλιά του με την πετσέτα, μισο-φορώντας ακόμα το μπουρνούζι του. Βουτάει στο λαιμό 

της ρουφώντας τον με πάθος, κι αρχίζει να τη μαλάζει. 

«Μμμ, ααχ...» η Λέϊλα αναστενάζει «...όχι αγάπη μου, όχι τώρα. Μας περιμένουν και 

θ’ αργήσουμε. Όταν επιστρέψουμε...» ξεφεύγει απ’ τ’ αγκάλιασμά του γελώντας. 

«Ωχ... καλά» ο Πέτρος ηρεμεί κι αρχίζει να ντύνεται με το καλό καλοκαιρινό 

κουστούμι του. 

«Έϊ, άσε με να σου φτιάξω το γιακά...» φροντίζει μ’ αγάπη τις τελευταίες 

λεπτομέρειες της εμφάνισής του, φτιάχντας στα πεταχτά το μαλλί του με το χέρι της, 

θαυμάζοντας σιωπηλά το γοητευτικό εραστή της, καθώς εκείνος δένει τη γραβάτα του. 

«Σου ‘χω κι εγώ μιαν έκπληξη απόψε, αγάπη μου.» 
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«Μιαν έκπληξη; Τι;» εκείνος εξάπτεται. 

«Ρίξε μια ματιά στο email μου, όσο εγώ θα βάφομαι και θα χτενίζομαι.» 

«Μα τι...» είναι ανυπόμονος. 

«Πήγαινε, πήγαινε! Θα δείς...» η Λέϊλα τον στέλνει. 

Παραξενεμένος, ο Πέτρος πηγαίνει στο δωμάτιο της μελέτης με τη μεγάλη 

βιβλιοθήκη και το γραφείο της, κι ανοίγει τον υπολογιστή της. Στο email της ανακαλύπτει 

ένα μήνυμα απ’ την Κεργκουελέν! 

«Καλή κυρία Λέϊλα, 

Αν θέλετε, πείτε μου λίγα πράγματα για τον Πέτρο...» 

«Ουάου!» τινάζεται πάνω κι αναπηδάει απ’ τη χαρά του. «Μπράβο!» φωνάζει. 

«Είδες; Πολύ ωραίο έτσι;» του λέει χαμογελαστή η Λέϊλα, καθώς στέκεται λαμπερή 

και στολισμένη στο κατώφλι της πόρτας. 

«Υπέροχο! Επιτέλους επικοινώνησε! Μα πότε ήρθε;» 

«Το μεσημεράκι. Δεν ήθελα να σ’ ενοχλήσω στη δουλειά σου...» 

Ή μάλλον, ήθελε να ‘ναι δίπλα μου όταν θα το διαβάσω, για να ελέγξει την 

αντίδρασή μου. Τέλος πάντων όμως, αυτό το μήνυμα είναι τώρα πολύ μεγαλύτερο θέμα 

απ’ τις ανυπόστατες ανησυχίες της Λέϊλα. «Τι θέλεις να κάνεις μ’ αυτό; Ξέρω πως όλη 

αυτή η υπόθεση σ’ αναστατώνει. Δεν θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση» της λέει 

σκεφτικός. 

«Αγάπη μου, φυσικά και θέλω να σε βοηθήσω. Στο ‘πα απ’ την αρχή, σ’ αγαπώ και 

θα ‘μαι στο πλευρό σου σ’ όλη αυτή την ιστορία. Δεν μ’ ανησυχεί η κόρη σου. Αυτή είναι 

το αίμα σου. Ανησυχώ μόνο για τη μητέρα της. Στην κόρη σου θ’ απαντήσω μ’ 

ευχαρίστηση ό,τι θα μου ζητήσεις να της πώ. Μην ανησυχείς καθόλου!» 

«Ω, σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ καλή μου! Σ’ αγαπώ! Λοιπόν, ας το καλοσκεφτούμε. 

Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Δεν πρέπει να την απογοητεύσουμε και πάλι.» 

«Έχεις δίκηο αγαπούλα. Ας τα πούμε στ’ αμάξι...» 

Παίρνουν βιαστικά τη μαύρη Ρόβερ της Λέϊλα και τρέχουν για το ραντεβού τους, 

μέσ’ τη νυχτερινή βροχή. Ο Πέτρος λάμπει απ’ τη χαρά του. Στριφογυρνάει 

ενθουσιασμένος στη θέση του συνοδηγού, δεν τον χωράει το κάθισμα. «Πωπω, αυτό 

ήταν φανταστικό!» της λέει. 

«Στο ξανά ‘πα αγάπη μου, αν είναι πράγματι η κόρη σου, θα ‘ρθει σιγά – σιγά από 

μόνη της, θα ξαναγυρίσει σ’ εσένα. Αλλά κοίταξε, τώρα που ξαναξεκίνησε με δική της 

πρωτοβουλία, μην την ξαναφοβίσεις. Πήγαινε με τους ρυθμούς της κι ασ’ την να 

οδηγήσει αυτή το πλησίασμά σας. Άφησέ τη να σ’ ανακαλύψει μόνη της, σιγά – σιγά, και 

να σ’ εμπιστευτεί. Μη βιαστείς, και μην επιμείνεις να τη συναντήσεις προτού να νιώσει η 

ίδια έτοιμη.» 

«Χμ... ίσως να ‘χεις δίκηο...» ο Πέτρος είναι πραγματικά ευγνώμων. 

«Τι νομίζεις πως πρέπει να της απαντήσω; Τι να της γράψω για σένα;» 
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«Δεν ξέρω... χρειάζεται προσεκτικό χειρισμό. Άσε, ας το σκεφτούμε μ’ ησυχία μετά. 

Φτάσαμε τώρα στο εστιατόριο, είναι στην άλλη γωνία.» 

Το ζευγάρι λάμπει μέσ’ τη χαρά του αυτή την ξεχωριστή βραδιά, που ‘χουν 

μαζεμένους όλους τους φίλους και καλοπερνάνε με τ’ αστεία και τα πειράγματά τους. Ο 

Πέτρος πετάει στα σύννεφα με τα καλά νέα και γεμίζει τη Λέϊλα με φιλιά κι αγάπες. Οι 

φίλοι τους χαίρονται και τους θαυμάζουν για την αρμονική σχέση τους. Η Λέϊλα σβήνει τα 

κεράκια της τούρτας μέσα σε μια θύελλα από τραγούδια, φιλιά και χειροκροτήματα, κι 

αργά το βράδυ ξαναμπαίνουν στ’ αμάξι για το γυρισμό, μ’ όρεξη κι ανυπομονησία ν’ 

αφιερωθούν και στην άλλη δραστηριότητα που άφησαν νωρίτερα στη μέση. 

Η Λέϊλα χαμηλώνει τα φώτα, χαμηλώνει τις ράντες απ’ το φόρεμά της κι ανασηκώνει 

τη φούστα της, ρίχνοντες λάγνες ματιές στον Πέτρο που την παρακολουθεί απλωμένος 

στον καναπέ, με τ’ ωραίο του κουστούμι και τη μεταξωτή γραβάτα, σιγοπίνοντας το ουΐσκι 

του. Προσπαθεί να παραστήσει τον ήρεμο, συγκροτημένο αρσενικό, που ‘χει το 

πρόσταγμα. Όταν τον πλησιάζει η Λέϊλα, φιδολικνίζοντας το κορμί της στο ρυθμό ενός 

αραβικού τσιφτετελιού που παίζει στο στέρεο, ο Πέτρος σηκώνεται μ’ έξαψη, φέρνει τ’ 

αριστερό χέρι του πίσω απ’ την πλάτη της για να τη συνοδέψει στο χορό της, και 

κατεβάζει το δεξί χέρι του κάτω απ’ τη φούστα της... 

**** (την επόμενη μέρα) **** 

«Όσο το σκέφτομαι καλή μου, νομίζω πως είναι προτιμότερο να της απαντήσεις 

όπως νομίζεις εσύ καλύτερα, χωρίς εγώ να σου υπαγορεύω τι θα πείς...» λέει ο Πέτρος 

στη Λέϊλα την άλλη μέρα το πρωΐ, καθώς πίνουν στα βιαστικά τον πρωϊνό καφέ τους πριν 

πάνε στις δουλειές τους, ακόμα παραζαλισμένοι απ’ το χθεσινοβραδινό γλέντι και την 

οργιαστική, σεξουαλική πανδαισία που ακολούθησε. «Αφού προσέγγισε εσένα, πες της 

ό,τι θέλεις, χωρίς να σκέφτεσαι αν θα το εγκρίνω. Κυρίως, προσπάθησε να κερδίσεις την 

εμπιστοσύνη της. Μίλησέ της μέσ’ την ψυχή της, σα γυναίκα προς γυναίκα. Δοκίμασε να 

γίνετε φίλες. Ίσως έτσι να βγεί πιο αληθινό, και να πετύχεις να σε προσεγγίσει και ν’ 

αποκαλυφθεί, και να μας απαλλάξεις έτσι απ’ τον πονοκέφαλο που μας βασανίζει όλον 

αυτό τον καιρό. Τι λες;» 

«Χμ, ίσως... Ας το δοκιμάσουμε έτσι. Θα γράψω ό,τι νομίζω εγώ, θα προσπαθήσω 

να ‘μαι ανοιχτή και φιλική όσο γίνεται, και θα δούμε πως θα το πάρει. Φυσικά θα σ’ 

ενημερώνω για ό,τι θα πρέπει να ξέρεις...» 

«Δοκίμασε, καλή μου, να μάθεις όσα περισσότερα μπορείς γι αυτή την κοπέλλα, 

μπας και καταφέρουμε να βρούμε κάποιαν άκρη, προτού τρελλαθώ τελείως μ’ αυτή την 

ιστορία... Άντε, αφού εγώ έχω κάνει μια τρύπα στο νερό μέχρι τώρα, ας ελπίσουμε πως 

εσύ θα καταφέρεις να βγάλεις κάτι καλό αυτή τη φορά. Πάντα ήσουν ο φύλακας άγγελός 

μου. Στηρίζομαι πάνω σου, αγάπη μου, για να με ξελασπώσεις γι άλλη μια φορά...» της 

λέει καθώς την αγκαλιάζει και τη φιλάει βιαστικά, φεύγοντας για να τρέξει πάλι να φτάσει 

στο γραφείο και να συνεχίσει το καθημερινό αλισβερίσι. 
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Και βέβαια θα κάνω το παν για ν’ ανακαλύψω ποιά είναι, και ποιά κρύβεται πίσω 

της, σκέφτεται σιωπηρά η Λέϊλα, καθώς τον φιλάει αποχαιρετώντας τον. Και μετά, κι εσύ 

αγαπημένε μου θα μου χρωστάς ακόμα μια μεγάλη χάρη, ελπίζοντας πως θα πειστείς, 

επιτέλους, να δέσεις για πάντα τη ζωή σου με τη δική μου, όπως πρέπει! 

******** 

«Μικρή μου φιλενάδα, 

Αν δεν σε πειράζει, πριν σου μιλήσω για τον Πέτρο, θα σου πω λίγα πράγματα για 

μένα...» ξεκινάει τη διήγησή της η Λέϊλα, το ίδιο κιόλας πρωϊνό, απ’ το δικηγορικό 

γραφείο του κυρίου Τζέρεμυ, γράφοντας το μήνυμά της στα κλεφτά, ανάμεσα στα 

τηλέφωνα που πρέπει ν’ απαντάει και στις δυό αγωγές που της έδωσε τ’ αφεντικό της για 

να δακτυλογραφήσει. 

Συνεχίζει το γράμμα της τ’ απογευματάκι, απ’ το σπίτι της, με το τσάϊ της, 

περιμένοντας ως αργά τον Πέτρο να γυρίσει απ’ την εξουθενωτική μέρα του στο γραφείο. 

Καθώς συντάσσει το μήνυμά της, η Λέϊλα σκέφτεται πολύ προσεκτικά πως ν’ ανταποκριθεί 

στην ασυνήθιστη προσέγγιση της Κεργκουελέν. Πρέπει ν’ απαντήσει ψυχρά, ή θερμά; 

Πρέπει ν’ αποκαλύψει πολλά, ή να κρύψει τα περισσότερα σημαντικά σημεία; Μετά από 

πολύ προσεκτική σκέψη, αποφασίζει να παρουσιάσει μια φιλική, ζεστή στάση, να 

προσπαθήσει να σπάσει τον πάγο. Εάν η Κεργκουελέν είναι πράγματι ένα νέο κορίτσι, 

τότε ίσως μια φιλική, μητρική προσέγγιση να ‘ναι πιο αποτελεσματική, ίσως να την κάνει 

ν’ ανοιχτεί και ν’ αποκαλύψει επιτέλους κάτι για τον εαυτό της, είτε επίτηδες, ή ακόμα και 

κατά λάθος. 

Αχ, τι έχω περάσει κι εγώ μέχρι τώρα... η Λέϊλα συλλογίζεται για το δικό της 

στρεβλό μονοπάτι του ταξιδιού της δικής της ζωής, που ‘χει πάρει τόσες απρόσμενες 

στροφές και τούμπες, προσπαθώντας να επιλέξει για ποιά γεγονότα να μιλήσει και ποιά να 

κρατήσει για τον εαυτό της. Πέρασε ευτυχισμένα παιδικά χρόνια στη Βηρυττό, τότε που 

καμάρωναν να λένε πως ζούν στην “Ελβετία της Μέσης Ανατολής”, καθώς μεγάλωνε μέσ’ 

το κοσμοπολίτικο περιβάλλον που αναμείγνυε τόσο αρμονικά όλες τις κουλτούρες, τις 

θρησκείες και τις ιδεολογίες της Ανατολής. Ήταν τότε που στο σχολείο της είχε φίλες 

Χριστιανές και Δρούζες και Μαρωνίτισσες και Σιίτισσες και Παλαιστίνιες, και κάθε Κυριακή 

έκανε βόλτα με τους γονείς της στη μεγάλη παραλία με τα πολυτελή ξενοδοχεία και τα 

καζίνα. 

Ώσπου ήρθε το μαύρο 75 με τον εμφύλιο, κι απ’ τη βεράντα τους έβλεπαν τη 

Βηρυττό να φλέγεται, πνιγμένη στο μαύρο καπνό. Η όμορφη βιλίτσα τους, που ‘ταν πάνω 

σ’ ένα λόφο κι είχε πανοραμική θέα σ’ ολόκληρη την πόλη και στη γαλανή Μεσόγειο, 

έγινε παρατηρητήριο της Αμάλ. Οι Σιίτες μαχητές γεμίσανε την ταράτσα τους με σακκιά 

άμμου και στήσανε πάνω της ένα βαρύ αντιαεροπορικό πυροβόλο, που τράνταζε όλο το 

σπίτι σα να γινόταν σεισμός όταν έρριχνε τις οβίδες του. Όπως ήταν φυσικό, την άλλη 

μέρα οι Φαλαγγίτες έβαλαν στόχο το πυροβόλο, και στην αυλή τους άρχισαν να πέφτουν 
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σωρηδόν οβίδες. Πέρασαν τρείς μήνες στο υπόγειο, καθώς πάνω απ’ το κεφάλι τους το 

σπίτι τους καταστρεφόταν σιγά – σιγά, ρημαγμένο απ’ τις οβίδες και τους όλμους. Ένα 

κρύο, χειμωνιάτικο βράδυ, οι γονείς τους φόρτωσαν βιαστικά όλη τη μεγάλη οικογένεια 

στην καρότσα ενός τρακτέρ, κι ύστερα από δυό βδομάδες βασανιστική πορεία ανάμεσα 

στα μπλόκα και στις μάχες στην κοιλάδα Μπεκάα, κατάφεραν να περάσουν σώοι στη 

Συρία. 

Σ’ ένα μήνα, η Λέϊλα έφτανε προσφυγοπούλα στ’ άγνωστο, κρύο Λονδίνο, στη μέση 

του χειμώνα. Ευτυχώς ο πατέρας της ο Χαλίντ, που ‘ταν γνωστός και πετυχημένος 

έμπορας στη Βηρυττό, είχε μαζέψει ένα γερό κομπόδεμα στις τράπεζες της πραγματικής 

Ελβετίας, κι είχε την άνεση να στεγάσει την οικογένειά του σ’ ένα ωραίο σπίτι και να 

ξαναστήσει στα γρήγορα καινούργιες, πετυχημένες επιχειρήσεις στο Λονδίνο. Γρήγορα η 

Λέϊλα εγκλιματίστηκε στη νέα πατρίδα της και συνέχισε τις σπουδές της στα καλύτερα 

κολλέγια, με τα Γαλλικά και το πιάνο της. 

Κι έτσι, η Λέϊλα εγκατέλειψε την κατεστραμμένη, κοσμοπολίτικη Βηρυττό και 

βρέθηκε να μεγαλώνει στο κοσμοπολίτικο Λονδίνο, καθώς μεταμορφωνόταν σιγά – σιγά 

από κοριτσάκι σε γυναίκα κι άρχισε ν’ ανακαλύπτει τον κόσμο των μεγάλων, και τα πρώτα 

ερωτικά σκιρτήματα ακούμπησαν την καρδούλα της. Οι γονείς της βέβαια την είχαν 

μεγαλώσει με την παραδοσιακή μουσουλμανική νοοτροπία, που υπαγορεύει πως η 

γυναίκα είναι προορισμένη αποκλειστικά να υπηρετεί τον άντρα. Αυτό ήταν ένας 

φυσιολογικός νόμος της ζωής στη Βηρυττό. Όταν όμως βρέθηκαν στο κοσμοπολίτικο 

Λονδίνο, με τη Δυτική ανοχή κι ελευθερία, και η Λέϊλα κι ολόκληρη η οικογένεια έπαθαν 

ένα ισχυρότατο πολιτισμικό σοκ, που δεν ήξεραν πως να το ξεπεράσουν. 

Η πρώτη αντίδρασή τους ήταν να κλειστούν στον εαυτό τους και στις παραδόσεις 

τους. Τα πρώτα χρόνια, έστελναν τη Λέϊλα στο μουσουλμανικό κολλέγιο θηλέων κι 

απαγόρεψαν τις επαφές με ξένα αγόρια. Όπως όμως κάνουν όλοι οι έφηβοι σ’ όλες τις 

κοινωνίες του κόσμου, η Λέϊλα έβρισκε πάντα τρόπους για να συναναστρέφεται μ’ αγόρια 

και να κάνει τ’ αθώα φλερτάκια της. 

Όταν πια πάτησε τα δεκαοκτώ και γράφτηκε στη Σχολή Ψυχολογίας του 

Πανεπιστημίου του Σάσσεξ, απ’ όπου πήρε Μπάτσελορ και Μάστερ, οι γονείς της 

αναγκαστικά την άφησαν ελεύθερη να ζήσει τη ζωή της όπως κρίνει αυτή καλύτερα. 

Εύχονταν από μέσα τους να ‘χει πιάσει ο σπόρος που φύτεψαν, κι αυτόβουλα να 

συνεχίσει μόνη της το ίδιο πειθαρχημένο στύλ ζωής. Και φυσικά είχαν δίκηο, ο σπόρος 

έπιασε.  

Απ’ τη μία, η Λέϊλα προσπάθησε να ευχαριστήσει τους παραδοσιακούς γονείς της, 

μετριάζοντας τη λαχτάρα της να εξερευνήσει τους σεξουαλικούς πειρασμούς που 

προκαλούσαν την εφηβική καρδιά και το κορμί της. Όμως, απ’ την άλλη, δεν 

περιορίστηκε στο ρόλο της υπάκουης, υποτακτικής μουσουλμάνας. Ενστερνίστηκε τη 

δυτική νοοτροπία των υπόλοιπων Βρεταννίδων συνομηλίκων της, κι έπαιζε ενεργά τα 
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σαγηνευτικά παιχνίδια του έρωτα με τ’ άλλο φύλο, αν και πάντα προσπαθούσε να 

διατηρεί την αξιοπρέπεια, την αυτοπεποίθηση και τη συγκροτημένη προσωπικότητά της, 

χωρίς να δένεται ψυχικά πάρα πολύ με τ’ αγόρια που τη φλέρταραν. Διατήρησε ένα 

ρομαντικό όραμα ενός παραμυθένιου πρίγκηπα, ο οποίος θα ‘ρχόταν κάποια μέρα πάνω 

στ’ άσπρο άλογό του να την πάρει στην ονειροχώρα και να κατακτήσει την καρδιά και την 

ψυχή της. 

Στο Πανεπιστήμιο που σπούδαζε, αναμείχθηκε και στ’ αριστερά φοιτητικά κινήματα, 

που ‘ταν ακόμα εμπνευσμένα απ’ τους απόηχους της μεγάλης απεργίας των 

ανθρακωρύχων. Όταν επέστρεψε στο Λονδίνο, μετά την αποφοίτησή της, κράτησε αυτή 

την επαφή με τα διάφορα κινήματα υπέρ των Παλαιστινίων, και με τ’ άλλα εναλλακτικά 

κινήματα της αριστερής πτέρυγας των Εργατικών, συχνάζοντας στις συγκεντρώσεις, στις 

συναυλίες και στις υπόλοιπες δραστηριότητές τους. Το μυαλό της άνοιξε και συνδέθηκε 

με τις κουλτούρες όλου του κόσμου, που αναμειγνύονται αρμονικά κι 

αλληλοεπηρρεάζονται στη Λονδρέζικη χύτρα, σ’ ένα ξεχωριστό μείγμα γεμάτο ζωντάνια. 

Στην προσωπική ζωή της παρέμεινε ρομαντική κι αποφασισμένη να χαρίσει το κορμί 

και τον έρωτά της σ’ έναν και μόνον άντρα, στο σεΐχη που περίμενε να εμφανιστεί κάποια 

μέρα μπροστά της. Φλερτάρησε ένα γοητευτικό Παλαιστίνιο ακτιβιστή, αλλά δεν του 

επέτρεψε να την αγγίξει, όσο κι αν επέμενε αυτός. Αφού τον τυράννησε επί έναν 

ολόκληρο χρόνο, στο τέλος παρέμβηκαν οι γονείς κι οι συγγενείς της, που θεωρούν τους 

Παλαιστίνιους κάπως υποδεέστερους στην Αραβική κοινωνική τάξη πραγμάτων, και την 

έπεισαν να τον χωρίσει. Με βαρειά καρδιά υπάκουσε. 

Ώσπου, με προξενειό της σύστησαν τον πρίγκηπα που περίμενε. Ο Αχμέτ ήταν ένας 

όμορφος, μελαχροινός γόνος ζάπλουτης Σαουδαραβικής φαμίλιας, απ’ αυτές με τα 

μπόλικα δισεκατομμύρια. Όσο σπούδαζε στο Λόντον Σκούλ οφ Οικονόμικς, έμενε σε μια 

βιλίτσα στο Γκρήνουϊτς, με δέκα δωμάτια και τρείς υπηρέτες, που οι γονείς του αγόρασαν 

για να ‘χει άνεση στις σπουδές του. Οι γονείς της έτριβαν τα χέρια τους με τη καλοτυχία 

της κόρης τους, κι η Λέϊλα γοητεύτηκε τ’ όμορφο παράστημά του αλλά, και τις ακριβές 

Πόρσε και τα Σαββατοκύριακα στο Γκράτς και στις Κάννες που της πρόσφερε απλόχερα. 

Μόλις αποφοίτησε κι εκείνος, την πήρε μαζί του πίσω στο Ριάντ και παντρεύτηκαν με 

μια λαμπρή τελετή. Και ξεκίνησε ο εφιάλτης της. Όπως όλος ο γυναικόκοσμος στη 

Σαουδική Αραβία, η Λέϊλα εξορίστηκε αποκλεισμένη στο γυναικωνίτη μιας τεράστιας 

βίλας, όπου ζούσε απομονωμένη παρέα με τις υπηρέτριες. Τον Αχμέτ τον έβλεπε μόνο 

μερικά βράδια, όταν ερχόταν στον κοιτώνα της για να φάνε και να κάνουν σεξ, και μετά 

την άφηνε να κοιμηθεί μονάχη. Απαγορευόταν να κυκλοφορήσει στο δρόμο χωρίς τον 

άντρα της, απαγορευόταν να οδηγήσει, κι όταν τύχαινε κι έβγαιναν παρέα για φαγητό ή 

για ψώνια, έπρεπε να φοράει τη μαύρη μπούρκα που την κάλυπτε απ’ την κορφή ως τα 

νύχια. 
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Για τη Λέϊλα, η ζωή στο Ριάντ ήταν ένα δεύτερο πολιτισμικό σοκ. Ξαφνικά, έχασε 

την ελευθερία που ‘χε συνηθίσει ν’ απολαμβάνει στο Λονδίνο, και βρέθηκε φυλακισμένη 

στη χρυσή φυλακή που την έκλεισε ο άντρας της κι η υπερσυντηρητική Σαουδαραβική 

κοινωνία. Απ’ την μια αγανακτούσε μ’ όλους αυτούς τους εξωφρενικούς περιορισμούς, 

αλλά απ’ την άλλη δεν ήξερε από που να κρατηθεί ηθικά και πολιτισμικά. Η μοναδική 

διασκέδασή της ήταν τα DVD κι οι γιορτές κι οι οικογενειακές μαζώξεις, όπου όλες οι 

γυναίκες μαζευόντουσαν απομονωμένες σε χωριστά δωμάτια για να φάνε, να πουν τα 

κουτσομπολιά και τις γυναικείες κουβέντες τους, και να φροντίσουν τα παιδιά, μακριά απ’ 

τους άντρες. 

Πράγμα που άρχισε να γίνεται η ειδοποιός διαφορά της απ’ όλες τις συνομήλικες 

φιλενάδες της: Όλες είχαν παιδιά, και συνέχιζαν να κάνουν αδιάκοπα το ένα μωρό πίσω 

απ’ τ’ άλλο. Η Λέϊλα, όσο κι αν άρχισε να πυκνώνει ο Αχμέτ τις επισκέψεις του στον 

κοιτώνα της, δεν έμενε έγκυος. Όσο περνούσαν οι μήνες και τα χρόνια και τίποτα δε 

γινόταν, άρχισε ν’ ανησυχεί. Σ’ ένα ταξίδι που ‘καναν στο Λονδίνο για να επισκεφθούν 

τους γονείς της, πήγαν παρέα σε μια φημισμένη συμβουλευτική κλινική γονιμότητας για 

εξετάσεις. Το πόρισμα των εξετάσεων ήταν καταπέλτης. Η Λέϊλα είχε μια σοβαρή 

δυσπλασία στις ωοθήκες της και στην πράξη δεν έβγαζε ωάρια, ή ίσως να ‘βγαζε 

ελάχιστα. Οι γιατροί δεν μπορούσαν να πούν με σιγουριά. Θεραπεία δεν υπήρχε. Δεν 

μπορούσαν να κάνουν ούτε εξωσωματική γονιμοποίηση, καθώς δεν μπορούσαν να 

πάρουν ωάρια απ’ τη γυναίκα. 

Αυτή ήταν η χειρότερη συμφορά που μπορούσε να πάθει. Ο κόσμος της 

καταστράφηκε. Το επόμενο βράδυ, ο Αχμέτ της ανακοίνωσε πως οι γονείς κι οι συγγενείς 

του δεν μπορούσαν να συμβιβαστούν με τη στειρότητα της νύφης τους, κι αποφάσισε να 

τη χωρίσει. Την έδιωξε απ’ τη σουΐτα του ξενοδοχείου τους και την έστειλε πίσω στους 

γονείς της. Ένα ζωντανό ράκος, η Λέϊλα ξαναγύρισε κοντά στους γονείς της και χάθηκε 

μέσ’ τη μαύρη κατάθλιψή της. 

«...κι έτσι καλή μου έμεινα να ζώ με το τεράστιο τραύμα μου. Η μοίρα μου στέρησε 

αυτό που ποθούσα περισσότερο απ’ όλα στη ζωή μου, το να κάνω μιαν οικογένεια. Γι 

αυτό καίγομαι απ’ την ίδια φωτιά που καίει και τον Πέτρο. Κατάλαβέ την αγωνία του κι 

εσύ κορίτσι μου, και δώσ’ του τη χαρά που περιμένει... 

Τέλος πάντων, ίσως είναι λάθος μου να σε πιέζω. Θα ‘χεις τους λόγους σου που 

φοβάσαι να εμφανιστείς, και τους σέβομαι. Έχει περάσει όμως η ώρα τώρα. Θα συνεχίσω 

αύριο και θα σου μιλήσω γι αυτόν όπως μου ζήτησες.» 

Ξαναδιαβάζοντας το μήνυμά της, πριν το στείλει, η Λέϊλα είναι ικανοποιημένη. 

Φυσικά, δεν αποκάλυψε όλες αυτές τις λεπτομέρειες της ταραγμένης ζωής της. Αλλά 

έβαλε αρκετά δολώματα στο κείμενό της που ίσως θα κάνουν το κορίτσι να την 

συμπονέσει και να τη συμπαθήσει. Ειδικά το τέλος θα πρέπει να συγκινήσει την 
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Κεργκουελέν, αν είναι πράγματι η κόρη του Πέτρου. Η Λέϊλα σταυρώνει τα δάχτυλά της 

και πατά το πλήκτρο “Αποστολή”. 

Την επομένη έρχεται κι η απάντηση της μικρής, και ξεκινούν την όμορφη 

κουβεντούλα τους μέσα απ’ το email. 

«Ευχαριστώ κυρία Λέϊλα για όσα μου ‘πατε, και μ’ άρεσε που μ’ ανοίξατε την καρδιά 

σας με θάρρος. Εγώ έζησα μιαν εντελώς διαφορετική ζωή, μ’ ελευθερία και χωρίς 

περιορισμούς, αλλά μ’ άλλα μεγάλα προβλήματα. Δεν είμαι έτοιμη ακόμα να μιλήσω ούτε 

για τα προβλήματά μου, ούτε για το γιατί διστάζω να φανερωθώ. Έχουμε διαφορετικές 

εμπειρίες και διαφορετική κουλτούρα, αλλά εκτιμώ την καλωσύνη σας, επειδή μου 

μιλήσατε μέσ’ απ’ την ψυχή σας. 

Αλήθεια έχετε Μάστερ στην Ψυχολογία; Σε ποιά ειδικότητα; Εργασθήκατε ποτέ σαν 

ψυχολόγος;» 

Η Λέϊλα γελάει μόνη της. Αγαπητή μου, αν ήμουν μια ενεργή ψυχολόγος, θα ‘ξερα 

μέχρι τώρα πως να σε κάνω ν’ ανοιχτείς και να τ’ αποκαλύψεις όλα. Αμάν, η μικρή είναι 

πράγματι σκληρό καρύδι. Δεν θα ‘ναι εύκολο. Αλλά πρέπει να επιμείνω. Η Λέϊλα κάθεται, 

ήρεμα και συγκροτημένα, να συνεχίσει τη διήγησή της. 

«Θα ‘θελα μικρή μου φίλη κάποτε ν’ ακούσω τα προβλήματά σου, όποτε μπορέσεις. 

Στη χώρα μου, έχουμε μάθει ν’ αγαπάμε πρώτα απ’ όλα την οικογένεια και τους συγγενείς 

μας, όπως εξάλλου και στη δική σου. Αφού είσαι η κόρη του αγαπημένου μου, για μένα 

είσαι τώρα κι εσύ συγγενής μου. Ποτέ μη διστάσεις να μου ζητήσεις οποιαδήποτε βοήθεια 

μπορεί να χρειαστείς. 

Πήρα Μάστερ στη Νοητική Εξέλιξη των Νηπίων, αλλά ποτέ δεν εξάσκησα αυτό το 

επάγγελμα επειδή παντρεύτηκα κι απομονώθηκα στο Ριάντ. Λατρεύω όμως αυτή την 

επιστήμη και θα ‘θελα να την ξαναπιάσω κάποτε, αν μπορέσω... 

Και τώρα θα σου μιλήσω για τον Πέτρο, όπως μου ζήτησες...» Της εξιστορεί την 

περιπέτεια της Λότζινετ και πως τον θαύμασε σαν ηγέτη, που ‘ξερε να εμψυχώνει 

ολόκληρη την εταιρία, πως είχε καταφέρει να εμφυσήσει σ’ όλους το παθιασμένο όραμά 

του και τους είχε φανατίσει να παλεύουν για τη μεγάλη ιδέα, χωρίς να κουράζονται και 

χωρίς να βαρυγκομούν. 

Τον ερωτεύτηκε σιωπηρά, και ζήλευε την ψηλομύτα, Εγγλέζα σύζυγό του. Η Νικόλ 

περίμενε με βουλιμία τα πλούτη που της έταξε ο Πέτρος, αλλά περιφρονούσε τον αληθινό 

θησαυρό της καρδιάς του που ανάβλυζε από μέσα του σαν πηγή, κι έκανε τα μάτια του ν’ 

ακτινοβολούν. Υπέμενε σιωπηλά, καθώς η ανατροφή της δεν της επέτρεπε να σηκώσει τα 

μάτια της πάνω του όσο αυτός ήταν παντρεμένος, μέχρι που η Νικόλ τον παράτησε χωρίς 

έλεος μέσ’ την πιο μαύρη απελπισία του, κι άφησε ελεύθερο το πεδίο στη Λέϊλα να του 

φανερώσει τον έρωτά της και να προσπαθήσει να τον συνεφέρει απ’ την καταστροφή. 

«...Ο Πέτρος, κορίτσι μου, όπως σου ‘πε πολύ σωστά η μάνα σου, είναι ένας απ’ 

αυτούς τους ρομαντικούς τύπους που ζουν για να παλεύουν μεγάλες ιδέες κι οράματα. 
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Είναι πολύ πλούσια όλα όσα ζουν και τους παθιάζουν, κι αυτό το πάθος ξεχειλίζει από 

μέσα τους. Αλλά πότε – πότε χάνουν την επαφή με την πραγματικότητα κι ονειροβατούν. 

Δεν έχουν σωστή, ψύχραιμη κρίση στις δύσκολες καταστάσεις, και μπορεί να κάνουν 

μεγάλα λάθη εκεί που χρειάζεται ώριμη σκέψη και προσεκτικοί χειρισμοί. Ίσως αυτή η 

βιασύνη κι η ανωριμότητά του τον οδήγησε απερίσκεπτα να σου φερθεί μ’ αυτό τον 

τρόπο. 

Παραλίγο να διώξει κι εμένα από κοντά του εκείνο τον άγριο χειμώνα, κι ας τον 

αγαπούσα τόσο πολύ. Όταν ξέμεινε άνεργος και ταπεινωμένος, κλεισμένος όλη μέρα στο 

διαμέρισμά μου, πέρασα κι εγώ ένα δεύτερο εφιάλτη. Ένας πληγωμένος κι αποτυχημένος 

αρσενικός, κορίτσι μου, γίνεται αγρίμι ανήμερο, που δεν ξέρει να βλέπει και να κρίνει 

γύρω του και θέλει μόνο να κατασπαράξει τους πάντες. Ήταν στιγμές που γύρισε ακόμα 

κι εναντίον μου, με βαρειές κουβέντες. Όμως ευτυχώς κατάλαβα πως δεν τα εννοούσε 

όσα έλεγε. Η θολούρα κι η απελπισία του ‘βαζαν άπρεπα λόγια στο στόμα. Τον άφηνα να 

ξεσπάει το θυμό και τις αγωνίες του, και δεν τον ανταγωνιζόμουν. Θύμωνε, έβριζε, 

έκλαιγε, ξεσπούσε, και μετά ερχόταν και χωνόταν στην αγκαλιά μου και κλαψούριζε για 

να τον παρηγορήσω, σα μικρό παιδί. Άντρας, κοπέλλα μου, τι τα θες, ήταν πάντοτε ένας 

άντρας – μωρό, όπως όλοι τους...» 

Ώσπου σιγά – σιγά τον κατάφερε να ξαναβρεί λίγο απ’ το κουράγιο του. Άρχισε να 

βρίσκει δουλίτσες για ν’ απασχολείται, μέχρι που ‘ρθε η πρόταση απ’ τη Νοβιασόφτ για ν’ 

αναλάβει το έργο της Μανίλας. 

«...Φοβήθηκα μικρή μου, όταν μου ‘πε πως θα λείψει τόσους μήνες εκεί κάτω. 

Φοβήθηκα μήπως τον χάσω, μήπως η απόσταση τον κάνει να με ξεχάσει, μήπως τον 

τυλίξει με τα κολπάκια της καμμιά Φιλιππινεζούλα. Αλλά δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. 

Με βαρειά καρδιά, τον αποχαιρέτησα, κι άρχισαν να περνούν οι βδομάδες κι οι μήνες μεσ’ 

τη μοναξιά και την αγωνία μου. 

Ώσπου η μοίρα τα ‘φερε έτσι κι έγιναν όλα όσα ξέρεις. Δεν μπορείς να φανταστείς τι 

φοβερό σοκ ήταν όλο αυτό για τον Πέτρο. Κόντεψα να τον χάσω γι άλλη μια φορά, κι 

αυτή τη φορά για τα καλά. Ήταν χιλιάδες μίλια μακριά μου, και δεν μπορούσα να τον 

φροντίζω και να τον παρηγορώ από κοντά, δεν ήξερα τι γίνεται. Κόντεψα να τρελλαθώ κι 

εγώ, σχεδόν όσο κι αυτός. Δεν θέλω να σου πώ περισσότερα για να μη σε πιέζω να τον 

ξαναπλησιάσεις. Αλλά πρέπει να τον ξαναπλησιάσεις κάποτε καλή μου, τ’ αξίζει. 

Όταν διάβασα το γράμμα που του ‘γραψες τότε, είδα στα λόγια της μάνας σου την 

ίδια φλόγα που ‘χω γνωρίσει κι εγώ. Όπως θα μπορεί να σου πεί κι η ίδια, ο Πέτρος είναι 

ένας απ’ τους λίγους άντρες που ξέρουν να ΖΟΥΝ. Κι αυτό είναι υπέροχο κούκλα μου. 

Όσα στραβά κι ελαττώματα κι αν έχει κι αυτός, όπως όλοι οι άντρες, όσο απερίσκεπτα 

λάθη κι αν κάνει, τουλάχιστον ξέρει να ζεί τη ζωή του με πάθος. Να το ξέρεις και να τον 

χαίρεσαι, γιατί αξίζει να τον χαίρεσαι...» 
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«Και πάλι σας ευχαριστώ καλή κυρία Λέϊλα. Μ’ άρεσαν όσα μου είπατε. Χαίρομαι που 

τον αγαπάτε τόσο πολύ. Θέλω να ‘χει δίπλα του έναν άνθρωπο να τον αγαπάει και να τον 

φροντίζει. Ναί, νοιάζομαι γι αυτόν. Όμως δεν ξέρω αν και πότε θα μπορέσω να ξεπεράσω 

τα λάθη και την απερισκεψία του, έτσι όπως τα περιγράψατε. Θέλω να τα σκεφτώ μ’ 

ηρεμία. Δεν μπορείτε ακόμα να καταλάβετε τι μ’ ενόχλησε πραγματικά. Φοβάμαι. Σας 

παρακαλώ να το σεβαστείτε αυτό και να μη με ρωτήσετε, αλλά να ξέρετε πως φοβάμαι.» 

Πωπω, ξανοίγεται! “Ναί, νοιάζομαι γι αυτόν” Χμ... Ποιά να ‘ναι στ’ αλήθεια; 

Πράγματι μια κόρη; Και “φοβάται” κάτι... Τι; Εντούτοις, πρέπει να παραδεχτώ πως 

φαίνεται ειλικρινής. Πρέπει να υπάρχουν στοιχεία αλήθειας σ’ όλα αυτά. Ξανοίγεται, η 

Λέϊλα σκέφτεται σχετικά ικανοποιημένη. Πράγματι, έχει κάνει κάποια πρόοδο. 

«Βεβαίως καλή μου. Δεν θα επιμείνω να μάθω όσα δεν είσαι ακόμα έτοιμη να μου 

πείς. Με την ησυχία σου... Να ξέρεις πως θα ‘μαι πάντα διαθέσιμη να σ’ ακούσω. Και να 

ξέρεις πως, ό,τι μου λες κι ό,τι σου λέω, δεν τα μαθαίνει ο Πέτρος. Τον ενημερώνω 

βέβαια πάνω – κάτω, αλλά δεν του τα λέω όλα. Αλήθεια, μικρή μου φιλενάδα, θα ‘θελες 

να μου πείς έστω το μικρό όνομά σου; Αυτό το ψευδώνυμο “Κεργκουελέν” θυμίζει κάτι 

πολύ κρύο, δε συμφωνείς;» 

«Εσείς, πως θα θέλατε να με λένε αν ήμουν δική σας κόρη;» 

«Χμ... εγώ θα σ’ ονόμαζα “Γιασμίν”, που μου θυμίζει τα γιασεμιά που ‘χα στον κήπο 

μας στη Βηρυττό, και στη δική μου γλώσσα σημαίνει “Δώρο του Θεού”.» 

«Ωραία λοιπόν, από δώ και πέρα θα ‘μαι η Γιασμίν.» 

Πανάθεμα, ξέφυγε έξυπνα γι άλλη μια φορά, σκέφτεται η Λέϊλα, απογοητευμένη. 

Όμως δεν μπορεί ν’ αρνηθεί πως επηρρεάστηκε κι η ίδια. Χμμ... Γιασμίν... Γλυκούλι. Δεν 

είναι μόνο η Κεργκουελέν-Γιασμίν που “ξανοίγεται”. Είναι κι Λέϊλα επίσης... 

Πέμπτη 25 Σεπτέμβρη 2003 

Είναι σχεδόν 11 τη νύχτα, όταν ο Πέτρος φεύγει επιτέλους απ’ το γραφείο, μετά από 

ακόμα μια εξαντλητική μέρα, και τρέχει προς το σταθμό του υπόγειου. Είναι στ’ 

αποκορύφωμα της φρενήρους προσπάθειάς του να προετοιμάσει τα πάντα για τη μεγάλη 

μέρα, τη μέρα που η Αρναμάρ θα εισαχθεί στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Η 

εισαγωγή θα γίνει κάποια στιγμή μέσ’ το Νοέμβρη, κι όλοι ξεσκίζονται για να πιάσουν τις 

προθεσμίες. 

