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Το βιβλίο του Σπύρου Καρυδάκη Thérion, σχήμα 14Χ20,5 και 583 σελίδες, εκδόθηκε 

στην Αθήνα από την Εμπειρία Εκδοτική το 2010. Κυκλοφόρησε από τον ίδιο εκδοτικό 

οίκο έως τον Απρίλη του 2017. Έκτοτε επαναθεωρήθηκε στο σύνολό του με διορθώσεις 

και αλλαγές παίρνοντας τη σημερινή ψηφιακή μορφή του, και κυκλοφορεί μόνο από 

την ιστοσελίδα του συγγραφέα του, www.analphabet.gr 

 

 

spyros.karydakis@gmail.com 

 

Προσωπική ιστοσελίδα του συγγραφέα: 

www.analphabet.gr 

http://analphabet.gr/ 

 

 

Οι φωτογραφίες του εξωφύλλου είναι του Σ. Καρυδάκη. 

 

Το analphabet δεν είναι όνομα εκδοτικού οίκου ή επιχείρησης, αλλά λογότυπο της 

ιστοσελίδας του συγγραφέα. 

 

Το σχέδιο του τοξότη στο λογότυπο της τελευταίας σελίδας είναι του ζωγράφου, χα-

ράκτη και σχεδιαστή αρχαιολογικών ευρημάτων Ανδρέα Κοντονή, 

www.andreaskontonis.com/home.html, 

με χρώμα του ζωγράφου Κωνσταντίνου Μακρόπουλου. 

 

Σχεδιασμός εξωφύλλου και βιβλίου — σελιδοποίηση: analphabet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© για το σχέδιο του τοξότη: Ανδρέας Κοντονής 

© για το βιβλίο: Σπύρος Καρυδάκης 

 

Η αναπαραγωγή και η πώληση σε εκτυπωμένη μορφή ή ηλεκτρονικά ή με οποιονδήποτε τρόπο 

μέρους ή ολόκληρου του έργου αυτού, επιτρέπεται μόνο μετά από έγγραφη άδεια του συγ-

γραφέα του, σύμφωνα με τον Ν. 2121/93 και τις κατά καιρούς τροποποιήσεις του. 
  

http://www.analphabet.gr/
http://analphabet.gr/
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Το βιβλίο αφιερώνεται 

στα παιδιά που άρπαξε το Θηρίο 

μα και στην παιδική ηλικία του Κ.Σ. 

για ό,τι πρόσφερε και ό,τι της άρπαξα 

ώστε να πλάσω την ψυχική οργάνωση 

του Γιώργου και του Άκι 
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[Εκείνος που διαπράττει την Grausamkeit (θηριωδία)] διαπράττει οτιδήποτε 

επιφέρει το θηριώδες, το πράττει έτσι ώστε να προξενήσει στους άλλους 

μεγάλο πόνο ή βασανισμό […]. Προκαλεί πόνο και βασανισμό για χάρη 

της θέλησης του πόνου και του βασανισμού, η οποία μπορεί να υψωθεί 

ως ηδονή διαβολική μέσω τρομερών βασανιστηρίων και μάλιστα με την 

πλήρη συνείδηση τούτης της κτηνωδίας: ότι το θύμα αισθάνεται τους 

υψηλότερους πόνους. (σ. 20) 

[…] μπορούμε να θεωρήσουμε ως αποδεδειγμένο ότι συχνά η σεξουαλική 

ενόρμηση εξαπολύει την ενόρμηση της Grausamkeit. Επίσης, ισχύει και 

το αντίστροφο. […] Για πολλά άτομα, ακραίες πράξεις της Grausamkeit 

διαμορφώνουν μια ισοδύναμη ικανοποίηση της σεξουαλικής ενόρμησης. 

Βεβαίως δεν είναι πια τούτο φυσιολογικό, κι όμως ο φυσιολογικός αν-

θρωπος σε κατάσταση σεξουαλικού ερεθισμού ευχαρίστως αποκλίνει 

στην παράδοσή του σε πράξεις της Grausamkeit. (σ. 22-23) 

Hans Rau, 

Die Grausamkeit, mit besonderer Bezugnahme auf sexuelle Fa-

ctoren, Hermann Barsdorf Verlag, Berlin 1902, 4η έκδοση 1921 

Χανς Ράου, 

Η θηριωδία, με ιδιαίτερη αναφορά επί σεξουαλικών τομέων, Εκ-

δόσεις Χέρμαν Μπάρσντορφ, Βερολίνο 1902, 4η έκδ. 1921 

 

 

Εγώ υποστηρίζω ότι εάν ο άνθρωπος ήταν ένα, ουδέποτε θα πονούσε. 

Ιπποκράτης, 5ος αι. π.Χ. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ 

 

 

Το βιβλίο αυτό αποτελεί προϊόν μυθοπλασίας. Τα πρόσωπα, τα γεγονότα και οι επι-

χειρήσεις που περιγράφονται, είναι εντελώς φανταστικά. 

— Τα βασικά στοιχεία για τις απαγωγές παιδιών και εφήβων με σκοπό τη δολο-

φονία τους και την προώθηση οργάνων και υλικού των σωμάτων τους στον χώρο των 

μεταμοσχεύσεων και της βιομηχανίας φαρμάκων και καλλυντικών, επίσης με σκοπό 

τους τελετουργικούς φόνους, την καταναγκαστική πορνεία ή τη σεξουαλική δουλεία, 

προέρχονται από έρευνες δημοσιευμένες στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, από 

πρακτικά συνεδρίων και μελέτες. Ο συγγραφέας, επίσης, συζήτησε με ανθρώπους που 

προέρχονται από σχετιζόμενους με τη θεματική του βιβλίου επαγγελματικούς και 

κοινωνικούς χώρους.  

— Το πλαίσιο για τις απόψεις ορισμένων ηρώων του βιβλίου περί της στάσης των 

αρχών διαφόρων κρατών απέναντι στα παραπάνω εγκλήματα, αντλείται επίσης από 

τις παραπάνω πηγές. Η στάση αυτή, κυρίως όσον αφορά την αντιμετώπιση της σύν-

δεσης του εμπορίου οργάνων και υλικού σωμάτων δολοφονημένων ανθρώπων με την 

επίσημη αγορά της ιατρικής, τη φαρμακοβιομηχανία και γενικά τη νόμιμη οικονομία, 

υποδεικνύεται στις σχετικές έρευνες πάντοτε ως συνενοχική.  
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Εισαγωγή 
 

Τον Φάκελο Thérion μου παρέδωσε σε CD ένα από τα εμπλεκόμενα πρόσω-

πα, μετά την τραγική έκβαση των γεγονότων. Η υπόθεση πλέκεται γύρω από 

την εμμονή ενός φοιτητή Νομικής ότι η αγάπη, η θεωρούμενη ως βασι-

κότερη αγαθοποιός σταθερά της ανθρώπινης κατάστασης, είναι στην πραγ-

ματικότητα η κύρια ρίζα κάθε αποτρόπαιης ετερότητας, η πηγή του κακού 

στην ανθρώπινη ψυχή. Πράγμα που σημαίνει, κατά τις απόψεις του νεαρού, 

ότι είναι ηθικότερο για κάποιον να αφήνεται να αγαπηθεί παρά να αγαπά, 

όπως είναι και ορθότερο να υφίσταται το κακό από να το πράττει. 

Επίσης, όμως, η αφήγηση μαρτυρεί για τις αδόκητες εμπειρίες κάποιων 

νέων ανθρώπων, που ενεπλάκησαν σε ένα εγκληματικό κύκλωμα το οποίο 

έχει ως αντικείμενα: 

α) Κυρίως τη δολοφονία παιδιών και εφήβων με σκοπό την εμπορία ορ-

γάνων και υλικού των σωμάτων τους για παράνομες μεταμοσχεύσεις (organ 

trafficking) και για χρήση στον χώρο της βιομηχανίας φαρμάκων και καλ-

λυντικών· 

β) παρεμπιπτόντως, την απαγωγή και εμπορία παιδιών και εφήβων με σκο-

πό την καταναγκαστική πορνεία και τη σεξουαλική δουλεία ή τους τελε-

τουργικούς φόνους. 

 

Για να διευκολυνθεί ο αναγνώστης στην κατανόηση της δομής του Φακέλου 

Thérion, σημειώνουμε τα εξής: 

 

Α΄: Βασικό Κείμενο είναι το κύριο κειμενικό σώμα της αφήγησης κι έχει 

γραφτεί από τον Βασικό Συγγραφέα, η ταυτότητα του οποίου δηλώνεται κα-

τά την εξέλιξη της ιστορίας. 

Β΄: Συνεντεύξεις είναι τα εμβόλιμα στο σώμα του Βασικού Κειμένου μι-

κροκείμενα, που παραθέτουμε με πλάγια στοιχεία. Γραμμένα αποκλειστικά σε 

πρώτο πρόσωπο, τα κείμενα τούτα είναι αποσπάσματα αυτοβιογραφικών “συ-

νεντεύξεων” που πήρε ο Βασικός Συγγραφέας από τους πρωταγωνιστές ε-

πικοινωνώντας στο Διαδίκτυο μαζί τους ο ίδιος ή μέσω εμπίστων τους. Οι Συ-

νενετεύξεις παραθέτονται με την πρόταξη του ονόματος του συγγραφέα τους. 

Γ΄: Παρεμβολές είναι λέξεις, φράσεις, περίοδοι ή και σελίδες που πα-

ρεμβάλλουν οι ίδιοι οι ήρωες στο κείμενο του Βασικού Συγγραφέα, αφού το 

διαβάσουν τμηματικά κατά τη διάρκεια της συγγραφής του, εμπλουτίζοντάς 

το έτσι με παρατηρήσεις και υπογραμμίσεις σύμφωνα με τις δικές τους από-

ψεις, χωρίς να αποκαλύπτεται σχεδόν ποτέ η ταυτότητα του κάθε φορά πα-

ρεμβαίνοντος. Στον Φάκελο Thérion, οι Παρεμβολές παρουσιάζονται με μικρά 

στοιχεία, των 8 στιγμών. 
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Ως επιμελήτρια του έργου υποχρεούμαι να δηλώσω εξ αρχής, ότι κάποιες ε-

πιβαρημένες από αξιοκατάκριτη ηθική απροσδιοριστία Συνεντεύξεις και Πα-

ρεμβολές οι οποίες ανατρέπουν τον διαδηλούμενο ως κεντρικό, ιδεολογικό 

άξονα του βιβλίου, επίσης ορισμένα πραγματολογικά στοιχεία που παρέχει 

η αφήγηση περί της τύχης των ηρώων και της ίδιας της φύσης του Φα-

κέλου, μας δίνουν το δικαίωμα να διατυπώσουμε αμφιβολίες περί της αξιο-

πιστίας του Βασικού Συγγραφέα. Όμως αν οι υποψίες αυτές επιβεβαιωθούν 

—το γράφω εν πάση συνειδήσει της όποιας νομικής, ηθικής ή άλλης συνε-

παγωγής— θεωρώ ότι νομιμοποιούμαστε να εκφέρουμε την τρομερή υπόνοια 

ότι ο αληθινός υπεύθυνος των θεωρητικών θέσεων του Φακέλου καθυπαγό-

ρευσε στον Βασικό Συγγραφέα όχι μόνο κάποιες από τις υποφώσκουσες ιδε-

ολογικές συνιστώσες της ιστορίας, μα και χάλκευσε μιαν πλήρη αναστροφή 

της πραγματικής έκβασής της. 

Αν τούτα αληθεύουν, τότε οι φερόμενοι από την αφήγηση ως ηττημένοι 

δεν είναι ηττημένοι ή νεκροί, και οι φερόμενοι ως νικητές πιθανότατα δεν 

είναι ζωντανοί κι ούτε νικητές. Οπότε, ο Φάκελος Thérion δεν είναι τίποτ’ 

άλλο εκτός από μια κ α λ ο σ χ ε δ ι α σ μ έ ν η  π ρ ο β ο κ ά τ σ ι α. 

 

Η υπόθεση αυτή υποστηρίζεται επίσης από το γεγονός ότι, μετά από ενδελε-

χή, ντετεκτιβική θα μπορούσα να πω, έρευνά μου στην Ελλάδα, στη Γερ-

μανία και στην Ολλανδία με χρηματοδότηση του εκδότη, προκύπτει πως: 

α) Μόνο κάποιοι από τους δευτερεύοντες ήρωες του Φακέλου Thérion 

είναι δυνατόν να εντοπιστούν, εκτός από τον αρνούμενο να παράσχει οποια-

δήποτε πληροφορία παραδότη του CD. Τούτοι δηλώνουν παντελή άγνοια για 

πολλά από τα γεγονότα της αφήγησης και αμηχανία για την τωρινή διαμονή 

ή τύχη όσων σχετιζόμενων προσώπων γνώριζαν. Ορισμένοι επικαλούνται 

το απόρρητο που τους επιβάλλουν τα επαγγέλματά τους. 

β) Οι συγγενείς των λοιπών εμπλεκόμενων διατυπώνουν διάφορες αλη-

θοφανείς εκδοχές περί θανάτου των δικών τους, περί μόνιμης απουσίας τους 

στο εξωτερικό κ.λπ. 

γ) Η επίμαχη κλινική είναι μια αξιοπρεπής επιχείρηση που ανήκει νόμιμα 

στην πρώην σύζυγο του αναφερόμενου εδώ «καθηγητή», γνωστό πρόσωπο 

της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της χώρας χαίρον γενικού σεβασμού 

για το φιλανθρωπικό της έργο. Σύμφωνα με την ίδια και σχετικά έγγραφα 

που είχα την ευκαιρία να δω, η κυρία έχει πάρει πρόσφατα διαζύγιο από τον 

σύζυγό της, ο οποίος ζει μόνιμα στο εξωτερικό, σε χώρα που ούτε η ίδια 

γνωρίζει ούτε εγώ κατόρθωσα να ταυτοποιήσω. 

δ) Ύστερα από ταξίδι μου στο Βερολίνο, μου γνωστοποιήθηκε ότι η ανα-

φερόμενη στο βιβλίο ολλανδική εταιρεία επεξεργασίας και εμπορίας πολύτι-

μων λίθων λειτουργεί κάτω από την ευθύνη —νεωστί διορισμένου και απρό-

σιτου— διευθύνοντος συμβούλου και το καθεστώς ιδιοκτησίας της είναι με- 

τοχικό. Οι υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων της εταιρείας με διαβεβαίωσαν ότι 

η «κα Αριστίντ», εκ των φερόμενων ως πρωταγωνιστών του Φακέλου, έχει 
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αποσυρθεί πρόσφατα από την ιδιοκτησία και την προεδρία της εταιρείας, 

τουλάχιστον σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα, και ότι οι ίδιοι δεν γνωρί-

ζουν τίποτα για την τωρινή διαμονή της. 

Συνεργασία μου με τις ελληνικές και τις γερμανικές αρχές για την υπό-

θεση, για τα πρόσωπα που εμπλέκονται σε αυτή, καθώς και για τα ζητήματα 

σημαίνουσας παραβατικότητας που εγείρει ο Φάκελος Thérion, δεν απέδω-

σε τίποτε που θα μπορούσε να ανακοινωθεί δημόσια. 

 

Κατενίκησα δύσκολα τον πειρασμό να προσθέσω στον ήδη ογκώδη Φάκελο 

Thérion και τα δικά μου σχόλια, που εξεπόνησα κατά τη διάρκεια των ερευ-

νών μου. Ειρήσθω τούτα μόνον: Η λέξη thérion κατάγεται από την ελληνική 

λέξη θηρίον και χρησιμοποιήθηκε σε ορισμένες ευρωπαϊκές γλώσσες για να 

αποδώσει κάποιες από τις αναφορές της Αποκάλυψης του Ιωάννου στον Διά-

βολο: Δύο προφήτες, ο συγγραφέας της Αποκάλυψης και ο συνεργάτης του, 

θα προφητέψουν για 1.260 μέρες ντυμένοι με σάκκους, και όσον καιρό 

προφητεύουν, «αν κανείς θελήσει να τους βλάψει, φωτιά θα ξεπετάγεται από 

το στόμα τους και θα κατατρώγει τους εχθρούς τους». Κι όταν περάσουν οι 

ταγμένες μέρες της προφητείας τους, «τὸ θηρίον τὸ ἀναβαῖνον ἐκ τῆς ἀ-

βύσσου ποιήσει μετ’ αὐτῶν πόλεμον καὶ νικήσει καὶ ἀποκτενεῖ αὐτούς», 

«το θηρίο που αναδύεται από την άβυσσο θα κάνει με κείνους πόλεμο και 

θα τους νικήσει και θα τους σκοτώσει» (Αποκάλυψις 11, 2, 4 κ.ε.). 
Ας υπενθυμιστεί, όμως, πως η λέξη θηρίο στα νέα Ελληνικά σημαίνει «ά-

γριο σαρκοβόρο ζώο» και, μεταφορικά, «θηριώδης άνθρωπος»· μα επίσης 

«άνθρωπος με προσωπικότητα ή δυνάμεις απολύτως θετικές πλην εκτός των 

συνήθων πλαισίων»· έναν ήρωα, τον λέμε «θηρίο». Αλλά στα αρχαία Ελλη-

νικά θηρίον ήταν κάθε «μη εξημερωμένο ζώο», λιοντάρι ή ελαφάκι. Δηλαδή, το 

Θηρίο μπορεί να είναι ο κυνηγός μπορεί όμως να είναι κι ο κυνηγημένος, το 
σαρκοβόρο κτήνος αλλά και το πιο ακίνδυνο πλασματάκι του δάσους. 

Κατόπιν αυτών των διασαφήσεων διαφαίνεται ο τρόπος μέσω του οποίου 

η αφήγηση ε ν δ έ χ ε τ α ι  να υποδεικνύει ύπουλα ότι το μέγιστο Θηρίο, 

που αναδύεται από την άβυσσο της ανθρώπινης ετερότητας, μπορεί να είναι 

ο θύτης, ο απόλυτος εγκληματίας, μπορεί όμως και να είναι το θύμα του: ο 

αγνότερος, αθωότερος και δικαιότερος ήρωας, ο οποίος «θα κάνει» ένα-

ντίον των αδίκων «πόλεμο». Ο πόλεμός του, όμως, είναι εντέλει δίκαιος ή 

άδικος; Η διαπλοκή της αλληλοπεριχώρησης καλού και κακού, όπως επίσης 

θυτών και θυμάτων, καθιστά αναγκαία την περαιτέρω επιτέλεση από τον 

αναγνώστη ακόμα λεπτότερων εννοιολογικών και ηθικών διακρίσεων. 

 
Το πρωτότυπο εκδίδεται δίχως περικοπές ή γλωσσικές επεμβάσεις. Διορ-

θώθηκαν όμως η στίξη και οι ανορθογραφίες. 
 

Η επιμελήτρια 

δρ Τιτίκα Αρναούτη 
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Βιβλίο πρώτο 

 

Αποστολή 
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1. Η μέρα που ο Λεωνίδας γνώρισε τον Γιώργο 

 

«Η καταγωγή σας;» ρώτησε ο Λεωνίδας, επίκουρος καθηγητής της Νομικής, 

τον συνεσταλμένο πρωτοετή. 

«Είμαι χωρικός». Είχε μια αηδιαστική απλότητα, που ο Λεωνίδας θα την ονόμαζε αθω-

ότητα αν δεν μάντευε από κάτω της την ετοιμότητα του νέου να υπάρξει ακέραιος ανάμεσα σε 

κομματιασμένους ανθρώπους — αυτό, για τον έμπειρο νομικό, ήταν ήδη η έσχατη διαφθορά. 

«Η χωριατιά δεν αποτελεί καταγωγή, μα γεωγραφική, κοινωνιολογική 

και ενίοτε ηθικομορφωτική επισήμανση. Να μιλάμε στον ενικό;» 

«Η φύση ή το άστυ σαν γεωγραφία της ψυχής είναι η μόνη καταγωγή 

των ανθρώπων. Θα προτιμούσα να μιλάμε στον πληθυντικό». 

«Α. Με βλέπετε σαν ένα είδος αντιπάλου;» 

«Είμαι έτοιμος πάντα να πω “ναι” σε όλους τους ανθρώπους που θα μου 

πουν “έλα”. Ακόμα και στους κακούς. Μα αυτό δεν έχει να κάνει με τους 

καλούς τρόπους». 

«Αισθάνεστε ότι έχετε κάτι σημαντικό μέσα σας, που κινδυνεύει και που 

αξίζει να διασωθεί μέσω αυτών των καλών σας τρόπων;» 

Ο Γιώργος χαμήλωσε τα μάτια. «Είναι που σας φοβούμαι», είπε. «Δεν 

ξέρω γιατί». 

Ο καθηγητής καταχάρηκε μ’ έναν τρόπο μοχθηρό. Θέλησε να τον δοκιμάσει. 

«Ο φόβος διδάσκει», είπε. «Και, άλλωστε, η μορφή σας δεν δείχνει ότι είναι 

δυνατόν να γνωρίζετε το καλό και το κακό». Η φωνή του, φωνή δασκάλου 

και λοχαγού, δεν άφησε να φανεί ούτε ο ελάχιστος τόνος ειρωνείας κι αυτό 

ήταν χειρότερο. 

Ο νεαρός μισάνοιξε από κατάπληξη τα χείλη του, βυσσινοκόκκινα όπως πρώτη 

ερωτική επιθυμία παιδιού και εύγραμμα σαν αριθμός. Κόμπιασε. «Γνωρίζω τι είναι το 

καλό», δήλωσε τέλος με απόλυτη βεβαιότητα. «Είναι το να αφήνεσαι με 

εμπιστοσύνη να σε αγαπούν». 

Ο Λεωνίδας ένιωσε το πρόσωπό του να συσπάται σαν από ξαφνικό κρύο. 

«Α, ναι;» είπε. «Όχι, λοιπόν, το να αγαπάς; Δεν είναι ηθικότερο να δίνεις 

αγάπη από να παίρνεις; Δεν είναι εγωιστής, νεκρό ξύλο, αυτός που ζητά να 

τον αγαπούν κι όχι ν’ αγαπά;» 

«Όχι!» είπε σταθερά και καθαρά ο νέος. «Εγωιστής, θηρίο, είναι εκείνος 

που αγαπά, γιατί κάθε αγάπη μεταβάλλει τον αγαπώμενο σε αντικείμενο 

και τροφή της. Η αγάπη είναι η πιο τερατώδης αλαζονεία. Το καμουφλάζ 

της λύσσας των ανθρώπων για ισχύ κι εξουσία πάνω στους άλλους. Η αγα-

θή μάσκα του θανάτου. Αυτός που αφήνεται να αγαπηθεί, αυτός είναι ο 

αθώος: το μικρό κατσικάκι και το παιδί. Είναι ηθικότερο να αφήνεσαι να 

αρπαχτείς από να θες να αρπάξεις. Να προσφέρεσαι στην επιθυμία του 

άλλου από να επιθυμείς». 
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Ο Λεωνίδας άκουσε με απορία μα και κρυφή ευχαρίστηση τη φωνή του γεμάτη μίσος, 

όταν είπε: «Ασύνετα λόγια ενός επηρμένου παλιόπαιδου! Θα δεχόσασταν 

λοιπόν να αγαπηθείτε από ένα θηρίο, θα παραδιδόσασταν ψυχή τε και σώ-

ματι σε κάποιο εγκληματικό άτομο που θα ροφούσε κάθε ικμάδα ζωής και 

αγνότητας από μέσα σας, που θα σας κατέστρεφε μεταβάλλοντάς σας σε 

ζόμπι;» 

Ο φοιτητάκος τον κοίταξε σοβαρά με τα ολοκάθαρα, κατάμαυρα μάτια του. «Ναι», 

είπε απλά. «Αν ήξερα πως μ’ αγαπά βαθιά κι απόλυτα, θα παραδινόμουν 

ακόμα και σε κάποιον που θα με βασάνιζε και θα με σκότωνε από αγάπη. 

Ναι, θα συγκατένευα στο να με καταστρέψει κάποιος που θα μ’ αγαπούσε 

πολύ. Είναι σωστότερο να κατασπαράζεσαι από να κατασπαράζεις». 

Η μέρα που πρωτοπρόσεξε τον Γιώργο, ήταν η πρώτη των παραδόσεων. 

Του Λεωνίδα του άρεσαν τα αγόρια. 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ: Ξεχώρισα, κατ’ αρχήν, τον πρωτοετή για τη μορφή του. Η 

ομορφιά των αγοριών είναι η μαγική μου πληγή, η οποία με εξαναγκάζει 

να εφευρίσκω τρόπους και ελιξήρια παραμυθίας. Χρειάζομαι τούτο τον 

καταναγκασμό. Ποθώ τις μυστικές απορροές της σάρκας και του πνεύ-

ματος, τις πρώτες όλο βλαστούς κι άνθη με τον ανοιχτό προς τους άλ-

λους κόσμο τους των χυμών, τις δεύτερες με την τελεολογία του σκοπού 

και της ανάγκης. 

 

Βέβαια, τούτος ο νεαρός φοιτητόκοσμος των ανοιχτών ματιών, των βλεφάρων, στη-

θους και νεύσεων του γόνατος, χεριών που κολυμπούν προς το μέλλον και εύρυθμων γλουτών, 

ήξερε πως ήδη ανοιγόταν διψασμένα προς την κενότητα, την κτηνωδία και 

την έλλειψη χαράς των ενηλίκων. Όσοι αντιστέκονταν, τους έβλεπε γρή-

γορα να δυστυχούν δίχως να μπορεί να τους βοηθήσει. Για τους υπόλοι-

πους, τη μεγάλη μάζα, ούτε λόγος: γινόντουσαν γρήγορα καλοί δικηγόροι. 

Ο Γιώργος φαινόταν —ήταν: ο Λεωνίδας το ’ξερε ήδη από την πρώτη ματιά— αλλιώς 

ρυθμισμένος. 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ: Σίγουρα ήταν και κάποια στοιχεία της μορφής του, ας πούμε τα 

φαρδιά τοξωτά φρύδια με τις λιγάκι ανασηκωμένες έξω άκρες, που του προσέδιδαν μια 

αλλόκοτη φύση αντίστροφη της λεπτότητας της παμπάλαιας ράτσας και του πνεύματός του, 

μολυβιά αρπακτικού ζώου ή και τρέλας. Αλλά δεν ήταν κυρίως αυτό όταν πρω-

τομίλησα μαζί του. “Ψυχή διακεκριμένη”, ομολόγησα στον εαυτό μου, τη 

μέρα που κάλεσα τον Γιώργο πρώτη φορά στο γραφείο μου. 

 

Το να καλεί έναν-έναν τους φοιτητές και να μιλά μαζί τους αντιδεοντο-

λογικά, ήταν μια μέθοδος απόλαυσης της νιότης και των ψυχών που είχε 

μάθει από τον καθηγητή του. Ο γέρο-κυνικός, ο καθηγητής Φ., του είχε πει: 

«Αγαπητό μου παιδί, εδώ μορφοποιούμε τους μελλοντικούς καρχαρίες 

του κράτους και της εξουσίας, οξύνουμε τα δόντια τους. Το γεγονός ότι 
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εσύ, δυστυχώς για μένα τον δάσκαλό σου, δεν θα παραδεχτείς ποτέ τούτην 

τη μοναδική χρησιμότητά μας, δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς και να χαίρεσαι 

τη δουλειά σου. Λοιπόν, να τους ψάχνεις έναν-έναν ως τα κατάβαθα, να 

ρουφάς τη νιότη και την γοργά καταστρεφόμενη εφηβική τους αθωότητα». 

Είχε κοιτάξει τον Λεωνίδα όχι δίχως υποκρισία, δηλαδή κάπως λυπημένα. 

»Εσύ είσαι ερίφιο, δυστυχία μου! Κι όμως, δεν πρέπει να έσφαλα που σε 

διάλεξα για να γίνεις ο αγαπημένος μου μαθητής. Η εριφιότητά σου θα 

αποδειχτεί κάποτε ότι είναι το καμουφλάζ του λύκου. Καμουφλάζ τόσο τέ-

λειο, ώστε ούτε εγώ δεν διακρίνω τα σκυλόδοντα. Τέλος πάντων, σου δίνω 

ένα επιχείρημα για να μπορέσεις να δεις αυτά τα παιδιά σαν τροφή: Όσα 

δεν είναι ήδη ό,τι σιχαίνεσαι, θα γίνουν σύντομα οι χειρότεροι. Μίσησέ τους 

από τώρα, λοιπόν! Η δουλειά μας είναι να τους κάνουμε όσο γίνεται πιο 

τέλεια κτήνη και η αμοιβή μας είναι να καταβροχθίζουμε απ’ αυτούς ό,τι 

κομμάτι διαλέγει η καλαισθησία και η βουλιμία μας». 

Ο Λεωνίδας θαύμαζε και φοβόταν τον γέρο-δάσκαλο, άστρο της Πολιτεί-

ας και της δημοσιότητας, που διέτρεφε με τον υψηλό νομικό του λόγο πολι-

τικούς και μεγιστάνες. Ήξερε πως ο καθηγητής φύλαγε για τον αιρετικό, 

αγαπημένο μαθητή του ένα κομμάτι απλότητας και καθαρότητας της καρδιάς, 

που υπέμνησκε στον ίδιο τη μακρινή του νιότη. Έτσι, όταν απόλαυσε αρκε-

τά την ειδή του φοιτητή στα αμφιθέατρα, τριγυρισμένον διαρκώς από τις θαυμά-

στριες και τους θαυμαστές του, τον κάλεσε στο γραφείο του. Τώρα μιλούσε μαζί 

του και εκνευριζόταν. 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ: “Θα συγκατένευα ευχαρίστως στο να με καταστρέψει κάποιος 

που θα με αγαπούσε πολύ”. Και ποιος τα έλεγε αυτά, παρακαλώ; Ένα 

παλιόπαιδο που λόγω εμφάνισης θα ήταν ευκολότατο να αγαπηθεί από 

τους πάντες. Άρα, που θα το είχαν ήδη καταστρέψει χίλιες φορές! Κι όμως, 

δεν φαινόταν καθόλου κατεστραμμένο. 

 

Έτριξε τα δόντια του. Του ήρθε να ξαποστείλει τον φοιτητή, αλλά γρήγορα 

αυτοκυριαρχήθηκε και λυπήθηκε λιγάκι γι’ αυτό: ένιωθε μια ηδονή της φλέβας, υπόσαρκη, 

καθώς συνειδητοποιούσε ότι χάνει την ψυχραιμία του μ’ αυτό τον κωλοχωριάτη. Είπε: 

«Πιστεύτε ότι αυτός που αγαπά είναι ένας καταβροχθιστής ψυχών, κι 

όμως τονίζετε πως η αγνότητα πρέπει να παραδίδεται στις ορέξεις του. Δεν 

βλέπετε μια λογική ανακολουθία εδώ; Πρέπει κανείς να ενδίδει στο κακό; 

Έχετε επηρεαστεί από την περίφημη ρήση του Ιησού, σύμφωνα με το κατά 

Ματθαίον Ευαγγέλιον: «Εγώ όμως σας λέω να μην αντιπολεμάτε τον κακό»; 

Ή μήπως έχετε στον νου σας κάποια ιδιότυπη ερμηνεία του πλατωνισμού;» 

«Είμαι άθεος. Και δεν πολυκαταλαβαίνω όσα έχω διαβάσει από τον Πλά-

τωνα», είπε με στεναχώρια το αγόρι. «Όμως, μιας και μάθατε για το βασα-

νιστήριό μου, πέστε μου εσείς που ξέρετε καλύτερα: εγώ, που ε ί μ α ι έτσι, 

τι να κάνω;» 
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Ο νέος επίκουρος έμεινε άναυδος, όχι τόσο από την ειλικρίνεια του παιδιού μα από την 

εγκαρτέρηση που ανέδιδε η φωνή του, μια εγκαρτέρηση η οποία, όπως υποψιαζόταν, δεν 

ήταν παρά ελπίδα. Έγλειψε με έγνοια τα χείλη του. 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ: “Να μου δοθείς”, ήθελα να του πω, “να γδυθείς τώρα αμέ-

σως και να ξαπλώσεις μπρούμυτα στη μοκέτα!” Θα ήταν μια τίμια αλήθεια. 

Νομίζω, θα υπάκουε δίχως λέξη. Δυστυχώς δεν του το είπα και φτάσαμε 

εκεί που φτάσαμε. 

 

«Να γίνετε περισσότερο φιλαλήθης», είπε τέλος. Είδε το αιφνίδιο πίκραμα στα 

μάτια του νέου και ευχαριστήθηκε πολύ. Συνέχισε κουρασμένα: «Αυτή θα είναι η 

ποινή σας για την αλαζονεία σας να θέλετε να αγαπιέστε κι όχι να αγαπάτε, 

πράγμα που έρχεται σε αντίθεση με τα ίδια τα θεμέλια του ορθού Λόγου, με 

οτιδήποτε σημαίνει πολιτισμός αλλά και με οτιδήποτε σημαίνει άνθρωπος. 

Διότι η αγάπη δεν είναι συναίσθημα, μα βιολογική σκοπιμότητα και πολιτι-

σμικό πρότερον. Όσο για το τι να κάνετε, αυτό είναι πολύ απλό και θα σας 

το μάθουν εντελέστερα τα κορίτσια παρ’ ό,τι εγώ. Τα οποία, όπως έχω 

προσέξει, τρέχουν συνεχώς πίσω σας. Γιατί όλα όσα μου είπατε, είναι ψέ-

ματα. Πηγαίνετε». 

Ο νεαρός σηκώθηκε απότομα. Στην πόρτα, στράφηκε. «Δεν λέω ποτέ 

ψέματα. Ποτέ. Και δεν έχω πάει ποτέ παρά μόνο με πόρνες· γιατί δεν με 

έχει αγαπήσει ποτέ κανείς», είπε χωρίς δραματικότητα και βγήκε. 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ: Όταν η πόρτα έκλεισε, έσκυψα και χτύπησα το μέτωπό μου 

με δύναμη στο γραφείο. Πόνεσα αρκούντως. Για πρώτη φορά στη τρια-

ντάχρονη ζωή μου, αν εξαιρέσουμε την ολιγοσώματη λατρεία μου για 

την Ελένη, ήμουν ερωτευμένος. 

 

 

2. Ο Γιώργος πάει περίπατο 
 
Ο Γιώργος πάει περίπατο στην Πάρνηθα. Άφησε τη μηχανή του, μότο-κρος, 

κοντά στις αντένες της κορυφής, που δείχνουν από τον ουρανό στα χθόνια 

— βλέπει συχνά τα πράγματα ανεστραμμένα. Τώρα ανεβοκατεβαίνει στις 

πλαγιές, πατάει το κοκκινόχωμα, τα βρύα, τα επίσημα χορτάρια, μυρμή-

γκια και πνεύματα του βουνού. Η ευτυχία είναι ένα πλούσιο χώμα που μέσα 

του φυτρώνεις. Τον αγαπούν. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή του. Αυτό. “Με 

αγαπάει πολύ”, συλλογίστηκε. “Θα με διδάξει πολλά και δύσκολα πράμα-

τα. Αυτό είναι μεγάλη αγάπη. Πρέπει να το κάνει, δεν γίνεται αλλιώς!” Έτσι 

ήταν πάντα ο λόγος του με τον εαυτό του, παιδικός και υψηλός. 
Κάθεται σ’ έναν βράχο. Από τη χαράδρα φαίνεται η πόλη σε μαγνάδι 

γκριζορόδινο του δηλητηρίου. Ο Γιώργος είναι παιδί μεγαλωμένο ανάμεσα 

σε δέντρα. Ο φυτικός κόσμος είναι η βιολογία της ψυχής του. Τρομάζει. 
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“Είναι γκέι. Εμένα μου αρέσουν τα κορίτσια. Τα στήθια τους, η μυρωδιά 

τους. Εννοώ, αυτή η υποθαλάσσια μυρουδιά του αιδοίου, που καταβάθος 

δεν αρέσει στους πιο πολλούς αρσενικούς, που τους φοβίζει”. 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Θυμάμαι μια μέρα στο τρόλεϊ. Μια νεαρή γυναίκα. Μάλλον γύ-

ριζε από σκληρή δουλειά. Δεν ήταν καθαρή και είχε σίγουρα βαρβάτη 

περίοδο. Η οσμή την τύλιγε κι έδιωχνε μακριά σερνικούς και θηλυκιές. 

Στεκόμουν δίπλα της δίχως όραση, δίχως ακοή, με το πέος μου πέτρινο. 

 

 

3. Αγάπη είναι ν’ αφήνεσαι ν’ αγαπηθείς 
 

«Σε καταλάβαινα πάντα», λέει η Ελένη. «Πράγμα που δεν είναι αυτονόητο, 

αφού ο υπερπολιτισμός σου συχνά συνδυάζεται με στοιχεία ενός αλλόκοτου 

πρωτογονισμού: σκέψεις σκιώδεις, πράξεις που θα τις περίμενε κανείς από 

μάγο πρωτόγονης φυλής. Τώρα όμως, για πρώτη φορά, δεν σε καταλαβαί-

νω. Δεν βλέπω τι ακριβώς θέλεις από τον μικρό». Προχωράει το πανεπι-

στημιακό έτος και η Ελένη συνεχίζει να ακούει καθημερινά τις ανταπο-

κρίσεις από το μέτωπο. Ζηλεύει, φυσικά. Σήμερα έχει πια απαυδήσει. 

»Νομίζω πως κάνεις μεγάλο λάθος. Λεωνίδα! άκου με λίγο, μην κρύβε-

σαι στην κουζίνα!» 

«Δεν κρύβομαι στην κουζίνα, φτιάχνω μηλόπιττα». 

Από πολλά χρόνια ο καθένας τους έχει κάνει ζωή του τη ζωή του άλλου. 

Τα στιλπνά κάστανα ωριμάζουν μες στις αγκαθωτές χούφτες της φλούδας τους. Η Ελένη 

λέει: «Σκέφτηκες ποτέ ότι δεν είναι ηθικό να γίνεται η ζωή σου ζωή του 

άλλου;» 

Μπαίνει ο Λεωνίδας με ένα κατσαρολάκι πορτοκαλόχρωμη ζύμη στην α-

γκαλιά. Κάθεται στην πολυθρόνα απέναντι από την Ελένη. Μέσα σ’ ένα δάσος 

φυτρώνουν υψηλά άνθη. Είναι όλα κίτρινα. 
«Σκέφτηκες ποτέ πως δεν είναι σωστό να γίνεται ζωή σου η ζωή του 

άλλου;» τη ρωτά ντροπαλά. 

«Ε γ ώ σου έκανα αυτή την ερώτηση, πρίγκιπά μου». 

«Α, ναι; Ξέρεις, πολλές φορές δεν νιώθω αν μια σκέψη είναι δικιά σου ή 

δικιά μου· αν μιλάς εσύ ή μιλάω εγώ». 

«Επειδή έχουμε μιλήσει μεταξύ μας πολύ, γι’ αυτό δεν χρειάστηκε ως 

τώρα να τα πούμε όλα. Μου λες καθημερινά για τον μικρό, κάθε μέρα, κά-

θε νύχτα. Τώρα σκέφτομαι για πρώτη φορά ότι ίσως δεν μου έχεις πει τα 

σημαντικότερα». Στο βουνό, οι ρίζες των δέντρων αυξαίνουν διαρκώς, ψάχνοντας πολύ βαθιά 

μες στο χώμα, μέσα στα σκοτεινά πετρώματα. 
«Όμως εγώ σου μιλάω κάθε μέρα γι’ αυτόν, κάθε νύχτα», διαμαρτύρεται 

ο Λεωνίδας. 
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«Μην επαναλαμβάνεις, γαμώ το, ό,τι σου λέω! Μου μιλούσες, ναι, μα 

φαίνεται πως χρειάζεται καιρός για να σχηματιστεί μέσα σε μια γυναίκα το 

έμβρυο της πραγματικότητας». 

«Λοιπόν: Πιστεύω πως είναι ηθικό και χρήσιμο να γίνεται η ζωή του ενός 

ζωή του άλλου». 

«Ναι; Αυτό μαθαίναμε νύχτες και νύχτες που μελετούσαμε σκυμμένοι α-

ντικριστά πάνω από βιβλία, με τα κεφαλάκια μας ακουμπισμένα, με τα 

μαλλάκια μας να μπερδεύονται μεταξύ τους;» 

«Κοίτα, ας γίνουμε… χμμ… περινούστεροι. Πιο τακτικοί, δηλαδή. Η τακτική, 

στα αρχαία Ελληνικά σημαίνει την τέχνη του πολέμου, τη στρατηγική. Η 

φρονιμάδα όπως κι ο πόλεμος δεν έχουν να κάνουν με τη λογική μα με την 

τάξη». 

Η Ελένη κάγχασε. 

 

ΕΛΕΝΗ: Αντέγραφα ειρωνικά από μικρή τα λογικά αντιπαράλληλα του φι-

λαράκου μου, με τις ύποπτης διαλεκτικής αντιστροφές που έκαναν τους 

συνομιλητές του να τον εχθρεύονται. Κι εκείνος μιμούνταν κοροϊδευτικά 

τον δικό μου συγκινημένο λόγο, που η ψυχρή πανοπλία του οφείλεται 

περισσότερο σε μια προσεχτικά προμελετημένη εκζήτηση παρά στην ανά-

γκη για την αλήθεια. Και, επειδή η κωμωδία είναι διαρκώς ερωτευμένη 

με την τραγωδία —δίχως ποτέ η τελευταία να στέργει και να ανταγαπά— συνέβαινε 

συχνά και στους δυο μας να γίνεται η μάσκα της μίμησης γνήσια σάρκα 

του προσώπου μας, απαρνούμενη τη σαρκαστικότητά της. 

 

«Ε, λοιπόν ναι», συνέχισε ο Λεωνίδας άχρωμα και διηγητικά, «θέλω πο-

λύ να ξεσκίσω την ψυχή αυτού του παιδιού. Δεν με νοιάζουν τα ανόητα 

προβληματάκια του, η “αποστολή” του πίσω από την οποία κρύβει τον 

φόβο και τη λύσσα του για την αγάπη. Γιατί να σεβαστώ ένα μαλακισμένο, 

ομορφόκωλο χωριατόπαιδο; Εγώ θέλω να συρθεί στα πόδια μου, να με πα-

ρακαλάει και να μου γλείφει τις αρβύλες». Γέλασε κάπως υστερικά. 

»Θα τον αναγκάσω να με αγαπήσει», συνέχισε ηρεμότερα. «Κάθεται εκεί 

περιμένοντας να τον σπιλώσουν, να τον εξαναγκάσουν να ενδώσει στον 

έρωτα ενός βέβηλου. Είναι αθώος και γι’ αυτό δεν επιθυμεί τους αθώους, 

τα κορίτσια της ηλικίας του, που με τόση λαχτάρα τον περιτριγυρίζουν. 

Όχι. Θα με αγαπήσει. Θα πετάξει τις ιδέες του στον δρόμο και θα τις ποδο-

κυλίσει ο ίδιος στη βρομιά, ώσπου εκείνες να τον σιχαθούν και να τον προ-

δώσουν». 

«Και γιατί αυτός;» 

«Τι εννοείς;» 

«Γιατί αυτόν από τόσα αγόρια; Και μάλιστα γιατί έναν στρέιτ;» 

Ο Λεωνίδας χλόμιασε. Από την αρχή της πανεπιστημιακής χρονιάς μι-

λούσε στη φίλη του για τον νέο χρησιμοποιώντας χιλιάδες λέξεις, εχτός 

από τη σημαντικότερη, που την προφέρει τώρα πρώτη φορά στη ζωή του: 
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«Αγάπη», μουρμούρισε δειλά. «Αγάπη. Αγάπη. Αυτόν τον αγαπώ. Κατά-

λαβα κι εγώ επιτέλους τι είναι η αγάπη. Και θέλω να μου πει ότι με αγα-

πάει κι εκείνος». 

Τα ’χασε περισσότερο καθώς η Ελένη ξέσπασε σε ηχηρά γέλια, προσ-

βλητικά μες στην κάποια κακία που διέγνωσε κατάπληκτος στη φωνή της: 

«Τον αγαπάς; Τον αγαπάς, πρίγκιπά μου; Αποφάσισες κι εσύ για πρώτη 

φορά να αγαπήσεις; Κι εγώ που νόμιζα πως απλώς πασχίζεις να τον ρίξεις 

στο κρεβάτι!» Κοιτάχτηκαν σχεδόν εχθρικά. Μες στο δάσος, μες στο χώμα, υπάρχει 

ένας κόνδυλος που ξεπετά σαν βέλη φύλλα και κυκλάμινα, ένας σκοτεινός σβώλος που θυμά-

ται εσαεί τι ακριβώς σημαίνει το χρώμα και τι πράγμα είναι το φως. Η Ελένη τον σίμωσε, 

γονάτισε μπροστά του. «Πήδα τον», είπε παγερά. 

Ο Λεωνίδας την κοίταξε κατάπληκτος. Του φάνηκε ξάφνου περιβεβλη-

μένη με αηδιαστική χυδαιότητα. «Να τον πηδήξω;» έκανε. 

Η κοπέλλα γέλασε βραχνά. «Ναι, πήδα τον. Σ’ άκουγα και νόμιζα πως 

θες απλά να αποπλανήσεις ένα λαχταριστό ετεροφυλόφιλο παλληκαράκι. 

Μόνο τώρα καταλαβαίνω τι σημαίνουν όλα αυτά. Λοιπόν, διακόρευσε το 

κορμί του κι άσε του τις ιδέες παρθένες, μόνο αυτές έχει. Θα δινόταν σε 

οποιοδήποτε θα του φερόταν με κατανόηση και τρυφερότητα, σε γυναίκα ή 

άνδρα. Όχι, όχι, δεν κατάλαβες ακόμα τι είναι η αγάπη. Λεωνίδα, Λεωνίδα, 

δεν ξέρεις τι είναι η μοναξιά. Όχι μόνο γιατί δεν αγάπησες ποτέ ως τώρα 

κανέναν, μα γιατί δεν άφησες κανέναν να σ’ αγαπήσει». 

Ο Λεωνίδας την άκουγε κατάχλομος, με τα δόντια χωρισμένα για να μην 

τα σφίξει δυνατά, με τα εύσαρκα χείλη μια άσπρη γραμμή. Το δάσος πάνω στο 

βουνό είναι ένας λογικός κήπος, και η φύση του σχοινοβατεί μεταξύ βούλησης και επιθυμίας. 

«Ίσως έχει δίκιο ο μικρός», της είπε. «Ίσως το ν’ αγαπάς είναι η πιο κο-

λασμένη αλαζονεία, ο πιο αηδιαστικός εγωισμός, και το να αφήνεσαι να 

αγαπηθείς, ακόμα και από ένα θηρίο, είναι η πιο αγγελική αθωότητα. Μπορεί 

να έχει τη φύση που μόνο τα παιδιά ως τα δώδεκα χρόνια τους διαθέτουν — 

σκοτεινή καθαρότητα της πρωτόγονης επιθυμίας, λευκότητα του χαρτιού 

που αφήνεται με εμπιστοσύνη στον ποιητή είτε στον πορνογράφο. Αν αυτό 

είναι αλήθεια, τότε κι εγώ δεν είμαι εραστής που επιθυμεί να προσφέρει, 

μα άντρας που θέλει να αρπάξει, να καταβροχθίσει νιότη κι ομορφιά, να 

χορτάσει και μετά να πετάξει τα απομεινάρια στα σκουπίδια. Αυτό θέλει κι 

αυτό θέλω. Θα του το δώσω. Κι ό,τι έχει, θα του το πάρω». 

 

Η οικογένεια του Λεωνίδα είχε έρθει από τη Γερμανία. Ο πατέρας του ήταν 

Γερμανός, η μητέρα του από ορεινή περιοχή της Κρήτης. Τα διαμερίσματά 

τους ήταν δίπλα-δίπλα και η κοπελλίτσα, πολύ πιο ανεπτυγμένη από το υ-

περπολιτισμένο αγοράκι με τους ξενικούς τρόπους, ένιωθε αφάνταστη ευ-

χαρίστηση να προστατεύει και να καθοδηγεί τον συνομήλικό της σε κάθε 

του βήμα. 

Η Ελένη κατάλαβε όμως γρήγορα ότι το παιδί βαριόταν, όταν προσπαθούσε 

να το παρασύρει στον κοριτσίστικο κόσμο της. Βρήκαν μια μέση λύση: έπαιζαν 
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ποδόσφαιρο. Η κοπέλλα, ενώ σιχαινόταν να βλέπει μπάλα, της άρεσε πολύ 

να παίζει η ίδια. Παίζαν οι δυο τους μα και με τα αγόρια της ηλικίας τους, 

που αποδέχτηκαν εξαιτίας του κοριτσιού και τον λεπτεπίλεπτο Λεωνίδα — 

φυσικά μετά από πολλά ουρλιαχτά και μπόλικο ξύλο στους πιο αρνητικούς: 

η Ελένη στα δέκα της πάλευε και βάραγε σαν δεκαπεντάχρονο αγόρι. 

Έτσι μεγάλωσαν. Όταν, στην εφηβεία τους, η οικογένεια Κρόιτσερ έφυγε 

για λίγα χρόνια στη Γερμανία, η Ελένη σχεδόν ξέχασε τον μικρό της. Το και-

νούργιο κορμί της, η ηλικία της έγνοιας, το πρώτο δοκίμι της αγάπης με 

έπαθλο τη στάχτη, έκαναν το κορίτσι οριστικά αυτό που ήταν. Και ο Λεωνί-

δας επέστρεψε. Ήταν τώρα ένας αθλητικός νεαρός άνδρας, επίφοβος μες τη 

μελαγχολία που είχε κληρονομήσει από τον πατέρα του, έναν μελαχρινό, 

καταθλιπτικό Βαυαρό που πέθανε γρήγορα. Με τα ζαφειρένια μάτια, τη δω-

ρική όψη και τα ξανθά μαλλιά της μητέρας του. Με τον νου και τον λόγο 

του σοκολατόκηπο των τέρψεων. 

Επίσης, με μια αρρενωπότητα γεννητική σαν τους High-Tec όρχεις του 

πραξιτέλειου Ερμή στην Ολυμπία — κι αλίμονο, το ίδιο άχρηστη για τις γυ-

ναίκες με κείνους, τους μαρμαρένιους. Τώρα η Ελένη μπορούσε επιτέλους 

να ξεπληρωθεί για το τρυφερό νταβαντζιλίκι της: ο φίλος της την πρόσεχε 

με λατρεία, ολοένα την τριγύριζε για να προμαντεύσει και να θεραπεύσει κάθε 

ανάγκη και να εκπληρώσει κάθε επιθυμία της, εφόσον συνειδητοποίησε πως 

υπήρχε μια κλειδαριά στην ψυχή του και το κλειδί το κρατούσε η παιδική 

του φίλη. Ειρωνεία γκροτέσκα, σχεδόν γκαγκ κωμωδίας, αφού ο ίδιος, ήδη 

υπερβολικά για την ηλικία του ξεπεταγμένος, με μια ακαπίστρωτη λαχτάρα 

για έρωτα που εκφραζόταν σαν διαρκής πείνα για σεξ, επιθυμούσε μονάχα 

τα αγόρια. 

Μα ήσαν καλά οι δυο τους. Πήγαιναν παρέα τα βράδια στα μπαρ, δα-

κτυλοδεικτούμενη φάρα πολεμικών ζώων σε έναν κόσμο κοπαδιού διατρε-

φόμενου μονάχα για μπριζόλες και πατσές, περιβεβλημένοι με το φως που 

παρέχει στο κάλλος ο λόγος όταν, πολύ σπανίως, το διαλέξει για μορφή 

του κι εγκατοικητήριο. Σύσταιναν ο ένας στον άλλον τις κατακτήσεις τους. 

Η Ελένη πολιτισμένους κυρίους απαραιτήτως άνω των σαράντα, που τους 

έδινε πόδι συνήθως πάνω στο εξάμηνο. Από την πλευρά του, ο Λεωνίδας της 

έφερνε κάθε τόσο περιχαρής έναν νεαρό άνδρα. Λόχους αγοριών, ψηλά και 

κοντά, ομορφόπαιδα κι ασχημούλια, θηλυπρεπή κι ανδροπρεπέστατα, καλό-

παιδα κι αλητόφατσες, Έλληνες και μετανάστες. 

«Αυτός είναι ο τέλειος», της έλεγε κάθε φορά. «Θα αράξω. Είμαστε μια 

ολόκληρη εβδομάδα μαζί, μιλάμε για κανονική σχέση πια!» 

Η Ελένη είχε γίνει εξπέρ στα τεκνά. «Χμμ, πολύ ωραίο κωλαράκι!» έλεγε 

ζυγιάζοντας με πείρα. Ή: «Καλά, αυτό το τζελ δεν το βγάζει ποτέ από το 

μαλλάκι του; Χάλια θα σου κάνει το μαξιλάρι!» Τούτες οι σχέσεις δεν κρα-

τούσαν περισσότερο από κάνα-δυο εβδομάδες. Αυτή η έλλειψη αγάπης μες 

στην πλημμυρίδα του σεξ πρέπει να τον καταπονούσε, όμως οι φαρδείς και 
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μυώδεις ώμοι του ήταν αρκετά ανθεκτικοί ώστε να αντέχουν στα δικά του 

βάσανα και να κρατούν επίσης κάθε τόσο πάνω τους το κεφαλάκι της Ελένης. 

    

ΕΛΕΝΗ: Δυστυχώς ο Λεωνίδας με υπεραγαπά μα δεν θέλει να με ερωτευ-

τεί, να μου κάνει όμοιά του ζωάκια και να αποβλακωθεί δίπλα μου ως 

σύζυγος. 

 

Η Ελένη είχε αρκετή εμπειρία από ερωτικές σχέσεις. Ή τουλάχιστον από 

έρωτα, καθώς μετά τους πρώτους νεανικούς περισπασμούς, δυστυχίες, 

δάκρυα, είχε αποφασίσει ότι μπορεί να απολαμβάνει την καλή περίοδο ενός 

δεσμού και να φεύγει στα πρώτα σημάδια της απολίθωσης. Αυτό, αν μη τι 

άλλο, το έβλεπε σαν άσκηση θέλησης κι αυτοεπιμέλειας: ο φόβος της μο-

ναξιάς κι ο εθισμός καθιστούν όλο και πιο υποφερτή, όλο και πιο κατανο-

ητή, όλο και πιο ευνόητη, όλο και πιο καθησυχαστική, τέλος όλο και πιο 

γλυκιά τη λάσπη του ψόφιου έρωτα που σε σκεπάζει σιγά—σιγά. 

Κι έτσι η Ελένη ήταν επίσης μόνη, απόλυτα παραδομένη στον αφανέρωτο 

έρωτά της για τον Λεωνίδα. Τελικά αγόρασαν μαζί ένα μεγάλο διαμέρισμα 

στην Κυψέλη, σε κάποιον έχτο όροφο επί της Ευελπίδων με θέα το Πεδίο 

του Άρεως, τον Στρέφη, τον Λυκαβηττό και την Ακρόπολη, μια αυταπάτη 

δάσους, βουνήσιου ύψους και κάλλους μέσα στο απευθυσμένο της πιο θλι-

βερής απομάγευσης και χθαμαλότητας όπου μπορεί να περιπέσει μια πόλη. 

Ήταν μια προσομοίωση ευτυχίας να ζούνε μαζί — «Η μάσκα δανείζει σ’ 

αυτόν που τη φοράει όχι την ουσία της απατηλής εικόνας, δυστυχώς, μα 

τουλάχιστον τη γιορτή της επινοημένης αίσθησης», έλεγε η Ελένη σε κρίσεις 

χαρούμενης ρητορικότητας. 

Έτσι ζούσαν κάπως ανθρώπινα μέσα στην απανθρωπιά της πόλης και 

συχνά πήγαιναν μεσάνυχτα στην πλατεία Πρωτομαγιάς και παίζαν οι δυο τους 

ευτυχισμένοι μπάλα. Κι άλλες βραδιές, όταν οι δείκτες του χρηματιστηρίου 

της ψυχής τους βαραθρώνονταν ή, κατ’ αντίθεση, κάποτε που ένιωθαν ται-

ριαστοί και χρωματιστοί μες στα κορμιά τους, πήγαινε ο ένας στην κάμαρη 

του άλλου και έλεγε: 

«Αγκαλίτσα;» 

Και κοιμούνταν σφιχταγκαλιασμένοι και τρισευτυχισμένοι, γουργουρίζο-

ντας με χείλη στα χείλη παιδιάστικα λογάκια. Η Ελένη ένιωθε κάθε φορά μες 

από τα εσώρουχα κολλημένον πάνω της τον φαλλό του φίλου της σε όλο 

κραδασμούς στύση, μα τούτο το παρέβλεπαν και οι δύο παντελώς, σαν με-

τά από επίσημη συμφωνία. 

Η Ελένη δεν μπόρεσε ποτέ να καταλάβει πώς κατάφερνε ο Λεωνίδας να 

κοιμάται σε τέτοια κατάσταση. Ήξερε καλά τους άνδρες, μα όχι τόσο καλά 

όσο νόμιζε. Διότι οι άνδρες χαλαρώνουν και αποκοιμιούνται γλυκά σαν μωρά, 

άμα έχουν μια γερή στύση. Φεύγει από τον εγκέφαλο το αίμα, που τους βα-

σανίζει μονίμως. 
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Τώρα η Ελένη ήταν όλοτελα άδεια, σαν πολεμιστής την ώρα της μάχης. Έδωσε 

ένα δυνατό χαστούκι στον Λεωνίδα και μετά πήρε την μπάλα και βγήκε από 

το σπίτι. Έπαιξε, μεσάνυχτα, μόνη στην πλατεία Πρωτομαγιάς, με πάσες και 

ντρίπλες στον εαυτό της. Εκείνος ένιωθε επίσης ένα ολότελα τίποτα, σαν 

πολεμιστής μετά τη μάχη και την ήττα. Σηκώθηκε και αποτελείωσε τη μηλό-

πιττά του. Η ζύμη είχε φουσκώσει καλά από τη ζέστη των αναστατωμένων 

μυχών του. Η μηλόπιττα έγινε υπέροχη. 

 

 

4. Φιλούν τον Γιώργο για πρώτη φορά 
 
Το μόνο που ενώνει τις πόρνες με τους πελάτες τους, εκτός βέβαια από το 

χρήμα, είναι τα πιο άχρηστα για την αγάπη ανθρώπινα μέλη, τα γεννητικά 

όργανα. Κοιτάζοντας τον Γιώργο να λέει με συγκίνηση ανοησίες, ο Λεωνί-

δας λυπήθηκε ξάφνου βαθιά τον νέο, που δεν τον είχε ποτέ κανείς φιλήσει. 

Ήσαν στο μπαρ, στα Εξάρχεια. Κάθονταν δίπλα στην μπάρα. Η νύχτα είχε 

βγάλει όλους τους άλλους πελάτες στον σκιερό πεζόδρομο — η νόμιμη σκιά 

του μεταμεσονυχτιού μπερδευόταν σχεδόν παράνομα με τους ίσκιους εκεί-

νων των ανθρώπων. Ο Λεωνίδας είχε πιει ήδη αρκετά, βασανισμένος από το 

δίκαιο, χτεσινό χαστούκι της Ελένης, που αναστάτωνε τώρα περισσότερο 

από χτες το κορμί και τη βούλησή του. Εάν η βούληση είναι πρέπον κι αναγκαίο να 

θυσιάζεται στην ανάγκη, τότε μπορούμε εύλογα να μιλάμε και να πράττουμε σαν αποκλειστι-

κοί πράκτορες ή μεταπράτες της καλοσύνης. 
“Καλοσύνη… Χα! Σαν να πιστεύεις πως ο διονυσιακός θρίαμβος είναι μια 

ιεροτελεστία που αρμόζει περισσότερο στη λογική παρά στο πάθος”, συλ-

λογίστηκε ο νομικός μεθυσμένα, μην ακούγοντας πια τα φτωχικά όμως ουσι-

ώδη λόγια του νέου. 

Ο Γιώργος τον κοίταξε πικραμένος. «Πάλι δεν με ακούτε», είπε με κάτι 

σαν ικανοποίηση και με καθόλου κατηγορία στη φωνή του, που είχε το αγορί-

στικο μέταλλο του χρυσαφιού και της ευγένειας. 

«Αλήθεια. Δεν σ’ ακούω», παραδέχτηκε ο Λεωνίδας. «Μου μιλάς για το 

πώς φυτεύουν τα κλήματα που θα γεννήσουν μετά από χρόνια, μήνες, με-

ρες και μεσημέρια το κρασί. Εγώ ζω σ’ ένα διαρκές τώρα. Τέτοιος χρόνος, 

να φυτεύεις σήμερα για να μεθύσεις μετά από πέντε χρόνια, μου είναι α-

πεχθής. Προτιμώ το άθλιο κρασί του μπαρ και της κάβας που διανυκτε-

ρεύει, όχι τον αιώνιο, μυθικό κόσμο σου του αγρότη. Κι όλα όσα σου λέω 

είναι πρόσκαιρες, βιομηχανικά κατασκευασμένες λέξεις, προορισμένες να 

καταναλωθούν βιαστικά και να πεταχτούν — οι μόνες που αξίζει να λέ-

γονται». 

“Λέει ψέματα”, σκεφτόταν ο Γιώργος, κοιτάζοντας τα ζαφειρένια μάτια 

που σίγουρα γνώριζαν τι είναι η χαρά αλλ’ όχι κι η ευτυχία. “Λέει ψέματα. 

Όμως, αν είναι στ’ αλήθεια κακός; Αν θέλει πράγματι να χαλάσει ό,τι έφτιαξα 

εδώ και τόσα χρόνια με τόσον κόπο;” Τα δεκαοχτώ και κάτι μήνες γλυκά χρονάκια 
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του τα ονόμαζε ανυποψίαστος τόσα χρόνια, γιατί δεν ήξερε ακόμα τι είναι ο χρόνος. Αλλά, σί-

γουρα, ήξερε τι είναι ο καιρός. “Η αλήθεια είναι πως αυτοπεριορίζεται πολύ”, 

συνέχισε τις σκέψεις του. “Στενεύει τον λόγο του για να τον καταλαβαίνω, 

επειδή εγώ τι είμαι, ένα χαζό παλιόπαιδο. Όσα με βασανίζουν εμένα, τα 

δέντρα μες στο δάσος και το λυκόφωτο, γι’ αυτόν δεν είναι παρά πρωτό-

γονες γραφικότητες, που τις βαριέται. Δεν μπορώ να του δώσω τίποτα, 

ούτε καν να τον διασκεδάσω λιγάκι όπως ο γελωτοποιός έναν πρίγκιπα. 

Δεν ξέρω να λέω ούτε καν ανέκδοτα. Ό,τι έχω και θέλει δεν είναι δώρο, 

τουλάχιστον για να του το χαρίσω, μα ένα χυδαίο αντικείμενο κατανάλωσης, 

που θα χρησιμοποιηθεί στα γρήγορα και θα πεταχτεί”. Τούτο πίστευε πως ήταν 

η αξία του κορμιού του, αυτού του έργου τέχνης της βιολογίας και της κληρονομικότητας από 

παλαιότατους καιρούς, καθώς και της δουλειάς του αγροτοεργάτη. Είπε, συνεχίζοντας 

μεγαλόφωνα τις σκέψεις του: 

«Είμαι ένα ανόητο παλιόπαιδο, το ξέρω». 

Ο Λεωνίδας έπινε λεπτό κι ευώδες ελληνικό μπράντι, που το ονομάζουν 

στην Ελλάδα, πολύ ορθά, κονιάκ. Η ανάγκη του ήταν καλλιγραφημένος θα-

νατος. Άκουσε τις λέξεις του νέου. «Δεν μπορώ να πω όχι», έκανε λυπη-

μένα. «Είσαι ένα ανόητο παλιόπαιδο. Και δεν έχεις καν τη δικαιολογία της 

τσογλανιάς». Ξαφνικά ένιωσε λιγάκι αληθινός, ίσως για πρώτη φορά από 

τα παιδικά του χρόνια. 

»Αγαπητό μου παιδί, είμαι πολύ ερωτευμένος μαζί σου», είπε σοβαρά. 

«Πολλές φορές μου έτυχε να παθιαστώ με κάποιο αγόρι, όμως είναι η πρώ-

τη φορά που ερωτεύομαι. Και, ναι, ναι, το βλέπω καλά, είναι η τιμωρία 

μου επειδή πέταξα στον δρόμο σαν γατιά τόσα παιδιά που λαχτάρισε η 

ψυχούλα τους να φτιάχνουμε ο ένας στον άλλον πρωινό· να χτενίζει ο ένας 

του άλλου με αυστηρότητα τα μαλλιά πριν φύγουμε για τη δουλειά: αυτό 

είναι πλήρεις εκδηλώσεις της αγάπης. Θεωρούσα πως το μόνο που χρειά-

ζεται η ψυχή είναι η αίσθηση, αυτή η αδιέξοδη κι ατέλειωτη σήραγγα όπου 

χάνονται και τα πιο επιδέξια τρένα. Και γι’ αυτό δικάστηκα να ερωτευτώ 

όχι έναν πρόθυμο ή δύσκολο γκέι μες τις δεκάδες χιλιάδες γκέι αυτής της 

πόλης και κάθε πόλης, αλλά ένα βλαμμένο στρέιτ παλιόπαιδο. 

»Να, λοιπόν, η αιώνια τυπολογία της τιμωρίας και της μετάνοιας: γονα-

τίζω μπροστά σου και σε ικετεύω. Δεν θέλω να σε στερήσω από την ανε-

κτίμητη ετεροφυλόφιλη παρθενιά σου, δεν θα κάνω μαζί σου έρωτα, δεν 

θέλω να σε πετάξω μπρούμυτα στο κρεβάτι και να σε πονέσω — σίγουρα 

νομίζεις πως μόνο έτσι γίνεται το σεξ μεταξύ αρσενικών. Θέλω μονάχα να 

μου πεις πως μ’ αγαπάς λιγάκι, τι είναι μια τόση δα λεξούλα για ένα μπρα-

τσωμένο χωριατόπαιδο όπως εσύ; Και τότε θα γίνω χαλί να με πατήσεις και 

τα λοιπά, και θα γίνω ποτήρι για να πίνεις τον πιτσιρικάδικο χυμό σου φρέ-

σκου πορτοκαλιού με μισό δαχτυλάκι βότκα!» Έσκασε στα γέλια. «Είμαι χα-

ρούμενος που σου λέω τέτοιες αλήθειες για ελόγου μου», είπε μετά σοβαρά. 

«Να ξέρεις πως για μένα η αλήθεια είναι κάτι σαν εξάνθημα σε ωραίο πρό-

σωπο, που πρέπει να γιατρευτεί ή να κρυφτεί πίσω από μέικαπ». 
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Ο Γιώργος σηκώθηκε, βγήκε στον με πολλούς ανθρώπους πεζόδρομο, 

κοίταξε τον ουρανό όπου δεν φαίνονταν άστρα. Ξαναμπήκε. Είδε με οργή 

τον Λεωνίδα να έχει αποθέσει με σφαλιγμένα μάτια την παλάμη του πάνω 

στην επιφάνεια του σκαμπό όπου εκείνος καθόταν πριν λίγο, για να νιώσει 

λιγάκι τη θέρμη του λατρεμένου κορμιού. 

«Λοιπόν…» είπε άχρωμα. 

Ο Λεωνίδας σηκώθηκε, τον αγκάλιασε σφιχτά, το πρόσωπό του απέναντι 

στο πρόσωπο του νέου μύτη με μύτη, με το σφίξιμο ένιωσε τα μυώδη μέλη, τα κόκ-

καλα ακόμη σχεδόν μαλακά κάτω από την αλκή της σάρκας, τους χόνδρους της νιότης που δεν 

είχαν γίνει ακόμη τελειωμένος χρόνος. Ο καθηγητής τον φίλησε στο στόμα. Τα 

χείλη μπερδεύτηκαν έτσι ώστε ο αιφνίδια μαχαιρωμένος απο τη φρίκη της 

αγάπης νέος δεν ήξερε ποια σάρκα τού ανήκε εκ γενετής και ποια τον κα-

τακτούσε τώρα με το σπαθί της. Το ξένο ήταν γαλάζιο στα μάτια του, που 

τα κρατούσε ορθάνοιχτα. Έτσι ο Γιώργος φιλήθηκε πρώτη φορά, μάλιστα 

από κάποιον που τον αγαπούσε πολύ, αλλά άνδρα. Ο Λεωνίδας του ψιθύ-

ρισε, με τη γλώσσα τώρα μες στ’ αφτί του: 

«Μ’ αγαπάς λιγάκι, λοιπόν;» 

«Όχι», είπε με την ψυχή στο στόμα ο νεαρός. 

Καθώς ο καθηγητής χωριζόταν σκαιά από τον παραδομένο, μπήκε η Ε-

λένη. Η Ελένη είδε τον Γιώργο απόπληκτο και τον φίλο της να ξεκολλάει 

από το στόμα του. Είδε τους πελάτες του μπαρ να κοιτούν το ζευγάρι με 

φιλοθυμία της θλίψης — οι περισσότεροι ήξεραν πως πρέπει να σέβεται κα-

νείς δύο ανθρώπους που φιλιούνται και πονάνε, ακόμα κι αν είναι άνδρες. 

Η Ελένη είχε έρθει αποφασισμένη στο μπαρ όπου ήξερε ότι θα έβρισκε τον 

αγαπημένο της φίλο. 

 

ΕΛΕΝΗ: Πίσω από το τζάμι, είδα για πρώτη φορά το αγόρι. Το αγόρι ήταν 

τόσο όμορφο ώστε η μορφή του φαινόταν μορφή θηρίου. Η λάμψη των 

μελών του γινόταν η έσχατη απλότητα, αργά πίσω από τους ατμούς της 

νυχτερινής χτίσης, γοργά μες στον πόνο που γεννούν οι σοβαροί στοχα-

σμοί. Αυτή η απλότητα μου έδωσε θάρρος. 

 

Στάθηκε μπροστά τους. «Είσαι ο Γιώργος. Είμαι η Ελένη. Ο Λεωνίδας δεν ή-

θελε να γνωριστούμε, μα να που τώρα ήρθα. Θα σας πάω με το αυτοκίνητο 

στο σπίτι. Θα πιούμε ένα ποτό. Θέλω να σας δω, τους δυο σας, απέναντί 

μου στον καναπέ. Μετά θα πάω να κοιμηθώ σε μια φίλη μου». 

Ο νέος, κατακόκκινος, στεκόταν με σκυφτό κεφάλι παραδομένος στις αντί-

παλες προσδοκίες, τη δική του και των δύο, που όμως διασταυρώνονταν 

σε ένα επίκεντρο αγωνίας και λύτρωσης. Ο Λεωνίδας είπε: 

«Όχι». 

Η Ελένη είδε τον φίλο της μέσα από κόκκινο, καθώς το αίμα πλημμύρισε 

απότομα τον νου της. Στράφηκε ολόκορμη στον Γιώργο. Παιδί, έφηβος, νεαρός 

άνδρας της ζωής της Ελένης ήταν μόνο ο Λεωνίδας, μορφή της σάρκας και του χρόνου ομο-
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ειδής με την εικόνα της στον καθρέφτη. Γενικά, η Ελένη αγαπούσε τον καθρέφτης της, όπως 

κι ο Λεωνίδας άλλωστε. Αγκάλιασε το αγόρι σφιχτά και κόλλησε τα χείλη της 

στα δικά του. Έχωσε τη γλώσσα της βαθιά μέσα στο στόμα του. Εκείνος 

παραδινόταν τρέμοντας. Τον κράτησε έτσι για ώρα. Μετά, δίχως να λυπά-

ται ούτε να χαίρεται για τίποτα, του είπε: «Δεν σ’ αγαπώ, ούτε θέλω να με 

αγαπήσεις. Θέλω μονάχα να με πάρεις όπως λες ότι παίρνεις τις πουτάνες. 

Ναι;» 

«Ναι!» είπε ο νέος με όλη του την ψυχή. 

Η ωραία γυναίκα τον πήρε από το χέρι και, καθώς τον τραβούσε προς 

την έξοδο του μπαρ, εκείνος γυρνούσε ολοένα και κοίταζε τον Λεωνίδα, 

ακίνητον, ευθυτενή, ανέκφραστον, με γερμένο μονάχα λιγάκι το κεφάλι στο 

πλάι. Στο σπίτι της οδού Ευελπίδων, η Ελένη έκανε έρωτα στον νεαρό με 

πολλά φιλιά και χάδια. Ήταν στ’ αλήθεια η πρώτη φορά που έκανε πραγ-

ματικόν έρωτα ο Γιώργος, μα ίσως-ίσως κι εκείνη. 

 

 

5. Ο Γιώργος ξυπνά σε ξένο σπίτι 
 
Ο Γιώργος ξύπνησε χαράματα, αλαφιασμένος που ξημερωνόταν σε ξένο σπίτι. 

Κοίταξε την Ελένη που κοιμόταν δίπλα του. Τα στήθη της ήταν μεγάλα και 

κάπως χαλαρά, με μια ουσία καθολική και ζωτική. Συλλογίστηκε πόσα βι-

βλία είχαν τροφοδοτήσει τη νιότη του με πραγματικότητες ξένες προς την 

αυθεντία του βίου του, ζωής ενός χωριατόπαιδου, και γι’ αυτό πιο πολύτι-

μες από κάθε μεγάλο κι αστραφτερό διαμάντι. Έτσι, του ξέφυγε ένα κοφτό 

γέλιο, ένας καγχασμός για κείνο το γυναικείο κορμί. Ήταν πολύ περήφανος 

που έκανε έρωτα με αυτή την υπέροχη γυναίκα. Με το γέλιο, η Ελένη ξύ-

πνησε. Τον κοιταξε με μεγάλα καστανά μάτια. Εκείνος θεώρησε ότι έπρεπε 

να πει κάτι αντρίκιο. 

«Έλα, τι έγινε; Ονειρεύτηκες κάποιον άλλο;» Αμέσως αισθάνθηκε ηλίθιος — 

οι αρσενικοί κατακτούν με αγώνα τον ανδρισμό, ενώ οι γυναίκες κατέχουν ακόπιαστα κι αυτό-

δικαίως από γεννησιμιού τους τη θηλυκότητα. 

Η Ελένη δεν είχε μέσα κι έξω της τίποτε μικροαστικό. Ούτε όμως κι αστικό, 

παρά την καταγωγή της από παλιούς κοτζαμπάσηδες και διανοούμενους ήδη από τον 18ο αιώνα. 

Μισοκοιμισμένη ακόμη, άκουσε τα λόγια του νεαρού, είδε την ανόητη έπαρσή 

του και μετά το μετάνιωμά του. Με μια απότομη κίνηση ξεσκέπασε το αγόρι, 

που χλόμιασε και μαζεύτηκε σαν θαλάσσια ανεμώνη. Τον σκανάρισε με τα 

μάτια. Ήταν ιδρωμένος, άχνιζε ζεστός και φοβισμένος. Της Ελένης της άρε-

σε που τη φοβόταν, έβρισκε κάποια πικρόστυφη ευχαρίστηση σ’ αυτό, σαν 

μητέρα που δέρνει τον έφηβο γιο της. “Και τι γιος”! συλλογίστηκε εύθυμα. 

 

ΕΛΕΝΗ: Το κορμί του, χωριάτικα γεροπλασμένο, ευγενικά αρμονικό, με 

μυώνες που φαίνονται ύποπτοι σε γυναίκες σαν εμένα, είχε ωστόσο ακόμη 

εκείνο το νόστιμο της πρώτης νιότης, το τέλεια αρσενικό ποσοτικά όμως 
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ποιοτικά απάγωτο, τη λυγερότητα, την απαλότητα στο δέρμα, την απροσ-

ποίητη τρυφερότητα στις κινήσεις — αλισάχνη ενός κόσμου που ανήκει 

ακόμη στις μητέρες και που τη διεκδικούν με τα όπλα οι πατέρες για να 

την κάνουν σαν τα μούτρα τους. Ήταν ακόμα ζώο κι όχι άνθρωπος. Τα 

μάτια του, καθαρά, με κοίταζαν με αγωνία κι εμπιστοσύνη. 

 

Η γυναίκα άπλωσε το χέρι, άγγιξε τα υγρά βλέφαρα, μετά τα ’φερε στο 

ιδρωμένο στήθος του, στο μουσκεμένο μάραθο του εφηβαίου, στα σκέλια του. 

Μάζεψε ιδρώτα, μύρισε τα δάχτυλά της, τα έγλειψε. «Έχεις ωραία μυρωδιά 

και γεύση», είπε σαν γευσιγνώστης και σαν κανίβαλος. 

Ο νέος γέλασε. «Φώναζες», είπε με αγορίστικη μαγκιά. «Θα μας άκου-

σαν σ’ όλη την πολυκατοικία». 

Η Ελένη νεύριασε. Άνδρες. Ακόμη κι οι μικρότεροι, είναι ολόιδιοι με τους 

πιο ξεπεταγμένους ενήλικες. «Ναι, μωρό μου», έκανε με κοσμική φιλοφρο-

νητικότητα. «Είσαι μεγάλος γαμιάς». 

Το αγόρι πάγωσε. 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Νόμιζα πως ήξερα καλά γράμματα του κορμιού. Με τις που-

τάνες προσπαθούσα να κάνω πράξη όσα είχα διαβάσει, ακούσει ή φα-

νταστεί, γιατί πίστευα ότι πρέπει να είμαι ετοιμοπόλεμος όταν θα συνα-

ντούσα εκείνη που θα με αγαπούσε πραγματικά και θα της παραδινόμουν. 

Οι πιο πολλές, βέβαια, δεν ανέχονταν να συγγράφω πάνω τους τη φα-

ντασιακή καμασούτρα μου, γι’ αυτό μου υπενθύμιζαν τραχιά τους περιο-

ρισμούς της πορνείας. Ελάχιστες μου επέτρεπαν να τους κάνω διάφορα 

κόλπα, θριαμβικές ακροβασίες στη φαντασία μου, στην πραγματικότητα 

κοινοτυπίες που εκείνες είχαν δει χιλιάδες φορές — αυτό το έμαθα μετά. 

Και τώρα η Ελένη μου είχε δείξει πως η επιθυμία και η ικανοποίηση του 

σώματος είναι αέρας που φυσά και συνταράζει δάσος: όλα είναι ζωντανά 

γύρω σου, δέντρα, βράχοι και το χώμα, τα πάντα σε φιλούν και τα πάντα 

σε κατατρώνε ζωντανό. Με έβαλε κάτω και μου έκανε έρωτα όπως ώρι-

μος, πολύπειρος άνδρας σε μια παρθένα κοπελλίτσα. 

 

Αλλά τώρα ξάφνου, με το ένστικτο που ξεσκέπασε εκείνη μέσα του, υπο-

πτεύθηκε πως τούτη η μεγάλη στολή του πάθους, κομμένη και ραμμένη 

άψογα πάνω σε προσεχτικά προεπινοημένο πατρόν, είχε ντύσει κάτι και-

νούργιο και μες στην ίδια τη γυναίκα. Ο νέος ψυχανεμίστηκε πως αυτή τη 

στολή του έρωτα η Ελένη δεν την είχε δοκιμάσει ολόκληρη σε κανέναν προ-

ηγούμενο εραστή της. Θριάμβευσε. Ο σαρκικός ερεθισμός παραμόρφωσε το 

πρόσωπό του. 

Η Ελένη τον είδε τότε ως το τέλος της ψυχής του, ως εκεί όπου γράφει “Αδιέξοδο”· 

τον τράβηξε πάνω της, τον ανάγκασε να της κάνει έρωτα με τη σειρά του 

όπως του είχε μάθει χτες. Ο Γιώργος άκουγε το λαρύγγι του να ουρλιάζει, 

δεν είχε ξανακούσει αυτήν τη φωνή. Τέλειωσαν μαζί, η Ελένη έμεινε βαθιά 
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μέσα του, έτσι ένιωθε το παλληκάρι, μέσα του, όχι εκείνος μέσα της. Τον 

ρώτησε με μια σχεδόν φυτική ασπλαχνιά:  

«Έχεις μέσα σου τον Λεωνίδα, ε; Κι εγώ». 

Του κόπηκε η ανάσα από την επίγνωση και τη ζήλια — και δεν ήξερε 

ποιον ζήλεψε, την Ελένη για τον Λεωνίδα, τον Λεωνίδα για την Ελένη ή τον 

εαυτό του για τους δυο τους. «Ναι», είπε με τη μουντή φυσικότητα των 

ονείρων. «Και τώρα;» πρόσθεσε με ελπίδα. «Δεν θα με αγαπήσεις λιγάκι; Ή 

μπορεί και πολύ;» 

«Όχι», απάντησε εκείνη απλά. «Αγαπώ μόνο τον Λεωνίδα. Όμως μ’ αρέ-

σει πολύ να κάνω έρωτα μαζί σου. Είσαι υπέροχο εργαλείο για άσκηση της 

ψυχής και του κορμιού».  

 

 

6. Τρύπα στην αθλητική φόρμα 
 
Ο Λεωνίδας φορούσε μια ψαρί αθλητική φόρμα. Στο γόνατο είχε μια τρύπα. 

Απέναντί του καθόταν η Ελένη και πλάγια ο Γιώργος με τα μάτια χαμηλω-

μένα όλο σεμνότητα στον καφέ του. Ο Λεωνίδας είχε έρθει τα χαράματα. 

Τους κρυφοκοίταξε να κάνουν άγρια έρωτα. Μετά πήγε στο καθιστικό και 

περίμενε με το μυαλό μεθυσμένο κι άγρυπνο. Όταν σηκώθηκε η Ελένη, ο 

Λεωνίδας έφτιαξε καφέ. Τον ήπιαν σαν σε κηδεία, πικραμένα κι υπομονε-

τικά. Δεν σκέφτονταν τίποτα απολύτως, μόνο κρυφοκοίταγαν κάπου-κάπου 

ο ένας τον άλλον. Κάποτε ήρθε κι ο νεαρός, προσπαθώντας να κρύψει τη 

μαχμουρλίδικη έκφρασή του και την χαρά κορμιού και ψυχής του. Μυστικά 

μέσα του ήταν σίγουρος πως η επιθυμία των δύο εραστών του τον υπο-

χρέωνε να εμφανιστεί οπωσδήποτε έτσι όπως εμφανίστηκε: μόνο με το 

κολλητό λευκό μποξεράκι. Πάντως καθόταν στον καναπέ σεμνά — συμμαζε-

μένα τα χυτά ποδάρια του με το μαύρο, πυκνό και σγουρό τρίχωμα. Φοβόταν να 

κοιτάξει τον Λεωνίδα κι έτσι κρατούσε χαμηλωμένα τα βλέφαρά του. 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Εδώ που τα λέμε, δεν μπόρεσα να μη νιώσω ένα ανατρίχιασμα 

γλύκας καθώς δεχόμουν τη γνοιαστική σπουδή και των δύο — η γυναίκα 

έτρεξε να μου ψήσει καφέ, ο άνδρας τσακίστηκε να μου φτιάξει τηγα-

νίτες. Ήμουν δεκαοχτώμισι χρονώ, τι άλλο να επιθυμούσα; 

 

Τώρα ο Λεωνίδας και η Ελένη κάθονταν αντικριστά ενώ ο νέος, νιώθοντας 

κάπως δυσαρεστημένος πως μένει στο περιθώριο του ζευγαριού, έπινε τον ευω-

διαστό καφέ, έτρωγε τις μελωμένες τηγανίτες πασπαλισμένες με καρύδι, με 

την όρεξη του γερού παλληκαριού που δούλεψε ερωτικά όλη τη νύχτα. Καταβρόχθιζε με βουλιμία 

παρ’ όλη την αναστάτωσή του γι’ αυτά που άκουγε, λες και ήταν εντελώς αποσυνδεμένη η 

απόλαυση της τροφής του από τα συναισθήματα που του δημιουργούσε η θέαση του καλού ή 

κακού έξω κόσμου. Έτσι είναι η πρώτη νιότη. 

«Λοιπόν, είσαι ευτυχισμένη;» ρώτησε φιλόφρονα ο Λεωνίδας τη γιατρίνα. 
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«Η ευτυχία δεν έχει σχέση μ’ αυτά τα πράγματα», είπε αυστηρά εκείνη. 

«Εννοώ, πέρασες καλό βράδυ;» επέμεινε με κάποια σκληρότητα ο κα-

θηγητής. 

Η Ελένη σκέφτηκε καλά αυτή την απλή ερώτηση. Τι εννοούσε τούτος ο 

άνθρωπος, που ήταν ολόκληρο το ένα μισό της; 

«Ποτέ δεν ένιωσα τόσα πολλά με κανένα αρσενικό — δεν λέω “άνδρα”, 

γιατί έτσι θα αδικούσα τον μικρό», είπε χαρούμενα. 

«Τουλάχιστον λες αλήθεια», έκανε με κακία ο Λεωνίδας. 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ: Ήταν σαν να έβλεπα πρώτη φορά στη ζωή μου τούτην τη γυ-

ναίκα, σαν να είχα έρθει επίσκεψη. 

 

«Και τώρα;» ρώτησε με αγωνία. 

«Δεν είχα πάει ποτέ με ένα αληθινό τεκνό», είπε ονειροπόλα η Ελένη. 

«Είχαμε συμφωνήσει από μικροί πως η αγάπη μας αξίζει κάθε θυσία». 

Η υπόμνηση της παιδικής τους ζωής τον έκανε να αναγνωρίσει τη φιλε-

νάδα του ξανά σαν σάρκα από τη σάρκα του και να πονέσει. 

«Γλυκειά μου, όταν μιλούσαμε για θυσία δεν εννοούσαμε θυσία του άλλου 

στον εαυτό μας, μα του εαυτού μας στον άλλο». 

«Μα αυτό έκανα», είπε με απορία η Ελένη. «Πήρα τη θέση σου στην κρε-

μάλα. Σήκωσα στους ώμους μου την αμαρτία σου». 

Ο Λεωνίδας τα ’χασε μ’ αυτό και μετά αμέσως σκύλιασε. Είχε δίπλα-

δίπλα τον καφέ και το μπουκάλι με τη βότκα. Έπινε πότε από τον ένα πότε 

από τ’ άλλο, κι αυτό έλπιζε πως θα έφερνε μέσα του μια ισορροπία εξίσου 

ποιητική με τις προσδοκίες του. «Δεν σεβόμαστε λοιπόν πια όσα μας έκα-

ναν να κλαίμε μικροί, με τα κεφάλια μας ακουμπισμένα το ’να στ’ άλλο, με 

τα μαλλιά μας μπερδεμένα;» είπε κλαψιάρικα. 

«Δεν μπορείς να μιλάς εσύ για θυσία και σεβασμό. Αυτό που θέλεις από 

τούτο το παιδί είναι ο καημός και η ιδιοτέλεια». 

«Ναι;» ούρλιαξε ο καθηγητής. 

«Ναι», ψιθύρισε η Ελένη. 

Ο Λεωνίδας έσπασε στη χούφτα του το ποτήρι του κονιάκ, μάτωσε, τα 

δόντια του κροτάλισαν τρίζοντας ζωώδικα, έπεσε στα πόδια της με ένα 

μουγκρητό. 

«Ελένη, Ελένη, δεν είναι παρά ένας ανόητος νεαρός γεμάτος μεγάλες 

ιδέες και κομπασμό. Θα πονέσει πολύ έτσι κι αλλιώς γιατί το πνεύμα του, η 

καρδιά του, η ψυχή του, το κορμί του, θα τραβούν πάντα σαν μαγνήτης τα 

θηρία. Είμαι ιδιοτελής, το ξέρω, θα του κάνω κακό, το ξέρω. Όμως μόνο 

εγώ μπορώ να του δώσω τη χαρά και την οδύνη που χρειάζεται, για να δε-

σει τους καρπούς που ο ίδιος λαχταράει. Τι άλλο είναι η ανθρώπινη ευτυ-

χία; Ελένη, Ελένη, τον αγαπώ πολύ-πολύ, τι θα κάνω; τι θα απογίνω; Το ξέ-

ρω, θυσιάζεσαι για μένα, αλλά πόσο θα αξίζει από δω και μπρος η ζωή μου;» 
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Η Ελένη είχε μείνει πετρωμένη. Ο Γιώργος άκουγε με τρομερή ταραχή, 

δίχως να σταματά να χάφτει τηγανίτες. Η πραγματικότητά του ήταν μακριά από 

τούτην τη σκηνή, το δάσος του πάνω στο βουνό καιγόταν. Είπε δειλά αλλ’ όμως και πολύ 

θαρρετά, ψιλομπουκωμένος με μια τηγανίτα: 

«Να πω κι εγώ λιγάκι τη γνώμη μου;» 

Οι δυο τους τον κοίταξαν κατάπληκτοι, σαν να είχε μιλήσει με ανθρώ-

πινη λαλίτσα η δεκοχτούρα από το μπαλκόνι. Τον παρακολούθησαν για λίγο 

καθώς συνέχιζε ασυναίσθητα να καταβροχθίζει τις μελωμένες, καρυδοπα-

σπαλισμένες τηγανίτες. 

«Καλό παιδί!» είπε ο Λεωνίδας. 

«Λιγάκι λαίμαργο, αλλά καλό», συμφώνησε η Ελένη. 

Ο καθηγητής τον πλησίασε. Κρατούσε ακόμα τα κομμάτια από το σπα-

σμένο ποτήρι, που του έπεφταν μαζί με το αίμα του καθ’ οδόν. Του πήρε το 

χέρι, το αναποδογύρισε, η μισοφαγωμένη τηγανίτα κύλησε στο πάτωμα. 

«Σ’ αρέσουν τα γλυκά; Θα σου φτιάχνω», του είπε τρυφερά. «Κοίτα», 

γύρισε στην Ελένη, «κοίτα το γουρουνάκι! το χέρι του είναι βουτηγμένο 

στο μέλι». Έφερε τη ροζιασμένη από τα γεωργικά χούφτα του αγοριού στα 

χείλη, την έγλειψε, πήρε στο στόμα ένα-ένα τα μελωμένα δάχτυλα και τα 

καθάρισε με τη γλώσσα του προσεχτικά. Μετά, με κίνηση μεθοδική και σί-

γουρη, του τράβηξε στη σαλιωμένη παλάμη από τη μια άκρη στην άλλη μια 

λοξή αβαθή πάντως γρατζουνιά με ένα θραύσμα του ποτηριού, από αριστερά 

προς τα δεξιά. Εκείνος, με απολιθωμένο πανικό στα μάτια και στα μισάνοιχτα χείλη, 

κοίταζε το γυαλί να χαράζει τη σάρκα του, ούτε διαμαρτυρόταν ούτε προσπάθησε 

να τραβήξει το χέρι του. 

«Σε πόνεσα;» ρώτησε με οίκτο ο Λεωνίδας. «Υπόσχομαι από δω κι εμπρός 

να σε προστατεύω από τον σπαραγμό, ακόμα κι αν είναι να με κάνουν γι’ 

αυτό κομμάτια. Γιατί πολλοί θα θελήσουν να σε σπαράξουν». Και με το 

ματωμένο θραύσμα, τράβηξε αργά μια ίδια χαρακιά στη δικιά του παλάμη, 

από τα δεξιά προς τα αριστερά. 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ: Στάθηκα πάνω από το παλληκάρι που, με το χέρι του υψω-

μένο να τρέχει αίμα, κοίταζε αποσβολωμένο μια εμένα μια την Ελένη, 

βογγώντας σιγανά όχι από πόνο μα από μεγάλη αγωνία, λαχανιάζοντας 

κοφτά σαν βασανισμένο γατάκι. 

 

«Θα έρθεις να μείνεις μαζί μας», είπε ήρεμα ο καθηγητής στον Γιώργο. 

«Το σπίτι είναι μεγάλο, θα ’χεις δικό σου δωμάτιο. Κάθε Σαββατόβραδο θα 

κοιμάσαι στην κάμαρη της Ελένης. Όχι συχνότερα, τα νεαρά παιδιά δεν 

πρέπει να κάνουν καταχρήσεις. Είναι καλή πουτάνα, όπως είδες, έτσι δεν 

θα πηγαίνεις στα μπορντέλα και θα κάνεις οικονομία στα λεφτά που σου 

στέρνουν οι γονείς σου. Θα σου μαγειρεύω ωραία φαγητά, η Ελένη θα σου 

πλένει τα ρούχα. Θα σου φτιάχνω γλυκά, που σου αρέσουν τόσο». 
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7. Δεν έχεις κάνει τίποτα 
 
«Δεν έχεις κάνει τίποτα», είπε ο Λεωνίδας στον Γιώργο. Ο νεαρός στεκόταν 

μπροστά του όρθιος — επιθυμούσε πάντα να εκτελεί κατά γράμμα τις επιταγές ενός χρυσού 

και μπρούντζινου πρωτοκόλλου κινήσεων, αυτοκαθυποτάξεων, λόγων, που δεν είχε να κάνει 

τόσο με την ευγένεια, την αναγκαιότητα ή την ευτυχία, μα με τη φαντασιακή τάξη της αθω-

ότητάς του, κονσερβαρισμένης μες στην αυτοπειθαρχία της αποστολής του. 

»Ό,τι μου έχεις παρουσιάσει ως τώρα, είναι σοφολογιότατες αναλύσεις 

για το νομικό σύστημα της Αθήνας του 4ου αιώνα π.Χ. και αυτοσυγκρατού-

μενος λυρισμός. Δεν έχεις καν αγγίξει τα στοιχεία του αστυνομικού μυθι-

στορήματος, που υπάρχουν στο κομματιασμένο αρχαίο κείμενο. 

»Η εποχή που δικάστηκε η υπόθεση του Επικράτη, στα 330 ή 329 π.Χ., 

ήταν καθοριστική για την Αθήνα και την Ελλάδα. Ο Αλέξανδρος ήταν ήδη 

στον Ινδοκαύκασο, Έλληνες άποικοι πλημμύριζαν την Αίγυπτο και την Ανα-

τολή: ήταν η απαρχή του Ελληνιστικού πολιτισμού, της παγκοσμιοποίησης 

του Ελληνισμού, της ίδιας της Δύσης και του σημερινού παγκόσμιου πο-

λιτισμού στα πιο καλά του. Δεν πρόσεξες καν πως ο Αριστοτέλης βρισκόταν 

ήδη από το 335 για δεύτερη φορά στην Αθήνα. Καταλαβαίνεις τι πράγμα 

είναι ο Αριστοτέλης για τον παγκόσμιο πολιτισμό; Όχι μόνο για Ευρώπη και 

Αμερικές, μα και για το Ισλάμ, τους Κινέζους, τους Ινδούς και τους μαύρους 

Αφρικανούς». 

«Δεν… δεν σκέφτηκα ότι…» 

«Μοιάζεις με όλους αυτούς που γράφουν ανόητα μυθιστορήματα για την 

αρχαία Ελλάδα απομονώνοντας δύο-τρία φιλολογικά ή ιστορικά στοιχεία 

από τα χιλιάδες. Μην ψυχανεμιζόμενοι καν το γεγονός ότι όλος αυτός ο 

κόσμος ήταν ένας ζωντανός, περίπλοκος οργανισμός, ένα δυνατό και πο-

λύμορφο ζώο που πολεμούσε για τροφή, που ερωτευόταν κι έχεζε. 

»Ναι, τότε ήταν που ο μέγας Αριστοτέλης συνέτασσε το έργο του, το 

οποίο αργότερα θα χαραζόταν ανεξίτηλα στο κορμί του πλανήτη. Όμως, 

πρόσεξε, αν δεις το γεγονός με τα μάτια ενός Αθηναίου της εποχής θα κα-

ταλάβεις πως αυτό δεν σήμαινε τίποτα για τους τότε. Το ενδιαφέρον των 

μορφωμένων και της νεολαίας τραβούσε η Ακαδημία, όπου ο Ξενοκράτης 

εκχυδάιζε τον άλλο πλανητικό Έλληνα, τον μέγιστο των στοχαστών που έ-

ζησαν ποτέ, τον Πλάτωνα, βουτώντας τον στον χυλό του μυστικισμού. Ο 

Πλάτων είχε πεθάνει στα 348. Τι σημαίνει η λέξη απάτη στην Αθήνα του 330;» 

«Οι αθηναϊκοί νόμοι…» 

«Χέσε τους νόμους! Οι νόμοι έπονται του εγκλήματος. Δεν έχεις διαβάσει 

αστυνομική λογοτεχνία;» 

«Πολλή. Όταν ήμουν μικρός διάβασα δεκάδες αστυνομικά μυθιστορήμα-

τα, που τα μάζευε ένας ξάδελφός μου. Πεινούσα για ό,τι διαβάζεται, και…»  

«Ωραία. Προσπάθησε να θυμηθείς τη σύνθεσή τους. Άκου, χρειάζεσαι 

έναν επαγγελματία. Θα σε στείλω σ’ έναν πρώην μπάτσο. Δεν είναι πολύ 

έξυπνος», όμως καταλαβαίνει πράγματα που δεν βλέπουν καν οι μαλάκες οι μορφωμένοι. 
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«Ούτε καλλιεργημένος είναι, αλλά έχει διαβάσει πολλή ελληνική ιστορία με το 

πάθος του εθνικιστή· πάντως δεν είναι φασίστας, αυτό να λέγεται. Εκλαϊκευτικά 

βιβλία, μα ξέρει τι του λες άμα του υποδείξεις ένα ιστορικό γεγονός. Δυο-

λεύει ανεπίσημα σαν ιδιωτικός ντετέκτιβ, κι είναι πολύ καλός στη δουλειά του. 

Έχει φαντασία, ένστικτο και μεθοδικότητα.  

»Οι μπάτσοι, οι συνάδελφοι του Δικαστικού Σώματος, όλα αυτά τα τσο-

πανόσκυλα του συστήματος με απωθούν, μα αυτός είναι καλό παιδί. Ήταν 

καλό παιδί πριν φορέσει τη στολή — δεν πρόλαβαν να τον χαλάσουν, γιατί 

τον ξήλωσαν. Σε περιμένει». 

Μιλούσαν για τη μελέτη που θα έκανε ο Γιώργος. Ο Λεωνίδας τον είχε 

καλέσει μια μέρα στο γραφείο του στο πανεπιστήμιο — όχι στο σπίτι. Του 

είπε ότι πρέπει να γίνει πιο πειθαρχημένος στη νομική επιστήμη, πιο αυτό-

πειθαρχημένος στη ζωή του, γι’ αυτό του ορίζει μια εργασία. Είναι μια 

υπόθεση από την αρχαιότητα, 4ος αι. π.Χ., όπως προκύπτει από έναν δι-

κανικό λόγο του σπουδαίου Αθηναίου ρήτορα και πολιτικού Υπερίδη, τον λόγο 

Κατά του Αθηνογένη: Ο Επικράτης, ένας πλούσιος νεαρός Αθηναίος, εγκαλεί 

τον Αθηνογένη γιατί τον εξαπάτησε, του πούλησε ένα καταχρεωμένο μυρο-

πωλείο. Γιατί θέλει να αγοράσει το μυροπωλείο ο Επικράτης; διότι σε αυτό 

δουλεύουν ο πατέρας και ο αδελφός ενός έφηβου δούλου, που τον γνώρισε 

κάπου ο πλούσιος νεαρός και τον ερωτεύτηκε.  

Έχει διαμεσολαβήσει μια κωλοπετσωμένη εταίρα, η Αντιγόνα. Ετούτη, ο 

αποκαλυπτόμενος εντέλει ως μαφιόζος Αθηνογένης και ο έφηβος, έχουν 

πείσει τον πλούσιο νέο ότι αν αγοράσει το μυροπωλείο και τους εξαρτημέ-

νους σε αυτό δούλους, τον ωραίο μικρό, τον πατέρα και τον αδελφό του, 

κι αν ελευθερώσει μετά τους σκλάβους, το αγόρι θα μπορέσει πια να πα-

ραδοθεί σε αυτόν και να του ανταποδώσει ως ελεύθερος τον έρωτά του. 

Αλλιώς, πώς να αγαπήσει αληθινά ένας μικρός δούλος, εργαλείο στα χέρια 

του αφέντη του; Ο ερωτευμένος Επικράτης, όμως, μετά την αγορά και την 

απελευθέρωση των σκλάβων, ανακαλύπτει ότι το μυροπωλείο ανήκε νομικά 

στον πατέρα του μικρού κι όχι στον Αθηνογένη. Επίσης, ότι αθέατες παρά-

γραφοι του συμβολαίου τον φορτώνουν με τεράστια χρέη, που φυσικά έχει 

κάνει ο αληθινός ιδιοκτήτης, ο Αθηνογένης, και τα έχει περάσει στην επι-

χείρηση και στο όνομα των δούλων του.  

«Σύγχρονα όλ’ αυτά; Αμ πώς! Μελλοντική είναι η Αθήνα του 6ου-4ου 

π.Χ αιώνα, όχι σύγχρονη. Αυτά θα μελετήσεις», είπε ο Λεωνίδας στον Γιώρ-

γο. «Είσαι πρωτοετής, μα αν πετύχεις, η εργασία σου θα ληφθεί αριστείν-

δην ως διδακτορικό. Θα φροντίσω προσωπικώς γι’ αυτό στη Σύγκλητο της 

Νομικής Σχολής». 

Μάλιστα. Εξαγόρασμός, σκέφτηκε πικρά και πολυτρόπως ερεθισμένος ο 

Γιώργος. Με πληρώνει, με εξαγοράζει όπως ο Επικράτης τον μικρό δούλο, 

με διαφθείρει για να του πω το σ’ αγαπώ. Μα δεν είναι της ψυχής και του 

πνεύματός μου να του το πω. Χα! 

 



32 
 

8. Μπορείς να τον εμπιστευθείς 
 
Μπορείς να τον εμπιστευθείς, σκεφτόταν ο Γιώργος. Το μαγαζί, Εκτελού-

νται Υδραυλικές Εργασίες έγραφε η επιγραφή, βρισκόταν στην Αλκαμένους, 

στο ύψος σχεδόν της πλατείας Αττικής, στον βρόμικο πάτο της πόλης. Ο εικοσιο-

χτάχρονος άνδρας τού φάνηκε φιλικός και συμπαθητικός. 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Μεγαλόσωμος, με περνούσε ένα κεφάλι, με αυτήν τη μυώδη 

αλλά βαριά κατασκευή που είχα παρατηρήσει ότι διέθεταν σχεδόν όλοι οι 

μπάτσοι των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας μετά τα είκοσι πέντε. Πα-

ρά τον πελώριο όγκο του διέθετε επίσης μια ανήσυχη ευκινησία, την οποία 

μάλλον θα του είχε προσδώσει η ταυτότητα του ντετέκτιβ αλλά και το 

φανερό του επάγγελμα, του υδραυλικού, η ανάγκη να χώνεται κάτω από 

νεροχύτες και να ταλαντεύεται σε σιδερόσκαλες. Επίσης, η διαρκής σε-

ξουαλική πείνα που κάνει τους μεγάλους γάταρους ευκίνητους — αλλ’ 

αυτό το έμαθα μετά. Το μαγαζάκι ήταν καθαρό και ταχτοποιημένο. 

 

Υπήρχε κι ένας βοηθός, ένας πολυκινητικός κι αφηρημένος καστανόξανθος 

πιτσιρικάς, που μαστόρευε κάτι στο πίσω μέρος του μαγαζιού. Ο Αντρέας 

είχε υποδεχτεί πολύ φιλικά τον δισταχτικό νέο. Τον είχε αγκαλιάσει από 

τους ώμους και, με υπερβολική οικειότητα, του είχε δώσει μερικές φάπες 

καθώς του έλεγε πως ναι, του άρεσε που θα τον βοηθούσε, διάβαζε πάντα 

άπληστα «την ιστορία της χώρας μας». 

«Οι πρόγονοί μας ήταν πολύ γαμάτοι, κανείς δεν τους την έβγαινε ούτε 

στον πολιτισμό, ούτε στον πόλεμο», αλλά και «την έβρισκαν όμορφα οι άντρες 

μεταξύ τους». Εδώ ο Γιώργος ταράχτηκε λίγο. 

«Δεν σου είπε για τα γούστα μου ο Λεωνίδας; Όχι; Εντάξει, καλό είναι 

να ξέρεις. Μπας κι έρθεις κανένα βράδυ στο σπίτι μου να δουλέψουμε και 

δεις απλωμένον στον καναπέ κάνα μαντράχαλο με το σώβρακο ή και χωρίς 

αυτό». Έδειξε τον πιτσιρικά, μάλλον Αλβανό, που θα ’ταν δεν θα ’ταν δε-

κατριών χρονών. «Μην ανησυχείς που ακούει ο Άκης, σπίτι μου μένει, άλ-

λωστε την περισσότερη ώρα δεν ενδιαφέρεται για το τι γίνεται γύρω του». 

Πράγματι, το παιδί τους κοίταξε με απλανή κιτρινωπά μάτια για δυο 

στιγμές καθώς τον έδειχνε ο Αντρέας και μετά ξαναφοσιώθηκε στη δουλειά 

του. Ο τύπος συνέχισε: 

«Εσύ γουστάρεις γυναίκες, μου ’πε ο Λεωνίδας, ε; Έτσι κι αλλιώς είσαι 

πολύ ομορφόπαιδο για τα γούστα μου, εμένα μου αρέσουν άντρες βρομιά-

ρηδες και φάτσες… πώς το λένε; κωλόφατσες· να, σαν εμένα». 

Όντως, είχε μάλλον άσχημα χαρακτηριστικά, αρρενωπά με άγριο τρόπο, 

τραχύ μελαχρινό δέρμα και γαμψή, στραβή μύτη. Είχε πολλά τατουάζ. Διέ-

θετε όμως και στρογγυλά, ζωηρά μάτια άγριου ζώου, μικρά αλλά σχεδόν 

όμορφα — αποδελτίωνε άθελά του ο Γιώργος. 
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«Σε πηδάει η Ελένη, ε;» συνέχισε ο πρώην μπάτσος. «Πολύ θεά, μαλάκα 

μου, άμα με τραβούσανε λίγο οι γυναίκες… πώς το λένε; δεν ξέρω τι θα 

έκανα για πάρτη της. Μπορεί μέχρι και παιδιά». 

Ο Γιώργος χλόμιασε από περηφάνια για την Ελένη. 

«Εντάξει, γυρνάν οι ρόδες κι έτσι», κατέληξε με ασαφή πρόθεση ο πρώην 

μπάτσος. «Λοιπόν, ο Λεωνίδας μου έδωσε τη μετάφραση αυτού του Αθηνο-

γένη, μου έφερε βιβλία. Εγκατέστησε στον υπολογιστή μου ένα πρόγραμμα 

με όλα τα αρχαία ελληνικά κείμενα που υπάρχουν, του Πανεπιστημίου της 

Καλιφόρνιας που το χρηματοδότησε η κόρη Μακντόναλτ γιατί αγαπάει την 

αρχαία Ελλάδα, άκου ρε! η κόρη Μακντόναλτ την αρχαία Ελλάδα! για να 

καταλάβετε εσύ και οι άπλυτοι Αριστερούληδες! Πληκτρολογείς ένα όνομα, 

μια λέξη, και βγαίνει πόσες φορές και πού έχει γραφτεί σε όλα τα αρχαία 

κείμενα. Πολύ γαμάτο. Σου το έδωσε κι εσένα αυτό το πρόγραμμα;» 

«Όχι». Ο Γιώργος κατεπλάγη με την προβοκάτσια του καθηγητή. 

«Καλά, θα στο δώσω εγώ. Έχω δουλέψει κιόλας κάμποσο. Δεν ξέρω βέ-

βαια, γαμώ το, αρχαία Ελληνικά, μόνο κάμποσα πράγματα που μου μείναν 

από το Λύκειο, όμως δεν ήμουν ποτέ κακός μαθητής, ε; Πήγα και στη Σχολή 

της Αστυνομίας — εκεί μαθαίνει κανείς κάποια καλά πραματάκια, άμα θέλει. 

Εγώ… πώς το λένε; διαβάζω πολύ Ιστορία. 

»Ναι, δεν μορφώθηκα, μ’ όλο που είχα τα φόντα· ήμουν φτωχός. Μα ήμουν 

καλός μπάτσος, δηλαδή καλός στο μυαλό, όσο χρειάζεται ένας μπάτσος για να γίνει αξιω-

ματικός. Να· και τώρα που κάνω τον ιδιωτικό ντετέκτιβ, είμαι καλός. Ξέρεις, 

όχι χοντρά πράματα, κάτι κερατώματα, κάτι εκβιασμούς για προστασίες 

μαγαζιών — έχει γεμίσει ο τόπος παπάρες που νομίζουν πως είναι Αλκαπόνε. 

’Ντάξει, εσύ έχεις ζήσει αλλιώς, όχι σ’ αυτό τον βόθρο όπως εγώ. Έχω και 

τούτη την κωλόφατσα, εγώ δεν είμαι τεκνάκι σαν εσένα για να με γουστά-

ρει ο μαγκίτης». 

«Ποιος μαγκίτης;» έκανε χαμένα ο Γιώργος. 

«Ο κολλητός σου, ο Λεωνίδας λέω. Εγώ δεν είμαι γλύκας όπως εσύ για 

να με πάρει για κολλητό του». Χασκογέλασε χυδαία: «Ούτε καν για να με 

“παίρνει”, γενικώς!» Το χοντροκομμένο πρόσωπο βάρυνε απότομα, σκού-

ρυνε από κάτι σαν κακία. «Κι εγώ που θα τσάκιζα κόκκαλα για την πάρτη 

του… Δεν έχω τη μουρίτσα σου, το σιντεφένιο δερματάκι σου, την ψυχούλα 

σου, ούτε πήγα πανεπιστήμιο». Έτριψε το πρόσωπό του με τη χερούκλα 

του, χαμογέλασε. «Μαλακίες. Λοιπόν…» 

Και άρχισε να μιλά με ύφος σοβαρό. «Τι έχεις κάνει;» Αυτό κι αυτό, 

εξηγησε ο Γιώργος. «Τίποτα δεν έχεις κάνει» — ίδια έκφραση μ’ αυτή του 

Λεωνίδα, βγαλμένη από το αδρό στόμα. «’Ντάξει, είσαι άνθρωπος των βι-

βλίων, εδώ όμως χρειάζεται μπάτσος, να μη λυπάται τους ανθρώπους». 

«Μα λυπάμαι εγώ τους ανθρώπους;» 

«Ναι, τους λυπάσαι, τους λυπάσαι! Νομίζεις πως πρέπει να ασχολείσαι 

συνέχεια μ’ αυτό τον Επικράτη γιατί τον λυπάσαι. Σε κόβω καλά, είσαι 
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ψυχοπονιάρης. Αλλού είναι το ζουμί. Τι ξέρεις για κείνη την καρυόλα, την 

Αντιγόνα;» 

«Ε… μια εταίρα είναι, τίποτα δηλαδή». 

«Τίποτα;! Μια πουτάνα, μάλιστα ωραία και καπάτσα δεν είναι τίποτα; 

Τίποτα δεν λες μαλάκα μου! — Συγγνώμη που σε λέω μαλάκα, ε;» 

«Μπα, δεν πειράζει…» 

«Και να σε πείραζε, δηλαδή, θα το λουστείς το “μαλάκα” γιατί με έχεις 

ανάγκη, έτσι δεν είναι; Άντε, ρε, αστειεύομαι, καταλαβαίνω πως είσαι καλό 

παιδί, απλώς ζηλεύω πολύ που σε αγαπάει τόσο ο Λεωνίδας… Έτσι είναι η 

ζωή: καρυόλα, σαν την Αντιγόνα. Λοιπόν, εγώ πληκτρολόγησα στο πρό-

γραμμα της κόρης Μακντόναλτ και βρήκα μόνο τρεις τύπισσες μ’ αυτό το 

όνομα, το φαντάζεσαι; χιλιόμετρα αρχαίων κειμένων αλλά υπάρχουν μόνο 

τρεις γυναίκες με το όνομα Αντιγόνα. Η μια είναι πολύ μεταγενέστερης 

εποχής. Όμως, κοίτα εδώ, δεύτερη Αντιγόνα αυτή στον ρήτορα Υπερείδη 

και τρίτη, περίμενε να δω στον υπολογιστή… να! Αντιγόνα, “Πελλαία γυ-

ναίκα…” μετάφρασε εσύ που ξέρεις Αρχαία!» 

Κάθισε δίπλα του μπρος στον υπολογιστή, καππάκισε: «“Πελλαία γυναίκα, 

που αιχμαλώτισε ο Αυτοφραδάτης στη Σαμοθράκη και απελευθέρωσε ο Αλέ-

ξανδρος στη Δαμασκό”. Απίστευτο!» 

«Είδες που σου λέω; Πώς είναι παρακάτω;» 

«Λέει ότι την ερωτεύτηκε ο Φιλώτας, ο γιος του στρατηγού Παρμενίωνα 

και… πο, πο!» 

«Είδες; Δεν είμαι καλός μπατσούλης; Για τον Αθηνογένη δεν βρίσκω τι-

ποτα. Όμως έχουμε κάμποσους Επικράτες. Να, αυτός ο πλούσιος από τον 

Πειραιά ταιριάζει. Το ’ψαξες; όχι; Μα καλά, τι έψαξες, ρε πούστη;… Συγ-

γνώμη που σε λέω πούστη, εγώ είμαι πούστης, εσύ κακομοίρη στήνεις κώλο 

μονάχα στις γυναίκες! Μπορεί και στον κολλητό μου, γαμώ… γαμώ τη μοί-

ρα μου… Τέλος πάντων» 

Και συνεχίστηκε έτσι το πράγμα μέχρι αργά το βράδυ. Σαν νεοσύλλε-

κτος που μαθαίνει να λύνει και να δένει το όπλο, ο Γιώργος άκουγε ντρο-

πιασμένος για την πρώτη έπαρση και την ανοησία του τις επισημάνσεις του 

ντετέκτιβ, που μπορούσε να γεύεται σωστά μια ιστορία. Ανοίγονταν τα 

μάτια του προς εποπτείες της εργασίας του που ούτε καν τις είχε υποψια-

στεί. Ο Αντρέας γυρνούσε κάθε τόσο και έδινε κοφτές οδηγίες στον βοηθό 

του. Ο μικρός, ενώ δούλευε ήσυχα με μια κάπως ρομποτική προσοχή, κάθε 

που τελείωνε έναν κύκλο δουλειάς σταματούσε κι αποξεχνιόταν κουνώντας 

μηχανικά το ποδάρι του, ταλαντευόμενος πιτσιρικάδικα πέρα-δώθε και κοι-

τάζοντας ανέκφραστος με μισάνοιχτα χείλη τους δύο μεγάλους, ολοφάνερα 

απασχολημένος με δικές του σκέψεις. Ο Αντρέας τον καθοδηγούσε με δυο-

τρεις λέξεις, ώσπου κάποτε του είπε πώς εντάξει, τέρμα η δουλειά για απόψε, 

να πάει σπίτι. Το αγόρι έφυγε σιωπηλά. 

«Τον βλέπεις;» είπε μετά ο Αντρέας. «Τον έχω φορτωθεί κι αυτόν, να, 

σαν εσένα. Μη σου μπαίνουν στο μυαλό ιδέες, δεν μ’ αρέσουν τα μπέιμπις, 
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αυτά αρέσουν σε σας, τους στρέιτ κολομπαράδες. Ο πατέρας του ήταν υ-

δραυλικός, Έλληνας Βορειοηπειρώτης. Το ’ριξε στο πιοτό, γύρισε το μυα-

λό του. Θέλησε να πιάσει την καλή, έμπλεξε σε ζόρια, με το βαρύ πυρο-

βολικό. Η μάνα του μικρού, Αλβανίδα, καλή πάστα, τον πήρε με το ζόρι και 

γύρισαν στην Αλβανία. Τα πλήρωσε όλα τοις μετρητοίς ο πιτσιρικάς, μπαίνω 

ένα βράδυ σε ένα κωλάδικο, τον βρίσκω μέσα. Είχε φύγει από το σπίτι, 

έμενε στον δρόμο. Έκανε — τι μπορεί να κάνει για να φάει ένα δεκατριά-

χρονο λιγάκι βαρεμένο, αμπολυτό στους δρόμους, δικηγόρε μου; ή να κλέψει 

ή να γαμηθεί, τα άλλα είναι παραμύθια. Έκανε λοιπόν το πουτανάκι, σαν 

τον μικρό δούλο του Επικράτη σου. 

»Δεν είμαι καμιά μητέρα Τερέζα, όμως ο πατέρας του μου είχε μάθει την 

υδραυλική. Τηλεφωνώ λοιπον στον γέρο. Να κλάμα και ξεφωνητά ο γέρος, 

πάρ’ τονε στο σπίτι σου λίγον καιρό να μου λέει, εσένα δεν θα τολμήσουν 

να σε πειράξουν που είσαι της αστυνομίας. Και κάθεται και μου διηγείται 

όλα όσα έκανε, τρομερά πράγματα, θα σου πω άλλη φορά. Κι έτσι φορτώ-

θηκα το κωλόπαιδο. Στο θέμα μας όμως τώρα!». 

Φαίνεται να είναι μονάχα μια ποινική δίκη με πικάντικες ερωτικές προ-

εκτάσεις, του έλεγε ο γιγαντόσωμος άνδρας, πιο απλά βέβαια. Πάντως τα ’λεγε 

σωστά, όπως μπορούσε. Ο σπουδαίος ρήτορας και πολιτικός Υπερείδης γράφει 

για λογαριασμό του εξαπατημένου δυο λόγους, τους οποίους εκφωνεί ο 

Επικράτης σε δυο διαδοχικές δίκες. Σώζεται μόνο ο πρώτος, αποσπασμα-

τικά. Αυτό είναι σε πρώτη ανάγνωση το… 

«Το, πώς το λένε; το στόρι». 

Αλλά τούτα είναι μόνο η αρχή, συνέχισε ο ντετέκτιβ. — Εδώ μεταφέρου-

με την ουσία όχι με τα απλοϊκά και συνοικιακά λόγια του, μα με δικά μας — 

ναι, σας πέφτουν φτωχά τα λόγια του, μαλάκες διανοούμενοι! Για κοίτα στα διάφορα 

βιβλία για τον Μεγάλο Αλέξανδρο, έλεγε ο Αντρέας, αυτό τον πιο μεγάλο 

μάγκα της Ιστορίας. Ποιο είναι το πιο ευδιάκριτο χαρακτηριστικό της πολι-

τικής ζωής στην Αθήνα την εποχή της δίκης; Η διαμάχη του φιλομακεδονι-

κού και του αντιμακεδονικού κόμματος. Ακριβώς στα 330 έφτασε στο από-

κορύφωμα, με αποτέλεσμα την καταδίκη σε θάνατο και τελικά την αυτό-

εξορία του Αισχίνη, ενός από τους κύριους αρχηγούς του μακεδονικού 

κόμματος, αντίπαλου του μεγάλου Δημοσθένη και του Υπερείδη. Πανταχού 

παρών ο κίνδυνος επέμβασης του Αλέξανδρου στην πόλη της Παλλάδας, ο 

φόβος της άλωσης και της καταστροφής. Παντού συνωμοσίες, στην Αθήνα, 

στη Μακεδονία με τον εγκληματικό Αντίπατρο, στην Ανατολή γύρω από τον 

Αλέξανδρο. 

Τι βάρος μπορεί να έχει η τεράστια για τους τότε Αθηναίους περιουσία 

ενός από τους γνωστούς Επικράτες, κάποιου Πειραιώτη που μάλλον είναι ο 

δικός μας; Περιουσία ενενήντα ταλάντων, μια από τις πρώτες στην Αθήνα 

μα σχεδόν τίποτε μπροστά στα εννιακόσια χρυσά τάλαντα, περίπου είκοσι 

τέσσερις (24) τ ό ν ο υ ς χρυσού, που θα κλέψει μετά δύο χρόνια από τους 

κυριευμένους περσικούς θησαυρούς ο ταμίας του Μ. Αλεξάνδρου, ο Άρπαλος, 
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θα τα μεταφέρει φυγάδας στην πόλη της Παλλάδας, οι Αθηναίοι θα τον προ-

στατεύσουν και θα καταθέσουν το χρυσάφι προς φύλαξη στον Παρθενώνα 

μέχρι η πόλη να αποφασίσει για την τύχη χρημάτων και κλεφτών. Στο με-

ταξύ, ποσότητες από τον θησαυρό θα διαρρέουν από τα άδυτα του ναού, 

θα διαφθείρουν πολιτικούς και τους πρώτους από τους πολίτες. 

Τρεις Αντιγόνες ξέρουμε από τα κείμενα όλες κι όλες. Κι αν η Αντιγόνα 

του Υπερείδη είναι ίδια με την ωραία Αντιγόνα που ελευθερώθηκε στη Δα-

μασκό, μετέπειτα ερωμένη του Φιλώτα, ο οποίος εκτελέστηκε μαζί με τον 

πατέρα του τον Παρμενίωνα ακριβώς το 329 π.Χ.; Η Αντιγόνα ήταν η απαρχή 

της καταστροφής του Φιλώτα και του πατέρα του — ο νεαρός Εταίρος της 

έλεγε: 

«Τι θα ήταν ο Φίλιππος χωρίς τον Παρμενίωνα; Τι θα ήταν ο Αλέξανδρος 

χωρίς τον Φιλώτα; Και τι ο Άμμων, τι το φίδι-Θεός το οποίο τάχα τον έ-

σπειρε, αν δεν κάναμε εμείς ότι τα πιστεύουμε όλ’ αυτά;» 

Η Αντιγόνα τα μετέφερε αυτά σε μια φίλη της, εκείνη στον Κρατερό κι 

αυτός στον Αλέξανδρο. Κι ο Κρατερός την πήγε κάποιο βράδυ κρυφά στον 

Αλέξανδρο, που δεν την πείραξε μα τη ρώτησε για όλα. Αντίγονος είναι μα-

κεδονικό όνομα, άρα η Αντιγόνα του Επικράτη είναι Μακεδόνισσα. Είναι λοιπόν 

η ίδια, η υπαίτια της εκτέλεσης του Φιλώτα, του Παρμενίωνα και των άλ-

λων Μακεδόνων που έκαναν κριτική στον στρατηλάτη; η κατάσκοπος του 

Αλέξανδρου; Κι αν η δίκη έγινε πράγματι στα 329 π.Χ., μετά την εκτέλεση 

των Φιλώτα και Παρμενίωνα, κι όχι στα 330; Τι κάνει στην Αθήνα αυτή η 

πολύπειρη κυρά με τη διεθνή καριέρα; Λες να μην έχουν σχέση όλ’ αυτά 

μεταξύ τους; λες ο Υπερείδης, ακριβώς τις μέρες που κρινόταν η μοίρα του, 

της παράταξής του και της Αθήνας, να έγραφε λόγους για μυροπωλεία και 

για πλούσιους φλώρους ερωτευμένους με όμορφα σκλαβάκια; 

«Είναι πολλά που θα δούμε μαζί», κατέληξε ο Αντρέας. Κοίταξε τον νέο 

με ξεβρακωτικό μα όχι ερωτικό βλέμμα, από πάνω ως κάτω. Είσαι;» 

«Είμαι», μουρμούρισε ο Γιώργος. Η μνήμη του Λεωνίδα τον αποσπούσε. “Με θέλει 

σαν τον μικρό δούλο του Επικράτη, για το καλό μου”, συλλογιζόταν ανατριχιάζοντας. Πήγε 

ζαλισμένος προς την έξοδο. Εκεί σταμάτησε, μισοστράφηκε δείχνοντας με αθέ-

λητη χάρη το αγαλμάτινο πλαϊνό του και ρώτησε: 

«Όλα αυτά τα σκέφτηκες μόνος σου;» 

Ο Αντρέας τον άρπαξε μ’ ένα πήδημα. Τον έσφιξε άγρια στα μπράτσα του, 

έστησε το απρόσφορο στην τρυφερότητα μούτρο του απέναντι στο πρόσω-

πο του αγοριού το μονίμως όλο φρίκη για την αγάπη. 

«Με θεωρείς μαλάκα, ε; Κι όμως, τα σκέφτηκα μόνος μου», μούγκρισε 

σχεδόν με εχθρότητα. «Μα εγώ δεν ξέρω Αρχαία· τα δούλεψε ψιλοβελονιά 

ο κολλητός σου. Ο γαμιόλης, που μου τηλεφωνάει μια φορά στους έξη μήνες, 

άμα λάχει να παραπιεί. Έναν έξυπνο ομορφάντρα λαχτάρησα κι εγώ στη 

ζωή μου, που όλο βρομόσκυλους ζητάει το κρέας μου, κι έτυχε να είναι αυ-

τός ο καρυόλης. Αλλά, άκου, να το ξέρεις κούκλε, εγώ, εγώ αποφασίζω 

τώρα για την ευτυχία του. Πες το!» 
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Ο νεαρός τον κοίταζε ζαλισμένος απ’ όλα. 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Και από το που έβλεπα από τόσο κοντά εκείνα τα άγρια μάτια. 

 

«Εντάξει. Εσύ», βιάστηκε να τραυλίσει. 

«Και για τη δική σου ευτυχία. Πες το κι αυτό!» 

«Ναι. Και για τη δική μου. Ναι». 

«Για ποια; Πες το, ρε, φώναχ’ το!» 

«Ευτυχία!» ξεφώνισε ο Γιώργος έτοιμος να κλάψει. «Για την ευτυχία μου! 

Ευτυχία!» 

Ο ντετέκτιβ, ικανοποιημένος, τον άφησε. Ο Γιώργος συμπλήρωσε με απλό-

τητα και ξαφνική γαλήνη: 

«Όμως δεν θέλω να είμαι ευτυχισμένος. Θέλω να είναι ευτυχισμένοι ε-

κείνοι που με αγαπούν. Τι να κάνω γι’ αυτό δεν ξέρω, Αντρέα». 

Ο πρώην μπάτσος του χούφτωσε το πρόσωπο. «’Ντάξει. Τώρα που σε 

είδα και σ’ άκουσα, κατάλαβα τι γυρεύει από σένα ο Λεωνίδας. Να ξέρεις, 

ποτέ δεν χώνεψα τα πολύ ωραία αγόρια. Είναι σαν μημουάπτου γκόμενες, 

μέσα κι έξω τους. Εμένα μ’ αρέσουν τα άγρια, βρομιάρικα ζώα, τα αρσενι-

κά του δρόμου. Έτσι είμαι κι εγώ: βρομιάρικο ζώο του δρόμου». Τον άφησε. Ο 

Γιώργος πήρε μια βαθιά ανάσα και ρώτησε θαρρετά: 

«Γιατί σ’ έδιωξαν από την αστυνομία;» 

Ο Αντρέας γέλασε με πάγωμα ευθυμίας. «Είχα έναν κολλητό από το Λύ-

κειο. Μαζί και στη Σχολή. Στο ίδιο αστυνομικό τμήμα πήγαμε. Ήταν, πώς το 

λένε; ο πρώτος μου έρωτας. Ούτε λόγος βέβαια για κοκό, δεν είχα κάνει 

τότε τίποτα με άντρες κι αυτός το ’παιζε στρέιτ. Εγώ είχα ως τότε μερικές 

κοπέλλες, αυτός ποτέ δεν μου είπε πως είχε γκόμενα. Έλεγε μόνο πως μι-

κρούλη τον έγδυνε τσιτσίδι ο γκόμενος της μάνας του για να τον βαρέσει 

και πως του ’κανε πάνω στο μπερντάχι χειρονομίες. 

»Μια νύχτα μετά από πιώμα ήμασταν στα όπα, παλεύαμε και γελούσαμε. 

Έγινε χωρίς να το σκεφτώ, κάνω έτσι και τον χουφτώνω. Είχαμε κάνει 

πολλές φορές σεξουαλικά αστεία όπως όλοι οι πιτσιρικάδες, μα τώρα δεν 

ξέρω πώς του ’ρθε. “Φτου σου ρε”, μου φωνάζει, “ξεφτιλισμένε άντρα, 

τόσα χρόνια φίλοι! Πού να ’ξερα ρε πως είσαι βρομόπουστας και με χαλβά-

διαζες!” Θόλωσα, τον χτύπησα. Ήταν δυνατό παλληκάρι, μα εγώ εκείνη την 

ώρα είχα γίνει σαν τρεις από — πώς το λένε; από την πίκρα. Τον ακινητο-

ποίησα μπρούμυτα και μετά έγινε μόνο του, του κατεβάζω το βρακί και τον 

πήδηξα. Φχαριστιόμουν πολύ που τσίριζε. 

»Έπαθε υστερία, τον κουβαλήσανε δεμένο στο νοσοκομείο. Μετά, στο 

Σώμα, δεν ήξεραν τι να με κάνουν . Με πάνε στον Χρήστο, έναν χοντρό α-

στυνόμο. Επίτηδες με πήγαν σε αυτόνα, όπως έμαθα πολύ μετά. Ήταν ει-

δικός. Έδειχνε πάντα περίεργο ενδιαφέρον για μένα, όλο από δίπλα μου ήταν 

και μου ’κανε σα να λέμε χατίρια, αλλά μέχρι τότε δεν καταλάβαινα τι 

θέλει. Μου λέει: 
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»“Ειλικρινά, ρε Αντρέα, τον γουστάριζες;” Μου είχε φτιάξει κατάσταση· 

καφέ, χαμόγελο, συναίνεση… Του τα είπα χαρτί και καλαμάρι, τι να έκανα; 

Μετά, μου κάνει: 

»“Είσαι παλληκάρι· εγώ θα σε έβγαζα καθαρό. Μα οι από πάνω πιστεύ-

ουν πως με μάγκες σαν εσένα θα γίνουμε μπάχαλο. Θέλω όμως να ξέρεις 

ένα πράγμα: Άμα έπεφτες στα πόδια μας, άμα έλεγες ψέματα πως τάχα 

αυτός σου την έπεσε, δεν θα σε διώχναμε. Θα σε είχαμε όμως στο χέρι. Θα 

σε χρησιμοποιούσαμε στο εξής για τις χειρότερες ρουφιανοδουλειές. Μα εσύ 

είσαι καθαρό παιδί, δεν κάνεις για τέτοια. Άμε, λοιπόν, στο καλό και φτιά-

ξε τη ζωή σου. Και, άκου, τώρα μιλάμε εκτός Υπηρεσίας: Γίνε ιδιωτικός 

ντετέκτιβ, έχει ψωμί· θα σε βοηθάω εγώ, θα είμαι δίπλα σου. Θα έχεις τα 

αρχεία της αστυνομίας ανά πάσα στιγμή στα χέρια σου”. 

»Με διώξανε από το Σώμα. Με πήρε την ίδια εκείνη μέρα και με πήγε σε 

ένα ξενοδοχείο. Με ξεπαρθένεψε. Μου άρεσε τρομερά, είμαι από γεννησι-

μιού μου τελείως γκέι. Μόλις τελειώσαμε, με πήγε και μου αγόρασε ένα πα-

νάκριβο κοστούμι. “Για τον ανθό σου”, μου είπε. “Θα σε κάνω αληθινό 

άντρα”. Αλλά εγώ δεν ήθελα να είμαι αληθινός άντρας, ήθελα να ’μαι γκέι 

και μπάτσος, αυτά ήθελα από μικρός. Τώρα με αυτό, ιδιωτικός ντετέκτιβ, 

τουλάχιστον είμαι κάτι σε μπάτσο. 

»Τον χοντρό δεν τον γουστάρω σαν άνθρωπο, μόνο με φτιάχνει ο πούτσος 

του και τον έχω κι ανάγκη. Ξέρεις τι σου λέω. Από τότε, από την αρχή που 

έμαθα το καβάλημα, πάω με πολλούς, θα το ’κανα κάθε μέρα με άλλον αν 

γινόταν. Αυτό τον τσούζει, μα τι να κάνει». 

Ο Γιώργος αναρωτήθηκε αν πρέπει να λυπηθεί ή να γελάσει μ’ αυτά. 

Αμέσως ντράπηκε για αυτό το δίλημμα και κοκκίνησε. 

Ο Αντρέας παρατήρησε την αλλαγή του χρώματος στον νέο με ευχαρί-

στηση. «Έτσι έγινε», ολοκλήρωσε. «Είναι καλό το ντετεκτιβλίκι, μ’ αρέσει 

γιατί γούσταρα πολύ να είμαι μπάτσος. Είμαι ψιλοστρατόκαυλος, πήγα εθε-

λοντής στα Λ.Ο.Κ., μ’ αρέσουν τα όπλα, οι στολές, το… πώς το λένε; — η 

κόντρα με άλλους άντρες. Ο πόλεμος. Έχω και τα υδραυλικά για προκά-

λυμμα και οικονομικό συμπλήρωμα. Βέβαια, τίποτα δεν είναι δωρεάν για 

τύπους σαν εμένα. Ο Χρήστος, έτσι λένε τον χοντρομπάτσο, με βοηθάει, 

μου στέρνει και πελάτες. Μα του πληρώνω από κάθε μπάζα ένα ποσόν. Δεν 

αφήνει να μου δώσουν νόμιμη άδεια, για να με κρατάει στο χέρι. Μου έχει 

μεγάλη αδυναμία. Σαν γιο του με έχει, που λέει ο λόγος». 

Χαμογέλασε, το άσχημο πρόσωπο έλαμψε ξάφνου και φάνηκε στο αγόρι 

κάπως γλυκός. «Έτσι κι αλλιώς κάτι γουρούνια σαν αυτόνε με τραβάνε κι 

εμένα. Αν εξαιρέσουμε την τρέλα μου για τον καρατέκναρο τον κολλητό σου!» 

Ο Γιώργος έψαξε με απελπισία να πει κάτι αρμόζον. 

«Καληνύχτα», είπε και βγήκε στη θλιβερή Αλκαμένους. 
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9. Θεωρία και πράξη 
 
Ο Γιώργος χάιδευε το στήθος και το βαθουλωτό στομάχι του, καθισμένος μπρος 

στον υπολογιστή του. Για να ζεσταθεί το αίμα του και να μπορέσει να γρά-

ψει την εργασία του. Αισθανόταν καλά στη δανεική καμαρίτσα του. Ένα 

πάπλωμα στο πάτωμα για στρώμα, δίχως μαξιλάρι· άδειοι τοίχοι· απουσία 

επίπλων εξόν από ένα μικρό γραφειάκι, φορτωμένο βιβλία. Η ασκητική ευτέλεια 

του πάθους του, που τον έσπρωχνε να υποχωρεί ολοένα ενώπιον όλων και να παραμερίζει. 

Του ήρθε μια πύρα και σταμάτησε να χαϊδεύεται: ήθελε να νιώθει τη ζέση 

της νεαρής ζωής του να υψώνεται και να συσσωρεύεται, περιμένοντας την 

ώρα να την ξοδέψει με την Ελένη. Τον βασάνιζε η εντιμότητα του δέρματος που καλεί 

από μακριά τους ανθρώπους. Όταν ήταν μικρός, αναζητούσε καταφυγή στα κλα-

διά ενός δέντρου που αποτελούσε τον κεντρικό πυρήνα του ιδιωτικού σύ-

μπαντός του. 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Υπάρχει μια γιγάντια και παμπάλαια ελιά στο πατρικό μου χτήμα. 

Της τοπικής ποικιλίας που τη λένε στο νησί “ντόπια”, όπως χρησιμοποι-

ούν οι Αυστραλοί τη λέξη Αμπορίτζιναλ σαν ουσιαστικό κι όχι σαν επίθε-

το. Πίστευα πάντα ότι είναι η μητριάρχισσα της φάρας μου. 

 

Θεωρούσε ότι η φύση του ήταν φυτική, όχι ζωική. Φύση του δέντρου που 

βυθίζεται πολύ βαθιά στο χώμα, πολύ ψηλά στον ουρανό, υφιστάμενο μες 

στην πληρότητά του τους αέρηδες, τα σκουλήκια και το τσεκούρι, και που 

όταν πέσει δεν φωνάζει. 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δεν ήταν αδύναμος, ούτε ψυχρός ούτε δειλός, άτολμος ή 

αναποφάσιστος. Ήταν δυνατός, ολόζεστος, ενάρετος και πολύ γενναίος, 

όμως ο τόπος όπου γεννιούνται και πεθαίνουν δέντρα περιόριζε την όρασή 

του όχι στην ουδετερότητα μα σε μια ποιότητά της, στο ευγενές της α-

δράνειας μπροστά στη βούληση των ανθρώπων. 

 

Είχε σκεφτεί πολύ τον θάνατο. 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Στα δεκάξι μου αποφάσισα να πεθάνω. Ένα βραδυ, έκανα σκόνη 

δυο κουτιά ασπιρίνες και άρχισα να κατεβάζω κουταλιές ψύχραιμος. Με-

τά λίγες κουταλιές ο λαιμός μου έκλεισε σπασμωδικά από το δριμύ οξύ, 

δεν πήγαινε τίποτα πια κάτω. Δεν θα πέθαινα. Ντράπηκα την ξεφτίλα της 

αποκάλυψης. Έβαλα το στόμα κάτω από τη βρύση κι έκανα πλύση στο-

μάχου μοναχός μου. Έπινα, έχωνα τα δάχτυλα στο λαρύγγι και ξέρναγα, 

έπινα και ξέρναγα. Μετά, στο κρεβάτι μου, είχα πόνους, τρομερή ναυτία, 

παραισθήσεις, στο μυαλό μου στριφογύριζε ασταμάτητα ένα παλιό τρα-

γούδι: «Ένα ουίσκι, κυρά μου! άντε, κούνα τα χέρια! ο φαντάρος δεν θέλει 

πολλά χασομέρια». Το πρωί οι γονείς μου με βρήκαν να κάνω σιωπηλά 
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ματωμένους εμετούς. Ένας φίλος του πατέρα μου γιατρός, κυνηγός, ψα-

ράς και κομμουνιστής, πολύ πεπειραμένος άνθρωπος, εξέτασε στη λεκάνη 

το αίμα και την καραμελωμένη ασπιρίνη που έβγαζα κομμάτια-κομμάτια. 

Περίμενα τρέμοντας την ετυμηγορία. «Μπας κι είχες πονοκέφαλο χτες και 

πήρες καμιά ασπιρίνη;» με ρώτησε ήπια ο γιατρός. «Πήρα μια· μπορεί 

και δύο». Είπα ψέματα για τελευταία φορά στη ζωή μου. Ο γιατρός δεν 

είπε τίποτ’ άλλο. Ούτε οι γονείς μου· τους ευγνωμονούσα πάντα γι’ αυτό. 

 

Από τότε ο νέος συλλογιζόταν τον θάνατο σαν τελική καταφυγή κι ελευθε-

ρία. Αλλά ο καθημερινός του αγώνας είχε σαν σκοπό την ομορφιά. 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Νοιαζόμουν πολύ για την ομορφιά. Την εννόησα σε μια από τις 

σχεδόν τροπικες καταιγίδες του νησιού, που φύσαγε κι έβρεχε άγρια ο 

Πουνεντογάρμπης, βρόνταγε, άστραφτε κι έριχνε αδιάκοπα αστροπελέκια: 

Όπως δεν δίνει χαρά μα φρίκη ο κεραυνός, η ύψιστη στιγμή της φύσης 

που μπορεί να βιωθεί από τον άνθρωπο, έτσι και η απανθρωπότερη αρ-

μονία, αυτή του θηρίου, είναι το μυστικό αρχέτυπο του πιο μεγάλου αν-

θρώπινου κάλλους. 

 

Ο τόσο δύσκολα επινοημένος από τον ίδιο κόσμος του, ήταν μια περιουσία του δίχως νόμισμα 

για τους άλλους, γι’ αυτό μη αποτιμήσιμη. Του την έπεφταν κοπέλλες με τα αιώνια 

κοριτσίστικα τερτίπια μα αυτός παρέμενε φυτικός απέναντί τους, τα ολόμαυρα 

μάτια του απλώς έδειχναν την αδιάκοπη κυκλική πεζοπορία του από μέσα 

προς τα έξω και πίσω πάλι. Έτσι, παρατούσαν γρήγορα το χέρι του. Αφη-

νόταν εξίσου σ’ όλες, αλλά έτσι δεν μπορεί να στεριώσει κανένας έρωτας. 

Οι φίλοι του τον αντιμετώπιζαν με βάση την φράση: 

«Καλό παιδί, καλός φίλος, μα χάνει». 

Πολλοί τον θεωρούσαν ψυχρό, υπεροπτικό, νάρκισσο, μαλάκα ή εγωι-

στή, ορισμένοι ψυχάκια· οι πιο έξυπνοι, μάλιστα, απλώς χαζό. Και τούτη 

ήταν όλη κι όλη η ιστορία του με τους άλλους, μέχρι που εμφανίστηκε ο 

Λεωνίδας. 

 

 

10. Είναι ο ερωμένος τους 
 

«Είμαι ο ερωμένος τους», σκεφτόταν για τους δύο σπιτονοικοκύρηδές του, 

με το στόμα του να στεγνώνει. Τις λέξεις “αγαθό”, “καλό”, τις φύλαγε α-

ποκλειστικά για την Ελένη. Τον Λεωνίδα μπορούσε να τον προσδιορίσει με 

χίλια διαφορετικά κι ενίοτε αλληλοαναιρούμενα επίθετα, να του ταιριάζουν 

όλα και να παραμείνει απροσδιόριστος. Δεν ήταν όμως δυνατόν στο αγόρι 

να του προσάψει τη λέξη καλοσύνη, τα παράγωγα και τα συνώνυμά της. 
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ΓΙΩΡΓΟΣ: Αλλά η καλοσύνη, όπως το στρείδι, σου δίνει το μαργαριτάρι της 

μόνο αν βουτήξεις, την ξεκολλήσεις από τον βράχο της, τη βγάλεις από 

τους βυθούς της, την ανοίξεις με το μαχαίρι και τη σκοτώσεις. Εγώ δεν 

είχα μαχαίρι για κανέναν. 

 

Η σαββατιάτικη, υποχρεωτική —έτσι του άρεσε να τη νιώθει— άνοδός του στο 

κρεβάτι της Ελένης τού έδινε μεγάλη ηδονή. Τίποτα όμοιο δεν είχε ζήσει ως 

τότε ή ονειρευτεί. Θα μπορούσε να πει κανείς πως του έδινε ακόμα και 

ευτυχία. Την περίμενε με αγωνία όλη την εβδομάδα και προσπαθούσε μέσα 

σε μια νύχτα να γεμίσει τα πεινασμένα αγκίστρια του με ό,τι είχαν αυτά 

στερηθεί στις προηγούμενες έξι νύχτες κι εφτά μέρες αψαρίας. 

«Χάμστερ!» έλεγε με κάποια ορισμένη αγριότητα η Ελένη στον Λεωνίδα, 

τον απαραιτήτως αφόρητα ξινό και στυφό κατά τη διάρκεια των Σαββατο-

κύριακων. 

«Αγαπημένη μου», απαντούσε ο επίκουρος παρατηρώντας τον νέο που 

έκανε φασίνα, «με το όνομα αυτού του ζωικού είδους υπογραμμίζεις τον 

μόνο η θ ι κ ό πλούτο που μπορεί να προσφέρει τούτο το εξαιρετικά χαρι-

τωμένο κατοικίδιο. Αν έμενες, τουλάχιστον, έγκυος!» 

«Μη με βάζεις σε πειρασμό!» 

«Γενικά, σε προτιμώ μητέρα κι όχι πόρνη». 

«Αγαπώ, άρα πες με όχι πόρνη μα ερωμένη. Α, το βρήκα! Ας παίξουμε 

ένα παιχνιδάκι. Πρόσθεσε τις σωστές αντωνυμίες και τα σωστά γένη στα 

ουσιαστικά και τα ρήματα της παραπάνω πρότασης!» 

«Χμμ, για να δούμε: “Τον αγαπώ, άρα πες τον όχι πόρνη μα ερωμένη 

μου”». 

«Έχασες! Η πρόταση διαμορφώνεται σωστά έτσι: “Σε αγαπώ, άρα πες 

μας όχι πόρνες μα ερωμένους σου”». 

Το παλληκάρι στο μεταξύ δούλευε τη σφουγγαρίστρα ανέκφραστο, με 

τ’ αφτιά τεντωμένα. Είχε αναλάβει την καθαριότητα του σπιτιού. Όμως, 

καθώς τρελαινόταν να βλέπει τα χέρια τους και τα κορμιά τους σε στάσεις 

και ενέργειες παντελώς ξένες προς τις πλεκτάνες του λόγου τους, τους 

βοήθαγε εθελοντικά επίσης στους τομείς τους, πού ήταν η κουζίνα για τον 

καθηγητή και το πλύσιμο για τη γιατρίνα. Οι δυο τους έκαναν ανέκαθεν μό-

νοι τους τις δουλειές του σπιτιού, αφού θεωρούσαν πως το να τις αφήνει 

κανείς σε οικιακές βοηθούς είναι, όπως έλεγε η Ελένη, «η πρώτη κεφα-

λαιώδης αλαζονεία των ευπόρων και η έσχατη πνευματική φυγοπονία των 

ευπαιδεύτων». 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Μετά από κάθε μέρα και νύχτα του στο σπίτι της οδού Ευε-

λπίδων, καταλάβαινε όλο περισσότερα και ήξερε όλο λιγότερα. 

 

Η καθημερινότητά του ήταν γεμάτη πολύ γλυκούς περισπασμούς. Η Ελένη, ας 

πούμε, ήταν πολύ αυστηρή στα θέματα της καθαριότητας. Επιθεωρούσε 
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διαρκώς φιλύποπτα και τον ίδιο. «Τα αθλητικά σου δεν είναι καλά βουρ-

τσισμένα», του δήλωνε σε άσχετες στιγμές. Ή: «Μυρίζεις λιγάκι ιδρώτα· 

ευχάριστα και διεγερτικά, δεν λέω· όμως, ακριβώς γι’ αυτό, είναι καλύτε-

ρα να μυρίζεις σαπούνι. Έτσι, δεν θα σε παίρνουν από πίσω με τη γλώσσα 

έξω οι ερεθισμένες σκύλες και οι λ ύ κ ο ι». 

Κάποτε, ενώ ετοιμαζόταν να βγει, η Ελένη τον σταμάτησε και του κατέ-

βασε το παντελόνι, επειδή υποψιάστηκε, ποιος ξέρει γιατί, ότι το μποξερά-

κι του δεν ήταν άψογα καθαρό. Ο Λεωνίδας, που παρακολουθούσε τη σκη-

νή με κατεψυγμένο βλέμμα, παρατήρησε: 

«Αγαπημένη μου. Η υπερβολική φροντίδα για το περιτύλιγμα και τη συ-

σκευασία ενός πράγματος, είναι ίδιον όχι του χρήστη του μα ενός πωλητή, 

εφόσον το μετατρέπει από αντικείμενο προς χρήση σε εμπόρευμα προς πώ-

ληση. Δεν είσαι μαμά του για να τον πλασάρεις προς άγραν νύφης ή γαμπρού, 

έτσι καλοσυσκευασμένον. Εκτός κι αν θέλεις να γίνεις η προαγωγός του». 

Η Ελένη απάντησε: 

«Γλυκέ μου φίλε. Μια πρέζα γονεϊκού ή, αντιστρόφως, υϊκού ενστίκτου 

αρτύνει βέβαια πάντα την ερωτική επιθυμία. Όμως εδώ ίσως πρόκειται για 

κάτι σημαντικότερο, αν δούμε το ζήτημα από τη σκοπιά της στρατηγικής: Η 

προαγωγή της ερωτικής περιουσίας μας όχι σε εμπόρευμα, όπως νομίζεις, 

μα σε ξέφραγη στάνη, αποτελεί την καλύτερη παγίδα για τον κακό λύκο. — 

Εκείνου επιθυμούμε τη σύλληψη, το ημέρωμα και την ένταξη στο κοπάδι μας, 

δίπλα στο λατρεμένο μας κατσικάκι». 

Ο Λεωνίδας στράφηκε στον Γιώργο, που περίμενε ατενής κι υπομονετι-

κός με το βρακί του απρεπώς μισοκατεβασμένο. 

«Γιώργο, παλληκάρι μου, τι θα προτιμούσες: να γίνεις αντικείμενο αιμο-

βόρας αγάπης ενός λύκου κακού, ή γλυκός σύντροφος ενός εξημερωμένου;» 

Ο νεαρός διαμαρτυρήθηκε έντονα: 

«Το μποξεράκι μου είναι κατάλευκο!» 