Πανάθεμα, ας τελειώνουμε επιτέλους μ’ αυτό το βασανιστικό στόχο, για να μπορέσω 

να ελευθερωθώ και ν’ ασχοληθώ με την πραγματική αποστολή μου, το ψάξιμό μου για 

κείνη. Πότε θα μπορέσω να τη βρώ επιτέλους; Πέρασαν ήδη δυό ολόκληρα χρόνια, απ’ 

τον καταραμμένο Σεπτέμβρη του 2001. 

Βέβαια, από κείνες τις μακρινές, μαύρες μέρες, έχει κυλήσει αρκετό νερό στ’ αυλάκι. 

Η κόρη του, έστω μ’ αυτό τ’ όμορφο ψευδώνυμο “Γιασμίν” που διάλεξε η Λέϊλα και της 

αρέσει, έχει μαλακώσει. Επιτέλους επικοινωνεί. Πότε – πότε αλλάζει emails με τη Λέϊλα, τι 

ρωτάει πως περνάνε, θέλει να μαθαίνει τα νέα τους. Τη ρωτάει για τη δουλειά του 
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Πέτρου, κι ανησυχεί μήπως πάθει υπερκόπωση μ’ αυτά τα υπερβολικά ωράρια. Ρώτησε μ’ 

ενδιαφέρον να μάθει πως πέρασαν, κι αν κατάφεραν να ξεκουραστούν, τη μια και 

μοναδική βδομάδα που κατάφερε να ξεκλέψει ο Πέτρος, και πήγαν για λίγα μπάνια και 

βιαστικές, αγχωμένες διακοπές στη Μάλαγα, στα τέλη του περασμένου Ιούλη. 

Για τον εαυτό της όμως δε λέει τίποτα, κρατάει το στόμα της κλειστό, σα Σφίγγα. 

Μάλλον σπουδάζει σε κάποιο πανεπιστήμιο, κάτι σχετικό με την ψυχολογία, ή τη 

βιολογία, ή και τα δύο μαζί; Η Λέϊλα δεν έχει καταφέρει ακόμα να καταλάβει ούτε τι 

ακριβώς σπουδάζει, ούτε σε ποιό πανεπιστήμιο. Όμως η Λέϊλα πάει με τα νερά της. Της 

απαντάει όλα τα ερωτήματά της με ηρεμία, και δεν ζητάει να μάθει τίποτα που η Γιασμίν 

δε θέλει ν’ αποκαλύψει ακόμα. 

Μ’ όλα τα μηνύματα που πηγαινοέρχονται ανάμεσα στη Γιασμίν και στη Λέϊλα, ο 

Πέτρος νιώθει τη μικρή πιο κοντά του, νιώθει πως τον πλησιάζει αργά – αργά. Έτσι, έχει 

ατονήσει κάπως τις δικές του ενέργειες. Απ’ τον περασμένο Μάρτη, δεν συνέχισε τις 

απόπειρες ν’ ανακαλύψει τη Μαρίνα. Φοβήθηκε πως, αν κινηθεί μ’ αγαρμποσύνη, τότε η 

μικρή, μαζί με τη μάνα της, θα τρομάξουν και θα ξανακρυφτούν. 

Το σκέφτηκε από δώ, το σκέφτηκε από κεί, το κουβέντιασε και με τη Λέϊλα, και 

κάποια στιγμή μέσ’ τη σύντομη αδειούλα του το περασμένο καλοκαίρι, κάθισε κι έγραψε 

ένα χειρόγραφο γράμμα στο Στέφανο. Πόνταρε στην υπόθεση ότι ο Στέφανος, εφόσον 

είναι χωρισμένος και μαλλωμένος με τη Μαρίνα, και λείπει συνέχεια σε μακρινές 

αποστολές, ίσως να μην έχει πάρει είδηση όλη αυτή την υπόθεση. Του ‘γραψε λοιπόν ένα 

εντελώς αθώο γράμμα, όπου δεν έκανε την παραμικρή νύξη για τις κόρες του. Του μίλησε 

μόνο σαν παλιόφιλος, τον ρώτησε να μάθει τα νέα του, και του άφησε το τηλέφωνό του. 

Το διάβασε, το ξαναδιάβασε, το σταύρωσε και το ταχυδρόμησε στους “Γιατρούς 

χωρίς Σύνορα” όπως του ‘χαν πεί. Από τότε έχουν περάσει δυόμιση μήνες, και δεν έχει 

πάρει καμμία απάντηση. Απ’ τη μια ανησυχεί μήπως δεν έκανε καλά, μήπως ο Στέφανος 

σημάνει συναγερμό στη “Γιασμίν” και στη μάνα της. Απ’ την άλλη όμως, ευτυχώς η 

αλληλογραφία της μικρής με τη Λέϊλα συνεχίζεται, προσεκτικά αλλά σταθερά, και χωρίς 

κανένα ίχνος ανησυχίας. 

Ή μήπως δεν είναι έτσι; «Αγάπη μου, σου ‘χω μια παράξενη ερώτηση» πετάει η 

Λέϊλα στον Πέτρο, μόλις τέλειωσε το δείπνο του, πλησιάζοντας μεσάνυχτα. «Η Γιασμίν με 

ρωτάει αν μπορώ να τη βοηθήσω σε κάτι περίεργο: Ετοιμάζει μιαν εργασία στη σχολή της 

που ‘χει σχέση με τη μουσική και τη θεωρία της εξέλιξης του Δαρβίνου. Έχει αναλάβει να 

μελετήσει γιατί είμαστε εξοικειωμένοι με τη μουσική και το ρυθμό, αν και αυτά δεν έχουν 

κάποιο εξελικτικό πλεονέκτημα για εμάς, το ανθρώπινο είδος.» 

«Τι ακριβώς σου ζητάει;» ο Πέτρος εκπλήσσεται. 

«Αναρρωτιέται αν έχω να της προτείνω καμμιά καλή ιδέα.» 

«Και γιατί ειδικά εσένα;» ο Πέτρος προσπαθεί να καταλάβει ολόκληρο το ζήτημα. 

«Προφανώς, επειδή έχω Μάστερ στην Ψυχολογία.» 
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«Ενδιαφέρον... Αυτό είναι καλό νέο, που ζητάει τη βοήθειά σου. Σημαίνει πως 

έρχεται ακόμα πιο κοντά σου. Και τι λες; Μπορείς να τη βοηθήσεις;» 

«Όχι βέβαια Πέτρο μου. Την Ψυχολογία την έχω εγκαταλείψει εδώ και δέκα χρόνια. 

Θυμάμαι ελάχιστα πράγματα. Αυτά τα πράγματα θέλουν επιστημονική μελέτη. Μπορεί με 

τις ερασιτεχνικές γνώμες μου να γράψει εργασία;» 

«Τι να πω... Και τι μελέτη είναι αυτή; Σε ποιό μάθημα; Μπόρεσες να μάθεις;» ο 

Πέτρος γεμίζει μ’ έξαψη κι ανυπομονησία. 

«Όχι. Αν κατάλαβα καλά, είναι μια σημαντική εργασία. Ίσως να ‘ναι η διπλωματική 

της, ή κάτι τέτοιο» απαντά η Λέϊλα, αβέβαιη. 

«Διπλωματική; Μα η Γιασμίν φέτος είναι δεκαοκτώ χρονών. Μόλις τώρα θα μπήκε 

στο Πανεπιστήμιο. Πως είναι δυνατό να κάνει κιόλας τη διπλωματική της;» 

«Τι να σου πώ αγάπη μου; Δεν ξέρω. Πάντως, μου ‘πε πως είναι μια σημαντική 

εργασία. Αυτά μου ζήτησε, αυτά σου λέω. Λοιπόν έχεις καμμιά καλήν ιδέα;» 

«Αν δεν έχεις εσύ, που σπούδασες Ψυχολογία, τότε πως θα ‘χω εγώ; Αυτά τα 

πράγματα θέλουν έρευνα κι υπεύθυνες γνώμες από ειδικούς επιστήμονες.» 

«Τότε γνωρίζεις κανένα πιο ειδικό για να τον ρωτήσουμε;» ρωτάει η Λέϊλα. 

«Εγώ όχι. Αλλά έχω φίλους που μπορεί να ‘χουν κατάλληλους γνωστούς.» 

«Ποιόν σκέφτηκες;» παραξενεύεται εκείνη. 

«Την Τίνα...» απαντάει διστακτικά ο Πέτρος. «Θα της τηλεφωνήσω αύριο.» 

«Χμ...» η Λέϊλα νιώθει άβολα, αλλά δεν μπορεί να φέρει κι αντίρρηση. 

**** (την επόμενη μέρα) **** 

Την επομένη, ο Πέτρος καλεί το κινητό της Τίνας, απ’ το γραφείο του στο 

Εμπάνκμεντ. 

«Ω, γειά σου Πέτρο! Χαίρομαι πολύ που σε ξανακούω. Πως είσαι;» 

«Είμαι πολύ καλά. Κι εσύ;» ο Πέτρος χαμογελάει ζεστά στο τηλέφωνο. 

«Μια χαρά! Για την ακρίβεια, με πέτυχες στην Αθήνα. Έχω έρθει για δυό βδομάδες, 

να κοιτάξω κάποια επείγοντα θέματα του συμβουλευτικού γραφείου μου.» 

«Αλήθεια; Θα πετάξω στην Αθήνα σε δυό μέρες. Πρέπει να περάσω μια βδομάδα στο 

γραφείο μας στον Πειραιά» ενθουσιάζεται με τη σύμπτωση. 

«Ω, μα αυτό είναι τέλειο! Να βρεθούμε για ένα ποτάκι;» η Τίνα αρπάζει την 

ευκαιρία. 

«Και γιατί όχι; Σε κάλεσα για να σου ζητήσω μια χάρη, αλλά, ίσως, μπορούμε να τα 

πούμε καλύτερα από κοντά...» 

Ο Πέτρος το σκέφτεται πάρα πολύ έντονα, αλλά τελικά αποφασίζει να κρατήσει αυτή 

τη συζήτηση κρυφή απ’ τη Λέϊλα. Θα ‘ταν ένα τεράστιο μπλέξιμο να την έχει στο σβέρκο 

του και ν’ ανησυχεί για την επικείμενη συνάντησή του με την Τίνα. Της λέει μόνο στα 

πεταχτά πως δεν βρήκε ακόμα την Τίνα, και πως θα συνεχίσει τις προσπάθειές του να 

έρθει σ’ επαφή μαζί της. 
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Κυριακή 5 Οκτώβρη 2003 

Τα γενέθλια του Πέτρου τον βρίσκουν στην Αθήνα, στο φόρτε της ξέφρενης 

κούρσας του για να ετοιμάσει τα πάντα για τη μεγάλη μέρα της εισόδου της Αρναμάρ στο 

Χρηματιστήριο. Το ντεμπούτο θα γίνει κάποια στιγμή στις αρχές Νοέμβρη, κι όλοι 

δουλεύουν σαν τρελλοί για να προλάβουν. Παρ’ όλο που σήμερα είναι Κυριακή, ο Πέτρος 

έπρεπε να κατέβει στο γραφείο στον Πειραιά για να κλείσει μερικές απ’ τις επείγουσες 

υποθέσεις. Εκεί στο γραφείο, του τηλεφωνάει η Λέϊλα απ’ το κρύο Λονδίνο για να του 

στείλει τις ευχές και τα φιλιά της. 

Κοντά στις ευχές της Λέϊλα, έρχεται και το μεγαλύτερο δώρο απ’ όλα: Στο email του 

μπαίνει ξαφνικά ένα μήνυμα απ’ τη Γιασμίν: 

«Αγαπητέ Πέτρο, 

Η Λέϊλα μου ‘πε πως σήμερα είναι τα γενέθλιά σου. Σου εύχομαι λοιπόν Χρόνια 

Πολλά, να τα εκατοστήσεις και να πετύχεις ό,τι ποθείς στη ζωή σου. 

Γιασμίν» 

Είναι το πρώτο μήνυμά που στέλνει η Γιασμίν στον ίδιο προσωπικά, από κείνες τις 

μαύρες μέρες του καταστροφικού Σεπτέμβρη, πριν από δυό χρόνια. Λάμπει το πρόσωπό 

του μ’ ένα πλατύ χαμόγελο. Ξανατηλεφωνάει ενθουσιασμένος στη Λέϊλα για να της 

εκφράσει την απέραντη ευγνωμοσύνη του για όλα όσα έχει κάνει, για να ξαναφέρει λίγο - 

λίγο την κόρη του κοντά του. 

Εκείνο που παραξενεύει τον Πέτρο, είναι που κι αυτό το σημερινό ευχετήριο μήνυμα 

της Γιασμίν είναι γραμμένο στ’ Αγγλικά. Γιατί επιμένει να του γράφει στ’ Αγγλικά; Που να 

βρίσκεται άραγε η κόρη του; Μήπως σπουδάζει στο εξωτερικό, όπως σπούδασε κι αυτός; 

Παραξενεμένος, της απαντάει στα Ελληνικά, αλλά με λατινικούς χαρακτήρες, όπως έκανε 

όταν της έγραφε τα μηνύματά του απ’ τη Μανίλα, τότε που το παλιό λάπτοπ του δεν είχε 

Ελληνικούς χαρακτήρες. 

«Γλυκειά μου, 

Σ’ ευχαριστώ απ’ την καρδιά μου! Να ‘σαι καλά! ΕΣΥ είσαι ό,τι περισσότερο ποθώ 

στη ζωή μου. Το ξέρεις. Όμως, θα σεβαστώ την επιθυμία σου και θα σε περιμένω όταν θα 

‘σαι έτοιμη να με ξαναβρείς.» 

Αργά τ’ απόγευμα, τελειώνει με τα Κυριακάτικα μπλεξίματα του γραφείου και παίρνει 

τον Ηλεκτρικό για το Θησείο. Απλώνεται στο κάθισμα στο σχεδόν άδειο βαγόνι κι αφήνει 

τις σκέψεις του να περιπλανηθούν, καθώς χαζεύει αδιάφορα τις γειτονιές του Μοσχάτου 

και της Καλλιθέας που περνούν έξω απ’ το παράθυρο... 

Πηγαίνει να συναντήσει την Τίνα, κρυφά απ’ τη Λέϊλα. Θυμάται πάρα πολύ καλά την 

ακατανίκητη αύρα της Τίνας και την πολλά υποσχόμενη στάση της, στην τελευταία τους 

συνάντηση, στο Παρίσι, όταν ήταν παρούσα κι η Λέϊλα για να εμποδίσει οποιοδήποτε 

στενότερο πλησίασμα ανάμεσά τους. Η Λέϊλα δεν είναι πια εδώ απόψε. Άραγε τι μπορεί 

να...; Απ’ τη μια, νιώθει μια μεγάλη έλξη για την ομορφιά και την ισχυρή γοητεία της 
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Τίνας, που αντέχει στο χρόνο παρ’ όλη την ηλικία της, καθώς πρέπει να πλησιάζει τα 

σαράντα πέντε. Αν θυμάται καλά, η Τίνα μάλλον είναι δυό χρόνια μεγαλύτερή του. Απ’ 

την άλλη, νιώθει να τον απωθεί η προφανής ελευθεριότητά της. Κάπως νιώθει πως 

πηγαίνει να πέσει στα δίχτυα μιας μεσόκοπης γυναίκας, η οποία προσπαθεί με κάθε μέσο 

να επιβεβαιωθεί πως παραμένει ελκυστική, κυνηγώντας νεότερους άντρες. Χαχά, τότε 

παλιά, στα φοιτητικά χρόνια μας, η ηλικία μου ήταν ένα μειονέκτημα κι η δικιά της ένα 

προσόν. Εγώ ήμουν ένας ανώριμος νεαρούλης, κι εκείνη ήταν η ώριμη κι έμπειρη. Τώρα, 

τα δεδομένα άλλαξαν. Εγώ είμαι ο νεότερος άντρας, κι αυτή η πρώην καλλονή που 

μεγαλώνει, αν και παραμένει πάρα πολύ όμορφη, πρέπει να το παραδεχτώ... 

Φυσικά, θα μπορούσα να φχαριστηθώ μιας βραδιάς περιπετειούλα με την Τίνα, τώρα 

που η Λέϊλα είναι μακριά, όπως έκανε κι εκείνη μαζί μου τότε στην Ύδρα, είκοσι τρία 

χρόνια πριν. Όμως, αυτό δεν είναι ακριβώς το στύλ μου. Ο Πέτρος προτιμάει τις πιο 

μακροπρόθεσμες σχέσεις. Βρίσκεται ήδη δεσμευμένος σε μια σταθερή, μόνιμη σχέση. 

Νιώθει σε σημαντικό βαθμό ενοχές ως προς τη Λέϊλα. Σ’ όλη την ερωτική ζωή του μέχρι 

τώρα, έκανε πολλούς δεσμούς με διαδοχικές γυναίκες, αλλά ποτέ δεν του ‘τυχε ν’ 

απατήσει καμμιά τους. Η απάτη δεν είναι ακριβώς το στύλ του. 

Είναι βέβαια αλήθεια πως η Λέϊλα βασανίζει τον Πέτρο αρκετά ενοχλητικά τον 

τελευταίο καιρό. Έχει γίνει πολύ απαιτητική, κι έχει φοβηθεί πάρα πολύ την εμφάνιση της 

κόρης του. Εκτός απ’ την αγωνιώδη προσπάθειά του και τις λεπτές μανούβρες που πρέπει 

να κάνει για ν’ ανακαλύψει τη Γιασμίν, πρέπει να προσέχει και να μην ενοχλεί και τη 

Λέϊλα, που εξακολουθεί να βάζει εμπόδια στο δρόμο του. Θεωρητικά, να μια καλή 

ευκαιρία να τερματίσω τη σχέση μου με τη Λέϊλα, για να ξεκινήσω μια καινούργια σχέση 

με την Τίνα, η οποία θα μου επιτρέψει να συνεχίσω την έρευνά μου ανεμπόδιστος. Όμως, 

θα ‘ταν κάτι τέτοιο πραγματικά το καλύτερο για μένα; Είναι η αστάθεια κι η ασυδοσία της 

Τίνας τα σωστότερα χαρακτηριστικά μιας συντρόφου για μακροχρόνια σχέση; Θα ‘ταν η 

Τίνα τόσο πιστή, όσο είναι η Λέϊλα; Δε νομίζω... Θα μπορούσε ποτέ η Τίνα να γίνει κι 

αυτή ο φύλακας άγγελός μου; Απίθανο... Αχ, κι είναι η γλυκειά μου, μικρή Λέϊλα που ‘χει 

τώρα το ηλικιακό πλεονέκτημα. Κοντά στα τριάντα πέντε, είναι περίπου μια ολόκληρη 

δεκαετία νεότερη απ’ την Τίνα. 

Ανήσυχος και μπερδεμένος, ο Πέτρος φτάνει στο Θησείο. Η Τίνα τον περιμένει με 

πλατύ χαμόγελο, με τα έντονα βαμμένα, κόκκινα χείλια της, την πολύ κοντή φουστίτσα 

της, τις ψηλοτάκουνες γόβες και το στενό πουκάμισό της, ξεκουμπωμένο μέχρι σχεδόν το 

σημείο που τα μεγάλα στήθη της έχουν εκτεθεί στην κοινή θέα. Ω, έχει ολοφάνερα ντυθεί 

για πήδημα απόψε! 

«Πωπω! Φανταστική! Είσαι πανέμορφη, όπως πάντα!» ο Πέτρος προσπαθεί να την 

κολακέψει νιώθοντας, απ’ τη μια, μιαν ενστικτώδη παρόρμηση να πέσει πάνω της και να 

χουφτώσει αυτή τη σαγηνευτική γυναίκα, κι απ’ την άλλη μιαν αποστροφή για τ’ 
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απαράδεκτο θέαμα μιας ώριμης γυναίκας να επιδεικνύει το κορμί της τόσο ξεδιάντροπα, 

σαν μια άτακτη νεανίσκη, αν και φυσικά διατηρεί ένα εξαιρετικά ελκυστικό κορμί. 

«Σ’ ευχαριστώ καλέ μου!» η Τίνα, χαμογελώντας πλατιά, δεν κατανοεί τ’ 

αντικρουόμενα συναισθήματα του Πέτρου. «Που θα με πας απόψε;» 

«Έχεις πάει ποτέ στον Τούρκο;» 

«Στον Τούρκο; Όχι. Τι ‘ναι αυτό;» 

«Έλα λοιπόν...» ο Πέτρος τη συνοδεύει. 

Καθώς μπαίνουν στο ζεστό, όμορφο μπαράκι, με την παλιά αρχιτεκτονική, τ’ 

ανατολίτικα στολίδια και την απαλή μουσική, η Τίνα κοιτάει ένα γύρω θαυμάζοντας τα 

γήϊνα χρώματα και την παλιομοδίτικη διακόσμηση. «Πωπω, τι φανταστικό μέρος είναι 

τούτο! Πως δεν το ‘χα πάρει χαμπάρι; Είναι καταπληκτικό.» Δυό παρέες από φοιτητές 

κουβεντιάζουν ήσυχα, σιγοπίνοντας τα ποτά τους. Παραδίπλα, ένας ζωγράφος έχει 

απλώσει τα πινέλα, τις μπογιές και τα υπόλοιπα εργαλεία του σ’ ένα τραπέζι, και με 

προσεκτικές πινελιές προσπαθεί να μεταφέρει στον καμβά του τη ζεστή ατμόσφαιρα του 

μπαρ. 

Ο Πέτρος κι η Τίνα κάθονται δίπλα – δίπλα σ’ ένα τραπεζάκι, δίνοντας στον Πέτρο 

μια πλήρη θέα μέσ’ το βαθύ άνοιγμα του πουκάμισού της, καθώς εκείνη σκύβει εμπρός, 

υποτίθεται απρόσεκτα. Κι όχι μόνον ο Πέτρος. Και ο ζωγράφος κι όλα τα νεαρά αγόρια απ’ 

τα γύρω τραπέζια, προσπαθούν να ρίξουν κρυφές ματιές μέσα στο ίδιο άνοιγμα, 

θαυμάζοντας επίσης και τα μακριά, γυμνά ποδάρια της, τα οποία είναι αναγκασμένη να 

σταυρώσει για να κρύψει ό,τι δεν μπορεί να κρύψει η κοντή φουστίτσα της. Ο Πέτρος 

ξεροκαταπίνει και κοκκινίζει, μ’ έξαψη αλλά και μ’ αμηχανία, και κάνει νόημα στο 

σερβιτόρο παραγγέλνοντας το πρώτο καραφάκι με ρακόμελο και μεζέδες. 

«Πες μου λοιπόν, ποιά είναι η χάρη που ‘χες στο μυαλό σου;» ρωτάει η Τίνα 

χαρωπά, καθώς τσουγκρίζουν τα ποτήρια τους κάνοντας πρόποση στην υγεία και σε καλή 

τύχη. 

Χμ, δεν είναι ακριβώς η “χάρη” που περιμένεις ν’ ακούσεις απόψε... ο Πέτρος γελάει 

από μέσα του, κι αρχίζει να περιγράφει την πρόσφατη προσέγγιση της Γιασμίν και το 

άνοιγμα ενός καναλιού επικοινωνίας με τη Λέϊλα, που ‘χει καταλήξει στην πρόσφατη 

ερώτησή της, αυτή που αφορά την οποιαδήποτε δυνατή συνεισφορά τους για την εργασία 

της στο Πανεπιστήμιο. 

Ο Πέτρος έχει δίκηο. Η Τίνα νιώθει μιαν απογοήτευση που ακούει κάτι εντελώς 

διαφορετικό απ’ αυτό που περίμενε. Ωχ, πάλι γι αυτή τη χαζοκόρη του... σκέφτεται, 

καθώς ξαναθυμάται τις θολές περιστάσεις γύρω απ’ τις προθέσεις του Πέτρου, που τον 

οδήγησαν στην πρόσφατη “επαναπροσέγγισή τους”. Μήπως θα ‘ταν καλύτερα να μείνω 

μακριά απ’ αυτόν τον τύπο κι απ’ την περίεργη ιστορία του; «Η εξέλιξη, φίλε μου, 

τουλάχιστον όπως την όρισε ο Δαρβίνος, είναι ένα τεράστιο θέμα. Υπάρχουν ακόμα ένα 

σωρό θολά κι άλυτα ζητήματα γύρω απ’ τις καταβολές μας. Δυστυχώς, κι οι δυό μας 
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είμαστε μαθηματικοί, όχι ψυχολόγοι ή βιολόγοι. Πως θα μπορούσαμε να συνεισφέρουμε 

κάτι ουσιαστικό;» 

«Φυσικά το γνωρίζω αυτό καλή μου. Απλά αναρρωτήθηκα αν έχεις τίποτα φίλους 

ακαδημαϊκούς, οι οποίοι να δουλεύουν σ’ αυτό το πεδίο.» 

«Α! Για να σκεφτώ... Ίσως ναί, πιθανόν. Ξέρω έναν – δυό φίλους. Άσε με να τους 

ρωτήσω, και θα επανέλθω» του χαμογελάει, νιώθοντας καλά που ίσως μπορέσει να τον 

βοηθήσει. 

«Σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ! Θα εκτιμούσα ιδιαίτερα τη βοήθειά σου σ’ αυτό. Πρέπει 

να πλησιάσω τη Γιασμίν, να κερδίσω την εμπιστοσύνη της, όσο περισσότερο μπορώ!» 

«Σου υποσχέθηκα πως θα κάνω ό,τι μπορώ για να σε βοηθήσω, και θα κρατήσω την 

υπόσχεσή μου. Πες μου τώρα, γιατί η κόρη σου διάλεξε να έρθει σ’ επαφή με τη Λέϊλα;» 

«Θα της κάνω αυτή την ερώτηση όταν τη βρώ, καλή μου. Προς το παρόν, μπορώ 

μόνο να μαντέψω. Ίσως νιώθει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη να μιλάει με μια γυναίκα. Ποιός 

ξέρει;» 

«Πως νιώθει η Λέϊλα για την ύπαρξη της κόρης σου, και για όλο αυτό;» 

«Η Λέϊλα έχει ενοχληθεί πολύ. Δεν μπορώ να την καταλάβω στ’ αλήθεια. Η κόρη 

μου, αν υπάρχει πράγματι, δεν έχει σχέση με την ερωτική ζωή μου. Έχω όλους τους 

τεράστιους μπελάδες προσπαθώντας να λύσω αυτό το μυστήριο και, επιπλέον, πρέπει να 

χειρίζομαι και τη Λέϊλα, η οποία μου προκαλεί πρόσθετους πονοκεφάλους. Εσύ, σα 

γυναίκα, μπορείς να βρείς μιαν εξήγηση;» 

«Εμείς οι γυναίκες, φιλαράκι, είμαστε κτητικές. Δεν μπορούμε ν’ ανεχτούμε άλλο 

θηλυκό κοντά στον αγαπημένο μας, υποθέτω στον ίδιο βαθμό που κι ένας άντρας δεν 

μπορεί ν’ ανεχτεί έναν άλλον άντρα κοντά στην ερωμένη του. Το παρατήρησα αυτό 

αμέσως μόλις συναντηθήκαμε στο Παρίσι. Η Λέϊλα κάρφωσε ένα θανατηφόρο βλέμμα 

πάνω μου, από μακριά, απ’ τη στιγμή που βγήκε απ’ τ’ ασανσέρ σ’ εκείνο το λόμπυ του 

ξενοδοχείου κι άρχισε να ‘ρχεται προς το μέρος μας. Δεν μπορώ να την καταλάβω αυτή 

τη στάση. Δεν είχα έρθει εκεί για να σε κλέψω από κοντά της, έτσι δεν είναι;» η Τίνα 

“παραπονιέται” τεντώνοντας τους ώμους της προς τα πίσω, εκτίθοντας έτσι τα κάλη της 

ακόμα περισσότερο στην πλήρη θέα του Πέτρου. «Κι οι δυό σας ήρθατε ως το Παρίσι για 

να με συναντήσετε και να ζητήσετε τη βοήθειά μου στην αναζήτηση της κόρης σου. Έτσι 

δεν έγινε; Σ’ αυτή την περίσταση, θα ‘λεγα πως η Λέϊλα παραείναι κτητική, πολύ 

περισσότερο απ’ το συνηθισμένο. Δεν συμφωνείς;» η Τίνα συνεχίζει την επίθεσή της. 

Εδώ είμαστε! σκέφτεται ο Πέτρος, θολωμένος απ’ τ’ απανωτά ρακόμελα. Η Τίνα είναι 

έτοιμη ν’ ακούσει τη σωστή κουβέντα απ’ το στόμα μου για να πέσει στην αγκαλιά μου. Τι 

να κάνω; Να παρατήσω τη Λέϊλα εδώ και τώρα; Να την απατήσω μόνο γι απόψε; Ή, 

αντίθετα, να παρατήσω αυτή την ξετσίπωτη, αναξιόπιστη γυναίκα που κάθεται δίπλα μου 

και μου τα δείχνει όλα τόσο ξεδιάντροπα; Ω Θεέ μου, τι να κάνω; ο Πέτρος χαμηλώνει το 

κεφάλι και δεν λέει τίποτα, γι αρκετή ώρα, σιγοπίνοντας ήρεμα το ρακόμελό του σε 
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περισυλλογή, κοιτώντας λάγνα στην άβυσο του τεράστιου ντεκολτέ της Τίνας, κι ακόμα 

παρακάτω... Στο τέλος, παίρνει μια βαθειά ανάσα, σηκώνει το βλέμμα του απ’ τα στήθη 

της Τίνας ψάχνοντας για τα μάτια της, και της ανακοινώνει την ετυμηγορία του: 

«Καλή μου, η ερωτική ζωή μου δεν ήταν ποτέ καλή. Πάντα είχα προβλήματα μ’ όλες 

τις γυναίκες που βρέθηκαν στο δρόμο μου, κι αυτός είναι ο λόγος που δεν μπόρεσα μέχρι 

τώρα να κάνω μιαν οικογένεια, όπως σχεδόν όλοι στην ηλικία μου. Αυτή τη στιγμή, η 

σχέση μου με τη Λέϊλα δεν είναι εξαίρεση σ’ αυτό τον κανόνα. Ενοχλείται απ’ την ύπαρξη 

της κόρης μου, και μ’ ενοχλεί με τη σειρά της. Κι επιπλέον απ’ όλα αυτά, με πιέζει και να 

την παντρευτώ.» 

«Αυτός είναι ο λόγος που μου τη σύστησες στο Παρίσι σαν αρραβωνιαστικιά σου;» 

«Ναί. Για να καθησυχάσω τις ανησυχίες της» απαντάει ο Πέτρος, νιώθοντας κάπως 

άβολα. 

«Μάλιστα... Θα την παντρευτείς λοιπόν;» τον ρωτάει η Τίνα, κοιτώντας τον πλάγια. 

«Δεν ξέρω... Υπό κανονικές συνθήκες, αυτή η μεγάλη πίεση μάλλον θα οδηγούσε 

κάποια μέρα σε χωρισμό, όχι σε γάμο. Φοβάμαι πολύ να κάνω ένα δεύτερο γάμο που 

μπορεί ν’ αποτύχει. Εντούτοις, οι συνθήκες μου δεν είναι κανονικές. Αυτή τη στιγμή, έχω 

την πολύ περίεργη και μοναδική ευκαιρία να δημιουργήσω μια οικογένεια απ’ το τίποτα. 

Μου μένει μόνο ν’ ανακαλύψω αν υπάρχει πραγματικά αυτή η παναθεματισμένη κόρη, κι 

αν υπάρχει, τότε πρέπει και να τη βρώ. Αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητά μου αυτή τη 

στιγμή. Αφού τη βρώ, ή αφού λύσω αυτό το μυστήριο μ’ οποιοδήποτε τρόπο, τότε θα 

ξανακοιτάξω την ερωτική ζωή μου και θ’ αποφασίσω τι είναι το καλύτερο για μένα, και 

ποιά γυναίκα μπορεί να εκπληρώσει τα όνειρά μου. Σου φαίνεται λογικό;» 

«Μα βέβαια, καταλαβαίνω πολύ καλά τι μου λες. Η κόρη σου πρέπει να ‘ναι η πρώτη 

προτεραιότητά σου. Εντούτοις, αυτή τη στιγμή, η Λέϊλα στην πραγματικότητα είναι ένα 

εμπόδιο στη μεγάλη προσπάθειά σου, δεν είναι;» η Τίνα συνεχίζει απτόητη την επίθεσή 

της, μ’ ένα πονηρό χαμόγελο και μάτια που λάμπουν απ’ το μπόλικο αλκοόλ, σκύβοντας 

και πάλι προς τα μπρός “απρόσεκτα”. 

Ο Πέτρος καρφώνει και πάλι το βλέμμα του στο προσφερόμενο θέαμα και 

ξανακοκκινίζει. Αμάν, αυτή η γυναίκα είναι πραγματικά επίμονη! Κάπως αρχίζει να 

ενοχλείται πολύ απ’ την ανηλεή κι αγενέστατη επίθεση της Τίνας εναντίον της συντρόφου 

του. Αν είναι τόσο υπεροπτικά αυθάδης στην προσπάθειά της να με σαγηνέψει απόψε, τι 

θα γίνει στο μέλλον, εάν υποκύψω και ξεκινήσω μια σχέση μαζί της; Πως θα μου φερθεί; 

Πόσο υπεροπτικά θα προσπαθήσει να επιβάλει την επίμονη προσωπικότητά της και να 

υποτάξει τη δική μου προσωπικότητα; Τι θα γίνει αν αποφασίσει να στραφεί εναντίον μου, 

με την ίδια ανηλεή μανία που επιτίθεται τώρα στη Λέϊλα; Ωχ, έχω ήδη υποφέρει μια φορά 

στο παρελθόν απ’ αυτή τη γυναίκα. Όχι, η Τίνα δεν είναι η κατάλληλη σύντροφος για 

μένα! Με κανένα τρόπο! Αποφασίζει να βάλει ένα τέλος σ’ αυτή την αρρωστημένη 

συζήτηση. «Ίσως να ‘χεις και δίκηο. Όμως, αυτή τη στιγμή, η Λέϊλα είναι το μοναδικό 
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κανάλι επικοινωνίας μου με τη Γιασμίν. Δεν το επέλεξα εγώ αυτό, η Γιασμίν η ίδια το 

διάλεξε. Αν χωρίσω με τη Λέϊλα εδώ και τώρα, θα τη χάσω αυτή την επαφή. Η Λέϊλα θα 

γυρίσει εναντίον μου, και μπορεί να ξανασπρώξει τη Γιασμίν μακριά μου γι άλλη μια 

φορά. Για καλό ή για κακό, προς το παρόν είμαι υποχρεωμένος να παραμείνω με τη 

Λέϊλα. Αφού βρώ την κόρη μου, τότε θα δώ τι θα κάνω...» ο Πέτρος, μιλώντας σ’ όλο και 

πιο σταθερό τόνο, επιτέλους κλείνει την εσωτερική μονομαχία στην ψυχή του ανάμεσα 

στις δυό αντίζηλες γυναίκες. Η Λέϊλα κέρδισε την καρδιά του, αποφασιστικά. 

«Ω, καλά λοιπόν...» η Τίνα, απογοητευμένη, καταλαβαίνει επιτέλους πως ο Πέτρος 

δεν πρόκειται να πέσει στα δίχτυα της, τουλάχιστον όχι απόψε. Ανακάθεται ίσια και 

κλείνει το χαώδες άνοιγμα στο πουκάμισό της. Ίσως είναι καλύτερα έτσι. Αυτή η ιστορία 

με την κόρη του είναι πολύ θολή. Ας μείνω καλύτερα μακριά, σκέφτεται σιωπηλά, σαν 

παρηγοριά. 

«Όμως, θα με βοηθήσεις με τους ακαδημαϊκούς φίλους σου;» ο Πέτρος πρέπει να 

την παρακαλέσει γι άλλη μια φορά. 

«Μα βέβαια. Στο υποσχέθηκα. Θα τηρήσω την υπόσχεσή μου.» 

«Θα πρέπει να επικοινωνείς με τη Λέϊλα γι αυτή την ανταλλαγή πληροφοριών.» 

«Δεν έχω τίποτα εναντίον της Λέϊλα. Αν δεχτεί εκείνη να επικοινωνεί μαζί μου, τότε 

βεβαίως θα κάνω με χαρά το ίδιο. Απ’ αυτήν εξαρτάται.» 

«Τέλεια. Σ’ ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ, καλή μου. Το εκτιμώ ιδιαίτερα.» 

«Καλέ μου Πέτρο, είσαι ένας ενδιαφέρον άντρας. Θα μου ‘ναι μεγάλη χαρά να σε 

βοηθήσω, κι ας δούμε που θα μας οδηγήσει αυτό...» η Τίνα του χαμογελάει, μια κι ο 

εγωϊσμός της δεν της επιτρέπει να εγκαταλείψει την προσπάθεια να τον σαγηνεύσει, αν 

όχι τώρα, τότε ίσως κάποτε, στο μέλλον. «Στείλε μου τις λεπτομέρειες των ερωτήσεων 

της Γιασμίν. Θα τις προωθήσω στους φίλους μου και θα σ’ ενημερώσω όταν θα μου 

απαντήσουν...» 

Αργότερα μέσ’ τη νύχτα, ο Πέτρος βγαίνει απ’ το μπαρ ανακουφισμένος. Επιτέλους, 

πήρε την οριστική απόφασή του για το ποιά είναι η κατάλληλη σύντροφος για να σταθεί 

στο πλάϊ του στο μεγάλο ταξίδι της ζωής του. 

Τετάρτη 24 Δεκέμβρη 2003 

Μετά από ένα εξαντλητικό, πεντάωρο οδήγημα, μέσ’ την πυκνή κίνηση και τα συχνά 

μποτιλιαρίσματα στους αυτοκινητόδρομους Μ4 και Μ5, λόγω των εκατομμυρίων 

Λονδρέζων που εγκαταλείπουν βιαστικά την πρωτεύουσα για ν’ απολαύσουν το 

Χριστουγεννιάτικο τετραήμερο στις επαρχίες, ο Πέτρος με τη Λέϊλα φθάνουν επιτέλους 

στο γραφικό Τορκέϋ, στην Κορνουάλλη, προς τ’ απόγευμα, και καταλύουν στο 

μεγαλόπρεπο Γκραντ Οτέλ για να περάσουν τις διακοπούλες σ’ ένα ήσυχο, ρομαντικό 

περιβάλλον. 

Η γιορτινή Χριστουγεννιάτικη περίοδος, είναι οι πρώτες διακοπές που ο Πέτρος 

μπορεί ν’ απολαύσει πραγματικά ήρεμος. Επιτέλους, η δουλειά άρχισε λίγο – λίγο να 
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χαλαρώνει. Μετά από μήνες εξοντωτικής κούρασης και προσπάθειας, ένα απόγευμα στις 

αρχές του περασμένου Νοέμβρη, μαζεύτηκαν όλα τα στελέχη της εταιρίας στις 

τεσσερισήμιση στο γραφείο του καπτα Βαγγέλη, στο μέγαρο του Πειραιά, για να δούν στη 

μεγάλη τηλεόραση στο κανάλι του Μπλούμπεργκ τον καπτα Λουκά να χτυπάει το 

καμπανάκι της έναρξης στη Γουώλ Στρήτ. Ήταν η μέρα που η Αρναμάρ Κορπορέϊσον 

έκανε το ντεμπούτο της στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με τη δέουσα 

μεγαλοπρέπεια. Ο καπτα Λουκάς πούλησε το σαράντα τα εκατό της εταιρίας, και σήκωσε 

μισό δισεκατομμύριο δολλάρια για να ξεχρεώσει μερικά απ’ τα δεκαπέντε δεξαμενόπλοια 

που ‘χει παραγγείλει στα ναυπηγεία. Η σαμπάνια έρρευσε άφθονη για την επιτυχία. 

Τον πρώτο καιρό, οι εξοντωτικοί ρυθμοί της δουλειάς δεν έλεγαν να χαλαρώσουν. 

Στα γραφεία εγκαταστάθηκαν σε μόνιμη βάση ελεγκτές, διορισμένοι απ’ τις 

χρηματιστηριακές αρχές, που ‘ρθαν να ελέγξουν ότι όλα δουλεύουν όπως ορίζουν οι 

αυστηροί κανονισμοί. Ο Πέτρος έβαλε καινούργιους μπελάδες στο κεφάλι του, καθώς 

έπρεπε να ικανοποιήσει τις αυξημένες απαιτήσεις ασφάλειας κι αξιοπιστίας που ζητούσαν 

οι ελεγκτές. 

Ευτυχώς, καθώς περνούσαν σιγά – σιγά οι βδομάδες, η κατάσταση άρχισε να 

ομαλοποιείται, κι οι ρυθμοί της δουλειάς να χαλαρώνουν. Τα πράγματα άρχισαν να 

μπαίνουν στη θέση τους. Καινούργια κομπιούτερ στάλθηκαν στα πλοία, καινούργια 

προγράμματα εγκαταστάθηκαν στα γραφεία, και καινούργιες διαδικασίες εφαρμόστηκαν 

στα διάφορα τμήματα, κι όλα συντονίστηκαν σε νέους ρυθμούς. 

Στο μεταξύ, όλους αυτούς τους μήνες, η αλληλογραφία της Λέϊλα με την κόρη του 

συνεχίστηκε. Η Τίνα τήρησε την υπόσχεσή της. Δυό βδομάδες μετά τη συνάντησή της με 

τον Πέτρο στο Θησείο, βρήκε επαφές και του σύστησε γνωστούς που εργάζονται σε δυό 

ερευνητικές ομάδες που μελετούν παρόμοια θέματα γύρω από την εξέλιξη της 

ανθρώπινης νοημοσύνης. Η μια ομάδα είναι στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϋ κι η άλλη 

στο Πανεπιστήμιο της Λυόν. Αυτοί οι φίλοι έστειλαν στη Τίνα συμβουλές και 

κατευθύνσεις, και της σύστησαν βιβλιογραφία σχετική με τ’ αντικείμενο. Η Τίνα έστειλε 

αυτό το υλικό στον Πέτρο, ο Πέτρος το ‘δωσε στη Λέϊλα, κι η Λέϊλα το επεξεργάστηκε 

λίγο και το ‘στειλε στη Γιασμίν. 

Η μικρή ενθουσιάστηκε μ’ αυτή την προσφορά. Όταν έλαβε το εμπεριστατωμένο 

υλικό, με τις θεμελιωμένες θέσεις και τη βιβλιογραφική καθοδήγηση, εντυπωσιάστηκε. 

Κατάλαβε βέβαια πως αυτό το υλικό προέρχεται από επαγγελματίες του χώρου, και 

ρώτησε τη Λέϊλα που το βρήκαν. 

«Ο πατέρας σου, καλή μου, έχει κάποιους φίλους σε καλά πανεπιστήμια της 

Ευρώπης και της Αμερικής. Τους παρακάλεσε και μάζεψαν αυτές τις ιδέες. Μας είπαν πως 

ευχαρίστως θα περιμένουν να τις μελετήσεις, και να τους πείς τη γνώμη σου.» 

Η Γιασμίν δεν κάθισε με σταυρωμένα χέρια. Ρίχτηκε με τα μούτρα πάνω στο υλικό, 

σε συνδιασμό με τις δικές της πηγές, κι άρχισε μια τακτική αλληλογραφία με τη Λέϊλα, 
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όπου κάθε φορά της θέτει καινούργια, πιο εξειδικευμένα ερωτήματα, κι αναλύει τις δικές 

της απόψεις. Η Λέϊλα βρέθηκε μπλεγμένη για τα καλά σ’ αυτή την ιστορία. Καθώς έχει 

άνεση χρόνου, ξεσκόνισε τα παλιά πανεπιστημιακά συγγράματά της κι άρχισε να τα 

ξαναμελετάει για να συνεισφέρει πιο ουσιαστική βοήθεια. Φιλτράρει κι επεξεργάζεται τις 

ερωτήσεις και τις απόψεις της Γιασμίν, και τις περνάει κατευθείαν στους φίλους της Τίνας 

για περαιτέρω σχολιασμό και καθοδήγηση, κρατώντας τον Πέτρο ενήμερο. 

Φυσικά, απ’ τη μια η Λέϊλα νιώθει κάπως άβολα που πρέπει ν’ αλληλογραφεί με την 

Τίνα και τους φίλους της, αλλά, απ’ την άλλη, τουλάχιστον νιώθει ασφαλής που ‘ναι η 

ίδια το κεντρικό σημείο ελέγχου για όλες τις επαφές ανάμεσα στον αγαπημένο της και τις 

άλλες γυναίκες που τον διεκδικούν, την Τίνα και τη Γιασμίν. Έτσι, η Λέϊλα νιώθει σίγουρη 

πως έχει την κατάσταση υπό τον έλεγχό της. Ο Πέτρος δεν φέρνει αντίρρηση. Η 

αγαπημένη του δεν παραπονιέται πια συνεχώς και, αντίθετα, εργάζεται φιλόπονα για να 

πετύχει το σκοπό του, ν’ αποκαλύψει την ταυτότητα αυτής της μυστηριώδους κυρίας που 

ισχυρίζεται πως είναι κόρη του. 

Ξεκίνησε έτσι μια επιστημονική αλληλογραφία που ‘ναι χρήσιμη για όλα τα μέρη. Απ’ 

τη μια, ο Πέτρος είναι καταχαρούμενος που φάνηκε τόσο χρήσιμος στην κόρη του. Απ’ 

την άλλη όμως, το μυστήριο βαθαίνει όλο και περισσότερο. Μετά τα πρώτα μηνύματα, κι 

ο Πέτρος κι η Λέϊλα κι η Τίνα κατάλαβαν πως αυτή δεν είναι μια απλή εργασία για ένα 

μάθημα προπτυχιακού επιπέδου. Η Γιασμίν ασχολείται με κάποια βαθύτερη μελέτη, η 

οποία είναι σχεδόν απίθανο να την κάνει μια πρωτοετής φοιτήτρια. Που και πως όμως; Σε 

ποιό πανεπιστήμιο; Η Τίνα ρώτησε όλους τους γνωστούς της γύρω απ’ αυτό το θέμα, στα 

Ελληνικά πανεπιστήμια. Αρνητικό. Πουθενά στην Ελλάδα δεν ασχολείται κανείς μ’ αυτό το 

θέμα σε τέτοιο βάθος. Η ομάδα που κάνει αυτή την έρευνα βρίσκεται σίγουρα στο 

εξωτερικό. 

«Πως γίνεται βρε παιδί μου ν’ ασχολείται η Γιασμίν με τέτοιο θέμα στα δεκαοκτώ 

χρόνια της; Σου ‘ρχεται καμμιά ιδέα;» ρωτάει ο Πέτρος τη Λέϊλα, καθώς βολτάρουν στην 

ειδυλιακή παραλία του Τορκέϋ, στο φρέσκο, κρύο αέρα, κάτω απ’ τα βαριά σύννεφα. 

«Τι να σου πώ... Μήπως δεν το κάνει για τον εαυτό της; Μήπως τ’ αγόρι της, ή 

κάποιος άλλος φίλος ή φίλη της, κάνει αυτή την εργασία, και θέλει να τον βοηθήσει;» 

«Δεν αποκλείεται... Τι να πώ... Όσο την πλησιάζουμε, τόσο μεγαλώνει αυτό τ’ 

απίθανο μυστήριο» ο Πέτρος είναι ακόμα πολύ μπερδεμένος. 

«Πλησιάζουμε πάντως αγάπη μου. Θα τα καταφέρουμε, θα τη φέρουμε, για να 

ηρεμήσουμε επιτέλους! Για δώσ’ μου όμως κι εσύ καμμιά καλή ιδέα: Οι ξένοι με ρωτάνε 

από ποιό πανεπιστήμιο προέρχονται αυτές οι ερωτήσεις. Κατάλαβαν πως δεν μιλούν μ’ 

ερασιτέχνες. Τι να τους απαντήσω τώρα;» αναρρωτιέται η Λέϊλα. 

«Ξέρω και γώ; Σκαρφίσου κάποια ιστορία, πες τους πως η κόρη του φίλου σου 

σπουδάζει σε κάποιο υποβαθμισμένο, επαρχιακό Ελληνικό πανεπιστήμιο, χωρίς 

καθοδήγηση, και παλεύει ολομόναχη να τελειώσει τη διπλωματική της, και ντρέπεται να 
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πεί σε ποιό πανεπιστήμιο βρίσκεται για να μην εκθέσει τη σχολή και τους καθηγητές της... 

Φτιάξε κάποια τέτοια ιστοριούλα...» της προτείνει ο Πέτρος. 

«Καλά... Θα δώ τι θα κάνω...» εκείνη προσπαθεί να βγάλει προσωρινά απ’ το μυαλό 

της αυτό το θέμα, νιώθωντας άβολα. 

Αργότερα το βράδυ, το ερωτευμένο ζευγαράκι απολαμβάνει το πλούσιο, εορταστικό 

Χριστουγεννιάτικο δείπνο στη μεγάλη σαλοτραπεζαρία του ξενοδοχείου, ντυμένοι με τα 

καλά τους για την περίσταση, συνοδευόμενοι από ρομαντική μουσική από μια ζωντανή 

μπάντα. 

«Σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ, αγάπη μου, που μου προσφέρεις αυτές τις ωραίες 

διακοπούλες!» η Λέϊλα χαμογελάει στον Πέτρο, λάμποντας μ’ απαστράπτουσα ομορφιά με 

τα λαμπερά, κατακόκκινα χείλια της, τα πλούσια, καταρρακτώδη, μαύρα μαλλιά της κι 

αυτά τα υπέροχα, μεγάλα, μελιά μάτια που εκπέμπουν την έντονη ικανοποίησή της απ’ 

τον εκστατικό οργασμό που βίωσε λίγο νωρίτερα, στο δωμάτιό τους. 

«Λατρεμένη μου, εγώ είμαι αυτός που ‘μαι ευγνώμων, για όλα όσα έχεις κάνει για 

μένα, και για όσα εξακολουθείς να κάνεις. Το να σου προσφέρω μόλις τέσσερεις μέρες 

διακοπών, δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να συγκριθεί μ’ όσα μου ‘χεις προσφέρει εσύ 

όλα αυτά τα χρόνια που ‘μαστε μαζί. Σου χρωστάω πολύ περισσότερα. Ο μόνος τρόπος 

που θα μπορούσα ίσως να προσπαθήσω να ξεπληρώσω ένα μικρό μέρος του “χρέους” 

μου, είναι αυτός...» και βγάζει απ’ την τσέπη του ένα σκούρο μπλέ, βελούδινο κουτάκι, 

και τ’ απιθώνει στο τραπέζι. 

«Ω Θεέ μου, τι ‘ναι αυτό!» η Λέϊλα κατακοκκινίζει, άναυδη. Ανοίγει το κουτάκι με 

τρεμάμενα χέρια και μένει με το στόμα ανοιχτό. Ένα καταπληκτικό, διαμαντένιο δαχτυλίδι 

αστραφτοβολάει εντυπωσιακά από μέσα. 

«Γλυκειά μου αγαπούλα...» ο Πέτρος ξεροκαταπίνει, μ’ ολοφάνερη έξαψη και 

συγκίνηση, «...ήσουν πάντοτε ο φύλακας άγγελός μου. Δεν είναι μόνο η υπέροχη αγάπη 

και περιποίηση που μου δίνεις, τόσο στοργικά. Είναι πάρα πολλά περισσότερα. Έσωσες τη 

ζωή μου όταν ήμουν τελείως κατεστραμμένος. Με υποστήριξες οικονομικά και 

συναισθηματικά, για να ξανασταθώ στα πόδια μου. Ο πατέρας σου μου βρήκε μια καλή 

δουλειά. Ξοδεύεις τόσο χρόνο κάθε βράδυ, προσπαθώντας να ενημερωθείς για τα 

τεκμαινόμενα στην εξελικτική ψυχολογία, για κανέναν άλλο λόγο απ’ το να βοηθήσεις την 

κόρη μου, για να τη φέρεις πιο κοντά μου. Ήσουν πάντα η κολώνα που πάνω της 

στηριζόμουν σ’ όλες αυτές τις τρομερές φουρτούνες που πέρασα τα τελευταία χρόνια. 

Από οποιεσδήποτε καταθλιπτικές κι απελπισμένες καταστάσεις κι αν πέρασα, πάντα 

μπορούσα να σε κοιτάω στα μάτια και να παίρνω τ’ απαραίτητο κουράγιο και τη δύναμη 

για να συνεχίσω να παλεύω, και να επιζήσω. Μέσα απ’ όλες αυτές τις χειροπιαστές 

ενέργειες, που ‘χαν τόσο εντυπωσιακά, θετικά αποτελέσματα στη ζωή μου, απέδειξες 

στην πράξη, κι όχι μόνο στα λόγια, πόσο πολύ μ’ αγαπάς. Σε διαβεβαιώνω πως η αγάπη κι 

η αφοσίωσή μου σε σένα, είναι το ίδιο δυνατή όσο κι η δική σου, κι ενδυναμώμεται 
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περισσότερο απ’ την απέραντη ευγνωμοσύνη μου. Είσαι στ’ αλήθεια η ιδανική σύντροφός 

μου. Θα ‘θελα πάρα πολύ να περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου δίπλα σου. Λατρεμένη 

μου Λέϊλα, θέλεις να γίνεις γυναίκα μου;» 

«Ωωω...» η Λέϊλα μένει άλαλη, προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυα της χαράς 

της, «...αγάπη μου σ’ ευχαριστώ, σ’ ευχαριστώ τόσο πολύ! Εγώ... εγώ... ίσως δεν το 

συναισθάνεσαι, μα είσαι κι εσύ το πιο σημαντικό στήριγμά μου στη μίζερη, μοναχική ζωή 

μου. Χωρίς εσένα, θα ‘μουν κι εγώ χαμένη. Μα και βέβαια αγάπη μου, θέλω να σε 

παντρευτώ και να περάσω την υπόλοιπη ζωή μου μαζί σου. Ναί, δέχομαι!» 

Ο Πέτρος, φανερά συγκινημένος, φοράει τ’ αστραφτερό δαχτυλίδι στο χέρι της 

Λέϊλα, τη φιλάει στοργικά γι ακόμα μια φορά, και τη συνοδεύει στην πίστα για να το 

γιορτάσουν... 

Κυριακή 28 Μάρτη 2004 

Ένα κρύο, αλλά κατά τ’ άλλα καλούτσικο, ανοιξιάτικο, Κυριακάτικο πρωϊνό, ο 

Πέτρος ξυπνάει στο δωμάτιο του ξενοδοχείου που μοιράζεται με τη μητέρα του, την κυρα 

Χριστίνα. Βρίσκεται στο Χίλτον Λόντον Κένσινγκτον Οτέλ, όχι μακριά απ’ το διαμέρισμα 

της Λέϊλα. Ο Πέτρος έχει φύγει απ’ το διαμέρισμα εδώ και δυό μέρες κι έχει έρθει να 

μείνει στο ξενοδοχείο με τη μάνα του. Η αδερφή του η Τόνια, με τον άντρα της το Μάνο 

και την κόρη τους, το Χριστινάκι, μένουν στο διπλανό δωμάτιο. Έχουν έρθει όλοι μαζί απ’ 

την Ελλάδα για το γάμο. Σήμερα ο Πέτρος παντρεύεται. Ξυπνάνε όλοι νωρίς το πρωΐ, 

γεμάτοι έξαψη και προσμονή, και ξεκινούν τις χαρούμενες προετοιμασίες. Καθώς ο 

Πέτρος κι η Λέϊλα ανήκουν σε διαφορετικές θρησκείες, αποφάσισαν να κάνουν έναν 

πολιτικό γάμο. 

Καθώς η ώρα πλησιάζει 12 το μεσημέρι, ο Πέτρος στέκεται στην είσοδο της 

αίθουσας τελετών του ξενοδοχείου, με το σμόκιν του και το παπιγιόν, κρατώντας μια 

πλούσια ανθοδέσμη, συνομιλώντας με τους συγγενείς και τους υπόλοιπους καλεσμένους, 

κοιτώντας ανυπόμονα το ρολόϊ του. Σχεδόν όλοι οι συνάδελφοί του απ’ το γραφείο του 

Λονδίνου της Αρναμάρ είναι παρόντες, καθώς και το μεγάλο σόϊ της Λέϊλα, κι όλοι οι 

κοινοί γνωστοί και φίλοι τους, ντυμένοι με τα καλά τους για την περίσταση. 

Στις 12 ακριβώς, η απαστράπτουσα φιγούρα της Λέϊλα, με το καταπληκτικό νυφικό 

της, εμφανίζεται στην είσοδο, κρατώντας το μπράτσο του πατέρα της. Περπατούν μαζί 

στο στολισμένο διάδρομο, στους ήχους της γαμήλιας μελωδίας που παίζει μια μικρή 

μπάντα. Ο Πέτρος με τη Λέϊλα στέκονται μπροστά στο ληξίαρχο κι ανταλλάσουν τους 

όρκους τους. «Σας δηλώνω πλέον σαν ανδρόγυνο. Μπορείς να φιλήσεις τη νύφη» 

ανακοινώνει ο ληξίαρχος, και το ζευγάρι φιλιόνται στοργικά, κάτω απ’ τα δυνατά 

χειροκροτήματα των χαρούμενων προσκεκλημένων. Υπογράφουν τα σχετικά χαρτιά, κι 

όλοι μαζί περνούν στο μεγάλο σαλόνι για τη δεξίωση και τη φιέστα που θ’ ακολουθήσει. 
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Δευτέρα 12 Απρίλη 2004 

Είναι απόγευμα στην Εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου, κι ο Πέτρος με τη Λέϊλα και 

την κυρά Χριστίνα έχουν φρακάρει σ’ ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων έξω απ’ 

την Κακιά Σκάλα, στο ρεύμα προς Αθήνα. Έχουν μπλέξει στην κίνηση της επιστροφής 

των Αθηναίων στην πόλη μετά το Πάσχα. Είναι μπλοκαρισμένοι έξω απ’ αυτά τα τούνελ 

που κατασκευάζονται εδώ και πολλά χρόνια και δε λένε να τελειώσουν. Γύρω τους, 

δεκάδες οικογένειες με τα παιδάκια και τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους υπομένουν 

στωϊκά το μαρτύριο ακινητοποιημένοι στα ΙΧ τους, σταμάτα – ξεκίνα, σταμάτα – ξεκίνα. 

Τα τελευταία χρόνια οι Αθηναίοι έχουν συνηθίσει να περνούν τη ζωή τους μέσα σ’ ένα 

ατέλειωτο μποτιλιάρισμα. Μ’ όλα τ’ αμέτρητα εργοτάξια που πυκνώνουν κι απλώνονται 

και ποτέ δεν τελειώνουν, η κίνηση στην πόλη έχει γίνει χειρότερη κι απ’ τη Μανίλα. 

Μετά το γάμο τους, ο Πέτρος κι η Λέϊλα πήραν δυό βδομάδες διακοπές για το μήνα 

του μέλιτος. Στη Γένοβα επιβιβάστηκαν σ’ ένα μεγάλο κρουαζιερόπλοιο για μια δεκαήμερη 

κρουαζιέρα στην Ανατολική Μεσόγειο, με σταθμούς στη Σικελία, στην Αλεξάνδρια, στη 

Χάϊφα, στην Κρήτη, και σε πολλούς άλλους γραφικούς προορισμούς. 

Αποβιβάστηκαν στον Πειραιά την περασμένη Τετάρτη κι έφυγαν για να περάσουν το 

Πάσχα παραδοσιακά, στο χωριό της μάνας του στην Τριχωνίδα, μαζί με την αδερφή του, 

το γαμπρό του το Μάνο, και το Χριστινάκι, την ανιψούλα του. Η Λέϊλα για πρώτη φορά 

βρέθηκε σε παραδοσιακό, Ελληνικό Πάσχα στην επαρχία, και φχαριστήθηκε τη μαγεία 

των τελετών και των εθίμων, μέσ’ την πανέμορφη ανοιξιάτικη φύση,, στις όχθες της 

λίμνης. Παρ’ όλο που ‘ναι μουσουλμάνα, πήγε με χαρά με την κυρα Χριστίνα και στόλισαν 

τον Επιτάφιο, αντάλλαξε μ’ όλους τα φιλιά της αγάπης στην Ανάσταση, κι έψησαν με κέφι 

ένα θρεμμένο οβελία παρέα με τους συγγενείς και τους συγχωριανούς του Πέτρου. Αν 

έλειπε κι η σημερινή ταλαιπωρία της επιστροφής, θα ‘λεγαν πως πέρασαν λίγες υπέροχες 

μέρες διακοπών. 

Έτσι κούτσα – κούτσα προχωράει η βασανιστική κίνηση αυτό τ’ όμορφο δειλινό, που 

τους βρήκε αποκλεισμένους στην Εθνική οδό. Ύστερα από ώρες αναμονής, καταφέρνουν 

επιτέλους να περάσουν απ’ τα έργα της Κακιάς Σκάλας, ξαναμπλοκάρουν στην Ελευσίνα 

και στον Ασπρόπυργο, και φτάνουν ξεθεωμένοι στην Αθήνα αργά το βράδυ. Καθώς 

ξεφορτώνουν τις αποσκευές τους στο σπίτι της μάνας του, ο Πέτρος ελέγχει το 

γραμματοκιβώτιο στην είσοδο. Ανάμεσα στους λογαριασμούς και στα διαφημιστικά 

φυλλάδια, ανακαλύπτει ένα γράμμα. 

«Κοίτα!» φωνάζει έκπληκτος στη Λέϊλα «ήρθε γράμμα απ’ το Στέφανο!» 

«Γειά σου ρε παλιόφιλε... 

Ήταν μεγάλη έκπληξη που πήρα το γράμμα σου. Που με βρήκες; Θα μου τα πείς 

όταν βρεθούμε με το καλό... 

Δεν μπορείς να φανταστείς πως είμαι τώρα που σου γράφω. Βρίσκομαι σε μια 

κωμόπολη ψηλά στα βουνά, στο Βόρειο Αφγανιστάν. Είναι βράδυ, και γράφω με μια 
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λάμπα πετρελαίου. Καμμία πόλη ή χωριό σ’ όλη την επαρχία δεν ξέρει τι θα πεί ηλεκτρικό. 

Έξω έχει μείον τριάντα βαθμούς περίπου, και δυό μέτρα χιόνι. Ολόκληρη η επαρχία είναι 

αποκλεισμένη. Αυτά εδώ τα χωριά κάθε χειμώνα μένουν τελείως αποκλεισμένα, απ’ τις 

αρχές Οκτώβρη ως την άνοιξη. Εμείς μένουμε εδώ ανάμεσά τους. Είμαστε δυό γιατροί, 

εγώ κι ο Πιέρ ο Γάλλος, και μια νοσοκόμα, η Ούλρικε απ’ τη Γερμανία. Ο αστυνομικός 

διοικητής έχει έναν ασύρματο. Αν υπάρξει εξαιρετική ανάγκη, μπορούμε να ζητήσουμε απ’ 

την Καμπούλ ένα ελικόπτερο, αν δεν είναι πολύ βαρύς ο καιρός. Μόνο σ’ εξαιρετική 

ανάγκη. Αλλιώς είμαστε μόνοι μας. Έχουμε τις προμήθειές μας για να βγάλουμε το 

χειμώνα κι αυτό είναι... Το γράμμα σου έφτασε εδώ πάνω με την τελευταία αποστολή, 

προτού κλείσουν οι δρόμοι απ’ το χιόνι. Τώρα που σου γράφω, είναι παραμονές 

Χριστουγέννων, αλλά το γράμμα αυτό δεν θα φύγει από δώ πριν την άνοιξη. Ελπίζω να 

μη στεναχωρέθηκες ότι σε ξέχασα... 

Έχω πάει σε πολλά μέρη κι έχω δεί πολλούς πολέμους και δυστυχία. Στο Νεπάλ, στη 

Λιβερία, στη Σρι Λάνκα, στο Σουδάν, στη Νιγηρία... Αυτή είναι η δουλειά μου, αυτό μ’ 

αρέσει. Βοηθάω αυτούς που ‘χουν ανάγκη. Όμως, αυτό που είδα εδώ πάνω, είναι το κάτι 

άλλο. Αυτοί οι άνθρωποι ζούν στο μεσαίωνα. Δεν ξέρουν τι θα πεί ηλεκτρικό, δεν ξέρουν 

τι θα πεί αυτοκίνητο, τίποτα. Δουλεύουν σα σκύλοι με τα γαϊδούρια τους στ’ άγονα 

χωράφια τους όλο το καλοκαίρι για να μαζέψουν μια πενιχρή σοδειά και προμήθειες, ίσα 

– ίσα για να βγάλουν το χειμώνα. 

Τα μέρη αυτά τα ρήμαξε ο πόλεμος. Εδώ είναι η χώρα των Τατζίκ, που ‘ναι 

παραδοσιακοί εχθροί των Παστούν. Απ’ τους Παστούν προήλθαν οι Ταλιμπάν, οι οποίοι, 

πριν απ’ το 2001, είχαν καταλάβει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα. Εκείνη την εποχή εδώ 

πάνω έγιναν πολύ άγριες μάχες, καθώς οι Ταλιμπάν με τάνκς και πυροβολικό 

προσπάθησαν να καταλάβουν κι αυτά τα χωριά. Όλα τα σπίτια είναι μισοκατεστραμμένα, 

κι οι ντόπιοι διηγούνται ιστορίες από ανατριχιαστικές σφαγές. Ώσπου, μετά την 11η 

Σεπτέμβρη, επέμβηκαν οι Αμερικάνοι εναντίον των Ταλιμπάν. Εξόπλισαν τους Τατζίκ, 

βομβάρδισαν ανελέητα τους Ταλιμπάν και τους νίκησαν. Οι Τατζίκ κι οι σύμμαχοί τους 

κατέλαβαν την Καμπούλ κι έδιωξαν τους Ταλιμπάν, οι οποίοι αυτό τον καιρό προσπαθούν 

ν’ ανασυνταχθούν στα νότια και στο Πακιστάν, εκεί που κατοικούν οι Παστούν. 

Εδώ πάνω προς το παρόν είναι ήσυχα. Είμαστε σ’ ασφαλή επαρχία. Οι Τατζίκ μας 

λατρεύουν εμάς τους δυτικούς. Μέσ’ τη μιζέρια και τη φτώχεια τους, κάνουν ό,τι μπορούν 

για να μας παρέχουν αυτά που χρειαζόμαστε. Μόνο που, σχεδόν όλοι οι άντρες λείπουν 

στον πόλεμο, στα νότια. Εκεί είναι πιο ζόρικα τα πράγματα. Οι Παστούν είναι εχθρικοί, κι 

έχει ξεκινήσει αντάρτικο απ’ τους Ταλιμπάν. Στο χωριό εδώ πάνω έχουν μείνει μόνο οι 

γυναίκες που κάνουν όλες τις δουλειές, οι ανάπηροι, οι γέροι και τα παιδιά. Κάτω στην 

κοιλάδα εδρεύει ένας λόχος Γερμανών του ΝΑΤΟ που μας ανεφοδιάζει. Το καλοκαίρι είναι 

τρείς μέρες δρόμο με τα μουλάρια, αλλά τώρα το χειμώνα είναι απροσπέλαστα. 
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Παλεύουμε εδώ πάνω όπως μπορούμε. Στήσαμε ένα πρόχειρο ιατρείο της κακιάς 

ώρας σ’ ένα ρημαγμένο πρώην σχολείο, και φροντίζουμε παιδιά, γέρους, γυναίκες, όσους 

έρχονται μεσ’ τα χιόνια. Φάρμακα έχουμε, αλλά δεν έχουμε φαγητό για να τους 

θρέψουμε. Και χωρίς φαγητό, τα φάρμακα δε μπορούν να κάνουν τίποτα. Μας φέρνουν 

κάτι παιδάκια κακομοιριασμένα και στερημένα απ’ την πείνα που λυπάται η ψυχή μας. 

Όμως δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα... 

Προχθές ξεγέννησα μια γυναίκα. Πήρα το μωρό, αλλά έχασα τη μάνα. Ακατάσχετη 

αιμορραγία, απ’ την εξάντληση. Άφησε πίσω της άλλα τρία ορφανά. Ο άντρας της ζεί, 

αλλά είναι ανάπηρος απ’ τον πόλεμο, έχει χάσει το πόδι του. Πως θα μεγαλώσει το μωρό 

και τα παιδιά; Τους έδωσα τρία κουτιά βρεφικό γάλα για το νεογέννητο. Δεν είχα άλλα. 

Θα τους φτάσουν; Αμφιβάλλω. Κι αν έρθει κι άλλο άρρωστο νεογέννητο, τι θα κάνω; 

Άντε τώρα, Χριστουγεννιάτικα, να μη σε μαυρίζω άλλο... Έτσι ζούμε εδώ, 

προσπαθώντας να τα βολέψουμε και να τους βοηθήσουμε μ’ ό,τι έχουμε. Αυτή είναι η 

αποστολή μου και δεν παραπονιέμαι. Θα φύγω απ’ αυτό το πόστο κάποια στιγμή μετά την 

άνοιξη, δεν ξέρω όμως πότε. Κράτησα το τηλέφωνό σου. Θα σε ειδοποιήσω όταν θα 

γυρίσω στην Ελλάδα, να βρεθούμε να τα πούμε. 

Φιλιά, 

Στέφανος» 

Δευτέρα 5 Ιούλη 2004 

Μπήκε κι ο Ολυμπιακός Ιούλης στην Αθήνα που σφίγγεται να τελειώσει όλα εκείνα 

τα τεράστια έργα που ‘χουν πνίξει την πόλη και τελειωμό δεν έχουν, κι ο κόσμος όλος 

αναρρωτιέται πως θα γίνει ποτέ δυνατό να παραδοθούν στην ώρα τους. Μια ώρα που 

πλησιάζει. Μόνον ένας μήνας έμεινε ως την έναρξη. 

Όμως, με τις ζέστες του Ιούλη, ένας άλλος πυρετός καθήλωσε τη χώρα. Η Εθνική 

ομάδα, κόντρα σ’ όλες τις προβλέψεις, τα πήγε περίφημα στα τελικά του Ευρωπαϊκού 

Πρωταθλήματος στην Πορτογαλλία κι έφτασε μέχρι το μεγάλο τελικό! Ο Πέτρος 

παρακολούθησε όλους τους αγώνες στο σπίτι της αδερφής του, παρέα με το Μάνο, και 

δεν πίστευαν στα μάτια τους. 

Οι μέρες αυτές, όσο η μια επιτυχία της ομάδας διαδεχόταν την άλλη, ήταν οι πιο 

ωραίες που ‘χει περάσει αυτή η χώρα. Μια χώρα που χαμογελούσε ολόκληρη. Σημαίες 

ήταν αναρτημένες παντού, στ’ αυτοκίνητα, στα σπίτια, στα λεωφορεία και στα τρόλλεϋ, 

στα περιπολικά της αστυνομίας, παντού. Ο κόσμος κυκλοφορούσε γελαστός και 

χαρούμενος. Στο μετρό, στους δρόμους και στα μαγαζιά ο κόσμος χαμογελούσε κι ήταν 

ευγενικός. Ο Πέτρος δεν έβλεπε αυτές τις πρωϊνές, κατσουφιασμένες φάτσες, που θέλουν 

να σε φάνε ζωντανό για να σου πάρουν τη θέση που μόλις άδειασε στο λεωφορείο. 

Χθες ο Πέτρος, μαζί μ’ όλη την οικογένεια της αδερφής του, όπως κι ολόκληρη η 

χώρα, στήθηκαν μπροστά στις τηλεοράσεις κι απέλαυσαν την ομάδα να κερδίζει την 
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Πορτογαλλία μέσ’ τη Λισαβώνα και να σηκώνει το πολύτιμο τρόπαιο! Μετά την απονομή 

ξεχύθηκαν στους δρόμους για τ’ ατέλειωτα πανηγύρια. 

Οδηγούσαν μ’ ανοιχτά όλα τα παράθυρα, με το ραδιόφωνο στη διαπασών, όπου όλοι 

οι σταθμοί είχαν βάλει γλεντζέδικα και χορευτικά ελληνικά τραγούδια πανηγυριού, 

κρατώντας μια Ελληνική σημαία ν’ ανεμίζει και κορνάροντας διαρκώς. Κατέβηκαν στην 

Ομόνοια που ‘ταν φωταγωγημένη σε μιαν ατμόσφαιρα ξεφαντώματος. Δεκάδες χιλιάδες 

κόσμου ήταν μαζεμένοι σε μια τεράστια, πανηγυρική διαδήλωση ουρλιάζοντας, 

χορεύοντας και τραγουδώντας τον Εθνικό Ύμνο κι αυτοσχέδια συνθήματα κι ανάβοντας 

βεγγαλικά. Σ’ όλη την πόλη γινόταν ο ίδιος χαμός. Παντού υπήρχε κόσμος που κόρναρε, 

ούρλιαζε και χόρευε στη μέση του δρόμου. Ήταν φοβερές οι σκηνές και το πανηγύρι. Μια 

καταπληκτική βραδιά. 

Σήμερα, νωρίς το πρωί, η Λέϊλα έστειλε ένα συγχαρτήριο μήνυμα στη Γιασμίν για 

την επιτυχία της ομάδας της, και τη ρώτησε αν κατέβηκε στην Ομόνοια να πανηγυρίσει, 

θέλοντας στην πραγματικότητα να μάθει αν μένει στην Αθήνα. 

«Ευχαριστώ πολύ κυρία Λέϊλα, και για τις ευχές σας, και για όλη τη βοήθεια που μου 

δώσατε μέχρι σήμερα. Έχετε δίκηο, τα καταφέρατε κι έχω αρχίσει να σας νιώθω σαν δικό 

μου άνθρωπο, σαν μια καλή φίλη. Έχω αρχίσει να σκέφτομαι πως ίσως θα ‘ταν ωραία να 

σας συναντήσω κάπου κάπως και να τα πούμε από κοντά, αλλά δώστε μου λίγο χρόνο 

ακόμα να νιώσω πιο άνετα και να τ’ αποφασίσω...» 

«Μπίνγκο!» αυτό το μήνυμα η Λέϊλα το στέλνει αυτούσιο στον καλό της, στο 

γραφείο του στον Πειραιά, κι έρχεται και φωτίζει τη μέρα του ακόμα περισσότερο μέσ’ 

τους πανηγυρισμούς και την ευφορία που επικρατεί παντού τριγύρω. 

Κυριακή 8 Αυγούστου 2004 

Ένα ήρεμο, ζεστό και φωτεινό απόγευμα, στη μέση του πιο καθοριστικού 

καλοκαιριού, ο Πέτρος παίρνει αγωνιώντας τ’ αμάξι του και ξεκινά για το σημαντικότερο 

ραντεβού του των τελευταίων μηνών. Βγαίνει σε μια λαμπρή, σημαιοστολισμένη 

Κηφισίας, με καινούργια πεζοδρόμια, καινούργιους ανισόπεδους κόμβους, 

φρεσκοβαμμένα φανάρια, και τραβάει βόρεια. Περνάει το μεγαλειώδες Ολυμπιακό 

συγκρότημα, που αστράφτει στολισμένο, και συνεχίζει προς την Κηφισιά. Γύρω του, η 

πόλη ετοιμάζεται για τη μεγάλη γιορτή, αλλά σήμερα ο Πέτρος αδιαφορεί για όλα όσα 

συμβαίνουν έξω απ’ τ’ αυτοκίνητο. Σήμερα οδηγάει στο δικό του, μοναχικό δρόμο της 

αγωνίας. 

Βρίσκεται στην Αθήνα εδώ και τρείς βδομάδες. Έχουν περάσει πια αρκετοί μήνες απ’ 

την είσοδο της Αρναμάρ στο χρηματιστήριο, κι η δουλειά έχει ηρεμήσει. Σχεδόν τα πάντα 

έχουν μπεί σε μια τάξη και λειτουργούν ομαλά. Αυτό είναι το πρώτο καλοκαίρι που ο 

Πέτρος κανόνισε μ’ άνεση το πρόγραμμά του. Μετά την απρόσμενη επιτυχία του Γιούρο, 

πήρε άδεια σχεδόν ολόκληρο τον Αύγουστο για ν’ απολαύσει με την άνεσή του την 

Ολυμπιάδα. 
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Την Κυριακή 18 του Ιούλη προσγειώθηκε στην ολυμπιακή Αθήνα, και το πρώτο 

πράγμα που πρόσεξε ήταν ότι τ’ αεροδρόμιο είχε φορέσει τα καλά του, γεμάτο αφίσσες 

και σημαίες. Οι επόμενες τρείς βδομάδες ήταν οι πιο καταπληκτικές στην ιστορία αυτής 

της πόλης. Ήταν τυχεροί οι λίγοι Αθηναίοι, σαν τον Πέτρο, που ‘μειναν στην πόλη αντί να 

πάνε διακοπές, και το ‘ζησαν στην ολότητά του, έστω έτσι σαν πρωτόγνωρη εμπειρία. 

Μάλλον τέτοια εμπειρία ούτε την έχει ζήσει, ούτε θα τη ζήσει άλλη πόλη στον κόσμο, 

δεδομένης της περίεργης νοοτροπίας αυτού του λαού, και της εμμονής του να τα 

ετοιμάζει και να τα ολοκληρώνει όλα την απολύτως τελευταία στιγμή. Ξαφνικά, η πόλη 

άλλαξε τελείως όψη, έγινε το κάτι άλλο. Ο Πέτρος ξυπνούσε και, κάθε πρωΐ, η πόλη 

μεταμορφωνόταν. Σαν έναν ετοιμοθάνατο λεπρό, τυλιγμένο με πληγιασμένες γάζες, που 

‘βαλε μια θαυματουργή αλοιφή που του επουλώνει τις πληγές, και κάθε πρωΐ ξεμπαντάρει 

ακόμα μια γάζα κι αποκαλύπτει ολοκαίνουργιο δέρμα, ένα καινούργιο πόδι, ένα 

καινούργιο χέρι, και ξαφνικά ένα ολόκληρο, φρέσκο, καινούργιο σώμα. Ένα – ένα 

ξηλώνονταν τα εργοτάξια κι αποκαλυπτόταν ό,τι χτιζόταν τόσα χρόνια. 

Όλα μα όλα τα έργα τελειώσανε όλα μαζί στις τρείς τελευταίες βδομάδες πριν απ’ 

την Ολυμπιάδα. Ο Πέτρος ξαφνικά βρέθηκε να οδηγεί σε καινούργιους δρόμους, με 

καινούργια πεζοδρόμια, νησίδες, φανάρια, κολωνάκια στα πεζοδρόμια για να μην 

παρκάρουν παράνομα τα ΙΧ, όλα φρεσκοβαμένα κι ολοκαίνουργια. Η μεγάλη απόλαυση 

ήταν όταν έμπαινε στις ολοκαίνουργιες λεωφόρους ταχείας κυκλοφορίας, με το πλήθος 

από κόμβους και γέφυρες γύρω απ’ την Αττική Οδό, τις περιφερειακές, και το νέο άξονα 

στο ποτάμι. Ολοκαίνουργια τραίνα, κλιματιζόμενα λεωφορεία και τρόλλεϋ, μετέφεραν 

μουδιασμένους επιβάτες που τσιμπιόντουσαν να πιστέψουν πως δεν ονειρεύονται. 

Προς τα τέλη Ιούλη, η πόλη φόρεσε τα γιορτινά της. Καθαρίστηκε και 

στραφτοκόπισε όσο ποτέ άλλοτε. Σ’ όλα τα κεντρικά σημεία, στις πλατείες, στις 

λεωφόρους, στα πάρκα, παντού εμφανίστηκαν φρεσκοντυμένοι οδοκαθαριστές που 

‘καναν διαρκείς βάρδιες και δεν άφηναν τίποτα κάτω. Ήρθαν τα βυτιοφόρα και πέταξαν 

νερά και στραφτοκόπισαν τα πλακάκια και τα μάρμαρα. 

Παντού, σ’ όλες τις κεντρικές κολώνες, αναρτήθηκαν πολύχρωμα λάβαρα σε πολύ 

καλαίσθητα χρώματα. Αυτός ο σημαιοστολισμός απ’ άκρη σ’ άκρη έδωσε την αίσθηση της 

γιορτής και του πανηγυριού περισσότερο απ’ όλα τ’ άλλα. Πολλά άσχημα δημόσια κτίρια, 

κι όλα τα γιαπιά στο κέντρο, ντύθηκαν με τεράστια πανώ που κάλυπταν ολόκληρο το 

κτίριο κι έδειχναν πίνακες ζωγραφικής ή καλλιτεχνικές φωτογραφίες. Η πόλη απέκτησε 

μια πανέμορφη, γιορτινή όψη, πεντακάθαρη και στολισμένη, κι όσοι έμειναν πίσω δεν 

πίστευαν στα μάτια τους πως η πανάσχημη αυτή πόλη μπορούσε να ομορφύνει έτσι. 

Σ’ επιλεγμένα σημεία και διαδρομές, έγιναν κι άλλες αισθητικές και καλλιτεχνικές 

παρεμβάσεις. Υπαίθριες εκθέσεις ζωγραφικής, φωτογραφίας, στίχοι από ποιήματα σε 

διάφορες γλώσσες, και πολλά καλλιτεχνήματα κι έργα μοντέρνας τέχνης στήθηκαν σε 

πολλά σημεία. Ειδικά όλη η διαδρομή απ’ το Μοναστηράκι, το Θησείο, γύρω απ’ την 
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Ακρόπολη και μέχρι τη Διονυσίου Αρεοπαγίτου ήταν ένα χάρμα, ένα τεράστιο υπαίθριο 

μουσείο γεμάτο έργα τέχνης και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ήταν θαυμάσιο. 

Για ένα μήνα, ο Πέτρος κι όσοι Αθηναίοι δεν πήγαν διακοπές, ξαφνικά νόμισαν πως 

μετακόμισαν σε κάποιαν άλλη πόλη στην πιο καλοοργανωμένη χώρα της Ευρώπης. Η 

Αθήνα έγινε αγνώριστη, όμορφη, αποτελεσματική, ολοκαίνουργια. Ήταν ένα θετικό 

πολιτισμικό σοκ, τόσο ανέλπιστο, όσο κι η κατάκτηση του Γιούρο. 

Κι ο κόσμος, αυτός ο κόσμος που ‘μεινε πίσω για ν’ απολαύσει την Ολυμπιάδα, 

ευτυχώς ανταποκρίθηκε. Κανείς δεν πέταγε σκουπίδια κάτω. Τα ολοκαίνουργια 

λεωφορεία, τρόλλεϋ και τραίνα, έλαμπαν ολοκάθαρα. Κι όλοι ήταν πιο ευγενικοί και 

καλωσυνάτοι. Εκείνο όμως που ξάφνιασε τους πάντες, και την αστυνομία κι όλους, ήταν 

οι περίφημες ολυμπιακές λωρίδες. Απ’ την περασμένη Δευτέρα, δέκα μέρες πριν την 

έναρξη των αγώνων, τέθηκαν σε ισχύ οι περίφημες κόκκινες λωρίδες, που ‘ταν 

δεσμευμένες για τα ολυμπιακά οχήματα, σε πολλές απ’ τις πολυσύχναστες λεωφόρους της 

πόλης. Έγινε πολύς ντόρος και φασαρία σ’ όλα τα δελτία ειδήσεων επί μέρες πως θ’ 

αστυνομεύονται αυστηρότατα, πως οι ποινές θα ‘ναι μεγάλες, πως θα κυκλοφορούν 

συνεχώς τροχονόμοι, επειδή όλοι περίμεναν πως οι Αθηναίοι δεν θα τις σεβόντουσαν, 

όπως κάνουν πάντα οι Έλληνες μ’ όλα τα περιοριστικά μέτρα της τροχαίας. 