 

 

11. Άκης 
 
Έτσι, ο Γιώργος σίμωνε ολοένα πιο κοντά στον πυρήνα του καιρού του. 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Οι σκέψεις και οι πράξεις του γίνονταν ολοένα λιγότερο εύ-

λογες απ’ ό,τι θα υποψιαζόταν, και η καρδιά του περισσότερο αδιαπραγ-

μάτευτη απ’ όσο την άντεχαν εκείνοι που τον αγαπούσαν. Κι ο Καιρός, 

λιγνή νυφίτσα που μπαίνει σ’ όλες τις τρύπες και τρώει όλα τα ποντίκια, 

τον σίμωνε ολοένα. 

 

Στο μεταξύ, πήγαινε συχνά τα βράδια στο σπίτι του Αντρέα για να δουλέ-

ψουν το διδακτορικό του. Ήταν ένα τριαράκι στον πρώτο όροφο πάνω α-

κριβώς από το μαγαζί με τα υδραυλικά, αγορασμένο με οικονομίες, με ένα 
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δάνειο από τον αστυνόμο με τόκο 3,5% και με τη γερή μπάζα από το ξεμπέρδεμα του εκβια-

σμού κάποιου μεγαλοκερατά. 

Οι δυο τους δούλευαν ψάχνοντας με τις ώρες τα αρχαία κείμενα, ενώ ο 

μικρός Ελληνοαλβανός βοηθός του Αντρέα και οικότροφος, ο Άκης, κου-

νούσε αβάρετα το ποδάρι του και σχεδίαζε παιδιάστικα και εντελώς ακατα-

νόητα μα αρκετά καλοσχεδιασμένα κόμικς, τα οποία φαίνεται ήταν το πά-

θος του. Είχε στα γόνατά του ένα κόντρα-πλακέ και πάνω τις κόλλες του. 

Ή έβλεπε στην τηλεόραση το ’να μετά τ’ άλλο αιματηρά θρίλερ, με κλειστό 

τον ήχο, κάτι που φαινόταν παράξενο στον Γιώργο. 

«Δεν σε πειράζει που δεν ακούς τις φωνές των ηθοποιών, τα μπαμ-μπουμ 

κι έτσι;» ρώταγε τον πιτσιρικά. Εκείνος κουνούσε το κεφάλι αρνητικά, δί-

χως να κοιτάξει τον νέο. Σπάνια του έπαιρνες πιο πολλές από δυο-τρεις λέξεις. 

Όταν τον ρωτούσες κάτι και δεν μπορούσε να απαντήσει μόνο με νεύμα, 

αποκρινόταν γρήγορα, καθαρά και κοφτά με ολοκληρωμένες προτάσεις πριν 

καν τελειώσεις την ερώτησή σου, αλλά συνήθως η ευκρίνεια της φωνής του 

τσακιζόταν προς το τέλος της φράσης του κι έλεγε τις τελευταίες συλλαβές 

μασημένες. Ο Γιώργος τον έπιανε μονίμως να τον κοιτάζει όταν νόμιζε πως 

εκείνος δεν προσέχει, να τον χαζεύει απόλυτα προσηλωμένος, με το αφη-

ρημένο και κάπως αποβλακωμένο βλέμμα που είχε πάντα και, βεβαίως, 

κουνώντας ασταμάτητα το ποδάρι του σαν να δούλευε ραπτομηχανή. Όταν 

ο νέος έπιανε το βλέμμα του, ο μικρός το έστρεφε αλλού ήσυχα κι ανέκ-

φραστα. Ο κόσμος του ήταν μια σκήτη για έναν, πασσαλωμένη ακριβώς στο κέντρο της πιο 

πολύβουης αγοράς. 

Από την πρώτη φορά που οι δύο μεγάλοι άφησαν τον υπολογιστή και 

κάθισαν στον καναπέ, ο μικρός ήρθε καρφί στον Γιώργο, στριφογύρισε λίγο 

πάνω στα μαξιλάρια σαν σκύλος που ετοιμάζει καινούργιο γιατάκι και βο-

λεύτηκε δίπλα του με τον λεπτούτσικο ώμο πλαγίως πάνω στον δικό του, 

στο τέταρτο του κορμιού του, με τον αγκώνα χωμένο στη γούβα του στομα-

χιού του. Αφού αναστέναξε μουρμουριστά με ικανοποίηση, συνδιαλεγόμενος 

αποκλειστικά με τον εαυτό του σε μια παρασημαντική αμετάφραστων συμβόλων, έμεινε εκεί 

απολύτως ήσυχος να βλέπει το θρίλερ του και να ατενίζει απλανώς τον αδιατάρα-

κτο καιρό του. 

Από τότε αυτή ήταν πια η φωλιά που θεωρούσε πως του ανήκε δικαιω-

ματικά, κι αν τύχαινε να κάτσει ο Αντρέας από κείνη τη μεριά του καναπέ, 

στεκόταν όρθιος μπροστά τους μέχρι να δεήσει να σηκωθεί ο αφεντικός του, 

περίμενε αδιαμαρτύρητα κι απαθώς μα με γαϊδουρινή υπομονή — ήθελε τη 

θέση του, κι εκεί ήταν η θέση του, πάνω στην καρδιά του Γιώργου κι όχι 

από την άλλη μεριά. Ήταν μια θέληση σφαιρική και μονάχη, στραμμένη βίαια προς τα έξω μα 

χωρίς πόρτα για να μπεις μέσα, ούτε παραθύρι για να ρίξεις έστω και μια ματιά στο εσωτερικό. 
Στην αρχή ο Αντρέας προγκούσε τον πιτσιρικά: 

«Τράβα από κει, ρε! Τον έσκασες τον άνθρωπο!» 

Τότε το πόδι ακινητούσε απότομα, η ματιά πάγωνε, το λιγνό κορμί πά-

νω στο τέταρτο του Γιώργου νεκρωνόταν σε αναστολή, λες, όλων των λει-
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τουργιών του, ακόμα και της αναπνοής ή του χτύπου της καρδιάς. Απά-

ντηση δεν δινόταν. Επιφυλακή. Κουλούριασμα και κρύψιμο μες στην ίδια τη σκιά του. 

Αυτό του είχε διδάξει ο δικός του καιρός. Όταν η ραπτομηχανή θεωρούσε ότι η 

μπόρα είχε περάσει, ξανάρχιζε παρευθύς το πολυβολητό της και η ανάσα 

ξαναρχόταν στο λιανό στήθος — πάντα χωρίς την ελάχιστη άλλη κίνηση ή 

έκφραση. Για κάποιον άγνωστο στον Γιώργο λόγο, το φέρσιμο του μικρού 

τον μάγευε. 

«Τα ζωάκια μυρίστηκαν μεταξύ τους και βρέθηκαν να ’ναι της ίδιας 

ράτσας!» διερμήνευσε γελώντας ο Αντρέας. «Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, 

ξέρεις γιατί σε πάει, γιατί είσαι εντελώς ακίνδυνος, σαν λάχανο! Σ’ έκοψε 

αμέσως, δεν μπορείς να καταλάβεις τι έχουνε μετρήσει τα ματάκια του!» 

Και, τελικά, άφησε ήσυχο το παιδί στη φωλιά του, πάνω στο τέταρτο του 

κορμιού του Γιώργου. Μέχρι που μετέφερε και τον υπολογιστη στο τρα-

πεζάκι μπροστά στον καναπέ, για να δουλεύουν επιτόπου. 

Ο Γιώργος δεν μπορούσε να αναπαραστήσει με τη φαντασία του αυτό το 

αγόρι να τα βγάζει πέρα μόνο του στον δρόμο ή να πουλάει, με την εμπο-

ρική δεινότητα που του εξέθεσε κάποτε με αξιόλογο νατουραλισμό ο πρώην 

μπάτσος, το λιγνό σαν βρομογατιού κορμάκι του. Όλη του η καθημερινό-

τητα ήταν μαγαζί–σπίτι, εξόν από τις φορές που τον έπαιρνε ο Αντρέας έξω 

για δουλειά ή τον έστερνε πουθενά εκεί κοντά για θελήματα. Δεν διαμαρτυ-

ρόταν για τίποτα, ούτε έδειχνε ποτέ βαρεμάρα, ευχαρίστηση, δυστυχία ή 

κούραση. 

«Δεν θέλει να πάει ποτέ κάπου βόλτα;» ρωτούσε ο Γιώργος. 

«Ίσως. Δεν ξέρω». 

«Σχολείο;» 

«Πήγαινε μέχρι τα γεγονότα κι ήταν καλούτσικος, μόνο που δεν πολυμι-

λούσε στην τάξη. Ίσως τον ξαναστείλω όταν ηρεμήσουν τα πράγματα, 

τώρα φοβούμαι ακόμη. Μην τονε βλέπεις έτσι σα χαζό, ό,τι του δείξεις να 

κάνει το αρπάζει στον αέρα. Μα ούτε να πλυθεί δεν πάει από μόνος του. 

Του λέω: “Άντε ρε στο μπάνιο! Μια βδομάδα έχει να σε πάρει μάτι το 

σαπούνι!” Ασχολείται και με τον κομπιούτερ. Είδες και τα σκιτσάκια του, 

κόμικς κι έτσι; Γαμάτες ιστορίες, μόνο πολύ παλαβές. Με έχει σχεδιάσει 

ολόιδιο να κυνηγάω καλούς και κακούς, όλο τον κόσμο». 

Ο μικρός, ως συνήθως, έδειχνε κουφός απέναντι στους σχολιαστές του. 

Ο Γιώργος διάβαζε με τρομερό ενδιαφέρον κάποια κομικσάκια που του έδινε 

κατά καιρούς δίχως να λέει λέξη το αγόρι. Ήταν όλα σχεδόν ακατανόητα 

και σε πολλά, πράγματι, πρωταγωνιστούσε ένας αρκετά καλοφτιαγμένος 

Αντρέας. Μετά είδε με κατάπληξη να εμφανίζεται κι ο ίδιος πρωταγωνι-

στής, μόνο που δεν καταλάβαινε καθόλου τι ακριβώς έκανε σ’ αυτές τις 

παλαβές ιστοριούλες, γεμάτες αλλόκοτες μορφές και βία, δίχως καθόλου 

λόγια εκτός από επιφωνήματα, μπαγκ-μπαγκ και κάτι άσχετες λεξούλες. 

Ντρεπόταν να ρωτήσει το αγόρι. 
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«Άντε, χέσ’ το το μαλακισμένο κι έλα να πιάσουμε τον big man απόψε, 

τον Αριστοτέλη λέω…», έλεγε ο Αντρέας. 

 

[Να γράψω για την πιθανότητα να στάλθηκε ο Αριστοτέλης τη δευτερη φορά στην Αθήνα από 

τον Αλέξανδρο σαν κατάσκοπος και κυρίως σαν μοχλός υποκίνησης φιλομακεδονικών αισθη-

μάτων στους Αθηναίους. Ο Αριστοτέλης στάλθηκε κατ’ αρχάς σαν πρέσβης από τους Αθηναίους 

στον Φίλιππο. Ποιοι τον έστειλαν; Αντέδρασαν κάποιοι αρνητικά; Τι σώζεται για την πρεσβευ-

τική του αποστολή; Σχέσεις του στην Αθήνα: Ποιοι ήταν φίλοι του κι εχθροί; Γνωριζόταν με τον 

Υπερείδη; Στα έργα του υπάρχουν αναφορές στον Υπερείδη, τον Δημοσθένη, τον Αισχίνη κι 

άλλους Αθηναίους της εποχής; Μπορεί να εξαχθεί πολιτική γνώμη του γι’ αυτούς από τέτοιες 

αναφορές; 

Επίσης: Η καταδίκη του Αριστοτέλη για ασέβεια μήπως συνδέεται απλά με τη νίκη της α-

ντιμακεδονικής μερίδας και το γνωστό ξεκαθάρισμα των φιλομακεδόνων; Ποία ήταν η στάση 

του αντιαλέξανδρου κι εγκληματία Αντίπατρου απέναντι στον Αρ.; Τον κυνήγησε; Ποιος ήταν 

πολιτικά ο κατήγορος του Αρ., ο ιεροφάντης Ευρυμέδων ή ο Δημόφιλος; Ο Αρ. αυτοκτόνησε 

λένε με ακόνιτο τον ίδιο χρόνο που αυτοκτόνησε κι ο Δημοσθένης. Μήπως ο πραγματικός λό-

γος είναι ότι καταδιώχτηκε από τον Αντίπατρο ως φίλος του Αλέξανδρου; 

Συσχετισμός της πολιτικής-φιλοσοφικής θέσης του έναντι της περσικής αυτοκρατορίας με 

τον έρωτά του για τον Ερμία, που τον ευνούχισαν μικρόν οι Πέρσες, τον διόρισαν τύραννο της 

μικρής πόλης του Αταρνέα και τέλος τον εκτέλεσαν με μαρτυρικό θάνατο. Έρευνα στον παιάνα 

που έγραψε για τον Ερμία και στις σχετικές πληροφορίες των μεταγενέστερων. Ο Ερμίας α-

παγχονίστηκε και κάηκε από τους Πέρσες· να συσχετιστεί άμεσα αυτό το γεγονός με το “πε-

ρίφημο” ψευδοζήτημα του καψίματος των ανακτόρων της Περσέπολης. Ανίχνευση στοιχείων 

στα έργα του Αρ. Τι δίδασκε και τι έγραψε στα ύστερα χρόνια του, μάλιστα κατά τη β΄ πα-

ραμονή του στην Αθήνα και μετά; υπάρχει κάτι να στηρίζει τα παραπάνω; κ.λπ.] 

 

Μετά ο Γιώργος κόντευε να σιχαθεί τον Αριστοτέλη. 

 

ΑΝΤΡΕΑΣ: Αλλά τι να σιχαθεί απ’ αυτόν, αφού δεν είχε διαβάσει κανένα 

έργο του μέχρι τότε, εγώ αν κι αμόρφωτος του τα έδειξα τούτα, μιλημέ-

νος βέβαια από τον Λεωνίδα, αυτό να λέγεται. 

 

Ο Άκης κολλημένος πάνω του, έχαφτε γλυκά προσηλωμένος ατάραχα στον 

απέναντι τοίχο. Του άρεσαν υπερβολικά τα γλυκά. Ο Γιώργος, επειδή τ’ 

αγαπούσε κι ο ίδιος κι ήξερε τη λαχτάρα τους, έφερνε κάθε τόσο στον έφη-

βο μια γενναία κούτα. Γενικά, ούτε χόρταινε ούτε έπαιρνε καθόλου κρέας 

πάνω του, παρατηρούσε εξοργισμένος ο αφεντικός του, ο οποίος είχε την 

μάταια επιθυμία να τον δυναμώσει τώρα που, όπως έλεγε, «έφτιαχνε κορμί». 

Κάνα-δυο βραδιές ο Γιώργος είχε πάρει την άδεια από τον Αντρέα να 

πάει τον μικρό βόλτα με τη μηχανή, να τον κεράσει. Ήθελε διακαώς να δει 

τι είδους λόγια έκρυβε μέσα του. Ο Άκης, με την καρέκλα κολλημένη δίπλα 

στον νέο, γερμένος πάνω του όσο έφτανε και με τον αγκώνα χωμένον στο 

πλευρό του, έτρωγε ό,τι κι όσο του έδινες. Μετά από τέσσερα γύρο-πίττα 
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κι απ’ όλα, δύο μερίδες πατάτες και δύο χυμούς —εξόν τα κοινά, σαλάτες, 

φετά κ.λπ., που ο Άκης θεωρούσε την αποκλειστικότητα πάνω τους αδια-

πραγμάτευτη— ακολουθούσε ένας διάλογος περίπου έτσι: 

«Καλός ο γύρος;» 

Κοφτό γνέψιμο κεφαλιού προς τα κάτω, που σήμαινε: “Ναι”. 

«Θες να επιστρέψουμε μετά σπίτι ή να πάμε βόλτα στο Θησείο;» 

Σύντομο, κοφτό ανασήκωμα ώμων χωρίς άλλη εκδήλωση: “Ό,τι θες”. 

«Είσαι καλά στου Αντρέα;» 

Κοφτό γνέψιμο κεφαλιού προς τα κάτω με ταυτόχρονο (αστραπιαίο) 

φωτισμό των ματιών: “Πολύ καλά”. 

«Η οικογένειά σου, στην Αλβανία; Μαθαίνεις κάτι;» 

Τράβηγμα των χειλιών στις άκρες προς τα κάτω με όλο το λοιπό πρό-

σωπο ανέκφραστο: “Δεν με νοιάζει”. 

«Δεν θέλεις να τους δεις;» 

Τράβηγμα των χειλιών στις άκρες προς τα κάτω με ταυτόχρονο κοφτό 

ανασήκωμα των ώμων: “Δεν ξέρω, δεν με νοιάζει”. 

«Δεν είναι σωστό. Οικογένειά σου είναι» 

Ελαφρύ γέρσιμο κεφαλιού δεξιά με ταυτόχρονο τσάκισμα αριστερής 

άκρης χειλιών προς τα έξω και πάνω, ενώ το αριστερό μάτι μισοκλείνει: 

“Δεν μας γαμάς λέω ’γώ!;” 

«Τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις;» 

Βαθύ σκύψιμο στο πιάτο συνοδευόμενο από κοφτό αναστεναγμό με ευ-

διάκριτη οριστικότητα: “Με ζάλισες. Θέλω να φάω τους γύρους μου”. 

Έτσι, ο Γιώργος έπρεπε να αρκεστεί στις στιγμές που ο Αντρέας είχε 

όρεξη για αποκαλύψεις, όπως τώρα, ίσως λόγω της υπερβολικά ισχυρής 

δόσης Αριστοτέλη. 

«Φέρε δω τα γλυκά, ρε! Θα σε πιάσει η κοιλιά σου και ξέρεις τι θα σου 

κάνω μετά, θα σου δώσω καθαρτικό και θα χέζεσαι όλη νύχτα!» 

«Πάντως, τον προσέχεις σαν γιο σου», λέει προβοκατόρικα ο Γιώργος. 

«Τι γιος μου! Αν έκανα γιο σαν αυτόν, θα τον πουλούσα για κρέας στον 

χασάπη». Σκληραίνει απότομα το πρόσωπό του. «Αλήθεια, θα ήθελα να είχα 

παιδιά, μου αρέσουν. Αλλά τι να τα κάνεις, σαν ζώα για εμπόριο τα έχουν 

όλοι, και πρώτοι οι γονείς τους… Εννοώ κι οι καλοί γονείς, δεν μιλώ για 

τον μαλάκα τον πατέρα αυτουνού. Ή τον δικό μου, που ευτυχώς παράτησε 

τη μάνα μου στα οχτώ μου κι έτσι ησυχάσαμε από το ξύλο και τις βρομιές 

του. Μετά, σου λέει, ο μικρός πήρε σκάρτο δρόμο». 

«Δεν είναι κακός ο Άκης, δεν πειράζει κανέναν». 

«Α, ναι; έτσι λες; Κακομοίρη μου, νομίζεις πως εδώ είναι όπως στο χω-

ριό σου, με τις κότες και τις αθώες βοσκοπούλες». 

«Μα δεν κάνει τίποτα άσχημο ο Άκης. Ασχολείται με τα δικά του πράματα». 

«Τίποτα δεν λες. Έχετε το ίδιο μυστήριο είδος μυαλού, μα εμένα μού εί-

ναι σαν να φάγαμε μαζί ψωμί και σκατά. Σαν αυτόνε ήμουν κι εγώ στην 

ηλικία του, κλεφτρόνι ήμουν. 
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»Τι με κοιτάς, ρε μαλάκα; Τι νόμιζες πως είναι το σκατόπαιδο, τι νομί-

ζεις πως ήμουν κι εγώ; Στην ηλικία του κλέβαμε με την παρέα ό,τι βρί-

σκαμε, έχω χτυπήσει άσκημα κακομοίρηδες για λεφτά. Και τούτος. Έχει 

βαρέσει ανθρώπους μέχρι νοσοκομείο. Δεν πιστεύεις, ε; Για μένα που σου 

λέω πιστεύεις, τσογλάνι, για τούτονε δεν πιστεύεις, ε; Τονε βλέπεις έτσι με 

τη μουρίτσα του, με τ’ αφτάκια του τα πεταχτά και δεν πιστεύεις! Ρε συ, 

αρχιδάκι, ήσουνα κλεφτρόνι τότε που πουλούσες τον κώλο σου για δεν ή-

σουνα;» 

Κοιτάζει ήσυχα ένα χολιγουντιανό θηρίο στο θρίλερ. Κοφτό γνέψιμο του 

κεφαλιού προς τα κάτω. 

«Και έχετε βαρέσει κόσμο με την παρέα; Δέρνατε και κλέβατε πελάτες 

όταν μπορούσατε;» 

Το θηρίο τρώει μια από τις πρωταγωνίστριες. Κοφτό γνέψιμο του κεφα-

λιού προς τα κάτω. Ο Αντρέας, καθισμένος εκ δεξιών του Γιώργου, γέρνει 

απότομα από πάνω του, αρπάζει το καστανόξανθο μαλλί, φουντωτό κι άτακτο 

σαν βατομουριά, τινάζει το παιδί ολόκληρο. Μουγκρητό μες από τα δόντια, 

που φέρνει γουλιές αρδεναλίνης και τρόμου στον Γιώργο: «Μη μου το παίζεις 

εμένα βουβή ταινία, ρε γαμιόλη! Πες το με λόγια, βάραγες κι έκλεβες μα-

λάκες παιδέρες για δε βάραγες;» Το παιδί ταρακουνιέται ολόκληρο και μαζί ο 

Γιώργος. Λέει με πεντακάθαρη εφηβική φωνή, μόνο τρεμάμενη από το τα-

ρακουνητό: 

«Βάραγα». 

«Βάραγες· τι βάραγες;» 

«Παιδέρες». 

«Παιδέρες· κι εσύ — τι είσαι εσύ;» 

«Πούστης». 

Ο Γιώργος πάει να πιάσει το χέρι του Αντρέα, όμως εκείνος είναι κιόλας 

πια στη θέση του και δεν έχει τίποτα τώρα πάνω του ή στη φωνή του που 

να δείχνει θηρίο. Το χολιγουντιανό τέρας στην οθόνη σκοτώνεται και ψή-

νεται. Καλή όρεξη. 

«Ναι, ναι, παρ’ του το κεφαλάκι στον ώμο σου να το παρηγορήσεις!» Ο 

Γιώργος είχε αγκαλιάσει την καιόμενη βατομουριά του παιδιού με το μπρά-

τσο του. «Γι’ αυτό σου λέω, τούτος είναι δικός μου κι εγώ δικός του. Μόνο 

που εγώ τα καταφερα μόνος μου να τη σκαπουλάρω. Ή θα τον βγάλω από 

τα σκατά ή στον χασάπη, δεν έχει άλλη λύση. Και το ξέρει». 

Ο νέος, με το πρόσωπο χωμένο στον θάμνο του παιδιού, ανάσαινε τη 

μυρουδιά του, ευωδία μικρού κατσικιού. 

 

Κα ΑΡΙΣΤΙΝΤ: Ο Γιώργος ήθελε να παραστήσει στον Αντρέα το παιδί μο-

νάχα σαν παιδί και τίποτ’ άλλο, με πόδια που μεγαλώνουν, στιλπνά μαλ-

λιά που θέλουν κάθε τόσο κόψιμο, μάτια που μαθαίνουν να βλέπουν, 

στόμα που ζητά, εφήβαιο που δασώνεται, μυαλό στο οποίο οι ενήλικοι 

μπαίνουν ένας-ένας και εγκαθίστανται μόνιμα σαν ιδιοκτήτες, άλλος σπά-
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ζοντας τις πόρτες, άλλος με καλοσωρίσματα και κεράσματα, άλλος κρυ-

φά σαν κλέφτης. “Να είμαι μουσαφίρης εδώ”, σκεφτόταν, “Να κάτσω 

λίγο, να φέρω τα γλυκά μου, να γελάσουμε, να κουβεντιάσουμε, να φύ-

γω και να μην αφήσω πίσω ούτε τη μυρωδιά μου”. 

Αυτά τολμώ να πω ότι τα γνωρίζω καλότατα, καταλαβαίνω τον Γιώργο 

όσο κανείς κι εκείνος με καταλαβαίνει όσο κανέναν, γιατί έτσι ήμουν κι 

εγώ μικρή, κόρη πολύ ευπόρου οικογενείας, δυστυχώς, όχι χωριατοπούλα· 

κι έτσι κι εγώ λαχταρούσα τους άλλους με πάθος, η διάγνωση περί της 

ταυτότητας του οποίου μου έγινε δυνατή μόνον όταν γνώρισα τον αγαπη-

μένο μου Πολ. 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Μικρός στο χωριό, είχα ένα αγαπημένο μου κατσικάκι, έτσι κι 

εκείνο σαν το παιδί ανέδινε την ευωδιά του αρχετύπου, ζώο μόλις φρε-

σκοκομμένο από τον Παράδεισο. Το παιδί έμοιαζε όντως με κατσίκι, λιανό, ανοι-

χτόχρωμα κιτρινωπά μάτια, μούρη μικρού Πάνα, πεταχτά και μυτερά αφτιά. Το κατσικάκι 

το είχαν σφάξει οι γονιοί μου για το Πάσχα. 

 

Ο Γιώργος είπε τελικά στον Αντρέα, μες απ’ τη βατομουριά: «Πάντως είναι 

παιδί, όπως και να το κάνουμε». 

Εκείνος γέλασε καλόκαρδα: «Είσαι άπαιχτος. Θα βρέξει, ε;» 

Οπωσδήποτε, όλο και κάτι απομένει. Ο μικρός δεν έβλεπε τώρα την τηλεόραση 

όπου ένα άλλο θηρίο έτρωγε μια άλλη ηρωίδα. Είχε στρέψει λίγο το κεφάλι 

και κοίταζε λοξά το κουτί με τα γλυκά στο τραπέζι. Ο Αντρέας του το έδω-

σε. Άρχισε πάλι να τα καταβροχθίζει απλανώς, σε συντονισμό με το και-

νούργιο θηρίο. Αυτά, λοιπόν, μας έκανε ο Αριστοτέλης. Ο Γιώργος, αργότερα, από-

φάσισε να ρωτήσει τον Λεωνίδα. Εκείνος αναφώνησε: 

«Α, ο…» 

«Άκης». 

«Ναι. Τρομερό πιτσιρίκι. Λιγάκι τζαζ, ε; Κάποτε που έλειψε από την Αθήνα 

ο Αντρέας, μας το άφησε για λίγες μέρες». 

Ο νέος προσπάθησε να μάθει περισσότερα. Ο Λεωνίδας βγήκε απότομα 

από την καλοκαιριά του. 

«Δεν σου είπε ο Αντρέας; Πρέπει να μάθεις, πας σπίτι του. Ο πατέρας 

του μικρού είχε μπλέξει άσχημα. Υπάρχει ένα πανίσχυρο κύκλωμα στα Βαλ-

κάνια που διακινεί παιδιά κι εφήβους. Για δίκτυα πορνείας και… και για όρ-

γανα. Τα σφάζουν σαν κατσίκια για ανταλλακτικά. Η Ελλάδα είναι κέντρο, 

με τόσα απροστάτευτα παιδιά που περνούν από δω. Ο γέρος ήθελε να πιάσει 

την καλή, δίνουν πολλά λεφτά. Γύρναγε, παγίδευε στόχους. Εντόπιζε αγόρια 

από την πιάτσα της παιδικής κι εφηβικής πορνείας, δίχως προστασία, και 

οι μαφιόζοι αναλάμβαναν τα υπόλοιπα. Εύκολοι στόχοι, ξέρεις, μεταναστό-

πουλα δίχως χαρτιά και δίχως μεγαλύτερους συγγενείς εδώ, ή παιδιά που 

το ’χουν σκάσει από τα σπίτια τους, ή με αδιάφορους γονείς. Τα περισ-
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σότερα είναι έτσι κι αλλιώς ξεγραμμένα, γίνονται γρήγορα κλέφτες και φο-

νιάδες ή ναρκομανείς. 

»Ο ίδιος ο γέρος ήταν που έβγαλε τον γιο του στις σχετικές πιάτσες. 

Μόνο για κράχτη, για να πιάνει σχέσεις με τα αγόρια και να μαθαίνει αν 

έχουν οικογένεια κι ανθρώπους που θα τα αναζητήσουν, όχι για να πουλιέ-

ται. Έτσι νόμιζε ο μεθύστακας ή έτσι αυτοπαρηγοριόταν. Μα του μικρού δεν 

του άρεσε η ρουφιανιά, δεν άντεχε τέτοιες καταστάσεις, έφυγε από το σπίτι κι 

αλήτευε. Πουλιόταν, του άρεσε αυτή η ζωή. Ο γέρος, δεν ξέρω αν καταλα-

βαίνεις καλά τους ανθρώπους, φρικάρισε. Όχι τόσο για το που πηδιόταν ο 

μικρός για λεφτά, μα επειδή δεν αποδέχτηκε το γεγονός ότι ο ίδιος έγινε 

καταδότης για να ζήσει καλύτερα η οικογένειά του. Αποφάσισε να ξεκόψει. 

Έφυγε με τη γυναίκα του στην Αλβανία. Αλλά δεν ξεκόβεις έτσι από τέτοια 

κυκλώματα. Πριν ένα, ενάμιση μήνα τον βρήκαν σκοτωμένο». 

Κοίταξε με συμπόνια τον κεραυνοβολημένο νέο. 

«Ο μικρός ξέρει για τον σκοτωμό του πατέρα του. Μην πεις τίποτε στον 

Αντρέα άμα δεν σου μιλήσει ο ίδιος. Αν όμως σου μιλήσει, εξήγησέ του πως 

τα ξέρεις ήδη από εμένα». Του χάιδεψε τα μαλλιά. «Μη φοβάσαι για τον 

μικρό, ο Αντρέας θα τον φροντίσει. Έχει ψυχή ο Αντρέας». 

Την επόμενη φορά στην Αλκαμένους. Ο Γιώργος περιμένει τον Αντρέα. 

Με στραμμένο λοξά το κεφάλι κοιτάει τον Άκη, αναπαυμένον πάνω στο τέ-

ταρτο του κορμιού του, να καταβροχθίζει αμέριμνος γλυκά από την κούτα 

της ημέρας. Τον κοιτάει ολοένα, ερευνά το θαμνόμαλλο κεφάλι εξονυχιστι-

κά σαν για ψείρες, ψαύει με το βλέμμα: χαρακτηριστικά μικρού, ανεξημέ-

ρωτου Πάνα, που βρίσκονται σε μια διαρκή θαλασσινή κίνηση καθώς τα δόντια 

αλέθουν ακατάπαυστα τα γλυκίσματα. 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Επιθυμούσα να σκεφτώ κάτι σοβαρό, να αρμόζει στην εικόνα 

που σχηματιζόταν μπρος στα μάτια μου, όμως δεν μπορούσα να οργανώ-

σω ούτε καν την πιο ασαφή κι ανολοκλήρωτη λογική θέση. 

 

Ξάφνου ο μικρός σταματάει το χλαπάκιασμα, καταπίνει, στρέφει το κεφάλι, 

κοιτάζει για πρώτη φορά τον Γιώργο κατάματα, τα μάτια τους, τα κατάμαυρα 

και τα χρυσίζοντα, κοιτάζονται από απόσταση λίγων εκατοστών. Λέει σοβαρά, 

μασουλώντας τις τελευταίες συλλαβές: 

«Το όνομά μου δεν είναι Άκης. Είναι Άκι. Όνομα αλβανικό». 

 

 

12. Σκλάβοι του γεγονότος και ο Άκι 
 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ: Ακολουθούσα μιαν αποτελεσματική μέθοδο χειρουργίας για 

την εξόρυξη του πολύτιμου υλικού: μετά την ερωτική πράξη και την ά-

μπωτη, οι νεαροί άνδρες είναι ξεκλείδωτα χρηματοκιβώτια με όλα τα 

διαμαντικά τους διαθέσιμα. Τότε είναι η πιο κατάλληλη ώρα για να τους 
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εκμεταλλευτείς και να τους τα κατακλέψεις. Τους έδινα ήπια ποτά και 

γλυκά αρωματικά κρασιά. Τους τάιζα γλυκίσματα και νοστιμιές για να τους 

αβρύνω, όχι όμως ως να χορτάσουν και να μπουχτίσουν κι από μένα κι 

από τα μάγια μου. Τους κρατούσα ώρες αγκαλιά χαϊδεύοντας και κανα-

κεύοντάς τους — όλοι μα όλοι οι νεαροί άνδρες, ακόμα κι οι πιο σκληροί, 

ακόμα κι οι πιο φοβισμένοι, αγαπούν καταβάθος να τους κρατάνε στην 

αγκαλιά και να τους κανακεύουν σαν μωρά εκείνοι που τους κάναν λίγο 

πριν όμορφα έρωτα, γυναίκες ή αρσενικοί. Μιλούσαν για τους εαυτούς 

τους, αλαζονεύονταν, ακκίζονταν, έλεγαν ψέματα, απαιτούσαν: ξεπου-

λιώνταν. Κατάκλεβα τα πάντα — διατονισμούς στην κλίση των βλε-

φάρων· μικρές ντροπαλές για τον εαυτό τους αμαρτίες κι άλλες ναρ-

κισσευόμενες· σχέσεις των μελών μεταξύ τους και με τον λόγο· παύσεις· 

χρώματα από την κορυφή του κεφαλιού ως τα νύχια των ποδιών και τις 

πολλές διαφορετικές μυρωδιές στο ίδιο πεδίο μάχης το νοστιμισμένο από 

τον έρωτα· ιδέες και σκέψεις· το πώς διακλαδίζεται μουσικά η φωνή 

τους από το αντάτζιο στο πρέστο και ούτω καθεξής ή πώς πλέκεται σε 

φούγκα με τη δικία μου φωνή, τη γυμνασμένη να διδάσκει, να δημηγορεί 

και να εξαπατά. Έλεγαν την ιστορία τους: χίλιες λεπτά αλλότριες πα-

ραλλαγές της ίδιας ιστορίας για μαμάδες, μπαμπάδες, δουλειές, έρωτες, 

μέλλον. Μια και μοναδική, κοινότυπη φαινομενικότητα, που κρύβει μέσα 

της χίλιες πραγματικές μοναδικότητες, τις οποίες εγώ πρέπει να απομο-

νώσω, να αποδελτιώσω, να αξιολογήσω και να κατατάξω στις αποθήκες 

μου. Έτσι τους κατάκλεβα, τους άδειαζα από καρδιές, συκώτια, μάτια και 

νεφρά. Χρησιμοποιούσα το υλικό στην ανάλυση των φωτογραφιών, στις 

συλλογές που καταρτίζαμε με την Ελέν. Μετά, πετούσα στα σκουπίδια τα 

άδεια κουφάρια των νεαρών αντρών, δίχως ποτέ να αγαπήσω κανέναν. 

Πριν τον Γιώργο. 

 

Ο Λεωνίδας κι η Ελένη έδειχναν στον Αντρέα και στον Γιώργο, στον υπολο-

γιστή, τη συλλογή τους: φωτογραφίες. Δύο διαφορετικές ενότητες. Το ένα 

ηλεκτρονικό άλμπουμ περιελάμβανε παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες, 

αγορασμένες στα παλαιοπωλεία και στο Μοναστηράκι· προπολεμικοί έφη-

βοι με κοντά παντελόνια και ναυτικά, νεαροί κύριοι με ακριβά ή φτωχικά 

κοστούμια και καπέλα, χαμογελαστοί εργάτες την ώρα της δουλειάς τους, 

φαντάροι, περήφανα κι όλο αδημονία νεαρά αρσενικά με τρισευτυχισμένες 

έντρομες κοπέλλες τη μέρα του γάμου — πότε, πού και γιατί φωτογραφιζόταν ένας 

άνθρωπος, τότε που η φωτογράφηση ήταν μια ξεχωριστή στιγμή της ζωής και η φωτογραφία 

σπάνια, μοναδικό ασφαλές τεκμήριο του παρελθόντος, μέρος της οικογενειακής περιουσίας; 
Και στο άλλο άλμπουμ ο πληθωρισμός της επίκαιρης μορφής: εκατοντά-

δες ψηφιακές φωτογραφίες ανυποψίαστων νέων ανδρών, τραβηγμένες κρυ-

φά στον δρόμο και παντού από την Ελένη και τον Λεωνίδα. Και κάτω από 

την καθεμιά σημειωμένοι οι θησαυροί που έκλεβε ο καθηγητής από τους 

ερωμένους της μιας ημέρας, διευθυνόμενοι ντογρού προς τη μεταφυσική 
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ενός λόγου στατιστικού, διαλυμένοι, ανασυνθεμένοι κι εφαρμοσμένοι στις 

ξένες μορφές των ιεροκρυφίως φωτογραφημένων. Και ακόμη πιο κάτω οι 

ψευδοεπιστημονικές παρατηρήσεις της Ελένης: Ανάσυρση της αρχαίας 

ελληνικής Φυσιογνωμονικής από την αχρηστία, της μεσαιωνικής μαγείας, 

ανιμιστικών λατρειών (αλλά ποτέ των μονοθεϊστικών θρησκειών), μυθο-

λογιών απ’ όλο τον πλανήτη και των νεκρών θεωριών του δόκτορος Γκαλ 

και του Λομπρόζο. Θρίαμβος του ματιού, προμελετημένος αισθητικός πτω-

χοπροδρομισμός της σοφής γιατρίνας, που δολοφονεί την επιστήμη προς 

χάριν μιας αιωνιότητας της ανθρώπινης γνώσης. Λήθη της λογικής προς 

χάριν του λόγου. Δεν υπήρχε καν η δικαιολογία της τέχνης, αφού ο στόχος 

των δύο φωτογράφων ήταν ακριβώς η άρνησή της. 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ: «Είμαστε σκλάβοι του γεγονότος, αλλά κυρίαρχοι του συμβά-

ντος», μου έλεγε συχνά η Ελένη. 

 

Το ηλεκτρονικό άλμπουμ με τις παλιές φωτογραφίες λαϊκών φωτογράφων 

ήταν η ιερή γραφή, η Βίβλος των Αρχετύπων όπου οι δυο κλέφτες της αν-

θρώπινης μορφής διαρκώς παρέπεμπαν κι απ’ όπου αντλούσαν την ισχύ 

της ψευτοαισθητικής τους. Το άλμπουμ με τις δικές τους, τις ψηφιακές φω-

τογραφίες, ήταν το πεδίο δράσης της μαφίας τους: κτηνωδία εγκληματιών, 

που κλέβουν και βιάζουν την ανύποπτη ανθρώπινη όψη —τη νεαρή και αν-

δρική— ερήμην του ιδιοκτήτη της, ανατέμνοντάς την κατόπιν, περιγελώντας 

την αθωότητά της, οργιάζοντας πάνω της και σκοτώνοντάς τη με αιματηρά 

βασανιστήρια· και, εντέλει, πετώντας στα σκουπίδια ό,τι άχρηστο γι’ αυ-

τούς: το πνεύμα, την ψυχή και τη σάρκα. 

 

ΕΛΕΝΗ: Ο βίος μας ανοιγόταν ολόκορμος προς την απόλαυση της βίας, 

καθαρά αισθητικής σε μένα, διανοητικής και λογικής στον Λεωνίδα. Αυτό 

έχει να κάνει με το παρελθόν μας. Η νιότη και των δυο μας ήταν ένας 

μικρός σκύλος, που γαβγίζει ολοένα για τις κροκέτες του, και που όταν 

του τις δώσουν τις θάβει. 

 

Ο Γιώργος, διαβάζοντας για πρώτη φορά τα κείμενα στα ηλεκτρονικά άλ-

μπουμ, ένιωσε υπερβολικά ανόητος. Ο Αντρέας τα είχε ξαναδεί. Είπε: 

«Και γαμώ τους άντρες έχετε διαλέξει! Θα τους έπαιρνα όλους στη σει-

ρά, άμα λάχαινε». 

Ο Αντρέας είχε έρθει επίσκεψη στο σπίτι της οδού Ευελπίδων. Λόγω της 

συνεργασίας του στο διδακτορικό του Γιώργου είχε πια αυτό το δικαίωμα, 

που έσπαγε τη συμπαγή εχθρότητα του Λεωνίδα προς κάθε οικειότητα με 

τους πάντοτε συμπτωματικούς ερωμένους του. Όταν τον είδε στην πόρτα η 

Ελένη, φώναξε: 

«Παλλήκαρε!» 

Και εκείνος μούγκρισε με τη στακάτη και μπάσα φωνή του: 
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«Κοπελλάρα!» 

Η Ελένη τον φίλησε στα μάγουλα, μετά στο στόμα και προσέθεσε: 

«Είσαι ο τύπος του άνδρα που βλέπω στα πιο κρυφά ονειρά μου να με 

παίρνει με το ζόρι από τον Λεωνίδα». 

ΑΝΤΡΕΑΣ: «Είσαι ο τύπος της γυναίκας που βλέπω σε εφιάλτες να μου 

κάνει έναν γιο». 

ΕΛΕΝΗ: «Γιατί σε εφιάλτες;» 

ΑΝΤΡΕΑΣ: «Γιατί όταν θα μεγάλωνε ο γιος και θα γινόταν κούκλος σαν 

εσένα, δεν ξέρω τι θα του έκανα». 

ΕΛΕΝΗ: «Θα μου άρεσε πολύ, ο πατέρας του γιου μου να τον αγαπάει 

έτσι ανυποχώρητα». 

ΑΝΤΡΕΑΣ: «Θα σε χαστουκίσω! Με αγριεύεις μ’ αυτά που λες, γαμώ το! 

Εγώ τα λέω στ’ αστεία, εσύ στα σοβαρά. Μπορεί να με πηδάει ο μπαμπάκας 

μου ο σκατομπάτσος, μα δεν μου φαίνεται πολύ σωστό να πηδήξω κι εγώ 

τον γιο μας». 

Έσκασαν στα γέλια, αγκαλιασμένοι. Ο Γιώργος είπε: 

«Αντρέα, δεν έφερες μαζί σου τον Άκι;» 

«Σιγά μην κουβαλώ παντού μαζί μου το βρομιάρικο! Άλλωστε, έχω την 

ελπίδα πως όταν θα ’ρθεί η ώρα να φύγω, ο Λεωνίδας θα μου πει: “ Δεν 

μένεις απόψε εδώ; το κρεβάτι μου έχει μεγάλη καρδιά”». 

«Όμως εγώ αντίθετα είμαι στενόκαρδος», είπε ο Λεωνίδας. «Αν τον τε-

νεκέ μου τον νομίζεις χρυσάφι, δικός σου λογαριασμός». 

Από το πρόσωπο του Αντρέα έφυγε απότομα η χαρά. «Ναι φίλε, όμως δεν 

μετράς σωστά το πάρε-δώσε μας. Πριν, σε παρακαλούσα, τώρα μου χρω-

στάς. Ε, λοιπόν, όποτε γουστάρω θα σου ’ρχομαι και θα μου πληρώνεις μια 

δόση του δανείου· θες δε θες· για να μάθεις να μιλάς έτσι!» 

Ο Λεωνίδας χλόμιασε, μα η Ελένη πήρε βιαστικά τον Αντρέα από το 

μπράτσο και τον απομάκρυνε από τον υπολογιστή. Ο Γιώργος ρώτησε 

δειλά: 

«Αντρέα, να πάω να φέρω τον Άκι, να ξεσκάσει κι αυτός λίγο; Να φάει 

και μηλόπιττα, που έφτιαξε ο Λεωνίδας…» 

Κανείς δεν του έδωσε σημασία, οπότε κι εκείνος κάθισε ντροπιασμένος 

μαζί τους να σκέφτεται το παιδί σαν μια μοίρα μισή δική του μισή μακρινή 

κι εντελώς απόξενη. Δεν ήθελε να νιώσει για κείνο ούτε για κανέναν αγάπη, 

επιθυμία, φιλία, στοργή. Προσπαθούσε, λοιπόν, να καταλάβει τι ένιωθε. 

 

Κα ΑΡΙΣΤΙΝΤ: Όπως κι εγώ, ο νέος πίστευε πως όσα συναισθήματα κα-

τευθύνουν τον ένα άνθρωπο προς τον άλλον δεν είναι παρά φρικαλέες 

στρίγγλες, που ντύνονται δέκα διαφορετικές και μαγευτικές όψεις Στα-

χτοπούτας. 

 

Θεώρησε, λοιπόν, ότι εκείνο που ένιωθε για τον Άκι ήταν μονάχα ευθύνη. 

Ρώτησε ξεκούδουνα την ομήγυρι, η οποία ομιλούσε περί ανέμων και υδάτων: 
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«Όχι· συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι; τι ακριβώς σημαίνει η λέξη ευθύνη;» 

Τον κοίταξαν σαν να είχε μόλις κατέβει από τον Άρη. Εκείνος κατακοκ-

κίνισε και βιάστηκε να προσθέσει: 

«Όχι· συγγνώμη, το λέω επειδή κοίταξα σε διάφορα λεξικά και κανένα 

δεν λέει τίποτα υπεύθυνο. Δηλαδή, όχι “υπεύθυνο”, αφού άμα λες “υπεύ-

θυνος” σημαίνει ότι ξέρεις τι σημαίνει ευθύνη. Βέβαια, άλλο πράμα είναι η 

υπευθυνότητα κι άλλο η ευθύνη, αλλά…» 

Ένιωσε ευγνωμοσύνη όταν ο Αντρέας τον διέκοψε με ένα βογγητό απελ-

πισίας («Ωωωχ!»), και τρελή χαρά όταν τον άκουσε να οδηγεί τη συζήτηση 

εκεί όπου κι ο ίδιος την ήθελε: 

«Μου φαίνεται πως τελικά έπρεπε πράγματι να φέρω τον Άκη. Να σας στεί-

λουμε να παίξετε στη βεράντα και να μιλήσουμε κι εμείς σαν άνθρωποι». 

Ο Γιώργος είπε βιαστικά: «Όχι· συγγνώμη Αντρέα, να, ας πούμε ο Άκι· 

τον έχεις αναλάβει, νιώθεις ευθύνη γι’ αυτόν. Τι είναι αυτή η ευθύνη σου;» 

Ο Αντρέας στέναξε. «Να… Δεν ξέρω, στην αρχή ήθελα μόνο να τον γλυ-

τώσω. Ύστερα όμως του διάλεγα ρούχα, νοιαζόμουν αν πλύθηκε κι αν έ-

φαγε καλά. Βέβαια, πολλές φορές σκέφτομαι να τον ξεφορτωθώ. Μα τα 

παιδιά δεν είναι βαρετά σαν με τους μεγάλους. Είναι καλά που τον έχω, να, 

πώς το λένε; καλύτερα κι από κάποτε που είχα σκύλο. Άρχισα να σκέφτο-

μαι τι θα γίνει, πώς θα μεγαλώσει. 

»Είμαι εντελώς γκέι, όμως πάντα ήθελα παιδιά, να τα μεγαλώνω, να 

τους δείχνω πράματα που εγώ τα έμαθα με κόπο. Μα τούτονε δεν τον βλέ-

πω σαν γιο μου, καθόλου μάλιστα. Είναι… πώς το λένε; το παιδί σου το έχεις 

μισό-μισό με τη γυναίκα σου, μα ο Άκης είναι κάτι εντελώς δικό μου, σαν 

να τον έσπειρα και να τον γέννησα εγώ μόνος μου. Ίσως αυτό να είναι η 

ευθύνη: να ανοίγεις σε κάποιον άγνωστο μια κακή νύχτα την πόρτα σου, να 

περνάς μαζί του δυο ώρες· και ξάφνου να φοβάσαι για το τι θα του συμβεί 

άμα ξαναβγεί έξω». 

«Δεν είπες καθόλου τη λέξη αγάπη!» αναφώνησε χαρούμενος ο Γιώργος. Ο 

πρώην μπάτσος τον κοίταξε λοξά. 

«Άλλο είναι η αγάπη», είπε. «Τον αγαπώ βέβαια, κατά κάποιον τρόπο. 

Μα είναι που πιο πολύ θα ’θελα να τον αγαπήσουν οι άλλοι. Γιατί είναι κω-

λόπαιδο και δεν τον αγαπάει κανείς». 

Ο Λεωνίδας είπε στον Γιώργο απαλά: «Πασχίζεις να μην αγαπήσεις ή 

ακόμα και να μην ερωτευτείς τον πιτσιρίκο, αγόρι μου, και ψάχνεις για 

διαλεκτικά άλοθι; Θα είναι πολύ γραφική τιμωρία σου: μετά από τόσο επι-

πόλαιο μίσος σου για την αγαπή, να αγαπήσεις ένα βλαμένο δεκατριάχρονο!» 

Εκείνος τον κοίταξε, σχεδόν όσο αυστηρά κοίταζε πάντα και τον εαυτό του στον 

καθρέφτη. «Δεν ξέρω όσα εσείς, όμως έχω σκεφτεί πολύ το θέμα: Η λέξη 

ευθύνη, νομίζω πως είναι μια πολύ σοβαρή λέξη κι αρμόζει σε σοβαρούς 

ανθρώπους. Όχι σαν την αγάπη, που την κολλάνε όλοι σαν γρίπη, ακόμα 

και οι πιο κτηνώδεις κι απάνθρωποι!» 
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Ο επίκουρος είπε, με έντεχνα υποδηλωνόμενη μοχθηρία: «Οι σοβαροί άνθρωποι 

εφεύραν τις σοβαρές λέξεις, όπως την ευθύνη, για να ντύσουν με υψηλό 

εννοιολογικό ένδυμα την κτηνωδία τους. Δηλαδή απλά για να της προσδώ-

σουν νομική δικαιολόγηση. Την αγάπη την κολλάνε όλοι γιατί είναι ανθρώ-

πινη. Πίσω από την ευθύνη, όμως, κρύβεται σχεδόν πάντα ο δήμιος». 

«Αλλά τότε, τι είναι για σας η ευθύνη;» έκανε κομπιάζοντας ο νέος. 

«Ο λόγος δημιουργεί υπόσταση. Ως προς αυτό, δικαίως του δίνεις τόσο 

πολλή σημασία», είπε ο καθηγητής· και αμέσως μετά, χαμηλόφωνα, με κάτι 

σαν αηδία: «Είμαι κουρασμένος από μένα, πικραμένος από σένα και σιχαί-

νομαι τους ορισμούς. Αλλά θα σου το πω: Το να νιώθεις ευθύνη για έναν 

άνθρωπο, σημαίνει πάντα ότι έχεις πετύχει να γίνεις απέναντί του αυτός 

που πρέπει να γίνεις, σκοτώνοντας εκείνο που πράγματι είσαι. Είναι ένα 

θετικό άλμα του εαυτού, μια εκπολιτιστική επιτυχία. Συγχαρητήρια!» 

Καθώς ο νέος χλόμιαζε, η Ελένη είπε μαλακά στον Λεωνίδα, σαν να έλε-

γε άσχημο νέο σε παιδί ή σε ξεμωραμένο παππούλη: «Είσαι ψεύτης. Τα ψέ-

ματά σου δεν μπορούν να τρυπήσουν τον Γιώργο, όμως κολλάνε αργά πάνω 

του σαν ζωγραφιά. Δεν γίνεται να του τσακίσεις την πανοπλία, μα μπορείς 

να την κάνεις ομορφιά κι αισθητική. Κι έτσι ο Γιώργος κάποτε θα καταλάβει 

ξαφνικά πως δεν φοράει πια αδιαπέραστο μέταλλο μα εσένα, πως σε φο-

ράει κατάσαρκα. Εσένα, τον εχθρό κι εραστή της ακεραιότητάς του». 

Ο Λεωνίδας γέλασε βροντερά, ο Γιώργος ήταν πολύ στεναχωρημένος κι 

ο Αντρέας διασκέδαζε, του άρεσαν πάντα τα λόγια των έξυπνων τύπων, κι 

ας μην τα καταλάβαινε όλα. Ο καθηγητής είπε στην Ελένη με ταπεινή ηπι-

ότητα, σημάδι ότι είχε εκνευριστεί πολύ: 

«Κουκλίτσα μου, έχεις πάντα την τάση να κάνεις μια κουβέντα τόσο εν-

διαφέρουσα, ώστε να γίνεται εντελώς άσχετη με το υπό συζήτηση θέμα. 

Κάθε διάλογος μαζί σου μεταβάλλεται γρήγορα σε συνεδρίαση της Γαλλικής 

Ακαδημίας. Πες μας, λοιπόν. Απάντησε κι εσύ στην ερώτηση του αγοριού 

μας!» 

Η ωραία γυναίκα δεν κάθισε καθόλου να συλλογιστεί. «Θα πεθάνεις μό-

νος κι εγώ θα πεθάνω μόνη», είπε απλά. «Δεν θα είμαι κοντά σου, ούτε εσύ 

κοντά μου. Δεν ξέρω τι είναι η ευθύνη. Ξέρω τι είναι το δώρο. Και δεν συλ-

λογιέμαι ούτε την ανταπόδοση ούτε τι θα απογίνει το κάθε δώρο μου, αν 

θα δώσει χαρά ή θα πεταχτεί στα σκουπίδια». 

Σαν συννενοημένοι, στράφηκαν κι οι τρεις προς τον Γιώργο. Ο Αντρέας 

τον ρώτησε: «Κι εσύ τι λες; τι είναι για σένα η ευθύνη;» 

Εκείνος απάντησε χαρούμενα: 

«Ξέρετε, λέγαμε λάθος το όνομα του μικρού, δεν είναι Άκης μα Άκι, ό-

νομα αλβανικό!» 

Η συζήτηση εκτονώθηκε. Μίλησαν αρκετά, πίνοντας. Δέκα λεπτά από τη 

στιγμή που έφυγε ο Αντρέας, ο Γιώργος κοιμόταν ήδη στο ξερό πάτωμα τον 

όπως πάντοτε γαλήνιο ύπνο του. Χτύπησε το κινητό. 
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«Μην πεις τίποτα στους άλλους, έλα αμέσως», ακούστηκε ο πρώην μπά-

τσος με ξένη τη φωνή του. «Μου πήραν το παιδί». 

 

 

13. Ο Γιώργος άλλος 
 
Στο σπίτι του Αντρέα. Ο Αντρέας με πρόσωπο άλλου. Μιλούσε στο κινητό. 

Η φωνή του τάραξε τον Γιώργο: σιγανή, ισοπεδωμένη, κι όμως κατακόκ-

κινη και κατάμαυρη σαν να ούρλιαζε μες σε αρένα μονομάχων. «Χρήστο… 

το παιδί το θέλω και θα το πάρω πίσω. Στην κλινική θα το πάνε. Πάω τώρα 

εκεί και σε περιμένω να ’ρθεις με άντρες, αλλιώς…» αφουγκράστηκε λίγο. 

«Ναι, και βέβαια σε απειλώ! Ό,τι γίνει θα το χρεωθείς, όλοι ξέρουν τη σχέ-

ση μας… 

»Πώς;;; Λοιπόν, άκου! όχι, άκου, άκου, μου πήραν το μικρό μες από το 

σπίτι μου, μπήκαν και μου το πήραν. Βάφτηκα και δεν ξεπλένομαι με τίπο-

τα πια, ή το παίρνω πίσω ή κάνω όσους μπορώ κιμά και πάω κι εγώ μαζί 

του. Αν με βοηθήσεις, καλώς, αν όχι, άντε και γαμήσου!» Έκλεισε το κινη-

τό. Απευθύνθηκε στον Γιώργο: «Κλείσε το κινητό σου, μην πάρουν χαμπάρι 

πως λείπεις κι αρχίσουν να τηλεφωνούν». Όρμησε στην κρεβατοκάμαρα, 

γύρισε σε δευτερόλεπτα με δύο πιστόλια, του έδωσε το ένα. «Να, αυτή 

είναι η ασφάλεια. Έχει εφτά σφαίρες μέσα, πάρε κι άλλες εφτά, από δω τις 

βάζουν, χώσ’ τες στην τσέπη. Άκου, ο πατέρας του Άκη ήταν μπερδεμένος 

σε…» 

«Μου τα έχει πει ο Λεωνίδας». 

Δεν αντέδρασε. «Όταν σκοτώσανε τον γέρο, ανησύχησα και για τον μικρό. 

Ξέρει πρόσωπα, γεγονότα. Όμως ορκίζομαι, ορκίζομαι γαμώ το! δεν πίστευα 

πως θα τον πείραζαν όσο θα ήταν κοντά μου. Είμαι γνωστός στην πιάτσα, 

ξέρουν πως έχω πλάτες στην αστυνομία. Δεν καταλαβαίνω γιατί το έκαναν, 

δεν κινδύνευαν από τον μικρό και το ξέραν. Γιώργο, δεν θέλω να σε μπλέ-

ξω, ό,τι γίνει θα το κάνω εγώ. Μόνο θέλω δυο μάτια πίσω μου, και δεν έχω 

κανέναν. Με άκουσες με τον αστυνόμο. Δεν θα κάνει τίποτα. Ούτε καν θα 

το ξανασκεφτώ άμα πεις όχι, πάλι φίλοι θα ’μαστε αν γλυτώσω». 

«Πάμε». 

Με τη μηχανή του Αντρέα, μεγάλη ταχύτητα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος. 

Ο Γιώργος προσπαθεί να εφεύρει μέσα του κάποια οποιαδήποτε ανησυχία, 

ταραχή ή συγκίνηση. Τίποτα, μόνο ένα μικρό μούδιασμα στα πόδια του και ολοένα η 

εικόνα του Άκι στον καναπέ, ανέκφραστου, ξαπλωμένου πάνω στο τέταρτο του κορμιού του. 

Ο αέρας παγερός στο πρόσωπό του. Είναι μια παρηγοριά. Κάπου στο Πικέρμι, 

ο Αντρέας στρίβει. Δαιδαλώδη δρομάκια, δασωμένοι ή καμένοι λόφοι βο-

ρειοανατολικά της Πεντέλης, μες από πολυτελείς οικισμούς με πολεοδομία 

παράλογη και διαταραγμένη. Μπάζα, διαλυμένα πεζοδρόμια και σκουπίδια 

μπροστά σε περιφραγμένες βίλες τεράστιες κι άρρυθμες. Μετά λόφος και 

δεξιά δάσος. Μπροστά στο δασάκι ένα μακρύ τριώροφο κτήριο, κομψό κι 
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αυστηρό, με γκαζόν από τις τρεις μεριές και μεγαλοπρεπή είσοδο όπου λά-

μπει ο γαλάζιος φωτεινός σταυρός. Γαλήνη. Ο Αντρέας σταματά περίπου 

ένα χιλιόμετρο μακριά, αφήνει τη μηχανή μπρος σε μια συστάδα από βίλες. 

Περπατάνε, ο Γιώργος ανασαίνει και κρυώνει. Η ζωή του είναι ήδη ενός 

άλλου. 

 

Κα ΑΡΙΣΤΙΝΤ: Τα παιδικά χρόνια του στο χωριό απομακρύνονται με ταχύ-

τητα άστρου, μπορεί κιόλας να τα δει στον ουρανό να λάμπουν και γνω-

ρίζει ότι, αβύσσους μακριά του, θα μείνουν καταστερισμένα εκεί ως το 

τέλος της ζωής του. Δεν λυπάται, ούτε φοβάται· νιώθει βαθιά ανακουφι-

σμένος, όπως είναι κανείς την επόμενη μέρα από την κηδεία ενός πολύ 

αγαπημένου ανθρώπου. 

 

Μονοπάτι χορταριασμένο, ανεβαίνουν στον δασωμένο λόφο. Ο Αντρέας μαύ-

ρος μπροστά του, αρκούδος με απαλότητα κι αθορυβιά στα πέλματα. Κά-

θονται κάτω από μια ελίτσα. Ο Αντρέας παρατηρεί σε ακινησία, ζυγιασμέ-

νος κάπου στο κέντρο του πελώριου κορμιού του. Βγάζει ένα μηχάνημα και 

το προσαρμόζει στα μάτια του, μόνο μετά από ώρα ο νεαρός καταλαβαίνει 

ότι είναι ηλεκτρονικά κυάλια νύχτας. Κοιτάνε, ο Γιώργος κοιτάζει κι αυτός, 

δεν ξέρει τι κοιτάζει. Είναι ένας τόπος δίχως ανθρώπους, δεν υπάρχει τίπο-

τα να δεις. Κρυώνει τώρα πολύ, φορούσε ένα ελαφρύ αντιανεμικό. Κάποτε 

ο Αντρέας του κάνει νόημα να έρθει πιο κοντά, τον αγκαλιάζει με το ένα 

μπράτσο, ψιθυρίζει με το στόμα κολλητό στ’ αφτί του: «Έχουν σεκιουριτά-

δες, τους είδες; Κοίτα με τα κυάλια!» Ο Γιώργος κοιτάζει, είναι μια πρασι-

νωπή οθόνη και βλέπει τα πάντα, ακόμα και τους λεκέδες στους τοίχους. 

Δεν διακρίνει τίποτε επιλήψιμο, δεν έχει μάθει να βλέπει στον κόσμο τέτοια πράγματα. 

«Μπροστά στην πυλωτή, στο δωματιάκι — ένας· κι ένας στο πλάι προς 

το μέρος μας, πίσω από τον φράχτη. Έχει ακόμα έναν από την άλλη μεριά». Ο 

νεαρός δεν βλέπει ψυχή. «Κλινική. Κανονική. Αλλά κάπου στο υπόγειο, εί-

ναι ο Άκης. Αυτή είναι η πόρτα του χασάπικου, στο πλάι». Ο Γιώργος πα-

ρατηρεί σαν χαζός πρώτη φορά την πύλη στο πλάι, φαρδιά για να μπαίνει 

καμιονάκι ή νοσοκομειακό. «Είναι μόνο για υλικά και για μπάσε-βγάλε του 

κρέατος. Έχουν έναν αυτόματο ανελκυστήρα μέσα. Πέρασα εδώ μερικά με-

ρόνυχτα τότε που σκοτώσανε τον γέρο, ο Χρήστος μ’ έστειλε. Μου έδωσε 

τα κυάλια και κάμερα για νυχτερινές φωτογραφίες. Κατέγραψα κινήσεις, 

ωράρια. Φωτογράφισα τα πάντα — αυτοκίνητα, οδηγούς, αριθμούς. Οι ο-

δηγοί είναι άσχετοι όπως κι οι σεκιουριτάδες. Μόνο τις νύχτες που έχουν 

εισαγωγή κρέατος, βάζουν δικούς τους οδηγούς, της μαφίας: τους έχω στα-

μπάρει όλους. Μαλακίες· τα ξέρουν όλ’ αυτά στην αστυνομία. Ο Χρήστος 

ήθελε απλώς να με μπάσει στην υπόθεση για να με καθησυχάσει. Ίσως και 

για να με χρησιμοποιήσει σε ώρα ανάγκης. Πράγματι, ησύχασα τότε. Ανά-

θεμα την ώρα. 



57 
 

»Θα λείψω. Δεν κινδυνεύω από τους πιτσιρικάδες με τις σεκιουριτάδικες 

στολές, όμως ποτέ δεν ξέρεις. Αν δεν γυρίσω σε δύο ώρες, τηλεφωνάς στον 

Χρήστο και φεύγεις α μ έ σ ω ς, δεν κάνεις το παραμικρό, κατάλαβες;» 

«Κατάλαβα». 

«Πάρε τα κλειδιά της μηχανής, του σπιτιού τα ’χεις. Άκου το νούμερο 

του Χρήστου. Γι’ αυτό σε έφερα εδώ, για να μάθει ο Χρήστος άμα δεν πάνε 

καλά τα πράγματα». Λέει δυο φορές το νούμερο του κινητού. «Καταλα-

βαίνω πως δεν θα χρησιμοποιήσεις το όπλο, όμως ποτέ δεν ξέρει κανείς. 

Θυμήσου ότι αυτοί σκοτώνουν όπως κλάνουν. Πάρε και το μπουφάν μου 

μην παγώσεις… Σκάσε! Εμέ μ’ εμποδίζει». 

Έχωσε το όπλο λοξά πίσω, στη ζώνη, κάτω από το γκριζοπράσινο που-

λόβερ. Στην τσέπη του στρατιωτικού τύπου παντελονιού του, έβαλε τα 

κυάλια. Πήρε την κατηφοριά αριστερά στην πλαγιά που δεν φαινόταν από 

την κλινική και χάθηκε λοξεύοντας προς το δασάκι. Έμεινε ο Γιώργος να 

κοιτάει απόλυτα προσηλωμένος χωρίς να βλέπει τίποτα. Αισθανόταν ένα είδος 

ευχαρίστησης, κάτι σαν ηρωισμό των χεριών και των ποδιών του, όχι της καρδιάς του. Όλες 

οι σκέψεις φτώχυναν σιγά-σιγά και χάσαν τη σημασία τους, αφήνοντάς τον 

με την εικόνα του Άκι μισοπλαγιασμένου στο τέταρτο του κορμιού του. “Μπορεί τώ-

ρα να τον σ κ ο τ ώ ν ο υ ν”, συλλογίστηκε, πασχίζοντας να ξορκίσει την 

επίγνωση πως η εικόνα του παιδιού περισσότερο του έδινε θάρρος και ζε-

στασιά απ’ ό,τι τον έθλιβε η τύχη του. Πέρασε ώρα. Ξάφνου έφριξε όλο το 

Είναι του, παραλίγο να ουρλιάξει — κάποιος ήταν δίπλα του. 

«Μα καλά, έτσι φυλάς εσύ; θα μπορούσα να σε έχω τώρα σφάξει!» 

μούγκρισε ο Αντρέας κι έγειρε την πλάτη πάνω στην ελίτσα. Πέρασαν ώρες 

αμίλητοι ή λέγοντας σκόρπιες λέξεις, ο Γιώργος αποχαυνωμένος, με συντρίμ-

μια σκέψεις όλες μες στην ανοησία, την ακαιρία και την ασυνδεσία. Νύ-

σταζε, κουτούλαγε και ένιωθε για τούτο ανευθυνότητα. Κάπου προς την Α-

νατολή άρχισε να ασπρογαλιάζει. Φάνηκε στην εξωτερική πύλη ένα φορ-

τηγάκι. Ο Γιώργος είδε για πρώτη φορά ανθρώπους: δύο με στολές, που 

βγήκαν από κάπου και μίλησαν με τον οδηγό. Μετά το φορτηγάκι προχώ-

ρησε, η πύλη στο πλάι του κτηρίου άνοιξε και το κατάπιε. Το όχημα έμεινε 

δέκα λεπτά μέσα, βγήκε και έφυγε. 

«Αυτό είναι η πρωινή εισαγωγή», είπε ο Αντρέας. «Πέντε η ώρα χάρα-

μα. Το φορτηγάκι ξαναμπαίνει δέκα και μισή βράδυ. Εισάγει προμήθειες, 

φαγητό, μηχανήματα κ.λπ., επειδή το υπόγειο έχει λειτουργική ανεξαρτη-

σία από την υπόλοιπη κλινική. Και παιδιά ζωντανά για κόψιμο ή επεξεργα-

σία — αυτά όμως δεν ξέρουμε κάθε πότε. Το τμήμα του Χρήστου προσπαθεί 

να μαθαίνει πόσοι τρέφονται εκεί, προσωπικό και αιχμάλωτοι: τους φέρ-

νουν κρύο φαγητό από κέτεριγκ που το ζεσταίνουν κάτω. Αρκεί, λοιπόν, 

να μαθεις πόσες μερίδες μπάζουν χάραμα και βράδυ. Η συγκεκριμένη εται-

ρεία κέτεριγκ ελέγχεται αυστηρότατα από τους μαφιόζους, μα η αστυνομία 

έχει πάντα τον τρόπο της να ξεκολλά πληροφορίες. 
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»Οι χασάπηδες μπαίνουν από την κλινική, από κάποια εσωτερική είσοδο 

που δεν την ξέρω. Γι’ αυτό δεν τους βλέπουμε ποτέ ούτε τους γνωρίζουμε. 

Μπερδεύονται με το προσωπικό της κανονικής κλινικής, που είναι αρκετές 

δεκάδες ανυποψίαστοι. Τα όργανα των σφαγμένων τα βγάζουν κρυφά από 

τη νόμιμη κλινική· έτσι, είναι δύσκολο να πιαστούν. Ό,τι άχρηστο, κρέατα, 

κόκκαλα, βγαίνει από κει». Ο Γιώργος δεν κατάλαβε αμέσως τι έδειχνε το 

δάχτυλο του Αντρέα. Συνειδητοποίησε ότι ήταν η ψηλή καμινάδα. «Μην 

ανησυχείς, δεν μυρίζει, η τεχνολογία έχει προχωρήσει πολύ από την εποχή 

του Άουσβιτς. Διακρίνεις καθόλου καπνό; Ίσως να ’ναι ο Άκης· το πόδι του 

που όλο κουνιέται, τα πεταχτά αφτάκια του. Σοκάρεσαι;» 

«Νο… νομίζω». 

«Δεν πειράζει. Είναι που ξημερώνει και για σένα. Από τούτη την πόρτα 

βγαίνουν ζωντανοί μόνο όσοι είναι πακεταρισμένοι για τα μπορντέλα της 

Ευρώπης και της Αμερικής». Κοίταξε πάλι το ρολόι του. «Σιγά μην έρχο-

νταν! Σιγά μη νοιαζόταν ο Χρήστος! Πάμε, είδα ό,τι ήθελα». 

Ο Γιώργος τον παρακάλεσε να πάρει το μπουφάν, τουλάχιστον τώρα. 

«Μην παρακαλάς ποτέ έναν μπάτσο, έστω και πρώην, είναι όλοι γουρού-

νια», είπε εκείνος. 

 

 

14. Ξημέρωμα του Γιώργου 
 
Όταν σταμάτησαν μπρος στην πολυκατοικία της οδού Ευελπίδων, είχε ήδη 

ξημερώσει. 

«Έλα το απόγευμα», είπε ο Αντρέας. «Θα κοιμηθείς σπίτι μου. Ό,τι γίνει, 

θα γίνει αύριο χάραμα. Μην πεις τίποτα στον Λεωνίδα και στην Ελένη». 

«Κι αν είδαν πως έλειπα και με ρωτήσουν πού ήμουν;…» 

«Πες πως βγήκες να πας σε κανένα μπαρ, ό,τι θες πες». 

«Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να πω ψέμα». 

Ο Αντρέας τον κοίταξε κάμποση ώρα. «Αρκετές φορές έχω σκεφτεί πως 

έχεις σοβαρό πρόβλημα… πώς το λένε; — κάτι σαν διανοητική καθυστέρη-

ση. Ανέβα πάλι στη μηχανή». 

Σε μια υπόγεια γκαρσονιέρα κάπου κοντά Αγίου Μελετίου και Αχαρνών. 

«Το ’χω για κρυψώνα και δεύτερο γραφείο, για τις πιο επικίνδυνες υποθέ-

σεις». Έφτιαξε βαρύ καφέ. «Μην πιεις εσύ. Πρέπει λίγο να κοιμηθείς. Εγώ 

θα ξαναφύγω τώρα». 

«Τι… τι θα συμβεί; Τι θα απογίνεις;» 

«Διάβολος, μάλλον, για αγγελάκι δεν το κόβω έτσι που είμαι από μάπα. 

Τα ’χεις κλάσει, κακόμοιρε, ε; Κι εγώ — μη νομίζεις». Έψαξε στο ντουλάπι, 

έβγαλε έναν παραγεμισμένο ντοσιέ-κουτί. «Εδώ είναι όλα όσα μου ’δωσε ο 

Χρήστος. Μάζεψα κι εγώ μερικά». 

Ο Γιώργος άνοιξε τον φάκελο. Εκθέσεις με τις σφραγίδες της Ελλ. Αστυ-

νομίας, δημοσιεύματα εφημερίδων ελληνικών, γαλλικών, αγγλικών και 
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γερμανικών — οι ξενόγλωσσες με μεταφράσεις. Δυο τόμοι με πρακτικά συ-

νεδρίων σε ελληνικό χώρο. Μια πολυσέλιδη αναφορά του Πατριαρχείου της 

Σερβίας για τους Σέρβους αιχμαλώτους που σκότωναν για όργανα οι Αλβα-

νοί στον πόλεμο του Κόσοβου. Έγγραφα διαφόρων ξένων υπηρεσιών στα 

Αλβανικά, Ρωσικά, Ρουμανικά, Σερβικά, Αγγλικά, Ιταλικά, Γαλλικά και 

Γερμανικά, τα περισσότερα για την παιδική κι εφηβική πορνεία, λίγα για 

την παράνομη διακίνηση ανθρώπινων οργάνων· κι αυτά με επισυναπτόμε-

νες μεταφράσεις. Διευθύνσεις στο Διαδίκτυο. Απόρρητοι κωδικοί για το 

Νταρκ-Ίντερνετ· Πέντε-έξι DVD. 

«Τα έγγραφα δεν είναι τίποτα σπουδαίο», είπε ο Αντρέας. «Περισσότερα 

βρίσκει κανείς στα ρεπορτάζ που κάνουν κατά καιρούς οι εφημερίδες. Τα 

σημαντικά, σιγά μη τα δίναν σε κάποιον σαν εμένα. Τα πιο ενδιαφέροντα 

είναι στο Ίντερνετ. Θα φρίξεις. Μην ψάξεις, ούτε εδώ ούτε πουθενά, τα σάιτ 

παρακολουθούνται». 

Έκανε απροσδιόριστες δουλειές ενώ ο Γιώργος διάβαζε. 

«Φεύγω. Θα τα πω στον Χρήστο ένα χεράκι, θα κάνω και κάτι άλλα που 

θέλω. Περίμενε, ο Λεωνίδας δεν θα έχει πάει ακόμα στο πανεπιστήμιο, έτσι;» 

Τον πήρε τηλέφωνο. «Έλα! Ψάχνεις το μωρό σου; Το έκλεψα για λιγουλά-

κι. Μου χρειάζεται να με βοηθήσει σε μια δουλίτσα. Δεν είναι σοβαρό, μια 

χαζοϊστορία με κερατώματα, θα βγάλει και λεφτάκια. Αύριο θα το έχεις. 

Πάψε ρε! Ω! Κλείνω». Στράφηκε στον Γιώργο. «Θα τρέξει σπίτι μου, φυσι-

κά. Μην ανοίξεις το κινητό σου. Εδώ είχα για κάμποσες μέρες και τον Άκη». 

Έφυγε. Ο Γιώργος χάθηκε μες στον λαβύρινθο του φακέλου. Ο αληθινός 

Μινώταυρος ήταν οι διευθύνσεις στο Νταρκ-Ίντερνετ και τα DVD. Τα είδε 

όλα αυτά στον υπολογιστή κομματιαστά, πηδώντας εδώ κι εκεί. Με όλο του 

το αίμα νερωμένο. 

Ο Αντρέας γύρισε το μεσημέρι. 

«Πάρε αυτό». Του έδωσε ένα χαρτάκι με φίρμα τράπεζας, ένα όνομα και 

κάποιον αριθμό, κάποια άλλα έγγραφα. «Μπας και γίνει καμιά στραβή και 

δεν ξαναβγώ. Πάρε από τον υπολογιστή το υλικό της δουλειάς σου. Αυτός 

είναι λογαριασμός στο όνομά σου κι ο συμβολαιογράφος ξέρει ότι… σκάσε! 

είπαμε: τώρα δεν συζητάμε, κάνουμε μόκο κι υπακούμε! Είδα τον Χρήστο, 

δεν έκανε απολύτως τίποτα, ούτε θα κάνει. Του είπα: τελειώσαμε. 

»Στα ζόρια βλέπει κανείς τον δίπλα του. Κι εγώ, μάγκα μου, με τόσα και 

τόσους, έκανα να έτσι δίπλα μου και δεν είδα κανέναν. Ούτε ψυχή, θα μπω 

στον φούρνο και δεν θα το ’παιρνε χαμπάρι κανείς αν δεν ήσουν εσύ. Που 

σε γνώρισα χτες και δεν μου είσαι τίποτα, ούτε γκόμενος ούτε καν κολλη-

τός. Αν με πάρει η σβάρνα και μάθει ο Χρήστος —θα του τα πεις εσύ, γι’ 

αυτό σε θέλω— θα αποφασίσει να μπουκάρει. Ίσως· ο Χρήστος έχει τον 

τρόπο του να μ’ αγαπάει. Μπορεί να μας προφτάσει ζωντανούς, εμένα και 

τον Άκη. Τώρα δεν πιστεύει ότι θα κάνω ντου, κι ας ξέρει τι ανθρωπος είμαι. 

Αύριο θα το μάθει από σένα. 
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»Μάνα, πατέρα δεν έχω. Κάτι συγγενείς δεν τους βλέπω, με αποφεύ-

γουν επειδή είμαι γκέι και το λέω. Αφήνω τα πάντα στον μικρό, σπίτι και 

τα λοιπά. Μα θα τον ελέγχεις εσύ αν τελικά γλυτώσει κι εγώ την πατήσω. 

Φρόντισε λιγάκι να δουλεύει σωστά το μαγαζί με τα υδραυλικά. Σου έχω 

απόλυτη εμπιστοσύνη και ας σε γνώρισα χτες. Αν χαθεί ο Άκης, τα κρατάς 

όλα εσύ, δεν έχω άλλον. Έχω κάνει χαρτιά για τούτα. Αν δεν με δεις να 

βγαίνω μισή ώρα από τη στιγμή που θα μπουκάρω, πάρε τηλέφωνο τον 

Χρήστο — θυμάσαι το νούμερο; Ορίστε και τα κυάλια». 

Είχαν πάρει φαγητό. Ο Γιώργος δεν είχε όρεξη. Ο Αντρέας έτρωγε για 

δύο λέγοντας απίστευτα βρόμικες ιστορίες από την ερωτική του ζωή, που 

έκαναν τον Γιώργο να ντρέπεται και να κρατάει συνεχώς χαμηλωμένα τα 

μάτια του. Μετά ο πρώην μπάτσος γδύθηκε, δίπλωσε τα ρούχα του με τη 

νοικοκυροσύνη που έδειχνε σ’ όλες τις δουλειές του και βούτηξε στο κρε-

βάτι. Του έκανε χώρο. 

«Έλα, απόψε θα σηκωθούμε στις τρεις τη νύχτα, πρέπει να κοιμηθούμε 

λίγο». Προσέθεσε το χαζοαστείο: «Μη φοβάσαι να ξαπλώσεις δίπλα μου, 

περισσότερο με φτιάχνουνε οι γυναίκες παρά εσείς οι στρέιτ!» και κοιμήθη-

κε σχεδόν αμέσως. 

Ο Γιώργος χώθηκε δίπλα του κάτω από τα σκεπάσματα. Σε λίγο η θέρμη 

από το πελώριο κορμί του Αντρέα τον ζέστανε. Δεν κοιμήθηκε ούτε λεπτό. 

Για να περάσει η ώρα, προσπάθησε να σκεφτεί τα προβλήματα της αστυ-

νομικής ιστορίας από τη μακρινή αρχαιότητα. Έβαζε τον εαυτό του στη θέ-

ση του νεαρού δούλου και στον ρόλο του Επικράτη τον Λεωνίδα. Ανακάλυ-

ψε με έκπληξη ότι έτσι μπορούσε να συγκεντρωθεί απόλυτα στο θέμα, ότι 

αναδύονταν μία-μία όλες οι δύσκολες λεπτομέρειες. Έτσι πέρασε την ώρα 

του με αλλόκοτο τρόπο ευχάριστα. Στις εφτά το βράδυ, όταν είδε τον 

Αντρέα να ξυπνά, περίπου ενοχλήθηκε. 

Ο ντετέκτιβ φαινόταν ανανεωμένος. Τανύστηκε κι έριξε τη συνήθη φάπα 

στον Γιώργο. «Θα λείψω μέχρι τα μεσάνυχτα. Μη βγεις». Έφυγε φουριό-

ζος. Έπειτα από ένα λεπτό ξαναμπήκε. «Κοίτα», είπε, «είδες πόσο μόνος 

είναι ο καθένας μας. Ο Λεωνίδας σε αγαπάει σαν τρελός. Δεν είναι κακός, 

είναι μονάχα πολύ έξυπνος κι αυτό φαίνεται σ’ εμάς τους απλούς ανθρώ-

πους σαν κακία. Δεν θέλει τίποτα άσχημο από σένα, άμα δεν γουστάρεις 

δεν θα σε πηδήξει. Θέλει μονάχα να νιώσεις λίγη ευθύνη απέναντί του, όπως 

ένιωσες για τον Άκη. Είναι η πρώτη φορά που ερωτεύεται. Θα ήθελα όσο 

δεν φαντάζεσαι να είχε ερωτευτεί εμένα. Μα δεν με θέλει. Έτσι γίνονται 

αυτά. Ίσως γίνει κι αυτό κάποτε άλλοτε». 

Τον φίλησε σταυρωτά κι έφυγε. Έμεινε ξαπλωμένος να σκέφτεται με 

ένταση το κείμενό του. Ήταν σχεδόν ευτυχισμένος. Κατά τις εννιά σηκώθη-

κε, ντύθηκε ήρεμα, άφησε πάνω στο γραφείο το πιστόλι γεμάτο και τις 

εφτά παραπανίσιες σφαίρες. Έγραψε σε ένα χαρτάκι: «Εντάξει, μην πας, το 

έκανα εγώ». Πήγε με ταξί. Τώρα ήταν στον λόφο. Η κλινική σαν κοιμισμέ-

νος φρύνος. Ο γαλάζιος σταυρός της ελπίδας και της καλοσύνης στην εί-
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σοδο. Κάθισε άνετα κάτω από την ελίτσα. Στις δέκα και δέκα έβγαλε το 

μπουφάν του Αντρέα, το δίπλωσε νοικοκυρίστικα όπως θα έκανε κι ο ιδιο-

κτήτης του και το άφησε στη ρίζα της ελιάς. Άρχισε να κατεβαίνει τον λόφο 

προς την κλινική. Λοξά, όπως είχε δει να κάνει χτες κι ο φίλος του. Του ήρθε 

να κρυφοχαχανίσει σαν παιδάκι που κάνει αταξία, όμως συγκρατήθηκε κι 

απλώς χαμογέλασε με τα βυσσινοκόκκινα χείλη του που φαίνονταν μαύρα μες στο σκοτάδι. 
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Βιβλίο δεύτερο 

 

Η Grausamkeit 
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15. Grausamkeit σημαίνει θηριωδία και grausam ση-

μαίνει θηριώδης 
 
Ο σπουδαίος χειρουργός και διεθνώς γνωστός ιστορικός της Ιατρικής κα-

θηγητής κ. Παύλος Β. κοιτούσε τα δύο Υποκείμενα, πότε το ένα πότε το 

άλλο. Ασταμάτητα. Το γραφείο στον τρίτο όροφο ήταν λιτό. Δεξιά η πόρτα 

του ασανσέρ που οδηγούσε στο δεύτερο υπόγειο, στους Ειδικούς Χώρους, 

και μπροστά η θωρακισμένη είσοδος που έφερνε στην κανονική κλινκή· και 

οι δύο πόρτες άνοιγαν μόνο με προσωπικούς κωδικούς του κάθε υπαλλή-

λου της επιχείρησης ξεχωριστά — ήταν συνδεδεμένες με τον κεντρικό υπο-

λογιστή κι έτσι μπορούσε κανείς να ελέγξει πότε έμπαινε κι έβγαινε ο κα-

θένας. Αριστερά, πόρτα που οδηγούσε σε μια μικρή, ασκητική καμαρίτσα 

με διπλό κρεβάτι. Πάνω στο γραφείο, δίπλα στον υπολογιστή, βρισκόταν 

μια τεράστια επίπεδη οθόνη. Ήταν χωρισμένη σε παραθυράκια και καθένα 

απ’ αυτά παρουσίαζε κι από ένα τμήμα των Ειδικών Χώρων: τις Μονάδες 

Προθεραπείας (Μ.Π.), τα εργαστήρια, το χειρουργείο, διαδρόμους, το Ε-

ντευκτήριο μπρος στο ασανσέρ και τον κοιτώνα του προσωπικού, την Αί-

θουσα Διαφημιστικών Σωματικών Χρήσεων (ΑΙ.Δ.Σ.Χ.). 

Τώρα ο κ. καθηγητής είχε ελαχιστοποιήσει και παραμερίσει σε μια άκρη 

τα παραθυράκια όλων των τμημάτων, μεγιστοποιώντας τις εικόνες που του 

έστερναν οι κάμερες από τις Μ.Π.2 και 3. Ο γιατρός, που μελετούσε εδώ 

και χρόνια την ανθρώπινη Grausamkeit με ιδιαίτερη εξειδίκευση στη σχέση 

της με τη σεξουαλικότητα, και που είχε αγωνιστεί πολύ για να απαλείψει 

από την επιστημονική και επαγγελματική του δραστηριότητα οτιδήποτε 

grausam και, βεβαίως, σεξουαλικό, ήταν αληθινά συνεπαρμένος με τα Υπο-

κείμενα — για πρώτη φορά σε τέτοιο βαθμό κατά την πολύχρονη καριέρα 

του. Επιστημονικός παρατηρητής της ανθρώπινης συμπεριφοράς, κυρίως 

της σεξουαλικής παθολογίας στο μέτρο που αυτή συνδέεται με τη θηριωδία 

(Grausamkeit), την αγωνία και τον πόνο, μελετούσε πάντοτε προσεχτικά 

από τις οθόνες του και κατ’ ιδίαν τους ασθενείς του, πριν αυτοί υποστούν 

επεξεργασία και προωθηθούν ολόκληροι ή σε κομμάτια στην ανά τον πλα-

νήτη εκλεκτή πελατεία του. 

Μερικά Υποκείμενα τον απασχολούσαν περισσότερο, κυρίως κάποιες, ελά-

χιστες, κοπέλλες που περνούσαν συμπτωματικά από τους Ειδικούς Χώρους, 

μα ποτέ δεν επέτρεπε στον εαυτό του να σκεφτεί ή να δει τούτα τα αξιοκα-

τάκριτα νεαρά άτομα αλλιώς παρά ως στόχο του επιστημονικού κι επιχειρη-

ματικού του καθήκοντος, αρτυμένου λιγάκι, ομολογουμένως, από τον εντε-

λώς ανθρώπινο και δικαιολογημένο θαυμασμό τον οποίο έτρεφε ανέκαθεν 

για τη γυναικεία ομορφιά. Σ’ αυτές τις εξαιρετικές περιπτώσεις παρασυρό-

ταν λιγάκι και προσέθετε στον ηλεκτρονικό φάκελο των συγκεκριμένων θη-

λυκών Υποκειμένων μερικά καθαρώς υποκειμενικά σχόλια, κοντά στα 

λεπτομερή στοιχεία περί των συνθηκών Απόκτησης, τα συνήθη ιατρικά δε-
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δομένα, τις αυστηρά επιστημονικές φυσιογνωμικές και συμπεριφορικές πα-

ρατηρήσεις, τα κοινωνικά και ηθικά πορτρέτα, τα οικονομικά δεδομένα και 

τις φιλοσοφικοψυχολογικές αποφάνσεις του. Επίσης, ενδιαφερόταν κάπως 

περισσότερο για την τύχη τους. 

Βέβαια, όταν κάποιο Υποκείμενο μετά την επεξεργασία του επροωθείτο 

ζωντανό στην αγορά κι ο καθηγητής έκλεινε με τον τελικό ισολογισμό (ύστερ’ 

από τη λεπτομερή ανάλυση κι αφαίρεση των εξόδων) το λογιστικό τμήμα 

του ανάλογου ηλεκτρονικού φακέλου, ποτέ δεν έκλεινε οριστικά φάκελο 

και υπόθεση. Γνωστός στη διεθνή αγορά για τη φερεγγυότητα, τον επαγ-

γελματισμό και την εχεμύθειά του, φρόντιζε με πολύ τακτ και διακριτικό-

τητα να μαθαίνει για την περαιτέρω μοίρα των δύστυχων αυτών παιδιών — 

επέτρεπε στον εαυτό του να τα ονομάζει “δύστυχα” και “παιδιά”, όχι πλέον 

“Υποκείμενα”, από τη στιγμή που ξέφευγαν από τον κύκλο της άκρως επι-

στημονικής κι ανώδυνης δικής του εργασίας. Για τα ευνοούμενά του θηλυ-

κά Υποκείμενα, όμως, επέμενε λίγο περισσότερο στην έρευνά του αυτή, 

φροντίζοντας να προμηθευτεί επιπλέον πληροφορίες κάθε είδους, υλικό 

άλλωστε που του χρειαζόταν για τη συγγραφή της μελέτης του. 

Για παράδειγμα, θυμόταν με κάποια ελαφρώς εξωεπαγγελματική συγκί-

νηση εκείνη την πανέμορφη δεκαεξάχρονη Ρωσίδα, που ποτέ δεν έκλαιγε 

κατά την διάρκεια της επεξεργασίας και που τραγουδούσε μελωδικά όλη τη 

μέρα στη Μονάδα Προθεραπείας. Έχοντας ενδιαφερθεί με όχι συνηθισμένο 

ζήλο για την τύχη της —επωλήθη σε παραπάνω από ικανοποιητική τιμή— 

ήταν σε θέση να γνωρίζει ότι ενοικιάστηκε από τον Αμερικανό αγοραστή της 

σε αρκετούς πελάτες στη Βόρειο Αμερική, μερικοί από τους οποίους εφάρ-

μοσαν επάνω της τόσο grausam τερτίπια ώστε, όταν μετά από δύο χρόνια 

γυρίστηκε το φιλμ του τέλους της, δυστυχώς δεν είχαν απομείνει απ’ αυτήν 

πολλά πράγματα. Βέβαια, μια υπέροχη βραδινή τουαλέτα, βίαια κουρελια-

σμένη σε στιγμή πάθους, δείχνει πάντα την πρωτινή της ομορφιά κι ίσως 

μάλιστα τότε πιο εναργώς για τον εκλεπτυσμένο θεατή, λόγω των άγνω-

στων σ’ αυτόν χεριών που λεηλάτησαν το μετάξι και ανοσιούργησαν πάνω 

στη μουσελίνα. Γι’ αυτό ο διάσημος χειρουργός και ιστορικός της ιατρικής 

ήξερε πως η κοπέλλα, που την βασάνισαν και την κατέκοψαν μέχρι θα-

νάτου ενώπιον της κάμερας με στ’ αλήθεια επιστημονική ευρυμάθεια και 

λεπτομερειακότητα, έδινε, έτσι ήδη μισοκρεουργημένη από τις περιπέτειες 

των δύο τελευταίων χρόνων, μεγαλύτερη ή μάλλον διαφορετικής τάξης 

απόλαυση στους εραστές της φρίκης παρά αν το θεσπέσιο κορμί θα ήταν 

άσπιλο κι άθικτο. Είχε συζητήσει αρκετά επ’ αυτού με την Αριστίντ. 

Ο γιατρός είχε δει ειδικά εκείνο το φιλμ αρκετές φορές με ασυνήθιστα 

αντιεπαγγελματική θλίψη, σπουδάζοντας όχι χωρίς δέος την ασύλληπτη 

ευρηματικότητα του ανθρώπινου πάθους. Μετά, με το διφορούμενο συναί-

σθημα που του προκαλούσε πάντα το οριστικό κλείσιμο ενός φακέλου και 

που ο ίδιος ονόμαζε με γλυκόπικρο χιούμορ “ενεργοποιό μελαγχολία της 

τελευταίας σελίδας”, είχε καταγράψει τα στερνά δεδομένα και κατατάξει 
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φάκελο και ταινία κατ’ είδος, υποείδος και κατηγορία στο ηλεκτρονικό 

αρχείο του, που θα του επέτρεπε στο όχι μακρινό, ήλπιζε, μέλλον να αρχί-

σει την τελική συγγραφή του μεγάλου του έργου, της συνέχειας, αναδιάρ-

θρωσης και αναπροσαρμογής στη σύγχρονη εποχή του βιβλίου του σπου-

δαίου γιατρού και ανθρωπιστή Χανς Ράου, Η θηριωδία, ιδιαιτέρα αναφερό-

μενη σε σεξουαλικούς τομείς, με 24 εικόνες, εκδόσεις Χέρμαν Μπάρσντορφ, 

Βερολίνο 1902 (Hans Rau, Die Grausamkeit, mit besonderer Bezugnahme 

auf sexuelle Factoren, mit 24 Illustrationen, Herman Barsdorf Verlag, Berlin 

1902· ο καθηγητής κατείχε την τετάρτη, επαυξημένη έκδοση, πρώτη μετα-

θανάτια του συγγραφέα: vierte, vermehrte Auflage, Berlin 1912). 

Αναστέναξε. Η ανάμνηση της ωραίας Ρωσίδας τον είχε ξεστρατίσει. Κοί-

ταξε τον νέο άνδρα, που βημάτιζε γυμνός μες στον περιορισμένο χώρο της 

Μ.Π.3. Είχε αρχίσει ήδη να απαλύνεται η ενστικτώδης πλην ήδη καλώς ερ-

μηνευμένη από τον ίδιο ενόχληση που ένιωθε στη θέα ενός ενήλικου μέσα 

στις Μ.Π., όπου είχε συνηθίσει να βλέπει αποκλειστικώς παιδιά κι εφήβους. 

Στη θεραπεία της αποστροφής του, όμως αντίστοιχα και στην εξαρχής ανά-

πτυξη του ολοένα μεγιστοποιούμενου ενδιαφέροντός του την ισόρροπη με 

τούτη την απώθηση, είχαν συντελέσει ασφαλώς οι ιδιάζουσες, κυριολεκτι-

κά πρωτοφανείς συνθήκες Απόκτησης του Υ.3. Αλλ’ όσο να ’ναι ο γιατρός, 

που επαγγελόταν κατ’ απόλυτη εξειδίκευση την άντληση από παθογενείς 

κοινωνικές ομάδες, παρατήρηση, επεξεργασία και επαναπόδοση στην κοι-

νωνική χρηστικότητα —ολόκληρης ή σε τεμάχια— της υγιούς κι αρμονικής 

παιδικότητας κι εφηβείας, ήταν τώρα υποχρεωμένος, όχι δίχως δυσαρέσκεια, 

να μελετά έναν ενήλικο άνδρα. 

Βέβαια η αποτίμηση των νεοαποκτημένων Υ. (Υποκειμένων) ήταν η πρώ-

τιστη υποχρέωσή του, υπαγορευμένη από το επαγγελματικό του καθήκον 

και αποσκοπώντας στην κατάταξη κάθε Υ. σε κάποιον από τους δύο τομείς 

της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, εφόσον τα υγιή και μορφικώς άρτια 

άτομα διοχετεύονταν στη διεθνή αγορά για καταναγκαστική σεξουαλική 

χρήση, σπανιότερα για τελετουργικές βασάνους και τελετουργικές θανατώ-

σεις, ενώ τα ασθενή ή ολιγότερο ενδιαφέροντα από την άποψη της μορφής 

οδηγούνταν στο χειρουργείο, με σκοπό να αφαιρεθούν τα εμπορεύσιμα 

όργανα, υλικά ή τεμάχια του σώματός τους ώστε να δώσουν ζωή, υγεία και 

ομορφιά στους έχοντες ανάγκη ανά τον πλανήτη, σ’ όσους τουλάχιστον θα 

είχαν την οικονομική δυνατότητα να αντεπεξέλθουν στο κατ’ ανάγκην εξαι-

ρετικά υψηλό κόστος. 

Είναι αλήθεια ότι το ποιόν αυτής της διπλής, ηθικής και αισθητικής από-

στροφής που ένιωσε αρχικά για το Υ.3 και που οφειλόταν βεβαίως όχι σε 

προσωπικές κλίσεις ή επιλογές, μα στις ακλόνητες κανονικότητες του επαγ-

γέλματός του, διολίσθησε σχετικά γρήγορα προς ένα είδος ενδιαφέροντος 

που ο καθηγητής, λάτρης της απόλυτης λογικής τάξης, καθώς και της α-

ποϊδεολογικοποιήσης στην οποία συντελεί ο ονοματισμός, ονόμασε μετά από 
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αρκετή μελέτη “σκεπτικιστική ενεργοποίηση μέσω της αποτροπαϊκής απώ-

θησης”. 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Πρώτα, οπωσδήποτε, ήταν η μορφή. Είχα μελετήσει ως τώ-ρα 

εξαιρετικά στ’ αλήθεια δείγματα. Όμως, εκείνο που ξεχώριζε το Υ. της 

Μ.Π.3 δεν ήταν τόσο η αντιπαλότητα κι εντέλει η σύνθεση των συναρπα-

στικών ιδιόμελων ή, άλλως, αυστηρά κλασικών αρμονικοτήτων, οι οποίες 

επέστρεφαν το Υ.3 από τον κατά τα φαινόμενα στρεβλό υπερπολιτισμό 

της παιδείας και του περιβάλλοντός του σε μια πρωτόγονη, επιλεκτική 

ζωομορφία, αλλά το γεγονός ότι η ήδη τέλεια ανδρική αρρενωπότητά του 

γινόταν τόσο φυλετικά εναργέστερη, τόσο διαμορφικά τυπολογική ώστε 

καταντούσε ασχήμια, και μάλιστα, παραδόξως, λόγω εκείνου του στοιχείου 

που οξύνει σε άλλες περιπτώσεις την ανθρωπολογικά πιστοποιήσιμη βιο-

λογική αρμονία, δηλαδή του στοιχείου της πνευματικότητας. Αυτό με εν-

διέφερε ιδιαιτέρως, ως επιστήμονα. Τι θα έλεγε άραγε η Αριστίδη εάν θα 

έβλεπε αυτό το Υποκείμενο; 

 

Κατόπιν ήταν η συμπεριφορά του, διαφορετική από των άλλων δειγμάτων, 

που κοιμούνταν διαρκώς όπως το Υ. της Μ.Π.1, παρέμεναν αδρανείς όπως 

το Υ. της Μ.Π.2, κραύγαζαν αδιάκοπα για βοήθεια ή παρακαλούσαν. Τούτο 

το Υ. είχε καταρτίσει από τις πρώτες κιόλας ώρες αυστηρό πρόγραμμα, ρυ-

θμισμένο ακριβέστατα με βάση τα γεύματα και την ύψωση ή αποδυνάμωση 

του φωτισμού, που σήμαινε στις Μ.Π. τις ώρες του ύπνου και του ξύπνου. 

Το πρωί πεταγόταν αμέσως από το κρεβάτι μόλις ψήλωνε το φως και έκανε 

γυμναστικές κι αεροβικές ασκήσεις, παρά τον τραυματισμό του, μέχρι να 

έρθει η ώρα του πρωινού, το οποίο έτρωγε με προσοχή και όρεξη. Κατόπιν 

βημάτιζε αργά στον περιορισμένο χώρο της Μ.Π. κατά καθορισμένα και πε-

ρίπου ισόχρονα χρονικά διαστήματα, που εναλλάσσονταν με μακροχρόνιες 

παύσεις στη διάρκεια των οποίων παρέμενε καθιστός στη μοναδική καρέκλα, 

ποτέ ξαπλωμένος στο κρεβάτι. 

Αυτές οι παύσεις οφείλονταν, όπως εύκολα συμπέραινε ο καθηγητής, όχι 

σε φιλαργία ή ραστώνη μα σε μια προσπάθεια για ορθή διαχείριση του 

χρόνου και του εγκλεισμού μέσω της γαλήνης και της αυτοσυγκέντρωσης, 

με τελικό σκοπό την αποφυγή της βάρυνσης και της απελπισίας. Έτρωγε το 

μεσημεριανό αργά, μασώντας προσεκτικά και καλύπτοντας με τόσο αξιοση-

μείωτη ακρίβεια τον καθορισμένο χρόνο, ώστε κανόνιζε να καταπίνει την 

τελευταία μπουκιά τη στιγμή που έμπαιναν για να πάρουν τον δίσκο. Μετά, 

ξάπλωνε αμέσως και κοιμόταν γαλήνια για μια-δυο ώρες. Όταν ξυπνούσε, 

επαναλάμβανε απαράλλαχτα το πρωινό πρόγραμμα. Ύστερα από το βραδι-

νό φαγητό βημάτιζε προσέχοντας να μην κουράζει το τραυματισμένο του πόδι, 

μέχρι να χαμηλώσει το φως. Τότε ξάπλωνε, παρέμενε για ένα δεκάλεπτο 

περίπου να κοιτά ατάραχα με τα μεγάλα, κατάμαυρα μάτια του την κάμερα 
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στο ταβάνι και κατόπιν αποκοιμιόταν, λες και του είχαν γυρίσει κάποιον 

διακόπτη. 

Σιωπηλός, σεμνός, υπάκουος, αντιμετώπιζε το επιστημονικό και βοηθη-

τικό προσωπικό των Ειδικών Χώρων κατά τη διάρκεια των συνήθων ιατρικών 

εξετάσεων ή της παροχής της τροφής με σοβαρότητα, σεβασμό και χαμη-

λωμένα μάτια. Ο καθηγητής, θιασώτης της απόλυτης αυτοπειθαρχίας, της 

σεμνότητας, της ακρίβειας και της ασκητικής εγρήγορσης, δεν μπορούσε 

παρά να εντυπωσιαστεί από την πρωτοφανή για Υποκείμενο συμπεριφορά 

του Υ.3. Τόσο διαφορετική, για παράδειγμα, από εκείνη του Υ. της Μ.Π.2, 

που παρέμενε όλη τη μέρα στο κρεβάτι κουνώντας το πόδι του ή που αυνα-

νιζόταν δυο και τρεις φορές το εικοσιτετράωρο με αξιοσημείωτη φυσικό-

τητα κι ορμή, μα κι αδιαφορία για την κάμερα που ήξερε πως κατέγραφε 

κάθε του κίνηση — γεγονός που προοιωνιζόταν την πιθανότητα για μια εξαι-

ρετικά καλή τιμή στην αγορά, σε περίπτωση που θα αποφασιζόταν τελικά η 

πώληση κι όχι η Κατανάλωσή του. 

Τρεις μέρες μετά την πρωτοφανή είσοδο του Υ.3 στους Ειδικούς Χώρους 

της κλινικής, ο καθηγητής δεν είχε αποφασίσει ακόμη, αιφνιδιασμένος καθως 

ήταν από τα αναπάντεχα γεγονότα, εάν θα έγραφε στους ηλεκτρονικούς 

φακέλους των Υ.2 και 3 “Προς Πώληση” ή “Προς Κατανάλωση”. Εντούτοις, 

ο κίνδυνος αδόκητης, μολονότι επίσης μάλλον απίθανης, εμπλοκής των 

κρατικών υπηρεσιών ασφαλείας ή των οικείων των Υ. αυξανόταν μέρα με 

τη μέρα. Έπρεπε να αποφασίσει σήμερα. Και για την τελική χρήση του χρο-

νίζουσας παραμονής Υ.1, παρεμπιπτόντως. Μέσα στο επόμενο διήμερο οι 

κατειλημμένες Μονάδες Προθεραπείας θα έπρεπε να εκκενωθούν και οι Ει-

δικοί Χώροι να παραμείνουν άδειοι, τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστημα, 

μέχρι να ξεχνιούνταν τα γεγονότα. 

Μετά από την πρώτη ιατρική εξέταση, πού διενεργήθηκε κάτω από εξαι-

ρετικά αρνητικές συνθήκες λίγο μετά τη βίαιη είσοδο του Υ.3 στους Ειδι-

κούς Χώρους, ο καθηγητής είχε αποφύγει οποιαδήποτε συνάντηση μαζί του, 

απασχολημένος καθώς ήταν με την προσεκτική επανεπιθεώρηση των αντι-

κειμενικών όρων που παρείχαν ως τότε απόλυτη ασφάλεια κι εχεμύθεια στις 

επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Παράλληλα, είχε ασχοληθεί δια των 

Εξωτερικών Συνεργατών του με την έρευνα της προσωπικής ζωής και των 

σχέσεων του εν λόγω δείγματος αλλά και, ο ίδιος, με την ενδελεχή πα-

ρατήρησή του μέσω των καμερών, σε συνάρτηση με την μελέτη του Υ.2. Τα 

δύο Υ. —ήταν σχεδόν ανεπισφαλώς πιστοποιημένο από τον γιατρό— συνδέ-

ονταν με έναν ηθικά, κοινωνικά και βιολογικά απαράδεκτο, σεξουαλικής 

φύσης δεσμό. Κοίταξε στην οθόνη το Φυλάκιο Ασφαλείας των Ειδικών Χώρων. 

«Φέρτε μου επάνω το Υ.3!» είπε στο εσωτερικό τηλέφωνο. Συνειδητο-

ποίησε με κάποια ενόχληση την οποία θα έπρεπε αργότερα εξάπαντως να 

διερευνήσει, ότι ήταν η πρώτη φορά που θα εξέταζε αρσενικό Υ. όχι στο 

ιατρείο των Ειδικών Χώρων μα στο γραφείο του. Εδώ είχε ως τώρα εξετάσει 
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μονάχα κανα-δυο από τα σπάνια θηλυκά Υ., που παρέπιπταν κάποτε κατά 

λάθος στο πεδίο των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων. 

Άνοιξε η πόρτα του ασανσέρ (μοναδικής εισόδου στους Ειδικούς Χώρους 

εκτός από τον ανελκυστήρα υλικών που, με ειδικό αυτόνομο μηχανισμό λει-

τουργούσε και ως έξοδος κινδύνου), και οι δύο φύλακες της βάρδιας έφεραν 

το Υ. Τα χέρια του δεμένα πίσω με λαστιχένιες, άθραυστες χειροπέδες, τα 

μάτια του σκεπασμένα με μαύρα εργονομικά καλύμματα από βελούδο και 

λάστιχο — ανθρωπιστικά όργανα ασφαλείας που είχε εφεύρει ο ίδιος ο για-

τρός, εχθρός καθώς ήταν της Grausamkeit και υπέρμαχος της πάση θυσία 

ελαχιστοποίησης του ανθρώπινου πόνου κατά τη διάρκεια της παραμονής 

κι επεξεργασίας των Υποκειμένων στην κλινική του, είτε αν τούτα θα επω-

λούνταν είτε αν θα καταναλώνονταν. Οι φύλακες άφησαν το Υ. όρθιο μπρο-

στά στο γραφείο κι έφυγαν. Ο καθηγητής παρέμεινε πολλή ώρα αμίλητος, 

να παρατηρεί εξονυχιστικά τον γυμνό νέο με τον επιδεμένο μηρό. Όταν 

εκείνο το χάραμα πριν τρεις μέρες τον είχαν καλέσει ευσπευσμένα, βρήκε 

χρόνο κι όρεξη μόνο να περιποιηθεί προσωπικά το τραύμα του εισβολέα 

και να του κάνει μια επιπόλαιη πλην αρκούντως αποκαλυπτική περί των 

σεξουαλικών και άλλων ηθών του ιατρική εξέταση. Ήταν εκείνη την ώρα 

εκρηκτικά οργισμένος, όχι μόνο γιατί οι ηλίθιοι υφιστάμενοί του επέτρεψαν 

την είσοδο ενός ασχέτου στους Ειδικούς Χώρους, όχι μόνο επίσης γιατί του 

φέρθηκαν μη ανθρωπιστικά, τραυματίζοντάς τον και παραβαίνοντας τους 

στοιχειωδέστερους κανόνες λειτουργίας της επιχείρησης, μα και επειδή πα-

ραλίγο να χαλούσαν ανεπανόρθωτα με την ατζαμοσύνη τους ένα δείγμα 

τέτοιας οικονομικής αξίας, αν και ενήλικο. 

 

 

16. Ο Γιώργος μέσα στον καιρό του 
 
Ο Γιώργος, παγωμένος μέσα στο παρόν του και στο παρόν του Άκι, βου-

τηγμένος στη μνήμη εκείνων που τον αγαπούσαν, του Λεωνίδα, της Ελένης, 

ακόμα και του πρώην μπάτσου, με τον μηρό του να τον σουβλίζει όλο και 

πιο συχνά, όλο οδυνηρότερα καθώς διαρκούσε η ορθοστασία και η ακινη-

σία, ήξερε με απόλυτη σιγουριά πως υπήρχαν απέναντί του μάτια, πως τον 

ξεπέτσιαζαν, πως ήσαν δύο μα και πως αρκούσαν για να ετάσουν με τον 

οριστικότερο τρόπο τη ζωή του. Δεν ήξερε από πού αντλούσε τούτες τις γνώσεις. 

Γρήγορα άρχισε να τρέμει από τον πόνο, αλλά επίσης κι από την ντροπή. 

Ντρεπόταν επειδή ήταν γυμνός και τυφλός και τον κοίταζαν, μα κυρίως επειδή 

θεωρούσε τον εαυτό του υπαίτιο για την αρνητικότητα εκείνου του αθέατου βλέμματος. Κοκ-

κίνισε ως τ’ αφτιά και ίδρωσε. 

Ο σπουδαίος επιστήμων πρόσεξε το κοκκίνισμά του. “Οι τρόποι της αθω-

ότητας, σ’ όσους δεν είναι πια παιδιά ούτε αθώοι, αναδεικνύονται ως από-

δειξη έσχατης διαφθοράς”, συλλογίστηκε αφηρημένα καθώς ρωτούσε το Υ.: 

«Είσαστε ευχαριστημένος από τη μεταχείρισή σας;» 
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Συνειδητοποίησε ότι είχε χρησιμοποιήσει πληθυντικό, κάτι που για λόγους 

επαγγελματικής μεθοδολογίας δεν είχε κάνει ποτέ μέχρι τότε με κανένα Υ. 

Οργίστηκε προς στιγμήν κι αμέσως μετά κάγχασε με το λάθος του μα και με 

την οργή του. 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Η ψυχή μου, το ξέρω πολύ καλά, είναι ένα μείγμα διαλε-

κτικής χειρουργίας και απλής φιλοχρηματίας. Τα ποσά που δανειστηκα 

άλλοτε για να οικοδομήσω τον εαυτό μου τα έχω εξοφλήσει, πίστευω, 

στο ακέραιο, έτσι τώρα μπορώ να αντικρίζω ατενώς τον πόνο των άλ-

λων και την ίδια τη δική μου “ψυχική ακυριολεξία” — έτσι ονόμαζει η 

Αριστίντ, αρκετά κυριολεκτώντας, αυτό που οι άλλοι θα 

αποκαλούσαν αλυπία, ίσως και ασπλαχνιά. 

 

Ο νέος άκουσε την ευγενέστατη ερώτηση, αισθάνθηκε το αιφνίδιο σκυθρώ-

πιασμα του ερωτούντος και ψυχανεμίστηκε την ειρωνεία του σιγανού καγ-

χασμού. Νόμισε ότι ο άνθρωπος που είχε απέναντί του τον μισούσε για την 

αναστάτωση που του είχε προκαλέσει και συνάμα τον σάρκαζε για εκείνο 

που ο καθένας θα θεωρούσε ανοησία κι αναποτελεσματικότητά του. Δεν 

ήθελε να τον μισούν. Επίσης, ούτε η ερώτηση του έλεγε τίποτε ούτε η ευγέ-

νειά της: του φάνηκαν σαν κούφιος σαρκασμός. Δεν ήξερε πως ο γιατρός 

είχε ρωτήσει με απόλυτη ειλικρίνεια, στο πλαίσιο των ανθρωπιστικών αρ-

χών μα και των ανθρωπογνωστικών ερευνών του. Έτσι, η απάντησή του συνόψιζε 

απλά τους δικούς του προβληματισμούς: 

«Είμαι ανεπαρκής». 

Ο γιατρός αιφνιδιάστηκε. Σε ανάλογες περιπτώσεις το Υ. ξεσπά σε πα-

ρακλήσεις ή ύβρεις, τα ελάχιστα ψύχραιμα Υ. εκφράζουν την απορία τους 

για την κατάστασή τους, ενώ πολλά μένουν σιωπηλά και φοβισμένα μες στη 

γύμνια και τη μοναξιά του άδηλου αλλ’ επίσης ολοκάθαρα προδιαγραφό-

μενου μέλλοντός τους. 

«Σας πονάει ακόμα το τραύμα σας;» ρώτησε με γνήσια επαγγελματικό 

ενδιαφέρον, διασκεδάζοντας όμως επίσης, συνειδητά πια, με την κωμωδία 

του πληθυντικού. 

«Ο πόνος μου δεν είναι δικός μου, γι’ αυτό δεν μπορώ να τον αποτιμή-

σω με λέξεις», μουρμούρισε ντροπαλά ο νέος. 

Ο καθηγητής μισόκλεισε τα μάτια. Κατάλαβε ότι το Υ. αναφερόταν στον 

μικρό του ερωμένο, ίσως και στους φίλους του. Η σκέψη του Υ. τον ενόχλη-

σε, αλλά και του άρεσε. Όντως, ήξερε από τις μελέτες του —ο ίδιος δεν 

είχε νιώσει ποτέ τίποτε ανάλογο— πως η οδύνη για τον άλλο μπορεί ενίοτε 

να είναι απείρως ανώτερη από κάθε πόνο για τον εαυτό. Σαν πιστός χρι-

στιανός, σκέφτηκε τον Ιησού. Σημείωσε στον υπολογιστή τα λόγια, όχι στο 

φάκελό του Υ. —άλλωστε, ως συνήθως, βιντεοσκοπούσε τη συνέντευξη— 

μα στο προσωπικό του σημειωματάριο, όπου κατέγραφε συλλογισμούς χρή-

σιμους για το βιβλίο του. 
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«Γνωρίζετε, υποθέτω, για τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες», είπε 

σχεδόν φιλοφρονητικά. «Επίσης, βλέπω ότι είστε ευφυής και ψύχραιμος. 

Έτσι, είναι μια ευχαρίστηση για μένα να μιλώ μαζί σας δίχως υπεκφυγές. 

Αλήθεια, λοιπόν, πώς νομίσατε πως είναι εφικτό να παρέμβετε βλαπτικά 

στην εργασία μας; Πώς μπορέσατε να πιστέψετε ότι ένα —συγγνώμην για την 

ειλικρίνεια της έκφρασης— παλιόπαιδο σαν εσάς ήταν ποτέ δυνατόν να μπει 

βίαια στο συγκρότημά μας και να μας κλέψει κάποιο από τα υπό θεραπείαν 

Υποκείμενα; Σας ώθησε σ’ αυτή την πλάνη η γενναιότητα; η λαγνεία; η 

νεανική ανοησία; Μήπως η πίστη στην κοινωνική ή άλλη ισχύ των φίλων σας;» 

«Η αγάπη», είπε ο νέος, μην καταλαβαίνοντας πώς τούτος ο άνθρωπος 

παρέβλεψε το σπουδαιότερο. 

Ο γιατρός εκνευρίστηκε. Τι σημαίνει αγάπη; Ο ίδιος αγαπούσε τον Θεό 

και την πατρίδα του. Και αγαπούσε πάνω απ’ όλα το έργο του. «Πρέπει να 

είμαστε ακριβολόγοι», είπε υπομονετικά. «Ονομάζετε αγάπη την αξιοδάκρυτη 

αισχρότητα που σας οδήγησε στο να συνδεθήτε με αυτό το σεξουαλικά α-

νώμαλο και κοινωνικά απολύτως αρνητικό, νεαρό άτομο; Αν μιλούσατε για 

έρωτα ίσως να σας δικαιολογούσα, τουλάχιστον γλωσσικώς». 

«Δεν εννοούσα το οποιοδήποτε δικό μου ενδιαφέρον για τον μικρό, που 

όσο μεγαλύτερο, όσο ειλικρινέστερο, τόσο εγωιστικότερο και κτητικότερο 

γίνεται. Εννοούσα την αγάπη του παιδιού για μένα. Για χάρη της έπρεπε να 

παραμερίσω τον φόβο μου, αν όχι να τον κατανικήσω». 

Ο καθηγητής ένιωσε μια στιγμιαία αντιπάθεια για το Υ., εξαιτίας του 

σχεδόν απρεπούς συλλογισμού του. Έλεγξε γρήγορα τα συναισθήματά του. 

«Είστε γενναίος;» ρώτησε σκεφτικά. 

«Είμαι αδύναμος». 

«Και αρκετά προπετής επίσης, για να πιστεύετε ότι μπορείτε να με πα-

ραπλανήσετε με σχολικούς γλωσσικούς ακροβατισμούς περί του νοήματος 

της ενεργητικής και παθητικής διάστασης της αγάπης». 

«Δεν πρόκειται απλά για ενεργητικότητα ή παθητικότητα. Είναι ένα ζήτημα 

λογικής τάξης». 

Ο καθηγητής έκρινε ότι είναι άνευ νοήματος να δώσει συνέχεια σε αυτό 

το θέμα. Αν και το Υ. ήταν αρκετά έξυπνο, στη διαμόρφωση της συγκεκρι-

μένης συλλογιστικής του πρωταγωνιστούσε οπωσδήποτε η βερμπαλιστική 

έπαρση ενός χαλασμένου από την τρέχουσα πανεπιστημιακή μόρφωση νέου. 

Αποφάσισε εκείνη τη στιγμή ότι το άτομο που είχε μπροστά του έπρεπε σή-

μερα κιόλας, τώρα, να οδηγηθεί στο χειρουργείο για Κατανάλωση, δηλαδή 

για να του αφαιρεθούν τα εμπορεύσιμα όργανα και υλικά του σώματός του. 

Μολοντούτο, μια κάποια κούραση μπροστά στη άνοια και τον πανικό των 

συνήθων Υ., στο σταθερά επαναλαμβανόμενο μοτίβο που υπονόμευε με τη 

συμπεριφορά του τούτος ο νέος, επίσης κάποια κρίση ολιγωρίας έναντι του επαγ-

γελματικού του καθήκοντος, η οποία προερχόταν μάλλον από το ολοένα πιο δυσμάχητο βάρος 

του γήρατος, παρώθησε τον σπουδαίο χειρουργό και ιστορικό της Ιατρικής να 

συνεχίσει εκείνη τη μάταιη πλην ερεθιστική για τον νου του συζήτηση. 
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ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Πριν να περάσει η μέρα θα συνειδητοποιούσα ότι η Grau-

samkeit, που αναδύθηκε από τούτην τη στιγμιαία και μοναδική στην κα-

ριέρα μου υποχωρητικότητα απέναντι στην παιγνιώδη διάθεσή μου για 

λίγο λυκίσιο διάλογο με ένα αιχμάλωτο κατσικάκι, είχε ανατρέψει ήδη 

ανεπίστροφα τη ζωή μου. 

 

«Πείτε μου όμως», είπε μάλλον μειλίχια. «Ισχυριστήκατε εάν δεν σφάλλω 

ότι η αγάπη, όσο ειλικρινής και να είναι, δεν μπορεί επίσης παρά να από-

βαίνει κτητική και εγωιστική. Εσείς λοιπόν ο σκεπτόμενος τόσο νηφάλια, για 

την ηλικία σας, αποφασίσατε να διακινδυνεύσετε τη ζωή σας παρανομώ-

ντας εις βάρος μας, μόνο και μόνο για χάρη των εγωιστικών συναισθη-

μάτων ενός διεστραμμένου πορνιδίου και εγκληματία;» Έβρισκε πάντα λογικό μα 

κι ευχάριστο να θεωρεί κάθε αντίθεση στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ως παρανομία. 
Ο Γιώργος έμεινε για λίγο να κοιτάζει το σκοτάδι, πίσω από το εργο-

νομικό και ανθρωπιστικό τυφλοπάνι του διάσημου επιστήμονα. Η απόγνωση 

άδειαζε τον νου του. “Πρέπει να κάνω κουράγιο”, σκέφτηκε, “πρέπει να 

μιλήσω όσο γίνεται περισσότερο μ’ αυτό τον άνθρωπο που σίγουρα είναι ο 

καπετάνιος του σφαγείου, να απαντάω στις ερωτήσεις του, να αντέξω την 

κτηνωδία τούτης της συνομιλίας. Όσο δεν είμαι κλεισμένος στο κελί μου, 

όσο αλλάζει κάτι, μπορώ να ελπίζω”. Τον πονούσε πολύ το τραύμα του. 

«Η διαφορά ανάμεσά σ’ αυτούς που θέλουν να αγαπούν και σ’ εκείνους 

που αφήνονται να αγαπιούνται, είναι πως οι πρώτοι υποχρεούνται από την 

ίδια τη φύση της επιθυμίας τους να πράττουν. Να ενεργούν είτε το καλό 

είτε το κακό. Και αυτοί που αγαπιούνται, να παραδίδονται στο καλό είτε 

στο κακό εκείνου που τους αγαπά». 

«Και εσάς η σταθερή βούλησή σας είναι να υφίστασθε τις πράξεις των 

άλλων;» 

Ο Γιώργος στενοχωριόταν πολύ γι’ αυτήν τη συζήτηση, εφόσον ο μονα-

δικός με τον οποίο την είχε κάνει, σχεδόν με τα ίδια λόγια, ήταν ο Λεωνί-

δας — ένα γλυκόπονο όνειρο που επαναλαμβανόταν τώρα σαν φρικαλέος εφιάλτης. 

«Μάλιστα», είπε· θλιμμένα, επειδή ήξερε την ερώτηση που θα ακολου-

θούσε. 

“Grausam!” σκεφτόταν ο γιατρός, “grausam!” Και μετά «Θα αφηνόσα-

σταν λοιπόν», ρώτησε με ουδέτερη επαγγελματική φωνή όπου όμως υπέ-

φωσκε ένας αδιόρατος τόνος ανυπομονησίας, «στα χέρια κάποιου που θα 

σας βασάνιζε, θα σας έκανε να πονάτε ψυχικά και σωματικά, θα περιόριζε 

την ελευθερία σας και που, γενικά, θα απαιτούσε να γίνετε παιχνίδι του, 

όργανο της ηδονής του, εάν βεβαιωνόσασταν ότι σας αγαπά δυνατά κι ει-

λικρινά;» 

«Ναι», είπε αδίσταχτα το Υ.3. 
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ΓΙΩΡΓΟΣ: Ακόμα κι εγώ, ο ολίγιστα οχυρός απέναντι στους λογικούς τρό-

πους της κακίας, δεν μπορούσα εκείνη τη στιγμή παρά να υποψιαστώ ότι 

η εμμονή στη συνέπεια των ιδεών μου που εξέφραζε εκείνο το απλό 

“ναι”, ήταν πιθανό να ανέβαλλε την αναμενόμενη εισαγωγή μου στο χει-

ρουργείο και τον θάνατό μου. Ίσως, βέβαια, για να υποφέρω διαρκέστε-

ρα και περισσότερο στο μέλλον, όμως είναι σίγουρο ότι δεν είχα απαντή-

σει ακόμα οριστικά στο ερώτημα εάν ο θάνατος είναι προτιμότερος από το 

να ζει κανείς πάση θυσία. Πάντως, θεώρησα απρέπεια από μέρους μου, 

σχεδόν αυτοπροδοσία μου και προδοσία του Άκι, το γεγονός ότι στάθηκε 

δυνατόν να σκεφτώ κάτι τέτοιο. Τα τρία τέταρτα της αθωότητάς του ήταν μια επί-

πονα κατορθωμένη κατάκτηση κι όχι φυσικό εξαγόμενο της νιότης του, και αυτό το γνώ-

ριζε καλά. 
 

Ο καθηγητής έπεσε πίσω στην πολυθρόνα του. Για την ώρα, η απόφαση για 

άμεση Κατανάλωση του Υ.3 παραμεριζόταν μέσα στον νου του. Ένιωσε την 

γνωστή του κι αγαπημένη έξαψη του επιχειρηματία που ανακαλύπτει ένα 

καινούργιο πεδίο για κερδοφόρα δράση. Είπε: «Μήπως σας εμποδίζει να εν-

νοήσετε επακριβώς την ερώτησή μου το γεγονός ότι έως τώρα σχετιζόσα-

σταν μόνο με αυτό τον μικρό ομοφυλόφιλο κι επίσης με άλλους παρόμοιους 

δυστυχισμένους, αρνητικά στοιχεία της κοινωνίας αλλά μόνο δυνητικά επι-

κίνδυνους για σας; Καταλαβαίνετε τι σας λέω;» 

«Καταλαβαίνω. Η αλήθεια είναι πως προσωπικά γνωρίζω μόνο τέτοιους 

ανθρώπους, “δυνητικά επικίνδυνους”, κι όχι εγκληματίες σαν τους πελάτες 

και φίλους σας. Όμως είμαι έτσι, και νομίζω ότι θα παρέμενα ίδιος κοντά 

στον οποιονδήποτε». 

«Ουδείς πελάτης μου είναι φίλος μου. Το σφάλμα σας αυτό, καθώς και, 

παρ’ όλο που σπουδάζετε τη νομική επιστήμη, η λανθασμένη σας αντίληψη 

για τη φύση της εγκληματικότητας, υπογραμμίζει την πολλαπλά επιβεβαιω-

μένη άποψή μου ότι διεφθαρμένα και αντικοινωνικά άτομα όπως εσείς, όσο 

ευφυή κι αν είναι, πάντοτε παραμένουν με το ένα πόδι εκείθεν του ορθού 

λόγου. Και, συνεπώς, εκείθεν της πραγματικότητας. Οι μελέτες, η πείρα 

μου, με έχουν διαβεβαιώσει ότι η αντικοινωνικότητα είναι ανορθολογισμός. 

Γι’ αυτό θα σας τα πω πιο αναλυτικά. 

»Λόγω του επαγγέλματός μου συναναστρέφομαι συχνά ανθρώπους με 

αισθητικές ή ηθικές κλίσεις διαφορετικές από τις δικές μου, μα που η από-

λύτως θετική συνεισφορά τους στην ανέλιξη της κοινωνίας και την ανά-

πτυξη της οικονομίας καθιστά φιλοσοφικά κατανοήσιμη αλλά και νομικά 

εύλογη την επιθυμία τους να χρησιμοποιούν με μη ανθρωπιστικό τρόπο 

αρνητικά άτομα όπως εσείς ή ο μικρός εταίρος σας. Είμαι πεπεισμένος ότι 

κάθε υγιής κοινωνία θεμελιώνεται πάνω στην εργασιακή, ηδονιστική, κο-

ντολογής εργαλειακή χρήση όσων ανθρώπων είναι δυσλειτουργικοί απέ-

ναντι στην πρόοδο, εκ μέρους εκείνων που συνεισφέρουν συνειδητά και 
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δυναμικά με τη διανοητική και οικονομική τους δράση στην ευτυχία και 

στην ευμάρεια του κοινωνικού συνόλου. 

»Η όποια αρνητικότητα κάποιων πράξεών τους, αποσβένεται από τη θε-

τικότητα της συνολικής συνεισφοράς τους. Τέτοιοι άνθρωποι —εξ ανάγκης 

απηνείς θα έλεγα— μπορούν να αγαπήσουν βαθύτατα ένα Υποκείμενο… χμμ… 

εννοώ ένα κατά τα άλλα μη θετικό πλην με σημαντική εργαλειακή αξία 

άτομο, όπως εσείς. Το οποίο όμως είναι δυνατόν να υποφέρει στα χέρια 

τους όσο δεν φαντάζεστε, να πονέσει ψυχικά και σωματικά. Ερωτώ, λοιπόν 

εκ νέου: Θα αφηνόσασταν να αγαπηθείτε και θα συγκατανεύατε να χρησι-

μοποιηθείτε από έναν τέτοιον άνθρωπο;» 

Ο Γιώργος κλονιζόταν από τον πόνο του μηρού του και την αγωνία της 

καρδιάς του. «Ο εαυτός μου είναι ό,τι έχω». Η απελπισία του επαναλάμ-

βανε τώρα κουρασμένα τις ιδέες που η ανυποψίαστη νιότη του είχε άλλοτε δια-

κηρύξει με πάθος ενώπιον του Λεωνίδα. 

«Δεν ήθελα ποτέ να κατέχω τίποτα και κανέναν. Γι’ αυτό είμαι υποχρε-

ωμένος να συγκατανεύω στην κατοχή μου από οποιονδήποτε θα με αγα-

πούσε». 

Η απάντηση έδωσε στον καθηγητή Β. μια σχεδόν διαταρακτική της γα-

λήνης του σωματική ικανοποίηση. Εθισμένος στο διαρκές σκανάρισμα του 

εαυτού του, αντελήφθη παρευθύς με κατάπληξη ότι το ήμισυ σχεδόν της 

ευχαρίστησής του οφειλόταν στο γεγονός ότι, καθώς περιέφερε εδώ και 

αρκετή ώρα μηχανικά το βλέμμα του στις απαλές και δυνατές καμπύλες του 

σώματος του Υποκειμένου, είχε αναδυθεί στον νου του με αφηρημένη 

ένταση η εικόνα του Υ.3 εκείνες τις πρώτες στιγμές: αναίσθητου, ξυλοκο-

πημένου και μαχαιρωμένου, με δεμένα μάτια, μπρούμυτα μπροστά του στον 

ιατρικό πάγκο, με τα πόδια ανοιχτά και τις αποδείξεις του εκφυλισμού του 

ανάγλυφες. 

Συνειδητοποίησε ότι αυτή η εικόνα, συνδυαζόμενη ανορθολογικά με τη 

συνηθισμένη απέχθειά του μπρος σε ανάλογες περιπτώσεις τόσο πρόωρης 

ακολασίας, ήταν εκείνο ακριβώς  που του προκαλούσε τούτο το πρωτοφα-

νές, μη επιτρεπτό και σίγουρα μη ελεγχόμενο είδος σωματικής συγκίνησης. 

Ήταν πάντα άτεγκτος με τα λάθη του, γι’ αυτό αποφάνθηκε νοερώς με οδυ-

νούμενη ειλικρίνεια: “Η υπερβολική ομορφιά των νεαρών ανδρών, μάλιστα 

των πιο αρρενωπών, έχει σχεδόν πάντα κάτι το grausam θηλυκό, παραδό-

ξως πιο έντονα απ’ ό,τι το κάλλος των χαριτωμένων εφήβων”. 

Αυτή η απόφανση τον ανακούφισε κάπως, όχι όμως τόσο ώστε να από-

φύγει τη σκληρότητα των επόμενων φράσεών του, όπως και την ευχαρί-

στηση, σχεδόν την ηδονή που αποκόμισε καθώς σχημάτιζε τις προτάσεις 

στιγματίζοντάς τες με κομψή επιθετικότητα, παραδιδόμενος με ασυνήθιστη 

γι’ αυτόν εκδικητικότητα στην απόλαυση των εικόνων. 
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ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Στον καιρό που θα ερχόταν, πάμπολλες φορές θα μετάνιωνα 

πικρά για τούτα τα λόγια. Και μάλιστα κάθε φορά πιο πικρά και για δια-

φορετικούς λόγους απ’ ό,τι την προηγούμενη. 

 

«Χρησιμοποιείτε αφηρημένες έννοιες και ιδέες που ελάχιστα κατανοείτε 

το παρελθόν ή το παρόν τους. Κι όμως, βρομίζετε το σώμα και την ψυχή 

που σας χάρισε ο Θεός εν τη ευμενεία του με ακολασίες, οι οποίες δεν έχουν 

σχέση με την αγάπη ούτε με τίποτε το υψηλό, αλλά μόνο με τη λαγνεία και 

την έκφυλη ηδονή. 

»Σας αποκαλύπτω ότι μιλάτε με τον γιατρό που σας εξέτασε όταν ήσα-

σταν μισολιποθυμος, μετά από την ομολογουμένως ανόητη και μη ανθρω-

πιστική μεταχείρισή σας από τους συνεργάτες μας. Ακόμα και εκείνη η 

πρόχειρη εξέταση, ήταν αρκετή για να αποκαλύψει πόσο χαλασμένος είστε 

μέσα κι έξω σας, και πόσο άξιος οποιασδήποτε χρήσης σας εκ μέρους των 

πελατών μου». 

«Τι εννοείτε;» έκανε ο Γιώργος υψώνοντας τη φωνή του. 

Ο γιατρός είδε με ικανοποίηση το Υ. να χάνει για πρώτη φορά τον αυ-

τοέλεγχό του, εκείνη τη σεμνότητά του και την, είναι αλήθεια, μάλλον παι-

διάστικη παρά υποκριτική γαλήνη του. 

«Εννοώ», είπε με αυξανόμενη και συνειδητή πια έξαψη, «ότι εξετάζοντάς σας, 

βρήκα τον πρωκτικό σας δακτύλιο ορθάνοιχτο και αηδιαστικά παραμορφω-

μένον από εντελώς πρόσφατη, ανώμαλη σεξουαλική δράση. Ήρθατε να κα-

ταστρέψετε την περιουσία μου και να μου μιλήσετε για υψηλές αρετές αφού 

ικανοποιήσατε σαν ένας κίναιδος του δρόμου ποιος ξέρει πόσους, πάντως 

σίγουρα περισσότερους από έναν επιβήτορές σας! Μου προκαλείτε θλίψη 

και απέχθεια!» 

Ο Γιώργος παραλίγο να σωριαστεί κάτω. 

«Κύριε!» — φώναξε τη λέξη σαν ύβρη, μην έχοντας ξεστομίσει ποτέ αλη-

θινή βλαστήμια. «Αφού ξέρετε πως τα κτήνη σας με βίασαν!» 

Καθώς η επαγγελματική ρουτίνα του καθηγητή ήταν στο έπακρο καλο-

κουρδισμένη από τον ίδιο με σχεδόν τρυφερή φροντίδα, μια τέτοια μη κα-

νονικότητα δεν μπόρεσε να λειτουργήσει πάνω του ούτε καν σαν σοκ. Κρά-

τησε τη φωνή του επίπεδη κι ανέκφραστη, αν και το στόμα του είχε στεγ-

νώσει. 

«Τι εννοείτε;» 

«Με έβαλαν κάτω και με πήδηξαν κι οι δύο. Κάνετε πως δεν το ξέρετε!» 

ψιθύριζε τώρα για να μην ουρλιάξει. Το πρόσωπό του επαναποτύπωνε ανα-

δρομικά τη μάσκα της αγωνίας και του πόνου. Ήθελε μα δεν μπορούσε να 

αποτινάξει τούτην τη γκριμάτσα, αποκρουστική γι’ αυτόν εξαιτίας της μνήμης 

που εξήγειρε και επειδή δεν ήθελε να τον βλέπει έτσι ο άνθρωπος που είχε 

απέναντί του. 
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17. Ο Γιώργος μέσα στον καιρό του 

 

Το μόνο που μπόρεσε να κάνει ο καθηγητής, ήταν να ανακεφαλαιώσει ό,τι 

θεμελίωνε την πίστη του στην δουλειά του: «Οι υπαλλήλοί μας ασκούν Σω-

ματική Χρήση επί των Υποκειμένων στο πλαίσιο του επαγγέλματός τους, 

πάντα μέσα σε προσεκτικά ελεγχόμενες συνθήκες απ’ όπου αποκλείεται η 

βία. Η Σωματική Χρήση έχει τρεις στόχους: πρώτον να δοκιμαστεί η καταλ-

ληλότητα των Υποκειμένων για τα μελλοντικά τους καθήκοντα έναντι των 

πελατών μας· δεύτερον να συνειδητοποιηθεί από μέρους κάποιων απ’ αυτά 

η αναγκαιότητα της πειθαρχίας και της υπακοής στους πελάτες μας· μα 

κυρίως, τρίτον, να γυριστούν κάποια διαφημιστικά βίντεο, απαραίτητα στις 

σχέσεις μας με τους επαγγελματικούς μας εταίρους. 

»Αυτό δεν συνιστά ούτε από λογικής ούτε από νομικής άποψης βιασμό, 

είναι μια επαγγελματική υποχρέωση των συνεργατών μας. Η σεξουαλικότη-

τα και η ηδονή είναι παντελώς εξορισμένες από τούτη την επιχείρηση. Μο-

λονότι έχουμε δει όσους δεν φαντάζεστε από τους ομοίους σας να χρησι-

μοποιούν τα φυσικά των θέλγητρα για να διαφθείρουν ποικιλοτρόπως τους 

υπαλλήλους μας. Κάνουμε αυστηρά επιστημονική εργασία, κάτω από τους 

ανυποχώρητους κανόνες του πιο ορθολογικού ανθρωπισμού. 

»Σας πιστεύω». Αισθάνθηκε περίπου αντιεπαγγελματικά έντιμος, σχεδόν 

συγκινήθηκε καθώς προσέθεσε: «Σας διαβεβαιώ ότι δεν γνώριζα για την εκτός 

προγράμματος, μη ανθρωπιστική Σωματική Χρήση που σας έγινε από τους 

υπαλλήλους μας. Θα τιμωρηθούν αυστηρότατα, και γι’ αυτήν και επειδή μου 

το απέκρυψαν. Μου είπαν μόνο ότι εισβάλατε βίαια στους Ειδικούς Χώρους 

της κλινικής· ότι τους επιτεθήκατε με μαχαίρι· ότι κινδύνευσε σοβαρά η ζωή 

τους με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να σας χτυπήσουν, τραυματίζοντάς 

σας κατά λάθος πάνω στην προσπάθεια να σας αφαιρέσουν το όπλο». 

«Σας είπαν ψέματα», είπε ο νέος, κι ο καθηγητής μάντεψε κιόλας την αλήθεια που 

θα επακολουθούσε. «Δεν εισέβαλα βίαια, απλώς μπήκα κρυφά πίσω από το 

φορτηγάκι. Κρύφτηκα στο αυτόματο ασανσέρ που κατεβάζει τα πράγματα 

στο υπόγειο, πίσω από εκείνο το κυλιόμενο ντουλάπι με τα πακέτα του φα-

γητού. Άνοιξε την πόρτα του ανελκυστήρα ένας φύλακας, αυτός με απεί-

λησε με όπλο κι έτρεξε από κάπου ακόμα ένας. Με χτύπησαν άγρια ενώ δεν 

αντιστάθηκα καθόλου. Καθόλου!» Ντρεπόταν που έκουγε τη φωνή του κάπως θρη-

νητικά διαμαρτυρόμενη. Το μαχαίρι ήταν δικό τους, και… και τι να πω για τις 

λέξεις που ξεστομίζετε δίχως να ντρέπεστε, μη ανθρωπιστική χρήση και 

τέτοια. Ηδονίζονταν με τον πόνο μου, όπως ηδονίζεστε τώρα κι εσείς που 

με βασανίζετε». 

Ο καθηγητής, αργά, είχε σηκωθεί από το κάθισμά του. Το χρώμα στο 

πρόσωπό του είχε γίνει κιτρινόμαυρο. «Δεν ξέρετε τι λέτε!» είπε στυγνά. 

«Κανείς εδώ δεν ηδονίζεται με τον πόνο, και κυρίως εγώ!» Πήρε μια βαθιά 

ανάσα. “Δεν είναι παρά ένα απλό Υποκείμενο”, σκέφτηκε, “γιατί, λοιπόν, 

ταράζομαι τόσο;” Ήξερε την απάντηση, και ομολόγησε αμέσως στον εαυτό 
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του ότι την ήξερε: το νεαρό αυτό άτομο δεν ήταν ό,τι είχε συνηθίσει να 

ονομάζει Υποκείμενο. Δεν ήταν από τα παιδιά του δρόμου, τους μικρούς 

εγκληματίες, τους άστεγους, τους ανέστιους παραβατικούς μετανάστες, τα 

πορνευόμενα αγόρια, όλα εκείνα τα άτομα που ο ίδιος θεωρούσε αμετάκλητα 

χαλασμένα, με μόνη επιβεβλημένη, “έλλογη από κοινωνικής, ανθρωπιστι-

κής και οικονομικής άποψης χρήση”, έτσι έλεγε πάντα, να γίνουν αναλώ-

σιμα υλικά. 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ήταν φοιτητής, μάλλον από καλή οικογένεια, ιδιαίτερα προι-

κισμένος πνευματικά, με εξαίρετο απ’ ό,τι φαινόταν χαρακτήρα. Αν δεν 

υπήρχε η σεξουαλική του διαστροφή, θα μπορούσα να επιθυμήσω, Θεέ 

μου, ακόμα και να ήταν ένας από τους γιους μου. 

 

Επιπλέον, ο νέος ήταν ο πρώτος που έμπαινε αυτόβουλα στους Ειδικούς 

Χώρους της κλινικής δίχως να έχει αποκτηθεί με τους συνηθισμένους τρό-

πους του εκμαυλισμού ή της απαγωγής ή της αγοράς από γονείς και προα-

γωγούς. Αυτό έκανε τον γιατρό να νιώθει μετέωρος, αφού η πράξη της 

Απόκτησης, στην οποία πάντοτε διαμεσολαβούσε το χρήμα, εγκαθίδρυε 

σύμφωνα με τη λογική του έναν μηχανισμό νομιμότητας. Και τώρα ερχόταν 

το χειρότερο, αυτό που μόλις είχε πληροφορηθεί: για πρώτη φορά στους 

Ειδικούς Χώρους της κλινικής του, τους αποστειρωμένους έναντι του ανθρώ-

πινου πόνου, τούτο πίστευε ακράδαντα εφόσον οι μελέτες του υποδείκνυαν την αγωνία της 

ψυχής ως ασθένεια που αναφύεται όπου υποχωρεί ο Λόγος και η τάξη, είχε μπει η Grau-

samkeit, η θηριωδία, η φρικωδία, της οποίας η συστηματική μελέτη είχε γί-

νει εδώ και χρόνια κυριότερος επιστημονικός του στόχος μα και μοναδική 

“δημιουργική παραμυθία”, έτσι την έλεγε, της ασκητικής ζωής του. 

«Είστε φοιτητής της Νομικής», είπε αυτοκυριαρχούμενος. «Στο πολύ κο-

ντινό μέλλον είναι σίγουρο ότι η νομική επιστήμη θα αναζητήσει τρόπους 

να κατοχυρώσει και νομικά την κοινωνική προσφορά της δουλειάς μου. Για 

παράδειγμα, το κινεζικό κράτος πουλάει στη Δύση πτώματα εκτελεσμένων, 

για διάφορες χρήσεις, ακόμα και για καλλυντικά — εξάγουν απ’ αυτά αν-

θρώπινο κολλαγόνο κι άλλα υλικά. Για τον ίδιο σκοπό χρησιμοποιούμε κι 

εμείς ό,τι απομείνει από τα σώματα των καταναλωμένων Υποκειμένων. Στη 

Βραζιλία οι αστυνομικοί πυροβολούν τα μέλη των επικίνδυνων παιδικών 

συμμοριών δίχως πρόκληση και δίχως το παραμικρό νομικό επακόλουθο: 

θα ήταν καλύτερο αυτοί οι μικροί εγκληματίες να συλλαμβάνονται, να εκτε-

λούνται στα ιατρικά εργαστήρια και να προσφέρουν με τα όργανά τους 

υγεία στους πάσχοντες, από το να πηγαίνουν χαμένοι στα νεκροτομεία. 

Μην καταφεύγετε λοιπόν σε υστερικές κατηγορίες, εσείς, ένας μορφωμένος 

κι έξυπνος νέος. 

»Βοηθήστε με να ανακαλύψω την αλήθεια. Ας πάρουμε τα πράγματα με 

τη σειρά: Μιλήστε μου». 
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Ο Γιώργος δύσκολα πια στεκόταν όρθιος. Δεν ήθελε να παρακαλέσει 

εκείνο τον άνθρωπο. Έλπιζε ότι θα έβλεπε μόνος του πόσο υπέφερε και θα 

του έλεγε να καθίσει. 

«Δεν είχα σκοπό να κλέψω τον Άκι. Φανταζόμουν ότι… Ήξερα ότι αυτό 

είναι απίθανο. Ήρθα εδώ για να μοιραστώ την τύχη του. Δεν αντιστάθηκα. 

Δεν έχω σηκώσει ποτέ το χέρι μου σε άνθρωπο κι ούτε θα το σηκώσω ποτέ. 

Έχω αποφασίσει να αφήνομαι στην αγάπη των άλλων και να μην αγαπώ, 

γι’ αυτό πρέπει και να παραδίνομαι στη βία τους δίχως να αντιδρώ ούτε 

στο ελάχιστο βίαια». 

Ο καθηγητής σίμωσε τον νέο. Αισθανόταν ένα είδος απελπισίας που έμοιαζε 

σχεδόν με ενθουσιασμό. 

«Ακούστε, δεν μπορεί να γίνει έτσι κανενός είδους διάλογος μεταξύ μας. 

Ως επιστήμων, ξέρω ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει άνθρωπος όμοιος με 

την περιγραφή που κάνετε του εαυτού σας. Σας διαβεβαιώ για την πίστη 

μου στην ειλικρίνειά σας, δέχομαι πως προτιμάτε να πάσχετε παρά να ενερ-

γείτε, πως ήρθατε εδώ από πνεύμα αυτοθυσίας. Όμως, είμαι σίγουρος πως 

μου κρύβετε κάτι που καθιστά τούτη την αγιολογική αυτοπροσωπογραφία 

σας ψεύτικη.» 

«Μετά τα δεκαέξι μου χρόνια, δεν είπα ούτε μια φορά ψέματα». 

«Όλοι λέμε ψέματα, ακόμη κι εγώ κάποτε». 

«Εγώ όχι. Ποτέ». 

Ο καθηγητής αναστέναξε. Απορούσε για το γεγονός ότι πίστευε απόλυτα 

το Υποκείμενο, ό,τι αλλόκοτο κι αν του έλεγε. «Πώς εξηγείτε το γεγονός 

ότι σας χτύπησαν, αφού δεν αντισταθήκατε;» 

«Δεν ξέρω. Όρμησαν πάνω μου κι άρχισαν να με χτυπάνε με γροθιές και 

κλοτσιές». 

«Τα ’χασαν, οι ηλίθιοι! Η εκπαίδευσή τους αποδείχτηκε ανεπαρκής την 

κρίσιμη ώρα. Και μετά;» 

Ο Γιώργος κόμπιαζε από τις σουβλιές του ποδιού του. Σκέφτηκε να ξα-

πλωθεί στο πάτωμα. Συγκρατήθηκε. 

«Με έσυραν σ’ ένα δωμάτιο χτυπώντας με. Κυρίως εκείνος ο ψηλός». 

«Ο Β.6. Παρακαλώ, λέγετέ μου λεπτομέρειες, δεν θέλω να τους τιμωρή-

σω χωρίς να γνωρίζω όλες τις παραμέτρους». 

«Με έριξαν μπρούμυτα στο δάπεδο. Ο ένας μου κρατούσε τα χέρια στριμ-

μένα πίσω, νόμιζα θα μου τα έσπαγε. Ο άλλος μου τραβολογούσε το 

παντελόνι και το εσώρουχο. Ήμουν τρομοκρατημένος». 

«Προσπαθούσαν να εφαρμόσουν το πρόγραμμα. Αφαιρούμε πάντα τα 

ρούχα από τα Υποκείμενα, πριν την εισαγωγή τους στις Μονάδες Προθερα-

πείας. Ύστερα;» 

«Δεν θέλω να μιλήσω άλλο». Τα πόδια του λύγιζαν, το μυαλό του κατά-

ψύχονταν. 
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ΓΙΩΡΓΟΣ: Μου ήρθε ξαφνικά η ιδέα ότι εκείνος ο υπερπολιτισμένος επι-

στήμων που βρισκόταν μπροστά μου ανήκε σε διαφορετικό ζωικό είδος, 

όχι στο ανθρώπινο. Ίσως και να είχε εμφάνιση τέρατος. 

 

Πανικοβλήθηκε. Θα ήθελε τουλάχιστον να τον βλέπει, να φύγει το σκοτάδι 

από τα μάτια του. Δεν μπορούσε άλλο, γονάτισε αργά μουγκρίζοντας από 

τον πόνο. Ο καθηγητής, παρασυρμένος από την άτεγκτη πορεία των ιδεών του προς μια 

όλο και πιο εξορθολογισμένη ανθρωπογνωσία, δεν κατάλαβε πως ο νεαρός πονούσε. 

Νόμισε ότι εκείνη η γονυκλισία είχε την αιτία της σε ψυχική αδυναμία ή, το 

χειρότερο, σε μια υποκριτική προσπάθεια του νέου να τον συγκινήσει. Κοί-

ταξε με απέχθεια το γονατισμένο, γυμνό και δεμένο Υ. Το κεφάλι, που του 

φαινόταν σχεδόν ασελγώς ζωικό λόγω της σφύζουσας άνοιξης, ήταν σκυμμένο. Καθώς το 

ζαρωμένο από την οδύνη αρσενικό όργανο κρυβόταν ανάμεσα στους λυ-

γισμένους και ενωμένους μηρούς, καθώς οι λευκοί γλουτοί πρόβαλλαν κα-

μπυλωμένοι κι ευάλωτοι, το αρρενωπό κορμί, παρά την αλκή του, προβλήθηκε 

στη έκθαμβη συνείδηση του καθηγητή σαν κορμί ωραίου κοριτσιού. 