Όμως, εκείνη τη Δευτέρα το πρωΐ που τέθηκαν σε ισχύ οι λωρίδες, έμειναν όλοι 

άναυδοι. Κανείς μα κανείς απολύτως δεν τις πάταγε, κι ας μην υπήρχε τροχονόμος 

πουθενά. Τις πρώτες μέρες, καθώς ακόμα δεν υπήρχε καμμία ολυμπιακή κίνηση από 

διαπιστευμένα αυτοκίνητα, το θέαμα ήταν σουρρεαλιστικό γι Αθηναϊκούς δρόμους: σε 

μερικά σημεία μπορεί να τύχαινε πήξιμο, ουρές, κι εντούτοις, στη μέση του δρόμου, η 

κόκκινη λωρίδα έχασκε εντελώς άδεια. Τ’ αυτοκίνητα στεκόντουσαν υπομονετικά στην 

ουρά στις υπόλοιπες λωρίδες, αλλά κανένα δεν πάταγε την κόκκινη. Όποιος, είτε κατά 

λάθος, είτε προσωρινά, πάταγε την κόκκινη λωρίδα, αντιδρούσε σαν να μπήκε στ’ 

αντίθετο ρεύμα και τσακιζόταν να επανέλθει πίσω στις επιτρεπόμενες λωρίδες. 

Αυτό, για τους Έλληνες ήταν πράγματι πρωτόγνωρο, απίστευτο. Γιατί ήταν 

εθελοντικό. Όσοι έμειναν στην πόλη αγκάλιασαν αυτή την υπόθεση. Με την υπακοή τους, 

έδειξαν πως θα κάνουν ό,τι πρέπει ο καθένας για να πετύχουν οι αγώνες. Για πρώτη 

φορά, ο Πέτρος ένιωσε περήφανος γι αυτό το λαό, που ξέρει να μεγαλώνει και να δείχνει 

αποτελεσματικότητα και πολιτισμό όταν πραγματικά πρέπει. 

Σήμερα όμως, ο Πέτρος έχει άλλες έγνοιες, άσχετες με την Ολυμπιάδα. Ο Στέφανος 

γύρισε επιτέλους απ’ το Αφγανιστάν, την περασμένη Τρίτη. Παρ’ όλο που τον έκαιγε η 

αγωνία, ο Πέτρος άφησε πρώτα να περάσουν δυό μέρες, και μετά του τηλεφώνησε. Ήταν 

η πρώτη φορά που μιλούσαν εδώ κι είκοσι χρόνια, αυτοί που κάποτε ήσαν αδερφικοί 

φίλοι. Απ’ το φιλικό ύφος της κουβέντας, ο Πέτρος συμπέρανε πως ο Στέφανος δεν 

πρέπει να ξέρει πολλά για την καυτή υπόθεση. Δεν προσπάθησε ν’ αποφύγει τον Πέτρο, ή 
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τουλάχιστον δεν έδειξε κάτι τέτοιο. Έδωσαν ραντεβού γι απόψε στο “Εντελβάϊς”, στο 

Κεφαλάρι, για να τα πούν. 

Ο Πέτρος φτάνει στο μαγαζί είκοσι λεπτά πριν απ’ το ραντεβού και παραγγέλνει ένα 

Τζάκ Ντάνιελς. Η αγωνία του είναι στο κόκκινο. Αν ο Στέφανος είναι πραγματικά ανίδεος 

για το τι παίζεται, τότε απόψε ίσως καταφέρει ο Πέτρος να μάθει πάρα πολλά. Ίσως 

καταφέρει να τα μάθει όλα, και να φύγει επιτέλους από πάνω του αυτή η αβάσταχτη 

αγωνία που του ‘χει γίνει χτικιό εδώ και τρία ολόκληρα χρόνια. Αρκεί να χειριστεί την 

κουβέντα πάρα πολύ έξυπνα, με λεπτούς, χειρουργικούς χειρισμούς. Χρειάζεται να μάθει 

όσα περισσότερα μπορεί, να συμπληρώσει το πάζλ, αλλά να μην αποκαλύψει στο Στέφανο 

όσα ξέρει ήδη, για να μη τον φοβίσει και να μην τον κάνει να κουμπωθεί. 

Αν πάλι ο Στέφανος ξέρει την υπόθεση, κι επομένως καταλαβαίνει ποιός είναι ο 

πραγματικός σκοπός της αποψινής συνάντησης, τότε προφανώς παίζει ήδη ένα 

πανέξυπνο παιχνίδι παραπλάνησης. Σε τέτοια περίπτωση, ο Πέτρος έχει ετοιμάσει όλα τα 

επιχειρήματα που χρειάζονται για να επιτεθεί άγρια και να τον εκβιάσει ν’ αποκαλύψει με 

το ζόρι όσα γνωρίζει και του κρατάει κρυφά. Ο Πέτρος είναι αποφασισμένος να φτάσει στ’ 

άκρα, και να μεταχειριστεί οποιοδήποτε μέσο, για να φτάσει στην αλήθεια, αν καταλάβει 

πως ο Στέφανος τον κοροϊδεύει. 

Ολόκληρη η συνάντηση θα ‘ναι μια ακροβασία πάνω σ’ ένα λεπτό σχοινί. Ο Πέτρος 

θα πρέπει να κρατήσει τα χαρτιά του κρυφά όση περισσότερη ώρα μπορεί, και να 

καταλάβει απ’ τα συμφραζόμενα και τα υπονοούμενα της κουβέντας αν ο Στέφανος 

φέρεται ειλικρινά ή αν τον κοροϊδεύει. 

«Τι γίνεσαι ρε θηρίο;» τον χαιρετά με στομφώδη τρόπο ο Στέφανος, καθώς 

εμφανίζεται ξαφνικά από πάνω του. Φυσικά, ύστερα από τόσα χρόνια, ήταν αδύνατο να 

τον αναγνωρίσει καθώς μπήκε στο μαγαζί. 

«Ωωω! Βρε καλώς τον!» πετάγεται πάνω ο Πέτρος, με τον ίδιο στομφώδη τρόπο, και 

τον αγκαλιάζει και τον σταυροφιλάει επιδεικτικά με πλατειές αγκαλιές. Ας ξεκινήσω το 

παιχνίδι με τους όρους του, σκέφτεται. 

«Χμ, δεν έχεις αλλάξει και πολύ. Λίγη κοιλίτσα έχεις κάνει μόνον...» «Ούτε κι εσύ 

άλλαξες πολύ. Μόνο τα μαλλιά σου λιγόστεψαν βλέπω...» λένε ο ένας στον άλλον για να 

κομπλιμενταριστούν, κι ας τρόμαξαν ν’ αναγνωριστούν μέσ’ την πολυκοσμία. 

Ο Πέτρος ξεκίνησε ήδη την παραπλάνηση. Λέει τα πρώτα αθώα ψέμματά του, για να 

δημιουργήσει φιλικό κλίμα. Ο Στέφανος έχει αλλάξει αρκετά, και τα χρόνια δείχνουν 

πάνω του. Το πρόσωπό του είναι μαυρισμένο και γεμάτο ρυτίδες, φαίνεται 

καταταλαιπωρημένο. Τα μαλλιά του έχουν γκριζάρει κι έχει κάνει φαλακρίτσα. Για να 

πούμε την αλήθεια, είναι αγνώριστος. Μόνο το σώμα του παρέμεινε λεπτό και σπαθάτο, 

σχεδόν καλύτερο από εικοσάρη. Φαίνεται πως οι ταλαιπωρίες που περνάει στις αποστολές 

του, δεν του επιτρέπουν ν’ αποκτήσει το πλαδαρό και παχύ κορμί των σαραντάρηδων, με 

τις κοιλιές και τα προγούλια. 
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«Τι γίνεσαι λοιπόν; Θα καθίσεις καιρό στην Ελλάδα;» ξεκινάει ο Πέτρος. 

«Περίπου ως τα Χριστούγεννα. Συνήθως, κάθομαι εδώ τρείς – τέσσερεις μήνες 

ανάμεσα στις αποστολές. Φεύγω αύριο για την Ίο, μαζί με την Ούλρικε, για μια 

βδομαδούλα, να κάνουμε κανένα μπανάκι. Μετά θα δούμε...» απαντάει ο Στέφανος 

αδιάφορα. 

«Θα πας καθόλου στους αγώνες;» ο Πέτρος προσπαθεί να σπάσει τον πάγο. 

«Όχι, δεν είναι για μένα αυτές οι γελοίες φιέστες. Ο κόσμος έχει τεράστια 

προβλήματα φτώχειας κι ανέχειας. Δεκάδες παιδιά έχουν πεθάνει στα χέρια μου γιατί δεν 

έχουν ένα ποτήρι γάλα και μια αντιβίωση, κι οι πλούσιες χώρες σπαταλούν 

δισεκατομμύρια σε φιέστες κι άχρηστη μόστρα. Είναι ντροπή!» αρχίζει να τσαντίζεται ο 

Στέφανος. 

Ωχ ωχ ωχ, άλλος ένας αντίθετος. Καλύτερα να πάω με τα νερά του... αναλογίζεται ο 

Πέτρος. «Έχεις δίκηο... Φαντάζομαι θα ‘χεις δεί πολλά εκεί που σε στέλνουν... Πως 

είναι;» του απαντάει για να τραβήξει την κουβέντα μακριά απ’ την Ολυμπιάδα και να του 

δώσει τη μπάλα ν’ αρχίσει να μιλάει ο Στέφανος για τον εαυτό του. 

«Δεν είναι ωραία. Εκεί που πηγαίνω είναι οι πιο άσχημες μεριές του πλανήτη. Εκεί 

που ο κόσμος ζεί στην κόλαση, και προσπαθούμε να τους συνεφέρουμε όπως μπορούμε. 

Αυτό κάνω στη ζωή μου...» 

«Κι είναι δύσκολα;» ο Πέτρος προσπαθεί να το κάνει να μιλήσει περισσότερο. 

«Για μένα όχι, δεν είναι δύσκολα. Εγώ πάντα ξέρω πως, αργά ή γρήγορα, θα φύγω 

από κεί. Εγώ είμαι λευκός. Πάντα είμαι εκεί “για λίγο”, δεν ανήκω ανάμεσά τους. Εγώ 

τους κάνω “χάρη” και τους βοηθάω. Γι αυτούς είναι δύσκολα. Είναι δισεκατομμύρια ο 

κόσμος που ζεί με δυό δολλάρια τη μέρα. Κάθε μέρα, όλες τις μέρες του χρόνου, 

παλεύουν με τα χίλια ζόρια για να βγάλουν ένα με δυό δολλάρια το πολύ. 

“Κι αυτό δεν είναι το χειρότερο. Μπορεί να γεννούν πέντε μ’ έξι παιδιά και να 

χάνουν τα δύο ή τα τρία απ’ την πείνα και τη βρωμιά, αλλά τέλος πάντων κάπως 

επιβιώνουν. Το χειρότερο είναι όταν έρχεται ο πόλεμος. Η πρώτη αποστολή μου ήταν το 

97, στη Ρουάντα. Τρία χρόνια νωρίτερα είχε γίνει ο μεγάλος εμφύλιος, με τη γενοκτονία 

των Τούτσι απ’ τους Χούτου. Περίπου οκτακόσιες χιλιάδες άνθρωποι σφαγιάστηκαν κι απ’ 

τις δυό φυλές. Άκουσα πολλές άσχημες ιστορίες.  

“Μια μέρα, φέρανε στην κλινική μια τραυματισμένη γυναίκα Χούτου. Είχε 

αποπειραθεί ν’ αυτοκτονήσει κόβοντας τις φλέβες της. Πριν τον εμφύλιο, ήταν 

παντρεμένη μ’ έναν Τούτσι, κι είχαν τέσσερα παιδιά. Όταν ξεκίνησαν οι ταραχές, ένας 

όχλος από Χούτου μπήκε ένα πρωΐ στο σπίτι τους, σκότωσαν τον άντρα της, και την 

ανάγκασαν να θάψει η ίδια και τα τέσσερα παιδιά της ζωντανά, στην αυλή της. Το 

τελευταίο πράγμα που θυμόταν, ήταν που ο μικρός γιός της φώναζε «μαμά, μη μου πετάς 

χώματα, μην πετάς άλλα χώματα μαμά!» καθώς του ‘ριχνε τις τελευταίες φτυαριές με 

χώμα. Τη σώσαμε κείνη τη μέρα απ’ το κόψιμο στις φλέβες της, αλλά τα κατάφερε να 
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ξεφύγει απ’ τους συγγενείς της κι έπεσε και πνίγηκε λίγους μήνες αργότερα στο ποτάμι. 

Είναι περίεργο, αλλά κάπως χάρηκα όταν το ‘μαθα. Ένιωσα πως λυτρώθηκε. 

“Πέρσυ, προτού με στείλουν στο πόστο στα βουνά, ήμουν για τρείς μήνες σ’ ένα 

ορφανοτροφείο στην Καμπούλ. Εκεί φιλοξενούσαμε τον Τζαμάλ, ένα δωδεκάχρονο 

μουγγό αγόρι, και τις δυό μικρότερες αδερφές του. Ο πατέρας τους είχε πεθάνει στις 

μάχες με τους σοβιετικούς, και την προστασία της οικογένειας είχε αναλάβει ένας θείος 

του, που ‘χε πάρει τη μάνα του σαν δεύτερη σύζυγο, όπως είναι η υποχρέωση των 

αρσενικών συγγενών του συζύγου, όταν αυτός πεθαίνει κι αφήνει χήρα τη γυναίκα του. 

“Ο θείος αυτός ήταν μεγάλος σε ηλικία κι η γυναίκα, που ‘ταν νέα ακόμα, έκανε μια 

παράνομη σχέση μ’ ένα νεαρό γειτονόπουλο. Μια νύχτα, ο γέρος θείος, μαζί μ’ άλλους 

συγγενείς, έπιασαν το παράνομο ζευγάρι στα πράσα να κάνουν έρωτα στην ταράτσα του 

σπιτιού τους. Τους κατήγγειλαν στο ισλαμικό δικαστήριο για μοιχεία, το οποίο τους 

καταδίκασε σε θάνατο με λιθοβολισμό. Μαζεύτηκαν μερικές εκατοντάδες γείτονες και 

πολιτοφύλακες των Ταλιμπάν σε μια πλατεία. Πρώτα λιθοβόλησαν τον άντρα, το 

γειτονόπουλο. Τον φύτεψαν σε μια τρύπα στο χώμα απ’ τη μέση και κάτω, ενώ απ’ τη 

μέση και πάνω ήταν μισόγυμνος, και του ‘ριχναν πέτρες και κοτρώνες στο κορμί και στο 

κεφάλι του μέχρι που πέθανε. 

“Τη μάνα του Τζαμάλ, επειδή ήταν γυναίκα, τη φύτεψαν στο χώμα μέχρι τους 

ώμους, φορώντας τη μπούρκα της με το φερετζέ, κι άρχισαν να λιθοβολούν το κεφάλι 

της που εξείχε απ’ το χώμα. Ο φερετζές γέμισε αίματα. Κάθε τόσο ζητούσαν απ’ το 

Τζαμάλ να σηκώνει το φερετζέ για να δεί αν πέθανε επιτέλους η μάνα του. Επειδή ήταν 

γυναίκα, δεν επιτρεπόταν άλλος άντρας να σηκώσει το φερετζέ. Στο τέλος, ένας Ταλιμπάν 

την αποτελείωσε ρίχνοντας ένα μεγάλο βράχο στο κεφάλι της. Τα τρία παιδιά της τα 

στείλανε στ’ ορφανοτροφείο, καθώς κανένας συγγενής δεν τα ‘θελε. Από κείνη τη μέρα ο 

Τζαμάλ έχασε τη μιλιά του. Κοιτάει γύρω του τον κόσμο αμίλητος, μ’ ένα απλανές 

βλέμμα... 

“Κι είδα και πολλά, πολλά άλλα ακόμα... Αλλά τι να σε ζαλίζω τώρα... Κάθε φορά 

που διηγούμαι τέτοιες ιστορίες στους φίλους μου, τους κάνω να νιώθουν άσχημα. Γίνομαι 

δυσάρεστος, και μετά αποφεύγουν να με κάνουν παρέα. Ασ’ τα καλύτερα... Άντε, γειά 

μας!» προτείνει στον Πέτρο το ποτήρι του. 

Ο Πέτρος σηκώνει το ποτήρι του με το ζόρι και φέρνει μια γουλιά στον ουρανίσκο 

του. Ξαφνικά, του φαίνεται πως το Τζακ Ντάνιελς απέκτησε μια πολύ στιφή γεύση. Ύστερ’ 

απ’ αυτά, τι νόημα έχει πια το Τζακ Ντάνιελς, τι νόημα έχει η Ολυμπιάδα, τι νόημα έχουν 

όλα τα “κολπάκια” για το ποιός ίσως να κοροϊδεύει ποιόν, κι αν ο Στέφανος κρύβει ή δεν 

κρύβει αλήθειες; 

Ο Πέτρος καρφώνει αμίλητος το Στέφανο βαθιά μέσ’ τα μάτια του, ρωτώντας τον 

χωρίς λόγια για να καταλάβει που βρίσκεται η αλήθεια και ποιά είναι η πραγματικότητα. Ο 

Στέφανος ανταποδίδει το βλέμμα στα ίσια, αγέρωχος. Ο Πέτρος καταλαβαίνει πως, ένας 
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άνθρωπος που ‘ζησε στο πετσί του τέτοιες καταστάσεις, δε μπορεί ν’ αναλώνεται άλλο πια 

σε χαζομάρες κι υποκρισίες. Αυτό το διαβάζει καθαρά ο Πέτρος στα μάτια του Στέφανου. 

Κι έτσι, παίρνει το ελεύθερο να κάνει τις ουσιαστικές ερωτήσεις του.  

«Πες μου λοιπόν, τι έγινε προτού πας εκεί πέρα...» πετάει ο Πέτρος. 

«Εννοείς τι έγινε με τη Μαρίνα;» ο Στέφανος συνοφρυώνεται. 

«Ναί» ο Πέτρος κοιτάει το Στέφανο ίσια στα μάτια. 

Ο Στέφανος χαμηλώνει το βλέμμα και χάνει τ’ αγέρωχο ύφος του. Κάτι τον 

προβληματίζει. Κάνει μεγάλη προσπάθεια ν’ αποφύγει το επίμονο βλέμμα του Πέτρου, και 

κοιτάει δήθεν αδιάφορα τριγύρω. Ο Πέτρος πανικοβάλλεται. Γιατί αποφεύγει ο Στέφανος 

να τον κοιτάξει στα μάτια; Τι κρύβει; Μήπως ξέρει; 

«Είναι αλήθεια πως σου χρωστάω μια συγγνώμη για τότε... Όμως έχουν περάσει 

τόσα χρόνια... Αφού εσύ ζήτησες να ξαναβρεθούμε, νόμιζα πως δεν θα σε πειράζει πια...» 

«Εννοείς που τα ‘φτιαξες με τη Μαρίνα;» 

«Ναί...» μουρμουρίζει ο Στέφανος. 

«Τότε με πείραξε, δεν τ’ αρνούμαι. Ήταν φυσικό, το καταλαβαίνεις. Όμως, έχουν 

περάσει τόσα χρόνια πια, όπως είπες... Είναι παλιές ιστορίες, τα ‘χω ξεπεράσει... Αλλά τι 

έγινε τότε; Έχω περιέργεια να μάθω...» ο Πέτρος παριστάνει τον ανίδεο. 

Ο Στέφανος ανακουφίζεται. Χαμογελάει και ξανακοιτάει φιλικά τον Πέτρο στα μάτια. 

«Τι έγινε; Τα συνηθισμένα... Ήρθε στην Πάτρα, ήταν “ελεύθερη”, κι ούτε ξέρω πως έγινε. 

Ξαφνικά τα φτιάξαμε, και βρεθήκαμε στο κρεβάτι... Τρέλλες! Είμασταν παιδιά τότε, ούτε 

ξέραμε τι μας γίνεται, ούτε τι συνέπειες θα ‘χαν οι βλακείες μας! Δυστυχώς... Κάναμε 

μεγάλα λάθη τότε, κι εγώ κι αυτή! Και τα πληρώσαμε ακριβά...» 

«Δηλαδή;» παριστάνει τον ανήξερο ο Πέτρος. Θέλει να τα ξανακούσει όλα απ’ το 

στόμα του Στέφανου, για να διασταυρώσει την αλήθεια. 

«Δεν προσέξαμε, κι έμεινε έγκυος. Και χρησιμοποίησε την εγκυμοσύνη της για να μ’ 

εκβιάσει να την παντρευτώ» ο Στέφανος κοιτάει αόριστα έξω απ’ το παράθυρο, 

σκεφτικός. 

«Και γιατί δεν έκανε έκτρωση; Θα σου ‘ταν εύκολο να βρείς τον τρόπο, αφού 

σπούδαζες στην ιατρική» επιμένει ο Πέτρος. 

Ο Στέφανος ξαναχλωμιάζει. Ξεροκαταπίνει, κι αρχίζει να εξηγεί με κάποιο δισταγμό: 

«Ήταν... ήταν μια μπλεγμένη κατάσταση... Κάπου πανικοβλήθηκε, φοβήθηκε τους γονείς 

της, άργησε ν’ αντιδράσει. Χάσαμε την προθεσμία και προχώρησε η εγκυμοσύνη της, 

προτού προλάβουμε να οργανώσουμε την έκτρωση. Δυστυχώς δεν υπήρχε άλλη λύση, 

έπρεπε να την παντρευτώ, θέλοντας και μη. Παιδιάστικες ηλιθιότητες. Νομίζαμε πως όλα 

θα ‘ναι εύκολα. Μας παραμύθιασαν οι γονείς και των δύο πως θα μας στηρίξουν, πως θα 

τα καταφέρουμε... Στη δικιά τους γενιά, στα χωριά τους, οι γυναίκες των δεκαοκτώ 

χρονών είχαν δύο και τρία παιδιά. Νόμιζαν πως, και στη δικιά μας γενιά, θ’ αντέχαμε την 
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ίδια κατάσταση. Έτσι, όλοι μαζί μ’ ανάγκασαν να την παντρευτώ, κι ας καταλάβαινα πως 

κάνω ένα τεράστιο λάθος... 

“Απ’ την πρώτη μέρα μετά το γάμο, άρχισαν οι καβγάδες. Δεν ταιριάζαμε βρε παιδί 

μου. Τη θυμάσαι τη Μαρίνα... Ήταν εντελώς άλλος άνθρωπος, άσχετη μ’ εμένα και με τις 

αναζητήσεις μου. Πανάθεμα την ηλιθιότητά μου, που δεν μπορούσα να ελέγξω το πουλί 

μου! Έτσι βρέθηκα ξαφνικά να ‘μαι παντρεμένος με μια γυναίκα με την οποία δεν είχα 

τίποτα κοινό, και να ‘χω κι ένα μωρό! Τρελλάθηκα. Κι αυτή τρελλάθηκε. Όταν ήρθε το 

παιδί, τότε κατάλαβε το λάθος της. 

“Όμως, η βλακεία μας συνεχίστηκε. Είπαμε να δοκιμάσουμε να συμβιώσουμε, να 

προσπαθήσουμε να συμβιβαστούμε. Παρ’ όλους τους άγριους καβγάδες, δεν χωρίζαμε. 

Είχαμε και τ’ ανεξέλεγκτο σεξουαλικό πάθος μας. Μετά τους τρικούβερτους καβγάδες, 

ρίχναμε κάτι τρικούβερτα πηδήματα. Έτσι ξανάμεινε έγκυος, και το κρατήσαμε και το 

δεύτερο κορίτσι. Αλλά δεν μπορούσε να περπατήσει άλλο το πράγμα. Κάποια στιγμή το 

σπυρί έσκασε, ήταν φυσικό, και χωρίσαμε. Δεν ταιριάζαμε, δεν είχαμε τίποτα κοινό. Δεν 

μπορούσαμε να μείνουμε μαζί. Φτάσαμε να μισούμε ο ένας τον άλλο...» 

«Και τα φτιάξατε όταν ήρθε στην Πάτρα;» ο Πέτρος επιμένει στο χρονικό σημείο 

που ‘χει τη μεγαλύτερη σημασία για κείνον. 

«Ναί...» απαντάει με μισή καρδιά ο Στέφανος. 

Κάτι δεν κολλάει καθόλου καλά, σκέφτεται αναστατωμένος ο Πέτρος. Αν η Μαρίνα 

έμεινε έγκυος στην Πάτρα, όπως ισχυρίζεται ο Στέφανος, τότε ποιά είναι η Γιασμίν; Που 

βρίσκεται η αλήθεια; Ποιός λέει ψέμματα; Ο Στέφανος; Η Σοφία; Η Τίνα; Τι διάολο 

γίνεται εδώ πέρα μ’ αυτή τη θεότρελλη υπόθεση; Μήπως είναι κι αυτή ένα ολόκληρο 

ψέμμα; Τι διάολο παιχνίδι παίζεται εδώ πέρα; 

Ξανακοιτάει το Στέφανο στα μάτια. Προσπαθεί να καταλάβει που βρίσκεται η 

αλήθεια και που το ψέμμα. Δε μπορεί να βγάλει συμπέρασμα. Ο Στέφανος τον κοιτά μ’ 

ένα γλυκανάλατο, απαθές βλέμμα. Μπορεί να ψεύδεται ο Στέφανος, μπορεί η Γιασμίν, 

μπορεί ο οποιοσδήποτε... Δεν έχει άλλη επιλογή. Πρέπει να συνεχίσει να ψάχνει μέχρι το 

τέλος, μέχρι να ξεσκεπάσει την αλήθεια. Συνεχίζει το παιχνίδι του δήθεν αδιάφορος: 

«Έχεις επαφή με τις κόρες σου;» 

«Πολύ σπάνια. Έχω να τις δώ πάνω από πέντε χρόνια. Φταίει και τ’ ότι λείπω 

συνέχεια απ’ την Ελλάδα... Αλλά κι η Μαρίνα τις έχει ποτίσει με δηλητήριο εναντίον μου. 

Με θεωρούν αντιπαθητικό, σχεδόν με θεωρούν εχθρό τους. Περιμένω να μεγαλώσουν 

λίγο ακόμα, να ωριμάσουν και να καταλαβαίνουν, και τότε θα πάω μια μέρα να τις βρώ 

και να τους εξηγήσω...» 

Αυτά ταιριάζουν μ’ όσα ξέρω, σκέφτεται ο Πέτρος. Θυμάται πως η Κεργκουελέν – 

Γιασμίν του ‘χε γράψει τότε, το μακρινό Σεπτέμβρη του 2001, για “το άλλο το γαϊδούρι” 

που μεγάλωσε νομίζοντας πως είναι ο πατέρας της. Προφανώς εννοούσε το Στέφανο. 

Ταιριάζει το ιστορικό κι απ’ τις δυό μεριές! Αλλά γιατί δεν ταιριάζουν οι ημερομηνίες; Που 
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βρίσκεται το ψέμμα; Ο Στέφανος θα ξέρει. Όμως, αν του αποκαλυφθώ, θα μου μιλήσει 

ειλικρινά ή θα κρυφτεί περισσότερο; Πρέπει να τον προγγίξω τώρα, ή αργότερα; 

Αποφασίζει να συνεχίσει για λίγο δήθεν αδιάφορος το παιχνίδι: «Ξέρεις που μένουν;» 

«Στη Βόνιτσα. Η Μαρίνα είναι διορισμένη πολλά χρόνια εκεί στο Λύκειο» ο Στέφανος 

δεν κάνει καμμία φανερή προσπάθεια να κρύψει κάτι. 

Επιτέλους! Μια σημαντική πληροφορία! Η Βόνιτσα είναι ένα μικρό μέρος, θα ‘ναι 

παιχνίδι να τις βρώ. Αν δεν είναι ψέμματα κι αυτό... «Στη Βόνιτσα; Πως βρέθηκαν εκεί;» 

«Τα τελευταία χρόνια του γάμου μας, είχα διοριστεί στο νοσοκομείο στ’ Αγρίνιο. Η 

Μαρίνα δούλευε σαν αναπληρώτρια καθηγήτρια εκεί τριγύρω στην Αιτωλοακαρνανία. Την 

επόμενη χρονιά που χωρίσαμε, την έστειλαν στη Βόνιτσα, κι από τότε εγκαταστάθηκε εκεί 

μέχρι που μονιμοποιήθηκε. Βολεύτηκε εκεί πέρα. Εκεί μεγάλωσαν οι κόρες μου.» 

«Πως τις λένε;» ο Πέτρος προσπαθεί να μάθει όσα περισσότερα μπορεί. 

«Η μεγάλη είναι η Άννα, κι η μικρή η Ειρήνη.» 

«Τι να σου πω... Να σου ευχηθώ να τις χαίρεσαι; Σου εύχομαι πάντως μακάρι μια 

μέρα να τα ξαναβρείτε, με τις κόρες σου εννοώ...» ή τουλάχιστον με τη μικρή, γιατί η 

μεγάλη μάλλον δεν είναι κόρη σου, σκέφτεται από μέσα του ο Πέτρος, αλλά δεν 

αποκαλύπτει τίποτ’ άλλο και κλείνει αυτή την κουβέντα. 

Έμαθε αρκετά. Διασταύρωσε με σιγουριά την προηγούμενη οικογενειακή κατάσταση 

της Άννας – Γιασμίν από δυό διαφορετικές μεριές, έμαθε που μένουν, κι έμαθε πως ο 

Στέφανος μάλλον δεν έχει πάρει ακόμα χαμπάρι αυτή την πονηρή ιστορία. Μένει μόνο να 

ξεκαθαρίσει το θέμα με τις ημερομηνίες για να ολοκληρώσει το παζλ. Οι ημερομηνίες 

φυσικά είναι ένα τεράστιο θέμα, που μπορεί ν’ ανατρέψει ολόκληρο το σκηνικό. 

Αποφασίζει όμως να μην πιέσει άλλο το Στέφανο και να μην τον πονηρέψει. Η κόρη του 

βρίσκεται πια πολύ κοντά, μόλις ένα μικρό ταξιδάκι απομένει, στη Βόνιτσα, για να 

ολοκληρώσει το πάζλ. Εδώ είμαστε πια! σκέφτεται γεμάτος χαρά και προσμονή ο Πέτρος. 

«Κι από τότε πως περνάς; Έχεις κάνει κάποια σχέση;» αλλάζει κουβέντα ο Πέτρος. 

«Γνώρισα την Ούλρικε, τη νοσοκόμα απ’ τη Λειψία, στη δεύτερη αποστολή μου στην 

Ινδία. Από τότε ζητάμε και μας στέλνουν παντού παρέα. Είναι μια ήσυχη κοπέλλα και τα 

πάμε καλά, προπαντώς ήρεμα... Έχω ησυχάσει, και κοιτάω την αποστολή μου. Κι εσύ; Τι 

έκανες όλα αυτά τα χρόνια;» 

Με χαρά κι άνεση ο Πέτρος του εξιστορεί ολόκληρη τη ζωή του από τότε που 

χώρισαν οι δρόμοι τους, παραλείποντας όμως για πρώτη φορά την πιο σημαντική 

λεπτομέρεια, το μυστικό της Άννας – Γιασμίν, που δεν κάνει να το μάθει ο Στέφανος 

προτού επιβεβαιωθεί, προτού καταφέρει επιτέλους ν’ αντικρύσει το πρόσωπό της και ν’ 

ακούσει τη φωνή της. 
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Τρίτη 10 Αυγούστου 2004 

Πρωΐ – πρωΐ ο Πέτρος βρίσκεται στην Εθνική προς Κόρινθο. Τρέχει να φτάσει στη 

Βόνιτσα όσο γίνεται νωρίτερα και να δώσει ένα τέλος στην αγωνία του. Επιτέλους, 

πλησιάζω στον προορισμό του μεγάλου ταξιδιού μου! 

Χθες, τη Δευτέρα, κρατήθηκε με το ζόρι στο γραφείο. Είχε ένα παναθεματισμένο 

Αμερικάνο ελεγκτή που ‘χε κανονίσει να περάσει ολόκληρο τ’ απόγευμα μαζί του, κι ήταν 

αναγκασμένος να μείνει στον Πειραιά με τα χίλια ζόρια. Τέλος πάντων, αποφάσισε να 

περιμένει υπομονετικά να περάσει κι η Δευτέρα, και χρησιμοποίησε τη μέρα για να πάρει 

μερικές πληροφορίες ακόμα: Μπήκε στο Ίντερνετ, στους τηλεφωνικούς καταλόγους του 

ΟΤΕ, και βρήκε τη διεύθυνση και το τηλέφωνο της Μαρίνας στη Βόνιτσα. Επιτέλους, η 

πολύχρονη αναζήτηση έφτασε στο τέλος της! Τώρα πια είχε όλα τ’ απαραίτητα στοιχεία 

στη διάθεσή του. 

Αμέσως μετά, έστειλε στον Αλφρέντο πίσω στη Μανίλα το πραγματικό όνομα της 

κόρης του, Άννα Αργυρίου ή Άννα Κιοσέογλου, και τον παρακάλεσε να ξαναψάξει στις 

λίστες με τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις στη Μανίλα, το Σεπτέμβρη του 2001, και να βρεί 

αν κάποια γυναίκα μ’ αυτό τ’ όνομα πέρασε απ’ τις Φιλιππίνες εκείνες τις ημερομηνίες. 

Το βράδυ της Δευτέρας, η Ολυμπιακή φλόγα έφτασε στην πόλη. Πρώτα έφτασε απ’ 

τα Δυτικά Προάστια στον Πειραιά. Τελειώνοντας τη συνάντησή τους, ο Πέτρος πήρε τον 

Αμερικάνο απ’ το χέρι και κατέβηκαν στην προκυμαία για να χαζέψουν το θέαμα. Η 

φλόγα μπήκε στο μεγάλο λιμάνι πάνω σε μια αναπαράσταση αρχαίας τριήρους, που την 

κωπηλατούσαν δεκάδες κωπηλάτες. Φώτιζε έντονη τα νερά μέσ’ τη νύχτα, πάνω σ’ έναν 

βωμό στο κατάστρωμα της τριήρους, ενώ όλα τα πλοία, σημαιοστολισμένα, σφύριζαν 

διαρκώς. Ήταν ένα ωραίο, συγκινητικό θέαμα. Ο Αμερικάνος εκστασιάστηκε, και γέμισε 

ένα CD με φωτογραφίες και βίντεο. 

Σήμερα, στο δρόμο για τη Βόνιτσα, ο Πέτρος γέρνει σκεπτικός στην κουπαστή του 

πορθμείου που τον περνάει απ’ το Ρίο στο Αντίριο, την τελευταία μέρα της κανονικής 

λειτουργίας του. Πάνω απ’ το μικρό φέρρυ – μπώτ απλώνει τη γιγάντια αψίδα της η 

τεράστια, καινούργια γέφυρα, λάμποντας αστραφτερή και πανέτοιμη για τ’ αυριανά 

εγκαίνιά της, δέκα ολόκληρους μήνες πρίν απ’ την αρχικά προγραμματισμένη μέρα 

παράδοσης. Ένα έργο που συγκρίνεται μόνον με τ’ αεροδρόμιο, ή με το μετρό, που από 

μόνο του θα ‘ταν το έργο της πενταετίας, θα εγκαινιαστεί και θα παραδοθεί στην 

κυκλοφορία δυό μέρες πριν την έναρξη της Ολυμπιάδας, δηλαδή ακριβώς στην πιο 

κατάλληλη ώρα για να δεχτεί το κύμα όσων αλαφιασμένων Αθηναίων θα τρέξουν άρον – 

άρον να εγκαταλείψουν την πόλη, για να μην ενοχληθούν απ’ την αναστάτωση που θα 

φέρουν οι αγώνες. 

Εντούτοις, το μυαλό του Πέτρου είναι απασχολημένο μ’ άλλους μπελάδες σήμερα, 

καθώς η θαλασσινή αύρα τον φυσάει γλυκά στο πρόσωπο, ανάμεσα στους τουρίστες και 

στους υπόλοιπους ταξιδιώτες γύρω του, που θαυμάζουν την καινούργια γέφυρα 
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τραβώντας ασταμάτητα φωτογραφίες. Η ψυχή του είναι σαν ένα καζάνι που κοχλάζει με 

βασανιστικά, ανακατεμένα αισθήματα. Τρείς διαφορετικές γυναίκες ανταγωνίζονται για 

την κυρίαρχη θέση της καρδιάς του, κι η κάθε μια τον γεμίζει μ’ ανάμεικτα συναισθήματα. 

Αχ, Άννα, γλυκειά μου κόρη... Ποτέ δεν άκουσες τ’ απελπισμένα παρακάλια μου, 

όλα αυτά τα τρία τρελλά χρόνια, να γλυκάνεις, να με ξαναπλησιάσεις και να τερματίσεις 

την αφόρητη αγωνία μου. Γιατί αγάπη μου; Γιατί μου φέρθηκες τόσο άσχημα; Πως θα 

μου φερθείς τώρα που θα με ξαναδείς ξαφνικά μπροστά σου; Θα με καταραστείς; Θα μου 

επιτεθείς; Θα μπορέσω να σε πείσω να μ’ ακούσεις ήρεμα, να εξηγηθώ; Αχ, αγάπη μου, 

δεν έχει και τόση σημασία... Αυτό που θέλω πιο πολύ, είναι να σε δώ επιτέλους, ν’ 

ακούσω τη φωνή σου, να βάλω ένα πρόσωπο στην άμορφη φιγούρα που κινεί τα όνειρά 

μου... Πέρα απ’ αυτό, τίποτ’ άλλο δεν έχει σημασία. 

Αχ, Μαρίνα, Μαρίνα... Αιώνια, νεανική αγάπη μου, η απαρχή του πάθους μου, η 

πηγή που μ’ ευλόγησε μ’ όλα τα συναισθήματα που χρωμάτισαν τον εσώτερο κόσμο μου 

απ’ τη μέρα που σε γνώρισα... Πόσο ταιριαστό είναι που ‘σαι πράγματι η μάνα της κόρης 

μου! Της είπες όλα αυτά τα όμορφα πράγματα για μένα, για εμάς, για τους υπέροχους, 

συγκλονιστικούς μήνες που περάσαμε μαζί. Μόλυβος, Σκύρος... Τι καθοριστικές, 

αξέχαστες εμπειρίες ήταν αυτές! Σ’ ευχαριστώ, αγάπη μου, σ’ ευχαριστώ! Ό,τι κι αν 

κάνεις στη ζωή σου τώρα, όποιον σύντροφο κι αν έχεις στο πλευρό σου, τρελλαίνομαι να 

σε ξαναδώ, να γιορτάσουμε μαζί το άνθος της ζωής που προήλθε απ’ την υπέροχη ένωσή 

μας. Κι αν τυχόν δεν έχεις κάποιο σύντροφο στο πλάϊ σου τώρα... 

Ωχ, αγαπημένη μου γυναικούλα Λέϊλα... Σ’ ευχαριστώ, σ’ ευχαριστώ τόσο πολύ 

λατρεμένη μου, για όλα όσα έχεις κάνει για μένα. Μ’ έσωσες επανειλημμένα. Σου 

χρωστάω τη ζωή μου. Όμως, αγάπη μου, γιατί με καταπονείς τόσο πολύ τελευταία; Γιατί 

δεν μ’ αφήνεις να χαρώ την ανακάλυψη του παιδιού μου, όπως έχω το δικαίωμα; Γιατί 

δεν καταλαβαίνεις πως δεν πρόκειται να φύγω ποτέ από δίπλα σου, ιδίως αφού 

παντρευτήκαμε; Δεν καταλαβαίνεις πως, οποιαδήποτε κι αν είναι τα παιχνίδια, τα 

κολπάκια, οι πειρασμοί κι οι ευκαιρίες, στην πραγματικότητα καμμιά άλλη γυναίκα δεν 

ενδιαφέρεται πραγματικά για μένα; Όλες ενδιαφέρονται μόνο για τον εαυτό τους. 

Στην κρίσιμη ηλικία τους, καθώς πλησιάζει γοργά η ώρα που θα πάψουν να ‘ναι 

σεξουαλικά ελκυστικές, όλες τους προσπαθούν να κρατηθούν απ’ όση ομορφιά και 

σαγηνευτική δύναμη τους έχει απομείνει, για να επιβεβαιωθούν πως παραμένουν 

επιθυμητές. Ειδικά προς εμένα, που της ήξερα απ’ τα παλιά χρόνια της νεανικής ακμής 

τους, και μπορώ να συγκρίνω ανάμεσα στο τότε και στο τώρα, νιώθουν μιαν ακόμα 

μεγαλύτερη ανάγκη ν’ αποδείξουν πως μπορούν να μ’ ελκύουν ακόμα, όπως τότε στο 

παρελθόν, και πως ακόμα θαυμάζω την ομορφιά τους. Αυτό και μόνο θέλουν από μένα. 

Ναί βέβαια, με μεγάλη χαρά θα πέφτανε στο κρεβάτι μαζί μου για μια βραδιά, για να 

σπάσουν τη μουντή μονοτονία της αδιάφορης ερωτικής ζωής τους, και για να 

επιβεβαιώσουν τη δύναμή τους να σαγηνεύουν ακόμα, αλλά αυτό είναι το μόνο που 
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θέλουν από μένα. Οποιεσδήποτε κι αν είναι οι δικές μου ανασφάλειες, οσοδήποτε μεγάλος 

κι αν είναι ο πειρασμός μου να τις κατακτήσω, να τις υποτάξω, και να πάρω επιτέλους 

εκδίκηση, ύστερα απ’ όλες αυτές τις ταπεινώσεις που πέρασα στα χέρια τους στα νιάτα 

μου, όταν με παραμελούσαν, γελούσαν μαζί μου, κι έπαιζαν σνομπάροντάς με, τίποτα πιο 

σταθερό δεν θα μπορούσε ποτέ ν’ αναπτυχθεί ανάμεσα σ’ εμένα και σ’ οποιαδήποτε απ’ 

αυτές, που θα μπορούσε ποτέ ν’ απειλήσει τη στέρεα, δυνατή σχέση και το γάμο μας, που 

με γεμίζει! Κατάλαβέ τα όλα αυτά αγαπημένη μου, και πάψε επιτέλους ν’ ανησυχείς! 

Δυστυχώς, μάταια... η Λέϊλα δεν ήταν δυνατό να τον κατανοήσει. Ο Πέτρος της 

περιέγραψε απ’ το τηλέφωνο με πλήρη λεπτομέρεια ο,τιδήποτε έμαθε στη συνάντησή του 

με το Στέφανο, και μετά προσπάθησε να της εξηγήσει την απόφασή του να πάει αμέσως 

στη Βόνιτσα για να βρεί την κόρη του. Η Λέϊλα όμως παρέμεινε καχύποπτη για τις 

προθέσεις και τις ενέργειές του. Είχε ήδη κανονίσει, αρκετό καιρό πριν, να πετάξει ως την 

Αθήνα προς το τέλος του Αυγούστου, για να παρακολουθήσουν παρέα τους Ολυμπιακούς 

Αγώνες. Όμως, όταν συνειδητοποίησε πανικόβλητη πως ο Πέτρος πρόκειται άμεσα να 

ξανασυναντήσει την κόρη του, και τη μητέρα της, αποφάσισε να τρέξει να βρεί 

αυτοστιγμεί μια πτήση για την Αθήνα, για να παρεμποδίσει μια οποιαδήποτε επικίνδυνη 

επανασύνδεση του Πέτρου με τη Μαρίνα. 

Δυστυχώς, στην αιχμή της παγκόσμιας προσέλευσης αθλητών, συνοδών, 

δημοσιογράφων, επισήμων, θεατών και τουριστών, οι οποίοι φθάνουν αθρόα στην Αθήνα 

μόλις δυό μέρες πριν την έναρξη των αγώνων, ήταν παντελώς αδύνατο για τη Λέϊλα να 

βρεί οποιοδήποτε εισιτήριο στις υπερπλήρεις πτήσεις. Με τα χίλια ζόρια κατάφερε να 

εξασφαλίσει ένα εισιτήριο της τελευταίας στιγμής, σε μια πτήση τσάρτερ για το Ηράκλειο 

της Κρήτης. Καθώς ο Πέτρος οδηγάει προς τη Βόνιτσα, η Λέϊλα στην Αγγλία βρίσκεται 

ήδη στο γρήγορο τραίνο προς το Γκάτγουϊκ, για να πάρει την πτήση για το Ηράκλειο, 

όπου θα φτάσει απόψε το βράδυ. Από κεί, θα πάρει το βραδινό πλοίο για τον Πειραιά, 

φθάνοντας στο μεγάλο λιμάνι αύριο το πρωΐ. 

Τρελλαμένος απ’ την αγωνία, ο Πέτρος οδηγάει τα τελευταία χιλιόμετρα στον κάμπο 

του Αγρινίου ως την Αμφιλοχία, κι από κεί στρίβει αριστερά, προς τη Βόνιτσα και τη 

Λευκάδα. Όσο πλησιάζει, τόσο περισσότερο τρέμει. Σχεδόν δεν μπορεί να κρατήσει καλά 

τ’ αμάξι στις απότομες στροφές της νότιας ακτής του Αμβρακικού, καθώς ο δρόμος 

ανεβοκατεβαίνει απ’ τους ορμίσκους στους λόφους και πάλι κάτω στην παραλία. Παίρνει 

βαθειές ανάσες, για να συγκρατηθεί και να ηρεμήσει. 

Σ’ ολόκληρο το μακρύ, κουραστικό ταξίδι, κάνει σιωπηλά πρόβα το λογίδριο που θα 

πεί στην κόρη του μόλις συναντηθούν πρόσωπο με πρόσωπο, για να τη συγκινήσει και να 

τη μαλακώσει. Θα την παρακαλέσει να τον συγχωρήσει επιτέλους, και να τον αποδεχτεί. 

Γιατί εξακολουθεί να τον αποφεύγει έτσι; 

Οδηγάει έτσι σκεφτικός, ώσπου κάποια στιγμή, πίσω από μιαν απότομη στροφή του 

δρόμου, ξεπροβάλλει από ψηλά, μεγαλόπρεπος, ο λόφος της Βόνιτσας, με τα σπίτια 
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απλωμένα στον κάμπο κάτω απ’ το μικρό κάστρο, χωμένα μέσ’ τα περιβόλια τους. Η 

καρδιά του πάει να σπάσει. Σταματάει τ’ αμάξι στην άκρη του δρόμου για να ηρεμήσει. 

Πίνει δυό γουλιές νερό, παίρνει βαθειές ανάσες και ξαναξεκινάει. 

Η Βόνιτσα είναι ένα μικρό μέρος. Βρίσκει εύκολα το δρόμο της Μαρίνας και το σπίτι 

της. Είναι μια κοινότυπη, γωνιακή μονοκατοικία, μέσα σ’ ένα φροντισμένο κηπάκο. Τα 

παράθυρα του σπιτιού είναι ανοιχτά, που σημαίνει πως κάποιοι είναι μέσα. Παρκάρει τ’ 

αυτοκίνητο στο επόμενο τετράγωνο, για να μη δίνει στόχο, σ’ ένα σημείο που ‘χει καλή 

θέα στην είσοδο του σπιτιού, και κάθεται αναποφάσιστος μέσ’ τ’ αμάξι, στην ήσυχη 

γειτονιά. Τι να κάνω; Να πάω να χτυπήσω εν ψυχρώ το κουδούνι; Διστάζει. Δεν έχω ιδέα 

ποιός είναι μέσ’ το σπίτι και ποιός θ’ ανοίξει την πόρτα. Αν πέσω πάνω σε λάθος άνθρωπο, 

τότε θα σημάνει συναγερμός στην οικογένεια, κι ίσως η Άννα να ξαναεξαφανιστεί χωρίς 

να προλάβω να τη δώ. Το ιδανικό θα ‘ναι να μπορέσω να πετύχω την ίδια την Άννα. Δε 

μπορεί, κάποια στιγμή θα εμφανιστεί, θα μπεί ή θα βγεί απ’ το σπίτι της. Αναποφάσιστος, 

κάθεται στ’ αμάξι περιμένοντας... 

Η ώρα περνάει, και περνάει, και περνάει, και καμμία κίνηση δε φαίνεται στο σπίτι. 

Πλησιάζει δωδεκάμιση το μεσημέρι, κι ο Πέτρος αρχίζει ν’ αδημονεί. Μήπως πρέπει να 

πάρει κάποια πρωτοβουλία; Αρχίζει να δίνει στόχο στην ήσυχη γειτονιά. Ήδη, μια 

γειτόνισσα που βγήκε στον κήπο της για να ποτίσει, και τον πρόσεξε, του ρίχνει 

ενοχλημένες ματιές. Τι θέλει αυτός ο παρείσακτος στη γειτονιά μας; θ’ αναρρωτιέται. Ο 

Πέτρος δεν μπορεί να μένει για ώρα έτσι άπρακτος, παρακολουθώντας ένα ξένο σπίτι, σε 

μια ξένη γειτονιά. Αρχίζει να νιώθει εξαιρετικά άβολα. 

Επιτέλους, ξαφνικά κάτι κινείται στο σπίτι της Μαρίνας. Μια γυναικεία φιγούρα 

εμφανίζεται σ’ ένα – ένα στα παράθυρα και τα κλείνει από μέσα. Προφανώς, ετοιμάζεται 

ν’ αναχωρήσει. Η καρδιά του Πέτρου πάει να σπάσει. Πράγματι, σε λίγα λεπτά η γυναίκα 

εμφανίζεται στο κατώφλι του σπιτιού, ντυμένη για έξοδο. Ω Θεέ μου, αυτή είναι! Ναί, 

είναι η Μαρίνα! Φαίνεται σαφώς μεγαλωμένη, μεγάλη γυναίκα, σαραντάρα, και πιο παχειά 

από τότε, αλλά ναί, είναι η Μαρίνα! Ο Πέτρος κοντεύει να λιποθυμίσει απ’ το τρελλό 

σφυροκόπημα της καρδιάς του. Η γυναίκα κοντοστέκεται στην πόρτα της, κάτι φωνάζει 

σε κάποιον άλλον μέσ’ το σπίτι, και σε λίγο εμφανίζεται στην πόρτα μια νέα, όμορφη 

κοπελλίτσα, με το καλοκαιρινό, τιραντένιο μπλουζάκι της και μια κοντή φουστίτσα. Χριστέ 

μου, αυτή είναι; τρελλαίνεται ο Πέτρος. Δεν μπορεί να το πιστέψει. Είναι αυτή η οπτασία 

επιτέλους ΑΥΤΗ; 

Η Μαρίνα με την κοπέλλα κλειδώνουν την εξώπορτα του σπιτιού τους κι αρχίζουν να 

περπατούν στο δρόμο κουβεντιάζοντας. Ο Πέτρος κλειδώνει τ’ αυτοκίνητο, και τις 

ακολουθεί διακριτικά, από απόσταση, προσέχοντας να μη τις χάσει απ’ τα μάτια του. 

Περιμένει μ’ αγωνία την κατάλληλη ευκαιρία για να ξεμοναχιάσει τη μικρή και να της 

μιλήσει. Θέλει να μιλήσει μόνο στη μικρή. Η Μαρίνα δεν πρέπει να ‘ναι παρούσα, για να 

μην παρέμβει. Καθώς οι δυό γυναίκες περπατάνε τριάντα με πενήντα μέτρα μπροστά του, 
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ο Πέτρος παρατηρεί μ’ ησυχία την κοπέλλα. Είναι ένα όμορφο κορίτσι, λεπτοκαμωμένο κι 

αφράτο, και μικροδείχνει. Αν είναι αυτή η Άννα, τότε ο Πέτρος χαίρεται. Έχει μιαν 

όμορφη, ολόδροση κόρη. 

Η Μαρίνα με την κοπέλλα μπαίνουν να κάνουν τα ψώνια τους σ’ ένα σούπερ – 

μάρκετ. Μπαίνει κι ο Πέτρος, και κρύβεται όσο μπορεί πίσω απ’ τα ράφια. Δεν θέλει να 

τον δούν και να τον αναγνωρίσουν ακόμα, τουλάχιστον όχι πριν καταφέρει να 

ξεμοναχιάσει τη μικρή. Όμως, εκείνη είναι συνέχεια μαζί με τη μάνα της. Οι γυναίκες 

βγαίνουν απ’ το σούπερ – μάρκετ κρατώντας από μια σακκούλα ψώνια η καθεμιά, και 

ξαφνικά κάτι λένε και χωρίζουν! Η μικρή μπαίνει στο ταχυδρομείο, κι η Μαρίνα φεύγει. 

Επιτέλους, να η ευκαιρία! αναπηδάει ο Πέτρος, και μ’ έντονο καρδιοχτύπι τρέχει και 

μπαίνει ξοπίσω της στο ταχυδρομείο. 

Μεσ’ το επαρχιακό ταχυδρομείο, Αυγουστιάτικα, ένας μοναχικός υπάλληλος 

προσπαθεί να εξυπηρετήσει το λιγοστό κόσμο. Ένας ηλικιωμένος κύριος συμπληρώνει μια 

ταχυδρομική επιταγή που θέλει να στείλει στην Αθήνα. Πίσω του, ένα ζευγάρι τουρίστες 

περιμένουν υπομονετικά για ν’ αγοράσουν γραμματόσημα για τις καρτ – ποστάλ που 

κρατούν στα χέρια τους. Πίσω απ’ τους τουρίστες περιμένει η μικρή, και πίσω της 

στήνεται κι ο Πέτρος. Είναι εκεί, στην ουρά, μισό μέτρο πίσω της, μυρίζει την αύρα της! Η 

μικρή γυρνάει μια στιγμή διαισθαντικά το κεφάλι της και τον κοιτάει, έτσι όπως έχει 

καρφωθεί πάνω της, αλλά δεν τον αναγνωρίζει. Ο Πέτρος τρελλαίνεται. Δεν μ’ 

αναγνώρισε; Μήπως δεν είναι αυτή; Καίγεται να τη ρωτήσει. Όμως δε γίνεται να της 

μιλήσει μέσ’ τη μικρή αίθουσα, θα τον ακούσουν όλοι τριγύρω. Θα την περιμένει να 

ξαναβγεί έξω στο δρόμο. 

Ξαφνικά, μπαίνει στο ταχυδρομείο η Μαρίνα, και πάει βιαστικά δίπλα στην κόρη της. 

Τζίφος! σκέφτεται ο Πέτρος. Προφανώς η Μαρίνα είχε στείλει τη μικρή για να κρατήσει 

θέση στην ουρά. Αχ, πρέπει τώρα να περιμένω μιαν άλλη κατάλληλη στιγμή, αργότερα. Η 

Μαρίνα γυρνάει και τον κοιτάει με τη σειρά της, έτσι όπως είναι στημένος πίσω τους, 

κάπως παίζει το μάτι της και τον ξανακοιτάει, αλλά ξαναγυρνάει το βλέμμα της μπροστά. 

Ο Πέτρος τρελλαίνεται απ’ την αγωνία. Λες να μ’ αναγνώρισε; Ησυχάζει, η Μαρίνα δεν 

του ξαναδίνει σημασία. 

«Καλώς την κυρία Μαρίνα» λέει ο υπάλληλος, καθώς οι γυναίκες φτάνουν με τη 

σειρά τους μπροστά στο γκισέ. «Έχει έρθει το γράμμα που περιμένατε, ένα λεπτό...» ο 

υπάλληλος σηκώνεται και πηγαίνει πίσω στη στοίβα με τα εισερχόμενα συστημένα. Τα 

ψάχνει ένα – ένα, ώσπου βρίσκει αυτό που θέλει. «Ορίστε, βάλτε μου μια υπογραφή 

εδώ...» 

«Ευχαριστώ κυρ’ Μιχάλη» η Μαρίνα υπογράφει και παίρνει το γράμμα, 

χαμογελαστή. 

«Να πάτε στο καλό...» τις ξεπροβοδίζει ο υπάλληλος. 
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Καθώς η Μαρίνα κάνει να φύγει, ξανακοιτάει επίμονα τον Πέτρο στα μάτια και το 

μάτι της παίζει πολύ έντονα. Ο Πέτρος ξανατρελλαίνεται απ’ την αγωνία. «Με συγχωρείτε, 

σας ξέρω πουθενά;» τον ρωτάει στα ίσια, μ’ ένα αβέβαιο χαμόγελο. 

Ο Πέτρος χάνει τη γη κάτω απ’ τα πόδια του! Αποκαλύφθηκε άκαιρα! Άλαλος, 

προσπαθεί να ψελλίσει κάτι, αλλά του ‘ναι αδύνατο να βγάλει μιαν οποιαδήποτε λέξη απ’ 

το στόμα του. Το μυαλό του έχει μπλοκάρει τελείως, κι η γλώσσα του έχει δεθεί κόμπος. 

Βγάζει μόνο κάτι άναρθρες συλλαβές. 

Η Μαρίνα δεν καταλαβαίνει τη φουρτούνα που ‘χει μέσα του. Νομίζει πως οι 

άναρθρες συλλαβές του οφείλονται στην προσπάθεια που ίσως κάνει ο άγνωστος άντρας 

απέναντί της για να θυμηθεί που την ξέρει, και θεωρεί υποχρέωσή της να τον βγάλει απ’ 

τη δύσκολη θέση με το να συστηθεί πρώτη. «Είμαι η Μαρίνα. Η Μαρίνα η Κιοσέογλου. 

Άραγε κάπου παλιά... ίσως...» τον κοιτάει μ’ ερευνητικό βλέμμα, και προσπαθεί να 

σκαλίσει βαθιά μέσ’ τη μνήμη της. 

Ο Πέτρος δεν μπορεί πια να ξεφύγει. Παγιδεύτηκε. Ανήμπορος ψελλίζει «Εί... εί... 

είμαι ο Πέτρος. Ο... ο Πέτρος... ο Ρωμανός» 

Το σαγόνι της Μαρίνας πέφτει στο πάτωμα απ’ την έκπληξη. Τα μάτια της 

γουρλώνουν και σκάει ένα τεράστιο χαμόγελο. «Ο Πέτρος!! Τι κάνεις βρε συ; Είσαι καλά; 

Πωπω, πόσα χρόνια... Πόσο χαίρομαι που σε βλέπω! Μα πως βρέθηκες στα μέρη μας;» 

Το χαμογελό της φωτίζει τόσο έντονα το έκπληκτο πρόσωπό της, και δείχνει να 

χαίρεται τόσο πολύ με την καρδιά της την αναπάντεχη συνάντηση, που ο Πέτρος παίρνει 

κουράγιο κι ηρεμεί. Το μυαλό του ξαναρχίζει να παίρνει γρήγορες στροφές. «Εεεε... 

πάω... πάω να βρώ κάτι φίλους που κάνουν διακοπές στη Λευκάδα» της λέει 

ικανοποιημένος που ξεμπλόκαρε επιτέλους, και μπόρεσε να σκεφτεί μια καλοστεκούμενη 

δικαιολογία, για να μη γίνει ρεζίλι μεσ’ τον κόσμο. Παίρνει ανάσα κι ανασυντάσσεται. 

«Πω πω, τι τύχη κι αυτή να σε πετύχω! Τι μου γίνεσαι;» η Μαρίνα συνεχίζει, πάντα 

χαμογελαστή. «Και πρώτα – πρώτα, από δώ η μικρή κόρη μου, η Ειρήνη...» 

«Χαίρω πολύ» λέει δειλά το κορίτσι, και του προτείνει διστακτικά το χέρι της. 

Ο Πέτρος το σφίγγει αβέβαιος. Διπλός τζίφος! Δεν είναι αυτή η Άννα. Τώρα η 

Μαρίνα, που ξέρει στα σίγουρα την υπόθεση, θα ειδοποιήσει την Άννα και θα 

ξαναεξαφανιστεί. Αλλά την ξέρει σίγουρα την υπόθεση; Το ύφος της είναι εξαιρετικά 

φιλικό. Δε δείχνει την παραμικρή ενόχληση που τον είδε ξαφνικά μπροστά της. Έχει πάρει 

φόρα και ξεχειλίζει από χαρά που τον συνάντησε. 

«Έχεις λίγο χρόνο τώρα που βρεθήκαμε; Εμείς, εδώ στο χωριό μας, δεν αφήνουμε 

τους φίλους να φεύγουν έτσι. Έλα απ’ το σπίτι να σε κεράσω ένα πιάτο φαΐ, και να τα 

πούμε. Δεν θ’ αργήσεις πολύ... Έχω φτιάξει ωραία σουτζουκάκια, σμυρνέϊκα, με συνταγή 

της συγχωρεμένης της γιαγιάς μου. Τι λες, θα ‘ρθεις;» του προτείνει η Μαρίνα. 

«Εε... δεν ξέρω... να μη σε βάζω σε κόπο...» λέει αναποφάσιστος ο Πέτρος. 
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«Σώπα καημένε, τι κόπος; Για διακοπές πας, δεν θα πάθουν τίποτα οι φίλοι σου αν 

φτάσεις μιαν ώρα αργότερα... Θα χαρώ πάρα πολύ να σε κεράσω, αφού σε πέτυχα δίπλα 

στο σπίτι μου...» η Μαρίνα επιμένει, αμετακίνητη. 

«Εεε... καλά, εντάξει, σ’ ευχαριστώ πολύ!» αποφασίζει να την ακολουθήσει τελικά ο 

Πέτρος. Αφού η μοίρα τα ‘φερε έτσι, κι αφού η Μαρίνα εξακολουθεί να επιμένει μ’ αυτό 

το καλωσυνάτο ύφος, εντάξει λοιπόν, θα δεχτώ την πρόσκλησή της, θα πάω να παίξω το 

παιχνίδι της, κι όπου βγεί. Τώρα που μπήκαμε στο χορό, θα χορέψουμε! 

Καθώς περπατούν αργά πίσω προς το σπίτι της, για πρώτη φορά ο Πέτρος νιώθει 

άνετα, ελεύθερος να συλλογιστεί πως περπατάει και κουβεντιάζει με το αντικείμενο του 

πιο ισχυρού πάθους του, με τη γυναίκα που ‘χε συγκλονίσει τον κόσμο μέσα του, τότε... 

Μέχρι τώρα, σήμερα, είχε εστιάσει την προσοχή του στο κοριτσάκι, νομίζοντας 

λανθασμένα πως είναι η κόρη του. Τώρα που η πραγματική κόρη του δεν είναι παρούσα, 

τουλάχιστον προς το παρόν, εστιάζει τη σκέψη του στην ίδια τη Μαρίνα. Αχ, αυτό το 

στόμα, κι αυτά τα μοιραία μάτια, που μ’ είχαν σκλαβώσει... Τι υπέροχο να ξαναπερπατάω 

δίπλα της, να ξαναμιλάω σε μια ζωντανή ενσάρκωση του ειδώλου της! Καθώς 

σιγοπερπατούν πλάϊ – πλάϊ, ενστικτωδώς ο Πέτρος νιώθει πως θέλει να πιάσει το χέρι της, 

όπως έκαναν πάντοτε, τότε... Αχ, αλλάζει γνώμη και συγκρατιέται. Η Μαρίνα δεν είναι πια 

δικιά του. Περπατάει δίπλα του έχοντας και τη δεκαεξάχρονη κόρη της στο πλάϊ. Γι αυτό 

αυτό το κορίτσι φαινόταν τόσο μικρό. Είναι μόνο δεκάξι, όχι δεκαεννιά, όπως είναι η δική 

μου κόρη. Επιπλέον, ο Πέτρος είναι πια ξαναπαντρεμένος. Συμπεριφέρσου σωστά 

επιτέλους! Άλλη είναι η αποστολή σου εδώ σήμερα... νουθετεί τον εαυτό του. 

«Που θα μείνεις στη Λευκάδα;» ρωτάει η Μαρίνα για να ξεκινήσει τη συζήτηση. 

«Εεε... στο Νυδρί» απαντάει ο Πέτρος, πετώντας στην τύχη το πρώτο όνομα που 

‘ρχεται στο μυαλό του. 

«Α, ωραία είναι εκεί, έχει πολλή ζωή, πολλά μπαράκια κι ωραία μαγαζιά. Όμως οι 

ωραίες παραλίες είναι απ’ την άλλη μεριά, στα δυτικά. Είναι καταπληκτικές παραλίες, θα 

με θυμηθείς. Θα καθίσεις καιρό;» 

«Εεε... δεν ξέρω ακόμα, όσο τραβήξει... Ίσως μια – δυό βδομάδες...» προσπαθεί να 

ξεφύγει ο Πέτρος. 

«Να ‘ρθετε κι από δώ μια βόλτα, έχουμε κι εμείς ωραίες παραλίες. Στην επιστροφή 

να μου τηλεφωνήσεις, και να περάσετε οπωσδήποτε κι από δώ με την παρέα σου.» 

«Στο υπόσχομαι...» απαντά αόριστα ο Πέτρος. Τι παιχνίδι παίζει τώρα λοιπόν; 

αναρρωτιέται προβληματισμένος. Αφού σίγουρα τα ξέρει όλα. Πως μπορεί να φέρεται 

τόσο φιλικά, και γιατί με κάλεσε έτσι ξαφνικά στο σπίτι της; Είναι ποτέ δυνατό να πιστεύει 

πως πραγματικά έπεσα τυχαία πάνω της; Μήπως θα προσπαθήσει να ψαρέψει τι ξέρω; Τι 

να κάνω τώρα, πως να φερθώ; 

Πάντως ένα είναι σίγουρο: Μπροστά στο μικρό κορίτσι, δεν είναι δυνατό ν’ ανοίξω 

το στόμα μου και να μιλήσω ελεύθερα. Η Ειρήνη μπορεί να μη γνωρίζει τίποτα. Τώρα 
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αλλάζει η κατάσταση: Τόσην ώρα περίμενα να βρώ ευκαιρία να φύγει η Μαρίνα και να 

ξεμοναχιάσω το κορίτσι. Τώρα, πρέπει να βρεί ευκαιρία να φύγει το κορίτσι και να 

ξεμοναχιάσω τη Μαρίνα. Και μόνο γι αυτό το λόγο,  ας παίξω το παιχνίδι ως το τέλος. Θα 

καθίσω με την άνεσή μου στο γεύμα, ψάχνοντας να βρώ ευκαιρία για να την 

ξεμοναχιάσω, και να μιλήσουμε με την ησυχία μας. Ίσως γι αυτό επέμεινε να με καλέσει 

στο σπίτι της... 

Φτάνουν στο γωνιακό σπίτι και μπαίνουν στο σαλόνι. Είναι ένα ωραίο, φροντισμένο 

σπιτάκι. «Έχουμε έναν ήσυχο κήπο πίσω απ’ την κουζίνα. Μήπως προτιμάς να καθίσουμε 

εκεί;» τον ρωτά η Μαρίνα. 

«Αμέ, γιατί όχι;» 

Κάτω από δυό μεγάλες λεμονιές στον κήπο της υπάρχει μια δροσερή γωνίτσα, μ’ ένα 

τραπεζάκι και καρέκλες. Είναι γαλήνια μέσ’ την καλοκαιριάτικη ηρεμία. «Θαύμα είσαι 

εδώ!» λέει ο Πέτρος για να κολακέψει την οικοδέσποινα. 

«Γι αυτό παράτησα την Αθήνα και την τρέλλα της. Εδώ είναι ο παράδεισός μου. 

Μεγάλωσα τις κόρες μου στην ηρεμία και στον καθαρό αέρα, ανθρώπινα!» περηφανεύεται 

η Μαρίνα. «Τι να σε κεράσω μέχρι να ζεστάνω το φαΐ; Ένα ουϊσκάκι;» 

«Όχι ευχαριστώ, έχω να οδηγήσω» ο Πέτρος αρνείται ευγενικά. 

«Τότε κάτι δροσερό; μια πορτοκαλαδίτσα;» 

«Άντε, καλά...» της χαμογελάει εγκάρδια. 

«Ειρήνη, στρώσε το τραπέζι σε παρακαλώ. Εγώ θα ζεστάνω το φαΐ. Θα πιείς 

τουλάχιστον λίγο κρασάκι; Έχω πολύ ωραίο ντόπιο, μπρούσκο.» 

«Καλά, λιγάκι μόνο» ο Πέτρος δέχεται, για να φανεί ευγενικός. 

Η Μαρίνα εξαφανίζεται στην κουζίνα της κι η Ειρήνη αρχίζει να στρώνει το τραπέζι 

κάτω απ’ τις λεμονιές. Σε λίγο εμφανίζεται η Μαρίνα, κρατώντας την πορτοκαλάδα στο 

ένα χέρι και το φάκελλο που πήρε απ’ το ταχυδρομείο στ’ άλλο. Έχει επίσης περιποιηθεί 

το χτένισμά της κι έχει βάλει ένα απαλό κραγιόν και μέϊκ απ. Α, εδώ είμαστε, προσπαθεί 

να φανεί ελκυστική ξανά, ο Πέτρος γελάει από μέσα του. Κι όμως, συγκινείται. Μαρίνα 

μου, αγάπη μου, προσπαθεί να ξαναφανεί ελκυστική για μένα! Τι γλυκό... 

«Άντε στην υγειά σου» του λέει δίνοντάς του το ποτήρι. «Για να δούμε λοιπόν, τι 

μας έστειλε ο ξάδερφος...» Σκίζει το φάκελλο, και βγάζει τέσσερα εισιτήρια των 

Ολυμπιακών αγώνων. «Α, επιτέλους! Η μεγάλη κόρη μου, η Άννα, θέλει μανιωδώς να δει 

τον Κεντέρη στον τελικό. Όμως δε βρίσκαμε πουθενά εισιτήρια για κείνη τη μέρα που θα 

τρέξει στο διακοσάρι. Ευτυχώς, κατάφερε και βρήκε ένας ξάδερφός μου στη Γερμανία. 

Δεν μας τα δίνουν εμάς, και τα ‘χουν δεσμευμένα για τους ξένους... Τέλος πάντων, 

ευτυχώς βρήκε ο ξάδερφος, να ‘ναι καλά, και μου τα ‘στειλε» κι ακουμπάει τα εισιτήρια σ’ 

ένα μικρό περβάζι πίσω της. 

«Είναι εδώ η Άννα;» ρωτάει ο Πέτρος με μπόλικο τρακ. 
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«Όχι, είναι διακοπές στην Κεφαλλονιά με την παρέα της. Μετά θα κατέβει στην 

Αθήνα, στον αδερφό μου, για να πάνε στους αγώνες» απαντάει αδιάφορα η Μαρίνα. 

Πανάθεμα! σκέφτεται πάλι ο Πέτρος. Δεν πειράζει, τώρα ξέρω που μένει, και κάποια 

ήσυχη στιγμή θα τη βρώ. Δε γίνεται να μου ξεφύγει άλλο πια. «Σπουδάζουν τα κορίτσια;» 

«Η Άννα σπουδάζει στη Νομική, στη Θεσσαλονίκη. Η Ειρήνη θα πάει στη Δευτέρα 

Λυκείου.» 

Περίεργο. Καμμία σχέση μ’ εκείνη την περίεργη εργασία, παραξενεύεται ο Πέτρος. 

«Έχει παρέες στο εξωτερικό;» προσπαθεί να μάθει λίγα περισσότερα. 

«Που να ξέρω; Μένει μόνη της στη Θεσσαλονίκη. Ο φίλος της σπουδάζει κι αυτός 

εκεί, στη Νομική. Δεν ξέρω τι άλλες παρέες έχει, είναι μεγάλη κοπέλλα πια. Γιατί ρωτάς;» 

η Μαρίνα απορεί. 

«Εεεε... είχα την εντύπωση πως κάποιος μου ‘χε πεί κάποτε πως έχεις μια κόρη που 

σπουδάζει στο εξωτερικό ή κάτι τέτοιο... Τέλος πάντων, μάλλον θα ‘ταν λάθος 

πληροφορία, ή ίσως να μη θυμάμαι καλά... Ξέχνα το» προσπαθεί να ξεφύγει μ’ 

αοριστολογίες ο Πέτρος. 

«Καλά... Λοιπόν, το φαΐ θα ‘ναι έτοιμο. Ειρήνη, πάμε να τα φέρουμε;» 

Καθώς τρώνε τα υπέροχα σμυρνέϊκα σουτζουκάκια με γλυκό μπρούσκο κρασάκι, ο 

Πέτρος εξιστορεί τη διαδρομή της ζωής του, μ’ απαλό τρόπο για να μην ενοχλήσει το 

μικρό κορίτσι που τρώει ήσυχο δίπλα τους. Φυσικά, δεν κάνει την παραμικρή νύξη για το 

φλέγον ζήτημα. Κάνει όμως αναφορά στο ταξίδι του στη Μανίλα, κοιτώντας πλάγια να δεί 

πως θ’ αντιδράσει η Μαρίνα. Καμμία αντίδραση. Καθώς ο Πέτρος διηγείται φάσεις απ’ τη 

ζωή στη Μανίλα, η Μαρίνα τρώει ατάραχη, χωρίς να δίνει ουσιαστική σημασία. Τι στο 

καλό γίνεται μέσα της, και τι παιχνίδι μου παίζει, ή δεν μου παίζει; ο Πέτρος αδυνατεί να 

κατανοήσει τι συμβαίνει πραγματικά. 

«Κι εσύ; Πως βρέθηκες εδώ πέρα;» ρωτάει με τη σειρά του ο Πέτρος. 

«Φαντάζομαι πως ξέρεις τι έγινε μετά απ’ την ωραία ιστορία μας...» 

Ω! “Ωραία ιστορία”! Μόνο αυτό; Έλα τώρα, αγάπη μου! Τέλος πάντων, ίσως δε 

μπορεί να μιλήσει ελεύθερα μπροστά στο κορίτσι. Ας κρατηθώ κι εγώ. «Περίπου. Απ’ έξω 

– έξω...» προσποιείται τον ανήξερο, για να ψαρέψει και την άποψη της Μαρίνας, να τη 

διασταυρώσει με τις υπόλοιπες εκδοχές που ‘χει ακούσει μέχρι τώρα... 

«Πήγα στην Πάτρα, κι έμπλεξα μ’ αυτό το γαϊδούρι, τον παλιό φίλο σου. Αλήθεια, 

τον έχεις ξαναδεί από τότε;» 

Πάλι η ίδια λέξη, “το γαϊδούρι”. Δεν υπάρχει αμφιβολία, εδώ μένει η κόρη μου... Κι 

όλο αυτό το μένος εναντίον του Στέφανου το βγάζει μπροστά στη μικρή κόρη της. 

Επομένως έλεγε αλήθεια ο Στέφανος. Η Μαρίνα μιλάει με τα χειρότερα λόγια στις κόρες 

της για κείνον. Άρα, πραγματικά δεν πρέπει να ‘χουν επαφή. «Όχι, δεν τον έχω ξαναδεί» 

εξακολουθεί να της κρύβει όσα γνωρίζει. «Τι έγινε λοιπόν τότε;» 
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«Ήταν ένα κάθαρμα, ένας άθλιος. Απορώ πως τον έκανες παρέα. Τα φτιάξαμε όταν 

βρεθήκαμε μαζί στην Πάτρα. Μ’ άφησε έγκυο, και μετά δεν ήθελε ν’ αναλάβει τις ευθύνες 

του, σαν άντρας. Τελικά υποχώρησε, και παντρευτήκαμε και κάναμε τα κορίτσια μας. 

Αλλά ήταν αδύνατο να συμβιώσουμε. Αυτός, παιδί μου, πετούσε στα σύννεφα. Όλο για 

ηλιθιότητες κι “υπερβάσεις” μου μιλούσε. Όταν είμασταν μικροί κι ανώριμοι, αυτά 

ακούγονταν ωραία κι “ανώτερα”. Αλλά όταν είχαμε να μεγαλώσουμε δυό μωρά, κι έπρεπε 

να τα φέρουμε βόλτα μ’ έναν μίζερο μισθό και με τα τρία ιδιαίτερα που κατάφερνα να 

κάνω ανάμεσα στις πάνες και στο σιδέρωμα, κι είχα αυτόν τον κύριο να ονειροβατεί όλη 

μέρα χαμένος στα βιβλία του, και να με κερατώνει με τις νοσοκόμες, ε τότε καταλαβαίνεις 

πως δε γινόταν να συνυπάρξουμε για πολύ. Τον έστειλα στο διάολο κι ησύχασα...» 

«Και πως μπλέξατε κι έμεινες έγκυος;» αγγίζει με παρρησία το καυτό θέμα ο 

Πέτρος, καθώς βρίσκει ευκαιρία που η Μαρίνα έστειλε την Ειρήνη στην κουζίνα για να 

πλύνει τα πιάτα. 

«Ο κύριος με το Περήφανο Πουλί δεν καταδεχόταν να παίρνει προφυλάξεις, όπως 

ευτυχώς έκανες εσύ...» τα μάτια της αστραποβολούν το θυμό της. 

Αυτό είναι αλήθεια! θυμάται σαστισμένος ο Πέτρος. Η Μαρίνα, με την αυστηρή 

ανατροφή της, επέμενε πάντοτε να χρησιμοποιούν προφυλακτικό όταν έκαναν έρωτα, 

πάντοτε! Ήταν απαράβατος όρος για να δεχτεί να κάνει σεξ. 

«... κι έτσι, έγινε ό,τι θα περίμενε καθένας πως θα γινόταν. Ήμουν ηλίθια κι εγώ, 

μικρό κοριτσάκι, και δεν επέμεινα να προφυλαχτούμε. Με τούμπαρε με τις 

θεωρητικολογίες και με την επιμονή του. Και τράβηξα ό,τι τράβηξα...» 

«Και σ’ άφησε έγκυο ο Στέφανος;» 

«Προφανώς. Τι ερώτηση είναι πάλι αυτή; Μήπως σ’ ενοχλεί ακόμα που τα ‘φτιαξα με 

τον φίλο που ‘χες τότε;» τον ρωτάει σιγανά, μην τυχόν ακούσει η μικρή. 

Τώρα γιατί αρνείται να μου φανερωθεί; Αφού η Ειρήνη είναι μέσα. Μήπως επιμένει 

ακόμα να κρύβει την Άννα; Ο Πέτρος δεν ξέρει τι στάση να κρατήσει. Πρέπει να επιτεθεί 

στα ίσια, να φανερωθεί; Διστάζει. Αποφασίζει να ρωτήσει όσα περισσότερα μπορεί, όσο το 

κλίμα της κουβέντας είναι ακόμα καλό. 

«Τότε μ’ είχε ενοχλήσει, ήταν φυσικό. Όμως, πάνε είκοσι χρόνια πια. Τα ‘χω 

ξεπεράσει όλα αυτά. Αλλά, βρε παιδί μου, γιατί δεν κάνατε μιαν έκτρωση;» συνεχίζει τις 

ερωτήσεις του, κοιτώντας την επίμονα στα μάτια. 

«Εεεε.... δε γινόταν... ήταν μυστήριες οι συνθήκες με τους γονείς μου... θυμάσαι 

πως ήταν τα πράγματα τότε... Άστα σου λέω, την πατήσαμε άσχημα» η Μαρίνα 

μουρμουρίζει και χλωμιάζει ξαφνικά. 

Ωπ, εδώ κάτι μου κρύβει! καταλαβαίνει ο Πέτρος, απ’ την ταραχή στη φωνή της. 

Αλλά, πάνω που παίρνει φόρα για να κάνει τις ουσιαστικές ερωτήσεις και την επίθεσή του, 

τον διακόπτει η Μαρίνα: «Να σου φτιάξω ένα καφεδάκι να χωνέψεις προτού συνεχίσεις το 

ταξίδι σου; Θα κάνω έναν για μένα...» 
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Θέλει να βρεί ευκαιρία να ηρεμήσει, για να ξεφύγει και ν’ αλλάξει θέμα στην 

κουβέντα, σκέφτεται ο Πέτρος. Όμως δεν μπορεί να φέρει αντίρρηση. Η Μαρίνα είναι ήδη 

όρθια και πηγαίνει προς την κουζίνα. 

«Καλά, αν φτιάξεις καφέ για σένα, βάλε και για μένα...» 

Η Μαρίνα χάνεται στην κουζίνα για να φτιάξει τους καφέδες, κι ο Πέτρος βρίσκει 

ευκαιρία και παίρνει στα κρυφά τα εισιτήρια της Ολυμπιάδας απ’ το περβάζι. Ανοίγει το 

πορτοφόλι του και σημειώνει βιαστικά τις λεπτομέρειες σ’ ένα χαρτάκι: Πέμπτη 26 

Αυγούστου, Ολυμπιακό Στάδιο, θύρα 19, σειρά Ν, θέσεις 34 έως 37. Αφού δεν θέλεις να 

μου μιλήσεις μόνη σου κυρία Μαρίνα, τουλάχιστον τώρα ξέρω που θα βρώ επιτέλους την 

Άννα! σκέφτεται ικανοποιημένος, καθώς ξαναβάζει τα εισιτήρια στο περβάζι, όπως τ’ 

άφησε η Μαρίνα, λίγες στιγμές πριν εμφανιστεί αυτή χαμογελαστή απ’ την κουζίνα, 

κρατώντας ένα δισκάκι με τους καφέδες και τα κρύα νερά. Ξοπίσω της έρχεται η Ειρήνη, 

σκουπίζοντας τα χέρια της απ’ το πλύσιμο των πιάτων. Επομένως, τέρμα οι πραγματικές 

κουβέντες. Η Μαρίνα ξανάφερε το μικρό κορίτσι κοντά τους. Δεν πειράζει, τα υπόλοιπα 

θα τα μάθω απ’ την ίδια την Άννα... σκέφτεται ικανοποιημένος ο Πέτρος. 

«Τι απέγινε λοιπόν ο Στέφανος;» ρωτάει παριστάνοντας τον ανίδεο, για να 

διασταυρώσει τις πληροφορίες του. 

«Ξέρω πως, από τότε που χωρίσαμε, έχει μπλεχτεί με μια οργάνωση, νομίζω τους 

Γιατρούς χωρίς Σύνορα. Τον στέλνουν συνέχεια σε τριτοκοσμικές και προβληματικές 

χώρες. Έτσι αιθεροβάμων που ‘ναι, βρήκε έναν εύκολο τρόπο να ικανοποιεί τον εγωϊσμό 

του παριστάνοντας τον σπουδαίο στους κακομοίρηδες.» 

«Σοβαρά; Ξέρεις που ‘ναι τώρα;» ο Πέτρος συνεχίζει το παιχνίδι του. 

«Δεν έχω ιδέα. Ούτε τα κορίτσια έχουν επαφή μαζί του, έτσι δεν είναι Ρηνάκι μου; 

Από πότε έχεις να τον δείς, θυμάσαι;» η Μαρίνα στρέφεται στην κόρη της. 

«Ουου... την τελευταία φορά ήμουν ακόμα στο Δημοτικό. Νομίζω στην Έκτη» 

απαντάει το κορίτσι. 

Άρα, έλεγε αλήθεια ο Στέφανος. Τουλάχιστον αυτός πραγματικά δεν ξέρει τίποτα γι 

αυτή την ιστορία. Εκτός αν είναι όλοι τους συνεννοημένοι, και μου λένε τα ίδια 

ψέμματα... «Κι εσύ; Τι απέγινες μετά;» συνεχίζει τις επίμονες ερωτήσεις του. Θέλει να τα 

μάθει όλα. 

«Ευτυχώς διορίστηκα επιτέλους την επόμενη χρονιά που χώρισα, σαν καθηγήτρια 

φυσικός. Είχα μάθει την περιοχή, κι αφού ήταν υποχρεωτικό τον πρώτο χρόνο να πάω 

στην επαρχία, ζήτησα να με στείλουν στην Αιτωλοακαρνανία. Με στείλανε εδώ. Μ’ άρεσε 

η πόλη κι η ηρεμία της. Ένιωσα πως θα μπορούσα να μεγαλώσω τα κορίτσια μου μ’ 

ασφάλεια, και διάλεξα να μείνω. Δεν ζήτησα ποτέ μετάθεση από τότε.» 

«Δεν ξαναπαντρεύτηκες;» ο Πέτρος ρίχνει την άλλη φλέγουσα ερώτησή του. 