“Πόσο η νιότη κι η ομορφιά είναι άφυλη! Πόσο λίγο φύλο έχει ο άνθρω-

πος στην καλύτερη, παράξενο, στην πιο φυλετικά διακριτή ώρα των χρόνων 

και του φύλου του!” θαύμασε ο ήδη σχεδόν γέρος επιστήμονας, που είχε 

πουλήσει ή σκοτώσει ως εκείνεη τη στιγμμή με τα χέρια του εβδομήντα τρία αγόρια και τέσ-

σερα κορίτσια, ακριβώς. Ένιωσε για το παραδομένο Υ. κάτι σαν επιθυμητικό 

μίσος, ένα συναίσθημα οξύ και στυγερό. 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Το αναπότρεπτο μορφοποιούνταν τρομερό μπρος στα μάτια 

μου· ήξερα επακριβώς τη σημασία του και προσπαθούσα να αποστρέψω 

το βλέμμα μου απ’ αυτό. Μονο η Αριστίντ θα με καταλάβαινε. 

 

«Παρακαλώ, δείξτε λίγη αυτοσυγκράτηση! Σκεφτείτε ότι δύο εργαζό-

μενοι, σχεδόν άμεμπτοι ως τώρα, θα τιμωρηθούν εξαιτίας σας!» είπε πε-

ριφρονητικά. Αυτά τα λόγια αποτελείωσαν τον νέο. 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Στο εξής θα έλεγα υπάκουα ό,τι μου ζητούσαν, θα ομολογούσα 

κάθε οδύνη και κάθε ντροπή μου προσπαθώντας να είμαι όσο πιο ακρι-

βής και σύντομος γινόταν, ώστε να με αφήσουν να πάω γρήγορα στο κε-

λί μου, που τώρα το έβλεπα σαν παραδείσια καταφυγή. 

 

«Μου κρατούσαν το πρόσωπο κολλημένο στο δάπεδο. Έλεγαν: “Είναι 

κότα”». 

 

Β2: Λέγαμε: “Κότα είναι, ρε μαλάκα. Δεν τον βλέπεις πώς τρέμει; Και 

φοβήθηκες!” Λέγαμε: “Εγώ, ρε; Αυτό τον ψόφιο;” 
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Ο γιατρός περπατούσε γύρω από το γονατισμένο Υ. «Δεν μου είπατε ακόμη 

για τον τραυματισμό σας, ούτε για τον υποτιθέμενο βιασμό σας». 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Έβλεπα λείο και λευκό σαν πεντελίσιο μάρμαρο το δέρμα 

των γλουτών. “Πόσοι άνδρες θα έχουν ηδονιστεί εκεί μέσα!” συλλογί-

στηκα με βδελυγμία. Σκέφτηκα ξανά την Κατανάλωση. Ήξερα πως ήταν ο 

μόνος τρόπος για να σταματήσω αυτό που αναδυόταν μέσα μου. 

 

«Για λίγο δεν μιλούσαν. Μετά ένας, ο κοντός, είπε: “Καλός είναι αυτός”». 

 

 

ΓΙΑΤΡΟΣ Β6: Ο Β.2 είπε: “Πολύ καλός είν’ αυτός, πολύ παιδαράς ρε μα-

λάκα!” Κι εγώ σκέφτηκα: “Δεν έχει ξανάρθει εδώ τέτοιος· δεν είναι ά-

χρωμος πιτσιρικάς αυτός, είναι άντρακλας”. Το συζητήσαμε με δυο-τρεις 

φράσεις ακόμα. Είπα: “Τον γαμάμε; ε; τον γαμάμε πριν τηλεφωνήσουμε 

στο αφεντικό;” 

 

«Και ο άλλος, ο ψηλός, είπε να με… να ικανοποιηθούν πάνω μου». 

 

ΓΙΑΤΡΟΣ Β6: Ο Β.2 δίσταζε, το ομολογώ, “Όχι, θα βρούμε τον μπελά μας!” 

έλεγε, “Πού ξέρουμε ποιος είναι αυτός, τι θέλει εδώ;” Προτιμούσε τις 

γυναίκες, τα αγόρια απλά τα είχε συνηθίσει λόγω του επαγγέλματός μας. 

Εγώ όμως, που μου αρέσουν οι γυναίκες μα πιο πολύ όχι οι έφηβοι αλλά 

οι άνδρες και μου άρεσε πάντα η βία και τώρα είχα ερεθιστεί άγρια από 

το ξύλο που του είχαμε δώσει, είπα: “Έλα ρε μαλάκα, ή κλεφτρόνι ή για 

κανένα Υποκείμενο ήρθε! Έτσι κι αλλιώς αύριο θα είναι ένα κομμάτι κρέας 

στον φούρνο, κρίμα να πάει χαμένο τέτοιο παλληκάρι. Τόσες φορές πη-

δήξαμε Υποκείμενα πριν τις Καταναγκαστικές Σωματικές Χρήσεις. Θα αφαι-

ρέσουμε από το βίντεο τη σκηνή, όπως κάνουμε πάντα”. Κι άλλα τέτοια. 

Αποφασίσαμε γρήγορα. 

 

«Συμφώνησαν να… να μου το κάνουν. Αφού έτσι κι αλλιώς θα με σκοτώ-

νατε, είπαν. Πετάχτηκα πάνω. Το κατεβασμένο παντελόνι με εμπόδιζε να 

τρέξω προς την πόρτα. Ο ψηλός με χτύπησε με κάτι στο μπούτι. Ένιωσα 

τρομερό, καυτερό πόνο. Με ξανάριξαν μπρούμυτα, με χτυπούσαν. Δεν κα-

τάλαβα αμέσως πως με είχαν μαχαιρώσει. Μετά ένιωσα πολύ αίμα να κυλάει». 

 

ΓΙΑΤΡΟΣ Β6: Ο Β.2 με κατηγορούσε για το μαχαίρι και για τον άσκοπο 

τραυματισμό, ήταν σοβαρός και ήξερε καλά τη δουλειά του. Εγώ δεν ά-

κουγα πια τίποτα, το αίμα με τρέλαινε. Το ’χα ονειρευτεί τόσες φορές, 

το ’χα παίξει στα ψέματα με άνδρες και γυναίκες που τους αρέσουν σε-

ξουαλικοί ρόλοι βίας. Έπεσα πάνω του. “Είναι τραυματισμένος, μην κάνεις 
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σαν ζώο ρε μαλάκα, είσαι και επιστήμονας άνθρωπος”, μου φώναζε ο 

Β.2. Αλλά ύστερα φτιάχτηκε κι ο συνάδελφος. 

 

Γιώργος: «Η μαχαιριά δεν πονούσε τόσο μετά την πρώτη στιγμή. Αυτό 

πόνεσε. Μα περισσότερο ήταν που ένιωθα αγωνία». 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Παρακαλούσα να πέθαινα, καλούσα τον Λεωνίδα, όλη η ψυχή 

μου ούρλιαζε τ’ όνομά του, αυτόν είχα μονάχα στον κόσμο. 

Γιώργος: «Ήθελε να πονάω. Ο άλλος του έλεγε: “Σιγά, θα τον σκοτώ-

σεις”». 

 

ΓΙΑΤΡΟΣ Β6: Μού έλεγε: “Τρέχει πολύ αίμα, πασαλείφτηκες όλος. Πιο σιγά, 

θα σου ψοφήσει στα χέρια ρε μαλάκα, άντε τελείωνε!” Αργούσα επίτη-

δες. Γνωρίζω πολλά για τον σπαραγμό. 

 

Γιώργος: «Μετά ο άλλος. Αυτός έκανε γρήγορα, με πρόσεξε λιγάκι, δεν 

πονούσα πια πολύ». 

 

ΓΙΑΤΡΟΣ Β6: Ναι, το θυμούμαι καλά, ο Β.2 τον χάιδεψε στα μαλλιά. 

 

Γιώργος: «Μα ο ψηλός ήταν κακός, δεν αντιστεκόμουν, μπορούσε να μου 

κάνει ό,τι ήθελε. Κι όμως, με πόνεσε πολύ. Γιατί; Τι του είχα κάνει;» 

«Τίποτα». Η φωνή του καθηγητή ακούστηκε μουντή, επειδή το πέος του 

είχε ερεθιστεί. «Είστε φτιαγμένος για να κάνετε εκτός εαυτού τους άλλους. 

Μετά;» 

«Λιποθύμισα. Ξύπνησα στα χέρια σας. Θυμήθηκα τώρα αμέσως τη φωνή 

σας. Ύστερα με φοβέρισαν: να μην πω τίποτα. Σιχαινόμουν τον εαυτό μου 

γι’ αυτό που μου είχαν κάνει. Σκεφτόμουν πως εγώ έφταιγα, όπως είπατε 

κι εσείς τώρα δα». 

Αυτό ήταν πολύ όμορφα ειπωμένο: “Ξύπνησα στα χέρια σας”. Το μυαλό 

του καθηγητή δούλευε με βάρος και επισημότητα μυλόπετρας. Δεν ήταν συ-

νηθισμένος να τρέχει ο νους του λαχανιασμένος πίσω από τις αισθήσεις του. 

Έκανε μια τελευταία προσπάθεια να ξορκίσει το δαιμονικό. 

«Γιατί δεν είπατε για τον βιασμό σας, αφού πάντα λέτε την αλήθεια;» 

«Γιατί κανείς δεν με ρώτησε τι έγινε». 

Ο καθηγητής στράβωσε το στόμα, πριν πει με έναν υποδόρειο τόνο κα-

ταναγκαστικής ευθυμίας: «Δεν σας κρύβω ότι βρίσκω την προσέγγισή σας 

στο ζήτημα υπερβολικά αν και ευνόητα συναισθηματική. Θα υπέθετε κανείς, 

για παράδειγμα, ότι θα υποφέρατε λιγότερο από τη σεξουαλική βία που α-

σκήθηκε πάνω σας, εφόσον δεν είσαστε καθόλου ασυνήθιστος σε παρόμοιες 

επαφές. Όπως με πληροφόρησαν οι πράκτορές μου, έχετε φτάσει στο σημείο 

να ζείτε σαν παλλακίδιο στο σπίτι ενός νεαρού καθηγητού σας, πασίγνω-

στου επιβήτορα ατόμων του είδους σας». 
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«Δεν με έχει αγγίξει. Ούτε κανείς άλλος άνδρας. Όπως είπαμε, θα παρα-

δινόμουν σε οποιονδήποτε θα με αγαπούσε αληθινά και βαθιά, όμως μου 

αρέσουν μόνο οι γυναίκες», είπε ο Γιώργος με πολύν κόπο. 

«Και το διεστραμμένο Υποκείμενο του οποίου, όπως λέτε, ήρθατε να μοι-

ραστήτε την τύχη;» 

«Δεν το βλέπω σεξουαλικά». 

Ο καθηγητής κοίταξε τα χέρια του, γκρίζα, λεπτά κι όμορφα. Εκείνα απλώ-

θηκαν και τα δυο με τα μακριά δάχτυλα λιγάκι κυρτά, στο σκυμμένο κεφάλι, 

που σκίρτησε σαν να το είχαν χτυπήσει. Κατόπιν αποτραβήχτηκαν τόσο αργά 

ώστε πόνεσαν, σχεδόν αυτονομημένα χέρια μεγάλου χειρουργού, 

 

Κα ΑΡΙΣΤΙΝΤ: που ήξεραν ότι το στιγμιαίο της χειρονομίας μπορεί να γίνει 

ανεξάλειπτη αισθητικότητα ή και θάνατος. 

 

Έπιασε απαλά από τις μασχάλες τον γονατισμένο. Θερμότητα της τρυφερής, μυώδους 

σάρκας· στο λεπτό, πυκνό τρίχωμα λίγος ψυχρός ιδρώτας της αγωνίας. Τον ανασήκωσε, 

του ξεκλείδωσε τις λαστιχένιες, ανθρωπιστικά εργονομικές χειροπέδες, του 

έβγαλε το τυφλοπάνι. Ο νέος αντίκρισε για πρώτη φορά το αριστοκρατικό, 

γκρίζο πρόσωπο του ηλικιωμένου άνδρα, με τη στυγνότητα της επιστήμης 

και της κυριαρχίας να το περιβάλλει σαν θεία άλως. 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Η πρώτη και τέτοια εικόνα εκείνου του προσώπου θα παρέμενε 

τυπωμένη πάντα στον νου μου και θα αρμοζόταν με εντέλεια πάνω στη 

στερνή. 

 

Ο καθηγητής τον οδήγησε στον ιατρικό πάγκο και τον έβαλε να ξαπλώσει. 

«Ο επίδεσμός σας έχει ματώσει», είπε. «Γιατί δεν μου είπατε ότι σας πονάει 

το τραύμα σας;» 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Στα δάχτυλά μου, που τα έφερα άσκεφτα στο πρόσωπο, 

μυρωδιά του νεαρού πλήρους αρσενικού, μια ευωδιά άχυρου, ζεστού ζυ-

μωτού ψωμιού κι αρπακτικού ζώου. 

 

Ο καθηγητής επέστρεψε με μικρά βήματα στο γραφείο του, πίσω από το 

οποίο ετείχιζε εδώ και τόσα χρόνια τη ζωή και την περιουσία του. Επι-

κοινώνησε με τους Ειδικούς Χώρους. «Γενική συγκέντρωση. Να μείνει κάτω 

μόνο ο Β.3, στο φυλάκιο, και να ελέγχει τις κάμερες ασφαλείας. Οι Β.1 και 

Β.4 να έρθουν οπλισμένοι. Ναι, οπλισμένοι. Ο κ. Ι.2 είναι στην κλινική; Να 

τον αντικαταστήσει άλλος στην εγχείρηση. Σε πέντε λεπτά να είναι όλοι εδώ». 
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18. Ο καθηγητής γεύεται τις λέξεις 
 
Ο καθηγητής περιέβαλλε μία-μία τις λέξεις του με τη σίελο της απόλυτης 

ισχύος. Βάρος κι έννομος φόρτος των ατομικών συμβολαίων τα οποία δεν μπορούσαν να 

σχιστούν παρά μόνο μαζί με τη ζωή του καθενός από τους υπογράψαντες. Ο Γιώργος, 

κουλουριασμένος στον ιατρικό πάγκο, ολόγυμνος ανάμεσα σε άψογα ασπρο-

ντυμένους, έτρεμε σφίγγοντας σαγόνια και γόνατα. Τον κοίταζαν όλοι με 

απορία και σύγχιση καθώς έρχονταν από το ασανσέρ — πέντε άνδρες και 

μία γυναίκα με στολές και μάσκες λευκές. Ένας απ’ τους άνδρες κι η γυ-

ναίκα με υποπολυβόλα στα χέρια. Κάποιος ισχνός άνδρας με ξυρισμένο 

κεφάλι και με πράσινη στολή χειρουργείου, γύρω στα σαρανταπέντε, ήρθε 

βιαστικά από την εξωτερική πόρτα. Μόλις μπήκε, ένευσε ερωτηματικά προς 

τον καθηγητή, καλύπτοντας συγχρόνως βιαστικά το πρόσωπό του με τη 

χειρουργική μάσκα που κρεμόταν στον λαιμό του. Ο καθηγητής είπε, με 

σχεδόν κοσμικό, κάτω από την εξουσιαστικότητα, τόνο: 

«Κύριοι συνάδελφοι Βήτα, κύριε Ι.2, δεν χρειάζονται μάσκες. Ο νεαρός 

κύριος στον πάγκο δεν είναι πλέον Υποκείμενο, μα υποψήφιος συνάδελ-

φος». Σιωπή όλων κι ακινησία. Ο Γιώργος αρνήθηκε να σκεφτεί οτιδήποτε. 

«Σας κάλεσα για να διεξάγουμε μια δίκη, πράγμα που έχει να συμβεί από 

τότε που αναγκαστήκαμε με λύπη μας να αποχωριστούμε έναν συνάδελφό 

μας, που απεδείχθη επικίνδυνος για την ασφάλεια τούτης της επιχείρησης 

και την ευημερία όλων μας. Στη δίκη του και στην Κατανάλωσή του είχαν 

συμμετάσχει οι παλαιότεροι, ενώ οι νεότεροι έχουν ενημερωθεί σχετικά. 

Κυρία Β.1 και κύριε Β.4, παρακαλώ να απασφαλίσετε και να είστε σε ε-

τοιμότητα. Κύριοι Β.2 και Β.6, ελάτε μπροστά». Τα πρόσωπα των δύο που 

βγήκαν μπροστά: νεκρωμένα. 

»Κύριε Β.2, είστε κοντά μου από τότε που ίδρυσα αυτή την κλινική. Θε-

ωρώ ότι οι ισχυροί δεσμοί που σας δένουν με την επιχείρηση, θα σας κάνουν 

να πείτε την αλήθεια. Διενεργήσατε με τον κ. Β.6 Σωματική Χρήση στον 

κύριο που βρίσκεται μπροστά μας;» 

«Νο… νομίζαμε ότι πρόκειται για κλέφτη ή εισβολέα και…» 

«Μια φορά θα σας το πω: Να απαντάτε μονολεκτικά εκτός κι αν σας ζη-

τηθούν επεξηγήσεις. Και να μιλάτε μόνο για τον εαυτό σας εκτός κι αν ερω-

τηθείτε για κάτι συγκεκριμένο που αφορά τον συνάδελφό σας». Η πολιτι-

σμένη φωνή ντιντίνιζε κι έκοβε σαν χορδή μουσικού οργάνου. 

«Μάλιστα. Άσκησα Σωματική Χρήση». 

«Ο… ας χρησιμοποιήσουμε τον όρο σας: ο εισβολέας, υπήρξε βίαιος; α-

ντιστάθηκε;» 

«Όχι». 

«Τον χτυπήσατε, εσείς κι ο κ. Β.6;» 

«Μάλιστα». 

«Κρίνετε τη βία που μεταχειριστήκατε ως αναίτια, δεδομένου ότι ο εισβο-

λέας δεν επιτέθηκε ούτε αντιστάθηκε;» 
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«Μάλιστα». 

«Μου είπατε ψέματα όταν με διαβεβαιώσατε ότι το μαχαίρι ήταν του 

εισβολέα; κι ότι τον τραυματίσατε πάνω στην προσπάθειά σας να του το 

πάρετε;» 

«Μ… μάλιστα». 

«Σε ποιον ανήκε το μαχαίρι;» 

«Στον κ. Β.6». 

«Ποιος μαχαίρωσε τον εισβολέα;» 

«Ο κ. Β.6». 

«Όταν διενεργήσατε απαγορευμένη Σωματική Χρήση στον εισβολέα, εκεί-

νος ήταν ήδη άσχημα ξυλοκοπημένος, τραυματισμένος και αιμορραγούσε;» 

Σιωπή. Τρόμος. «Α… εε… Ναι». 

«Ευχαριστώ. Κύριε Β.6, συνυπογράφετε την αλήθεια των απαντήσεων 

του συναδέλφου σας;» 

«Ήταν τόσο γεροδεμένος, που…» Τα μάτια του καθηγητή ήταν γκρίζα, 

τα χέρια του, απλωμένα μπροστά του κι ακουμπισμένα στο γραφείο με μια 

σχεδόν μαθητική φρονιμάδα, ήταν γκρίζα. Από όλο το είναι του αναδυόταν 

ένα γκρίζο που σε κοίταζε με βλέμμα αδιατάρακτο και ειλικρινές. Ο Β.6 

βιάστηκε να προσθέσει: «Μάλιστα». 

«Κύριε Β.6, από το προσωπικό Βήτα είστε ο μόνος με επιστημονική ιδιό-

τητα, ιατρός, και ο μόνος υποψήφιος για προαγωγή στο προσωπικό Γιώτα. 

Οι ερωτήσεις μου θα είναι ανάλογες της θέσης σας και της παιδείας σας — 

παρακαλώ να είναι και οι απαντήσεις σας. 

»Πρώτη ερώτηση: Ο εισβολέας παραδόθηκε λόγω της υπέρτερης δύνα-

μης των δυο σας ή αρνήθηκε παντελώς να πολεμήσει;»  

 

ΓΙΑΤΡΟΣ Β6: Ο Β.6 ήταν τριαντάρης, ψηλός, αρκετά καλοφτιαγμένος, καστανός, με γρυπή 

μύτη, οστεώδης. Είχε μια παιδικότητα στο εντούτοις τραχύ πρόσωπο και βαθύ βλέμμα. Άλ-

λοτε ασκούμενος γιατρός στην κλινική, στρατολογήθηκα από τον καθη-

γητή Β. πριν από ενάμιση χρόνο. Η ζωή μου δέθηκε τόσο με όσα συ-

νέβαιναν εκεί, ώστε ο έξω κόσμος μου φαινόταν ολοένα περισσότερο α-

διάφορος. Η σκέψη, οι αισθήσεις μου, σκεπάζονταν και πάλι ξεσκεπάζο-

νταν αδιάκοπα σαν σε παλίρροια από την ενοχή μου. Ήταν ευφυής κι ευ-

φάνταστος. Είπα ξερά την αλήθεια όχι μόνο επειδή τούτο μου επέβαλλε ο 

τρόμος που τύλιγε τον καθηγητή, μα και γιατί σκεφτόμουν πως τούτη η 

δίκη είχε λόγο και σκοπό διαφορετικούς από τους ομολογηθέντες και 

πως θα μπορούσα ίσως να εκμεταλλευτώ επ’ ωφελεία μου οτιδήποτε το 

αποκρυμμένο και την ίδια την απροσδιοριστία των γεγονότων. Αναμε-

τρούσα τη δύναμή μου, μες από τον φακό της απελπισίας μου. Έχω ισχυρά 

πάθη, που έδιναν μαρμαρυγές χρωμάτων σε μια ζωή ήδη θλιβερή, η οποία βυθιζόταν αργά 

στον μόχθο και στον θάνατο. Ήθελα να ζήσω και να γίνω πλούσιος και ισχυρός. 
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Β6: «Ο εισβολέας δεν υπήρξε ούτε στο ελάχιστο βίαιος και δεν αντιστά-

θηκε καθόλου. Μπορούσε αν ήθελε να μας νικήσει παρά τα πιστόλια μας, 

γιατί είναι πολύ δυνατός, γιατί ξεχάσαμε την εκπαίδευσή μας και γιατί εί-

χαμε χάσει εντελώς την αυτοκυριαρχία μας». 

Ο καθηγητής κοίταξε το ξαπλωμένο αγόρι με λάμψη νικητή. 

«Δεύτερη ερώτηση: Τον μεταχειριστήκατε μη ανθρωπιστικά, τον χτυπή-

σατε, τον μαχαιρώσατε, ενεργήσατε πάνω του με βίαιο κι οδυνηρό τρόπο 

Σωματική Χρήση μη προβλεπόμενη από τον κανονισμό λειτουργίας των 

Ειδικών Χώρων, ενώ αιμορραγούσε και ήταν εντελώς παραδομένος;» 

«Ναι». 

«Θελήσατε, εσείς προσωπικά, να προκαλέσετε ισχυρό πόνο στον εισβολέα 

κατά τη Σωματική Χρήση και αποκομίσατε αισθησιακή ικανοποίηση απ’ αυ-

τό τον πόνο;» 

Ο Β.6 έβλεπε τον καθηγητή να στεφανώνεται από τον Χάρο· είπε με φωνή στα-

θερή: «Ναι». 

Ο καθηγητής σηκώθηκε με απλότητα. «Κύριοι συνάδελφοι. Για πρώτη 

φορά μετά από τόσα χρόνια ακυρώνονται οι στοιχειωδέστεροι κανόνες 

λειτουργίας της επιχείρησης της οποίας εγώ προΐσταμαι και από την οποία 

εσείς κερδίζετε τα προς το ζειν πλουσιοπαρόχως. 

»Ο κ. Β.2, επειδή βρέθηκε απροετοίμαστος να αντιμετωπίσει κατά τον 

πρέποντα τρόπο τον εισβολέα, κι επειδή τον μεταχειρίστηκε μη ανθρωπι-

στικά προκαλώντας του αδικαιολόγητα πόνο, και επειδή απέκρυψε την αλή-

θεια για τα γεγονότα, καταδικάζεται σε στέρηση των δύο τρίτων του μισθού 

του επί έξι μήνες και σε επιτήρηση. 

»Κύριε Β.6, είστε ιατρός, υποψήφιος για την τρίτη θέση στο προσωπικό 

Γιώτα: ακριβώς λόγω αυτών των ιδιοτήτων σας που απαιτούν μεγιστοποί-

ηση της δυνατότητάς σας για αυτοπειθαρχία και αυτοσυγκράτηση· επειδή 

δεν αντιμετωπίσατε με τον ενδεδειγμένο τρόπο τον εισβολέα· επειδή του 

φερθήκατε μη ανθρωπιστικά αν κι εκείνος δεν αντιστάθηκε· επειδή φέρατε 

πάνω σας μαχαίρι, όπλο αυστηρά απαγορευμένο ως αναποτελεσματικό, και 

το χρησιμοποιήσατε τραυματίζοντας τον εισβολέα· επειδή παρ’ ολίγο να 

καταστρέψετε ένα υποψήφιο Υποκείμενο υψηλής αξίας, κατάλληλο για πώ-

ληση ή Κατανάλωση· επειδή ασκήσατε πάνω του μη προβλεπόμενη Σωματική 

Χρήση, μάλιστα ενώ ήταν τραυματισμένος· επειδή τού προκαλέσατε σκόπιμα 

μεγάλο πόνο με σκοπό την ικανοποίηση των σεξουαλικών ορμών σας — για 

όλα τούτα καταδικάζεστε σε Κατανάλωση. Κυρία Β.1, κύριε Β.4, περάστε 

του χειροπέδες». 

Ο Β.6 παρέμεινε ακίνητος. 

 

ΓΙΑΤΡΟΣ Β6: Καθώς ο τρόμος ήταν ένα βαρύ κομμάτι του παρελθόντος 

μου, είχα αποφασίσει εδώ κι ενάμιση χρόνο ότι θα ήταν επίσης κι ολό-

κληρο το μέλλον μου, και τώρα έβλεπα κάθε πιθανό μέλλον να αποκόβε-

ται από τη ζωή μου. 
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Οι συνάδελφοί του και σχεδόν φίλοι του κινήθηκαν με ετοιμότητα. Του φό-

ρεσαν λαστιχένιες χειροπέδες. Ο λιγνός κ. Ι.2, με σταγόνες αίμα στην πρά-

σινη ρόμπα χειρουργείου που φορούσε, έκανε ένα βήμα μπροστά. Χρωστάει 

στον καθηγητή μια υπέροχη βίλα στα βόρεια προάστεια, καθώς κι ένα μεγάλο αγρόκτημα 

στην Πελοπόννησο με θαυμάσιους αμπελώνες, λαχανόκηπους, φρουτόκηπους, με πλήθος ζώα 

που τ’ αγαπάει πολύ. Του χρωστάει δύο πολυτελή αυτοκίνητα, ακριβές γυναίκες, κοινωνικές 

σχέσεις και μεγάλη ζωή. Τον μισεί. Ξέρει άριστα να χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο που κατευνάζει 

τον καθηγητή: πλήθος επιρρημάτων, υποθετικών μορίων και πλαγιολογιών. 
«Κύριε Ι.1», είπε, «Έχουμε, ίσως, δικαίωμα να πληροφορηθούμε τον λό-

γο για τον οποίο μετεβλήθη το άτομο εκεί στον πάγκο σε συνεργάτη μας, 

ενώ μέχρι πριν μισή ώρα το θεωρούσαμε απλό Υποκείμενο». 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ο γιατρός Ι.2, ένα κατά τη γνώμη μου αμόρφωτο κτήνος 

δίχως αξίες, δίχως αισθητική, ένας αδίσταχτος χασάπης, μου προκαλούσε 

πάντα αηδία. Τον έχω ανάγκη, είναι άριστος χειρουργός, όμως δίχως 

αυτό που εγώ ονομάζω “ιδεολογία ενός εργονομικού ανθρωπισμού”. 

 

Ο Ι.2 αντιπαθούσε και ζήλευε τον γιατρό Β.6. Παρ’ όλ’ αυτά θεώρησε ότι οι υφιστάμενοί του, 

τους οποίους φιλοδοξούσε να ελέγξει αποτελεσματικότερα σε βάρος της κυριαρχίας του καθη-

γητή, περίμεναν από τον δεύτερο στην ιεραρχία να επικυρώσει την εξουσία του πάνω τους 

εκφράζοντας τα αισθήματα όλων. Έτσι, Προσέθεσε πολύ προσεχτικά: 

«Η πληροφόρηση που ίσως θα θεωρούσατε θεμιτό να μας παράσχετε, 

θα μας βοηθούσε σίγουρα να γίνουμε πιο αποφασιστικοί απέναντι στην ιδέα 

ότι σε λίγο θα σηκώσουμε τα νυστέρια πάνω στο κορμί ενός συναδέλφου». 

Η φωνή του καθηγητή αιωρήθηκε σε ένα γυμνό τοπίο απ’ όπου έλειπε 

κάθε δρόμος και κάθε ορίζοντας. «Η αποφασιστικότητά μου για την πάση 

θυσία ασφάλεια του καθενός σας προσωπικά και όλων μαζί, αντανακλά τη 

θέλησή μου για την ασφάλεια της επιχείρησης. Αυτό σας φτάνει». 

Σηκώθηκε. «Η Κατανάλωση θα γίνει τώρα αμέσως. Να ετοιμαστεί το 

χειρουργείο». 

Ο Β.6 βάδιζε αργά προς το ασανσέρ. Τον κρατούσαν από τα μπράτσα οι 

Β.1 και Β.4 με τις κάννες των όπλων χωμένες στα πλευρά του. Ακούστηκε 

μια γαλήνια φωνή. 

 

ΓΙΑΤΡΟΣ Β6: Τα πόδια μου κινούνταν μόνα τους. Άκουσα μια φωνή με 

μέ-ταλλο χρυσαφιού: 

 

«Δεν θέλω να σκοτωθεί κανένας για να ξεπληρωθεί ο δικός μου πόνος». 

Για τον καθηγητή ήταν μονάχα μια στιγμή τυφλή, κουφή και βουβή. Αυτό 

που ήδη είχε εγκαθιδρυθεί μέσα του, παρέλαυνε στα σκοτεινά ξεσχίζοντας 

οτιδήποτε λογικό ή αναγκαίο. Ρώτησε ευγενικά τον νέο: 

«Μήπως, λοιπόν, δεν πονέσατε αρκετά;» 
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Ο Γιώργος ανασήκωσε το κεφάλι και τον κοίταξε με ανοιχτό το στόμα. 

Νόμισε για μια στιγμή ότι είχε μιλήσει ο Λεωνίδας. 

«Δεν σας παρακάλεσα για μένα, ούτε για τον Άκι. Σας παρακαλώ γι’ αυ-

τό τον άνθρωπο», είπε. 

«Πιστεύετε ότι η παράκλησή σας θα ήταν δυνατόν να εισακουσθεί, 

εφόσον εσείς είστε ό,τι είστε κι εγώ είμαι εγώ;» 

Ο Γιώργος είπε με απλότητα: 

«Ναι». 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Επιθύμησα με ενάργεια να άνοιγα το κορμί του νέου με το 

νυστέρι από τον λαιμό έως το υπογάστριο, να έβγαζα ένα-ένα τα πανά-

κριβα σπλάχνα του· να μην τα πωλούσα στους ανά τον κόσμο πελάτες 

μου, μα να τα κρατούσα για πάντα στον καταψύκτη του σπιτιού μου μαζί 

με κοτόπουλα και χωριάτικα λουκάνικα. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή ομο-

λόγησα ανοιχτά στον εαυτό μου πως ποθούσα για πρώτη φορά στη ζωή 

μου έναν νεαρό άνδρα, αυτόν, πως τον ήθελα με ολόκληρο το ισχνό και 

πλαδαρό κορμί του εξηνταπεντάρη ανθρώπου που ήμουν, με όλη την 

ψυχή μου, με όλο το πνεύμα μου να σκούζει σαν συναγερμός αυτοκινή-

του την επιθυμία μου. 

Ορθοτόμος της ανθρώπινης φύσης, εισηγητής και χορηγός της πιο 

άτεγκτα εξορθολογισμένης πολιτειολογίας όπου ο καπνός της ψυχής με-

τουσιώνεται σε εμπορεύσιμα μεγέθη, βρέθηκα για πρώτη φορά μπροστά 

σε ένα μη εμπορεύσιμο κομμάτι ανεξαργύρωτης και δωρεάν ανθρωπι-

νότητας, εισαγμένης από την ελεύθερη κι απολύτως εχθρική επικράτεια 

εκείνου του νέου. 

 

Τον είδαν να χαμογελάει. 

«Κυρία Β.1», είπε στην κομψή και δυναμική κυρία που εδώ και χρόνια ήταν 

πολύτιμη νοσοκόμα και συνεργάτις του, πιστή μυσταγωγός των μυστηρίων και ερωμένη του. 

«Βάλτε από ένα ελληνικό κονιάκ σε όλους μας. Γιορτάζουμε την εισδοχή 

στην επιχείρησή μας ενός νέου συνεργάτη. Επίσης, γιορτάζουμε την ανα-

στολή της ποινής του κ. Β.6. Ελευθερώστε τον». 

Η αυστηρή κυρία με τα μελαγχολικά μάτια, που είχαν αντικρίσει χωρίς τύ-

ψεις και χωρίς συμπόνια τόσα και τόσα, πήγε στο μπαρ κι έβαλε σ’ όλους κονιάκ. 

Έδωσε και στον Γιώργο, ο οποίος απέμεινε να κοιτάζει το ποτήρι σαν να 

κρατούσε στο χέρι κάτι που ευσύνοπτα θα μπορούσαμε να περιγράψουμε 

ως τίποτα. Οι άλλοι ήπιαν μονάχα από μια γουλιά. Εκτός από τον Β.6 που 

κατέβασε όλο το ποτό, πάντως κι αυτός επίσης με μια γουλιά. 

«Θα επισπεύσουμε», είπε ο καθηγητής. «Αύριο το πρωί θα κάνουμε τη 

Διαφημιστική Σωματική Χρήση του Υ.1. Αν ο πελάτης στη Σουηδία δεν από-

φασίσει ως αύριο το απόγευμα την άμεση αγορά του Υ.1, προχωράμε σε 

Κατανάλωση το συντομότερο δυνατόν. Να είστε έτοιμοι. Ο κ. Β.6 να μείνει, 

τους υπόλοιπους σας ευχαριστώ». 
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19. Εικόνες 
 
Η μνήμη είναι ένα κουρελιασμένο παραπέτασμα πίσω από το οποίο προβάλ-

λει, αμυδρή ενίοτε μα πάντα μοιραία, η επιθυμία και τίποτ’ άλλο. 

 

Στου καθενός το μυαλό, από τους τρεις που έμειναν στο αυστηρό γραφείο, γεννήθηκε μια εικόνα. 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Κοιτάζοντας τον Γιώργο να δέχεται τη φροντίδα του Β.6 

στον ιατρικό πάγκο, θυμόμουν μια καλοκαιριάτικη εικόνα της νιότης μου. 

Ήμουν δεκαεννιά χρονώ, πρωτοετής της ιατρικής, σε μια παραλία όμορφη 

και στυγνή δίχως δέντρα, σπίτια κι ανθρώπους, δίχως καν το παραμικρό 

χορταράκι. Μόνο κατάξερος γκρεμός και ηλιοφώτιστη θάλασσα. Ολομό-

ναχος, ολόγυμνος, κατακαίνουργιος, πλήρης, αφουγκραζόμουν κάθε κύτ-

ταρο του κορμιού μου να μου γλυκομιλάει διακριτό και φιλικό. Μακάρια, 

άνοιγα με μια κοφτερή πέτρα και ροφούσα αχινούς. Σκότωνα τ’ αγκα-

θερά ζωάκια και απολάμβανα τον χυμό τους. Δεν ξέρω γιατί θυμήθηκα 

αυτή την πεθαμένη εικόνα αθώας ευτυχίας. 

 

ΓΙΑΤΡΟΣ Β6: Άλλαζα τους ματωμένους επιδέσμους του Γιώργου. Κα-

θώς περιποιόμουν την τρυπημένη, φρέσκια σάρκα, θυμήθηκα τη μητέρα 

μου να με δέρνει για μια ξεχασμένη πια παιδική αταξία, το αγαπημένο πρό-

σωπο κατεστραμμένο από άγριο θυμό, τα γλυκά μάτια αναποδογυρισμέ-

να από το πάθος, ακριβώς όπως του νεαρού από την οδύνη την ώρα που 

τον κρατούσα παγιδευμένο κάτω από το κορμί μου. Δεν ξέρω γιατί ανα-

δύθηκε μέσα μου αυτή η συγκεκριμένη εικόνα της μητέρας μου, που δεν 

θέλω ποτέ να τη σκέφτομαι. 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Κοιτάζοντας το ταβάνι, νιώθοντας τα δάχτυλα του Β.6 να 

περιδιαβάζουν στον μηρό μου σαν ποδαράκια γάτας, θυμόμουν μια εικόνα 

στο σπίτι της Ελένης και του Λεωνίδα. Ήσυχο απόγευμα, ρέμβαζα κοι-

τώντας μες από το τζάμι του παραθύρου, όταν έγινε κάτι με το φως και, 

έντρομος, είδα να καθρεφτίζονται στο βάθος του γυαλιού δυο μάτια, τα 

μάτια του Λεωνίδα, όχι εκείνα τα ζαφειρένια τα γεμάτα τρυφερότητα κι 

έρωτα που ήξερα, αλλά μάτια με τη μαύρη κόρη μεγαλωμένη να κρύβει 

το γαλάζιο, γεμάτα σκοτεινιά μιας δυσπερίγραπτης θηριωδίας, μιας πείνας 

τρομαχτικής κι ανελέητης των δοντιών και του στομαχιού, όχι του φύ-

λου. Είχα μείνει πετρωμένος με τις τρίχες ορθωμένες, δεν τολμούσα να 

στραφώ, ήξερα πως πίσω μου στεκόταν ο άνδρας που με λάτρευε και με 

φρόντιζε με στοργή, όμως τα κτηνώδη μάτια μες στο τζάμι μού ομολο-

γούσαν έναν άλλο. Ξάφνου μπήκε η Ελένη λέγοντας κάτι κι η φρίκη 

χάθηκε. Δεν καταλάβαινα γιατί είχα θυμηθεί με τόση ένταση εκείνη την 

εικόνα, ώσπου συνέλαβα αιφνίδια κάτι σαν μαύρη κλήση από την πλευρά 

του καθηγητή. Στρέφοντας απότομα το κεφάλι, τον είδα να με κοιτάζει 

με μάτια ολόιδια με εκείνα της κανιβαλικής αντανάκλασης. Παραδόξως, 
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αυτήν τη φορά ένιωσα ανακούφιση, ο σπασμός που έκανε τόση ώρα τους 

μυώνες μου να αγωνιούν λύθηκε. 

Και η ψυχή του γέμισε με γλυκύτητα. Τα μάτια του καθηγητή, μόλις συναντήθηκαν με 

τα λυπημένα και πράα του αγοριού, έχασαν αμέσως την τρομαχτική τους όψη την ασύγχρονα 

συνδεμένη με την αθώα του ανάμνηση, ενώ την ίδια στιγμή κι ο Β.6, νιώθοντας το ξαφνικό 

χαλάρωμα στο κορμί που φρόντιζε, ανάσανε βαθιά και σκέφτηκε ξάφνου πως η ζωή του 

θα μπορούσε να αλλάξει. 

 

«Κύριε Β.6», είπε ο καθηγητής, «έχετε ξαναασκήσει Σωματική Χρήση 

άνευ αδείας πάνω σε Υποκείμενα, εσείς και οι συνάδελφοί σας;» 

Όταν κουβεντιάζεις φιλικά με τον Χάρο, έτσι σκέφτηκε ο τριαντάχρονος 

γιατρός, πρέπει να είσαι θαρραλέος: «Επιτρέψτε μου να μιλήσω μόνο για 

λογαριασμό μου. Ναι, άσκησα Σωματική Χρήση μερικές φορές, επειδή μου 

αρέσουν οι άντρες, αλλά και, κυρίως, επειδή το χρήμα που μας προσφέ-

ρετε, αν και πολύ, δεν φτάνει για…» κόμπιασε λίγο, «για να αντισταθμίσει 

αυτά που ξοδεύει κανείς κάθε μέρα σε τούτο το επάγγελμα. Όταν εξαναγκά-

ζεις ένα ανίσχυρο και φοβισμένο Υποκείμενο να σε ικανοποιήσει σεξουα-

λικά, ουδετεροποιείσαι απέναντι σ’ αυτά που ξέρεις πως θα του συμβούν 

αργότερα με συνενοχή σου. 

»Επέβαλλα στον εαυτό μου την άσκηση Σωματικής Χρήσης πάνω σε κά-

ποια από τα Υποκείμενα που έτυχε να συμπαθήσω ή να λυπηθώ ιδιαίτερα. 

Ο οίκτος μου γι’ αυτά κατακερματίστηκε από τούτη την πιο ανθρώπινη και 

βαθιά πραγματικότητα, την ηδονή, κι έτσι μπόρεσα πια να συνεργήσω 

σχεδόν απαθώς στην πώληση ή, το δυσκολότερο, στην Κατανάλωσή τους. 

Αυτό που εσείς κερδίσατε με τον έλλογο στοχασμό κι ο κ. Ι.2 με την απλή 

προσήλωσή του στο συμφέρον, εγώ έπρεπε να το κατορθώσω με επίπονη 

προσπάθεια». 

«Πολύ ενδιαφέρουσες σκέψεις. Πέστε μου κάτι άλλο. Εσείς, μαζί με τον 

κ. Ι.2 και την κα Β.1, είστε οι μόνοι που γνωρίζετε για τις έρευνες και τις 

απόψεις μου γύρω από την Grausamkeit. Οι υπόλοιποι απλώς έχουν δια-

ταχτεί να μην προκαλούν πόνο κι αγωνία στα Υποκείμενα. Θα σας κάνω μια 

απολύτως προσωπική ερώτηση: Αρέσκεστε να προκαλείτε πόνο στους 

σεξουαλικούς σας συντρόφους;» 

 

ΓΙΑΤΡΟΣ Β6: “Ωχ, Χριστέ μου, αυτό ήταν!” βόγγηξα από μέσα μου. Ό-

μως, έπρεπε να απαντήσω όχι ως κινδυνεύοντας να σκοτωθώ, μα ως επι-

στήμονας. Συντάχθηκα όπως είχα μάθει από τον μεγάλο δάσκαλό μου, 

τον καθηγητή· είπα: 

 

«Στις εκτός εργασίας σχέσεις μου δεν προκάλεσα ποτέ πόνο σε ερωτικό 

μου σύντροφο, γυναίκα ή άνδρα, παρά μόνο στο επίπεδο του ανώδυνου 

θεάτρου σεξουαλικών ρόλων, στο οποίο συγκατανεύουν και οι δύο συμμε-

τέχοντες. Αντίθετα, κάθε αναγκαστική Σωματική Χρήση προκαλεί ως ένα 
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βαθμό στα Υποκείμενα πόνο, αγωνία και θλίψη. Ακόμα κι αν κάνουν ό,τι 

μπορούν για να διευκολύνουν τον χρήστη τους, είτε από φόβο είτε γιατί 

πιστεύουν πως έτσι θα προσποριστούν οφελήματα. Ένα Υποκείμενο μπορεί 

να ηδονίζεται ταυτόχρονα με τον χρήστη, πράγμα που απ’ ό,τι ξέρουμε 

όλοι εδώ συμβαίνει συχνά στα αρσενικά Υ., αλλά μάλλον πολύ σπάνια στα 

θηλυκά. Κι όμως, το υπόβαθρο του μεγάλου ψυχικού πόνου είναι διαρκώς 

παρόν. Ομολογώ ότι εξερευνούσα πάντοτε αυτό το υπόγειο ποτάμι της οδύ-

νης και της αγωνίας κατά τις επαφές μου με τα Υποκείμενα. 

»Οι γλισχροί θεωρητικοί μου προβληματισμοί πάνω στο ζήτημα της Grau-

samkeit με οδήγησαν δυστυχώς στην αντίθετη όχθη απ’ αυτή που εσείς επι-

λέξατε. Εσείς κατορθώσατε να αποκλείσετε την Grausamkeit από την ζωή 

και την εργασία σας. Εγώ την χρειαζόμουν σαν ανοσοποιητική ένεση στην 

ψυχή μου, ώστε να γίνω αντάξιος της εμπιστοσύνης σας την ώρα που πιάνω 

το νυστέρι για να σας βοηθήσω στην αφαίρεση της καρδιάς, των νεφρών 

και των ματιών ενός παιδιού. Εντούτοις, η περίπτωση του εισβολέα είναι η 

πρώτη στη ζωή μου που με έκανε να νιώσω σ’ όλο το βάθος και το πλάτος 

της την έκσταση της Grausamkeit». 

Το ρυτιδωμένο κι αριστοκρατικό πρόσωπο του καθηγητή φαινόταν όσο 

ποτέ ουδέτερο απέναντι στην ανθρώπινη τύρβη κι αυταπάτη. «Πιστεύετε ότι η 

δίκη σας έχει τελειώσει;» ρώτησε. 

Ο Β.6 ήταν πανικόβλητος, όμως απάντησε με σταθερή φωνή: 

«Όχι. Νομίζω ότι τώρα γίνεται πραγματικά». 

«Έχετε δίκιο. Παρακαλώ, περιγράψτε μου την πορεία των σκέψεων και 

των γεγονότων που σας οδήγησαν στην έκσταση που αναφέρατε!» 

«Μου είναι δύσκολο να γίνω περιγραφικός, κι επιπλέον η παρουσία τού… 

του καινούργιου συναδέλφου κάνει το πράγμα πιο επίπονο». 

«Η παρουσία του καινούργιου συναδέλφου θα σας ωθήσει να γίνετε πιο 

ανυποχώρητα ευπρεπής απέναντι στην συνειδητότητά σας, απ’ ό,τι είστε από 

φυσικού σας. Η αφήγησή σας, άλλωστε, θα παράσχει στον νέο συνάδελφό 

μας την ευκαιρία να δ ι α κ ρ ί ν ε ι αυτό που του κάνατε, από εκείνο που 

υπέστη ο ίδιος· από ανθρωπολογική όσο κι από ψυχολογική άποψη, τούτα 

είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Παρακαλώ, καθώς θα μιλάτε, να 

τον κοιτάζετε στα μάτια. Τούτο θα σας βοηθήσει πολύ». 

 

ΓΙΑΤΡΟΣ Β6: Προσηλώνοντας το βλέμμα μου στα μάτια του ξαπλωμένου 

νέου, κατάμαυρα, πεντακάθαρα, αδίδακτα ακόμα αλλ’ όχι κι ανεπίγνωστα, 

είδα κάτι σαν προσμονή κοντά στη θλίψη τους. Για χάρη εκείνης της 

προσμονής, αποφάσισα να τα πω όλα σωστά. 

 

«Εκτίμησα αστραπιαία την ιδιαιτερότητα της μορφής του εισβολέα, την 

ανεπτυγμένη σωματική διάπλαση και την ήδη ανδρική ηλικία του, στοιχεία 

που μου τον έκαναν αμέσως επιθυμητό: Μου άρεσαν πάντα όχι οι έφηβοι, 

μα οι ενήλικοι γεροδεμένοι άνδρες. Η συνειδητή άρνησή του να ασκήσει βία 
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ή να αντισταθεί, προκάλεσε αντανακλαστικά την λαχτάρα μου να τον κάνω 

να υποφέρει πολύ. Εγώ ήμουν που παρέσυρα τον συνάδελφο Β.2 στη βιαιο-

πραγία, και το έκανα συνειδητά κι υπολογισμένα. 

»Ανυπομονούσα να τραβήξω από το άρβυλό μου και να χρησιμοποιήσω 

το μαχαίρι. Από την αρχή ήξερα με ασφάλεια τούτο: πως θα έμπαινα οπωσδή-

ποτε οδυνηρά μέσα του και πως τότε θα ήταν ήδη μαχαιρωμένος. Υπολό-

γισα πού να χτυπήσω και πώς, για να τρυπήσω βαθιά τον εισβολέα δίχως 

να του κάνω ζημιά σε τένοντες κι αρτηρίες. Η μαχαιριά, ο μουντός χτύπος 

πάνω στο επιθυμητό κορμί, η αίσθηση της σάρκας που σκίζεται, μου έ-

δωσαν μεγάλη χαρά». Τα μάτια του Β.6 και τα κατάμαυρα μάτια κοιτάζονταν. Το σαγόνι 

του Γιώργου είχε κρεμαστεί, τα εύσαρκα χείλη του είχαν μισανοίξει. 

»Τον λυπόμουν σαν να ήταν ο εαυτός μου. Είχα στρέψει με τα χέρια το 

κεφάλι του πλάγια για να βλέπω το πρόσωπό του, κόντευα να του σπάσω 

τον λαιμό. Δεν αντιστεκόταν σε τίποτα. Στο τέλος λιποθύμησε. Τα μάτια 

του είχαν αναποδογυριστεί, από τα ανοιχτά χείλη του έτρεχε σάλιο και η 

στολή μου μούσκευε στο αίμα του. Μόνο τότε τον ένιωσα να χάνει την 

ελευθερία του, και εκείνη τη στιγμή ήταν που η έκσταση της Grausamkeit 

αποθηριώθηκε. Τίποτα δεν μοιάζει μ’ αυτό στη ζωή μου. Αυτά είχα να πω. 

Προσπάθησα να είμαι απολύτως ειλικρινής». 

 

ΓΙΑΤΡΟΣ Β6: Η ημεράδα των μαύρων ματιών, ορθάνοιχτων σαν παιδιού 

που ακούει παραμύθι, με έκανε για μια ελάχιστη στιγμή να νιώσω οδύνη 

όση σχεδόν κι ο νέος κάτω από το κορμί μου. 

 

«Θα το ξανακάνατε;» 

Ο Β.6 αιφνιδιάστηκε. «Όχι», ψιθύρισε μ’ έναν σφυριχτό ξανασασμό. 

«Γιατί;» 

«Γιατί η ζωή μου άλλαξε». 

«Πότε;» 

«Πριν λίγα δευτερόλεπτα», είπε κι έκλεισε τα μάτια, τυφλωμένα από αι-

φνίδια δάκρυα. 

«Ακούσατε ότι θέλω να πείσω αυτό τον νέο να γίνει συνεργάτης μας. 

Εσείς, τώρα που τον γνωρίσατε καλύτερα, τι θα κάνατε αν ήσασταν στη θέ-

ση μου;» 

«Θα τον κατέβαζα τώρα κιόλας κάτω για Κατανάλωση. Είναι επικίνδυ-

νος για τη δουλειά μας, κι αν ζήσει θα γίνει ακόμα πιο επικίνδυνος», είπε 

αδίσταχτα ο Β.6, όμως ακόμα με κλειστά και δακρυσμένα μάτια. 

«Κι εσείς τώρα, μετά την αλλαγή που λέτε ότι υπέστητε, αν σας έδινα το 

δικαίωμα να με συμβουλεύσετε, τι θα μου συνιστούσατε να κάνω;» 

«Να ανοίξετε τούτη την πόρτα και να τον αφήσετε να φύγει», ψιθύρισε 

ο Β.6. 

Ο καθηγητής πρόσταξε τον Γιώργο: «Κοιτάχτε με!» Εκείνος έστρεψε αργά 

το κεφάλι. Τα μάτια του, δίχως να φανερώνουν ούτε βάθος ούτε επιφανειακότητα, διομο-
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λογούσαν αυτό που ο νέος ήταν, ένα ον ολόκληρο, ακομμάτιαστο, φωτισμένο από τον φώσφορο 

του ασυναίρετου εαυτού. «Ακούσατε τον βιαστή σας. Επιμένετε να μην τιμωρηθεί;» 

«Ναι». 

Ο καθηγητής στράφηκε προς τον Β.6. «Έχω ανακοινώσει από μήνες σε 

όλους σας ότι σκοπεύω να αποσυρθώ. Η στιγμή είναι κατάλληλη να σας 

αποκαλύψω ότι σας προόριζα για διάδοχό μου. Ο κ. Ι.2 είναι σίγουρος ότι 

θα με αντικαταστήσει, όμως θα γίνει υφιστάμενός σας. Είναι φτιαγμένος 

για νούμερο δύο. Εσείς, αν και από την παιδεία σας λείπει ευρύτητα, έχετε 

πλούτο πνεύματος. Σκόπιμα σας ενέταξα εξαρχής στο Προσωπικό Βήτα κι 

όχι κατευθείαν στο Προσωπικό Γιώτα. Ήθελα να μάθετε τη δουλειά από τα 

πιο βρόμικα θεμέλιά της σαν νοσοκόμος, να φυλάξετε μέρες και νύχτες 

βάρδια σαν Προσωπικό Ασφαλείας. Να δείτε τον εαυτό σας στο Διαδίκτυο 

γυμνό, με κουκούλα, να ασκεί Σωματική Χρήση στα Υποκείμενα διαφημί-

ζοντάς τα στους πελάτες μας, πράγμα που δεν έγινε ποτέ με τον Ι.2. Έτσι 

πλάθονται οι ηγέτες όταν δεν είναι τέτοιοι από τη φύση τους όπως εγώ. 

»Μετά την πλήρως αξιοκατάκριτη πράξη σας, όμως, η δίκη σας θα είναι 

διαρκής και η τελική απόφαση θα εκδοθεί στο τέλος. Ή θα γίνετε άξιος διά-

δοχός μου ή θα σας καλέσω κάποιο πρωί και θα σας πω να ανεβήτε μόνος 

σας στο χειρουργικό κρεβάτι». Στράφηκε στον Γιώργο. 

«Σηκωθήτε! Πώς σας φαίνονται όλα αυτά;» 

«Ξένα». 

«Θα γίνουν ο χώρος κι ο χρόνος σας. Από τώρα θα ονομάζεστε Β.7. 

Πολύ σύντομα θα επικοινωνήσουμε με την οικογένειά σας, στην οποία θα 

δηλωθεί η εργασία σας κοντά μου. Σας προσφέρω εμπιστοσύνη». 

«Δεν ξέρετε τι λέτε! Μπορείτε να με βασανίσετε αν θέλετε. Δεν έχω ούτε 

θέλω να σας δώσω τίποτα απ’ όσα μου ζητάτε. Ήρθα εδώ μόνο για να πε-

θάνω». 

Ο καθηγητής γέλασε χαρούμενα. 

«Αγαπητό μου παιδί, νομίζω ότι με παρεξηγείς», είπε σχεδόν τρυφερά. «Εγώ 

δεν είμαι σαν αυτούς που γνώρισες ως τώρα ή που φαντάζεσαι πως υπάρ-

χουν. Ή που θα ήθελες να αντιμετωπίσεις για να δοκιμάσεις την αντοχή 

των αξιών σου, οι οποίες σε κάνουν τόσο νόστιμο για έναν γευσιγνώστη! 

Εγώ είμαι ήδη μέσα σου, είμαι ο εαυτός σου, κι όλοι οι άνθρωποι είναι έξω 

από εμάς, είναι οι Άλλοι. Οι ιδέες σου για την αγάπη και την καταστροφή 

της μες την επιθυμία· για τη βία των ανθρώπων και τη μεταστροφή της σε 

Λόγο· για την πραγματικότητα και την αναστροφή της σε αλήθεια — σε καθι-

στούν κλειδί για τη γνώση που αναζητώ τόσα χρόνια. Είσαι στον πυρήνα 

του έργου μου, ο Βύθιος Δράκων που βασιλεύει στην ίδια την καρδιά της 

Grausamkeit. Είσαι ήδη δικός μου, θα θελήσεις με όλη σου την ψυχή να 

μου παραδώσεις ό,τι πολύτιμο έχεις, ακόμα κι εκείνα που δεν θα σου ζη-

τήσω. Για αντάλλαγμα, θα σε μάθω να πολεμάς και να νικάς. Έχω δύο 

γιους περίπου στη ηλικία σου· θα γίνεις ο τρίτος, ο πνευματικός μου γιος κι 
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ο εκλεκτός μου. Το βιβλίο μου θα γραφτεί πάνω στο μαργάρινο δέρμα σου. 

Κι ο κ. Β.6 θα είναι ο μάρτυρας του θριάμβου μου». 

Όλες οι τρίχες στο κορμί του Γιώργου έφριτταν σαν ζώου που το σφά-

ζουν. «Δεν μπορείτε να μου το κάνετε αυτό!» ψέλλισε. 

«Ω, μα ναι, ναι! Και για να γίνουμε πιο πρακτικοί, σου λέω τούτο: Ήρθες 

εδώ για να μοιραστείς την τύχη εκείνου του ανάξιού σου αλήτη. Ε, λοιπόν, 

όσο με υπακούς θα ζει. Και όταν θα σε διδάξω και θα αναδυθεί από μέσα 

σου αυτό που πράγματι είσαι, τότε θα αποφασίσεις εσύ για την τύχη του. 

Και θα τον σκοτώσεις με τα χέρια σου». 

Όλες οι λέξεις φαίνονταν μάταιες στον Γιώργο. Ο καθηγητής είχε στρα-

φεί ήδη στον Β.6. 

«Κύριε Β.6, ο κ. Β.7 θα αναλάβει την πρωινή καθαριότητα των Ειδικών 

Χώρων και θα συμμετέχει σε βοηθητικές εργασίες με την καθοδήγησή σας. 

Τις περισσότερες ώρες θα απασχολείται κοντά μου. Θα του δοθεί ένας προ-

σωπικός κωδικός λειτουργίας του εσωτερικού ασανσέρ. Φυσικά, όχι για 

την είσοδο και για τον ανελκυστήρα υλικών». 

Όταν ο Β.6 έφυγε, ο καθηγητής είπε: «Και τώρα, εσύ που λες πάντα 

αλήθεια, θα μου απαντήσεις σε μερικές ερωτήσεις». 

Ο Γιώργος απάντησε σ’ ό,τι ρωτήθηκε. Για τον Λεωνίδα, για την Ελένη, 

για τον εαυτό του. Ένιωθε με κατάπληξη ότι δεν ντρεπόταν που αποκάλυπτε 

τα μυστικά των ανθρώπων οι οποίοι τον αγαπούσαν. Η αλήθεια είναι επί-

σης πως μίλησε μόνο για αυτά που ρωτήθηκε κι όχι για τα πάντα. Οι πιο 

επικίνδυνες ερωτήσεις ήταν αυτές που του τέθηκαν για τον Αντρέα. 

«Είναι ικανός», είπε φιλόφρονα ο καθηγητής. «Αλλά σε διαβεβαιώ ότι 

δεν μπορεί πια να κάνει τίποτε ενάντια στην ευτυχία μας». 

Δεν υπέφερε όσο θα επιθυμούσε. Έτσι άρχισε να ζει σαν ένας άλλος, 

που ήταν αυτός ο ίδιος ο εαυτός του. Αναποδογυρίζονταν μπρος στα έκθαμβα 

μάτια του όλο πιο μυστικές του τσέπες, όλο πιο γεμάτες με ξεχασμένα ή 

άγνωστα πράγματα. Κι ο Άκι γινόταν ολοένα εντελέστερα η μοίρα του. 

 

 

20. Μοίρα ντυμένη λινό και μοίρα γυμνή 
 
Η μοίρα του νέου φαινόταν στον καθηγητή ντυμένη με την ευγένεια, χιλιο-

δουλεμένου και κατάλευκου λιναριού. Μες στο λιτό γραφείο του, ο άνθρωπος 

που βρισκόταν στο κατώφλι των γηρατειών, σοφός κι ανελεήμων, κοίταζε στην 

οθόνη το πώς ντυνόταν ο Γιώργος με τη στολή, την παθητικότητα της ελευ-

θερίας του, τα μάτια του που επέμεναν να εκπέμπουν πραότητα. 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Έπρεπε να ξαναράψω τη ζωή μου, που τώρα ξάφνου ανα-

κάλυπτα ότι έχει ξυλωθεί, σκιστεί μεριές-μεριές κι αποκαρδιωτικά παλιώ-

σει. Μέσα μου υπάρχουν πυρκαγιές και το ξέρω, υπάρχουν κάστρα που 

αλώθηκαν εδώ και πολύν καιρό. Και το ξέρω. Γιατί τα χρόνια της νιότης 
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έχουν περάσει: κρούστα σκοτεινιάς, νύχτα δίχως παρηγοριά των άστρων 

σκεπάζει τα πάντα μέσα μου, αφιερώνοντας τη φροντίδα των κτήσεών μου 

στην αιωνιότητα αφηρημένων ιδεών όπως το χρήμα και η δύναμη — και το 

ξέρω τόσο καλά όσο και τη θλίψη για τις απωλεσμένες αισθήσεις μου. 

 

Σκεφτόταν πάντα ότι η γυναίκα του ήταν μια καλοπροαίρετη νεκροζώντανη. 

Έχοντας σκοτωθεί εδώ και πολλά χρόνια από το βάρος του, αφιερωνόταν 

στην ανεραστία και στη φιλανθρωπία. Και οι δυο αγαπημένοι του γιοι, κα-

ταδικασμένοι απο γεννησιμιού τους στην ευτυχία, αμέτοχοι στον αγώνα και 

στο πάθος του μπαμπά τους, σπούδαζαν εσωτερικοί σε κολέγια του εξωτε-

ρικού και καταστρέφονταν με τα δικά τους εργαλεία, αλάργα από τον μόχθο 

του. “Ευτυχώς που δεν έχω ενοχές για τίποτε”, σκεφτόταν συχνά ο καθη-

γητής ενθυμούμενος την καλοζωΐα, την εξυπνάδα και ήδη την κάποια κυνι-

κότητα στις μουρίτσες τους, “ευτυχώς, ευτυχώς, γιατί αλλιώς μπορεί και 

να τους μισούσα”. 

Η παλαιά σεξουαλική σχέση του με τη δυναμική κυρία Β.1 είχε τελειώσει 

από χρόνια κι είχε γίνει αμοιβαίως επωφελής συνεργασία. Η σεξουαλική α-

νάγκη του για τις γυναίκες, παλεύοντας με την ασκητικότητα του πνεύμα-

τός του που διέθετε το εύρος και την ερημία στέπας, περιοριζόταν εδώ και χρόνια 

σε επαφές με ωραίες πόρνες πολυτελείας μια φορά κάθε τρίτη Κυριακή, 

διατεταγμένες από την ιατρική του συνείδηση για να μην αρρωσταίνει το 

σώμα του· παραχάραξη της σεξουαλικότητας, ένα πλαστό χαρτονόμισμα που δεν θα εξαγό-

ραζε ποτέ καμιάν αγάπη, ούτε καν πλήρη ηδονή. Μόνο το βιβλίο του τον έκανε να 

διαρκεί μέσα σε ένα είδος τελειωμένης ευτυχίας καθώς παραδινόταν γοργά 

στο γήρας, στην εσχατιά της φθοράς κάθε εγκαρτέρησης. Έτσι ζούσε. 

Υπήρχε βέβαια ο μοναδικός άνθρωπος της ζωής του, η Αριστίντ. Μα αυτό 

ήταν άλλο. 

Η ψυχή του καθηγητή δεν έκρυβε κανενός είδους σύμπλεγμα. Έτσι, μπο-

ρούσε να καταλάβει καλά ότι ένα καλοπλασμένο παλληκάρι, στο απόγειο 

της νιότης του, μπορεί να προκαλέσει ερωτική έλξη σε κάποιον φυσιολογι-

κό άνδρα, πόθο που ενίοτε παραμένει ασυνείδητος και κρύβεται κάτω από 

τη στοργή και τη φιλία. 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Κατά τις έρευνες για το βιβλίο μου, αλλά και με βάση τις 

μελέτες μου ως ιστορικός της ιατρικής, είχα καταλήξει στο συμπέρασμα 

πως η πανάρχαια αρχετυπική λαχτάρα των ανδρών για τα νεαρά παλλη-

κάρια είναι νόμιμο στοιχείο της ανδρικής φύσης. Θεωρούσα ότι περιστρέ-

φεται γύρω από τρεις θετικούς για την ψυχή και τον πολιτισμό άξονες: 

α) τον μέσω του ομοειδούς πλάσματος διαμεσολαβημένο νόστο του 

ώριμου ανθρώπου στην ίδια τη δική του νεότητα· 

β) τη σωματική απόλαυση, εξιερωμένη από αγάπη, στοργή και ανάγκη 

για φροντίδα προς το νεαρό πλάσμα, αισθήματα που προσιδιάζουν περισ-
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σότερο σ’ αυτά μεγαλύτερου αδελφού ή πατέρα παρά σ’ εκείνα ενός ε-

ραστή· 

γ) την ένστικτη θέληση των ώριμων αρσενικών για παιδαγωγική αλλά 

και εξουσιαστική χειραγώγηση των νεότερων, μέσω της σεξουαλικής επι-

βολής, χαρακτηριστική σ’ όλα τα αγελαία θηλαστικά. 

Ήμουν αναγκασμένος να αναπτύξω τούτην τη συλλογιστική για να 

αντιμετωπίσω, ως ιστορικός της Ιατρικής, το μόνιμα επαναλαμβανόμενο 

φαινόμενο της θεσμισμένης ερωτικής αγάπης ενηλίκων ανδρών για νεό-

τερους σε σπουδαίους λαούς της αρχαιότητας. 

 

Διέκρινε απολύτως αυτή την έλξη από την κανονική ομοφυλοφιλία, που τη 

θεωρούσε καταστροφική για τον πολιτισμό και για την υγεία της ανθρώπι-

νης ψυχής — ένα από τα σημαντικότερα πεδία ανάπτυξης της Grausamkeit. 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Αλλά το σχέδιό μου, του εργονομικού ανθρωπισμού, δεν 

συμπεριλαμβάνει κι εμένα. Μαζί μου, αλίμονο, πρέπει να είμαι απάνθρω-

πος. 

 

Έμεινε στοχαζόμενος έτσι αρκετές ώρες παρατηρώντας μες από την οθόνη 

τον νέο, που τριγύριζε με ένα καροτσάκι καθαριστή στους Ειδικούς Χώρους 

κάνοντας φασίνα, με τα εύπλαστα μέλη όλο υπακοή, πανέτοιμα λες να υπη-

ρετήσουν τον εργώδη παρατηρητή τους στο οχυρό κράτος του τρίτου ο-

ρόφου. Έκανε τη δουλειά που του επέβαλλαν με κάτι σαν ζέουσα ανακού-

φιση, με τα ζωηρά μάτια του να χαμηλώνουν όταν συναντιόταν με μέλη του 

προσωπικού, στραμμένα προς τα ενδότερα, προς ένα θάμβος όπου οι λέ-

ξεις της ζωής του διατάσσονταν σύμφωνα με μια γραμματική μαρτυρίου. 

Κάνα-δυο φορές, περνώντας μπροστά από τήν Μ.Π.2 όπου βρισκόταν ο Άκι, 

ακούμπησε για μια ελάχιστη στιγμή φευγαλέα το μέτωπο στην πόρτα. 

Ο διάσημος επιστήμονας, που έπαιρνε μια φορά κάθε μήνα το 

αεροπλάνο για να πάει στη Γερμανία και να διδάξει ιστορία της ιατρικής σε 

δύο σπουδαία πανεπιστήμια, έκλεινε μπροστά στην οθόνη, καθώς και 

μπροστά στην ύπαρξη του νέου, σφιχτά τα μάτια και πάλι τα ξανάνοιγε. 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ποιο ήταν λοιπόν το μυστήριο αυτής της μορφής, ανάμεσα 

σε χιλιάδες πολύ ωραιότερα νεανικά κορμιά, κάποια από τα οποία είχα 

με τα χέρια μου επιστημονικώς περιηγηθεί ή χειρουργήσει σε τόσες Κα-

ταναλώσεις, μορφής μοναδικής με τον τρόπο της αυστηρότητας στην έξαρ-

σή της, επιτελεσμένης μέσα σε ένα τορευτήριο γραμμών κι ανατάσεων 

που διέφευγε από το σχέδιο της Φύσης παραμένοντας εντούτοις εντός 

των ορίων του φυσικού γεγονότος, τόσο και πάλι υπερβατικής λόγω της 

αναγωγής προς τ’ άστρα που επιφέρει η μηχανική της ανθισμένης σάρκας 

όσο και με τη μυρωδιά του ιδρώτα, του αίματος και της κοπριάς του ά-

γριου ζώου, τόσο με τη χλωρίδα ένος απαγορευμένου στους ανθρώπους 
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κήπου όπου βλαστομανούν ανώφελες ιδέες όσο και με τη σηπτική άλλο-

τριότητα της ηθικής, καταλύτριας και διαυγαστριας σε τέτοιον βαθμό του 

λόγου ώστε να μπορεί να τον οδηγήσει στην έσχατη συνέπειά του, την 

απάθεια ενώπιον της κοινής μοίρας, μια απάθεια που αρμόζει όχι στον 

άνθρωπο αλλά στο τέρας; Μόνο με την Αριστίντ μπορούσα να μιλήσω γι’ 

αυτά τα ζητήματα. Έπρεπε να πάω στο Βερολίνο. 

 

Μετά από ώρες σκέψης και παρατήρησης, ο καθηγητής αποφάσισε ότι ήταν 

ακριβώς η ηθική, η άτεγκτη νομολογία των ανθρώπινων πράξεων, που τον 

συνέδεε με τον νέο και ότι μέσω αυτής θα τον κατέλυε στα συνθετικά του 

στοιχεία, είτε στο χειρουργείο είτε μέσα στην καρδιά του. Ήξερε πολύ καλά 

πώς η απλή αριθμητική του κορμιού μεταμορφώνεται σε ανώτερα μαθημα-

τικά του πνεύματος μέσω του απαρέγκλιτου όχι της αισθητικής μα της 

ηθικότητας, μετάλλαξη που διερμηνεύει πάντα την εθελούσια παράδοση του 

θύματος στον δολοφόνο του. 

Ανακουφισμένος με τούτες τις σκέψεις πήγε στο ασανσέρ, που τον έφε-

ρε στους Ειδικούς Χώρους. Στο τέρμα του διαδρόμου, μπροστά στο χει-

ρουργείο, διέκρινε τον Β.7. Ο νέος μόλις τον είδε έσκυψε ντροπαλά στη 

σφουγγαρίστρα του. Ο καθηγητής ένιωσε γι’ αυτό μια μύχια ικανοποίηση, 

που αμέσως η λογική του την έκρινε ως περίπου απρεπή και, πάντως, α-

χρείαστη. Η κα Β.1, η πολύ αποτελεσματική αρχινοσοκόμα που χειριζόταν 

τα όπλα εξίσου καλά με τα ιατρικά όργανα, ήρθε να τον προϋπαντήσει. 

Μετά από μερικές οδηγίες, ο καθηγητής την πρόσταξε να καλέσει τον Β.5, 

έναν γιγαντόσωμο και κουτό τριανταπεντάχρονο, που δούλευε παλιότερα πόρτα σε κλαμπ, 

εισπράκτορας χρεών σε συμμορία προστασίας μαγαζιών και ευκαιριακός νταβατζής — τον είχε 

στρατολογήσει ο Εξωτερικός Συνεργάτης Νο.1 και, λόγω σωματικών προσόντων και κτηνω-

δίας, ήταν χρησιμότατος στις Διαφημιστικές Σωματικές Χρήσεις. Αφού φόρεσαν και οι 

τρεις τις λευκές μάσκες τους που κάλυπταν όλο το πρόσωπο, μπήκαν στη 

Μ.Π.2. 

Το Υ.2 ήταν ως συνήθως ξαπλωμένο, αποχαυνωμένο από την απραξία. 

Με το άνοιγμα της πόρτας όμως ανορθώθηκε απότομα και μαζεύτηκε πάνω 

στο κρεβάτι με την πλάτη στη γωνία όπου συνέκλιναν οι τοίχοι — μια τυ-

πολογική συμπεριφορά παγιδευμένου ζώου την οποία δεν θα υιοθετούσε 

ποτέ ο Β.7, σκέφτηκε με ευχαρίστηση ο καθηγητής. Με ένα νόημά του οι 

Β.1 και Β.5 άρπαξαν το Υ.2 και το ακινητοποίησαν, αδιαφορώντας για τον 

δαρμό του. Του έκανε μια προσεχτική εξέταση. Βέβαια το είχε ήδη εξετάσει 

όταν το είχαν πρωτοφέρει στην κλινική, όμως τώρα το ενδιαφέρον του για 

τον Β.7 έκανε τον καθηγητή να το βλέπει με άλλο μάτι. 

Ήταν πράγματι ένα εξαιρετικό Υ., αν και υπερβολικά διεφθαρμένο για 

την ηλικία του, όπως έδειχνε ακόμα και μια επιπόλαιη εξέταση του πρω-

κτικού του δακτυλίου. Ο καθηγητής αισθάνθηκε μια πολύ στυφή αποστροφή, 

συλλογιζόμενος ότι ένας από τους χρήστες αυτού του καταφανώς πολύ-

χρησιμοποιημένου μέρους του εφηβικού σώματος θα μπορούσε να είναι ο 
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Β.7, παρά τους περί αντιθέτου ισχυρισμούς του. Αφού έδιωξε τον Β.5, 

έκανε νόημα στη Β.1 να σταθεί καλού-κακού κοντά στην πόρτα. Κάθισε 

ήπια στο κρεβάτι, ενώ το Υ.είχε ξαναμαζευτεί στη γωνιά του ασθμαίνοντας 

και προσπαθώντας να συνέλθει από την εξέταση που, προφανώς, θα την 

είχε θεωρήσει οδυνηρά εξευτελιστική. Το άφησε να ηρεμήσει. Η σχεδόν 

σημειολογική ανωριμότητά του, συμπέρανε ο καθηγητής, δικαιολογούνταν 

όχι απλά από την ηλικία του, μα κι από τη μερικώς αυτιστική συμπεριφορά 

του. Άλλωστε ως τώρα δεν του είχαν πάρει ούτε μια λέξη. Παρ’ όλ’ αυτά, ο 

εμπειρος γιατρός διέκρινε στο Υ. πονηριά, ευελιξία και προσαρμοστικότητα 

υπεράνω του μετρίου, αν και τονισμένες με κάτι το ευκρινώς ζωώδες, που 

ταίριαζε με την πολύ ενδιαφέρουσα από αισθητικής άποψης, έντονα σατυ-

ροειδή ή, καλύτερα, πανοειδή μορφή του. Θα έπιανε μια πάρα πολύ καλή 

τιμή στην αγορά, εάν ο καθηγητής αποφάσιζε για πώληση κι όχι για Κατά-

νάλωση. 

Ρώτησε το Υ., που τινάχτηκε αφυπνιζόμενο από τη φοβισμένη κι όλο 

επιφυλακή αποξεχασιά του: 

«Δεν σε πείραξε κανείς, έτσι; Είσαι ευχαριστημένος εδώ;» 

Σιωπή. Τα κιτρινωπά, χρυσίζοντα μάτια στυλωμένα στον τοίχο, όμως η 

περιφεριακή όραση αφιερωμένη ολόκληρωτικά στο κρυμμένο πρόσωπο του 

εχθρού. Ακινησία κι ετοιμότητα. Ακόμα και το πόδι παγωμένο, που ο για-

τρός το έβλεπε από την οθόνη ολοένα να ραπτομηχανίζει. Ο καθηγητής 

πάντα απολάμβανε να σπάει κομμάτι-κομμάτι τη χελωνίσια ασπίδα των Υ. 

Τώρα δεν είχε χρόνο για τέτοια. 

«Ήρθε ο Γιώργος να σε δει», είπε χαρούμενα.  

Μέγας αιφνιδιασμός. Τα μάτια, αμυγδαλωτά με πελασγικό κι όχι ανατο-

λίτικο τρόπο, ορθανοίγουν λες κι είδαν στον τοίχο να σχηματίζεται μαγικά 

η εικόνα του ονομασμένου. Φευγαλέο βλέμμα στη Β.1 — για να δει αν 

χαμογελάει, αν τον κοροϊδεύουν, σκέφτεται ο καθηγητής, τέλειος γνώστης 

της εξωλεκτικής συμπεριφοράς των πιασμένων στη λυκοπαγίδα μικρών 

αγριμιών. 

«Δεν σου το είχε πει ότι δουλεύει μαζί μας, για να μην το μαρτυρήσεις 

στον Αντρέα. Ο Γιώργος μας καθοδήγησε ώστε να σε πάρουμε απ’ αυτόν. Ο 

Αντρέας είναι από εκείνους που σκότωσαν τον καημένο τον πατέρα σου». 

Απόλυτη ακινησία. Απόλυτη δυσπιστία σ’ ό,τι ακούει. Απόλυτη εμπιστοσύ-

νη στον Γιώργο και στον Αντρέα. Όλα τα βλέπει ο γιατρός, όλα τα αποτιμά. 

«Έλα ρε Άκη! Ξύπνα, σε νοσοκομείο είσαι! Είμαστε ένα κρατικό ίδρυμα 

για τη φροντίδα εγκαταλειμμένων παιδιών. Τους βρίσκουμε καλούς γονείς 

εδώ και σε άλλες χώρες, που τα υιοθετούν και τα αγαπάνε». Ο καθηγητής 

ξέρει να κάνει τον κλόουν με τα φοβισμένα Υ., που έχουν δει και πράξει στην πιάτσα 

τρομερά πράγματα, τα παιδιά που έχουν χάσει στον δρόμο όλες τους τις αυταπάτες μα φυλάνε 

καλά τυλιγμένες σε χρυσόχαρτο τις ελπίδες τους. «Εντάξει, είμαστε λίγο άγριοι στην 

αρχή. Γιατί πρέπει να σας πάρουμε από συμμορίες σαν αυτή που σκότωσε 
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τον πατέρα σου. Τη συμμορία του Αντρέα, που σου έκανε και τον φίλο ο 

παλιάνθρωπος!» 

 

ΑΚΙ: Ψέματα. Ψέματα. Ψέματα. Αντρέας. Και Γιώργος… Η πλάτη μου ακόμα 

ζεστή από Γιώργο. Ψέματα. Γιώργο! 

 

«Δεν πιστεύεις; Ο Γιώργος ήρθε να μάθει για σένα. Συνεργάζεται μαζί 

μας. Θες να τον δεις;» 

Με ένα νεύμα του καθηγητή, η Β.1 βγαίνει. Αναμονή. Προσμονή. Φόβος ότι θα 

είναι αλήθεια. Δεν ξέρει αν είναι καλή τέτοια αλήθεια. Ανοίγει η πόρτα, ο Γιώργος με 

άσπρη στολή κι άσπρο πρόσωπο. Όλο το μέσα του μικρού φτερουγίζει. Αγάπη. Φόβος. 

Πολύ-πολύ λαχτάρισμα για τη φωλιά τους στον καναπέ του Αντρέα. Φωνή του γιατρού: 

«Γιώργο, είδες τι καλά είναι ο Άκης μας; Ευχαριστώ». Η πόρτα κλείνει. 

Μονάχα δύο-τρεις στιγμούλες. Ήταν αλήθεια; 

 

ΑΚΙ: Μήπως ήσουν ψεύτικος. Ήσουν και πίσω από τη γριά. Έχουν πολλά 

μέσα αυτοί. Μηχανήματα. Μήπως ήσουν φτιαχτός, κάτι σα ρομπότ. Ολό-

γραμμα όπως στα κόμικς ή σε ταινίες. 

 

Αγωνία. Γιώργο. Βούρκωμα. Η μύτη στουμπώνει αυτόματα. Ρούφηγμα. Σκέφτεται 

συνεχώς Γιώργο, βλέπει γράμματα Γιώργος, οσφραίνεται Γιώργος, γεύεται Γιώργος, ακούει 

μόνο ήχο Γιώργος. 
«Άκη, άκουσέ με, πρέπει να μάθουμε μερικά πράγματα. Πρέπει να μου 

πεις για τον μπαμπά σου. Ποιος τον σκότωσε;» 

Ανασήκωμα των ώμων, ύψωμα των φρυδιών και πετάρισμα των βλε-

φάρων: “Δεν ξέρω τίποτα”. Αλλά μπορεί και: “Και να ήξερα δεν θα σου 

έλεγα”. 

Ο καθηγητής έπιασε την αρνητικότητα. Βιάστηκε: «Ο Γιώργος έχει κάνει 

χαρτιά να σε αναλάβει αυτός. Δεν ξέρω, είναι δύσκολο. Εσύ, θες να μείνεις 

μαζί του;». 

Βεβαιότητα ότι όλα είναι ψέματα, μα δεν μπορεί να συγκρατηθεί. Σήκωμα 

του κεφαλιού λιγάκι ψηλά πάνω και μετά κατέβασμα λιγάκι χαμηλά κάτω, 

αλλά φώτισμα των ματιών: “Πολύ”. 

«Εγώ θα υποστηρίξω την αίτησή του. Πρέπει όμως πρώτα να μάθουμε 

για τον πατέρα σου». 

Στιγμιαίο σμίξιμο των φρυδιών. Αποφασίζει. Ελπίδα στο χρυσόχαρτο, γιορτινό 

γλύκισμα. Λέει μια λέξη με κατακάθαρη άρθρωση: 

«Ρωσοπόντιοι». 

Ο καθηγητής απογοητεύεται. Αυτό νομίζει λοιπόν το Υ., άρα αυτό πι-

στεύει κι ο ντετέκτιβ. Έλπιζε ότι κάτι θα μάθαινε. Ο φόνος του πατέρα του 

Άκι, πρώην καταδότη των συνεργατών του, των Ρωσοπόντιων, ήταν η αιτία 

που τον ανάγκασε να απαγάγει το Υποκείμενο παρά τον κίνδυνο που ενείχε 

μια τέτοια παράτολμη πράξη. Ξάφνου πριν λίγες μέρες είχε φτάσει στ’ 
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αφτιά των Ρωσοπόντιων η φήμη πως κάποιοι θα χρησιμοποιούσαν τον μικρό 

σαν μάρτυρα… Ποιοι; Ο ντετέκτιβ; Κάτι παράξενο γινόταν που δεν το είχε 

μάθει ακόμα. Η αστυνομία σίγουρα θα ενδιαφερόταν για τις εξελίξεις και 

δεν έπρεπε να υπάρχει ένας μάρτυρας σαν αυτό τον μικρό εγκληματία. 

Ο καθηγητής φεύγει: «Θα σου φέρω τον Γιώργο την επόμενη φορά να 

μιλήσετε, θα δεις». 

Δεν βαριέται ποτέ μόνος. Βέβαια αν είχε έναν κομπιούτερ ή χαρτί και 

μολύβι για να σχεδιάζει κόμικς, θα ήταν καλύτερα. Μα τώρα ξέρει πως όλα 

θα πάνε καλά. Γιατί ο Γιώργος είναι εδώ. Μάλλον τον έχουν βουτήξει κι 

αυτόν, μα δεν πειράζει πολύ γιατί ο Άκι έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του. 

Φουσκώνει από χαρμονή γιατί φαντάζεται ότι θα σώσει τον Γιώργο και ε-

κείνος θα τον δει πια σαν ήρωά του. Ταυτόχρονα, σαν σε ξεχωριστό κομ-

μάτι του, φοβάται πολύ και για τους δυο τους. Δεν πιστεύει λέξη απ’ αυτές 

τις μαλακίες, κρατικό ίδρυμα κι έτσι. Γιώργο! 

 

ΑΚΙ: Πήγα πρώτη φορά με άντρα πρόπερσι, έναν Αλβανό, τότε που άρχισε 

να με παίρνει ο μπαμπάς μου στα πονηρά μέρη για να τηνε πέφτω από 

δίπλα στα παιδιά και να κόβω κατάσταση. Ήταν ένας καλός, καμιά εικο-

σιπενταριά χρονώ. Μου είχε τάξει 10 Ευρώ, μου έδωσε και δύο που βρή-

κε στην τσέπη του. Μετά έπαιρνα περισσότερα. Συνήθως 15 Ευρώ. Μερικές 

φορές και 20, ακόμα και 30. Πολλές φορές όμως και 10, και 5 μόνο για 

φαΐ, γιατί έχει πολλούς ξένους που το κάνουν ακόμα και με τρία Ευρώ, 

Αφγανούς, Ιρανούς, Άραβες κι έτσι. 

Είναι καλό να έχεις δικά σου λεφτά, γιατί ο πατέρας μου μέθαγε πολύ 

και ήτανε μαλάκας και δεν είχαμε ποτέ λεφτά με τη μάνα μου. Και εγώ 

ήτανε πολύ καλό που είχα λεφτά, και έδινα κρυφά και στη μάνα μου, και 

της έλεγα ότι κάνω θελήματα στα μαγαζιά και τα βγάζω. Άμα ήτανε κάνας 

νέος, συμπαθητικός, μου αρέσανε οι αγκαλίτσες και τα φιλάκια. Οι γέροι 

δε μ’ αρέσανε μα εντάξει, έτσι είναι αυτή η δουλειά, άμα ήτανε καθαροί 

δε με πείραζε. Γενικά καλύτερα να είχα έναν δικό μου ή και δύο, γιατί 

εγώ είμαι γκέι και μ’ αρέσουν τελείως οι άντρες, αλλά τι να κάνουμε, 

ετούτο είναι δουλειά, κι όλοι άμα τους δώσεις θάρρος πάνε να σ’ έχουνε  

και να σε κάνουν ό,τι θέλουν λες κι είσαι το κινητό τους, κι εγώ δεν το 

θέλω αυτό δε θέλω να με κάνουν ότι θέλουνε κανένας, κι έτσι άμα μου 

την έπεφτε κανένας με αγαπούλες και τέτοια έφευγα τρέχοντας. Μέχρι 

που σε γνώρισα. 

Δεν έχω πάει ποτέ με άντρα δίχως να πληρωθώ. Δεν θέλω να το κάνω 

δίχως λεφτά μέχρι να βρω ένανε δικό μου. Πήγα μια φορά δίχως λεφτά  

αλλά αυτό ήτανε δώρο, ήτανε με τον Αντρέα μας, αλλά ο Αντρέας μας δε 

με θέλει έτσι με θέλει σα να λέμε για παιδί του, γιατί δεν του αρέσουνε 

οι μικροί του αρέσουν οι παιδαράδες, θα σου πω άλλη φορά. Με σένα θα 

’ναι αλλιώς όλα. Δεν είχα πρόβλημα με την κλεψιά και το ξύλο. Δεν μου 

άρεσε, αλήθεια σου λέω, μα έτσι γινόταν από μόνο του. Μας έπαιρνε ας 
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πούμε κανένας πουθενά σε σκοτάδι ή και σπίτι του και οι άλλοι έκαναν 

μαλακίες, βούταγαν χρήμα, κινητά, ρολόγια, χρυσάφια, βάραγαν και εγώ 

ήμουν μέσα. Δεν μπορείς να ’σαι στην απόξω. Εντάξει, αυτό δεν είναι καλό. 

Από την άλλη, πολλοί πελάτες νομίζουν πως μπορούνε να σε κάνουνε 

ό,τι θέλουν. Υπάρχουν και μερικοί που ζητάνε σιχαμένα πράματα. Κι 

άλλοι που δε σου δίνουνε μετά τα λεφτά σου, βαράνε, θένε να σε κρατή-

σουνε σπίτι τους με το ζόρι. Εγώ μόνο λίγες τέτοιες φάσεις είδα για να 

λέμε την αλήθεια, όσοι τους την έπεσα ήταν καλοί τυπάδες. Με τους κα-

λούς τυπάδες είναι πιο εύκολη η βούτα γιατί σε λυπούνται και λένε μέσα 

τους ρε δε μπάει στο διάολο και δεν πάνε στην Αστυνομία. Τα έκανα αυτά 

μόνο τρεις φορές. Μπέσα, μόνο τρεις. Όταν είδα πως αυτές οι φάσεις σε 

στεναχωρήσανε, τα ψιλόπαιξα. Ντρεπόμουνα που στενοχωριόσουν. Μου 

’λεγε και πριν ο Αντρέας ότι δεν ήταν καλά πράματα αυτά, μα εσύ είσαι 

αλλιώς. Γιατί εμείς οι δυο σα να είμαστε ίδιο δηλαδή. 

Όσα γίνονται τώρα τα είχα φτιάξει σε κόμικς πριν με πιάσουνε. Γενικά, 

ό,τι φτιάχνω εγώ σ’ ένα κόμικς και δεν υπάρχει στ’ αλήθεια, γίνεται μετά 

κάπως έτσι όπως το ’φτιαξα ή λίγο αλλιώς. Μα τότε δεν το ήξερα πως θα 

γίνονταν αυτά, γιατί αν το ’ξερα θα τα είχα φτιάξει να παίξουν αλλιώς, να 

έχουμε ωραίες φάσεις, όχι που πήξαμε εδώ πέρα μ’ αυτούς τους μαλάκες. 

 

Ο καθηγητής ανέβηκε στο γραφείο του. Διέταξε να του στείλουν τον Γιώργο. 

 

 

21. Αλίν 
 
Τα φανάρια του δρόμου ανάβουν και σβήνουν. Μερικά δέντρα ζουν πάρα 

πολλά χρόνια, μα κι αυτά κάποτε πεθαίνουν. Το ανθρώπινο χέρι είναι μια αρπάγη. 

Ο Γιώργος, καθαρίζοντας με επιμέλεια εκείνο το άριστα εξοπλισμένο 

ανθρωποσφαγείο, αισθανόταν για πρώτη φορά τι είναι η μοναξιά και πόσο 

πονάει. Όχι το να είσαι μόνος, όχι αυτό που τον προστάτεψε μέρες και χρό-

νια, μα την αίσθηση του νεαρού ανθρώπου ο οποίος ξαφνικά καταλαβαίνει 

για πρώτη φορά πως είναι μονάδα κι απροστάτευτος απέναντι σε ολόκληρο 

τον καιρό του και σε ό,τι αυτός περιέχει, πράγματα, φαντάσματα ιδεών κι 

ανθρώπους, και κανείς δεν μπορεί να τον βοηθήσει, ούτε γονείς ούτε δικοί. 

Για μια στιγμή πόθησε, μες στην εξουθένωση από τον φόβο του αναπό-

τρεπτου πόνου, να μην είχε γνωρίσει ποτέ τον Λεωνίδα, την Ελένη, τον 

Αντρέα, τον Άκι, να μην ήξερε τι είναι η ευτυχία. Να βρεθεί πίσω στο νησί 

του μόνος και κατάγυμνος στο ερειπωμένο χωριό, να είναι νύχτα καλοκαι-

ριού υγρή, ανθρωποποιός, και αυτός να αγκαλιάζει όπως παλιά ένα-ένα τα 

πελώρια δέντρα, να νιώθει στο δέρμα του, στο φύλο του, τραχιά κι ακλό-

νητη απέναντι στο κακό και στο αγαθό την αγαθότατη φύση τους. 

Και οι ιδέες. Για μια στιγμή, καταράστηκε με όλη την δύναμη της ψυχής 

του τα βιβλία που αγάπησε, την ομορφιά τους κι εκείνους που τα είχαν 
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γράψει. Μέσα σε πρωτόγονο πανικό, όμως, μετάνιωσε αμέσως και για την 

επιθυμία του να ξαναγίνει παιδί και για την κατάρα του. Γονάτισε αυτόματα 

με την πονηριά αλητάκου, τάχα ότι καθαρίζει το πάτωμα, και ευλόγησε ό,τι είχε 

καταραστεί — σαν γέρο-πατριάρχης. “Ό,τι είμαι, είναι αυτό που ξέρω”, συλλο-

γίστηκε, “και μόνο αυτό θα με γλυτώσει· τίποτ’ άλλο”. 

Κι έτσι μπόρεσε πια να δει πεντακάθαρα την κατάστασή του και τον 

κυβερνήτη της. Έβλεπε αυτό που δεν είχε ακόμα παραδεχτεί ο καθηγητής, 

ότι το Θηρίο όχι μόνο τον ποθούσε μα και τον αγαπούσε. Ότι το Θηρίο ήταν 

ερωτευμένο μαζί του και τον σκέπαζε ήδη με το μεγαλείο και τον τρόμο της 

νύχτας του. Κι αν ο Γιώργος ήταν ακόμα ο Γιώργος, κι αν άξιζε την κατάρα 

και την ευλογία του εκείνο που το είχε πριν τρεις μόνο στιγμές καταραστεί 

και ευλογήσει, έπρεπε να παραδοθεί στο μεγαλείο και στον τρόμο της νύχτας. 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Έπρεπε να παραμείνω αυτός που είμαι, με μόνο τις ιδέες να 

φτιάχνουν το δάσος όπου η νύχτα θα παγιδευόταν για να γίνει κι εκείνη 

αυτό που πράγματι είναι, κι όχι ο καιρός μέσα στον οποίο το θηρίο είναι 

Θηρίο. 

 

Γι’ αυτό, όταν ο γιατρός βγήκε από τη Μ.Π.2 και στάθηκε από πάνω του, ο 

Γιώργος ήξερε γι’ αυτόν κάτι περισσότερο απ’ ό,τι ο ίδιος για τον εαυτό 

του. 

«Σήκω. Σου έδειξα τον φίλο σου για να πειστείς ότι είναι καλά. Βάλε 

μάσκα! Θα βοηθήσεις». 

Στράφηκε στη Β.1: «Πες στον Β.3 να ετοιμάσει τις κάμερες. Στους Β.4 

και Β.5 να ντυθούν. Θα κάνουμε Διαφημιστική Σωματική Χρήση στο Υ.1». 

«Μα είπες ότι η Δ.Σ.Χ. θα γίνει αύριο…» 

Της ψιθύρισε κάτι στ’ αφτί. Μετά: «Ενημέρωσε τον Β.6. Ο Β.3 θα κάνει 

το μοντάζ αμέσως, δεν θέλουμε αυτήν τη φορά τις καλλιτεχνίες του. Θα 

πιέσουμε τον πελάτη να αποφασίσει ως αύριο το πρωί». 

Σε λίγο όλοι είχαν συγκεντρωθεί στην Αίθουσα Διαφημιστικών Σωματικών 

Χρήσεων. Ο Γιώργος είδε ένα αρκετά μεγάλο δωμάτιο όπου κυριαρχούσε 

κάτι σαν σκηνή θεάτρου δίχως πάλκο, με ένα κρεβάτι σκεπασμένο με μπλε 

ύφασμα. Γύρω προβολείς, μηχανήματα, δυο επαγγελματικές κάμερες σε 

σταθερές βάσεις και μια κινητή, στα χέρια του Β.3. 

“Όλοι”, σήμαινε: Ο καθηγητής, που κάθισε σε μια πολυθρόνα· ο Β.3, 

ένας παχύς πενηντάχρονος με γυαλιά που φάνταζαν αλλόκοτα πάνω στη 

λευκή μάσκα άλλοτε πετυχημένος κινηματογραφιστής-καμεραμάν που είχε γονατίσει από 

προσωπικά και οικονομικά αδιέξοδα κι είχε έτσι μπλέξει με τον καθηγητή — αυτός χειρι-

ζόταν τα μηχανήματα· ο τεράστιος Β.5 και ο Β.4, ένας καλοφτιαγμένος, λεπτός και 

μυώδης νεαρός, κι οι δυο τους με μάσκες και στολές πανομοιότυπες με των 

άλλων, όμως μαύρες· ο Β.6 με μαύρη κι αυτός στολή, ολοένα κοντά στον 

Γιώργο. Ο Β.5 έφερε το Υ.1. Ο Γιώργος κοίταζε άναυδος τον νεαρό, που 

την ύπαρξή του είχε πληροφορηθεί μα που δεν τον είχε δει ακόμη. 
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ΑΛΙΝ [Η συνέντευξη, μαγνητοφωνημένη στα Ρουμανικά πριν οχτώ μέρες, έχει μεταφερθεί 

στο χαρτί και μεταφραστεί στα Αγγλικά]: Είμαι Ρουμάνος, 16 χρονών, τεσσάρων 

μηνών και είκοσι δύο ημερών, ψηλός, ξανθός, με μικρά γαλανά μάτια, λιγνός, με 

στενούς και νευρώδεις ώμους αλλά γερτούς — από το γρήγορο μεγάλωμά του και από 

ακατάλληλη διατροφή. Από το Βουκουρέστι. Ο πατέρας μου τεχνίτης σε ερ-

γοστάσιο κλειδαριών, η μητέρα μου λογίστρια. Η οικογένειά μου είναι 

φτωχή. Από τα οχτώ μου χρόνια γύρναγα στους δρόμους με μια συμμο-

ρία παιδιών. Ξέρεις, κλοπές και αλητεία. Στα δεκατρία μου συμμετείχα 

στην πρώτη σημαντική κλοπή. Με πιάσανε, μα γλύτωσα τη φυλακή. Άρ-

χισα να πουλάω το σώμα μου. Κάποτε αποφάσισα να ακολουθήσω τον 

θείο μου, μικρό αδελφό της μητέρας μου, που έφευγε για την Ελλάδα. 

Στην Αθήνα εργάστηκα με τον θείο μου σε διάφορες δουλειές μα γρή-

γορα τα παράτησα: τι να τα λέμε, με τραβούσε η ωραία ζωή, κι εδώ υ-

πήρχε χρήμα, όχι όπως στο Βουκουρέστι. Πουλιόμουν σε μπαρ και στην 

οδό Κωνσταντινουπόλεως κι έβγαζα πολλά λεφτά. Τουλάχιστον ο ίδιος θεωρούσε 

πολλά όσα έβγαζε. Είμαι καλό και ζεστό παιδί, δεν κάνω τσαμπουκάδες 

στους πελάτες και προσέχω τη δουλειά μου. 

Ο θείος μου με έψαξε στην αρχή, μα όταν είδε τι έκανα με έχεσε 

κανονικά. Έμενα σε πελάτες, φίλους και φτηνά μπουρδελοξενοδοχεία, 

μα μετά νοίκιασα με κάποιον συμπατριώτη κολλητό μου ένα υπόγειο δια-

μέρισμα, αγόρασα ένα πολύ ωραίο σιντί-ντιβιντί πλέιερ, και σχεδιάζω να 

αγοράσω κι ένα μεταχειρισμένο παπάκι. Για πρώτη φορά στη ζωή μου 

έχω χρήμα, δικό μου σπίτι, δικά μου πράματα και δεν ενοχλώ κανέναν. 

Δεν κάνω τίποτα κακό. Δίνω το σώμα μου σε ανθρώπους που το θέλουν 

και πληρώνομαι όπως όλοι που δουλεύουν και παίρνουν λεφτά, δικό μου 

είναι το σώμα μου, δεν καταλαβαίνω γιατί μας κυνηγάνε. Ελπίζω να πε-

τύχω κανέναν πελάτη που θα με ερωτευτεί, κάναν καλόψυχο, ας μην είναι 

ωραίος ή νέος ή πολύ πλούσιος, για να αράξω κοντά του και να κάνω 

σιγά-σιγά με τη βοήθειά του καμιά δική μου δουλειά. Έχω δει κι ακούσει 

πολλές τέτοιες ιστορίες.  

Εδώ φοβάμαι πολύ — έχω ακούσει από τα παιδιά και από πελάτες πολ-

λά. Έλπιζω πως θα με πάτε σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα, μπορεί και στην 

Αμερική, όπου θα ζήσω κοντά σε κανέναν καλό άνθρωπο. Είμαι σωστό 

παιδί, αλήθεια σου λέω, και κάνω πολύ καλό σεξ. 

Ήταν ο τελευταίος από κείνους που είχε ψαρέψει ο Άκι πριν το σκάσει από το σπίτι του. 

Αυτή είναι όλη κι όλη η ιστορία του Αλίν από το Βουκουρέστι. 

Από τις διερευνητικές συνεντεύξεις του με τον Ι.1 σε σπαστά Ελληνικά προέκυπτε ότι 

μες στο κελί του είχε φαντασιωθεί πολύ πάνω σ’ αυτό το ζήτημα, του ανθρώπου που θα 

τον αγόραζε και θα ήταν σωστός και πλούσιος. Παρ’ ότι είχε κλέψει κι είχε κάνει κι άλλα 

τέτοια πράγματα, αισθανόταν πως είναι πολύ καλό παιδί, και πως αυτό σίγουρα θα του 

αναγνωριζόταν εκεί που θα τον πήγαιναν. Όμως φοβόταν επίσης πολύ —είχε ακούσει τόσα— 

έτρεμε η καρδιά του και τα μακριά ποδάρια του καθώς ο Β.5 τον οδηγούσε κατάγυμνον 
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στο δωμάτιο με τα μηχανήματα, καθώς ο Β.5 και ο Β.4 του έκαναν σεξ μπροστά σε κείνους 

τους ανθρώπους και στις κάμερες. Με ένα δειλό και ικετευτικό χαμόγελο, έκανε ό,τι μπορούσε 

για να τους διευκολύνει, προσέφερε την πείρα του κορμιού του. Έλπιζε απελπισμένα στο 

μέλλον. 

Θα πέθαινε αύριο με το σώμα του σκισμένο από πάνω ως κάτω, μα αυτό δεν το ήξερε. 

Ο συγκάτοικός του, επίσης αρσενική πόρνη, που τον έδενε με τον Αλίν ένα είδος παιδικού 

έρωτα, θα ειδοποιούσε μετά από μερικές μέρες τον θείο του, εκείνος θα πήγαινε στο υπό-

γειο διαμέρισμα, θα έπαιρνε το σιντί-ντιβιντί πλέιερ, τα λεφτά και τα πραγματάκια του, θα 

ήταν ευτυχής για τούτα καθώς και που τον ξεφορτώθηκε και δεν θα δήλωνε ποτέ στην 

αστυνομία την εξαφάνισή του. 
 

Η σεξουαλική πράξη που συνέβαινε μπρος στα μάτια του Γιώργου, η έσχατη 

ιδιοποίηση του εαυτού από την πιο απόξενη ανάγκη, του φάνηκε σαν χορός πεθα-

μένων. Είδε το ξανθό παιδί να χρησιμοποιείται σεξουαλικά. Τον ίδιο τον 

κρατούσε ο Β.6 μαλακά στην αγκαλιά του, γιατί ήθελε να φύγει. Ο Β.3 

χειριζόταν την κινητή κάμερα, ρύθμιζε ηλεκτρονικά τις άλλες δύο, τα 

υπόλοιπα μηχανήματα. Ο Αλίν —ο Γιώργος έμαθε το όνομα του εφήβου: 

“Αλίν, κάνε κείνο, Αλίν, κάνε τ’ άλλο”— έστρεφε το κεφάλι με ένα δειλό 

και παρακαλεστικό χαμόγελο. Προς τις κάμερες, προς τον καθηγητή που 

τον σκηνοθετούσε, προς τους θεατές. Ζητούσε την επιδοκιμασία των βασα-

νιστών του. 

“Προσπαθεί να είναι καλός για να τον λυπηθούν”, σκεφτόταν ο Γιώργος, 

“έτσι κάνω κι εγώ, και δεν το καταλαβαίνω”. Ήταν μια ξινή και στυφή 

παγωμάρα, καθώς η ξινή, στυφή και παγερή μυρωδιά της σεξουαλικής 

πράξης, γέμιζε τον αέρα. Μετά ο καθηγητής διέταξε τον Γιώργο: 

«Γδύσου». 

Ο Γιώργος δεν κατάλαβε γρυ και δεν αντέδρασε. Ο Β.6 τον έγδυσε με 

φροντίδα, του έβγαλε τη μάσκα. Του έκανε μια μικρή ένεση στο πέος, που 

σε λίγο υψώθηκε παράλογα. Κοκκαλωμένον μες σε ένα πεδίο σαλιωμένης 

από γυμνοσάλιαγκες παθητικότητας, ουδετερότητας, μηδενισμού, τον οδή-

γησαν κοντά στο κρεβάτι. Είδε κολλητά από κάτω του το δειλό χαμόγελο, 

τα παρακαλεστικά μάτια. Ο Αλίν υπάκουγε σ’ ό,τι τον διέταζαν, έκανε ό,τι 

μπορούσε. Οι κάμερες κατέγραφαν τις εικόνες. Ο Γιώργος προσπάθησε να 

τραβηχτεί, μα ο Β.6 τον αγκάλιασε από τους ώμους και τον υποχρέωσε να 

μείνει. Το μυαλό του ήταν εντελώς ψόφιο, ένα κρουσταλλιασμένο κομμάτι 

βρόμικου βαλτόνερου. Νόμιζε πως έβλεπε ξένη ζωή, άηχες και ψόφιες 

εικόνες που σέρναν η μια την άλλη σε έναν άηχο και ψόφιο χορό. 

Κράτησε λίγο. Κι όλο εκείνο, από τη στιγμή που φέραν τον Αλίν ώσπου 

τον ξαναπήραν, ούτε είκοσι λεπτά. Μα ήταν πάρα πολύ για τους δύο νέους, 

ίσως περισσότερο για τον Γιώργο που δεν περίμενε τίποτα — γιατί ο Αλίν 

έλπιζε ακλόνητα. 
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22. Η Grausamkeit, 

ιδιαιτέρως αναφερόμενη σε σεξουαλικούς τομείς 
 

Όλα είχαν ησυχάσει. Σχεδόν αμέσως, τον κάλεσε ο καθηγητής. Μπήκε στο 

γραφείο του. 

«Α! Έλα! Αν και στεκόσουν σαν κούτσουρο, μπορώ να σου πω ότι ήσουν 

υπέροχος — έχεις το στίγμα του Αυγερινού και μαζί του Αποσπερίτη πάνω 

σου, κάτι που δεν ανήκει ούτε στη μέρα ούτε στη νύχτα. Για σένα θα πλή-

ρωνε όσο-όσο οποιοσδήποτε. Στέλνουμε τα διαφημιστικά βίντεο μέσω α-

σφαλών κωδικοποιήσεων του διαδικτύου. Φυσικά, το κομμάτι όπου πρω-

ταγωνιστείς, θα το κόψουμε στα διαφημιστικά βίντεο. Θα το κρατήσουμε 

εμείς στο αρχείο. Γυρίζουμε πάντα ένα τέτοιο βίντεο, κάθε καινούργιο συ-

νεργάτη μας της ομάδας Βήτα εν δράση δίχως μάσκα — ένα επιπλέον μέσο 

για να τον κρατάμε στο χέρι. 

»Σε διάλεξα. 

»Σε διάλεξα. Είμαστε οι δυο μας τώρα. Θα σου δείξω τη δουλειά μας». 

Μέχρι αργά το βράδυ ο Γιώργος, σκοτωμένος από τις πολλές μαζεμένες εμπειρίες 

και τη φρίκη, νυσταγμένος καθώς το νεαρό κορμί του αδιαφορώντας για τον πόνο του πνεύ-

ματός του υπέκυπτε στην κούραση και στην άμπωτι της αγωνίας, άκουγε τον καθηγητή, 

έβλεπε το συγκεντρωμένο υλικό. 

«Η δουλειά μας». 

Ονόματα, φωτογραφίες, βίντεο και κάθε είδους πληροφορίες για τη ζωή 

των παιδιών που πουλήθηκαν, λεπτομερείς περιγραφές της Απόκτησής τους, 

οικονομικά στοιχεία, διαφημιστικά σεξουαλικά βίντεο. Πού κατέληξε κα-

θένα τους, πώς τα μεταχειρίστηκαν, ποιοι ήσαν οι αγοραστές τους, ποιες 

ήταν οι ειδικότητές τους, τα φυσιογνωμικά και χαρακτηρολογικά θετικά κι 

αρνητικά τους. Ο φάκελος του Αλίν, για παράδειγμα, οι βιντεογραφημένες 

συνεντεύξεις που του είχε πάρει ο καθηγητής και η επεξεργασμένη, γραπτή 

μορφή της στ’ Αγγλικά. Ποια ήταν η πορεία των πουλημένων παιδιών στη 

βιομηχανία της καταναγκαστικής πορνείας. Φωτογραφίες και βίντεο που 

έδειχναν προβατοποιημένα, φυλακισμένα ή τυπικά ελεύθερα, όμως στην 

πραγματικότητα πάντοτε δέσμια αγόρια. Κι άλλοι, που προωθήθηκαν σε 

μυστικά εμπορεία σάρκας για ειδικούς πελάτες, βασανιστήρια και τελε-

τουργικοί θάνατοι, σφαγιασμοί μπρος στις κάμερες — βίντεο τα οποία που-

λιόνταν πανάκριβα στη διεθνή αγορά. Πότε αυτοκτόνησε ο δείνα ή σκοτώθηκε 

προσπαθώντας να διαφύγει από το κρυφό μπορντέλο στην Αμερική ή στην 

Αγγλία. Κι ακόμα στοιχεία για πολλούς που τα κατάφεραν, υιοθετήθηκαν 

από τους αγοραστές τους, ξέφυγαν ή απελευθερώθηκαν: 

«Οι περισσότεροι δεν αλλάζουν δουλειά, παραμένουν αυτόβουλα πια 

στις ίδιες επιχειρήσεις ως έμμισθοι υπάλληλοι», διευκρίνισε ο γιατρός. 

Κι ακόμα ανάλογα βίντεο με κοριτσάκια και ενήλικες γυναίκες, άσχετα 

με την κατεύθυνση της επιχείρησης του καθηγητή προς τ’ αγόρια, μα που 

τα συνέλεγε ως εποπτικό και αποδεικτικό υλικό για το βιβλίο του. Εκα-
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τοντάδες βίντεο, από σχεδόν αθώα με συμβολική σεξουαλική δουλεία, με 

ακίνδυνη ψευτοβία, έως κάποια με απαγχονισμούς και περίπλοκες τεχνικές 

αργής σφαγής. 

«Οι γυναίκες εμφανίζονται ως αντικείμενα grausam πράξεων στο 95% με 

98% περίπου του συνόλου των βίντεο με ζωντανά κινηματογραφημένη βία. 

Οι συστηματικοί καταναλωτές τέτοιων ακραίων προϊόντων καλύπτουν πο-

σοστό πολύ λιγότερο από το 1% του ενεργού σεξουαλικά πληθυσμού του 

πλανήτη. Μπορώ όμως να σε διαβεβαιώσω ότι το χαμηλό ποσοστό κατά-

νάλωσης αυτών των βίντεο οφείλεται μόνο και μόνο στο κόστος και στη 

δυσκολία προσπορισμού τους. Αν ήταν φθηνά και βατά θα ενδιέφεραν πο-

λύ περισσότερο κόσμο, κυρίως στα μικρομεσαία και μεσαία κοινωνικά 

στρώματα: ο απλός άνθρωπος είναι πάντα ο καλύτερος καταναλωτής των 

θεαμάτων κάθε είδους αρένας». 

Η επιχείρησή μας, συνέχισε ο καθηγητής, εντάσσεται στο περίπου 2–5% 

που απομένει και απευθύνεται σε άτομα που ενδιαφέρονται αποκλειστικά 

για ζωντανά βιντεογραφημένη σεξουαλική βία κατά αρσενικών, κι επίσης 

για ένα κυμαινόμενο ποσοστό συλλεκτών που δεν υπολογίζουν φύλο. 

«Μαζί με τους τελευταίους, οι καταναλωτές των προϊόντων μας φτάνουν 

συνολικά στο 15–20% του συνόλου. Αυτά όσον αφορά τα βίντεό μας. Το 

ζωντανό εμπορικό προϊόν μας, δηλαδή τα αρσενικά Υποκείμενα που υφί-

στανται προεπεξεργασία στις εγκαταστάσεις μας, απευθύνεται σε ένα κοινό 

το οποίο καλύπτει λιγότερο από το 8% της σχετικής αγοράς. Αντίστοιχα, οι 

αγοραστές θηλυκών Υποκειμένων για καταναγκαστική πορνεία, τελετουρ-

γική δουλεία και τελετουργική βία ανέρχεται σε περισσότερο από το 92% 

του συνόλου των πελατών. Μέσω των διαφημιστικών μας βίντεο, προσπα-

θούμε να αυξήσουμε το ποσοστό του μεριδίου μας στην αγορά. 

»Η συνειδητοποίηση αυτών των αντικειμενικών συνθηκών είναι βασική 

για την κατανόηση των κομβικών κοινωνικών και ψυχολογικών αξόνων πάνω 

στους οποίους αναπτύσσεται η Grausamkeit, στον βαθμό που αγγίζει την 

δουλειά μας — όσον αφορά τους πελάτες μας κι όχι τη δική μας αυστηρά 

επιστημονική και επιχειρηματική δραστηριότητα, βεβαίως», τόνισε ο καθη-

γητής, για να δηλώσει αμέσως μετά: «Στο βιβλίο μου δεν ασχολούμαι με 

την ατομική, συνειδητή βία, μα με τις δημόσιες τελετουργίες της Grausam-

keit». Δηλαδή, εξήγησε, «με τη θεσμισμένη σεξουαλική θηριωδία που έχει 

καταναγκαστικό κοινωνικό χαρακτήρα για τα υποκείμενά της και που σχε-

τίζεται με τη νόμιμη κίνηση του χρήματος ή με επίσημες, γενικά αποδεκτές 

από τον μέσο πολίτη δομές των θεσμών της Ιστορίας, της κοινωνίας και του 

κράτους». 

Μεγάλη αξία για την επιστήμη: «Το βιβλίο θα συντελέσει στον εξορ-

θολογισμό των αξιών, στην προώθηση του ανθρωπισμού και την έκπτωση 

της υποκρισίας». 
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Συγκίνηση: «Δεν έχει δει αυτό το υλικό σε όλη του την έκταση κανένας 

άλλος, κανείς δεν ξέρει σε τι βαθμό έχω προχωρήσει στις έρευνές μου. 

Εσύ, θέλω να τα μάθεις όλα». 

Νομιμοποιημένη σεξουαλική βία στις φυλακές και σ’ άλλους τόπους νό-

μιμου εγκλεισμού. «Αλλά πριν φτάσουμε στον συμβολικό ή πραγματικό 

βιασμό του φυλακισμένου», έλεγε ο καθηγητής, «προηγείται η Grausamkeit 

της ίδιας της νομικής σκέψης και της δικαιοσύνης η σχετιζόμενη με το νό-

ημα της τιμωρίας και του εγκλεισμού: απόλαυση που προσπορίζονται κυ-

νηγοί και κοινό μέσω του κυνηγιού “απόξενων” ανθρώπινων ζώων, από 

ανθρώπινα ζώα “εκπροσώπους της δικής μας αγέλης”». 

Ηδονές αρένας: άλλη ηδονή των πατρικίων θεατών, άλλη του όχλου κι 

άλλη των μονομάχων που αλληλοσφάζονται αλλά επιδιώκουν πάση θυσία τη 

νίκη, κι η νίκη έχει πάντα μακριά δόντια. Υποδόρεια σεξουαλικότητα που 

συνδέει κυνηγό και κυνηγημένο, έννομο πολίτη και παραβάτη, νοηματοδο-

τούμενη και μετασχηματιζόμενη σε δήθεν πολιτισμικό αγαθό μέσω του ε-

ξανθρωπισμού της, όπως αυτός προωθείται από τις δημόσιες τελετουργίες 

της Δικαιοσύνης ως μιας εκ των υπάτων εννοιών του πολιτισμού, της νομικής επι-

στήμης, των Σωμάτων Ασφαλείας, των δικαστηρίων και των φυλακών. 

Επίσης: Ο βίαιος, αρσενικός χαρακτήρας της στρατιωτικής και αστυνο-

μικής στολής, «εντέλει και της κάθε είδους επαγγελματικής αμφίεσης», και 

του ίδιου του τυποποιημένου κοστουμιού, ως υποβάλλων αναπόφευκτα μια 

αρχαϊκή σεξουαλικότητα που αναστέλλει την πρόοδο του πολιτισμού, ανα-

σύροντας από το ασυνείδητο του πολίτη όχι μόνο την τάξη του ένστολου 

πολεμιστή μα και, συμβολικά μέσω της ομοιομορφίας, «το γυμνό τομάρι 

των ζώων τής προ του πολιτισμού αγέλης». 

Ακόμα: Ο δημόσιος, κρατικός και κοινωνικός χαρακτήρας της Grausam-

keit σε σχέση με την πορνεία. Ηδονές του χρήστη και ηδονές του χρησι-

μοποιούμενου. Το χρήμα ως μαγικό μέσον που μεταμορφώνει τους ανθρώ-

πους σε αντικείμενα. Αλλά και: «η αρχαϊκή, μητρική και εντέλει θεϊκή διά-

σταση της πόρνης, όπως αυτή προβάλλει από τους μύθους, τις θρησκείες, 

την τέχνη και την Ιστορία — καταναγκαστικός, πολιτισμικός χαρακτήρας 

της πορνείας, που κ α θ ι ε ρ ώ ν ε τ α ι μέσω της κοινωνικής αποστροφής 

και, ακόμα περισσότερο, της απαγόρευσης». 

Και (εκτεταμένο κεφάλαιο): Συνενοχικότητα ή και πρωτοκαθεδρία των Μ.Μ.Ε. 

στις θεσμισμένες τελετουργίες της σεξουαλικής βίας όλων των ειδών — «τα 

Μ.Μ.Ε. εκφράζουν τις μυχιότερες επιθυμίες του μέσου ανθρώπου, μα και 

τις εκφυλίζουν περαιτέρω». Ακόμα (εκτεταμένο κεφάλαιο): Grausamkeit της 

παιδείας. Ο καθηγητής αναλύει εδώ λεπτομερειακά. Όλοι οι πολιτισμοί, 

«ασχέτως με τις θετικές ή όχι θεμελιακές αξίες τους», διέθεταν θεσμισμέ-

νες, μυητικές τελετουργίες μέσω των οποίων εκπαιδεύονταν τα παιδιά στην 

τέχνη του ενήλικου ψυχολογικού και κοινωνικού βίου — «η οικογένεια θεω-

ρούνταν παντού ο λιγότερο κατάλληλος φορέας διδασκαλίας της σεξουα-

λικότητας»· ο σύγχρονος Δυτικός πολιτισμός δεν διαθέτει κανέναν τέτοιο 
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μηχανισμό πέραν της τηλεόρασης και του Διαδικτύου. Η οικογένεια, το 

σχολείο και το πανεπιστημίο ως «βασικά πεδία ανάπτυξης της Grausam-

keit, είναι φορείς ανίκανοι για ακόμα και ελάχιστα ορθολογική μύηση των 

παιδιών στον ενήλικο ψυχικό βίο και στη σεξουαλικότητα». 

Κι άλλα, κι άλλα πεδία ανάπτυξης της Grausamkeit, όλα ενταγμένα στην 

δημοσιότητα του καθημερινού, στη νομιμοποίησή τους μέσω των κοινωνι-

κών θεσμών ή της κρατικής, επίσημης μεθοδολογίας. Εκτεταμένο κεφάλαιο 

για την Grausamkeit της θρησκευτικότητας, «στην οποία βασίζεται πάντα ο 

πιο τερατώδης ανορθολογισμός της σεξουαλικότητας, απολύτως θηριοποι-

ημένος λόγω των απαγορεύσεων και της καταπίεσής της· και τα αναλύω 

αυτά εγώ που πιστεύω ακράδαντα στον χριστιανισμό». Επίσης Grausamkeit 

της αισθητικής, της μόδας, της τέχνης, της λογοτεχνίας, της τεχνολογίας, 

των επιστημών, της φιλοσοφίας. 

Απροσδόκητα πεδία ανάπτυξής της: το τατουάζ ως «“μαγική εικονολογι-

κή αποκατάσταση” της ευνουχισμένης σεξουαλικότητας, σε μια ασυνείδητη 

προσπάθεια επιστροφής του ατόμου στον φυσικό σεξουαλισμό εποχών της 

εξέλιξης του ανθρώπινου πολιτισμού όπου η δερματοστιξία είχε ακριβώς 

φυλετική, τοτεμική και ερωτική ισχύ όχι συμβόλου, μα τελετουργικής με-

τουσίωσης μέσω της εικόνας». 

Γι’ αυτό, έλεγε ο καθηγητής, «ο πολιτισμένος άνθρωπος ξαναθυμάται το 

τατουάζ σε μεταβατικές εποχές, κατά τις οποίες ο σεξουαλισμός υποτονίζε-

ται εξαναγκαζόμενος σε περαιτέρω εκπολιτισμό του: στα μέσα του 19ου 

αιώνα, στις αρχές του 20ού, στην εποχή μας». Και γι’ αυτό τατουάζ κάνουν 

από βαθύτερη ανάγκη κι όχι από μόδα «οι πιο αρρενωποί και με εντονότε-

ρη σεξουαλικότητα νεαροί άνδρες, εκείνοι ακριβώς που αισθάνονται βαθύ-

τερα τον ευνουχισμό τους». 

Και τέλος η Grausamkeit της ισχύος. «Η προβολή στην ανθρώπινη ψυχή 

της εικόνας του κοινωνικά κι οικονομικά, όχι του βιολογικά ή πνευματικά, 

ισχυρού ανθρώπου σαν σεξουαλικό αρχέτυπο, άνδρα ή γυναίκας, αποτελεί 

ένα είδος ισχυρότατης Grausamkeit», αποφαινόταν ο καθηγητής. Εξήγησε 

πώς η ομορφιά προβάλλει ιστορικά ως κατηγορία μέσα από την αισθητικο-

ποίηση της βιολογικής πληρότητας του ανθρώπινου ζώου· πώς η κοινωνική 

δύναμη με τη “μαγική” διαμεσολάβηση του χρήματος μετασχηματίζεται «σε 

συμβολική μα ακατανίκητη σωματική ισχύ — εντέλει σε “κ ά λ λ ο ς”» και 

σε σεξουαλικότητα: «Ο πολύ πλούσιος ή κοινωνικά ισχυρός άνθρωπος εκ-

λαμβάνεται ως όμορφος και επιθυμητός, ακόμα κι αν είναι ένα grausam 

γερόντιο». 

Και: «Η ηθελημένη σεξουαλική παράδοση του αδύναμου στον κοινωνικά 

ισχυρότερο για προσπορισμό οποιουδήποτε ανταποδοτικού οφέλους, συ-

νειδητοποιούμενου ή όχι, είναι ένα άλλο είδος εκατέρωθεν βίας. Κι ένα τρίτο, 

ο ωμός εξαναγκασμός του ανίσχυρου από τον δυνατό σε σεξουαλική υ-

ποταγή. Όλα αυτά δεν είναι τίποτ’ άλλο από ανεπίγνωστη πλην δημόσια 

και παλαιόθεν θεσμισμένη σεξουαλική Grausamkeit». 
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Πανικόβλητος, ο Γιώργος, έβρισκε πως συμφωνούσε απόλυτα με την 

κατεύθυνση και τα εξαγόμενα των ερευνών του καθηγητή, αν όχι με τα τε-

λικά συμπεράσματά του. Συνέλαβε τον εαυτό του να αναρωτιέται εάν και πού έκανε λά-

θος για τον ηλικιωμένο, σοφό κι ευγενικό άνθρωπο στο διπλανό κάθισμα. Ήταν περα-

σμένα μεσάνυχτα. Ο γιατρός άπλωσε το χέρι, έπιασε μαλακά το σαγόνι του 

εξουθενωμένου νέου και του έστρεψε αργά το πρόσωπο προς το μέρος του. 

«Τούτα τα τελευταία είδη της Grausamkeit μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα», 

είπε. «Εννοώ, ενδιαφέρουν εμάς τους δυο. Θεωρώ τη βία και τον κατανα-

γκασμό θετικές δυνάμεις που προάγουν την εξέλιξη της κοινωνίας. Πιστεύω 

ότι είναι πολιτισμικά αγαθά μεγάλης σημασίας τα οποία χρειάζονται πλήρη 

αποδοχή από το κοινωνικό σύνολο, νομική περιχαράκωση και προστασία. 

Όμως πρέπει να ορθολογικοποιηθούν, να απολιπανθούν από την Grausam-

keit, όπως απολιπαίνεται το πολύτιμο μαλλί των προβάτων πριν γίνει κλω-

στή και υφαντό. Αυτό είναι δύσκολο». 

Εμπιστοσύνη: «Αυτό που είσαι, αυτό που μόνο κοντά μου μπορεί να 

ενεργοποιηθεί μέσα σου ώστε να αναδειχτεί η μεγάλη πνευματική σου αξία, 

μου έδωσε δύναμη ν’ αποφασίσω επιτέλους την τελική οργάνωση της συγ-

γραφής». Το να προφέρει τις λέξεις που αφηγούνταν τι ένιωθε για τον Γιώργο, τον έκαναν 

να θεωρήσει τη νομιμότητα των αισθημάτων του σαν κάτι δεδομένο, που ήδη το είχε αφήσει 

παρασάγγες πίσω του. «Πόσο πνευματικός είσαι! Και πόσο ξένο το φύλο σου 

προς την έως τώρα επιθυμία μου! Η προσωπική άσκησή μου πάνω στην 

Grausamkeit, που θα κάνει την αλήθεια του έργου μου είτε Παράδεισο είτε 

Κόλαση». Τα δάχτυλά του καίγονταν στο σημείο που ακουμπούσαν το τρυφερό δέρμα, τις 

λεπτές βελονίτσες των γενιών. Φίλησε τον νέο στο μέτωπο. «Αν αποτύχω, είμαι-

στε χαμένοι κι οι δύο». Δεν είχε σκεφτεί ποτέ ως τότε την αποτυχία. 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Όχι αυτή η ίδια η πιθανότητα της αποτυχίας, μα η σύνδεση 

για πρώτη φορά του έργου και σκοπού της ζωής μου με έναν άλλον 

άνθρωπο, με έφερε στην κορυφή τού έως τότε βίου μου. 

 

Έσκυψε και φίλησε το αγόρι για πρώτη φορά στα χείλη. Ο ξαφνικός τρόμος 

που αφύπνισε τον φιλημένο, το αλλότριο των αρσενικών χειλιών πάνω στα 

χείλη του μαθημένου στα γυναικεία στόματα εραστή, έκανε το φιλί αποτρό-

παιο και για τους δύο, μα για τον ένα με τον τρόπο της μεγάλης ακατά-

γραφης ηδονής και για τον άλλο με την αίσθηση της μύγας που βυθίζεται 

στο ρετσίνι κουκκουναριάς, για να μείνει εγκλωβισμένη εκεί για πάντα. 

Τρία λεπτά αργότερα ο Γιώργος ήταν προστατευμένος στο κελί του, 

πίσω από την κλειδωμένη πόρτα. Αποκοιμήθηκε βαθιά τρία δευτερόλεπτα 

αφότου έπεσε σαν πέτρα στο κρεβάτι. Έβλεπε πως κολυμπούσε σε μια ηδο-

νική μάζα ρετσινιού κουκκουναριάς. Βρόντησε η πόρτα. Ο Β.6. 

«Κατανάλωση!» μούγκρισε. «Ο πελάτης δεν θέλει το Υ.1. Γρήγορα!» 

Ήταν χάραμα. Μπερδεύτηκε μαργωμένος στη θύελλα των κινήσεων, με 

τον Β.6 να τον καθοδηγεί. Όταν μπήκε σπρωχτός στο χειρουργείο, όλοι 
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ήταν εκεί με τις πράσινες στολές τους, ο καθηγητής, οι Ι.2, Β.1, Β.2, Β.4. 

Καθώς όλοι στράφηκαν κι απέμειναν να βλέπουν τον νέο, αυτός κοίταζε 

αποβλακωμένος τον άλλο νέο, στο χειρουργικό κρεβάτι. Δεν είχε δράσει 

ακόμα εντελώς η νάρκωση, έτσι ο Αλίν γύρισε το κεφάλι και τον κοίταξε κι 

αυτός, με το δειλό και παρακαλεστικό του χαμόγελο μουντζουρωμένο από 

τη ζάλη και τον φόβο. Κοιτάζονταν. Κοιτάζονταν. Κι όλοι οι άλλοι κοίταζαν 

σαν συννενοημένοι τον Γιώργο. 

Οι δύο νέοι κοιτάχτηκαν, έτσι φάνηκε στον Γιώργο, για όσα χρόνια χρει-

άζεσαι ώστε να ζήσεις, να χαρείς, να πονέσεις, να δουλέψεις, να κάνεις 

οικογένεια, να γεράσεις και να ψοφήσεις σαν όλα τα ζώα. Ο Αλίν κοίταζε. 

Μια εξέταση είναι, του είχαν πει. Έλπιζε ακλόνητα. Ο Γιώργος ήταν νε-

κρωμένος, κάθε τι συνδεμένο με το μυαλό του είχε λυθεί κι αποξεχαστεί 

μέσα στη λύπη και τον τρόμο. Μετά ο Αλίν, δεκαέξη χρονών, τεσσάρων 

μηνών και είκοσι τριών ημερών, κοιμήθηκε και πέθανε. Ο Γιώργος είδε. 

Ο καθηγητής είπε επίσημα: «Στο όνομα του Θεού». Έτσι άρχιζε πάντα 

τις «Καταναλώσεις» του. Έχωσε το νυστέρι στο τρυφερό δέρμα. Με σί-

γουρες κινήσεις, χάραξε τη σάρκα. Ο Γιώργος, με ορθάνοιχτα μάτια, με 

ορθάνοιχτο νου, είδε τον Β.6, την Β.1, τον Β.2 να σταματούν το αίμα, τον 

Ι.2 με έναν ηλεκτρικό τροχό να κόβει το στέρνο του εφήβου, έτσι όπως 

κόβει κανείς το καπάκι ενός χαρτόκουτου. Τότε ο Γιώργος λιποθύμησε. 

Όταν αφυπνίστηκε ήταν γυμνός στο πάτωμα, μόνος· έτσι τουλάχιστον 

ένιωσε: μόνος. Ακουγόταν μια μουσική, σιγανή και περίπλοκη. Δεν θυμόταν 

πού βρίσκεται, μύριζε μια έντονη μυρουδιά φαρμάκων και κάποιου άλλου 

πράγματος ακαθόριστου κι αποτρόπαιου. Έβλεπε προς το ταβάνι με τους 

διαστημικούς προβολείς, τα μηχανήματα. Σηκώθηκε σπασμένος όλος, ένα 

ζόμπι, και είδε τον Αλίν. Το ξανθό αγόρι από το Βουκουρέστι ήταν ανοιγμέ-

νο σαν χαρτόκουτο. 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Η καρδιά του έλειπε Τα σπλάχνα του έλειπαν Οι όρχεις του έ-

λειπαν Το αίμα του έλειπε Χέρια πόδια σώμα πετσοκομμένα μεριές-μεριές 

απ’ όπου έλειπαν μεγάλα κομμάτια δέρμα όργανα αρτηρίες κι αδένες Τα 

γαλάζια του μάτια έλειπαν 

 

Όλα ήταν ταχτικά γύρω, θαύμασε ο Γιώργος, τα εργαλεία καθαρισμένα, 

πουθενά αίμα, πουθενά πόνος. Μύριζε αυτό που ήταν τώρα ο Αλίν, νωπό, 

φρεσκοκομμένο κρέας. Ο Γιώργος γονάτισε ήσυχα δίπλα στον χειρουργικό 

πάγκο, έσκυψε, ακούμπησε το μέτωπο στο πάτωμα κι έκλαψε. Έκλαψε χω-

ρίς να υπάρχει μέσα στον νου του τίποτε το αναγνωρίσιμο, χωρίς να μπορεί 

να σταματήσει, έσειε το κορμί του, μυρολογούσε κουνώντας το πέρα δώθε. 

Έκλαιγε όχι καθόλου τον εαυτό του μα τον Αλίν από το Βουκουρέστι. 

Έτσι μυρολογήθηκε ό,τι είχε απομείνει από τον ξανθό και ψηλόκορμο 

Αλίν, πριν μεταφερθεί στο εργαστήριο ώστε να γίνει πρώτη ύλη για αντιρυ-

τιδικές κρέμες, κολλαγόνο που θα επωλείτο σε μεγάλες εταιρείες φαρμάκων 
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και καλλυντικών, και που θα το αγόραζαν έντιμες γυναίκες και άνδρες σε 

πολύ υψηλή τιμή, χαρούμενοι για την αποτελεσματικότητά του. Τα κατά-

λοιπα, μετά, θα έπαιρναν τον δρόμο για το κρεματόριο. Και στους καιρούς 

που θα έρχονταν κατόπιν, οι πολλοί συγγενείς και φίλοι του εφήβου, όσοι 

γνώρισε στη μικρή ζωή του, όσοι μίσησε κι όσοι έκανε έρωτα μαζί τους είτε 

για λεφτά είτε για το κέφι του, καθόλου δεν θα τον θυμούνταν ή πολύ 

σπάνια. Μα πάντα-πάντα θα τον μνημόνευε έστω και για μια στιγμούλα κά-

θε μέρα, όσο έζησε κι εκείνος, ο άγνωστός του νεαρός άνδρας που τον μυρο-

λόγησε την τριακοστή πρώτη μέρα του τετάρτου μήνα των δεκαέξι χρόνων 

του, άδειον από τα πολύτιμα σπλάχνα του κι από μάτια. 

 

 

23. Ζωή για τον άλλο 
 

“Ζωή για τον άλλο”, σκέφτηκε ο καθηγητής με ένα είδος αναψυχής. 

Παρατηρούσε. Με την τηλεδιευθυνόμενη κάμερα ζουμάριζε σε μέλη ή 

κεφάλια, απομόνωνε το χλομό πρόσωπο του κοιμώμενου ή του άλλου με 

τις κοκκινόμαυρες τρύπες στη θέση των ματιών — τα βλέφαρα παραμερι-

σμένα, πιασμένα με άγκιστρα στο δέρμα του μετώπου και των παρειών. Πα-

ρατηρούσε προσεχτικά τη μασχάλη μεγεθύνοντας την εικόνα: μισανοιγμένο 

όστρακο σε γκραβούρα και μέσα το απαλό μελάνι του τριχώματος, καθώς 

το δυνατό μπράτσο του κοιμώμενου λυγίζει κάπως ανορθόδοξα και γι’ αυτό 

αισθητικότερα, περασμένο κάτω από το κεφάλι. Κεφάλι που ο καθηγητής 

δεν μπόρεσε να μην το σκεφτεί κομμένο όπως αγάλματος, αιώνια μες στην 

αφθαρσία κι αιώνια αναπαυμένο. 

Και δίπλα το κεφάλι του Καταναλωμένου. Τα λεπτά χείλη, κάτασπρα και 

πικραμένα. “Ενδιαφέρον Υποκείμενο”, σκεφτόταν, “θα μπορούσε να πιάσει 

αρκετά καλή τιμή”. Για χάρη του Γιώργου είχε θελήσει εκείνη την κάπως σαν θυσία — 

οικονομική θυσία οπωσδήποτε. Μπορούσε να περιμένει λίγες μέρες ακόμα ώσπου να έβρισκε νέο 

αγοραστή, τίποτα δεν έδειχνε ότι η ασφάλεια της επιχείρησής του ήταν δυνατόν να διατα-

ραχτεί από τα ασυνήθιστα συμβάντα των τελευταίων ημερών. Μα είχε επιθυμήσει να βαφτίσει 

τον Γιώργο στα λογικά μυστήρια της δουλειάς του και να τον απογαλακτίσει αμετάκλητα από 

κάθε εικόνα, κάθε λέξη, κάθε πράξη τής ως τώρα ζωής του. 
Και, να. Η λατρεμένη commedia της ανθρώπινης χειρονομίας. Μέγας 

γνώστης της μουσικής, σκηνοθέτησε τους δύο νέους σαν ήρωες όπερας. 

Μολοντούτο, το κομμάτι που διάλεξε να ακούγεται από τα μεγάφωνα στο 

χειρουργείο ήταν μια σύνθεση για πιάνο, οι Variationen, έργο 27, μοναδικό 

έργο του Άντον φον Βέμπερν για τούτο το όργανο. Ιδιαίτερα κατά το συγ-

κλονιστικό τρίτο μέρος, η μουσική λάβαινε εικόνα και νόημα από την ανω-

φέλευτη μα εντούτοις μοναδική νεύση των κορμιών, τη φυσική ποιότητα 

που γίνεται αγαλματοποιός, έτσι καθώς οι παλάμες κοίλες του κοιμώμενου 

και συσπασμένες του Καταναλωμένου, έτσι καθώς ο ένας ήταν έτοιμος να 

πάρει ό,τι θα του δινόταν ενώ ο άλλος είχε δώσει ήδη τα πάντα δειλά και 
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χαμογελώντας. Ήταν μια πέραν του ωμού ανθρώπινου σώματος μεταφυ-

σική της επιτελεσμένης πράξης, αυτοσχεδιασμένη στο μέτρο που οι δύο η-

θοποιοί έπαιξαν τον εαυτό τους, μα και συγχρόνως χειρουργημένη ως τις 

έσχατες λεπτομέρειές της από τον σκηνοθέτη. 

Ο γιατρός είχε ορίσει πώς να τοποθετήσουν τα δυο κορμιά. Δεμένο 

πάντα στον χειρουργικό πάγκο το άψυχο σώμα, ομόλογά του παράλληλο 

μα ως έτυχε ριγμένο στο δάπεδο το ζωντανό. Αλυσωμένος εκείνος που δεν 

μπορεί πια να το σκάσει, ελεύθερος ο άλλος, όλος μια φτερούγα όμως 

έτοιμος μονάχα για την υπακοή και για την πίστη. Αυτό το “ω ς  έ τ υ χ ε”, 

σκεφτόταν ο καθηγητής, το αριστερό χέρι συνεστραμμένο κάτω από τον 

λαιμό, το δεξί παραδομένο πλάγια, το πρόσωπο στραμμένο βίαια προς τα 

πάνω κι εκστατικά εμπιστεμένο στη θέαση ενός απόκρυφου ουρανού, οι 

μυώδεις κι απαλά καμπυλωμένοι μηροί πλαγιασμένοι ο ένας πάνω στον 

άλλον σαν εραστές, η σκιερή πινελιά των μελάγκρυφων μυχών, α ναι, αυτό 

το “ω ς  έ τ υ χ ε” είναι το μυστικό όνομα του ορθού Λόγου. 

Η πιο αυστηρή, άτεγκτη και επικίνδυνα ισορροπούσα αρμονία ήταν ανέ-

καθεν ο στόχος του. Θυμόταν τα νεανικά διαβάσματά του και, κατόπιν, από 

τότε που είχε γνωρίσει την Αριστίντ, το μέγα κράτος της μουσικής που τον 

είχε δεχτεί υπήκοο και πολίτη του. 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Σκυλί με δεμένα στην ουρά του κονσερβοκούτια, σέρνω πί-

σω μου εδώ και χρόνια τα δύσκολα κατακτημένα νεανικά μου τρόπαια, 

τη φιλαίσθητη γνώση, τη φιλοσοφία και τη μουσική. Παραδομένος στην 

εργασία μου και στην υπνωτική αφαιρετικότητα του χρόνου, πλουτίζο-

ντας ολοένα περισσότερο, κατάντησα να μην επιθυμώ πια παρά την το-

ρευση και τη λεπτουργία όλο πιο διαμεσολαβημένων συμβόλων της 

πραγματικότητας — της αλήθειας των πραγμάτων που είχα μάθει με το-

σον κόπο, τόσο μάταια και τόσο ανεπιτέλεστα πώς να την αγγίξω, να τη 

δω, να την ακούσω, να τη γευτώ και να την οσφρανθώ. 

 

Αλλά, βεβαίως, ο άνθρωπος είναι κάτι λιγότερο από φύση κι όχι κάτι περισσότερο. Γι’ αυτό Ο 

καθένας, παρ’ όλο που πρέπει να κολυμπήσει ως το τέλος του στο λίμπο το 

γεμάτο αίμα, χολές, σάλιο, σπέρμα, είναι δυνατόν επίσης να επιθυμήσει και 

να πράξει αυτό που η φύση δεν γνωρίζει: το δράμα. Ο μύθος, που φτιάχνε-

ται με κομμάτια τσακισμένων πραγμάτων, που είναι όλος ψέμα δίχως ύλη 

κι ουσία, μπορεί να σκοτώσει ή να σώσει μυθογράφο, ηθοποιούς και θε-

ατές. Κι ο καθηγητής έβλεπε καλά την αλήθεια. 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Εδώ, στις αρχές του τελευταίου τετάρτου της ζωής μου, 

καθώς τα πάντα μέσα μου και γύρω μου γίνονταν σιγά-σιγά ξερή στάχτη, 

είχε έρθει μόνος του να με βρει ο Ήρωας, αυτό το παλληκάρι με την αρχαϊ-

κότητα και τη μελλοντικότητα του πνεύματός του, ο ιδανικός πρωταγω-

νιστής και ο ιδανικός πρόμαχός μου στο ιδιωτικό μου δράμα. 
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Και να που είχε ξυπνήσει ο τόσο αισθητικά κοιμώμενος και μοιρολογούσε 

τον άψυχο. Πόση ομορφιά, πόσο εναρμόνιο νόημα! Ο νέος θρηνούσε κινώ-

ντας πέρα-δώθε το κορμί σαν γριά Μανιάτισσα μυρολογίστρα. Γυμνός, ευσύ-

νοπτος, καθουσιώσεις ωμότητας της φύσης που προσέδιδαν στον θρήνο του κάτι σαν αδια-

ντροπιά και κτηνωδία. “Η μεγάλη θλίψη”, διέκρινε ο καθηγητής, “προσδίδει 

στη νιότη και στην ομορφιά κάτι το κτηνώδικα αδιάντροπο, το grausam και 

επίσης κάτι το καλαίσθητα σεξουαλικό”. 

«Φτάνει!» είπε στον εαυτό του ο παρατηρητής του κλαψιάρη, και μετέ-

δωσε τις οδηγίες στους υφιστάμενους. Σε δύο λεφτά ο Β.4 κι ο Β.5 έφεραν 

κρατώντας παραμάσχαλα τον Γιώργο, τον έστησαν μπρος στον όρθιο 

καθηγητή κι εξαφανίστηκαν. Γυμνός για δεύτερη φορά από χτές μέσα σε 

κείνο το γραφείο, τρέμοντας ο νέος, έπαιρνε βαθιές ανάσες για να στα-

ματήσουν τα δάκρυά του, να μην κλαίει ενώπιον του βασανιστή του. Ο κα-

θηγητής, διακρίνοντας βεβαίως τον αγώνα του παλληκαριού, χάρηκε για 

τον φόβο του που τον θεώρησε σωστά ως απαρχή σεβασμού, καθώς και για 

τη γενναιότητά του, την οποία είδε με πολλή οξυδέρκεια ως αυτοδικαιο-

λογητική βάση για την επικείμενη ολόψυχη παράδοση κι υποταγή του. 

Άπλωσε το χέρι και, στοχαστικά καθώς εάν θα υπέγραφε ένα σημαίνον 

συμβόλαιο, το έκλεισε στο αριστερό στήθος του νέου άνδρα. Πάνω στην 

καρδιά, που καμπάνιζε δυνατά. Ένιωσε τη θερμή σκληράδα της σάρκας, τη 

μικρούλα αρσενική θηλή. Δεν χάιδεψε. Μ’ αυτήν τη χειρονομία, δόθηκε ολό-

κληρος και πήρε τα πάντα. 

«Γιώργο», τον έλεγε πρώτη φορά με τ’ όνομά του, «σ’ αγαπώ, αγόρι μου». 

Το παλληκάρι δεν είπε τίποτα, δεν σκέφτηκε τίποτα. Ο καθηγητής τον 

έπιασε με λεπτότητα από το ισχυρό μπράτσο που θα μπορούσε να τον συ-

ντρίψει με μια μόνο κίνηση, άβουλο όμως και παθητικό, μια αντίθεση που συγκί-

νησε τον επιστήμονα και μουσοπόλο. Τον οδήγησε στο δίπλα δωμάτιο, τον ξάπλω-

σε προσεχτικά στο κρεβάτι και τον πήρε. Είχε τουλάχιστον μια δεκαετία να 

ερεθιστεί έτσι και τόσο. Συγκεντρωμένος στις καινούργιες αισθήσεις σαν να 

εγχείριζε μια ασυνήθιστη περίπτωση, μα και συγχρόνως παραδομένος στη 

μεγάλη χαρά του, αισθανόταν από τις άκρες των τριχών ως τα μυχιαίτατα 

του νου του το δυνατό, ανδρικό κορμί. 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δεν ήταν όπως με τις γυναίκες, που θηλυκώνει ο άνδρας 

πάνω τους. Ήταν σαν να πάλευα με νύχια και με δόντια έως θανάτου με 

τον ίδιο τον νεαρό κι αγνό εαυτό μου, μέσα σε ένα πρωτογενές σκοτάδι 

σπηλαίου. Μουσική. Σαν ένας άλλος. Εγώ, λησμονημένος και πάλιν ευ-

ρημένος. 

 

Ο νέος, με το βάρος ενός ανδρικού σώματος πάνω του για δεύτερη φορά 

σε λίγες μέρες, τότε μες στον πιο μεγάλο πόνο, τώρα στον βυθό μιας φρίκης 

οντολογικής, σκεφτόταν σπασμένα και κομματιαστά μόνο τούτο, πως δεν 



112 
 

είναι άξιος να του δοθεί η ευτυχία και πως όλη του η ζωή ήταν μια προ-

ετοιμασία όχι για τον έρωτα της Ελένης ή έστω του Λεωνίδα, μα για την 

αγάπη εκείνου που είχε κόψει μπρος στα μάτια του κομμάτια τον Αλίν. 

Αυτός ο άνθρωπος ήταν μέσα του και αυτά τα χέρια τον χάιδευαν τρυφερά. 

Του ήρθε εμετός, μα κατάπιε γενναία τον σπασμό και τις γουλιές της 

χολής. Ήταν όλος κρυμμένος κάτω από ακαθόριστες μπάλες μαυρίλας, κάτι 

άνοο, άμορφο και μικροστό. Να ένιωθε τουλάχιστον σωματικό πόνο! μα δεν 

ένιωθε καθόλου. Ζωή για τον άλλο — “Άκι!” Άφηνε το προφίλ του έρμαιο στον 

καθηγητή σχεδόν με εμπιστοσύνη. 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Κοίταζα από απόσταση λίγων εκατοστών το στραμμένο προς 

τα μέσα και την ίδια στιγμή γυρισμένο τα μέσα-έξω νεαρό πρόσωπο, με 

τα μάτια ορθάνοιχτα όλο πραότητα και το φαρδύ, βυσσινόπορφυρο στο-

μα σε σύσπαση. 

 

Ο γιατρός επιθύμησε για μια στιγμή να δει εκείνα τα κατάμαυρα μάτια να 

αναστρέφονται από πόνο, καθώς τα είχε περιγράψει ο Β.6, μα κατάπιε 

γενναία τον σπασμό και τη χολή της Grausamkeit. Έκανε έρωτα στον νέο 

γλυκά και τρυφερά. Έτσι ακριβώς, γλυκιά και τρυφερή ήταν εκείνη η σεξουαλική πράξη, 

ο βιασμός, ιδωμένος από την πλευρά του καθηγητή μα και της πιο αυστηρής αντικειμενι-

κότητας. Ήταν τόσο ευτυχισμένος, ώστε ένιωσε κατά την ύστατη στιγμή στην 

ψυχή του την οδύνη που ήξερε ότι ένιωθε ο Γιώργος. Αυτός, ο μέγας 

ανθρωπογνώστης και ανθρωποτόμος, είδε την καρδιά του να σκίζεται στα 

δύο για λογαριασμό του αγαπημένου που του παραδινόταν όπως κομμένο 

δέντρο και όπως σκισμένο ξύλο. Τότε γνώρισε την τελειότητα και το σπέρμα 

του εναποτέθηκε σαν ιός μέσα στο αγόρι. 

 

Κα ΑΡΙΣΤΙΝΤ: Ένας άνθρωπος, καλός, ό,τι κι αν σημαίνει η λέξη καλοσύ-

νη, κουρασμένος, ακουμπάει στο αυτοκίνητό του. Θα ανοίξει την πόρτα, 

θα καθίσει μπρος στο τιμόνι. Το αυτοκίνητο θα τον πάρει μακριά. 

 

Μετά ο Γιώργος ήθελε να πάει στο μπάνιο και τουλάχιστον να ξεπλυθεί με 

καυτερό νερό. Ο καθηγητής δεν τον άφησε. Τον κράτησε στα χλιαρά του 

μπράτσα. “Τον αηδιάζω, μα θα συνηθίσει”, σκεφτόταν. “Θα έρθει καιρός 

που δεν θα μπορεί πια να ζήσει χωρίς εμένα. Έτσι είναι φτιαγμένος”. Μί-

λιγκραμ φυσικής μορφίνης παρήγαγε φρόνιμα ο εγκέφαλος του Γιώργου, 

παλληκαριού υγιέστατου και θλιμμένου. Αποκοιμήθηκε άθελά του στην πλα-

δαρή αγκαλιά του φονιά. Κι ο καθηγητής, σφίγγοντας το άψυχο σώμα, α-

ποκτηνώθηκε από την πολλή ευτυχία. 
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24. Κρυμμένα πράγματα 
 
Η μέρα ήταν όμορφη, γεμάτη κρυμμένα πράγματα. Η πόλη έχει πολλές όψεις κι 

όλες δείχνουν τη συγγένεια της ανθρώπινης σάρκας με τον ορυκτό κόσμο, με την πέτρα, με το 

μέταλλο και το χώμα. Ο Αντρέας προσφέρθηκε να τον πάει με τη μηχανή και να 

περιμένει απέξω, μα ο Λεωνίδας αρνήθηκε, πήρε το αυτοκίνητό του, ξεκί-

νησε πρωινός, θριαμβευτικός, και πήγε ως το προάστειο όπου βρισκόταν η 

κλινική. Στην πύλη, είπε για το ραντεβού με τον καθηγητή. Το ξανάπε πα-

ρακάτω, το ξανάπε και το ξανάπε στις αλλεπάλληλες σκοπιές των σεκιου-

ριτάδων, το επανέλαβε για μια ακόμη φορά στην άψογα ωραία κοπέλλα 

που καθόταν στο γραφείο, στον τρίτο όροφο. Στο άνοιγμα της πόρτας τον 

υποδέχτηκε με ευγένεια κι απλότητα ο ασπρομάλλης, αριστοκρατικός 

άνδρας. Ο καθηγητής είχε αποδεχτεί με κατάπληξη και μεθυστική χαρά την 

αίτηση του Λεωνίδα για το ραντεβού. 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Αισθανόμουν μεγάλη αδημονία να συναντήσω τον άνθρωπο 

που αποπειράθηκε να διαφθείρει τον Γιώργο. Άλλωστε η συμπαγής ζή-

λια μου για τον δικολάβο δεν με εμπόδιζε να διακρίνω ότι θα ήταν στρα-

τηγικό λάθος να απορρίψω αυτό το ραντεβού. Κι αλίμονο, βέβαια, αν 

δεν μπορούσα να τον κάνω ρετάλι. 

 

Ο γιατρός σοκαρίστηκε όταν είδε πόσο όμορφος ήταν ο νεαρός επίκουρος. 

Τα ζαφειρένια μάτια του θα έπιαναν πολλά λεφτά στην αγορά. “Ταιριάζουν 

οι δυο τους” αποτίμησε άθελά του με αβυσσαλέο φθόνο, όμως αμέσως δι-

όρθωσε τον εαυτό του πετώντας του όπως μπριζόλα σε σκυλί την παμπάλαια αυτό-

παραμυθία των γέρων και των σοφών: “Όχι, όχι, η νιότη κι η ομορφιά δεν ται-

ριάζουν με τη νιότη και την ομορφία, αλλά με τη γνώση τους. Η γέρικη 

γνώση είναι καταδικασμένη, η δύστυχη, να κυριαρχεί πάνω στη νιότη και 

στην ομορφιά, να τις σκοτώνει για να γεννηθεί η ωριμότητα”. 

Καθώς διασκέδαζε με την ειρωνεία εκείνου του “καταδικασμένη”, η ευ-

θυμία του ουσιώθηκε σε ένα ευχάριστο χαμόγελο, που έκανε τον Λεωνίδα 

να θυμώσει και να σκεφτεί: “Πώς μπορεί να χαμογελά έτσι καλοκάγαθα; σε 

μένα;” Κάτω από την επίδραση του θυμού του, ξεχνώντας όλες τις προε-

τοιμασμένες παραλλαγές της δημηγορίας του, μίλησε με παγωμένη έμφαση 

που ο γιατρός εξέλαβε σωστά ως έλλειψη αυτοέλεγχου, με αποτέλεσμα να 

χαμογελάσει πλατύτερα. 

«Κύριε, λυπάμαι που σας αποσπώ από τις γνωστές σε όλους δραστηρι-

ότητές σας. Έχετε εδώ κάποια δικά μου πράγματα». Συνειδητοποίησε ότι 

φώναζε και χαμήλωσε λίγο τον τόνο του. «…Άθελά σας, βεβαίως, είμαι σί-

γουρος γι’ αυτό. Υπάρχουν εκείνα που θεωρείτε ανακυκλώσιμα σκουπίδια. 

Θα πρέπει να αρκεστείτε σ’ αυτά, όσο σας αφήνουν ο νόμος και οι άνθρω-

ποι. Όπως θα έχετε ήδη σίγουρα αντιληφθεί, τούτα τα δικά μου πράγματα 

δεν ανήκουν σ’ αυτή την κατηγορία. Υπάρχουν άνθρωποι που τα αγαπούν 
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πολύ και που θα χαλάσουν τον κόσμο αν πάθουν κάτι. Εννοώ, θα χαλάσουν 

τον κόσμο σας». 

Ο γιατρός προχώρησε στο μπαρ. Παρέμενε χαμογελαστός κι εύχαρις. 

«Η νιότη είναι ορμητική κι αυθάδης. Αυτό θα ήταν μια ανούσια 

κοινοτοπία, αν η αλήθεια δεν γραφόταν από νωρίς πάνω στην ανθρώπινη 

ψυχή με πύρινη πένα και με ψιλά, δυσκολοδιάβαστα γράμματα. Ψάξτε λίγο 

μέσα σας! Θα βρείτε εύκολα την επιγραφή και τότε θα δεχτείτε να πάρετε 

μαζί μου ένα ποτό. Έχετε μπροστά σας έναν ηλικιωμένο και πολύπαθο 

άνθρωπο. Μην τον απειλείτε με τόσο… χμ… τόσο νόστιμα ανόητη νεανική 

ζέση, διότι είναι σίγουρο ότι τότε θα σας αντιμετωπίσει σαν αισθητικό γε-

γονός κι όχι σαν σοβαρό συνομιλητή — πόσω μάλλον σαν υπολογίσιμο 

αντίπαλο. Κονιάκ; ουίσκι; Ας πιούμε κάτι ισχυρό, σαν το πάθος σας και σαν 

τη λογική μου». 

Ο Λεωνίδας κρυσταλλώθηκε όπως ζωντανό κοτοπουλάκι στην κατάψυ-

ξη. Νόμιζε πως θα είχε να κάνει με έναν συνηθισμένο οφικιούχο εγκληματία, και βρέθηκε 

μπροστά σε κάποιον από εκείνους που ανέκαθεν η Ευρώπη ονόμαζε μαΐστορα, μάγιστρο, μαέ-

στρο, μετρ, μάστορα: διδάσκαλο. Ένιωσε πολύ νέος κι ανόητος. 

«Ουίσκι», ψιθύρισε. «Σκέτο». 

Ο καθηγητής έβαλε δύο ουίσκι, το δικό του με πάγο. 

«Και τώρα πέστε μου», είπε με προσβλητική ενθαρρυντικότητα, όταν 

γεύτηκαν το ποτό κι αφού απόλαυσε αρκετά τη σύγχιση στο εξαίρετο πρό-

σωπο του αντεραστή του. Είπατε ότι κατέχω κάτι δικό σας». 

Ο Λεωνίδας προσπάθησε να ανασυνταχτεί. Έσφιξε τα λουριά του έρωτά 

του. Είπε προσεχτικά: «Μια και παρασύρθηκα από τα συναισθήματά μου, 

θα παίξω με ανοιχτά χαρτιά. Κάπου σ’ αυτό το κτήριο υπάρχουν ένα 

παλληκάρι, ο Γιώργος Κ., κι ένα παιδί, ο Άκης Π. Δεν θα εξετάσω πώς βρέ-

θηκαν και γιατί παραμένουν εδώ. Σας διαβεβαιώ όμως ότι εγώ, επιφανή 

πρόσωπα της δημόσιας ζωής και η αστυνομία, γνωρίζουμε ασφαλέστατα ότι ο 

Γιώργος Κ. και ο Άκης Π. κρατούνται παράνομα εδώ, στην κλινική σας. 

»Αυτό που θα επακολουθήσει είναι απλό: Θα τους φέρετε, τώρα, και θα 

τους πάρω να φύγουμε. Η αστυνομία θα συνεχίσει να ασχολείται με τις 

δραστηριότητές σας όπως πριν. Εμείς θα προσπαθήσουμε να σας ξεχάσου-

με». Σκόνταψε, δεν μπόρεσε πια να κρατηθεί: «Νιώθω τέτοια φρίκη για 

σας ώστε δεν μπορώ να σας μιλήσω άλλο. Φέρτε μου τα παιδιά να φύγω!» 

Ο καθηγητής ήπιε μια γουλιά από το ποτό του. Ο Λεωνίδας κοίταζε 

μαγνητισμένος το γέρικο, γκρίζο πρόσωπο. Δεν έβρισκε τίποτ’ άλλο να πει. 

«Σκεφτήκατε ποτέ να γίνετε δωρητής σώματος; Έχετε υπέροχα μάτια», 

είπε τέλος φιλοφρονητικά ο γιατρός. Αναστέναξε. «Κανείς δεν ξέρει τι θα 

του τύχει την επόμενη στιγμή. Ούτε κι εσείς, νεαρέ μου, κι ας είστε τόσο 

αλαζών. Ο άνθρωπος έχει μια μόνο μοίρα, κι αυτή είναι το να συμβιβάζεται 

με τον πόνο».Φαινόταν ξάφνου θλιμμένος, σχεδόν συμπαθητικός. «Εγώ, ως 

επιστήμων και άνθρωπος, δεν μπορώ να συμβιβαστώ με τον ανθρώπινο 

πόνο κι αυτή ακριβώς είναι η τραγωδία μου. Είστε πολύ νέος και —ναι, ναι, 
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μην το αρνηθείτε— υπήρξατε πολύ ευτυχής μέχρι τώρα: σίγουρα οι αγωνίες 

σας, οι οδύνες σας, δεν είναι παρά μελαγχολίες ενός ξιππασμένου ομορφό-

παιδου που έχει συνηθίσει να γίνεται πάντα το δικό του. Να τρέχουν όλοι 

ξοπίσω του και να χτυπάει κάτω χαριτωμένα το ποδαράκι του όταν του 

αρνούνται κάτι. Σας προξενώ φρίκη, είπατε; Χμμ… Χμμ… Αντίθετα, εγώ δεν 

επιτρέπω στον εαυτό μου αρνητικά συναισθήματα για κανέναν· μα ούτε και 

θετικά για όλους». Γέλασε απότομα, τρομάζοντας τον Λεωνίδα. 

»Τι νομίζεις πως είσαι κι ήρθες στο γραφείο μου με τόσο θράσος; Ένα 

βρομόπαιδο είσαι, χαλασμένο ως το μεδούλι από τον μηδενισμό της ζωής 

σου, τη σεξουαλική διαστροφή και την έπαρση! Δεν φτάνεις ούτε στα νύχια 

των ποδιών τον Γιώργο, δεν έχεις να του δώσεις τίποτα, ούτε μπορείς να του 

πάρεις. Ο Γιώργος βρήκε σε μένα τον δάσκαλο που χρειάζονται η εξαιρετι-

κή του προσωπικότητα και τα ταλέντα του. Είσαι ψεύτικος και τιποτένιος, 

ενώ εκείνος είναι μουσική». Σταμάτησε απότομα και χαμογέλασε με ηρεμία 

στον αποτροπιασμένο νέο, σαν άλλος άνθρωπος. 

»Άκουσέ με καλά. Ο Γιώργος, όπου κι αν βρίσκεται αυτήν τη στιγμή, 

βρίσκεται με τη θέλησή του. Εσένα δεν σου πέφτει λόγος για το τι κάνει. 

Μη με ξανααπειλήσεις με την αστυνομία και με τους επώνυμους ομοίους 

σου. Αν η αστυνομία έχει κάτι ενάντια σε μένα και στη δουλειά μου, είναι 

δικός μου και δικός της λογαριασμός. Και τώρα, δίνε του! Ήθελα να σε δω 

και να σε ακούσω, να καταλάβω γιατί ο Γιώργος παρασύρθηκε από σένα. 

Τώρα ξέρω αυτό που σε διαβεβαιώ ότι κατάλαβε κι αυτός εγκαίρως, το με-

γιστο μάθημα: πόσο μπορεί να τυφλώσει ακόμα και τον πιο τέλειο άνθρωπο 

το τίποτα της αδειανής μορφής». Είχε σηκωθεί, η αυτόματη πόρτα άνοιξε. 

»Ευχαριστώ για την επίσκεψή σας», είπε ευγενικά και φιλοφρονητικά. 

«Ένα απλό τηλεφώνημά σας στη γραμματεία αρκεί, αν αποφασίσετε να 

γίνετε δωρητής σώματος. Θα αναλάβουμε εμείς όλες τις διατυπώσεις». 

Ο Λεωνίδας πήγε προς την πόρτα σαν ζόμπι. Βγήκε με ψηλά το κεφάλι 

και την ψυχή σκυμμένη. 

 

 

25. Αλλού κρυμμένα πράγματα 
 
Ο καθηγητής, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, αισθανόταν τη ζωή 

του γεμάτη από κρυμμένα, πολύτιμα πράγματα. Παρατήρησε λίγο στην 

οθόνη τον Γιώργο. 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Κάθε που κοιτούσα το αγόρι, τα σωθικά μου πλούτιζαν από 

ένα είδος ευτυχούς αρετής. 

 

Κάλεσε τους Ι.2, Β.1 και Β.6. «Και τον Β.7!» προσέθεσε. «Σχεδόν μπροστά 

σας είναι. Πλένει εδώ και μισή ώρα με επιμέλεια κι επιμονή την πεντακά-

θαρη πόρτα της Μ.Π.2». 
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Ο Ι.2 και η Β.1 κάθισαν στις πολυθρόνες δεξιά κι αριστερά μπροστά στο 

γραφείο. Ο Β.6 παρέμεινε όρθιος παράμερα. Αιφνιδιάστηκε από τον κα-

θηγητή: 

«Κύριε Β.6, πάρτε μια πολυθρόνα. Το να παραμένετε όρθιος, δεν θα μας 

βοηθήσει να αποφασίσουμε σωστά. Εσύ, Β.7, έλα και στάσου δίπλα μου. 

Έχω να σας ανακοινώσω σοβαρές εξελίξεις», συνέχισε. «Πριν από λίγο βρι-

σκόταν εδώ ένας δικηγόρος, πανεπιστημιακός, πρώην μέντορας του αγαπητού 

μας Β.7». Ο Γιώργος σκίρτησε καθώς άκουσε πως ο Λεωνίδας είχε έρθει σ’ 

εκείνο το γραφείο. «Το άτομο αυτό, για το οποίο οι Εξωτερικοί Συνεργάτες 

μας έχουν κάνει ήδη εκτενείς έρευνες, απαίτησε να του παραδοθούν οι φι-

λοξενούμενοί μας, εννοώ το Υ.2 και ο Β.7. Τον αντιμετώπισα αποτελεσμα-

τικά». Σταμάτησε, για να παρατηρήσει τους διάφορους τόνους ανησυχίας 

στα πρόσωπα των υφισταμένων του. 

»Οι εξελίξεις αυτές συνέπεσαν με τους ήδη γνωστούς σας προβληματι-

σμούς μου για το μέλλον της επιχείρησης και με παρώθησαν να λάβω τα-

χύτερα αποφάσεις. Επιθυμώ να σας τις ανακοινώσω. 

»Φίλη μου, κύριοι», συνέχισε με απλότητα, «αποφάσισα να αποσυρθώ 

από την διεύθυνση της επιχείρησης, την οποία θα αναλάβετε δοκιμαστικά 

εσείς οι τρεις από κοινού. Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται από τους κυρίους 

Ι.2 και Ι.3 — ναι, από αυτήν τη στιγμή ο κ. Β.6 προάγεται κι εντάσσεται στο 

ιατρικό προσωπικό ως Ι.3. Η κυρία Β.1, παλαιά γνώστρια της θέλησής μου 

και των διαχειριστικών μου μεθόδων, θα συμβουλεύει τους δύο διευθύνο-

ντες και η γνώμη της θα υπολογίζεται σοβαρά. Σε περίπτωση διάστασης 

απόψεων μεταξύ των κ.κ. Ι.2 και Ι.3, αγαπητή και πιστή μου φίλη», χρύ-

σωσε το χάπι για την καταφανώς δυσαρεστημένη, δυναμική κυρία, «η ψή-

φος σας θα είναι αποφασιστική. 

»Γνωρίζετε ότι τον επόμενο μήνα θα μας έρθει μια παρτίδα Υποκειμένων 

από τη Ρωσία. Έχω δουλέψει σκληρά για τούτη την αγορά. Εσείς σ’ αυτό 

το στάδιο θα αναλάβετε την απόλυτη ευθύνη για τα πάντα. Μετά, θα 

επιλέξω οριστικά τον καινούργιο Γενικό Διευθυντή της επιχείρησης». 

Ξερόβηξε. «Κυρία, κύριοι, θα πρέπει να συνεργαστήτε απολύτως αρμονικά, 

μα και ο καθένας να επιδείξει τις ικανότητές του χωρίς να βλαφθεί η συ-

νεργασία σας και η επιχείρηση. Αλλιώς θα αναγκαστώ να αναζητήσω τον 

διάδοχό μου εκτός της ομάδας σας. Στο μεταξύ θα είστε μόνοι σας — φεύγω 

για αόριστης διάρκειας ταξίδι μαζί με τον γραμματέα μου, τον κ. Β.7. 

Τέλος, σας καθιστώ υπεύθυνους με τίμημα τη ζωή σας για την υγεία του 

Υ.2, μέχρι νεότερης απόφασής μου». 

Παρατηρούσε με προσοχή στα πρόσωπα των τριών το στιγμιαίο ή 

διαρκέστερο στους φωτισμούς της κατάπληξης, του φόβου, τη λεπτή φυσι-

ογνωμολογία της φιλοδοξίας και της απληστίας. Μίλησε ο νεοχειροτονημέ-

νος Ι.3: 

«Σας ευχαριστώ θερμά για την εμπιστοσύνη σας. Θα προσπαθήσω να 

φανώ αντάξιός της. Όμως, θα ήθελα να ρωτήσω τι θα γίνει εάν οι πρώην 
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προστάτες του συναδέλφου Β.7 και του Υ.2 συνεχίσουν τις προσπάθειές 

τους προς… προς την κατεύθυνση της δρομολόγησης εξελίξεων αρνητικών 

για την ασφαλή λειτουργία της επιχείρησης». 

Ο καθηγητής διέκρινε με ικανοποίηση την προσπάθεια του Ι.3 να μιμηθεί 

το δικό του αποστασιοποιημένο ύφος. «Είμαι σίγουρος ότι ούτε θέλουν ούτε 

μπορούν να κάνουν τίποτε. Η αστυνομία ερευνά χρόνια τις δραστηριότητές 

μου, και έχει σοβαρότατους λόγους να μην κάνει τίποτα. Αυτούς τους λό-

γους, τους έχω χτίσει με σχέσεις, πολύ χρήμα και υπομονή. Κι αυτοί οι 

λόγοι ισχύουν σήμερα με ένταση όσο ποτέ. Αλλά: Στην ατυχή περίπτωση 

κάποιας δυσάρεστης εξέλιξης θα αναλάβετε τις ευθύνες σας, όπως τις 

αναλάμβανα εγώ τόσα χρόνια για λογαριασμό σας». 

Ο Ι.3 αποτόλμησε να ρωτήσει: «Δηλαδή;» 

«Δηλαδή, εάν καταστραφεί εξαιτίας σας ό,τι έχω χτίσει με τόσον κόπο 

κι οικονομικές θυσίες, εσείς θα έχετε την τύχη που θα ορίσει η μεγαλοθυμία 

του Θεού, ενώ εγώ θα συνεχίσω τη ζωή μου αλλού, απλούστερη κι ωραιό-

τερη. Η κλινική θα συνεχίσει να λειτουργεί και μετά από το πιο ανεπιθύ-

μητα μεγάλο κραχ, και θα εξακολουθήσει να ανήκει στην οικογένειά μου. 

Δεν έχω να χάσω λοιπόν τίποτε από μια εδεχόμενη αποτυχία σας, ενώ εσείς 

θα χάσετε τα πάντα, μάλλον και τη ζωή σας. Μη γένοιτο, εν τούτοις!» 

Η παγωμάρα που επηκολούθησε, έσπασε από την αποφασιστική φωνή 

του Ι.2. 

 

Ι.3: Παρά την έλλειψη παιδείας και πνεύματος που του καταλογίζει σωστά ο 

καθηγητής, ο Ι.2 είναι εγκαιροφλεγής σαν βενζίνη και τρομερά ικανός. 

 

«Κύριε Ι.1», είπε, «η ευγνωμοσύνη μου για την προσφορά σας είναι 

ανάλογη με τη θλίψη που μου προκαλεί το γεγονός ότι θα απωλέσουμε τη 

σοφή καθοδήγησή σας. Παρ’ όλα αυτά, πρέπει να εκφράσω την απορία 

μου για την εξίσωσή μου με τον νεοχειροτόνητο συνάδελφο Ι.3. Είμαι μαζί 

σας τόσα χρόνια, ενώ αυτός προσελήφθη μόλις πέρυσι. Επωμίστηκα επιτυ-

χώς τα βάρη της ανάπτυξης τούτης της επιχείρησης σε δύσκολους καιρούς, 

τη στιγμή που ο κ. συνάδελφος χρειάστηκε να δοκιμαστεί ως μέλος του 

Προσωπικού Βήτα και τα βρήκε όλα έτοιμα. Θεωρούμαι ένας από τους πιο 

σημαντικούς χειρουργούς στην Ελλάδα, μα ο πρώην Β.6 δεν έχει μέχρι τώ-

ρα επιχειρήσει Κατανάλωση δίχως την επίβλεψή σας ή τη δική μου. Ήμουν 

πάντα πιστός κι αποτελεσματικός, αλλά ο κ. Ι.3 μόλις χτες δικάστηκε για 

ανικανότητα. Δεν μπορώ παρά να δηλώσω ενώπιον όλων ότι θα δεχτώ συ-

νεργασία στη διεύθυνση μόνο από την κα Β.1». 

«Αλλιώς;» Ο καθηγητής δεν μίλησε καθόλου απειλητικά, αλλά ο Ι.2 

κόμπιασε. 

«Αλλιώς… αλλιώς φοβούμαι ότι η συνεργασία μου με τον κ. Ι.3 ίσως 

αποβεί κάτι περισσότερο από δύσκολη». 
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«Θα απαντήσω ειλικρινώς στις αιτιάσεις σας. Γνωρίζετε πόσο εκτιμώ την 

αδιαμφισβήτητη ικανότητά σας του επιστήμονος και του χειρουργού. Για μένα, 

όμως, έχει επίσης μεγάλη σημασία που ένας νέος επιστήμονας, όπως ο Ι.3, 

σφυρηλατήθηκε δια πυρός και σιδήρου μέσα στους κόλπους της επιχείρη-

σής μου. Εσείς, αντίθετα, ό,τι είσαστε είχε πάρει ήδη μορφή πριν δουλέψετε 

μαζί μου. Ο κ. Ι.3 δεν διαθέτει την εμπειρία σας και την επιδεξιότητά σας 

στο χειρουργείο, έχει όμως πολύ σημαντικό για τη δουλειά μας διοικητικό 

και οργανωτικό τάλαντο. Τέλος, το σημαντικότερο, μόνον εγώ αποφασίζω. 

Κάντε, λοιπόν, ό,τι σας είναι δυνατόν να με πείσετε πως η χειρουργική 

δεινότητά σας έχει ανάλογο στη διοικητική και επιχειρηματική δεξιοτεχνία. 

Η δήλωσή σας ότι θα δυσκολευτείτε να συνεργαστείτε με τον κ. Ι.3 δεν 

γίνεται δεκτή. Ευχαριστώ, μπορείτε να πηγαίνετε!» 

«Μια στιγμή». Είχε μιλήσει η κομψή κι επιβλητική κυρία. Ο καθηγητής 

έσμιξε τα φρύδια, επειδή η πρώην ερωμένη του ποτέ δεν εξέφραζε δημόσια 

γνώμη για τις προσταγές του. «Θέλω να πω κι εγώ κάτι, κ. Ι.1». Η κομψή 

κυρία δεν ήξερε να μιλάει πολύ κομψά, εκφραζόταν όμως πάντοτε με εξαι-

ρετική σαφήνεια. «Ένας από τους σπουδαιότερους κανόνες μας είναι η α-

παγόρευση κάθε σχέσης μας με τα Υποκείμενα. Το Υ.3 έγινε Β.7, μετά 

γραμματέας σας και τώρα συνοδός σας σε ταξίδια. Αλίμονο αν ο καθένας 

μας αποφασίσει να διαλέξει από ένα Υποκείμενο για να το σώσει από την 

Κατανάλωση ή την πώληση και να το βγάλει από δω σαν γραμματέα του ή 

σαν… σαν δεν ξέρω τι άλλο!». 

Ο καθηγητής την κοίταξε για λίγα δευτερόλεπτα ανέκφραστος. «Κυρία 

Β.1», είπε τέλος, «ίσως τελευταία εσείς κι ο κ. Ι.2, λόγω της αναμενόμενης 

αναβάθμισής σας, παρεξηγήσατε τον τύπο της δημοκρατικότητας τούτων 

των συναντήσεων. Είμαι και θα παραμείνω κριτής σας για όσο υφίσταται 

αυτή η επιχείρηση, μα εσείς δεν είσαστε δικοί μου κριτές, κι ούτε θα γίνετε 

ποτέ. Την επόμενη φορά που θα θελήσει κάποιος να μου ζητήσει τον λόγο 

για οτιδήποτε, θα θυμώσω πολύ. Και, ειδικά εσείς, ξέρετε τι σημαίνει αυτό. 

Μείνετε για λίγο». 

Όταν οι δύο έφυγαν, η φωνή του καθηγητή, δίχως καθόλου να υψωθεί, 

έκανε τον Γιώργο να ανατριχίασει. «Πώς τόλμησες να μου αντιπαρατεθείς 

μπροστά σ’ αυτούς, και μάλιστα μια τέτοια στιγμή;» 

«Θα ήθελα να μιλήσουμε μόνοι». 

«Θα μιλήσουμε μπροστά στον Γιώργο, για να εννοήσεις τι σημαίνει για 

μένα». 

«Δεν μπορώ να καταλάβω πώς αλλάξες ξαφνικά! Αν ήτανε γυναίκα, θα 

έλεγα εντάξει· μα πώς είναι δυνατόν ένα πουσταριό να… ένας…» 

«Κάνω πως δεν άκουσα. Γιατί αν άκουγα, αλίμονό σου! Κουμαντάρησε 

τη ζήλια σου και πες μου τι πραγματικά θέλεις». 

«Είμαι τόσα χρόνια δίπλα σου. Δεν περίμενα ότι θα μου πέταγες μόνο 

μια θέση συμβούλου». 
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«Δεν καταλαβαίνεις ότι πρόκειται για μια θέση κλειδί; Θα είσαι το μάτι 

και το αφτί μου. Όποιος από τους δυο τους κι αν υπερισχύσει, εσύ θα από-

λαμβάνεις ακόπιαστα κάθε επιτυχία του δίχως να χρεώνεσαι τις αποτυχίες. 

Επιπλέον, η οικονομική σου θέση θα είναι καλύτερη από τη δική τους, θα 

φροντίσω γι’ αυτό». 

«Δεν μου μίλησες ποτέ γι’ αυτά σου τα σχέδια. Με ξάφνιασες». 

«Μετά από τόσα χρόνια, θα έπρεπε να μου έχεις εμπιστοσύνη». 

Σηκώθηκε, την αγκάλιασε και την οδήγησε στο ασανσέρ. «Ήσουν πάντα 

ένα σημαντικό πρόσωπο για μένα, σίγουρα πιο σημαντικό από τη γυναίκα 

μου. Μη με κάνεις να αλλάξω γνώμη τώρα, σε αυτή την κρίσιμη καμπή της 

ζωής και των δυο μας. Και να ξέρεις: κανείς από τους δύο μας δεν θα έχει 

την ευκαιρία να μετανιώσει, ό,τι κι αν κάνουμε». 

Όταν η Β.1 έφυγε, ο καθηγητής αγκάλιασε τον Γιώργο. «Σε δύο-τρεις 

μέρες θα είμαστε μακριά απ’ όλ’ αυτά, αγόρι μου», είπε αργά, ευχαριστη-

μένος όχι μόνο από τις αποφάσεις του μα και από τη ζωτική απλότητα των 

λέξεων που μπορούσε να χρησιμοποιεί όταν εξέφραζε την αγάπη του στον 

νέο. «Έχω ένα διαμέρισμα στο Βερολίνο. Θα ζήσουμε εκεί. Θα σε διδάξω. 

Δούλεψα σκληρά ως τώρα. Η ζωή απολιθώνεται εύκολα, όμως μια γενναία 

απόφαση μπορεί να την ξαναζωντανέψει». 

Ο Γιώργος λαχταρούσε να ρωτήσει για τον Λεωνίδα. Του φαινόταν τρο-

μερό να έχει έρθει εκείνος εδώ, τόσο κοντά στη δυστυχία του. Δεν ρώτησε 

όμως τίποτα. Δούλεψε μαζί με τον καθηγητή έως αργά το βράδυ, τακτο-

ποιώντας το αρχείο του. 

 

 

26. Παρόν από οξύ 
 
Ο Λεωνίδας, λειωμένος και διαλυμένος μέσα σε ένα παρόν από οξύ, άκουγε 

τον Αντρέα να διηγείται στον αστυνόμο την ιστορία. Έχοντας ήδη ακούσει 

τα γεγονότα πολλές φορές από εκείνη την πρώτη νύχτα που ο Αντρέας τον 

είχε ξεσηκώσει, τώρα του φαινόταν πως η καινούργια αφήγηση του ντετέ-

κτιβ, μπάτσου σε μπάτσο, αφορούσε κάποιον ξένο κι όχι τον Γιώργο. Όλος του 

ο νους ήταν υπερπληρωμένος από έναν Γιώργο που δεν ανήκε ούτε σε τούτο 

ούτε σε κανένα παρόν. Κι όταν ο Αντρέας πήρε την πρωτοβουλία να διη-

γηθεί για λογαριασμό του και τη δική του συνάντηση με τον καθηγητή, πό-

νεσε πολύ. 

Κοίταζε αποξενωμένος το μικροαστικό καθιστικό όπου τους είχε δεχτεί 

παγερά ο αστυνόμος, φροντισμένο από εργατικά γυναικεία χέρια, γεμάτο 

αριστουργηματικά κεντήματα και φτηνιάρικα μπιμπελό. Κοίταζε την Ελένη, 

που δεν του ανταπέδιδε το βλέμμα καθώς ήταν απόλυτα προσηλωμένη στη 

διήγηση του Αντρέα και στην παρατήρηση του αστυνόμου. Του φαινόταν 

υπερβολικά λογική και ψύχραιμη για μια τέτοια ώρα, που μπορεί ο Γιώργος 
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να ήταν κιόλας νεκρός. Μετά ο Αντρέας τελείωσε κι ο αστυνόμος είπε αργά, με 

δημοσιοϋπαλληλική φωνή: 

«Ας μιλάμε σιγά. Για να μην ενοχλούμε την αδελφή μου. Δέχτηκα να 

έρθεις εδώ με τους φίλους σου κι όχι στο γραφείο, γιατί έσφαλες. Μίλησες 

σε πολίτες για ζητήματα εμπιστευτικά της αστυνομίας· δεν έπρεπε. Έμπλε-

ξες πολίτες, τον φοιτητή και τους παρευρισκόμενους· πολύ επιπόλαιο από 

μέρους σου. Θα σας μιλήσω καθαρά. Η αστυνομία δεν μπορεί να πάρει την 

ευθύνη για επέμβαση στην κλινική με τόσο λίγα στοιχεία». 

«Ο φάκελος που μου έδειξε ο υπαστυνόμος, ο Γιάννης…» 

Ο αστυνομικός ποτέ δεν μιλούσε με ευχαρίστηση. 

 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ: Είμαι Μανιάτης. Κατάγομαι από γένος πολεμιστών. Πάππο 

προς πάππο. Εδώ και πολλούς αιώνες. Τα μάτια του, δυσμεταχείριστα και για 

τον ίδιο και για τους άλλους, κοιτούσαν πάντα με την ουδετερότητα που προσδίδει στους 

τελειωμένους και πακεταρισμένους ανθρώπους η απουσία περιέργειας για οτιδήποτε δεν 

είναι ή δεν θα γίνει ποτέ δικό τους. 
 

Είπε: «Ό,τι είναι απόρρητο, δεν υπάρχει. Μην ξαναμιλήσεις γι’ αυτό». 

Ο Λεωνίδας είδε τον Αντρέα να τρέμει. Νόμισε ότι θα χτυπούσε τον αστυ-

νομικό. «Σου είπα πως θα μπουκάριζα οπωσδήποτε στην κλινική. Δεν έκα-

νες τίποτα για να με βοηθήσεις, ούτε για να με εμποδίσεις». 

«Σε ξέρω πολύ καλά. Εσύ δεν θες να με μάθεις. Ήμουν εκεί με τους 

άντρες μου. Σε παρακολουθούσα. Άνθρωποί μου ελέγχουν μέρα-νύχτα την 

περιοχή». 

«Τι;!» 

Ο Αντρέας απέμεινε με το στόμα ανοιχτό. Η ψυχή του, μ’ όλη την πείρα 

του της ζωής, ήταν απλή και μονόχωρη. Μίλησε για λογαριασμό του ο Λε-

ωνίδας: 

«Τον χρησιμοποιήσατε για να κάνετε τη δουλειά σας, χωρίς να υπολο-

γίσετε τι θα πάθαινε και χωρίς να μετρήσετε τη ζωή του Άκη;» 

Ο αστυνομικός δεν γύρισε προς το μέρος του Λεωνίδα, ούτε τον κοίταξε. 

 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ: Έχω συνηθίσει από μικρός να πιστεύω ότι ο σωστός άντρας 

πρέπει να είναι σαν τον λύκο. Μονοκόκκαλος. Και πως είναι άπρεπο να 

κοιτάς στα μάτια τον άλλο. Γι’ αυτό σπάνια στρέφω το κεφάλι μου προς 

τους συνομιλητές μου ή τους κοιτώ. Προς το μέρος εκείνων που σεβόταν, που 

φοβόταν ή που ήθελε να τους φοβίσει, στρεφόταν ολόκληρος δίχως να κινηθούν στο ελά-

χιστο οι σπόνδυλοι του λαιμού του. Πάντα κοιτώντας κάπου πάνω από το κεφάλι τους ή, στο 

έσχατο, πυροβολώντας με το βλέμμα του το μέτωπό τους. Ποτέ ατενίζοντάς τους στα μάτια. 
 

«Αν βρίσκεστε εδώ με την ιδιότητα του δικηγόρου, ελάτε αύριο το πρωί 

στο γραφείο μου. Αν εσείς και η κυρία είσαστε έμπιστοι φίλοι του Αντρέα 

και τον αγαπάτε, να σκεφτόσαστε καλά από δω και στο εξής τι λέτε». 
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«Με χρησιμοποίησες, Χρήστο;» Ο Αντρέας όλος ήταν στη φωνή του. 

Ο αξιωματικός μίλησε ήσυχα χωρίς να κοιτάζει κανέναν: «Ο Αντρέας 

είναι παλληκάρι. Τον εμπιστεύομαι. Ενδιαφερόμαστε πολύ για την κλινική 

του καθηγητή Β. Ο φόνος του Βορειοηπειρώτη ήταν για μένα μια ευκαιρία 

για να πλησιάσω περισσότερο. Η απαγωγή του μικρού με βόλεψε καταπλη-

κτικά, γιατί ήξερα πως ο Αντρέας θα επενέβαινε. Ήμασταν πανέτοιμοι. 

Όταν θα έμπαινε, θα μπαίναμε κι εμείς. Θα ήταν μια καλή δικαιολογία, θα 

λέγαμε ότι τον παρακολουθούσαμε κι ότι εισβάλαμε για να προστατέψουμε 

την κλινική. Αν δεν υπάρχουν στοιχεία εκεί για τον καθηγητή, το πολύ-

πολύ να τρόμαζαν τα σεκιουριτάκια και να είχαμε μια διαμαρτυρία από τον 

καθηγητή την επόμενη. Αν όμως η κλινική κρύβει αυτό που ξέρουμε, θα 

σπάγαμε το απόστημα. Ο Αντρέας είναι γεννημένος στρατιώτης· με καταλα-

βαίνει. Η μπούκα του πιστολιού στο κεφάλι του και στο κεφάλι μου. Ξέρει 

πως έτσι γίνονται αυτά σε μας». 

«Και ο Άκης;» είπε δίχως ένταση και δραματικότητα η Ελένη. 

Ο αξιωματικός στράφηκε ολόκορμος προς το μέρος της δίχως να την 

κοιτάξει στο πρόσωπο. «Η αστυνομία κάνει το καθήκον της. Στα πλαίσια των 

κειμένων νόμων και του Συντάγματος. Σας ικανοποιεί αυτή η απάντηση;» 

«Όσο ικανοποιεί κι εσάς. Τα όποια στοιχεία έχετε για την κλινική, δεν 

σας αρκούν για να επέμβετε τώρα;». 

«Φαίνεστε έξυπνη γυναίκα. Στοιχεία μπορεί να έχουμε για το βαποράκι 

της γειτονιάς, όπως και για τον πρόεδρο μιας μεγάλης τράπεζας. Η θέλησή 

μας για εφαρμογή των νόμων και στις δύο περιπτώσεις είναι αδιαμφισβή-

τητη. Όσο και η ετοιμότητά μας. Διαφέρει όμως ο βαθμός δυνατότητας για 

ανάληψη άμεσης δράσης. Δεν μπαίνεις έτσι απλά σε μια επιχείρηση τέτοιας 

τεράστιας οικονομικής και κοινωνικής εμβέλειας, όπως η κλινική του καθη-

γητή Β., για να ρωτήσεις τον ιδιοκτήτη της αν είναι εγκληματίας». 

«Είμαι γιατρός, χειρουργός. Έχω συναντήσει σε επιστημονικές συναθροί-

σεις τον καθηγητή Β. δίχως να γνωριστούμε προσωπικά. Παρακολουθώ κα-

τά καιρούς εξαίρετες διαλέξεις του για την ιστορία της ιατρικής. Είναι επι-

βλητικός άνθρωπος. Πιστεύετε ότι είναι ο κύριος υπεύθυνος για ό,τι γίνεται 

εκεί;» 

«Δεν μπορώ καν να πω ότι γίνεται εκεί κάτι παράνομο». 

«Κι αν αύριο το πρωί πάμε στους ανωτέρους σας;» 

«Θα σας στείλουν σε μένα. Εκείνοι είναι που έχουν χαράξει την πολιτική 

που ακολουθώ. Μάλιστα, θα έλεγα, είμαι πολύ πιο κινητικός απ’ τους ίδι-

ους. Αυτοσχεδιάζω. Με κίνδυνο να βρεθώ στον δρόμο». 

«Κι αν απευθυνθούμε στα Μ.Μ.Ε.;» 

«Αυτοί έχουν πληροφορίες για όλο τον κόσμο. Αλίμονο αν τις έβγαζαν 

στον αέρα. Μη σας παρασύρουν τα ρεπορτάζ για μικροπολιτικούς ή για άλ-

λους καμένους. Επιπλέον, τα αφεντικά των Μ.Μ.Ε. ξέρουν καλά τον καθη-

γητή. Με τέτοιους πηγαίνει για φαγητό τα βράδια. Και τέτοιοι πάνε στην 

κλινική του άμα κρυολογήσουν. Μα και να βγάλει κάποιος στο αέρα κάτι 
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απ’ αυτά, την άλλη μέρα εσείς θα είστε υπόδικη για συκοφαντική δυσφή-

μιση ενώ τα δύο αγόρια θα είναι στάχτη. Και να μη θέλει, θα αναγκαστεί 

εξαιτίας σας να τα εξαφανίσει. Και όσο κι να φωνάζετε, σε λίγες μέρες 

κανείς δεν θα θυμάται ούτε την καταγγελία σας ούτε τα παιδιά». 

«Μα τότε τι θα κάνετε; Τι θα κάνουμε;» 

«Συγγνώμη», διέκοψε ο Λεωνίδας, μην μπορώντας να κρατηθεί άλλο. «Αν 

κατάλαβα καλά, άνθρωποί σας είδαν τον Γιώργο να μπαίνει στην κλινική;» 

«Ε γ ώ τον είδα. Ήμουν εκεί. Όπως και το προηγούμενο βράδυ». 

«Ο Γιώργος δεν είναι Αντρέας, είναι ένα ευάλωτο παιδί, ανίκανος να 

χρησιμοποιήσει βία έστω και εναντίον μιας μύγας. Αφού είδατε τι πάει να 

κάνει, γιατί δεν τον σταματήσατε;» 

Ο αξιωματικός κοίταζε την Ελένη κάπου πιο πάνω από το κεφάλι της, 

καθώς απευθυνόταν στον Λεωνίδα. «Θα σας θέσω μια ερώτηση. Ενδιαφέ-

ρεστε για αυτό τον νέο σαν καθηγητής του, σαν φίλος ή πρόκειται για κάτι 

προσωπικό;» 

«Ενδιαφέρομαι σαν καθηγητής του, σαν φίλος και, το κυριότερο, σαν 

κάποιος που νοιάζεται γι’ αυτόν πολύ περισσότερο απ’ ό,τι ένας καθηγητής 

ή φίλος», είπε ο Λεωνίδας. «Σας αρκεί;» 

«Για την ώρα. Ερευνήσαμε για τον νέο εδώ και στην πατρίδα του. Είναι 

όπως τον περιγράψατε. Εξαιρετικά ευάλωτος. Ανίκανος να αντισταθεί σε 

οποιονδήποτε θα ήθελε να του κάνει κακό, σε εκμεταλλευτές και ανώμα-

λους». Έκανε μια ελάχιστη παύση για να χωνέψει ο Λεωνίδας τη βρισιά. 

«Όταν τον είδα να πλησιάζει στον περίβολο, δεν μάντεψα τι σκόπευε να 

κάνει. Μετά, οποιαδήποτε επέμβασή μας θα έθετε σε κίνδυνο τη ζωή του. 

Αλλά κυρίως τη δικιά μας δουλειά. Ο Αντρέας είναι άριστα εκπαιδευμένος. 

Θα αντιμετώπιζε ό,τι κι αν υπάρχει σ’ αυτό το υπόγειο, τουλάχιστον ώσπου 

να επέμβουμε. Ο νεαρός ήταν ένας απρόβλεπτος παράγοντας. Χάλασε τη 

δουλειά μας, χρόνων ολόκληρων δουλειά». 

Η Ελένη όλη αυτή την ώρα κοιταζε τον αστυνομικό. Δεν μπορούσε να 

τραβήξει τα μάτια της από τα νεκρωμένα δικά του, τα οποία ατένιζαν κάτι 

που την υπερέβαινε. Υπέφερε γι’ αυτό. «Όταν είδατε ότι ο Γιώργος κρατή-

θηκε μέσα στην κλινική, δεν βεβαιωθήκατε πια για τις δραστηριότητες που 

πριν απλώς τις υποψιαζόσασταν;» ρώτησε. 

«Θα σας απαντήσω». Στράφηκε μονοκόκκαλα προς τον Λεωνίδα, κοιτούσε 

όμως πάνω από το κεφάλι του. «Τι ακριβώς ισχυρίστηκε ο καθηγητής Β. 

για τη σχέση του με τον φοιτητή σας;» 

«Σας εξήγησε ο Αντρέας». 

«Παρακαλώ. Πέστε μου εσείς τα λόγια του γιατρού». 

«Είπε ότι ο Γιώργος παραμένει εκεί με τη θέλησή του». 

«Τι άλλο; Τι κάνει εκεί κλεισμένος;» 

Ο Λεωνίδας είχε αντιπαθήσει τον αστυνομικό ήδη από πολύ παλιά, από 

τις διηγήσεις του Ανδρέα, πριν τον γνωρίσει. Συγχρόνως όμως παραδεχόταν 

ενδόμυχα πως αυτός ο άνθρωπος θα μπορούσε να είναι, με τον τρόπο του, 
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πολύ αποτελεσματικός. Επιπλέον, σαν νομικός, διέβλεπε με θλίψη τη στέ-

ρεη αν και δυσάρεστη γι’ αυτόν λογική των πράξεων του αστυνόμου. Όλα τα 

άλλα που τον απωθούσαν στον γοριλλοειδή μεσόκοπο, ήταν μονάχα αποτρόπαιες οσμές από κά-

ποιον άγνωστό του κόσμο, όπου κυριαρχούσαν η υποθετικότητα, το μη ονομάσιμο και η αορασία. 
«Προσπάθησε να με πείσει πως έχει εντυπωσιαστεί από τον χαρακτήρα 

και την πνευματικότητα του Γιώργου. Είπε ότι στον ίδιο ο Γιώργος θα έ-

βρισκε τον δάσκαλο που χρειάζονται τα ταλέντα του. Πιστεύω ότι απλά θέ-

λησε να με παραπλανήσει. Κρατάει τον Γιώργο σαν όμηρο». Του ξέφυγε 

μες από τη σφαίρα της έγνοιας του: «Γιατί μόνο κάποιος που γνωρίζει τον 

πυρήνα της ανθρώπινης φύσης θα ήταν δυνατόν να καταλάβαινε τον Γιώργο, 

κι όχι αυτό το τέρας». 

«Δεν ευτύχησα να αποκτήσω τη μόρφωσή σας», είπε παγερά ο αστυνο-

μικός. «Έχω μάθει όμως πως οι επιστήμονες θεωρούν τα πάντα λυμένα από 

την επιστήμη. Τους εμπιστεύομαι όταν ασχολούνται με τη δουλειά τους. Όχι 

όμως κι όταν νομίζουν ότι μπορούν με μια ανάλυση ούρων να βρουν τι είναι 

τα τέρατα και τι οι άγιοι». 

«Λεωνίδα», είπε με στενοχώρια η Ελένη, «ο καθηγητής κατά τα φαινό-

μενα στέκεται ακριβώς στον πυρήνα της ανθρώπινης φύσης». 

Ο Αντρέας είχε μέχρι τότε το κεφάλι σκυμμένο. Η ζωή του ήταν δύσκολη, οι 

άνθρωποι γύρω του ήταν μονάχα εκείνοι που έκαναν ή δεν έκαναν για σεξ, μα ο αστυνόμος 

τού είχε σταθεί εδώ και πολλά, δύσκολα χρόνια. Τον εκμεταλλευόταν, ναι, τον χρησιμοποιού-

σε στο κρεβάτι, ναι, αδίστακτα τού τραβούσε από τα λίγα λεφτάκια που κέρδιζε, ναι, όμως ο 

Αντρέας, που δεν είχε γνωρίσει πολλή οικογενειακή και καθόλου άλλου είδους αγάπη, μπορούσε 

σε κάποιες δύσκολες ώρες ν’ ακουμπήσει πάνω του λιγάκι. 

 

ΑΝΤΡΕΑΣ: Ο Χρήστος μου φερόταν όχι με αγάπη αλλά με ένα είδος στορ-

γής ζώου, πώς το λένε. Όπως σίγουρα θα ’ταν ο πατέρας στην πρωτόγονη εποχή, 

πριν ξεκαθαριστεί η φύση, η δικαιοδοσία και τα όρια της πατρότητας. Όταν ο μπάτσος 

μού έκανε έρωτα, αισθανόμουν πάντα κάτι από τη σιχαμάρα, την ας-

φάλεια και την τρομερή καύλα γιου που τον σκεπάζει με το γυμνό κορμί 

του ο πατέρας του, μες στην αγριάδα ενός εχθρικού κόσμου. 

 

Δεν άκουγε τι λέγαν οι άλλοι, γιατί εκείνες τις στιγμές τα πάντα ήταν γι’ αυτόν μονάχα 

λέξεις κλεισμένες σε ένα αδιάφορο βιβλίο. Μίλησε: 

«Αν χαθεί ο μικρός μου κι ο Γιώργος, τελείωσα. Με πούλησες, Χρήστο, 

ήσουν εκεί και μ’ έβλεπες και περίμενες να με δεις να ψοφάω. Ας μου 

έλεγες τι να κάνω, θα έκανα ό,τι θες. Δεν με νοιάζει αν έχεις δίκιο ή όχι. Τη 

μέρα που θα μάθω πως έπαθε κάτι ο Άκης ή ο Γιώργος, σκότωσέ με γιατί 

θα σε σκοτώσω εγώ». 

Τότε άκουσαν τον αξιωματικό να λέει: 

«Δεν έχεις άλλον από μένα να ακουμπήσεις. Κι εγώ δεν έχω άλλον». 

Σηκώθηκε. «Δεν θέλαμε την ανάμειξη του νεαρού. Όμως μια και έγινε, μπορεί 

να αποδειχτεί πολύ χρήσιμη. Αύριο θα πάμε μαζί στον κύριο καθηγητή». 
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27. Η γνώση που δεν γεννά τίποτε 
 
Ο καθηγητής της Νομικής κύριος Φ. ζούσε μόνο για την απόλαυση που χα-

ρίζουν η υψηλή γνώση και η ισχύ σε μια ψυχή η οποία δεν μπορεί ούτε 

θέλει να γεννήσει τίποτα. Δεν είχε κάνει ποτέ τίποτα στη ζωή του που θα έμενε μετά 

τον θάνατό του για να θυμίζει τη σοφία του, δεν είχε χαρίσει καν ένα κοινόχρηστο βιβλίο στην 

επιστήμη και στο έθνος του. Ήταν γερασμένος. Όλες τις απολαύσεις πλην της ε-

ξουσίας, απλώς τις θυμόταν πολύ καλά. Κατά καιρούς είχε ξεσκεπάσει στον 

Λεωνίδα τα μύχιά του για ό,τι τον αφορούσε. Ένιωθε ευχαρίστηση μ’ αυτήν 

τη μοναδική στον βίο του άσκηση ειλικρίνειας. 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ: Μίλησαμε μόνοι για τα γεγονότα πριν του παρουσιάσω την Ελένη 

και τον Αντρέα. Μου είπε ότι στη δική του ζωή γνώρισε την τραγικότητα 

μονάχα μέσα από τα δικαστήρια και τη νομική σκέψη, τραγικότητα που 

είσαι υποχρεωμένος να την εκπροσωπήσεις ως ψυχρός λογογράφος —

ούτε καν ως τραγωδός— ενώπιον της ανθρώπινης δικαιοσύνης κι όχι της 

ανθρώπινης μοίρας. Ποτέ δεν του συνέβησαν δράματα παρόμοια μ’ αυτά 

που άκουγε τώρα ότι έλαχαν σε μένα. Εξεπλάγην με τούτη την οπτική 

γωνία από την οποία μπορούσε να ιδωθεί η δυστυχία μου. Με αγαπούσε 

και θεωρούσε εν μέρει δικό του κατόρθωμα την, όπως έλεγε, «εξαίρετη 

παιδαγωγική μου ικανότητα». Επίσης, μου είπε κάποτε: 

«Σε φθονώ για την ομορφιά σου και για την ελευθερία της ζωής σου. 

Θα ήθελα να είχα τόσες γυναίκες όσα εσύ αγόρια. Να είμαι τόσο ανέ-

μελος, τόσο ακόπιαστα ευφυής, χαριτωμένος και αγαπητός σε όλους όσο 

είσαι εσύ. Ο φθόνος μου όμως είναι ζεστός κι αγαπητικός, δεν περιέχει 

πολλή κακία, κι η συνειδητοποίηση αυτού του γεγονότος με κάνει να σε 

συμπαθώ ακόμα περισσότερο — από υπερχειλίζουσα χαρμονή της ίδιας μου 

της ειλικρίνειας και της αυτογνωσίας. Δεν μου αρέσει που ο εκλεκτός μου 

είναι ομοφυλόφιλος, μα δεν με πειράζει κιόλας, εφόσον τον βλέπω πά-

ντα αρρενωπό και σοβαρό· κυρίως, όμως, επειδή ξέρω ότι είσαι ενεργη-

τικός στο σεξ. Το να υφίσταται ένας άνδρας παθητικά σεξουαλική πράξη 

άπό άλλον άνδρα, τον θέτει εκτός των ορίων της συμπάθειάς μου. Γιατί ο 

ανθρωπισμός μου και η κοινωνική ανεκτικότητά μου είναι δομημένες πάνω 

σε ένα μείγμα προνεωτερικού άκρου συντηρητισμού και ελευθεριάζουσας 

καλλιέργειας: συγχωρώ μόνο τη διαφορετικότητα που δεν αντιτίθενται στις 

καταβάθος πρωτόγονες αντιλήψεις μου — όλα τα άλλα τα θεωρώ ηθικές 

παρεκτροπές που καλύτερα να μην τις έχω στο περιβάλλον μου». 

 

Ο Αντρέας, κι αυτός με τη σειρά του, απόρησε ακούγοντας την εξιστόρηση 

των γεγονότων από τον φίλο του. Του φάνηκε σαν μια ιστορία ξένων 

ανθρώπων, όπου ούτε καν τον εαυτό του δεν αναγνώριζε. 
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ΑΝΤΡΕΑΣ: Ντράπηκα και στεναχωρήθηκα πολύ για την αμορφωσιά μου, 

για την περηφάνια μου επειδή διάβαζα με τόσον κόπο βιβλία Ιστορίας 

που χαρίζουν οι εφημερίδες και έκανα τον έξυπνο σε μπάτσους και μα-

λάκες. Σκέφτηκα πως η λαχτάρα μου να μάθω κάτι, δεν με είχε κάνει τε-

λικά πολύ καλύτερο απ’ αυτό που είμαι, από ένα πρώην ψιλοκλεφτρόνι, 

μεγαλωμένο στην Πλατεία Αττικής. Ζήλεψα πολύ τον Γιώργο επειδή τον 

αγαπούσε ο Λεωνίδας. Για μια στιγμή ευχήθηκα να πεθάνει, μα αμέσως, 

αλήθεια το λέω, αμέσως ρε γαμώ το, μετάνιωσα πολύ και ντράπηκα για 

τη σκέψη μου. Ζήλεψα και τον Λεωνίδα, τον θαύμασα και τον αγάπησα 

ακόμα πιο πολύ. 

 

«Δεν εμπιστευόμαστε τον αστυνόμο», ολοκλήρωσε ο Λεωνίδας. «Τον θε-

ωρώ, πάντως, αποτελεσματικό στην επίτευξη των ιδιωτικών του στόχων. Η 

Ελένη πιστεύει ότι είναι διεφθαρμένος, αν όχι από το οργανωμένο έγκλημα 

πάντως από την ίδια τη φύση της δουλειάς του κι από τη φύση του. Φοβό-

μαστε ότι οι όποιοι σκοποί του δεν σχετίζονται άμεσα με τη διάσωση των 

παιδιών. Σας παρακαλούμε θερμά να έρθετε σ’ αυτήν τη συνάντηση». 

«Η επίγνωση ότι εμπλέκεστε, σίγουρα θα κάνει τον αστυνομικό και τους 

απαγωγείς να σκεφτούν σοβαρά τις συνέπειες», είπε η Ελένη. 

«Ίσως να συμβεί και το αντίθετο». Του καθηγητή Φ. δεν του άρεσε να 

χάνει στις δίκες. «Γνωρίζω από χρόνια τον γιατρό Β., τον συναντώ συχνά 

σε κοινωνικές συγκεντρώσεις. Μιλάμε κάπου-κάπου για μουσική, για την 

οποία έχει πάθος όπως κι εγώ, αλλά κι απέραντες γνώσεις. Κοντά του έ-

νιωθα πάντα κάτι σαν αδιόρατη αίσθηση ενός απόκρυφου και μεγάλου 

ψύχους. Αλλά ποτέ δεν άκουσα φήμες για παράνομες δραστηριότητές του. 

Χρειάζομαι απτά στοιχεία για να επέμβω». 

Ο Λεωνίδας είπε: «Ο καθηγητής Β. μου ομολόγησε ότι ο Γιώργος βρί-

σκεται στην κλινική, αν όχι κι ο Άκης. Νομιμοποιείστε τουλάχιστον να ρω-

τήσετε για την τύχη του». 

«Θα έρθω. Μα δεν θεωρώ φρόνιμο να εισβάλουμε τόσοι στο γραφείο 

του γιατρού. Εγώ, εσύ κι ο αστυνόμος είμαστε ήδη πολλοί». 

Ο Αντρέας δεν έβγαλε μιλιά όλη αυτή την ώρα. 

 

ΑΝΤΡΕΑΣ: Ένιωθα σουταρισμένος άουτ, αισθανόμουν πως εγώ κι ο Άκης 

ενδιαφέραμε πολύ λίγο αυτούς τους ανθρώπους. Ο μόνος μπαλαντέρ ήταν ο 

Γιώργος. Ένιωθα τρομερή μοναξιά. 

 

Μετά από μια ώρα, καθώς οι τρεις όδευαν με το αυτοκίνητο του αστυνομι-

κού προς την κλινική, ο καθηγητής Φ. έκανε στον αξιωματικό μια ερώτηση 

προσεχτικά τορευμένη από τις λογοδομικές τεχνικές της επιστήμης του, οι 

οποίες αποκαλύπτουν τις προθέσεις του ρήτορα όσο χρειάζεται και ενασκούν 

ενθάρρυνση ή απειλή στον συνομιλητή του όσο πρέπει. 
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«Δεδομένου ότι είμαι αποφασισμένος να απελευθερώσω πάση θυσία τον 

φοιτητή μου και τον μικρό Βορειοηπειρώτη, και, στον βαθμό που θα κριθεί 

ότι θεμελιώνεται οποιοδήποτε αδίκημα, να κινήσω τη διαδικασία δίωξης του 

καθηγητή Β. και παντός υπευθύνου, παρακαλώ να μου διευκρινίσετε επα-

κριβώς τη φύση της δικής σας συμμετοχής στην παρούσα υπόθεση, καθώς 

και τα όρια της δικαιοδοσίας σας». 

Ο αστυνομικός είπε διακεκομμένα, λόγω της προσπάθειάς του να φανεί ισάξιος των 

ευπαίδευτων συνομιλητών του: 

«Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του συνεργάτη σας, ο καθηγητής Β. δήλωσε 

ότι ο νεαρός παραμένει στην κλινική οικειοθελώς. Σκοπεύω να ελέγξω την 

αλήθεια αυτής της δήλωσης. Οι προϊστάμενοί μου ενδιαφέρονται πολύ για 

τα αποτελέσματα τούτης της συνάντησης». 

Ο νομικός συμφώνησε με ό,τι θετικό συμπεριελάμβανε η κρίση του Λεω-

νίδα για τον μπάτσο και ό,τι αρνητικό η κρίση της Ελένης. Όμως, είχε συνηθίσει 

να καταδικάζει τέτοιους ανθρώπους μόνο όταν ήταν αντίδικοί του κι όχι εάν επρόκειτο για 

πιθανούς συμμάχους του. Αυτό, ποτέ δεν το θεώρησε κυνισμό. 
«Ήσασταν κάτι περισσότερο από σαφής», είπε, δίνοντας έναν τόνο στη 

φωνή του που θα μπορούσε να ερμηνευτεί κατά το δοκούν ως επιθετική 

ψυχρότητα μα κι ως επιδοκιμαστική σοβαρότητα. 

 

 

28. Όταν πετάς στα σκουπίδια τον καφέ και τη ζάχαρη 
 
Ο Γιώργος έκανε ακόμη την πρωινή του δουλειά στους Ειδικούς Χώρους. Ο 

καθηγητής τον κάλεσε στο γραφείο του. 

«Είναι πάλι ο πρώην φίλος σου», είπε στον νέο με μια σχεδόν εντερική 

απόλαυση, σαν να έβγαζε από μέσα του κόπρανα πολλών ημερών. «Αυτήν 

τη φορά έχει μαζί του κάποιον αστυνομικό και τον καθηγητή σου, τον κύριο 

Φ.». 

Κοιτάζονταν στα μάτια. Ο Γιώργος αναρωτιόταν πόσο θα έπρεπε να χα-

ρεί. Όταν είδε ξάφνου τα χλομά χείλη να χαμογελάνε, η ψυχή του σφίχτηκε: 

είχε κιόλας αρχίσει να πιστεύει ακράδαντα στην αποτελεσματικότητα του 

καθηγητή, δηλαδή είχε αρχίσει, αντλώντας αίμα μέσα από την ίδια την καρδιά της φρίκης 

του γι’ αυτόν, να τον ε μ π ι σ τ ε ύ ε τ α ι. Ο καθηγητής είδε την χαρά να δίνει τη 

θέση της στην απελπισία στα μάτια του νέου και τούτην τη μεταβολή την 

ερμήνευσε, ορθά, σαν ένα ακόμα βήμα προς την ολοκληρωτική κατάκτησή του. 

«Μη φοβάσαι, δεν μπορούν να βλάψουν την αγάπη μας», του είπε δίχως 

το παραμικρό ίχνος ειρωνείας μα ούτε κι αυταπάτης. «Αν ήθελαν κάτι πιο 

σοβαρό από μια συζήτηση, τώρα θα είχαν σπάσει τις πόρτες μου οι άνδρες 

των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας». Επικοινώνησε ωστόσο με τους 

Ειδικούς Χώρους: «Αν σημάνω συναγερμό, εκτελέστε αμέσως το Υ.2 και 

θέσετε σε εφαρμογή το σχέδιο έκτακτης ανάγκης! Προσοχή στην εξωτερική 

πύλη και στους χώρους γύρω από την κλινική! Ίσως είμαστε κυκλωμένοι 
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από την αστυνομία». Πήρε από το γραφείο ένα χρυσό στυλό, έπαιξε μαζί 

του και το κράτησε στ’ αριστερό του χέρι — ο Γιώργος δεν ήξερε ότι το πάτημα ενός 

μικρού κουμπιού στο πλάι του θα σήμαινε συναγερμό. «Είσαι δικός μου», ψιθύρισε 

στον νέο με γλύκα, που οξυνόταν από τη στυφάδα και τρυφερότητα στην 

αυταρέσκεια της κτητικής αντωνυμίας. «Πήγαινε στην κρεβατοκάμαρα και 

γδύσου. Και τα εσώρουχα. Φόρα τη ρόμπα μου. Θα έρθεις εδώ όταν θα σε 

φωνάξω». Με το λεπτό, γκρίζο και μακρύ του δάχτυλο, του έσιαξε το πυκνό 

φρύδι. «Δεν σου λέω τι να πεις, πώς να φερθείς. Είμαι σίγουρος ότι θα 

κάνεις το σωστό. Σου έχω απόλυτη εμπιστοσύνη». 

Με μια Μαύρη Τρύπα λαχτάρας για τον Λεωνίδα μες στο σύμπαν του, ο 

νέος υπάκουσε. Η γραμματέας από τον προθάλαμο ειδοποίησε ότι οι επι-

σκέπτες είχαν φτάσει. Ο γιατρός πληκτρολόγησε στον υπολογιστή του τον 

προσωπικό κωδικό του για να ανοίξει η πόρτα. Υποδέχτηκε τους τρεις όρθιος 

πίσω από το γραφείο του. 

«Γιατρέ μου», είπε βαριά ο καθηγητής Φ. απλώνοντας το χέρι, δίχως να 

μπορέσει όμως να συγκρατήσει ένα κοσμοπολίτικο, σχεδόν φιλοφρονητικό 

χαμόγελο, που στράβωσε λιγάκι ένοχα καθώς ο Λεωνίδας υπέμνησε την 

παρουσία του με το να σταθεί παγερά δίπλα του. 

«Κύριε καθηγητά μου!» έκανε χαρούμενα ο γιατρός. «Πίστευα ότι δεν θα 

λείπατε φέτος από το Μπαϊρόιτ, από την εξαίρετη παράσταση του Αρχι-

τεμπέλη. Εσείς, ένας μέγας γνώστης και θαυμαστής των μιμητών και των 

επιγόνων, δεν θα έπρεπε να χάσετε με τίποτα αυτή την όπερα. Ανεβάζεται 

τόσο σπανίως!» 

Ο νομικός ήξερε ότι τα κατεβασμένα μούτρα αποτελούν μέσο επιβολής 

των εμπόρων και των δασκάλων, όχι των εξουσιαστών. Έτσι, παρατώντας 

προς στιγμήν το επίσημο ύφος του, κούνησε γεροντικά και παιδιάστικα τα 

χέρια του. «Αα, μη μου το θυμίζετε! Ξέρετε πόσο λατρεύω τους ταλαντού-

χους αποτυχημένους, σαν τον Ζίγκφριντ Βάγκνερ και τον δάσκαλό του, τον 

Χούμπερντιγκ. Ένα καλό υπάρχει στον Ρίχαρντ Βάγκνερ: η μουσική του γιου 

του, του Ζίγκφριντ. Όμως το γήρας… το γήρας…» Αυτός κι ο αστυνομικός 

είχαν καθίσει στις πολυθρόνες δεξιά κι αριστερά από το γραφείο. Ο Λεωνί-

δας έστεκε δίπλα στον δάσκαλό του. «Κοντολογής ήμουν άρρωστος. Ή 

μάλλον αδύναμος, θα μπορούσα να πω». 

Κοιτάχτηκαν. Οι τρεις τους τον γιατρό και ο γιατρός έναν-έναν τους 

τρεις. Λιγότερο τον πιο ενδιαφέροντα για κείνον, τον αστυνόμο, που φορούσε 

το άψογο σκούρο μπλε κοστούμι του και κρατούσε το πρόσωπό του από-

λύτως ανέκφραστο, μόνο χρήσιμο πράγμα που του είχε διδάξει το επάγ-

γελμά του, καθώς όλες τις άλλες τεχνικές της ιδιοτέλειας θα τις είχε ανακαλύψει έτσι κι 

αλλιώς από μόνος του με όποια δουλειά κι αν θα καταπιανόταν. 

Ο σπουδαίος νομικός μίλησε τώρα με εκείνη τη φωνή που κατέψυχε πο-

λιτικούς, πανεπιστημιακούς, δημοσιογράφους, δικαστές κι αντίδικους. 

«Έχω λίγον χρόνο και πολύ κακή διάθεση. Θα συμμετάσχω σε μια επιτροπή 

όπου θα παρευρίσκονται δύο ηλίθιοι υπουργοί και πέντε συνάδελφοί μου 
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εντελώς ραμολιμέντα, αν και κανείς τους δεν έχει περάσει τα εξήντα. Γι’ 

αυτό ας συντομεύουμε, ή μάλλον ας τελειώνουμε. Έχεις εδώ έναν φοιτητή 

μου. Τον θέλω». 

«Εννοείς τον Γιώργο», διαπίστωσε ήσυχα ο γιατρός. 

Ο καθηγητής έσκυψε αργά προς το γραφείο. «Λάθος σου. Μεγάλο λά-

θος. Θα πάρω τον φοιτητή μου και θα φύγουμε». Έδειξε τον αστυνομικό. 

«Τα υπόλοιπα θα τα αναλάβουν αυτοί. Και θα έχουν τη νομική υποστήριξη 

τη δική μου και των συνεργατών μου». 

«Είστε εδώ με την επίσημη ιδιότητά σας;» ρώτησε ο γιατρός σοβαρά τον 

αστυνόμο. Εκείνος προσπαθούσε να κάνει το μυαλό του να δουλέψει από-

τελεσματικά. Είχε αποφασίσει ότι η ζωή του θα γινόταν καλύτερη μετά από εκείνη την 

επίσκεψη. 
«Την επίσημη ιδιότητά μου δεν την αφήνω ποτέ στο γραφείο», είπε. 

«Η αστυνομία με κατηγορεί για κάτι;» ξαναρώτησε ο γιατρός με ψυχρό 

πρόσωπο. 

«Ερευνάμε την υπόθεση του Γιώργου Κ., καθώς και άλλες εξαφανίσεις». 

Αναμετρούσε μια-μια τις λέξεις του πριν τις ξεστομίσει. 

Ο καθηγητής Φ., φοβούμενος μήπως ο αστυνομικός δείξει ακόμη μεγα-

λύτερη ουδετερότητα με κάποιον επόμενο λόγο του, έκανε μια κίνηση όλο 

επισημότητα με το χέρι: «Η αστυνομία θα εκτελέσει το καθήκον της κι εμείς 

θα τη βοηθήσουμε», είπε. «Παρακαλώ, κάλεσε τον φοιτητή μου!» 

«Και τον Άκη!» παρενέβη ο Λεωνίδας. 

Ο γιατρός έκρινε πως όσα είχε μάθει για τις προθέσεις και τις δυνατό-

τητες των συνομιλητών του ήταν αρκετά. «Εντάξει, λοιπόν!» έκανε αναστε-

νάζοντας. «Ας μαθευτεί το μυστικό μου. Γιώργο!» 

Πίσω από την πόρτα της κρεβατοκάμαρας, ο Γιώργος κρυφάκουγε. 

Βγήκε με τη βυσσινιά ρόμπα του γιατρού, και με την ψυχή στο στόμα. 

Ο Λεωνίδας βόγγηξε άθελά του.«Γιώργο! Αγόρι μου!» Έτρεξε προς το 

μέρος του μα πάγωσε στον δρόμο καθώς ο νέος σήκωσε με αρκετή σταθε-

ρότητα το χέρι του και του έκανε νόημα να σταματήσει. Παρ’ όλα αυτά τον 

αγκάλιασε, τον έσφιξε: «Γιώργο μου, είσαι καλά; Μη φοβάσαι! Θα…» 

«Αρκετά!» Η φωνή του γιατρού, φωνή ιδιοκτήτη: «Γιώργο, έλα εδώ!» 

Ο Λεωνίδας είδε τον νέο να του ξεφεύγει, να στέκεται δίπλα στον γιατρό 

κι εκείνος να περνάει με τρυφερότητα το μπράτσο γύρω από τη μέση του. 

«Παιδί μου», είπε γλυκά ο γιατρός, «οι κύριοι ήρθαν να σε δουν. Ο κα-

θηγητής σου ο κ. Φ. νοιάζεται για σένα· έχει εκτιμήσει τις αρετές σου, 

όπως κι εγώ». Πέρασε το χέρι μες από το άνοιγμα της ρόμπας, φάνηκε λίγη 

λευκή σάρκα, του χάιδεψε με απαλότητα κι αδιαντροπιά το στομάχι. Στρά-

φηκε στους άλλους που ήταν αποσβολωμένοι, περισσότερο ίσως ο αστυνόμος. 

Συνέχισε, με κάποια αδιόρατη θέρμη στην αυστηρή φωνή του: «Άνθρωποι 

όπως εγώ, κύριοί μου, γερνώντας ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για 

την ηθική ως σχέδιο επ’ αγαθώ χειραγώγησης της ανθρώπινης κατάστασης. 

Ανακάλυψα αίφνης, όχι χωρίς κατάπληξη, ότι στον πυρήνα κάθε ηθικής 
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κρύβεται η αγάπη μεταξύ των ανθρώπων, εκείνη που έχει στόχο την ευα-

γωγό επιθυμία του καλού». Στράφηκε στον καθηγητή Φ. 

»Αγαπητέ μου, γνωρίζεις ότι ήμουν πάντα ανυποχώρητος λάτρης της 

γυναικείου φύλου. Οι συνεργάτες μου έφεραν σ’ αυτό το γραφείο τον 

Γιώργο, που είχε μπει κρυφά στην κλινική για λόγους οι οποίοι δεν μου 

έγιναν ποτέ απολύτως κατανοητοί. Όταν συζήτησα μαζί του, κατάλαβα 

αμέσως πως η ίδια η Θεία Πρόνοια τον έστειλε σε μένα κι εμένα σ’ αυτόν. 

Από εκείνη τη στιγμή είμαι άλλος άνθρωπος. Παρ’ όλη την όχι λίγη πείρα 

μου της ζωής, κατάλαβα για πρώτη φορά τι σημαίνει να προσφέρεις 

ολόκληρο τον εαυτό σου, την περιουσία σου, τον νου και την καρδιά σου 

σε έναν νεαρό, ξεχωριστό άνθρωπο που σε έχει ανάγκη για να ανθίσει. 

Έστω κι αν είναι ομόφυλός σου. Και να δέχεσαι κι εσύ τον έρωτα, την εμπι-

στοσύνη του και το πνεύμα του, που περίμενε εσένα για να το ξυπνήσεις 

και να το διδάξεις». 

Ο Λεωνίδας είχε απομείνει στη μέση του δωματίου. Αρνιόταν να κα-

ταλάβει τι ακούει. Μέχρι τις τελευταίες λέξεις του γιατρού. 

«Ψεύτη!» φώναξε, όρμησε στο γραφείο, το χτύπησε με τη γροθιά του. 

«Του… Τον ανάγκασες να…» Άρπαξε το χέρι του καθηγητή Φ. «Κύριε καθη-

γητά, τον εκβιάζει, κρατάει το παιδί και τον εκβιάζει! Γιώργο, θα…» 

«Κάνε αυτό το άτομο να σωπάσει αλλιώς θα φωνάξω την ασφάλεια του 

κτηρίου», είπε ο γιατρός στον καθηγητή Φ. με πέτρινη φωνή. 

«Φώναξέ τους! Κύριε καθηγητά… Γιώργο μου, μη φοβάσαι, εμείς…» 

Ο καθηγητής Φ. σηκώθηκε, τράβηξε απότομα το χέρι του από τη χούφτα 

του Λεωνίδα και έκανε προς το μέρος του μια επιτακτική κίνηση. Στράφηκε 

προς τον κατάχλομο Γιώργο. 

«Παιδί μου, πήγαινε να φορέσεις τα ρούχα σου. Θα έρθεις μαζί μας και 

κανείς δεν μπορεί να σε σταματήσει. Για όλα τα άλλα θα φροντίσουμε εμείς». 

Ο Γιώργος ένιωθε το υπόθερμο χέρι του γιατρού καθισμένο σαν μέδου-

σα πάνω στο στομάχι του. Η φωνή του ήταν ήμερη, όπως εσαεί κι η καρδιά του. 

«Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Θα μείνω εδώ». 

«Μα τι λες, παιδί μου! Είμαι εγώ κοντά σου, ό,τι κι αν σου συμβαίνει θα 

σε βοηθήσω!» 

«Βρίσκομαι εδώ με τη θέλησή μου και θα μείνω όσο πρέπει. Μην ανη-

συχείτε. Κι εσύ, Λεωνίδα! Είμαι καλά εδώ». Η εθελούσια πολιτογράφησή του στο 

κράτος του μαρτυρίου, τον μπόλιαζε όντως με κάτι σαν βαριά αν κι αρρωστημένη ευτυχία. 
«Σας ευχαριστώ πολύ όλους». 

«Με την ευκαιρία, θα τηλεφωνήσουμε σήμερα και στους γονείς σου, αγόρι 

μου. Θα έχουν ανησυχήσει όπως κι οι καθηγητές σου», είπε ο γιατρός κα-

θώς σηκωνόταν. «Κύριοι, σας ευχαριστώ για την επίσκεψή σας. Φεύγουμε 

αύριο ή μεθαύριο για το εξωτερικό, όπου ο Γιώργος θα διδαχτεί όσα του 

αξίζουν και σύντομα θα γραφτεί, με έξοδά μου, σε ένα καλό πανεπιστήμιο. 

Δεν σας κρατώ άλλο». 
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«Μια στιγμή!» είπε με αγωνία ο Λεωνίδας. «Κύριε καθηγητά, ρωτήστε 

για τον Άκη». 

«Ελληνοαλβανός», είπε με προσεγμένη στεγνότητα ο αστυνομικός. «Χά-

θηκε από το σπίτι όπου εφιλοξενείτο. Ο πατέρας του δολοφονήθηκε πρό-

σφατα στην Αλβανία. Θεωρείται πιθανόν ότι η υπόθεση σχετίζεται με ευ-

ρύτερο βαλκανικό κύκλωμα απαγωγών και εμπορίας παιδιών και εφήβων. 

Και εμπορίας ανθρώπινων οργάνων, που προέρχονται από απαγωγές και 

δολοφονίες παιδιών». 

«Κύριε αστυνόμε». Ο γιατρός έπαιζε με τον χρυσό στυλό του. «Δεν 

καταλαβαίνω για τι μιλάτε. Είπατε ότι ήρθατε εδώ με σκοπό να μάθετε για 

τον Γιώργο. Λοιπόν τον βλέπετε, η δήθεν εξαφάνισή του οφείλεται απλώς 

σε μια παρεξήγηση και έναν αμοιβαίο έρωτα. Θεωρείτε ότι δικαιούστε να 

διατυπώσετε κάποια επίσημη κατηγορία σχετικά με την παρουσία του εδώ;» 

«Όχι», είπε ο αστυνομικός. Άφησε να περάσουν τρία δευτερόλεπτα α-

κριβώς. «Η αστυνομία δεν συζητεί. Όταν είναι έτοιμη, ενεργεί». 

Ο καθηγητής Φ. έπιασε από το μπράτσο τον Λεωνίδα που τραύλιζε “κύ-

ριε καθηγητά… κύριε καθηγητά” και τον έσυρε απότομα προς την πόρτα. 

Ενώ ο αστυνομικός τον μιμούνταν, ο γιατρός πληκτρολόγησε και το θυρό-

φυλλο αποσύρθηκε γοργά μέσα στον τοίχο. 

«Γιατρέ· ενώπιον των κυρίων, θα σου αποκαλύψω ένα μυστικό μου», 

είπε ο ηλικιωμένος νομικός στρεφόμενος ξαφνικά. «Είναι γνωστό ότι δεν 

έχω χάσει ούτε μια δίκη στη μακρόχρονη καριέρα μου. Κατά καιρούς το 

σχολιάζουν οι εφημερίδες. Όταν εμπλέκομαι σε μια δίκη, όλοι ξέρουν πως 

οι αντίπαλοί μου είναι χαμένοι. Το μυστικό μου είναι ότι δεν ανέλαβα ποτέ 

ούτε μια υπόθεση που υπήρχε περίπτωση να τη χάσω. Η νομική μου δεξιό-

τητα δεν είναι ανώτερη από την ικανότητά μου να μυρίζομαι τους χαμένους. Η 

επόμενη συνάντησή μας δεν θα σου αρέσει». 

Ο γιατρός είπε φιλικά και χαριτωμένα: 

«Η αδυναμία σου στους σπουδαίους αποτυχημένους συνθέτες φαντάζο-

μαι ότι φωτίζει αυτή σου την ικανότητα. Υπάρχει, όμως, σ’ αυτού του είδους 

τη μουσική μια αισθητική της αποτυχίας που, αλίμονο, διαβρώνει σιγά-σιγά 

καλλιτέχνες και ακροατές». 

Ο Λεωνίδας και ο Γιώργος, ο ένας συρόμενος από τον εκνευρισμένο κα-

θηγητή Φ. κι ο άλλος με την υπόθερμη μέδουσα του γιατρού κολλημένη στο 

στομάχι του, κοιτάζονταν καθώς η αυτόματη πόρτα έκλεινε. Ο ηλικιωμένος 

άνθρωπος τράβηξε το παλληκάρι και το κάθισε στα γόνατά του. «Ας δυο-

λέψουμε σαν δυο όργανα που παράγουν μια, την ίδια μουσική. Με το μυα-

λό μου, την ψυχή σου, το πρωτεύον φύλο μου και το παραδομένο δικό 

σου, τα τέσσερα χέρια μας. Αρμονία»· ψιθύρισε στ’ αφτί του νεαρού, ανοί-

γοντας το ανθρωποτόμο αρχείο του. 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Όταν αδειάζεται ένα πολύ οικείο μας σπίτι και πετιούνται, που-

λιούνται ή χαρίζονται όλα του τα πράγματα ύστερα από βαρύ κι οριστικό 
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γεγονός, χωρισμό, ξενιτιά, φυλακή, εξορία, πόλεμο, προσφυγιά ή θάνα-

το, η θλίψη για τη χαμένη ζωή ή το αγαπημένο πρόσωπο λαβαίνει την 

πιο οδυνηρή μορφή της με τον αποχωρισμό από τα αντικείμενα που τα 

ήξερες στην εντέλεια κι ανεπίγνωστα — την όψη τους, τη θέση τους, τη 

χρήση και τη μυστική τους ομολογία· κι ο μεγαλύτερος πόνος δεν θα έρθει 

με τον αποχωρισμό σου από πολύτιμα τιμαλφή κι έπιπλα, μα όταν πετάς 

στα σκουπίδια μικροπράγματα όπως τα δοχειάκια τα μισογεμάτα με τον 

καφέ και τη ζάχαρη. Η ζάχαρη θα λειώσει μέσα στον σκουπιδοντενεκέ, 

κι ο καφές θα πάρει στη χωματερή την τελική μορφή όλων των πραγμά-

των. Καθώς κοιταχτήκαμε για ύστερη φορά, αισθανθήκαμε σαν να πετούσε 

ο καθένας μας στα σκουπίδια τον καφέ και τη ζάχαρη από το νεκρό σπίτι 

του άλλου. 

 

 

29. Ο αστυνόμος επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος 

 
Κάλεσαν τον γιατρό από την εξωτερική πύλη της κλινικής. 

«Είναι πάλι ο αστυνομικός», είπε στον Γιώργο. «Πήγαινε στην κάμαρη. 

Άκου προσεχτικά. Θα μάθεις μερικά σημαντικά πράγματα για την ανθρώπι-

νη φύση. Επίσης, για την πραγματική λειτουργία του κράτους και της κοι-

νωνίας». 

Σε λίγο δέχτηκε τον αστυνόμο, παίζοντας ξανά στο αριστερό του χέρι το 

χρυσό στυλό του. «Σας περίμενα», του είπε. 

Εκείνος κάθισε. «Τους άφησα στο μετρό», είπε. «Ο καθηγητής Φ. είναι 

πολύ θυμωμένος. Επικίνδυνος άνθρωπος». 

«Έχετε δίκιο για τον χαρακτηρισμό». 

«Απείλησε ότι θα χαλάσει τον κόσμο αν δεν σας χώσω μέσα. Πράγμα που 

θα γίνει κάποτε. Αν θέλει ο Θεός». 

«Είμαι σίγουρος ότι ο Θεός θα ζυγίσει και των δύο μας τις καρδιές. Και 

τους νεφρούς. Πώς βλέπετε την κατάσταση;» 

«Θεωρώ λάθος σας που σας ήρθε να…» οργιζόταν, επειδή δεν μπορούσε να μι-

λήσει κομψά όπως τούτοι οι μορφωμένοι μαλάκες. «Που αναλάβατε τη φροντίδα του 

νεαρού». 

«Εσείς τι θα κάνατε σε μια τέτοια περίπτωση;» 

«Πρώτον, δεν θα ερωτευόμουν ποτέ έναν αρσενικό. Άντρες ερωτεύονται 

οι αδερφές, και κανείς από τους δύο μας δεν είναι αδερφή. Οι κολομπαρά-

δες απλώς κάνουμε το κέφι μας, σαν άντρες που είμαστε. Κι οι πιο καλο-

στημένες δουλειές, με κάτι τέτοιες βλακείες χαλάνε. Δεύτερον, θα τον κα-

θάριζα έτσι κι αλλιώς. Από την πρώτη στιγμή». 

Ο γιατρός γέλασε. «Για σας και τη σπουδαία δουλειά που κάνετε, έχω 

πληροφορηθεί πολλά. Κι εγώ επίσης απεχθάνομαι τους ομοφυλόφιλους. Αν 

ο Γιώργος ήταν κίναιδος, δεν θα τον ερωτευόμουν, όσο γοητευτικός ή πνευ-
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ματικός κι αν θα ήταν. Μα κι η ανδρική, ερωτική επιθυμία δεν είναι στην 

προκειμένη περίπτωση το κυρίαρχο για μένα». 

«Καταλαβαίνω. Γι’ αυτό σας μιλάω έτσι ντόμπρα. Φέρνουν μεγάλο βά-

σανο αυτά στην καρδιά του άντρα. Κι εγώ έμαθα πολλά για σας, από τότε 

που ανέλαβα τον φάκελό σας. Σέβομαι πολύ τους καπάτσους ανθρώπους. 

Η θέση τους είναι πολύ πιο ψηλά από τον κοσμάκη. Μα αν δεν μπορούν να 

κρατηθούν εκεί ψηλά, θα τους στείλω φυλακή». 

«Αυτό είναι το επάγγελμά σας. Οι ιδέες σας σας τιμούν. Γιατί συνοδεύ-

σατε αυτούς στο γραφείο μου;» 

«Μου φάνηκε πολύ χρήσιμο να σας γνωρίσω. Ποιος ξέρει τι θα γινόταν 

αν δεν ερχόμουν μαζί τους. Έχω δουλέψει πολύ σκληρά γι’ αυτή την υπό-

θεση. Ο καθηγητής Φ. είναι σοβαρός άνθρωπος. Μα εκείνη η υστερικιά 

ψιψίνα, ο βοηθός του, μπορεί να χάλαγε τόσων χρόνων κόπους». 

«Κόπους δικούς μου και δικούς σας. Και τώρα; Αναρωτιέμαι, ποιο κοινό 

πεδίο επιδιώξεων θα μπορούσε να ευωδώσει καλύτερα μια περαιτέρω ανταλ-

λαγή απόψεων χρήσιμων και στους δυο μας;» 

«Το συμφέρον της Υπηρεσίας μου. Της Πολιτείας. Και της κοινωνίας, φυ-

σικά. Σαν κρατικός υπάλληλος, δεν έχω άλλη επιδίωξη. Ούτε κι εσείς, φα-

ντάζομαι, σαν εξέχων πολίτης». Πήρε μια ανάσα. «Περίμενα χρόνια να σε 

τσακώσω. Εσύ πάντα γάτος. Τώρα όλα πήγαιναν όπως τα ήθελα. Και ξά-

φνου η τρέλα σου με το τεκνό. Κάνεις τη δουλειά δέκα φορές ευκολότερη. 

Είσαι στην πούντα του πουνιάλου, γιατρέ». 

«Όταν λες πως όλα πήγαιναν όπως τα ήθελες, εννοείς τον φόνο του 

Βορειοηπειρώτη; Ξέρεις πως δεν έχω σχέση. Με την ευκαιρία, ποιος τον 

σκότωσε;» 

«Κάποιος που ήθελε να σου κάνει ζημιά. Πάντως, έπεσες με τα μούτρα 

στη λούμπα. Άρπαξες εκείνο το τσουλάκι μες από το σπίτι του κολλητού 

μου. Ο Αντρέας είναι τανκ σκέτο. Θα σου έκανε το μαγαζάκι κεραμιδαριό. 

Και θα βρίσκαμε έτσι λόγο να μπουκάρουμε κι εμείς. Τάχα ότι θέλουμε να 

προστατέψουμε την κλινική σου. Θα ερχόσουν το πρωί και θα με έβρισκες 

να σε περιμένω εδώ. Πήγα να τρελαθώ που μπήκε στη μέση αυτός ο ηλί-

θιος πιτσιρικάς. Λίγες ώρες πριν ξεκινήσει ο Αντρέας τη φιέστα. Μα να που 

όλα έγιναν ευκολότερα». 

«Ίσως να είναι κι έτσι. Πάντως, τώρα σε έχω σ’ αυτό το γραφείο». 

«Εγώ σ’ έχω. Η τρέλα σου με τον φοιτητή το έκανε πιο εύκολο. Άλλο τα 

πουτανάκια και οι μετανάστες, που κανείς δεν ενδιαφέρεται γι’ αυτούς. Του-

τον δω δεν γίνεται να τον περιφέρεις δεμένο με αλυσιδίτσα σαν σκλαβάκι. 

Και να ’χεις πίσω σου ολόκληρη τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών 

να σε κυνηγάει. Αυτά τα πληρώνει κανείς ακριβά». 

«Πόσο ακριβά;» είπε ο καθηγητής, πιάνοντας το χρυσό στυλό του με το 

δεξί και παίρνοντας ένα χαρτί. «Τόσο;» έγραψε ένα νούμερο. «Λογαριασμός 

σε εξαιρετική βραζιλιάνικη τράπεζα, με δυνατότητα ασφαλέστατων δοσο-

ληψιών μέσω Διαδικτύου. Καλό;» 
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Ο αστυνόμος έγειρε προς το γραφείο με πρωτοφανή για τον όγκο και 

τον χαρακτήρα του κομψότητα. Το νούμερο στο χαρτί ήταν υπεράνω κάθε 

πρόβλεψής του. “Αυτό ήταν”, σκέφτηκε. “Ήρθε!” Ύψωσε ευγενικά τον δεί-

κτη. 

«Γράψε». Είπε τα στοιχεία της αδελφής του, του μόνου πλάσματος που 

αγαπούσε στον κόσμο. Τον Αντρέα τον κρατούσε μακριά από κάθε κλίμακα της αγάπης. 

Πήρε το χαρτί. 

«Και τώρα δίνεις», είπε καλόβολα ο καθηγητής. 

Ο αστυνόμος ξεφύσηξε δίχως κανένα πάθος. «Μόνο παίρνω. Γιατρέ, δεν 

είμαι τροχονόμος για να σου σβήσω την κλήση. Δεν θα σου δώσω τίποτε. 

Απλά, σ’ αυτήν τη φάση δεν θα σου πάρω. Γιατί σ’ αυτήν τη φάση, τούτο 

είναι που βολεύει την Υπηρεσία. Λοιπόν, παίρνω». 

Ο καθηγητής συγκρατήθηκε να μην δείξει τον θυμό του. «Εντάξει», είπε. 

Επανέλαβε δυο φορές μια διεύθυνση και ένα ονοματεπώνυμο. «Τον έχεις 

στον φάκελό σου, υποθέτω, είναι γιατρός, υφιστάμενός μου. Εκείνο που 

δεν ξέρεις είναι πως εδώ κι έναν χρόνο προσπαθεί να στήσει μαγαζί στη 

διεύθυνση που ελπίζω να συγκράτησες, γιατί δεν θα στην ξαναπώ. Με έναν 

αγνώμονα νοσοκόμο μου. Προσπαθεί να καταβροχθίσει το χέρι που τον έ-

θρεψε. Έχει κόψει ως τώρα δύο Υποκείμενα. Για την ώρα μπορεί να διο-

χετεύει κάποια βασικά όργανα στην τοπική αγορά, που όμως είναι περιορι-

σμένης δυνατότητας απορρόφησης. Αποτέλεσμα: τα τρία τέταρτα των υλικών 

που δύναται να αποδώσει κάθε Υποκείμενο, πηγαίνουν στα σκουπίδια. Αυ-

τό, κυρίως αυτό, δεν μπορεί να το αποδεχτεί η ιατρική μου συνείδηση. Το 

θεωρώ καθαρό έγκλημα. Δικός σου, μα όχι ακόμα. Από το καλοκαίρι. Με-

χρι τότε, ψάχ’ τον». 

Ο αστυνομικός είπε: «Καλό». Σκέφτηκε λίγο. «Την ψιψίνα θα την κα-

νονίσω σήμερα κιόλας. Το ’χω έτοιμο. Κοίτα αύριο στις φυλλάδες». 

«Μπράβο! Δεν μπορώ να ξεχάσω ότι αυτός ο κίναιδος προσπάθησε να κολ-

λήσει στον Γιώργο τη διαστροφή του. Και με τον καθηγητή Φ. τι γίνεται;» 

«Θα δούμε. Είναι πολύ δυνατός». Έκανε να σηκωθεί. 

«Περίμενε», είπε με άκρα αγαθότητα ο καθηγητής. «Δίνω κι άλλο. Ο α-

γνώμων νοσοκόμος θα πάθει ένα ατύχημα, ίσως πολύ σύντομα. Ο γιατρου-

δάκος θα γίνει πολύ νευρικός κι αυτό θα είναι προς όφελός σου. Παίρνεις». 

Ο αστυνομικός έφυγε. Συλλογιζόταν με ζεστασιά τη μακρινή Βραζιλία σαν κάτι δικό 

του και σημαντικό. Επειδή τούτη είναι η ζωή κι όχι άλλη, αποφάσισε ότι όλα καλώς είχαν και 

ότι αυτό που θα συνέβαινε αύριο-μεθαύριο θα ήταν ακόμη καλύτερο. Μετά ο καθηγητής, 

σχεδόν θλιμμένος από τον εύκολο θρίαμβό του, πήγε στην κάμαρη. Ο Γιώρ-

γος ήταν εκεί εξουθενωμένος, ξαπλωμένος με τη ρόμπα του στο κρεβάτι. 

 

 

30. Οι δημόσιες λύσεις είναι απευκταίες 
 
Μπροστά στη στάση του μετρό, ο καθηγητής είχε πει στον αστυνόμο: 
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«Σταματήστε. Θα πάρουμε το μετρό». 

«Έχω τον γιατρό στη φάκα», είπε εκείνος σταματώντας. «Αν θέλει τον 

νεαρό για το κρεβάτι του και τον εκβιάζει με το παιδί, τότε είναι ασφαλείς 

και οι δύο. Για την ώρα». 

Η λέξη “κρεβάτι” χώθηκε σαν ζώο στο συκώτι του Λεωνίδα. Ο καθηγη-

τής Φ. έπιασε πάνω στο τιμόνι το χοντρό τριχωτό χέρι του μπάτσου με το 

ρυτιδωμένο δικό του, το γεμάτο γεροντικούς λεκέδες. «Δίνω μια υπόσχεση 

στον εαυτό μου: αυτή την υπόθεση δεν θα τη θάψει κανείς. Θα πάρω τον 

φοιτητή μου σώο. Θα δω και θα δεις και θα δουν όλοι τον χασάπη απέναντί 

μου στο δικαστήριο. Αν εσείς στην αστυνομία για οποιοδήποτε λόγο δεν 

θέλετε δικαστήριο, κανονίστε να φαγωθεί. Χωρίς να πάθει το παραμικρό ο 

Γιώργος και το παιδί. Να μην ακούσω ούτε λέξη από τις κουβέντες που λέ-

τε για να εκφοβίζετε τα δικηγοράκια. Σας ξέρω εδώ και πενήντα χρόνια. 

Και με ξέρουν κι εμένα όσοι πρέπει από τ’ αφεντικά σου. Θυμήσου: ή ξε-

βράκωτος στο εδώλιο από μένα ή τέζα από σένα». Βγήκε από το αυτοκί-

νητο ακολουθούμενος από τον Λεωνίδα. Ο αστυνόμος πετάχτηκε κι αυτός 

έξω. 

«Κάνω τη δουλειά μου», είπε στον καθηγητή. 

«Θα την κάνεις. Και δεν θα ξαναφερθείς μπροστά μου όπως φέρθηκες 

πριν λίγο στογραφείο του σφάχτη». 

«Έχουμε χρόνο. Επιθυμούμε κι εμείς να κλείσουμε τον φάκελο του για-

τρού. Θέλω να σας μιλήσω προσωπικά». 

«Θα μιλάς μόνο με τον κύριο Κρόιτσερ, σαν να μιλάς μαζί μου. Πέσ’ του 

τώρα ό,τι θα μου έλεγες εμένα». 

Ο αστυνόμος είπε στον Λεωνίδα αργά, αγωνιζόμενος να μην κομπιάσει κατά τη 

σύνθεση περίπλοκων γι’ αυτόν προτάσεων: «Δημόσια λύση είναι απευκταία. Δημο-

σιοποιήση καταλόγου των ληπτών οργάνων, εδώ και στο εξωτερικό, νοσο-

κομείων και ιατρών που ασχολούνται με μεταμοσχεύσεις, καθώς και των 

μεγάλων φαρμακευτικών και κοσμητικών εταιρειών που εμπλέκονται με την 

παραγωγή παρασκευασμάτων από ανθρώπινους αδένες, δέρμα, όργανα 

κ.λπ., θα δημιουργούσε εξαιρετικά δυσάρεστη κατάσταση για κράτη ολό-

κληρα. Δεν θέλουμε να καταστραφεί τώρα η δουλειά μας. Οργάνωση της 

Θεσσαλονίκης μετέφερε την έδρα της σε βαλκανική χώρα όπου λειτουργεί 

ακόμα, όταν διέρρευσαν στον Τύπο πληροφορίες για τη δραστηριότητά 

της. Έτσι, κατέρρευσε προετοιμασία μας πολλών χρόνων. Ελάτε αύριο στις 

δώδεκα στο γραφείο μου». 

«Τώρα συνεννοούμαστε», είπε ο καθηγητής. 

Στο σπίτι της οδού Ευελπίδων. Η Ελένη, ο Λεωνίδας, ο Αντρέας. 

«Τον β ί α σ ε. Τον βασανίζει. Και δεν μπορούμε να τον βοηθήσουμε», 

είπε ο Λεωνίδας. 

«Και ο καημένος ο Άκης…» μουρμούρισε ο Αντρέας. «Ποιος ξέρει τι του 

κάνουν κι αυτουνού». 

«Θα τον πάρει μακριά από την Ελλάδα. Κι εμείς καθόμαστε εδώ». 
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Η Ελένη, μετά το πέρας της επίσκεψης στην κλινική, είχε τηλεφωνήσει 

στον αστυνόμο. Έχοντας ψυχανεμιστεί το κάποιου είδους ενδιαφέρον του γι’ 

αυτήν, τον είχε παρακαλέσει υστερόβουλα να μιλάνε στον ενικό. «Ο Χρή-

στος με διαβεβαίωσε ότι ελέγχονται τα αεροδρόμια. Έχουν ειδοποιηθεί Γι-

ουροπόλ και Ιντερπόλ». 

«Θέλω να πω κάτι», διέκοψε ο Αντρέας σαν από άλλο τραπέζι συνδαι-

τημόνας, άλλης μουσικής χορευτής. «Γιατί θα πνιγώ. Να τι είναι. Συμπά-

θησα πολύ τον Γιώργο. Φταίω για ό,τι έκανε κι έχω μεγάλη έγνοια. Όμως 

ξέρω πως όλα γίνονται για τον Γιώργο, και πως ο Άκης μου δεν είναι τι-

ποτα». 

ΕΛΕΝΗ: «Όχι, μην το λες αυτό». 

«Τίποτα· δεν είναι τίποτα, ούτε κι εγώ είμαι τίποτα. Άμα οι άλλοι σε 

θεωρούν τίποτα, είσαι τίποτα. Ακόμα κι ο Χρήστος μόνο για τη ζωή του Γι-

ώργου νοιάζεται. Θα λειώσουνε το μικρό μου σαν κατσαρίδα και την άλλη 

μέρα κανείς σας δεν θα το θυμάται. Κι εμένα, άμα μπουκάριζα στην κλινική 

τις προάλλες και με σκοτώνανε, σήμερα κανείς σας δεν θα με θυμόταν». 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ, δυνατά: «Αντρέα, είσαι άδικος!» 

ΑΝΤΡΕΑΣ: «Όχι, το πήρα χαμπάρι από πολύ νέος, μερικούς δεν τους θέλει 

κανείς σωστός άνθρωπος. Μόνο κάπου-κάπου για δουλειά, για λίγο κρεβά-

τι… Για τον Άκη όλοι λέγανε: “Τόσο μικρός ρε γαμώ το και τόσο χαλασμέ-

νος… Μόνο για γαμήσι κάνει, τίποτα καλό δεν έχει, σκέτο ζώο”. Κανείς δεν 

τον συμπαθούσε, ούτε λιγουλάκι. Και είναι ένα παιδάκι! Μόνο ο Γιώργος τον 

πλησίασε, επειδή είναι κι αυτός αλλουνού παπά βαγγέλιο· του το χρωστάω 

αυτό. Κι αλήθεια, έτσι είναι πράγματι ο Άκης, σκέτο ζώο. Κι εγώ σκέτο ζώο 

είμαι. Δεν μας θέλουν, και καλά κάνουνε». 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ: «Αντρέα…» 

ΑΝΤΡΕΑΣ: «Μόνο για μένα ήταν καλός. Κι εγώ γι’ αυτόνε. Όπως και να 

’ταν φτιαγμένος ήτανε δικός μου, κι εγώ δικός του όπως και να ’μαι. Δεν 

με πείραζε που είναι σκέτο ζώο. Ούτε κι εκείνον τον πείραζε που είμαι 

σκέτο ζώο. Και γιατί να μην είμαστε έτσι δηλαδή;» 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ: «Αντρέα, κόφ’ το! Είσαι ζαλισμένος και πονεμένος, το ίδιο κι 

εμείς. Ήθελες πολλά από μένα κι εγώ λίγα από σε. Μη πετάς τώρα τα δικά 

μας στο τραπέζι, έχουμε άλλα βάσανα». 

ΕΛΕΝΗ, στον Λεωνίδα: «Μη μιλάς έτσι!» 

ΑΝΤΡΕΑΣ: «Όχι, σωστά μιλάει. Γι’ αυτό τα λέω, για να με λυπηθεί». 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ: «Άκου…» 

ΑΝΤΡΕΑΣ, άγρια: «Όχι ρε μαλάκα, εσύ άκου! Είχα άντρακλες στα πόδια 

μου και την πάτησα με σένα, με έναν φλώρο. Κι εσύ; Εσύ, μόνο που σου 

έλαχε μπόσικο το στρέιτ το παλληκαράκι, σου πέσανε τα σάλια. Καλά κά-

νεις και τον αγαπάς. Δεν έχω την εξυπνάδα του, την καρδούλα του, κι ούτε 

είμαι τεκνάκι. Δεν είμαι καν παρθένος όπως ήταν αυτός πριν σου τον κα-

βαλήσει ο χασάπης». 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ: «Μαλάκα, κόφ’ το!» 
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ΑΝΤΡΕΑΣ: «Ναι, ρε! Σου τον γάμησε! Εντάξει, καλά κάνεις και δεν με βά-

ζεις στο πλάι σου. Οι κυριλέδες της παρέας σου θα σου λέγανε: “Αγάπη 

μου, φόρα του κανένα φίμωτρο! Και να μη δαγκώνει και να μη μιλάει”». 

ΕΛΕΝΗ: «Παιδιά, δεν…» 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ, περιφρονητικά: «Ό,τι σιχαίνομαι περισσότερο στις αδερφές 

είναι η υστερία». 

ΑΝΤΡΕΑΣ:«Α, βέβαια, γιατί εσύ δεν είσαι αδερφή, είσαι γαμιάς! Ο ακατα-

μάχητος Λεό! Μα όταν θέλησες να κάνεις αδερφή το παλληκαράκι το στρέιτ, 

στον Αντρέα το έστειλες. Και με τα βιβλιάκια που έχει διαβάσει με κόπο, 

όχι με τα πανεπιστήμιά σας, και με το ψωμί που έφαγε πιτσιρικάς κάνοντας 

θελήματα στις πουτάνες της οδού Φυλής, και με όλη την αγάπη του για σε-

να, σου το ’κανε το παλληκαράκι το στρέιτ να σε βλέπει και να δακρύζει». 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ, με κακία: «Και μετά το έστειλες με τις βλακείες σου στον χα-

σάπη. Μα δεν φταις εσύ, εγώ φταίω. Μπάτσος ήσουνα και μπάτσος έμει-

νες. Σου ’πέταγα κάπου-κάπου κάνα βιβλίο και κάνα πούτσο, και νόμισα 

ότι το μυαλό σου ξεγουρούνιασε». 

Ο Αντρέας πεταγμένος πάνω, μπροστά στον Λεωνίδα. Η Ελένη τινάζεται, 

τον αγκαλιάζει. Το μεγάλο αντρίκιο κορμί παράξενο στη γυναικεία λαβή της 

πάλης δίχως πάλη. 

ΕΛΕΝΗ: «Λεωνίδα, σκάσε!» Κρατά τον Αντρέα δέσμιο στα λεπτά μπράτσα 

της τα πανίσχυρα από το ρακί της θηλυκότητας. «Έχω αγάπη πάνω σου», του λέει. 

ΑΝΤΡΕΑΣ, σιγά: «Θέλω να του πω κάτι πολύ άσκημο». 

ΕΛΕΝΗ: «Να του πεις, αλλά μες στα χέρια μου». 

ΑΝΤΡΕΑΣ· κοιτάζει στα μάτια τον Λεωνίδα. Κοιτάζονται στα μάτια. 

ΑΝΤΡΕΑΣ, λέει: «Ακόμα κι αν το ξαναπάρεις το παιδί σου, δεν θα είναι 

ποτέ ξανά, ποτέ έτσι καλόψυχο και καθαρό όπως όταν το αγάπησες. Θα 

είναι άλλος άνθρωπος. Και αυτό τον άλλο άνθρωπο δεν θα τονε ξέρεις». 

Κοιτάζονται. Βλέπει ο καθένας τον πόνο του άλλου και τον δικό του. Μίσος. Οι 

παλάμες της Ελένης στα ισχυρά ανδρικά μπράτσα. Μισούνται. Ο Αντρέας 

αγαπά όσο ποτέ. Ο Λεωνίδας μισεί όσο ποτέ. Ο Λεωνίδας καταλαβαίνει όσο 

ποτέ την αγάπη του για τον Γιώργο. Και την αγάπη του Αντρέα. Αγαπιούνται κι 

αγαπούν όσο ποτέ. Ο Αντρέας κρύβει το άσχημο πρόσωπο στον λαιμό της 

Ελένης, μετά στά στήθη της καθώς βάζει τα κλάματα. Ο Λεωνίδας φχαρι-

στιέται πολύ που ο Αντρέας κλαίει έτσι και τόσο. Ντρέπεται που φχαρι-

στιέται και καταπραϋνεται επειδή ντρέπεται, 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ: Κι έτσι εντέλει τον αισθάνθηκα σαν κάτι πολύ δικό μου. Ή-

μουν τρομακτικά μόνος. 

 

Ο Αντρέας λέει, με τη μούρη στα στήθη της Ελένης: 

«Ήθελα μόνο λίγη αγάπη για τον Άκη μου». 

Η Ελένη τον σηκώνει, τον πάει στο δίχως στρώμα γιατάκι του Γιώργου, 

το δίχως μαξιλάρι. Τον πλαγιάζει, πέφτει δίπλα του. Κρατιούνται έτσι. Ο 
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Αντρέας είναι μόνο γκέι και τίποτα διφορούμενο. Αν κι έχει κάνει έρωτα με 

κορίτσια, ποτέ δεν επιθύμησε πραγματικά γυναίκα. Τώρα έχει κάτι σαν επι-

θυμία όχι καθόλου για γυναίκα μα για την Ελένη. Το βαρύ αρσενικό σώμα του, η 

βαριά αρσενική ψυχή του ποθούν ακριβώς αυτό που έχουν πλαστεί για να ποθούν, κι όχι εκεί-

νο χάριν του οποίου διασαφίστηκε μια για πάντα η μαγική τους φύση. Οσφραίνεται. 

 

ΑΝΤΡΕΑΣ: ΤΗν ένιωθα εκείνη τη στιγμή σαν μόνη παρηγοριά μου, σαν τη 

μάνα μου πριν καταντήσει αλκοολικιά. Την ψαχούλεψα σαν τυφλός με τ’ 

ακροδάχτυλα στο πρόσωπο. Δεν ήθελα να της κάνω έρωτα, αν και το 

σώμα μου ήτανε… πώς το λένε; έτοιμο, ρε φίλε· και το σώμα της μια απ’ 

τα ίδια, νομίζω. 

 

Είναι τίμιο παλληκάρι, ξέρει πως δεν πρέπει να προδώσει τον εαυτό του, που 

τον έβγαλε με τόσον κόπο μες από τα μπορντέλα και τα σκουπίδια της παι-

δικής του ηλικίας. Η Ελένη είναι εκεί. Είναι παιδιόθεν αφιερωμένη στον Λεωνίδα, κι 

όλα τ’ άλλα απλώς συμβαίνουν για να δείξουν με περισσότερη έμφαση προς την καρδιά και το 

φύλο εκείνου. Νιώθει τον σεβασμό του μεγαλόσωμου άνδρα, τη λαχτάρα του, και ξέρει πως 
όλα τούτα μπορούν να της διδάξουν κάτι περισσότερο για τον Λεωνίδα. Κάποτε η Ελένη 

σηκώνεται, φιλάει τον Αντρέα στο μέτωπο και πάει στο κρεβάτι της. 

 

Κα ΑΡΙΣΤΙΝΤ: Θα έπρεπε να ειπωθούν για τούτα περισσότερα κι επίσης 

άλλα. Μα εφόσον οι ήρωες είναι αυτοί κι όχι άλλοι, κι εφόσον την αλή-

θεια για τα πάθη τους πρέπει να την αναζητήσουμε όχι στο επίσημο πε-

δίο της ιστορίας τους μα παραπεσμένη κάπου μεταξύ των διαστημάτων 

της κοινής ανθρώπινης μοίρας, οι προτάσεις όλων εμάς, οι λέξεις και η 

στίξη μας, θα πρέπει να σημάνουν κάτι και μετά να αποσβέσουν πάλι 

οριστικά αυτό που εσήμαναν. Γιατί η ιστορία τούτη συμβαίνει ερήμην μας, κι 

όλες οι δυνατές αναγνώσεις ή οι ερμηνείες της δεν είναι παρά οι επι-

θυμίες κι οι φόβοι του καθενός μας. 

 

 

31. Ο αστυνόμος έχει δουλέψει πολύ 
 
Νωρίς το άλλο πρωί, ο Λεωνίδας δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από τον καθη-

γητή Φ. 

«Κοίτα την τάδε εφημερίδα», του είπε ο ηλικιωμένος δάσκαλός του. «Μου 

τηλεφώνησε ο αστυνόμος. Προφανώς, για να σε στείλω σ’ αυτόν ήδη εξου-

θενωμένο». 

Ήταν μια από κείνες τις πολύχρωμες φυλλάδες. Στην πρώτη σελίδα υ-

πήρχε ένας μεγάλος τίτλος και μια μικρούτσικη φωτογραφία, ίσως από 

κινητό: ένας άνδρας που φορούσε φίνα κάζουαλ ρούχα, γερμένος σε σκαμνί 

μπαρ πάνω σε κάποιον ζωώδη νεαρό με μαύρο φανελάκι και τατουάζ πα-

ντού. Τα πρόσωπά τους μισοσβησμένα στο φώτοσοπ. Ο τίτλος έγραφε: 
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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ — ΣΟΚ ΓΟΝΕΩΝ 

ΓΚΕΪ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΕΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

(σελ. 8) 

 

Στη σελ. 8 υπήρχε μόνο ένα μονοστηλάκι: 

 

Γονείς φοιτητών αθηναϊκού πανεπιστημίου μας καταγγέλουν σο-

καρισμένοι ότι νεαρός πανεπιστημιακός παρενοχλεί σεξουαλι-

κά τους γιους τους. «Ο γιος μου είναι φυσιολογικός νέος», μας 

εξήγησε η κυρία Παναγιώτα, μητέρα δεκαεννιάχρονου φοιτητή 

και φερέλπιδος αθλητή της κολύμβησης. «Δεν είναι δυνατόν να 

ανεχόμαστε τις ανηθικότητες αυτού του διεστραμμένου. Συμ-

φοιτητές του γιου μου, λένε ότι τους προτείνει ανωμαλίες με 

αντάλλαγμα βαθμούς». Ο νεαρός επιβεβαίωσε τα λεγόμενα της 

μητέρας του, με τη φράση: «Θα τον γ… στο ξύλο, αν τολμήσει 

να μου ξαναβάλει χέρι!» 

Επίσης διαπιστώσαμε, όπως φαίνεται και στη φωτογραφία, 

ότι ο εν λόγω ομοφυλόφιλος καθηγητής ψωνίζει επί πληρωμή 

περιθωριακούς νεαρούς σε ύποπτα μπαρ. Ερωτάμε τις πρυ-

τανικές αρχές, μαζί με τους τρομοκρατημένους γονείς των φοι-

τητών: Αυτός ο άνθρωπος, είναι δυνατόν να διδάσκει στα παι-

διά μας τους ν ό μ ο υ ς; 

 

Η εφημερίδα υπήρχε και πάνω στο γραφείο του αστυνόμου, ο οποίος είπε: 

«Βλέπετε. Κάθε άλλο παρά μας βοηθάτε με την ανάμειξή σας». 

«Η φωτογραφία με κολακεύει αρκετά», είπε ο Λεωνίδας. «Το ίδιο κι η 

αντιπάθειά σας για την ταπεινότητά μου. Όμως είμαστε υποχρεωμένοι να 

συνεργαστούμε». 

«Θεωρείτε τον εαυτό σας πολύ έξυπνο. Μα τούτη η φυλλάδα λέει τι α-

κριβώς είσαστε. Θα συνεργαστούμε. Αλλά αν κάνετε το παραμικρό για να 

εμποδίσετε τη δουλειά μου, θα σας τσακίσω». 

«Ωραία, εκφράσαμε εκατέρωθεν τα ευγενή μας αισθήματα. Μπορώ τώ-

ρα να σας κάνω μερικές ερωτήσεις;» 

«Θα απαντήσω σ’ όσες επιτρέπει η Υπηρεσία». 

«Ελπίζω. Πιστεύετε ότι αυτό το άρθρο συνδέεται με την υπόθεση που 

μας απασχολεί;» 

«Ναι». 

«Εσείς το προωθήσατε ή ο γιατρός;» 

«Ο γιατρός, βεβαίως». 

«Σίγουρα;» 

«Σε μια τέτοια ερώτηση, μόνο μια τέτοια απάντηση θα μπορούσατε να 

πάρετε». 

«Σωστά. Πιστεύετε ότι ο μικρός Άκης είναι ζωντανός;» 
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«Ναι. Για όσο κρατάει η κάψα του γιατρού για τον φοιτητή σας. Ή για 

όσο νοιάζεται ο φοιτητής σας γι’ αυτόν». 

«Θα επέμβετε πριν ο γιατρός πάρει τον Γιώργο στο εξωτερικό;» 

«Όχι. Θα κινδυνέψει η ζωή του φοιτητή σας». 

«Και του Άκη;» 

«Αυτουνού, έτσι κι αλλιώς θα κινδυνεύσει». 

«Ξέρετε πού σκοπεύει να πάει ο γιατρός;» 

«Θα παρακολουθείται. Δεν θα σας ανακοινωθεί τίποτα πριν την κατάλ-

ληλη ώρα». 

«Πότε θα είναι η ώρα κατάλληλη;» 

«Όταν φύγει ο καθηγητής από την Ελλάδα κι αφήσει την οργάνωσή του 

δίχως το μυαλό του, οι παράτρεχάμενοί του θα κάνουν το μοιραίο λάθος. Κι 

εμείς ήδη τους βοηθούμε να το κάνουν πιο γρήγορα». 

Ο Λεωνίδας πήρε μια ανάσα. «Θα θυσιάζατε κάποιο από τα παιδιά ή και 

τα δύο για να πετύχετε τούς στόχους σας;» 

«Και τα δύο όχι. Δεν συμφέρει. Σίγουρα θα με ακούγατε με ανακούφιση 

αν σας έλεγα ότι είμαστε διατεθειμένοι να θυσιάσουμε το χαζόπαιδο για να 

σωθεί ο Γιώργος. Φυσικά, δεν υπάρχει περίπτωση να σας πω κάτι τέτοιο». 

«Το φοβόμουν πως θα σκεφτόσασταν έτσι. Να θυμάστε ότι θέλω και τα 

δύο παιδιά σώα, κι ότι επιμένω σ’ αυτό». 

«Θυμάμαι ό,τι είναι καθήκον μου να θυμάμαι. Λοιπόν, η σειρά μου να 

κάνω ερωτήσεις». 

«Έχω κι άλλες». 

«Κι εγώ πολλή δουλειά και λίγο χρόνο. Παρακαλώ να απαντήσετε ειλι-

κρινά όπως κι εγώ. Ο Γιώργος είναι ομοφυλόφιλος;» 

«Με την κοινή έννοια, όχι». 

«Είναι ή δεν είναι;» 

«Όχι. Αλλά πάρα πολλοί νεαροί άνδρες, χωρίς να είναι γκέι, θα μπο-

ρούσαν να νιώσουν κάποιο είδος συνειδητής ή ασυνείδητης ερωτικής έλξης 

για έναν ομόφυλό τους. Σε κάποια δοσμένη στιγμή και κάτω από συγκε-

κριμένες συνθήκες. Είναι επιστημονικά διαπιστωμένο αυτό». 

«Όπως συμβαίνει τώρα με τον φοιτητή σας και τον γιατρό;» 

«Δεν είναι το ίδιο. Εδώ έχουμε εξαναγκασμό μέσω εκβιασμού σε μη ηθε-

λημένη σεξουαλική πράξη. Νομικώς, πρόκειται για καθαρό βιασμό. Με πο-

νάει να το σκέφτομαι». 

«Τον νεαρό θα τον πόνεσε περισσότερο, υποθέτω. Κρατώ ως απάντησή 

σας ότι δεν είναι ομοφυλόφιλος. Τα υπόλοιπα, οι τσιριτσάντζουλες, μου γεν-

νάνε την επόμενη ερώτηση: Προσπαθήσατε να διαφθείρετε τον φοιτητή σας;» 

«Προσπάθησα να τον διδάξω μέσω της γοητείας». 

«Δηλαδή, να τον ρίξετε στο κρεβάτι;» 

«Θα έλεγα, να μπω στη ζωή του». 

«Και στον πισινό του;» 

«Ακούστε, δεν σας επιτρέπω!» 
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«Τι δεν μου επιτρέπεις; Τον πήδηξες για δεν τον πήδηξες;» 

«Αυτό αφορά εμένα κι αυτόν. Είναι ενήλικος». 

«Ενδιαφέρει κι εμάς. Γιατί ο καθηγητής Β. δεν είναι ομοφυλόφιλος. Δεν 

καταλαβαίνω πώς του ’ρθε ξαφνικά αυτό. Μπορούμε να εκμεταλλευτούμε 

την σύγχισή του. Πρέπει να ξέρουμε. Ποτέ ως τώρα δεν έδειξε τέτοιες ορέ-

ξεις. Παρ’ ότι περνούν από τα χέρια του τόσα όμορφα αγόρια». 

«Ίσως επειδή ήταν όλα παιδιά κι έφηβοι. Ίσως είναι ασυνειδητοποίητος 

γκέι. Αντίθετα απ’ ό,τι νομίζει ο κόσμος, οι γκέι δεν συγκινούνται σεξου-

αλικά από τους εφήβους. Έλκονται από την ενήλικη αρρενωπότητα, όπως 

αυτή του Γιώργου. Οι έφηβοι αρέσουν σε άλλου είδους ανθρώπους, που 

θεωρούνται συνήθως ακραιφνείς ετεροφυλόφιλοι». 

«Εντάξει, τα ξέρω από τη δουλειά μου αυτά. Από την άλλη, αν ο νεαρός 

είναι εθισμένος από σένα σε ανωμαλίες, τότε μπορεί να προσφέρθηκε εθε-

λοντικά στον γιατρό για να του αποσπάσει το Αλβανάκι. Ή, το πιθανότερο: 

είδε τα πρακτικά ωφελήματα που θα του παρείχε η σχέση του με τον γιατρό 

και τώρα παραμένει κοντά του ηθελημένα. Ο τύπος έχει βγάλει απίστευτα 

λεφτά από το κόψιμο. Προσωπικά, να τι πιστεύω: για τον ένα ή άλλο λόγο 

ο φοιτητής σου τα θέλει. Δεν εξηγείται αλλιώς που ο γιατρός μάς τον πα-

ρουσίασε με τόση άνεση. Ούτε που ο νεαρός δεν θέλησε να τον πάρουμε 

μαζί μας. Προτίμησε να κάθεται να τον μπαλαμουτιάζει μπροστά μας ο χα-

σάπης. Δεν μπορεί πια παρά να θεωρείται συνένοχος». 

«Λες τρομερά πράματα», είπε ο Λεωνίδας ξέθωρα. «Δεν τον ξέρεις, γι’ 

αυτό μιλάς έτσι». 

«Εσύ όμως τον ξέρεις από την καλή, ε; Τον προθέρμανες για τον γιατρό».  

«Ποτέ δεν θα σκεφτόταν ούτε θα ενεργούσε όπως υποθέτεις. Αυτά που 

λες, εκφράζουν τον δικό σου τρόπο σκέψης». 

Ο αστυνόμος έσκυψε πάνω από το γραφείο του κοιτάζοντας ίσια το 

μέτωπο του Λεωνίδα, σαν να έβλεπε εκεί τρύπα σφαίρας. «Αυτός ο τρόπος 

σκέψης με έκανε να πετύχω στη δουλειά μου. Με ρώτησες ποιον θα θυ-

σίαζα στην ανάγκη. Ο φοιτητής σου ήταν ένα ευαίσθητο αγόρι. Τώρα, μετά 

τη “διδασκαλία” σου, γλυκάθηκε στον πούτσο και από πάνω γουστάρει 

που είναι με έναν πάμπλουτο πουρό. Όλα τα στοιχεία αυτό μου δείχνουν. 

Ε, λοιπόν, θα θυσίαζα τον περισσότερο ένοχο. Ο Βορειοηπειρώτης είναι ένα 

μικρό μαλακισμένο, όμως βρίσκεται εκεί με τη βία, όχι με τη θέλησή του 

όπως ο φοιτητής σου. Και είναι πιτσιρικάς. Ίσως μπορεί ακόμα να γίνει 

άνθρωπος». 

«Έχω ακούσει πολλά για σένα, μα δεν πίστευα πως είσαι τέτοιο κτήνος! 

Αν πάθει τίποτα ο Γιώργος…» 

«Πάψε! Άκου και τούτο. Άμα ο νεαρός ήταν γιος μου, κι άμα τον έ-

στερνα με βάσανα στο πανεπιστήμιο να γίνει άνθρωπος, κι άμα μάθαινα 

πως τον κατάφερες που είναι τόσο ευαίσθητος και μου τον πούστεψες, θα 

σε κρεμούσα από τ’ αρχίδια του Απόλλωνα στην Ακαδημία». 
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«Τον Αντρέα όμως δεν έχεις διερευνήσει αν τον πούστεψες εσύ ή αν του 

άρεσαν από πριν τα σύκα! Αρκεί που σου κάθεται τόσα χρόνια. Και μου 

κάνεις και τον στρέιτ άντρακλα». 

Ο αστυνόμος σηκώνεται, κάνει γαλήνια τη βόλτα του γραφείου. Η παχιά 

κοιλιά μπρος στο πρόσωπο του Λεωνίδα. Κοιτάει την τρύπα σφαίρας στο 

μέτωπό του. Λέει, σχεδόν λυπημένα: 

«Θες να σε γαμήσω. Έτσι;» 

«Θα μου έκανε εντύπωση αν δεν το σκεφτόσουν κι αυτό». 

«Παριστάνεις τον επιβήτορα ενώ είσαι ψιψίνα. Πάμε σ’ ένα ξενοδοχείο». 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ: Ένιωθα σαν ανεβασμένος σε μια σκηνή θεάτρου στη μέση της 

ερήμου, αναγκασμένος να παίξω ένα ακατάληπτο έργο που δεν είχα δια-

βάσει ποτέ. Ήμουν δυστυχισμένος, με στομάχι συνεστραμμένο αβάσταχτα 

από τις υποψίες για τον Γιώργο, με νου να γατζώνεται σε νεκρές συν-

θέσεις λέξεων αποζητώντας ματαίως παραμυθία. Παρ’ όλ’ αυτά με έντυνε 

κάτι σαν ευθυμία, ένα παρδαλό σάλι υφασμένο από την αρλεκίνικη μα-

ταιοφροσύνη της ανημπόριας. Χαχάνισα. Κοίταζα τον μπάτσο χαχανίζο-

ντας βρομερά κι ανόητα. Η μοίρα του Γιώργου με κυρίευε και εκβαρβά-

ριζε το θάρρος μου. Ταπεινωμένος από εκείνο που είναι αδιαπέραστο και 

αναπότρεπτο, υπέγραψα την υποταγή μου στην πραγματικότητα και για 

τώρα, και για όσα ακολούθησαν, και για το τρομερό τέλος. Όπως το ’πε 

με τον τρόπο του κι ο Αντρέας, η ζωή μου, ό,τι κι αν θα συνέβαινε στο 

εξής, θα είχε απέναντί της όχι τον δικό μου Γιώργο, ζωντανόν ή νεκρό, 

μα έναν άλλο. Η φρίκη μπορεί να υψομετρηθεί και να βυθομετρηθεί. Κι 

εγώ εκείνη τη στιγμή, χαχανίζοντας ηλίθια μπρος στον καβάλο του γου-

ρουνιού, γνώρισα το ύψος και το βάθος της. 

 

«Πάμε», του λέει ήσυχα ο αστυνόμος. «Θα σου κόψω τον ανθό σου και 

τότε θα μάθεις να σέβεσαι». 

Ο Λεωνίδας, τώρα, λέει με εντελώς σταθερή φωνή: «Ο Αντρέας έμεινε 

απόψε σπίτι μου. Θα τον κρατήσω. Άμα του πω να μη σε ξαναδεί, θα με 

υπακούσει. Θα ελευθερώσεις τα παιδιά. Και τότε ίσως σου τον ξαναδώσω, 

ίσως κι όχι». 

Ο αστυνόμος άκουσε τα λόγια απαθής. Έβγαλε αργά και ήσυχα το 

πιστόλι του, το ακούμπησε στο μέτωπο του Λεωνίδα, στο σημείο όπου τόση 

ώρα έβλεπε προκαταβολικά μια τρύπα σφαίρας. Απασφάλισε. Ο Λεωνίδας 

ήταν εκεί ολόκληρος. Φοβόταν, αλλά αυτό δεν τον φόβιζε. Περίμενε. Ξά-

φνου το πιστόλι τινάχτηκε μπρος στα μάτια του, η κάννη τον χτύπησε στα 

χείλη, του τα έσκισε διαγώνια. Ένιωσε περηφάνια επειδή δεν καταδέχτηκε ούτε καν 

να σαλέψει. 
Το αίμα κύλησε στο στόμα και στο σαγόνι του. Ο μπάτσος είπε: 

«Μια γρατζουνιά να πάθει η ψυχή του Αντρέα εξαιτίας σου, θα σου λια-

νίσω ένα-ένα τα κόκκαλα. Κατά τα άλλα η συνεργασία μας θα είναι άψογη. 
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Θα πάμε τώρα στον βοηθό μου τον Γιάννη. Είναι μορφωμένος σαν εσένα. 

Θα συνεννοηθείτε. Θα σου δείξει κάτι που τη σημασία του γνωρίζω μόνο 

εγώ. Θα την καταλάβεις κι εσύ». Έβγαλε ένα καλοδιπλωμένο και πεντακά-

θαρο βαμβακερό μαντιλάκι, λευκό, με μπλέ διπλή ρίγα στην ούγια και κε-

ντητό Χ στην άκρη. «Σκούπισε το αίμα!» είπε. «Οι άνθρωποι σήμερα δεν 

έχουν μαντίλια. Κράτησέ το. Για τον ανθό σου. Τόσο αξίζει. Θα μου το ζη-

τήσεις μόνος σου και θα στον κόψω». 

Ο τριανταπεντάρης υπαστυνόμος, ήταν ευγενικός. «Πού χτυπήσατε;» είπε. 

«Ο Χρήστος πρέπει να σας εκτιμά πολύ, κανείς πολίτης δεν έχει δει τα στοι-

χεία που θα σας δείξω». Ήταν αγχώδης και λιγάκι υπερκινητικός, με αυτή 

την αίσθηση σπαθιού των λιγνών και λυγερών ανδρών. Έδειξε στον Λεωνί-

δα ό,τι περίπου είχε δείξει κι ο Αντρέας στον Γιώργο. Ανοίγοντας φακέ-

λους, πηδώντας εδώ κι εκεί σε DVD. Ο Λεωνίδας καταψύχτηκε. 

«Πρασινίσατε. Εγώ στην αρχή ένιωθα συνέχεια ζαλάδα. Θα σας δείξω 

τώρα στο Διαδίκτυο ένα σάιτ μιας οργάνωσης η οποία θεωρούμε ότι είναι 

αυτή που μας ενδιαφέρει. Εκείνοι που τους αρέσουν τέτοια πράγματα α-

πλώς πληρώνουν αδρά και βλέπουν, γνωρίζοντας όμως πως ό,τι γίνεται εκεί, 

ακόμα και το φριχτότερο, είναι αληθινό. Στο μεταξύ, οι μυημένοι ξέρουν τα 

κανάλια επικοινωνίας και παραγγέλνουν τους δικούς τους σκλάβους. Με-

λετώντας τα βίντεο, μπορούμε να ταυτοποιήσουμε μερικά απ’ αυτά τα παι-

διά με άτομα που έχει δηλωθεί η εξαφάνισή τους και να ειδοποιήσουμε τους 

συναδέλφους μας στις χώρες προέλευσης των ανάλογων ιστοσελίδων. Θα 

σας δείξω το τελευταίο βίντεο της επίμαχης οργάνωσης, βγήκε στον αέρα 

μόλις χτες βράδυ. Ο αστυνόμος μου είπε ότι πρέπει να το δείτε». 

Η ταινία ήταν αναπάντεχα καλογυρισμένη, με προσεγμένους φωτισμούς 

και πλάνα. Ο Λεωνίδας είδε έναν κατάξανθο, ψηλό και λιπόσαρκο έφηβο 

να κάνει σεξ με δύο άνδρες με μάσκες. Δεν υπήρχε καθόλου βία, μάλιστα 

το παιδί χαμογελούσε και συμμετείχε με τρόπο που έδειχνε απόλαυση. Ό-

μως ο Λεωνίδας είχε την ξεκάθαρη αίσθηση ότι έβλεπε έναν βιασμό και μά-

λιστα επιστημονικά μελετημένο, με λεπτομερειακά σχεδιασμένη αισθητική 

και υποδόρεια βία που ξεχείλιζε από την υποταγμένη σπουδή του αγοριού, 

καθιστώντας φρικαλέα την προθυμία του κι αποτρόπαιο τον σαρκικό ερε-

θισμό του. Μετά μπήκαν στη σκηνή δυο ακόμα άτομα. Ένας με μαύρη στολή 

και μάσκα, που κρατούσε στην αγκαλιά του κάποιον γυμνό, γεροδεμένο 

άνδρα με σβησμένο πρόσωπο. Ο γυμνός στεκόταν με τα χέρια πεσμένα στο 

πλάι, ενώ το ξανθό αγόρι τού έκανε στοματικό σεξ. Τα κατάμαυρα σγουρά 

τσουλούφια του πρόβαλλαν από τον σβησμένο κύκλο του προσώπου του 

σαν κέρατα, κάνοντάς τον να μοιάζει με Μινώταυρο. Τελείωσε γρήγορα. 

Και τότε, με μια μαχαιριά που του χώρισε την ψυχή από το μυαλό, ο Λεω-

νίδας κατάλαβε ότι είναι ο Γιώργος. 

«Δεν έχει δηλωθεί εξαφάνιση ατόμου παρόμοιου με αυτό το ξανθό παιδί. 

Το αναγνωρίζετε;» 
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«Όχι», ψιθύρισε με την ψυχή στο στόμα ο Λεωνίδας. «Μπορώ να έχω 

αντίγραφο απ’ αυτό το βίντεο; Ίσως μάθω κάτι». 

Βγήκε από το κτήριο. Ξεκίνησε για το σπίτι, δεν ήταν μακριά. Μπήκε σε 

στενά, έκανε ατέλειωτους κύκλους που τον έφερναν όλο πιο κοντά στον 

Μινώταυρο που είχε γεννήσει μέσα του ο αστυνόμος κι είχε μορφοποιηθεί στο 

βίντεο. Ο λαβύρινθος των σοκακιών έχαφτε κομμάτι-κομμάτι την εγκαρτέ-

ρηση και τη λογική του, ολοένα περιελισσόμενος γύρω από το ζοφερό κέ-

ντρο όπου φώλιαζε εκείνο το άγνωστο πλάσμα. Χωνόταν σε όλο πιο παρά-

ξενες γειτονιές με τα δάκρυα να ξεσπούν κάθε τόσο και να τσουρουφλίζουν 

τα σκισμένα χείλη του, τρέκλιζε σε όλο πιο αλλόκοτους δρόμους. Στην πε-

ρισσότερο ξένη και μαύρη καμπή εκείνων των τόπων, στάθηκε, έβγαλε τον 

ψηφιακό δίσκο και τον έσπασε σε κομμάτια. Έστριψε στη γωνία και βρέ-

θηκε αναπάντεχα μπροστά στο σπίτι του. Η Ελένη είχε γυρίσει από τη 

δουλειά, τον περίμενε με αγωνία. 

«Παραιτούμαι», της είπε. «Η αστυνομία θα τους βρει και θα τους σώσει. 

Δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε εμείς. Πάω να μαγειρέψω». Ήταν ο Λεωνίδας κι 

όχι άλλος. 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ: Ήξερα πως όλα τούτα δεν ήταν τίποτα περισσότερο από πλε-

κτάνες, συμπτώσεις και παρερμηνείες. Κι όμως, η ίδια η φύση του λαβυ-

ρίνθου έκανε την καινούργια ποιότητα της αγάπης μου έναν μίτο ο οποίος 

με έφερνε ενεπίγνωστα όχι στον δικό μου Γιώργο, μα στον δυνητικό Μι-

νώταυρο τον γεννημένο από τον γιατρό και διερμηνευμένο από τον α-

στυνόμο. Κι ο Γιώργος αυτός ήταν επίσης αληθινός για τον Λεωνίδα. 

 

Κι έτσι ο αστυνόμος θριάμβευσε κι εντέλει έχασε· κι ο Λεωνίδας παίχτηκε 

και χάθηκε. 

 

 

32. Φόβος για τα σύνορα 
 
Η Ελένη φοβόταν να περάσει τα σύνορα της κουζίνας. «Γιατί τα είπες αυτά; 

Τι τραύμα είναι τούτο; Χτυπήθηκες με τον αστυνόμο; Λεωνίδα, θα αφήσουμε 

τον Γιώργο στους φονιάδες;» 

Γέμιζε καννελόνια. Είπε με ανέμελη θλίψη: «Εντάξει, τι ήταν; ένας βα-

ρεμένος νεαρός ήταν. Το ’κανες μερικές φορές μαζί του — μη δίνεις στο σεξ 

τόση σημασία. Εξάλλου, απ’ ό,τι φαίνεται δεν κινδυνεύει. Αυτή η ιστορία 

μας υπερβαίνει. Έγινα δάσκαλος και δεν δικηγόρησα ποτέ μου, για να μην 

έχω δοσοληψίες με εγκληματίες και με την αστυνομία. Τέρμα». 

Η Ελένη έβγαλε το κινητό, πήρε τον αστυνόμο. Έκανε μερικές ερωτήσεις 

με συγκρατημένο ύφος. Ψευτογέλασε. Άκουσε. Έκλεισε. «Λέει, συμφωνή-

σατε. Να συνεννοούμαστε με τον βοηθό του, λέει». 

«Σώστα λέει ό,τι λέει». 
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«Λεωνίδα, αυτός ο άνθρωπος δεν ενδιαφέρεται να σώσει τα παιδιά. Γιατί 

σε χτύπησε;» 

«Επιχείρησε να ασελγήσει πάνω μου! Με λέει ψιψίνα. Υπεράσπισα την 

παρθενιά μου παλεύοντας απελπισμένα με τα νυχάκια μου. …Αλήθεια, ήξε-

ρες αυτή την παραδοσιακή έκφραση περί της στέρησης της παρθενίας; “Σου 

κόβω τον ανθό σου!” Πολύ αρχετυπική, έτσι;» 

Η Ελένη διαβαίνει το σύνορο της κουζίνας, παίρνει από τα χέρια του φί-

λου της το μπολάκι με τη γέμιση, εκείνος το κοιτάζει σαν απωλεσμένο πι-

νάκιο με τιμαλφή. «Γίνεσαι ηλίθιος. Γιατί σε χτύπησε;» 

«Επειδή του είπα πως θα του πάρω τον Αντρέα, αν δεν σώσει τα παιδιά». 

«Τι ανοησία! Αφού ξέρεις τι είναι ο Αντρέας γι’ αυτόν. Γιατί θες να τα 

παρατήσεις;» 

«Ελένη, φοβάμαι ότι ο Γιώργος δεν είναι αυτός που πιστεύουμε. Τουλά-

χιστον, όχι πια». 

«Είσαι τρελός; Σε κατάφερε αυτός ο πίθηκος να απαρνηθείς τον Γιώργο; 

Εσένα, Λεωνίδα; Τι σου είπε; Τι σου έκανε;» 

«Θέλω να σε προστατέψω. Να μη δεις και να μην ακούσεις». 

«Α, έτσι! Ε, λοιπόν πράγματι δεν θέλω να δω και να ακούσω, μα όχι 

από φόβο. Ξέρω τον Γιώργο κι ο Γιώργος είναι αυτός που ξέρω. Και να τον 

δω να κάνει οτιδήποτε, ακόμα και το πιο φριχτό, εγώ θα τον πιστεύω τυ-

φλά και θα γνωρίζω πως είναι ο δικός μου Γιώργος, όχι ο Γιώργος του α-

στυνόμου, ούτε του χασαπόγιατρου, ούτε ακόμα κι ο δικός σου. 

»Λεωνίδα, Λεωνίδα! Πίστη, Λεωνίδα. Πίστη αόματη, δίχως αφτιά, άλογη, 

πίστη μωρού στη μάνα του, αυτή είναι η καρδιά της αγάπης κι εσύ δεν το 

ξέρεις. Για τούτο δεν μπορείς να αγαπήσεις, για τούτο δεν μπορείς να δεις, 

να ακούσεις και να κατανοήσεις την αγάπη των άλλων για σένα. Κακό-

μοιρε! Κακή που είναι η μοίρα σου!… Ο Γιώργος ούτε στιγμούλα δεν θ’ αμ-

φέβαλλε για σένα, και ούτε τώρα θα έχανε την πίστη του άμα μάθαινε πως 

δεν τον εμπιστεύεσαι και τον προδίνεις. 

»Και ο Αντρέας, ένα απλό παλληκάρι, κι αυτός παρ’ όσα λέει σε πιστεύει 

τυφλά. Κι εσύ, με τόση γνώση, αίσθηση, δεν έχεις κακόμοιρε πίστη. Εντά-

ξει, πάρε το μπολ, φτιάχ’ τα καννελόνια σου! Εγώ, που δεν είμαι ερωτευ-

μένη με τον Γιώργο μα που τον αγαπώ πολύ και τον πιστεύω, εγώ θα συνε-

χίσω μόνη». 

Ο Λεωνίδας είχε χαμηλωμένα τα μάτια. “Τα χαμηλώνω όπως ο Γιώργος”, 

συνειδητοποίησε ξάφνου με μια αίσθηση στραγγαλισμένου κυνισμού. «Ελένη. 

Δώσε μου χρόνο να καταλάβω. Δεν μπορώ αλλιώς. Εσύ τόσο πολύ. Ο Γιώρ-

γος, ο Αντρέας, άλλο τόσο. Εγώ μονάχα έτσι λίγο». Και στράφηκε στα καν-

νελόνια του. Έγιναν υπέροχα. 
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33. Ο αστυνόμος ξέρει καλά από στρατηγική 
 

Μετά, ο Λεωνίδας ξάπλωσε και κοιμήθηκε εξουθενωμένος. Το βραδάκι, δεν 

κοιτάζονταν. Αλλιώς ο καθένας μα κι δύο εντατικά, ένιωθαν τον καιρό να οδοιπορεί κατά-

πάνω σ’ όλους τους. Κι όσο τους πλησίαζε, τόσο αισθάνονταν πως όλοι πλησίαζαν ο καθένας 

τον κάθε άλλον και συνάμα πως απομακρύνονταν, αλλιώς για τον καθένα μα όλοι με την ίδια 

ένταση της απώλειας και της λοξής επανεύρεσης. Χτύπησε το κουδούνι της εξώπορ-

τας. Η Ελένη μίλησε στο θυροτηλέφωνο. 

«Αστυνόμος», είπε ο αστυνόμος. «Ανεβαίνω». 

Ο Λεωνίδας ήταν στο δωμάτιό του ανίδεος, μπήκε στο καθιστικό κι έγινε 

κάτασπρος σαν είδε τον μπάτσο με το κουτί τα σοκολατάκια στο χέρι. 

«Για την οικοδέσποινα», είπε ο αστυνόμος με υπόκλιση. Είχε μια πριμιτίβ 

ευγένεια, δεσποτική και παρωχημένη, που ευχαριστούσε μυστικά την Ελένη. «Σκέφτηκα 

να σε δω, Ελένη. Και τον Αντρέα». 

«Λείπει. Χαίρομαι που ήρθες. Κάθισε». Ασυναίσθητα μιμήθηκε τις μικρές, 

κομμένες προτάσεις του και χάρηκε γι’ αυτό δίχως να ξέρει γιατί. 

Κάθισαν στον καναπέ. Ο Λεωνίδας όρθιος σ’ επιφυλακή κοντά στην πόρτα 

του δωματίου του, σαν έτοιμος να χωθεί εκεί και να κλειδωθεί. Ο μπάτσος 

καθισμένος στον καναπέ με την πλάτη ίσια, τα χέρια στα μπούτια και κοι-

τώντας μονοκόκκαλα μπροστά του, φύλαρχος κανιβάλων στον θρόνο του, 

ένας κυριαρχικός ογκόπαγος μεσόκοπων μυών, πάχους αλλά καθόλου πλα-

δαρότητας, τριχώματος που πρόβαλλε από το άψογο κολάρο του πουκα-

μίσου, από τ’ αφτιά, τα ρουθούνια κι από τα στην εντέλεια σιδερωμένα 

μανίκια του. Ένστολη εικόνα, κι ας φορούσε κοστούμι, της απόγειας αρρε-

νωπότητας, όχι το νεαρό παλληκάρι, το φυλετικό πρότυπο της δύναμης, 

της αναπαραγωγικής αλκής και του κάλλους, μα ο απερίσπαστος πια από 

κάθε άνοιξη, άνθηση κι ευαισθησία πατριάρχης, άνδρας-εικόνα του Θεού, 

της εξουσίας και της Ιστορίας. 

Η γιατρίνα Ελένη, η φιλομέριμνη φωτογράφος και συστηματική ψευδο-

μυθολόγος των αρσενικών ζώων του είδους άνθρωπος, ποτέ δεν είχε στέρξει 

να φωτογραφίσει και να ψευδοανθρωπολογήσει έναν άνδρα της ηλικίας και 

του τύπου του αστυνόμου. Χαμογέλασε γλυκά. 

«Αυτό το σπίτι είναι ανοιχτό για σένα». 

«Είναι πολύ ωραίο. Κι εσύ. Αρχόντισσα. Μου έλεγε ο Αντρέας, αλλά δεν 

ήξερα». 

«Κι εμένα μου είχε πει πολλά για σένα». 

«Να τον εμπιστεύεσαι. Κι όσα σου έχει πει για μένα, πίστεψέ τα». 

«Κι όσα δεν θα σου άρεσαν;» 

«Γι’ αυτά μιλάω. Ό,τι είναι ο Αντρέας, είναι από μένα. Ήταν αλητάκος. 

Τον έκανα άντρα. Και σαν άντρας με βλέπει. Κι έτσι μιλάει για μένα. Και σε 

μένα για σένα». 
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«Τότε θα σου μιλήσω καθαρά. Ο Αντρέας δεν πιστεύει ότι η πρώτη σου 

προτεραιότητα είναι να σώσεις τον Γιώργο και τον Άκη. Ούτε κι εγώ το πι-

στεύω». 

«Σωστά. Δεν είναι αυτή». 

«Τότε τι να την κάνω την εκτίμησή σου; Εγώ, ο Αντρέας, πριν απ’ όλα 

θέλουμε σώα τα παιδιά, και τα θέλουμε τώρα». 

«Μου αρέσει το πώς μιλάς. Είμαι από τη Μάνη. Έτσι ήταν σε μας οι γυ-

ναίκες. Θα σου πω κι εγώ καθαρά. Η ζωή των δικών σας δεν είναι πρώτο. 

Ούτε η δική σας. Ούτε η δική μου. Πρώτο είναι η Υπηρεσία. Δούλεψα χρό-

νια. Ήρθε η ώρα και ήρθε αλλιώς απ’ ό,τι σχέδιαζα. Εξαιτίας της επέμβασης 

του Γιώργου. Μα διαθέτω ένα προσόν, να προσαρμόζομαι. Κι έτσι τώρα 

έχω πιασμένο τον καθηγητή Β. από τον λαιμό. Και γνώρισα κι εσένα. Άκου 

λοιπόν: Θα κάνω ό,τι μπορώ για τα παλληκάρια. Με πιστεύεις;» 

«Μακροπρόθεσμα, όχι». 

«Σωστό. Σε καλύπτουν για την ώρα αυτά που λέω;» 

«Τι θα κερδίσω;» 

«Τώρα τα παλληκάρια μένουν ζωντανά επειδή το θέλει ο γιατρός. Κι 

όταν ο γιατρός δεν θα το θέλει πια, θα κρατηθούν ζωντανά γιατί θα του το 

επιβάλλω εγώ. Και μονάχα αν θα κινδυνέψει η δουλειά μου θα πεθάνουν. 

Σ’ αρέσει;» 

«Όχι. Μα θα πάρω ό,τι καλύτερο μπορώ. Και εγώ, τι θα δώσω;» 

«Είσαι έξυπνη. Όταν θα έρθει η ώρα, θα στο ζητήσω. Θα είναι κάτι που 

θα μπορείς και θα θες να το δώσεις. Μη φοβάσαι, δεν θα δώσεις τίποτα σε 

μένα προσωπικά. Σε αγαπημένους σου θα το δώσεις». 

«Κι ο Αντρέας; Τι θα δώσει για τον Άκη;» 

Σιωπή για λίγο. Το μούτρο του μπάτσου πάντα ανέκφραστο. 

«Θα διαπραγματευτείς και για λογαριασμό του Αντρέα;» 

«Ναι. Και πρέπει να ξέρω τι θα ζητήσεις». 

Στράφηκε ολόσωμα προς το μέρος της, την κοίταξε στο μέτωπο παίρνο-

ντας τα χέρια της στα χοντρά και μαλλιαρά δικά του. Είπε ψόφια όπως 

πάντα, μα έναν τόνο δυνατότερα: 

«Μου αρέσει όπως μιλάς. Οι Μανιάτισσες, στους πολέμους ανάμεσα στα 

μεγάλα μανιάτικα σόγια ή με τους Τούρκους, έπαιρναν τα όπλα ή τα 

δικράνια και πήγαιναν μπροστά από τους άντρες τους και τους γιους τους. 

Για να πολεμήσουν, για να σκοτώσουν και για να πεθάνουν πριν απ’ αυ-

τούς. Να μην δουν σκοτωμένους τους άντρες του σπιτιού τους». Σταμάτη-

σε, έριξε τη φωνή του έναν τόνο χαμηλότερα απ’ ό,τι συνήθως. «Ο Αντρέας 

θα μου δώσει αυτό για το οποίο τον έφτιαξα», είπε. «Οικογένεια». 

Σιωπή. Η αράχνη που συνδέει με λεπτότατο δίκτυ τους αστερισμούς μεταξύ τους και 

ουσιώνει σε παγίδα το κενό, ύφαινε φίλεργα την πραγματικότητα. Οι τρεις τους, ακινη-

τούσαν. Ακούστηκε το κλειδί στην πόρτα. Μπήκε ο Αντρέας μ’ ένα σακίδιο, 

κοίταξε τους τρεις, τα χέρια της Ελένης στις αγριογουρουνίσιες χούφτες 
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του αστυνόμου, που τώρα στρεφόταν αργά ολόκορμος προς το μέρος του 

δίχως να τ’ αφήσει. 

«Πεινάω», είπε ο ντετέκτιβ κι έκανε μια κίνηση σαν για να σπάσει τζάμι. 

Ο Λεωνίδας έτρεξε σ’ αυτόν, τον αγκάλιασε σφιχτά, σηκώθηκε στις μύτες 

των ποδιών και τον φίλησε στο στόμα. «Σε περίμενα όλη τη μέρα», του 

είπε. «Θέλω να μείνεις εδώ, μαζί μου. Στην κάμαρή μου». 

Ο πρώην μπάτσος ήξερε τα χρειαζούμενα για τη χαρά όσο και για τη 

λύπη. Κατάπιε το σάλιο του από ευτυχία. «Πεινάω», είπε. «Βιάζομαι. Φεύ-

γω σε τρεις ώρες με το λεωφορείο για Αλβανία». Ο Λεωνίδας πετάχτηκε 

προς την κουζίνα. «Θα μου πεις. Έχω φτιάξει καννελόνια που σ’ αρέσουν». 

«Παρακαλώ, κάθισε να φάμε», είπε η Ελένη στον αστυνόμο. 

«Ναι. Μου αρέσει πολύ το σπιτικό φαγητό». 