«Όχι ευχαριστώ, ένας γάμος ήταν παραπάνω από αρκετός! Φτάνει!» λέει γελώντας 

μαζί με την κόρη της. «Ξέρεις με ποιόν βγαίνω; Θυμάσαι το Λάμπρο, ένα γκαρσόνι που 
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γνωρίσαμε στη Σκύρο, που ‘ταν απ’ την Άρτα; Ε λοιπόν, ξαναβρεθήκαμε εδώ πάνω. Είναι 

χωρισμένος κι αυτός, κι είμαστε μαζί. Η Άρτα είναι μια ώρα δρόμος από δώ...» 

Αμ’ πως δεν τον θυμάμαι... Φαίνεται πως δεν ήταν μόνον ο Στέφανος που απατούσε 

τη Μαρίνα με τις νοσοκόμες. Έπαιρνε κι η Μαρίνα την εκδίκησή της, με το Λάμπρο απ’ 

την Άρτα... Ίσως γι αυτό διάλεξε να διοριστεί εδώ πάνω. Ίσως και να ‘ναι καλύτερα έτσι. 

Θα μείνω με την αγαπημένη μου Λέϊλα, χωρίς να μπώ ποτέ στον πειρασμό να... Αλλά 

είναι κρίμα. Αχ, αυτά τα μοιραία μάτια, κοιτώντας με και πάλι, αυτά τα χείλια, που μου 

χαμογελάνε τόσο ζεστά... 

Τελειώνει τον καφέ του ο Πέτρος και καταλαβαίνει πως ήρθε η ώρα ν’ αποχαιρετήσει 

τη Μαρίνα και την Ειρήνη για να πάει να βρεί “τους φίλους του στη Λευκάδα”. Η Μαρίνα 

τον ξεπροβοδίζει με το πιο πλατύ χαμόγελό της, χαϊδεύοντας απαλά το χέρι του και 

γέρνοντας φευγαλέα στον ώμο του, εκφράζοντας μ’ αυτές τις χειρονομίες τη δική της 

πλευρά της αντανάκλασης των χαμένων, θυελλωδών, παλιών συναισθημάτων τους. Ο 

Πέτρος χαμογελάει το ίδιο ζεστά, χαϊδεύει στα πεταχτά τα μαλλιά της και τη φιλάει στο 

μέτωπο και στα μάγουλα, καθώς οι σφυγμοί του ανεβαίνουν. Η Ειρήνη κάθεται ήσυχα 

παραδίπλα, παριστάνοντας πως δεν δίνει σημασία σ’ αυτόν τον γεμάτο υπονοούμενα 

αποχαιρετισμό της μητέρας της και του πρώην εραστή της. Στο τέλος, η Μαρίνα 

απομακρύνεται απ’ το χαλαρό αγκάλιασμα του Πέτρου, του σφίγγει θερμά το χέρι, κι 

επιμένει να ξαναβρεθούν “στην επιστροφή του απ’ τη Λευκάδα”. Ανταλλάσουν και τα 

κινητά τους, κι αλληλοϋπόσχονται πως δεν θα χαθούν. 

Στα σίγουρα δεν θα χαθούμε, σκέφτεται ο Πέτρος, καθώς οδηγάει επιστρέφοντας 

προς τ’ Αντίριο. Έχουν να γίνουν πάρα πολλά ακόμα! Νιώθει λίγο άβολα στην προοπτική 

πως θα πρέπει να συνεργάζεται με τη Μαρίνα για να υποστηρίξουν από κοινού την κόρη 

τους, καθώς θ’ ανοίγει τα φτερά της και θα προσπαθεί να φτιάξει τη ζωή της. Τέλος 

πάντων, μπορεί να ‘ναι μυστήρια με τους άντρες, πράγμα που ευτυχώς δεν μ’ αφορά πια, 

αλλά τουλάχιστον φαίνεται πως είναι καλή μάνα... παρηγοριέται. 

Γιατί όμως, γιατί επέμεινε να παριστάνει την ανήξερη για το ποιός είμαι εγώ; Αφού τ’ 

αποκάλυψε στην Άννα, γιατί έπαιξε την αδιάφορη με μένα; Τι διάολο παιχνίδι παίζει; 

Μπα... θα ‘ναι επειδή θέλει να την κρύβει, και προσπαθεί να με παραπλανήσει. Αλλά θα 

την πατήσει. Την Άννα την έχω ξετρυπώσει πλέον, πάει, τέλειωσε το παραμύθι! 

Παραμένει βέβαια κι εκείνο το τεράστιο ερωτηματικό με τις ημερομηνίες. Αν ο 

Στέφανος είναι τελείως ειλικρινής σ’ όλα όσα έχει πεί, τότε το πρόβλημα με τις 

ημερομηνίες είναι αξεπέραστο. Αλλά θα το λύσω κι αυτό, που θα πάει; Γνωρίζω τα πλήρη 

στοιχεία της Άννας, κι είναι πανεύκολο να μάθω πια πότε γεννήθηκε... 

Πέμπτη 26 Αυγούστου 2004 

Κι άλλη μια μεγάλη μέρα ξημερώνει σ’ αυτό τον απίθανο μήνα που ‘ναι γεμάτος με 

σημαδιακά γεγονότα. Η Ολυμπιάδα, που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, έχει συνεπάρει την 

πόλη που ζεί πρωτόγνωρες μέρες γιορτής κι ενθουσιασμού. Το ίδιο ενθουσιασμένος είναι 
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κι ο Πέτρος, ο οποίος έχει επιτέλους σήμερα το μεγάλο ραντεβού με την Άννα, την κόρη 

του. Δηλαδή, όχι ακριβώς έτσι. Δεν έχουν δώσει ραντεβού. Δεν έχουν μιλήσει καν. Αλλά 

ο Πέτρος γνωρίζει με ακρίβεια που και πότε θα την δεί, σε ποιό ακριβώς σημείο και ποιάν 

ακριβώς ώρα. Και θα την περιμένει συνεπής στην ώρα του, πανέτοιμος κι αποφασισμένος. 

Η Ολυμπιάδα ξεκίνησε με τον κλασσικό Ελληνικό τρόπο, ταυτόχρονα μ’ ένα θρίαμβο 

και με μια τραγωδία. Η τραγωδία έγινε την παραμονή της τελετής έναρξης, όταν ο 

Κώστας Κεντέρης κι η Κατερίνα Θάνου, οι δυό φημισμένοι Έλληνες σπρίντερς, δεν 

εμφανίστηκαν για να περάσουν έλεγχο αντι-ντόπινγκ επειδή είχαν ένα ατύχημα με μια 

μοτοσυκλέτα. Η χώρα κι ο κόσμος όλος εξερράγησαν σε φημολογίες και σύγχυση. Πάρα 

πολλοί δημοσιογράφοι απ’ τα μέσα ενημέρωσης εξεμάνησαν πως αυτό ήταν ένα 

ντροπιαστικό σκάνδαλο που δυσφήμησε τη χώρα, πάνω στην πιο λαμπρή ώρα της. Και 

πάρα πολλοί Έλληνες στην κοινή γνώμη εξεμάνησαν πως αυτό ήταν μια καλοστημένη 

παγίδα, απ’ τους ανταγωνιστές των αθλητών κι απ’ τους “εχθρούς της χώρας”, για να 

δυσφημήσουν τα ινδάλματα του λαού και να τους αποκλείσουν απ’ τους αγώνες. 

[Σημείωση: Το 2011, το Εφετείο αθώωσε και τους δύο αθλητές απ’ όλες τις 

κατηγορίες εναντίον τους, τις σχετικές μ’ εκείνο το συμβάν.] 

Ο θρίαμβος ήταν η τελετή έναρξης, κι η διεξαγωγή των ίδιων των αγώνων. Η τελετή 

έναρξης ήταν εκπληκτικά εντυπωσιακή κι όμορφη. Την επομένη, οι πάντες σ’ όλα τα 

παγκόσμια μέσα ενημέρωσης έραιναν μ’ επαίνους τους διοργανωτές που έστησαν μια απ’ 

τις πιο αισθητικά όμορφες κι απολαυστικέςς τελετές. 

Μετά την τελετή έναρξης, οι αγώνες ξεκίνησαν ομαλά κι είναι σε πλήρη εξέλιξη 

μέχρι σήμερα. Τ’ ολυμπιακό συγκρότημα στην Καλογρέζα είναι εντυπωσιακό. Τα 

καινούργια στάδια και τα γυμναστήρια, αυτά που χτίζονταν αθέατα όλα αυτά τα χρόνια, 

είναι πραγματικά παλάτια, λειτουργικά και πανέμορφα, και στους αγωνιστικούς χώρους 

αλλά και στις κερκίδες. Ο Καλατράβα έκανε καταπληκτική δουλειά. Οι είσοδοι είναι 

ωραιότατες κι ο περίπατος με τις αψίδες και τις τεχνητές λίμνες είναι χάρμα. Θαυμάσιος 

είναι κι ο Τοίχος των Εθνών που πάλλεται διαρκώς και σκιάζει τον κεντρικό πεζόδρομο. Ο 

Πέτρος με τη Λέϊλα, παρακολουθούν τακτικά τα σχόλια των ξένων δημοσιογράφων στο 

Ίντερνετ. Είναι όλοι εντυπωσιασμένοι με την ομορφιά των εγκαταστάσεων και με την 

άψογη οργάνωση. Δίνουν άπλετα συγχαρτήρια και ζητούν συγγνώμες για τους λίβελους 

που εξαπέλυαν παλιότερα εναντίον της Αθήνας και της ανοργανωσιάς στην προετοιμασία. 

Το δε “σκάνδαλο”, αν υπήρξε, έφυγε γρήγορα απ’ τα φώτα της δημοσιότητας κι 

υποβαθμίστηκε στις δευτερεύουσες ειδήσεις, επισκιασμένο απ’ τη μεγάλη επιτυχία των 

αγώνων. 

Οι Έλληνες θεατές που ‘ρχονται με τον Ηλεκτρικό, μένουν έκθαμβοι μ’ όσα 

θαυμαστά βλέπουν γύρω τους, κι αντιδρούν ανάλογα. Αν και οι χώροι και τα στάδια είναι 

ολάνοιχτα στην καλοκαιρινή ζέστη, κανείς απ’ τους κλασσικούς θεριακλήδες καπνιστές 

δεν τολμάει να καταπατήσει την απαγόρευση του καπνίσματος. Στους τεράστιους, 
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ανοιχτούς, άπλετους υπαίθριους χώρους, δεν υπάρχει κάτω ούτε μία γόπα, ούτε ένα τόσο 

δα σκουπιδάκι. Όλοι οι καπνιστές μαζεύονται υπάκουα να καπνίσουν στους ειδικά 

σημασμένους χώρους κάτω απ’ τις κερκίδες, μέσα στα στάδια. Κι όλοι είναι ευγενικοί, 

εκστατικοί και χαρούμενοι. Περήφανοι που βλέπουν επιτέλους μιαν άλλη, μια διαφορετική 

Ελλάδα να μεγαλουργεί στην πράξη κι όχι μόνο στα λόγια. 

Στ’ ανακαινισμένο Ολυμπιακό Στάδιο, με την περίφημη στέγη του Καλατράβα, ο 

Πέτρος με τη Λέϊλα παρακολούθησαν πολλές μέρες με αγωνίσματα του στίβου. 

Εντυπωσιάστηκαν στην παρουσίαση των αθλητών του ύψους ανδρών. Όταν 

παρουσιάστηκε ο Άγγλος αθλητής, το στάδιο γέμισε ιαχές και χιλιάδες βρεταννικές 

σημαίες, σα να βρίσκονταν στο Γουέμπλεϋ. Η Λέϊλα κοιτούσε άναυδη «που βρέθηκαν όλοι 

αυτοί οι Εγγλέζοι;» Όταν παρουσιάστηκε ο Γάλλος αθλητής, το στάδιο γέμισε πάλι ιαχές 

και χιλιάδες γαλλικές σημαίες, σα να βρίσκονταν στο Παρκ ντε Πρένς. Το ίδιο έγινε και με 

το Γερμανό και με το Σουηδό και με τον Αυστραλό αθλητή, και φυσικά και με τον 

Έλληνα. Ήταν εντυπωσιακό. Τόσοι πολλοί θεατές, από τόσες διαφορετικές εθνικότητες, 

κάθε φορά έκαναν ολόκληρο το στάδιο ν’ αλλάζει χρώμα. Είχε γεμίσει με το 

κοσμοπολίτικο λεφούσι που συναρπάζει αφάνταστα τον Πέτρο. 

Η πιο όμορφη ατμόσφαιρα όμως είναι έξω απ’ τα στάδια, όταν όλα αυτά τα πλήθη 

απ’ όλες τις γωνιές του κόσμου βολτάρουν ή πηγαίνουν στο αγώνισμα που θέλουν να 

παρακολουθήσουν, περπατώντας κάτω απ’ τις αψίδες ή κάτω απ’ τον Τοίχο των Εθνών. 

Οι μισοί μόνον είναι Έλληνες, ολόκληρες οικογένειες φυσικά με πλήθος παιδάκια ή 

νεανικές παρέες. Οι υπόλοιποι, με τα σακκίδια και τα σημαιάκια τους, και με βαμμένα 

πρόσωπα στα εθνικά χρώματά τους, είναι από παντού. Ακούς ό,τι γλώσσα θέλεις. 

Το ίδιο πολυεθνικό λεφούσι, αργότερα το βράδυ, κατηφορίζει στο κέντρο της 

Αθήνας και στο Θησείο. Παρέες από θεατές καθώς κι αθλητές και συνοδοί από διάφορες 

χώρες κάνουν τη βόλτα τους, με τα σημαιάκια τους και τις διαπιστεύσεις ή τα εισιτήρια 

κρεμασμένα από κομποσκοίνια στο λαιμό τους, και χαζεύουν τα διάφορα δρώμενα και τα 

έργα τέχνης. Είναι μια ιδανική ατμόσφαιρα. Ολυμπιάδα και πολιτισμός και 

κοσμοπολιτισμός, όλες οι φυλές της Γης μαζεμένες στην Αθήνα να βολτάρουν και να 

ηρεμούν κάτω απ’ την Ακρόπολη. 

Το πιο απίστευτο κι εντυπωσιακό θέαμα είναι οι εθελοντές. Χιλιάδες νέοι εθελοντές 

είναι στημένοι παντού, γεμάτοι πάθος να βοηθήσουν και να κάνουν τα καθήκοντά τους, 

κουρασμένοι και καταπτοημένοι απ’ την πολύωρη υπηρεσία κάτω απ’ τον καυτό ήλιο, 

αλλά πάντα ορεξάτοι. Στημένοι πάνω στα στασίδια τους, μαυρισμένοι, καταϊδρωμένοι και 

κατακουρασμένοι, δε σταματούν να φωνάζουν απ’ τις ντουντούκες τους «καλωσήρθατε 

στο ΟΑΚΑ, στα δεξιά είναι η κολύμβηση, στ’ αριστερά το τένις, ευθεία στο βάθος είναι η 

γυμναστική...» και να εμψυχώνουν τον κόσμο. Όποιος τους πλησιάζει για να ρωτήσει 

οποιαδήποτε πληροφορία, σταματούν αμέσως ό,τι κι αν κάνουν, και σκάνε το πιο πλατύ 

χαμόγελό τους προσπαθώντας ν’ απαντήσουν όσο καλύτερα μπορούν.  
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Όταν ξέρεις πως όλα αυτά τα κατακουρασμένα παιδιά, με το πάθος στα μάτια, δεν 

αμοίβονται αλλά το κάνουν μόνον από αγνή όρεξη να βοηθήσουν την Ολυμπιάδα, 

νομίζεις πως βρίσκεσαι σ’ άλλο πλανήτη. Που βρέθηκαν όλα αυτά τα διαμάντια σ’ αυτή 

την ωχαδερφισμένη (μέχρι πρότινος) χώρα; Αυτοί οι εθελοντές, κι οι απάτητες 

ολυμπιακές λωρίδες, είναι που ‘καναν τελικά αυτούς τους αγώνες την πιο πετυχημένη 

εμπειρία της σύγχρονης Ελλάδας. 

Έξω απ’ την κεντρική είσοδο του Ολυμπιακού συγκροτήματος, κάτω απ’ το 

αριστοτεχνικό σκέπαστρο του Καλατράβα, είναι στημένοι απ’ την πρώτη μέρα δεκάδες 

μαυραγορίτες που αγοράζουν και πουλούν εισιτήρια ελεύθερα, χωρίς κανείς να τους 

εμποδίζει, παρ’ όλη την εντονότατη παρουσία της αστυνομίας και της ασφάλειας των 

αγώνων. Για τον Πέτρο, αυτό είναι μια πολύ εξυπηρετική πολιτική. Μίλησε απ’ την πρώτη 

μέρα σ’ έναν – έναν σ’ όλους τους μαυραγορίτες και τους παρήγγειλε πως ήταν 

διατεθειμένος να πληρώσει στη διπλάσια τιμή οποιοδήποτε εισιτήριο του βρούν για τη 

θύρα 19 του Ολυμπιακού Σταδίου, για την Πέμπτη 26 Αυγούστου, τη μέρα για την οποία 

από παλιά είχαν εξαντληθεί όλα τα εισιτήρια μόλις εκδόθηκαν. «Μην ανησυχείς αφεντικό» 

του ‘παν οι μαυραγορίτες. «Μετά τον αποκλεισμό του Κεντέρη, ένα σωρό απογοητευμένοι 

Έλληνες επιστρέφουν τα εισιτήριά τους για μεταπώληση. Κάτι θα σου βρούμε...» 

Αρχικά, του βρήκαν εισιτήρια για τη θύρα 19, αλλά μακριά απ’ τις θέσεις της Άννας. 

Σε λίγες μέρες μπόρεσε να τ’ αλλάξει μ’ άλλα εισιτήρια, μόλις πέντε σειρές παραπάνω απ’ 

τη σειρά Ν της Άννας. Και προχθές, ήρθε το πιο καλό νέο απ’ όλα: Ένας απ’ τους 

μαυραγορίτες πλησίασε τρέχοντας τον Πέτρο, μόλις τον είδε να ‘ρχεται στην αψίδα, στην 

είσοδο. «Καλώς τον! Έλα να δείς τι σου φύλαξα αφεντικό...» Ήταν δυό εισιτήρια στη 

θύρα 19, σειρά Μ, θέσεις 35 και 36. Δηλαδή, ακριβώς μπροστά απ’ τις θέσεις της κόρης 

του! Ο Πέτρος τρελλάθηκε απ’ τη χαρά του. Ο μαυραγορίτης ζήτησε εκατόν πενήντα 

ευρώ για κάθε ένα απ’ αυτά τα διαμάντια. Η τιμή ήταν εξωφρενική, αλλά ο Πέτρος δεν 

έφερε καμμία αντίρρηση. Πλήρωσε πρόθυμα τα τριακόσια ευρώ, ευχαρίστησε από καρδιάς 

το μαυραγορίτη που τον θυμήθηκε και του ‘δωσε την ευκαιρία να πλησιάσει τόσο πολύ το 

κορίτσι του, κι έχωσε τα διαμάντια προσεκτικά στο πορτοφόλι του. 

Κι έτσι, απόψε ξεκινούν με τη Λέϊλα, γεμάτοι αγωνία, για το πιο καθοριστικό 

ραντεβού της ζωής του. Όπως πάντα, παίρνουν το τρόλλεϋ ως την Ομόνοια, κι από κεί 

τον Ηλεκτρικό για την Ειρήνη. Όπως κάθε απόγευμα, το τραίνο είναι γεμάτο φιλάθλους 

κάθε φυλής κι εθνικότητας που ανηφορίζουν προς την Καλογρέζα. 

«Βρε Πέτρο, αγάπη μου, μήπως δεν πρέπει να φανερωθείς ακόμα; Μήπως είναι 

καλύτερα να την αφήσεις να φανερωθεί μόνη της, όποτε θ’ αποφασίσει αυτή πως το θέλει 

πραγματικά;» τον ρωτάει σκεπτική η Λέϊλα. 

«Δεν ξέρω... Ξέρω μόνο πως θέλω να τη δώ, να δώ πως είναι. Τότε, θα δούμε πως 

θ’ αντιδράσω. Μπορεί να μ’ αναγνωρίσει από μόνη της, και τότε θα της πώ πως βρέθηκα 
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τυχαία μπροστά της. Όπως με πίστεψαν η Σοφία κι η Μαρίνα, έτσι ίσως να με πιστέψει κι 

η Άννα... Θα δούμε...» ο Πέτρος αποφεύγει να δώσει μια ξεκάθαρη απάντηση. 

Απ’ την αγωνία και την πρεμούρα τους, φτάνουν στο στάδιο πολύ νωρίς. Ελάχιστοι 

θεατές βρίσκονται στις κερκίδες όταν μπαίνουν, μέσ’ τη ντάλα ζέστη τ’ Αυγουστιάτικου 

απομεσήμερου. Μια εθελόντρια τους οδηγεί πρόθυμα στις θέσεις τους, στη θύρα 19, 

σειρά Μ, θέσεις 35 και 36. Οι πίσω θέσεις είναι ακόμα κενές, όπως κενή είναι ακόμα 

σχεδόν ολόκληρη η κερκίδα. Κάθονται μ’ αγωνία σ’ αναμμένα κάρβουνα κι αρχίζουν τη 

βασανιστική αναμονή. Κάτω στο στίβο, άλλοι εθελοντές αρχίζουν να στήνουν τ’ 

απαραίτητα για ν’ αρχίσουν σε λίγο τα διάφορα αγωνίσματα της μέρας. 

Σιγά – σιγά αρχίζει να ‘ρχεται ο κόσμος. Οι λευκές κερκίδες αρχίζουν να γεμίζουν 

χρώματα απ’ τα πολύχρωμα μπλουζάκια των θεατών, κι απ’ τις άπειρες σημαίες τους απ’ 

όλες τις γωνιές της Γής. Κάτω στο στίβο αρχίζουν να εξελίσσονται τα πρώτα αγωνίσματα. 

Το στάδιο γεμίζει σιγά – σιγά, αλλά οι τέσσερεις θέσεις πίσω απ’ τον Πέτρο και τη Λέϊλα 

παραμένουν απελπιστικά άδειες. Μια τεράστια αγωνία καταλαμβάνει τον Πέτρο. Λες να το 

μετάνιωσε η Άννα, τώρα που αποκλείστηκε ο Κεντέρης, και να μην έρθει τελικά απόψε; Η 

αγωνία τον κατατρώει. 

Τελικά, κάποια στιγμή κατά τις επτάμιση, ενώ το στάδιο είναι σχεδόν γεμάτο και τ’ 

αγωνίσματα προχωρούν, μια νεανική παρέα ζητάει συγγνώμη απ’ τους πολυφυλετικούς 

θεατές που κάθονται στα διπλανά καθίσματα, τους ανασηκώνουν για να περάσουν, και 

κάθονται φασαριόζικα στις τέσσερεις θέσεις πίσω απ’ τον Πέτρο και τη Λέϊλα. Ο Πέτρος 

δεν τολμάει να γυρίσει να κοιτάξει. Γυρνάει η Λέϊλα. «Είναι τρία κορίτσια κι ένα αγόρι» 

τον ενημερώνει. 

Η καρδιά του πάει να σπάσει. Δε βρίσκει το κουράγιο να στρίψει το κεφάλι του. Απ’ 

τις κουβέντες τους, καταλαβαίνει πως πίσω του ακριβώς έχουν καθίσει τα τρία κορίτσια, 

ενώ τ’ αγόρι το ‘βαλαν στην ακριανή θέση, στην 37, πίσω κι αριστερά απ’ τη Λέϊλα. 

Ο Πέτρος παίρνει βαθειές ανάσες για να ηρεμήσει όσο μπορεί, να κατεβάσει τους 

ασυγκράτητους παλμούς της καρδιάς του που του τρυπάνε τα τύμπανα απ’ το 

σφυροκόπημα. Αμίλητος, στήνει αφτί για ν’ ακούσει τι λένε οι κοπέλλες πίσω του, και να 

μάθει όσα μπορεί περισσότερα, προτού αποφασίσει να κινηθεί. 

Τα κορίτσια πίσω του τιτιβίζουν ασύστολα. Σχολιάζουν τα πάντα γύρω τους με μιαν 

ακατάσχετη πολυλογία. Το μοναδικό αγόρι της παρέας προφανώς νιώθει άβολα, 

αποξενωμένο στην άκρη μιας γυναικοπαρέας, οι οποίες κουβεντιάζουν τα κοριτσίστικά 

τους χωρίς να του δίνουν μεγάλη σημασία. Απ’ τα σχόλιά τους, ο Πέτρος καταλαβαίνει 

πως το μοναχικό αγόρι είναι ο αγαπητικός της κοπέλλας που κάθεται αμέσως δίπλα του. 

«Έλα μωρέ τζουζτούκο μου...» του λέει εκείνη για να τον κάνει να ευθυμήσει, κι ο 

Πέτρος ακούει τον ήχο ενός φιλιού. Λες αυτός να ‘ναι τ’ αγόρι της Άννας; αναρρωτιέται. 

Όμως όχι. Κάποια στιγμή, οι άλλες δυό κοπέλλες απευθύνονται σ’ αυτήν με τ’ όνομα 

«Βίκυ». 
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Επιτέλους, ύστερα από αρκετή ώρα, η Βίκυ απευθύνεται στη διπλανή της με τ’ 

όνομα «Άννα». Η καρδιά του Πέτρου πάει να σπάσει. Η Άννα είναι η μεσαία κοπέλλα, 

αυτή που κάθεται ακριβώς πίσω του. Ο Πέτρος ψιθυρίζει το νέο στη Λέϊλα, και πολύ αργά 

και διακριτικά γυρνάει προς τα πίσω για να την κοιτάξει. 

Η Άννα είναι μια όμορφη, ολόδροση κοπελλίτσα, μ’ όλη τη φρεσκάδα των δεκαεννιά 

χρόνων της, μ’ ωραίο, αφράτο πρόσωπο, με κάπως σχιστά καστανά μάτια, ίσια καστανά 

μαλλιά κι ένα πανέμορφο χαμόγελο καθώς χασκογελάει με τα χαζοαστεία των φιλενάδων 

της. Ο Πέτρος τρελλαίνεται, σαν χαζομπαμπάς. Χριστέ μου, τι όμορφη που ‘ναι! τη 

θαυμάζει στα πεταχτά και ξαναγυρνάει το βλέμμα του μπροστά, προτού την πονηρέψει. 

Σε λίγο γυρνάει και κοιτάει πίσω της κι η Λέϊλα. «Ωω, είναι πολύ όμορφη...» του 

ψιθυρίζει. 

Ο Πέτρος δεν αντέχει. Σε λίγο ξαναγυρνάει το κεφάλι και την κοιτάει πιο επίμονα και 

προσεκτικά. Ναί, μοιάζει στην αδερφή της και στη μάνα της. Εκείνα τα μάτια θυμίζουν τη 

Μαρίνα στα νιάτα της, αλλά του φαίνονται πολύ πιο όμορφα απ’ της Μαρίνας. Τα 

δεκαεννιά χρόνια της λάμπουν πάνω στο προσωπάκι της. Αυτή τη φορά η κοπέλλα τον 

προσέχει στιγμιαία, έτσι όπως έχει καρφωθεί πάνω της. Παραξενεύεται για μια στιγμή, 

αλλ’ αμέσως ξεχνιέται με τ’ αστεία των φιλενάδων της και παίρνει το βλέμμα της από 

πάνω του. Όχι, δεν τον αναγνώρισε ακόμα. 

Ο Πέτρος δεν κρατιέται άλλο. Σε λίγο, ζητάει επίτηδες απ’ τη Λέϊλα ν’ αλλάξουν 

θέσεις μ’ όσο πιο αργές κινήσεις γίνεται. Σηκώνεται πάνω όρθιος, γυρισμένος προς τα 

πίσω κατάφατσα μπροστά στην κόρη του, δήθεν για να κάνει τη μανούβρα της αλλαγής 

καθίσματος. Καθώς η Λέϊλα αργά – αργά τακτοποιεί πρώτα το ζακεττάκι της, μετά το 

μπουφανάκι του Πέτρου, μετά την τσάντα της, και μετά αποφασίζει σιγά – σιγά να 

μετακινηθεί στο διπλανό κάθισμα, ο Πέτρος είναι καρφωμένος ίσια πάνω στην κόρη του 

και την παρατηρεί επίμονα. Εκτός απ’ τ’ όμορφο πρόσωπο, έχει κι ένα λεπτό, σπαθάτο 

κορμάκι. Φοράει ένα ρόζ μπλουζάκι κι ένα χαμηλοκάβαλο τζην παντελόνι. 

Η κοπέλλα αυτή τη φορά τον προσέχει για τα καλά, έτσι όπως έχει καρφώσει το 

βλέμμα του πάνω της. Στην αρχή παραξενεύεται, τι θέλει πάλι αυτός και με κοιτάει έτσι, 

μήπως θέλει να μου την πέσει; Αναρρωτιέται, κι αρχίζει ν’ αποφεύγει το βλέμμα του 

ενοχλημένη. Ούτε για ένα μικροδευτερόλεπτο δεν παίζει το μάτι της αναγνωριστικά. Είναι 

ολοφάνερο πως, τόσην ώρα που κοιτάζονται, δεν αναρρωτιέται στο παραμικρό “μήπως 

τον ξέρω κάπου;” 

«Δεν μ’ αναγνώρισε ακόμα» λέει ο Πέτρος απογοητευμένος στη Λέϊλα, καθώς 

κάθεται στη νέα θέση του. «Δεν ξέρω τι να υποθέσω πια...» 

Η ώρα περνάει, και τ’ αγωνίσματα κάτω στο στίβο βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Σε 

πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και το δράμα του Πέτρου. Η κόρη του κάθεται ακριβώς πίσω του, 

αλλά δεν τον αναγνώρισε ακόμα, κι ο Πέτρος δεν ξέρει με ποιό τρόπο να την πλησιάσει 

και να της μιλήσει, ανάμεσα στις φιλενάδες της στην πολυκοσμία. Τα κορίτσια 
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εξακολουθούν να χαχανίζουν ασύστολα. Ξεφυλίζουν ένα γυναικείο περιοδικό και κάνουν 

συνέχεια σχόλια για σανδάλια, τσάντες και φορέματα. Κάτω στο στίβο, αρχίζουν να 

ετοιμάζουν τους διαδρόμους για τον τελικό στο διακοσάρι. Βγαίνουν οι αθλητές κι 

αρχίζουν να προθερμαίνονται. 

Τα κορίτσια φτάνουν στη σελίδα με τα ζώδια και πέφτουν με τα μούτρα. «Α, κοίτα τι 

μου γράφει εδώ...» λένε η μια στην άλλη, και συνεχίζουν να χασκογελάνε ασταμάτητα. 

«Τι ζώδιο είσαι;» ρωτάει σε μια στιγμή η Άννα τη Βίκυ. 

«Παρθένος. Έχω γενέθλια στις 19 Σεπτέμβρη. Εσύ;» 

«Κριάρι. Τα δικά μου γενέθλια είναι στις 5 Απρίλη» απαντάει η Άννα στη φίλη της. 

«Τελικός διακοσίων μέτρων ανδρών» ανακοινώνουν τα μεγάφωνα στα Ελληνικά, στ’ 

Αγγλικά και στα Γαλλικά, την ώρα που ο Πέτρος κάνει στα γρήγορα στο μυαλό του τ’ 

ανάποδο μέτρημα, και πετάγεται πάνω κατάπληκτος! Η Άννα έχει γενέθλια στις 5 Απρίλη! 

Δηλαδή η Μαρίνα έμεινε έγκυος στις αρχές Ιούλη! Δηλαδή στη Σκύρο! Το ερώτημα με τις 

ημερομηνίες απαντήθηκε! Το παζλ ολοκληρώθηκε! 

Επικρατεί αναταραχή στο πλήθος. Κάποιοι αρχίζουν να γιουχάρουν τους δρομείς, να 

ουρλιάζουν τ’ όνομα του Κεντέρη. Κάποιοι άλλοι αρχίζουν να μαλώνουν με τους 

πρώτους, να φωνάζουν «ντροπή!» «απαράδεκτο!» Οι ταξιθέτες εθελοντές, όλοι μαζί εν 

χορώ, αρχίζουν να παρακινούν τον κόσμο να φωνάξει «Κε-ντέ-ρης! Κε-ντέ-ρης!». 

«Συγγνώμη κοπέλλα μου, είσαι η Άννα η Αργυρίου;» γυρνάει και ρωτάει ο Πέτρος 

εν ψυχρώ την κόρη του, σαστισμένος κι αδιάφορος για όσα συμβαίνουν γύρω του. 

«Μάλιστα...» απαντάει αυτή, κατάπληκτη. 

«Και γεννήθηκες στις 5 Απριλίου του 1985;» συνεχίζει ο Πέτρος. 

«Μα... Μάλιστα» ξαναπαντάει η κοπέλλα, μ’ ακόμη μεγαλύτερη έκπληξη. Γύρω της, 

η παρέα της κοιτούν κι αυτοί σαστισμένοι τον παράξενο άνδρα. 

«Και μένα δεν μ’ αναγνωρίζεις;» επιμένει, τρέμοντας απ’ την αγωνία. 

«Όχι!» απαντάει με σθένος κι αμήχανο χαμόγελο η κοπέλλα. 

«Δεν με θυμάσαι, στη Μανίλα...» 

«Που;» 

«Στη Μανίλα!» ο Πέτρος ουρλιάζει στα μούτρα της. 

«Που ‘ναι αυτό το μέρος;» 

«Στις Φιλιππίνες.» 

«Στις Φιλιππίνες; Τι λέτε κύριε! Εγώ δεν έχω ταξιδέψει ποτέ στο εξωτερικό. Κάποιο 

λάθος κάνετε...» 

Γύρω τους, το πλήθος βράζει. Οι εθελοντές ανεβοκατεβαίνουν μανιασμένοι τα 

σκαλιά, ουρλιάζουν και χτυπάνε παλαμάκια, παρακινώντας το πλήθος να φωνάξει υπέρ 

του Κεντέρη. Ένας – ένας οι Έλληνες θεατές υπακούν, καταπνίγουν με τη βοή όσους 

διαφωνούν, κραυγάζοντας ένα δυνατό «Ουουουουου!» και «Κε-ντέ-ρης! Κε-ντέ-ρης!» 
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Ο Πέτρος έχει χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα γύρω του. Σχεδόν ορμάει 

πάνω στην κοπέλλα, φωνάζοντας για ν’ ακουστεί πάνω απ’ τις κραυγές του πλήθους. 

«Δεν με θυμάσαι; Είμαι ο Πέτρος, ο Πέτρος! Ο πατέρας σου! Γιατί αρνείσαι πως 

ήρθες στη Μανίλα να με βρείς; Δεν μου ‘γραψες τόσα μηνύματα; Γιατί μ’ αποφεύγεις;» 

«Μα τι λέτε κύριε, τρελλός είστε; Σας παρακαλώ, αφήστε με ήσυχη, θα φωνάξω την 

αστυνομία!» φωνάζει η κοπέλλα, αλλά ο καβγάς τους χάνεται μέσ’ τη βουή του πλήθους 

«Κε-ντέ-ρης! Κε-ντέ-ρης!». 

«Άσ’ την κοπέλλα ήσυχη, φίλε!» πετάγεται μ’ απειλητικό ύφος τ’ αγόρι της παρέας. 

«Μα... μα... δεν θέλω τίποτα, μόνο να της εξηγήσω...» ψελλίζει ο Πέτρος. 

Γύρω τους γίνεται χαμός. Το πλήθος αλλαλάζει και δεν ησυχάζει με τίποτα. Οι λίγοι 

αντίθετοι σ’ αυτό το καταπληκτικό φαινόμενο, αρχίζουν να φεύγουν αηδιασμένοι απ’ το 

στάδιο. Οι τρείς κοπέλλες αποφασίζουν ν’ αγνοήσουν τον παρείσακτο, κι αρχίζουν να 

χοροπηδούν κι αυτές αγκαλιασμένες, αποθεώνοντας το ίνδαλμά τους κι ουρλιάζοντας μαζί 

μ’ όλη την κερκίδα «Κε-ντέ-ρης! Κε-ντέ-ρης!» Οι αγώνες σταματούν. Οι αθλητές, οι 

κριτές κι οι δημοσιογράφοι κοιτούν άφωνοι το θέαμα στις κερκίδες. 

Ο Πέτρος νιώθει να χάνεται, να βουλιάζει η κερκίδα κάτω απ’ τα πόδια του. 

Ξαφνικά, προσγειώνεται στην πιο μαύρη πραγματικότητα. Η κόρη του τον αρνείται και 

τον αποδιώχνει γι άλλη μια φορά, κι οι ίδιοι οι εθελοντές κι οι θεατές, για τους οποίους 

ένιωθε τόσο περήφανος μέχρι λίγες στιγμές νωρίτερα, αυτοί οι ίδιοι ζητωκραυγάζουν 

τώρα με πάθος αυτούς που, λίγες μέρες νωρίτερα, όλα τα κανάλια διαμηνούσαν πως 

ντρόπιασαν τη χώρα. Ο κόσμος ολόκληρος καταρρέει με πάταγο μπροστά στα πόδια του, 

και τον αφήνει γυμνό κι απροστάτευτο στη σαρκοβόρα μανία του πλήθους. 

«Στρίβε μαλάκα, εξαφανίσου! Φεύγα ΤΩΡΑ προτού θυμώσω για τα καλά!» αρχίζει ν’ 

αγριεύει στα σοβαρά τ’ αγόρι της παρέας και να σφίγγει τις γροθιές του. 

«Πάμε να φύγουμε!» αρπάζει ο Πέτρος βιαστικά τη Λέϊλα απ’ το μπράτσο και 

μπουρδουκλώνονται στα σκαλιά, ντροπιασμένοι και σοκαρισμένοι, καθώς προσπαθούν να 

εξαφανιστούν από κεί μέσα όσο πιο γρήγορα γίνεται... 

Στο βαγόνι του Ηλεκτρικού ο Πέτρος, έξαλλος, κοιτάει θολωμένος αδιάφορα 

μπροστά του, μ’ ένα τρελλαμένο βλέμμα. Τρελλαμένο. Δεν ξέρει που να σταθεί, δεν ξέρει 

από που να πιαστεί. Τα πάντα έχουν καταρρεύσει γύρω του. Η Άννα τον πρόδωσε, τον 

έδιωξε ξανά σκαιά από κοντά της, η Μαρίνα τον πρόδωσε, του ‘πε ψέμματα, ο Στέφανος 

τον πρόδωσε, του ‘πε ψέμματα, η Ελλάδα τον πρόδωσε, τον ξεγέλασε και του γκρέμισε 

θεαματικά μέσα σε μια στιγμή ό,τι όμορφο νόμισε πως είδε να γεννιέται γύρω του. Ο 

θυμός κι η αγανάκτηση βράζουν μέσα του. Θέλει να σηκωθεί πάνω και ν’ αρχίσει να 

χτυπάει τα τοιχώματα του βαγονιού, να σπάσει τα παράθυρα. Όλα ψέμματα, όλα τα 

γελοία καινούργια πεντακάθαρα βαγόνια κι όλη η μόστρα, όλα είναι καταραμμένα 

ψέμματα! Η κόρη του, η χώρα του, οι άνθρωποί του, όλοι ψεύδονται και τον κοροϊδεύουν 

ασύστολα! 
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Μόνο αυτή η κακομοίρα, στείρα Λιβανέζα, έχει λουφάξει στη γωνιά της δίπλα του 

και δεν τολμάει ν’ ανοίξει το στόμα της να μάθει τι έγινε επιτέλους. Καθώς τα πάντα 

διαμείφθηκαν στα Ελληνικά, δεν πήρε χαμπάρι τι ειπώθηκε. Βλέπει τον άντρα της που 

τρέμει απ’ την αγανάκτηση και φοβάται να τον ακουμπίσει. Νιώθει πως κάθεται δίπλα σ’ 

ένα ηφαίστειο που ‘ναι έτοιμο να εκραγεί και να κάψει το σύμπαν με τη λάβα του. 

Λουφάζει στο πλάϊ του και προσεύχεται στον Αλλάχ να τον συνεφέρει, να τον ξανακάνει 

“Πέτρο”. Μέσ’ τη θολούρα και στο μαύρο σκοτάδι του, ο Πέτρος έκανε λάθος και στο 

συρμό. Αντί να πάρει το τραίνο για την Ομόνοια, πήρε τ’ αντίθετο τραίνο, αυτό που πάει 

στην Κηφισιά. Όμως η Λέϊλα φοβάται να του μιλήσει, φοβάται να του υποδείξει το λάθος 

του. 

Κάποια στιγμή μέσ’ τη μαύρη, εκρηκτική τσαντίλα, του γυρνάει και προσέχει τη 

Λέϊλα που ‘χει λουφάξει δίπλα του, φοβισμένη. Η πρώτη σκέψη του είναι να γυρίσει και 

να της ρίξει μια μπουνιά. Τι δουλειά έχει τώρα αυτή η βλαμμένη Λιβανέζα εδώ δίπλα μου, 

μέσ’ τη μαύρη απελπισία μου; Άραγε τι ψέμματα μου ‘χει πεί κι αυτή μέχρι τώρα για να με 

τυλίξει, για να γλιτώσει το φερετζέ, να με παντρευτεί και να θεωρεί τον εαυτό της 

“ανώτερη” κι αυτή, σαν όλες τις προηγούμενες; Την ξανακοιτάει που αποφεύγει 

κατατρομαγμένη και κατάχλωμη τ’ αγριεμένο βλέμμα του, και διακρίνει ένα σιωπηλό 

δάκρυ στο μάγουλό της. 

Ο Πέτρος σπάει, μαλακώνει. Η Λέϊλα υποφέρει σιωπηλά δίπλα του. Υποφέρει όσο κι 

ο ίδιος, κι ακόμα περισσότερο. Είναι ο καλός άγγελός του. Απλώνει το χέρι του, κι αντί να 

της ρίξει σφαλιάρα, το φέρνει απαλά πίσω απ’ τους ώμους της και την τραβάει στην 

αγκαλιά του. Καταρρέει μέσ’ την αγκαλιά της και ξεσπάει σ’ ένα γοερό, καθαρτικό 

κλάμμα. Ένα ζευγάρι Ολλανδοί απέναντί τους τον κοιτούν παραξενεμένοι. 