Κι έτσι συνετελέστη το δείπνο στο τραπέζι της κουζίνας, ενώ γύρω τους 

το φως περιοριζόταν από τη σκοτεινή αγαθότητα πιατικών, ατσαλιών του 

μαγειρέματος και της κοπής, κρυστάλλινων λίκνων του ποτού, εστιών του 

φούρνου υψωμένων στην εντέλεια της πιο απάνθρωπης οικειότητας. Ο 

Λεωνίδας κολλημένος δίπλα στονΑντρέα να τον φροντίζει ολοένα και να 

τον χαϊδολογά. Εκείνος δεχόταν τα πάντα κοιτάζοντας τον φίλο του με πίστη, 

λαχτάρα μα όχι και αποδοχή. Δεν μιλούσαν. Ο καθένας για κάποιον λόγο 

εχθρικό σ’ εκείνον των άλλων. Μόνο ο Αντρέας δεν είχε τίποτα ασαφές με-

σα του. Είπε κάποτε: 

«Δεν με ρωτάτε; Πάω να ψάξω για τον πατέρα του Άκη, ποιος τον σκό-

τωσε. Έψαξα και γνώρισα κόσμο. Υπάρχει χοντρή άκρη στο Αργυρόκαστρο. Η 

μάνα του Άκη ξέρει κάτι. Την πήρα τηλέφωνο. Με αγαπάει, θα μου μιλήσει. 

Εκεί είναι η αρχή και θα τη βρω». 

«Στην Αλβανία δεν υπάρχει νόμος», είπε ο αστυνόμος. «Θα κινδυνέψεις». 

«Ούτε εδώ υπάρχει. Τουλάχιστον για μένα και τα παιδιά. Δεν έχεις δι-

καίωμα να μιλάς. Ξέρεις και δεν μου λες. Δεν πειράζει, θα το βρω μόνος. 

Και θα βοηθήσω κι εσένα, θα σου δώσω τον γιατρό στο πιάτο. Κι ας με 

πούλησες». 

«Ναι. Αλλά μην πας στην Αλβανία». 

«Θα πάω. Θα κάνω τον χασάπη φιτίλια. Αλλιώς τι να ζω;» 

«Αντρέα», είπε ο Λεωνίδας, «μην πας. Θα τα καταφέρουμε. Θα είμαστε 

οι δυο μας. Δεν θέλω να κινδυνέψεις τώρα». 

Ο Αντρέας τρώει ένα καννελόνι. «Δεν χρειάζομαι ανταλλάγματα. Αγαπάς 

πολύ τον Γιώργο. Τον σέβομαι». 

«Σε χρειάζομαι δίπλα μου. Στο ζητάω και τέρμα: δεν θα πας στην Αλ-

βανία». 

Ο Αντρέας σηκώνεται, σπρώχνει τον Λεωνίδα που μισογονατίζει πέφτοντας 

από την καρέκλα. «Μη μου λες να μην πάω. Πάρε τον λόγο σου πίσω!» 

Ο Λεωνίδας τον αγκαλιάζει, παλεύουν με παράξενη αργότητα σαν χελώ-

νες, πότε σπρώχνονται και πότε τραβιούνται ο ένας πάνω στον άλλο. «Αντρέα, 

δεν καταλαβαίνεις τι είναι αυτοί οι άνθρωποι». 
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«Τους ήξερα σαν τα σκατά μου. Πολύ πριν μάθεις εσύ ότι υπάρχουν. 

Έξυπνε!» 

«Είσαι στην πιάτσα, μα δεν καταλαβαίνεις. Εμένα, τον Γιώργο, μπορεί 

να μη μας πειράξουν. Μα εσένα θα σε σκοτώσουν». 

Τον αρπάζει από τα πέτα της αθλητικής φόρμας, τον σπρώχνει μακριά. 

«Μου τα ’χεις πει, ρε μαλάκα! Εντάξει, είμαστε σκουπίδια εγώ κι ο Άκης. 

Να ξέρεις όμως κάτι: Τον Άκη θα μπορούσα να τον πουλήσω για να γλυ-

τώσει ο Γιώργος. Γιατί ο Άκης είναι δικός μου, καταδικός μου, κι έχω το 

δικαίωμα. Για τον Γιώργο το κάνω, μαλάκα, και για σένα! Για να τον έχεις». 

Η γροθιά του αστυνόμου δυνατά πάνω στο τραπέζι. Όλοι στρέφονται σ’ 

αυτόν. «Να πας», λέει ήσυχα στον Αντρέα. Στρέφεται προς την Ελένη, μαζί 

με την καρέκλα του που τσιρίζει δυνατά. «Πήγαινε μαζί του. Πρόσεχέ τον. 

Μην κάνει τρέλες. Θα σας περιμένει ένας της αστυνομίας τους. Μιλάει Ελ-

ληνικά. Θα τον ειδοποιήσω». 

«Είσαι τρελός;» Ο Λεωνίδας τώρα ουρλιάζει. «Η Ελένη στην Αλβανία; 

Θες να μας ξεφορτωθείς όλους! Για να τα βρεις με τον κόφτη και να τα 

πάρεις! Ελένη!» 

Η Ελένη έχει πεταχτεί προς την κάμαρά της, στην πόρτα στέκεται για 

μια στιγμή. «Σε δέκα λεπτά», κάνει κομμένα, με τον φόβο πως ο μπάτσος 

θα μετανιώσει για ό,τι είπε. «Μπορεί και σε λιγότερο». 

Σε δέκα λεπτά οι δυο τους είναι με τα σακβουαγιάζ στην πόρτα. Ο Λεω-

νίδας στη μέση του δωματίου προσπαθεί να διαβεβαιώσει τον εαυτό του 

πως όλα αυτά συμβαίνουν. Ο μπάτσος θρονιασμένος στον καναπέ με την 

πλάτη ίσια, τα πόδια ανοιχτά, τα χέρια αποθεμένα στα χοντρά μπούτια. 

«Καλό ταξίδι. Θα είσαστε τώρα οι δυο σας. Αγαπιόσαστε, μα τώρα θα νιώ-

σετε καλύτερα τι έχει ο καθένας για τον άλλο. Αντρέα, όταν θα γυρίσετε θα 

έρθεις να μείνεις εδώ». 

Ο Αντρέας τον κοιτάζει σκεφτικά. «Εντάξει, Χρήστο», λέει. Η Ελένη φιλάει 

τον Λεωνίδα στο στόμα. Φεύγουν. Ο μπάτσος κάνει νόημα στον νομικό, που 

έχει απομείνει στο κέντρο του δωματίου με ένα είδος ναυτίας. «Έλα κάθισε 

δίπλα μου». Ο Λεωνίδας κάθεται. «Πιο κοντά». Σιμώνει. «Πιο κοντά». Υπα-

κούει, σχεδόν κολλάει στον αστυνομικό, αισθάνεται την αρσενική μυρωδιά 

του κάτω από τα επιμελημένα σαπουνίσματα και την αυστηρή κολόνια, μυ-

ρωδιά φυσικού εχθρού που του φέρνει εμετό. Εκείνος σηκώνει ήσυχα το 

χέρι, του χουφτώνει τον σβέρκο. «Δεν είσαι κακό παιδί. Φροντίζεις τους 

άλλους. Μαγειρεύεις ωραία. Μα έχεις πολύ εγωισμό και αναίδεια. Επειδή 

είσαι πολύ όμορφος, εύπορος, κι είχες εύκολη ζωή. Τώρα, όλα θα πάνε καλά. 

Είδες; Σου φέρνω εδώ τον Αντρέα. Θα μάθεις απ’ αυτόν να σέβεσαι. Θα 

δεις ποια είναι η θέση σου». Σηκώνεται. «Μη με φοβάσαι. Δεν θα γίνουμε 

φίλοι. Όμως θα γίνουμε σύντομα κάπως σαν δικοί. Καληνύχτα». 

Όταν ο μπάτσος φεύγει, ο Λεωνίδας αισθάνεται πολύ μόνος κι αδύνα-

μος. Θυμάται ότι είναι ακόμα πολύ νέος. Σκέφτεται ότι η εξαιρετική πνευματική του ανάπτυξη, 

που τον έκανε πάντοτε αλαζονικό απέναντι στους ανθρώπους, τελικά καθιστά περίπλοκα ακόμα 
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και τα πιο απλά προβλήματα. Είχε από έφηβος σαν μόνη καταφυγή το αδιάκοπο 

σεξ κι αυτό λαχταράει και τώρα, να πάει σε ένα μπαρ ή στο πάρκο, να βρει 

έναν καλοφτιαγμένο νεαρό και να του κάνει σεξ όλη τη νύχτα. Αντιστέκεται 

σ’ αυτήν τη λαχτάρα. Κάθεται με το ένα χέρι μες στο άλλο και δεν κάνει 

τίποτα, ως αργά μετά τα μεσάνυχτα. Κοιμάται και βλέπει όνειρα. Το άλλο 

βράδυ, τον παίρνει τηλέφωνο ο Αντρέας από το Αργυρόκαστρο: «Σκότωσαν τη 

μητέρα του Άκη. Σήμερα το πρωί. Πριν μιλήσουμε μαζί της. Θα μείνουμε 

δυο-τρεις μέρες. Μην ανησυχείς για την Ελένη. Πρόσεχε πολύ». 

 

 

34. Πώς γίνεται κανείς πιο ανθρώπινος 
 
Η τρυφερότητα ήταν ο τάφος του. Στις δεξιότητές του δεν περιλαμβανόταν 

ένα τέτοιο βάσανο. 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Απ’ όλες τις λέξεις που έχω σωρεύσει παιδιόθεν μέσα στο 

πνεύμα μου και που αποτελούν το υλικό απ’ όπου ορθώνεται το έργο και 

η τιμή μου, απ’ όλες τις απειράριθμες λέξεις, ξεκομμένες από τον κορμό 

του φυσικού τους τρόπου που είναι η ανάγκη, λείπουν εκείνες οι οποίες 

σημαίνουν τη μελωδία της αγάπης, της τρυφερότητας, του γνοιαστικού 

σκυψίματος πάνω στην αδυναμία ή τον πόνο του άλλου. Το συνειδητο-

ποίησα αφότου ερωτεύτηκα τον Γιώργο. 

Οφείλω την ύπαρξή μου σε έναν λογικό θρίαμβο, στη διηνεκή ανα-

τολή του θανάτου. Ένα σακί γεμάτο κύριες έννοιες του Απερίγραπτου 

Λόγου απ’ όπου λείπουν η γλύκα των επιθέτων, το κλαψούρισμα του ε-

ρωτευμένου κι όλη η μαλθακότητα του οπλισμού της υποχώρησης, της 

υποτέλειας και της υποταγής στη μοίρα του άλλου, δηλαδή στην κοινή 

μοίρα. Είμαι ένας μαΐστορας της ίδιας της ανθρώπινης φύσης, και το ξέρω 

όταν κομματιάζω κορμιά παιδιών και τα πουλάω στις πέντε ηπείρους, 

αθώος εγώ κατά κάποιον τρόπο όχι λόγω άγνοιας, μα αντίθετα λόγω 

επακριβούς γνώσης των μυστικών συναιρέσεων που ταυτοποιούν τον 

Χίτλερ με τον Χριστό — θεατρική σκηνή όπου η παντελώς ορθολογική α-

πογύμνωση του ανθρώπου είναι η σαφέστατη απόληξη κάθε ανθρωπισμού. 

 

«Η αναίρεση είναι η φύση της σοφίας, ποιος μπορεί να αποστρέψει απ’ 

αυτή την αλήθεια το βλέμμα του;» Έτσι έλεγε στην κυρία Αριστίντ ο κα-

θηγητής Β. κάθε φορά που άκουγαν μαζί την τελευταία σονάτα του Μπε-

τόβεν για πιάνο, γραμμένη στα 1822, έργο 111, ακόλουθο της Παθητικής 

αλλά και τόσο μακρυσμένη απ’ αυτήν όσο αλάργα βρίσκεται από τον αυτό-

κράτορα του Βυζαντίου ένας ασκητής, εγκάτοικος σπηλιάς στην κορυφή 

των Βαρδουσιών, όπου μια λαϊκή παράδοση λέει ότι η βοή του ανέμου 

λειώνει τον άνθρωπο. 
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Η φύση του πνεύματος είναι ο φόνος. Το αίμα υπογράφει την ανθρωπι-

νότητα, όπως η κιννάβαρη τα αυτοκρατορικά χρυσόβουλλα. Ο ανθρωπισμός 

στο έσχατό του καταλήγει πάντα να μεταβάλλεται από ηθική σε αισθητική. 

Τούτα συλλογιζόταν ο καθηγητής Β. μετά την έξοδο του αστυνόμου, παρα-

τηρώντας τον ξαπλωμένο Γιώργο που φορούσε τη βυσσινοπόρφυρη ρόμπα 

του κι είχε το βλέμμα άγρυπνο στο ταβάνι, ντυμένος ο ίδιος και καθισμένος 

στην καρέκλα δίπλα στο κρεβάτι, ενδελεχής απέναντι στον άδολο, αδόλεσχος, ε-

ξαιτίας υπερβάλλουσας ολβιότητας της μνήμης, πάνω από τον σιωπηλό. 

Είχε σκύψει. Μιλώντας, είχε ανοίξει με λεπτότητα τη ρόμπα, είχε αποθέσει 

προσεχτικά τα φύλλα της δεξιά κι αριστερά του γυμνού σώματος, το οποίο 

παρέμεινε ασάλευτο. Κοίταζε. 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Το νεαρό ανδρικό κορμί. Με τις γραμμές μιας μουσικής ε-

φυαλωμένης μες στον θρίαμβο των εννοιών που κατάγονται από την πο-

λεμική μοίρα της Δύσης, από το φονικό και πεινασμένο για την ολότητα 

πνεύμα της Ευρώπης που έγινε πλανητικό, το γυμνό από δικαιολογήσεις, 

ακόμα κι από δικαιοσύνη, το πλήρες εξαιτίας της αφέλειας μιας ακαταπό-

νητης βούλησης ευγενούς θηρίου σκυμμένου πάνω σε προβλήματα αεί 

ουσιαστικά: Η γραμμή. Η καμπύλη. Το χάος. Η σάρκα. Ο λόγος. Ο θάνα-

τος. Κι απ’ όλα αυτά λείπει ο έρωτας. 

Ο έρωτας είναι μια ελληνική επινόηση που κατέληξε παρανόηση — αν 

το καλοσκεφτείς, πριν από την Ελλάδα δεν υπήρξε πουθενά στον πλανήτη ο 

θεός Έρωτας, μόνο πόθος για γενετήσια συνεύρεση κι ηδονή: η Αστάρτη. Κι 

η βιολογική ανάγκη για συνεύρεση κι ηδονή διασπάστηκε στην Ελλάδα σε 

ένα δισεκατομμύριο λέξεις, σε εκατομμύρια συνδυασμούς διατονισμών της 

ψυχής, σε ατελεύτητες μουσικές συνηχήσεις. 

 

«Πρέπει να τα κατανοήσω όλα αυτά με ακρίβεια, να τα αναλύσω και να 

τα ενσωματώσω στο έργο μου», είπε ο καθηγητής στον Γιώργο, που δεν 

καταλάβαινε για τι μιλάει ο βασανιστής του, όμως εννοούσε καλότατα πως 

ό,τι κι αν ήταν αυτό θα ήταν μεγάλο. «Πρέπει να είμαι πολύ σκληρός, κι 

εσύ θα είσαι ο εμπνευστής Θεός μου, αγόρι μου, ο απροσμάχητος νεαρός 

Θεός, η μέγιστη εφεύρεση της αρχαίας Ελλάδας, που με εργαλείο το πιο 

ένστικτο πάθος μορφοποιεί την έσχατη ανθρώπινη συνειδητότητα. Θα σου 

δείξω, παιδί μου». 

Πήγε στο γραφείο, έβαλε στο μηχάνημα το CD με την τελευταία σονάτα 

για πιάνο του Μπετόβεν, έργο 111. Όταν η μουσική ξεχύθηκε πάνω στο 

νεαρό κορμί, ο καθηγητής μπήκε ολοκληρωτικά στο πλήρες νόημα του έ-

ρωτά του. Κι όταν από το μηχάνημα ήχησε το allegro con brio ed appas-

sionato, η αυτοσυνείδηση της μελωδικής πλην έλλογης θηριωδίας της μου-

σικής πλημμύρισε τον νου του καθηγητή με τη νίκη πάνω σε κάθε γνώση 

και κάθε αδυναμία. Και όταν μετά από λίγη ώρα τα ηχεία ανέπεμψαν εκείνη 
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τη διακεκριμένα παράλογη σμικρότητα του adagio molto semplice, ο κα-

θηγητής σηκώθηκε και σταμάτησε τη μουσική. 

«Αγόρι μου», είπε, «Αυτό είναι η Ευρώπη, η Δύση. Και το πνεύμα της 

Δύσης δεν είναι ούτε θηλυκό ούτε πνεύμα, τούτο σφραγίστηκε μια για πάντα 

από τους Έλληνες, είναι ένα νεαρό ανδρικό σώμα, ένα κορμί κούρου. Και 

όσος χρόνος κι αν περάσει, όσο κι αν αλλάξει η Ευρώπη, αυτή η αλήθεια 

θα τσακίζει ξανά και ξανά τα πλακόστρωτα δάπεδα των παλατιών, των 

κοινοβουλίων, των μοναστηριών, των τραπεζών και των επιστημονικών 

εργαστηρίων μας και θα ξαναφυτρώνει μπρος στα μάτια μας. Η αλήθεια της 

Ευρώπης είναι αρσενική και πολεμική. Η αναίρεση, ο θάνατος είναι το μόνο 

όριό της, το κορμί του εφήβου σπουδαστή, του αθλητή, του νεαρού στρα-

τιώτη που πολεμάει σαν λύκος και σφάζεται σαν κατσικάκι, είναι η μόνη 

γραμματική της. Κι ανάμεσα στον χρόνο του παιχνιδιού και στον χρόνο του 

γελαστού και γενναίου θανάτου, της έσχατης ειρωνείας που βυθίζει τα δόντια της στις 

ίδιες τις καρωτίδες της, μεσολαβούν ο ιθύφαλλος Πάνας κι η ορθόλογη Αρμονία. 

»Ω, ναι, παιδί μου, θα καταλάβεις, διότι θα σου δείξω. Στις Όπερες και 

στις αίθουσες συναυλιών· στο Βερολίνο, στη Μαδρίτη, στο Παρίσι, στο 

Μιλάνο, στο Λονδίνο, στη Βουδαπέστη, στη Βιέννη, στη Βαρσοβία, στην 

Πράγα, στο Βελιγράδι, στην Αγία Πετρούπολη. Για να γράψω για το πνεύμα 

της Δύσης, για την Grausamkeit, θα πρέπει να παραιτηθώ από τον εαυτό 

μου και να απομείνει συμπαγές μέσα μου μονάχα το κάλλος της μορφής και 

της ψυχής σου, η ιπποτική σου νεαρή σωματικότητα — ο έτοιμος για τη 

μάχη, τη γνώση και τον θάνατο νεαρός αθλητής, δόκιμος του πνεύματος 

και πολεμιστής. Πρέπει να με αγαπήσεις όχι σαν εραστή μα σαν να είμαι 

εσύ. Αλλιώς θα αποτύχω. Κι αλλιώς πλάστηκες δίχως αιτία». 

Ο Γιώργος μ’ όλη την πρόωρη γνώση του κατάλαβε ελάχιστα απ’ αυτό τον 

λόγο, που του φάνηκε μες στη δυστυχία του σαν παραλήρημα, μα που αρ-

γότερα θα τον θυμόταν συχνότατα λέξη προς λέξη. Για την ώρα εννόησε 

μονάχα τις τελευταίες φράσεις. 

«Όχι», είπε με έναν βαθύ ανασασμό, δίχως να σαλέψει ούτε βλέφαρο. Ο 

καθηγητής γέλασε. 

«Ω ναι, αγόρι μου, θα με αγαπήσεις! Είδες τι ειρωνεία; Η σεξουαλικό-

τητα και των δυο μας είναι στραμμένη ολοκληρωτικά προς τις γυναίκες, κι 

όμως ο θεός του Όρθιου Λόγου σπρώχνει τον καθένα μας στον ανδρισμό 

του άλλου. Για τούτο πλάστηκε το δυνατό αρσενικό κορμί σου, για μένα 

προετοίμασες με τόσον μόχθο την ψυχή σου. Θα ζήσεις μαζί μου και θα σε 

διδάξω ποιος είσαι». 

«Δεν θέλω να ζήσω», είπε το παλληκάρι· πολύ θλιμμένα, διότι λαχτα-

ρούσε ζωή όμορφη κι άλυπη. 

«Θα ζήσεις μαζί μου, και θα είσαι υπάκουος και πιστός. Θα καταλάβεις 

ότι η αποστολή σου αποκτάει αξία μόνο μέσα από μένα. Θα στριμώχνεις 

όλο ελπίδα κοντά στη γέρικη συνειδητότητά μου τη νιότη και τη μαχητικό-
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τητα του πνεύματός σου. Θα είμαι η μόνη καταφυγή σου, και μέσα στην 

αγαθότητα της ομορφιάς σου θα γεννήσω το έργο μου». 

Αυτά μίλησε ο καθηγητής κάτω από τις μαγικές επινεύσεις της μουσικής 

και της θέασης της ανθρώπινης μορφής. Μετά είπε στο κινητό μερικές λέ-

ξεις. Στράφηκε στον Γιώργο, που κοίταζε πάντα ασάλευτος το ταβάνι. 

«Ξέρεις τι έκανα τώρα; Μίλησα με τους Εξωτερικούς μας Συνεργάτες, 

έχεις ακούσει γι’ αυτούς. Τους έχω ενημερώσει, και τώρα τους έδωσα την 

εντολή να εκτελέσουν τον Β.2, τον παλιότερο νοσοκόμο μου. 

»Ήταν εξαίρετος συνεργάτης. Ναι, αυτός, ο ένας από τους βιαστές σου. 

Τελείωσε τη βάρδια του. Σε ένα-δύο λεπτά θα περάσει από τούτο το γρα-

φείο, μετά θα πάρει απ’ έξω την πανάκριβη μηχανή του, αγορασμένη με τα 

λεφτά μου, και θα κινήσει για το σπίτι του. Σε ένα σταυροδρόμι, κάποιο αμάξι 

θα τον αφήσει στον τόπο και θα εξαφανιστεί — μια ακόμα ευλόγως ασή-

μαντη κτηνωδία της μητρόπολης. Είναι νέος, υγιής, δυνατός, φιλόδοξος. Α-

κόμα χειρότερα: έχει νεαρή γυναίκα και δύο παιδάκια. Τα τρέφει στοργικά 

με λεφτά από άλλα παιδάκια, πουλημένα και σκοτωμένα». 

Άρπαξε από το μπράτσο τον Γιώργο, τον έσυρε στο γραφείο συνεχίζοντας: 

«Θα πεθάνει μέσα σε λειωμένα σιδερικά γιατί με πρόδωσε ύστερα από 

τόσα χρόνια — με άκουσες που μίλαγα με τον αστυνόμο, ναι, αυτός κι ο 

ανόητος Ι.2 είναι που στήσανε ξεχωριστή επιχείρηση με τα λεφτά, το δί-

κτυο και τους πελάτες μου. Μα δεν είναι μόνο αυτό. Είναι που τρελαίνομαι 

να τον σκέφτομαι μέσα σου. Ο Β.6, νυν Ι.3, θα πληρώσει βαριά με την ψυ-

χή του, γιατί απ’ αυτήν έχει το πιο πολύ· μα ο Β.2 θα δώσει τη ζωή του, 

δεν διαθέτει τίποτ’ άλλο πολύτιμο. 

»Σώσε τον!» είπε ο καθηγητής στον Γιώργο. 

Ακούστηκε το σιγανό βουητό του ασανσέρ. 

»Σώσε τον! Είσαι καλός, συγχωρείς εσύ, συμπονάς, λυπάσαι. Πες του 

ότι κινδυνεύει! Τώρα!» 

Άνοιξε η πόρτα του ασανσέρ, ο Β.2 έριξε μια-δυο αμήχανες ματιές στο 

σύμπλεγμα του καθηγητή και του Β.7, το αφεντικό να κρατάει σφιχτά από 

το μπράτσο το καταταραγμένο παλληκάρι με τη λυτή ρόμπα, μες στην πορφύρα 

φαινόταν το δεξί στήθος, η ήβη και το ισχυρό πόδι. 

«Με συγχωρείτε· χαίρετε», μουρμούρισε αποστρέφοντας γοργά το πρό-

σωπό του από τη σκηνή, που τη θεώρησε απαγορευμένη κι επικίνδυνη. 

«Καλή ξεκούραση, Β.2», είπε φιλόφρονα ο καθηγητής. Και στο αγόρι: 

«Άντε! Τι περιμένεις;» 

Ο Β.2 τάχυνε το βήμα, άνοιξε την πόρτα πληκτρολογώντας τον ατομικό 

του αριθμό, βγήκε, η πόρτα ξανάκλεισε. «Έλα, αγόρι μου! Θα σου ανοίξω». Ο 

καθηγητής έσπρωχνε τον Γιώργο προς την πόρτα. «Βιάζει παιδιά στις 

Διαφημιστικές Χρήσεις, σε βίασε γλυκέ μου, τον είδες με τα νυστέρια πάνω 

από τον Αλίν». Τον τραβολόγαγε. «Είναι κτήνος μα θες να τον γλυτώσεις. 

Έτσι;» Ο νέος έκανε δυο-τρία βήματα προς την πόρτα κλονιζόμενος ασύμ-

μετρα κι εξαρθρωμένα σαν σπασμένος ξύλινος κούκλος. 
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»Προλαβαίνεις! Θα τον συγχωρήσω, στο υπόσχομαι!» Με ένα είδος συμπόνιας, 

Έδωσε μια τελική σπρωξια στο αγόρι, που σωριάστηκε βογγώντας εξου-

θενωμένο μπρος στην πόρτα. Ο γιατρός έπεσε στα γόνατα, ανασήκωσε τον 

μισογυμνωμένο αρχαϊκό κορμό τυλιγμένον στην πορφύρα, έσφιξε στο μάγουλό του το 

κεφάλι με τα ορθανοιγμένα μαύρα μάτια που σαρώνονταν με βία από τη γνώση. 

Θρηνούσε μουρμουριστά με χαρμονή, αργοσειώντας το κορμί του και τον 

αγκαλιασμένο: 

«Παιδί μου, πώς μπόρεσες; θα τον έσωζες! Γιατί το έκανες αυτό; Από 

φόβο για τη ζωή του Άκη; Από πολλή συνείδηση; Και η γυναίκα του; τα 

παιδάκια του που αγαπούν τόσο τον μπαμπάκα τους; Πώς θα αντέξεις να 

ζεις από δω και μπρος; Μπορούσες να τον γλυτώσεις και δεν το ’κανες. 

Γιατί;» Γέλασε ειρωνικά, όχι με τ’ αγόρι μα με τον εαυτό του. 

»Ακόμα κι αν τώρα με σφίξεις με το δυνατό σου μπράτσο και τσακίσεις 

τον λαιμό μου, αυτή η στιγμή, η παράδοσή σου, θα μείνει ανεξίτιλο τατουάζ 

στη συνείδησή σου. Σε διδάσκω και με διδάσκεις. Η ψυχή μου δεν είναι 

φτιαγμένη να αισθάνεται τη συμπόνια, τον οίκτο, την ενοχή και τη συγ-

γνώμη. Και τώρα νιώθω τούτα τα συναισθήματα μες από σένα, με ξεσκίζουν 

βαθιά όσο κι εσένα, γλυκέ μου. Δίχως την αγαθότητά σου δεν θα μπορέσω 

ποτέ να ολοκληρώσω το έργο μου, γιατί τώρα στο κατώφλι του γήρατος 

ανακαλύπτω πως η γνώση δεν φτάνει. Πως είναι μονάχα σκελετός, που 

πρέπει να ντυθεί με την όμορφη σάρκα της αγάπης». Απόθεσε το παραλυ-

μένο παλληκάρι προσεχτικά στο πάτωμα. 

»Κι εσύ, διδάχτηκες την ευθύνη. Μπορούσες να σώσεις έναν άνθρωπο, 

μα δεν το έκανες. Από ευθύνη απέναντι στη δικαιοσύνη, στον πόνο σου, 

απέναντι στον μικρό σου φίλο, απέναντι σε μένα… Κάποτε θα μου πεις το 

γιατί· όταν θα ξέρεις. Στο εξής, θα κουβαλάς στους ώμους σου την ψυχή 

του. Μέρα και νύχτα, μέχρι που να πεθάνεις. Κι εγώ θα κουβαλώ σαν βρά-

χο τον οίκτο σου γι’ αυτόν, την αθωότητα, τη συγγνώμη σου και την ενοχή 

σου. Γίναμε πιο άνθρωποι». 
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35. Σώμα σκεπασμένο και σώμα ξέσκεπο 
 
 
Ο Γιώργος ήταν αφιερωμένος στην καθολικότητα. Κι όμως, τώρα η φύση 

του έπρεπε να υβρίζεται και να βιάζεται από τη μερικότητα ιδεών που χαλούν 

τον κύκλο των αγαλλόμενων χορευτών για να χορέψουν κάποιον μοναχικό 

και ζοφερό ζεϊμπέκικο. Το θρόισμα ενός πνεύματος παράλληλου και ξένου 

προς την αλήθειά του, ανατάραζε το δάσος του. 

Βερολίνο. Εδώ συρρέουν άνθρωποι απ’ όλον τον πλανήτη. Κι εδώ ο κα-

θηγητής κατείχε ένα μεγάλο διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, σε μισοδια-

σωσμένο από τον Δεύτερο Πόλεμο κτήριο του δέκατου ένατου αιώνα, έργο 

ενός θριαμβεύοντος άλλοτε αστισμού, τώρα αναπαλαιωμένη πρόσοψη όπου 

διαυγάζονταν αντιλήψεις περί του πώς πρέπει να οργανώνει η εξουσία τη 

ζωή μέσω των σημείων και των ιδεών. 

Ο καθηγητής ήταν περήφανος. Τού έδειξε τα ψηλοτάβανα δωμάτια. Τις 

ταπισερί, τους πίνακες και τα παλιά έπιπλα κοντά στα ντιζαϊνάτα των μεγά-

λων σύγχρονων μαστόρων: ο κύριος καθηγητής δεν είχε αμφιβολίες σχετικά 

με την αποτελεσματικότητα της αισθητικής, καθώς γνώριζε ότι οι αγνές καρδιές δεν 

μπορούν να κάνουν αλλιώς παρά να ταυτίζουν την ομορφιά με την αγαθότητα. Ήξερε τι 

έβλεπε το παλληκάρι τώρα και τι θα διέκρινε αργότερα, όταν το ορατό θα 

γινόταν και πραγματικό κάτω από την υποδεικτική χειρονομική της διδα-

σκαλίας του. 

Για την ώρα τού διερμήνευε ονόματα και χρονολογίες. Ενώ τα ευγενικά 

ξύλα έλαμπαν με φαιδρότητα, το χυδαίο παιδί του πετρελαίου, το πλαστικό, 

συνοφρυωνόταν όλο σοβαρότητα μες στον αλχημικό μανδύα που προσπο-

ρίζει στην καλαισθησία η επιστήμη. Πάνω από τα πατώματα, τα ντυμένα με 

τα εικοστού πρώτου αιώνα αφαιρετικά χαλιά, η σχεδόν γλωσσική υλικό-

τητα του βιομηχανικού ατσαλιού και του παλιού μπρούντζου καθοσίωνε τα 

γλυπτά και τις σεμνές λάμπες σε αστερισμούς του πνεύματος. Ήταν ένας 

απολύτως ασύγχρονος και γι’ αυτό απολύτως εντός του χρόνου κόσμος 

στην καρδιά του Δεύτερου ευρωπαϊκού Μεσαίωνα, του 21ου αιώνα μ.Χ. 

«Λοιπόν, πώς σου φαίνεται το σπίτι σου;» ρώτησε εντέλει ο καθηγητής 

τον Γιώργο. Ο νεαρός, μην μπορώντας παρά να υποκύψει στη γοητεία εκεί-

νων των πεθαμένων πραγμάτων, κοίταζε. Δεν απάντησε, κι ο γιατρός ευχαρι-

στήθηκε μ’ αυτό. Ήξερε ότι ο νέος ντρεπόταν να μιλήσει, και του άρεσε 

τούτη η νεανική ευπρέπεια της ντροπαλότητας. Πεπεισμένος ότι ο λόγος 

ενώπιον του θηρίου ήταν μια ύβρις για τους σκοτωμένους, ο Γιώργος μι-

μούνταν τον Άκι και μιλούσε με μονοσύλλαβα, μόνο όταν ήταν απαραίτητο. 

Αλλά ο τόνος του, εάν εξαναγκαζόταν να πει ολόκληρες φράσεις, διαβεβαίωνε τον καθηγητή 

ότι το αγόρι τον μετρούσε όλο περισσότερο μες στην πενομένη από ανθρώπους και πράγματα 

ζωή του, δηλαδή, κατά την εσφαλμένη ως προς την ουσία πλην ορθή ως προς την πρακτική 

απαρεμφατικότητα, ψυχική παρασημαντική του γιατρού, τον αγαπούσε κατά κάποιον τρόπο, 
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τον ουσιαστικότερο για τις ορέξεις του θηρίου, αυτόν της εξάρτησης. Έτσι άρχισε η συ-

ντροφική ζωή τους. 

Ο γερμανικός καφές χυνόταν από τη λεπτή, αγγλική πορσελάνη. Ο Γιώρ-

γος έγλειψε τα βρεγμένα δάχτυλά του χωρίς να το καλοσκεφτεί, κι όταν το 

καλοσκέφτηκε σταμάτησε απότομα. Ο καθηγητής, καταπίνοντας κάπως 

σπασμωδικά το σάλιο που πλημμύρισε το στόμα του στη στιγμιαία θέα της 

άλικης γλώσσας και των πορφυρών χειλιών πάνω στα δυνατά δάχτυλα, είπε με 

σπουδή: 

«Ξέρεις, ανακαλύπτω μόλις τώρα την ακριβή έννοια της γυμνότητας του 

ανθρώπινου κορμιού και της ένδυσής του. Τι είναι το ρούχο; Τι είναι η ξε-

σκέπαστη ανθρώπινη σάρκα, σκεπασμένη από το χνούδι της ή το τρίχωμά 

της ή τη θαμπή λάμψη της λειότητάς της; Θα ήθελα να σε ικετεύσω για μια 

συμφωνία», του άρεσε να φαίνεται παρακλητικός· διασκέδαζε μ’ αυτά τα 

τερτίπια της εξουσίας που φαίνεται να υποχωρεί. 

»Να συνομολογήσουμε ότι θα πρέπει να καθοριστεί μεταξύ μας ένα φέ-

ρεσθαι, κάποια αμοιβαίως αρέσκουσα κι επωφελής συμπεριφορά, κατ’ αρχάς 

μια διαλεκτική της ένδυσης και της γυμνότητας. Μου άρεσαν πάντα τα 

ακριβά, σοβαρά ρούχα και η συμβολιστική τους, όμως μονάχα ως απλοϊκή 

αισθητική της συνήθειας, ποτέ ως ουσιαστικότητα του χώρου που φοράει 

κατάσαρκα ο άνθρωπος. Τώρα ράβω πάνω σου τη φόρμα μου: μια φούγκα. 

Καταλαβαίνεις, μια αντίστιξη του γήρατος και του πνεύματός μου έναντι 

της νιότης και της χάρης σου. 

»Έτσι, όταν θα βρίσκεσαι ανάμεσα σ’ αυτούς τους τοίχους που τους 

στόλισα ακριβώς για σένα δίχως να το έχω προδιανοηθεί, θα παραμένεις 

γυμνός ή θα φοράς ό,τι θα σου υποδεικνύω εγώ. Όταν θα μελετάς, θα τρως, 

θα ξεκουράζεσαι ή θα κοιμάσαι μέσα σε αυτούς τους επίπλαστους χώρους, 

χρειάζομαι τη μορφή σου πλαστική, απροκάλυπτη ή ακόμη δραματοποιη-

μένη από τη λακωνικότητα των εσωρούχων. Κι όταν θα βγαίνεις, είτε μαζί 

μου είτε μόνος σου, θα φοράς τα ρούχα που θα σου επιλέγω εγώ. Είμαι πε-

ρήφανος για σένα, Γιώργο μου. Θα σε επιδείξω σε μένα, σε σένα και σε 

όλους». 

Ο Γιώργος για λόγους αρχών —και καθ’ όλης ζωής του— δεν είχε φορέ-

σει ποτέ κοστούμι, ούτε γραβάτα, ως τη μέρα που οι δυο τους έφυγαν από 

την Αθήνα. Και τώρα αυτός, ο λιτός και ασκητής, έπρεπε να φοράει κο-

στούμια σχεδιασμένα από μεγάλους ράφτες, γραβάτες που κάθε μια τους 

κόστιζε όσο ένα συνηθισμένο κοστούμι. 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Είχα πάθει τούτο: με κυριαρχούσε ραγδαία η παμπάλαια 

λαχτάρα της σοφίας να περιχαρακώσει και να ορίσει την ομορφιά όχι 

μόνο με έννοιες αλλά και με την προδιανοητικότητα των υλικών πραγμά-

των. Τώρα καταλάβαινα γιατί στον Μπαλζάκ και στον Σταντάλ η ομορφιά 

εκείνη που αναγείρει μες στον ανδρισμό το πιο ακατάλυτο μνημείο του έ-
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ρωτα, ντύνεται απαραιτήτως με εργασμένο χρυσάφι, διαμαντικά, μουσε-

λίνα και δαντέλα. 

 

Ο καθηγητής, ανέκαθεν ασκητικός ο ίδιος, κρατούσε ισορροπίες που ταί-

ριαζαν στις καινούργιες ανακαλύψεις του. Τα μάλλινα, τα λινά, τα βαμβα-

κερά δρασκελίζονταν αισθητικότατα από το κορμί του παλληκαριού για να 

παραμείνουν μακράν πίσω από την ακεραιότητά του. Τα πουκάμισα, πάλλευκα, μονό-

χρωμα ή πολύχρωμα, τα κούμπωνε ο ίδιος ο καθηγητής με τον τρεμάμενο 

νου του ιστορικού και τα σταθερότατα δάχτυλα του χειρουργού, όταν οι 

δυο τους θα έβγαιναν έξω. 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ήθελα ο νέος να είναι τόσο δικός μου ώστε να τον ντύνω 

και να τον γδύνω με τα χέρια μου, όχι σαν εραστής μα σαν μητέρα. 

 

Τα δέρματα των παπουτσιών του, οι κοπές και τα βερνίκια τους, διακήρυσ-

σαν μια ποιότητα περιορισμένη σε σχήματα προκαθορισμένων κοινωνικοτή-

των, δηλαδή ταξικότητας, γι’ αυτό δεν εμφανίζονταν ποτέ στα περιοδικά 

λάιφ στάιλ, διότι η αυθεντία δεν έχει γλώσσα παρά μόνο για τους αυθέντες, 

και τούτη είναι η μόνη κατανοητή για τους εξουσιάζοντες διαλεκτική. Ο 

νέος εξουθενωνόταν μέσα σ’ αυτή την όμορη της φρίκης πολυτέλεια που 

τον προσέβαλλε και τον έκανε να λάμπει. Και, αλίμονο, το ήξερε καλότατα 

πόσο τον έκανε να λάμπει. Τα μανικετόκουμπά του από λευκόχρυσο με τα 
αγκαλιασμένα μονογράμματα Π-Γ ήταν ανέγγιχτα από τις μόδες — προορί-

ζονταν για τα θηρία. Τα ρολόγια του φτιάχνονταν από ιδιωτικά, λεπτεπί-

λεπτα δάχτυλα ωρολογοποιών που η σοφία τους είναι μια παλαιική επιτή-

δευση εντεύθεν κι εκείθεν της ψηφιακής τεχνολογίας. 

 

Κα ΑΡΙΣΤΙΝΤ: Δαχτυλίδια με τις αστραπές των ρουμπινιών και την εσω-

στρεφεια στη θαμπάδα των μπριλαντιών ολοκληρώνονταν στη λευκότητα 

της σάρκας του σε αντίστιξη με τη μελανότητα μαλλιών, ματιών και εφη-

βαίου του. 

 

Στ’ αφτί αδιόρατο ντιντίνισμα, στον νου πολεμική κλαγγή του χρυσαφιού, 

από κοσμήματα που πρωτογονίζουν ακόμη περισσότερο την έτσι κι αλλιώς αρ-

χαϊκή απλότητα του ανδρισμού και της νιότης. Ο Γιώργος είχε αρνηθεί ως τότε να 

φορέσει ακόμα και ρολογάκι, και τώρα έπρεπε να σέρνει αυτά τα χρυσά 

δεσμά σαν φάντασμα σε θρίλερ. Και μετά ο καθηγητής έπαθε εκείνη την 

αρρώστια των εσωρούχων. 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ποιος δεν έχει απεχθανθεί κάποτε την αθώα γυμνότητα και 

την απροκάλυπτη ομορφιά, μεθώντας με τα κεντημένα κιλοτάκια, με τις 

στεφανώνουσες το κέντρο της θηλυκής ύπαρξης ζαρτιέρες, με τις κάλτσες, 

πυκνοϋφασμένες, δικτυωτές, αράχνινες, που δίνουν στο δέρμα της γυναί-
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κας υφή ονειρικότητας — όχι καθόλου ονείρου; Η μισοσκεπασμένη σάρ-

κα φαιδρύνεται και νοστιμεύει θανατερά. Ο πόθος μεταβάλλεται σε τε-

χνούργημα μιας ειδεχθούς μουσικής. Ο θάνατος ντύνεται λίγο και καλά. 

Αυτό σημαίνουν τα εσώρουχα πάνω στη νιότη και στην ομορφιά. 

Τούτα μπορεί να πει κανείς ότι ταιριάζουν στη θηλυκότητα, ενώπιον 

της οποίας καθένας έμφρονας και φτιαγμένος από σάρκα υποκλίνεται. Κι 

όμως, τώρα και πάντα ταιριάζουν σε κάθε όμορφη νιότη, επίσης στην 

ανδρική. Ένα καλογραμμένο παλληκάρι είναι ένα σάρκινο αντικείμενο 

της σοφίας, σκεφτόμουν, τώρα που μελετούσα το πολεμικό κάλλος προς 

χάριν του έργου μου περί της Grausamkeit. Οι γραμμές του κατάγονται 

από την ανάγκη της βίας και της μάχης, και κάθε πόλεμος περικλείνει μία 

τουλάχιστον δικαιοσύνη, αν όχι δύο κι αντιθετικές, καθώς και μια αισθη-

τική της αναιρετικότητας. Κι όλο τούτο πρέπει να γυμνωθεί και μετά να 

ντυθεί· και μετά πάλι να γυμνωθεί, οριστικά. 

 

Η μέθη της γραμμής, της καμπύλης και του υπονοούμενου κομματιού σάρκας που αυτές ορί-

ζουν, εξαναγκάζει το μάτι να ζυγίσει το τι διαφορετικό για την ηδονή και το πνεύμα σημαίνουν 

οι φορεμένες, τι οι μισοβγαλμένες και τι οι βγαλμένες και πεταμένες στο πάτωμα κάλτσες. Ο 

γιατρός μελετούσε μισοπορνογραφικά άλμπουμ για ανδρικά εσώρουχα κι 

αγόραζε στον Γιώργο φανελάκια, σλιπάκια, μποξεράκια, ρουχαλάκια είτε 

ιονισμένα με την ακατάλυτη μαγεία της φτήνιας και της λαϊκότητας είτε 

πανάκριβα, σχεδιασμένα από ιδιοφυΐες της εκζήτησης. Τα δοκίμαζε ο ίδιος 

στον νέο, με απόλαυση και σοβαρότητα. 

 

Κα ΑΡΙΣΤΙΝΤ: Ο κρυστάλλινος και μπρούντζινος πολυέλαιος του καθιστι-

κού σπίθιζε, εκτοξεύοντας τα βέλη του σε λευκά και μαύρα κομμάτια 

υφάσματος που υπογράμμιζαν τα ερωτικά μέλη του αγοριού. Το ευσταλές κι 

εύθραυστο στον χώρο της νεανικής σάρκας αναδεικνυόταν ως αλήθεια με 

τον τρόπο όχι της φύσης μα της τέχνης. Αθλητικά σπασουάρ κορνιζάρι-

ζαν ισχυρούς μυώνες και αβρούς σγουροβόστρυχους μυχούς, επιδεικνύο-

ντας με τεντωμένο δάκτυλο τον καθημερινό και ποικιλότροπο βιασμό του νέου. 

 

Κάτω απ’ όλ’ αυτά τα εξαίρετα ενδύματα ο Γιώργος γινόταν ένας ακριβός 

παλλακός, και ήξερε καλά πως αυτό τον έκανε πιο όμορφο, πιο αρρενωπό 

και πιο πολύ να ανήκει ψυχή τε και σώματι στον καθηγητή. Δεν έμαθε ποτέ 

να του αρέσουν αυτά τα ρούχα, να τον ερεθίζουν ή έστω να τα απεχθά-

νεται. Σκεπασμένος από το σοφό βλέμμα του καθηγητή όπως από βούρκο, 

συνήθισε τελικά να κοιτάζεται στους μπαρόκ βενετσιάνικους και στους 

μεταμοντέρνους χαλύβδινους καθρέφτες έτσι ντυμένος ή μάλλον έτσι απο-

γυμνωμένος. Αυτό ήταν ένα επιπλέον βασανιστήριο του ασκητικού ναρκισ-

σισμού του, σχεδιασμένο από τον καθηγητή για να τον κάνει να γονατίσει. 

Τα καταλάβαινε όλα αυτά και ένιωθε την καταστροφή του οδυνηρότερα. 
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36. Κάτι περισσότερο για την αγάπη 
 
Όταν είχε κανονιστεί πότε θα έφευγαν από την Αθήνα, ο καθηγητής έδωσε 

στον Γιώργο ένα κινητό. 

«Αυτό θα είναι το τηλέφωνό σου. Είναι συνδεμένο μονόδρομα με το δικό 

μου, θα ακούω όταν θα τηλεφωνείς μα όχι εσύ τα δικά μου τηλεφωνήματα, 

θα χτυπάει και το δικό μου κινητό αν σου τηλεφωνήσουν ή τηλεφωνήσεις. 

Όχι για να σε παρακολουθώ ασφαλίτικα, αφού έτσι κι αλλιώς σε εμπιστεύ-

ομαι απόλυτα. Αλλά γιατί ο έρωτάς μου χρειάζεται κάθε στιγμή σου, κάθε 

λεπτομέρεια της ιδιωτικότητάς σου. Θα ήθελα να βλέπω το πρόσωπό σου 

με χίλια διαφορετικά ζευγάρια μάτια: όπως το βλέπεις εσύ κι όπως ο κα-

θέκαστος που σε γνωρίζει, που σε αγαπά, που του είσαι αδιάφορος ή που 

σε μισεί — αν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε να μισήσει ένα νέο-

γέννητο κατσικάκι. Και τώρα πάρε τηλέφωνο τους γονείς σου. Θα ανησυχούν, 

που δεν μπορούν να επικοινωνήσουν αυτές τις μέρες μαζί σου». 

Ο Γιώργος δεν κατάλαβε. «Τι να τους πω;» έκανε. 

«Την αλήθεια, φυσικά!» είπε ο καθηγητής. 

«Ποιαν αλήθεια;» ψέλλισε ο νέος. 

«Όλη την αλήθεια. Εσύ ποτέ δεν λες ψέματα, έτσι δεν είναι; Λοιπόν, και 

τώρα την αλήθεια θα πεις. Ότι γνωρίστηκες με έναν πολύ πλούσιο γιατρό 

με δουλειές στο εξωτερικό. Ότι είσαι κάτι σαν εξ απορρήτων του, γραμ-

ματέας, και ότι πληρώνεσαι περισσότερο από καλά: πράγματι, κάθε μήνα 

θα καταθέτω σε λογαριασμό στο όνομά σου έναν πολύ καλό μισθό». Του 

λέει το ποσόν, που είναι όντως μεγάλο. «Θα πεις ότι θα πάτε με το αφε-

ντικό σου στη Γερμανία, όπου αργότερα θα γραφτείς με έξοδά του σε ένα 

εξαιρετικό πανεπιστήμιο, στη Νομική ή σε οποιαδήποτε άλλη σχολή από-

φασίσουμε. Θα τους εξηγήσεις ότι σε αγαπώ πιο πολύ από τους δύο γιους 

μου, ότι σε φροντίζω όπως ο πατέρας σου· ότι λειώνω για το αν τρως και 

αν ντύνεσαι καλά, όπως η μάνα σου. Ότι σε προστατεύω. Αυτή δεν είναι η 

αλήθεια;» 

Ο νέος κοίταζε τον καθηγητή σαν χαζός. 

«Μίλα, αγαπητό μου παιδί, δεν είναι η αλήθεια αυτή;» 

«Αυτή είναι», είπε ο Γιώργος. 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Τώρα που θα έπρεπε να μιλήσω για πρώτη φορά σε κάποιον 

για τον καθηγητή, συνειδητοποιούσα με τρόμο ότι πράγματι, αυτή ήταν η 

αλήθεια. 

 

«Δεν θα σε ρωτήσουν παρά μόνο αυτά, μα αν σε εξετάσουν και γι’ άλλα, 

πάλι θα πεις την αλήθεια: είμαι πολύ κακός· σε χρησιμοποιώ σεξουαλικά 

σαν να ήσουν κορίτσι ή ομοφυλόφιλος. Ή μπορείς να τα πεις τούτα κι από 

μόνος σου αν θες, χωρίς να σε ρωτήσουν. Έτσι δεν είναι, αγόρι μου;» 

«Ε… Έτσι». 
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«Πάρε λοιπόν τον αριθμό! Να σου τηλεφωνούν όποτε θέλουν, πες τους, 

οι κλήσεις θα χρεώνονται στον λογαριασμό μας». 

Παίρνει. Ναι, μαμά, εγώ. / Καλά. Δεν βρίσκει λόγια, παρά μονάχα αυτά που ενεργο-

ποιούν όση πραγματικότητα απαιτούν οι ερωτήσεις των ανήσυχων χωρικών, που είναι κι οι ίδιοι 

πολύ νέοι ακόμα, τον γέννησαν ερωτευμένοι λίγο μετά το τέλος της εφηβείας τους, και ξέρουν 

πόσο κινδυνεύει η νιότη. Πού; στο αεροδρόμιο. / Όχι, όχι. Με αυξανόμενη καταισχύ-

νη, μα και ανακούφιση επειδή δεν είναι αναγκασμένος να πονέσει τους γονείς του, επαναλαμ-

βάνει την αλήθεια όπως την προδιατύπωσε πριν λίγο ο καθηγητής. Ναι, μπαμπά, μάλλον 

θα σπουδάσω εδώ, όλα τα έξοδα δικά του. / Όχι, με αγαπάει πάρα πολύ. / 

Όχι, όχι, δεν είναι καλός άνθρωπος. / Α, ναι, πολύ έξυπνος, πολύ πλούσιος 

και… / Ναι, μπαμπά, έτσι είναι αυτοί, παράξενοι. Του έρχεται να γελάσει υστε-

ρικά. Όχι, δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος. / Πράγματι, θα συνηθίσω, μάλ-

λον. / Ναι, παίρνω πολύ μεγάλο μισθό. / Τρώω καλά, μαμά. / Ναι, με 

φροντίζει πάρα πολύ. / Έχω ρούχα μαζί μου, μου αγόρασε. / Ε, να, κο-

στούμια, παλτό… τέτοια. Γιατί κάνει πολύ κρύο στη Γερμανία. / Εντάξει, 

μαμά, θα τα φοράω. Νιώθει ένα είδος πικρής ευδαιμονίας με την τόση ευτυχία και τη 

συγκίνηση των γονιών του, κυρίως της μητέρας του, που λαχταρούσε πάντα να τον δει μια 
φορούλα με κοστούμι και γραβάτα. Τώρα; ένα ανθρακί. / Βέβαια, και γραβάτα. / 

Α… σκούρα μπλε και βυσσινιά… ή μάλλον καννελιά. / Όχι, μαμά, δεν τα 

ήθελα, αλλά… / 

Μην κλαις, μαμά, ναι, θα τα φοράω. / Εντάξει, θα τον ακούω, δεν θα τον 

στεναχωρώ. / Εντάξει, μαμά, δεν θα είμαι ξεροκέφαλος όπως μαζί σας. Ναι, 

θα σου στείλω μέιλ φωτογραφία με το κοστούμι. 

Λένε κι άλλα τέτοια. Δακρύζει για πρώτη φορά στη ζωή του για τους 

γονείς του· καθώς εκείνοι τον σπρώχνουν άθελά τους στο στόμα του θηρίου, 

νιώθει για πρώτη φορά σ’ όλο της το βάθος τη λαχτάρα της αγάπης τους. 

Βλέπει: στους δυο νέους χωρικούς φαίνεται φυσικό να αγαπούν και να 

φροντίζουν όλοι το μονάκριβο παλληκαράκι τους όπως κι οι ίδιοι, εκείνο 

που είναι τόσο καλό, τόσο όμορφο, ευγενικό και έξυπνο. Ο γιατρός κοιτά-

ζει τον Γιώργο στο στόμα· ακούει από το κινητό του εκστασιασμένος. 

«Πόσο σε λατρεύουν! και πόσο το αξίζεις! Ούτε το ένα δέκατο απ’ όσο 

αγαπώ εγώ τους γιους μου κι απ’ όσο μου αξίζουν. Έμαθες τώρα κάτι πε-

ρισσότερο για την αγάπη μου; είδες πώς τη διαισθάνθηκαν αμέσως οι γο-

νείς σου; βλέπεις που σε παραδίνουν στα χέρια μου, που θέλουν να γίνω 

εγώ ο πατέρας και η μητέρα σου;» του λέει όταν κλείνει το τηλέφωνο. 

Και ο Γιώργος σιωπά. Πράγματι, έμαθε κάτι περισσότερο για την αγάπη. 

 

 

37. Το κρύο και το δόλωμα 
 
Στο Βερολίνο, το κρύο φανάτιζε τον αέρα κρυσταλλώνοντας τα μυστικά του 

είδη. Το δόλωμα της πόλης είναι ένας μυστικισμός. Η λαγνεία επικροτεί ενθουσι-

ωδώς τη φρόνηση. Υπάρχουν πολλές παράλληλοι της ευθείας οδού που οδηγεί 
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τον καθένα προς τον εαυτό του και τις περισσότερες απ’ αυτές σπάνια τις 

περπατά κανείς. Ο Γιώργος τις περπατούσε τη μία μετά την άλλη με βήμα 

σταθερό, απελπισμένο. Δεν πρέπει να πίνει κανείς αθώος αλκοόλ, γιατί η αθωότητα κα-

ρυκεύεται έτσι θανατερά από την έκσταση. Αλλά ο φθόνος, το μίσος, η κακία, είναι ασφαλέ-

στατα η μοίρα κάθε αγάπης. Ο γιατρός είχε μια εξαιρετική κάβα. Το παλληκάρι 

δεν έπινε ποτέ οινοπνευματώδη, αν εξαιρέσουμε κάπου-κάπου λιγάκι κρασί 

του πατέρα του, κι αυτό μονάχα λόγω της τυπολογίας η οποία τονίζει τις 

γραμμές του ασκητισμού με μια υποψία μαιναδισμού: με έναν παραδομένο 

στη γοητεία του καιρού και του δάσους διθύραμβο. Ο γιατρός τα καταλά-

βαινε όλα αυτά καλότατα. Μετά τη σκληρή δουλειά της κάθε μέρας, τα 

βράδια, διάλεγε κρασί κι έδινε στον νέο δύο ή τρία ποτηράκια. Εκείνος 

συσπειρωμένος στον καναπέ, γυμνός ή με τα εξευτελίζοντα τη χάρη του εσώ-

ρουχα. Ο καθηγητής στην πολυθρόνα απέναντί του με την αθλητική φόρμα 

— είχε ήδη αρχίσει να εύχεται να ήταν νεότερος και έπαιρνε φάρμακα 

αντιγήρανσης, στα οποία πριν ήταν αντίθετος. 

«Πιες. Είναι πολύ καλό, γαλλικό». Και μετά: «Υπάρχει μια ανάλογη των 

πραγμάτων του έρωτα αρνητική κλιμάκωση της αισθητικότητας, που οδηγεί 

από το αρχέγονο και την αριστοκρατικότητα του κρασιού, στη λαϊκή μπίρα 

στη χυδαιότητα του ουισκιού, της βότκας, του ρακιού. Αλλά για την ώρα ας 

μείνουμε στο κρασί». 

Ο Γιώργος, ακόμα και με κείνα τα δύο ή τρία ποτήρια, ζαλιζόταν λιγάκι. 

Το λίγο θόλωμα του νου, περισσότερο από την πολλή μέθη, εγείρει περίπυ-

στο μες στην αδρή ομορφιά του και τρομερότατο τον εαυτό. Η νεαρή σάρκα 

γίνεται μια αλυσίδα μικρών διαμαντένιων θανάτων, που σπιθοβολούν μοι-

ράζοντας ολόγυρα άφθονο τον σαρκασμό και την άδολη ειλικρίνειά τους. 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Η φύση γίνεται και ξεγίνεται και πάλιν γίνεται: αυτό είναι η 

νιότη. 

 

Ο καθηγητής βάδιζε προσεχτικά. Μετά τις πρώτες μέρες, τις συμφιλιωτικές 

με την εγερτικότητα και τη βρομιά της κοσμόπολη, μετά τα ψώνια σε πο-

λυτελή μαγαζιά — «Παρακαλώ, τρία λευκά και δύο μαύρα Jockstraps για τον 

νεαρό»· ντροπή του Γιώργου, ματιές της πωλήτριας— μετά από την πρώτη 

μοναχική απόλαυση της φύσης του νέου άνδρα ανάμεσα στα κρύσταλλα, τους 

μπρούντζους και τα πολύτιμα έπιπλα του διαμερίσματος, ήρθε η στιγμή που 

θέλησε να επιδείξει το αγόρι. 

Τον πήρε στους ακαδημαϊκούς κι επιστημονικούς κύκλους, καλοτυλιγμέ-

νον στη μοναδικότητα και στην παλιομοδίτικη αγροτική του ευπρέπεια. «Ο 

γραμματέας μου». Γέροντες σοφοί του έκαναν ερωτήσεις όπως: 

«Υποφέρετε από την τόσο ελληνική μορφή σας; Θα θέλατε να ήσασταν 

περισσότερο πραγματικός;» 
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Ή: «Με τι είδους γνώση θα επιθυμούσατε να γεμίσετε αυτό το σάρκινο 

αγγείο που σας χάρισε η Ιστορία; Μήπως θα έπρεπε να αρκεστείτε στις αι-

σθήσεις;» 

Ο νέος κοκκίνιζε με τα μάτια πάντα χαμηλωμένα, ίδρωνε κι αποκρινόταν 

με μικρές χωριάτικες υποκλίσεις. Ένας σπουδαίος Άγγλος καθηγητής της 

αρχαίας ελληνικής φιλολογίας, του είπε: «Ξέραμε πάντα πως ο αγαπητός 

Πολ γνώριζε την αρχαία σας Ελλάδα ως ο σοφότερος Ευρωπαίος. Βλέπω 

ότι τώρα την έμαθε όπως κι ο τελευταίος αρχαίος Έλλην της αγοράς και των 

τριόδων». 

Κάποια Πολωνίδα ιστορικός της Ιατρικής, όμορφη σαρανταπεντάρα με 

παμπόνηρα μάτια, είπε στον καθηγητή: «Πολ, ο νεαρός προστατευόμενός 

σου εκπέμπει κάτι το δημόσιο, σαν λεωφόρος που την περνούν όλοι, μα και 

κάτι αυστηρά ιδιωτεύον, όπως ιδιόκτητος δρόμος έπαυλης. Ως ιστορικός 

και πρώην μαρξίστρια, θεωρώ ότι ο κοινωνικός χαρακτήρας της δημόσιας 

συνευωχίας κι όχι η ιδιωτεία της ατομικής αποθησαύρισης είναι που μπορεί 

να προσδώσει νόημα σε μια τέτοια ανθρώπινη μορφή, φτιαγμένη ειδικά για 

να αποτελεί χρηστικό αντικείμενο». 

«Κοντολογής;» 

«Κοντολογής, μην τον έχεις διαρκώς από κοντά τόσο ζηλότυπα!» 

Ένας διάσημος Αμερικανός χειρουργός, νεότατος ακόμα, είπε απλά στον 

Γιώργο: 

«Πόσα σου δίνει ο Πολ;» 

Εκείνος στράφηκε αμήχανα στον καθηγητή Β., που του έκανε ένα νόημα 

συγκατάβασης. «Τόσα». Είπε για τον μισθό του. 

«Σου δίνω τα διπλά. Έλα μαζί μου στην Αμερική». 

Ο νέος ξανακοίταξε τον καθηγητή, που περίμενε ανέκφραστος. Αποφά-

σισε να πει, όπως πάντα, την αλήθεια: 

«Δεν μπορώ να αφήσω τον κύριο καθηγητή». 

«Γιατί;» 

«Διότι με εκβιάζει». 

«Α! Ναι; Με τι;» 

Το αγόρι σκέφτηκε λίγο. «Με την αγάπη», ψιθύρισε μετά θλιμμένα. 

«Η αγάπη κάποιου σαν εσένα», είπε ο Αμερικανός με κοσμικά γλασαρι-

σμένο φθόνο στη φωνή του, «αγοράζεται εύκολα. Ενός ανθρώπου όπως ο 

Πολ, όμως, δεν γίνεται να την αφαιρέσεις παρά μόνο με το νυστέρι. Παραι-

τούμαι από τη διεκδίκησή σου». 

Ο καθηγητής δεν μπορούσε να κρύψει την ευτυχία του. «Οφείλω να 

αναδιατάξω τα λόγια σου», είπε στον υπερπόντιο συνάδελφό του. «Η αγά-

πη ανθρώπων όπως εγώ κι εσύ είναι δυνατόν να αφαιρεθεί με το χρήμα ή 

το νυστέρι — ίσως· ίσως κι όχι. Μα κάποιος σαν τον Γιώργο πεθαίνει μ’ αυτήν 

ή απ’ αυτήν». 

Ο Γιώργος μόλις που καταλάβαινε τσάτρα-πάτρα τα λόγια εκείνων των 

σοφών ανθρώπων, τα οποία τον έκαναν να ντρέπεται και τον μάγευαν. Ήξερε 
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αρκετά καλά Αγγλικά. Γνώριζε και λίγα Γερμανικά, που είχε προσπαθήσει 

να τα μάθει ήδη στην αρχή της εφηβείας από αγάπη για τους μεγάλους 

γερμανόφωνους ποιητές· κυρίως, όμως, επειδή του φαινόταν πως θα ήταν 

πολύ σημαντικό να μπορούσε κάποτε να διάβαζε τον Νίτσε στο πρωτότυπο. 

Ως τώρα δεν το είχε κατορθώσει. Έρχόταν, όμως, στο σπίτι μια ηλικιωμένη 

κυρία και του δίδασκε Γερμανικά, κι έτσι όλο κάτι περισσότερο μάθαινε . 

Ο καθηγητής του είπε εξαρχής: 

«Δεν θα τηλεφωνήσεις ποτέ στον πρώην νταβατζή σου τον επίκουρο, ούτε 

σε κανέναν άλλον εκτός από τους γονείς σου. Αν κάνεις κάτι απαγορευμένο, 

θα έρθεις μόνος σου να μου το πεις, άλλωστε κι εγώ κάθε τόσο θα σε ρω-

τάω. Κι εσύ θα μου λες την αλήθεια. Εντάξει;» 

«Εντάξει». Δίσταζε να μιλήσει. «Θα ήθελα να ζητήσω κάτι». 

Ο καθηγητής χάρηκε. Ήταν η πρώτη φορά που το παλληκάρι θα του ζη-

τούσε κάτι. «Ό,τι θες». 

«Να…» Εξήγησε όσο πιο λακωνικά μπορούσε για το διδακτορικό του. «Θα 

ήθελα να το συνεχίσω. Ακόμα κι αν δεν προχωρήσω στα νομικά. Θα το δου-

λέψω από την αρχή· χρειάζομαι μόνο το ηλεκτρονικό πρόγραμμα με τους 

αρχαίους συγγραφείς και πρόσβαση στο Διαδίκτυο για τη βιβλιογραφία». 

Ο καθηγητής, αν και μισούσε τον Λεωνίδα, κατάλαβε αμέσως το πνεύμα 

εκείνου του διδακτορικού, τη μηχανική της διαφθοράς. 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Τότε ήταν που μου ήρθε η ιδέα για το βιβλίο. 

 

«Χρησιμοποιώ κι εγώ αυτό το πρόγραμμα για τις ιστορικές μου έρευνες», 

είπε. «Θα σε βοηθήσω». 

Ο νέος ήταν για τον καθηγητή αντικείμενο και υποκείμενο στο τέλειο 

νόημά τους. 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Τον έσιαζα με φροντίδα, τον έντυνα ρούχο-ρούχο με τα 

χέρια μου. Πολλές φορές επέμενα να τον ξυρίζω, να του λούζω τα σγου-

ρά μαλλιά που τον διέταξα να τα αφήσει να μακρύνουν κάπως. Ήθελα να 

τον πλένω όπως μωρό και να τον χτενίζω, όχι τόσο με σεξουαλική διά-

θεση αλλά επειδή ήθελα να αισθάνομαι ολόπλευρα κάθε μικρή του ιδιω-

τικότητα, που γίνεται αιώνια με την καθημερινή της επανάληψη και που 

η περιστροφή των ημερών την αγιοποιεί — έτσι το σκεφτόμουν. 

 

Στον δρόμο τον έπαιρνε αγκαζέ ή από τους ώμους, συχνά τον κρατούσε από 

το χέρι σαν να ήταν παιδάκι. Δεν τον πείραζε που τους κοίταζαν περίεργα 

οι περαστικοί. Του έλεγε ολοένα: «Γιώργο, πρόσεχε, δεν άναψε ακόμα το 

φανάρι!» Έβρισκε μεγάλη απόλαυση σ’ όλα αυτά. 

Δεν τον άφηνε ποτέ να βγαίνει μόνος. Τοποθέτησε όργανα γυμναστικής 

σε ένα δωμάτιο του μεγάλου σπιτιού για να εκτονώνεται από τον εγκλεισμό 

και να καλλιεργεί το σώμα του ο Γιώργος με τη γυμναστική, που άλλωστε 
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άρεσε πάντα πολύ στ’ αγόρι. Προσπαθούσε κι ο ίδιος να γυμνάζεται λιγάκι, 

με τη μάταια ελπίδα ότι θα ξανάβρισκε κάτι από το εύπλαστο κορμί των 

είκοσι, τριάντα, σαράντα, έστω των πενήντα χρόνων του. Πήγαιναν σε μια 

πισίνα, επειδή ο νεαρός νησιώτης αγαπούσε πολύ το κολύμπι. Εκεί απολά-

μβανε τη γυμνή μοναδικότητα του νέου στο νερό, δεν τον άφηνε ούτε στιγμή από 

κοντά του και αποθάρρυνε χωρίς πολλές ευγένειες όσους επιχειρούσαν να 

τον πλησιάσουν, κυρίως τα συνομήλικά του κορίτσια τα εντυπωσιασμένα όχι μόνο 

από τη μελαχρινή και μαργαρόδερμη στιβαρότητά του, αλλά κι από τη μυστική του άλω. Σύ-

ντομα όλοι οι τακτικοί επισκέπτες της πισίνας ήξεραν το ζευγάρι, ο πλού-

σιος Έλληνας με το τεκνό του, κι έκαναν τις συνήθεις σκέψεις των Ευρωπαίων: 

Τελικά, οι Έλληνες δεν έχουν αλλάξει καθόλου από την αρχαιότητα — ως 

προς τα ελαττώματά τους. 

Ο Γιώργος προσαρμόστηκε γρήγορα. Η ασκητική του φύση μάλλον ανα-

κουφιζόταν παρά καταπονούνταν από τη σκληρή καθημερινή δουλειά. Α-

κριβώς επειδή ήταν πάντα μοναχικός, δεν τον πείραζε που δεν μιλούσε ποτέ 

με κανέναν εκτός από τον καθηγητή — ούτε και που μ’ αυτόν ακόμα δεν 

συζητούσε αλλά μονάχα τον άκουγε. Συνηθισμένος από μικρός στην άσκηση, 

στην καρτερία, στην αυτοπειθαρχία και στην κάπως ναρκισσιστική ταπεινότητα, 

επίσης βυθισμένος στη λαχτάρα του να τον αγαπήσουν, δεν του ήταν αυτό καθαυτό 

δυσάρεστο το γεγονός ότι είχε διαρκώς δίπλα του κάποιον που του έλεγε τι 

να κάνει, ακόμα και τα πιο ασήμαντα· δεν βαριόταν ποτέ. Η διαρκής του 

θλίψη οφειλόταν στο γεγονός ότι ο καθηγητής ήταν ό,τι ήταν. Κι όμως, συνή-

θιζε σιγά-σιγά τον ποικιλότροπο βιασμό του από τον δολοφόνο, και 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Κάποτε συλλάμβανα πανικόβλητος τον εαυτό μου να περιμένει 

με ένα είδος μελανόπικρης αδημονίας τα χέρια του γιατρού να μου κου-

μπώσουν το πουκάμισο, φτερουγίζοντας γύρω μου κομψότατα κι αποτε-

λεσματικά όσο κι όταν έκοβαν τον Αλίν. 

 

Το μόνο που τον παρηγορούσε κάπως ήταν πως η σάρκα του δεν εγειρόταν 

ούτε καν ελάχιστα από τα χάδια και το σεξ του καθηγητή — παρέμενε 

ουδέτερη, και στο κρεβάτι του γιατρού και στο δικό του χαμόστρωμα. 

Μέρα και νύχτα: λες και δεν ξανάτρεξαν πια ορμόνες στο κορμί του από 

τότε που μπήκε στην κλινική. Οπωσδήποτε, η ψυχή του έλειωνε για κείνα 

και για τούτα, και διευρυνόταν. 

Αλλ’ ούτε μπορούσε να αποξεχαστεί λιγάκι, με την ικανότητα που έχουν τα 

πρώτα νιάτα να υποφέρουν και την άλλη στιγμή να αυτοθεραπεύονται. Ο καθηγητής δού-

λευε σκληρά, κι όχι μόνο για τις πυκνότερες τώρα πανεπιστημιακές διαλέ-

ξεις του στο Βερολίνο και στο Αμβούργο με θέμα την ιστορία της Ιατρικής, 

κι όχι μόνο για το βιβλίο του. Έβγαινε συχνά τα πρωϊνά, κάποτε και τα 

βράδια, και μετά ο Γιώργος έπρεπε να καταχωρεί στο ηλεκτρονικό αρχείο 

τα δεδομένα. Τα εκατομμύρια των ευρώ μιλούσαν μια γλώσσα παγιδευμά-

των, ενώπιον της οποίας ο Γιώργος ανοήταινε. Πεδιάδες όπου ζοφερά λου-
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λούδια άνοιγαν το πρωί και έκλειναν το βράδυ, μερικά για πάντα. Ο Γιώργος 

ήξερε πως κάθε κωδικός, όπου με τόση προσοχή κατέγραφε τις πληρωμές, 

ήταν από ένα σκοτωμένο κατά το παρελθόν ή πουλημένο παιδί, που τώρα 

ξεπληρώνονταν οι δόσεις του. Τα ρούχα του, το φαγητό του, το μάθημά του, 

το ένα ποτηράκι βραδινό κρασί, πληρώνονταν με κείνους τους θανάτους 

που ο λογαριασμός τους ήταν και θα παρέμενε για πάντα ανοιχτός. 

 

 

38. Κα Αριστίντ 
 
Μετά από μερικές εβδομάδες, όταν ο καθηγητής έκρινε ότι το κορμί του 

παλληκαριού είχε υποταχτεί αρκετά και η ψυχή του είχε αναλόγως διδα-

χτεί, αποφάσισε να το επιδείξει στον μοναδικό εγκόσμιο δικό του. Η κα 

Αριστίντ ήταν, όπως έλεγε η ίδια, κάτοχος του ονόματος όχι του Δίκαιου 

Αριστείδη μα του Αριστίντ Μπριάν, διανοούμενου πρωθυπουργού μιας μπελ-

επόκ Γαλλίας και επιστήθιου φίλου του προπάππου της. Ήταν επίσης κάτο-

χος της πλειοψηφίας (ή και του συνόλου, αυτό παρέμεινε πάντα αδιευκρίνιστο) των με-

τοχών μιας μεγάλης εταιρείας επεξεργασίας και εμπορίας πολύτιμων λίθων, με 

συμβατική έδρα το Άμστερνταμ και πραγματική το Βερολίνο. 

Ο θάνατος έχει τη λάμψη διαμαντιού, και το διαμάντι δεν ψεύδεται 

ποτέ. Αυτό το ηθικό και συνάμα αισθητικό γεγονός αντανακλάται πάνω 

στους εκάστοτε κατόχους κάθε διαμαντιού. Και πάνω στον καθηγητή, που 

αποφάσισε να κάνει στη μοναδική του φίλη ένα δώρο: μέθυσε το αγόρι. 

«Θα έρθει μια φίλη μου. Ποτέ δεν είχα φίλους, δεν τους χρειαζόμουν, 

αυτή είναι η μόνη. Είχαμε ένα είδος συνταρακτικού έρωτα, ίσως τον μόνο 

αληθινό της ζωής μου πριν σε γνωρίσω. Αλλά τώρα που σε γνώρισα σκέ-

φτομαι πως αυτό ήταν άλλο. Ήταν βεβαίως πνευματικός έρωτας. Δεν 

κάναμε ποτέ σεξ. Γνωριζόμαστε από τα φοιτητικά μας χρόνια. Θέλω να σε 

δει. Δεν ξέρει για σένα, ούτε φαντάστηκε ποτέ ότι εγώ θα μπορούσα να 

επιθυμήσω ένα αρσενικό. Φόρα μονάχα αυτό το λευκό Jockstrap! Καταλα-

βαίνεις, έχει ένα πάθος, θέλει να γίνεται ζωή της η ζωή των άλλων. Έλα, 

πιες μαζί μου βότκα». 

Ο Γιώργος είπαμε πως δεν αγαπούσε να πίνει. Έτσι κι αλλιώς από μι-

κρούλης ζούσε διαρκώς σε μια αυτοφυή και ολόφωτη έκσταση. Σήμερα 

γνώρισε τη σκοτεινιά του οινοπνεύματος. Στις οχτώ το βράδυ ήταν για 

πρώ-τη φορά στη ζωή του μεθυσμένος. Στις οχτώ και πέντε ακριβώς, ήρθε 

η κα Αριστίντ. Ήταν μια μετρίου αναστήματος παχουλή γυναίκα με καλο-

βαμμένα λευκόξανθα μαλλιά και κάπως γουρλωτά μάτια, με πρόσωπο 

εκφρα-στικό, αν και μονίμως σαν ουδέτερο. Φορούσε ένα εξαιρετικά κομψό 

και αυστηρό ταγέρ. Στην πόρτα, αγκάλιασε τον γιατρό. Είχε φωνή φορτωμένη 

με μουσική και παρελθόν, αλλά και με το πιο εξόριστο από κάθε Ιστορία μέλλον. 
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«Αγαπημένε μου φίλε! Τόσες μέρες στο Βερολίνο και να μη μου τηλεφω-

νήσεις!» Είδε ξάφνου στον καναπέ το σχεδόν γυμνό αγόρι με τα συσπειρω-

μένα στο στήθος γόνατα, μια εμβρυακή τυπολογία της αυτοεπιμέλειας και του φόβου. 

»Αλλά… Αλλά…» 

«Αλλά, ναι. Δεν περίμενες κάτι τέτοιο από μένα, ε; Κι όμως, κι όμως, 

είμαστε πάντα εμείς!» χαχάνισε κάπως άπρεπα ο καθηγητής, είχε κι ο ίδιος 

κάμποσο πιει, γιατί χαιρόταν που θα μιλούσε για τον Γιώργο με τη μονα-

δική πνευματική συνοδοιπόρο του. «Ήθελα να τον απολαύσεις όχι απλώς 

γυμνό αλλά και γδαρμένο σαν σφαχτό. Μέθυσε για πρώτη φορά στη ζωή 

του, για να ετοιμαστεί για σένα· για πρώτη φορά — είναι σημαντικό να το 

ξέρεις: δεν είχε μεθύσει ποτέ ως τώρα». 

«Όμως, Πολ, ήξερα πάντα ότι…» 

«Ναι. Πάντα αγαπούσα τις γυναίκες, αλλά τι διαφορά έχει; Κοίτα τη νιότη 

του, την τρυφεράδα, τη δύναμή του! Τι στιλπνό κι απαλό και κατάλευκο 

δέρμα — σαν τα μαργαριτάρια σου! Πόση καθαρότητα στα μάτια! λες και 

δεν έχει δει ακόμα τίποτε το κακό και το άσχημο». 

«Μα αυτό το αγόρι δεν είναι καν όμορφο! Υπάρχουν τόσα όμορφα αγό-

ρια, θα μπορούσες να διαλέξεις ένα. Αυτός είναι… Τολμώ να πω, η μορφή 

του είναι γεμάτη ιστορικότητα. Και η Ιστορία, Πολ, είναι άσχημη». 

«Αριστίντ, πόσο καλά συνεννοούμασταν πάντα! Ναι, η ομορφιά δεν έχει 

ηθικότητα δηλαδή ιστορία — εντάξει, μου το έλεγες τόσα χρόνια, το παρα-

δέχομαι. Εσύ, που η δουλειά σου είναι το κόψιμο και το πούλημα σμαραγ-

διών και οππαλίων, κοίταξε και πες μου: δεν αξίζει τον κόπο;» 

«Κι όμως, Πολ, το ξέρεις καλά· όλα, οι εικόνες, διαμορφώνονται με τον 

κόπο και με τον μόχθο μας. Πώς μπορείς να ρωτάς; Ο μόχθος σου φαίνεται 

χαραγμένος πάνω σ’ αυτό το παιδί. Γιατί, γιατί, Πολ, το μέθυσες το καημένο; 

Θα έπρεπε να το πρωτοδώ αξιοπρεπές, όχι μες σε τόση χυδαιότητα! Ακόμα, 

ακόμα λοιπόν θες να με βασανίζεις;» 

«Χα, Χα! Κατάλαβες αμέσως. Δεν σε κοιτάζει πολύ φοβισμένα; Όταν εί-

ναι νηφάλιος δεν φοβάται, είναι θαρραλέο παιδί. Όμως τώρα η βότκα ψι-

θυρίζει στ’ αφτί του το μυστικό σου, την κτηνωδία σου». 

«Πολ, Πολ, είσαι ανελέητος! Εγώ, κτηνωδία, μια αδύναμη γυναίκα; Είσαι κι 

εσύ μεθυσμένος. Φέρε και σε μένα μια βότκα· διπλή. Είναι όλα τόσο… τόσο 

κ ο ι ν ω ν ι κ ά μαζί σου, θα τολμούσα να πω! Ναι, ναι, μια σειρά ολοζώ-

ντανων κοινωνικοτήτων». 

 

Κα ΑΡΙΣΤΙΝΤ: Είμαι η κληρονόμος μιας παλιάς φίρμας επεξεργασίας και 

εμπορίας πολύτιμων λίθων που έχει την απαρχή της σε κάποια οικογε-

νειακή εβραϊκή επιχείρηση στο Άμστερνταμ του 17ου αιώνα. Η οικογένειά 

μου, πριν ασχοληθεί με τους πολύτιμους λίθους, κατείχε ένα υαλουργείο. 

Οι πρόγονοί μου έγιναν προτεστάντες στα μέσα του 19ου αιώνα λόγω 

των αντιεβραϊκών διώξεων, αλλά κυρίως για τα κοινωνικά και οικονομι-

κά οφελήματα που θα προέκυπταν από την αλλαξοπιστία τους, δεδομένου 
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ότι η επιχείρησή τους είχε ήδη μεγαλώσει πολύ, και δεν γινόταν να συ-

ζητούν ως Εβραίοι για μπίζνες με τον αυτοκράτορα και τους υπουργούς 

του. Είμαι υγιής ψυχικά και σωματικά αν εξαιρέσουμε τη διαρκή αγωνία 

μου για την καλοσύνη, που μου προκαλεί ταχυκαρδίες και που την κα-

τευνάζω με ελαφρά ψυχοφάρμακα. 

Θα είχα αυτοκτονήσει από τα δεκαεφτά μου —ή θα είχα γίνει μια τυ-

πική μεγαλοαστή, όπως όλοι οι πρόγονοί μου εδώ και τέσσερις τουλάχι-

στον αιώνες— αν δεν ανεκάλυπτα, σκαλίζοντας κάποτε τυχαία το οικογε-

νειακό αρχείο, μερικές αποδείξεις πληρωμής με χρονολογίες 1661, 1662 

και 1673, υπογραμμένες από εκείνο τον μοναχικό συμπατριώτη μου και 

ομοεθνή μου, Ολλανδό και Εβραίο, τον στιλβωτή φακών, που αποκαθή-

λωσε τον Θεό από τον ουρανό και τον τοποθέτησε στην ουσία και των 

πιο ασήμαντων πραγμάτων, δηλαδή τον γελοιοποίησε. Η υπογραφή έγραφε 

Βαρούχ Σπινόζα. Αυτό το ξεθωριασμένο όνομα με έσπρωξε στη μελέτη 

της φιλοσοφίας του μοναχικού συμπατριώτη κι ομοεθνή μου με μια ένταση 

αφιέρωσης. 

Τότε ήταν που γνώρισα στους φοιτητικούς κύκλους τον Παύλο Β. ο 

οποίος, θέλοντας στην αρχή να ωφεληθεί από την οικονομική μου άνεση, 

μου επέδειξε τις γνώσεις του πάνω στη φιλοσοφία εξηγώντας μου ότι οι 

απόψεις του δύστυχου εκείνου γυαλιστή φακών οφείλονταν σε προσω-

κρατικές φιλοσοφικές αντιλήψεις, παραμορφωμένες από τα όψιμα αριστο-

τελικά και ψευδοαριστοτελικά έργα από τα οποία ήταν παρμένες, οργα-

νωμένες όμως σύμφωνα με τους λογικούς κανόνες του ήδη νεκρού κατά 

την Αναγέννηση μεσαιωνικού σχολαστικισμού. Μου έλεγε πως αυτά τα δύο 

ασύγχρονα, το πρόωρο του προσωκρατικού πανθεϊσμού και το πάρωρο 

της σχολαστικής λογικής μεθοδολογίας, τότε που η Ευρώπη προσπαθούσε 

να χωρίσει οριστικά φιλοσοφία και θεολογία, κατέστησε τον γυαλιστή 

φακών ακατανόητο για αιώνες και ξένο στους πάντες. Γοητευμένη από 

αυτό το ερμηνευτικό κλειδί της σκέψης του ήρωά μου, αγκιστρώθηκα στον 

επιβλητικό Πολ, τον συντηρούσα σχεδόν και τον έπαιρνα μαζί μου στις 

όπερες, στα σαλόνια, στα θέατρα και στα ακριβά εστιατόρια. Πλήρωνα τα 

έξοδα στον φτωχό Έλληνα φοιτητή. 

Δεν παντρεύτηκα, ούτε είχα ποτέ ερωτικές σχέσεις άλλες από κάποιες 

ολιγόχρονες και συμπτωματικές, καθαρά σωματικές αν και επίσης άχρωμες. 

Από μια εξ αυτών προέκυψε τυχαία ένας γιος, ο οποίος μεγάλωσε με τον 

μεθυσο κι αλήτη πατέρα του και ανήκει σε εντελώς διαφορετική ηθική 

και κοινωνική κατάσταση απ’ ότι εγώ, γι’ αυτό και δεν τον θεωρώ πνεύ-

μα μου κι ούτε καν κληρονόμο μου. 

Δεν ενδιαφέρομαι να ζήσω τη ζωή μου, γιατί έχω ένα πάθος: να ζω 

τη ζωή των άλλων. Αυτό, τολμώ να πω, υπονομεύει τη φυσική τάση μου 

για την καλοσύνη και, σύμφωνα με την οπτική του Πολ, με υποτάσσει 

στην Grausamkeit. Υποφέρω πολύ από τούτο το πάθος μου, μα πονώ 

τρομακτικά και από την εξέλιξη του μοναδικού φίλου και πνευματικού 
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συνοδοιπόρου μου σε φονιά. Η πένα μπορεί να τρυπήσει τη σάρκα. Οι οφειλές δεν 

παραγράφονται ποτέ. 
 

Ο γιατρός πήρε την κα Αριστίντ από το χέρι. Της έδειξε το κρεβάτι του νέου: 

μια κουβέρτα στο ξύλινο πάτωμα κι από πάνω καλοστρωμένα τα σεντόνια 

και το πάπλωμα. Εξήγησε με λίγα λόγια τι ήταν το παλληκάρι, την “από-

στολή” του, τις ιδέες του για την αγάπη. Η κα Αριστίντ έκανε «Ω! Ω!» και 

ύψωνε τα χέρια της ενωμένα με τα δάχτυλα μπλεγμένα, σαν να θρηνούσε ή 

σαν να ικέτευε τον φίλο της, μπορεί όμως και κάπως επιθυμητικά, ενδέχεται και με 

πείνα. Κάθισαν δίπλα-δίπλα σε ντιζάιν σύγχρονες πολυθρόνες, μες στα άψογα 

ρούχα τους, κι είχαν απέναντί τους το γυμνό αγόρι, μισοξαπλωμένο στον 

καναπέ του 18ου αιώνα από σκαλιστή καρυδιά, φύλλο χρυσού και γαλάζιο 

βελούδο. Επακολούθησε η εξής στιχομυθία στα Αγγλικά, και Αγγλικά ο 

νέος αποκρινόταν κουτσά-στραβά σε ό,τι τον ρωτούσαν: 

Κα ΑΡΙΣΤΙΝΤ: «Δεν έπρεπε να τον μεθύσεις». 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: «Τον λυπάσαι; Δεν θέλω. Όλα όσα αληθινά μπορεί να νιώσει 

ένας άνθρωπος για κάποιον άλλον, τα νιώθω εγώ γι’ αυτόν». 

Κα ΑΡΙΣΤΙΝΤ: «Όφειλε να αντιστέκεται!» 

ΚΑΘΗΓ.: «Ξέρει μόνο να παραδίνεται. Μεθάει πρώτη φορά στη ζωή του· 

για χάρη σου». 

Κα ΑΡΙΣΤΙΝΤ: «Είναι τρομερό να τελειώνει έτσι η παιδική ηλικία. Σε ένα 

τέτοιο παιδί! Τολμώ να πω ότι, τουλάχιστον αυτόν, θα έπρεπε να τον λυ-

πάσαι». 

ΚΑΘΗΓ.: «Τον αγαπώ. Όσο δεν αγάπησα καμιά γυναίκα ως τώρα. Περισ-

σότερο ακόμη κι από σένα. Δεν είναι σημαντικότερο αυτό από κάθε οίκτο;» 

Κα ΑΡΙΣΤΙΝΤ: «Ο οίκτος εξαγιάζει τον οικτείροντα, η αγάπη όχι τον αγα-

πώντα. Αυτό είναι το μυστικό, Πολ, ποτέ δεν το κατάλαβες σωστά, κι όμως, 

σου το έχω εξηγήσει τόσες φορές. Θα τον… θα του κάνεις κακό; Όπως;…» 

ΚΑΘΗΓ.: «Γιώργο, αγόρι μου, η καλή μου φίλη με ρωτάει αν θα σε σκο-

τώσω ή θα σε πουλήσω όπως τους άλλους. Τι λες εσύ;» 

Ο Γιώργος βλέπει το δωμάτιο ανεστραμμένο· επίσης, τα πράγματα πολύ 

γυμνά. Ο νους του είναι τυφλός κι ολοκάθαρος. Κάτι συρίζει μέσα του σαν 

αγαθό σπιτόφιδο και του επιβάλλει να τραβάει το σίγμα. 

ΓΙΩΡΓΟΣ: «Θα… με σκοτώσσετε. Ναι. Εσσείςς». 

ΚΑΘΗΓ.: «Σε θλίβει αυτό;» 

ΓΙΩΡΓΟΣ: «Όοοχι!» 

ΚΑΘΗΓ.: «Δεν σε αγαπώ πολύ;» 

ΓΙΩΡΓΟΣ: «Ναι. Αλλά τι;… τι σσημαίνει αυτό;» 

ΚΑΘΗΓ.: «Τίποτα. Έχεις δίκιο». 

Κα ΑΡΙΣΤΙΝΤ, κουνώντας δασκαλίστικα τον δείκτη: «Πρέπει να του αντι-

σταθείς!» 

ΓΙΩΡΓΟΣ: «Όχι. Ποτέ! Ποια είσστε εσσείςς; Τι θέλετε;» 



169 
 

Κα ΑΡΙΣΤΙΝΤ: θλιμμένα, ενώ ο καθηγητής ξεκαρδίζεται στα γέλια: «Είμαι 

κι εγώ θύμα του. Όχι όπως εσύ. Ίσως χειρότερα. Είσαι δυνατός, έχεις όλους 

αυτούς τους μυς. Να τον πνίξεις το βράδυ στο κρεβάτι του!» 

ΓΙΩΡΓΟΣ: «Όχι! Είσστε κι εσσείςς κακιά. Κακιά!» 

Κα ΑΡΙΣΤΙΝΤ, μες στα τρανταχτά γέλια του καθηγητή: «Μην το λες αυτό, 

παιδί μου! Μη, όχι εσύ! Θα κάνω ό,τι μπορώ για να σε σώσω. Τουλάχιστον 

την ψυχή σου». 

ΚΑΘΗΓ., καθώς χτυπιέται από τα γέλια: «Την ψυχή του! Χαχαχά! Την 

ψυχή του, λέει η μικρούλα μαθήτρια του γέρο-γυαλιστή φακών! Και το τρυ-

φερό κωλαράκι του; Δεν το λογαριάζεις αυτό;» 

Κα ΑΡΙΣΤΙΝΤ: «Πολ, εσύ ποτέ δεν έλεγες ασέλγειες. Αν σε παρακαλέσω 

γι’ αυτό το παιδί, αν γονατίσω μπροστά σου;…» 

ΓΙΩΡΓΟΣ: «Όχι! Να φύγειςς! Γιατί με κοιτάςς σσυνέχεια έτσι; Γι’ αυ… 

αυτό ήρθεςς; Ε; Να, δεςς, κοίτα!» Απλώνεται στον γαλάζιο καναπέ, ανοίγει 

χυδαία μπράτσα και πόδια, τινάζει μπρος-πίσω τα λαγόνια, με το μαύρο 

τρίχωμα των μυχών τους τονισμένο μες στο λευκό Jockstrap. «Όκεϊ; Όκεϊ; 

Σσου αρέσσει αυτό; Όκεϊ; Φύγε! Δεν θέλω να με σσώσσειςς. Είμαι δικόςς 

του». 

ΚΑΘΗΓ., μες στα χαχανητά που του φέρνουν δάκρυα: «Βλέπεις, φίλη μου; 

Βλέπεις πόσο με εμπιστεύεται; Πώς σε πήρε χαμπάρι;» 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ένιωσα μια λαϊκή και βρόμικη ανάγκη να μιλήσω για τον 

ερωμένο μου σαν να μην ήταν ο ίδιος μπροστά, να τον παινέσω, να τον 

χλευάσω και να τον ειρωνευτώ. Να κοροϊδέψω και να διαλαλήσω περή-

φανα την “αποστολή” του αγοριού σαν δικό μου κατόρθωμα κι αρετή, 

τον ανδρισμό του, την αθωότητά του, το ότι λέει πάντα αλήθεια, να 

μιλήσω πιο λεπτομερειακά τώρα για το κρεβάτι όπου είχε περάσει την 

εφηβεία του δίχως μαξιλάρι και στρώμα, μόνο με μια κουρελού πάνω 

στα ξερά σανίδια, με ανοιχτό παράθυρο χειμώνα-καλοκαίρι. 

 

«Θα ήθελε κι εδώ να κοιμάται με ορθάνοιχτο παράθυρο, μες στο χιόνι. 

Θα το έκανε, αν είχε δικό του δωμάτιο. Αλλά τον θέλω στην κάμαρή μου, 

να ξυπνώ τις νύχτες και να τον χαζεύω που κοιμάται τόσο ήμερα». 

Γελούσε, τον ξεγύμνωνε επαινώντας τον συγχρόνως με μια αβυσσαλέα 

και κωμική ζήλεια δεκαεννιάχρονου. Βωμολοχούσε περιγράφοντας με τρυ-

φερότητα τα πιο κρυφά ερωτικά μυστικά τους. 

«Μόνο τώρα κατάλαβα πώς και πόσο ερεθίζεται ένας δεκαεννιάχρονος με 

την αγαπημένη του. Στα δεκαεννιά μου απλά έκανα σεξ, ούτε καν έρωτα». 

Όσο ορθάνοιγε η εμπόρισσα διαμαντιών τα μάτια της, τόσο εκείνος λύσ-

σαγε — με την ανδρική απέχθεια και την περιφρόνησή του για τ’ αγόρι να 

πνίγονται βουλιαγμένες στο μέλι του πιο απόλυτου έρωτα. Η ψυχή του ούρ-

λιαζε από ευχαρίστηση που έλεγε τούτα στη μοναδική του φίλη. Κι εκείνη 

κοίταζε. Γευόταν με τα κάπως εξόφθαλμα μάτια της το γυμνό, ολομέθυστο 
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παλληκάρι, καθώς εκείνο άκουγε με αστεία κρεμασμένο σαγόνι να ζωγραφίζεται 

το πορτρέτο του από τον ανθρωποτιμητή και ανθρωποκόφτη. 

Ο Γιώργος άκουγε. Το ένστικτό του θόλωνε και το μυαλό του αυγαζόταν 

από τη χρονικότητα πολύτιμων κρυστάλλων, καθώς η μέθη ξανοιγόταν απέ-

ραντη πάνω του, μέσα του και γύρω του, μια Καισάρεια βράχων τρυπη-

μένων και κατοικημένων από ανθρώπους εδώ και εκατοντάδες αιώνες. Μπο-

ρούμε να πούμε ότι καταλάβαινε σχεδόν τα πάντα, παρά τα εξειδικευμένα 

Αγγλικά του γιατρού που υπερέβαιναν κατά πολύ τις γνώσεις του. Άκουγε 

τον γιατρό να ονοματίζει, να ερμηνεύει και να χλευάζει, να φτύνει πάνω σε 

ό,τι ιερότερο είχε, στην παιδιάστικη αγαθότητά του, στην απόφασή του να 

αγαπιέται και να μην αγαπά. Σταγόνες πέφτουν πάνω σε ένα πρόσωπο με κλειστά μάτια. Ο 

κήπος είναι κατεστραμμένος: η βροχή τον σκληραίνει. 
Κοίταζε τις ροδίτσες του χαμηλού τραπεζιού μπροστά του, φρεναρισμέ-

νες μες στον μηδενισμό και την απολυταρχία του μισόφωτου που υφαίναν 

οι λάμπες από πρασινωπή κι ερυθρωπή πορσελάνη. Οι ροδίτσες αυτές ήξερε 

πως ήταν ακλόνητες μες στη σοβαρότητα της αποστολής τους, όμως του 

φαίνονταν ότι κινούνται ολοένα, ότι κυλούν αδιόρατα μα σταθερά σέρνο-

ντας το τραπέζι κι αυτόν τον ίδιο και τους βασανιστές του και το δωμάτιο 

και την πόλη κι όλη τη μοίρα που περιδιαγράφει τον κόσμο εντός του οποίου 

είναι καταδικασμένος απαρέγκλιτα να ζήσει, προς μια παράτολμη κι αισθη-

σιακή όψη που θα μπορούσε να την ονομάσει, τώρα, εκείνος, ο Γιώργος, 

μεθυσμένος για πρώτη φορά στη ζωή του, φιλοθυμία του προσώπου. Μια 

αλχημικά προοικονομημένη όψη, εύλογη πάνω στα πόδια της από πηλό, 

τρομαχτική ανάμεσα στα κύματα της ικανοποίησης, του φόβου και της 

λαχτάρας που εγείρονταν σαν σύννεφα σκόνης καθώς οι χρυσές φτερούγες 

της φτεροκοπούσαν. 

Τα μάτια του παρακολουθούν με προσήλωση τις ροδίτσες του χαμηλού 

τραπεζιού. Προσπαθούν, με την καθαρότητα και την ευγένεια της μεγάλης 

μέθης, να βγάλουν νόημα απ’ όλα αυτά. Η κενότητα, η λησμονιά, το άδειο 

κουτί, τον συναντούν μεσοστρατίς στο δρόμο προς την αλήθεια και κάθε 

φορά πρέπει να επιστρέφει πίσω στην αφετηρία. Ολοένα από τον ίδιο χι-

λιοπατημένο δρόμο, να ξαναβλέπει τα ίδια σκονισμένα θάμνα και τα κτήρια, 

τα ανόητα, επίπονα έργα των ανθρώπων, και πάλι να σταματά μεσοστρατίς 

για να επιστρέψει στο ξεκίνημα. Χιλιάδες, μυριάδες φορές με τον ίδιο ακρι-

βώς τρόπο, με κόπο, με θνησιμαία ευκολία που τον κάνει να θέλει να σκάσει 

στα γέλια. 

Ο χρόνος παίζεται — ακριβώς όπως και ένα έργο στο θέατρο. Κάθε έν-

νοια κόβεται στη μέση και γεννά ανόμοιές της διομολογήσεις. Όταν το μυροδο-

χείο θα αδειάσει, τότε στη μέση της πρότασης ο Γιώργος θα μπορέσει να ανασάνει. 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Το γεγονός ότι θα μου ήταν δυνατόν να ζήσω για πάντα μέσα 

σε μια σκαλισμένη στον βράχο στέρνα όπως εκείνη που είδα κάποτε κα-

τακαλόκαιρα  σε μια παλιά μάντρα στο βουνό, δροσερή, άδεια, μόνο με 
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μια λακκούβα με λιγάκι νερό στον πάτο, γεμάτη φίδια που πέφτουν τα 

μεσημέρια από το φιλιατρό διψασμένα για το νερό και δεν μπορούν να 

ξανανεβούν, σήμαινε απλώς για μένα πως κάθε ανατολή δεν ξανοίγει το 

φως μου, το δικό μου φτωχικό φως, προς τους ίσκιους μιας καινούργιας 

μέρας, αλλά προς την ακινησία της απόλυτης παράδοσής μου στον καιρό 

του εαυτού μου. 

 

Ο καθηγητής του έδωσε να πιει κι άλλο. Είχε καθίσει δίπλα του στον κα-

ναπέ, τον είχε αγκαλιάσει, έδειχνε στην κα Αριστίντ το ένα μετά το άλλο τα 

άλκιμα μέλη του, ακόμα και τα πιο κρυφά, σαν σε μάθημα ανατομίας. Τα 

περιέγραφε με μουντά λόγια που ο νέος δεν καταλάβαινε πια. Βουίζοντας 

μονότονα, ρομποτικά, τον ανάγκαζε να αναδιπλώνει σε κουβάρι το ευλύγιστο 

κορμί του για να του πάρει το πέλμα στις χούφτες, να επιδείξει ένα-ένα τα 

γλυπτά και μακριά δάχτυλά του κάνοντας για το καθένα κι από μια ακατα-

νόητη διάλεξη. Ο Γιώργος, αν και βουτηγμένος μες στη μαυρίλα, ανησυχούσε 

με παράλογη ένταση μήπως το πέλμα του δεν είναι πολύ καθαρό. Στενοχω-

ριόταν πολύ γι’ αυτό, μη γνωρίζοντας πως ο καθηγητής θα μπορούσε να ζήσει μια αιωνιότητα 

με κολλημένο στο μάγουλό του αυτό το πέλμα, που όντως, ήταν λιγάκι ιδρωμένο από την 

αγωνία και τη μέθη. 

Η κυρία Αριστίντ κοιτούσε με μάτια όλο απόγνωση, μπορεί όμως και με μάτια 

λύκου, ίσως και με μάτια λύκου που γελά. Ο Γιώργος ατένιζε τους δύο ηλικιωμένους 

ανθρώπους με πανικό, λες και ήσαν φρικιαστικά τοτέμ ζωντανεμένα. Η ανάσα 

του ήταν ανάσα δέντρου, που βγαίνει από εκατό εκατομμύρια πόρους φύλλων 

ραντισμένων με δηλητήριο· η αγωνία του ήταν δέντρου ξεριζωμένου· το 

τίποτα διογκωνόταν ολοένα μέσα του. 

Τότε ήρθε η ναυτία. Ήταν ένας όγκος από σπασμένα κλαδιά που μουλιά-

ζουν, σέπονται και διαλύονται βαθιά στον βούρκο βάλτου. Δεν έβλεπε πια, 

το δέρμα του δεν αισθανόταν, το μυαλό του δεν θυμόταν ούτε γνώριζε ούτε 

περίμενε πια τίποτα, όλο του το Είναι μεταβλήθηκε σε μια μουντή σφαίρα 

σκοταδιού γεμάτη πόνο, που γλουγλούκιζε σε ασταμάτητο κυματισμό. Ξάφνου 

κάτι γεννήθηκε μέσα σ’ αυτό τον μαύρο λόγο, διογκώθηκε ακαριαία άμορφο 

και πανίσχυρο, και μετά το αγόρι το τίναξε πάνω του και πάνω στον καθη-

γητή. Λύτρωση. Ξερνούσε ολοένα με τρομερούς σπασμούς. Η αντίληψή του 

ξανάγινε κρυστάλλινη. Έβλεπε. Ο καθηγητής τού κρατούσε με φροντίδα το 

κεφάλι, αδιαφορώντας για τον εμετό που ξεχυνόταν στο κοστούμι του. Η 

κυρία Αριστίντ καθόταν ακίνητη στην πολυθρόνα της, το ένα παχουλό χέρι 

μέσα στο άλλο παχουλό χέρι, τα γουρλωτά μάτια να τον τρώνε ζωντανό, με 

εκστατική συμπόνια που αρμοζόταν σαν ματωμένος υμένας στο γέρικο πρόσωπο. 

«Μη με κοιτάς!» της μούγκρισε στα Ελληνικά με ένα ξαφνικό ξέσπασμα 

τρανταχτού γέλιου — γελούσε και ξερνούσε στην αγκαλιά του καθηγητή. Η 

κα Αριστίντ στράφηκε ερωτηματικά στον γιατρό με σχεδόν ερωτική λα-

χτάρα, ίσως όμως και με ύβρη. Εκείνος μουρμούρισε ψύχραιμα τις τρεις λέξεις, 

μεταφράζοντάς τες όχι Γερμανικά μα Ολλανδικά. Η έμπορος των πολύτιμων 
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λίθων έγειρε το ουδέτερο πλην εκφραστικό, πρόσωπό της δεξιά και προς τα 

κάτω με καταισχύνη, αλλ’ ενδέχεται και με δίκη, μπορεί και με ένα είδος αυτοδικίας. 

Από τα μάτια της έσταξαν δάκρυα. 

Εκείνο το βράδυ, με διαφορετικά μέσα και τρόπο, προεικονίστηκε στις 

ψυχές και των τριών η μελλοντική τους μοίρα, του καθενός η δικιά του και 

συνάμα των άλλων δύο. Αλλά μονάχα την ώρα που η ιστορία συμβαίνει και ξεσπά, τότε 

πονάει κανείς και χαίρεται όσο πρέπει. 
 

 

39. Μια υποθετική πόλη: η μουσική 
 
Το Βερολίνο, όπως όλες οι πόλεις με πολλή και αυτοπολεμούμενη ιστορία, 

είναι μια πόλη κατά το ήμισυ πραγματική και κατά το ήμισυ υποθετική. Γι’ 

αυτό έχει ως σύμβολο, εράλδιο και περιγραφή της την ισχυρή, δίκαιη αρ-

κούδα, ένα ζώο που δεν υπάρχει πια στα δάση της Γερμανίας, παρά μόνο 

αιχμάλωτη σε καταφύγια. 

Ο καθηγητής κατέτρωγε τον Γιώργο από μέσα, όπως κατατρώει το μυρ-

μήγκι ένα πολύτιμο ξύλο. Εκείνος το ήξερε πως σκάβονται τούνελ μέσα του, 

και καταλάβαινε επακριβέστατα τι σήμαινε αυτή η συνειδητοποίηση, κι α-

γωνιούσε για τούτο, και γνώριζε πολύ καλά πως δεν έχει νόημα να αγωνιάς 

για κάτι τόσο καλά ερμηνευμένο, γνωστό σου, καθημερινό, κολλημένο 

πάνω στην πιο απόκρυφή σου σάρκα όπως τα σωβρακάκια που του 

αγόραζε με ένστικτο μεγάλου πορνογράφου ο γιατρός. 

«Θα με λες “κύριε Πολ”», του είπε ο κύριος Παύλος, όταν αντιληφθηκε 

ότι το παλληκάρι, τις ελάχιστες φορές που ήταν απολύτως υποχρεωμένο να 

του απευθύνει τον λόγο, δεν ήξερε πώς να τον προσαγορεύσει. «Ο ονο-

ματισμός προδιαγράφει την αναγκαιότητα των στερήσεων προς χάριν μιας 

καθημερινής φθογγικής απόλαυσης. Η απόσταση από το “ρε μαλάκα” ή το 

“κύριε καθηγητά” ως το “Πολ” και το “κύριε Πολ” είναι τεράστια. Κι εσύ 

έχεις να μάθεις πολλά για τη μουσική. Και, βεβαίως, για τη μουσική της 

συμπεριφοράς». 

Ο καθηγητής, όπως σίγουρα έχουμε καταλάβει, είχε ένα πάθος με τη συμπερι-

φορά, σαν τους εραστές του πιο μύχιου πυρήνα της ανθρωπινότητας και 

σαν τους μεγάλους εγκληματίες. Με υπομονή και λεπτότητα έμαθε στον 

νεαρό άνδρα την ακρίβεια και την καιριότητα της κίνησης, το πώς να γέρνει το 

βλέμμα, πώς να καθουσιώνεται μέσω της στάσης του ωραίου σώματός του, 

πώς και πόσο να υψώνει το κεφάλι καθώς η μουσική ορθωνόταν σαν ανα-

κόντα μπροστά τους στην όπερα ή, τέλος κι αλλιώς, καταφανώς αλλιώς, πώς 

να επιβάλλει τη συμπτωματικότητα της αρρενωπότητας και της αθωότητάς του στην 

κίνηση του χωριάτικου χεριού του, στο δυνατό ποδάρι του, στο εξαίσιο 

πρόσωπο και στην κλίση του λαιμού, μες στα πριβέ κλαμπ και στα ύποπτα 

μπαρ όπου τους πήγαινε η κα Αριστίντ. Ο κύριος Πολ τον κατέσκαβε και 

τον καταφύτευε με άνθη που κι ο ίδιος είχε ολόθερμα κατά την εφηβεία του 



173 
 

επιθυμήσει, ενώ συγχρόνως τον κατέκοβε αρτύνοντάς τον με σκοτεινά δο-

κίμια καλαίσθητης κατερείπωσης και πάθους. Η ολότητα της ανθρώπινης 

ψυχής φανερωνόταν μπρος στα μάτια του νέου σαν όρθια αρκούδα — το 

σύμβολο της πόλης του Βερολίνου. Κι ο ίδιος γινόταν μια πόλη υποθετική. 

Η μέρα του οριζόταν από μια μέθοδο, σχεδόν μαθηματική, καθοσιώσεων 

του χρόνου και της ευχρηστίας του: ο καθηγητής ήξερε πως το αγόρι δεν έπρεπε να 

μένει αργό ούτε μια στιγμούλα. Εκτός από την εργασία και τα Γερμανικά του, 

έπρεπε να καθαρίζει το σπίτι, όπως άλλοτε το υπόγειο της κλινικής. Ο για-

τρός τού έλεγε: 

«Η εργασία κανονίζει το πρόσωπο της ανθρώπινης ψυχής, καταλαβαί-

νεις, αγόρι μου». 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Μου άρεσε πολύ να τον λέω “αγόρι μου”, γιατί έτσι υπεν-

θύμιζα στον εαυτό μου κι απολάμβανα το γεγονός ότι ο αγαπημένος μου 

ήταν φαλλοφόρο παλληκάρι κι όχι κοπέλλα, κι άλλωστε μ’ αυτό τον τρόπο 

ένιωθα λιγάκι πιο νέος, μα κι εντελέστερα επιβήτορας κι ιδιοκτήτης του 

νεαρού. 

 

«Διαθέτεις ένα από παντού περίκλειστο εγώ, κι εγώ πρέπει να το από-

τειχίσω για το καλό σου, να το καλλιεργήσω και να το κάνω καρποφόρο 

όπως έκανες εσύ με τις ντοματιές σου. Κοντά στην επίπονα κατακτημένη 

από σένα τον ίδιο σεμνότητά σου πρέπει να μάθεις υπακοή, υπομονή, υπο-

ταγή, διότι μόνο έτσι θα γίνεις τόσο χειρότερος όσο φοβάσαι, και τόσο 

καλύτερος όσο πρέπει». 

Ο Γιώργος με φρίκη διαπίστωνε ακόμα μια φορά πως ο καθηγητής είχε 

δίκιο: κάτω από την αυτοπειθαρχία και την ασκητικότητά του κρυβόταν ά-

σχημα μια παιδική μα σιδερένια καρδιά, που τώρα έπρεπε να λειώσει μες 

στην αγωνία και στον πόνο για να πάρει το σχήμα και την ουσία τρυφερού 

λουλουδιού. Για χάρη όχι καθόλου του εαυτού του μα του Άκι, που δεν είχε 

άλλον στον κόσμο από αυτόν για να μπορέσουν τα χρόνια του να συνεχί-

σουν να κυλάνε, τα μαλλιά του να θαμνώνουν και το λιγνό στομαχάκι του 

να χωνεύει σουβλάκια και γλυκίσματα. 

Έπρεπε να γίνει χ ρ ή σ ι μ ο ς. 

Αυτή η επιθυμία της χρησιμότητας, καθώς ο νεαρός μάθαινε να γίνεται 

όλο πιο απόλυτος στην άσκησή του, συμπεριελάμβανε και τον “κύριο Πολ”. 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Με αηδία και συγχρόνως υπερηφάνια για τον εαυτό μου, συνει-

δητοποιούσα την ανάγκη μου να είμαι τέλειος απέναντι στον φονιά. Να 

μαθαίνω φιλότιμα ό,τι εκείνος μου δίδασκε, τις στάσεις, τις χειρονομίες 

κατά τις ώρες της αδιόρατης καθημερινότητας ή της επίσημης νομοτέλειας που 

συνιστά τη δημόσια παρουσία, κι ακόμα κατά τις πιο απεχθείς γι’ αυτόν στιγμές, τότε που 

ο γιατρός του έκανε σεξ. Προσπαθούσα να μαθαίνω όσο γίνεται εντελέστερα. 
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Κι ο καθηγητής του έδειχνε με πολλή υπομονή, καθόλου δασκαλίστικα, με 

την καταχθόνια ευγένεια του παραδείγματος και της μιμητικής επιχειρημα-

τολογίας των πιο λεπτεπίλεπτων διασαφήσεων. Και δεν του δίδασκε τη 

δική του συμπεριφορά, έναν ξένο ιό που κάποτε θα γινόταν ίσως δυνατόν 

να καταπολεμηθεί, μα τους τρόπους του εαυτού που είχε διαισθανθεί μελε-

τώντας τον νέο, λοξεμένους προσεχτικά προς την δική του επινόηση ενός 

Γιώργου αλλότριου αλλά κι επίσης συμβατού με τη σάρκα και το πάθος, την 

ευφυΐα και την καθαρότητα του πραγματικού. Όλ’ αυτά ο Γιώργος τα καταλά-

βαινε καλά. Κι αφηνόταν πιστεύοντας ότι κάνει το σωστό, κι υπέφερε επει-

δή ακριβώς έκανε το σωστό κι όχι το λάθος. 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Το λάθος ήταν ένα παιδί με αυτισμό, το οποίο κυριαρχούσε μες 

στον νου μου: μολονότι αλυσωμένος, αισθανόμουν απαίσια αυτεξούσιος, 

απολύτως υπεύθυνος κι αναμφισβήτητα ένοχος για τη δειλία, την αισχρό-

τητα και τη νοσηρότητα της ζωής που μου επέβαλλε ο καθηγητής. 

 

Αλλά πέρα και πάνω απ’ όλα, κοντά στον γιατρό έμαθε τη μουσική. 

Βέβαια είχε μεγαλώσει στο μουσικόφιλο νησί, σ’ ένα μικρό χωριό της 

νοτιοανατολικής Ευρώπης κι όχι της βορειοδυτικής Ανατολής. Όμως ως 

τότε η μουσική δεν ήταν καθεστώς της λαχταρισμένης επιθυμίας του, όπως 

ήταν από τα πολύ μικρά του χρόνια η λογοτεχνία, η ποίηση, ακόμα κι η 

φιλοσοφία όσο την έφτανε. Ήξερε μονάχα εκείνο το λίγο μαντολίνο και 

κάποτε το έπαιζε ψιλοτραγουδώντας με τη δυσαρμονική όπως κι ο ίδιος 

αλλά διαυγέστατη και μελωδική, πάλι όπως ο ίδιος, φωνή του. Τώρα ο γιατρός κι η 

κα Αριστίντ τον πήγαιναν σε συναυλίες, σε όπερες και κονσέρτα. 

Έπαιρναν το αεροπλάνο, συχνά το ιδιωτικό της εταιρείας της κας Αρι-

στίντ, για μια βραδιά στο Λονδίνο ή στην Πράγα και γύριζαν “σπίτι τους” 

την επόμενη μέρα ή και την ίδια νύχτα — ο Γιώργος γεμάτος από τον μύθο 

και τον ύπατο καθημαγμό της μουσικής, επιτελεσμένος ως ωμή σάρκα κι 

ως πνεύμα μέσα στα υπέροχα κοστούμια που ο ίδιος μισούσε με μια λύσσα 

τόσο επιδερμική (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: μερικές φορές, μες σε έκσταση, τον έβλεπα να βγάζει ε-

ξανθήματα φορώντας τα) όσο και μυχιαίτατη, καθώς το είναι του ολόκληρο πο-

λεμούσε αυτό τον κόσμο όπου οι υπουργοί της Καγκελαρίας ή της βασίλισ-

σας ή της Δημοκρατίας μαυροφορούσαν στις πρώτες σειρές των καθισμά-

των, όπου οι καλλιτέχνες του κράτους και των εταιρειών στρογγυλοκάθο-

νταν με τις χοντρές κωλάρες τους πάνω στη μούμια του Χέντελ ή του Σέν-

μπεργκ, κι όπου οι φιλότεχνοι νεαροί νεοαστοί εναπόθεταν στην τράπεζα 

του πολιτισμού ως ήδη ληγμένα γραμμάτια τις τρυφερές φατσούλες και τη 

θνησιγένειά τους. 

Ωστόσο η μουσική υπήρχε εκεί αθώα, σαν κόμικ στο τραπέζι του Άκι του 

ενθουσιασμένου με την ίδια την αιμάσσουσα ουσία της μορφής. Κι ο καθη-

γητής του εξηγούσε τα πάντα καταλεπτώς μετά τις δουλειές τους, ο ίδιος 

καλοντυμένος ή με τη φόρμα, καθισμένος στην πολυθρόνα, ο νεαρός γυμνός, 
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ξαπλωμένος στο παχύ χαλί. Ή, άλλοτε, ο γιατρός κι η κα Αριστίντ τον έβα-

ζαν να τους διαβάζει —καππακίζοντας όπως μπορούσε— με τις ώρες ποίηση 

και κείμενα, και μετά μιλούσαν οι δυο τους για το νόημα της μουσικής. 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Ο καθηγητής μού είχε προσφέρει μια παμπάλαια εικόνα γι’ αυτό 

το νόημα: ο μέγας Παν, ο πιο απόξενος Θεός, ο πιο πρωτόγονος, ο πιο 

ουσιώδης ως ιδέα Θεού απ’ όλους τους Θεούς του πλανήτη, ο βατευτής, 

ο Τράγος, φυσάει στην πίππιζα κι ο εχθρικός στόλος τσακίζεται, βυθί-

ζεται, αφανίζεται, τα δόντια των πολεμιστών γυμνώνονται από τα χείλη 

καθώς τους κυριεύει ό,τι όλες οι υπαρκτές ή πιθανές ανθρώπινες γλώσσες 

στο παρελθόν και τώρα και πάντα θα μπορούσαν να το πουν μόνο Ελ-

ληνικά: π α ν ι κ ό. 

 

Ο όρθιος κούρος των τόνων και της έλλειψής τους βασίλεψε στην ψυχή του 

Γιώργου και τα χέρια των μουσικών δεν υπήρχαν. Αλλά στο μεταξύ παθια-

ζόταν. Ανακάλυψε πως αυτό που του έδινε κουράγιο τα βράδια, καθώς ανα-

τρίχιαζε στην υπόθερμη αγκαλιά του γιατρού, ήταν που την επόμενη θα βρι-

σκόταν στη Βιέννη ή στη Μαδρίτη, και που θα υψωνόταν μπροστά του το 

δέντρο φορτωμένο με ώριμους καρπούς, ενίοτε μάλιστα πεσμένους στο χώμα, 

κηδευόμενους και σαβανοφορεμένους. 

Γιατί ο φόνος ήταν, το ήξερε, ο άδολος πυρήνας εκείνης της έκστασης. Το 

μανίκι του Βέρντι έβγαζε ματωμένους άσους. Παλαιικούς άσους, μελλοντι-

κούς, κυβόργια παραγόμενα από την υπερτελειότητα υπολογιστών, εντός 

των κυκλωμάτων των οποίων η πραγματικότητα μαστούρωνε και γινόταν ένα 

θλιβερό πρεζόνι — μπορούσες τότε να την ξεγελάσεις, εκείνη, τη δικτατόρισ-

σα, και να την εκμεταλλευτείς. 

Το παλληκάρι, με το αρχαϊκό, σχεδόν πρωτόγονο κεφάλι γερμένο όπως του είχε 

επιβληθεί να αντιγράψει από το γέρμα του κεφαλιού του γιατρού, πολλές 

φορές συνέβη να νιώσει την επιθυμία να σκάσει στα γέλια ή να ουρλιάξει 

μες στην Όπερα της Βιέννης ή του Παρισιού. Μα πάντα συγκρατιόταν· γιατί 

ήξερε πως ο γιατρός τον παρατηρούσε με την άκρη του ματιού απ’ αριστε-

ρά του, από το μέρος της καρδιάς, και η κα Αριστίντ τον κοίταζε στραμμένη 

ολότελα προς αυτόν από δεξιά του, από το μέρος της απόλυτης εκλογίκευσης. 

Άκουγαν τη μουσική κοιτάζοντάς τον, κι εκείνος άκουγε επίσης κοιταζόμε-

νος απ’ αυτούς. Ο νεαρός θυμόταν τα ψαλτικά στην εκκλησία του χωριού 

του: Και σε μεσίτριαν έχων… έλεγε ο ύμνος στην Παναγία. “Μεσίτρα” λένε 

στην πατρίδα του τη μεσίτρια μα και τη ρουφιάνα, την νταβατζού που δια-

φθείρει κι εκπορνεύει ένα ανυποψίαστο νεαρό άτομο. Η μουσική έπαιζε μέσα 

του και τους δύο αυτούς ρόλους, της διαμεσολαβήτριας προς τη γνώση μα 

και της προαγωγού. 
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40. Μια υποθετική πόλη: έξοδοι και εγκλεισμός 

 

Το Βερολίνο είναι επίσης μια πόλη όπου η ηδονή μερίζεται και γίνεται φτηνές 

μετοχές. Ο νέος, όταν τον καλούσε στο κρεβάτι του ο γιατρός, ένιωθε μο-

νάχα σιχαμάρα και φρίκη. Όμως στην υπόλοιπη καθημερινότητά της η νεαρή 

υπόστασή του προσπαθούσε να βολευτεί όπως μπορούσε. Και το μόνο που 

μπορούσε ήταν να βλέπει. 

Αν εξαιρέσουμε τα πολυτελή εστιατόρια, που ο γιατρός τα ήξερε καλά, 

όλα τα άλλα μέρη όπου πήγαιναν τα διάλεγε η κα Αριστίντ. Αυτά ήσαν δυο 

κατηγοριών: πολύ αριστοκρατικά και πολύ ύποπτα. Παντού υπήρχαν πλήθος 

νεαρές γυναίκες, διαφορετικής χάριτος στη μια κατηγορία απ’ ό,τι στην άλ-λη, 

που πάντως μαγνήτιζαν το στερημένο παλληκάρι. Το μόνο που μπορούσε 

να κάνει ήταν να τις χαζεύει κάτω από τις χαμηλωμένες, μακριές βλεφαρίδες 

του, κοκκινίζοντας και παίζοντας αμήχανα με το φαΐ ή το ποτήρι του όταν 

ένιωθε να τον συλλαμβάνει επ’ αυτοφόρω το ζηλότυπο βλέμμα του καθη-

γητή. Ο οποίος δεν έδειχνε καθόλου κατανόηση σε τέτοια ζητήματα: 

«Μην κοιτάς αυτές τις σμέρνες, δεν σ’ έχω για τα στιλετοφόρα σαγονά-

κια τους!» του έλεγε χωρίς ίχνος χιουμοριστικής διάθεσης. 

Κάποτε σ’ ένα πριβέ κλαμπ κρυφοκοίταζε μια ξανθιά κοπέλλα, στην η-

λικία του περίπου, που το κορμί της, το πρόσωπό της, του φαίνονταν φορ-

τωμένα από μια θηλυκότητα τόσο εύγραμμη, τόσο αντιπροσωπευτική κάθε 

μελωδίας του φύλου της· ώστε 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Πόνεσε η καρδιά μου. 

 

Το γέλιο της, φάνταζε στον νέο ως υλικό πράγμα. Κοίταζε τους μακρείς μη-

ρούς της κάτω από την δερμάτινη φουστίτσα και στέγνωνε το στόμα του. 

Σε μια στιγμή στράφηκε κι αυτή προς το μέρος του, μαγνητισμένη από την 

επιθυμία του. Απέμειναν σαν χαζοί — τα δυο νεαρά ζώα γάβγιζαν, νιαούριζαν, 

ούρλιαζαν, μούγκριζαν, σφύριζαν, τσίριζαν κι ολόλυζαν σιωπηλά, κοιτάζο-

ντας το ένα τ’ άλλο. Ήταν αυτή η απολυταρχία της στιγμής, που μπορεί να 

καθορίσει έναν αυτόματο έρωτα. 

Ένιωσε τον καθηγητή να του τραβάει το μανίκι. «Γιώργο, αγόρι μου», 

του είπε γλυκά, «μια φορά θα στο πω, ποτέ ξανά: Για όσο ζω, εφόσον δεν 

σε σκοτώνω και δεν με σκοτώνεις, ή για όσο δεν σου δείχνω την πόρτα λέ-

γοντας “φύγε, είσαι ελεύθερος”, δεν θα αγγίξεις ούτε καν θα επιτρέψεις 

στον εαυτό σου να επιθυμήσει γυναίκα. Θα μπορούσα ίσως να ανεχτώ να 

σε δω κάτω από έναν άλλον άνδρα, όμως ποτέ με γυναίκα αποκάτω σου. 

Κατάλαβες;» Αυτό, έτσι και τότε ειπωμένο, κατακομμάτιασε τον Γιώργο. 

»Κατάλαβες, μαλακισμένο; Λέγε!» προσέθεσε ο καθηγητής στα Ελληνικά. 

«Μάλιστα», ψιθύρισε ο νέος και, μην μπορώντας να αποφύγει μια τε-

λευταία φτερουγιστή ματιά προς την κοπέλλα, την είδε να έχει καταλάβει 

περίπου το νόημα της σκηνής με τον γέρο και το τεκνό του, να τον κοιτάζει 
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με απογοήτευση και περιφρόνηση. Σκυφτός και πονεμένος απ’ όλα αυτά κι 

από τη βρισιά “μαλακισμένο”, καθώς ο καθηγητής δεν του είχε ποτέ ως 

τότε ξαναμιλήσει άσχημα, άκουγε την κα Αριστίντ να λέει στον καθηγητή με 

χίλιους αλληλοσυγκρουόμενους τόνους θλίψης, κατηγορίας, ικεσίας, ενθου-

σιασμού στην ωστόσο παντελώς ψυχρή φωνή της: 

«Μα, Πολ! πρόκειται για ένα ν ε α ρ ό, φ υ σ ι ο λ ο γ ι κ ό αγόρι, Πολ! 

Είναι φ τ ι α γ μ έ ν ο από τη φύση γι’ αυτά τα πράγματα…» 

Ο καθηγητής κάγχασε στον Γιώργο με κακία: «Μήπως πρέπει να σου 

βάλω λουρί και λαιμαριά με καρφιά; Οι σκύλες αρπάζουν από μακριά τη 

μυρουδιά σου, νιώθουν τι βαρβάτο χωριατόσκυλο είσαι, και τι στερημένο, 

πόσο έχεις ανάγκη να τις καβαλήσεις». Αμέσως μετά του έπιασε το χέρι. 

«Συγχώρεσέ με, αγόρι μου», είπε σοβαρά. «Ζηλεύω, ζηλεύω πολύ. Ικετεύω 

ολοένα την επιθυμία σου· πονώ πολύ αν τη δίνεις αλλού. Υπόσχομαι ότι πο-

τέ, ποτέ δεν θα σου ξαναμιλήσω άσχημα». 

Ο Γιώργος, ιονισμένος από την επιθυμία του κοριτσιού, δεν είχε τίποτα 

να πει, ούτε να συλλογιστεί. Κι η κα Αριστίντ παρατηρούσε τα πάντα με τα 

άχρωμα, όμως ολοζώντανα μάτια της. 

Του νέου του άρεσαν περισσότερο τα ύποπτα καμπαρέ όπου τους πήγαι-

νε κάποτε-κάποτε η κα Αριστίντ. Δεν ήταν ακριβώς λαϊκά κέντρα διασκέδα-

σης· κι εδώ, όπως στα πριβέ κλαμπ, έπνεε ο παγερός αέρας των υψηλών 

εισοδημάτων. Όμως υπήρχε επίσης ένα κλίμα διαταξικότητας και διεθνισμού, 

καθώς συμβαίνει πάντα στους τόπους των μεγάλων κοσμοπόλεων όπου κυ-

ριαρχεί το εμπόριο των ανθρώπινων σωμάτων. Ο καθηγητής ένιωθε περισ-

σότερο ασφαλής εδώ, καθώς η διαμεσολάβηση του χρήματος απέκλειε το 

αγόρι από το σούσουρο των δοσοληψιών που λάβαιναν χώρα στα τραπέζια, 

στά σεπαρέ και στα παράπλευρα δωμάτια. Γι’ αυτό άφηνε τον Γιώργο να 

κοιτάζει με ορθάνοιχτα μάτια τις αγαλματένιες κοπέλλες που έκαναν στρι-

πτίζ, τραγουδούσαν, χόρευαν ή έπαιζαν σκετς στη σκηνή — τρόποι και σκη-

νικά του μεσοπολεμικού βερολινέζικου καμπαρέ μεταφυτευμένοι σε ένα πε-

ριβάλλον μεταμεταμοντέρνο, κυριαρχούμενο από κομπιούτερ, φτιαγμένο από 

κρύσταλλο, γρανίτη, ντιζαϊνάτο πλαστικό και μέταλλο, σαν κεντρικό κατά-

στημα μεγάλης τράπεζας. 

Ο καθηγητής, με τη συνεργασία της γνώστριας κας Αριστίντ, του διερμή-

νευε τα δρώμενα, πάντα εντάσσοντάς τα με φροντίδα στο θεωρητικό πλαί-

σιο της δουλειάς “τους” της σχετικής με την Grausamkeit. Έτσι ο νεαρός 

έμαθε ότι τα περισσότερα από αυτά τα μέρη δεν ήσαν απλά πορνομάγαζα, 

μα προσέφεραν απολαύσεις για ειδικά γούστα ως επί το πλείστον περίπλο-

κα, αισθησιακότητες και παράπλευρες αισθητικότητες σαν την απροσδιόρι-

στη που διαισθανόταν στην κα Αριστίντ, απομακρυσμένες από το ιδιωτικό 

κι εντεταγμένες στο βασίλειο της αγοράς, μικρές και μεγάλες χρηματιζό-

μενες ετερότητες που πέφτουν πάνω στους αμύητους σαν ξαφνικές κου-

τσουλιές περιστεριού. Απολαύσεις πάντως όχι απαραίτητα φονικές, όχι σχε-

τιζόμενες με το επάγγελμα του καθηγητή, το πούλημα οργάνων και τα τέ-
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τοια: ο κύριος Πολ κρατούσε με προσοχή τον Γιώργο μακριά από τους πε-

λάτες του και το όλο κύκλωμα. 

 

 

41: Τάγκο με τον Άτσε 
 

Μα ένα βράδυ, σ’ ένα απ’ αυτά τα καμπαρέ που είχε κάτι ίσως περισσότερο 

μυστικιστικό από τ’ άλλα στην ατμόσφαιρα, ένας ψηλός νεαρός άνδρας με 

λευκόξανθα μαλλιά, όλος από σίδερο σαν μηχανή, πλησίασε στο τραπέζι 

των τριών και ζήτησε τον Γιώργο για χορό. Επίσημα· όπως σε κοινοτική 

φιέστα δεν ξέρω ποιου μικρού χωριού της Ευρώπης. Και ζήτησε τον χορό 

όχι από τον ίδιο, αλλά από τον καθηγητή. Στάθηκε στρατιωτικά, σχεδόν προ-

σοχή μπροστά του, και του είπε σοβαρά: 

«Παρακαλώ, κύριε, μπορώ να χορέψω με τον νεαρό;» — mit dem Jüngling. 

Ο καθηγητής κοίταξε, δεν ήξερε γιατί, την κα Αριστίντ. Η διαμαντέμπο-

ρος και κόπτρια πολύτιμων λίθων έτρεμε λιγάκι. Ο γιατρός απέφυγε να 

κοιτάξει τον Γιώργο. Στράφηκε προς τον τύπο, που παρά τη νιότη του έδινε 

την εντύπωση γέρου δολοφόνου. 

«Der Junge», ο νέος, «δεν θέλει να χορέψει», είπε εχθρικά. Ο άλλος είχε 

μπράτσα πλασμένα στα ριγκ των πολεμικών τεχνών και σκούρα μπλε μάτια, 

παγωμένα σαν του Κόναν του Βάρβαρου — αυτό μόνο ο Γιώργος το διέ-

κρινε, που λάτρευε τα κόμικς και τη λογοτεχνία φαντασίας. Ο καθηγητής 

ένιωσε την άλω του κινδύνου. Στράφηκε πάλι στην καταταραγμένη αλλά μπορεί 

και καθησυχασμένη μεγαλέμπορο ωραίων λιθαριών. «Κάπου τον έχω ξαναδεί. 

Τον ξέρεις;» είπε με προσβλητικό ύφος, χωρίς να νοιάζεται που τον ακούει 

ο άλλος. 

«Είναι το δεξί χέρι του Ζίγκφριντ», απάντησε μονορούφι η μεσόκοπη γυ-

ναίκα, με απρόσμενη ευθυμία, ενδέχεται όμως και με μητρικότητα. 

Ο καθηγητής ένιωσε σαν έντομο μέσα σε τεράστια καμπάνα που σημαίνει 

νεκρικά. Χαμογέλασε στο λευκόξανθο πλάσμα — που είχε κάτι το σημειολο-

γικά ζωώδες στο πρόσωπο, στο πλατύ στέρνο και στα δυνατά πόδια, όχι 

άσχημο ούτε απωθητικό, όμως κάπως ανάμεσα στο μη ανθρώπινο ενός 

τέλειου ρομπότ και τη βιολογική κτηνωδία του σαρκοβόρου ζώου. 

«Αν σας αρνηθώ, θα τον αρπάξετε όπως στις χαζές ταινίες;» είπε ειρω-

νικά στον τύπο. 

«Κάπως έτσι. Ίσως όχι τόσο γελοία. Είμαι σοβαρός άνθρωπος». 

«Μου αρέσουν οι σοβαροί άνθρωποι. Πάρτε τον. Πέντε λεπτά». 

«Πέντε λεπτά, κύριε», είπε το ζώο ευγενικά, με υπόκλιση. 

Κι έτσι ο Γιώργος σηκώθηκε και χόρεψε στην πίστα, που άδειασε από 

τους χορευτές με ύποπτη γρηγοράδα: φαίνεται ήξεραν εδώ καλά το «δεξί 

χέρι» αυτουνού του Ζίγκφριντ, σκέφτηκε ο Γιώργος. Έπρεπε να κινηθεί. 

Κινούσε το ευπρεπές, επιθυμητό κορμί του με τρόπους που του δίδασκε αυτό-

μάτως η μοναξιά του. Η μουσική έπαιζε ένα τάγκο, κι αυτό χόρεψαν. Το 
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ρομποτικό στυλ του παρτενέρ του τον οδηγούσε σε μια μεταφυσική της σω-

ματικότητας υποσκάπτοντας ό,τι ο ίδιος θα μπορούσε να θεωρήσει ως 

υγεία της κίνησης. Το λευκόξανθο ζώο περιέργως είχε διαλέξει τον θηλυκό 

ρόλο στον εναγκαλισμό του χορού κι όμως ο Γιώργος, στριφογυρίζοντάς τον, 

αισθανόταν πως ο ψηλός άνδρας κυριαρχούσε πάνω του και πάνω στον χο-

ρό τους με έναν τρόπο απόλυτα πολεμικό και βίαιο, κυριαρχούσε πάνω στη 

μουσική, πάνω στους θαμώνες του μαγαζιού που είχαν εγκαθιδρύσει από 

τα τραπέζια και το μπαρ έναν μυστικιστικό κύκλο όλο εν αναμονή μάτια. 

Κυριάρχησε στον θυμωμένο τώρα καθηγητή, που ρώτησε την κα Αριστίντ: 

«Γιατί κοιτάνε όλοι έτσι; Για τον μικρό;» 

«Για τον μικρό βέβαια, μα κυρίως γιατί ξέρουν καλά τι είναι ο Άτσε», 

απάντησε η κα Αριστίντ αγγελικά, ίσως όμως και αποτροπαϊκά. 

Ο γιατρός την άρπαξε από τον γιακά. «Με πούλησες· έτσι;» 

 

Κα ΑΡΙΣΤΙΝΤ: Φοβόμουν κι αγαπούσα όσο τίποτε στον κόσμο τον μοναδικό 

μου φίλο, τον φονιά εφήβων. 

 

Κοίταξε λοξά το χέρι του καθηγητή στον γιακά της. «Ναι, κατά κάποιον τρό-

πο, τολμώ να πω», είπε λυπητερά, μα μπορεί και χθόνια. «Με έχεις νικήσει σε 

όλα τα παιχνίδια, παλιέ μου φίλε». 

Ο γεροδεμένος τύπος τώρα, κάτω από τη μουσική που είχε αλλάξει προς 

τιμήν του ζευγαριού και μαγευτεί, έσφιγγε τα δυο χέρια του παλληκαριού 

οδηγώντας το σε κάτι σαν σάμπα, έναν χορό απολύτως των λαγόνων και 

του κεντριού τους. Οι θεατές ίδρωναν και πάλι στέγνωναν. 

«Τι θέλει αυτός ο παλιοπούστης;» ρώτησε ο γιατρός δίχως μίσος. 

«Τίποτα. Όλη η θέλησή του ανήκει στον Ζίγκφριντ», είπε η Αριστίντ. Ο 

καθηγητής σηκώθηκε την ίδια στιγμή, πήγε στην πίστα και άρπαξε τον 

Γιώργο από το μπράτσο, σταματώντας τον επίσημο χορό των δύο νεαρών 

ανδρών. Το ζώο δεν έδειξε να προσβάλλεται. Στάθηκε πάλι προσοχή μπρο-

στά στον γιατρό και του είπε όλο σεβασμό, με τη στρατιωτική φωνή του: 

«Παρακαλώ, κύριε, μπορώ να έχω den Jüngling», τον νεαρό, «γι’ απόψε; 

Δεν θα τον πειράξω. Μου αρέσει και θέλω να παίξω μαζί του χαρτιά ή 

ντάμα. Θα σας τον επιστρέψω αύριο το πρωί στο σπίτι σας». 

Ο καθηγητής στράφηκε προς την πόρτα τραβώντας τον Γιώργο. Πηγαί-

νοντας, κοντοστάθηκε μπροστά στην κα Αριστίντ. Την έφτυσε στο πρόσω-

πο. «Είσαι το χειρότερο», της είπε. «Ρουφιάνα». Κι έφυγε σέρνοντας το αγόρι. 

Η λιθεμπόρισσα απέμεινε ακίνητη μες στα κρυφόγελα των εκτονούμενων 

θεατών, με τη φτυσιά να κυλάει στο μάγουλό της. Το ζώο πλησίασε, έβγαλε 

ένα χαρτομάντιλο και τη σκούπισε με φροντίδα, ενώ εκείνη στεκόταν εκστα-

τική με το εκφραστικό αν κι ασάλευτο πρόσωπό της να διαυγάζεται διαδοχικά 

από δέκα αντίπαλα χρώματα και λάμψεις παραμένοντας μολοντούτο άχρωμο. Μετά, 

ο τύπος κάθισε στην καρέκλα του Γιώργου. 
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«Κέρασέ με ένα ποτό», είπε ευχάριστα στην κα Αριστίντ. «Έλα απόψε 

σπίτι μου. Η γυναίκα μου μας περιμένει. Να φέρεις και τίποτε γλυκά στην 

κόρη μου. Σπεσιάλ ριάλιτι σόου για σένα, δωρισμένο από τον Ζίγκφριντ». 

 

 

42. Ο καθηγητής είναι ένας ψύχραιμος μπίζνεσμαν 
 
Στο κρεβάτι, ο γιατρός αγκάλιασε τον Γιώργο σφιχτά. Τα όρια της κτητικό-

τητας συγχέονται με αυτά της τρυφερότητας σε ανθρώπους που η φύση τους 

είναι τόσο σύμμετρη, τόσο αυστηρή, ώστε θα μπορούσες να την εκλάβεις κι 

ως αρμονική — αν η αρμονία έχει να κάνει μόνο με τη μορφή των ιδεών κι όχι επίσης με τον 

πλούτο των συντριμμάτων που, για ένα παιδί, καθιστά ορυχείο πολύτιμων λίθων τη χαλικόστρωτη 

παραλία. 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Η γνώση αυτού του γεγονότος, συνδυασμένη με την επιση-

μότητα του σώματος του παλληκαριού, με καθιστούσε πρωτόγονο ανθρω-

ποειδές. 

 

Είπε στον νέο: 

«Όλοι αυτοί θέλουν να σου κάνουν κακό. Όμως, μη φοβάσαι. Εγώ θα σε 

προστατέψω, ακόμα και θυσιάζοντας τη ζωή μου». 

Ο Γιώργος, μην όντας τίποτ’ άλλο παρά καλός, προσπαθούσε μάταια να κατά-

λάβει το κακό μέσω της δικής του καλοσύνης. 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Όλο αυτό το σύμπαν, το μακρυσμένο από τα δέντρα, μου είναι 

ξένο. 

 

Κι όμως, με ανατριχίλα καταλάβαινε ότι είχε αρχίσει να νιώθει πράγματι στη 

χλιαρή αγκαλιά του φονιά ένα είδος προστασίας, που δεν υπονομευόταν κα-

θόλου από την αηδία του γι’ αυτόν. Καθώς ο φονιάς τον έσφιγγε κολλώ-

ντας το συρρικνωμένο στήθος στη μυώδη πλάτη του, είχε αρχίσει να νιώθει 

κάτι σαν απείκασμα ενός μακρινού κόσμου ασφάλειας και παρηγοριάς. Και 

αυτό τον έκανε να απελπίζεται περισσότερο. Και, το τρομερότερο, ο πόνος 

του αμβλυνόταν από τη μυστική αποκαρτέρηση, που γεννά κάποτε μέσα στην 

ευγένεια την προϋπόθεση για την αποδοχή του κακού. 

Οι σκέψεις τούτες ή, μάλλον, το νεφέλωμα των σκέψεων, έδωσαν στο 

νεαρό κορμί του μια ανεπαίσθητη φρικίαση, έναν τόνο κύματος στην αδιαταραξία 

της αρετής του, μιαν ανάλαφρη μετατόπιση από το άτοπο της ελευθερίας στον 

ασαφή μα ήδη διακριτό χώρο του αδιόρατου νεύματος που αποτελεί την 

απαρχή της συγκατάνευσης. Έτσι ερμήνευσε ο καθηγητής, σωστά και 

λάθος, το τρέμισμα που πέρασε από τη σάρκα του παλληκαριού στην ολο-

ένα πιο βίαια ταρασσόμενη δικιά του, τη σαθρή και παλιωμένη. Τον έσφιξε 
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δυνατότερα. Για μια ακόμη φορά προσπάθησε δίχως αποτέλεσμα να τον 

ερεθίσει. Δεν απογοητεύτηκε που δεν τα καταφέρε. 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: “Ω, ναι, αγόρι μου”, σκεφτόμουν καθώς ικανοποιόμουν 

δυνατά με το ζεστό, φρέσκο κορμί. “Είσαι πολύ κοντά. Είμαστε πολύ κοντά. 

Σύντομα θα σπαράζεις στην αγκαλιά μου. Τα νιάτα σου, διψασμένα κα-

θώς είναι για την ευτυχία, θα ικετεύουν να τα ανακουφίσω με τον ανδρι-

σμό μου. Δεν θα μπορείς πια να μου αντισταθείς. Δεν θα σε πάρουν από 

μένα· όχι τώρα!” 

 

Σαν καλός μπίζνεσμαν, ο καθηγητής δεν άφηνε τον θυμό του να κυριαρχήσει 

για πολύ πάνω στις δουλειές του. Πρωί-πρωί την άλλη μέρα πήρε την κα 

Αριστίντ στο κινητό. 

«Ήθελα να σου τηλεφωνήσω», είπε εκείνη με θέρμη, αλλ’ ίσως και με ένα 

είδος σηπτικότητας, «μα φοβόμουν. Εντούτοις, θα σε έπαιρνα οπωσδήποτε. 

Πρέπει να μιλήσουμε. Ελάτε στο γραφείο μου». 

Η επιχείρηση της Ολλανδής βρίσκεται στον δέκατο έκτο, δέκατο έβδομο 

και δέκατο όγδοο όροφο ενός πολυτελούς ουρανοξύστη, γεμάτου σεκιουρι-

τάδες και κρατικούς ασφαλίτες: εδώ συστεγάζονται φωλιές του κράτους 

και της ανώτατης ιδιωτικής εξουσίας. Στη δίφυλλη, δρύινη πόρτα του δε-

κατου έκτου ορόφου, υπάρχει μόνο μια μικρή πινακίδα από ορυκτό κρύ-

σταλλο που γράφει με σκαλιστά γράμματα: ORPHEUS LTD. Μπαίνεις στο μικρό 

χολ το εφοδιασμένο με κάποιο παλιομοδίτικο γκισέ-γραφείο, όπου σε υπο-

δέχονται ένας άψογα κοστουμαρισμένος νεαρός και δύο σεκιουριτάδες που 

διαθέτουν άδεια οπλοφορίας και οπλοχρησίας. Περνάς από μια αψίδα για 

ανίχνευση όπλων κι άλλων συναφών. Αφού αφήσεις τα στοιχεία σου, μια 

άλλη πόρτα με ένα δάχτυλο ατσάλι στην καρδιά του κρυστάλλου της σε 

φέρνει στη μεγάλη αίθουσα, τη χωρισμένη σε τμήματα με κάτι σαν γυάλινα 

σεπαρέ, διακοσμημένα με εγχάρακτα αφαιρετικά μοτίβα. Σε κάθε σεπαρέ 

υπάρχουν γραφεία φορτωμένα με υπολογιστές και απροσδιόριστης φύσης 

όργανα, καθώς και υπάλληλοι. Επίσης, το κυριότερο, στα σεπαρέ υπάρχουν 

προθήκες, άλλες παμπάλαιες με περίτεχνα σκαλισμένο ξύλο, άλλες υπερ-

μοντέρνες, όλες σκεπασμένες με κρυστάλλινα κουβούκλια. Είναι γεμάτες 

πολύτιμες πέτρες σε γυάλινες θήκες ή πάνω σε βελουδένια και σατέν υφά-

σματα, πολλές μαζί σε σωρούς, άλλες μόνες τους και κάπως σαν σε από-

γνωση στην έρημο των βελούδων, σπιθίζοντας κάτω από τους βαρείς φλω-

ρεντινούς πολυελαίους του 17ου αιώνα με τις ισχυρές λάμπες ξένον που κά-

νουν τον χώρο εξωπραγματικό, μια πέραν κάθε παράδοσης και μεταμο-

ντερνισμού σπηλιά του Αλή-Μπαμπά. 

Αυτά πρόλαβε να δει στην αρχή ο Γιώργος, κοντοστεκάμενος λιγάκι, 

πριν τον πιάσει ο γιατρός κάπως βάναυσα από το μπράτσο και τον τραβήξει 

προς κάτι σαν υπερυψωμένο πατάρι στο βάθος της αίθουσας, όλο από φιμέ 

κρύσταλλα χαραγμένα με τη φίρμα ORPHEUS LTD σε αυστηρά πλαίσια. Στη 
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βάση της σκάλας από σφυρήλατο σίδερο, της σκεπασμένης με βαρύ γαλά-

ζιο χαλί, τους υποδέχτηκε η κα Αριστίντ. 

Ήταν διαφορετική εδώ, στο βασίλειό της, σκέφτηκε ο Γιώργος. Στο σπίτι 

του καθηγητή ή στα νυχτερινά κέντρα είχε πάντα ένα ύφος απολογητικό-

τητας, διομολογημένης εντούτοις κυνικά μέσω του λυρισμού ενός αθέατου πλην ζέοντος πά-

θους, μια κάπως ύπουλη σεμνοπρέπεια η οποία ήξερε επακριβώς πότε να θυμηθεί 

και πότε να λησμονήσει προς στιγμήν εκείνη την διαρκώς μεταλλασσόμενη μέσω 

της εκφραστικότητας του προσώπου της ευήθεια, που την έκανε συμπαθητική στα 

μάτια του παλληκαριού και πάλιν κατόπιν ύποπτη. Τώρα φαινόταν αυτό που 

ήταν: κάτοχος ανθρώπων και πολυδιεκδικούμενων πραγμάτων, πωλήτρια 

αποκρυσταλλωμένης ονειρικότητας σε πολύ υψηλές τιμές, πάνοπλη αυτή 

μέσα στη ραδιενεργή άλω της κυριαρχίας. Όμως, έτσι σκεφτόταν ο Γιώργος, 

παρέμενε πάντα κάπως διαφορετική από τους άλλους εγκατοίκους του ερε-

βώδους κόσμου όπου τον είχε μπάσει με σπρωξιές και κλοτσιές ο καθη-

γητής. Γι’ αυτό, ο νέος την κοίταξε με κάτι σαν απαρχή φωτός στα μάτια. 

Κι εκείνη του είπε, θωπεύοντάς του ανάλαφρα τη γραβάτα: 

«Παιδί μου, αυτά τα φώτα δείχνουν το σχέδιο του Θεού πάνω σου όπως 

ακριβώς του πρέπει: πιο ευγενικό από τις φτωχές μου πέτρες». 

Και ο νέος, παγιδευμένος μέσα στην ειλικρίνεια, τη ματαιότητα και το α-

διέξοδο αυτού του λόγου, γλυκάθηκε σαν παιδί που ήταν ακόμα και χαμογέλα-

σε. Την ίδια στιγμή ο γιατρός τον έσπρωξε ρίχνοντάς τον σχεδόν πάνω στον 

τοίχο κι άρπαξε την κυρία Αριστίντ από το μανίκι. 

«Κόψε τις αηδίες!» Σκεφτόταν ότι ως τότε δεν είχε δει ποτέ τον Γιώργο να χαμογελάει. 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Εγώ, ο εραστής του, δεν είχα αντικρίσει ποτέ το χαμόγελό 

του, και τώρα τούτο το φαρδύ βυσσινοκόκκινο στόμα με τα γραπτά χείλη 

συσπώνταν σαν πουτάνας για χάρη της γουρλομάτικης γουρούνας. 

 

«Τον έφερα εδώ γιατί θέλω να ακούσει με τα ίδια του τ’ αφτιά για την 

προδοσία σου!» 

Ο χώρος στο πατάρι ήταν απρόσμενα στενός, λιτός και κάπως σαν σκο-

νισμένος. Υπήρχε ένα μεγάλο γραφείο φορτωμένο χαρτιά, υπολογιστές και 

απροσδιόριστης χρήσης μηχανήματα. Επίσης, ένας μικρός δερμάτινος κανα-

πές φτηνιάρικος, σαν μαζεμένος από τα σκουπίδια, όπου κάθισαν δίπλα-δίπλα 

οι δύο μεσόκοποι άνθρωποι ευπρεπώς στραμμένοι ο ένας προς τον άλλον, 

όπως καλές γειτόνισσες. Του Γιώργου του υπεδείχθη από την κα Αριστίντ 

να καθίσει απέναντί τους σε μια λιγάκι ετοιμόρροπη πολυθρόνα με ψηλή 

πλάτη, όλο ξεφτισμένα επίχρυσα σκαλίσματα, σφίγγες και λεοντοκεφαλές, 

τριμμένα βελούδα, κρόσια από χρυσοκλωστή, ένα τσακισμένο από τους ανη-

λεείς ανθρώπινους πισινούς ναυάγιο ποιος ξέρει ποιων χρόνων και τόπων. 

«Θυμάμαι όταν σε πρωτογνώρισα, Πολ. Τότε που ήμασταν παιδιά, φοι-

τητές στο πανεπ…» 
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«Κόφ’ το! Πες ό,τι έχεις να πεις κι άσ’ τα αυτά! Ξέρεις τι σκεφτόμουν 

χτες το βράδυ; Να βάλω να σε σκοτώσουν». 

Η κα Αριστίντ κοιτούσε τον φίλο της στα μάτια. 

«Ξέρεις, δεν είναι εύκολο». 

«Ναι, δεν είναι εύκολο να ξεπαστρέψει κανείς κάποια σαν εσένα, και 

μάλιστα μετά να τη γλυτώσει, κι εγώ έχω πολλά να κάνω τώρα». Έδειξε με 

το βλέμμα τον νεαρό. «Όμως το ξέρεις, αν στριμωχτώ θα κάνω ό,τι μπορώ». 

«Εννοούσα πως δεν είναι εύκολο για κάποια σαν εμένα να κάνει κακό σε 

άλλον. Πόσω μάλλον σ’ εσέ, που είσαι ο μοναδικός μου αγαπημένος». Σκέ-

φτηκε για ένα δευτερόλεπτο. «Δεν είπα εγώ στον Ζίγκφριντ για το αγόρι». 

«Σε προειδοποιώ, μη μου πεις ψέματα!» 

«Το ξέρεις πως δεν σου έχω πει ποτέ ψέματα. Ο Ζίγκφριντ έμαθε απ’ 

αλλού για τον Γιώργο. Μου έστειλε με τον Άτσε βίντεο που μας έδειχναν σε 

τρία διαφορετικά κλάμπ». 

«Τι μπορεί να θέλει από τον Γιώργο;» τη διέκοψε ο καθηγητής. «Αυτός ο 

γκάγκστερ έχει στα πόδια του όλη την Ευρώπη. Στρατιές κοριτσιών και αγο-

ριών, έχει όποιον θέλει, εκατοντάδες ομορφόπαιδα πολύ καλύτερα από τον 

μικρό μου. Τι θέλει απ’ αυτόν;» 

Η Ολλανδή αναστέναξε. «Θα πιείτε κάτι;» 

«Όχι. Λέγε!» 

«Δεν θέλει τον Γιώργο, θέλει εσένα». 

«Εμένα; Ε μ έ ν α ; Μα εγώ δεν είμαι τίποτα, ένας μικρομπακάλης της ε-

παρχίας είμαι. Κι άλλωστε δεν του έστερνα πάντα τα καλύτερα Υποκείμενα; 

και μάλιστα σε πολύ καλές τιμές; Δεν του έστερνα χονδρικώς όργανα και 

υλικό των Καταναλωμένων για μεταπώληση, χωρίς να θέλω να βγάλω διά-

φορο; Δεν κοντραρίστηκα ποτέ με τα συμφέροντά του, το αντίθετο μάλιστα!» 

Έριξε μια φευγαλέα ματιά προς τον Γιώργο. Δεν ήθελε να δείχνεται αδύναμος μπρος 

στο αγόρι. Συγχρόνως, όμως, ένιωθε κάτι σαν δυνατή χαρμονή μέσω της ανάγκης να φαίνεται 

πάσχων ιππότης που πολεμάει με δράκους για να τον προστατέψει. «Πες μου καθαρά τι 

θέλει». 

«Σε υποβλέπουν. Από δύο μεριές. Πρώτα από την Αθήνα». 

«Μα πώς!» Ο καθηγητής διέτρεξε αστραπιαία τις υποθέσεις του. «Οι 

ανταγωνιστές μου; Όμως υπάρχει υλικό για όλους». 

«Τον πίεσα. Πίεσα και τον Άτσε — μου χρωστάει πολλά· ξέρεις, τα ριά-

λιτι σόου… Έχεις αυτό τον υποδιευθυντή ή κάτι τέτοιο». 

«Ο Ι.2; Μα αυτός είναι ηλίθιος! Και ήδη καμένος». 

«Όχι και τόσο, απ’ ό,τι φαίνεται». 

«Αδύνατον! Δεν πιστεύω ότι ασχολείται ο Ζίγκφριντ με υπαλληλάκους. 

Εγώ τον ξέρω χρόνια τον Ζίγκφριντ, μιλάω μαζί του κάθε τόσο στο τηλέ-

φωνο, έχουμε δοσοληψίες, τον συναντώ μερικές φορές όταν έρχομαι στη 

Γερμανία. Πώς έφτασε αυτός ο ασήμαντος σ’ αυτόν;» 

«Ο Ζίγκφριντ έφτασε σ’ αυτόν. Πολ, έχεις μείνει πίσω από την εποχή 

μας, αυτό λέει ο Ζίγκφριντ». 
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«Εγώ; Εγώ έχω τα Βαλκάνια, ανοίγομαι στη Ρωσία, στην Ουκρανία…» 

«Για τη Ρωσία έχει ήδη από χρόνια δικά του κανάλια. Δεν σε χρειάζεται. 

Ο βοηθός σου μπορεί να είναι λιγότερο έξυπνος, λιγότερο καλλιεργημένος 

από σένα, όπως όλοι αυτοί οι νεότεροι. Εγώ κι εσύ δεν μπορούμε να πλησιά-

σουμε πραγματικά τον Ζίγκφριντ, τολμώ να πω, ανήκουμε σε άλλους κό-

σμους, ο βοηθός σου όμως είναι κτήνος σαν κι αυτόν, είναι και οι δύο κομ-

μάτια τού σήμερα. Του υποσχέθηκε αγωγούς και υλικό από Εγγύς και Μέση 

Ανατολή, από τις χώρες που ξεχαρβαλώνει ολοένα και περισσότερο η διείσ-

δυση των Η.Π.Α. και σπρώχνει τους πληθυσμούς τους προς την Ευρώπη». 

Αυτά τα μελαχρινά, παμπάλαια έθνη, συνέχισε η κυρία Αριστίντ, ενδια-

φέρουν πολύ τον Ζίγκφριντ, δηλαδή τους πελάτες του — οι βαθιά θρησκευ-

όμενοι νέοι, κορίτσια και αγόρια, άτεγκτοι μες στο άχρονο των αρχαίων 

πατρίδων τους, που πεθαίνουν στό όνομα του Θεού αλλά συγχρόνως ζεμα-

τάνε από μια φιληδονία ψιλοδουλεμένη από χιλιετιών σεξουαλικές εθιμικό-

τητες. «Ο Ζίγκφριντ διακινεί απίστευτα βίντεο από αυτές τις χώρες… Κι από 

την Ελλάδα με τους τόσους πρόσφυγες. Οι ξένοι στρατοί και η προσφυγιά, 

πολιτική κι οικονομική, έχουν κάνει πολύ εύκολα τα πράγματα. Θέλει να 

μπει στην τεράστια αγορά των Η.Π.Α., λέει ότι εκεί είναι το μέλλον: όλος ο 

πλούτος του πλανήτη στα χέρια ανθρώπων που ζητούν συνεχώς πιο και-

νούργιες απολαύσεις». Πόλεμος. Μεγάλος πόλεμος με την αμερικανική Μαφία. 

Όχι με όπλα, βεβαίως. Με το χρήμα, τη διπλωματία, τις ισορροπίες, τις 

σχέσεις. Κι έχει κιόλας κάνει σημαντικές προόδους και συμμαχίες. 

Και πάνω απ’ όλα αυτά, βέβαια, υπάρχει το ήδη τεράστιο εμπόριο ανθρώ-

πινων οργάνων, που αναπτύσσεται όλο πιο ραγδαία όσο εξελίσσεται η χει-

ρουγική των μεταμοσχεύσεων. Και που οι ανώνυμοι, δίχως χαρτιά πρόσφυ-

γες είναι η ασφαλέστερη πρώτη ύλη για τούτο. 

Ο καθηγητής τραβούσε σκυφτός το σαγόνι του. Τα ήξερε όλ’ αυτά. Είχε 

δει κάποια από εκείνα τα βίντεο. Τα είχε ακριβοπληρώσει για χάρη του βι-

βλίου του. Θυμόταν τώρα ξάφνου τα πολλά ταξίδια του Ι.2 στη Μέση Ανα-

τολή, στην Τουρκία — ήθελε, λέει, να δει τους τόπους όπου θριάμβευσε ο 

ελληνικός πολιτισμός. Του έφερνε κακόγουστα αναμνηστικά που τα χάριζε 

αμέσως στην καθαρίστριά του. Πώς δεν είχε καταλάβει! 

«Και λοιπόν; Εγώ κάνω τη δουλειά μου, δεν ενοχλώ κανέναν!» 

«Πολ, χρειάζεται μια μεγάλη, σίγουρη βάση στην Ελλάδα, στις παρυφές 

της Δύσης. Εκεί όπου συνωστίζονται ανεξέλεγκτα εκατοντάδες χιλιάδες 

πρόσφυγες και μετανάστες. Θέλει την εξαιρετική κλινική σου, το φερέγγυο 

όνομά σου και το έτοιμο κύκλωμά σου. Θέλει να αναδομήσει και να επε-

κτείνει τις εγκαταστάσεις σου, ώστε να μπορέσουν να δεχτούν μεγάλες πο-

σότητες υλικού από την Ανατολή, γυναίκες κυρίως μα και άνδρες, όχι τέσ-

σερα-πέντε αγόρια κάθε φορά όπως κάνεις εσύ. Έχεις ακούσει για τις 

Φάρμες Ανταλλακτικών». Ασυναίσθητα, κοίταξαν κι οι δύο τον Γιώργο. Ε-

κείνος παρατηρούσε έναν πίνακα στον τοίχο, τον μοναδικό στον χώρο, κι 

ήθελε με ένταση τρελού να ήταν στο χωριό του. 
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ΓΙΩΡΓΟΣ: Να φύτευα σκόρδα. Τώρα ήταν εποχή για τα σκόρδα. 

 

«Οι Φάρμες. Ναι. Δεν υπάρχουν στην Ευρώπη. Δύσκολα πράγματα». Στο 

μυαλό του γιατρού δούλευαν συγχρόνως τρία και τέσσερα ανεξάρτητα κέντρα· 

και δούλευαν σαν τουρμπίνες, γιατί ένιωθε το φως του θανάτου να φωτίζει 

το μέλλον του. 

«Υπάρχουν, Πολ. Μικρές. Ελβετία. Βέλγιο». 

«Εντάξει. Μικρές. Όμως, τα περισσότερα άτομα στα κρυφά πορνεία είναι 

σχεδόν ελεύθερα μετά την πρώτη περίοδο. Δουλεύουν πια περίπου εθελο-

ντικά και πληρώνονται. Άλλο οι Φάρμες. Στην Ευρώπη, δεν μπορείς να κρα-

τάς φυλακισμένα σ’ έναν χώρο εκατό, διακόσια άτομα για χρόνια και χρόνια». 

«Ο Ζίγκφριντ θέλει να φτιάξει μια μεγάλη Φάρμα Ανταλλακτικών στην 

κλινική σου». 

«Είναι τρελός. Δεν γίνεται αυτό στην Ελλάδα. Δεν είναι δυνατόν να κρυ-

φτεί. Πες μου, Αριστίντ, από πού τα έμαθες αυτά;» 

«Από τον Άτσε. Κι απ’ αλλού. Κι από τον ίδιο τον Ζίγκφριντ». 

Δεν μίλησε θυμωμένα: «Από τον Ζίγκφριντ. Και γιατί να σου τα πει αυτά 

ο Ζίγκφριντ; Αφού ξέρει τη φιλία μας». 

«Επειδή τον πίεσα πολύ. Λάθος, δεν ξέρει από φιλίες ο Ζίγκφριντ. Ξέρει 

από χρήμα. Θυμήσου, περίπου το ένα τρίτο των νόμιμων επιχειρήσεών του 

βασίστηκε σε επενδύσεις μου. Κι άλλο ένα τρίτο σε επενδύσεις εταίρων μου 

με συμφέροντα δεμένα με τα δικά μου. Δεν καταλαβαίνει πώς θα ήταν δυ-

νατόν να διακινδυνεύσω τόσα λεφτά για χάρη σου». 

«Και τώρα, τα διακινδυνεύεις;» 

Ξανακοίταξαν ταυτόχρονα τον Γιώργο. Ο πίνακας έδειχνε κάποιον σκυ-

φτό άνθρωπο με ρούχα της φλαμανδικής Αναγέννησης και περίκλειστη όψη, 

να στιλβώνει ένα στρογγυλό γυαλάκι με κάτι σαν πανί ή δέρμα. 

«Πολ, δεν με εμπιστεύεσαι». 

«Όχι. Γιατί ο Ζίγκφριντ δεν διαπραγματεύτηκε μαζί μου;». 

«Λέει, είσαι τελειωμένος. Δεν μπορείς να παρακολουθήσεις την εξέλιξη. 

Έχει πράκτορες στην Αθήνα. Όλ’ αυτά είναι πολύ για σένα, λέει». 

«Πολύ, ε; Πράγματι, σκεφτόμουν να αποσυρθώ. Οι συνεργάτες μου το 

ξέρουν από πέρυσι, θα το έμαθε λοιπόν κι αυτός. Γιατί δεν μου έκανε μια 

πρόταση;» 

«Πολ, μην είσαι αφελής. Η κλινική σου με το κύρος της και τις εγκα-

ταστάσεις της είναι υπόθεση πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Όχι το υπόγειο 

τμήμα μα το νόμιμο. Θέλει να σου την πάρει δίχως τίμημα και να την προ-

σαρμόσει ολόκληρη στις καινούργιες λειτουργίες. Κι επιπλέον, αυτό είναι 

το σημαντικότερο, να στηρίξεις τις αλλαγές με το όνομά σου, με τις σχέσεις 

σου με τους ντόπιους, το οργανωμένο κύκλωμα, το κράτος κ.λπ. Στην αρχή, 

τουλάχιστον. Σε θέλει ανδρείκελο. Υπεύθυνος θα είναι ο βοηθός σου. Το 

σχεδιάζει καιρό. Η ιστορία με…» έριξε ακόμα ένα λοξό βλέμμα στον Γιώργο 
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που, ασάλευτος στον ετοιμόρροπο θρόνο του, εξέταζε με άκρα προσοχή τον 

γυαλιστή κρυστάλλων, «με το αγόρι μας, του ήρθε κουτί». 

«Α, ναι. Με το αγόρι μας. Αλήθεια, Αριστίντ, είπες ότι με υποβλέπουν 

από δύο μεριές. Η μια είναι ο βοηθός μου. Η άλλη;» 

Η έμπορος των πολύτιμων λίθων ξεφύσηξε με ανακούφιση. Το ευμετάβλη-

το, εκφραστικό και συγχρόνως αδρανές πρόσωπό της πέτρωσε. Κι έμεινε έτσι 

πέτρα για όσο ακόμη μίλησαν εκείνη τη μέρα στο γραφείο της ORPHEUS LTD. 

«Εγώ». 

Ο καθηγητής, με μια κάπως κωμική έκφραση, την έδειξε με το δάχτυλο 

στον Γιώργο. Έμεινε έτσι για λίγες στιγμές ακίνητος να δείχνει τη γυναίκα, 

παρ’ όλο που ο νέος εξακολουθούσε να κοιτάζει με προσήλωση τον πίνακα. 

«Βλέπεις;» είπε τέλος ο γιατρός. «Να ’τη! Η ρουφιάνα». 

«Σου είπα. Δεν έκανα τη ρουφιάνα. Του υπέβαλα την ιδέα να χρησιμο-

ποιήσει τον Γιώργο για να σε εκβιάσει». 

Ο γιατρός πλησίασε αργά το πρόσωπό του στο πρόσωπο της Ολλανδής. 

Της είπε ψιθυριστά, τονίζοντας μία-μία τις συλλαβές σχεδόν τρυφερά: «Θα 

σε σκοτώσω. Με τα χέρια μου». 

«Περίμενε. Ο Ζίγκφριντ είναι μπλεγμένος σ’ αυτά που σου είπα, ξοδεύει 

τεράστια ποσά για την αγορά των ΗΠΑ και του Καναδά. Δεν έχει χρόνο για 

παιχνίδια, ούτε για συζητήσεις, και δεν έχει χρήμα για χάσιμο. Θα έβαζε 

ανθρώπους να σε πιάσουν όταν θα ερχόσουν για τις διαλέξεις σου. Θα σε 

φυλάκιζε, ξέρεις πού, κι αν δεν υπέγραφες τα συμβόλαια παραχώρησης της 

κλινικής με τους όρους του, θα σε βασάνιζε. Είσαι αδύναμος απέναντί του. 

Ίσως στην Αθήνα θα μπορούσες να γλυτώσεις. Όμως εδώ δεν έχεις προστα-

σία. Έχεις μόνο εμένα. Εμένα δεν τολμά να με αγγίξει, μα δεν μου ήταν και 

δυνατόν να τον αναγκάσω να σε αφήσει ήσυχο. Ξέρεις πως δεν γίνονται 

έτσι αυτά σε μας». 

«Τι έδωσες;» 

Κοίταξαν για μια ακόμη φορά ταυτόχρονα τον νέο. Έμειναν έτσι αρκετή 

ώρα, να τον εξετάζουν σαν έκθεμα. Μετά η εμπόρισσα διαμαντιών είπε: 

«Το 50% των επενδύσεων που απαιτούνται για τις αλλαγές στην κλινική 

σου, για τους αγωγούς στη Μέση Ανατολή και για τη Φάρμα. Μπορούν να 

παρέχουν κατ’ ευθείαν υλικό οι Traffickers που το φέρνουν και τώρα, 

καθώς και ΜΚΟ συνεργαζόμενες με τον Ζίγκφριντ ενασχολούμενες με τους 

πρόσφυγες. Αυτές οι ΜΚΟ χρηματοδοτούνται έτσι κι αλλιώς από την Ευρω-

παϊκή Ένωση με κολοσσιαία ποσά, εκατοντάδες εκατομμύρια Ευρώ κάθε 

χρόνο, μα οι υπεύθυνοί τους ξέρουν ότι τα λεφτά είναι σε μας. Πολλά λε-

φτά. Αλλά ο Ζίγκφριντ δεν έχει διαθέσιμα κεφάλαια. Η προσπάθεια για 

επέκταση στις Η.Π.Α. του κοστίζει τεράστια ποσά. Δεν μπορούσε να ονειρευτεί 

τίποτα παρόμοιο μ’ αυτό που του προσέφερα. Βιάζεται, τον κρατάω με τα 

δόντια, μα του υποσχέθηκα ότι θα σε έπειθα. Θα σου μίλαγα, όμως όταν 

εμφανίστηκες στο Βερολίνο με τον Γιώργο και τον είδε ο Ζίγκφριντ στα 

βίντεο, άλλαξα σχέδια». 



187 
 

«Αναρωτιέμαι. Είσαι εσύ;» 

«Ναι. Είμαι εγώ. Όπως τότε που ήμασταν δεκαοχτώ, δεκαεννιά χρονών». 

«Γιατί; Γιατί το κάνεις;» 

«Ο Ζίγκφριντ, όταν θα σε συλλάμβανε, απλά θα σκότωνε τον Γιώργο. 

Δεν θα άφηνε ελεύθερο έναν άσχετο που έχει συμφέρον να σε καταστρέψει 

αφού τον εκβιάζεις. Και που ξέρει τόσα για σένα και για την κλινική. Από 

την Αθήνα του τα είπαν όλα, για το παιδί που κρατάς φυλακισμένο, για τα 

μπλεξίματα με επώνυμους νομικούς και με την αστυνομία εξαιτίας του έρω-

τά σου. Δεν θέλει να μπλέξει με τέτοια εξαιτίας της παρουσίας του Γιώρ-

γου. Τέτοιους κόμπους τους λύνει αυτός με σφαίρες, θα σκότωνε τον Γιώργο 

και τον μικρό Αλβανό. Τον έπεισα ότι θα ασχοληθώ εγώ μαζί του». 

«Γιατί το κάνεις;» 

Το βλέμμα του καθενός μες στο βλέμμα του άλλου. Σιωπή. Μετά, η δια-

μαντεμπόρισσα: «Ξέρεις, χαζέ». Σιωπή. Η ίδια, συνεχίζει απευθυνόμενη στον 

Γιώργο, χωρίς να στραφεί προς αυτόν: «Γιώργο, κοίταξέ με. Έτσι. Κοίταζέ 

με, παιδί μου». 

 

 

43. Να κάνεις ζωή σου τη ζωή των άλλων 
 
Ο καθηγητής και η Αριστίντ — πάντα το βλέμμα του καθενός μες στο βλέμ-

μα του άλλου. 

«Ξέρεις, χαζέ. Δεν έχω άλλον από σένα, γιατί εξαιτίας σου ζω και βασα-

νίζομαι. Θυμάσαι; Το βράδυ που γνωριστήκαμε, πήγαμε σε ένα ξενέρωτο 

μπαρ για τουρίστες, κοντά στην Friedrich-Gedächtniskirche. Μου μίλησες 

για τον στιλβωτή φακών που με είχε βοηθήσει να ολοκληρώσω την εφηβεία 

μου, πώς διαμορφώθηκε η σκέψη του μες από την αρχαία ελληνική φιλοσο-

φία. Κι εγώ έβαλα τα κλάματα. Διηγήθηκα για τη ζωή μου — λίγη ζωή, 

έτσι; ζωή δεκαεννιά χρόνων είναι λίγη. Μα ήταν πολλή για μένα. Σου είπα: 

“Δεν μου φτάνει πια ο στιλβωτής φακών. Ούτε η φιλοσοφία· ούτε καν έτσι 

όπως την κόβεις εσύ και τη σκοτώνεις. Δεν θέλω τίποτα πια από τη ζωή 

μου, ούτε καν να κάνω έρωτα μαζί σου. Δεν θέλω να ζω”. 

»Γέλασες πολύ: “Το πρόβλημά σου είναι εύκολο να λυθεί”. Σε ρώτησα: 

“Mα πώς;” Κι εσύ μου είπες μες στα γέλια σου: “Ξέρεις, χαζή! Κάνε ζωή 

σου τη ζωή των άλλων”». Το ένα βλέμμα μες στο άλλο και ο Γιώργος κοί-

ταζε τη διαμαντέμπορο. «Κι έτσι, επέζησα. Έκανα ζωή μου τη ζωή των άλλων. 

Δεν είναι εύκολο. Γιατί πρέπει να μπαίνεις στη ζωή τους μα να μην έχεις 

καμιά αξία γι’ αυτούς». 

 

Κα ΑΡΙΣΤΙΝΤ: Αλλιώς η ζωή σου γίνεται δική τους ζωή, κι αυτό είναι δια-

φορετικό. 
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Στράφηκε στον Γιώργο απότομα, έτσι που εκείνος τρόμαξε. Το ένα 

βλέμ-μα μες στο άλλο. 

«Πόσο καταλαβαίνεις, παιδί μου; Πολύ. Είσαι φτιαγμένος για να κατά-

λαβαίνεις τους ανθρώπους. Ξέρεις τι έκανα όταν φύγατε από κείνο το κα-

μπαρέ, μετά από τον χορό σου με τον Άτσε; Ο Άτσε με πήρε στο σπίτι του. 

Έχει μια γυναίκα, που τον αγαπά ενώ εκείνος όχι μα τη φροντίζει όσο ο πιο 

ερωτευμένος άντρας, και έχει επίσης μια κορούλα έξι χρονών που είναι το 

μόνο φως της ζωής του. Πήρα σοκολάτες με κρέμα στο παιδί — κοιμόταν· 

θα τις έτρωγε το πρωί. 

»Το ριάλιτι σόου είναι απλό: ζω τη ζωή τους. Κάνουν ό,τι θα έκαναν 

εκείνο το βράδυ. Η γυναίκα του δεν με χαιρετά καν, δεν με κοιτάζουν, σαν 

να μην υπάρχω. Τρώνε, λένε τα δικά τους, πάνε στο μπάνιο, μαλλώνουν. Εγώ 

δεν υπάρχω. Μπορώ να πάω παντού στο σπίτι, να ανοίξω τα ντουλάπια και 

να διαβάσω τα ιδιωτικά χαρτιά τους — είμαι αόρατη. Πάω στο δωμάτιο της 

μικρής, στέκομαι από πάνω της και τη χαζεύω που κοιμάται με το αρκου-

δάκι της. Αν θα ήταν ξύπνια, θα της έδιναν τα γλυκά, τα δωράκια που της 

φέρνω. Έχει μάθει πως πρέπει να μη μου δίνει σημασία, οι φτωχοί μαθαί-

νουν από πολύ μικροί να εξαγοράζονται. Κοιτάζω κάθε μπουκιά τους όταν 

τρώνε, ακούω κάθε ανόητη, τυχαία κουβέντα τους για τον καιρό ή για τα 

ψώνια. Τους παρακολουθώ στην τουαλέτα, όταν πηγαίνουν στο δωμάτιό 

τους, όταν γδύνονται και κάνουν έρωτα. 

»Παρακαλώ, παιδί μου, να πιστέψεις πως δεν νιώθω με τούτα τον παρα-

μικρό σεξουαλικό ερεθισμό. Δεν είναι αυτός ο τρόπος κι ο σκοπός μου. Άλ-

λωστε, από μικρή δεν είχα σχεδόν καμιά επιθυμία για σεξ, ούτε καν για 

έρωτα, αν εξαιρέσουμε τη σχέση μου με τον αγαπημένο μου Πολ. Απλά ζω 

τη ζωή τους σαν να είμαι ένα έπιπλό τους. 

»Ήμουν από πάνω τους όταν σπάρθηκε η μικρή, πριν έξι χρόνια — ο Άτσε 

είναι από τους παλιότερους εκλεκτούς μου, από τότε που ήταν έφηβος, 

αθλητής πολεμικών τεχνών, αρσενική πόρνη και μικροεγκληματίας. Ο Ζίγκ-

φριντ τον ανακάλυψε και μου τον πρότεινε γιατί είναι πολύ ζωντανός, ζει 

πολύ, κι επίσης για άλλους λόγους που δεν είναι του παρόντος. Ήμουν 

κάπου κοντά του όταν έκανε μερικούς από τους φόνους του, όμως αυτό 

δεν με ενδιαφέρει όπως η καθημερινότητά του στο σπίτι του, όταν η γυναί-

κα του καθαρίζει, μαγειρεύει ή πάει στην τουαλέτα. 

»Είναι συμφωνημένο πως τις ώρες που θα ζω τη ζωή τους δεν θα έχουν 

ούτε λεπτό ιδιωτικότητας. Ξέρω όλες τις εικόνες τους και τις μυρωδιές 

τους. Συνήθως αυτά τα ριάλιτι κρατούν μια βραδιά ή δώδεκα ώρες ή, όταν 

θέλω κάτι δυνατό, ένα εικοσιτετράωρο — έτσι ζω όλο τον κύκλο της μαγι-

κής τους καθημερινότητας. Έχω πολλούς προμηθευτές ζωής όπως ο Άτσε. 

Απλούς ανθρώπους ή ιδιόρρυθμους, αστούς και εγκληματίες, επιστήμονες 

και τεχνίτες, γυναίκες και άνδρες, έξυπνους και χαζούς, φοιτήτριες και 

πόρνες, εφήβους και γέροντες. Ζω τη ζωή πολλών ανθρώπων. Το χρήμα 

ανοίγει τις ζωές όπως το νυστέρι του Πολ τα παιδικά κορμιά. 
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»Ο Πολ ήταν που μου σχεδίασε με κάθε λεπτομέρεια, τότε στα νιάτα 

μας, τα ριάλιτι σόου ώστε να με κάνει να επιζήσω, να έχω κάτι να κάνει τη 

ζωή μου ζωή ανθρώπου. Ήταν η πρώτη μεγάλη επινόησή του, πριν με δά-

νειο δικό μου χτίσει την κλινική στην πρώτη μορφή της, και πολύ πριν την 

κάνει σφαγείο». 

Ο Γιώργος και η διαμαντέμπορος βλέμμα μες στο βλέμμα. 

«Και τώρα ήρθε η ώρα για το επόμενο στάδιο. Ίσως δεν μπορείς να κα-

ταλάβεις τι είναι ο Πολ για μένα… αλλά ναι, εσύ μπορείς. Είναι ο μοναδικός 

άνθρωπος στη δικιά μου ζωή — εμένα που μπαίνω στις ζωές τόσων ανθρώ-

πων. Όταν ο Πολ έμπλεξε με το εμπόριο παιδιών και οργάνων, ο πόνος με 

τρέλανε. Καταλαβαίνεις, δεν ήταν όπως στα ριάλιτί μου ούτε όπως στις 

μπίζνες. Ήταν δικός μου πόνος, της δικιάς μου ζωής, για πρώτη φορά έ-

νιωσα πόνο για κάτι δικό μου. Έπρεπε να το ζήσω. Μου ζήτησε να τον γνω-

ρίσω με τον Ζίγκφριντ και με άλλους τέτοιους, που εξανάγκης εμπλέκονταν 

οι επιχειρήσεις μου με τις δικές τους και που άλλωστε μου προμήθευαν 

ασφαλείς ανθρώπους για τα ριάλιτι». 

 

Κα ΑΡΙΣΤΙΝΤ: Ο καπιταλισμός, να το ξέρεις Γιώργο μου, είναι, μετά τις προ-

ϊστορικές Φυλές της Φύσης, η μόνη ιστορικά πραγματωμένη  κοινοκτη-

μοσύνη, γιατί τα τμήματα του κεφαλαίου στην ανώτατη μορφή του συμπλέ-

κονται με αδιάσπαστους δεσμούς αποτελώντας ένα σχεδόν μεταφυσικό 

Όλο — τούτο είναι το μόνο που δεν κατάλαβε ο Μαρξ για το κεφάλαιο, με 

τρομακτικές επιπτώσεις στα επαναστατικά κινήματα ως σήμερα. Κινήμα-

τα που εγώ ευχαρίστως θα τα χρηματοδοτούσα αν το καταλάβαιναν τούτο 

το μεγάλο λάθος οι ηγέτες και οι άνθρωποί τους, πίστεψέ το, αγόρι μου.  

 

«Δανειοδότησα ξανά τον αγαπημένο μου ξέροντας πως θα φορτωθώ την 

ενοχή. Η κλινική μεταλλάχτηκε σε σφαγείο με άτοκο δάνειό μου. Ξέρω ένα-

ένα τα σκοτωμένα και πουλημένα παιδιά: βλέπω τα βίντεο και όλα τ’ άλλα. 

Είμαι συνένοχη. Ζω τη ζωή του μοναδικού αγαπημένου ανθρώπου μου και 

τον πόνο που σκορπάει. Αυτά που συμβαίνουν τώρα, μου δίνουν την ευ-

καιρία να ζήσω και τον μοναδικό αληθινό έρωτά του· εσένα· και ίσως τον 

θάνατό του. Κι ίσως τον θάνατό σου. Και βέβαια τον δικό μου θάνατο. Όχι 

σαν θεατής πια, μα σαν πρωταγωνίστρια. 

 

Κα ΑΡΙΣΤΙΝΤ: Είναι το τελικό στάδιο του ριάλιτι σόου: να ζεις τη ζωή των 

άλλων σαν δικιά σου και τη δικιά σου σαν ζωή άλλου. 

 

Βλέμμα μέσα στο βλέμμα. Πίσω από τα κατάμαυρα μάτια του Γιώργου, το ακόμα πιο 

μαύρο ήταν βαθύ κι ευγενικό, όπως της νύχτας και της θάλασσας. 

Αριστίντ: «Πες κάτι». 
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ΓΙΩΡΓΟΣ: Μόνο μια μνήμη, απ’ όταν ήμουν δεκατέσσερω ή δεκαπέντε χρο-

νώ. Μόνος στην εκκλησία του χωριού μου, θαύμαζα τις εξαίσιες εικόνες 

του 17ου και 18ου αιώνα, βυζαντινές, κρητικές και «στο νατουράλε», όπως 

λένε στην Επτάνησο, δηλαδή Δυτικής τέχνης. Όλη αυτή την ομορφιά και 

την αγαθότητα του νοήματος. Ζαλίστηκα κοιτάζοντας ψηλά, τρέκλισα και 

ξάφνου είδα: Από μέσα τους ανάβλυζε το κακό σαν από φιλιατρό πη-

γαδιού, κι όλος ο Α π ε ρ ί γ ρ α π τ ο ς  Λ ό γ ο ς, η ενοχή, η μετάνοια, 

η αυτοτιμωρία, η αγάπη, η ομορφιά, δεν ήσαν παρά η μεγάλη στολή του 

κακού. 

 

«Πες μου κάτι, παιδί μου». 

Ο Γιώργος κοίταξε από το τζαμωτό τη μεγάλη αίθουσα με τους υπαλ-

λήλους και τους πελάτες. Μετά, τον πίνακα με τον στιλβωτή γυαλιών. 

«Ποιος είναι αυτός;» Ρώτησε. 

«Ο Βαρούχ Σπινόζα». 

«Μου αρέσει με τι προσήλωση στιλβώνει το γυαλάκι. Οι πέτρες σας είναι 

όμορφες. Όταν ήμουν μικρός, μάζευα χρωματιστά χαλικάκια από την ακρο-

γιαλιά. Τα στίλβωνα ώρες μέχρι να αστράψουν, όπως κάνει ο άνθρωπος σ’ 

αυτό τον πίνακα. Τα περνούσα προσεχτικά με διάφανο βερνίκι. Γίνονταν 

σαν τα πετράδια σας. Ύστερα, τα άφηνα στον δρόμο. Μου έκανε μεγάλη 

ευχαρίστηση όταν τα μάζευαν οι περαστικοί, τα κοίταζαν χαρούμενοι και τα 

’βάζαν στην τσέπη τους». 

Η κα Αριστίντ ήταν σαν να έχασε ξάφνου το πρόσωπό της, το τόσο πά-

ντα ευμετάβλητο μα επίσης μες στην αιωνιότητα του ψύχους ενός παγετώνα. Πήγε αυ-

τόματα στον πίνακα με τον σοφό Εβραίο, τον κατέβασε και τον ακούμπησε 

ανάστροφα στον τοίχο. 

Ο καθηγητής είπε στην Αριστίντ: «Τι ζητάς;» 

«Τίποτα. Να είμαι μαζί σας. Στο σπίτι σου. Όχι όπως στα ριάλιτι. Σαν 

φίλη. Δεν θα σε ενοχλώ, δεν θα έρχομαι στην κρεβατοκάμαρά σας. Έχουμε 

συγκατοικήσει ξανά για χρόνια, θυμάσαι; Και να μου δώσεις τον Γιώργο για…» 

«Έχεις τρελαθεί, μου φαίνεται!» 

«Περίμενε! Το ξέρεις, δεν ενδιαφέρομαι για σεξ, ούτε για έρωτες. Βλέ-

πω τον Γιώργο μέσα από τα μάτια σου. Είναι στ’ αλήθεια μοναδικός. Ό,τι 

του κάνεις, καλό ή κακό, θα το ζήσω. Δεν θα σε εμποδίσω, μονάχα θέλω κι 

εγώ ένα κομμάτι του. Θα του διδάξω πρακτικά πράγματα — θα γίνει υπάλ-

ληλός μου, θα μάθει μια καλή δουλειά, δεν θα είναι φυλακισμένος στο σπίτι 

και θλιμμένος όπως τώρα. Θα βγάζει πολλά χρήματα. Αν αποφασίσετε να 

σπουδάσει, η εργασία του δεν θα τον εμποδίσει, θα κανονίσουμε τις ώρες. 

Και το σπουδαιότερο για σένα, ο Ζίγκφριντ δεν θα τολμήσει ποτέ να πειρά-

ξει τον Γιώργο μες στα χέρια μου. Αν σε σκοτώσουν, θα παραμείνει ζωντανός 

και θα είναι ελεύθερος. Εσένα δεν μπορώ να σε σώσω. Αυτόν ναι». 

Ο καθηγητής σκέφτηκε για δυο δευτερόλεπτα. Τόσο του χρειαζόταν. 

«Και τ’ άλλα;» 
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«Θα πάνε όπου μπορείς εσύ να τα πας. Θα σε στηρίξω όσο γίνεται. Και 

θα ζήσω τον θρίαμβο ή τον θάνατό σου». 

«Εντάξει, λοιπόν. Έλα να μείνεις στο σπίτι. Δεν θα μου πάρετε την κλι-

νική». 

«Ίσως. Το ελπίζω». 

«Όταν τελειώσω αυτή την υπόθεση, θα ξεκαθαρίσουμε οι δυο μας τους 

λογαριασμούς μας». 

«Ναι. Προσπάθησα πάντα τόσο πολύ να γίνω αντάξιά σου, Πολ. Τουλά-

χιστον όσο κι εσύ προσπάθησες να καταλάβεις την καταγωγή του πνεύμα-

τός μου και της ψυχής μου». 

 

 

44. Ζίγκφριντ 
 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Οι πρόγονοί μου εδώ και πολλούς αιώνες, από πατέρα και μά-

να, ήταν όλοι ελεύθεροι χωρικοί, όταν οι ελεύθεροι στην Ευρώπη και 

στην Ελλάδα των δουλοπάροικων και των σκλάβων ήταν ελάχιστοι. Η 

ελευθερία είναι η καταγωγή μου, εγγεγραμμένη στα γονίδιά μου. Και 

τώρα έπρεπε μόνος μου να γυαλίζω και να λαδώνω τις αλυσίδες μου. 

Και μόνος μου να προσέχω να μη λυθώ. 

 

Ο καθηγητής, ντυμένος με μαύρο κοστούμι, παλτό και καπέλο, όδευε προς 

την πόρτα. Εκεί κοντοστάθηκε. 

«Ντύσου. Φόρεσε μαύρο κοστούμι σαν το δικό μου. Το καλό σου παλτό. 

Πάρε κι ένα καπέλο μου. Θα έρθεις μαζί μου στον Ζίγκφριντ». 

Κάθε νόημα έχει βεβαίως νόημα. Κι έτσι ο Γιώργος είδε τον εαυτό του 

στον καθρέφτη με ρεπούμπλικα. Διασκέδασε με την εικόνα του. 

Το Βερολίνο είναι τεράστια πόλη. Χιόνιζε, έκανε πολύ κρύο. Το ταξί τους 

άφησε στο Ανατολικό Βερολίνο, σε μια συνοικία γεμάτη βιοτεχνίες, γραφεία 

απροσδιόριστων εμπορικών επιχειρήσεων και συμπλέγματα αποθηκών, μπρο-

στά σε κάποιο κτήριο του μοντερνισμού απ’ αυτά που είχε χτίσει άλλοτε το 

ανατολικογερμανικό κράτος για να στεγάσει κρατικές υπηρεσίες. Μετά την 

ένωση των Γερμανιών, τα περισσότερα απ’ αυτά τα κτήρια ξεπουλήθηκαν 

σε επιχειρηματίες. 

Στο κηπάκι μπροστά στην πόρτα υπήρχε μια γρανιτένια στήλη, κάπως 

σαν ψηλή ταφόπετρα, πάνω στην οποία ήταν κολλημένα φτηνιάρικα πλα-

στικά γράμματα: KZL ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ — ΑΠΟΘΗΚΕΣ R-4. Επί κομμουνιστικής 

εποχής θα υπήρχαν σ’ αυτή χάλκινες επιγραφές, σύμβολα, ίσως και κάποιο 

ανάγλυφο, γιατί φαίνονταν ακόμα πάνω στην πέτρα οι τρύπες κι ακαθό-

ριστες σκιές πράσινης σκουριάς. Τους άνοιξαν από ένα παραπόρτι. Θα 

μπορούσε να είναι μια εμπορική επιχείρηση με λίγους υπαλλήλους και με-

γάλους χώρους. Σοβαροί άνθρωποι, όλοι πολύ νέοι, με εμφάνιση υπαλλή-

λων και τεχνικών. Σε κάποια γραφεία, από ανοιχτές πόρτες ή τζαμωτά, μπο-
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ρούσες να δεις πολύ ωραίες γυναίκες πίσω από υπολογιστές. Μετά, δωμάτιο 

όπου έλεγχος στοιχείων και ασανσέρ. 

Απροσδιόριστος όροφος υπογείου, πέρασμα από μηχάνημα ελέγχου για 

όπλα και μετά σωματική έρευνα, σύντομα κι ευγενέστατα μα και πολύ έμπει-

ρα. Το γραφείο του Ζίγκφριντ: Κάπως σαν στενό δωμάτιο αναμονής φτω-

χοϊατρείου, όμως με ακριβά, σοβαρά και κιτς έπιπλα. Ο Ζίγκφριντ: Όχι πάνω 

από σαρανταπέντε· προχωρημένη φαλάκρα στα πλάγια του μετώπου, αλλά 

από πάνω πυκνό ξανθοκάστανο μαλλί· μάλλον ψηλός και μάλλον γεμάτος· 

καστανά, βαρύθυμα μάτια με μια σκληρότητα περίπου λογοτεχνική· ρυτί-

δες· λεπτά χαρακτηριστικά, κάπως θηλυκά μα όχι θηλυπρεπή· κοστούμι 

πολύ καλόγουστο αλλά καθόλου ακριβό· αίσθησή σου ότι δεν είναι έξυπνος 

μα κι ότι είναι πάρα πολύ. 

 

ΖΙΓΚΦΡΙΝΤ: Όταν ήμουν νέος και σπούδαζα υπολογιστές και οργάνωση 

επιχειρήσεων, έμπλεξα με μαφιόζικα κυκλώματα τυχαία, μέσω μιας γκόμε-

νάς του που εξασκούσε ευκαιριακά και πορνεία. Ήθελα πολύ να βγάλω γρήγορα 

κι εύκολα χρήματα. Τότε φαινόμουν πολύ μικρούλης, είχα γλυκιά, ρομα-

ντική φατσούλα. Μου λέει ένας συνοικιακός μπόσης του οργανωμένου ε-

γκλήματος: «Ρε πιτσιρίκο, πώς να γίνεις νταβατζής μ’ αυτήν τη μουρίτσα, 

σαν του Ζίγκφριντ στα παιδικά βιβλία που σκοτώνει τον δράκο; Να μη σε 

ξαναδώ εδώ!» Έβγαλα αστραπιαία έναν σουγιά και τον έσφαξα μπρος 

στους άνδρες του, έτσι μου ’ρθε, δεν ξέρω πώς. Κανείς δεν πρόλαβε να 

πει κιχ· κι ούτε μετά κινήθηκαν, σαν να μην τους αφορούσε πια ο νεκρός 

αρχηγός τους. Με αποδέχτηκαν πλήρως. Αυτό ήταν η απαρχή της δόξας 

και της καριέρας μου, και η αιτία που με είπαν “Ζίγκφριντ”. 

Στα τριάντα μου ήμουν ήδη δημιουργός μιας νόμιμης και μιας παρά-

νομης αυτοκρατορίας στη Γερμανία και στην Κεντρική Ευρώπη. Η νομιμότητα: 

Δίκτυο πρακτορείων μοντέλων, θηλυκών και αρσενικών· παραγωγή στη 

νόμιμη πορνογραφική βιντεοβιομηχανία στην Τσεχία και την Ουγγαρία· 

συμμετοχή με χαμηλό ποσοστό, πλην με το προνόμιο του μάνατζμεντ, σε 

δύο αλυσίδες ιατρικών κέντρων και κλινικών, μέτριες αλυσίδες ως προς 

την οικονομική επιφάνεια και το κοινωνικό βεληνεκές, όμως με πολλά 

υποκαταστήματα στις κυριότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η παρανομία: διακίνηση ανηλίκων κοριτσιών κυρίως μα και αγοριών, καθώς κι ενη-

λίκων γυναικών για κοινή και ειδική πορνεία· δίκτυο υπερμυστικών και καλά φυλασσόμε-

νων χώρων όπου ανήλικοι κι ενηλίκοι, κορίτσια περισσότερο μα και μερικά αγόρια προορι-

ζόμενα για γυναίκες κυρίως, προσφέρουν σεξουαλικές υπηρεσίες υπό απόλυτη εχεμύθεια, 

από τις πιο κοινές ως τις πιο εξειδικευμένες και βίαιες, για μυημένους και δυναμένους να 

πληρώσουν· αγοραπωλησίες γυναικών και κοριτσιών για ιδιωτική χρήση στα παραπάνω 

πλαίσια· παραγωγή βίντεο πορνό με ανήλικα κορίτσια, με πραγματικά βασανιστήρια κι αίμα 

μέχρι θανάτου· παράνομη διακίνηση μέσω —μα όχι αποκλειστικά— των κλινικών και των 

ιατρικών κέντρων, ανθρώπινων οργάνων και, γενικά, υλικού που προέρχεται από ανθρώ-

πινα σώματα, πολύτιμου για την ιατρική και τη βιομηχανία. 
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Το μυστικό της επιτυχίας μου: άλλοτε με εκβιασμούς, αλλά συνήθως με το 

απλούστατο δέλεαρ των κερδών, πείθω σοβαρούς μεγαλοκεφαλαιούχους, 

με δουλειές που κινούνται απολύτως στα πλαίσια της καπιταλιστικής ε-

ντιμότητας, να επενδύσουν στις νόμιμες επιχειρήσεις μου — ποτέ ως τώρα 

στις παράνομες. Η εξουσία, η ασφάλεια και το κοινωνικοοικονομικό κύκλωμα 

που μου παρέχουν οι νόμιμες δουλειές μου, υποβοηθούν τη ραγδαία 

ανάπτυξη των λοιπών, παράνομων δραστηριοτήτων μου. Τα τεράστια κέρδη 

από τις τελευταίες, αλλά και τα ανθρώπινα “υλικά”, ξεπλένονται κι επενδύ-

ονται στις νόμιμες, παρέχοντάς μου έτσι δυνατότητα πρόσβασης σε και-

νούργιους, σοβαρούς και φερέγγυους επενδυτές. Οι επιχειρηματίες με τους 

οποίους συνεργάζομαι είναι πολύ ευχαριστημένοι, διότι συμμετέχουν σε 

μπίζνες καθόλα καθωσπρέπει, και δεν τους ενοχλεί ασφαλώς το γεγονός 

ότι αποκομίζουν κέρδη πολύ μεγαλύτερα από ό,τι δικαιολογεί το βεληνε-

κές αυτών των επιχειρήσεων. 

Τώρα, βλέπω καθαρά το μέλλον. Θέλω να επεκταθώ στις Η.Π.Α., κάτι 

τρομερά δύσκολο δεδομένου ότι η αμερικανική Μαφία η οποία πλέον ασχο-

λείται σχεδόν αποκλειστικά με επιχειρήσεις, καθώς και οι κρατικές μυστι-

κές υπηρεσίες που εξυπηρετούν το ιδιωτικό κεφάλαιο το οποίο λειτουργεί 

ως Μαφία, είναι παντού· όμως με βοηθούν η τόλμη μου, πολύ χρήμα και 

οι σχέσεις μου με τους διεθνείς συνεταίρους και πελάτες μου, πολλοί 

από τους οποίους είναι Αμερικανοί. Βλέπει μακριά: συμμετέχει ήδη πειραματικά 

σε μια από τις ελάχιστες κι ακόμα πολύ μικρές Φάρμες Ανταλλακτικών που υπάρχουν στην 

Ευρώπη. Τις σπουδές του, πάντως, τις είχε τελειώσει. 
 

Ο Ζίγκφριντ δεν σηκώθηκε. Δίπλα του, σχεδόν σε στάση προσοχής, στεκό-

ταν ο ζωώδης Άτσε όρθιος, κι αυτό αρκούσε για να τιμάει τους επισκέπτες 

του. 

«Χαίρομαι που σε βλέπω, κύριε καθηγητά», είπε με κάτι σαν προσβλη-

τική ειλικρίνεια. 

«Κι εγώ», έκανε εντελώς ψεύτικα ο γιατρός. Σκέφτηκε για μια στιγμή 

πριν προσθέσει, με επίσης προσβλητική ειλικρίνεια: «Κατά κάποιον τρόπο». 

Ο Ζίγκφριντ γέλασε πλατιά — γελούσε συχνά κι ευχάριστα, παρά τα βα-

ρύθυμα μάτια του. «Συνεννοούμασταν πάντα πολύ καλά. Κάθισε». Αγνόησε 

εντελώς τον Γιώργο ο οποίος, στεναχωρημένος και ντρεπόμενος που στεναχωριέται για 

το γεγονός ότι ο γκάγκστερ δεν του έδινε σημασία, στάθηκε όρθιος πίσω από την 

πολυθρόνα του καθηγητή. 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: «Έμαθα ότι θες να με ξεπαστρέψεις». 

ΖΙΓΚΦΡΙΝΤ: «Κάτι τέτοια, γιατρέ μου, εμείς τα κάνουμε πάντα με την 

μεγαλύτερη απλότητα. Θέλησα μονάχα να προεξοφλήσω τη συμμετοχή σου 

σε ορισμένες πολύ σημαντικές δουλειές που ετοιμάζω». 

ΚΑΘΗΓ.: «Κι αυτό, επίσης, θα μπορούσε να γίνει με τη μεγαλύτερη απλό-

τητα. Κάνε μου μια πρόταση». 
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ΖΙΓΚ.: «Είσαι γρήγορο μυαλό. Υπάρχει ένα μοναδικό πλάνο, και μόνο αυτό 

θα εφαρμοστεί. Μου παραδίνεις την κλινική σου. Όλη η τεράστια επένδυση, 

η δικτύωση, οι εκτεταμένες οικοδομικές εργασίες που απαιτούνται, οι μετα-

φορές του ανθρώπινου υλικού από την Ανατολή και η οργάνωση της Φάρμας 

Ανταλλακτικών, θα απασχολήσουν αποκλειστικά εμένα. Μάνατζερ της επι-

χείρησης θα σου στείλω έναν εξαιρετικά ικανό και μορφωμένο νεαρό Αμερι-

κανό, που θα τον συμπαθήσεις: ανήκει στην τάξη παιδείας τη δική σου και 

της κας Αριστίντ. Τη διεύθυνση την αναλαμβάνει ο νυν υποδιευθυντής σου 

που, βέβαια, θα καθοδηγείται από εμένα και τον άνθρωπό μου. 

»Εσύ, κρατάς τη θέση του προέδρου στο νόμιμο προκάλυμμα της επιχείρη-

σης. Όπως και τώρα, θα πηγαίνεις στα πάρτι και θα τρωγοπίνεις τα βράδια 

με κυβερνητικούς, με οικονομικούς παράγοντες και ανθρώπους των Μ.Μ.Ε. 

Γι’ αυτή την τόσο εύκολη δουλειά, θα παίρνεις για δεκαπέντε χρόνια 5% επί 

των καθαρών κερδών — που θα είναι από τον πρώτο χρόνο κιόλας τερά-

στια, το ξέρεις καλά αυτό. Υπολογίζω ότι σε λιγότερο από οκτώ χρόνια, με 

αυτό το ποσοστό, θα αποσβεστεί το λογικά αναμενόμενο ποσόν που θα σου 

προσέφερε οποιοσδήποτε θα αγόραζε την κλινική σου. Μετά από τρία χρό-

νια θα μπορείς να αποσυρθείς από τα προεδρικά καθήκοντά σου, αλλά θα 

πρέπει κάπου-κάπου να εμφανίζεσαι και να τρως με υπουργούς και κοσμι-

κούς. Οι δικηγόροι μου έχουν έτοιμα τα συμβόλαια. Απλή και συμφέρουσα 

δουλειά». 

ΚΑΘΗΓ.: «Πράγματι, αν ήμουν άλλος κι όχι εγώ. Σου κάνω μια αντιπρό-

ταση και μόνο επ’ αυτής συζητώ. Μου δίνεις το 30% επί των καθαρών κερ-

δών για δέκα χρόνια. Από την πλευρά μου, σου παραδίνω με συμβόλαιο 

αποκλειστικής χρήσης και στα δέκα χρόνια πλήρους εξαγορασμού, την 

κλινική και τα περιουσιακά της στοιχεία. Επίσης το προσωπικό της, την 

πρόσβαση σ’ όλο το υπόλοιπο κύκλωμά μου σε Ελλάδα, Βαλκάνια και 

Ρωσία. Τέλος, σου χαρίζω εντελώς τζάμπα τον ηλίθιο βοηθό μου, εφόσον 

σε εντυπωσίασε τόσο. Εγώ αποχωρώ, δεν θα με ξαναδείτε, ελπίζω. Απλή 

και συμφέρουσα συμφωνία, σχεδόν δώρο για σένα». 

ΖΙΓΚ., χαμογελάει. Ο Άτσε προχωρά, πιάνει τον Γιώργο από το μπράτσο 

και τον σέρνει μαλακά μπροστά στον καθηγητή και στον Ζίγκφριντ που, 

πάντα χωρίς να ρίξει καν μια ματιά στον αμήχανο νέο, συνεχίζει με ένα 

είδος ζεστής ευγένειας: «Δεν σε κλέβω, καθηγητά μου, δεν κάνει καλό αυτό 

στις μπίζνες. Το 5% για 15 χρόνια θα σου προσφέρει σπουδαία, σταθερά 

κέρδη. Δεν προτίθεμαι να αποδεσμεύσω άλλα κεφάλαια από τις δουλειές 

μου. Ειλικρινά, δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει για έναν άνθρωπο σαν εσέ-

να αυτό το boy, όμως ο Άτσε θα του κόψει εδώ και τώρα τον λαιμό. Κι 

εσένα θα σε κλείσω μαζί με το εντυπωσιακό κεφαλάκι του εκεί που ξέρεις, 

ώσπου να υπογράψεις». 

ΚΑΘΗΓ., χωρίς να ταραχτεί και χωρίς να κοιτάξει προς τον Γιώργο: 

«Μπλοφάρεις. Η Αριστίντ εγγυήθηκε τη ζωή του Γιώργου και ξέρεις ότι 

αυτή δεν αστειεύεται. Τον έχει κιόλας προσλάβει στη δουλειά της. Επιπλέον, 
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τούτην τη στιγμή οι δικηγόροι μου στην Αθήνα βρίσκονται σε επικοινωνία 

με ελληνικό όμιλο πλανητικής εμβέλειας. Αν πάθω τίποτα, δεν επικοινωνή-

σω μαζί τους εντός των επομένων ωρών ή συμβεί οτιδήποτε άλλο, η κλινική 

μεταβιβάζεται αμέσως. Και σε τιμή που, σε διαβεβαιώ, υπερβαίνει κατά πο-

λύ όσα σου προτείνω». Σηκώθηκε. «Τηλεφώνησέ μου όταν θα συμφωνήσεις με 

την πρότασή μου». 

ΖΙΓΚ., γελαστά αν και ξαφνιασμένος και πολύ εκνευρισμένος: «Περίμενε, 

κύριε καθηγητά! Κάθισε λίγο. Μου φαίνεται αλλόκοτο αυτό το όψιμο πάθος 

σου για τα boys». 

ΚΑΘΗΓ.: «Όχι για τα boys. Για τον Γιώργο». 

ΖΙΓΚ.: «Έστω. Πάντως είναι πράγματι εντυπωσιακός, αν και άσχημος. 

Αλήθεια, είναι τόσο καλό και πειθαρχημένο boy όσο διαδίδεται;» Κοιτάζει 

τον Άτσε. Εκείνος δίνει ένα τρομερό χαστούκι στον Γιώργο, που το κεφάλι 

του τινάζεται ενώ του ξεφεύγει ένα βογγητό. Ο καθηγητής δεν στρέφεται 

προς τη σκηνή, ούτε καν ανοιγοκλείνει τα μάτια του. Ο Άτσε λέει, ψαχου-

λεύοντας τα μπράτσα του Γιώργου: 

«Είσαι πολύ δυνατός. Μου αρέσεις. Βάρα με να σε δούμε. Άντε, τι άντρας 

είσαι;» 

Ο Γιώργος στρέφεται και κοιτάζει τον Άτσε με ήμερο βλέμμα. Εκείνος 

τον αφήνει απότομα, οπισθοχωρεί λίγο. Ο καθηγητής τραβάει κοντά του 

τον Γιώργο, τον αγκαλιάζει από τους ώμους και τον κρατάει έτσι κολλη-

μένον στο πλευρό του ως το τέλος της κουβέντας. 

ΖΙΓΚ.: «Συμπαθώ τους πειθαρχημένους νέους. Εκείνο που βρίσκω σημα-

ντικό στο boy, είναι πως παρ’ όλα αυτά δεν του αρέσει να υποφέρει — μαζόχες 

έχουμε πολλούς. Αλήθεια, γιατρέ, λες να το γυρίσω κι εγώ στα αρσενικά 

κωλαράκια σε μερικά χρόνια; Ευτυχώς έχω τον Άτσε, θα είναι νέος ακόμα, 

του αρέσει να τον παίρνει κάπου-κάπου και θα με βολέψει. Τουλάχιστον 

δεν θα έχω ψευδαισθήσεις. Ξέρεις τι εννοώ». 

ΚΑΘΗΓ.: … 

ΖΙΓΚ.: «Ω, έλα τώρα! Εννοώ ότι δεν θα έχω αυταπάτες μοναδικότητας. Ο 

Άτσε είναι βλάκας, αλλά όχι διανοητικά καθυστερημένος όπως το boy». 

ΚΑΘΗΓ., ανοιγοκλείνει τα μάτια, προσπαθεί να κρύψει τον αιφνιδιασμό 

του: «Δεν ξέρεις τι λες». 

ΖΙΓΚ., με κατανόηση: «Κύριε καθηγητά, κύριε καθηγητά! Μου στέρνεις 

πάντα τόσο εκπληκτικά φυσικοψυχολογικά πορτρέτα των boys που πουλάς: 

δεν καταλαβαίνω, λοιπόν, πώς και θεώρησες ιδιοφυΐα την ιδιόρρυθμη δια-

νοητική καθυστέρηση αυτού του νεαρού». 

ΚΑΘΗΓ.: «Αν τούτος είναι ένας τρόπος για να με πείσεις, είναι λάθος 

τρόπος. Ο Γιώργος είναι αριστούχος στο πανεπιστήμιο». 

ΖΙΓΚ.: «Άλλο αυτό. Ομολογώ πως αποφάσισα να ασχοληθώ λιγάκι με το 

μωρό σου. Πίστεψα ότι πίσω από τη σχέση σας κρύβεται κάποιο μυστικό, 

το οποίο θα μπορούσα ενδεχομένως να εκμεταλλευτώ. Μου φάνηκε ύποπτο 
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να ανακαλύπτει ένας στα εξήντα τόσα του τη γλύκα των αρσενικών γλουτών, 

ενώ ως τότε ήταν εντελώς φυσιολογικός». 

ΚΑΘΗΓ.: «Πολλοί ετεροφυλόφιλοι εμφανίζουν κατά την ανδρική κλιμα-

κτήριο κάποια ερωτική τάση για νεαρά αγόρια. Συνειδητή ή ασυνείδητη». 

ΖΙΓΚ.: «Τα ξέρω αυτά, γιατρέ μου, η δουλειά μου είναι. Εσύ όμως έχεις 

περάσει εδώ και πολύν καιρό την ηλικία της κλιμακτηρίου. Σε τράβηξαν βί-

ντεο στα μπαρ όπου πηγαίνατε. Άκουσα τις συνομιλίες σας με την κα Αρ-

ιστίντ. Έβγαλα το συμπέρασμα ότι πράγματι είσαι ερωτευμένος. Κι ότι ο 

έρωτάς σου έχει τη βάση του στην ψευδαίσθησή σου πως το boy είναι μο-

ναδικό ως προς την πνευματικότητα και την ευφυΐα. Έθεσα όλα τα στοιχεία 

στη διάθεση ψυχολόγων. Ιδού το πόρισμά τους». Διαβάζει αποσπασματικά 
από ένα έγγραφο: 

»“Βαριά διανοητική καθυστέρηση”… “Αρκετά σπάνια”… “Δυνατότητα όχι 

ενδελεχούς μάθησης αλλά μηχανικής χρήσης γνωστικών στοιχείων γενικά 

θεωρούμενων ότι ανήκουν σε υψηλές σφαίρες του πνεύματος, συνδυαζό-

μενη με διορθωτικές αποτιτανώσεις του συναισθήματος οι οποίες εκφράζο-

νται με ιδιάζουσα εμμονή σε αφηρημένες έννοιες με χαρακτήρα αποκαθαρτικού 

καταναγκασμού, όπως το χρέος, η αρετή, η αλήθεια, η αγάπη”… “Εμμονή ή 

οπισθοδρόμηση στην παιδικότητα, εκδηλωνόμενη ως ανάγκη αγνότητας ψυ-

χής, ως επιβολή δοκιμασιών στο σώμα κι ως αφαιρετικότητα”… “Πολλοί 

θρησκευόμενοι, θεωρούμενοι ως άγιοι, έπασχαν στην πραγματικότητα απ’ 

αυτήν τη διανοητική καθυστέρηση”… “Επίσης θετικοί επιστήμονες και αρκετοί 

καλλιτέχνες, εικαστικοί κυρίως, μα κι εξέχοντες λογοτέχνες όπως για παρά-

δειγμα ο μεγάλος Ρώσος ποιητής Σεργκέι Γιεσένιν”. 

»Ορίστε η διάγνωση, δες, φέρει τις υπογραφές δύο ψυχολόγων κι ενός 

ψυχιάτρου, σίγουρα θα τους ξέρεις, είναι διάσημοι. Μπορείς να τους βρεις 

και να τους ρωτήσεις». 

ΚΑΘΗΓ., χωρίς να πάρει το χαρτί: «Είσαι αφελής αν πιστεύεις ότι θα πέ-

σω σε μια τόσο ανόητη παγίδα». 

ΖΙΓΚ., στρέφεται για πρώτη φορά προς τον Γιώργο. Εύθυμα: «Έι, boy, 

εσύ τι λες; Το καταλαβαίνεις πως κανονικά θα έπρεπε να είσαι κλεισμένος 

σε ίδρυμα για ηλίθιους;» 

ΚΑΘΗΓ., απότομα: «Άσε τον ήσυχο!» 

ΖΙΓΚ.: «Λέγε, boy. Νιώθεις κάποτε-κάποτε να σε μεταχειρίζονται οι άν-

θρωποι σαν κρετίνο;» 

Ο καθηγητής σιωπά μετέωρος. Ο Γιώργος ζυγιάζεται μια στο ένα πόδι 

μια στο άλλο, βλέπει κάτω. Ρίχνει λοξές ματιές στον γιατρό. 

«Δεν το ’χω σκεφτεί ποτέ, κύριε», ψελλίζει. «Ναι, νομίζω πως πολλοί 

μου φέρονται σαν να είμαι αυτό που είπατε». 

ΖΙΓΚ.: «Ακόμα και ο κύριος Πολ;» 

ΓΙΩΡΓΟΣ: «Νο… νομίζω». 

Ο καθηγητής λέει ήρεμα στον Ζίγκφριντ: «Τι ελπίζεις να κερδίσεις απ’ 

όλα αυτά;» 
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ΖΙΓΚ.: «Ψάχνοντας την περίπτωση, βρήκα έναν ηλικιωμένο άνθρωπο που 

έχει χάσει το τιμόνι από τα χέρια του και σαλιαρίζει με ηλίθιους πιτσιρικά-

δες. Αν απλώς σε ερέθιζε και τον πηδούσες, δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Ο 

γεροντικός σου έρωτας, όμως, σημαίνει απλά ότι είσαι αναξιόπιστος πια. Η 

συγκίνησή σου για τη διανοητική αρρώστια αυτού του κρετίνου, αντανακλά 

απλώς την έκπτωση των δικών σου πνευματικών λειτουργιών. Όλους εμάς 

που συνεργαζόμαστε μαζί σου, μας βάζεις σε κίνδυνο. Δεν κάνεις πια για 

τη δουλειά σου. Θα την αναλάβω εγώ. Και σου κάνω χάρη που θα σε πλη-

ρώσω κιόλας καλά». 

ΚΑΘΗΓ.: «Η Αριστίντ σου υπέβαλε την ιδέα για τη διανοητική κατάσταση 

του Γιώργου;» 

ΖΙΓΚ., πολύ σκληρά τώρα και στυγνά: «Η κυρία Αριστίντ φροντίζει πάντα 

πολύ καλά τα συμφέροντά της. Άκουσέ την, λοιπόν. Αν δεν με εμπόδιζε 

αυτή θα είχες τώρα υπογράψει, έστω κι αν θα είχες μείνει ο μισός στα 

χέρια του Άτσε και των δικών του. Και το boy σου θα ήταν ήδη μπριζόλες. 

Μα αν επιμείνεις στην ξεροκεφαλιά σου, θα παρακάμψω τη φίλη σου και θα 

κάνω αυτό που πρέπει». 

ΚΑΘΗΓ., ήρεμα, ακουμπώντας την παλάμη του στο γραφείο: «Εγώ από-

φασίζω για το ποια λόγια και ποιου θα με προσβάλουν. Εκείνο που θα μείνει 

απ’ αυτήν τη συνάντηση, είναι η πιθανότητα μιας συνεργασίας μας στο 

πλαίσιο που έθεσα πριν λίγο. Όσο για τις διανοητικές ικανότητες του Γιώρ-

γου καθώς και την αντανάκλασή τους πάνω στις δικές μου, είναι ένα θέμα 

που σε ξεπερνά. Μην ενοχλείς τον Γιώργο, γιατί αλλιώς δεν θα υπάρξει 

κανένα πεδίο συμφωνίας μεταξύ μας». Παίρνει τον νέο από το χέρι, πάει 

προς την πόρτα. 

Ο Ζίγκφριντ σηκώνεται. «Να λοιπόν που είχα δίκιο να ξοδέψω χρόνο για 

το boy — φαίνεται πως αυτός είναι το κλειδί για τις δουλειές μας». Γελαστά 

και φιλοφρονητικά: «Η συνάντησή μας ήταν πολύ εποικοδομητική, κύριε 

καθηγητά». 

 

 

45. Η νύχτα και η δάφνη 
 
Βρήκαν την κα Αριστίντ κοντά στο αναμμένο τζάκι — μόλις είχε γυρίσει από 

το γραφείο. Ο καθηγητής, χωρίς να της μιλήσει, κάθισε σε μια καρέκλα 

ευθυτενής με το παλτό και το καπέλο του φορεμένα, με την τσάντα του στα 

γόνατα, τα χέρια ακουμπισμένα ταχτικά επάνω της. Ο Γιώργος δεν ήξερε τι 

να κάνει, δεν του φαινόταν σωστό να βγει από το δωμάτιο ούτε να καθίσει 

εφόσον ο γιατρός δεν του είχε δώσει την άδεια. Ακούμπησε λοιπόν την πλάτη 

του στον κοντινό τοίχο. Αμέσως σκέφτηκε πως ούτε τούτο είναι πρέπον. 

Διολίσθαινε ολοένα ταχύτερα προς μια διαλεκτική αποχρωματισμού της απαρέσκειας απέναντι 

στη λεπτή μηχανολογία του κακού ή, ορθότερα, όχι ακριβώς του κακού, μα των άλλως ασή-

μαντων, ακόμα και συγγνωστών, ακόμα και ευπρεπών, ακόμα και ευγενικών ενεργειών ενός 



198 
 

κακού που δείχνει να έχει κοινά συμφέροντα με το καλό. Ο νεαρός, γεμάτος με λέξεις, 

προσπαθούσε να τις βάλει στη σειρά ώστε να σχηματιστεί το νόημα του κα-

θηγητή, που ψυχανεμιζόταν ότι είναι απλούστατο, μα όσο το επένδυε με 

έννοιες τόσο πιο περίπλοκο γινόταν, πιο ασαφές και τόσο περισσότερο του 

διέφευγε. Εντέλει στάθηκε σχεδόν προσοχή σαν φαντάρος. 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Η συμπεριφορά του Άτσε, η φυσική αυτοπειθαρχία του ζώου, η 

υποδεικτικότητα του κορμιού του με είχαν μυστικά εντυπωσιάσει· τον μι-

μόμουν άθελά μου. 

 

Παρέμεινε έτσι κοντά στον καθηγητή, ώσπου εκείνος αφυπνίστηκε ξάφνου 

και του είπε μειλίχια: «Η κυρία Κρίμπεργκ έχει μαγειρέψει κάτι; Θα είμαι 

στο γραφείο μου ώσπου να ετοιμάσεις». Η κα Αριστίντ κινίοταν ανήσυχα 

στην πολυθρόνα της, ρίχνοντας φοβισμένα βλέμματα στον φίλο της. Εκείνος 

κλείστηκε στο γραφείο του. Πήρε πολλά τηλέφωνα στην Αθήνα, στην Κωνστα-

ντινούπολη και τη Σμύρνη, στην Τεχεράνη και στο Τελ Αβίβ. Εκείνοι που παρα-

κολουθούσαν το τηλέφωνό του, τον άκουσαν να μιλάει Ελληνικά, Αγγλικά και Γερμανικά για 

καθημερινά πράγματα. Για τους ειδικούς που επεξεργάστηκαν τις εγγραφές, δεν είχαν κανένα 

μυστήριο τα ονόματα των παραληπτών των τηλεφωνημάτων. Το ζητούμενο ήταν τι πραγματικά 

συμφωνήθηκε, και αυτό παρέμεινε ασαφές. 
Στο τραπέζι ο Γιώργος, σκυμμένος πάνω από το φαγητό του με την 

ακούσια όρεξη του υγιούς νέου, άκουγε τους δυο ηλικιωμένους ανθρώπους 

να μιλούν τη γλώσσα τους. 

«Σε γενικές γραμμές, πρέπει να είμαστε ψύχραιμοι», είπε ο καθηγητής. 

«Με ενοχλεί όχι το ότι πέρασαν τα χρόνια, μα ότι μόνο τώρα γνωρίζω επα-

κριβώς πώς και τι και πού και γιατί. Αυτού του είδους ο σκόλοψ εν τη 

σαρκί με κάνει, ωστόσο, ολοένα πιο απαθή απέναντι στην απώλεια και 

στην ανάγκη. Η ευτυχία είναι ουσιαστικό που παίρνει νόημα μόνο μέσα σε 

ένα παρόν ωριαίο, για να μην πω στιγμιαίο. Η ομολογία του χρόνου την 

κάνει επίρρημα. Όμως, όταν η ευτυχία σου γίνει ένα πορνικό “ευτυχώς”, 

είναι σίγουρο ότι θα σε κερατώσει σύντομα με χίλια τυχάρπαστα ρήματα». 

Η κα Αριστίντ εξέφρασε την διαφωνία της με μια ολόκληρη, λεπτεπί-

λεπτη, σχεδόν αδιόρατη παντομίμα κυματισμών στο ευμετάβλητο κι όμως ουδέτερο 

πρόσωπό της. «Μα, Πολ, Πολ, αυτό που λες είναι απρεπές! Πώς θα μπο-

ρούσε κανείς να ζήσει μονάχα με την ουσία; Αυτό θα έκανε πολύ κακό στην 

πέψη και στις μπίζνες». 

«Σε ξέρω τόσον καιρό, Αριστίντ. Προσπάθησα να σε εκμεταλλευτώ όσο 

μου ήταν δυνατόν. Μόλις σήμερα άρχισα να σκέφτομαι ότι εγώ ήμουν που 

υπήρξα από την αρχή θύμα σου». 

«Φίλε μου, μη λες τέτοια λόγια σε παρακαλώ, εσύ που με έσωσες από 

την τρέλα! Η νύχτα έχει όρια, κι αυτά δεν ξεπερνούν την επιφάνεια ενός 

φύλλου δάφνης». 
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«Δεν είναι αλήθεια», ύψωσε τον τόνο ο καθηγητής. «Το φαγητό, πάντως, 

είναι καλομαγειρεμένο. Σκέφτομαι ότι αυτή μου η αυταπάτη υπήρξε ένα 

πρωθύστερο προοικονομημένο από τη φρόνησή μου. Προετοίμαζε την ευτυ-

χία μου και την καταστροφή σου. Αλήθεια, καλή μου φίλη, εσύ υπέβαλλες 

στον Ζίγκφριντ την ιδέα να ψαχουλέψει για την ευφυΐα του Γιώργου; πι-

στεύεις ότι ο Γιώργος είναι ηλίθιος;» 

«Φυσικά, αγαπημένε μου, εγώ, ποιος άλλος; Και, αλίμονο, ναι· περίπου· η 

ψυχική του ανάπτυξη δεν υπερβαίνει τα όρια της κοινής ιδιωτείας. Η πνευ-

ματική του υπερανάπτυξη δεν έχει να κάνει μ’ αυτό, μα κάτι τέτοια δεν τα 

καταλαβαίνει ο Ζίγκφριντ: όπως κι οι περισσότεροι, θεωρεί τη σχέση ψυχής 

και πνεύματος ως υπόθεση της λογικής και της φαρμακοβιομηχανίας». 

«Κι εγώ; Νομίζεις ότι θα πίστευα ποτέ κάτι τέτοιο;» 

«Δεν έχει σημασία, καλέ μου Πολ. Το σημαντικό είναι ότι το πιστεύει το 

ίδιο το αγόρι. Κι εφόσον το ζήτημα ετέθη, με αρκετά κομψό τρόπο θα τολμού-

σα να πω, ο Γιώργος δεν μπορεί παρά να πιστέψει ότι είναι καθυστερημέ-

νος, ένας παθολογικά ηλίθιος που κανονικά θα έπρεπε να είναι κλεισμένος 

σε ίδρυμα. Έτσι είναι φτιαγμένος — για να τον κάνουν οι άλλοι ό,τι θέλουν». 

Ο καθηγητής σταμάτησε να τρώει και έμεινε για αρκετή ώρα συλλογισ-

μένος. «Βρίσκω πολύ αξιοσημείωτο ότι προσπαθείς να κάνεις τη ζωή μου 

πιο πλούσια», είπε τελικά, σκύβοντας ξανά στο φαγητό του. «Ο Άτσε έδωσε 

ένα χαστούκι στον Γιώργο. Ο Ζίγκφριντ θα το πληρώσει αυτό πολύ ακριβά». 

«Α! Μα παρακάλεσα, φώναξα, απείλησα, διέταξα!» Το πρόσωπο της κυ-

ρίας Αριστίντ εξερράγη σε μια καταιγίδα εκφραστικότητας δίχως να παρα-

μορφώσει τα χαρακτηριστικά της καν μια ρυτίδα, ούτε να ταραχτεί η φωνή της, η οποία εντούτοις 

εξέφραζε κραυγή μεγάλης τραγωδού. «Πολ, προειδοποίησα τον Ζίγκφριντ να μη 

χρησιμοποιήσει βία! Τουλάχιστον φυσική. Τουλάχιστον για την ώρα. Αχ, το 

καημένο το παιδί! Ωστόσο, Πολ, είναι προορισμένο να υποστεί στη θέση 

σου όλο το πάθος της απώλειας και της ανάγκης. Είναι ο αθλητής σου, ο 

στρατιώτης σου, ο μονομάχος σου κι ο πρόμαχός σου που θα κονταρο-

χτυπηθεί αντί για σένα με τον δράκο. Κι εμείς πρέπει να ζήσουμε ως το τέλος 

την ανδρεία και τον πόνο του». 

«Κι αν αποφασίσω να ορίσω εσένα αθλήτρια και μονομάχο μου; Αν εσύ 

χύσεις το αίμα του δράκου ή καταβροχθιστείς απ’ αυτόν για χάρη μου; Ε, τι 

λες, παλιά μου φίλη;» 

Η κα Αριστίντ, δίχως καν ένα υπαινικτικό νεύμα των παχουλών χεριών 

της που χειρίζονταν με κομψότητα τα πιρουνομάχαιρα, δίχως χαρακτήρα στους 

φωτισμούς, στις ανιστόρητες ανιστορήσεις του ευκίνητου προσώπου της, είπε σχεδόν κλαί-

γοντας, όμως με μια χαρούμενη ουδετερότητα μα και συγχρόνως ουδέτερη χαρά στην όλη 

στάση της: «Πολ, αγαπημένε μου φίλε, παλιέ και μοναδικέ μου φίλε, τι λες! 

Εγώ, εγώ μια άχρηστη γριά που έχει σαν μόνο στήριγμα της ζωής της το να 

ζει αθώα κι άκακα τη ζωή των άλλων — πώς θα μπορούσα να γίνω πο-

λεμίστρια; Αχ, εγώ η τόσο φτηνή και τόσο άχρηστη, να ζήσω, να πονέσω 

και να χαρώ σαν ένας γενναίος αν και κάπως ασχημούλης ήρωας; σαν το 
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αγόρι μας; Πολ, Πολ, η κακία σου γλυκέ μου φίλε δεν έχει όρια, παρ’ ότι η 

αγάπη σου για μένα με κάνει σχεδόν ευτυχισμένη». 

«Αριστίντ, πες μου, δικός σου είναι ο οικονομικός σχεδιασμός για την 

εξαγορά της κλινικής μου; Το 5% κατ’ έτος κι όλ’ αυτά;» 

«Α, ασφαλώς. Εγώ πρότεινα αυτό τον διακανονισμό στον Ζίγκφριντ. 

Πρόκειται για χυδαία κλοπή, μα πριν ο Ζίγκφριντ δεν ήθελε να σου προσφέρει 

τίποτα. Είναι κτήνος, Πολ, τολμώ να πω ένας από τους πλέον διακεκριμέ-

νους εγκληματίες της Ευρώπης. Τον φοβούμαι πολύ. Πάντως, όχι περισσό-

τερο απ’ ό,τι φοβούμαι εσένα». 

Εκδήλωνε με κάθε τρόπο πλην των φυσιολογικών την αναστάτωση και την 

εντελώς γνήσια συγκίνησή της. Σχεδόν έκλαιγε δίχως δάκρυα, δίχως την μάταιη 

αισθητική του πόνου και δίχως καν γκριμάτσα, μόνο με την ανώτερη παρασημαντική 

της ιστορικότητας που εξέπεμπε η φωνή της και με τη βαλτωμένη ευκινησία 

των φαινομενικά απαθών χαρακτηριστικών του ευμετάβλητου κι όμως περίπου 

νεκρού προσώπου της. Ο καθηγητής την κοίταξε με κάτι σαν νοσταλγία. 

«Πόσο σωστή στην αίσθηση και τη φωνή της ήταν η νιότη μας, αγαπημένη 

μου Αριστίντ, τότε που διαβάζαμε μαζί το βιβλίο εκείνου τον δυστυχισμένου 

στιλβωτή γυαλιών! Και πόσο μακριά έχουμε φτάσει, ο καθένας μας μόνος 

του και οι δυο μαζί». 

«Μα Πολ, γλυκέ μου Πολ, εγώ ζω μόνο μεσ’ από σένα, το ξέρεις. Τα 

υπόλοιπα, ο Άτσε κι όλοι τούτοι, είναι μόνο Σαββατόβραδα. Ο εαυτός μου, 

Πολ, ήταν πάντα ένα ζητούμενο για μένα. Όμως τη δικιά σου ζωή, τους 

φόνους των παιδιών και τ’ άλλα, την έχω ζήσει ως το μεδούλι. Είσαι το 

ριάλιτί μου εδώ και σαράντα χρόνια». 

«Να ξέρεις, θα γλυτώσω τον Γιώργο από τα νύχια σου. Θα γίνω ο αθλη-

τής του, ο στρατιώτης του, ο μονομάχος του και ο πρόμαχός του. Θα σε 

πολεμήσω και θα σε σφάξω σαν δράκαινα». 

«Μα ασφαλώς, Πολ, πώς θα μπορούσε να γίνει αλλιώς; Εσύ είσαι τόσο… 

εσύ ζεις τόσο πολύ! Θα σε βοηθήσω όσο μπορώ». 

«Πετάω αύριο χαράματα για δουλειές. Θα λείψω κάμποσες μέρες. Είμαι 

σίγουρος ότι θα προσέχεις τον Γιώργο όπως εγώ, αγαπημένη μου φίλη». 

«Όμως, Πολ, πώς θα μπορούσες να αμφιβάλλεις γι’ αυτό; Θα τον προσέχω 

και θα τον φροντίζω μέρα και νύχτα». 

«Γιώργο, αγόρι μου, γιατί φοράς ακόμα αυτό το κοστούμι; Γδύσου και 

φέρε το μαντολίνο σου. Παίξε μας κάτι από το νησί σου, προς τιμήν της κα-

λής μας Αριστίντ». 

Ο Γιώργος, τρώγοντας με ακούσια όρεξη κι ακούγοντας τους δύο γέρους, 

ένιωθε τρομακτικά μόνος. Επειδή ο εαυτός είναι ξένο πράγμα, μαθαίνεται αργά. Η α-

ποκάλυψη ότι είναι ηλίθιος, τον ανέτρεπε. 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Ώς τότε, η πίστη μου στη δικαιοσύνη των αιτίων μου με καθι-

στούσε απρόσβλητο. Ό,τι μπορούσε να λεχθεί, ήταν για μένα άγαλμα. Η 

καρδιά μου ήταν μια κλειστή από παντού και παραδεισένια κοιλάδα της 
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εμπιστοσύνης και, ακόμα ανώτερο, της ευπιστίας, κι έτσι δινόμουν στον 

λόγο της κας Αριστίντ, του Ζίγκφριντ ή οποιουδήποτε σαν σε αγαπημένο 

κορίτσι. 

 

Έφερε το εξαιρετικό μαντολίνο που του είχε αγοράσει ο γιατρός. Γδύθηκε 

εντελώς μπρος στους ηλικιωμένους ανθρώπους και δίπλωσε ταχτικά τα ρούχα 

του. Κάθισε σταυροπόδι πάνω στον παμπάλαιο καναπέ με το γαλάζιο βε-

λούδο. Έπαιξε με αρκετά φάλτσα έναν σκοπό του τόπου του, γλυκό και περί-

πλοκο, και μετά τραγούδησε “μιλητά” τον στίχο του δαιμονικού κόντε: 

 

Να γελά και να κλαίει και να κοιμάται. 
 

Ο γιατρός ψιθύρισε τη μετάφραση, στα Ολλανδικά, στα Αγγλικά και στα 

Γερμανικά, στ’ αφτί της αποσβολωμένης κας Αριστίντ. Ο νέος έπαιξε λιγάκι 

ακόμα κάποια μελωδία ήμερη και τελείωσε τη μουσική του με μια θλιμμένη 

συγχορδία. Ο καθηγητής σηκώθηκε, τον αγκάλιασε. 

«Αγόρι μου, πώς θα αντέξω μακριά σου τούτες τις μέρες;» είπε. «Πάμε 

στο δωμάτιό μας». 

Απέμεινε η διαμαντέμπορος, ξαπλωμένη στην πολυθρόνα με γέλιο, κλάμα 

και τον μεγάλο ύπνο στην ψυχή της. 

 

 

46. Οι πολύτιμοι λίθοι είναι λέξεις 
 
Για τον Γιώργο, οτιδήποτε μπορεί να ειπωθεί είναι ένας νόμος. Του απα-

γορεύτηκε να πηγαίνει στην πισίνα, εφόσον έλειπε ο καθηγητής. Το πρωί 

στις έξι και μισή ο οδηγός της κας Αριστίντ χτυπούσε το κουδούνι. Οι δυο 

τους ήταν ήδη έτοιμοι, καθώς η κα Αριστίντ συνήθιζε πάντα να πηγαίνει 

στην επιχείρησή της μιάμιση ώρα πριν τους υπαλλήλους της. Η Ολλανδή, 

αφού ταχτοποιούσε κάποια χαρτιά της ή μελετούσε κάμποση ώρα τις δυο-

λειές της, έκανε μάθημα στον νέο περί πολύτιμων λίθων. 

Το γένος των βηρυλλίων — η άκρα ευγένεια της φαινομενικότητας του 

λίθου: τίποτ’ άλλο εκτός από μια σχεδόν ανήθικη ποικιλία ενώσεων του με-

τάλλου βηρύλλιο, του αλουμινίου και του θείου, έλεγε κάπως ποιητικά δηλαδή 

κυνικά η κα Αριστίντ: σμαράγδι, ακουαμαρίνα, τα λεγόμενα ευγενή βηρύλλια, 

χρυσοβήρυλλοι, σπινέλ, τα πολύχρωμα κι αθάνατα τοπάζια. Ο Γιώργος άργη-

σε να κατανοήσει τη σημασία των αδαμάντων, παραιτούνταν στη μαγεία 

της λαϊκότροπης φτήνιας όπως σε κορμιά κοριτσιών της συνοικίας, επειδή 

αυτό ήταν η μόνη μοίρα η αποδεκτή από την ηθική του. Μαγνητιζόταν από 

τους ημιπολύτιμους λίθους, μάθαινε από τα ξασπρισμένα χείλη της αδαμα-

ντοπώλισσας εύκολα τα ονόματά τους, σχεδόν όλα ελληνικά. Αιματίτης, ένυ-

δρος αχάτης, χρυσόπρασσο (πράσινο, ενίοτε με κόκκινες φλέβες), σπονδύμης, η 

ένδοξη οικογένεια των κουάρτζ, σοδαλίτης. 
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Πολύ λογικά, το αγόρι προσπερνούσε τα διαμάντια που προσπαθούσε 

να του δαχτυλοδείξει η Ολλανδή. Οι κηλίδες φωτός στον κρύσταλλο, ότι η 

λέξη μπριλλάντι δεν σημαίνει παρά ένα είδος κοψίματος του αδάμαντος όπως 

επίσης το καραβάκι (ναβέτα), η σταγόνα, το οβάλ, το δυο φορές οχτάγωνο, 

το αντίκ και τα λοιπά, δεν σήμαιναν τίποτα για τον νέο: ήταν απλώς πράγμα-

τα που έπρεπε να μάθει, και τα μάθαινε γρήγορα. 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Σας είπα πως όταν ήμουν πολύ μικρός συνέλεγα χρωματιστά 

χαλικάκια. Τότε ήταν που η παιδική καρδιά μου, ιδιοποιούμενη για πρώτη 

φορά την ομορφιά με ώρες ψαξίματος, στιλβώματος, βερνικώματος, και 

για πρώτη φορά νιώθοντας το συναίσθημα του ιδιοκτήτη πολύτιμων πραγ-

μάτων, αποφάσισε ότι δεν έπρεπε να κατέχει τίποτε απ’ ό,τι θεωρούσαν 

οι μεγάλοι διαφιλονικούμενο. Σκέψη η οποία αργότερα μετεξελίχτηκε στη 

βεβαιότητα πως κάθε κατοχή είναι παράνομη, ακόμη και στον έρωτα, κι 

ότι είναι πιο έντιμο να κατέχεσαι από να κατέχεις, να αγαπιέσαι από να 

αγαπάς, να αφήνεσαι να σε χαστουκίσει ο Άτσε από το να τον χτυπήσεις 

εσύ ή έστω να στέρξεις ν’ αντισταθείς. Η φράση “αυτό είναι δικό μου”, 

μου φαινόταν ως βρισιά. Ως ο πιο απεχθής βιασμός της ίδιας της φύσης 

του πράγματος, κατέληξα αργότερα. 

 

Οι λέξεις για τούτα ήρθαν ασφαλώς μετά, μεγαλώνοντας όμως λησμονούμε 

βολικά τι κατοικεί πίσω από τα πεντάχρονα ή οχτάχρονα ή δωδεκάχρονα 

μάτια. Η ωριμότητα είναι μια πλάνη ζυμωμένη από την αναπνοή και τον ιδρώτα των ενηλίκων. 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Για μένα τότε, τον μικρούλη, η απόσταση από τις κορυφές των 

τεράστιων δέντρων όπου περνούσα τα απογεύματά μου, μέχρι το μαύρο 

χώμα και τους θησαυρούς των άχρηστων πραγμάτων, νοηματοδοτούνταν 

από το ω ς  έ τ υ χ ε, μια φράση που κατά την εφηβεία μου αποτέλεσε 

το κλειδί μου όχι μόνο για τη γνώση μα και για την επιτέλεση της ο-

μορφιάς ανθρώπων και πραγμάτων — διότι η ομορφιά μού φαινόταν κάτι 

που συντελείται αργά κι επίπονα, όχι κάτι που είναι. 

 

Υπήρχε καιρός για όλα τούτα, πελώριοι όγκοι καιρού που κυλούσαν από 

καλοκαίρι σε φθινόπωρο, χειμώνα, άνοιξη και πάλι καλοκαίρι, ένας κόσμος 

κυκλικός — ο χρόνος της παιδικής ηλικίας σ’ αυτούς τους ανιστορικούς 

αγροτικούς κόσμους είναι άπειρος, όπως κάθε αληθινός χρόνος. 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Αυτό, η μοίρα της φύσης που γίνεται φύση της φαντασίας, κι η μοίρα της 

φαντασίας που γίνεται με τη σειρά της φύση της αλήθειας, ήταν για μένα το καθη-

μερινό μου μάθημα· μα και το ω ς  έ τ υ χ ε, το κλειδί της ομορφιάς, 

ήταν επίσης το ίδιο το αψηλάφητο κ ά τ ι που συνιστά την ήττα, την α-

πώλεια, τη θλίψη και τον θάνατο. Το παιδί βλέπει: κάθε πράγμα είναι ίδιο κι άλλο 

με τον εαυτό του για τον εαυτό του, κι άλλο και πάλι το ίδιο για τ’ άλλα πράγματα. Και 
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το χρωματιστό χαλικάκι άμα το σήκωνα από την παραλία γινόταν κάτι άλλο, 

και πάλι τό ίδιο κι άλλο όταν το άφηνα καθαρισμένο, λουστραρισμένο, 

ανεκτίμητο, να το πάρουν οι περαστικοί. Κι έτσι το κάθε τι γινόταν για 

μένα, τον μικρούλη, αυτό που πράγματι ήταν, ένα κομμάτι υλοποιημένου χρόνου 

που ντύνεται και γδύνεται ασταμάτητα τις λέξεις, που ολοένα τις φοράει σαν εσώρουχα 

και ρούχα, κι ολοένα απομένει πάλι γυμνό: η αγάπη σκυλεύει τον σκοτωμένο φόβο και 

φορά τη ματωμένη αρματωσιά του. Μέσα από αυτό τον δρόμο καταλάβαινε τα πράγματα ο 

Γιώργος και έτσι ήταν που: 

 

Τους πολύτιμους λίθους της κας Αριστίντ, λοιπόν, οι οποίοι κόστιζαν όσο ζωές 

πολλών ανθρώπων, δεν του ήταν δυνατόν να τους δει παρά σαν αυτό που πράγ-

ματι είναι — αξιοθαύμαστα φωτεινά λιθαράκια, κατάλληλα κυρίως για παι-

διά και για παιδικά μάτια. 

Η κα Αριστίντ ήταν φανερό πως ευχαριστιόταν να τον διδάσκει. 

«Μάταια προσπάθησα άλλοτε να μιλήσω στον Πολ για τους πολύτιμους 

λίθους. Το μόνο που τον ενδιάφερε ήταν πόσο κοστίζει ο καθένας τους. 

Ίσως τώρα, κατέχοντας εσένα, να τιμωρηθεί αναγκαζόμενος να διδαχτεί τι 

πραγματικά σημαίνει η τιμή των πραγμάτων», έλεγε κι έπαιρνε από δω 

έναν αιματόχρωμο γρανάτη, από κει έναν μικρό μπενιτοΐτη ανοιχτογάλαζο, 

όμοιον με ξασπρισμένο ζαφείρι. Έβαζε τα πετράδια στο βαθυπράσινο χαρ-

τονένιο κουτάκι που είχε δώσει να κρατά ο Γιώργος και σημείωνε κάποιους 

κωδικούς στον υπολογιστή του αντίστοιχου σεπαρέ, ενώ συγχρόνως εξη-

γούσε τις μυστηριακές δυνάμεις του κάθε πολύτιμου λίθου σύμφωνα με τα 

Λιθικά του Ορφέα κι άλλα αρχαιοελληνικά έργα, με τα σχετικά πονήματα 

Ινδών και Κινέζων, τους μύθους των Αφρικανών, των Αμπορίτζιναλ ή των 

Αζτέκων. 

«Όλα αυτά δεν σημαίνουν απολύτως τίποτα», ανακοίνωνε ως μόνιμη 

επωδό τελειώνοντας κάθε κύκλο πετραδομυθολογίας, «όμως, τι είμαστε εμείς 

οι φτωχοί άνθρωποι; — ψεύτες και κλέφτες του χρόνου κι αυταπατώμενοι, 

που πασχίζουν να αληθέψουν τα πράγματα μόνο και μόνο για να τα κάνουν 

δικά τους». 

Του εξηγούσε τις εκλεκτικές συγγένειες μεταξύ των διαφόρων εκπρο-

σώπων των τεσσάρων γήινων βασιλείων: των λίθων, των πουλιών, των 

ψαριών, των φυτών, και πώς ωφελείται απ’ αυτές ο άνθρωπος, ο τύραννος 

του βασίλειου των ζώων· και πώς εποπτεύουν τούτην τη συνεργασία οι 

εκπρόσωποι του έκτου και του εβδόμου βασιλείου, οι ουράνιοι θεοί της ε-

νέργειας και της ζωής κι οι χθόνιοι της εντροπίας και του θανάτου. 

«Και τα μέταλλα;» αποτόλμησε να ρωτήσει ο Γιώργος. Η διαμαντεμπό-

ρισσα χαμογέλασε. 

«Οι αρχαίοι Έλληνες αναμετρούσαν διαφορετικά από εμάς τα κοσμικά 

βασίλεια. Τα μέταλλα εμπεριέχονται στους λίθους, κι αυτοί στο νόημά τους. Ας 

πούμε, το λαζούρι, που ονομαζόταν από τους προγόνους σου σάπφειρος, 

ήταν παλαιόθεν στην Ανατολή ο λίθος της Αφροδίτης, της Αστάρτης, της 
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θεάς όχι του έρωτα, όπως λένε συνήθως, μα της συνουσίας. Κυρίως ο χρυ-

σοσάπφειρος, αυτό το σπάνιο λάπις λάζουλι, να, κοίτα, που το διατρέχουν 

χρυσές φλέβες. Σύμφωνα με τις αρχαιοελληνικές θεωρίες, συγγενεύει με το 

πουλί στρουθοκάμηλος, το ψάρι σάλπη και το φυτό σατύριον. Μια σκόνη 

που έχει σαν βάση αυτά τα στοιχεία, ξηραίνει τις υπερβολικά υγρές γυναίκες 

που λόγω των πολλών εκκριμάτων δεν μπορούν να συλλάβουν παιδί. Συνά-

μα προκαλεί έντονη στύση στον ερωτικό σύντροφό τους· όμως πρέπει να 

χρησιμοποιείται με μέτρο, όπως λένε οι αρχαίες πηγές, διότι αλλιώς η 

διόγκωση και η σκληρότητα του ανδρικού γεννητικού μέλους μπορεί να γίνει 

τέτοια, ώστε η πράξη να καταστεί οδυνηρή για τη γυναίκα ή κι αδύνατη». 

Στον λιθαροσυλλέκτη και πετραδοχαριστή Γιώργο έκαναν μεγάλη εντύ-

πωση αυτές οι ιστορίες, που έμοιαζαν μ’ εκείνες τις οποίες συνέθετε κι ο 

ίδιος για τα υπερπολύτιμα χαλικάκια του. Έφτασαν μπροστά σε μια μεγάλη 

και τριπλοκλειδωμένη προθήκη. «Τι βλέπεις εδώ, παιδί μου;» 

«Κομματάκια μάρμαρο, ασβεστόλιθο, γρανίτη ή κάτι τέτοιο· απολιθώμα-

τα, κέρατα, κόκκαλα…» 

«Σωστή διάγνωση. Η μεγάλη αξία αυτών των απλών αντικειμένων έγκειται 

αποκλειστικά στο ψεύδος ή, αν θες, στην κυκλικά αυτοαποδεικνυόμενη α-

λήθεια. Χρειάστηκαν όμως χιλιετίες ανθρώπινου κόπου, Όλυμποι και Γολγο-

θάδες αυταπάτης, Μεσόγειες Θάλασσες λόγου, ουρανοί ολόκληροι παρηγοριάς 

για να συντεθεί το ψέμα που αποτελεί την ουσία τούτων των άχρηστων 

σκουπιδιών. Όμως, τι άλλο μπορεί να κατασκευάσει την αλήθεια παρά ο 

χρόνος των ανθρώπων, το αίμα, τα δάκρυα και η χαρά τους; Κι εγώ πουλάω 

πανάκριβα, πιο ακριβά από τα διαμάντια, αυτό τον υλοποιημένο μόχθο. 

»Είναι θραύσματα μαρμάρου κι απλής πέτρας από αρχαίους ναούς κι 

αγάλματα, κόκκαλα ιερών ή απλά συμβολικών ζώων, κομματάκια λειψάνων 

από χριστιανούς αγίους, από αιγυπτιακές και προκολομβιανές μούμιες, χώμα 

από ιερούς τόπους πέντε-έξι θρησκειών, πετραδάκια από τάφους αγίων και 

εγκληματιών. Όλα με πιστοποιητικά γνησιότητας κι άδειες εξαγωγής από 

τις αρχές κάπου σαράντα χωρών. Και θα σου δείξω πόσο ιαματικά δουλεύει 

η πλάνη στην ανθρώπινη καρδιά. Κοίτα!» Έβγαλε από τον κόρφο της κι 

έδειξε στον Γιώργο ένα απλό ασημένιο δαχτυλιδάκι με άσπρη πέτρα, πε-

ρασμένο σε ασημένια αλυσιδίτσα. «Τι βλέπεις;» 

«Δεν ξέρω. Μάρμαρο ή κάτι τέτοιο. Έχει κάτι ανάγλυφο». 

«Σωστά. Είναι πεντελίσιο μάρμαρο, ένα διακεκριμένο χαλικάκι από τον 

ναό της Νέμεσης στον Ραμνούντα της Αττικής. Οι μάγοι πρόγονοί σου υποστή-

ριζαν ότι η νεκύα, η νήσσα, ο ναυκράτης και ο νεμεσίτης λίθος συγγενεύ-

ουν και μπορούν να συνδυαστούν για το καλό του ανθρώπου. Πίσω από 

αυτά τα αρχαιοελληνικά ονόματα κρύβονται αντίστοιχα το φυτό φλόμος, η 

αγριόπαπια, το ψάρι ρεμόρα και οποιαδήποτε πέτρα προέρχεται από βωμούς 

της Νέμεσης, της μόνης χθόνιας και συνάμα ουράνιας θεάς· εκείνης που 

μοιράζει ακριβοδίκαια την ανταμοιβή ή την τιμωρία σε θνητούς κι Αθάνατους. 
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»Παρατήρησε τη μαρμάρινη δαχτυλιδόπετρα! Είναι σκαλισμένη όπως λένε 

τα αρχαία κείμενα: η Νέμεση με μορφή παρθένας που πατά με το ένα πόδι 

σε τροχό, με πήχυ μέτρου στο αριστερό χέρι και ράβδο από μελιά στο δεξί. 

Και κάτω από τη δαχτυλιδόπετρα κρύβονται κομματάκια ρεμόρας, φλόμου 

και φτερού πάπιας. Το δαχτυλιδάκι αυτό προστατεύει από ενύπνια, δαιμό-

νια και κακές επιρροές. Μηνύει σ’ όποιον το φοράει τον χρόνο που θα ζήσει, 

τον τρόπο και τον τόπο του θανάτου του». 

Ο νέος δεν άντεξε να μη ρωτήσει: «Κι εσείς, έχετε λάβει μήνυμα για τούτα;» 

«Ίσως. Για να λειτουργήσει η ένωση των εφτά γήινων βασιλείων, πρέπει 

αυτός που φοράει το δαχτυλίδι να παραμένει αγνός στην ψυχή. Κάπως σαν 

εσένα». 

Όλη αυτή η παρα-μυθολογία, έτσι διαφορετική από τον “εργονομικά αν-

θρωπιστικό ορθολογισμό” του γιατρού, γλύκανε το αγόρι τόσο ώστε να πα-

ρασυρθεί και να πει λίγες παραπάνω λέξεις για τη δική του σχέση με τις 

πολύτιμες πέτρες. Εξήγησε ντροπαλά για τα χαλικάκια που μεταμόρφωνε 

με ανυπολόγιστο, παιδικό μόχθο σε ακριβά πετράδια, για να τα αφήσει μετά 

στον δρόμο να τα πάρουν οι περαστικοί. Είπε πως έπλαθε από μια ιστορία 

για κάθε πετραδάκι, κάνοντάς το ακόμη πιο μοναδικό μέσω της μυθογραφι-

κής διαχείρισης του καιρού — μια ιστορία που συνεχιζόταν ως εκλογή πιθα-

νοτήτων στο σπίτι εκείνου που θα το σήκωνε από κάτω: αν ήταν ηλικιωμέ-

νος είχε μια πανέμορφη κόρη, αν ήταν νέος μια φιλενάδα, που θα λάτρευε 

το πετράδι, το οποίο όμως ήταν στην πραγματικότητα μαγεμένη φυλακή 

κάποιου δράκοντα, ο οποίος ξύπναγε, απήγαγε την κοπέλλα και την φυλά-

κιζε σε πύργο, ο πατέρας ή ο εραστής έκανε διάφορους άθλους για να τη 

σώσει, κ.λπ. 

Ο ίδιος ο Γιώργος δεν συμμετείχε σ’ αυτές τις ιστορίες, δεν φανταζόταν 

ποτέ τον εαυτό του ιππότη κι εραστή. Άδολος κι ανιδιοτελής, Πάντοτε αρνού-

μενος να αγαπήσει, του ήταν αδιανόητο να ωφεληθεί από τον πετραδοποι-

ητικό του μόχθο, ακόμα και μες στις φαντασιώσεις του. Η διαμαντέμπορος 

τον άκουσε, με το ευμετάβλητο αν και ανέκφραστο πρόσωπό της να σαρώνεται 

από εναλλασσόμενες αύρες. Μετά αγκάλιασε το αμήχανο αγόρι και το φί-

λησε στο μέτωπο. 

«Αγαπημένο μου παιδί!» αναφώνησε. «Κανονικά, δεν θα έπρεπε να 

υπάρχεις. Κι όμως, ίσως στάλθηκες κι από τα εφτά γήινα βασίλεια για να 

ανακαλέσεις με το αίμα σου εμάς, τις ταλαίπωρες σκιές, στο φως της πραγμα-

τικής ζωής και της ανταπόδοσης». 

Ο Γιώργος φοβόταν την κα Αριστίντ σχεδόν όσο και τον καθηγητή, όμως 

μαγευόταν από τα λόγια της αν και δεν καταλάβαινε τα πάντα. Αντίθετα 

απ’ ό,τι έκανε κατά τη συναναστροφή του με τον γιατρό, τολμούσε μερικές 

φορές να της απευθύνει τον λόγο, να την ρωτήσει κάτι ή να της εξηγήσει 

κάποιες δικές του απόψεις ή εμπειρίες, και ευχαριστιόταν αθώα με την 

ευτυχία που έδειχνε τότε η μεγαλέμπορος πολύτιμων λίθων — 
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ΓΙΩΡΓΟΣ: πίστευα πως ό,τι δίνει χαρά στους ανθρώπους είναι καλό. 

 

Επίσης, απαντούσε πρόθυμα κι όχι μονολεκτικά στις ερωτήσεις της, μολονότι 

θα συνέβαινε συχνά, αργότερα, να προδώσει η Ολλανδή τις απόψεις του νέου 

στον καθηγητή με επακόλουθο ακατανόητες φιλοσοφικοψυχολογικές συζη-

τήσεις και διαπληκτισμούς ανάμεσα στους δύο ηλικιωμένους ανθρώπους και 

καινούργιες ερωτήσεις στον ίδιο, ορισμένες μάλιστα ενοχλητικές. 

Όταν στις οχτώ το πρωί ερχόταν το προσωπικό, η κα Αριστίντ τον παρέ-

διδε στον γηραιό υποδιευθυντή της, έναν Εβραίο πολύ ευγενικό και πολύ 

αυστηρό, που του μάθαινε περαιτέρω τη δουλειά: πώς να ξεχωρίζει τους 

πολύτιμους λίθους μεταξύ τους, την αξία τους, την τέχνη των πωλήσεων, 

πώς να μιλάει και να φέρεται στους πελάτες. Στον Γιώργο άρεσε πολύ 

αυτός ο τυπικός κι έμπειρος παππούς. Συχνά-πυκνά τον διεκδικούσε η κα 

Αριστίντ για να κάνουν κάποια δουλειά στο γραφείο της, να συζητήσει μαζί 

του ή ακόμα και για να τον στήσει απλά απέναντί της στον παρηκμασμένο 

θρόνο, ενώ η ίδια παρέμενε βυθισμένη στις σκέψεις της. 

Η όλη εργασία δεν διαρκούσε πολύ, πάντως όχι μετά τις 10.30 ή 11.00 

το πρωί. Κατόπιν ο προσωπικός οδηγός της κας Αριστίντ τον πήγαινε σπίτι, 

όπου έπρεπε να ασχοληθεί με τις εργασίες του καθηγητή στον υπολογιστή, 

με τα Γερμανικά του και τις άλλες δικές του υποχρεώσεις. Ο νέος, με πολλή 

υπευθυνότητα, δεν παρέκαμψε ούτε στιγμή το πρόγραμμα που του είχαν 

επιβάλλει. Δεν επιθύμησε σχεδόν ποτέ να βγει έξω λιγάκι μόνος του, να 

κάνει μια βόλτα στην κρύα και χιονισμένη κοσμόπολη. Δεν βαριόταν όλο 

μόνος ή με την Ολλανδή, έκανε πολύ πρόθυμα και μεθοδικά οποιαδήποτε 

εργασία τού είχε υποδειχτεί και απαντούσε όπως μπορούσε καλύτερα στα 

ξεψαχνίσματα της κας Αριστίντ τα βράδια, όταν τελείωνε τις υποχρεώσεις 

του. Πονούσε κι ήταν διαρκώς θλιμμένος, μα αυτό ήταν άλλο. 

Πάνω στο τζάκι έβαζε τα πετράδια — εκείνα που η διαμαντέμπορος το-

ποθέτησε την πρώτη μέρα ένα-ένα στο βαθυπράσινο κουτάκι και όσα ακο-

λουθούσαν κατά καιρούς. Η κα Αριστίντ του είχε πει: «Μην αρνιέσαι. Είναι 

σαν τα χρωματιστά χαλικάκια σου. Και δεν κουράστηκα όπως εσύ για να τα 

στιλβώσω. Πες πως τα αφήνω στον δρόμο για να τα πάρεις». 

Ο Γιώργος, κάποιες ελεύθερες ώρες του, αποθαύμαζε τα αστραφτερά 

πραγματάκια κι έπαιζε μαζί τους σαν παιδί. Αργότερα, μαθαίνοντας τη δουλειά 

στην επιχείρηση της κας Αριστίντ και μπορώντας πια να ξεχωρίζει τα είδη 

των πετραδιών, κατάλαβε με έκπληξη ότι κάποια από κείνα που του χαρί-

ζονταν με τέτοια απλότητα ήταν πανάκριβα: ζαφείρια, ακουαμαρίνες, τοπά-

ζια, σμαράγδια, ακόμα και δυο-τρία διαμάντια πολλών καρατιών. Τα περισ-

σότερα βέβαια ήταν πανέμορφες μεν αλλά φτηνές ημιπολύτιμες πέτρες. Κα-

θώς δεν είχε κανενός είδους εκτίμηση ούτε εθισμό στην ιδιοκτησία και στις 

οικονομικές αξίες, τα έβαζε όλα ανάκατα σε άδεια βαζάκια από μέλι ή μαρ-

μελάδα, τα οποία μετά τοποθετούσε πάνω στο τζάκι, κάτω από το αχόρτα-

γο βλέμμα της διαμαντέμπορισσας. 



207 
 

Έπρεπε να συζητάει για ώρα κάθε βράδυ στο τηλέφωνο με τον καθηγη-

τή, που τον ρωτούσε λεπτομερειακά για τα γεγονότα της ημέρας, για τι 

επιθυμίες είχε κατά την απουσία του εραστή κι ιδιοκτήτη του, τι φόβους και 

τι σκέψεις. Του έλεγε: «Αν σου κάνει ή σου πει κάτι παράξενο η Αριστίντ, 

να μου τηλεφωνήσεις αμέσως. Δεν ξέρεις εσύ τι γριά-κολασμένη είναι!» 

Κι έτσι περνούσαν οι μέρες. Κι ο Γιώργος συγκατένευε υπάκουα σε όλα 

και θυμόταν τον Λεωνίδα. Και τον Άκι, τον Αντρέα, την Ελένη. Μα πιο πολύ 

τον Λεωνίδα, όπως είναι φυσικό. 

 

 

47. Ο καιρός που θα τους χάψει 
 
Στο γραφείο του στην Αθήνα, ο καθηγητής δεν ένιωθε πια σαν σε κάστρο. 

Κοίταξε στις οθόνες το προσωπικό των Ειδικών Χώρων, όλους θορυβημέ-

νους από την ξαφνική εμφάνισή του. Κάλεσε τον Ι.3. 

«Έχουμε πόλεμο», του είπε. «Θέλω να ξέρω αν είστε μαζί μου». Εξήγη-

σε σύντομα για την προδοσία του Ι.2 και τις προθέσεις του Ζίγκφριντ, αφή-

νοντας καταμέρος τα σχετικά με τον Γιώργο. 

Ο Ι.3 αισθανόταν λιγάκι σαν καραμελίτσα του σωρού, ανάμεσα στα πα-

νάκριβα γλυκά πολυτελούς ζαχαροπλαστείου. Διαλέγοντας τα λόγια του, 

δήλωσε ότι συντάσσεται με τον καθηγητή κι ότι έχει συνδέσει αδιάρρηκτα 

τη μοίρα του μαζί του. 

«Θα προσπαθήσουν να σκοτώσουν ή να αρπάξουν το παιδί», είπε ο κα-

θηγητής. «Πρέπει να το προστατέψουμε». 

«Ποιο παιδί; Α, το Υ.1, έτσι το λέμε πια. Το πήγαμε στη Μ.Π.1 για ευ-

κολία. Επιτρέπεται να ρωτήσω από ποιους κινδυνεύει;» 

«Από τον Ι.2· σημειώστε ότι δεν ξέρουμε ακόμα εάν ο Ι.2 έχει διαφθείρει 

κι άλλους εκτός από τον μακαρίτη Β.2». 

Ο Ι.3 ήταν ολόκληρος εκεί, μια συμπαγής μάζα συνείδησης, ενοχής κι 

έρποντος θανάτου. 

 

Ι.3: Ήμουν αποφασισμένος να βαδίσω μέχρι το τέλος, και να καίγομαι γι’ 

αυτό και να περηφανεύομαι. Δεν έχω στον κόσμο τίποτα δικό μου, μονά-

χα τις ανάγκες, τις επιθυμίες και το αβάσταχτο φορτίο αίματος του κα-

θηγητή. 

 

Είπε, κάπως κομπιάζοντας: 

«Ο Β.7, είναι καλά;» 

«Γιώργος, για σας. Είναι πολύ καλά. Όχι ακριβώς ευτυχής, πάντως όλο 

πληρότητα, πράγμα που είναι το σημαντικότερο. Στη δουλειά μας τώρα: να 

μην εμπιστεύσθε κανέναν. Να προσέχετε ακόμα και την κυρία Β.1. Θα λέμε 

στο τηλέφωνο μονάχα τα απαραίτητα, στον κώδικα που σας έχω υποδείξει. 

Τώρα, ενημερώστε με για τα καινούργια Υποκείμενα». 
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Ο Ι.3 παρουσίασε αναλυτικά όλα τα στοιχεία. Ο καθηγητής έμεινε ικα-

νοποιημένος από τον υφιστάμενό του. 

«Τρία Υποκείμενα για Κατανάλωση, ε; Έλεγξα τις επιλογές σας, είναι ά-

ψογες. Θα επιλέξετε εσείς προσωπικά άλλο ένα. Μια και βρίσκομαι εδώ, οι 

τρεις Καταναλώσεις θα γίνουν σήμερα και η τέταρτη αύριο. Όλο το υλικό 

έχει κλειστεί σε εξαιρετικές τιμές. Θα κάνετε προσωπικά τις εγχειρήσεις, 

εγώ κι ο κ. Ι.2 θα σας βοηθάμε. Πρέπει να εξασκηθείτε, για να μπορέσετε 

να αναλάβετε μελλοντικά την ευθύνη της όλης επιχείρησης». 

Δεν πρόλαβε να βγει ο Ι.3, κι η γραμματέας ειδοποίησε τον καθηγητή 

ότι θέλει να τον δει ο Ι.2. 

«Με ειδοποίησαν ότι ήρθατε», είπε ο αδύνατος άνδρας. 

«Ναι. Ήρθα κυρίως για σας, όπως καταλαβαίνετε». 

«Θα είμαι ειλικρινής απέναντί σας. Πιστέψτε με ότι σας θαυμάζω». 

«Δεν αμφιβάλλω. Κι εγώ, πρόσφατα, εκτίμησα δεόντως κάποιες πλευρές κι 

ικανότητές σας που μου ήταν άγνωστες πριν». 

«Ο χαμός του Β.2 με λύπησε πολύ. Σας λάτρευε σαν θεό». 

«Ήταν ο πρώτος μαθητής και σύντροφός μου σ’ αυτήν τη δύσκολη δυο-

λειά. Γνωρίζετε όμως ότι οι Θεοί σκοτώνουν τους άπιστους γιους τους». 

«Το θεωρώ δίκαιο. Γι’ αυτό, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η ιδέα για 

όλ’ αυτά που ξέρουμε κι οι δύο δεν ήταν δικιά μου αλλά του Ζίγκφριντ. Δεν 

τον προσέγγισα καν πρώτος. Εξέφρασα σε κάποιους συνεργάτες μας του ε-

ξωτερικού την επιθυμία μου να αυτονομηθώ από σας. Να φτιάξω με τη βο-

ήθειά τους μια δικιά μου, μικρή επιχείρηση, μη ανταγωνιστική προς τη δικιά 

σας. Κι ένα πρωί βρήκα τον Ζίγκφριντ και τη συνοδεία του στο γραφείο μου». 

«Πάνω; Στην κλινική;» Ο καθηγητής έκρυψε άσχημα την κατάπληξή του. 

«Πάνω. Μου πρότειναν τη δουλειά». 

«Μπορούσατε να αρνηθείτε, υποθέτω». 

«Εσείς, θα αρνιόσασταν;» 

«Εγώ όχι. Όμως, πρέπει να γνωρίζει κανείς κάθε στιγμή ως πού μπορεί 

να προχωρήσει». 

«Το πρόβλημα είναι ότι ποτέ δεν με εμπιστευθήκατε. Δεν καταλαβαίνω 

πώς είναι δυνατόν να θεωρείτε καταλληλότερο από εμένα για τη διεύθυνση 

της δουλειάς τον Ι.3, έναν αδέξιο κι ενοχικό ανθρωπάκο, κι επιπλέον με-

τριο χειρουργό». 

«Όλα τίθενται υπό συζήτηση. Ακούστε, θα είμαι μαζί σας απολύτως ει-

λικρινής. Η υπόθεσή σας θα αποτύχει, κι αυτό κυρίως εξαιτίας της Φάρμας 

Ανταλλακτικών». Του εξήγησε ότι ο Ζίγκφριντ είναι καταδικασμένος: Δεν 

μπορεί να επιβιώσει μια Φάρμα Ανταλλακτικών στην Ελλάδα. Κάποιοι του 

έστησαν παγίδα. 

»Θα τον φάνε οι ανταγωνιστές του, οι συνεταίροι, οι υφιστάμενοί του και οι 

υπηρεσίες ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείτε ελεύθερα να του 

τα μεταφέρετε αυτά· του τα είπα κι εγώ· δεν με ακούει. Αν δεχτούμε τις προ-

τάσεις του πιθανότατα θα μας εκκαθαρίσουν όλους μαζί του στα μουλωχτά, 
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πριν καν αρχίσει να λειτουργεί η φάρμα. Διότι αν μας αφήσουν να προχω-

ρήσουμε, τότε θα φάμε μόνοι μας τα μούτρα μας και θα υπάρξει κίνδυνος 

δημοσιοποίησης των γεγονότων — αυτό δεν συμφέρει κανέναν». 

«Δεν γνωρίζω πρόσωπα και πράγματα όπως εσείς. Όμως σας λέω καθαρά 

ότι διδάχτηκα από εσάς τη γοητεία των υψηλών στόχων». 

«Δεν ξέρετε με ποιους έχετε να κάνετε. Υπάρχει καιρός να το ξανασκε-

φτήτε. Δεν σας παρακαλώ. Ανθρώπους σαν εσάς ο Ζίγκφριντ μπορεί να 

βρει δεκάδες. Απλώς, η εμπλοκή σας μου είναι ανεπιθύμητη». 

Ο Ι.2 είχε πολλή πίστη στον εαυτό του. Προσπαθούσε να πιστέψει ότι 

δεν φοβόταν. «Έχω αρκετή πίστη στον εαυτό μου», είπε με σεμνότητα. 

«Θα τη χάσετε, και μαζί μ’ αυτή θα χάσετε και το κεφάλι σας». 

«Αν έχετε μια πρόταση, κάντε τη». 

«Δεν υπάρχουν προτάσεις. Υπάρχουν δύο μονόδρομοι για σας. Ή από-

σύρεστε αμέσως και με αφήνετε να τα βγάλω πέρα με τον Ζίγκφριντ, ή 

προχωράμε χωριστά ως το τέλος, που, σας διαβεβαιώ, δεν μπορεί να είναι 

άλλο από το τέλος σας. Στη δεύτερη περίπτωση φροντίζουμε και οι δύο να 

συνεχίσουμε να κάνουμε προσεχτικά τη δουλειά μας εδώ μέσα, άσχετα με 

τον πόλεμό μας. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να εγχειρίζω μαζί σας φιλικά τη 

μια ώρα και την άλλη να κανονίζω τον θάνατό σας. Πρέπει να μάθετε να 

παίζετε κι εσείς αυτό το παιχνίδι». 

Ο Ι.2 ένιωσε πως ό,τι είχε να χάσει ήταν ήδη χαμένο, κι ό,τι να κερδίσει 

ήδη κερδισμένο. Έτσι έγινε πιο θαρραλέος. «Τι όφελος θα έχω εάν από-

συρθώ;» 

«Εκείνο που είναι δυνατόν να κάνω για σας, είναι να μη σας πολεμήσω 

— ούτε με συμφέρει ούτε άλλωστε υπάρχει έλλειψη υλικού και ζήτησης. Θα 

σας κάνω μια μεγάλη παραχώρηση. Θα μεσολαβήσω και θα εγγυηθώ για 

σας στους Ρωσοπόντιους, να αναλάβουν τον εφοδιασμό σας με θηλυκά Υπο-

κείμενα και τη μεταφορά του υλικού σας στο εξωτερικό». 

Ο Ι.2 προσπάθησε να σκεφτεί αποτελεσματικά. Ήταν πολύ καλή πρόταση. 

Αν είχε από την αρχή τη δυνατότητα να εισδύσει στα στεγανά εκείνου του 

μυστηριακού κόσμου, τώρα θα ήταν κι ο ίδιος ένας διεκδικούμενος μπαλα-

ντέρ. Όμως μπορούσε να γίνει ο μπαλαντέρ των μπαλαντέρ. «Θα σας πω», 

έκανε. 

«Να μου πείτε σύντομα». 

«Έτσι κι αλλιώς, για την ώρα δεν μπορείτε να μου κάνετε τίποτα. Ο 

Ζίγκφριντ με προστατεύει». 

Ο καθηγητής γέλασε. «Ίσως δεν είσαι τόσο έξυπνος όσο νομίζουμε κι οι 

δυο μας. Προστατεύονται οι υπάλληλοι κι όχι τ’ αφεντικά. Σε προστάτευα 

εγώ όλα αυτά τα χρόνια, αλλιώς θα σε είχαν καθαρίσει. Όταν γίνεσαι 

μπόσης, δεν έχεις κανέναν πια να σε προστατέψει. Γι’ αυτό από τώρα θα 

μιλάμε στον ενικό. Κέρδισες με το σπαθί σου την οικειότητα μεταξύ ίσων 

και μια πόρτα προς τον θάνατο». 
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Το βράδυ, ο καθηγητής δείπνησε με τον αστυνόμο σε μια ήσυχη ταβέρ-

να. Είπε: «Με ενοχλεί η αναξιοπιστία των ανθρώπων. Η ιερότητα του ατο-

μικού συμφέροντος εξυπηρετείται από τη φερεγγυότητα. Δεν βλάπτεται απ’ 

αυτή, όπως νομίζει ο περισσότερος κόσμος». 

«Συμφωνώ. Όλοι αυτοί θα φάνε τα μούτρα τους. Γιατί δίχως τιμή ο ά-

ντρας δεν είναι άντρας· γίνεται ανίκανος να εξυπηρετήσει το συμφέρον του 

και την κοινωνία». 

Μίλησαν για τον Ι.2 και τον Ζίγκφριντ. 

«Μάθαμε κι εμείς κάτι γι’ αυτά», είπε ο αστυνόμος. «Οι αποπάνω είναι 

ανήσυχοι. Δεν μας αρέσει η προοπτική να κάνουν οι ξένοι δουλειές στη γει-

τονιά μας. Δεν θα μπορούμε να τους ελέγξουμε. Και θα μας κάτσουν στον 

σβέρκο κι αυτοί οι μαλάκες γαλονάδες από την Ευρώπη». 

«Θέλω να νιώσει ο υποδιευθυντής μου σχετικά ασφαλής, μα όχι τελεί-

ως. Να ξέρει πως έχετε το μάτι σας πάνω του». 

«Θα του ρίξω πίσω του έναν δικό μου στα φανερά. Δεν επιθυμούμε να 

τον φάμε ακόμα. Αν δεν βγεις από τα σκατά και σε φάει η μαρμάγκα, θα 

χρησιμοποιήσουμε αυτόν για να ελέγχουμε την κατάσταση. Αν τα καταφέ-

ρεις, τότε τον τρώμε». 

«Δεκτόν. Τον χρειάζομαι κι εγώ ακόμη». 

«Άκου τώρα κι εμένα. Ο Αντρέας θα σας μπει άσχημα στο μάτι. Είναι 

βαρβάτο παιδί. Να μη βλαφτεί ούτε το νυχάκι του. Το πολύ-πολύ δώστε του 

κανένα καλό χέρι ξύλο, αυτό το χρειάζεται. Πες το και στους Ρωσοπόντι-

ους: ούτε το νυχάκι του. Γιατί αλλιώς την ίδια ώρα παίρνω τα παλληκάρια 

και τα κάνω όλα κεραμιδαριό. Είτε συμφωνεί η Υπηρεσία είτε όχι. Άλλο: 

Δεν θέλω τον φοιτητή σου στην Ελλάδα. Αν τον βαρεθείς, φά’ τον, κάνε τον 

ό,τι θέλεις. Αλλά να μην ξαναγυρίσει εδώ μόνιμα. Τρίτο: όταν ξεμπερδέ-

ψεις με τα δικά σου, εξαφάνισε τον πιτσιρίκο. Δεν τον θέλω στα πόδια του 

Αντρέα». 

«Μην ανησυχείς. Ώστε τον αγαπάς τόσο αυτό τον Αντρέα; Τώρα που 

βρήκα τον Γιώργο, μπορώ να σε καταλάβω». 

«Δεν αγαπώ κανέναν. Δεν είμαι φτιαγμένος για να αγαπάω. Πόσω μάλ-

λον έναν άντρα. Τον Αντρέα τον φτιάχνω εδώ και χρόνια. Περιμένω πολλά 

απ’ αυτόν». 

«Καλά. Πάντως, πολύ ενοχλητικός ο φιλαράκος σου. Παρακολουθήσαμε 

τις κινήσεις του στην Αλβανία. Πανέξυπνος». 

«Ευχαριστώ». 

«Τι γίνεται με τον δικολάβο;» 

«Όλο σκαλίζει. Ο καθηγητής Φ. πήγε στον υπουργό», μούγκρισε ο αστυ-

νόμος. «Ο υπουργός είναι κολλητός του κι έκανε μεγάλη φασαρία. Μου τα 

ζάλισαν από πάνω. Αλλά βάλαμε μπροστά μια ιστορία. Με κάτι οικονομικές 

ατασθαλίες επί πρυτανίας του. Δεν τις έκανε αυτός. Μα θα φορτωθεί την 

ηθική ευθύνη. Έκαναν ήδη νύξεις οι εφημερίδες». 

«Κάντε ό,τι μπορείτε». 
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«Την ψιψίνα, τον επίκουρο, θα την αναλάβω εγώ ο ίδιος». 

«Πρόσεξε μην πάθει τίποτε άκομψο. Συναντώ συχνά στους κύκλους μου 

τον καθηγητή Φ. και τον υπουργό κι όλο το υπουργικό συμβούλιο, δεν μπο-

ρώ να ανοίξω πόλεμο με τούτους, αρκετά προβλήματα έχω». 

«Μην ανησυχείς. Θα της κόψω τα νυχάκια της ψιψινούλας. Έχω ωραία 

σχέδια γι’ αυτή». 

Ο καθηγητής είπε έναν πολυψήφιο αριθμό. «Στον λογαριασμό της αδελφής 

σου. Μην περιμένεις άλλα, πριν τελειώσουμε τις δουλειές μας». 

«Ξέρω τι να περιμένω από τον καθένα και πότε». Το δείπνο το πλήρωσε ο α-

στυνόμος. 
Ήταν ένα πολύ παραγωγικό διήμερο για τον καθηγητή. Είδε κάμποσους 

ανθρώπους. Αποφάσισε για τη ζωή κάμποσων ανθρώπων. Είχε οικονομικές 

δοσοληψίες με κάμποσους ανθρώπους. Είδε και τον Άκι. 

Τον έφερε στο γραφείο ο Ι.3. Ο μικρός ήταν ωχρός λόγω της έλλειψης 

ήλιου, κουνούσε το ποδάρι του, κοιτούσε τον τοίχο απέναντί του και φαι-

νόταν ακλόνητος μπρος στα βάσανα του κόσμου. Ο καθηγητής τον είδε με 

καινούργιο βλέμμα, βλέμμα σαβανωμένο από την ευθύνη του Γιώργου απέ-

ναντι στο παιδί. Υπάρχουν νομίσματα ανεπίγραφα, και αυτά είναι συνήθως τα πιο πολύτιμα. 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Το φως που ξεχείλιζε από την εφηβική όψη, ήταν φως α-

ναπαλλοτρίωτων πραγμάτων και αποτροπής. 

 

Ο υποψήφιος δολοφόνος, χαλασμένος ήδη από την αγκαλιά του πατέρα του, 

φάνηκε στον ανθρωποσυλητή κι ανθρωποπλάστη σχεδόν σαν ένας χαμένος, 

ανεπιθύμητος αδελφούλης. Το βρομογατίσιο κορμάκι σπίθιζε από την πλη-

ρότητα των σφαιρικών, αδιαπέραστων ανθρώπων. Κι έτσι, ο καθηγητής 

μπόρεσε να παίξει την τραγωδία του και να προϋπογράψει τον επί σκηνής σπαραγμό 

της καρδιάς του. Είπε στον πιτσιρικά: 

«Παιδί μου, τι συμφορά! Έχω ασχημα νέα για σένα. Πέθανε η μητέρα σου». 

Τα κιτρινωπά μάτια ούτε φτερούγισμα. Ξέρει να πονάει πολύ και να αγαπάει πολύ. 

Δεν ξέρει να χαίρεται αλλ’ ούτε και να λυπάται. «Μη φοβάσαι, θα σε φροντίσουμε εγώ 

κι ο Γιώργος». Κοιτάει πέρα. Ούτε φωνή στην έρημό του ούτε άκουσμα. Κουνάει το 

πόδι. «Ο Γιώργος με τρώγεται συνεχώς για σένα. Έλα να του μιλήσεις». 

Γιώργος! Κάθε άνθρωπος, ακόμα και οι δεκατριάχρονοι ανθρωπάκηδες σαν τον Άκι, έχει μια 

μοίρα. Κι ο Άκι έχει διαλέξει τη μοίρα του. Κίτρινο φως στα μάτια. Ο καθηγητής 

παίρνει νούμερο στο κινητό, μιλάει: 

«Γιώργο. Όλα εντάξει; Έχω εδώ τον Άκη. Μίλα του». 

Ο Άκι παίρνει το κινητό. Σπαρτάρισμα μέσα του που δεν προβάλλει καθόλου στο 

δέρμα του. Ακούει: «Άκι. Είσαι καλά; Άκι!» 

Κούνημα του κεφαλιού προς τα κάτω: “Ναι” — Έχει μήνες να μιλήσει, 

έχει ξεχάσει πώς μιλάνε. Τελικά μουρμουρίζει: «Καλά». 

Ο Γιώργος δεν ξέρει τι να πει. «Τρως καλά; Σε πείραξε κανένας;» 
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Ο μικρός λαχταράει ν’ ακούσει πολλές λέξεις· να ακούσει Γιώργο· δεν ξέρει πώς να 

τραβήξει από κείνο το ηλεκτρονικό πηγάδι πολλές λέξεις, δεν θέλει να μιλήσει μπρος στον κω-

λόγερο· μουρμουράει: «Τρώω». Και: «Όχι». Ακούει: 

«Μη φοβάσαι, ο Αντρέας είναι καλά». 

Δεν φοβάται τόσο για τον Αντρέα. Ο Αντρέας είναι πολύς. Φοβάται για τον Γιώργο σαν 

ενήλικος για παιδί. Ο καθηγητής πλησιάζει το στόμα του στο κινητό, λέει: 

«Γιώργο, πες του να με εμπιστεύεται». 

Ο Γιώργος δεν μπορεί να πει ψέμα. «Άκι, όσο είμαι εντάξει εγώ, θα εί-

σαι εντάξει κι εσύ. Δώσε μου τον κύριο… εεε… Τον κύριο». 

Παρακαλάει τον καθηγητή κι ο καθηγητής γλυκαίνεται που τον παρακα-

λάει ο αγαπημένος του: «Κύριε Πολ, σας παρακαλώ, δώστε έναν υπολογι-

στή στον Άκι να περνάει την ώρα του». 

«Μα φυσικά, παιδί μου!» Κλείνει το τηλέφωνο. «Ο Γιώργος μου είπε να 

σου δώσω έναν υπολογιστή στο δωμάτιό σου, να ασχολείσαι. Θα γίνει. 

Όμως θα πρέπει να είσαι υπάκουος». 

Ο Άκι δεν θέλει να ακούει τον καθηγητή. Έχει ένα ζώο μέσα στην καρδιά 

του και το ζώο δεν θέλει τούτο τον γέρο. 

 

ΑΚΙ: Εγώ θέλω τον Γιώργο, να τι θέλω. 

 

Απότομο κίνημα του κεφαλιού του προς τα κάτω: “Ναι”. Μετά σκύβει το 

κεφάλι, το ξανασηκώνει και λέει με βραχνή εφηβική φωνή και εντυπωσια-

κή άρθρωση: 

«Θα είμαι πολύ υπάκουος, κύριε». 

Ο καθηγητής αισθάνεται σχεδόν συνομήλικος του Γιώργου, σχεδόν ομό-

λογός του στην αθωότητα. «Έχε υπομονή. Στο μεταξύ άκου τον φίλο μας 

από δω, τον γιατρό, σ’ ό,τι σου λέει». 

Κι έτσι ο φανταστικός και άλλωστε πολύ πραγματικός κόσμος του Άκι 

απέκτησε ένα υποκατάστημα στον υποθετικό τόπο όπου υπήρχε τώρα ο Γιώρ-

γος. Κι ο καθηγητής Β., δίχως να το ξέρει, προϋπέγραψε την κωμωδία όπου θα πρωταγωνι-

στούσε η καρδιά του. 
Για την ώρα, πάντως, ο καθηγητής έκανε καλά τις δουλειές του στην 

Αθήνα. Οι Καταναλώσεις στις οποίες προέστη ο Ι.3 είχαν απόλυτη επιτυχία. 

Όργανα και ιστοί των παιδιών από τη Ρωσία, του Έντι, του Σάνια, του Σεργκέι και του Βίτια 

πήραν τον δρόμο για τα τέσσερα σημεία του πλανήτη, Ανατολή, Δύση, Βορρά και Νότο. Από 

τα τρυφερά κορμιά αντλήθηκαν 27,85 λίτρα αίματος ακριβώς, αίμα από το οποίο κέρδισαν με 

διάφορους τρόπους υλικούς ή μη ο καθηγητής Β., οι υφιστάμενοί του, ο Ι.2, ο Ι.3, ο αστυ-

νόμος και η Υπηρεσία του, ελληνικοί και ξένοι είτε παράνομοι είτε κρατικοί και πολιτειακοί 

μηχανισμοί, ΜΚΟ, γνωστοί κι αγνώστοι, επίσημοι κι ανεπίσημοι μέχρι τρίτου βαθμού αγνοίας. 

Κι ο ήλιος, ο αέρας, το χώμα και η θάλασσα του Σουνίου όπου σκορπίστηκε η στάχτη από το 

κρεματόριο, επισκοπούν στιγμή προς στιγμή τον καιρό όλων αυτών. 
Τα υπόλοιπα Υποκείμενα πουλήθηκαν τις επόμενες μέρες σε πολύ καλές 

τιμές, όταν ο καθηγητής έφυγε για την Τουρκία και τη Μέση Ανατολή. 
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48. Αλβανία 
 

«Μα ποιος;» 

«Έλα ντε! Την κακόμοιρη! Ο Αλβανός μπάτσος που μας παρέλαβε, λέει 

ότι το έκαναν αυτοί της αλβανικής μαφίας για να χτυπήσουν τον καθηγητή 

και το κύκλωμά του… Οι Αλβανοί αισθάνονται παραμερισμένοι μες στη γει-

τονιά τους, έτσι λέει». 

«Δεν έχει λογική τούτο. Αυτός που έχει αναλάβει εμένα, ο βοηθός του 

Χρήστου…» 

«Α, ο Γιάννης. Είναι φίλος μου. Καλό παιδί μα λίγο χαμένο». 

«Ναι, μου είπε ότι σε συμπαθεί. Μου εξήγησε ότι οι Αλβανοί μαφιόζοι είναι 

μέσα σ’ όλα και ότι συνεργάζονται με τους Έλληνες. Τους στέρνουν γυναί-

κες και παιδιά από την Αλβανία». 

Μόλις είχαν έρθει από τη γειτονική χώρα. Η Ελένη φάνηκε στον Λεωνίδα 

δυναμωμένη λες και γύριζε από διακοπές, με κάτι σαν από άλλον άνθρωπο στο 

πρόσωπό της. 

«Το έκαναν αυτοί που σκότωσαν και τον άνδρα της, για να μας εμπο-

δίσουν να μιλήσουμε μαζί της», είπε η γιατρίνα. «Έτσι μας διαβεβαίωσαν οι 

Αλβανοί μαφιόζοι. Μας είπαν ακόμα πως η αλβανική αστυνομία καλύπτει 

τους φονιάδες του πατέρα του Άκη και πως τα κάνει πλακάκια με τους δι-

κούς μας μπάτσους». 

«Μύλος. Δηλαδή, τζάμπα κάνατε το ταξίδι». 

«Όχι. Από εδώ με έστειλαν φίλοι του πατέρα του Άκη», είπε ο Αντρέας. 

«Στην Αλβανία, από τον ένα στον άλλο φτάσαμε πολύ ψηλά». 

«Ο ανώτερος Αλβανός μπάτσος προσπαθούσε απροκάλυπτα να μας εμπο-

δίσει να κινηθούμε. Ασχολήθηκα εγώ μαζί του κι έτσι ο Αντρέας κατάφερε 

να του την κάνει», διέκοψε η Ελένη. 

«Τι εννοείς;» έκανε φιλύποπτα ο Λεωνίδας. 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ: Ανησυχούσα για την τιμή της Ελένης σαν γκόμενος κι όχι σαν 

φίλος. 

 

«Με έτρεχε ολοένα σε πολυτελή εστιατόρια και σε αλβανικά σκυλάδικα. 

Καημένοι άνδρες… Λίγο αεράκι, και οι καλαμιές σας είναι έτοιμες να λυγίσουν 

μέχρι το έδαφος». 

«Α. Και του τη λύγισες τελικά την καλαμιά; Ήταν καλός;» 

«Φίλε, μιλάμε η Ελένη έγραψε!» είπε ενθουσιασμένα ο Άντρέας. «Αν δεν 

ήταν αυτή, δεν θα έκανα τίποτα. Ακόμα και κωλόπετσοι μαφιόζοι, κάναν 

σαν τζαζεμένοι μπροστά της». 

«Απλά, πήρα δυο σετ ρούχα μαζί μου και δυο σετ πρόσωπο. Ένα πολύ σο-

βαρό και ένα λιγότερο. Το σοβαρό το κράτησα για τους μαφιόζους, φυσικά». 

«Καλά ρε Αντρέα, τα ’χεις παίξει; Την πήρες μαζί σου στα πάρε-δώσε 

σου με τους εγκληματίες;» 
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«Λεωνίδα», είπε σοβαρά η Ελένη, «δεν ξέρεις καθόλου καλά τον φίλο 

σου. Όταν τον είδα πάνω στη δουλειά του, το πώς ενέπνεε σεβασμό σ’ 

αυτούς τους επικίνδυνους ανθρώπους, κατάλαβα για τι μέταλλο πρόκειται. 

Κρίμα που είναι αυστηρά απαγορευμένος στις γυναίκες. Αυτό, ο απόλυτος 

αποκλεισμός από τις γυναίκες, είναι κάτι που δεν μπόρεσα ποτέ να το χω-

νέψω σε σας τους γκέι». 

«Μην είσαι αχόρταγη, κοπέλλα μου, 97% είσαστε οι στρέιτ. Θες και το 

3% που απομένει; Άλλωστε ποτέ δεν ξέρεις…» έκανε πονηρά ο Ανδρέας. 

«Όταν ήμουν μικρός το έκανα και με γυναίκες». 

«Γιατί δεν παντρευόσαστε, αφού ταιριάσανε τόσο τα μέταλλά σας; Το 

κρεβάτι της Ελένης θα χωρέσει και το μπόι σου και τον σεβασμό που εμπνέ-

εις στους Αλβανούς νταβατζήδες!» 

«Εγώ τουλάχιστον θα της έκανα έρωτα, όχι εσύ που την έχεις στο περί-

μενε από τα οχτώ σας — είσαι και ενεργητικός, μπήχτης, τρομάρα σου! Ζη-

λεύεις, ρε; Είμαστε πάτσι, κι εγώ ζηλεύω. Ωραίο: δυο τελειωμένες αδερφές, 

και ζηλευόμαστε για μια γυναίκα». 

«Ακούστε οι δυο σας…» 

«Έχουμε μεγαλώσει μαζί, θέλω το καλό της. Εσύ, γιατί ζηλεύεις;» 

«Γιατί σ’ αγαπάω, ρε μαλάκα! Και γιατί η Ελένη είναι ο πρώτος άνθρω-

πος αξίας που μου έδειξε λιγάκι εκτίμηση. Ότι κάτι μετράω κι εγώ, έστω 

και στους νταβατζήδες». 

«Έι! Δείξτε και μεταξύ σας την ωριμότητα που δείχνετε στους ξένους, ρε 

γαμώ το! Φίλοι είσαστε, δικοί!» 

Σκύβουν τα κεφάλια, ντρέπονται. Τούτες οι μέρες είναι σκληρές για τον 

Λεωνίδα, περισσότερο απ’ ό,τι για τους άλλους, επειδή αυτός είναι καταβάθος ο πιο αδύναμος. 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ: Αργά, ανακάλυψα πως δεν κρατώ μέσα μου τίποτα να με στη-

ρίξει, ούτε αρχαϊκό δάσος όπως ο Γιώργος, ούτε πίστη όπως η Ελένη, 

ούτε δύσκολο βίο σαν τον Αντρέα. Δεν έχω τη στεγανότητα του αστυνό-

μου, τη θηριωδία του καθηγητή, τον εμβρυακά κουλουριασμένο εαυτό 

του Άκη. Η γνώση μου είναι κάστρο κατάλληλο μονάχα για γιορτές. Και 

ξέρω πια πως η εποχή των γιορτών έχει περάσει, εδώ, τώρα, μες στην 

καρδιά της νιότης μου. Ο έρωτάς μου για τον Γιώργο θα μπορούσε να είναι 

η καταφυγή μου, μα ο Γιώργος γίνεται όλο περισσότερο απών, απούσα 

σάρκα, απών πρόσωπο, εγειρόμενη σε αλλότριο τοπίο πιθανότητα. Ό,τι 

απομένει απ’ αυτόν μαρμαρώνει αργά μέσα μου, γίνεται άγαλμα και, όπως 

όλα τα αγάλματα, απογειώνεται προς ουρανούς όπου δεν μπορώ να τον 

ακολουθήσω αν δεν αγαλματωθώ κι ο ίδιος, αν δεν αλλάξω πουκάμισο 

της ψυχής και τον χρόνο μου. 

 

«Συγγνώμη», μουρμουρίζει. Αργά κι οδυνηρά, διδάσκεται την ταπεινότητα όπως το 

είχε προβλέψει ο αστυνόμος· και ταυτόχρονα την απώλεια· και, ίσως το χειρότερο, θυμάται καλά 

πως του το είχε προεικονίσει αυτό ο μπάτσος. «Συγγνώμη, Αντρέα, είμαι ανόητος». 
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Το πιστεύει ότι είναι ανόητος. «Μη με παρατήσεις σε παρακαλώ, δείξε υπο-

μονή». Φοβάται. «Πέστε μου αυτά που ανακαλύψατε στην Αλβανία». 

Ο Αντρέας ξεφυσάει. 

 

ΑΝΤΡΕΑΣ: Όσο πιο τσακισμένο έβλεπα τον Λεωνίδα, όσο πιο ταπεινωμέ-

νο, τόσο περισσότερο τον αγαπούσα. Αυτός, που τον ξεχώρισε ανάμεσα στους 

πολλούς επιβήτορές του για να τον ερωτευτεί επειδή ακριβώς ήταν αυτοκρατορικός, επειδή η 

αλαζονεία, η εξυπνάδα, η προσωπικότητά του τον έκανε τόσο απρόσβλητο απέναντι σε κάθε 

αγάπη. 
 

«Λοιπόν. Οι Αλβανοί είναι θυμωμένοι με τον φόνο της χήρας. Τους ξω-

πετάνε από κάποιο παιχνίδι που τους αφορά. Μας είπαν ότι από την Ευρώπη 

ετοιμάζονται χοντρές δουλειές στην Ελλάδα, κι αυτές έχουν να κάνουν με 

τον καθηγητή και την κλινική του». 

«Κάνουν προσπάθειες να συμμετάσχουν, μα δεν τους παίζουν», προσέθε-σε 

η Ελένη. «Δεν τους θεωρούν φερέγγυους. Και να σκεφτείς ότι ο κύριος 

κορμός της αλβανικής μαφίας βρίσκεται στην Ελλάδα, όπως μας είπαν». 

«Ναι», παρενέβη ο Αντρέας. «Μας είπαν σε ποιους στέρνουν Αλβανάκια. 

Αυτοί τα πουλάνε στον καθηγητή, που όσα κρίνει κατάλληλα τα μεταπου-

λάει ζωντανά στο εξωτερικό. Τα όργανα των σκοτωμένων βγαίνουν μέσω 

παράλληλου κυκλώματος. Κουβαλάνε τα παιδιά από την κλινική σε διάφορα 

μέρη, απ’ όπου τα μεταφέρουν στην Ευρώπη. Από εκεί, αναλαβαίνουν άλ-

λοι τη μεταφορά όσων προορίζονται για Η.Π.Α. ή για όπου αλλού». 

Η Ελένη έπιασε το χέρι του Λεωνίδα. «Δεν θα το πιστέψεις. Τα πιο μικρά 

παιδιά, πεντάχρονα κι οχτάχρονα, τα αγοράζουν από τους γονείς τους για 

τριακόσια, πεντακόσια Ευρώ. Φέρνουν κι από το Κόσοβο. Τους λένε πως 

θα τα στείλουν για υιοθεσία εδώ ή στην Ιταλία, στη Γαλλία… Τους εφήβους 

τους ξεγελάνε εύκολα με υποσχέσεις για ωραία ζωή κ.λπ.» 

«Αυτά τα ξέρω. Είχα πολλές επαφές. Ποιοι είναι τελικά αυτοί οι τροφο-

δότες του καθηγητή; Δεν μπόρεσα να φτάσω σ’ αυτούς». 

«Είναι τρία αδέλφια, Ρωσοπόντιοι», είπε ο Αντρέας. «Ήξερα γι’ αυτούς, 

βασιλεύουν σε ένα χοντρό κύκλωμα Ελλήνων, Γεωργιανών και Βαλκάνιων 

που φέρνει πόρνες από χώρες της πρώην Σοβιετίας και των Βαλκανίων. 

Δηλαδή, συνήθως απλές κοπέλλες είναι, όμορφες, που τους λένε πως θα 

δουλέψουν ως μοντέλα ή σε καλά μαγαζιά, και τις εξαναγκάζουν να ασκή-

σουν πορνεία. Υπάρχουν πολλές τέτοιες οργανώσεις, μα αυτοί είναι από τους 

δυνατότερους. Δεν φανταζόμουν ότι ασχολούνται και με αγοράκια, και με 

πωλήσεις οργάνων». 

«Τα λεφτά του γιατρού φτάνουν έστω και κουτσουρεμένα στους Αλβα-

νούς, όμως εκείνοι του έχουν άχτι γιατί δεν συνεργάζεται απ’ ευθείας με 

αυτούς», παρενέβη η γιατρίνα. «Έχουν δίκτυο σε διάφορες χώρες της Ευρώ-

πης. Στέρνουν τόνους χασίς. Για τις γυναίκες και τα παιδιά της Αλβανίας, 

παίρνουν από τους Ρωσοπόντιους ψίχουλα. Ο καθηγητής δεν τους εμπιστεύ-
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εται. Γενικά, κανείς δεν εμπιστεύεται τους Αλβανούς, γιατί όλοι θεωρούν 

ότι στο τέλος κάνουν πάντα του κεφαλιού τους, ότι δεν έχουν φερεγγυό-

τητα, μπέσα που λέει κι η γλώσσα τους. Και φαίνεται ότι γι’ αυτές τις δυο-

λειές είναι σημαντικό πράγμα η άκρα φερεγγυότητα. Τώρα όμως που επί-

κεινται μεγάλες δουλειές με την Ευρώπη, οι Αλβανοί πιστεύουν ότι είναι 

ώρα να κάνουν πέρα τους Ρωσοπόντιους και προσπαθούν να δειχτούν αξιό-

πιστοι κι εδώ και στην Ευρώπη». 

«Με στέλνουν στην εδώ αλβανική μαφία», είπε ευχαριστημένος ο Αντρέ-

ας. «Και να σκεφτείς ότι όλα αυτά κι άλλα ακόμα, ο Χρήστος σίγουρα τα 

ξέρει». 