Το μωρό μου... Επιτέλους ξέσπασε πάλι στην αγκαλιά μου. Θα ξεθυμάνει τώρα ο 

θυμός του, χαίρεται η Λέϊλα, καθώς του χαϊδεύει απαλά το σβέρκο και τα μαλλιά. «Αγάπη 

μου, νομίζω πως έχουμε πάρει λάθος τραίνο...» του ψιθυρίζει στ’ αφτί, καθώς ο Πέτρος 

αρχίζει να συνέρχεται απ’ το κλάμμα πάνω στην ποδιά της. 

«Δεν έχουμε πάρει λάθος τραίνο» της απαντάει καθώς ανασηκώνεται κι 

ανασυντάσσεται. «Πάμε στην Κηφισιά, στο σπίτι του Στέφανου. Ο άθλιος, μου χρωστάει 

μιαν εξήγηση! Τώρα!» Απ’ το σταθμό παίρνουν ένα ταξί. Στη διαδρομή, ο Πέτρος 

μεταφράζει κι εξηγεί στη Λέϊλα στ’ Αγγλικά, γεμάτος καινούργια οργή, όσα όργια 

εκτυλίχθηκαν στα Ελληνικά στη θύρα 19 την προηγούμενη ώρα. Πετάγεται αλαφιασμένος 

μόλις φτάνουν έξω απ’ τη μικρή μονοκατοικία των γονιών του Στέφανου. «Μείνε εδώ!» 

την παρακαλεί. «Βάλτε σας παρακαλώ το ρολόϊ στην αναμονή» ζητάει απ’ τον ταξιτζή, κι 

ορμάει στο κουδούνι χτυπώντας το με μανία. 

Από μέσα έρχεται ανήσυχη η μητέρα του Στέφανου, η κυρία Άννα. «Ποιός είναι; Τι 

θέλετε;» ρωτάει, διστάζοντας ν’ ανοίξει την πόρτα. 

«Είμαι ο Πέτρος. Ο Πέτρος ο Ρωμανός!» φωνάζει εκείνος. 
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«Ααα... τι κάνεις παιδί μου! Είσαι καλά;» ρωτάει καλωσυνάτα η γριά γυναίκα, καθώς 

ανοίγει επιτέλους την πόρτα. 

«Μια χαρά είμαι. Είναι δώ ο Στέφανος;» ρωτάει ξερά κι επιτακτικά ο Πέτρος. 

«Ναί, ναί, εδώ είναι γιόκα μου... Ένα λεπτό να τον φωνάξω...» φεύγει τρομαγμένη 

η γυναίκα. 

Σε λίγο εμφανίζεται χαμογελαστός ο Στέφανος. «Τι έγινε βρε μεγάλε; Πως από δώ;» 

«Πρέπει να μιλήσουμε!» του πετάει ξερά ο Πέτρος. 

«Καλά... έλα μέσα» συννεφιάζει ο Στέφανος. Τον περνάει απ’ το σαλόνι, όπου οι 

γονείς του κι η Ούλρικε παρακολουθούν τους αγώνες στην τηλεόραση. Με τον που τον 

βλέπει ο κύριος Παύλος, σηκώνεται για να τον χαιρετήσει με το πιο πλατύ χαμόγελό του. 

«Τι μου κάνεις Πέτρο μου; Πόσο χαίρομαι που σε ξαναβλέπω...» 

Ναί, ναί, σιχαμένε κι εσύ, τότε που ‘μουν φαντάρος κι έψαχνα να βρώ τον Πέτρο 

στο τηλέφωνο, τον έκρυβες μ’ επιμέλεια για να μπορεί να μπαλαμουτιάζει ανενόχλητος τη 

γκόμενα που εγώ είχα ερωτευτεί, και τώρα ξαφνικά χαίρεσαι που με βλέπεις ε; σκέφτεται 

από μέσα του ο Πέτρος, αλλά η καλή ανατροφή που του ‘δωσε η μανούλα του δεν του 

επιτρέπει να εκφράσει ελεύθερα τις σκέψεις του στο γέρο άνθρωπο. Χαιρετάει ψυχρά και 

τυπικά τον κύριο Παύλο, και χώνονται με το Στέφανο στο μικρό δωμάτιο του γραφείου, 

κλείνοντας πίσω τους την πόρτα. 

«Βρε άθλιε, γιατί μου ‘πες ψέμματα; Γιατί με κορόϊδεψες και ρεζιλεύτηκα;» 

επιτίθεται χωρίς έλεος ο Πέτρος. 

Ο Στέφανος καταταράζεται και χλωμιάζει. «Σε τι σου ‘πα ψέμματα;» 

«Μου ‘πες πως η Μαρίνα έμεινε έγκυος αφού τα φτιάξατε στην Πάτρα. Ψεύτη! 

Υποκριτή! Ξέρεις πολύ καλά που και πότε έμεινε έγκυος η Μαρίνα, έτσι δεν είναι;» 

Ο Στέφανος χλωμιάζει περισσότερο, και σκύβει το κεφάλι. «Έχεις δίκηο. Σου ζητάω 

συγγνώμη... Ντράπηκα να στο πώ, είναι αλήθεια... Ξέρω, μου ‘πες πως δε σε νοιάζει πια, 

πως έχουν περάσει τόσα χρόνια και το ‘χεις ξεπεράσει... Αλλά εγώ ντράπηκα να στο πώ. 

Συγγνώμη! Ναί, αυτό είναι...» 

«Τι έχω “ξεπεράσει” βρε γελοίε; Τ’ ότι τόσα χρόνια μου ‘κρυψες πως η Άννα είναι 

κόρη μου; Ξεπερνιέται αυτό βρε σιχαμένε;» ο Πέτρος αρχίζει να σφίγγει τις γροθιές του... 

«Τι λες βρε ηλίθιε, που σου ‘ρθε αυτό πάλι;» ξαφνιάζεται ο Στέφανος. 

«Εμένα λες ηλίθιο; Συνεχίζεις να με κοροϊδεύεις; Που έμεινε λοιπόν έγκυος η 

Μαρίνα, βρε βλαμμένε;» 

«Στη Σκύρο...» ξανακατεβάζει το κεφάλι ο Στέφανος. 

«Κι επομένως; Τίνος κόρη είναι η Άννα;» 

«Α, ώστε δεν τα ξέρεις όλα... Εντάξει, θα στα πω εγώ, αφού επιμένεις να τ’ 

ακούσεις, λες κι έχουν καμμιά σημασία μετά από είκοσι ολόκληρα χρόνια τα 

παιδιαρίσματά μας εκείνου του καιρού... Η πρώτη φορά που ‘κανα σεξ με τη Μαρίνα ήταν 

στη Σκύρο.» 
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«Στη Σκύρο;» μένει άναυδος ο Πέτρος. 

«Ναί, στη Σκύρο! Την είχα προσέξει πως με κοίταγε και μου ‘κανε τα γλυκά μάτια 

απ’ την αρχή που κάναμε παρέα, αλλά σεβάστηκα ότι τα ‘χε μαζί σου, ενώ εγώ τα ‘χα μ’ 

εκείνη τη φίλη της την Αλίκη, με την οποία όλο μαλλώναμε. Ένα απόγευμα στη Σκύρο, 

εσύ κοιμόσουν, και ξεκινήσαμε μια βόλτα με τη Μαρίνα, μόνοι μας, χωρίς να ξέρουμε που 

θα μας βγάλει. Σ’ όλο το δρόμο μου ‘λεγε πως είχε αρχίσει να βαριέται τη σχέση σας, πως 

σκεφτόταν να τη σταματήσει αλλά δεν το ‘παιρνε απόφαση, όλο κάτι τέτοια... Κάποτε 

φτάσαμε σε μιαν απόμερη παραλιούλα. Απέναντι ήταν ένα νησάκι, κι η θάλασσα ήταν 

πρόκληση. Δεν είχαμε μαγιώ, αλλά δεν διστάσαμε. Πετάξαμε τα ρούχα μας και πέσαμε 

γυμνοί στο νερό. Κολυμπήσαμε ως το νησάκι και ξαπλώσαμε γυμνοί στα βραχάκια. Μου 

ρίχτηκε κι έπεσε πάνω μου, κι έγινε ό,τι έγινε... Συγγνώμη και πάλι για όλο αυτό, νομίζω 

καταλαβαίνεις πως δεν μπορούσα τότε να στ’ αποκαλύψω. Τώρα πλέον το θεωρώ πολύ 

περισσότερο κομμάτι της δικιάς μου ζωής, παρά της δικιάς σου, ύστερα από τόσα χρόνια 

που πέρασαν και τόσα που ‘γιναν μ’ αυτή την ασυνάρτητη τρελλάρα...» 

Ο Πέτρος μένει άφωνος. Θυμάται τη σκηνή, που του τη διηγήθηκε στα πεταχτά η 

Μαρίνα, χωρίς φυσικά να του αναφέρει πως τον κεράτωσε, και θυμάται την καταγραφή 

στο ημερολόγιό του. 

Ο Στέφανος συνεχίζει «...Το ξανακάναμε όταν γύρισε απ’ την κατασκήνωση, λίγο 

προτού χωρίσετε. Μετά κάναμε κανονικό δεσμό, όταν ήρθε στην Πάτρα. Ήταν ήδη 

τεσσάρων μηνών όταν μου ξεφούρνισε το νέο. Είχε μείνει έγκυος σ’ κείνο το νησάκι, στη 

Σκύρο. Γι αυτό δεν ήταν δυνατό να κάνει έκτρωση. Και γι αυτό μου ρίχτηκε κι επέμεινε 

να κάνουμε δεσμό και να παντρευτούμε. Φοβήθηκε να μείνει μόνη της με το παιδί, που 

δεν προλάβαινε πια να το ρίξει. Τα υπόλοιπα τα ξέρεις... Και πάλι συγγνώμη, από 

ευγένεια θεώρησα καλό να μην στ’ αναφέρω... Έλα τώρα, σύνελθε επιτέλους, η Μαρίνα 

είναι μια πεθαμένη υπόθεση εδώ και πάρα πολύ καιρό, και για τους δυό μας τώρα πια... 

Να βάλω ουϊσκάκι;» 

«Βρε γελοίε, τι με νοιάζουν εμένα τα τσιλιμπουρδίσματά σου με τις βλαμμένες 

χαζογκόμενες, που ‘χουν πάψει να μ’ ενδιαφέρουν εδώ και χρόνια; Δε δίνω δυάρα για τη 

Μαρίνα. Για την Άννα καίγομαι!» ο Πέτρος προσπαθεί να συνέλθει μετά απ’ όσα άκουσε. 

«Δηλαδή;» ο Στέφανος είναι ακόμα παραξενεμένος. 

«Πως είσαι σίγουρος πως εσύ είσαι ο πατέρας της; Αφού, εκείνες τις μέρες στη 

Σκύρο, την έπαιρνα κι εγώ τη Μαρίνα, και μάλιστα δυό και τρείς φορές τη μέρα!» ο 

Πέτρος του ουρλιάζει κατάμουτρα. 

«Η Μαρίνα επέμενε σ’ όλο το γάμο μας ότι εσύ έβαζες πάντα προφυλακτικό. 

Βλέπεις, εκεί στο νησάκι, δεν είχα προβλέψει τι θα γίνει, και δεν προφυλαχθήκαμε. Και 

την πάτησα για μιαν ολόκληρη ζωή... Μ’ έρριξε με τον κλασικό, γυναικείο τρόπο. Μου 

ρίχτηκε, και με παρέσυρε να την γκαστρώσω» ο Στέφανος προσπαθεί να ξεφύγει. 
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«Κι είσαι σίγουρος πως σου ‘λεγε την αλήθεια ότι έβαζα πάντα προφυλακτικό, αυτή 

που μας κορόϊδευε και τους δυό μας ασύστολα;» του λέει επίτηδες ψέμματα ο Πέτρος για 

να τον προγκάρει. «Επιπλέον, ακόμα και τα προφυλακτικά αστοχούν καμμιά φορά...» 

«Το ξέρω φίλε, δεν είμαι ηλίθιος. Κι επιπλέον, είμαι και γιατρός. Όταν 

ανακαλύφθηκε η εξέταση DNA, ήμουν ένας απ’ τους πρώτους Έλληνες που τη δοκίμασαν. 

Λοιπόν Πέτρο, ησύχασε, η Άννα είναι δικιά μου κόρη. Να σου δείξω και τ’ αποτελέσματα 

της εξέτασης αν θέλεις...» 

«Και περιμένεις να σε πιστέψω; Ύστερα από τόσα ψέμματα;» ο Πέτρος είναι ακόμα 

έξαλλος. 

«Δεν έχω άλλο τρόπο για να σε πείσω... Αν θέλεις, μπορώ να σου δείξω τ’ 

αποτελέσματα. Τα ‘χω φυλάξει γιατί φαντάστηκα πως θα τα χρειαστώ στο διαζύγιο. Αν 

δεν τα πιστεύεις ούτε αυτά, τότε πήγαινε να κάνεις μόνος σου μια εξέταση DNA με την 

Άννα για να πειστείς.» 

«Δεν ξέρω τι λένε οι “εξετάσεις” κι οι βλακείες που μου λες, κι ούτε ξέρω τι άλλα 

ψέμματα μου ‘χεις πεί και τι μου κρύβεις ακόμα. Αλλά σου λέω ξεκάθαρα ότι, αν 

πραγματικά νομίζεις πως η Άννα είναι κόρη σου, να μην είσαι καθόλου σίγουρος γι αυτό! 

Όσα ψέμματα κι αν μου ‘χεις πεί, αργά ή γρήγορα θα τη μάθω όλη την αλήθεια, 

μαλάκα...» και φεύγει τρέχοντας και βρίζοντας, βροντώντας την πόρτα πίσω του. 

**** (την επόμενη μέρα) **** 

Ο Πέτρος δεν κατάφερε να κοιμηθεί αυτό τ’ απίστευτο βράδυ. Ανάστατος, 

στριφογυρνούσε όλη νύχτα στο κρεβάτι του. Προσπαθούσε να χωνέψει όσα απίστευτα 

έζησε, και να καταλάβει που βρίσκεται και που πατάει. Την είδε την Άννα, την είδε 

επιτέλους, και πολύ καλά μάλιστα. Αλλά τι κατάλαβε; Και τι κατάφερε; Μια τεράστια 

θολούρα έχει θαμπώσει το μυαλό του. Δεν μπορεί να ‘ναι σίγουρος για τίποτα, για τίποτα 

απολύτως! Όλοι τον κοροϊδεύουν ασύστολα! Όλοι! 

Άγρυπνος και με κατακόκκινα μάτια, σηκώνεται από νωρίς τα χαράματα και φτιάχνει 

ένα γερό καφέ για να συνέλθει. Χώνεται στο Ίντερνετ για να ξεχαστεί για λίγο. Ψάχνει να 

διαβάσει τα σχόλια των ξένων για το χθεσινοβραδινό απίστευτο σώου της κερκίδας. Η 

αντίδραση του Ίντερνετ είναι περίεργη, αμήχανη. Οι ξένοι δεν μπορούν να καταλάβουν τι 

ακριβώς έγινε. Με συμπάθεια αντιμετωπίζουν το θέμα σαν ένα “γραφικό φαινόμενο”, κάτι 

σαν παρεξήγηση, ή σαν μια παραξενιά των Ελλήνων, που εντούτοις συγχωρείται λόγω 

της υπόλοιπης άψογης συμπεριφοράς κι άριστης διοργάνωσης των αγώνων. Ο εγχώριος 

τύπος δεν ξέρει τι να πεί. Είναι λίγες οι φωνές που χαρακτήρισαν το φαινόμενο σαν 

ολίσθημα. Οι υπόλοιποι δε λένε τίποτα, για να μη θίξουν το κοινό αίσθημα. 

Δεν έκανε καλά που μπήκε στο Ίντερνετ. Αντί να καταφέρει να ηρεμήσει, 

τσαντίζεται περισσότερο, καθώς ξαναθυμάται όσα απίστευτα έγιναν χθες βράδυ. Για να 

ξεφύγει, μπαίνει στο email του για να δεί μήπως τρέχει τίποτα επείγον στο γραφείο. Στα 

εισερχόμενα σκάει η πολυαναμενόμενη απάντηση απ’ τον Αλφρέντο: Αρνητικό! Καμμία 
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γυναίκα μ’ αυτό το όνομα δεν μπήκε και δε βγήκε απ’ τις Φιλιππίνες, ούτε τον Αύγουστο, 

ούτε το Σεπτέμβρη, ούτε τον Οκτώβρη του 2001. «Τι στ’ ανάθεμα γίνεται επιτέλους;» 

φωνάζει αγανακτισμένος στον εαυτό του. 

Κατά τις 9 το πρωΐ, χτυπάει το κινητό του δαιμονισμένα. Είναι η Μαρίνα! «Εσύ 

ήσουν χθες το βράδυ στο στάδιο που αναστάτωσες την κόρη μου;» τον ρωτάει έξαλλη. 

«Ναί εγώ ήμουν! Κι εσύ τι μου παριστάνεις την ανήξερη και την αθώα περιστερά; Τι 

θέλεις τώρα, και τα ρέστα;» της επιτίθεται, το ίδιο έξαλλος κι εκείνος. 

«Είσαι τρελλός; Είσαι τελείως μουρλός; Να φωνάξω την αστυνομία; Τι σ’ έπιασε στα 

ξαφνικά; Σε τι πράγμα παριστάνω την ανήξερη;» 

«Εξακολουθείς το παραμύθι; Κάνεις δήθεν ότι δεν ξέρεις τίποτα κι εσύ;» 

«Έχεις παλαβώσει τελείως; Τι πράγμα δεν ξέρω;» 

Ο Πέτρος σωπαίνει. Η μάνα του είναι έξω απ’ το δωμάτιο κι έχει στήσει αφτί. «Δε 

μπορώ να σου μιλήσω τώρα. Θα σε καλέσω εγώ, σε λίγο.» 

«Να μην με καλέσεις καθόλου! Να μας αφήσεις ήσυχες, ακούς; Να μην τολμήσεις να 

ξαναπλησιάσεις την κόρη μου! Ποτέ! Τ’ ακούς; Ποτέ! Αλλιώς θα φωνάξω την αστυνομία 

και τους ψυχιάτρους! Τρελλάρα!» και του κλείνει το τηλέφωνο στα μούτρα. 

Πάλι τα ίδια λόγια. Πάλι η ίδια επίθεση... Πάλι η απομάκρυνση. Ο Πέτρος 

βωλοδέρνει πάνω – κάτω μέσ’ το δωμάτιό του, σαν τ’ αγρίμι στο κλουβί. Η μάνα του τον 

κοιτάει ανήσυχη, αλλά δεν τολμάει να ρωτήσει τι συμβαίνει. Διακριτικά, παίρνει τη Λέϊλα 

στην άκρη, στην κουζίνα, και προσπαθεί με νοήματα να καταλάβει τι συμβαίνει. Δεν ξέρει 

να μιλήσει κι αυτά τ’ Αγγλικά, κι είναι αδύνατο να συνεννοηθεί με την ξένη γυναίκα. Η 

Λέϊλα με νοήματα την καθησυχάζει «όλα καλά, όλα καλά...» της λέει. 

Ο Πέτρος δεν αντέχει άλλο. Παίρνει τ’ αμάξι και βγαίνει μια βόλτα, για να πάρει λίγο 

φρέσκο αέρα και να συμμαζέψει τις σκέψεις του. Νιώθει οργή κι αγανάκτηση για τη 

Μαρίνα, που του ‘στησε μια τέτοια απάνθρωπη πλεκτάνη γύρω του κι έκανε τη ζωή του 

ολόκληρη ένα κουρέλι! Και τώρα παριστάνει την ανήξερη, παριστάνει την αθώα! Ο θυμός 

του ξεχειλίζει. Χτυπάει τα χέρια του στο τιμόνι. Νιώθει την ανάγκη να οδηγήσει έτσι όπως 

είναι ως τη Βόνιτσα, για να τη βρεί και να την πατήσει κάτω, να την αναγκάσει να ξεράσει 

όλη την αλήθεια! 

Σταματάει σ’ ένα φανάρι και προσπαθεί να συμμαζευτεί. Όχι, δε χρειάζεται ο θυμός. 

Πρέπει να ηρεμήσω, να κινηθώ με ψυχραιμία. Η κατάσταση είναι πολύ λεπτή, κι έχει 

πάρει στραβό δρόμο. Όσο εξαγριωμένος κι αν είμαι με τη Μαρίνα, ο καβγάς μαζί της ίσως 

να μην με συμφέρει. Ο Στέφανος μου ‘ναι αδιάφορος, μαζί του μπορώ να βριστώ όσο 

θέλω. Αλλά η Μαρίνα είναι αλλιώς. Η Μαρίνα είναι η μάνα της κόρης μου. Η ίδια η Μαρίνα 

αποκάλυψε στην κόρη μας ποιός είναι ο πραγματικός πατέρας της, κι εγώ ο ίδιος, με τις 

βιαστικές κι αψυχολόγητες αντιδράσεις μου, την απόδιωξα. Δεν πρέπει να ξανακάνω τα 

ίδια λάθη. Αναγκαστικά, πρέπει να συνεργαστώ μαζί της, και να την πείσω να 
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φροντίσουμε από κοινού το κορίτσι, να την ηρεμήσουμε και να την κάνουμε να μ’ 

αποδεχτεί. 

Γυρνώντας στο σπίτι του, η Λέϊλα τον φωνάζει στο γραφείο του με τον ανοιχτό 

υπολογιστή. Στο email της έχει έρθει άλλο ένα μήνυμα απ’ τη Γιασμίν, που ζητάει κάποιες 

διευκρινήσεις και κάνει προτάσεις για το θέμα της εργασίας της! Το μήνυμα είναι 

σημερινό, στάλθηκε πριν από μιάμιση ώρα. Η Γιασμίν δεν κάνει απολύτως καμμία νύξη 

για το χθεσινοβραδινό επεισόδιο. Απολύτως καμμία. Σα να ζεί σ’ άλλο κόσμο. 

«Τι παναθεματισμένο παιχνίδι είναι κι αυτό πάλι;» αναρρωτιέται ο Πέτρος. «Ποιός 

κρύβεται πίσω απ’ όλη αυτή την ιστορία, πίσω απ’ αυτά τ’ ανώνυμα μηνύματα;» 

«Μήπως η Γιασμίν δεν είναι η Άννα, αλλά είναι κάποια φίλη της που σπουδάζει στο 

εξωτερικό;» αναρρωτιέται η Λέϊλα. 

«Και που θες να ξέρω; Έχω σαστίσει πια μ’ αυτή την τρέλλα!» 

«Έλα τώρα, ηρέμησε... Η κατάσταση είναι μύλος. Αγάπη μου, πρέπει να  σκεφτείς 

ήρεμα πως θ’ αντιδράσεις με ψυχραιμία. Αλλιώς, θα κάνεις κι άλλα λάθη.» 

«Φτιάξε μου αν μπορείς άλλο ένα καφεδάκι, βρε αγαπούλα...» την παρακαλεί ο 

Πέτρος κι απλώνεται ξεφυσώντας στην πολυθρόνα του για να ηρεμήσει και να σκεφτεί 

“με ψυχραιμία”. Καταλαβαίνει λίγο – λίγο πως το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι 

να διορθώσει τη σχέση του με τη Μαρίνα. Με βαρειά καρδιά, την ξαναπαίρνει τηλέφωνο. 

«Άκουσέ με μισό λεπτό Μαρίνα, σου ζητάω συγγνώμη! Παραφέρθηκα. Συγγνώμη 

και πάλι, είμαι πολύ αναστατωμένος από διάφορα πράγματα, που κάποια θα τα ξέρεις και 

κάποια μπορεί να μην τα ξέρεις...» 

«Τι “ξέρω” και “δεν ξέρω” πάλι; Μ’ έχεις τρελλάνει μ’ αυτούς τους γρίφους. Θα 

εξηγηθείς επιτέλους;» η Μαρίνα εξακολουθεί να ‘ναι θυμωμένη. 

«Δεν μπορώ να σου πω απ’ το τηλέφωνο. Μπορώ να ‘ρθω να σε συναντήσω; Θέλω 

να σου εξηγήσω από κοντά, να τα πούμε όλα, και να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται.» 

«Τι έχουμε να πούμε;» δεν μπορεί να τον εμπιστευτεί ακόμα. 

«Σου ‘πα, δεν μπορώ να σου εξηγήσω απ’ το τηλέφωνο. Θέλω να ‘ρθω και να 

μιλήσουμε ήσυχα. Γίνεται; Θα ‘ρθω εγώ στη Βόνιτσα, όποια μέρα θέλεις.» 

«Δεν είμαι στη Βόνιτσα. Είμαι στην Αθήνα, στον αδερφό μου. Μας τρέλλανες κι 

εμένα και την Άννα αλλά ναί, πρέπει να εξηγηθείς! Πρέπει να καταλάβω τι σε τσίμπησε 

και μας αναστάτωσες έτσι» η Μαρίνα αποφασίζει επιτέλους. 

«Είσαι στην Αθήνα; Έξοχα! Πότε μπορούμε να βρεθούμε; Όποτε θέλεις...» 

«Το συντομότερο! Μπορείς απόψε τ’ απόγευμα;» 

******** 

Το ίδιο απόγευμα, ο Πέτρος περιμένει τη Μαρίνα σε μια καφετέρια στο Κολωνάκι. Η 

πλατεία αστράφτει σημαιοστολισμένη, με τα καινούργια μάρμαρά της, καθώς η 

Ολυμπιάδα φτάνει σιγά – σιγά στο τέλος της. Δίπλα του κάθεται η Λέϊλα. Όπως πάντα, 

θέλησε να παρίσταται στην επόμενη συνάντησή του με τη Μαρίνα, υποτίθεται για να τον 
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υποστηρίξει, αλλά στην πραγματικότητα για να τον ελέγξει. Ο Πέτρος ήταν τόσο πολύ 

θολωμένος απ’ την εσωτερική θύελλά του, που δεν νοιάστηκε για τις ανησυχίες της 

Λέϊλα. Αποδέχτηκε την παρουσία της χωρίς άλλα σχόλια. 

«Γειά σας!» τους λέει ξαφνικά η Μαρίνα, καθώς τους πλησιάζει από πίσω τους. 

«Καλώς την! Κάθισε. Μαρίνα, αυτή είναι η γυναίκα μου, η Λέϊλα. Λέϊλα, αυτή είναι η 

Μαρίνα.» 

«Χαίρω πολύ!» οι δυό γυναίκες ανταλλάσουν μια ψυχρή χειραψία. 

«Εε... σόρρυ αλλά... τ’ Αγγλικά μου... όχι πολύ καλά» η Μαρίνα χαζογελάει, ελαφρά 

αμήχανη που δεν μπορεί να επικοινωνήσει άνετα με τη Λέϊλα. 

«Νο πρόμπλεμ, μόλις θα ‘φευγα για να ρίξω μια ματιά στα μαγαζιά εδώ γύρω, 

μπορείτε να τα πείτε στα Ελληνικά» λέει η Λέϊλα και σηκώνεται να φύγει. Δήλωσε την 

ύπαρξή της με τη σύντομη παρουσία της, κι αυτό είναι αρκετό προς το παρόν. Κατανοεί 

πως η λεπτότητα του θέματος απαιτεί να μιλήσουν μόνοι ο Πέτρος κι η Μαρίνα. «Θα τα 

πούμε σε λίγο...» 

«Σ’ ακούω λοιπόν...» λέει η Μαρίνα, μόλις φεύγει η Λέϊλα. 

«Τώρα σοβαρά, θες να μου πείς πως δεν ξέρεις για τι πράγμα θέλω να μιλήσουμε;» 

«Σοβαρότατα, ΔΕΝ ΞΕΡΩ για τι πράγμα θέλεις να μιλήσουμε!» 

«Γιατί εξακολουθείς να μου παίζεις παιχνίδια; Οι δυό μας είμαστε, μόνοι μας. Γιατί 

εξακολουθείς να παριστάνεις ότι κρύβεσαι;» ο Πέτρος επιτίθεται μ’ όλη του τη δύναμη. 

«Αν πρόκειται να ξαναρχίσεις τα ίδια παραμύθια, τότε να σηκωθώ να φύγω! Δεν έχω 

καμμία όρεξη ν’ ακούω συνέχεια ανεξήγητες παλαβομάρες...» του πετάει η Μαρίνα και 

κάνει να σηκωθεί απ’ το κάθισμά της. 

«Όχι, όχι, κάθισε σε παρακαλώ! Εντάξει, αφού επιμένεις ότι “δεν ξέρεις”, θα σου πώ 

τι ξέρω εγώ. Για πες μου, πότε γεννήθηκε η Άννα;» 

«Στις 5 Απρίλη του 85.» 

«Πράγμα που σημαίνει ότι, πότε ακριβώς έμεινες έγκυος; Ή μήπως κι αυτό “δεν το 

ξέρεις”;» τη ρωτάει μ’ ειρωνικό τόνο. 

«Γι αυτό μας αναστάτωσες έτσι βρε τρελλάρα; Ενοχλήθηκες που σ’ είχα απατήσει 

πριν από είκοσι χρόνια; Ε ναί λοιπόν, βρε θεοπάλαβε, σ’ είχα απατήσει στη Σκύρο μ’ 

εκείνον τον άχρηστο, που να μην έσωνα! Και λοιπόν; Έχει καμμιά σημασία, είκοσι χρόνια 

μετά; Έχουμε τίποτα κοινό εμείς οι δυό σήμερα, ύστερα από τόσο καιρό, και μας 

αναστάτωσες έτσι για τα παιδιάστικα τσιλιμπουρδίσματά μας; Σου χρωστάω τίποτα;» 

«Δεν έχουμε τίποτα κοινό; Εξακολουθείς να με δουλεύεις; Μου το κρύβεις τόσα 

χρόνια, κι εξακολουθείς ακόμα να με κοροϊδεύεις;» ο Πέτρος επιμένει σθεναρά. 

«Και τι κοινό θεωρείς πως έχουμε λοιπόν, κι ήρθες να μας κάνεις άνω – κάτω στα 

καλά καθούμενα;» 

«Την κόρη μας!» της φωνάζει. 
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Η Μαρίνα μένει άναυδη. Το σαγόνι της ξαναπέφτει στο πάτωμα και τα μάτια της 

γουρλώνουν απ’ την έκπληξη. «Αα, εσύ είσαι για το Δαφνί στα σίγουρα... Καλά το ‘χα 

καταλάβει...» 

«Γιατί είμαι για το Δαφνί, μωρή μουρλή; Ποιανού κόρη είναι η Άννα;» 

«Η Άννα, χαζούλη μου, δυστυχώς είναι κόρη του σιχαμένου, του πρώην φίλου σου. 

Με κυνήγησε με ματιές, κόλπα, χουφτώματα και γελοία επίδειξη, απ’ την πρώτη μέρα που 

με γνώρισε, κι ας τα ‘χα φτιάξει μαζί σου, όπως κυνηγούσε όλα ανεξαίρετα τα θηλυκά 

που συναντούσε μπροστά του. Μου ρίχτηκε με τ’ Αεικίνητο Πουλί του, μόλις βρήκε 

ευκαιρία να με ξεμοναχιάσει, δεν θέλησε να πάρει καμμιά προφύλαξη, και με γκάστρωσε 

ο γελοίος, και μου κατέστρεψε τη ζωή. Και μετά, δεν ήθελε να το παραδεχτεί κιόλας...» 

«Γιατί επιμένεις σ’ αυτά τα ψέμματα; Αφού ξέρεις πολύ καλά τι έγινε, και τότε και 

πιο πρόσφατα, πριν από τρία χρόνια...» ο Πέτρος αρνείται να την πιστέψει. 

«Κι άλλα “ξέρω”; Υπάρχουν κι άλλα; Για λέγε μας λοιπόν, τώρα που πήραμε φόρα 

και τα λέμε όλα, τιιι... άλλο “ξέρω”;» 

«Εξακολουθείς να παριστάνεις την ανίδεη, έτσι; Εντάξει λοιπόν, αφού το θέλεις, θα 

σου μιλήσω εγώ πρώτος και για τα υπόλοιπα...» ο Πέτρος παίρνει φόρα και της εξιστορεί 

όλες τις απίστευτες φάσεις που εξελίχθηκαν στη Μανίλα πριν από τρία χρόνια, καθώς και 

τις άκαρπες προσπάθειές του μέχρι σήμερα ν’ ανακαλύψει την κόρη του και τη μάνα της. 

Η Μαρίνα ξαναμένει μ’ ανοιχτό το στόμα. Δεν ξέρει σε τι να πιστέψει και σε τι ν’ 

αμφιβάλλει, απ’ όσα της ξεφουρνίζει αυτός ο τρελλάρας. «Τι απίστευτες ιστορίες είναι 

αυτές που μ’ αραδιάζεις απόψε, και κάθομαι και σ’ ακούω; Καλά το ‘πα εγώ, είσαι για το 

Δαφνί... Είσαι τρελλός, Πέτρο, τρελλός για δέσιμο!» 

«Μπορεί να σου φαίνεται τρελλό, μακάρι να ‘ταν ένα αστείο, ένα παραμύθι, αλλά 

δυστυχώς είναι πέρα για πέρα αλήθεια» ο Πέτρος αναστενάζει. «Έχω όλα τα emails, τα 

μηνύματά της στο κινητό μου, τα πάντα! Έχω και τις εξετάσεις του DNA. Θα ‘θελα κι εγώ 

την ησυχία μου, να περάσω τη ζωούλα μου ήσυχα, με τη δουλίτσα μου και τη γυναικούλα 

μου, αλλά δυστυχώς δε γίνεται. Η ζωή μου έχει γίνει μια κόλαση τα τελευταία τρία 

χρόνια. Κόλαση! Κι εσύ εξακολουθείς να με τρελλαίνεις ακόμα περισσότερο, με το να τ’ 

αρνείσαι. Γιατί εξακολουθείς να τ’ αρνείσαι όλα αυτά; Γιατί;» 

«Μα τι αρνούμαι βρε Πέτρο; Πως έγιναν όλα αυτά; Εντάξει, μου φαίνονται 

απίστευτα, αλλά τι μ’ ενδιαφέρει στο κάτω – κάτω; Είναι δικό σου θέμα! Τι σχέση έχω 

εγώ μ’ αυτά, είτε γίνανε είτε δεν γίνανε;» η Μαρίνα εξακολουθεί να ‘ναι μπερδεμένη. 

«Γιατί αρνείσαι πως η Άννα είναι δικιά μου κόρη! Αυτό θέλω να μου πεις!» 

«Επειδή ΔΕΝ είναι η Άννα κόρη σου! Χώνεψέ το! Να σου πώ την αλήθεια, θα 

προτιμούσα να ‘ναι κόρη σου. Εσύ ήσουν πιο λογικός από κείνον τον τρελλάρα. Ίσως να 

γινόσουν καλύτερος πατέρας απ’ αυτόν τον άχρηστο κι εξαφανισμένο, που με παράτησε 

με δυό μικρά παιδιά, κι ούτε που ενδιαφέρθηκε ποτέ για το πως τα μεγάλωσα... Αλλά, 

δυστυχώς Πέτρο μου, εσύ ΔΕΝ είσαι ο πατέρας της!» 
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«Και πως είσαι σίγουρη; Στη Σκύρο κάναμε έρωτα δυό και τρείς φορές τη μέρα.» 

«Αν θυμάσαι καλά, εσύ χρησιμοποιούσες πάντοτε προφυλακτικό. Πάντοτε! Αυτός ο 

άχρηστος δεν ήθελε να φυλάγεται, και με κατέστρεψε...» 

«Και τα προφυλακτικά έχουν ένα ποσοστό αποτυχίας... Τρυπάνε καμμιά φορά, ιδίως 

τόσο συχνά που το κάναμε τότε...» ο Πέτρος επιμένει ως το τέλος. 

«Μου το ‘πρηξε το κεφάλι ο τζαναμπέτης, επί δέκα χρόνια που μείναμε παντρεμένοι, 

μ’ αυτή την κουβέντα, μ’ αυτές τις αμφιβολίες... Ήθελε ν’ αποποιηθεί τις ευθύνες του σαν 

πατέρας, κάθε φορά που τον πίεζα να πλύνει και κανένα πιάτο και να με βοηθήσει με το 

μωρό. Όμως εγώ είμαι γυναίκα, και ξέρω πολύ καλά πότε έμεινα έγκυος. Πετράκο μου, μ’ 

άφησε έγκυο ο Στέφανος, την καταρραμένη εκείνη μέρα που μου ρίχτηκε σ’ εκείνη τη 

βραχονησίδα. Φοβήθηκα το μένος του και κάθισα... ήταν σχεδόν σα βιασμός. Και μετά, σ’ 

ήθελα κι εσένα τόσο πολύ, στο ίδιο μέρος... Το θυμάσαι; Παθιάστηκα να το κάνω και μαζί 

σου, για να εξιλεωθώ απ’ την εμπειρία, να το ξεχάσω, να το σβήσω από μέσα μου! Αλλά 

δε γινόταν πια... 

“Βέβαια, ο κύριος δεν τα δεχόταν όλα αυτά. Θεωρούσε πως τον κοροϊδεύω. Μέχρι 

που ανακαλύψανε το τέστ DNA, και τον πίεσα να πάει να κάνει την εξέταση. Κι 

επιβεβαίωσαν κι οι γιατροί αυτό που ‘ξερα από πάντα, πως η Άννα είναι κόρη του. Έχω 

κρατήσει και τις εξετάσεις αν θες να τις δείς, νόμιζα πως θα μου χρειαστούν στο διαζύγιο. 

Φοβήθηκα πως θ’ αρνιόταν την πατρότητα της κόρης μας, για ν’ αποφύγει τη διατροφή. 

Τόσο άτιμος ήταν! Δε συμφωνείς;» 

«Μαρίνα, καλή μου, συγγνώμη αλλά όχι, δεν θα συμφωνήσω. Όσο είμασταν φίλοι, 

ο Στέφανος ήταν ένα πολύ καλό παιδί. Μου ‘πες πως πήγε εθελοντής στους Γιατρούς 

χωρίς Σύνορα. Κατά την άποψή μου, κάποιος που περνά τη ζωή του κάνοντας 

αγαθοεργίες σε άθλια κι επικίνδυνα μέρη, δεν μπορεί να ‘ναι άτιμος.» 

«Δεν ξέρω... Έχω πολύ άσχημες, ενοχλητικές μνήμες απ’ το γάμο μας.» 

«Αυτό είναι κατανοητό. Όλοι οι σύζυγοι που χωρίζουν τρέφουν τέτοια πικρά 

συναισθήματα. Είναι “φυσιολογικό”, κατά κάποιο τρόπο... Κι εγώ έχω πικρές αναμνήσεις 

απ’ την πρώην γυναίκα μου, τη Νικόλ. Την αγαπούσα και τη φρόντιζα, και προσπάθησα 

δυό φορές να σώσω το γάμο μας, όμως μου φέρθηκε ποταπά. Με παράτησε ανελέητα, 

στην πιο δύσκολη ώρα μου, όταν ήμουν στο χείλος του γκρεμού. Εντούτοις, ύστερα από 

τόσα χρόνια, κοιτώντας εκείνο το γάμο μου από μακριά, καταλαβαίνω πως, σε κάθε 

αποτυχημένο γάμο ή σχέση, το φταίξιμο είναι και στα δύο μέρη. Είναι απλά οι 

προσωπικότητες των ανθρώπων που ‘ναι αταίριαστες. Η προσωπικότητά μου δεν ταίριαζε 

με της Νικόλ, όπως κι η δικιά σου δεν ταίριαζε με του Στέφανου. Αυτό φταίει. Κανείς απ’ 

τους δυό σας δεν είναι άγγελος, και κανείς δεν είναι σατανάς.» 

Η Μαρίνα κοιτάει αόριστα μπροστά, σχεδόν ενοχλημένη που ο Πέτρος αντικρούει 

την απέχθειά της για το Στέφανο. «Συγγνώμη Πέτρο, αλλά δεν μπορώ να μετριάσω την 

αγανάκτησή μου εναντίον του. Ολόκληρη η ζωή μου καταστράφηκε απ’ τη δολιότητά του. 
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Τον αγαπούσα και τον φρόντιζα, κι εκείνος πεισματικά αρνιόταν να χαμηλώσει τον 

εγωϊσμό του έστω και λίγο...» 

«Αχ, Μαρίνα μου, ήσουν το φωτεινό αστέρι ολόκληρης της ζωής μου τότε, είκοσι 

χρόνια πριν. Ζούσα μόνον για να βρίσκομαι στο πλευρό σου, να σε κοιτάζω στα μάτια, να 

κρατάω το χέρι σου και να φιλάω τα χείλη σου. Προκάλεσες μια χιονοστοιβάδα 

συναισθημάτων μέσα μου. Ήσουν το χρώμα στη γκρίζα ζωή μου. Σ’ αγάπησα όπως δεν 

είχα αγαπήσει κανέναν μέχρι τότε, κι όπως δεν αγάπησα κανέναν μετά από τότε...» τα 

λόγια του Πέτρου αναβλύζουν αυθόρμητα απ’ την ψυχή του, εκπλήσοντας τη Μαρίνα που 

τον κοιτάει με γουρλωμένα μάτια, ώσπου στο τέλος του χαρίζει ένα πλατύ, ζεστό 

χαμόγελο. «...Κι όμως, κι εσύ με παράτησες, αναλέητα. Εκείνη την εποχή, είχα 

καταρρακωθεί, είχα σβήσει. Τα παράτησα όλα κι έφυγα στην ξενητειά, να βρώ παρηγοριά 

και να ξεκινήσω μια καινούργια ζωή. Εντούτοις, κοιτώντας όλο αυτό από μακριά, ύστερα 

από τόσα χρόνια, σίγουρα δεν μπορώ να σου κρατήσω κακία που μ’ εγκατέλειψες. Μπορώ 

μόνο να νιώθω ευγνωμοσύνη, που χρωμάτισες τη ζωή μου, που πυροδότησες το 

συναισθηματικό ψυχισμό μου. Μετά το Μόλυβο και τη Σκύρο, μπορούσα πια ν’ 

απολαμβάνω πραγματικά τα ηλιοβασιλέματα, να χαίρομαι τη ζωή, να νιώθω!» 