Η Ελένη είπε οργισμένα: «Μιλήσαμε με κρατικές και με ΜΚΟ που ασχο-

λούνται με την προστασία των παιδιών. Τις ΜΚΟ δεν τις εμπιστεύομαι καθό-

λου, είναι απλά ιδιωτικές επιχειρήσεις, προσπαθούν με κάθε τρόπο να 

παίρνουν επιχορηγήσεις, και πολλοί από αυτούς τους τρόπους δεν είναι θε-

τικοί για το αντικείμενό τους, τα παιδιά. Όμως, η εκπρόσωπος μιας κρατικής 

οργάνωσης μας είπε φοβερά πράγματα. Τα ξέρουν όλα, δεν μπορούν να 

κάνουν τίποτα, η κυβέρνηση άλλωστε είναι διαβρωμένη όπως κι εδώ, οι 

πολιτικοί παίρνουν τα λεφτά από τις τράπεζες, που είναι δικές τους ή 

δικών τους, αυτά για τα οποία δουλεύουν τόσο σκληρά οι Αλβανοί μετανά-

στες, και τα επενδύουν για λογαριασμό τους στην Ελλάδα και αλλού. Όλοι 

κοιτάνε πώς θα κονομήσουν απ’ οπουδήποτε, στα παιδιά θα κόλλαγαν; Όλα 

γίνονται εξαιτίας της φτώχιας, φυσικά. Αλλά μέσω της αδιαφορίας των 

κρατών και της αβελτηρίας των υπηρεσιών ασφαλείας, και στην Αλβανία κι 

εδώ και παντού». 

«Τι είναι αβελτηρία;» ρώτησε ο Αντρέας. 

«Ό,τι χειρότερο σκεφτείς», μουρμούρισε η Ελένη ανόρεχτη για φιλολο-

γίες. Στράφηκε στον Λεωνίδα. «Είπες πως συνεργάζεσαι με τον βοηθό του 

αστυνόμου; Έναν Γιάννη; Η κυρία από την αλβανική κρατική οργάνωση 

λέει πως τον θεωρεί τίμιο αλλά ανίσχυρο. Πήγε στην Αλβανία για έρευνα. 

Συνεργάστηκαν πολύ καλά». 

«Αυτός είναι», είπε ο Λεωνίδας. «Συνέταξε μια εξαιρετική έκθεση για τα 

παιδιά από την Αλβανία. Αλλά κάποιοι από τους ανώτερους ή στην Αστυνο-

μία ή στο υπουργείο διοχέτευσαν το μεγαλύτερο μέρος της στον κίτρινο τύπο. 

Επίτηδες, για να την αχρηστέψουν. Φωτογραφίζονταν συγκεκριμένα πρόσωπα 

στη Θεσσαλονίκη, που αμέσως μετέφεραν τις δραστηριότητές τους στα Σκό-

πια. Μετά τη δημοσίευση της έκθεσης δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες, ούτε 

έγιναν συλλήψεις. Υπάρχει και μια παράγραφος που παραπέμπει στον κα-

θηγητή. Έχω κι άλλα νέα. Ξέρετε τι είναι αυτές οι χοντρές δουλειές που 

ετοιμάζουν οι Ευρωπαίοι στην Ελλάδα;» 

«Οργάνωση κεντρικού κόμβου διακίνησης ανήλικων κοριτσιών και αγοριών 

από Ανατολή, απ’ ό,τι λένε οι Αλβανοί», είπε ο Αντρέας. 

«Ναι. Μα και κάτι πιο χοντρό. Φάρμα Ανταλλακτικών». 
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Μείναν σιωπηλοί, η Ελένη επειδή δεν καταλάβαινε. «Τι είναι η Φάρμα 

Ανταλλακτικών;» ρώτησε. 

«Ό,τι χειρότερο σκεφτείς», είπε ο Αντρέας δίχως ίχνος όρεξης για χιούμορ. 

«Οργανώνεις κάτι σαν φυλακή. Έχεις μέσα παιδιά, εκατό, διακόσιους 

εφήβους. Τους φροντίζεις όπως ο κτηνοτρόφος τα κατσικάκια του, τους έχεις 

γιατρούς, τους βάζεις να ασχολούνται με γυμναστική κι αθλήματα για να 

κρατιούνται σε φόρμα. Έρχεται ένας πλούσιος άνθρωπος με ανάγκη για με-

ταμόσχευση καρδιάς, ματιών, νεφρών ή οτιδήποτε. Διαλέγει έναν νεαρό 

με… πώς το λένε; με συμβατότητα προς τον οργανισμό του. Πληρώνει. Τον 

σφάζουν, κι ο τύπος παίρνει ό,τι χρειάζεται. Μπορεί κάποιος προβλεπτικός 

και να προπληρώσει για ένα παιδί. Τότε το παιδί διατρέφεται πια στη φάρμα 

για λογαριασμό του. Φυσικά, μιλάμε για χοντρά λεφτά. Εάν ο κύριος, η 

οικογένειά του, οι φίλοι του, χρειαστούν κάποιο όργανο ή οτιδήποτε άλλο 

ανθρώπινο υλικό, το παίρνουν από το αγορασμένο παιδί. Κι αν απαιτείται 

ζωτικό όργανο, καρδιά κι έτσι, το σφάζουν. Αλλιώς το αδειάζουν ζωντανό 

και λίγο-λίγο, παίρνουν πότε ένα νεφρό, κάνα μάτι, φρέσκο αίμα. Εάν ο 

κύριος ψοφήσει, με το καλό, το παιδί μεταβιβάζεται στους κληρονόμους του». 

Πάλι σιωπή. Η Ελένη λέει απλά: «Δεν το πιστεύω». Έχει ακούσει πολλά 

αυτόν τον καιρό, πολλά ανατριχιαστικά, μα αυτό… αυτό… 

«Κι εγώ τώρα τα έμαθα αυτά», είπε ο Λεωνίδας. «Να σου πω κάτι νό-

στιμο. Οι ηλικιωμένοι ζάμπλουτοι τα έχουν όλα εκτός από αυτό που διαθέτουν 

σε πλεόνασμα οι νέοι και φτωχοί, δηλαδή σφρίγος. Οι συνάδελφοί σου, οι 

κορυφές της ιατρικής, φτιάχνουν μαγικά ελιξήρια νεότητας και σεξουαλικής 

ενέργειας από ανθρώπινους αδένες, όρχεις και λοιπά. Ακόμα κι από εγκε-

φαλική ουσία. Στους πιο απαιτητικούς, γίνονται και μεταμοσχεύσεις όρχεων. 

Έτσι ογδονταχρονοι κροίσοι, πολιτικοί, μεγαλοκαλλιτέχνες κ.λπ., εμφανί-

ζονται με δεκαεφτάχρονους όρχεις, ενώ δεκαεφτάχρονα παιδιά χάνουν τους 

δικούς τους. Άλλα σχετικά ελιξήρια, για γυναίκες, τα παίρνουν από κορίτσια. 

Η εφηβική παρθένα μήτρα θεωρείται εξαιρετική λειχουδιά. Και να σκεφτείς 

ότι κανείς σοβαρός επιστήμονας δεν ξέρει αν αυτά είναι πράγματι αποτελε-

σματικά κι όχι μαγεία». 

«Λεωνίδα, δεν είναι αστείο!» 

«Δεν αστειεύομαι. Είμαι κατατσακισμένος. Ακόμα κι εσένα, είναι σαν να 

σε βλέπω πια σε βίντεο. Ξέρετε από πού έμαθα ότι ετοιμάζεται στην Ελλά-

δα Φάρμα Ανταλλακτικών; Όχι από τον Γιάννη, τον υπαστυνόμο, αυτός δεν 

ήξερε τίποτε. Το έμαθα από τη Δέσποινα». 

«Ποια Δέσποινα;» 

«Δεν ξέρετε ποια λένε στις κοσμικές σελίδες “Δέσποινα”; Σαν προσδιο-

ριστικό αρχοντιάς κι όχι σαν όνομα; Την αδελφή του τάδε». 

«Α, της γνωστής οικογένειας». 

«Όλοι την γνωρίζουν από τα κοσμικά, μα και από τη φιλανθρωπική της 

δράση κυρίως σε σχέση με την προστασία του παιδιού. Εξαιρετική κυρία. 

Αλήθεια το λέω. Είναι παντρεμένη και μισοχωρισμένη, όμως δεν ξέρουν πολλοί 
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τον άνδρα της, τουλάχιστον έξω από τους υψηλούς κύκλους, επειδή αυτός 

μένει στη σκιά μακριά από τη δημοσιότητα κι η Δέσποινα εμφανίζεται πάντα με 

το πατρικό της όνομα». 

«Νομίζω έχει δύο μεγάλους γιους. Τους είδα μαζί της σε μια φωτογραφία». 

«Ναι. Η Δέσποινα είναι η σύζυγος του καθηγητή Β.». 

 

 

49. Έρευνα 
 
Άλλοτε μόνος άλλοτε με τις συστάσεις του υπαστυνόμου, διηγήθηκε ο Λεω-

νίδας, επισκέφθηκε κόσμο. Έλεγε ότι ψάχνει για τον φοιτητή του, που χάθηκε 

αναζητώντας έναν μικρό Βορειηπειρώτη, ο οποίος είχε απαχθεί. Δεν ανέφερε 

το παραμικρό για την κλινική και τον καθηγητή, όμως προσπαθούσε να μά-

θει οτιδήποτε για τους ανθρώπους του χώρου. Δεν ήταν εύκολο. Μια κυρία, 

υπεύθυνη κέντρου για εγκαταλειμμένα παιδία, του είπε με δάκρυα στα μάτια: 

«Ήταν τα πρώτα χρόνια, τότε με τα παιδιά των φαναριών. Δεν ξέραμε 

ακόμα. Είχα σαράντα τόσα παιδιά. Εξαφανίστηκαν μέσα σε μια νύχτα. Δεν 

έγινε τίποτα για να βρεθούν, ούτε μαθεύτηκε τι απέγινε έστω κι ένα τους, 

επίσημα τουλάχιστον. Αρρώστησα, ήθελα να πεθάνω. Αργότερα, έμαθα διά-

φορα. Τα περίμεναν απ’ έξω με καμιόνι. Τώρα, με τόσους μετανάστες, ού-

τε που ξέρει κανείς μας τι γίνεται». 

Ήταν η πρώτη που τον βοήθησε πραγματικά, ως τότε έβλεπε μόνο αδιά-

φορους κρατικούς υπαλλήλους που τον έδιωχναν ενοχλημένοι. Οι ΜΚΟ για 

τους μετανάστες, σκέτες ιδιωτικές επιχειρήσεις, μερικές μάλιστα με τεράστια 

οικονομική εμβέλεια και υποκαταστήματα σε πλήθος χώρες, ήταν όλο ευγε-

νικά λόγια, κοίταζαν μόνο πώς θα φάνε τις χοντρές χρηματοδοτήσεις και τις 

χορηγίες, απέφευγαν να θίξουν οτιδήποτε θα πήγαινε πιο βαθιά στην πληγή. Η 

κυρία από το κέντρο για τα παιδιά του έδωσε ονόματα, διευθύνσεις, τηλέ-

φωνα. Έτσι, ο Λεωνίδας γνώρισε γονείς εξαφανισμένων παιδιών, τα οποία 

όμως ήταν άλλη υπόθεση, είχαν απλώς φύγει από το σπίτι τους κι αλήτευαν. 

Είδε δικηγόρους αυτών των οικογενειών. Ένας τέτοιος δικηγόρος, γνωστός 

του εξ όψεως από τον γκέι χώρο, κατάλαβε τη φύση του ενδιαφέροντός του 

και του είπε: 

«Με συγκινεί που αγωνίζεσαι τόσο για το παλληκάρι. Θα σε στείλω σε 

έναν συνάδελφο που ασχολείται με υιοθεσίες. Όμως υπό απόλυτη εχεμύθεια, 

έτσι; Υιοθέτησαν ένα παιδάκι ο αδελφός μου με τη γυναίκα του. Ίσως βρεις 

μια άκρη». 

Πήγε. Ο εν λόγω δικηγόρος ήταν νεαρός, με εμφάνιση και ύφος πολυά-

σχολου και φερέγγυου επιχειρηματία. Ο Λεωνίδας του είπε ότι θα παντρευτεί, 

ότι δεν κάνει παιδιά και θέλει να υιοθετήσει ένα κοριτσάκι. Ο δικηγόρος 

ενδιαφέρθηκε πολύ για τον πανεπιστημιακό συνάδελφο. Δεν φάνηκε, άλλω-

στε, να παίρνει και πολλές προφυλάξεις. Εξήγησε τη διαδικασία: 
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«Γυναίκες, κυρίως από Βουλγαρία, γεννούν παιδιά. Τα σπέρνουν δικοί 

μας. Διαλέγεις». 

Ο γνωστός του ο δικηγόρος, τον είχε δασκαλέψει πώς να φερθεί. Πήγε 

να δει το νεογέννητο μωράκι με μια γιατρίνα, στενή φίλη της Ελένης. Η 

γιατρός εξέτασε το παιδί κι εξέφρασε νεφελωδώς αμφιβολίες για την καρδιά 

του. «Δεν υπάρχει πρόβλημα», είπε ανέμελα ο δικηγόρος. «Θα σας φέρου-

με να δείτε άλλο». Μέσα σε μια εβδομάδα είδαν τρία παιδάκια. 

«Και τι τα κάνετε αυτά που απορρίπτονται;» ρώτησε κατάπληκτος ο Λε-

ωνίδας. 

«Α, τι νομίζετε, ότι έχουμε οικοτροφείο;» γέλασε ο τύπος. «Τα παίρνουν 

κάποιοι που δεν ψιλολογάνε ή είναι πονόψυχοι». 

«Κι αν ξεμείνουν; Ξεμένουν κάποια;» 

«Δυστυχώς. Τα στέρνουμε έξω. Έξω είναι πιο ανεκτικοί σε μικροπρο-

βληματάκια υγείας των μωρών». 

«Και ξέρετε σίγουρα ότι υιοθετούνται;» 

Ο δικηγόρος τον κοίταξε για πρώτη φορά με κάποια αμφιβολία κι έγινε 

λίγο πιο επιφυλακτικός. Ωστόσο, με τα πολλά του έδωσε κάποιο όνομα για 

παραπέρα. Ο Λεωνίδας προχώρησε, όχι όμως ως το κύκλωμα μεταφοράς των 

παιδιών στο εξωτερικό. Ορισμένοι γίνονταν απειλητικοί. Δεν μπόρεσε να 

συνδέσει το νήμα με την κλινική του καθηγητή. 

Σιχαινόταν το αγοραίο σεξ και ήξερε τα μέρη μόνο από σπόντα. Τώρα 

άρχισε να συχνάζει στους τόπους όπου εκπορνεύονται νεαρά αγόρια, Έλλη-

νες και μετανάστες. Τα πάντα για το χρήμα — χαλασμός της ψυχής, λαχτά-

ρα για γλυκειά ζωή, νταηλίκι. Επικίνδυνα αγόρια, ο Λεωνίδας φοβόταν ο-

λοένα μην τον κλέψουν ή τον σφάξουν. Κάθε χρόνο δολοφονούνται κάνα-

δύο άνθρωποι, κλέβονται και ξυλοκοπούνταν πολλοί, κι οι δράστες είναι 

πάντα κάποιοι απ’ αυτούς του νεαρούς που φαίνονται τόσο πρόθυμοι επαγ-

γελματίες, που τα κάνουν όλα στο κρεβάτι αλλά διατείνονται πάντα ότι οι 

ίδιοι είναι «στρέιτ άντρες», κι ότι με «πούστηδες» πάνε μόνο για τα λεφτά, 

κι άμα συλληφθούν για κλοπές και ξυλοδαρμό ή και φόνο του πελάτη ισχυ-

ρίζονται πάντα ότι το θύμα «προσέβαλε τον ανδρισμό του» ή «προσπάθησε 

να τον βιάσει». 

Τους κέρναγε, τους έδινε κάτι λεφτάκια, τάχα προκαταβολή για μελλο-

ντικές υπηρεσίες, γλύκαιναν κάπως και τον έλεγαν “φιλα’άκι”. Ήταν πολύ 

ομιλητικοί, μιλούσαν πρόθυμα για φανταστικούς ή πραγματικούς κινδύνους 

του επαγγέλματός τους. Άκουσε απ’ αυτούς κι από μόνιμους πελάτες τους 

πλήθος ιστορίες, πάντα για άγνωστους τρίτους. Κανείς δεν ήξερε κάτι συ-

γκεκριμένο ή δεν μιλούσε. Και παντού η μόνιμη επωδός: «Πώς να πάει κανείς 

στην αστυνομία; Να πας να πεις “Καλημέρα σας, πουλάω το πουλί μου, έχω 

μια καταγγελία;” Ούτε καν θα σε ακούσουν, κατευθείαν στο ανηλίκων», ή 

τους μεγαλύτερους φυλακή ή, τους αλλοδαπούς, φυλακή κι απέλαση. 

Τελικά, του υπέδειξαν έναν δεκαεφτάχρονο Ρουμάνο. Εκείνος του είπε: 

«Είχα ένα φίλο, συγκάτοικο. Χάθηκε πριν μερικούς μήνες. Τον φάγανε». 
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«Μήπως γύρισε στην πατρίδα; Μπας και πήγε αλλού;» 

«Όχι. Είχαμε έρωτα. Άσε που άφησε και όλα τα λεφτά που είχε μαζέψει. 

Πράματά του, ρούχα». Καταγγελία; «Τι, ρε! ξέρεις πώς βαράνε οι μπάτσοι; 

Πρώτα πλακώνουν στα χαστούκια και μετά ρωτάνε τι θες. Άσε που είναι 

μπλεγμένοι κι αυτοί. Τηλεφώνησα στον θείο του. Ήρθε, πήρε λεφτά, πρά-

ματα. Όλο έλεγε: “Μην είναι πουθενά κι άλλα; Για ψάξε, για ψάξε!” Εγώ 

έβαλα τα κλάματα. Του πέταξα στα μούτρα κάτι άπλυτα μποξεράκια. Με τα 

χύσια από τους πελάτες ακόμα απάνω. Τα πήρε κι αυτά. Του λέω: “Πή-

γαινε στην αστυνομία, εσύ είσαι μεγάλος, δεν θα σε πειράξουν”. Σιγά μην 

πάει!» Ξέρεις ποιος; πού; «Έψαξα. Φοβόμουν πολύ. Τίποτα. Όλο λόγια από 

δω, λόγια από κει». 

Άμα βρεις κάτι, να το τηλέφωνό μου. Μπορεί να ανακαλύψω κάτι και 

για τον δικό σου, του είπε ο Λεωνίδας. 

«Ενταξει. Αχ ρε Αλίν μαλάκα γαμώ το σου, πού να ’σαι τώρα!» 

Ο καθηγητής Φ. στην αρχή το προχωρούσε, το είχε πάρει προσωπικά. 

Είδε τον αρμόδιο υπουργό, προσωπικό φίλο του. Ο υπουργός έπαθε την τα-

ραχή της ζωής του, όχι τόσο από τα γεγονότα, για τα οποίο φαίνεται πως 

κάτι ήξερε, όσο για την ανάμειξη του επιφανούς φίλου του. Μετά έσκασε η 

μπόμπα με τις ρεμούλες επί πρυτανείας του καθηγητή Φ. Περισσότερο απειλή 

παρά ουσία, ανέφεραν το όνομά του οι φυλλάδες δίχως να τον κατηγορούν 

ακόμη για τίποτε. 

«Αυτά δεν με αγγίζουν», είπε στον Λεωνίδα. «Με πεισμώνουν πιο πολύ. 

Ο χασάπης θα το πληρώσει, τριάντα χρόνια στο πανεπιστήμιο και δεν ακού-

στηκε για μένα το παραμικρό. Όμως δεν γίνεται δίχως στοιχεία. Προσπαθώ 

να στριμώξω κάποιους. Ο υπουργός έχει γίνει μπαρούτη, όχι για τα σφαξίματα 

των παιδιών, αυτά μάλλον τα ήξερε και κάνει την πάπια. Οργίστηκε που 

πάνε όλα να βγουν στη φόρα τώρα που έρχονται κι εκλογές. Αλλά μου λέει 

κι αυτός να περιμένουμε να ψάξει. Έμαθες ακόμα για τη Δέσποινα;» 

Ο Λεωνίδας δεν ήξερε τη Δέσποινα, δεν διάβαζε ποτέ κοσμικά. Ο καθη-

γητής Φ. του εξήγησε. 

«Μα πώς γίνεται;» φώναξε κατάπληκτος. «Γιατί δεν μου το είπατε μέχρι 

τώρα;» 

«Γιατί η Δέσποινα 99% δεν ξέρει τίποτα για τις δουλειές του συζύγου της. Κι 

επειδή στην αρχή ήσουν ανεξέλεγκτος — τώρα έχεις μάθει κι εσύ να κάνεις 

υπομονή. Ζουν χωρισμένοι ανεπίσημα εδώ και χρόνια, δεν έχουν πάρει δια-

ζύγιο. Η κλινική είναι περιουσία των παιδιών της. Δεν αστειεύονται αυτοί 

με οικονομικά ζητήματα. Ξέρεις τους τάδε, είναι από τις πλουσιότερες οικο-

γένειες του πλανήτη· κανείς δεν επιτρέπεται να τους αγγίξει, σαν τους Ά-

θικτους της Ινδίας. Θα πας από μέρους μου, θα της τηλεφωνήσω. Αλλά 

πρόσεχε κακομοίρη μου, μην πεις λέξη για τις δουλειές του άντρα της, γιατί θα 

σε πνίξω με τα ίδια μου τα χέρια». 

Ο Λεωνίδας έβρισε τον υπαστυνόμο — είχε αναπτυχθεί μεταξύ τους ένα 

είδος συμπάθειας κι έκαναν αστεία ο ένας στον άλλο. 
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«Όλοι οι μπάτσοι ίδιοι είστε, τελικά!» 

«Μου είχε απαγορεύσει ο αστυνόμος να σου μιλήσω γι’ αυτό. Αφού το 

’μαθες, όμως, θα σε συνοδέψω». 

«Να λείπει!» 

«Θα έρθω. Να μου υποσχεθείς ότι δεν θα πεις τίποτα για τα μυστικά της 

κλινικής, γιατί αλλιώς θα της τηλεφωνήσω ότι είσαι άσχετος και δεν θα σε 

δεχτεί». 

«Στο υπόσχομαι». 

 

 

50. Δέσποινα 
 
Βορειότερα από τα βόρεια προάστεια. Κάτι ανάμεσα σε σαλόνι και γραφείο. Ο 

Λεωνίδας αποδελτίωνε: υψηλή και απρόσωπη καλαισθησία ακριβοπληρω-

μένων διακοσμητών, ίσως Αμερικανών. Αφαίρεση και μινιμαλισμός, αισθητική της 

οποίας ο μόνος αναγνώσιμος λόγος είναι όχι η αίσθηση, ούτε οποιαδήποτε ατομικότητα διακο-

σμητή ή κατόχου, ούτε καν η αναγκαιότητα, αλλά μονάχα η οικονομική αξία και σχηματικές 

σκιές ιδεών περί σχέσεων των όγκων, των γραμμών και των χρωμάτων μεταξύ τους. Αλλά 

πάνω στο γραφείο το ελαφρύ σχίσιμο της εικόνας: Φωτογραφίες, μία κά-

ποιου άνδρα, μάλλον του καθηγητή Β. σε πολύ νεανική ηλικία, και άλλη με 

δυο αγκαλιασμένα αγοράκια γύρω στα έντεκα και δώδεκα. — Τα πλαίσια: 

ασημένια χειροποίητα, πολύ ακριβά μα και ευπρεπώς κακόγουστα, σαν να 

τα διάλεξε με προσοχή κι ευχαρίστηση μια κουρασμένη από την αισθητική 

των άλλων, πλούσια νοικοκυρά. 

Και η κυρία: Λίγο πριν τα εξήντα. Ψηλή, όμορφη, ντυμένη με ευχάριστη 

στο μάτι αυστηρότητα κι απλότητα, ελαφρύ μακιγιάζ που σου φαινόταν α-

ληθινή της φύση. Φυσικότητα στους τρόπους και συγκρατημένη ευπροση-

γορία. Λεπτές ρυτίδες που την έκαναν πιο συμπαθητική, πρόσωπο που δεν 

το είχε αγγίξει χέρι αισθητικού χειρουργού όμως άριστα φροντισμένο, αγέ-

λαστο και θετικό απέναντι στον συνομιλητή, με κάποια μελετημένα χαλινα-

γώγηση της εκφραστικότητας στα μάτια και στις άκρες των χειλιών. Κι από 

πίσω ουδετερότητα, ίσως και ψύχρα· και πιο πίσω κάτι ανάμεσα στη σκλη-

ράδα και στην αποφασιστικότητα· κι ακόμα πιο πίσω καρτερία και θλίψη. 

Είπε στον Λεωνίδα μερικές ευγενικές λέξεις για τη μεγάλη εκτίμησή της 

προς τον καθηγητή Φ. Στη λακωνική εξιστόρηση από τον Λεωνίδα της αι-

τίας της επίσκεψής τους, απάντησε με έναν μικρό λόγο περί της ανάγκης 

προστασίας των ανηλίκων κοριτσιών και αγοριών από την παιδεραστία και 

γενικά από τη βία των ενηλίκων, μια διάλεξη σχεδόν επιστημονικά περιε-

κτική μα κι ανθρώπινα θερμή από την άποψη του λεκτικού και του ύφους, 

η οποία όμως υπονομευόταν από την κάποια αφηρημένη ψυχρότητα του 

ανθρώπου που την έχει επαναλάβει δεκάδες φορές σε προσωπικές συζητή-

σεις, σε ημερίδες και συνέδρια. Επειδή μάλλον δεν είχε φυσική ευφράδεια 

λόγου, διάλεγε με προσοχή τις λέξεις της, κάτι που έκανε την ομιλία της, 
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παραδόξως, να φαίνεται κάπως πιο ουσιαστική απ’ ό,τι ήταν στην πραγμα-

τικότητα. 

«Είμαι σίγουρη ότι θα βρείτε τον φοιτητή σας και το παιδί», κατέληξε. 

«Ο κ. υπαστυνόμος είναι από τους καλύτερους αστυνομικούς μας. Του έχω 

απόλυτη εμπιστοσύνη». 

Ο Λεωνίδας κατέγραψε στα υπέρ της ότι απέφυγε να αναφέρει στον έπαινό 

της τον αστυνόμο, παρ’ ότι φαινόταν να τον ξέρει πολύ καλά. Επηκολού-

θησε μια αρκετά μακρόσυρτη ανταλλαγή ευγενικών και συμπονετικών γενι-

κολογιών, ώσπου η κυρία έριξε μια πολύ διακριτική ματιά στο ρολόι τοίχου 

πίσω από τον Λεωνίδα. Εκείνος πήρε μια αποφασιστική ανάσα, επίσης δια-

κριτικά. 

«Από τις έρευνες που διεξήγαγα», δήλωσε ήπια, «συμπέρανα ότι το οργα-

νωμένο έγκλημα γύρω από αυτά τα ζητήματα έχει δύο επίπεδα, το χρημα-

τοδοτικό ή διευθυντικό και το διεκπεραιωτικό. Η λόγω της παγκοσμιοποί-

ησης υπερβολικά μεγάλη επέκταση του εύρους αυτών των οργανώσεων, 

επέφερε μοιραία την ανάγκη υποταγής τους στους νόμους της επίσημης 

αγοράς. Επίσης ένα είδος παράπλευρης νομιμοποίησής τους μέσω της εμπλο-

κής σ’ αυτές, σε επενδυτικό και οργανωτικό επίπεδο, καθόλα αξιοπρεπών 

επιχειρηματιών. Φοβούμαι ότι εδώ έχουμε μια τέτοια περίπτωση». Ο υπα-

στυνόμος δίπλα του κινήθηκε ανήσυχα. 

Η κυρία είπε θλιμμένα και επίσημα: «Σε συνεργασία με τις αστυνομίες 

πολλών ενδιαφερομένων χωρών καθώς και με μη κυβερνητικές οργανώσεις, 

έχουμε σχηματίσει ένα δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών. Η εντύπωση που 

έχω αποκομίσει από την πολύχρονη επαφή μου με αυτά τα ζητήματα, δυ-

στυχώς δικαιώνει την άποψή σας. Έχετε εντέλει βρει κάποια στοιχεία;» 

«Εργαζόμαστε εντατικά προς αυτή την κατεύθυνση», πρόλαβε ο υπαστυ-

νόμος. 

«Και έχουμε κάνει σημαντικές προόδους», προσέθεσε ο Λεωνίδας, ανε-

λέητος με τον αστυνομικό. «Η βεβαίως απαραίτητη, μα κι ενίοτε ηγετική 

συμμετοχή της επιστήμης, κυρίως της ιατρικής, στις οργανώσεις που σχετί-

ζονται με την παράνομη εμπορία οργάνων, καθιστά περισσότερο επίπονη την 

προσπάθεια πληροφόρησης γύρω από τις δραστηριότητές τους». 

Ο υπαστυνόμος κοίταξε το ρολόι του. «Μου φαίνεται ότι έχουμε ήδη 

καταχραστεί του χρόνου της κυρίας τάδε». 

«Όμως», έκανε η κυρία ζωντανεύοντας ξάφνου κι αγνοώντας τον αστυ-

νομικό, «νόμιζα ότι πρόκειται για μια κοινή υπόθεση κυκλώματος παιδερα-

στίας». 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ: Θύμωνα πολύ που όλοι κουκούλωναν αυτά τα τρομερά εγ-

κλήματα κάτω από το ιστορικό και επικοινωνιακό βάρος της λέξης παι-

δεραστία. Εξίσωναν τον διεστραμμένο που απολάνησε ένα ανήλικο κορί-

τσι με τα τρομακτικά μαζικά εγκλήματα που με άνεση περιέγραφαν στα 

συνέδριά τους και που καλύπτονταν από κυβερνήσεις και αστυνομίες. 
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«Πρόκειται για διεθνές κύκλωμα που ασχολείται με απαγωγές παιδιών 

κι εφήβων· με κατασκευή και εμπόριο εφήβων-πορνών· με κατασκευή και 

εμπόριο εφήβων-σκλάβων· αλλά κυρίως, πρόκειται για φόνους εφήβων σε 

μεγάλο αριθμό για εμπόριο των οργάνων τους. Γι’ αυτό ήρθα σε σας. Μη-

πως ξέρετε κάτι». Είπε κάπως ψυχρά ο Λεωνίδας. 

«Ω! Λυπάμαι!» Έχοντας αγγλοσαξονική παιδεία, η κυρία εξέφερε αυτό 

τον άσχετο στα συμφραζόμενα αγγλισμό. «Έχουμε πληροφορίες ότι επιχει-

ρήθηκε άλλοτε η διοργάνωση μιας παρόμοιας εγκληματικής οργάνωσης. 

Στη Θεσσαλονίκη. Μεταφέρθηκε τελικά στα Σκόπια. Νομίζουμε ότι δεν είναι 

εύκολο να εδραιωθούν τέτοια πράγματα στην μικρή μας Ελλάδα. Εδώ όλοι 

ξέρουν όλους και κουτσομπολεύουν τα πάντα. Υποθέτω ότι ο υπαστυνόμος 

θα γνωρίζει περισσότερα». 

«Έχουμε κάνει σημαντικές προόδους προς κάθε κατεύθυνση», είπε με 

επισημότητα κι απελπισία ο υπαστυνόμος. 

«Υπάρχει μια τέτοια οργάνωση, βρίσκεται στην Αθήνα και είναι διεθνούς 

εμβέλειας», ανακοίνωσε ο Λεωνίδας. 

Η κυρία έδειξε μεγάλη έκπληξη που για πρώτη φορά διατάραξε το μα-

κιγιάζ της. Στράφηκε σοβαρά προς τον υπαστυνόμο.«Είχαμε συμφωνήσει 

ότι θα σας παρείχαμε κάθε πληροφορία που θα έφτανε σε μας, κι εσείς θα 

μας ενημερώνατε για κάθε ζήτημα που θα διευκόλυνε τη δουλειά μας», του 

είπε με ευγενική ψυχρότητα. 

«Συγγνώμη. Το συγκεκριμένο ζήτημα δεν είναι ακόμα ανακοινώσιμο», δή-

λωσε με αξιοπρέπεια ο αστυνομικός και σηκώθηκε. «Έχω ένα ραντεβού», 

προσέθεσε τελεσίδικα. 

Ο Λεωνίδας έτριξε μυστικά τα δόντια του. Είχε έρθει δίχως στρατηγική, 

διότι δεν ήξερε τι μπορούσε να περιμένει από τη Δέσποινα. Αυτοσχεδίαζε 

απεγνωσμένα. Καθώς αντάλλασσαν χαιρετισμούς και διαβεβαιώσεις άλλη-

λοβοήθειας με άκρως ευγενικό, σχεδόν συλλυπητήριο ύφος, η κυρία του είπε: 

«Εφόσον η αστυνομία αποδεικνύεται τόσο μυστικοπαθής, εμείς οι συνει-

δητοποιημένοι πολίτες πρέπει να συνεργαζόμαστε στενότερα. Γι’ αυτό, σας 

παρακαλώ, ενημερώστε με για οτιδήποτε μάθετε σχετικά με το θέμα». 

«Αλλά γιατί δεν ρωτάτε τον σύζυγό σας;» είπε αυθόρμητα ο Λεωνίδας. 

Νόμισε πως ο υπαστυνόμος θα έβγαζε το πιστόλι του, θα τον σκότωνε επι-

τόπου και θα αυτοκτονούσε. Η κυρία εξέφρασε τον αιφνιδιασμό της με ένα 

ελάχιστο άνοιγμα των ματιών, που φώτισε προς στιγμήν το κατά τα άλλα 

πάντα συγκρατημένο, ωραίο πρόσωπό της με μια λάμψη σχεδόν ευαισθη-

σίας. Ο Λεωνίδας, προς αποφυγήν αδόκητων εξελίξεων, προσέθεσε γοργά 

με κομψή φιλοφροσύνη: «Σ’ αυτόν οφείλω ένα μεγάλο μέρος από τις σχε-

τικές πληροφορίες μου. Με βοήθησε πολύ». 

«Ο αγαπητός μου σύζυγος καταβάλλει γενναιότατες χορηγίες στην οργά-

νωσή μας, όμως οι δουλειές του δεν του επιτρέπουν να ασχοληθεί έστω και 
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ελάχιστα με τις δραστηριότητές μας», είπε σκεφτικά η κυρία. «Μου κάνει 

εντύπωση, πάντως, ότι δεν μου μίλησε ποτέ γι’ αυτά που λέτε». 

«Μα δεν είχε συγκεκριμένα στοιχεία», διαμαρτυρήθηκε ο Λεωνίδας με 

θέρμη, λες και δικαιολογούσε έναν παλιό του φίλο. «Μου δήλωσε ότι θα 

προσπαθούσε να μάθει περισσότερα και θα με ενημέρωνε. Στην κλινική, ό-

μως, μου είπαν τώρα ότι έφυγε για το εξωτερικό και ότι θα μείνει εκεί για 

πολύ. Γι’ αυτό θέλησα κυρίως να σας συναντήσω. Στο πλαίσιο της έρευνάς 

μου, θα κάνω μια σειρά ταξίδια στο εξωτερικό. Ίσως ξέρετε πού βρίσκεται 

τώρα». 

«Εσείς, γνωρίζατε για τις πληροφορίες του συζύγου μου;» ρώτησε αρκετά 

παγερά η κυρία τον υπαστυνόμο, πού είπε με ύφος τυραννούμενου αγίου: 

«Ερευνούμε εντατικά προς πάσα κατεύθυνση και κάθε πληροφορία εξε-

τάζεται εξονυχιστικά». 

Η κυρία τον κοίταξε μάλλον εκνευρισμένη και στράφηκε στον Λεωνίδα: 

«Δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κύριο Β. μέσω της κλινικής;» 

«Δυστυχώς όχι. Μου είπαν ότι θα του μεταβιβάσουν την επιθυμία μου να 

τον δω. Αλλά μέχρι τώρα δεν έγινε τίποτα. Και το ζήτημα επείγει». 

Φαινόταν λιγάκι αποσυντονισμένη. Αναστέναξε. «Ίσως δεν γνωρίζετε ότι ο 

γάμος μου με τον κύριο Β. είναι εδώ και πολλά χρόνια μόνον τυπικός. 

Διατηρείται στα χαρτιά χάριν των γιων μας. Δεν τον βλέπω παρά σπάνια. 

Ξέρω ότι βρίσκεται τώρα στο Βερολίνο, όπου έχει ένα σπίτι. Δεν μου είπε 

ποτέ τη διεύθυνση, ούτε ποτέ ενδιαφέρθηκα να τη μάθω. Δεν μπορώ να σας 

δώσω το τηλέφωνό του, μου το απαγορεύει. Θα σας δώσω το e-mail του. 

Παρακαλώ να με ενημερώσετε για τις εξελίξεις». Έγραψε κάτι σε ένα επι-

σκεπτήριο και του το έδωσε. Σκέφτηκε λίγο. 

»Εγώ γνωρίζω μόνο κάτι που τώρα σκέφτομαι πως ίσως συνδέεται με 

την εγκληματική οργάνωση την οποία αναφέρατε — αλλά θα σας έχει ενη-

μερώσει ο κύριος υπαστυνόμος περί αυτού. Σχεδιάζεται η κατασκευή Φάρμας 

Ανταλλακτικών κάπου στην Ελλάδα». 

Αυτό ήταν το τελειωτικό χτύπημα για τον αστυνομικό. «Αδύνατον!» του 

ξέφυγε. 

Η κυρία τον κοίταξε με μια υπόνοια κομψής χαιρεκακίας. «Μη μου πείτε 

ότι δεν το έχετε πληροφορηθεί, αγαπητέ μου υπαστυνόμε, στο πλαίσιο των 

εντατικών ερευνών σας προς κάθε κατεύθυνση! Μας ενημέρωσαν από την 

Ευρώπη. Ο κ. αστυνόμος γνωρίζω ότι το ξέρει. Οι υπηρεσίες ασφαλείας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κινητοποιηθεί, μα ισχυρίζονται ότι δεν ξέρουν 

πού θα οργανωθεί η φάρμα, από ποιους και πότε». 

Δεν πρόλαβαν να μπουν στο αμάξι του υπαστυνόμου, κι εκείνος φώναξε 

οργισμένος: «Με εξαπάτησες! Είπες πως δεν θα ανέφερες το όνομα του κα-

θηγητή». 

«Υποσχέθηκα πως δεν θα ανέφερα τίποτε για τις παράνομες δουλειές του. 

Κι έμαθα αυτό που σίγουρα ξέρετε εσύ κι ο αστυνόμος και μου το κρύβατε. 

Ότι ο καθηγητής έχει τον Γιώργο στο Βερολίνο». 
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«Και λοιπόν; Το Βερολίνο έχει πληθυσμό κάμποσα εκατομμύρια. Καλά 

κάναμε και δεν στο λέγαμε. Αποδείχτηκε πόσο αφερέγγυος είσαι». 

«Θα τον βρω. Και θα κάνω αυτό που δεν θέλετε να κάνετε εσείς: θα τον 

ελευθερώσω. Και τον Άκη». 

«Είσαι άσχετος. Γαμώ το! μου φορτώσανε έναν φλώρο, που κάνει τον ντε-

τέκτιβ! Βλάκα, η Δέσποινα θα τηλεφωνήσει τώρα στον άνδρα της για να τον 

ρωτήσει σχετικά με τις μπούρδες σου. Όσο τον ανησυχείς, τόσο θα φυλάγε-

ται. Και τόσο περισσότερο θα κινδυνεύουν τα παιδιά». 

«Μέσα σε δυο λεπτά με έχεις πει απατεώνα, αφερέγγυο, άσχετο, φλώρο, 

βλάκα και μπουρδολόγο. Δεν με πειράζει. Μ’ αρέσει να μου λένε βρομόλο-

γα οι ωραίοι μάγκες». Ο Λεωνίδας έβρισκε ελκυστικό τον υπαστυνόμο και 

τον πείραζε κάπου-κάπου, κυρίως από τότε που κατάλαβε ότι ο συντηρητι-

κός και ντροπαλός άνδρας συγχιζόταν με κάθε φανερή αναφορά στην ομοφυ-

λοφιλία του σχεδόν συνομηλίκου του. Μα τώρα ο αστυνομικός μούγκρισε: 

«Ναι, ναι! Θύμησέ μου ότι ταλαιπωρούμαι μόνο και μόνο για να πάρεις 

το τεκνό σου από τον καθηγητή! Καλά λένε πως δεν πρέπει να εμπιστεύε-

σαι ποτέ τους ομοφυλόφιλους. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι». 

Στο σημείο αυτό ο Λεωνίδας εκνευρίστηκε. 

«Δεν πρόκειται για το τεκνό μου, υπαστυνόμε, αλλά για δύο παιδιά που 

μπορεί να τα έχουν ήδη σκοτώσει. Και η δουλειά σου δεν κινδυνεύει από 

κανέναν — εδώ και τόσα χρόνια “ερευνάτε εξονυχιστικά” δίχως να κάνετε 

έστω και μια σύλληψη. Το μόνο που κάνετε είναι να συλλαμβάνετε κάπου-

κάπου κανέναν που πλήρωσε κάποιον δεκαεξάχρονο για δέκα λεπτά σεξ· 

και να οι τυμπανοκρουσίες σας στα ΜΜΕ περί εξάρθρωσης κυκλώματος παι-

δεραστών! Την ίδια στιγμή τα κυκλώματα που διακινούν χιλιάδες ανήλικα 

κορίτσια δεν τα αγγίζετε, γιατί εκεί έχει πολύ χρήμα. Και την ίδια επίσης 

στιγμή σφάζονται για όργανα και πουλιούνται έφηβοι κατά δεκάδες, από 

“επιχειρήσεις” που τις ξέρετε καλά. 

»Όσο για την εμπιστοσύνη και την ντροπή, είσαι ο πιο κατάλληλος να 

μιλήσει για τέτοια, που σ’ έριξε από κοντά μου ο αστυνόμος για να με εμπο-

δίσεις να μάθω την αλήθεια. Ο αστυνόμος, που μου είπε καθαρά πως χέ-

στηκε αν θα ζήσουν ή θα ψοφήσουν τα παιδιά, αρκεί να μη θιχτεί το συμ-

φέρον της Υπηρεσίας. Και που μισεί όπως κι εσύ τις αδερφές, ενώ ο ίδιος 

πηδάει εδώ και χρόνια τον φίλο σου τον Αντρέα… έι!» 

Στις τελευταίες λέξεις ο υπαστυνόμος, κάνοντας μια ξαφνική στροφή προς 

την άκρη του δρόμου, είχε πατήσει απότομα το φρένο μες στα σπιναρί-

σματα, τις φωνές και τις μούτζες των άλλων οδηγών. Άρπαξε τον Λεωνίδα 

από τον γιακά. 

«Μην ξανατολμήσεις να μου μιλήσεις έτσι», σφύριξε. 

Τον άφησε αμέσως και ξαναξεκίνησε. 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ: Σκέφτηκα σοβαρά: “Πάλι καλά. Αν μου έλεγε να μην ξαναμιλή-

σω έτσι για τον αστυνόμο, θα τον χαστούκιζα. Και τότε θα αρπαζόμασταν”. 
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Μείναν σιωπηλοί. Στην Κηφισιά, ο υπαστυνόμος σταμάτησε μπρος σε ένα 

καφέ. «Ας πιούμε κάτι», μουρμούρισε. Ο Λεωνίδας παρήγγειλε έναν χυμό, 

μα ο αστυνομικός πήρε κονιάκ. «Διπλό», διέταξε τη σερβιτόρα. Το ήπιε με 

δυο γουλιές. «Σε άσχετη στιγμή, μου είπες ότι έχεις ανάγκη από το αλκοόλ. 

Εγώ κοντεύω να γίνω αλκοολικός». Φαινόταν έτοιμος να κλάψει. «Όταν ή-

μουν μικρός διάβαζα πολλά αστυνομικά και κόμικς, έβλεπα σινεμά. Ήθελα 

να γίνω σαν αυτούς τους αστυνομικούς στις ταινίες, που κοντράρονται με 

τους κακούς όχι με τα πιστόλια μα με το μυαλό τους. Η οικογένειά μου είναι 

εύπορη. Σπούδασα πρώτα πληροφορική στην Αμερική μέχρι να το αποφα-

σίσω, και μετά πήγα στη Σχολή της Αστυνομίας ενήλικος και σπουδαγμέ-

νος, ώστε να κάνω τη δουλειά που ήθελα. Με εκτίμησαν, με στείλαν ξανά στην 

Αμερική για μετεκπαίδευση στις μεγαλύτερες εκεί Αστυνομικές Ακαδημίες, 

στα τμήματα για αξιωματικούς, παράλληλα όμως εργάστηκα σκληρά εδώ στην 

Ελλάδα και πήρα δεύτερο πτυχίο, Κοινωνικών Επιστημών. Κατόπιν, με πα-

ρέδωσαν στον αστυνόμο. Μου στάθηκε σαν πατέρας, με έμαθε πάρα πολλά, 

που δεν τα είχα διδαχτεί στις αστυνομικές ακαδημίες των Η.Π.Α. Τι άλλο να 

ονειρευόμουν; Όπως κάνουν οι επιθεωρητές στα κόμικς, πολεμούσα τους 

κακούς που κακοποιούν παιδάκια. 

»Μετά ο αστυνόμος μου εξήγησε με κάθε λεπτομέρεια τη δουλειά μας. 

Όλα ήταν απολύτως λογικά, απολύτως εντός των πλαισίων του νόμου και 

του συμφέροντος της πολιτείας. Από τότε πίνω. Κουβαλώ τον αστυνόμο 

μέρα και νύχτα στην πλάτη μου, όπως ο Οβελίξ τα μενίρ του. Συγγνώμη για 

πριν — δεν γουστάρω να μάθω τι συνδέει τον Χρήστο με τον Αντρέα. Τον 

Αντρέα τον σέβομαι πολύ, είναι ο μόνος από τον χώρο της αστυνομίας που 

θα ήθελα να είχα κολλητό. 

»Ξέρω τη διεύθυνση του καθηγητή κι άλλα πολλά, μόνο αυτό με τη Φάρμα 

Ανταλλακτικών δεν ήξερα. Οι Γερμανοί συνάδελφοι καταγράφουν τις κινή-

σεις του, μα τις πληροφορίες αυτές τις γνωρίζει μόνο ο αστυνόμος. Κι άκου: σε 

συμπάθησα, πολλά βράδια λαχταράω να βγαίναμε οι δυο μας για ένα ποτη-

ράκι σαν φίλοι, ξεχνώντας εγώ την Υπηρεσία κι εσύ την πίκρα σου για τα 

παιδιά. Αλλά, και για σένα και για τον Αντρέα, δεν είναι εύκολο να κόψω 

ένα κομμάτι από το μυαλό μου και να το πετάξω. Μεγαλώνοντας, όλοι εμείς 

διδασκόμαστε τι σημαίνει πούστης, ενώ τ’ άλλα, γκέι, διαφορετικότητα κ.λπ., 

είναι για μας ευφημισμοί μιας πολύ άσχημης βρισιάς». 

Ο Λεωνίδας θεώρησε ότι θα ήταν μάταιο να απαντήσει, ψιλοσιχάθηκε 

τον συνομιλητή του περισσότερο παρά τον λυπήθηκε. Έμεινε αμίλητος, κι 

αυτό φάνηκε να πικραίνει πολύ τον υπαστυνόμο, ο οποίος λαχταρούσε εκεί-νο 

που προσφέρει πάντα ένας βαθύς προσωπικός διάλογος: ψυχοθεραπεία. Φτά-

σαν στο κέντρο κι εκεί χώρισαν. 
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51. Μπάτσος 
 
Ήταν δύσκολο να ξεφορτωθούν τον αστυνόμο. 

Ο Λεωνίδας έθεσε το ζήτημα με απλότητα: «Δεν τον θέλω αυτό τον άνθρω-

πο στο σπίτι». Ο Αντρέας συμφωνούσε, μα η Ελένη είχε διαφορετική γνώμη: 

«Τον χρειαζόμαστε. Όλο και κάτι μαθαίνουμε, όλο και τον προδιαθέτου-

με θετικά απέναντι στα παιδιά». 

 

ΕΛΕΝΗ: Συντηρημένη από μικρή σε μια κονσέρβα άπορης αγάπης και πε-

ριστασιακών σεξουαλικών συνευρέσεων, με τους άνδρες να πρέπει να 

μετουσιώνονται σε δισδιάστατες φωτογραφίες για να αποκτήσει τρισδιά-

στατο νόημα όχι μονάχα το φύλο μα ως κι η ανθρώπινη φύση τους, γη-

τευόμουν μυστικά από τη συμπαγή βαρβατοσύνη του μπάτσου, δηλαδή από 

τον αγριογουρουνίσιον και πρεσβυτικόν ανδρισμό του, τον πρυτανεύοντα 

μες στην εθιμική οπισθοδρομικότητα λόγου, χειρονομικής και επισημασιο-

λογήσεων. Επίσης από την προσήλωσή του προς τον Αντρέα, που δεν την 

ονόμαζε ούτε έρωτα ούτε αγάπη, κι έκρινα ότι από την άποψη της ψυ-

χολογίας έχει δίκιο. 

 

Κι ο μπάτσος έδειχνε μεγάλη κλίση σ’ αυτή. Της έφερνε αντικείμενα “χρή-

σιμα”, σαν καλή γριά θεία: «Λεμόνια από τη Μάνη. Από το περιβόλι του 

πύργου μου». Ή: «Αυτό το πετσετάκι. Στο στέρνει η αδελφή μου. Το κέντη-

σε για σένα». 

Ποτέ δεν της έφερνε λουλούδια. 

Απευθυνόταν πάντοτε σ’ αυτήν, λες κι ο Λεωνίδας δεν υπήρχε. Ο Αντρέας 

έφευγε, όταν ο αστυνόμος ήταν να έρθει στο σπίτι. Την πρώτη φορά που 

ιδώθηκαν, μια μέρα μετά την επιστροφή των δύο από την Αλβανία, ο Α-

ντρέας είχε πει: 

«Ξεκαθάρισμα μεταξύ μας. Ποιος σκότωσε τη μητέρα του Άκη;» 

«Εσύ. Επειδή πήγες να της μιλήσεις. Γι’ αυτό την σκότωσαν. Σου είπα: 

μην πας στην Αλβανία». 

«Χρήστο, σε άφησα να με ξεγελάσεις μια, δυο, δέκα φορές». Μιλούσε 

δίχως ένταση, με κείνη την μπάσα φωνή που κατευφήμιζε το ύψος και το 

βάρος του κορμιού του σε μια κυβερνητική πειθαρχίας, εμπιστοσύνης, πά-

θους και στρατού. «Ό,τι έγινε, έγινε. Το τι ένιωθα, νιώθω και θα νιώθω για 

σένα, δεν θα στο πω ποτέ. Θα είμαι απέναντί σου πάντοτε αυτός που πρέ-

πει, μόνο πες μου τι συμβαίνει. Τώρα». 

Ο αστυνόμος καθόταν στη συνηθισμένη του θέση και με τη συνηθισμένη 

του στάση: στη μέση του καναπέ, στητό το κορμί χοντρού γερο-κάπρου, τα 

πόδια ανοιχτά και οι παλάμες ακουμπισμένες ψηλά στα μπούτια — τα τριχωτά 

δάχτυλα να καμπυλώνονται συγκλίνοντας με σοβαρότητα στο μέσα μέρος των μηρών, κοντά 

στον καβάλο. Είπε: «Θέλω και κάνω πάντα για σένα το καλύτερο». Σιώπησε. 
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Ο Αντρέας περίμενε λίγο, κοιτώντας τον λες κι εκείνος συνέχιζε να μι-

λάει. Μετά σηκώθηκε. «Τότε δεν θέλω να σε δω άλλο μπροστά μου». Και 

βγήκε από το δωμάτιο κι από το σπίτι. Ο αστυνομικός στράφηκε ολόκορμος 

προς την Ελένη. 

«Είναι ο καλύτερος. Μπορεί κανείς να στηριχτεί σε ένα τέτοιον άντρα», 

είπε κοιτάζοντας ένα απροσδιόριστο σημείο πολύ πάνω από το κεφάλι της 

κοπέλλας και γενικά πολύ πάνω από τα πράγματα. 

Ο αστυνόμος είχε στοιχειώσει το σπίτι της οδού Ευελπίδων. Ερχόταν 

σχεδόν κάθε δεύτερο βράδυ δίχως κανέναν λόγο, πολλές φορές δίχως και 

να τηλεφωνήσει. Εγκαθίστατο στή μέση του καναπέ οριστικός μες στον αέρα 

από γυμνούς πύργους της Μάνης που κουβαλούσε πάντα μαζί του, γυμνούς 

τόπους, γυμνές εποχές, και συνομιλούσε με την Ελένη. 

 

ΕΛΕΝΗ: Προσπαθούσα να μαντέψω το μυστικό αυτού του ανθρώπου, τι 

ήταν, πώς μηχανεύονταν οι προσδιορισμοί του γένους του και της Ιστο-

ρίας τα εύλογά του κρόταλα λέξεων και μιας απόκρυφης ανάγκης, θρεμ-

μένος καθώς ήταν αυτός πασιφανώς από τα γυμνά οστά της ουσίας των 

πραγμάτων κι από γυναίκες που, όπως μου είχε πει, πήγαιναν ακόμη 

μέχρι το 1947 στους αρχέγονους πολέμους της Μάνης μπροστά από τους 

άνδρες και τους γιους τους για να σκοτώσουν και να σκοτωθούν. Τέτοιες 

λοιπόν γυναίκες, πύργος πριν τα πυροβόλα, όπου κλείνεσαι απαραβία-

στος και κοιτάς πάνω τα αιώνια άστρα και κάτω τους εχθρούς σου κι όλα 

τα άλλα εφήμερα. Περιέργως, καταλάβαινα τον αστυνόμο μέσω των γυ-

ναικών της ράτσας του. Αυτό, για την Ελένη, καθιστούσε τον μπάτσο ενεστώτα μες 

σε έναν χρόνο αποκομμένον από κάθε παρόν. 
 

Τις λέξεις τις μιλούσε· έτσι έβλεπε η Ελένη τα μύχια χρώματα της τόσης του 

νέκρας. «Να κάνεις κότσο τα μαλλιά σου», της έλεγε. «Τύλιξέ τα πλεξίδα 

στην κορυφή του κεφαλιού. Όπως κάναν παλιά. Είσαι αρχοντική. Θα σου 

πηγαίνει». 

Η Ελένη έκανε πλεξίδα και κότσο τα μαλλιά της στην κορυφή του κε-

φαλιού. Του έλεγε: «Ο Γιώργος θα σωθεί. Θα δώσεις ό,τι έχεις γι’ αυτό. 

Δεν θέλω να μου πεις ναι και δεν θέλω να μου πεις όχι». 

Της απαντούσε: «Να κάνεις πολλά παιδιά. Τρία παιδιά κι ένα κορίτσι εί-

ναι το σωστό. Σε πέντε χρόνια να έχεις τέσσερα παιδιά. Τώρα δεν χαλάνε 

οι γυναίκες με τη γέννα. Σε έξι χρόνια θα είσαι πάλι όμορφη. Και στα πενή-

ντα πέντε σου μπορείς να έχεις εγγόνια, αν θέλει ο Θεός». 

Η Ελένη σκεφτόταν τον εαυτό της μητριάρχισσα στα πενήντα πέντε της, 

με ακόμα ολοζώντανο κορμί και εύδιους λογισμούς. Έλεγε: «Ο Αντρέας σε 

χρειάζεται. Μην τον παγώνεις». 

«Ο Αντρέας χρειάζεται εσένα. Κι εσύ αυτόν». 

«Θέλει τον Άκη. Είναι σαν γιος του». 

«Θα κάνει δικούς του γιους». 
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«Μη μου λες εμένα τέτοια ψέματα. Έμαθα από σένα κάτι. Να μιλάω στα 

ίσια και λακωνικά. Ο Αντρέας γουστάρει μόνο πέη. Τελεία και παύλα». 

«Ο Αντρέας είναι αυτό που λέει τ’ όνομά του: άντρας. Οι γυναίκες δεν 

έχουν καμιά δουλειά με τα υπόλοιπα. Θα αγαπάει τη γυναίκα του σαν Α-

ντρέας. Θα της κάνει έρωτα κάθε μέρα· έτσι είναι αυτός. Και θα της κάνει 

τρία παιδιά και μια κόρη. Γι’ αυτό τον έφτιαξα». 

Η Ελένη, μισόκαλλη δοκτόρισσα και απόκρυφη φωτογράφος ανδρών, α-

νακάλυψε με ενόχληση ότι πίστευε τον μπάτσο. 

 

ΕΛΕΝΗ: Δεν τον εμπιστευόμουν, ούτε θεωρούσα ότι λέει αλήθεια, όμως 

πίστευα τον λόγο του αναδιαρθρωμένον μέσα μου με την αφαιρετική σκο-

λιότητα της υποδεικτικότητας, της υπαινικτικης απόκρυψης και, μπορεί 

να πει κανείς, της δραματικότητας του ήδη προδιαγεγραμμένου γεγονότος. 

 

Μέσα από τα λόγια του αστυνόμου, ο Αντρέας αποκαλυπτόταν μπρος της όλο 

στερεότερα. Έτσι όμως, άρχισε σιγά-σιγά να βλέπει και τον Λεωνίδα περί-

που όπως τον έβλεπε ο μπάτσος. 

Ήταν βέβαια μια ύβρις, εισβολή μιας αποκρουστικής μουτσούνας μέσα 

στην τρυφερή καρδιά της αγάπης, όμως ποιος θα μπορούσε να δει αλλιώς 

παρά αρπακτικό και πετούμενο τον Θεό Έρωτα; Όχι πως τον αγαπούσε λι-

γότερο. Όπως ο Αντρέας, ο οποίος τον λάτρευε όλο πιο πολύ όσο έβλεπε 

πιο ερειπωμένο πάνω και μέσα του ό,τι εξαρχής είχε ερωτευτεί, έτσι κι η 

Ελένη τού αφιερωνόταν περισσότερο όσο ένιωθε πως μακραίνει απ’ αυτόν 

με ταχύτητα άστρου. Και τον ήθελε όλο περισσότερο δικό της εραστή κι 

άνδρα της, πατέρα των τριών γιων και της μιας της κόρης, όσο τον έβλεπε 

με τα μάτια του μπάτσου αηδιαστικότερο. 

 

 

52. Κάτι λιγότερο για την αγάπη 
 
Ενώ ο καθηγητής έκανε τον γύρο του στην Εγγύς και τη Μέση Ανατολή, ο 

Αντρέας πήγε στους Αλβανούς μαφιόζους. Ήταν ειδοποιημένοι από τους 

συμπατριώτες τους στην Αλβανία. Οι μπόσηδες: μικρές ηλικίες, τριάντα, είκοσι οχτώ 

και κάτω. Τον μετρούσαν. 

«Δείξε μας τι έχεις και θα σου δώσουμε κάτι με το ίδιο βάρος», του είπε 

ξεκάθαρα ένας σπαθάτος σγουρομάλλης. «Μπέσα ξήγηση». 

Ο Αντρέας συνειδητοποίησε ότι δεν είχε τίποτα ανταλλάξιμο. 

«Ξαναέλα όταν θα έχεις», του είπε ο σγουρομάλλης. Αδιέξοδο. Ο Λεωνί-

δας του προσέφερε τη βοήθειά του, μα ο Αντρέας αστειευόταν με τις ντετε-

κτιβικές επιδόσεις του φίλου του. «Εσύ είσαι καλός σε άλλα, σε πολύ απο-

πάνω πράματα, ετούτα τα χαμηλά άσ’ τα σε μας τους πολύ αποκάτω», του 

έλεγε πονηρά. Στην πραγματικότητα όμως ήταν περισσότερο πείσμα, χαρά που ο Λεωνίδας τον 

παρακαλούσε γονατιστός κι αυτός κοίταε αλλού. «Να πα’ να φέρω τα ρούχα σου, ρε 
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Αντρίκο; Όχι για τίποτε, μόνο για να κοιμόμαστε αγκαλιά. Δεν μπορώ 

μόνος μου τις νύχτες ρε Αντρίκο». Κι ο πόνος καθρεφτιζόταν στό περήφανο 

πρόσωπο και στην κίνηση των χεριών του. Κι ο τέως μπάτσος, λαχταρί-

ζοντας όλος μες στο πικρότατο ζαχαροκάντιο της απάρνησης, επαναλάμ-

βανε κάθε φορά με αυστηρότητα και συμπόνια: 

«Όχι. Θα σου φέρω τον Γιώργο απείραχτο, και θα σου τον εγκαταστήσω 

στο σπίτι σαν πρόγραμμα στον κομπιούτερ σου, και μετά…» Τι “και μετά”; 

Ήθελε στ’ αλήθεια να πει “και μετά θα διαλέξεις έναν από τους δυο μας;” 

Αυτός, που ανέκαθεν άρπαζε στον αέρα τρισευχαριστημένος ό,τι του πετούσαν 

οι αρσενικοί σαν σε σκύλο, πάντα ένα κομματάκι κρέας λίγων εκατοστών 

πάχους κι άλλων τόσων μήκους, ποτέ καρδιά ή σπλάχνα, τώρα στ’ αλήθεια 

τα ήθελε όλα ή τίποτε; Είναι δυνατόν να έλπιζε ότι ο Λεωνίδας θα τον προ-

τιμούσε στον τερματισμό από τον Γιώργο; Μπορεί να πει κανείς μονάχα πως αν και 

ήτανε πάντα πολύ πειθαρχημένος, άφηνε για την ώρα την καρδιά του και τα σπλάχνα του να 

πορευτούν απειθάρχητα, να αποφασίσουν και να μιλήσουν. 
Ο Λεωνίδας είχε γίνει ασεξουαλικός. Ήταν κάτι καινούργιο, καθώς από 

τα δεκάξι του δεν είχε σταματήσει να κάνει σεξ, κάθε μέρα σχεδόν, κάποτε 

και πολλές φορές τη μέρα με διαφορετικούς συντρόφους. 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ: Ο χρόνος ήταν για μένα μια ακολουθία σεξουαλικών πράξεων, 

και η ζητεία της γνώσης μια αλήτικης ποιότητας συνοδός ελεγεία κι ωχρό-

τατη παράλληλος του σεξ. 

 

Η γοργή ματιά του συλλάμβανε τα πάντα στον κόσμο γύρω του με υψηλή 

ανάλυση και High-Tech καιριότητα, μα μετουσιωνόταν σε ανθρώπινο βλέμ-

μα μονάχα όταν έπεφτε πάνω σε νεαρούς αρσενικούς κατάλληλους για σεξ. 

Τα ατέλειωτα διαβάσματά του, η διαρκώς αρβυλοφόρα, κάθιδρη καλλουργία 

της μνημοσύνης και του πνευματικού αμπελώνα του είχαν μια μόνη χρήση, 

αρετή και διέξοδο: το που απόψε, αύριο ή μεθαύριο οι αισθήσεις κι ο νους 

του θα συμποσίαζαν πάνω σε έναν επιθυμητό νεαρό άνδρα. 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ: Αλλά τι; Σεξ κι όχι έρωτας. Συλλογέας έμψυχων κι όχι εύψυχων 

κρεάτων, σοφολογιότατος της μορφής και των μυριάδων διακυβευμάτων 

της, θεωρούσα λέξεις, τρόπους, στοχασμούς των συλλεγομένων ως απλούς 

φωτισμούς φωτογράφου και καρυκεύματα απατεώνος μαγείρου: ευκαι-

ρία για δική μου άσκηση επί ζώντος χάρτου και για απόλαυση, όχι για πλου-

τισμό μου μέσω του εταίρου και για ισόνομη προσφορά κι ανταπόδοση. 

 

Η ανθρωπότητά του ήταν οι φωτογραφίες του και αυτές της Ελένης — μια 

επιστήμη απανθρωπιάς της κτήσης και σοφίας διερμηνεύσεων, όπου τα χέ-

ρια, τα πόδια και τα μάτια των θυμάτων αποθηκεύονταν κατ’ είδος, χρώμα, 

ύφος και μέλλοντα θάνατο. Τώρα, με την καινούργια του γνώση, δεν μπο-

ρούσε να συλλάβει το πώς και το γιατί είχε περιφρονήσει τόσο την ντο-
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μπροσύνη του Αντρέα, μα και το πελώριο πεντανόστιμο κορμί του. Γιατί τον 

είχε φτύσει τόσες φορές, τότε που ο δύστυχος πρώην μπάτσος τον έπαιρνε 

ικετευτικά τηλέφωνο ή τον αναζητούσε στα μπαρ, που τον κοίταζε στα 

μάτια όλο πίστη, και του ζητούσε — τι του ζητούσε; 

 

ΑΝΤΡΕΑΣ: «Ξέρω τη θέση μου», του είχα πει κάποτε, «δεν μπορώ να στα-

θώ δίπλα σου. Αλλά ρε φίλε, να, την παρέα σου ζητάω, να σ’ ακούω κι 

ας μη σε καταλαβαίνω πάντα, να πίνουμε κάνα ποτό και, άμα έχεις κά-

ψες… Έτσι κι αλλιώς πηδάς όποιον σου πέσει στην πλώρη». 

 

Δεν μπορούσε ίσως να τον ερωτευτεί, ούτε καν τώρα που τον είχε τόση 

ανάγκη, όμως γιατί τον έφτυνε έτσι, αυτός που καθόταν μισομεθυσμένος 

στα μπαρ και ρητόρευε ώρες για τον Χέλντερλιν και τον Καραϊσκάκη σε 

αποβλακωμένους γκέι με άχρηστα μάστερ στις τσέπες, κουφά αφτιά και 

μάτια μόνο για τον καβάλο του; 

 

ΑΝΤΡΕΑΣ: Εγώ ο καημένος τον κοίταζα από μακριά στο στόμα μην τολμώ-

ντας να πλησιάσω το τραπέζι του παραπάνω από τέσσερα μέτρα κι όλο 

τέντωνα τ’ αφτιά μου μπας και αρπάξω καμιά λεξούλα. 

 

Ο Λεωνίδας θυμόταν με ντροπή αυτές τις σκηνές. 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ: — Που γύρναγα ενοχλημένος από την άλλη μεριά για να μη 

βλέπω τον ερωτευμένο πρώην μπάτσο και για να μην κρυφακούει εκεί-

νος τις πικρές, μάταιες ψευτοδιαλέξεις μου. Πόσο ντρεπόμουν τώρα! ά-

δειαζαν τα μούτρα μου από το αίμα. Αλλά η μετάνοια, το μακρύ ταξίδι μες στην 

απόγνωση προς την καθαρότητα, δεν έχει νόημα δίχως το κυνήγι της από τα μαύρα 

θωρηκτά της τιμωρίας. Και, συχνά, εύχεσαι την τορπίλη. Πόνος. 

 

Και πόνος. Αν εξαιρέσουμε την Ελένη, δεν είχε ποτέ ούτε έναν φίλο. Τώρα 

το συνειδητοποιούσε κι αυτό. Κοίταζε τον Αντρέα και σκεφτόταν για πρώτη 

φορά στη ζωή του τι είναι η φιλία, πώς την αιτείται κανείς και πώς λέει 

ταπεινά ευχαριστώ που του δόθηκε. 

Η Ελένη παρατηρούσε προσεχτικά τους δυο άνδρες του σπιτιού και κα-

ταλάβαινε πολύ καλά τα βάσανά τους — έτσι της άρεσε να τους συλλογί-

ζεται: “οι δυο άνδρες του σπιτιού”. Τους φωτογράφιζε καθώς ο Αντρέας 

τριγύρναγε όλη την ώρα επιδιορθώνοντας υδραυλικά, ηλεκτρικά, μηχανή-

ματα παντός είδους, υπολογιστές, κουζινικά, τραπέζια που υποτίθεται κού-

τσαιναν, τοποθετώντας καινούργια ούπατ και κρεμαστράκια στα κάδρα, 

στερεώνοντας βιβλιοθήκες και ντουλάπες, στο τέλος άρχισε τα βερνικώμα-

τα επίπλων και τα βαψίματα τοίχων — από την πρώτη μέρα της εγκαταστα-

σής του στο σπίτι είχε διακηρύξει πως τα πάντα θρηνούσαν με απελπισία 
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για επιδιόρθωση και πως αυτός, ο χρυσοχέρης Αντρίκος, το νοικοκυρό-

παιδο, θα τα επανέφερε άσφαλτα στο πρότερον κάλλος. 

Ο Λεωνίδας τον ακολουθούσε ολοένα καταπόδας και πάσχιζε με το ζόρι 

να τον βοηθήσει. Τις συνεχείς κατσάδες για την αφηρημάδα του και την α-

δεξιότητά του περί τα τεχνικά, “Ίσια κράτα το ρε μαλάκα! Μα, καλά, και τα 

δυο σου χέρια αριστερά είναι;” τις δεχόταν με μια χαμηλοβλέπουσα ταπει-

νότητα που φαινόταν στην καχύποπτη Ελένη τουλάχιστον ύπουλη, για να 

μην πούμε και καταχθόνια. 

 

ΕΛΕΝΗ: Κακοαντιγραμμένη από τη φυσικότατη, αυθεντική και συγκινητική 

του Γιώργου, διαπίστωσα εντέλει. 

 

Τους φωτογράφιζε ξαπλωμένους στο πάτωμα με τα κεφάλια ενωμένα κάτω 

από τον νιπτήρα, κρεμασμένους σε σκάλες, τεντωμένους ή κουβαριασμέ-

νους πάνω από τα φουτουριστικά όργανα βασανιστηρίων που ήταν για την 

ίδια τα γαλλικά κλειδιά, τα τρυπάνια ή οι σέγες. 

 

ΕΛΕΝΗ: Χρειαζόμουν τη φωτογραφία και την οθόνη του υπολογιστή για 

να τους δω πραγματικούς. Η επιθυμία μου, μεταλλευομένη ως τότε αε-

νάως παραανθρωπολογικές διασαφήσεις, χυμευομένη ψευτοχρυσάφι ει-

ρωνικής επιστήμης μες από το ψηφιακό φως και τους διαμεσολαβημέ-

νους ίσκιους της φωτογραφικής κάμερας, περπατούσε σαν μακρυπόδα-

ρη αράχνη πάνω στις ψυχές τους, πάνω στα κορμιά τους τα βρομισμένα 

από ιδρώτα, μπογιές, σκόνη των τρυπημένων τοίχων, λάδια και μαυρίλα 

των μηχανών. 

 

Κι έτσι μπόρεσε να διακρίνει, όχι ως παιδική φίλη και σύντροφος μα σαν 

πάνσοφη αράχνη με πολυεδρικά, ψηφιακά μάτια, τον σπαραγμό του Λεωνί-

δα. Μέρα τη μέρα παρακολουθούσε τη συντριβή του, τον απελπισμένο μόχθο 

του στο ψάξιμο για τον Γιώργο, το κουρέλιασμά του από τον αστυνόμο, την 

απόκρουσή του από τον Αντρέα, τη θλίψη και το μονάξιασμά του καθώς 

όλες οι ευτυχισμένες σταθερές τής ως τότε ζωής του αποσαθρώνονταν. 

 

ΕΛΕΝΗ: Τον έβλεπα να πονάει όσο κι εγώ είχα επί τόσα χρόνια πονέσει 

γι’ αυτόν. Δεν ένιωθα συμπόνια ή χαιρεκακία. Ένιωθα έρωτα. Ανακάλυ-

πτα τώρα ξάφνου όλα τα κρυμμένα του αγαπημένου μου, όσα δεν είχα 

υποψιαστεί καν επί τόσα χρόνια ή τα είχα ντύσει με κατανόηση, τις μικρές 

μοχθηρίες του, τις πονηριές του, τους ακκισμούς και τα ψέματά του. Και 

τις βαρετές επαναλήψεις του, και τις στρεβλές του πλάνες, τις ξεροκέ-

φαλες εμμονές, την κάποια αγυρτεία του πνεύματός του που τη λουστρά-

ριζε με ένα ασήμωμα κομψής αλητείας, τα μπαλώματα στη γνώση του 

που τα πλασάριζε άλλοτε ως καθ’ ύψος ανάταση υπεράνω των γηίνων κι 

άλλοτε ως εις βάθος κατάδυση στα υποθαλάσσια της ανθρώπινης φύσης. 



233 
 

Η τραγωδία ή η κωμωδία των λέξεων οφείλεται πάντα κατά βάθος στη μορφή των πραγμάτων 

κι όχι στις φανερές ή κρυμμένες στο βάθος τους ιδέες. Κι έτσι Η Ελένη, με τα καινουρ-

γιωμένα μάτια της, έβλεπε τώρα τους δύο άνδρες του σπιτιού σαν δικούς 

της και σαν ξένους, σαν λιμπιστερούς αρσενικούς και σαν απωθητικές α-

δερφές, σαν παιδιά που πρέπει διαρκώς να τα προσέχεις και σαν λύκους με 

τα σκυλόδοντά τους ξεγυμνωμένα. 

 

ΕΛΕΝΗ: Ο κόσμος του Γιώργου, λυκαυγές και λυκόφως απάνθρωπου δά-

σους, και η τοτεμική φιγούρα του αστυνόμου στον καναπέ, αντίρροπα 

ανάλογα, μου τσάκισαν ένα-ένα όλα τα παιδικά μου παιχνίδια. 

 

Και έτσι ήρθε ως νόμιμο επακόλουθο μια μέρα που κατέθεσε τη φωτογρα-

φική μηχανή και την ψηφιακή σπουδή της, έκλεισε το My Pictures και τον 

υπολογιστή της και κάθισε να δει με τα καινούργια της μάτια τους δύο 

άνδρες του σπιτιού. Εκείνη την ώρα έβαφαν το μπαλκόνι μαλώνοντας ολο-

ένα, με την πρωτόγονη απόλαυση που βρίσκουν πάντα οι αρσενικοί στους 

μεταξύ τους φιλικούς σκυλοκαυγάδες. Ήταν βράδυ κουρασμένη απ’ όλα 

και από τη βάρδια της στο νοσοκομείο, απ’ όπου είχε μόλις επιστρέψει. 

Τους κοίταξε αρκετά μες από το τζαμωτό. Φώναξε κοντά της τον Λεωνίδα. 

«Μπράβο!» μούγκρισε ο Αντρέας πάνω από τη σκάλα. «Πάρ’ τον απο δω 

μην τονε βαρέσω στο τέλος-τέλος! Ένα του ζητάς, τρία άσχετα σου δίνει». 

Ο Λεωνίδας στάθηκε μπροστά της με τα μπογιατισμένα ρούχα της δουλειάς. 

«Τι θες από μένα;» τον ρώτησε με γαλήνια περιέργεια. 

«Ω! όχι κι εσύ τώρα!» φώναξε ο Λεωνίδας. «Τι σας έκανα πια ολωνών 

σας;» 

«Το είπε τώρα δα ο Αντρέας. Ένα μικρό πράμα σου ζητάνε, δέκα άσχετα 

μεγάλα δίνεις. Θέλω να μιλήσουμε». 

«Μιλάμε ακατάπαυστα εδώ και είκοσι-τόσα χρόνια». 

«Τώρα όμως θα πούμε το ένα που έχει χαθεί μες στα πολλά: Είμαι ε-

ρωτευμένη μαζί σου. Όχι αγάπη. Καμιά απολύτως αγάπη. Έρωτας». 

Ο Λεωνίδας παραλύθηκε. ως τότε είχαν απαράβατο κώδικα, όλος ο λό-

γος τους ήταν αγάπη. Η λέξη έρωτας ήταν εξοστρακισμένη στη σιωπή της 

αγάπης και στην περισσολογία του πνεύματος, ακόμα κι όταν κοιμούνταν 

αγκαλιά γυμνοί και ερεθισμένοι. Είπε ξεψυχισμένα: 

«Δεν φταίω. Όταν γύρισα από τη Γερμανία, σου το είπα αμέσως πως δεν 

μου αρέσουν καθόλου οι γυναίκες». 

«Δεν με νοιάζει αν φταις. Δεν με νοιάζει τι σ’ αρέσει. Δεν είμαι γυναίκα, 

είμαι η Ελένη. Θέλω να γίνουμε ζευγάρι. Και να κάνουμε παιδιά». 

Ο Αντρέας άκουγε μες από το ανοιχτό τζαμωτό, ακίνητος πάνω στη σκά-

λα με το πινέλο υψωμένο. Ο Λεωνίδας είδε πολύ καθαρά την αλήθεια. «Ο 

αστυνόμος μάς κατέστρεψε», μουρμούρισε δίχως θλίψη. Πήγε στο δωμάτιό 

του. Για να γεμίσει το σακβουαγιάζ δεν έκανε ούτε πέντε λεπτά. Δεν έβγαλε τα 
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μπογιατισμένα παλιόρουχα. «Να πάω να μείνω σπίτι σου;» ρώτησε τον Α-

ντρέα. 

Η Ελένη τον σταμάτησε στην πόρτα. Του είπε: «Μου έδωσες μεγάλον πό-

νο, Λεωνίδα». 

 

ΕΛΕΝΗ: Έλπιζα, βεβαίως, πως θα τον είχα οπωσδήποτε· αύριο, μεθαύ-

ριο· πάντως, όλα τα πράγματα είχαν πάρει μέσα μου την οριστική μορφή 

τους. 

 

Κι έτσι οι τρεις τους, με τη σειρά, δόθηκαν και δεν πάρθηκαν. 

 

ΕΛΕΝΗ: Οι πόρτες έκλειναν πίσω και μπροστά μας δίχως θόρυβο. Αποστέ-

ρηση, αποκλεισμός, το ζωάκι ήττα με τις απαλές πατουσίτσες σκαρφά-

λωνε πάνω μας. 

 

Ο Λεωνίδας πήρε τ’ αυτοκίνητό του και πήγε στην Αλκαμένους. Ο Αντρέας 

τον ακολούθησε σε δέκα λεπτά. Ήθελαν και οι δυο να αγκαλιαστούν, μα 

δεν τόλμησαν. «Βίρα, μάγκα!» είπε ο πρώην μπάτσος. Είδαν αμίλητοι ένα 

θαυμάσιο θρίλερ. Κατά τα μεσάνυχτα χτύπησε την πόρτα της Ελένης ο 

αστυνόμος. Τα μύρισε όλα στον αέρα. «Σωστό. Ένας πρέπει να είναι ο 

άντρας του σπιτιού», της είπε απονεκρωμένα. «Ο Αντρέας θα τα κανονίσει 

όλα. Έφερα σουδάκια. Πρέπει να πάρεις κάνα-δυο κιλά διότι σύντομα θα 

γίνεις μητέρα, αν θέλει ο Θεός». Έμεινε δέκα λεπτά ακριβώς δίχως να πουν 

απολύτως τίποτε άλλο. Στις δωδεκάμισι επέστρεψε ο Αντρέας. Η κοπέλλα 

ήταν κλεισμένη στο δωμάτιό της. “Θα κλαίει· μπορεί όμως και όχι”, σκέ-

φτηκε. Πήγε και ξάπλωσε στο κρεβάτι του Λεωνίδα. 

 

ΑΝΤΡΕΑΣ: Αισθάνθηκα ένα είδος ανακούφισης, περίεργο πράμα, ε; που 

ο φίλος μου δεν θα έμενε πια μαζί μας στο σπίτι. 

 

Από την άλλη, για κάποιον άγνωστό του λόγο η σάρκα του ήταν τυραννικά 

ερεθισμένη, ένας πελώριος κόμπος καουτσουκένια φίδια δίχως κεφάλι κι 

ουρά, δίχως αρχή και τέλος, που σπάραζαν σφίγγοντας ασφυκτικά το ένα 

τ’ άλλο. 

 

ΑΝΤΡΕΑΣ: Δεν μπορούσα ν’ ανασάνω. 

 

Συλλογίστηκε πως το σωστό θα ήταν να πήγαινε τώρα στην Ελένη και να 

κοιμούνταν οι δυο τους αγκαλιά σαν φτιαγμένα αδερφάκια, αφού αυτό έκανε 

στα δύσκολα κι ο Λεωνίδας. Χαχάνισε δυνατά με την εικόνα. Τράβηξε μια 

μαλακία, που του έδωσε τραχιά ηδονή και ευοίωνη ανάπαυση. Σκόρπισε το 

σπέρμα του οσμιζόμενος αρκουδίσια τα σεντόνια που είχαν τη μυρωδιά του 

Λεωνίδα, και κοιμήθηκε γλυκά πάνω στα βρεγμένα. 



235 
 

53. Ο Άκι δεν βαριέται ποτέ 
 

ΑΚΙ: Υπολογιστής. Πολλά γκέιμς. Καλά προγράμματα. 

 

Ο Άκι έτσι κι αλλιώς δεν βαριόταν ποτέ αφού ήταν πάντα παρέα με τον εαυτό του, 

όμως τώρα ήταν πιο εντάξει. Καθώς εδώ μέσα δεν τον ενδιέφερε πότε είναι 

μέρα και πότε νύχτα κοιμόταν όποτε νύσταζε, έτρωγε ό,τι του έδιναν, όχι 

όσο ήθελε πάντως, τον έπαιζε στο τάκα-τάκα όταν είχε καψώματα, και είχε σχε-

δόν συνέχεια, και ασχολιόταν όλο τον υπόλοιπο χρόνο με τον υπολογιστή. 

Αφοσιώθηκε σ’ αυτόν. Είχε και λεξικό Αγγλικών. Και πρόγραμμα για Αγγλι-

κά. Μελετούσε απ’ αυτά όποτε είχε κέφι. Στο Γυμνάσιο, όσο πήγε, μάθαινε 

Αγγλικά και ήταν καλός. 

 

ΑΚΙ: Δεν με ενδιαφέρει να μάθω, ασχολιέμαι με ό,τι μου αρέσει. Και ό,τι 

μου αρέσει, το μαθαίνω. Όσο δύσκολο και να ’ναι το μαθαίνω, γιατί μου 

αρέσει και θέλω να το μάθω. Πρέπει να μάθω πολλά, γιατί θα είμαστε μαζί. 

 

Πάντως δεν ήταν και πάρα πολλά αυτά που του άρεσαν — για την ώρα. Του 

άρεσε η πίτσα. Σε τούτο το μπουρδέλο δεν έδιναν πίτσα. Ούτε γύρο-πίττα. 

Τον γέρο δεν τον πήγαινε καθόλου. 

 

ΑΚΙ: Τον κομπιούτερ δεν τον χρωστούσα στον γέρο, τον χρωστούσα σε 

σένα. 

 

Δεν ήταν άσχημα εδώ, για την ώρα του άρεσε που ήταν σε ένα κλειστό δω-

μάτιο. Ίσως επειδή είχε ζήσει τόσο στον δρόμο. Μόνο που δεν τον τάιζαν 

όσο ήθελε και δεν δίναν γλυκά παρά μόνο σπάνια. Δεν του έλειπε ο ουρα-

νός. Όπου και να βρισκόταν, ήταν πάντα ελεύθερος. Δεν τον ενδιέφερε 

καθόλου το μέλλον. Γιατί είχε αποφασίσει τελεσίδικα για το μέλλον του: το 

μέλλον του ήταν Γιώργος, γι’ αυτό θα ερχόταν οπωσδήποτε καθώς το ήθε-

λε, ο κόσμος να χαλούσε. 

Το μυαλό του ήταν όλη την ώρα γεμάτο σκέψεις και εικόνες, μα αυτό 

δεν τον εμπόδιζε να βλέπει συγχρόνως καθαρά γύρω του. Αναπολούσε α-

σταμάτητα κάθε στιγμή της ζωής του. Ήξερε πολλά για τη ζωή του. Ανα-

κάλυπτε ολοένα με έκπληξη ότι οι μεγάλοι δεν ξέρουν τίποτα για τη ζωή 

τους, δηλαδή για την παιδική τους ηλικία. Γι’ αυτόν η ενήλικη ζωή ήταν 

συνέχεια ίδια, δεν είχε κανένα ενδιαφέρον, ενώ στα δικά του χρόνια κάθε 

στιγμή ήταν ολοκαίνουργια και πολύ σπουδαία. “Ζω”, γι’ αυτόν, σήμαινε 

“είμαι παιδί”. Οι μεγάλοι όχι μόνο δεν ζουν μα ούτε και θυμούνται τίποτα 

από την εποχή που ζούσαν, από τα παιδικά τους χρόνια. Κι έτσι, δεν κατά-

λαβαίνουν τα παιδιά. 

 

ΑΚΙ: Εχτός από τον Γιώργο. 
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Όλα αυτά που ήξεραν, η σοφία τους, ήταν πράγματα που μπορούσε να μά-

θει εύκολα ένα παιδί, μάλιστα πολύ ευκολότερα απ’ αυτούς, να, σαν τον 

υπολογιστή ή τα Αγγλικά ή τα υδραυλικά. Μα όσα είχαν χάσει στην πορεία, 

αυτά πού ήξερε ο ίδιος, του φαίνονταν πως είναι τα σπουδαιότερα. Δεν 

ήθελε να μεγαλώσει, ήθελε μόνο να ψηλώσει και να γερέψει το κορμί του. 

Ωστόσο ήξερε πως θα μεγάλωνε. Μετά από πολύν καιρό, ασφαλώς. Ήταν 

σίγουρος όμως πως ως τότε δεν θα ξεχνούσε τίποτα, και πως η ζωή του θα 

ήταν πάντα ζωντανή και γεμάτη με ωραία, κάθε φορά καινούργια πράγμα-

τα. Γι’ αυτό έκανε συνεχώς επαναλήψεις. Μηρύκαζε τις αναμνήσεις του ο-

λοένα με ευχαρίστηση, ακόμα και τις κακές, συνήθως συνδυασμένες με κά-

θε φορά διαφορετικά οράματα και παιχνίδια, που έδιναν σ’ αυτές ολοένα 

πιο καινούργιο νόημα. Του φαίνονταν, και ήταν για τον ίδιο, όλο περιπλοκή, ηρωισμό κι 

όλο μυρωδιές. 
Θυμόταν τη μάνα του, τη μυρωδιά της. Όταν έμεινε μόνος στο δωμάτιό του, μετά 

που του είπε ο γέρος πως η μάνα του πέθανε, σκέφτηκε ότι έπρεπε να κλάψει. Μα ούτε καν 

δάκρυσε. Δεν ένιωθε τίποτα, μόνο τον πλημμυριζαν οι προσεχτικές και καλοαλφαδιασμένες 

αναμνήσεις, οι περισσότερες από τις οποίες όμως δεν είχαν σχέση με τη μάνα του. Μόνο η 

μυρωδιά της του ερχόταν και του ξαναρχόταν, έτσι, δίχως τη μορφή της. Το σκέφτηκε για 

λίγο κι αποφάσισε πως θα έκλαιγε οπωσδήποτε αργότερα, ίσως μάλιστα μετά από πολλά χρό-

νια. Πάντως, ντράπηκε λιγάκι που δεν έκλαψε. 
Ήταν σίγουρος πως τη μάνα του την είχαν σκοτώσει, όπως και τον 

πατέρα του. Ήξερε από πολύ νωρίς πώς να σκέφτεται τα πάντα, να μη λυπάται τον εαυτό 

του ούτε τους άλλους —δηλαδή να μην έχει ψευδαισθήσεις— και να ξεχωρίζει με ανελέητη σα-

φήνεια τα ατελείωτα ονειροπολήματά του από την πραγματικότητα. Αγαπούσε τη μάνα 

του. Τι βλακείες είχε κάνει ο γέρος του! Αυτός έφταιγε για όλα. Όμως, 

εκείνο το “έφταιγε” δεν έπαιρνε στο μυαλό του νόημα άλλο από αυτό μιας 

απλής διαπίστωσης. Δεν καταδίκαζε τον πατέρα του, ούτε κανέναν άλλον, ούτε καν μι-

σούσε αυτούς που σκότωσαν εκείνον και τη μητέρα του, μ’ όλο που ευχαρίστως θα τους σκό-

τωνε κι αυτός αν μπορούσε, με τα χέρια του. Αντιπαθούσε πολλούς, τον αήδιαζαν, έκλεινε μάτια κι 

αφτιά μπροστά τους, τον γέρο γιατρό για παράδειγμα, τους διέγραφε, τους γυρνούσε την 

πλάτη, μα δεν μισούσε κανέναν. Όχι λόγω οποιουδήπτε αισθήματος θα έμοιαζε με καλοσύνη, 

αλλά γιατί είχε από πολύ μικρός καταλάβει πως όλοι έκαναν όπως μπορούσαν τη δουλειά 

τους, νοιάζονταν για τα δικά τους κι αυτό ήταν· πάει, τελείωσε. Κι ο ίδιος έκανε τη δουλειά 

του και ζούσε όπως μπορούσε καλύτερα. 
Φοβόταν κι αγαπούσε τον Αντρέα. Ο φόβος του γι’ αυτόν δεν έμοιαζε με 

τον φόβο που ένιωθε για άλλους. “Φοβάμαι τον Αντρέα” σήμαινε: “δεν πρέ-

πει (άρα δεν θέλω) να κάνω οτιδήποτε εκείνος το απαγορεύει, ή λυπάται ή 

θυμώνει άμα το κάνω, ή απλά δεν του αρέσει” — μια ελάχιστα θυμωμένη ή απο-

δοκιμαστική ματιά του μεγαλόσωμου άνδρα έκανε το παιδί να θλίβεται, να σταματάει το κούνημα 

του ποδαριού του και να ζαρώνει μες στο κέλυφος του εαυτού και του καιρού του. 
Μα ο Αντρέας, κι αυτός ακόμα δεν καταλάβαινε πάντοτε τα πράματα. 

Όπως όλοι οι μεγάλοι έλεγε πολλά λόγια που ήταν απλώς κουβέντες φτια-

γμένες για να ’ναι πάντα ακίνητες και ψεύτικες σαν τις κούκλες στις βιτρίνες. 
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Ο Αντρέας του είχε πει ότι έπρεπε να μετανιώσει και να στεναχωριέται που έκλεβε παλιά και 

χτυπούσε με την παρέα. Στεναχωριόταν πράγματι πολύ, μα μόνο επειδή λυπόταν τόσο ο Α-

ντρέας. Έλεγε: «Εντάξει». Βέβαια έλεγε ψέματα και του φαινόταν πολύ παράξενο που ένας 

σπουδαίος άνθρωπος σαν τον Αντρέα, που ήξερε τόσα, τον πίστευε. Πάντως ήταν πολύ ευχα-

ριστημένος που γινόταν πιστευτός. Είχε διαπιστώσει ότι τους μεγάλους μπορούσες 

να τους ξεγελάσεις εύκολα, γιατί πίστευαν πολύ στα λόγια κι όχι όπως ο 

ίδιος στα πράματα. Μερικά πράματα, όμως, δεν ήταν τόσο απλά· ακόμα και 

για αυτόν, σκεφτόταν, φαντάσου για τους μεγάλους. Μπορούσε να κλέψει κάποιον 

αφού έτσι τύχαινε, μα ίσως δεν θα έπρεπε να τον χτυπήσει, τούτο ήταν 

άλλο. Να, ας πούμε, είχε κλέψει μερικές φορές τους γονιούς του, μα δεν 

θα έδερνε με τίποτα τη μάνα και τον γέρο του. 

Ένιωθε ένα λίγωμα όταν σκεφτόταν έτσι, και τούτο ήξερε πως ήταν η 

ντροπή, το “να ντρέπεται” όπως του ’λεγε ο Αντρέας, κι ευχαριστιόταν που 

έστω σε τούτο γινόταν μέσα του όπως ήθελε ο Αντρέας να γίνει. Άμα χρει-

αζόταν, ασφαλώς, θα ξανάκλεβε. Κι άμα έρχονταν έτσι τα πράματα, θα 

ξαναβάραγε. Και το να χτυπήσει κάποιον με το μαχαίρι δεν του ερχόταν δύ-

σκολο — κάποτε είχε κονομήσει έναν μικρό σουγιά-στιλέτο, με ελατήριο που πέταγε όρθια 

όμορφα τη λάμα, μα φοβήθηκε να τον κρατά πάνω του και τον πούλησε. Δεν τα ’χε πει 

αυτά ποτέ στον Αντρέα. Κι ο θάνατος, το να σκοτώσει, του φαινόταν επίσης 

απλό πράγμα. Και το να πεθάνει ο ίδιος ήταν ένα απολύτως τίποτα, τόσο 

απλό, δεν άξιζε να το σκέφτεσαι από πριν: έτσι είναι ετούτα, τόσο εύκολα 

γίνονται, να όπως τώρα με τη μάνα του. Κι άμα γίνονται δεν ξεγίνονται. 

 

ΑΚΙ: Ο Αντρέας είναι ο πρώτος που είχα δικό μου. Δεν ήξερα τι είναι αυτό 

πριν τον Αντρέα. Δικός μου. Δικός μου. Δικός του. Μου αρέσει πολύ. Όχι 

μόνο σαν άνθρωπος αλλά και σαν άντρας. 

 

Ήξερε πάντα τι να κάνει, κι αν μερικές φορές έκανε λάθος αποδεχόταν α-

μέσως αυτό το καλό και καινούργιο, που θα του χρησίμευε αύριο. Να, 

όπως το πρώτο βράδυ που τον μάζεψε ο Αντρέας στο σπίτι του. Τον έβαλε 

με το ζόρι στο μπάνιο να πλυθεί. Γενικά, δεν του άρεσε να πλένεται. Άλλωστε 

 

ΑΚΙ: Πολλοί μεγάλοι βρομάνε και φρεσκοπλυμμένοι, μα εγώ δε βρομάω 

ποτέ, ακόμα κι αν έχω να πλυθώ μια βδομάδα. Έχω ωραία μυρωδιά κι 

αυτό το λέγαν και οι πελάτες. Ένας, μου είπε: «Ρε συ, σαν κουτάβι πα-

σαλειμμένο γάλα απ’ το πιατάκι του μυρίζεις…» 

 

Μετά το ντους ήρθε στο καθιστικό γυμνός, καθώς άρεσε στους πελάτες να 

κάνει άμα τον παίρναν στο σπίτι τους και τον βάζαν να μπανιαριστεί. Είχε 

αλάνθαστο ένστικτο ζώου στα σεξουαλικά, όπως σχεδόν όλοι οι έφηβοι άλλωστε. Ο Αντρέας 

ετοίμαζε φαΐ. Τον στραβοκοίταξε. «Άντε φόρα το βρακί σου, αύριο θα σου 

αγοράσω ρούχα», του σφύριξε. 
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ΑΚΙ: Εντάξει. Δεν κατάλαβα τότε τι θέλει, αλλά εντάξει. 

 

Το σπίτι είχε μια κάμαρα όπου κοιμόταν ο Αντρέας, μια μικρότερη με διά-

φορα πράγματα όπου υπήρχε κι ένα μονό κρεβατάκι, και το μεγάλο καθι-

στικό. Στο κρεβατάκι έστρωσε ο Αντρέας στον Άκι και του είπε: «Εδώ θα 

κοιμάσαι». Πήγαν για ύπνο. Είχε συνηθίσει να κοιμάται σε ξένα σπίτια όπως άλλωστε 

και στα παγκάκια, μα εδώ ένιωσε αμέσως πως ήταν σε δικό του. Πιο δικό του κι από το σπίτι 

των γονέων του. 

 

ΑΚΙ: Δικό μου. 

 

Σκεφτόταν δύο πράγματα. Πρώτο ότι από τότε που είχε βγει στον δρόμο 

δεν είχε πάρει π ο τ έ κάτι από κανέναν δίχως να πληρώσει με σεξ. Οι πε-

λάτες τον πλήρωναν με λεφτά για το σεξ του, κι ο ίδιος πλήρωνε με σεξ τα 

λεφτά τους κι ό,τι άλλο καλό του έκαναν. Τώρα του δινόταν κάτι πολύ 

σπουδαίο, ένα πολύ μεγάλο πράμα, κι ένιωθε πως έπρεπε να πληρώσει. 

Δεύτερο, ο Αντρέας του άρεσε πολύ σαν άνδρας, μα και τον είχε κυρίως 

αγαπήσει γι’ αυτό που ήταν σαν άνθρωπος· όχι έρωτας μα αγάπη, αυτό ήταν άλλο, 

το ήξερε μα και το έμαθε καλύτερα μετά που γνώρισε τον Γιώργο. Λαχταρούσε να το 

κάνει μαζί του. Του άρεσαν μερικοί πελάτες και φχαριστιόταν πολύ μαζί 

τους γιατί ήταν από γεννησιμού του γκέι, όμως μ’ αυτούς δεν το έκανε ποτέ 

δίχως να τον πληρώσουν. Έτσι, μες στο ορθοφρονούμενο μυαλουδάκι του υ-

ψώθηκε το συνταρακτικό νέο γεγονός: για πρώτη φορά στη ζωή του μπο-

ρούσε να ξεπληρώσει κάτι που του δινόταν, μάλιστα κάτι πολύ σημαντικό, 

δίχως όμως να πληρωθεί ο ίδιος. 

Μα αμέσως, σαν αναγκαία συνέχεια στη σκέψη του, φτιάχτηκε μέσα του 

με παράξενο τρόπο ο κόσμος του δώρου και της δωρεάς: ο Αντρέας δεν 

ήθελε τίποτα απ’ αυτόν, του έκανε ένα δώρο, κι ο ίδιος στην πραγματι-

κότητα δεν θα ξεπλήρωνε τον Αντρέα, μα θα του έκανε κι εκείνος ένα δώρο, 

το μόνο που είχε, θα του δώριζε έρωτα. Αυτός, ο κλειστός σαν σφαίρα, 

έτρεμε ολόκληρος από συγκίνηση κι αδημονία που θα έβγαινε για πρώτη φορά 

από τα σύνορά του κάτι όμορφο, όχι απ’ όσα πουλιούνται κι αγοράζονται, 

και θα προσφερόταν προς έναν άλλον: που θα έκανε σε κάποιον Δικό Του 

για πρώτη φορά ένα δώρο. Κι αυτός, που είχε γνωρίσει τόσο πρόωρο σεξ, 

συχνά μάλιστα αηδιαστικό με άντρες φριχτούς, ουσιαστικά θα έκανε για 

πρώτη φορά έρωτα. 

Σηκώθηκε, πήγε στη μεγάλη κάμαρη, χώθηκε κάτω από τα σκεπάσματα 

κι αγκάλιασε σφιχτά τον Αντρέα. Εκείνος είχε αποκοιμηθεί, ξύπνησε απότο-

μα κι έδωσε μια γερή κλοτσιά στον νεαρό, που πετάχτηκε πέρα και μόλις 

κατόρθωσε να κρατηθεί στο χείλος του κρεβατιού. Ο άνδρας ανασηκώθηκε 

στους αγκώνες του, κοίταξε το αγόρι που κρεμόταν έτοιμο να κλάψει, γατζω-

μένο με χέρια και πόδια στην άκρη του στρώματος σαν γατί. Μούγκρισε, κι 

αμέσως μετά προσπάθησε να κάνει ήμερη τη φωνή του: 
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«Δεν σε πήρα εδώ για τέτοια. Να με βλέπεις σαν πατέρα σου!» 

 

ΑΝΤΡΕΑΣ: Πατέρας του! Άτυχη κουβέντα του ’πα, σκέφτηκα αμέσως. 

 

«Σαν μεγάλο αδελφό σου, σαν φίλο σου. Είμαι ένας δικός σου, τώρα». 

Ο Άκι δεν ήξερε τι σημαίνει να έχεις αδελφό, τους φίλους του δεν είχε χρειαστεί ποτέ να 

τους αγαπήσει, όσο για πατέρα άσ’ το καλύτερα. Τώρα όμως ήξερε πια τι σημαίνει “δικός σου, 

δικός μου”. Κατάπιε την όρεξή του να κλάψει, ανασυγκροτήθηκε ταχύτατα 

και είπε μονορούφι, με την τέλεια άρθρωσή του και τη φωνή του που μα-

σιόταν λιγάκι στο τέλος της φράσης: 

«Δεν το έχω κάνει ποτέ χωρίς λεφτά, είναι ένα δώρο για σένα». 

Ο Αντρέας έμεινε σαν χαστουκισμένος. Για να κρυφτεί που βούρκωσαν 

τα μάτια του, Τράβηξε το αγόρι στην αγκαλιά του. «Δεν μου αρέσουν καθό-

λου οι πιτσιρικάδες, βλάκα!» του είπε ψευτοαυστηρά, τρίβοντάς του το πεταχτό 

μυτάκι, μα πριν καν τελειώσει τα λόγια του ένιωσε πάνω στο μπούτι του το εφηβικό πέος να 

ξετυλίγεται σε χρόνο και ρυθμό λαχανιάσματος και να γίνεται αλλόκοτα μεγάλο και πέτρινο. 

 

ΑΝΤΡΕΑΣ: Λυπήθηκα το παιδί — δεν το επιθύμησα. 

 

«Καλά. Μια φορά μόνο, ποτέ άλλο. Και θα το κόψεις εντελώς αυτό για 

λίγα χρόνια, δεν κάνει καλό σε παιδιά της ηλικίας σου. Όταν έχεις φουντώ-

ματα, να τραβάς μαλακία — έτσι έκανα κι εγώ όταν ήμουν σαν εσένα. Εχτός 

κι αν ερωτευτείς. Εντάξει;» 

Αργή κίνηση του κεφαλιού προς τα κάτω: “Κρίμα. Εντάξει”. Επειδή ήξερε 

πως Ο Αντρέας ήταν παθητικός, πήγε με θάρρος να καβαλήσει στο μεγάλο κορμί, μα 

εκείνος γέλασε, τον κράτησε στα μπράτσα του και τον χάιδεψε γλυκά για ώρα 

φιλώντας τον με τρυφερότητα, με κατανόηση στην τόση πρόωρη πείρα του, τον χάι-

δεψε σαν παιδί κι όχι σαν ερωτικό αντικείμενο αλλά βέβαια τον χάιδεψε παντού, 

ώσπου το αγόρι εκσπερμάτωσε, χαλάρωσε κι αποκοιμήθηκε τρισευτυχισμένο 

στην αγκαλιά του με πρώτη φορά στη ζωή του εκείνη την αίσθηση της α-

βύσσου, το να έχεις χαριστεί ολότελα και να έχεις ληφθεί. 

Ποτέ δεν ξανακοιμήθηκαν αγκαλιά. Κι ακόμα, όταν κάθονταν μαζί στον 

καναπέ τα βράδια και κοίταζαν τηλεόραση, το αγόρι, παρ’ όλο που μερικές 

φορές θα το ’θελε, ποτέ δεν τόλμησε να ξαπλώσει πάνω στο τέταρτο του 

κορμιού του Αντρέα, όπως έκανε με τόση σιγουριά από την πρώτη στιγμή με 

τον Γιώργο. 

 

ΑΚΙ: Τι ήσουνα εσύ γαμώ το σου… Σε κοίταζα που πρωτοήρθες στο μα-

γαζί. Σαν εμένα ήσουνα. Στην αρχή σε πέρασα για στραβούλιακα, γιατί 

μες στο μαύρο μάτι δεν έβλεπα κόρη. Κοίταζες και να σου πω κοίταζες 

σαν να με κοίταζες μέσα από οθόνη υπολογιστή. Έτσι με κοίταζες. Ήσουνα 

σαν ένα πρόγραμμα στον κομπιούτερ που το ’χω λέει φτιάξει εγώ και 
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μόνο εγώ το καταλαβαίνω και μόνο εγώ μπορώ να το τρέξω και να φτιά-

ξω με αυτό πράματα. 

 

Ήταν μια αίσθηση λεμονιού ή και θάλασσας για τον έφηβο, που είχε πολύ 

ευαίσθητο μυτάκι κι έδινε πάντα πολύ μεγάλη σημασία στις μυρωδιές. Διά-

λεξε τον Γιώργο με τη μυρωδιά σαν ζώο, από την πρώτη στιγμή, δίχως 

καθόλου να νοιαστεί αν εκείνος θα τον διάλεγε ποτέ. Αυτήν τη φορά δεν 

χαρίστηκε, μα άπλωσε το χέρι και πήρε αυτοδικαίως ό,τι ήταν σίγουρος 

πως του ανήκε, χωρίς να σκεφτεί ούτε δευτερόλεπτο το ενδεχόμενο να μη 

γινόταν δεκτός ο ίδιος. Ο Χάρος κι ο Έρωτας βαρούν το τύμπανό τους στη κεντρική 

πλατεία της Μητρόπολης όπως και στο έρημο βουνό, στο λιβάδι και μεσοπέλαγα, και τίποτα 

δεν μπορεί να τους κουνήσει ούτε χιλιοστό από τον χάρο και τον έρωτά τους. Το παρόν 

του, δηλαδή όλος, είχε σκεπαστεί από Γιώργο. 

 

ΑΚΙ: Γιώργος! Κλείνω τα μάτια και παίζουμε οι δυο ιστορίες. Σε νικάω, 

είμαι ο καουμπόης, έχω πιστόλια, είσαι ινδιάνος, έχεις τα τόξα και με νι-

κάς. Μυρίζεις πολύ ωραία, όπως εγώ. Μια μέρα είχες παίξει μπάλα στην 

πλατεία με την κυρία Ελένη και τον Λεωνίδα κι είχες ιδρώσει. Ήτανε, να 

σου πω πώς ήτανε, ήτανε πολύ σα ζεστή μυρωδιά. 

 

Και: 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Αυτά, για το πώς ήταν μέσα του ο Άκι, εγώ τα έμαθα μετά, όταν 

όλα είχαν γίνει αυτό που πράγματι ήταν. Όμως εδώ πρέπει να ειπωθούν. 

 
Και: Είσαι ψεύτικος για τους άλλους άμα φαίνεσαι τόσο κρυστάλλινος κι άμα είσαι κιόλας 

τέτοιος. Κι αυτό ισχύει τόσο για τον Γιώργο όσο και για τον Άκι. 
 

ΑΚΙ: Ίδιο ωραία σαν τη δικιά μου μυρωδιά μετά από τρέξιμο. Να σου πω, 
ολόκληρος είσαι σαν εμένα. 

 

Δεν έμοιαζαν οι δυο τους σε τίποτα, ίσως μόνο πράγματι στη μυρωδιά, πιο ανδρική στον Γιώργο, 
πιο κρινένια στο αγόρι. Αλλά ο Άκι είχε εντέλει κι εδώ δίκιο όπως και σ’ όλα τ’ άλλα: οι δυο 

τους ήταν ένα ολόκληρο εγώ. Τα παιδιά δεν ξέρουν πως είναι παιδιά. Οι ενήλικοι 
δεν ξέρουν πόσο είναι παιδιά. Ο Γιώργος δεν ήξερε πότε ήταν παιδί. Ο Άκι ήξερε 
πως είναι παιδί και πως ο Γιώργος δεν ήξερε πότε ήταν παιδί. Και: 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Προσωπικά, δεν ήξερα τίποτα τότε για τον Άκι. Μόνο με τρα-
βούσε, όπως τραβάει ένα παιδί το παιχνίδι του δεμένο με κλωστή. 

 
Ο Άκι ήξερε πως αυτό που ένιωθε για τον Γιώργο ήταν ο έρωτας. Είχε ακού-
σει τόσα ως τότε για τούτο το θέμα, που όλοι το θεωρούσαν πάρα πολύ 
σπουδαίο. Όμως ο Άκι δεν απασχόλησε ιδιαίτερα το μυαλό του με αυτό. 
Δεν το θεώρησε κάτι τόσο συγκλονιστικό όσο τότε που θέλησε να δωριστεί 
στον Αντρέα. Η σκέψη Γιώργος, η εικόνα Γιώργος, η επιθυμία Γιώργος γέμιζαν τα πάντα 

στη ζωή του, μα τούτο σήμαινε απλά “εγώ”, δεν είχε να κάνει με κανέναν άλλον, ούτε καν 
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ακόμα και με τον Γιώργο, αφού ο Γιώργος συμπεριλαμβανόταν πια —ή μάλλον συμπεριλαμβα-

νόταν από πάντα— στον εαυτό του όπως κι οι ίδιες οι δικές του αναμνήσεις, η μυρωδιά του, το 
χέρι ή το πουλί του. 

Κι έτσι, ούτε επιθυμούσε σεξουαλικά τον Γιώργο. Καθόταν και τον παρα-
τηρούσε με τις ώρες, δεν βαριόταν ποτέ κι όλα του τα έβρισκε εξαίσια κι 
ερεθιστικά, ακόμα και το κυματάκι τού αέρα που έφτιαχνε καθώς κινιόταν. 
Ήταν απολύτως σίγουρος ότι κάποτε θα έρχονταν έτσι τα πράματα ώστε θα 
κοιμούνταν πια συνέχεια μαζί αγκαλίτσα, μπορεί και μετά από χρόνια μα 
οπωσδήποτε έτσι θα γινόταν, θα έκαναν έρωτα, και πως τίποτα στην πριν 
και στην εφεξής ζωή του δεν θα του έδινε τόση χαρά και τόση γλύκα. Ό-
μως, όταν την έπαιζε σκεφτόταν φανταστικούς άνδρες, κάποιους πελάτες 
που του είχαν αρέσει, πολύ συχνά τον Αντρέα — ποτέ τον Γιώργο. Κι όταν 
κάποτε προσπαθούσε να τον σκεφτεί κάτι τέτοιες στιγμές, αφοσιωνόταν με 
τόση ευχαρίστηση σε άσχετα ζητήματα πάνω του ώστε χαλούσε η μαλακία. 
 

ΑΚΙ: Μόνο εσύ με έλεγες Άκι κι όχι Άκη. Ούτε η μάνα μου που ήτανε 
Αλβανίδα δεν με έλεγε Άκι. 

 
Ήθελε μονάχα να ακουμπάει ολοένα ήσυχα πάνω του και έτσι να είναι οι δυο 
τους ένα πράμα, να νιώθει τη ζεστασιά του, το αδιόρατο σάλεμα του κορ-
μιού του καθώς ανάσαινε, τη μουντή κρεάτινη αντίκρουση του ήχου πάνω 
του καθώς ο Γιώργος μιλούσε με τον Αντρέα κι η φωνή του δονούσε υπό-
κωφα τα πνευμόνια και η δόνηση μεταδιδόταν στη δικιά του σάρκα και στα 
δικά του πνευμόνια — σαν να μιλούσε ο ίδιος και σαν να έλεγε εκείνες τις 
αδιάφορες ή ακαταλαβίστικες κουβέντες των μεγάλων. 

Όλα αυτά του έδιναν μεγάλη χαρά, γαλήνη, κάνοντάς τον να ονειροβα-
τεί και να φτιάχνει ωραίες ιστορίες: καουμπόηδες με Ινδιάνους, αιματηρά 
θρίλερ, πολεμικές περιπέτειες, τέτοια, που σ’ όλες πρωταγωνιστούσαν ο 
Γιώργος κι εκείνος, συχνά μάλιστα παίζοντας τον ίδιο ρόλο είτε σαν ένα 
πρόσωπο, είτε πότε ο ένας πότε ο άλλος εκ περιτροπής. Και πολλές φορές 
ο Άκι μιλούσε από μέσα του σύμφωνα με τη δόνηση της φωνής του αγαπη-
μένου του όπως την ένιωθε ν’ αντικρούεται στο λιγνό κορμί του, χρησιμο-
ποιώντας τα άσχετα λόγια του ήρωά του στις δικές του φανταστικές πε-
ριπέτειες. Το ίδιο έκανε και βλέποντας θρίλερ στην τηλεόραση, 

 
ΑΚΙ: Γι’ αυτό κρατούσα κλειστό τον ήχο της τηλεόρασης, που με ρωτού-
σες γιατί. 

 
Κι έτσι ο γενναίος Ινδιάνος στις φαντασίες του ή ο δράκουλας στο φιλμ —
Άκι και Γιώργος ίδιος ματοβαμμένος ήρωας—, έλεγαν με τη φωνή του Γιώρ-
γου και τα χείλη του Άκι στο αιμόφυρτο θύμα τους: «Θα πρέπει, λοιπόν, να 
διερευνήσουμε εάν η συμμετοχή του Αριστοτέλη στην πολιτική σκηνή της 
Αθήνας αντανακλάται στα Ηθικά Νικομάχεια, και αν…», ενώ το δύστυχο 
θύμα ούρλιαζε μες στον νου του εφήβου, σκεπάζοντας την απάντηση του 
Αντρέα: «Πλιιζ, άρχοντά μου, άσε με να ζήσω και θα σου αποκαλύψω το 
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μυστήριο με τα Πώς-τα-’πες…» Αυτό το κόλπο άρεσε πολύ στον έφηβο και 
πλούτιζε απίθανα τις ιστορίες του. 

Κι ούτε ζήλευε για τον Λεωνίδα ή την Ελένη. Γενικά, το αγόρι δεν ζή-
λευε ποτέ, όχι από ανεξικακία μα από απουσία πόρτας προς το κλειστό 
σύμπαν του εαυτού του. Για να είμαστε πιο ακριβείς, ήξερε τι είναι η ζήλια, 
ζήλευε όπως όλοι, μάλιστα με την ευκολία που ζηλεύουν τα στερημένα παιδιά. 
Όμως αυτή η ζήλια του ήταν ένα κενό σχήμα δίχως περιεχόμενο. Να, όπως 
με τον Λεωνίδα, για τις προσπάθειες του οποίου να κατακτήσει τον Γιώργο 
κρυφάκουγε καθημερινά. Και όταν τους είδε να συγκατοικούν, κι αν αργό-
τερα θα γίνονταν εραστές, του ήταν κατά βάση αδιάφορο εφόσον ήταν 
ακλόνητα πεπεισμένος ότι ο Γιώργος ήταν ο εαυτός του και ότι σύντομα θα 
ζούσαν μαζί στο ίδιο δωμάτιο, ένας άνθρωπος οι δυο τους, πράγμα που θα 
ήταν το άπαντο της ευτυχίας του. Για την ώρα όλα τα άλλα είναι απλώς 
περιπέτειες που ετοιμάζουν το φινάλε του κόμικ, ή καλύτερα την αληθινή 
αρχή του. 

Ίσως να Ήταν που είχε ζήσει τέτοιον πληθωρισμό σεξ τόσο πρόωρα, με 
αποτέλεσμα να μην του κάνει πια πολλή εντύπωση, πάντως και αν αύριο 
τους έβλεπε να κάνουν έρωτα μπροστά του δεν θα ζήλευε ούτε σταλιά, άσε 
που σκεφτόταν πώς θα του άρεσε αυτό, του άρεσε να βλέπει άνδρες να 
κάνουν σεξ, είχε βρεθεί λόγω της δουλειάς του σε πολλές τέτοιες φάσεις. 
Θα έκανε χάζι τον αγαπημένο του εν δράσει — θα χάζευε και τον Λεωνίδα, 
ήταν πολύ ωραίος ο Λεωνίδας, είχε τραβήξει για την πάρτη του πάμπολλες 
μαλακίες. Μάλιστα, αν και τον έβρισκε κάπως μαλάκα, τον είχε συμπαθήσει 
αρκετά εξαιτίας της αγάπης του για τον Γιώργο. Μπορεί και να τον αγκά-
λιαζαν οι δυο τους κάπου-κάπου και τον ίδιο, να τον χάιδευαν στα μαλλιά 
και να τον φιλούσαν. Θα ήταν πολύ ωραίο. Ήθελε να αγαπούν όλοι τον Γιώρ-
γο, ο Αντρέας, ο Λεωνίδας, η Ελένη. 

 
ΑΚΙ: Δεν μπορούσα να σε σκεφτώ να το κάνεις με την κυρία Ελένη εσύ, 
γαμώ το σου! Με μια γυναίκα. Εμένα δε μου αρέσουν τα κορίτσια καθό-
λου. Μερικοί πελάτες είχαν και τις γυναίκες τους στο κρεβάτι μαζί μου 
και αυτό δεν μου άρεσε καθόλου. Οι γυναίκες είναι πολύ διαφορετικές 
από ένα αγόρι, από μένα ας πούμε. Εδώ που τα λέμε, μπορεί και να 
γέλαγα λίγο άμα σας έβλεπα να το κάνετε με την κυρά-Ελένη. Αλλά είναι 
πολύ ωραίο που σε φροντίζει. 

 
Αυτός, από μικρός είχε καταλάβει πως γενικά δεν θα ήταν ποτέ ιδιαίτερα α-
γαπητός στους ανθρώπους, πως οι περισσότεροι θα τον θεωρούσαν βρομό-
παιδο, βλαμμένο κι αληταρά. Και πως όλοι όσοι τον πλησίαζαν και του μιλούσαν τάχα 

όμορφα, θα τον ήθελαν μονάχα για κωλόχαρτο. Όμως είχε βρει τον Γιώργο, ο Γιώργος 
ήταν πια ένα με αυτόν, κι έτσι μπορούσε να κοιτάζει ατάραχα τα δισεκα-
τομμύρια τους άλλους ανθρώπους. Και αφού ο Γιώργος ήταν τόσο γλυκός, 
έξυπνος, καλός, αφού τραβούσε σαν μαγνήτης όλους και τον αγαπούσαν 
όλοι και τον θαύμαζαν, μπορούσε ο ίδιος να χαίρεται την αγάπη και τον 
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θαυμασμό του κόσμου για τον Γιώργο, απολύτως σίγουρος ότι απευθύνο-
νταν και σ’ αυτόν. Έτσι ήταν το αγόρι. 

Κι όλα αυτά τα έφτιαχνε στα κόμικς του απ’ όταν, μετά τον κομπιούτερ, 
συνεννοήθηκαν κάπως με τον ψηλό γιατρό και τον έπεισε να του φέρει 
χαρτί και μολύβια. Ο ψηλός γιατρός χάζευε τα σχέδιά του και του έλεγε 
πως είναι καλά, μπράβο, και του έδειχνε πού κάνει λάθος. Ο Άκι ήξερε πως 
ο ψηλός γιατρός ήταν χασάπης σαν όλους εδώ, μα πως ήταν κρυφά κι 
αλλιώς, κάπως από τη δικιά του φάρα, και είχε αποφασίσει να δίνει βάση 
άμα του έδειχνε λάθη στα σχέδιά του και πράγματα στον κομπιούτερ. Σκε-
φτόταν πως ο ψηλός τα κάνει αυτά εξαιτίας του Γιώργου, αν και δεν ήξερε 
για ποιον λόγο μα ούτε και τον ένοιαζε. Είχε πάντως δίκιο. 

Στην Αλβανία, είχε δυο γιαγιάδες. Μια από την μητέρα του, Αλβανίδα και 
καλούλα, και μια από τον πατέρα του, Ελληνίδα στριμμένη, πολεμική σαν 
αγκαθωτό σύρμα στρατοπέδου και πανέξυπνη. Του λέγαν ιστορίες. Ακριβώς 
τα ίδια πανβαλκανικά παραμύθια κι οι δύο, η μια στα Αλβανικά, γλυκά κι 
αγαθά που τον έκαναν να δακρύζει, κι η άλλη στα Ελληνικά με μια καθαρό-
τητα και ευφυΐα που έκαναν το στόμα του να χάσκει και το μυαλό του να 
ανοίγει σαν να κοιτούσε ένα χάος. Αυτό του έκανε μεγάλη εντύπωση, η ίδια 
ακριβώς ιστορία σε δυο διαφορετικές γλώσσες και σαν φτιαγμένη με δυο 
διαφορετικά προγράμματα του υπολογιστή. Έτσι έμαθε ότι τον κόσμο μπορείς 
να τον δεις από πολλές πλευρές και η κάθε μια να είναι η πιο σωστή κι η 
πιο χρήσιμη. 

Μερικές φορές που μυρήκαζε σαν κατσίκι και ξαναμυρήκαζε τον εαυτό 
του, σκεφτόταν πώς εκείνες οι εχθρικές μεταξύ τους γιαγιάδες και αυτές οι 
διπλές ιστορίες ήταν ένα πολύ μεγάλο πράμα στη ζωή του. 

Τούτα για τον Άκι τα μάθαμε πολύ αργά, και δεν ξέρουμε ακριβώς τι σημασία έχουν για 

την ιστορία. Όμως, είμαστε σίγουροι πως πρέπει να ειπωθούν. 
 

 

54. Στη σπηλιά του βυθού 
 
Έβλεπε τον δρόμο σαν ανεστραμμένη επιφάνεια της θάλασσας και το δια-

μέρισμα του γιατρού σαν σπηλιά του βυθού, όπως τότε στο νησί του που 

βουτούσε κάποτε πολύ βαθιά με το ψαροντούφεκο και από τον πάτο κοιτά-

ζοντας έχανε τις διαστάσεις του κόσμου. Το χιόνι πέφτοντας μετέφερε μια 

κρυστάλλινη φύση του ουρανού στην γκρίζα κοσμόπολη. Κι ήταν ο ίδιος κόμικ 

φιγούρα σαν αυτές του Άκι, πεταμένη στα σκουπίδια. Παρ’ όλα αυτά ο κόσμος 

ήταν εύλογος, σχεδόν καλός. Κοίταζε τους ανθρώπους από τα διπλά τζάμια 

του τρίτου ορόφου να υφίστανται το χιόνι όχι σαν κάθοδο μα σαν δικιά τους 

άνοδο μες στην καθαρότητα. Έτσι ήταν φτιαγμένος ο Γιώργος: να βλέπει την αγωνία 

ως διαύγεια κι όχι ως ομίχλη. 

Πάντως, για να λέμε την αλήθεια, φοβόταν. Ένιωθε μοναξιά. Δεν φοβόταν 

ποτέ τη μοναξιά. 
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ΓΙΩΡΓΟΣ: Φοβόμουν όμως τώρα πολύ επειδή ένιωθα όλο περισσότερη μο-

ναξιά από τότε που είχε φύγει για το ταξίδι του ο κ. Πολ. 

 

Η κα Αριστίντ τον δίδασκε στο γραφείο για τα πετράδια, μα στο σπίτι σχε-

δόν δεν υπήρχε. Ο νέος ήξερε τι είναι αυτό: η κα Αριστίντ ζούσε τη ζωή 

του. Τρώγαν σιωπηλοί. Η δημοσιότητα της επιθυμίας του φονιά έκανε το 

χιόνι του καθενός τους να πέφτει και σχεδόν να τους λευκαίνει. Ο νέος δεν 

καταλάβαινε στην εντέλειά της αυτή την πτώση. 
 

Κα ΑΡΙΣΤΙΝΤ: Έβλεπα τον νεαρό σαν εγκλεισμένον μέσα σε κεχριμπάρι. 

Πώς να μη σκεφτώ ότι δεν ήταν παρά μόνο ένα οικονομικό μέγεθος; Αυτό 

ακριβώς του έδινε απαράγραπτη αξία στο πάρε-δώσε μου με τον Πολ. 

 

Ο Γιώργος έκανε φιλότιμα τις δουλειές του και ζούσε όπως του είχε υποδει-

χτεί. Δεν μπορούσε ούτε καν να φανταστεί ότι θα έβγαινε έξω από τη δρύι-

νη πόρτα κι ότι θα περπατούσε στη λαχταριστή πόλη. Κρατούσε ζηλότυπα 

ζωντανή τη φαινομενικότητα της αξίας του όπως την είχε καθορίσει ο κ. 

Πολ. Κι έτσι ξυπνούσε το πρωί, κι έτσι κοιμόταν ήρεμα τις νύχτες, την ίδια 

πάντα ώρα. 

Αλλά μπορούσε να μυριστεί την ίδια την ανάγκη του σαν σκύλος τα πε-

ριττώματά του. Από τότε που τον πρωτοαγκάλιασε ο ανθρωποφονιάς και 

ανθρωπολάτρης, δεν είχε καθόλου δικό του το σώμα του. Έτσι ήταν ονομα-

σμένη στη γλώσσα του των θεολογικών επιτηδεύσεων η αδράνεια των ερω-

τικών μελών του, η οπισθοχώρηση μες στην αθωότητα που καθορίζει ο μη μετρήσιμος καιρός 

της νιότης. Γιατί ήξερε τι είναι αυτό: ο βιασμός του τον ξανάκανε αγνό παιδί. 

Το παιδί δεν ξέρει αν έχει σώμα κι επιθυμίες. 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Από τότε που με… που μου έκανε… δεν είχα στύσεις. Το μέρος 

αυτό του σώματός μου ήταν εδώ και τόσους μήνες απονεκρωμένο. Δεν 

είχα καν ονειρώξεις όπως συχνά πριν. Ακόμα και κρυφά, μόνος μου, που 

επιχειρούσα να χαϊδέψω το σώμα μου, δεν συνέβαινε τίποτα. Από τη μια 

χαιρόμουν για τούτο, που δεν του χάριζα τίποτα, κι από την άλλη υπέ-

φερα. Προσπαθούσε πολύ κάθε φορά, αλλά μάταια. Μερικές φορές τον 

λυπόμουν. Εντέλει δεν ήξερα αν είναι καλό όταν χαιρόμουν γι’ αυτό ή όταν 

στεναχωριόμουν. 

 
Κι έτσι να ’ταν κι αλλιώς, δηλαδή τόσο ψέμα, αφού η αλήθεια του καθηγητή και ό,τι θε-

ωρούσε ως αλήθεια ο Γιώργος δεν ήταν υποχρεωτικά ίδιο πράγμα, και πάλι ο νέος θα 
σκεφτόταν πως η νέκρα των ερωτικών μελών του τον δικαίωνε έως ένα ση-
μείο. Μα και πάλι θα αμφέβαλλε αν η, αποδεδειγμένη πια, δικαιοσύνη του 
κορμιού του ήταν κι η ενδεδειγμένη. 
 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Το να τον κάνω ευτυχισμένο είναι αυτό που πρέπει, εφόσον με 
αγαπά. “Πρέπει”, σημαίνει “είμαι εγώ”. 
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Κι έτσι ήρθε μια βραδιά που χιόνιζε πολύ. Καθόταν στο παράθυρο κοιτάζοντας 
τους νυχτερινούς διαβάτες να χιονίζονται. Σηκώθηκε, πήγε στην κα Αριστίντ 
που ζέσταινε στο τζάκι τα πόδια της διαβάζοντας μια οικονομική εφημερίδα. 
Στάθηκε σαν στρατιώτης απέναντί της όπως ήξερε πως θα έκανε σίγουρα ο 
Άτσε. 

«Μου επιτρέπετε να ρωτήσω κάτι, κυρία;» 
Η διαμαντέμπορος τον κοίταξε σχεδόν τρομαγμένη. 
«Φέρε μου ένα ελληνικό κονιάκ, παιδί μου», τραύλισε, ωστόσο άτρεμα, αλλά και 

με μια περίπλοκη συγχορδία διατονισμών μεσογειακότητας στην παρ’ όλ’ αυτά επίπεδη σαν 

φλαμανδικό τοπίο φωνή της. 
Ο νέος έφερε το εύγευστο κονιάκ. Ρώτησε: 
«Αλήθεια, είμαι διανοητικά καθυστερημένος;» 
Η λιθεμπόρισσα έβγαλε ένα κοφτό χάχανο γυμνασιοκόριτσου, που το 

έκρυψε πίσω από το παχουλό της χέρι. Αμέσως μετά, είπε σοβαρά: 
«Νομίζω, συμβαίνει το εξής με σένα, παιδί μου: Είναι πολλά πράγματα 

απλά για όλους μας που εσύ δεν τα καταλαβαίνεις· και είναι πολλά σημα-
ντικά ζητήματα, απλά για σένα, που εμείς ούτε καν θα τα θέσουμε ποτέ στον 
εαυτό μας σαν ερώτηση, κι αν τα θέσουμε ή ερωτηθούμε απ’ άλλους δεν θα 
ξέρουμε τι να απαντήσουμε». 

«Κι αυτό είναι καλό ή κακό για μένα;» 
Η κα Αριστίντ σκέφτηκε αρκετά αυτή την ερώτηση. Αποφάσισε να απα-

ντήσει: 
«Αυτό είναι κακό για μας». 
Ο Γιώργος χαμογέλασε πονηρά σαν δεκαεννιάχρονος, που πια ήταν άλ-

λωστε, εφόσον προ μηνών είχαν γιορτάσει τα γενέθλιά του. «Αν μου απα-
ντήσετε ευθέως, θα σας παίξω κάτι με το μαντολίνο μου», είπε. 

Η Ολλανδή κοίταξε τη φωτιά. Ο Γιώργος έφερε το μαντολίνο του. Γδύ-
θηκε διπλώνοντας ταχτικά τα ρούχα, όχι γιατί σκέφτηκε πως αυτό θα άρεσε 
στην ακροάτριά του μα επειδή έτσι είχε εθιστεί πια να κάνει. Κούρδισε το 
όργανο και τραγούδησε “μιλητά” στα Ελληνικά τους στίχους του δαιμονι-
κού κόντε, μεταφράζοντας τσάτρα-πάτρα κάθε πρόταση στα Γερμανικά: 

 

«Μάτια μου, ψυχή μου, να γένης καλή, να παντρευτής, και να βγαί-

νουμε και να μπαίνουμε και να βλέπουμε τον κόσμο και να καθόμαστε 

μαζί στο παρεθύρι και να διαβάζουμε τη Θεία Γραφή και τη Χαλιμά”. 

Και αφού την εχάιδεψε και της φίλησε τα μάτια και τα χείλα, την ά-

φησε απάνου στην καθίκλα λέοντάς της: “Να και ένα καθρεφτάκι και 

κοιτάξου που είσαι όμορφη και μου μοιάζεις». 

 
Η Ολλανδή έμεινε ασάλευτη. Ούτε καν η ελάχιστη πνοή δεν τάραζε τη νέ-
κρα του προσώπου της. Έμεινε έτσι πολλή ώρα ενώ το αγόρι περίμενε 
σταυροπόδι, με το μαντολίνο στην αγκαλιά. Τέλος η κα Αριστίντ είπε ουδέτερα 

μα αρκετά δυνατά: 
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«Δεν είναι αλήθεια. Δεν σου μοιάζω». 
«Τότε, πέστε μου εσείς την αλήθεια». 
«Σε έχει διαφθείρει ο Πολ. Ντύσου». 
Ο Γιώργος ντύθηκε. «Και η απάντηση που μου χρωστάτε;» 
Η κα Αριστίντ πέταξε την εφημερίδα στο τζάκι. Είπε στον νέο, που κοίταζε 

σαν χαζός τους αριθμούς του χρηματιστηρίου να μαυρίζουν πάνω στο μαντε-
μένιο κούτσουρο και να αναφλέγονται: «Σου είπα. Κάθε ψυχολόγος θα θε-
ωρούσε ιδιωτεία την καθαρότητά σου. Μα ο Πολ σε κάνει ολοένα τελειότε-
ρο, και τούτο σε τοποθετεί σε μια άλλη τάξη λογικής». 

Ο Γιώργος σκέφτηκε κάμποσο, πριν ρωτήσει ντροπαλά: «Και πετύχατε 
πια αυτό που θέλατε να γίνει όταν υποβάλατε στον κύριο Ζίγκφριντ την ιδέα 
πως είμαι ηλίθιος;» 

«Όσον αφορά τη σχέση μου με τον Πολ, ναι. Όσον αφορά εσένα, όχι α-
κόμα». 

«Τι σημαίνει πως ο κύριος Πολ με κάνει ολοένα τελειότερο;» 
«Πως ό,τι κι αν θέλει για σένα, πετυχαίνει το καλό σου. Εγώ, ό,τι κι αν 

θέλω, πετυχαίνω μόνο το κακό σου». 
Αυτά είπαν. Εκείνο το βράδυ ο Γιώργος δεν μπορούσε να κοιμηθεί με 

τον συνηθισμένο του ήρεμο ύπνο μωρού. 
 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Μετά από αυτήν τη συζήτηση με την κυρία Αριστίντ, μου έλειπε 

ο κύριος καθηγητής. 

 

Τον ανακούφιζε κατά κάποιον τρόπο το γεγονός ότι όλα ήταν απολύτως 

λογικά. Πίστευε άλλωστε ότι είναι εκείνα που του αξίζουν, επειδή ο ίδιος 

είχε σφάλει στον σκοπό του. Μα η αγωνία του τον έκανε να στριφογυρίζει 

πάνω στην κουβέρτα στο σκληρό πάτωμα και να βογγά, με τρομερή ένταση 

αγκριφωμένη στο κορμί του. Αποκοιμήθηκε για λίγο το χάραμα κι είδε τρο-

μερούς εφιάλτες, τον πατέρα του να καταβροχθίζει ζωντανό τον γάτο του 

σπιτιού τους. 

Ο καθηγητής γύρισε κάποια μεσάνυχτα, δίχως ειδοποίηση. Φαινόταν πολύ 

ευχαριστημένος. Δεν είπε παρά δυο-τρεις λέξεις με την κα Αριστίντ, που δεν 

ήξερε πώς να συγκρατήσει τις ερωτήσεις της. Πήγε κατ’ ευθείαν στο κρεβάτι. 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ήθελα να αγκαλιάσω λίγο τον Γιώργο, που τον είχα τόσο 

πεθυμήσει, μα αποφάσισα φρόνιμα να το αναβάλω για την άλλη μέρα που 

θα ήμουν ξεκούραστος: προσπαθούσα να είμαι μαζί του σαν νεαρός, γι’ 

αυτό από την αρχή, με οργή για το γερασμένο κορμί μου, είχα καταφύγει 

σε χάπια τα οποία υλοποιούσαν σε επιστημονικά εργασμένες στύσεις τη 

λαχτάρα μου. Είχα βάλει κάμποσες φορές κρυφά και στο φαγητό του Γιώρ-

γου: με πονούσε που δεν ερεθιζόταν μαζί μου. Μα παραδόξως δεν τον 

έπιασαν καθόλου. 
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Τώρα, ξαπλωμένος στο πλευρό, παρατηρούσε το προφίλ του νέου. Ο Γιώργος 

στο χαμόστρωμά του, μες στο γαλατώδες, σχεδόν μουρμουριστό μισόφωτο 

που γεννούσε με μουντές πυελικές ωθήσεις το παράθυρο, ένιωθε την καρδιά 

του να βροντοχτυπά. Σηκώθηκε, χώθηκε στο κρεβάτι του καθηγητή και άρ-

μοσε αργά, προσεχτικά, τρέμοντας λίγο, την φαρδιά και μυώδη πλάτη στην α-

γκαλιά του, ακουμπώντας τη με απολυτρωτική αποφασιστικότητα στο συρρι-

κνωμένο, πλαδαρό στήθος με το γκρίζο τρίχωμα. Περίμενε δίχως να παίρνει 

ανάσα, έτοιμος να βάλει τα κλάματα. 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Μου ’ρθε τόσο ξαφνικό ώστε για μια στιγμή, στην επαφή 

με το καυτερό κορμί, σκίρτησα με κάτι σαν σιχασιά. Κίνησα δισταχτικά τα 

χέρια, αγκάλιασα τον νεαρό που άχνιζε, σιγότρεμε και μοσχοβολούσε. 

Πήγα να τον χαϊδέψω. Φτάνοντας χαμηλά, ένιωσα με κατάπληξη το πέος 

του να ορθώνεται αστραπιαία και να σπαράζει. Με στόμα απότομα να κα-

ταστεγνώνει, κατάπια σπασμωδικά τις λέξεις της αγάπης που μου ανέ-

βηκαν σαν εμετός στο στόμα και έκανα έρωτα στο παλληκάρι σιωπηλά, 

με λατρεία, τρίζοντας μόνο κάπου-κάπου δυνατά τα δόντια μου για να μην 

ουρλιάξω από λυκίσιο θρίαμβο. Εκείνη τη νύχτα δεν χρειάστηκα στυτικά 

χάπια. 

 

Ο Γιώργος τελείωσε γρήγορα με τον γιατρό βυθισμένον στο κορμί του, νιώ-

θοντας κτηνώδη ηδονή και εξαγριωμένη απελπισία. Αφέθηκε χαλαρωμέ-

νος, με μάτια που αρνιόταν να τα κλείσει μα και που δεν έβλεπαν τίποτα, 

στα συγκινημένα χάδια, στα αηδιαστικά φιλιά και κατόπιν ξανά στον γέ-

ρικο φαλλό του φονιά, τώρα με πιο διαρκή, πιο λεπτή και πιο οδυνηρή 

ηδονή απ’ ό,τι πριν. Λύθηκε πάλι σε έναν μακρόσυρτο λιποθυμικό οργασμό 

ενώ ο καθηγητής εκσπερμάτωνε μέσα του. 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Μετά, δεν μου απέμενε τίποτ’ άλλο παρά να αναστενάξω με βα-

θιά ανακούφιση και να αποκοιμηθώ στην αγκαλιά του. 

 

 

55. Η ουσία του πάθους 
 
Η ουσία του πάθους είναι η θέληση της απουσίας. Η τέλεια μηχανή του δουλεύει με μόνο στο-

χο τον αφανισμό. Γι’ αυτό, το πάθος μπορεί να χωρέσει τα πάντα στην αδιάκοπα περιστρεφό-

μενη έλλειψη που αποτελεί τον πυρήνα του, καταναλώνοντας μες στην αφαίρεση κάθε καλό 

μα και κάθε κακό. Έτσι, Οι τρεις τους κρύωναν στη χιονισμένη πόλη και καθένας 

τους δεν είχε τίποτα να τον ζεστάνει εκτός από τις φλόγες όπου καίγονταν 

οι δυο άλλοι. Ο γιατρός και η κα Αριστίντ βρέθηκαν το επόμενο βράδυ 

μπροστά στο τζάκι. Ο Γιώργος εργαζόταν στο γραφείο. 

«Είναι ανακουφιστικό, καλή μου φίλη, να γνωρίζω επιτέλους μετά από 

τόσα χρόνια με απόλυτη ασφάλεια ότι δεν μπορώ να σε εμπιστευθώ σε 
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τίποτα», είπε ο καθηγητής, που άστραφτε από επιτυχία και αυτό τον έκανε 

πιο γκρίζο. Η Ολλανδή μίλησε με μια φωνή αλλόκοτα ξένη προς τη συνήθη 

της, γεμάτη μοχθηρία και φθόνο, ίσως όμως και με προδιανοητικότητα, που ικανο-

ποίησε τον γιατρό. 

«Μου εμπιστεύθηκες τον Γιώργο». 

«Α, ναι. Τον Γιώργο». Αναθυμήθηκε το αγόρι όπως το κράτησε χτες βράδυ 

στην αγκαλιά του, να σπαρταράει και να στενάζει. «Ο Γιώργος. Πώς θα το 

άντεχες να του κάνεις κακό;» 

«Έχεις σκοτώσει με τα χέρια σου πολλούς σαν αυτόν». 

«Ναι. Με τα χέρια μου. Σαν αυτόν». 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Συλλογίστηκα με ευχαρίστηση ότι όλα τούτα σήμαιναν πως 

ήμουν πια πανέτοιμος να αρχίσω την τελική συγγραφή του βιβλίου μου, 

και πως έπρεπε να ξεκινήσω οπωσδήποτε σύντομα. 

 

Συνέχισε: 

«Τον αγάπησες λιγάκι τώρα που μείνατε μόνοι;» 

«Ό,τι αληθινό ένιωσα σ’ όλη μου τη ζωή για άλλον άνθρωπο, το ένιωσα 

για σένα», είπε η κα Αριστίντ με επιμελώς τεχνουργημένη χαρά και απελπι-

σία, ενδέχεται όμως και απλώς με θυμό. 

 

Κα ΑΡΙΣΤΙΝΤ: Συνειδητοποιούσα την αγωνία μου και με ικανοποιούσε η 

συνειδητότητά μου, και θύμωνα για την αυτοϊκανοποίησή μου, και αγαλ-

λίαζα για τον θυμό μου, και υπέφερα για την αγαλλίασή μου, και ειρω-

νευόμουν τον πόνο μου, και… Και ο αυτοσαρκασμός με ερέθιζε όπως το 

σκόρδο ερεθίζει τους πετεινούς κοκορομαχιών. 

 

«Θα πρέπει να ξαναθυμηθούμε τον γυαλιστή κρυστάλλων της νιότης μας, 

Πολ. Έχουμε πολύ απομακρυνθεί από τη φιλοσοφία». 

«Και η αγάπη;» είπε καθηγητής. 

«Δεν ξέρω τι είναι τούτο. Ζω την αγάπη των άλλων. Όπως κι όλα τ’ άλ-

λα τους. Η φιλία μας είναι κάτι ισχυρότερο από κάθε δεσμό, μα δεν είναι 

αγάπη, το καταλάβαινα πάντα καλά. Και τον Γιώργο είσαι υποχρεωμένος 

εκ των πραγμάτων να τον σκοτώσεις». 

Ο καθηγητής απέμεινε για λίγο σκεφτικός. «Α, έτσι λες;» έκανε καλοκά-

γαθα. Ήταν μια οφειλόμενη σκέψη. Γέλασε. «Χτες βράδυ μου παραδόθηκε 

για πρώτη φορά ολότελα. Κι ήρθε μόνος του στο κρεβάτι μου. Έπρεπε να 

τον έβλεπες, είχε για πρώτη φορά στύση, τιναζόταν σαν ζώο». Απόλαυσε 

την κατάπληξη και αμέσως μετά περίπλοκα συναισθήματα που ξέσπασαν σαν 

καταιγίδα στο απολύτως νεκρό πρόσωπο της φίλης του, που κοντά στ’ άλλα έγινε 

πιο νεκρό. Της είχε μιλήσει πολλές φορές με παράπονο για την αδράνεια του 

σώματος του νέου, της είχε πει ακόμα και για τα στυτικά χάπια. Συνέχισε: 

«Εσύ, θα τον σκότωνες;» 
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«Εγώ ποτέ. Σου είπα, θα προσπαθήσω να τον σώσω από σένα με κάθε 

θυσία. Ακόμα και με τη θυσία μου ή τη δικιά σου. Και… και όχι, όχι, δεν πι-

στεύω ότι ο Γιώργος… ότι επέτρεψε στην ψυχή και στο κορμί του να χαρεί 

μαζί σου. Λες ψέματα!» 

Ο γιατρός έμεινε με ανοιχτό το στόμα. «Αριστίντ… Ποτέ δεν σου έχω πει 

ψέματα. Πώς μπορείς να μιλάς έτσι!» 

Η Ολλανδή χτύπησε το παχουλό παντουφλοφορεμένο πόδι της με πείσμα 

και κακία, ίσως όμως και με μια ευγενική δίεση. «Ναι. Ναι. Εσύ δεν με εμπιστεύ-

εσαι πια, κι εγώ τώρα είμαι σίγουρη ότι λες ψέματα. Ο Γιώργος σε κατά-

στρέφει, Πολ, δεν το βλέπεις;» 

Εκείνος έγειρε μπροστά, κούνησε το δάχτυλό του μπρος στη μύτη της 

λιθεμπόρου: «Μικρή μου γυαλίστρια πετραδιών, φέρεσαι ξανά όπως τότε 

που σε γνώρισα, σαν παλιοκόριτσο πολύ καλής οικογένειας. Με τα χέρια μου 

σε ωρίμασα, σε έκανα γυναίκα. Δεν θα σου επιτρέψω να παλιμπαιδίσεις και 

να αυτοκαταστραφείς. Μόλις διαλύσω τον υποδιευθυντή μου, τον Ζίγκφριντ 

σου κι εσένα, θα παραιτηθώ απ’ όλα αυτά, θα φτιάξω σπίτι σε κάποιο έ-

ρημο, δασωμένο βουνό της Ελλάδας πάνω από βαθιά θάλασσα και θα ζήσω 

εκεί με τον Γιώργο. Έλα μαζί μας, γλυκιά μου φίλη. Ο Γιώργος θα μας δει 

να πεθαίνουμε πολύ γέροι, ο ένας λίγο μετά τον άλλον σαν τα παλιά ζευ-

γάρια, και θα μας κλείσει τα μάτια». 

Κοιτάζονταν από απόσταση λίγων εκατοστών. Η κα Αριστίντ κοίταζε με 

αηδία χαραγμένη στο άδειο πρόσωπό της, αλλά μπορεί και με ηρωισμό, ο κύριος 

Πολ με συγκατάβαση. Κοιτάζονταν. 

«Ο Γιώργος δεν θα νιώσει ποτέ τίποτα όμορφο μαζί σου», είπε στο τέλος 

η κα Αριστίντ ψιθυριστά, με λύπη ή και αφοσίωση. Ο καθηγητής ανασηκώθηκε. 

«Γιώργο!» φώναξε. «Γιώργο, έλα εδώ, αγόρι μου!» 

Φάνηκε ο Γιώργος, απλός, συνεσταλμένος όπως πάντα. Τα ’χασε που για πρώτη 

φορά οι δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι πετάχτηκαν πάνω, τσακίστηκαν να τον 

πάρουν από τα χέρια, να τον καθίσουν όλο ευγένεια, ταραχή και λεπτότητα 

στον καναπέ, να τον χαϊδέψουν στην πλάτη, να σκουντηχτούν ποιος θα του 

πρωτοφέρει ένα κρασάκι. Στέγνωσε το στόμα του από ευτυχία, και γι’ αυτό 

τον έλουσε παγωμένος ιδρώτας όπως σε εφιάλτη — κανένα από τα δύο συ-

ναισθήματα δεν του ήταν επιθυμητό. 

Αφού οι γέροι ξανακάθισαν στις θέσεις τους κι ηρέμησαν, ο γιατρός είπε: 

«Ας μιλήσουμε για μπίζνες». 

Άρχισε ένας διάλογος στεγνός, γεμάτος επαφές σε διάφορες χώρες, λεφτά, 

ονόματα διεθνών επιχειρήσεων και τραπεζών, αγγλικούς όρους. Ο Γιώργος, 

έχοντας από καιρό εξοικειωθεί με τις υποθέσεις του καθηγητή ως γραμμα-

τέας, αρχειοθέτης και λογιστής του, καταλάβαινε πολύ καλά για τι μιλάνε: 

Οι δουλειές του γιατρού στην Αθήνα, στην Εγγύς και στη Μέση Ανατολή είχαν 

πάει πολύ καλά. Το κεντρικό εξαγόμενο ήταν ότι μεγαλοανθρωπέμποροι Α-

σιάτες και Ευρωπαίοι, μάλιστα μερικές τεράστιας εμβέλειας ΜΚΟ, που έφερναν 

με το αζημίωτο στην Ευρώπη μέσω Ελλάδας χιλιάδες μετανάστες, φυγάδες, 
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εξόριστους, από τις αραβικές χώρες, το Ιράν, τον Καύκασο, το Αφγανιστάν, το 

Πακιστάν και τις χώρες πέρα απ’ αυτό, είχαν κάνει συμφωνία με τον καθη-

γητή. Θα του παρέδιδαν στην Αθήνα με απόλυτη μυστικότητα τα εκλεκτότε-

ρα κομμάτια, εφήβους και παιδιά, τόσα κατ’ έτος. Ο Γιώργος παραλύθηκε 

ακούγοντας τον αριθμό, μολονότι στην ξυπόλυτη κι ευλαβική αριθμητική του ο 

ένας ζύγιζε όσο κι οι εκατό ή το ένα εκατομμύριο. 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Όλα τα πράγματα πέφτουν, ακόμα και τ’ αστέρια, σκεφτόμουν 

ακούοντας τους δύο ηλικιωμένους ανθρώπους. Δυσκολευόμουν πάντα να 

ξεχωρίσω το πάνω και το κάτω. Από πού πέφτει κανείς και πού καταλήγει; 

 

Οι χριστιανικοί, ηθικοί προσδιορισμοί περί Παραδείσου άνω και Κόλασης κάτω, τού ήσαν πα-

ντελώς ξένοι. Μην μπορώντας να συλλάβει την έννοια του κακού αλλιώς παρά σαν απουσία 

δυνατότητας για όλο λεπτότερες λογικές διακρίσεις, δηλαδή κατά βάθος σαν απουσία απλότητας, 

πάσχιζε να γίνει έστω και για μια στιγμή σαν τον καθηγητή και σαν την κα Αριστίντ, να συλ-

λάβει τον κόσμο και τον θάνατο όπως εκείνοι και μετά να ξαναφτιαχτεί ολόκληρος από την αρχή με 

το κακό ως εργαλείο επ’ αγαθώ ευτυχίας, όλος από τα θεμέλια, από το πρωταρχικό μόριο της 

πιο παιδικής συνειδητότητας ως την έσχατη και πιο αρμονική ολότητα του εαυτού. Όσο πιο πολύ 

υπέφερε, τόσο πίστευε περισσότερο ακράδαντα όχι μόνο ότι μπορούσε να περάσει ανότιστος, 

ατύφλωτος, μέσα από όλη αυτή την ομίχλη και να βγει στην απέναντι καλοκαιριά, μα κι ότι έτσι θα 

κατόρθωνε να έκλεβε τα κλειδιά της πιο μυστικής ουσίας των δύο γέρων, και τότε θα κατά-

φερνε να τους ανοίξει και να τους επιδιορθώσει όπως έκανε με το μηχανάκι του. Όσο για την 

ανταπόδοση, την τιμωρία… 
 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Η γάτα βασανίζει το ποντικάκι και εντέλει το τρώει, για την η-

δονή και τη θρέψη της, κι αυτό είναι η αλήθεια της φύσης. Όμως ο κα-

θηγητής, η κα Αριστίντ, εγώ, πρέπει να σπάσουμε αυτή την αλήθεια σε 

μυριάδες κομμάτια ώσπου να φτάσουμε στην απλότητα του πυρήνα της, 

που την επιβεβαιώνει και την αναιρεί. Και η πληρωμή; κι η ανταπόδοση; 

κι η τιμωρία; Κατανοώ το περιεχόμενο τέτοιων λέξεων μονάχα σαν ένα 

πρόβλημα του καιρού: έτσι κι αλλιώς όλα τα πράγματα που πέφτουν φτά-

νουν ολοένα κάπου, και όλο τούτο είναι το παρόν τους τόσο όσο είναι 

συνάμα και το χτες τους ή το μέλλον τους. 