«Σ’ ευχαριστώ Πέτρο μου, αγαπημένε. Ναί, ήσουν ο πρώτος άνθρωπος που μ’ έμαθε 

ν’ απολαμβάνω την ομορφιά της ζωής, θυμάσαι;» η Μαρίνα του χαμογελάει πολύ ζεστά. 

«Σε καταλαβαίνω. Εντούτοις, υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά ανάμεσα στη γλυκειά 

ιστορία μας, και στην πανωλεθρία που ‘παθα με το Στέφανο. Εκτός απ’ τη συναισθηματική 

θύελλα που πέρασα, ο Στέφανος μ’ άφησε και δυό κορίτσια, που ‘πρεπε να τα μεγαλώσω, 

μόνη μου! Καταλαβαίνεις τη διαφορά;» 

«Δηλαδή, ύστερα απ’ όσα ζήσαμε μαζί και θυμηθήκαμε, εξακολουθείς να επιμένεις 

πως η Άννα είναι παιδί του Στέφανου, και πως δεν της είπες εσύ ότι εγώ είμαι ο πατέρας 

της;» 

«Αχ, όχι πάλι Πέτρο μου... σ’ ορκίζομαι στη ζωή των παιδιών μου πως δεν της είπα 

ποτέ καμμία τέτοια κουβέντα. Η Άννα είναι ένα δεκαεννιάχρονο παιδάκι. Δεν έχει 

ταξιδέψει ποτέ της στο εξωτερικό. Ούτε κι εγώ. Δεν ξέρω ποιάν ψάχνεις, αλλά ΔΕΝ ήταν 

η Άννα.» 

«Ούτε γνωρίζεις αυτή τη φωτογραφία; Μου την έστειλε “αυτή που ψάχνω”» ο 

Πέτρος βγάζει τη φωτογραφία απ’ το πορτοφόλι του. 

Η Μαρίνα περιεργάζεται περίεργη το κειμήλιο. Κάνει μια γκριμάτσα αμφιβολίας. «Δε 

μου λέει τίποτα. Εκτός βέβαια από σένα... Θεέ μου, τι υπέροχα που περάσαμε τότε... 

Πόσο ωραίος ήσουν...» τον κοιτάει πλάγια, χαμογελώντας, «...κι είσαι ακόμα γλυκούλης, 

το ξέρεις;» χαζογελάει προκαλώντας τον. «Τέλος πάντων, έτσι κι αλλιώς είσαι πια 

παντρεμένος» ανατρέπει την προκλητική ατμόσφαιρα. «Πές μου τώρα, γιατί είναι 

κομμένη αυτή η φωτογραφία;» 
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«Δεν ξέρω... Προφανώς η κόρη μου την έκοψε για να κρύψει την κοπέλλα που μ’ 

αγκαλιάζει, δηλαδή τη μάνα της. Νόμιζα πως εσύ είσαι η κομμένη κοπέλλα.» 

«Δεν είμαι εγώ. Δεν θυμάμαι να ‘χα ποτέ τέτοιο βραχιόλι. Δεν την ξέρω αυτή τη 

φωτογραφία και σου ξαναορκίζομαι πως ποτέ δεν έδωσα τέτοιο πράγμα στην Άννα. Σε 

παρακαλώ Πέτρο, σε θερμοπαρακαλώ, πίστεψέ με κι άσε μας ήσυχες! Μην αναστατώνεις 

τη ζωή μας χωρίς λόγο! ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ η Άννα αυτή που ψάχνεις. Μην την κάνεις άνω – 

κάτω, στην ευαίσθητη ηλικία που βρίσκεται... Αν θέλεις, μπορείς να την υιοθετήσεις 

βέβαια. Εγώ δεν θα ‘χα καμμία αντίρρηση, αν πρόκειται να την φροντίζεις με το ίδιο 

πάθος που ‘ψαξες να τη βρείς... Στο ‘πα, είμαι σίγουρη πως θα ‘σουν καλός πατέρας. 

Αλλά, δυστυχώς, ΔΕΝ είσαι εσύ ο πραγματικός πατέρας της! Δυστυχώς...» 

«Και δε μου λες, δεν έχει κανένα φίλο ή φίλη που να σπουδάζει στο εξωτερικό;» 

«Με ρώτησες το ίδιο πράγμα και στη Βόνιτσα. Όχι, δεν ξέρω κανέναν. Η Άννα με το 

ζόρι πήρε το λόουερ, τι σχέση μπορεί να ‘χει με το εξωτερικό; Σου ‘πα, δεν έχει βγεί ποτέ 

έξω απ’ αυτή τη χώρα.» 

«Δεν ξέρω βρε Μαρίνα, δεν ξέρω... Η Άννα ήταν η τελευταία ελπίδα μου. Δεν 

υπάρχει καμμία άλλη γυναίκα, με την οποία να ‘χα σχέση την εποχή της φωτογραφίας και 

να ‘χει κόρη στην ηλικία της Άννας. Έχω τρελλαθεί. Δεν ξέρω που βρίσκεται η αλήθεια 

και που το ψέμμα. Δεν ξέρω αν πρέπει να σε πιστέψω...» 

«Σε παρακαλώ Πέτρο μου, σε χιλιοπαρακαλώ! Έλα να σου δείξω τις εξετάσεις του 

DNA, πες μου τη διεύθυνσή σου να στις ταχυδρομήσω. Αλλά άφησέ την ήσυχη, μην την 

αναστατώνεις. ΚΑΝΕΙΣ ΛΑΘΟΣ Πέτρο!» 

«Α, κοίτα ποιός έρχεται! Ω Θεέ μου, τόσες τσάντες με ψώνια! Έ αγαπούλα, θα 

πρέπει να ξετίναξες τις πιστωτικές σου!» λέει ο Πέτρος γελώντας προς τη Λέϊλα, η οποία 

πλησιάζει κρατώντας μια δεκάδα πολύχρωμες τσάντες γεμάτες ψώνια. 

«Έχετε μερικά ωραία μαγαζιά εδώ τριγύρω. Έτσι, αγόρασα λίγα πράγματα...» η 

Λέϊλα γελάει κι αυτή και κάθεται δίπλα στον Πέτρο. 

«Λοιπόν αγαπητή μου...» ο Πέτρος στρέφεται στη Μαρίνα, μιλώντας στα Ελληνικά 

για να τελειώσει την κουβέντα του «...Δεν ξέρω... Δε γίνεται διαφορετικά. Πρέπει να 

συνεχίσω να ψάχνω, μέχρι να βρώ την αλήθεια. Θα τα ξανασκαλίσω όλα απ’ την αρχή, 

όλες κι όλα. Μέχρι να ξεσκεπάσω όλα τα ψέμματα και να σιγουρευτώ που βρίσκεται η 

αλήθεια. Εντάξει, όσο θα διαρκεί η αναζήτησή μου, σου υπόσχομαι πως δεν θα 

ξαναενοχλήσω την Άννα. Θα σεβαστώ την ησυχία της. Και που θα πάει, θα τη βρώ την 

άκρη...» 

«Σ’ ευχαριστώ βρε Πέτρο που με καταλαβαίνεις. Αν μπορώ να σε βοηθήσω στο 

παραμικρό, πες το μου. Μακάρι να βρείς αυτήν που ψάχνεις. Αλλά δεν είναι η Άννα Πέτρο 

μου, κάποια άλλη είναι. Ψάξε λίγο καλύτερα... Τώρα πρέπει να πηγαίνω. Χάρηκα που σε 

γνώρισα Λέϊλα!» 

«Κι εγώ χάρηκα!» απαντά η Λέϊλα. 
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«Γειά χαρά. Και συγγνώμη για τη φασαρία» ο Πέτρος ξεπροβοδίζει τη Μαρίνα. 

Κυριακή 29 Αυγούστου 2004 

Στην τελευταία μέρα των αγώνων, όλος ο κόσμος περιμένει να δεί και την 

εντυπωσιακή τελετή λήξης. Όμως, ο κακομοίρης ο Πέτρος δεν ξέρει ακόμα από που να 

πιαστεί για να συνέλθει απ’ το σοκ της Πέμπτης και της Παρασκευής. Ποιός τον 

κοροϊδεύει και κοντεύει να τον τρελλάνει, να τον στείλει στ’ αλήθεια στο Δαφνί, όπως 

συμπέρανε διαισθητικά η Μαρίνα; Που βρίσκεται η αλήθεια; 

Παίρνει τη Λέϊλα κι ανεβαίνουν στο σπίτι της αδερφής του, στο Νέο Ηράκλειο, για να 

δούν παρέα την τελετή λήξης στην τηλεόραση, να ξεχαστεί λιγάκι ο Πέτρος απ’ τις 

αγωνίες του. Είναι ένα θέαμα εξίσου πανέμορφο με την τελετή έναρξης. Χαζεύουν τα 

φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα απ’ τη βεράντα, κι αράζουν στις καλοκαιρινές 

πολυθρόνες ν’ απολαύσουν τις πίτσες και τις μπυρίτσες τους, μετά τη λήξη της τελετής 

λήξης. Τέλειωσαν επιτέλους οι περίφημοι αγώνες, με τα καλά τους και τ’ άσχημά τους, 

αλλά το δράμα του Πέτρου δεν έχει τελειωμό. Πάνω που πίστεψε πως έφτασε στο τέρμα, 

στη λύση, βρίσκεται ξανά στο μηδέν, στην αρχή. Έκανε άλλη μια τρύπα στο νερό! Μια 

τρύπα μεγαλύτερη απ’ τις προηγούμενες! «Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ...» 

ξεφυσάει λυπημένος, πίνοντας τη μπύρα του, αφού διηγήθηκε στην αδερφή του και στο 

γαμπρό του όλα όσα έγιναν αυτές τις μέρες. «Μήπως εσείς βρίσκετε πουθενά καμμία 

άκρη;» 

«Για δείξε μου κι εμένα εκείνη την περίφημη φωτογραφία» του λέει η Τόνια. 

«Δεν στην έχω δείξει μέχρι σήμερα;» ρωτάει ξαφνιασμένος ο Πέτρος. 

«Όχι, δεν έτυχε...» η Τόνια επιμένει. 

«Μισό λεπτό... Ορίστε, αυτή είναι! Σου θυμίζει τίποτα; Μπορείς να καταλάβεις 

ποιανής είναι αυτό το χέρι;» 

Η Τόνια περιεργάζεται για ώρα τη φωτογραφία, προβληματισμένη. Τη φέρνει πιο 

κοντά, κάτω απ’ το φως της βεράντας. «Αυτό... αυτό το βραχιόλι, κι αυτό το 

δαχτυλιδάκι... σαν κάτι να μου θυμίζουν. Για περίμενε μισό λεπτό...» παίρνει τη 

φωτογραφία μαζί της και χάνεται μέσ’ το σπίτι της. 

Επιστρέφει ύστερα από δέκα λεπτά, κρατώντας κάτι στα χέρια της. «Ορίστε...» λέει, 

κι ακουμπάει πάνω στο τραπέζι της βεράντας, δίπλα στ’ άδεια πιάτα απ’ τις πίτσες, ένα 

βραχιόλι κι ένα μικρό δαχτυλίδι, που ‘ναι ολόϊδια μ’ αυτά της φωτογραφίας. «Τα βρήκα 

μέσ’ την πολύ παλιά, τη φοιτητική μπιζουτιέρα μου.» Οι πάντες μένουν έκθαμβοι, μ’ 

ολάνοιχτα στόματα, σα χάνοι. 

«Τι... τι θα πεί πάλι αυτό;» ψελλίζει άφωνος ο Πέτρος. 

«Αυτό θα πεί ότι αυτό το χέρι στη φωτογραφία είναι το δικό μου! Δες και την ελίτσα 

εκεί, λίγο κάτω απ’ τον αγκώνα... Να, κοίτα τώρα κι εδώ» και του δείχνει το γυμνό 

μπράτσο της. Η ίδια ελίτσα βρίσκεται στην ίδια θέση. 
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Ο Πέτρος ξαναθολώνει. Πετάγεται πάνω αλαφιασμένος. «ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΛΟΙΠΟΝ 

ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ;» ουρλιάζει μ’ όλη του τη δύναμη, και το μάτι του παίζει πολύ 

άσχημα. 
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Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΠΕΤΑΙ... 

Κυριακή 29 Αυγούστου 2004 

Την τελευταία μέρα των Ολυμπιακών Αγώνων, ο Πέτρος βρίσκεται αντιμέτωπος με 

μια απρόσμενη εξέλιξη στην αγωνιώδη έρευνά του. Η μυστηριώδης κοπέλλα, που ‘χε 

ψαλλιδιστεί απ’ το φωτογραφικό ντοκουμένο, είναι η αδερφή του! Τι σημαίνει αυτό; Τι 

έχει γίνει; Υπάρχει πράγματι μια μάνα και μια κόρη; Ποιές είναι; Τι σημαίνει όλη αυτή η 

θολή ιστορία; 

……… 

Τρίτη 5 Ιούλη 2005 

Περίπου ένα χρόνο μετά, ο Πέτρος αποβιβάζεται στ’ αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης 

για να πάρει την επόμενη πτήση του. Για που; Ποιά πάει να βρεί; Τι έγινε τη χρονιά που 

προηγήθηκε; Θα λύσει επιτέλους το μυστήριο; Υπάρχει μια κόρη; Ποιά είναι; Ποιά είναι η 

κοπέλλα που ‘χει αυτά τα μοιραία μάτια; Θα τον αποδεχτεί ή θα τον απορρίψει; Θα 

μπορέσει να τακτοποιήσει επιτέλους την ταραγμένη ζωή του; 

Σάββατο 9 Ιούλη 2005 

Μόνο τέσσερεις μέρες αργότερα, ο Πέτρος βρίσκεται κρατούμενος στην αστυνομία, 

κι ανακρίνεται. Γιατί; Τι συνέβη στο μεταξύ; 

 

ΛΥΣΕ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ... 

Αν ήσουν στη θέση του Πέτρου, πως θα φανταζόσουν πως θα εξελιχθεί αυτή η 

ιστορία; Θα θεωρούσες πως υπάρχει πράγματι μια χαμένη κόρη; Αν ναί, τι άνθρωπος 

φαντάζεσαι πως θα ‘ναι; Θα ταιριάξει καλά στη ζωή του Πέτρου; Θα τα πάει καλά με τη 

Λέϊλα; Κι αν δεν υπάρχει κόρη, τότε προς τι όλη αυτή η φασαρία; 

Άφησε τη φαντασία σου να πετάξει ψηλά, και στείλε μου την έμπνευσή σου είτε 

κάνοντας σχόλια στο www.facebook.com/panosnomikos είτε στο 

http://panosnomikos.wordpress.com ή με email στο pnomikos@ath.forthnet.gr 

 

...ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΕ ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΔΩΡΑ!!! 

Ένας τυχερός που θ’ απαντήσει σωστά σ’ όλα τα παραπάνω ερωτήματα (ποιά είναι η 

κόρη του Πέτρου, αν υπάρχει, και τι θα γίνει στη συνέχεια) θα κερδίσει ένα δωρεάν ταξίδι 

μιας εβδομάδας, για δύο άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, στη χώρα η οποία είναι ο 

τελικός προορισμός του Πέτρου στις 5 Ιούλη του 2005 (μετά την ανταπόκρισή του στη 

Φραγκφούρτη). Εάν υπάρξουν περισσότερες από μία σωστές απαντήσεις, θα γίνει 

κλήρωση. 

Όλες οι σωστές απαντήσεις και όλες οι πρωτότυπες κι ωραίες συνεισφορές ιδεών θ’ 

ανταμειφθούν μ’ ένα δωρεάν αντίγραφο του μελλοντικού Τόμου 2. 
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ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ… 

Συνδεθείτε για να ενημερωθείτε για την έκδοση του Τόμου 2. 

 Κάντε Like στο Facebook στο www.facebook.com/panosnomikos 

 Κάντε Follow τον συγγραφέα στο Twitter @panosnomikos 

 Συνδεθείτε και παρακολουθήστε το blog του συγγραφέα 

http://panosnomikos.wordpress.com 
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 

Το βιβλίο μου με τον τίτλο Fateful Eyes έχει εκδοθεί στην Αμερική και κυκλοφορεί 

στ’ αγγλικά. Είναι διαθέσιμο σε ολόκληρο τον κόσμο στο Amazon (σε τυπωμένο βιβλίο ή 

σε e-book) στη σελίδα www.amazon.com/author/panosnomikos  

Αυτό το αρχείο PDF είναι η ελληνική έκδοση του ίδιου βιβλίου, την οποία έγραψα 

για να ικανοποιήσω όλους τους έλληνες γνωστούς και φίλους που μου ζήτησαν να το 

διαβάσουν στη γλώσσα μας. Τη διαθέτω με χαρά εντελώς δωρεάν σ’ όλους τους 

γνωστούς και φίλους και, αν σας αρέσει, μπορείτε να τη μοιράσετε με email ή με 

οποιοδήποτε άλλο τρόπο σε όσους άλλους φίλους σας θέλετε. Θα τη βρείτε στα 

www.facebook.com/panosnomikos και http://panosnomikos.wordpress.com 

Ενώ επιτρέπω την απεριόριστη και δωρεάν διάδοση αυτού του αρχείου σε δικούς 

σας γνωστούς και φίλους για προσωπική χρήση, διατηρώ στο ακέραιο όλα τα πνευματικά 

δικαιώματα του έργου αυτού και απαγορεύω την οποιαδήποτε εμπορική εκμετάλλευσή 

του από τρίτους χωρίς προηγούμενη συμφωνία μαζί μου. 

Όπως είπα και στο εισαγωγικό σημείωμα, το έργο αυτό μπορείτε να το διαβάσετε 

δωρεάν από αυτό το αρχείο και χωρίς καμμία άλλη υποχρέωση. Εάν σας άρεσε, κι επειδή 

για το συγγραφέα είναι πάντα χρήσιμο να εμφανίζει νούμερα πραγματικών πωλήσεων 

αντιτύπων, εντελώς προαιρετικά μπορείτε, είτε να αγοράσετε το ηλεκτρονικό αντίτυπο e-

book του βιβλίου στο Amazon www.amazon.com/author/panosnomikos (κοστίζει 

από 3 έως 6 δολλάρια), είτε να στείλετε το αντίτιμο της αγοράς του e-book (3 Ευρώ) 

μέσω paypal στο λογαριασμό pnomikos@ath.forthnet.gr ή, αν προτιμάτε να κάνετε 

μια τραπεζική κατάθεση, στείλτε μήνυμα στο παραπάνω email και θα σας απαντήσω με 

τον αντίστοιχο αριθμό λογαριασμού. Επαναλαμβάνω πως αυτό είναι εντελώς προαιρετικό, 

και μόνον αν σας άρεσε αυτό το έργο. 
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Η ΔΥΣΤΟΠΙΑ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ 

Η παρακάτω κριτική του βιβλίου «Μοιραία Μάτια» δημοσιεύτηκε (στα αγγλικά) τον 

Φλεβάρη του 2013 στον ιστότοπο www.streetwraith.net από την Lynn Perretta. 

Επεξήγηση: Δυστοπία: Το αντίθετο της Ουτοπίας. Η Δυστοπία είναι μια 

φανταστική αλλά δυσάρεστη κοινωνική κατάσταση η οποία χαρακτηρίζεται από αρνητικές 

περιστάσεις και γεγονότα οι οποίες συνήθως αφορούν μια μελλοντική ή μια φανταστική 

κοινωνική οργάνωση. Ο όρος χρησιμοποιείται κυρίως για να περιγράψει μια συγκεκριμένη 

κατηγορία λογοτεχνικών έργων ή κινηματογραφικών ταινιών. 

 

Αυτή την εβδομάδα στο Streetwraith DotNet θα ασχοληθούμε με τη δυστοπική 

λογοτεχνία. Ενώ οι περισσότερες δυστοπίες εστιάζονται στο μέλλον, ή σε αλλότριους 

κόσμους, θα ήθελα να εστιάσουμε σ’ ένα έργο το οποίο πραγματεύεται μερικές 

δυστοπικές ιδέες στο παρόν ή, πιο συγκεκριμένα, στο πολύ πρόσφατο παρελθόν. Οι 

δυστοπίες είναι, στη βάση τους, ψυχολογικοί πειραματισμοί οι οποίοι αναδεικνύουν τους 

φόβους μας και, όταν ονειρεύονται τις ουτοπικές αντιστοιχίες τους, και τις ελπίδες μας 

επίσης. Το έργο του Πάνου Νομικού Μοιραία Μάτια Τόμος 1: Το Μυστήριο και το Ταξίδι 

αναδεικνύει αυτή την τάση της δυστοπίας να ονειρεύεται. Για λίγο, θα εξερευνήσουμε την 

παρούσα πραγματεία στα δυστοπικά θέματα της τρομοκρατίας και των αναταραχών, 

μελετώντας τη φόρμα του Νομικού που χρησιμοποίησε στο μυθιστόρημά του, τη 

δυναμική ανάμεσα στους χαρακτήρες του, και τη χρήση μερικών αρχετύπων στην πλοκή. 

 

Ο Ενεστώτας 

 

Ο Νομικός κάνει μια ενδιαφέρουσα επιλογή να κρατήσει το μυθιστόρημά του σχεδόν 

αποκλειστικά στον ενεστώτα χρόνο. Η βασική φόρμα στα Μοιραία Μάτια είναι η αφήγηση 

σε πλαίσια. Ανοίγει το μυθιστόρημα με τον Πέτρο στη φυλακή στις 9 Ιούλη του 2005. 

Όταν γυρνάει πίσω στο χρόνο κατά τέσσερεις μέρες, αγνοεί τον πειρασμό να αλλάξει σε 

αόριστο. Ακόμα κι όταν μετακινεί την αφήγηση πίσω κατά ένα ακόμα πλαίσιο, στο 

Σεπτέμβρη του 2001, εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τον ενεστώτα. Μόνον όταν μιλάει για 

την «προηγούμενη ζωή» του Πέτρου, ενδίδει στην κλήση του αορίστου. Αυτό ταιριάζει 

εδώ. Ενώ οι αφηγήσεις αυτών των κομματιών της προηγούμενης ζωής είναι απαραίτητες 

για την εξιστόρηση, είναι επίσης κι ένα διάλειμμα στην κίνηση προς τα εμπρός των τριών 

πλαισίων του μυθιστορήματος. Γιατί ο Νομικός χρησιμοποιεί τον ενεστώτα για να πεί την 

ιστορία του; Κάποιος θα μπορούσε παρομοίως ν’ αναρρωτηθεί, γιατί μας λέει μια ιστορία 

με δυστοπικά θέματα στους μοντέρνους καιρούς, αντί ν’ ασχοληθεί με μελλοντικούς 

χρόνους ή με φανταστικά μέρη; Χρησιμοποιεί τον ενεστώτα για τον ίδιο λόγο που 

χρησιμοποιεί το παρόν. Αυτά τα θέματα, ο πόλεμος, η τρομοκρατία, η οικονομική κρίση κι 

οι αναταραχές, είναι παρόντα στη ζωή του συγγραφέα. Όπως και με τους 

http://www.streetwraith.net/
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μυθιστοριογράφους μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν χρειάζεται να φανταστεί τι 

επιπτώσεις θα είχαν αυτά τα θέματα πάνω στην κοινωνία. Τις βλέπει να γίνονται εμφανείς 

από μόνες τους, επανειλημμένα. Κρατώντας το μυθιστόρημα στον ενεστώτα, κρατάει τον 

αναγνώστη δεμένο στον ψυχολογικό αγώνα του πρωταγωνιστή του. Εκμεταλλεύεται ένα 

μυστικό για τη χρήση των χρόνων που δεν είναι ευρέως γνωστό. Ο αόριστος είναι 

συνηθισμένος στη λογοτεχνία επειδή είναι μια ανακούφιση. Καθώς διαβάζουμε Το Νήμα 

υπάρχει μια υποσεινήδητη ανακούφιση. Διαβάζουμε, δεν έχει σημασία σε ποιά χρονική 

περίοδο αναφέρεται, για ένα γεγονός που συνέβη. Ακόμα κι αν βλέπουμε ένα χαρακτήρα 

που αγαπάμε να πεθαίνει, εμείς το ‘χουμε ξεπεράσει. Το γνωρίζουμε επειδή διαβάζουμε γι 

αυτό στο παρελθόν. Κοιτάμε προς τα πίσω εξετάζοντάς το. 

Στον ενεστώτα, αυτή η ανακούφιση δεν υπάρχει. Οποιαδήποτε κι αν είναι η χρονική 

περίοδος του έργου, εμείς το βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Καθώς παρακολουθούμε τους 

κινδύνους του πρωταγωνιστή, υποσυνείδητα είμαστε αντιμέτωποι μ’ ένα ερώτημα: θα τα 

καταφέρουμε μαζί του; Αυτό λειτουργεί στα Μοιραία Μάτια επειδή τα εμπόδια που 

αντιμετωπίζει ο Πέτρος, οι επιπτώσεις της 11ης Σεπτέμβρη 2001, η οικονομική ανασφάλεια 

κι ο πόλεμος, είναι πράγματα που αγγίζουν τις ζωές των αναγνωστών του επίσης. 

 

Η ζωή κι η δυναμική 

 

Η τρομοκρατία είναι τόσο παρούσα στην προσωπική ζωή του Πέτρου όσο είναι και 

στον κόσμο τριγύρω του. Στη Μανίλα, το 2001, ένα μποτιλιάρισμα στο δρόμο είναι πηγή 

φόβου καθώς τοπικές συμμορίες θα μπορούσαν, ανά πάσα στιγμή, να τους πιάσουν, να 

κλέψουν τ’ όχημά τους, ή απλά να τους δολοφονήσουν στη μέση του δρόμου. Ένα 

αυτόκλητο γράμμα από τη μυστηριώδη Κεργκουελέν θα μπορούσε να είναι μια παγίδα με 

οποιοδήποτε πλήθος από κίνητρα. Ακόμα και μια τρομοκρατική επίθεση χιλιάδες μίλια 

μακριά απειλεί την καρριέρα του, καθώς στελέχη επιχειρήσεων κάθονται σ’ ένα 

καταδικασμένο πρόγευμα εργασίας σ’ ένα εστιατόριο στον τελευταίο όροφο ενός 

ουρανοξύστη στο Μανχάτταν. 

Παρομοίως παρούσες είναι κι οι αναταραχές. Όταν η Κεργκουελέν έρχεται σ’ επαφή, 

δημιουργεί μιαν απειλή στην ερωτική ζωή του Πέτρου η οποία ακόμα διαμορφώνεται με 

τη μελλοντική γυναίκα του, τη Λέϊλα. Σε όλο το παρελθόν του, η ζωή του Πέτρου ήταν 

ταραγμένη. Η καρριέρα του είναι ένα μονοπάτι ανάμεσα σε κορφές και βυθίσματα, το 

οποίο κινείται σε αντίθεση με τον πρώτο γάμο του. Το παρόν του στο 2005 δεν είναι 

λιγότερο χαοτικό. Στις 5 Ιούλη αναχωρεί ίσως για να βρεί τη μυστηριώδη γυναίκα, την 

Κεργκουελέν, και στις 9 Ιούλη βρίσκεται στη φυλακή. Στο αναμεταξύ, όπως γνωρίζουμε 

μέσ’ απ’ το φακό της ιστορίας, μεσολαβεί μια πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση στο 

Λονδίνο στις 7 Ιούλη. Στο Λονδίνο, όπου διαμένει μαζί με τη Λέϊλα. 
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Οι αντιδράσεις του Πέτρου στα γεγονότα που διαδραματίζονται γύρω του, είναι 

ενδιαφέρουσα. Είναι ένας πολύπλοκος χαρακτήρας. Ο ανδρισμός κι η σεξουαλικότητά του 

είναι σημαντικές για εκείνον, και βγαίνουν στην επιφάνεια όταν η καρριέρα του έχει πάρει 

τον κάτω δρόμο. Η απιστία, που συχνά χρησιμοποιείται σαν επίδειξη ανδρισμού, δεν είναι 

μέρος του προγραμματισμού του. Είναι η πρώτη του γυναίκα που βρίσκει έναν άλλον 

εραστή, όταν ο Πέτρος είναι παντρεμένος με τη δουλειά του. Όταν ένα μήνυμα με 

δελεαστικά νοήματα φθάνει στα εισερχόμενα του Πέτρου, εκείνος αμέσως απευθύνεται 

στη σύντροφό του τη Λέϊλα. 

Η Λέϊλα βρίσκεται σε μια ενδιαφέρουσα θέση σ’ ολόκληρη την ιστορία, σαν η 

έμπιστη σύντροφος του Πέτρου. Είναι η ερωμένη του, κι αργότερα η γυναίκα του, και 

πρέπει να παραμείνει μια έμπιστη, αν κι οι περιστάσεις της προκαλούν ανασφάλεια. Μια 

ισχυρή δυναμική αναπτύσσεται ανάμεσα σ’ εκείνη, στον Πέτρο, στην Κεργκουελέν, η 

οποία γρήγορα αποκαλύπτεται πως είναι η κόρη του Πέτρου, και στην άγνωστη μητέρα. 

Αυτή η δυναμική επίσης εκτυλίσσεται και στις ενσαρκώσεις του Εκείνου, του Εγώ και 

του Υπερεγώ. Όταν οι πρώτες εντυπώσεις του Πέτρου είναι πως κάποια τον ακολουθεί με 

σεξουαλικές προθέσεις, ή με απειλές, λειτουργεί εντελώς μέσ’ τα πλαίσια του Εκείνου. 

Αυτό το κομμάτι της δυναμικής προκαλεί ένα ενδιαφέρον Οιδιπόδειο σύμπλεγμα. Ο 

Πέτρος ανησυχεί πως η κόρη του είναι μια απειλή για εκείνον, αν και δεν είναι φανερό 

ποιανού την προσοχή τραβάει μακριά απ’ την Κεργκουελέν. Υπαινίσσεται πιθανότητες 

εγκατάλειψης ή αμέλειας, τα οποία και τα δύο μπορούν να δημιουργήσουν εξαιρετικά 

πολύπλοκους χαρακτήρες. 

Η Λέϊλα λειτουργεί σαν το Εγώ του Πέτρου, συμβουλεύοντάς τον πως να χειριστεί 

τη μυστηριώδη άγνωστη που του στέλνει μηνύματα. Η ίδια είναι αυτή που επιβεβαιώνει 

τους ισχυρισμούς της Κεργκουελέν πως είναι η κόρη του. Είναι όμως η Κεργκουελέν η 

οποία θα έρθει και θα αντιπροσωπεύσει το Υπερεγώ όταν, το 2005, ενσαρκώνει τις 

ελπίδες και τους φόβους του, και τους συνειδητούς και τους υποσυνείδητους. Το 

Οιδιπόδειο σύμπλεγμα εξακολουθεί να υφίσταται και το 2005, καθώς η ανακάλυψη και η 

αποδοχή ή η απόρριψη της Κεργκουελέν μπορεί να προκαλέσει κι άλλες αναστατώσεις και 

ν’ απειλήσει τις ζωές του Πέτρου και της Λέϊλα. 

 

Η Αθώα, η Μητέρα κι η Άτακτη 

 

Αν κι υπάρχουν αρκετά αρχέτυπα που παρουσιάζονται στα Μοιραία Μάτια, θα ήθελα 

να εστιάσω στα αρχέτυπα δύο χαρακτήρων: της Λέϊλα και της Κεργκουελέν. Το αρχέτυπο 

της Λέϊλα γίνεται φανερό σχεδόν αμέσως: είναι η Μητέρα. Ο Νομικός την περιγράφει σαν 

στοργική. Είναι επίσης και βασανισμένη, μένοντας στο πλευρό του μέσ’ την αναταραχή 

και το βασανιστικό ταξίδι. Το αρχέτυπό της είναι επίσης ειρωνικό. Σαν αρχέτυπο της 

Μητέρας, είναι το μόνο πράγμα που δεν μπορεί να γίνει. 
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Η Κεργκουελέν ενσαρκώνει δυό αρχέτυπα. Κατά πρώτον, μέσα απ’ το φακό της 

υποψίας και της αβεβαιότητας, είναι η Άτακτη. Λειτουργεί έξω απ’ τα καθιερωμένα, 

κατασκοπεύοντας τον Πέτρο και πλησιάζοντάς τον στα κρυφά. Το αρχέτυπο που της 

προσάπτεται μέσ’ απ’ τις λαθραίες πράξεις της και τις υποψίες του Πέτρου και της Λέϊλα, 

υποσκάπτει τις προσπάθειες του Πέτρου να τη βρεί. Την αποκαλεί απατεώνα και σ’ 

απάντηση, δεν θέλει πια να έχει καμμία περαιτέρω σχέση μαζί του. Η Λέϊλα, στο ρόλο της 

Μητέρας, του παρέχει τη μόνη ελπίδα που ‘χει να τη βρεί όταν κάνει μια προσπάθεια να 

γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στον πατέρα και στην κόρη. 

Η Κεργκουελέν ενσαρκώνει επίσης και το αρχέτυπο της Αθώας, παίρνοντας τα πάντα 

πάνω της. Ισχυρίζεται πως το μόνο που θέλει είναι να συναντήσει τον Πέτρο, να γνωρίσει 

τον άντρα που ‘ταν ο πατέρας της. Με βάση τα λεγόμενά της, οι προθέσεις της είναι 

αγνές. Εξαγριώνεται μόνον όταν ο Πέτρος την προσβάλει, αλλά και τότε η πικρία της 

εκφράζεται μόνο με την επιθυμία της να μείνει μακριά του. Αργότερα, το 2005, είναι 

μέσω αυτής της ιδέας, που ο Πέτρος κι η Λέϊλα εξακολουθούν να πιστεύουν, που την 

κάνουν να διατηρεί αυτό τ’ αρχέτυπο. 

Στα Μοιραία Μάτια ο Νομικός διαπλέκει ένα ψυχολογικό ταξίδι. Παρομοιάζει το ταξίδι 

με την Οδύσσεια, και δεν θα διαφωνήσω με την ομοιότητα. Ο Νομικός πλαισιώνει μια 

ιστορία που μας πηγαίνει μπρος και πίσω σ’ ένα ταξίδι σε μέρη και χρονικές περιόδους. Τα 

δυστοπικά θέματα που αναδεικνύονται στην ιστορία, η τρομοκρατία κι οι αναταραχές, 

σχηματίζουν και το υπόβαθρο του ταξιδιού του κύριου χαρακτήρα του, καθώς επίσης 

επηρρεάζουν και κάθε πλευρά της ζωής των χαρακτήρων του. Τα Μοιραία Μάτια 

αναδεικνύουν τους φόβους που όλοι αντιμετωπίζουμε στους αβέβαιους καιρούς του 

πολέμου και της οικονομικής ανασφάλειας. Σαν ένα πραγματικό δυστοπικό έργο, τραβάει 

επίσης την προσοχή μας και στην ελπίδα και τις πιθανότητες που προέρχονται απ’ το 

πιθανό ξεπέρασμα του σκοταδιού. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ 

Επειδή υπάρχουν πολλοί χαρακτήρες σ’ αυτό το μυθιστόρημα, παρακάτω είναι ένας 

αλφαβητικός κατάλογος όλων των χαρακτήρων που εμφανίζονται περισσότερες από μία 

φορές σε αυτό το έργο, για τη διευκόλυνση των αναγνωστών: 

Όλοι οι χαρακτήρες, καθώς κι ολόκληρη η πλοκή αυτού του μυθιστορήματος, είναι 

αποκλειστικά μυθοπλαστικά και αποτέλεσμα της φαντασίας του συγγραφέα. Οποιαδήποτε 

τυχόν ομοιότητα με πραγματικά πρόσωπα ή καταστάσεις είναι εντελώς τυχαία και 

συμπτωματική. 

Αλέξης: Τωρινός σύζυγος της Σοφίας στην Αθήνα 

Αλίκη: Φίλη της Μαρίνας κι ερωμένη του Στέφανου στα φοιτητικά χρόνια τους  

Αλφρέντο: Ένας ντετέκτιβ στη Μανίλα 

Άννα: Η μεγαλύτερη κόρη του Στέφανου και της Μαρίνας 

Άννα Αργυρίου: Η μάνα του Στέφανου στην Αθήνα 

Αντώνης: Πρώην αναρχικός φίλος του Πέτρου απ’ τα φοιτητικά χρόνια του 

Απόστολος: Παλιός συμμαθητής και φίλος του Πέτρου 

Άρης: Συμφοιτητής του Πέτρου κι ανταγωνιστής για την καρδιά της Τίνας 

Άρτεμις: Συμφοιτήτρια του Πέτρου και φίλη της Τίνας 

Αχμέτ: Πρώην σύζυγος της Λέϊλα 

Βαγγέλης (καπτ): Διευθυντής στο γραφείο του Πειραιά της Αρναμάρ 

Γιασμίν: Το δεύτερο ψευδώνυμο της κόρης του Πέτρου 

Γιώργος: Συμμαθητής, συμφοιτητής και στενός φίλος του Πέτρου 

Δήμητρα: Ερωμένη του Γιώργου και φίλη της Ελένης στα φοιτητικά χρόνια τους 

Ειρήνη: Η νεότερη κόρη του Στέφανου και της Μαρίνας 

Ελένη: Ερωμένη του Πέτρου στα φοιτητικά χρόνια του 

Κεργκουελέν: Το πρώτο ψευδώνυμο της κόρης του Πέτρου 

Λάμπρος: Φίλος της Μαρίνας απ’ την Άρτα, που γνωρίστηκαν στη Σκύρο 

Λέϊλα αλ Χαμντάν: Ερωμένη και δεύτερη σύζυγος του Πέτρου, στο Λονδίνο 

Λουκάς Αρναμίτης: Ο εφοπλιστής ιδρυτής της Αρναμάρ 

Μάϊκ Τζένινγκς: Στέλεχος της Αρναμάρ στο Λονδίνο 

Μάνος: Σύζυγος της Τόνιας, αδερφής του Πέτρου 

Μαρίνα: Η τελευταία και σημαντικότερη ερωμένη του Πέτρου 

Μουαμάρ αλ Χαμντάν: Συνεταίρος του Πέτρου στη Λότζινετ, στο Λονδίνο 

Νικόλ: Πρώην σύζυγος του Πέτρου στο Λονδίνο 

Νίκος Βιράλης: Πρώην εραστής της Ελένης, στα μαθητικά χρόνια της 

Ντάνιελ Μπράουν: Ντετέκτιβ στη Νέα Υόρκη που ψάχνει για την Τίνα 

Ούλρικε: Γερμανίδα νοσοκόμα κι ερωμένη του Στέφανου 

Πάνος: Συμφοιτητής του Πέτρου κι ανταγωνιστής για την καρδιά της Τίνας 

Παντελής: Εραστής της Άρτεμις στα φοιτητικά χρόνια τους 
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Πάτρικ: Δικηγόρος της Αρναμάρ στη Νέα Υόρκη 

Παύλος Αργυρίου: Πατέρας του Στέφανου στην Αθήνα 

Πέτρος Ρωμανός: Ο βασικός χαρακτήρας του μυθιστορήματος 

Ραμόν: Ιδιοκτήτης του μπαρ Μαντρουγκάντα στη Μανίλα 

Ρίτσαρντ Τζέϊκομπς: Στέλεχος της Νοβιασόφτ και στενός φίλος του Πέτρου 

Ρόμπιν: Επιθεωρητής της αστυνομίας 

Ρότζερ: Στέλεχος της Νοβιασόφτ που επέβλεπε το έργο της Μανίλας 

Σοφία: Τρίτη ερωμένη του Πέτρου στα φοιτητικά χρόνια του 

Στέφανος Αργυρίου: Συμμαθητής και στενός φίλος του Πέτρου 

Σων: Στέλεχος της Νοβιασόφτ που επέβλεπε το έργο της Μανίλας 

Τζέϊμς Μπέργκ: Στέλεχος της Νοβιασόφτ για το έργο της Μανίλας 

Τζέρεμυ: Ένας δικηγόρος στο Λονδίνο όπου εργάζεται η Λέϊλα 

Τζοέλ: Ιδιοκτήτης της Ροσάριο στη Μανίλα 

Τζων Αρναμίτης: Ο νεαρός γιος του ιδιοκτήτη της Αρναμάρ, στο Λονδίνο 

Τίνα Παπαϊωάννου: Πρώτη ερωμένη του Πέτρου στα φοιτητικά χρόνια του 

Τόνια: Αδερφή του Πέτρου, στην Αθήνα 

Χαλίντ αλ Χαμντάν: Πατέρας της Λέϊλα, στο Λονδίνο 

Χουάν: Οδηγός και σωματοφύλακας του Πέτρου στη Μανίλα 

Χριστίνα: Η μητέρα του Πέτρου, στην Αθήνα. Επίσης τ’ όνομα της ανηψούλας του. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

*** Όλα είναι εντελώς φανταστικά *** 

Οποιαδήποτε ομοιότητα με ονόματα υπαρχόντων εταιριών είναι εντελώς 

συμπτωματική. 

Αρναμάρ Σίππινγ: Εργοδότης του Πέτρου 2002 – 2005 

Μπρίτις Λοτζίστικς: Δεύτερος εργοδότης του Πέτρου στο Λονδίνο 1995 – 1998 

Ντιστρίμπιουτεντ Αππλικέϊσονς: Εταιρία στη Νέα Υόρκη όπου εργαζόταν η Τίνα 

στα τέλη της δεκαετίας του 80 

Λότζινετ: Η εταιρία του Ίντερνετ που ίδρυσε ο Πέτρος το 1998 – 2000 

Νοβιασόφτ: Ο πρώτος εργοδότης του Πέτρου στο Λονδίνο απ’ το 1988 έως το 

1995, που κατόπιν τον προσέλαβε τον Ιούνιο του 2001 για το έργο στη Μανίλα 

Ροσάριο: Βοήθησε τον Πέτρο και την ομάδα του στη Μανίλα το 2001 – 2002 

 

 

 

 