 

«Έτσι έχουν τα πράγματα, φίλη μου», κατέληξε ο γιατρός. «Θα μπορώ 

να εφοδιάζω τον Ζίγκφριντ σχεδόν με όσα Υποκείμενα θα κατάφερνε να 

προσποριστεί κι ο ίδιος. Δεν χρειάζεται, λοιπόν, να αγοράσει ή να μου κλέ-

ψει την κλινική μου. Με λιγότερο παρά τα δύο τρίτα των επενδύσεων που 

θα χρειαζόταν για μια Φάρμα Ανταλλακτικών στην Αθήνα, μπορεί να τη 

φτιάξει εδώ στη Γερμανία. Εδώ που έχει ήδη τις υποδομές. Και να ρίξει τα 

περισσευούμενα κεφάλαια στη μάχη του με τους Αμερικανούς». 
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Η κα Αριστίντ φαινόταν πολύ προβληματισμένη. «Ο Ζίγκφριντ θεωρεί ότι 

δεν είναι εύκολο, για την ώρα, να οργανωθεί μια τέτοια επιχείρηση στην 

καρδιά της Γερμανίας», είπε εντέλει. 

«Μη λες βλακείες! Ξέρεις καλά πως είναι πολύ ευκολότερο σε μια ηγε-

τική και οργανωμένη χώρα, παρά σε μια χαοτική της περιφέρειας όπου όλοι 

μιλάνε για όλα, το κράτος δεν λειτουργεί σχεδόν καθόλου και ορισμένα Μ.Μ.Ε. 

είναι, μερικές φορές, ανεξέλεγκτα. Γι’ αυτό οι δυο πρώτες, πειραματικές 

φάρμες, άνοιξαν στην Ελβετία και στο Βέλγιο. Άλλωστε, έχει εδώ τα περί-

φημα ιδρύματά του, που δεν είναι δα και πιο αθώα». Στράφηκε προς τον 

Γιώργο: «Λοιπόν;» τον ρώτησε. 

 

 

56. Το παιχνίδι της ειλικρίνειας 
 
Ο Γιώργος αγχώθηκε επειδή δεν ήξερε τι να απαντήσει, κι ούτε ήθελε άλ-

λωστε να μιλήσει. 

«Λοιπόν;» ξανάπε ο γιατρός με κάτι σαν ευχαρίστηση στη φωνή του. 

Ο νέος ίδρωσε από την αγωνία του. 

«Ξέρω πώς είσαι πάντα πολύ λιτός στα λόγια σου απέναντί μου», είπε ο 

καθηγητής. «Μα τώρα θα μας μιλήσεις. Θα παίξουμε ένα παιχνιδάκι. Εσύ 

θα κάνεις από δύο αυστηρές ερωτήσεις στον καθένα μας, και εμείς θα είμα-

στε υποχρεωμένοι να τις απαντήσουμε με σαφήνεια και απόλυτη ειλικρί-

νεια. Μετά, θα σου κάνουμε κι εμείς από μια σκληρή ερώτηση. Εντάξει; Σ’ 

αρέσει το παιχνίδι; Άρχισε από τη φίλη μας!» 

Ο Γιώργος αναγνώρισε την υπουλία αυτού του παιχνιδιού. Ωστόσο στρά-

φηκε προς την κα Αριστίντ, που τον ατένιζε με δέκα διαφορετικούς διατο-

νισμούς του φόβου και άλλους τόσους της αδημονίας στο ζελεδένιο μα ωστόσο 

και κάπως σαν πετρωμένο πρόσωπό της. Της έθεσε την απλούστερη απορία του, 

η οποία τον βασάνιζε όλον τούτο τον καιρό 

«Γιατί χρηματοδοτείτε αυτά τα εγκλήματα;» 

Η Ολλανδή, ενώ ο γιατρός κάγχαζε χαιρέκακα, έκανε με το μαλθακό χέρι 

της μια κίνηση που μάλλον ήθελε να δείξει απελπισία, μολονότι θα μπορούσε να 

σημαίνει και άνεση, μα ακόμη και θυμηδία. 

«Είναι τόσο απλό, μα και τόσο δύσκολο να εξηγηθεί τούτο σε κάποιον 

σαν εσένα, παιδί μου… Το χρήμα, ξέρεις, έχει μια δικιά του δυναμική, που 

υπερβαίνει τη θέληση των κατόχων του. Εγώ γεννήθηκα κάτοχός του, δεν 

το θέλησα. Κι αυτό είναι ένα είδος τελεσίδικης καταδίκης. Αλλά…» 

«Άσε αυτές τις μπούρδες! Πες του πως πίσω από τη διαμαντέμπορο κρύ-

βεται η μεγαλομέτοχος ενός από τα ισχυρότερα τραπεζικά και επενδυτικά 

τραστ του πλανήτη!» βρυχήθηκε ο καθηγητής. 

Η κα Αριστίντ τον αγνόησε συνεχίζοντας: «Εν ολίγοις το χρήμα, από ένα 

συγκεκριμένο επίπεδο πλούτου και πάνω, στην πραγματικότητα δεν ανήκει 

στον ιδιοκτήτη του αλλά στην κοινωνική τάξη η οποία βρίσκεται στην κορυφή 
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της οικονομικής πυραμίδας, και η διαχείρισή του δεν εξαρτάται από τον κά-

τοχό του αλλά από την αυτόνομη δυναμική του συστήματος. Σου το έχω πει 

ήδη, αγόρι μου, μα φοβούμαι ότι εσύ δεν του έδωσες την πρέπευσα σημασία: 

Ο Μαρξ κι οι Αναρχικοί απέτυχαν γιατί δεν κατάλαβαν ότι η μόνη ιστορικά 

πραγματωμένη και γι’ αυτό δυσπολέμητη κοινοκτημοσύνη είναι αυτή του 

κεφαλαίου από την ηγέτιδα τάξη». 

«Αριστίντ!» αναφώνησε κάπως ενοχλημένος ο γιατρός. «Δεν σε είχα για 

τόσο χιουμορίστρια!» 

«Χαλάς το παιχνίδι, Πολ», είπε η κα Αριστίντ με θυμό, ίσως όμως καταβάθος 

και με άνοιξη, μπορεί και με ένα είδος μαύρου άνθους. «Δεν πρέπει να παρεμβαίνεις». 

Στράφηκε πάλι στον νέο: «Πίστεψέ με, αν δεν υπήρχαν κάποιοι όπως εγώ, 

η ταπεινή, να ανακόπτουμε όπως μπορούμε ορισμένες ορέξεις των οικονο-

μικών μας εταίρων, τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα σε όλο τον πλα-

νήτη και σ’ όλους τους τομείς». 

«Πρόσεξε ποια θα είναι η δεύτερη ερώτησή σου, μικρέ μου», είπε με έ-

ξαψη χαρτοπαίχτη ο καθηγητής. «Χτύπα την κατακέφαλα, μην τη λυπάσαι!» 

Ο Γιώργος ήθελε να επιμείνει, να ρωτήσει την Ολλανδή πώς γίνεται να 

συμμετέχει αυτή, μια σοφή, τρυφερή και βασανισμένη γυναίκα σε όλο τούτο 

το κακό, όμως πρόφερε αυθόρμητα τα λόγια: 

«Τελικά, θέλετε με όλα αυτά τα κόλπα να κάνετε κακό στον κύριο Πολ, 

ναι ή όχι;» 

Η κα Αριστίντ σκίρτησε αιφνιδιασμένη δυσάρεστα, ίσως όμως και από αδημο-

νία. Ξεφύσησε την ανάσα της και, στο τέλος της εκπνοής, ξεπέταξε σαν κο-

φτό ρέψιμο τη λέξη: «Ναι». 

Ο καθηγητής πετάχτηκε πάνω με τρομερά μάτια. «Α… ρισ… τίντ…» ακού-

στηκε ψιθυριστή, νιαουριστή η φωνή του. Η διαμαντέμπορος σηκωθηκε κι 

αυτή αργά. Κοιτάζονταν με ορθάνοιχτα μάτια και τρεμάμενα χείλη, τέλος 

όρμησαν ο καθένας πάνω στον άλλο κι αγκαλιάστηκαν. 

«Αγαπημένε μου, μοναδικέ μου φίλε…» κλαψούρισε η κα Αριστίντ λυγμικά, 

μπορεί όμως και με ένα είδος γέλιου αυτοεξορίας. Μείναν έτσι για μερικές στιγμές. 

Μετά ο καθηγητής έσπρωξε τη διαμαντεμπόρισσα δυνατά κι εκείνη αφού 

παραπάτησε, έπεσε στη θέση της στην πολυθρόνα της. 

«Όλα θα γίνουν όπως πρέπει», είπε αποφασιστικά ο κ. Πολ. «Αγόρι μου, 

περιμένω τις ερωτήσεις σου». 

«Ρώτα τον αν από τότε που σε γνώρισε ένιωσε καθόλου ενοχές για τα 

παιδιά!» σφύριξε ο Ολλανδή συνωμοτικά σαν μαθήτρια σε διαγώνισμα, ενδέ-

χεται όμως και καταδικαστικά. 

«Αριστίντ!» μούγκρισε ο γιατρός. «Τι ηλιθιότητες του υποβάλλεις! Κόψε 

τις ζαβολιές!» 

Ο Γιώργος εντυπωσιάστηκε από την πρόταση της διαμαντεμπόρου, όμως 

κι ο ίδιος δεν καταλάβαινε τι είναι ακριβώς η ενοχή, γιατί δεν είχε νιώσει 

ποτέ κάτι που θα μπορούσε να ονομαστεί έτσι. Γι’ αυτό ρώτησε ντροπαλά, 

όπως πάντα όταν εξαναγκαζόταν να απευθυνθεί στον καθηγητή: 
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«Τις προτάσεις κι αντιπροτάσεις στον κύριο Ζίγκφριντ κι όλα αυτά τα 

τρομερά που θέλετε να κάνετε τώρα με τους μετανάστες, τα κάνετε για με-

να ή για σας;» 

Ο γιατρός τον παρατήρησε για λίγο, σκύβοντας μπροστά. Μετά είπε α-

νέκφραστος: 

«Για μένα». 

Η κα Αριστίντ άρχισε κάτι να λέει, μα ο Γιώργος τη διέκοψε θέτοντας τη 

δεύτερη ερώτησή του: 

«Αν σας παρακαλέσω να αλλάξετε για χάρη μου, θα το κάνετε;» 

«Ναι», είπε ο γιατρός. «Τη μέρα που θα μου πεις ότι με αγαπάς». 

«Αυτό δεν μπορεί να γίνει», μουρμούρισε ο Γιώργος με απελπισία. 

«Θα γίνει! Κι είμαστε σε καλό δρόμο», αναφώνησε ο καθηγητής. «Ορίστε 

με την ευκαιρία και η δική μου ερώτηση: Θα έρθεις κι απόψε στο κρεβάτι 

μου ερεθισμένος, όπως έκανες κι εχτές, και θα με ικετεύσεις να σου κάνω 

έρωτα;» 

Ο Γιώργος τα ’χασε. Όχι μόνο από την προσβολή, μα κυρίως γιατί στην 

αιφνιδιαστική ανάμνηση της χτεσινής βραδιάς ένιωσε όλο του το σώμα να 

μερμηγκιάζει από κτηνώδη επιθυμία. 

«Θα έρθω», μουρμούρισε παραπονετικά. Ο καθηγητής κοίταξε με θρίαμβο 

και περιφρόνηση την κα Αριστίντ, που φάνηκε πολύ φρικιασμένη, ίσως όμως 

καταβάθος και αλλόκοτα ικανοποιημένη. 

«Η δικιά μου ερώτηση είναι: Θα εγκατέλειπες για πάντα τον Πολ, ακόμα 

και αυτήν τη στιγμή, αν μπορούσες;» είπε η πετραδέμπορος. 

«Θα τον εγκατέλειπα», απάντησε ο νέος· με συγκίνηση, γιατί του ήρθε 

ξάφνου η εικόνα του Άκι να καταβροχθίζει γύρους-πίττα. 

«Θα σε βοηθήσω να το καταφέρεις», αναφώνησε η κα Αριστίντ, με θέρμη 

που έδειχνε απόξενη στο ουδέτερο κι όμως διαρκώς μεταβαλλόμενο πρόσωπό 

της. «Ακόμα κι αν είναι να δώσω τη ζωή μου». Και, γυρνώντας στον μανια-

σμένο καθηγητή: «Αυτήν τη φορά δεν θα γίνει το δικό σου, Πολ. Το βλέπεις, 

μόνο μια λύση σου μένει: να τον σκοτώσεις». 

Μα ο γιατρός είχε σηκωθεί. «Μην την ακούς, αγόρι μου! Είναι μια ξεμω-

ραμένη παλιόγρια. Σε αγαπώ όσο τίποτα. Όσο προχωράς στο να με αγαπή-

σεις, τόσο περισσότερο θα κάνω ό,τι θέλεις. Πάμε στο κρεβάτι μας». 

 

 

57. Αποκαλύψεις: Λεωνίδας και Άτσε 
 
Απόβραδο της άλλης μέρας. Χιόνιζε ακόμα. Ο Γιώργος, με το κορμί χαλα-

ρωμένο ύστερα από τον αποψινό, πολύωρο έρωτα, δεν μπορούσε να συγκε-

ντρωθεί στη δουλειά του. Ο καθηγητής είπε ότι θα πήγαινε στον Ζίγκφριντ 

και ότι ίσως θα αργούσε να γυρίσει. Η κα Αριστίντ, αν και πάντα ακριβέ-

στατη, δεν είχε επιστρέψει ακόμα από το γραφείο. 
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ΓΙΩΡΓΟΣ: Ψόφιος, δειλός και προδότης. Ετοιμαζόμουν μια ολόκληρη ζωή, κι 

όταν ήρθε η κρίσιμη ώρα πρόδωσα όλους κι όλα: τον Λεωνίδα, τον Άκι, 

τον εαυτό μου. Παραδόθηκα σαν πόρνη στον εγκληματία, και θα έκανα πια 

το ίδιο κι αύριο, και μεθαύριο, και για όσο θέλει να με έχει δικό του… Μέχρι 

προχτές ήμουν τόσο περήφανος για μένα, παρέμενε τόσο αδιάφορο το 

κορμί μου, και τώρα ξαφνικά σαν να φύσηξε κάτι κατάμαυρο. 

 

Έκανε σαν τρελός γυμναστική για να σωπάσει το σώμα του, μετά παγωμένο 

ντους. Πήρε να καθαρίζει με απελπισία το σπίτι. Φτάνοντας στο γραφείο 

του καθηγητή, είδε ότι εκείνος είχε ξεχάσει ανοιχτό τον υπολογιστή του. 

Πήγε να τον κλείσει. Η μαύρη οθόνη φωτίστηκε και είδε: «Γιώργο μου…». 

Ήταν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του γιατρού, που δεν του επιτρεπόταν 

να κοιτάζει. Δεν άντεξε, το μάτι του έτρεξε. Ήταν e-mail από τον Λεωνίδα. 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ:  

«Γιώργο μου, 

»Σήμερα πήγα να τρελαθώ. Το λευκό φανελάκι σου, σου ’χω γράψει 

κάποτε σχετικά, αυτό το βρόμικο που άφησες, που το ’χω σφραγισμένο 

σε σελοφάν για να κρατάει κάτι λιγάκι από σένα, το είχα ξεχάσει στην 

Ευελπίδων. Έτρεξα σαν παλαβός για να το πάρω. Μόλις που πρόλαβα, η 

Ελένη το είχε στ’ άπλυτα κι ετοιμαζόταν να βάλει πλυντήριο. “Νόμιζα πως 

το άφησες επειδή άρχισες να ωριμάζεις πια”, μου είπε, “Λεωνίδα, τι βλα-

κείες κάνεις με αυτά τα φετίχ, παιδιαρίζεις με το ρούχο του Γιώργου· να 

’τανε τουλάχιστον σώβρακο!” 

»Έχει αλλάξει τόσο από τότε που με έδιωξε από το σπίτι. Δεν λέω, 

κάνει πολλά για σένα, ίσως περισσότερα απ’ όσα εγώ. Έχει όμως σκλη-

ρύνει πολύ. Ή ίσως εγώ είμαι που έχω γίνει μαλθακός και δειλός. Πόσο 

ντρέπομαι, εσύ να… ποιος ξέρει τι να σου κάνουν… κι εγώ να πρέπει να 

ζω έτσι δειλός και ψοφήμι». 

 

Καταταραγμένος, ο Γιώργος γύρισε πίσω τις ηλεκτρονικές σελίδες. Ο καθη-

γητής είχε κρατήσει όλα τα μηνύματα. Στο πρώτο, ο Λεωνίδας έγραφε: 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ: 

«Κύριε καθηγητά 

»Η σύζυγός σας μου έδωσε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Μη φο-

βάστε, δεν της είπα τίποτε για σας. Γιατί σας γράφω; Αγαπάτε πολύ τον 

Γιώργο. Πώς να μην ελπίζω ότι θα σεβαστείτε την δικιά μου αγάπη γι’ 

αυτόν και ότι θα του επιτρεπετε να διαβάζει αυτά τα μηνύματα; Ορκίζο-

μαι ότι δεν θα γράψω ποτέ τίποτα άσχημο για σας. Μονάχα, να, λίγες α-

νοησίες θα γράφω στον Γιώργο για να διασκεδάζει. Αν ο Γιώργος, δεν 

ξέρω πώς, έρθει κάποτε και μείνει μαζί μας, εγώ σας υπόσχομαι ότι δεν 

θα με πειράζει να του γράφετε». 
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Διάβαζε από δω από κει τα μηνύματα. Τα μάτια του έτρωγαν κι έπιναν τις 

γραμμές χλαπακιαστά, κι αισθάνονταν τον λόγο προτού ο νους προλάβει 

να πιστοποιήσει τις λέξεις: 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ: «Έχω πιει πολύ ξανά μα κρατιέμαι μην πω βλακείες και σε 

στε-νοχωρήσω και πικράνω και τον κ. καθηγητή. Όχι ρε μαλάκα, χέσε 

με εμένα, εσύ να τρως καλά και να ντύνεσαι καλά. Κάνει σκατόκαιρο αυτή 

την εποχή στη Γερμανία. Να προσέχεις στον δρόμο τα αυτοκίνητα». 

 

Μέρα με τη μέρα, πολλές φορές και δύο και τρεις φορές τη μέρα. Του έγραφε 

ανόητα ανέκδοτα, αστεία περιστατικά που του τύχανε και δικές του αυτό-

σχέδιες ιστοριούλες, για να τον διασκεδάσει. 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ: «Σήμερα στην Αλκαμένους, ένας Αλβανός φώναξε σε κάποιον 

μαύρο, που παραλίγο να τον πατήσει με το αυτοκίνητο: “Ρε μαλάκα, στην 

Αλbανία σου dώσανε το dίπλωμα;” !!! Τη νύχτα σε ονειρεύομαι και μετά 

ξυπνάω μουσκεμένος στον ιδρώτα». 

 

Σαν να ήταν ο γνώριμος Λεωνίδας και συνάμα ένας άλλος, αυθεντικότερος 

και παιδιάστικος, δίχως την παλιά έπαρση, δίχως τη στριφογυριστή πικρά-

δα της διαλεκτικής του, όλος πόνο και κυρίως μόνος. 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ: «Poso vlakas imoun! Oles autes i burdes mu, ke ta pismata 

mu… poso egoistis!» 

 

Κι άλλα, κι άλλα τέτοια καθημερινά, μια διαρκής εφημερία της αγάπης. Διά-

βαζε αρπαχτά και δεν ένιωθε συγκίνηση ή θλίψη, ένιωθε χαρά. Μεγάλη χα-

ρά, μεθυσμένη ευτυχία. Και σκεφτόταν πως κι ο Λεωνίδας αυτό θα ήθελε 

σίγουρα, να διαβάζει τούτα τα e-mail και να χαίρεται. Γελούσε τρισευτυχι-

σμένος διαβάζοντας αχόρταγα δώθε-κείθε αποσπάσματα. 

Χτύπησε το κουδούνι. 

Σκέφτηκε πως θα ’ταν η κα Αριστίντ. Παρ’ ότι είχε κλειδιά, μερικές φορές 

χτύπαγε για να βλέπει να της ανοίγει ο Γιώργος. «Είναι παράξενη για μένα 

η αίσθηση να μου ανοίγει κάποιος δικός μου κι όχι η υπηρέτρια. Ούτε η 

μάνα μου δεν μου άνοιξε ποτέ η ίδια την πόρτα», του είχε πει κάποτε. 

Βρέθηκε μπροστά του ο Άτσε. 

«Καλησπέρα», είπε το ζώο, ευθυτενές και σοβαρό, με τη στρατιωτική 

του πόζα που όμως δεν φαινόταν γελοία στη φτιαξιά του μα μονάχα κάπως 

παράταιρα μπάσα και απόξενη προς την πόλη και προς κάθε πόλη, φτιαγ-

μένη για ατσάλινες αρματωσιές και για σκηνοπηγίες μες στο ασύνορο στε-

πών. Ο Γιώργος απέμεινε δίχως να ξέρει τι να κάνει, ο καθηγητής του απα-

γόρευε αυστηρά να μιλάει με οποιονδήποτε και να ανοίγει την πόρτα σε 
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άλλον από τον ίδιο και την κα Αριστίντ. Πώς είχε περάσει από τη φυλασσό-

μενη εξώπορτα; 

Ο Άτσε τον έσπρωξε σχεδόν τρυφερά μα και με χέρι σαν ατσαλοντυμέ-

νο, και μπήκε στον προθάλαμο. Τον κοίταξε από το ένα κεφάλι ψηλότερο 

απόγειό του, από τους υψηλούς βράχους του όπου το χυμένο βίαια αίμα 

παραμένει φυσικό γεγονός πριν από κάθε ηθική και πριν από κάθε γνώση 

του αίματος, ακόμα και πριν από τις λέξεις. «Ήρθα για να σε γνωρίσω. Μου 

αρέσεις». Είπε συγκεφαλαιώνοντας ό,τι του επέτρεπε να πει η ψυχή του, 

που τον κατεύθυνε άσφαλτα μέσ’ από μια αιωνίως αναιθρίαστη κόκκινη 

ομίχλη. Δεν ήταν καθόλου λακωνικός· ήταν απλά αυτοπειθαρχημένος. 

Ο Γιώργος ξεροκατάπιε. Δεν τον φόβιζε ο Άτσε, όπως φόβιζε τους πάντες 

μόνο με την παρουσία του. Τον γοήτευε δίχως κανενός είδους θετική αρμο-

νικότητα, όπως μας γοητεύει η πλουμιστή οχιά στο ορεινό μονοπάτι ή η 

σμέρνα στον βυθό, που δεν το σκάνε όπως όλα τα ζώα άμα τις πλησιάζεις, 

μα ανασηκώνουν το κεφάλι και σε κοιτάζουν με βλέμμα πολύ πέρα απ’ ότι-

δήποτε μπορεί να γνωρίσει ο άνθρωπος για τη φύση και για την ίδια τη 

φύση του. Ήξερε καλά τι είναι ο Άτσε: ένας επαγγελματίας εκτελεστής, ει-

δικευμένος να σκοτώνει ανθρώπους. Ο θάνατος δεν γνωρίζει κανενός είδους 

γλώσσα. 

Είπε, αναγνωρίζοντας στη φωνή του ένα είδος παραπόνου, που τον έκανε 

αυτόματα να κοκκινίσει: «Ο κύριος καθηγητής απαγορεύει να δέχομαι επι-

σκέπτες. Σε παρακαλώ να φύγεις». 

Το ζώο, αδιαφορώντας, μπήκε στο καθιστικό. Κοίταξε γύρω εκείνη τη 

δυσπολέμητη από τον ίδιο πολυτέλεια με κάποια έκπληξη, που όμως δεν την 

έδειξε καθόλου η φωνή του όταν είπε: 

«Δεν με δέχτηκες. Μπήκα μόνος μου. Κι αν δεν μου άνοιγες θα έσπαγα 

την πόρτα». Στράφηκε αργά, κοίταξε τον Γιώργο κατάματα και χαμογέλα-

σε: «Ίσως και να μην την έσπαγα. Για να μη σε τρομάξω. Ξέρω να ανοίγω 

κλειδαριές ασφαλείας στο πι και φι. Θες να σου μάθω να το κάνεις κι εσύ;» 

Ένα χαμόγελο αλλόκοτα ευχάριστο στο κτηνώδες πρόσωπο με τα σχεδόν 

λευκά μαλλιά αποπάνω. 

Το μυαλό του νέου αναπόφευκτα απασχολήθηκε με την εικόνα, ο δολο-

φόνος να του μαθαίνει να διαρρηγνύει πόρτες. Στέκονταν έτσι και κοιτάζο-

νταν, το ζώο χαμογελώντας ενθαρρυντικά με τα λυκίσια χείλη και τα παγερά 

μάτια του. Είπε: 

«Θες έναν χυμό; Έχουμε και τάρτες με κόκκινα φραγκοστάφυλα». 

«Ωραία! Δεν πίνω αλκοόλ. Μου αρέσουν τα γλυκά από φρούτα». 

Κι έτσι κάθισαν στις πολυθρόνες μπρος στο τζάκι, όπου φλεγόταν σχεδόν 

μετουσιωμένο το μαντεμένιο κούτσουρο. Τρώγαν με απόλαυση νόστιμες γερ-

μανικές τάρτες και πίναν χυμό ελληνικών πορτοκαλιών, πορτοκαλωμένων 

στη Σπάρτη κάτω από τον Ταΰγετο: η μηχανική της ιστορίας έχει για μόνο 

μηχανικό της κλειδί το “ω ς  έ τ υ χ ε” και για μόνο στόχο της την από-

λαυση, σκέφτηκε ο Γιώργος με κάποια απελπισία κοιτάζοντας σαν χαζός το 
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ζώο και μελετώντας τη σπαρτιάτικη, πολεμική συνεκδοχικότητα μελών, προ-

σώπου, κινήσεων και αρετολογίας του. Ο δολοφόνος φαινόταν πολύ ευχα-

ριστημένος. Είπε: 

«Ωραία είναι. Η γυναίκα μου φτιάχνει τέλεια μηλόπιττα. Θα σου φέρω 

καμιά μέρα να δοκιμάσεις. Με φοβάσαι;» 

«Όχι». 

Ο Άτσε φάνηκε απογοητευμένος. «Αλλά γιατί, λοιπόν;» [«Aber warum, 

denn?» — ο Γιώργος μετέφραζε από μέσα του στα Ελληνικά αυτές τις απλές 

φράσεις για να τις εννοήσει επακριβώς, κατάπληκτος από την απλότητα 

και το τρομακτικό βάρος τους.] 

«Δεν μου φαίνεσαι κακός». 

«Α. Ο Ζίγκφριντ, ο κύριος καθηγητής, η κυρία Αριστίντ, σου φαίνονται 

κακοί;» 

«Μου φαίνεται πως κάνουν πολύ κακά πράγματα». Τόλμησε να ρωτήσει: 

«Εσένα; Πώς σου φαίνονται;» 

«Είναι κτήνη». Δήλωσε απερίφραστα το ζώο. Η φύση του ήταν ντυμένη 

με πάλλευκο λινό ματωμένο, κάτω από πανοπλία από ατσάλι. «Τι είναι αυτοί! 

Αν δεις τι θέλουν να κάνουμε!… Εμείς είμαστε άλλοι άνθρωποι». “Εμείς”, 

ήταν ο ίδιος κι ο Γιώργος, κι αυτή η κοινότητα της συνοντολογίας συντάρα-

ξε το αγόρι. 

 

ΑΤΣΕ: Ο μπαμπάς τσακωνόταν ολοένα με τη μητριά μου και μας χτυπού-

σε και τους δύο. Μας έδενε και τους δυο μαζί στη μέση μας με τη ζώνη 

του —είχε γίνει πολύ χοντρός στα τελευταία του— και μας έδερνε με ένα 

σκοινί. Η μητριά μου με σκέπαζε όσο μπορούσε με χέρια και όλο το κορμί 

και έτρωγε τις περισσότερες. Μια μέρα που ήταν πολύ μεθυσμένος, ο μπα-

μπάς με άρπαξε από τα μαλλιά, είχα μακριά μαλλιά τότε, μου αναποδο-

γύρισε το κεφάλι και με έφτυνε ροχάλες στα μούτρα. «Να, μωρή πουτάνα», 

έλεγε στη μητριά μου, «σου τον φτύνω, φτου, φτου, φτου, σου τον φτύ-

νω!» Από τότε έκοβα κοντά τα μαλλιά μου. Πάντως, για να λέμε την αλή-

θεια ο μπαμπάς με αγαπούσε, μα πιο πολύ με αγαπούσε η μητριά μου. 

Γενικά, είχα ευτυχισμένα παιδικά χρόνια, μόνο φτωχά. Έχει πολλή φτώχια 

στη γειτονιά μου, στο Ανατολικό Βερολίνο. 

 

«Ο Ζίγκφριντ είναι εντάξει», είπε στον Γιώργο. «Τι θα ήμουν τώρα χωρίς 

αυτόν. Μου δίνει δώρα, πριμ για κάθε καλή δουλειά και πράγματα από το 

σπίτι του. Κυρίως ακριβά τρόφιμα, φρέσκα ψάρια, εξωτικά φρούτα, τυριά· 

τέτοια δεν ξέρουμε εμείς… Του περισσεύουν, μας τα στέρνει με την υπηρέ-

τριά του. Κι ακόμα γλυκίσματα, αγοράζει και παιχνίδια για την κόρη μου… 

Τώρα βγάζω πολύ καλά λεφτά, όμως παλιότερα δεν τα κατάφερνα να θρέ-

ψω σωστά την οικογένεια». 

Ο Γιώργος δεν ήξερε πώς να το θέσει. Οι νεκροί δεν είναι αυτοδίκαια 

δικαιωμένοι, όμως οι ζωντανοί απολύτως σίγουρα εντέλει θα πεθάνουν κι 
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αυτό είναι ήδη μια προεπιτελεσμένη δικαιοσύνη, για να μην πούμε η μόνη 

δικαιοσύνη, σκεφτόταν, χωρίς να ξέρει γιατί. Ρώτησε δειλά: 

«Έχεις σκοτώσει πολλούς;» 

«Πολλούς». 

 

ΑΤΣΕ: Μου αρέσει ο Γιώργος. Όχι σεξουαλικά. Σεξουαλικά δεν με ερεθίζει. 

Μου αρέσουν πολύ τα μαύρα μάτια του και μαλλιά του, το πολύ άσπρο 

δέρμα του. Είχα δει Ιταλούς μαφιόζους από τη Σικελία τέτοιους σε μια δυο-

λειά μου εκεί, και με έναν το έκανα κιόλας. Ο Γιώργος είναι πολύ πιο καλός. 

Μα πιο πολύ τον τραβούσε αυτό καθεαυτό που ήταν ο Γιώργος, κι ο Άτσε δεν αναρωτού-

νταν ποτέ γιατί του αρέσει ή δεν του αρέσει αυτό που του αρέσει ή δεν του αρέσει. 
 

«Δεν τους λυπάσαι;» 

«Όχι». 

 

ΑΤΣΕ: Ο Ζίγκφριντ λέει πως είμαι βλάκας. Και τι μ’ αυτό; Ό,τι κάνω το 

κάνω σωστά και γρήγορα, ενώ όλοι αυτοί οι έξυπνοι συνέχεια ρωτάνε ο 

ένας τον άλλον αν και πώς πρέπει να κάνουν τούτο ή εκείνο. Ξέρουν όμως 

να βγάζουν εύκολα λεφτά ενώ εμένα από μικρός έπρεπε να μου πεταχτεί 

η κωλοτρυπίδα έξω για λίγα Ευρώ, αυτό να λέγεται. 

 

«Είναι μια δουλειά κι αυτή. Τη δουλειά σου πρέπει να την κάνεις καλά». 

Σκέφτηκε λίγο, χωρίς να πάρει τα μάτια του από τα κατασκότεινα μα επίσης 

κι ολόφωτα του Γιώργου. «Σύντομα, θα σε κάνω να πονέσεις πολύ, μάλλον. Δεν 

θα σε πειράξει, Γιώργο, έτσι δεν είναι; Μου αρέσεις, θέλω να γνωριστούμε, 

όμως αυτό θα είναι δουλειά. Κι εδώ για δουλειά ήρθα. Μα ήθελα και πολύ 

να σε γνωρίσω, κι αυτό είναι άλλο». 

Ο Γιώργος δεν ήξερε τι να πει επ’ αυτού. Η ψυχή του κρατούσε από τα μαλλιά 

μέρα και νύχτα ένα κεφάλι παιδιού έξω από το βούρκο, κι αν το άφηνε έστω μια στιγμούλα η 

παιδική μουρίτσα θα βούλιαζε στη μαύρη λάσπη. 
«Έτσι δεν είναι; Δεν θα σε πειράξει πολύ, Γιώργο, ε;» επέμεινε ο Άτσε. 

«Εντάξει, Άτσε», απάντησε ο νέος. 

Απόφαγαν τις τάρτες με κόκκινο φραγκοστάφυλο κοιτάζοντας ο ένας 

τον άλλον χαμογελαστά, σαν γυμνασιόπαιδα που κάνουν καινούργια φιλία. 

Το παλληκάρι συνειδητοποίησε με κατάπληξη ότι ο εκτελεστής ανθρώπων 

δεν είχε γι’ αυτόν κανένα μυστήριο, κανένα κενό στο διάστημα από ματω-

μένο, κατάλευκο λινό και μαύρο ατσάλι που τον περιείχε. Τίποτα από την 

απουσία διόδου και το συμπαγές της ερμητικότητας που σκέπαζε με γδαρ-

μένα δέρματα άγνωστων και επίφοβων ανθρώπων τον κύριο Πολ, την κα 

Αριστίντ, ακόμη-ακόμη κάποτε και τον Λεωνίδα. Προσπάθησε να νιώσει 

τρόμο, αγωνία και πόνο όπως ένα από τα θύματά του καθώς εκείνος το 

σκότωνε. Ήταν πολύ εύκολο μα δεν σήμαινε τίποτα. 
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«Άκουσα πως μεγάλωσες σε ένα μικρό νησί. Δεν καταλαβαίνω πώς μπο-

ρεί να ζήσει κανείς πάνω σε κάποιον σβώλο μες στο νερό. Άμα βρέχει, δεν 

πάει όλη αυτή η μαλακία στον πάτο σαν τα νησιά εδώ στα ποτάμια;» είπε ο 

Άτσε. Κοίταξε γύρω του τα έπιπλα, τα σκαλίσματα του τζακιού, δίχως συ-

ναίσθημα στο πρόσωπο και στη μονοκόμματη ψυχή του, δίχως πόρο έξω 

από την απλότητά του. 

«Μπορώ εύκολα να σου κάνω ό,τι θέλω», ανακοίνωσε. «Εντάξει, είμαι 

δυνατός, μα εσένα ακόμα κι ένα παιδάκι μπορεί να σου κάνει ό,τι θέλει. Ένα 

παιδί μπορεί να σε δείρει ή να σε γαμήσει — δεν αντιστέκεσαι σε τίποτα. 

Αυτό μου φαίνεται ωραίο, είναι κάτι σαν παιχνίδι, δεν το έχω ξαναδεί. Μου 

έκανε μεγάλη εντύπωση από την αρχή, γιατί κι ο πιο μαλάκας άμα πας να 

τον δείρεις ή να τον σκοτώσεις αντιστέκεται. Αλλά είναι και κρίμα. Ξέρω 

πολύ καλά πολεμικές τέχνες, θες να σου μάθω; Θα νικάς έναν δυνατό άνδρα 

με μια κίνηση. Θα είναι κι αυτό σαν παιχνίδι, κι έτσι δεν θα σου φανεί πως 

προδίνεις τις ιδέες σου, τούτο νομίζω εγώ». Άπλωσε το χέρι και πήρε από 

το τζάκι ένα βαζάκι μαρμελάδας γεμάτο από τα λαμπερά λιθαράκια που 

χάριζε η διαμαντέμπορος στο αγόρι. «Η κα Αριστίντ σου τα έδωσε αυτά; 

Μου έχει χαρίσει κι εμένα μερικά. Μου έδειξε και πού να τα πουλήσω πιο 

ακριβά. Μα αυτά εδώ είναι πολλά. Ξέρεις να παίζεις ντάμα;» 

«Ναι». 

«Έλα να παίξουμε». Σηκώθηκε, αναζήτησε κάτι γύρω με το βλέμμα, μετά 

έψαξε για την κουζίνα, έφερε από εκεί μια στρογγυλή σανίδα κοπής, βρήκε 

κάπου έναν κόκκινο μαρκαδόρο και σχεδίασε στο πίσω μέρος της μια ντά-

μα. Απόθεσε τη σανίδα στο χαλί μπροστά στο τζάκι και ξάπλωσε δίπλα της. 

«Έλα. Στα ψέματα θα παίξουμε. Δεν θα σου πάρω τις πέτρες άμα κερδίσω. 

Ούτε εσύ θα μου ζητήσεις λεφτά, ε;» 

Έπαιξαν με τα πολύτιμα πετράδια. Με επιφωνήματα άμα έχαναν κι άμα 

κέρδιζαν. Αντάλλασσαν μικρές ιστορίες από τα παιδικά τους χρόνια, για παι-

χνίδια, ποδόσφαιρο, ροκ μουσική — η παιδική ηλικία είναι παντού και πάντα η ίδια, 

κι όταν οι άνθρωποι δεν έχουν να μοιραστούν τίποτα μεταξύ τους μονάχα αυτή αρκεί για να 

τους συνδέσει. Ο Γιώργος ένιωθε γαλήνη πρώτη φορά εδώ και πολύν καιρό. 

Αν θα έβγαινε για μια στιγμή από τον γλυκό λήθαργο του παιχνιδιού με τον 

σχεδόν συνομήλικό του και θα συλλογιζόταν λίγο την κατάστασή του, θα 

του φαίνονταν όλα ψέματα, οι σκοτωμοί του Άτσε κι ο πόνος των θυμάτων 

του. Τον καθηγητή δεν τον σκέφτηκε όσο έπαιζε με τον εκτελεστή. Γελούσαν, 

δίναν σκουντιές ο ένας στον άλλον. Ο Γιώργος κέρδιζε κατά κράτος. 

Κέρασε κι άλλους φρουτοχυμούς σαν σε σχολικό πάρτι, επίσης αιγινή-

τικα φυστίκια που ξετρέλαναν τον Άτσε με τη ρητινώδη γεύση τους. Κάτω 

από τις πέτρες του βουνού, κάτω από τα σαπισμένα φύλλα του δάσους ο κόσμος είναι πραγμα-

τικός, ένα φιλεύσπλαχνο κήρυγμα κυριακάτικης λειτουργίας αναποδογυρισμένο. 
Δεν άκουσαν την πόρτα. Μπήκαν ο καθηγητής με την κα Αριστίντ και 

βρήκαν τον Γιώργο με τον δολοφόνο πλαγιασμένους στο χαλί με γυμνά 

πέλματα, αναψοκοκκινισμένους από τη φλόγα του τζακιού κι από τη χάρη 
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τους, να παίζουν ντάμα με πολύτιμα πετράδια ξεκαρδισμένοι στα γέλια. Ο 

καθηγητής είχε δει τον Γιώργο κάνα-δυο φορές να χαμογελάει αχνά· στην 

Ολλανδή. Τώρα τον είδε και να γελάει· στον φονιά. Πήγε στο γραφείο του 

και επέστρεψε με ένα πιστόλι. Σημάδεψε τον Άτσε. Τα δύο παλληκάρια εί-

χαν σηκωθεί. 

«Θα σε σκοτώσω», είπε στον εκτελεστή ανθρώπων. 

«Παίζαμε», ψιθύρισε ο Γιώργος. Ο γιατρός έστρεψε την μπούκα προς το 

μέρος του. 

«Θα σε σκοτώσω κι εσένα», του είπε με απλότητα, που η απλότητά της 

ήταν τόσο απλή ώστε καταντούσε ουρλιαχτό. Ο Γιώργος φοβήθηκε πολύ, 

άρχισε να τρέμει, αργότερα δεν θα κατάφερνε εύκολα να ξεδιαλύνει για τι 

και για ποιον φοβήθηκε, πάντως ήξερε: οπωσδήποτε όχι για τον εαυτό του. 

Όμως το ζώο συναισθάνθηκε αυτόματα τα πάντα σαν ζώο που ήταν και 

είπε σκληρά κι ευγενικά στον γιατρό: «Δεν βλέπετε πως τον τρομάζετε; Σας 

είναι πιστός, και δεν με ενδιαφέρει να πηδηχτώ μαζί του. Αφήστε αυτό το 

πράγμα, μπορώ να σας το πάρω στο δευτερόλεπτο και να σας το χώσω στον 

κώλο». 

Ο καθηγητής τον σίμωσε με ένα πήδημα, του σφήνωσε την κάννη στο 

μάγουλο και του μούγκρισε: «Τι θες από εμάς, ζώο;» Η αντωνυμία, “εμάς”, 

κατέπληξε κι αμέσως μετά συγκίνησε σχεδόν τον Γιώργο, και πίκρανε πα-

ράξενα τον εκτελεστή ανθρώπων, ο οποίος σήκωσε αργά το χέρι, πήρε πρ-

οσεχτικά το όπλο από τον καθηγητή και το πέταξε στα πόδια του Γιώργου. 

«Θες να τον σκοτώσεις;» είπε εύθυμα στο αγόρι, που έτρεμε και εισέπνεε 

σπασμωδικά. «Καθαρίζω εγώ. Έτσι θα τελειώσει όλο αυτό και δεν θα χρει-

αστεί να σε πονέσω ποτέ». Ο Γιώργος καταγόταν από ένα νησί κυνηγών, 

όπου σε κάθε σπίτι υπάρχουν δυο και τρία τουφέκια. Πάτησε το όπλο με το 

γυμνό πέλμα του και είπε, τρέμοντας ακόμη λιγάκι : 

«Κύριε Πολ, σήμερα το απόγευμα λάβαμε κρασί από τον μπαμπά μου, μας 

έστειλε μπουκάλια από το πιο καλό μοσχάτο του, να σας φέρω ένα ποτηράκι;» 

Ο καθηγητής έβγαλε από την τσέπη του το κινητό και τηλεφώνησε. «Ζίγκ-

φριντ», είπε, «καταστρέφεις κάθε πιθανότητα για συμφωνία μας. Έστειλες 

το ζώο σου στον Γιώργο». 

Ένα κενό σαν να προσπαθούσε ο άλλος να καταλάβει. Μετά, κάπως δι-

σταχτικά, ο Ζίγκφριντ λέει: «Ήρθε εκεί ο Άτσε; Έγινε καμιά ζημιά; Του είπα 

απλώς να βάλει ανθρώπους να σας προσέχουν, εσένα και το boy». 

«Ήταν σπίτι μου τώρα που συζητούσαμε. Αν είχε πειράξει τον Γιώργο, 

τώρα θα είχαμε τελειώσει όλοι». 

«Γιατρέ, είναι πολλοί που δεν θέλουν να συμφωνήσουμε. Άμα βγάλουν 

το boy σου από τη μέση τώρα, θα χάσω ένα γερό χαρτί. Άμα έρθει η καλή 

ώρα, θα το σκοτώσω εγώ προσωπικά, μα τώρα το θέλω ζωνατανό. Είπα 

στον Άτσε να βάλει άνδρες να σας φυλάνε διακριτικά. Δεν του ’πα να έρθει 

στο σπίτι σου. Μα του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Για κάποιον λόγο τον 

εντυπωσιάζει το baby boy σου και θέλει να το γνωρίσει». 
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«Ζίγκφριντ, δεν συμφωνήσαμε απολύτως, πριν λίγο που ήμουν στο γρα-

φείο σου, αλλά είμαι σίγουρος πως θα το σκεφτείς καλύτερα. Μην βάζεις 

σε κίνδυνο μια πιθανή συνεργασία μας». 

«Μη φοβάσαι, ο Άτσε είναι απολύτως φερέγγυος. Είναι όπως το ’πες, 

ζώο, ένα καθαρόαιμο γερμανικό λυκόσκυλο: θα μυρίσει λίγο το βρομόπαιδο, 

που του αρέσει τόσο, θα παίξει μαζί του και μετά θα σου το αφήσει ανέγ-

γιχτο μες στις πάνες του. Κανείς όμως δεν θα μπορέσει να το σώσει, άμα 

αποφασίσω αλλιώς. Θα διατάξω κι ο ίδιος ο Άτσε θα το κάνει κομμάτια». 

Έκλεισε το τηλέφωνο. Ο επαγγελματίας δολοφόνος κι ο απολύτως αθώος στέκονταν 

πλαγίως μπροστά του, ευθείς σαν ωρολόγια που σημαίνουν διαφορετικούς το καθένα μα πάντως 

και τα δυο πλήρεις χρόνους, προσοχή σαν στρατιώτης ο ένας, αντιγράφοντας ο άλλος αθελά 

του τον εκτελεστή. Ο καθηγητής είπε στον Άτσε: «Θα σου δώσω χρήματα για 

να μην ξαναπλησιάσεις τον Γιώργο». 

«Κάθε φορά πληρώνομαι από έναν και μόνο. Αλλιώς πού θα φτάσουμε;» 

απάντησε εκείνος με σοβαρότητα. 

Ο νέος ήθελε να εξηγήσει πως όταν ήταν μικρός έπαιζε ποδόσφαιρο πάντα 

σαν επιθετικός, ενώ ο Άτσε πάντα άμυνα. Ήθελε να πει: “Δεν είναι παρά-

ξενο αυτό;” Τελικά όμως μουρμούρισε: «Παίζαμε. Θα μου μάθει ν’ ανοίγω 

κλειδαριές». 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Στον νου και στην ψυχή μου δεν υπήρχε τόπος για να χω-

ρέσει η ιδέα ότι ο Γιώργος είναι διανοητικά καθυστερημένος. Κι όμως, 

άσχετα με τις προθέσεις του Ζίγκφριντ, η Αριστίδη είχε προβλέψει σωστά: 

ακόμη και το πιο ανόητο ψέμα εφόσον τεθεί απλά και μόνο ως λόγος, 

γίνεται νεκροζώντανος ίσκιος της αλήθειας, δεμένος για πάντα μαζί της 

με αόρατη κλωστή, ολοένα πιο υπαρκτός όσο εκείνη τον περιγελά με κα-

ταφρόνηση ή με την πιο ειλικρινή αδιαφορία. Για παράδειγμα, ε ξ α -

ν α γ κ α ζ ό μ ο υ ν  να γοητεύομαι ολοένα πιο πολύ από την πνευματι-

κότητα και την αθωότητα του Γιώργου και να τον αγαπώ ολοένα πιο πολύ, 

μάλιστα κάθε φορά που φαινόταν τελείως χαζός. 

 

«Φύγε», είπε ο καθηγητής στον Άτσε. 

Το ζώο, με την οριστικότητα των ρολογιών τα οποία σημαίνουν τον χρό-

νο των άλλων κι όχι τον δικό τους, απάντησε: «Θα έρχομαι να μαθαίνω στον 

Γιώργο» —πρόφερε με ευχαρίστηση το όνομα— «πολεμικές τέχνες, τρεις φορές 

την εβδομάδα. Μου αρέσει ο Γιώργος. Μου αρέσει να παίζω μαζί του. Δεν 

σηκώνει ποτέ το χέρι σε άνθρωπο, μα θα μπορεί άμα τον εκπαιδεύσω να 

υπερασπίζεται τον εαυτό του σαν σε παιχνίδι. Να, όπως τώρα, που με κέρ-

δισε στα περισσότερα παιχνίδια, που μου πήρε όλους τους βώλους μου. Είναι 

σαν να παλέψαμε μέχρι θανάτου και να με νίκησε, να με βασάνισε και να 

με σκότωσε». 
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ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Απέμεινα εμβρόντητος για το ένστικτο του ζώου, τη σύνδε-

ση του παιχνιδιού με την άμυνα, τον αγώνα και τη νίκη. Επιπλέον από 

ώρα σκεφτόμουν, παράλληλα με την οργή μου, πώς να εκμεταλλευτώ 

την αλλόκοτη κλίση του δολοφόνου προς το αγόρι. Κατάπια λοιπόν τη 

ζήλια μου. 

 

«Θέλεις;» ρώτησε ο καθηγητής τον Γιώργο. 

«Ναι». 

«Θα παλέψεις στην ανάγκη σαν σε παιχνίδι, όπως λέει ο Άτσε;» Πρό-

φερε κι αυτός το όνομα του δολοφόνου με κάποιου είδους ανεξήγητη ευχα-

ρίστηση, η οποία τον δυσαρέστησε. Ο Γιώργος σκέφτηκε λίγο. Έσκυψε, γέμισε 

με τα κερδισμένα πετράδια τις χούφτες του και τις πρότεινε στον εκτελεστή. 

«Η σκέψη σου για το παιχνίδι είναι σωστή», είπε με αγωνία και θλίψη. 

«Παλέψαμε μέχρι θανάτου, σε βασάνισα κερδίζοντάς σε συνέχεια και στο 

τέλος σε σκότωσα, και μου άρεσε πολύ όταν σε βασάνιζα και σε σκότωνα. 

Έκανα μεγάλο σφάλμα. Δεν σε πείραξε πολύ, ε; έτσι δεν είναι, Άτσε; Πάρε 

τους βώλους που σου κέρδισα». 

Ο Άτσε έσκυψε πάνω από τις χούφτες τις ξέχειλες από τα λαμπερά λιθα-

ράκια. Διάλεξε κάποιον κρύσταλλο λαμπροκύανο, σαν απόσπασμα καλο-

καιρινής θάλασσας. Είχε πάρα πολύ κόκκινο στην ψυχή του — λαχταρούσε 

το γαλάζιο. «Θα πάρω ένα. Επειδή στεναχωρήθηκες τόσο». Του χαμογέλασε, 

χαιρέτησε κι έφυγε κοιτάζοντας χαρούμενος το κυανό λιθαράκι του. 

Ο καθηγητής πήρε τον Γιώργο από το χέρι, κάθισε στην πολυθρόνα και 

τον τράβηξε στην αγκαλιά του. Ήταν σχεδόν ψυχοτροπική η εικόνα, το όλο πρόσωπο, 

καλοδεμένο παλληκάρι, ξυπόλυτο, με το παντελόνι της βυσσινιάς αθλητικής φόρμας και το 

άσπιλο φανελάκι, στην αγκαλιά του ψηλού γέρου ανθρώπου με το θλιβερό κοστούμι και τις 

γκρίζες συνεπαγωγές του πνεύματος που τον έκαναν απρόσωπο. Του χάιδεψε το μυώδες 

στήθος, του πήρε το χέρι και το έφερε στα χείλη του. Μίλησε αργά, προ-

επισκοπώντας προσεχτικά κάθε ουσιαστικό και ρήμα, με τα χείλη του υπό-

ψυχρα και στεγνά να ψαύουν, καθώς κινούνταν, τα θερμά δάχτυλα του νέου. 

«Δεν μπορώ να σκεφτώ την καρδιά σου όπως χειρουργός, σαν έναν 

γραμμωτό μυ, ένα ματωμένο σπλάχνο. Τρομάζω όταν προσπαθώ να μαντέψω 

τι θα έβρισκα στο στήθος σου αν θα σε άνοιγα με το νυστέρι. Όσο γίνεσαι 

πιο πραγματικός για μένα, τόσο μου φαίνεσαι λιγότερο ανθρώπινος. Κι όσο 

παρουσιάζεσαι σαφέστερος μπρος στα μάτια μου, τόσο ξεθωριάζει αυτό που 

είμαι εγώ. Ίσως κάποτε τρελαθώ εξαιτίας σου. Και ξέρω γιατί. Επειδή του-

το το ένα πράγμα που είσαι, το ατεμάχιστο, το ολόκληρο και το σαφώς πε-

ριγεγραμμένο, το μυαλό όλων εμάς που δουλεύει μονάχα με λογικές κρίσεις 

είναι αδύνατο να το εννοήσει αλλιώς παρά σαν ασάφεια κι απροσδιοριστία. 

Σαν αλλοπρόσαλλο συμφυρμό μύριων αταίριαστων κομματιών. 

»Μόλις απόψε τα κατάλαβα όλα: Η Αριστίδη, ονομάζοντας κρετινισμό την 

ακεραιότητα και την ελευθερία σου, ήξερε ότι θα μου υποβάλει μια ποιότη-

τα της αγάπης μεταλλακτική, η οποία είτε θα σε σκοτώσει είτε θα με μεταβάλει 
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σταδιακά μα αναπόφευκτα σ’ αυτό που θέλεις εσύ να είμαι. Ίσως, σ’ αυτό που 

θέλει κι εκείνη. Α, τη μαθητριούλα του γέρο-Βαρούχ, πόσο ύπουλη είναι!» 

Με την ευκαιρία θυμήθηκαν κι οι δυο συγχρόνως την εμπόρισσα πετρα-

διών, που θα έπρεπε να υπάρχει ακόμη κάπου στο δωμάτιο. Την είδαν δίπλα 

στην πόρτα, σχεδόν να υλοποιείται εκείνη μόλις την στιγμή μπρος στα μάτια 

τους, παράλογα καμπυλωμένη στο πλάι σαν κινέζικη φιγούρα όρθιου Βούδα 

σκαλισμένη σε ελεφαντόδοντο. Απομυζούσε τα γεγονότα, τις λέξεις και τους 

χυμούς με μάτια σκοτωμένα μα επίσης ολοζώντανα, απαθής αλλά και συνεχώς μπαι-

νοβγαίνοντας στα πράγματα σαν παιδί που παίζει με τις πόρτες. 

«Αριστίντ», είπε ο γιατρός, «ωρίμασες στα χέρια μου, γέρασες, πάχυνες, κι 

όμως δεν γίνεται παρά να σε βλέπω πάντα σαν αυτό που ήσουν όταν σε 

γνώρισα. Για σκέψου τι θα γινόταν αν σου έκανα έρωτα τότε όπως τώρα 

στον Γιώργο μας, ο γερός δεκαοχτάχρονος από την Ανατολική Μεσόγειο στη 

λιγνή κοπέλλα που έπασχε από μελαγχολία και υπερπολιτισμό, και λαχτα-

ρούσε να της πουν τι να θέλει!» 

Η Ολλανδή έκανε μια υπόκλιση, κομψότατη αλλά και κάπως αδέξια, αδιό-

ρατα φοβισμένη μα επίσης τόσο στερεότυπη ώστε δεν μπορούσε παρά να φαίνεται αδιάφορα 

ψυχρή. 

«Αγόρι μου», είπε ο καθηγητής στον νέο, σπρώχνοντάς τον από την αγκα-

λιά του και δίνοντάς του με τρυφερότητα παρ’ ότι επίσης με αρκετή 

χυδαιότητα ένα μπατσάκι στους ευσταλείς γλουτούς, «φέρε από το μοσχάτο 

του μπαμπά σου και πιες μαζί μας ένα ποτηράκι!» 

Σε λίγο οι δύο ηλικιωμένοι κάθονταν στις γνωστές πολυθρόνες τους κι ο 

Γιώργος όρθιος απόμερα και στο πλάι, εφόσον δεν του είπαν να καθίσει. 

Πίναν το γλυκίζον, αρωματικό κρασί, το οποίο φάνηκε στον νέο εντελώς 

παράταιρο με τα πάντα εδώ. Ο καθηγητής είπε: 

«Γιώργο, μην ξεχάσουμε αύριο να πάρουμε τηλέφωνο τον καλό σου πα-

τέρα. Θα τον ευχαριστήσω ο ίδιος για αυτό το υπέροχο κρασί. Αριστίντ, 

εσύ έφερες εδώ τον Άτσε;» 

«Μα όχι, Πολ, πώς θα μπορούσα; Μάλλον ήθελε πράγματι να γνωρίσει 

τον Γιώργο, είναι λίγο σαν λυκόσκυλο ο Άτσε. Άμα του μπει να μυρίσει κά-

ποιον δεν τον διώχνεις με τίποτα. Εγώ απλώς τον ενθάρρυνα, τολμώ να 

πω, για το συμφέρον μας και για το καλό του αγοριού μας, φυσικά, μα 

ουδέποτε τον παρότρυνα να έλθει εδώ». 

«Α για το καλό του αγοριού μας. Είναι ομοφυλόφιλος; Μπορεί να παρε-

νοχλήσει τον Γιώργο;» 

«Δεν θέλει τον Γιώργο ερωτικά. Είναι πανσεξουαλικός, θα έλεγα. Κυρίως 

παθητικός με τους άνδρες, αν και, από τότε που έγινε του πιστολιού. σπα-

νίως κάνει σεξ είτε με άντρα είτε με γυναίκα, διότι πιστεύει ότι ένας άνδρας 

χάνει τη μυστική του ενέργεια με τη σεξουαλική πράξη και, αν είναι πολεμι-

στής όπως ο ίδιος, αναπόφευκτα θα σκοτωθεί. Φροντίζει πολύ την οικογένειά 

του, μ’ όλο που εκπόρνευε τη γυναίκα του όταν ήταν νεαροί, πριν γεννηθεί 

η κορούλα τους, τότε που κι ο ίδιος ήταν αρσενική πόρνη. Τον παρακολού-
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θησα τότε σε μερικές ζωώδεις ερωτικές βραδιές του με άνδρες — με πελάτες 

και με αυτούς που το έκανε μαζί τους για το κέφι του. Το έκανα από υπο-

χρέωση, για να ζήσω ακέραια τη ζωή του, να τον πιω ως τον πάτο σαν 

ποτήρι με βδελύγματα — ξέρεις ότι μου φέρνει αμηχανία και, τολμώ να πω, 

απέχθεια το σεξ γενικά, πόσω μάλλον οι διαστροφές». 

«Μπορούμε να τον προσεταιριστούμε στις δουλειές μας, εναντίον του 

Ζίγκφριντ;» 

«Όχι. Τον έχει σαν πατέρα του. Επιπλέον, διακρίνεται για την κάπως α-

κατανόητη σε μας αίσθηση περί εντιμότητας που χαρακτηρίζει συχνά τέτοιους 

χαμηλού διανοητικού και ηθικού επιπέδου ανθρώπους. Τον χρησιμοποιώ σε 

κάποιες… χμμ… υποθέσεις μου, μα δεν δέχεται εάν κάποια απ’ αυτές θεωρεί 

ότι έρχεται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα του αφεντικού του. Ομολο-

γουμένως, όμως, ορισμένες φορές επιδεικνύει κάποια μάλλον ιδιόρρυθμη 

αντίληψη περί του τι συγκρούεται με τα συμφέροντα του εργοδότη του». 

«Τότε, έχουμε ένα χαρτί». Μίλησε στη διαμαντέμπορο για τη συζήτησή 

του με τον Ζίγκφριντ. «Μου είπε ότι δεν το σκέφτεται θετικά, πάντως θα μου 

απαντήσει πολύ γρήγορα οριστικά. Πείσε τον, Αριστίντ. Αλλιώς τελειώσαμε 

εμείς οι δύο». 

«Μα Πολ, ποτέ δεν μου μιλούσες έτσι! Τι έχεις πάθει; Ξέρεις τους περι-

ορισμούς του επαγγέλματός μας… Δεν είμαι μαφιόζος! Δεν ελέγχω τον Ζίγκ-

φριντ, και…» 

«Αριστίντ, με τον Γιώργο καταλαβαίνω για πρώτη φορά τι μπορεί να 

σημαίνει η ομορφιά της ζωής. Επίσης, μόλις τώρα αρχίζω να καταλαβαίνω 

τον θάνατο. Δεν τα θέλω πια όλα αυτά. Τους εγκληματίες, τον Ζίγκφριντ. 

Κοίτα μην συμπεριληφθείς κι εσύ σ’ αυτούς». 

Η κα Αριστίντ, μηδενική μες στην τελεολογικά ουσιώδη παρουσία της, 

αστραποβολώντας αλλά συγχρόνως και κάπως σαν σκιοφωτισμένη από διαλείπον σκότος όχι 

του τζακιού μα πανσελήνου, ανελήφθη μέσα σε μια θύελλα εκφραστικότητας δίχως 

καν την ελάχιστη κίνηση στο κορμί, δίχως την παραμικρή διομολόγηση κυ-

ματισμού στην εντούτοις πάμπλουτη από ιστορία, σαν φλαμανδική ζωγραφική, φωνή 

της: «Πολ, Πολ, πώς μπορείς να μιλάς έτσι; Σε μένα; Δεν το βλέπεις, Πολ, 

ότι ο Γιώργος σε καταστρέφει στιγμή τη στιγμή, ότι σε σκοτώνει; Ο Γιώργος 

μας, Πολ, δεν είναι ούτε άνθρωπος, ούτε άγγελος, ούτε δαίμονας· είναι, 

τολμώ να πω, μια σκέψη που έκανε ο Θεός για σένα». 

«Και για σένα, Αριστίντ». 

«Ναι, και για μένα, Πολ». Η καταιγίδα της έκφρασης κόπηκε με το μαχαίρι· 

η διαμαντέμπορος ύψωσε το δεξί χέρι κι έκανε ένα κομψό οριζόντιο νεύμα 

σαν παύλα. «Θα σου κάνω μια πρόταση. Φύγε και άσε σε μένα τον Γιώργο. 

Μην ξαναενδιαφερθείς για την τύχη του. Ξέχνα τον. Γύρνα στην Αθήνα. Αν 

δεχτείς τα κανονίζω όλα εγώ αυτήν κιόλας τη στιγμή, και ποτέ δεν θα σε 

ξαναενοχλήσει ο Ζίγκφριντ κι όλα θα είναι όπως πριν». 

Ο καθηγητής σηκώθηκε, αγκάλιασε τον Γιώργο. Είπε μειλίχια στην κα 

Αριστίντ: «Όλα έχουν ήδη γίνει αυτό που πρέπει. Δεν είναι φρόνιμο να 
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προσπαθείς να τα αλλάξεις, αγαπημένη μου φίλη». Τράβηξε τον νέο προς 

την πόρτα που οδηγούσε στα υπνοδωμάτια. 

 

 

58. Θεολογία και μυθολογία 
 
Το άλλο πρωί, ενώ ο Γιώργος ετοιμαζόταν για τη δουλειά —η κα Αριστίντ 

είχε φύγει ήδη από τα χαράματα σαν κυνηγημένη— ήρθε η στιγμή που 

φοβόταν: ο καθηγητής τον ρώτησε, καθώς συνήθιζε, αν είχε γίνει κατά την 

απουσία του οτιδήποτε παράξενο. Κομπιάζοντας, ο νέος τού μουρμούρισε 

ότι είδε τα e-mail του Λεωνίδα. Ο ανθρωπολύτης και ανθρωπόφιλος απέ-

μεινε για λίγο ειρηνικός κι ανέκφραστος. 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Το προηγούμενο βράδυ είχα καταλάβει γιατί η Αριστίδη θέ-

λησε να μου υποβάλει την ιδέα ότι ο Γιώργος είναι διανοητικά καθυστε-

ρημένος. Εκείνο το πρωί κατάλαβα γιατί μου επαναλάμβανε ολοένα πως 

πρέπει να τον σκοτώσω: όχι κυρίως επειδή κινδυνεύω απ’ αυτόν, μα, 

κ υ ρ ί ω ς, επειδή είναι μια σκέψη του Θεού για μένα. Εγώ, που πίστε-

ψα όσο μόνο μεγάλοι αθώοι στον Θεό, έπρεπε να σκοτώσω τη σκέψη Του 

που μου δώρισε, την ύψιστη χάρη την οποία μπορεί να κάνει ένας Θεός 

για άνθρωπο. Γιατί ο Γιώργος, η σκέψη του Θεού για μένα, κατάλαβα 

απόψε το πρωί ότι αποσβένει τον ίδιο τον Θεό. Α, το αβυσσαλέο κτήνος, 

η κακή-καλή μαθητριούλα του Σπινόζα, του Βαρούχ που εγώ της τον δί-

δαξα, για την καταστροφή μου! 

 

Είπε, με επιστημονικά σκαναρισμένη μειλιχιότητα: 

«Πώς είναι δυνατόν να δίνεσαι ταυτόχρονα ολόκληρος σε μένα, σ’ αυτό 

τον δικηγόρο που λέει πως σε αγαπάει, ίσως αύριο και σε άλλους; Δεν σου 

λέω ότι έτσι δεν διαφέρεις από μια πόρνη που ξεπουλιέται· σου λέω μόνο 

πως ό,τι δίνεις σε κάποιον εραστή σου, το στερείς από τον άλλο». 

Ο Γιώργος σοκαρίστηκε από την καιριότητα που έκανε τον λόγο του κα-

θηγητή κοπάδι πυγολαμπίδες, οι οποίες αναβοσβήνουν πάνω από ευωδιαστό 

ροδώνα μια νύχτα καλοκαιρινή δίχως φεγγάρι — αυτή ήταν μια από τις ύψι-

στες εικόνες του της ομορφιάς, της λογικής και της καλοσύνης. Έκρυψε αυ-

θόρμητα το πρόσωπο στις παλάμες και είπε: 

«Γιατί με βασανίζετε; Ορκίζομαι πως θα είμαι το ίδιο καλός με όλους σας, 

και πως ό,τι δίνω στον καθένα σας θα είναι ολόκληρο και τέλειο». 

Ο καθηγητής τον πίστεψε μέχρι τελευταίας κεραίας, κι αυτό τον έκανε να 

λυσσάξει από ζήλια. «Θα σκοτώσω τον δικηγόρο. Όποιον εξαναγκάζεσαι 

από τη φύση των ιδεών σου κι από τη φύση σου να του δώσεις ό,τι δίνεις 

και σε μένα ή έστω και το πιο ελάχιστο απ’ αυτό που είσαι, την Αριστίντ ή 

τον Άτσε, θα τους σκοτώσω». 

Η φωνή του Γιώργου ήταν τώρα αταλάντευτη: 
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«Σας παρακαλώ να μην τα κάνετε αυτά που λέτε. Σας ανήκω ολόκλη-

ρος, και κανείς δεν μπορεί να με αγγίξει όσο με κατέχετε. Μη κάνετε κακό 

στον Λεωνίδα, ούτε στην κα Αριστίντ, ούτε ακόμα και στον Άτσε. Σας 

ορκίζομαι ότι γίνομαι ολοένα περισσότερο όπως ακριβώς με θέλετε. Όχι 

από ανάγκη μα επειδή θεωρώ πολύ μεγάλη την αγάπη σας και επειδή μέσω 

αυτής με διδάσκετε πολύ σημαντικά πράγματα. Τι άλλο μπορώ να σας 

προσφέρω;» 

«Υπάρχει ένας κόσμος απόδειξης», είπε ο καθηγητής, «και μόνον σ’ 

αυτόν μπορείς να ελπίζεις. Εντάξει, δεν θα πειράξω τον δικηγόρο, όσο μα-

θαίνεις από μένα ό,τι πασχίζω να σε διδάξω. Μα τη μέρα που θα πάψεις να 

συνδιαλέγεσαι με το πνεύμα μου, θα τον φέρω και θα τον σκοτώσω μπροστά 

σου. Έχει δίκιο η Αριστίντ: Ό,τι αγάπησα σε σένα, είναι ο στοχασμός του 

Θεού που είσαι. Και ένας θεϊκός στοχασμός εσφαλμένος αποσβένει τον ίδιο 

τον Θεό που τον έκανε και ανατρέπει εκείνον στον οποίο απευθύνεται: σκο-

τώνει τον Θεό και κάνει τους ανθρώπους φονιάδες. Δεν επιτρέπεται λοιπόν 

να αποδειχτείς ότι είσαι ένα λάθος». 

Ο Γιώργος, αν και ευσυνείδητα άθεος, εντυπωσιάστηκε από τη θεολογική 

σκέψη του καθηγητή. Παιδί του λυκόφωτος και του λυκαυγούς, δεν καταλάβαινε παρά 

μονάχα βιβλιακά τα πράγματα της καθαρής μέρας όπως και τα πράγματα της καθαρής νύχτας. 

Εξήγησε: 

«Η ελευθερία είναι η καταγωγή μου, εγγεγραμμένη στα γονίδιά μου. Θα 

με κατέχετε όσο η αγάπη σας είναι ακόμα αγάπη. Αν καταλάβω ότι δεν εί-

ναι πια αγάπη μα κάτι που θα μπορεί να ονομαστεί αλλιώς, τότε θα πάψω 

πια να συνδιάλεγομαι με το πνεύμα σας, ό,τι κι αν κάνετε, ακόμα κι αν με 

σκοτώσετε. Γιατί, να το ξέρετε, όσο περνά ο καιρός η αγάπη σας γεμίζει με 

λέξεις ξένες προς αυτή την ίδια, σαν υπολογιστής που κολλάει ιούς». 

Ο καθηγητής δεν θύμωσε. «Όταν από την αρχή της γνωριμίας μας μου 

εμπιστεύθηκες τον εαυτό σου», είπε, «δεν έγινες εντελώς δικός μου, ούτε 

εγώ που τόσο σε αγαπώ δικός σου. Προχτές, που μου ζήτησες να σου κάνω 

έρωτα, δεν έγινες ακόμα εντελώς δικός μου. Θα είσαι πραγματικά δικός 

μου και εγώ θα είμαι δικός σου όταν θα καταναλώσω μπροστά σου ένα 

Υποκείμενο, θα του αφαιρέσω την καρδιά, τα μάτια και το αίμα κι εσύ δεν θα 

λιποθυμίσεις όπως τότε με τον Ρουμάνο, μα θα με βοηθάς στην Κατανάλω-

ση. Θα συμμερίζεσαι, έστω πονώντας αβάσταχτα, την πίστη μου στην αν-

θρωπότητα και στην πρόοδο. 

»Σε ερωτώ λοιπόν: Θα γίνεις κάποτε αυτό που ονειρεύομαι;» 

«Μπορεί να γίνω αύριο κιόλας έτσι», μουρμούρισε ο Γιώργος με αγωνία. 

«Όμως είμαι ακόμα αυτό που θέλω να είμαι». 

Ο καθηγητής τον φίλησε παθιασμένα. «Σύντομα θα γίνεις αυτό που 

πραγματικά θες να είσαι. Θα καταλάβω πότε θα έρθει αυτή η στιγμή. Κι 

όταν θα έρθει, θα πάμε στην Αθήνα και θα καταναλώσουμε μαζί τον Άκη». 

«Ποτέ!» φώναξε λιγοψυχισμένος ο νέος. 
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«Δεν ξέρεις καλά ακόμα τον εαυτό σου», είπε ο καθηγητής. Χτύπησε το 

απόρρητο κινητό του. Ήταν ο Ι.3, που μίλησε πολύ ταραγμένος, σχεδόν 

δίχως κώδικα. Τα χαράματα, ο Ι.2 και η Β.1 είχαν κάνει στον Άκι μια ένεση 

δηλητηρίου. 

 

 

59. Η Ελένη δεν είναι μόνη 
 
Η Ελένη ήταν μόνη για πρώτη φορά από παιδί, από τότε που είχε επιστρέ-

ψει ο Λεωνίδας από τη Γερμανία. 

 

ΕΛΕΝΗ: Ο φόβος δίνεται ολόκληρος, και ό,τι παίρνει, ακόμα και το πιο ε-

λάχιστο, είναι κι αυτό ολόκληρο και δεν αντικαθίσταται με τίποτα. 

 

Σκεφτόταν συχνά τον Γιώργο. Παράξενο: αυτό τον νεαρό άνδρα που ήταν όλο 

ψυχή, τον συλλογιζόταν μονάχα σαν κορμί. Κυρίως την αρσενική ευωδιά του όταν 

χτυπιόταν πάνω της κι ίδρωνε· τα στριφτά τουφάκια της ήβης του και τους βαρείς, ουσιώδεις 

όρχεις του. 

 

ΕΛΕΝΗ: Ευτυχώς που είμαι γυναίκα σοβαρή. Αλλιώς μπορεί και να το 

’ριχνα στο πιοτό ή να άρχιζα να συγγράφω λογοτεχνία. 

 

Είχε γεμίσει μέχρι τα μπούνια από τελειωμένα, πολύτιμα πράγματα, που έ-

πρεπε ή να τα πετάξει μαζί με τον χώρο που καταλάμβαναν μέσα της ή να 

μεταβληθεί σε θησαυροφυλάκιο μια για πάντα. Μπήκε ο Αντρέας. Η Ελένη 

διέτρεξε με το βλέμμα της την κορμάρα του πρώην μπάτσου, από τις σόλες 

νούμερο σαράντα πέντε ως τα πυκνά, κοντά και βουρτσωτά μαλλιά. «Πες 

μου, ρε Αντρέα, πώς είναι να κάνεις έρωτα με τον Λεωνίδα;» 

«Να…» έκανε εκείνος. Έσφιξε τα δόντια: «Πώς το λένε;… Είναι κάτι πολύ 

καλό. Το κάνει με τον καθένα σαν να είναι ο απόλυτος έρωτας της ζωής 

του», προσέθεσε ο Αντρέας. 

 

ΕΛΕΝΗ: Ξάφνου με χτύπησε κατακούτελα η εικόνα του φίλου μου μια με-

ρα που είχαμε πάει μαζί στο γήπεδο να δούμε τον Ολυμπιακό, την ομάδα 

μας, να παίζει με τον Παναθηναϊκό. Όρθιος, να βροντάει τα στήθη με τις 

γροθιές του και να ουρλιάζει “Γκόοολ! Γκόοολ!” Έτσι θα ’ταν και στον 

έρωτα, σκέφτηκα. 

 

«Τι φρίκη!» ξέφυγε της Ελένης. «Πες μου, νομίζεις ότι θα μπορούσε να 

γίνει καλός σύζυγος και πατέρας;» 

Ο Αντρέας θύμωσε. «Αυτό το αρχίδι; Εκτός κι αν εσύ, η κόρη του κι ο 

γιος του θα ψωνίζατε νεαρούς, να τους φέρνετε να τους πηδάει!» 

«Δεν έχεις καλή ιδέα για τον φίλο σου», είπε η Ελένη, στεναχωρημένη. 



268 
 

Ο Αντρέας διαμαρτυρήθηκε έντονα. «Μα τι λες! Αυτή είναι η καλύτερη 

ιδέα που είχα ποτέ για άντρα!» Την αγκάλιασε από τους ώμους. «Τελευταία 

έχει αλλάξει πολύ. Έμαθε να σέβεται, να ’ναι σεμνός. Μου μίλαγε συχνά για 

σένα, πόσο σε αγαπάει. Αφού δεν είσαι άντρας δεν ζήλεψα ποτέ που μένα-

τε μαζί, που αγαπιόσασταν τόσο. Πολλές φορές είχα σκεφτεί τι ωραία θα 

ήταν να ήμασταν κι οι τρεις παρέα, μια οικογένεια. Να, κάπως σαν τώρα 

δα πριν μαλλώσετε, που μέναμε μαζί και φροντίζαμε ο ένας τον άλλο… Μα 

με έρωτα κιόλας οι δυο σας, αυτό να λέγεται, δεν θα ήθελα να ήσουν δυ-

στυχισμένη». 

«Εγώ όμως λύσσαγα από ζήλια κάθε που μάθαινα ότι συναντηθήκατε, 

παρ’ όλο που σε συμπάθησα από την αρχή πολύ. Κι αν τα φτιάχνατε, θα σε 

μισούσα». 

«Κρίμα, ρε γαμώ το… Και τώρα;» 

«Δεν ξέρω. Τώρα όλα μου φαίνονται εντελώς κανονικά. Και το που έχασα, 

ίσως οριστικά, τον Λεωνίδα είναι κανονικό. Και που είμαι μόνη. Κι εσύ, που 

έχεις πάρει τη θέση του Λεωνίδα στο σπίτι και με προσέχεις τόσο, κι αυτό 

μου φαίνεται εντελώς κανονικό». 

«Μα, τούτο ε ί ν α ι  εντελώς κανονικό». 

«Αυτό το λες εσύ γιατί είσαι παλλήκαρος κι έχεις καρδιά. Εγώ έχω έναν 

μη γραμμωτό μυ με δύο κόλπους και δύο κοιλίες που εκτελεί επιστημονικά 

προσδιορίσιμες λειτουργίες. Μπορώ κάποτε να σου κάνω γι’ αυτήν μια 

σπουδαία διάλεξη». 

Ο Αντρέας γέλασε, την τράβηξε στην αγκαλιά του. Η κοπέλλα έχωσε το 

πρόσωπο στα φαρδιά στήθη του, στο ζεστό από το κορμί του φούτερ, 

νιώθοντας να μπαίνει σε τόπο ξαφνικής καλοκαιριάς. 

«Κουκλίτσα μου», συνειδητοποίησε ότι άθελά του χρησιμοποίησε τον χα-

ρακτηρισμό που μεταχειριζόταν γι’ αυτή συνήθως ο Λεωνίδας, «θα γλυτώ-

σουμε τα παιδιά από τον χασάπη και όλα θα γίνουν καλύτερα από πριν». 

Καθώς νους τους, ο τυφλός, κουφός, δίχως αφή, γεύση κι όσφρηση  κυ-

ριαρχούνταν έντιμα από την οδύνη για τα παιδιά, τα σώματά τους βρήκαν 

προς στιγμή την ευκαιρία να δουν, να ακούσουν, να ψαύσουν, να οσφρανθούν 

και να γευτούν το ένα τ’ άλλο. Ξάφνου, η Ελένη συνειδητοποίησε τη βία της 

απαλότητας και της αυτονομίας των αισθήσεων, τη θερμασιά στο κορμί της. 

 

ΕΛΕΝΗ: Αντανακλαστικά, έτσι βουτηγμένη στα στήθη του Αντρέα, 

σφιγμένη πάνω του, ένιωσα στους κόλπους μου το στενό τζιν του τιγκα-

ρισμένο από σάρκα σε στύση. Ανασηκώθηκα απότομα. 

 

“Μάλλον το φαντάστηκα. Είναι που έχω καιρό να κάνω έρωτα” σκέφτηκε η 

γιατρίνα, καθώς απομακρύνονταν ο ένας από τον άλλο σαν μαγνήτες σε 

άπωση. Είπε δυνατά: «Έχουμε μπλοκάρει με το θέμα των παιδιών». 

Είδε όμως τον Αντρέας να σταυρώνει αμήχανος τα πόδια για να κρύψει 

τον αθέλητο ερεθισμό του, ενώ έλεγε: «Δεν καταφέρνω να βρω κάτι που να 
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θέλουν για αντάλλαγμα οι Αλβανοί μαφιόζοι. Τότε, αυτοί θα μας δίναν 

άκρες». 

 

ΕΛΕΝΗ: Δεν θα μπορούσα ποτέ να τον ερωτευθώ, γενικά θα μου ήταν 

μάλλον αδύνατο να ερωτευθώ άλλον από τον Λεωνίδα, όμως αισθάνθη-

κα τον Αντρέα σαν κάποιον που μπορείς να είσαι πλάι του μια ζωή ολό-

κληρη χωρίς φόβο για το μέλλον και τη φθορά, που μαζί του δεν χρειά-

ζεται να σκέφτεσαι, ούτε να χαίρεσαι για τίποτε άλλο παρεκτός για τα 

γλυκά ανεξάντλητα πράγματα, τις πράξεις και τις κουβέντες που τις κά-

νουμε όλοι κάθε μέρα, όλες τις μέρες, χωρίς να βαριόμαστε ή να κουρα-

ζόμαστε. Μπορούσες να βασιστείς απόλυτα πάνω του. Αλλά, καταβάθος, 

ίσως και να ήθελα απλώς αυτό που έβρισκε εκείνος στην αγκαλιά του 

Λεωνίδα. 

 

ΑΝΤΡΕΑΣ: Ανωμαλία ρε Γιώργο. Δεν την ήθελα καθόλου, πώς να θέλω 

να πάω εγώ τώρα με γυναίκα, άλλο όταν ήμασταν μικροί, όμως φτιαχνό-

μουν όλο πιο συχνά-πυκνά για την πάρτη της, και τότε στον καναπέ και 

φορές που τη σκεφτόμουν ξαπλωμένος στο κρεβάτι μου. Η αλήθεια είναι 

πως τη σκεφτόμουν σε φάση που είχε να κάνει κάπως με τον Λεωνίδα· 

πώς το λένε; σαν να μπερδευόμαστε οι δυο μας στην αγκαλιά του. Μας 

ξέσκισε κανονικά ο Λεωνίδας και τους τρεις μας, τι να τα λέμε. 

 

 

60. Σύναψη γάμου με απόφαση του πατέρα 
 

Συμφώνησαν τελικά ότι για την ώρα το κλειδί το είχε ο αστυνόμος. Ο 

Αντρέας, χαλαρωμένος, μίλησε για κάποιες στιγμές της σχέσης του με τον 

μπάτσο. 

«Γιατί τα δεχόσουν αυτά;» φώναξε η Ελένη. «Για τα γαμημένα τα λεφτά;». 

Ο Αντρέας σοβαρεύτηκε. Την κοίταξε για κάμποσο λυπημένα. 

«Δεν καταλαβαίνεις», είπε δίχως ψόγο. «Δεν μεγάλωσες όπως εγώ. Εσύ, ο 

Λεωνίδας, ξέρετε πολλά πράγματα για μας, περισσότερα απ’ αυτά που ξέ-

ρουμε οι ίδιοι για τον εαυτό μας. Κι όμως, η ζωή μας εμάς είναι πάντα 

αλλιώς. Και έτσι όλοι εμείς, εγώ, ο Άκης, ο Χρήστος, ο Γιώργος, είμαστε 

πάντα λίγο αλλιώς απ’ αυτό που ξέρετε εσείς πως είμαστε. 

»Και τελικά μου φαίνεται… πώς το λένε; είμαστε ακριβώς αυτό που γρά-

φετε για πλάκα εσύ κι ο φιλαράκος μου κάτω από τις φωτογραφίες. Όλο 

αυτό το ψεύτικο, το τρελό και το μαλακισμένο που το δείχνετε στους φίλους 

σας και γελάτε. Τούτο είμαστε εμείς, οι απλοί άνθρωποι, ο λαός. Όχι ό,τι 

λέτε όταν μιλάτε σοβαρά μεταξύ σας έτσι όπως το θέλει η μόρφωση και οι 

επιστήμες σας». 

Στον τόπο υπήρχε αέρας και φωνή μιας λαχανιαστής ανάληψης μες στη 

μεταβολή. Εκείνο που τους αφύπνιζε σιγά-σιγά, με προαγωγούς την ερωτική άλω 
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του Λεωνίδα και το λυκοφωτισμένο δάσος του Γιώργου, ήταν η συνείδηση του φόβου, 

της δειλής ομολογίας καθώς περιστέλλεται ασάλευτη, προσδοκώντας μια 

οποιαδήποτε συγκατάνευση, ακόμα και το ψέμα. 

Ο φόβος σχηματιζόταν αργά μέσα στην Ελένη, ένα κοράλλι στον βυθό 

της συνείδησης, επιθυμητική ευτροπία της ταλαντευόμενης γνώσης. Μα ο 

Αντρέας, από την πλευρά του, ήξερε πως γεννήθηκε νικημένος κατά κράτος εκ 

των προτέρων και πως για τούτο ήταν ελεύθερος από κάθε φροντίδα για 

τη σωτηρία του. Έτσι, η αγάπη για τους άλλους ερχόταν να θρονιαστεί μες 

στην απουσία φόβου για τον εαυτό του. Κι έτσι εκείνο που του άρεσε πε-

ρισσότερο στη ζωή, να του κάνουν σεξ άνδρες, μπορούσε κατ’ αυτό τον 

τρόπο να σπάζει ανέμελα μέσα του σε δέκα χιλιάδες μικρά δώρα για τον 

Άκι, τον Γιώργο, τον Λεωνίδα, την Ελένη ή τον αστυνόμο, δέκα χιλιάδες 

μικρές μπουκίτσες από την καρδιά του, που τις έκοβε ο ίδιος με τα δυνατά 

δόντια του και τις έφτυνε χαμογελαστός στα πόδια τους. Συμπλήρωσε τον 

λόγο του: 

«Εγώ, αν έκοψα με τον Χρήστο δεν είναι για μένα μα για σας, για τον 

Άκη και τον Γιώργο πρώτα. Αλλά και για τον Λεωνίδα, που πάει ο σκατο-

μπάτσος να τον πατήσει στον σβέρκο. Κι εσένα, όλα αυτά τα καλοπιάσματα 

που σου κάνει είναι η αρβύλα του στον σβέρκο σου». 

«Δεν τον συμπαθώ, με αηδιάζει. Μα μου προκαλεί ενδιαφέρον κιόλας η 

κτηνωδία του». 

«Αρβύλα είναι τούτο, αρβύλα στον σβέρκο σου. Είναι πολύ πονηρός κι 

ας μην έχει την εξυπνάδα σας, κι ας μην ξέρει γράμματα. Δεν φαντάζεσαι 

πόσο μπροστά τρέχει το μυαλό του, πώς προετοιμάζει τον δρόμο του. Μπα-

τσοσύνη είναι όλ’ αυτά, κλομπ, ξύλο και αρβύλα στον σβέρκο». 

«Α, έτσι! Τώρα θα δεις», είπε η Ελένη. Πήρε στο κινητό τον αστυνόμο. 

Μίλησε με την ψύχρα και το ευγενικό βάρος της γιατρίνας που οργανώνει 

λεκτικά τον μέλλοντα θάνατο ενός ασθενή. «Θέλω να μου πεις τι έκανες για 

τα παιδιά, τι θα κάνεις στο μέλλον και πότε θα το κάνεις». 

«Μπλόκαρε; Ο Αντρέας;» 

«Ο Αντρέας κάνει τη δουλειά του. Πες μου για τη δική σου». 

«Μου αρέσει όταν μιλάς έτσι. Η Υπηρεσία…» 

«Την έχω χεσμένη την Υπηρεσία! Η Υπηρεσία σου δεν νοιάζεται για τα 

παιδιά. Εσύ όμως θα νοιαστείς θες δε θες. Για τον Αντρέα και για σένα και 

για μένα». 

Ακολούθησε σιωπή. Μετά: «Συνέβη κάτι. Πες μου το». 

«Συνέβη ότι δεν ξέρω πια πού βρίσκομαι. Κι ότι αν δεν υπήρχε κοντά 

μου ο Αντρέας θα νόμιζα πως έχω μετοικήσει στην Κόλαση. Κι ότι εσύ μπο-

ρείς να μας βοηθήσεις μ’ ένα απλό νεύμα σου. Λοιπόν, ή θα το κάνεις ή μην 

ξαναπατήσεις στο σπίτι». 

Η φωνή του αστυνόμου ήταν ψόφια όπως πάντα, σαν πολύ πάνω από τα 

πράγματα. «Γιατί να το κάνω;» 
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«Ξερω ’γω; Γιατί κουβαλιέσαι ολοένα εδώ; Για τον Αντρέα; Για κάτι 

άλλο; Ζήτα και θα δούμε». 

«Θα διαπραγματευθείς και για τον Αντρέα;» 

Ο πρώην μπάτσος είχε χώσει τ’ αφτί του κοντά στο ακουστικό. Για να το 

κατορθώσει, είχε πέσει όλος πάνω στην Ελένη. Η γυναίκα ένιωσε τη θέρμη 

της ψυχής του να την περιστρέφει σε μια κόκκινη φύση αποθηριωμένη, καθώς 

της έγνεφε παιδιάστικα: “Ναι! Ναι! Πες του ναι! Του παλιοκαρυόλη!” 

«Ναι. Και για τον Αντρέα». 

«Είναι εκεί;» 

«Είναι εδώ. Λέγε!» 

«Πες του μη φύγει. Έρχομαι». 

Έκλεισε. Ο Αντρέας τράβηξε τα μαλλιά του απελπισμένα και μετά, αυ-

θόρμητα, αγκάλιασε την κοπέλλα. Έχωσε το αδρό μούτρο του στον λαιμό 

της κι αυτή στον δικό του. Μόνοι, ξενωμένοι απ’ όλα και έχοντας ο καθένας 

μονάχα το σφάγιο του άλλου για εκδίκηση και τροφή, παραδόθηκαν νικη-

μένοι κατά κράτος ο καθένας στον άλλο. Έτσι πέρασε κάμποση ώρα, ώσπου 

χτύπησε το κουδούνι. Ο Αντρέας έτρεξε να κρυφτεί. 

Μπήκε ο αστυνόμος με μαύρο επισημότατο κοστούμι, με λευκό μαντιλάκι 

στο τσεπάκι και μια τεράστια ανθοδέσμη κόκκινων και λευκών τριαντάφυλ-

λων, στολισμένη με ροζ και γαλάζιες κορδέλες. Καθώς δεν φορούσε ποτέ 

μαύρο κοστούμι ούτε έφερνε ποτέ λουλούδια, και καθώς όλα πια ήταν γι’ 

αυτήν ζωή σφαγιασμένη για εκδίκηση, αγάπη και τροφή, η κοπέλλα ξεκαρδί-

στηκε στα γέλια. Μετά σώπασε τρομαγμένη, γιατί ο αστυνόμος την κοιτούσε 

στα μάτια. 

 

ΕΛΕΝΗ: Μάλλον ήταν η πρώτη φορά που άνθρωπος έβλεπε το ευθύ βλέμ-

μα του. 

 

Της είπε, με φωνή που έβγαινε από τα χοιροστάσια γυμνών πύργων της 

Μάνης, γυμνών τόπων, γυμνού χρόνου σαν σφαγείο γουρουνιών παραμονές 

Χριστουγέννων για τροφή και για γιορτή των ανθρώπων: 

«Κόρη μου. Ζητάω το χέρι σου για λογαριασμό του θετού γιου μου, του 

Αντρέα. Είναι καλός άντρας. Θα γίνει ο καλύτερος σύζυγος και πατέρας. 

Θα σου κάνει τρία αγόρια και μια θυγατέρα. Θα τον προικίσω εγώ πολύ 

καλά. Θα παντρευτείτε αύριο. Όλα είναι έτοιμα από καιρό, η εκκλησία και 

το νυφικό σου και το γαμπριάτικο κουστούμι του. Σε περίμενα να το δεις 

ότι αυτός είναι ο άντρας της ζωής σου δεις και να αποφασίσεις. Φώναξέ 

τον, κόρη μου». 

Ο καιρός είναι κρυστάλλινος κι όταν πέφτει σπάει και ποτέ δεν ξανα-

κολλάει. Η Ελένη, αλαλιασμένη, μπόρεσε μόνο ένα απ’ όλα κείνα να ακούσει, 

να δει, να οσφρανθεί, να αγγίξει και γευτεί: τη λέξη όχι κοστούμι μα κου-

στούμι. Ο αστυνόμος πήγε καρφί στη μεσόπορτα όπου κρυφάκουγε ο Αντρέας. 

Τον πήρε από το χέρι σαν παιδί, εκείνος είχε τα μάτια χαμηλωμένα σαν 
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παιδί, τον πήγε στην Ελένη. Τους ένωσε τα χέρια σαν να ’ταν παιδιά. Τους 

πήρε κρατώντας τα χέρια τους στις χούφτες του και τους έστησε όρθιους κι 

ενωμένους μπρος στον καναπέ, όπου κάθισε στο κέντρο, χοντρός τριχωτός 

γέρο-κάπρος με τα πόδια ανοιχτά και με τον αέρα από έναν αλλότριο 

κόσμο που δεν είναι παρά πρωτόγονο χοιροστάσιο. Έβγαλε από τη μέσα 

τσέπη του σακακιού του κάμποσα χαρτιά, προσεχτικά διπλωμένα. 

«Αυτό είναι το έγγραφο υιοθεσίας του Αντρέα μου». 

 

ΕΛΕΝΗ: Είπε την καθοριστική για το ανθρώπινο είδος κτητική αντωνυμία 

“μου” δίχως δραματικότητα, μα με την τρυφερότητα πύργου που παρα-

δίνεται από αγάπη σε γενναίο ιππότη. 

 

Έδωσε το χαρτί στον Αντρέα, που το πήρε και το κράτησε δίχως να το 

κοιτάξει, και που κοιτούσε μονάχα το γουρούνι στα μάτια ενώ κι εκείνο τον 

κοίταζε στα μάτια. Ο αστυνόμος έδωσε ένα μάτσο χαρτιά στην Ελένη. «Αυ-

τά είναι η προίκα του παλληκαριού μου. Όλη μου η περιουσία. Δυο σπίτια 

μου στην Αθήνα· μετοχές σε επιχειρήσεις· ομόλογα· μετρητά, σεβαστά ποσά 

σε δύο αθηναϊκές τράπεζες και σε μια βραζιλιάνικη· κινητά κι ακίνητα· 

αρκετά για να ζήσετε και να δημιουργήσετε περιουσία μεγαλύτερη εσείς 

και τα παιδιά σας. 

»Δεν κρατώ απολύτως τίποτα. Και ό,τι αποχτήσω από δω και μπρος είναι 

δικά σας. Και τα χαρτιά του προγονικού μου πύργου στη Μάνη, με τα υπο-

στατικά του, το περιβόλι και το βουνό γύρω του· είναι λίγο ερειπωμένος μα 

θα τον φτιάξετε». Έδωσε το χαρτί στην Ελένη. Της έδωσε και ένα άλλο 

έγγραφο. «Αυτό είναι του γάμου σας. Αύριο παντρευόσαστε. Θα έρθει η 

αδελφή μου να σε ντύσει. Όλα είναι έτοιμα από καιρό, η εκκλησία, ο πα-

πάς, το νυφικό και το γαμπριάτικο κουστούμι. Όταν σε πρωτοείδα, κατά-

λαβα αμέσως πως είσαι η γυναίκα για το παλληκάρι μου. Ξέρω να αλλάζω 

σχέδια στη στιγμή. Να προσαρμόζομαι σε κάθε τι καινούργιο. Περίμενα να 

έρθει η καλή ώρα· να καταλάβεις πως είναι ο άντρας σου. Και να μου το 

πεις η ίδια. Έρωτες, τέτοια, δεν είναι τίποτα». 

«Έχεις τρελαθεί τελείως, μου φαίνεται», κατόρθωσε να μουρμουρίσει ο 

Αντρέας. 

«Αποφασίζω για όλους σας. Γιατί εσείς δεν μπορείτε να σκεφτείτε και 

να αποφασίσετε. Αλλά να ξέρετε κι οι δύο σας. Αν δεν δεχτείτε, σήμερα 

κιόλας θα σταματήσω να προστατεύω τον μικρό στην κλινική. Θέλουν τον 

θάνατό του όλοι. Μα σταματώ μερικούς απ’ αυτούς, με τον τρόπο μου. Θα 

σταματήσω να προστατεύω και τον Γιώργο: η τρέλα του καθηγητή γι’ αυ-

τόν, χαλάει τις δουλειές όλων στη Γερμανία, μαφιόζων και Μυστικών Υπη-

ρεσιών. Οι Μυστικές Υπηρεσίες που παρακολουθούν τον γιατρό, θα είχαν 

κιόλας σκοτώσει τον Γιώργο αν δεν τις κρατούσα με τα δόντια, υποσχόμε-

νος ότι θα φτιάξω εγώ τα πράγματα. Και θα τα φτιάξω». 
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Η Ελένη ένιωσε ότι πρέπει να πει στον μπάτσο: “Είσαι τέρας”. Όμως, δεν 

μπορούσε να μιλήσει, κοίταζε τα χαρτιά με ενδελέχεια λογιστή, διέτρεχε προ-

σεχτικά τις λέξεις και τους αριθμούς με τον δεξιό δείκτη της, σκυμμένη πάνω 

τους δίχως να μπορεί να διακρίνει ούτε καν μια έννοια, έναν αριθμό άλλο 

από τα μηδενικά. Ο αστυνόμος έδωσε στον Αντρέα τον γραφειοκρατικό 

στυλογράφο του και τον διέταξε: 

«Υπόγραψε τα χαρτιά της υιοθεσίας, παιδί μου». Ο Αντρέας υπάκουσε. 

»Υπογράψτε κι οι δυο τα χαρτιά του γάμου». Κι οι δυο τους υπόγραψαν 

τα χαρτιά. 

Φάνηκε πολύ φυσικό στον Αντρέα και στην Ελένη να θεωρήσουν φυσικό 

που άκουσαν: «Τώρα είμαι ο πατέρας σας και ο παππούς των παιδιών σας. 

Μόνο τώρα είναι που θα σας το υποσχεθώ, μια για πάντα: Θα γλυτώσω 

πολύ σύντομα τη ζωή του φοιτητή και του Βορειοηπειρώτη. Μετά, όμως, 

εσείς δεν θα τους ξαναδείτε ποτέ. Θα έχει ο καθένας σας τον άλλονα και τα 

παιδιά σας. Κι αν δεν υπακούσετε όπως πρέπει να υπακούν ο γιος και η 

νύφη στον πατέρα, θα τους σκοτώσω έτσι ελεύθερους». 

Κρατιόντουσαν χέρι-χέρι και δεν ήξεραν τίποτα εκτός από την όραση, 

την ακοή, την αφή, τη γεύση και την όσφρηση. Ο αστυνόμος σηκώθηκε. 

Αναστηλώθηκαν κι εκείνοι, ενεργούμενα της αρχέγονης χοιροσύνης ενός 

κόσμου πύργινου, όπου όλα είναι εφήμερα εχτός από την αγάπη, τη ζω-

ωδία του ζώου και το αιώνιο φως. Τον είδαν να υψώνει το δεξί σαν γέρο-

παπάς, να τους ευλογεί. Τα μάτια του τους κοίταζαν και ήσανε γεμάτα ανελεημοσύνη. 

«Έχετε την ευλογία μου, παιδιά μου», είπε. Έκλιναν τα κεφάλια, το αρ-

ρενωπό, άσχημο και βαρβάτο ο νέος και το όμορφο, πνευματικό και γεννη-

τικό σαν του Γιώργου η κοπέλλα — μια τυπολογία διονυσιακού θριάμβου σε 

βαθύ δάσος. Ο αστυνόμος έφτυσε μια ροχάλα στο ακριβό χαλί τρομάζοντάς 

τους και είπε με κάτι σαν μίσος: «Εσύ, Αντρέα, πήγαινε τώρα να κοιμηθείς 

σε ένα ξενοδοχείο. Όχι στο σπίτι σου. Και εσύ, Ελένη, στο κρεβάτι σου! 

Εγώ θα μείνω εδώ να ξενυχτήσω και να γιορτάσω τον γάμο». 

Ο Αντρέας για το ξενοδοχείο με μάτια χαμηλωμένα σαν έφηβος. Η Ελένη 

για το κρεβάτι της με μάτια χαμηλωμένα σαν κοριτσάκι. Κοιμήθηκαν αμέσως 

και καλά. Ο αστυνόμος έμεινε να συλλογίζεται στον καναπέ στητός σαν 

γέρο-κάπρος, οληνύχτα άγρυπνος, με όλο τον κόσμο γύρω του Μάνη, πό-

λεμο και γυμνή μοίρα. 

 

 

61. Γάμος και παιδογονία 

 
Ήταν Τρίτη πρωί. Στο εκκλησάκι στο Πεδίο του Άρεως κοντά στην Κυψέλη, 

μεταξύ δέντρων και σκουπιδιών, δίπλα από τον τάφο του Δημήτριου Υψη-

λάντη. Τις καθημερινές κανονικά δεν τελούνται γάμοι, κι άλλωστε χρειάζονταν 

ακόμα ένα σωρό χαρτιά και διατυπώσεις, μα η αστυνομία, το κράτος και η 

Εκκλησία αγαπιούνται σαν πούστηδες και τα βρίσκουν μεταξύ τους. Αυτό 
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το σκέφτηκε η Ελένη, καθώς έστρεφε το κεφάλι όπως κουκουβάγια, αττικό 

ζώο που άλλωστε οντολογικά ήταν κι η ίδια, και κοιτούσε τον τόπο του ναού 

και τους ανθρώπους: ο παπάς, ένας ψάλτης, ο αστυνόμος. Μια ηλικιωμένη 

κυρία με τουαλέτα δωρικής θεάς και μικρό καπελάκι, όψη δωρικής θεάς 

καταρυτιδωμένη, αμίλητη σαν δωρική θεά, η αδελφή του αστυνόμου. Ο Γιάν-

νης ο υπαστυνόμος τελείως χαμένος και ο Λεωνίδας, με πολύ φαρδύ και 

μακρύ κοστούμι, μελανιασμένο μάτι και ένα κόψιμο αγρίως μπατσισμένα 

χείλη του: οι δύο κουμπάροι. Αυτοί. 

Η Ελένη κι όλοι είχαν δει δυο ψηλούς αστυνομικούς των ειδικών δυνάμεων 

με φαιοπράσινες στολές, να φέρνουν στην εκκλησία τον Λεωνίδα με χειρο-

πέδες και μώλωπες, άγρια ξυλοκοπημένο και ευπειθή, αποβλακωμένο από 

την πείρα που γεννάει η αδυναμία μπρος στη βία και, βεβαίως, στη γνώση. 

Η γιατρίνα φορούσε ένα υπέροχο νυφικό, φυσικό μετάξι με φυσικά μαργα-

ριτάρια κεντημένα πάνω του. 

«Το κέντησε η αδερφή μου», είχε πει ο αστυνόμος, «είναι μελετημένο 

για να γίνει μετά βραδινό φόρεμα. Μόνο για μεγάλα σουαρέ, βέβαια. Να μην 

πάει χαμένο». Η Ελένη χάρηκε ειλικρινά που δεν θα πήγαινε χαμένος τόσος 

μόχθος και τόση ομορφιά και τόση πίστη. Ο τόπος της επιθυμίας είναι βραδινός σαν 

καλό φόρεμα. 

 

ΕΛΕΝΗ: Κοίταξα δίπλα μου τον Αντρέα, μικρότερόν μου δύο-τρία χρόνια, 

πελώριο βαρβάτο αρσενικό μες στην επισημασιολόγηση του κουστουμιού 

του και στη χυδαιότητα του ανδρισμού του, σόλο κλαρίνο τσάμικο σε μια 

πλάση από τσιφτετέλια. “Παντρεύομαι έναν γκέι που έχει φάει ψωλές 

τουλάχιστον χιλίων διαφορετικών ανδρών, όπως μου εκμυστηριεύτηκε 

κάποτε ο ίδιος. Ενώ εγώ…”, αναμέτρησα εμβριθώς, “έχω γνωρίσει ως 

τώρα άνδρες μόνον δώδεκα, σαν τους αποστόλους του Ιησού και σαν 

τους ήρωες του Αλεξάνδρου Μπλοκ”. Έτσι συλλογίστηκα με γηθοσύνη 

ενώ ο παπάς έλεγε τα πολύ ωραία του λόγια. “Θα γίνει ο πατέρας των 

τριών παιδιών και της μιας θυγατέρας μου, και είναι απολύτως σίγουρο 

ότι θα ευτυχήσω μαζί του. Θεέ μου, πώς το ζητάω να μείνει κολλημένος 

πάνω μου ώσπου να γεράσουμε κι οι δυο και να ψοφήσουμε! Λεωνίδα. 

Λεωνίδαααα”. Αυτές ήταν οι σκέψεις του γάμου μου. 

 

Κι όταν ο παπάς τους πήρε από το χέρι, τους γύρισε θριαμβευτικά γύρω 

από τον καταστόλιστο με άνθη και εικονίσματα βωμό στη μέση του ναού 

ψάλλοντας τα τρομερά λόγια, Ἠσαΐα χόρευε! (τρομερά γιατί οι Προφήτες της 

καταστροφής και του θανάτου δεν χορεύουν ποτέ δίχως ανθρώπινο αίμα για μισθό), η Ελένη 

δάκρυσε, και η δωρική αδελφή του αστυνόμου κληρονόμος χιλιετιών γυ-

ναικείου αίματος και ψυχής στην Πελοπόννησο δάκρυσε, κι ο υπαστυνόμος 

δάκρυσε δίχως να ξέρει γιατί, και του Λεωνίδα, έτσι καθώς ήταν δαρμένος 

άγρια από τους νεαρούς, πανύψηλους αστυνομικούς με τις τόσο σεξουαλικές στολές, 
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του ερχόταν ολοένα να ξεράσει. Ο αστυνόμος ήταν απαθής μες στην αγριο-

γουρουνοσύνη του. 

 

ΑΝΤΡΕΑΣ: Εγώ γύρναγα κάθε τόσο και κοιτούσα τον Λεωνίδα, τα ζαφει-

ρένια μάτια του φοβισμένα, τα χρυσόξανθα μαλλιά του. Κοίταζα τον με-

γάλο πούτσο του μες στο κοστούμι, που του πήγαινε πολύ φαρδύ και 

μακρύ γιατί ανήκε σ’ εμένα, και οι μπάτσοι το βρήκαν στο σπίτι μου στην 

Αλκαμένους και το φόρεσαν στον φίλο μου με το ζόρι και με ξύλο. «Τονε 

δείρανε», επαναλάμβανα στον νου μου δίχως να μπορώ να ξεκολλήσω 

από τη σκέψη, «δεν ήθελε να έρθει στον γάμο μου και τονε δείρανε, ε-

πίτηδες ο καρυόλης ο Χρήστος διάλεξε αυτούς τους παίδαρους που είναι 

φίλοι μου, να τον δείρουν και να τονε φέρουνε με το ζόρι εδώ. Να είναι 

σαν αυτούς που γουστάρει. Δεν ήθελε να ’ρθει στον γάμο μου, γαμώ το, 

στον γάμο μου!» Ετούτα σκεφτόμουν την ώρα που παντρευόμουν. 

 

Έτσι έγιναν όλα αυτά. Καθώς το ζευγάρι έβγαινε από την εκκλησία χεράκι-

χεράκι, οι δύο ψηλοί μπάτσοι άδειασαν και ξανάδειασαν και ξανάδειασαν 

τρεις φορές τα πιστόλια τους στον ουρανό για την πάρτη του φίλου τους και 

της πεντάμορφης νύφης, είχαν έτοιμους από πριν τους τρεις γεμιστήρες. 

Μετά, ο παπάς, ο ψάλτης, η αδελφή του αστυνόμου, ο υπαστυνόμος, συγχά-

ρηκαν τους νιόπαντρους και χάθηκαν. Ο αστυνόμος έχωσε δίπλα του στο 

ανθοστολισμένο αυτοκίνητό του τον Λεωνίδα και πίσω το νέο ζευγάρι, και 

διέτρεξε σφυρίζοντας γαμήλια τα λίγα μέτρα μέχρι το σπίτι της Ευελπίδων. 

Στο σπίτι στάθηκε μπροστά στον Αντρέα και στην Ελένη. 

«Τώρα είσαστε παντρεμένοι», τους είπε με την άψυχη φωνή του. «Πη-

γαίνετε και κάνετέ μου εγγονάκια. Εγώ και ο κουμπάρος θα μείνουμε εδώ 

να ξαγρυπνήσουμε μαζί. Όπως ξαγρυπνήσαμε κι εχθές χωριστά. Και να 

γιορτάσουμε και να μεθύσουμε. Όταν θα σου δώσει ο γιος μου τον σπόρο 

του, παιδί μου, έλα και πες μου το. Είναι μεγάλη αμαρτία που δεν είσαι 

παρθένα. Όμως θα το αντέξω». 

Τους κοίταξε μια τελευταία φορά τον καθένα στα μάτια και μετά το βλέμ-μα 

του ξαναγύρισε μια και καλή εκεί όπου ανήκε: πολύ ψηλά. Τους φίλησε 

στα μάγουλα τρεις φορές, σταυρωτά. Είπε στον Λεωνίδα: «Κουμπάρε, φί-

λησε τα παιδιά μας!» 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ: Το κορμί μου πονούσε όλο από το ξύλο. Επαγγελματικό ξύλο, 

μεθοδικό κι εκλεπτυσμένο. Αυτοί οι μπάτσοι ήταν τόσο παιδαράδες. Ήρ-

θαν κατά τα μεσάνυχτα στο σπίτι του Αντρέα και μου έφεραν το μήνυμα 

του αστυνόμου: Αύριο η Ελένη κι ο Αντρέας παντρεύονται, ο αστυνόμος 

ξαγρυπνάει για να το γιορτάσει, θα είμαι ο κουμπάρος κι έπρεπε να ξε-

νυχτήσω κι εγώ για να το γιορτάσω. Με έδερναν όλη τη νύχτα, με άφηναν 

κάμποσο και ξανάρχιζαν, πότε ο ένας πότε ο άλλος πότε κι οι δυο μαζί. 

Βεβαίως όχι ξύλο να φανεί, μόνο χαστούκια και μπηχτές στα πλευρά, 
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καμιά κλοτσιά, με βάραγαν και με τις ζώνες, αλλά όχι τόσο ώστε να μεί-

νουν σοβαρές μελανιές. Αυτά τα μεθοδολογικά τα έλεγαν μεταξύ τους και 

μου τα ανέλυαν κι εμένα καταλεπτώς. Έλεγαν με πολλή σοβαρότητα ότι 

στις γυναίκες, στα παιδιά και στις αδερφούλες δεν πρέπει να δίνει ένας 

άντρας μπουνιές, μα χαστούκια και ξύλο με τη ζώνη στον κώλο και στα 

μπούτια. Δεν είναι αντρίκιο να τους βαρέσει στα σωστά, όπως θα βάραγε 

έναν άντρα. Στην αρχή φώναζα, απειλούσα. Μετά έμαθα την καρτερία, 

να υπομένω κλειστός μέσα στον πόνο. Τώρα ήμουν πολύ γαλήνιος, σχε-

δόν ανακουφισμένος. Νομίζω πως είχα μπει επιτέλους στην καλύτερη ώρα 

μου. Πονούσα τόσο, μέσα μου κυρίως, νύσταζα κιόλας τρομερά, ώστε 

αισθανόμουν ένα είδος τελειότητας των αισθήσεων να μου υπαγορεύει 

παρηγορία. Όλη μου η καρδιά ήταν πόνος κι ευθύνη. 

 

Ο Λεωνίδας φίλησε τα χείλη της Ελένης και μετά του Αντρέα, γιατί από συ-

νήθεια αυτά του πρότειναν οι αγαπημένοι του κι όχι τα μάγουλα όπως στον 

αστυνόμο. Μετά οι νιόνυμφοι πήγαν στην νυφική κάμαρά τους. 

«Βλέπεις, κουμπάρε», είπε άψυχα ο αστυνόμος, κοιτάζοντάς τον ψηλό-

τερα από εκεί όπου θα μπορούσε ποτέ να είναι. «Βλέπεις τι ωραίο πράγμα 

είναι η ταπεινότητα και ο σεβασμός, η υπακοή μπροστά στους καλύτερούς 

σου». Βρήκε κάπου ρακί και γέμισε δυο νεροπότηρα. «Έλα να πιούμε. Είναι 

σπουδαία νύχτα». 

Ήπιαν πολύ. Ο Λεωνίδας, που δεν τον έπιανε ποτέ το αλκοόλ, λόγω της 

προηγούμενης νύχτας και του ξύλου μέθυσε από την πρώτη γουλιά, ενώ ο 

αστυνόμος, που κανείς δεν τον είχε δει ποτέ να πίνει, τραβούσε το ένα νε-

ροπότηρο μετά το άλλο, σκέτο ρακί ανέρωτο. Στο μεταξύ στο υπνοδωμάτιο 

η Ελένη ρίχτηκε εξουθενωμένη με το νυφικό στο κρεβάτι, κι ο Αντρέας 

είπε: 

«Τι να κάνουμε που έχουμε το γουρούνι έξω από την πόρτα;» 

«Ας κοιμηθούμε σαν αδερφάκια», είπε η Ελένη χαχανίζοντας. Και ο 

Αντρέας: 

«Ή, χαχαχα! σαν αδερφούλες!» 

Ο Αντρέας έβγαλε τα παπούτσια του και ξάπλωσε δίπλα στην Ελένη. 

«Πόσο μαλάκας νιώθω!» είπε. «Εγώ σας φόρτωσα τον κωλομπάτσο…» 

Η Ελένη τον αγκάλιασε και κρατήθηκαν σφιχτά. Όπως και χτες, τα 

κορμιά τους πήραν δική τους πρωτοβουλία. Ο Αντρέας έλυσε τη ζώνη του, 

άνοιξε το τέλεια σιδερωμένο παντελόνι του και έβγαλε το πέος του, όπως 

έκανε και με τους συντρόφους του ενός τετάρτου της ώρας. Στο κρεβάτι με 

το όργανό του τεντωμένο έξω, μόνη ζωή κι ευπρέπεια στο πανάκριβο 

ψοφίμι του κουστουμιού, περίμενε την Ελένη που έβγαζε πυρετικά όλα ε-

κείνα τα πέπλα, τις κάλτσες, τα τούλια, τις ζαρτιέρες, τα κεντητά εσώρου-

χα, έναν αδιάφορο γι’ αυτόν κόσμο γυναικείας βλακείας και αχρηστίας. 

Όταν έμεινε ολόγυμνη, έσφιξε τα δόντια του. Κι όταν κάθισε δίπλα του 

στο κρεβάτι , αυτός ανασηκώθηκε, την άρπαξε, την ξάπλωσε ανάσκελα κι 
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έπεσε πάνω της μ’ όλο το πελώριο κορμί του, πονώντας την λιγάκι με τη 

λυμένη αγκράφα της ζώνης του, το παντελόνι, το σακάκι. 

 

ΕΛΕΝΗ: Γυμνή εγώ, ντυμένος εκείνος, μου έκανε τόσον κι έτσι έρωτα ώστε 

αιμορράγησε η ψυχή μου. 

 

Μετά από ώρα και τρεις ερωτικούς γύρους στη σειρά, η γιατρίνα, με μια 

ρόμπα σημειολογικά κόκκινη, εμφανίστηκε λιγάκι παραπατώντας στο καθι-

στικό όπου οι κουμπάροι μεθούσαν σιωπηλοί. Πίσω της ερχόταν ο Αντρέας, 

με τσαλακωμένο κοστούμι και λυμένη ζώνη, με τα μάτια να κοιτάζουν δειλά 

τον Λεωνίδα. 

«Έχω στην κοιλιά το εγγόνι σου, βρομογούρουνο». Είπε απλά στον αστυ-

νόμο. Εκείνος απάντησε: 

«Έχετε την ευλογία μου, παιδιά μου». Κι έκανε μια χειρονομία μάλλον 

ευλογίας, μα που φάνηκε περισσότερο σαν φάσκελο. 

Η Ελένη χαμογέλασε κοσμικά στον αποβλακωμένο Λεωνίδα, που είχε 

πρηστεί πια κι εντελώς παραμορφωθεί το όμορφο μούτρο του από το ξύλο 

και το μεθύσι, και στράφηκε στον σύζυγό της. Του είπε: «Βγάλε τώρα αυτό 

το κουστούμι κι έλα στο κρεβάτι». Και τον πήρε από το χέρι στη νυφική κά-

μαρη. 

Κατά τα χαράματα ο μπάτσος έπινε ακόμα μες σε ακινησία, αλυπία και 

έλλειψη χαράς. Ο Λεωνίδας, σε ένα μικρό ξεσυννέφιασμα της αποκτήνωσής 

του, βρήκε κουράγιο να ανοίξει το τσαλακωμένο στόμα, να σχηματίσει λέ-

ξεις και να πει στον αστυνόμο: 

«Θα ’θελα να δω να σε σκοτώνουν μπροστά μου». 

«Είναι δίκαιο, κουμπάρε», απάντησε εκείνος. «Αλλά εσύ ο ίδιος δεν μπο-

ρείς να με σκοτώσεις. Γιατί δεν έχεις τίποτα από άντρα μέσα σου». 

Τον έπιασε με το τριχωτό χοντρόχερο από τον σβέρκο. Του είπε σχεδόν 

τρυφερά, ενώ εκείνος προσπαθούσε αδύναμα να τραβηχτεί: 

«Σου άρεσε το γαμήλιο δώρο μου, κουμπάρε; Χρειαζόσουν ένα καλό 

ξύλο από λεβεντόπαιδα». 

Του χάιδεψε τα μαλλιά, ενώ εκείνος έτρεμε. «Είσαι πολύ όμορφο αγόρι. 

Και μαγειρεύεις όμορφα, σιάζεις, φροντίζεις. Μα πολύ χαλασμένο. Τόση ο-

μορφιά δεν κάνει καλό στους άντρες. Στους άντρες ταιριάζει μονάχα η παλ-

ληκαριά. Γι’ αυτό δεν είσαι άντρας. Είσαι σα γυναίκα, ένα πράμα ωραίο και 

μαλακό, για να υπερετείς όσους έχουν αρχίδια. Έναν δρόμο έχεις πια, να 

μου παραδοθείς. Τώρα που υιοθέτησα επίσημα και πάντρεψα τον γιο μου, 

φυσικά δεν θα τον ξανααγγίξω. Χρειάζομαι έναν ψιψίνο σαν εσένα. Πρέπει 

να γαμάω, γιατί αλλιώς θα αρρωστήσω. Και κάποιον να φροντίζει το σπίτι 

μου, να μου μαγερεύει και να με πλένει. Η αδελφή μου έχει γεράσει. Σύ-

ντομα θα καταλάβεις, θα έρθεις να μείνεις σπίτι μου, η αδερφή μου θα δεις 

τι αγία είναι, θα σε δεχτεί με αγάπη. Έμεινε ανύπαντρη και παρθένα για 

χάρη μου. Θα μάθεις πολλά απ’ αυτή. Αν αρνηθείς να ’ρθείς σε δέκα μέρες 
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από σήμερα, θα βάζω να σε δέρνουν κάθε Σαββατόβραδο. Κάθε Σαββατό-

βραδο, όπου κι αν είσαι, όσο κι αν κρυφτείς, όποιοι κι αν σε φυλάνε, τα 

παλληκάρια μου θα σε βρίσκουν, θα σε παίρνουν και θα σε δέρνουν για μια 

ολόκληρη νύχτα· πίνουν νερό στο όνομά μου, γιατί εγώ είμαι ο φυσικός 

αρχηγός τους. Και αλλιώς θα καταστρέψω και την καριέρα σου, κάθε λίγο 

και λιγάκι θα γράφουν για σένα οι φυλλάδες, όπως προ ημερών που, το 

ξέρεις φυσικά, εγώ έβαλα να γράψουν ότι βάζεις χέρι στους φοιτητές. 

»Άκου με καλά, παιδί μου. Είναι πολύ καλό που είσαι παρθένος από πίσω. 

Δεν αντέχω τις αδερφές. Θα μου το ζητήσεις εσύ να σου κόψω τον ανθό και 

να γίνω ο άντρας σου. Με ταπεινότητα και σεβασμό». 

Ο Λεωνίδας σκεφτόταν ότι ζει σαν μες σε κόμικ. Πίστευε πια τον μπάτσο, 

όπως άλλοτε η Ελένη. Εξουθενωμένος από τον πόνο, τον φόβο, την ντροπή 

και το μεθύσι, υπέμενε τη χούφτα του αστυνόμου, που τον χάιδεψε λίγο ακόμα 

στα μαλλιά και μετά τον έσπρωξε μακριά με ένα ξαανάστροφο χαστουκάκι 

γεμάτο τρυφερότητα. 

«Και τώρα εξαφανίσου. Ξημέρωσε». 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ: Το χειρότερο ήταν που τα θεωρούσα όλα αυτά κανονικά. 

 

Έφτασε στην Αλκαμένους, ούτε ήξερε μετά πώς. Μπαίνοντας στο καθιστι-

κό, σκόνταψε. Σωριάστηκε κάτω κι έκανε εμετό. Κρύωνε πολύ. Ανασήκωσε 

την άκρη του χαλιού και την έριξε πάνω του. Απέμεινε εκεί, πέφτοντας αυ-

τόματα σε λήθαργο. 

 

 

62. Ο Λεωνίδας δεν είναι μόνος 
 

Ο Λεωνίδας αφυπνίστηκε την άλλη μέρα αργά. Δεν ήταν πια μεθυσμένος. 

Δεν ένιωθε πόνο στο κορμί, ούτε στην ψυχή του, ούτε θλίψη ούτε ντροπή, 

αλλά μόνο τρομερή μοναξιά. Δεν είχε κουράγιο να σηκώσει το κεφάλι. Άνοιξε 

η πόρτα και μπήκε ο Αντρέας. Ο πρώην μπάτσος, μετά τον ολονύχτιο 

γαμπριάτικό του έρωτα, ήταν ελαφρύς. Όταν είδε τον φίλο του ξαπλωμένο 

πάνω στα ξερατά του, μισοσκεπασμένον με το χαλί, σαν μηδέν μες στο 

φαρδύ και μακρύ κοστούμι, του ’ρθε στα μούτρα μια γροθιά ευτυχίας. Αυτό 

το θεώρησε ενστικτωδώς ως μια σπουδαία πρόοδο του μυαλού και της καρ-

διάς του. 

Πήγε να τον ανασηκώσει, μα ο Λεωνίδας τινάχτηκε πέρα σαν να φοβή-

θηκε μην τον χτυπήσουν. Μπουσούλησε με τα τέσσερα μέχρι το λουτρό, 

χώθηκε με τα ρούχα στην μπανιέρα κι άφησε να τρέχει πάνω του ζεματιστό 

νερό. Μετά ένα τέταρτο φάνηκε στο καθιστικό ντυμένος με τα δικά του 

ρούχα — όμορφος όσο ποτέ καθώς το χάλασμα της μορφής του, το χλόμιασμα, 

οι μελανιές, τα πρηξίματα, τα σκισμένα χείλη, το κλειστό μάτι, τον υπο-

γράμμιζαν ως βαθιά στην ψυχή. Ο Αντρέας είχε φτιάξει σκέτο τριπλό καφέ. 
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«Λεωνίδα…» έκανε θαμπωμένος από την αλλαγή. 

Εκείνος κάθισε στον καναπέ, πήρε τον καφέ. Η φωνή του ήταν σταθερή, 

η ίδια και νέα, ένα δρώμενο από μέταλλο παλιό και νέο. «Μη στενοχω-

ριέσαι», είπε. Χαμογέλασε μόρτικα. «Χρειαζόμουν ένα καλό χέρι ξύλο από 

λεβεντόπαιδα, όπως είπε κι ο μπαμπάκας σου ο αστυνόμος. Λέει πως είμαι 

πολύ όμορφο αγόρι, και με θέλει να μένω μαζί του, να του μαγειρεύω, να 

τον πλένω και να με γαμάει, γιατί τώρα που δεν θα σε έχει χρειάζεται έναν 

ψιψίνο, αλλιώς θα αρρωστήσει από αγαμία. Τρομερό, ε; Πολύ πατριαρχικό». 

«Λεωνίδα, σε παρακαλώ, μην ακούς τον μαλάκα! Θα τα φτιάξουμε όλα 

κι αυτός θα πάει στον αγύριστο». 

«Μου χρειαζόταν το ξύλο. Καθάρισε το μυαλό μου. Ξύπνησα σήμερα ξέ-

ροντας τι να κάνουμε. Είμαστε τελείως ηλίθιοι που δεν το σκεφτήκαμε». 

«Λεωνίδα», τον διέκοψε ο Αντρέας, «τα συμφωνήσαμε με την Ελένη. Όλα 

αυτά μας ήρθαν ξαφνικά και μας χάλασαν, μα είναι μια κωμωδία. Θα πά-

ρουμε διαζύγιο όταν βρούμε τα παιδιά. Θα τον κανονίσω εγώ τον αστυ-

νόμο. Δεν την αγαπάω την Ελένη, ούτε αυτή με αγαπάει. Σ’ αγαπάει τώρα 

περισσότερο, κι εγώ σε αγαπάω όσο τίποτα στον κόσμο. Εντάξει, φτιαχνό-

μαστε μαζί πολύ, θα μπορούσα να το κάνω συνέχεια μαζί της, γαμώ το, τι 

μαλάκας γκέι είμ’ εγώ! Σε σκέφτομαι συνέχεια όταν το κάνουμε, δηλαδή 

πώς το λένε, γαμώ το… Είναι σαν να γίνομαι εγώ η Ελένη κι εσύ γίνεσαι 

εγώ. Γι’ αυτό φτιάχνομαι τόσο πολύ. Εντάξει, άσε, μαλακίες λέω. Θα χωρί-

σουμε και μετά μας κάνεις ό,τι θες. Και αν πάλι δεν με γουστάρεις δεν πει-

ράζει, αυτά έχει η αγάπη». Κοκκίνισε. «Γύρνα σπίτι σου κι εγώ στο δικό μου». 

«Αγόρι μου», του είπε ο Λεωνίδας, «σου έκανα μεγάλο κακό, και σε 

σένα και σε όλους. Έπρεπε να μάθω να σέβομαι, να μην έχω τόσο εγωισμό. 

Κι αυτά τα μαθαίνει κανείς μόνο με τον πόνο, τη στέρηση και την απελπι-

σία, όχι με την αγάπη και την ευτυχία. Ο χασάπης και ο μπάτσος άθελά 

τους μου κάναν μεγάλο καλό. Είναι όμορφο που περνάτε καλά με την Ελένη. 

Χαρίστε ό,τι έχετε ο ένας στον άλλο, να πάρετε μια ανάσα μες σε όλη αυτή 

τη δυσατυχία, και μετά βλέπουμε. 

»Τώρα ας δουλέψουμε. Είμαστε βλάκες που δεν το σκεφτήκαμε — φεύ-

γουμε σήμερα για το νησί του Γιώργου, για τους γονείς του». 

 

 

63. Αγάπη σκέτη 
 
Οι δυο τους κάθονταν στις πολυθρόνες μπρος στο τζάκι. Χαράματα, κι οι τρεις 

ντυμένοι άψογα. Ο Γιώργος όρθιος μπροστά τους, σχεδόν προσοχή. Αυτός 

ο τριγωνισμός και η απαλότητα της ακινησίας σκότωνε το παλληκάρι. Ο 

καθηγητής είπε: 

«Αριστίντ, σε εμπιστεύομαι απόλυτα. Μόνο εσένα. Εκτός από τον Γιώργο, 

φυσικά». Η διαμαντέμπορος ήταν σχεδόν δίχως υφή κι όμως σαφέστατη, πε-

ριπλανώμενη μες στην ερημιά του πετσιού της. 
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Απάντησε: «Κι εγώ εσένα, γλυκέ μου Πολ, μοναδικέ μου φίλε. Εκτός από 

το αγόρι μας, φυσικά». 

Χτύπησε το κουδούνι. Ο Γιώργος άνοιξε. Ήταν ο Άτσε, άψογα κοστου-

μαρισμένος, με ένα μικρό πολυτελές βαλιτσάκι. Το ζώο έγνεψε φιλικά στον 

νέο, του χαμογέλασε. «Έκανες τις ασκήσεις που σου έδειξα;» Είχαν αρχίσει 

τα μαθήματα πολεμικών τεχνών. 

Ο Γιώργος πήγαινε πολύ καλά. «Τις έκανα», είπε. 

Ο καθηγητής έδωσε στον Άτσε ένα χαρτί. «Φεύγεις σε μιάμιση ώρα, πε-

ρίπου, με το ιδιωτικό τζετ της Αριστίντ». 

«Θα σας δω το βράδυ», είπε το ζώο. 

«Κιόλας; Προλαβαίνεις να τελειώσεις;» 

«Θα γίνει σήμερα ως το απόγευμα. Έχω μελετήσει καλά την υπόθεση. 

Είμαι ο καλύτερος». Κοίταξε τον Γιώργο με άδολη περηφάνια. Εκείνος ήξερε 

πως ο εκτελεστής λαχταρούσε να τον δει λιγάκι να τον καμαρώνει που είναι ο 

πρώτος φονιάς. Χαμήλωσε τα μάτια θλιμμένος, και για τ’ άλλα και επειδή 

πράγματι ένιωσε κάποιου είδους καμάρι για το ζώο. Ο Άτσε γλυκάθηκε από 

τη ματιά του νέου. 

«Δεν είπες τίποτα στον Ζίγκφριντ. Έτσι;» ρώτησε ο καθηγητής. 

«Έλεγξα το ζήτημα. Δεν βλάπτει αυτή η ιστορία τη δουλειά του Ζίγκφριντ». 

Η κα Αριστίντ έσκυψε μπροστά. Είπε, με φωνή επίπεδη αλλ’ επίσης όλο 

πόνο μα και ευπροσηγορία, ενδέχεται όμως και με κάτι σαν επιστημοσύνη πιθανοτήτων 

στο βάθος και στο μάκρος της: «Αλλά, παιδί μου Άτσε, ο Ζίγκφριντ είναι σχεδόν 

σίγουρο ότι προέτρεψε τους υπαλλήλους του κ. καθηγητή να επιχειρήσουν 

τον φόνο εκείνου του φτωχού αγοριού, του λεγόμενου Άκι. Πώς νομίζεις 

ότι δεν θίγονται οι υποθέσεις του εάν εκτελέσεις το συμβόλαιο του Πολ; Μην 

διακινδυνεύσεις να καταστρέψεις την επαγγελματική σου σχέση με τον Ζίγκ-

φριντ για λίγα λεφτά· και, κυρίως, μη φορτώσεις τη συνείδησή σου με μια 

ακόμη ανθρώπινη ζωή!» 

Ο Άτσε στεκόταν ευθυτενής, με τα χέρια κολλημένα στα πλευρά. «Το 

έλεγξα», είπε αυστηρά. «Η δουλειά που θα κάνω δεν βλάπτει το συμφέρον 

του Ζίγκφριντ». Ευχαριστημένος με τα ολοστρόγγυλα λόγια του, έριξε άλλη 

μια λοξή ματιά στον Γιώργο. Του χαμογέλασε ήρεμα κι ο νέος αναγκάστηκε 

να ανταποδώσει με μια ματιά επιδοκιμασίας το χαμόγελο, κοιτάζοντας αμέ-

σως μετά ένοχα τον γιατρό. Η ματιά δεν ξέφυγε από το ζώο. Όταν σε λίγο 

ο μαθητής του τον συνόδεψε στην πόρτα και, πριν την κλείσει, του ψιθύρι-

σε βιαστικά «Να προσέχεις, Άτσε», ένιωσε φτερωμένος. 

«Εξακολουθεί να με ανησυχεί το ενδιαφέρον αυτού του φονιά για τον 

Γιώργο», είπε ο καθηγητής. Φυσικά είχε εγκαταστήσει κάμερες στην αίθουσα 

γυμναστικής, και παρακολουθούσε ολοένα με την Αριστίντ τον εκτελεστή 

να διδάσκει την τέχνη του στον νέο. Δεν είχε παρατηρήσει τίποτε περίεργο, 

εκτός από τη φιλομάθεια και τη γρήγορη εξέλιξη του αγαπημένου του στις 

πολεμικές τέχνες. Η κα Αριστίντ ήταν σαν να έβλεπε μες απ’ τις κάμερες δόρυ και γιορτή, 

ίσως όμως και ένα γελοίο τίποτα. 
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Η κα Αριστίντ είπε: «Οπωσδήποτε, ακόμα και το μεγαλύτερο κτήνος μπορεί 

να νιώσει κάποτε αλληλέγγυο με ένα άλλο ανθρώπινο πλάσμα. Ο Άτσε είναι 

έτσι φτιαγμένος ώστε μπορεί να επικοινωνεί με τους άλλους ανθρώπους 

μόνο είτε ασκώντας πάνω τους την ωμότερη βία, είτε επιδεικνύοντάς τους 

την πιο απόλυτη αφοσίωση όπως έναντι του Ζίγκφριντ. Τολμώ να πω, επί-

σης, ότι για τον Άτσε κανείς άνθρωπος δεν έχει ως τώρα ποτέ ανησυχήσει 

— μπορείς μόνο να τον φοβάσαι ή να τον περιφρονείς, όπως τον περιφρο-

νεί ο Ζίγκφριντ. Ακόμα κι η γυναίκα του, πολλές φορές έχω σκεφτεί ότι 

μέσω του φόβου τον αγάπησε». Έπιασε απότομα τον Γιώργο από το μπράτσο. 

Του είπε σκαιά, μάλλον όμως και με κάποια υστερόβουλη επιδοκιμασία, αρκετά φειδωλή 

ασφαλώς: 

»Καλό μου παιδί, δεν πρέπει να εμπιστεύεσαι αυτό τον δολοφόνο, πί-

στεψέ με! Σε ικετεύω να του δείξεις περιφρόνηση, είναι το μόνο άλλωστε 

που θα περίμενε κι ο ίδιος από σένα. Έστω φόβο, ναι, φόβο, μην του επι-

δεικνύεις αυτή την τόσο αξιοκατάκριτη αφοβία! Φόβο! Φοβήσου τον, σε 

παρακαλώ θερμά, τα ματωμένα χέρια του, και θα δεις ότι…» 

Ο καθηγητής άρπαξε τον κατάπληκτο Γιώργο, τον απέσπασε από τη δια-

μαντοπώλισσα. «Αριστίντ, γίνεσαι καμιά φορά εντελώς κτήνος! Τι σιχαμερές 

βρομιές λες στο καημένο το αγόρι;» 

«Αλλά, Πολ…» 

«Σκάσε επιτέλους! Πηγαίνετε στη δουλειά. Έχω πολλά να κάνω». 

Όταν η κα Αριστίντ κι ο Γιώργος έφυγαν, ο καθηγητής ασχολήθηκε με 

τις επείγουσες υποθέσεις του. Δεν λυπόταν που σήμερα η ερωμένη των κα-

λύτερων χρόνων του, η Β.1, θα πέθαινε από το χέρι του Άτσε. Νοσταλγού-

σε μόνο, λιγάκι, τις παλιές του μέρες μαζί της — όχι τις δικές της μαζί του. Πώς 

υπέπεσε εκείνη, η τόσο δυνατή κυρία στο σφάλμα να συμμαχήσει με τους 

εχθρούς του, μάλιστα με έναν γελοίο όπως ο Ι.2! Ο Ζίγκφριντ θα πρέπει να 

τους είχε τάξει πολλά. Θα το πλήρωνε κι αυτός ακριβά, και σύντομα μά-

λιστα. Οι δύο προδότες είχαν προσπαθήσει να κάνουν την ένεση με το 

δηλητήριο στον μικρό, εκείνος άρχισε να ουρλιάζει, τους καταδάγκωσε σαν 

κουνάβι, παραλίγο να τους βγάλει τα μάτια, τους ξέφυγε με τη σύριγγα 

μισογεμάτη, καρφωμένη στο μπράτσο του, πετάχτηκε έξω από το δωμάτιο. 

Ευτυχώς ο Ι.3 ήταν παρών, αντέδρασε καλά, έσωσε το Υποκείμενο. Οι Β.1 

και Ι.2 εξαφανίστηκαν, μα οι Ρωσοπόντιοι είχαν εντοπίσει ήδη πού κρυβό-

ταν η παλιά του φίλη. Θα μάθαιναν σύντομα και την κρυψώνα του Ι.2. 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Είχα φτάσει ακριβώς τότε σε ένα επίπεδο αυτεξελικτικής 

επαναθέσμισης των αρχών μου, το οποίο μου επέτρεπε να θεωρώ το 

έργο της ζωής μου ως εμπόδιο στην πανηγυρική ολοκλήρωση του ίδιου 

του έργου της ζωής μου. Η κλινική, οι επιχειρήσεις μου, τα συμφέροντά 

μου, χρήμα και ισχύς, όλος ο εξωτερικός διάκοσμος της αγωνίας μου για 

την ανθρώπινη πρόοδο και χωροχρόνος της πολύχρονης μελέτης μου 

επί της Grausamkeit έπρεπε να υποχωρήσουν μπροστά στην έσχατη συ-
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νέπεια των ιδεών μου· να ξεθωριάσουν μπροστά στις ευαγωγές λέξεις 

του βιβλίου μου· να δωρηθούν με τη σειρά τους σε εκείνον που ο Θεός 

τον σχημάτισε για χάρη μου ως σκέψη στον νου Του, και που μου τον 

δώρισε ώστε να ολοκληρώσω την αποστολή μου. Κι η σκέψη του Θεού 

για μένα, ο Γιώργος, θα έπρεπε να σαρώσει την παλιά ζωή μου με τη 

φτέρνα του σαν παιδί που παίζει με καστράκια στην άμμο. Ο Γιώργος, με 

την απόλυτη καθαρότητά του, θα με ξέπλενε από τις αμαρτίες μου και θα 

με ξαναέκανε αθώο σαν έφηβο, όπως τότε στην έρημη παραλία που έ-

τρωγα αχινούς. 

 

Βγήκε για το πρώτο ραντεβού εκείνης της μέρας. 

Ο Άτσε γύρισε αργά το βράδυ. «Εντάξει η δουλειά», είπε στον καθηγη-

τή. Έγνεψε λοξά στον Γιώργο, που σκεφτόταν με θλίψη την ωραία, δυνατή 

κυρία. «Ο συνεργάτης σας με τον κωδικό Ι.3 μου είπε να σας μεταφέρω ότι 

βρήκε πού κρύβεται ο άνδρας με τον κωδικό Ι.2. Τον προστατεύει η αστυ-

νομία». 

«Α. Τυπικά ή ουσιαστικά;» 

«Τον προστατεύει πολύ καλά. Και την Β.1 την προστάτευε καλά. Όμως 

δεν ήταν αυτό πρόβλημα για μένα». 

«Η αστυνομία, λοιπόν!…» 

«Ναι. Τον Ι.2 θα τον προστατεύουν τώρα καλύτερα. Μα πάλι δεν θα εί-

ναι πρόβλημα για μένα. Αν θελήσετε τον εκτελώ κι αυτόν και όλη την Ελλη-

νική Αστυνομία». 

«Θα σου πω γρήγορα». 

Στην πόρτα, ο Άτσε είπε στον Γιώργο αυστηρά: «Γιώργο, χάσαμε το ση-

μερινό μάθημα. Το μεθαυριανό θα είναι διπλό. Να είσαι καλά προετοιμα-

σμένος». 

«Θα είμαι καλός, Άτσε», είπε ο Γιώργος με ανησυχία μπας και στεναχω-

ρήσει τον εκτελεστή, ο οποίος είχε τόσες σημαντικές δουλειές. Ο Άτσε γλυκάθηκε 

με την ανησυχία του μαθητή του. 
Ο καθηγητής πήγε αμέσως στο γραφείο του. Πήρε τηλέφωνο τον 

αστυνόμο, που κοιμόταν. Συζήτησε έντονα μαζί του. Σε λίγο, στο καθιστικό: 

«Ο αστυνόμος ισχυρίστηκε πως ανέλαβε να προστατέψει τους δύο για 

να τους ελέγχει και να τους αποσπάσει από την επιρροή του Ζίγκφριντ. Λέει 

ότι βιαστήκαμε με τη Β.1, γιατί τώρα ο Ι.2 φοβάται πολύ, κι αυτό θα τον 

παραδώσει ολοκληρωτικά στον Ζίγκφριντ. Φυσικά, δεν ξέρει τα δικά μου 

σχέδια». 

«Πολ, καλέ μου Πολ, πότε θα σταματήσουν όλα αυτά, το αίμα…» 

«Κόφ’ το!» στράφηκε στον Γιώργο: «Μου είπε και προσωπικά νέα, που 

σε αφορούν. Υιοθέτησε επίσημα εκείνο τον ντετέκτιβ, τον πάντρεψε με την 

πρώην ερωμένη σου και τους έδωσε σαν προίκα όλη την περιουσία του. Ο 

φιλαράκος σου ο δικηγόρος ήταν ο κουμπάρος. Καταπληκτικό ε; Αυτός ο 

αστυνόμος τελικά έχει πολύ ενδιαφέρον». 
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Παρατήρησε με προσοχή την τυπολογία και την εξέλιξη του σοκ στο 

πρόσωπο του νέου. «Κι έτσι όλοι οι πρώην φίλοι σου ζήσανε καλά — δεν 

καταλαβαίνω γιατί δεν αφήνουν επιτέλους κι εμάς να ζήσουμε καλύτερα. 

Φέρε το λάπτοπ μου». 

Ο Γιώργος έτρεμε. Προσπάθησε να σκεφτεί την ευτυχία, ένα νυφικό 

κρεβάτι γεμάτο σάρκα λαχταρισμένη της Ελένης και του Αντρέα. Αυτό που 

κατόρθωσε να σκεφτεί ήταν μυκητώδες, προπαρασκευή για μια εκζήτηση 

καλλιέπειας αλλά και σήψης. Και γι’ αυτό πίστευε πως φταίει ο ίδιος, όχι οι 

νιόνυμφοι, ούτε ακόμα κι ο αστυνόμος. Ό,τι τον κινούσε ήταν τόσο ξένο 

ώστε το έβλεπε σαν φωτογραφία αγνώστου ανθρώπου, και τόσο γενναίο 

ώστε διαδραματιζόταν καρφί μέσα στα σπλάχνα του. “Πρέπει να είμαι κα-

λός”, σκέφτηκε. “Έχω μια αποστολή να κάνω με τα χέρια και με τα πόδια 

μου και με όλο το σώμα και το μυαλό μου”. 

Ο καθηγητής πήγε στα e-mail του Λεωνίδα. «Σου διαβάζω», ανακοίνωσε 

στον Γιώργο. 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ: 

«Αγαπημένε μου Γιώργο. 

Ενολίγοις έγιναν γραφικά πράματα, το βρομογούρουνο κατάφερε 

να παντρέψει τον Αντρέα με την Ελένη μας, και το πιο αστείο είναι ότι 

οι δυο τους το φχαριστήθηκαν και περνάνε πολύ καλά — μόνο που το 

νυφικό το φόρεσε η Ελένη κι όχι ο Αντρέας μας όπως ονειρευόταν 

πάντα! Χα χα χα, τυπικό γκέι αστειάκι! 

»Ενολίγοις έγινε τέλειος γάμος, η Ελένη ήταν θεότητα σκέτη κι ο 

Αντρέας μας μιλάμε και πολύ γαμάτος παίδαρος!!! Δεν χρειάζεται ούτε 

καν Βιάγκρα, που του το είχε έτοιμο ο προβλεπτικός αστυνόμος δίπλα 

στο νυφικό κρεβάτι. Μια ζωή τίγκα στην τεστοστερόνη τέλος πάντων 

αυτό το παιδί! Εμένα, έστειλε ο αστυνόμος αποβραδύς του γάμου δυο 

σκατομπάτσους του και με τσάκισαν λιγάκι στο ξύλο — μη, μη μου 

στεναχωρηθείς καθόλου, βέβαια με κανόνιζαν όλη νύχτα αλλά μόνο 

λιγάκι, να: τοσοδούλι! Χαστουκάκια, κλοτσίτσες, λίγο με τη ζώνη στον 

κώλο… σαν γκέι σαδομαζοχιστικό πορνό ήμασταν, με αυτές τις κίνκι 

στολές τους και τις ζώνες Α/Τ, κ.λπ. Αλήθεια! Δεν ήταν πολύ δυσά-

ρεστο. Μόνο που έγινα χάλια από το ξενύχτι, δεν με άφησαν καθόλου 

να κοιμηθώ όλη νύχτα αυτά τα ωραία κωλόπαιδα. 

»Ήθελα να στο πω για να δεις τι καλός που είμαι πια, να, σχεδόν 

σαν εσένα, στην αρχή ήθελα να τους φάω, μα γρήγορα έγινα πολύυυυ 

υπομονετικός, αλήθεια, όλο γίνομαι όσο μπορώ σαν εσένα, κουκλίνο 

μου. Υποφέρω πολύ άμα σκέφτομαι πως μπορεί να μην το πιστεύεις 

αυτό και να μου θυμάσαι ότι ήμουνα λιγάκι μαλάκας. 

»Γιατί εγώ, βέβαια, σ’ αγαπάω πολύ περισσότερο απ’ όλους (δεν 

πιστεύω να έχεις αμφιβολία), οπότε θέλω περισσότερο από τον κύριο 
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καθηγητή το κακό σου… είμαι σύμφωνα με τις θεωρίες σου πιο κακός 

απ’ όλους, το θηρίο… 

»Αλλά εγώ δεν θέλω να είμαι κακός, εγώ τώρα προσπαθώ να είμαι 

σαν εσένα, καλός. Θέλω να καταβροχθιστώ από σένα, άρα θα πρέπει 

να πάψω να σε αγαπώ, κι εσύ πρέπει από την πολλή καλοσύνη σου 

να με αγαπήσεις, ώστε να θυσιαστείς και να γίνεις εσύ τελικά ο κακός 

και ο καταβροχθιστής μου… Πο, πο, τα ’χω κάνει μπάχαλο, δεν ξέρω 

τι λέω πια, κούκλε μου». 

 

Ο καθηγητής, σήκωσε το κεφάλι από την οθόνη κι είπε: «Καταλαβαίνω 

σιγά-σιγά πώς έγινε και εμπιστεύθηκες τον εαυτό σου σε ένα τέρας όπως 

τούτος ο δικηγόρος: Έστερξες να σταθείς απέναντί του όχι ως σύντροφος ή 

παραπλανημένος, μα ως μονομάχος απέναντι σε μεγάλο αντίπαλο, γιατί η 

αποστολή και των δύο μας είναι να πολεμήσουμε ό,τι αντιπροσωπεύει αυτός. 

Και τώρα αποδεικνύεται πια πως θέλει κι ο ίδιος ολόψυχα την ήττα του από 

σένα». 

Η διαμαντεμπόρισσα ήταν σκισμένη σαν χειρόγραφο και, ακόμη, θα τολ-

μούσαμε να πούμε, λιγάκι περιδεής· όμως ενδεχομένως και να ένιωθε σαν μοναχική 

λέξη που επιθυμεί να γίνει πρόταση με υποκείμενο, ρήμα κι αντικείμενο, ίσως μάλιστα και 

ολόκληρη περίοδος. Έκανε με το παχουλό χέρι μια αστραφτερή, όπως διαμά-

ντι, κίνηση δυσαρμονικής παρεμβολικότητας και είπε: 

«Καλέ μου Πολ, οφείλω να σου υπογραμμίσω ότι οι θεωρίες του αγοριού 

μας περί αγάπης δεν φωτίζονται επαρκώς από τη γενναιοδωρία των αισθη-

μάτων σου. Τουλάχιστον όχι περισσότερο από την πενία βάθους και τη 

φλυαρία που διακρίνει αυτό τον κατά τα άλλα απ’ ό,τι φαίνεται εξαίρετο 

νομικό, τον κύριο Λεωνίδα. Παιδί μου, φέρε μας από ένα ποτήρι νερό». 

Κατά τη διάρκεια της απουσίας του Γιώργου, η κα Αριστίντ είπε στον φίλο 

της αυστηρά, αναμφίβολα και με έναν τόνο επιδέξια διαδηλωνόμενης ανοησίας, βεβαίως 

επίσης και με τόση ελπίδα ώστε οι λέξεις ηχούσαν ψεύτικες και για τούτο αποκαλυπτικές: 

«Πολ, δεν θα σου το επαναλάβω, τείνεις να εξασκήσεις στο αγόρι μας μια 

εντελώς αντίθετη με τα αξιέπαινα αισθήματά σου επίδραση, διότι δεν λαμβά-

νεις επαρκώς υπόψιν σου τις υψηλές και καθόλου απλές ιδέες του. Αυτός ο 

Λεωνίδας είναι ένας αξιοθρήνητος σοδομίτης, βεβαίως, όμως έχει συλλάβει 

εναργέστερα από σένα το νόημα της ιδεολογικής εμμονής του Γιώργου μας 

στην αρνητικότητα του πλέον ανθρώπινου από τα συναισθήματα και του 

πλέον αινιγματικού, της αγάπης. 

»Τολμώ, λοιπόν, να σου προτείνω να κάνουμε μια ανάλυση της αγάπης 

κατά το σχολαστικό σύστημα του ήρωά μας, του γυαλιστή φακών της νιό-

της μας». 

«Καλή μου Αριστίντ! Πόσο οξυδερκής είσαι! Αυτό ακριβώς μου γράφει 

και ο Λεωνίδας… Σσστ! Έρχεται το αγόρι μας! Γιώργο, ο πρώην φίλος σου 

έχει και μια παράγραφο που απευθύνεται σε μένα. Θα σου τη διαβάσω. 
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ΛΕΩΝΙΔΑΣ: «Κύριε καθηγητά. Καθώς βλέπω πια με μεγαλύτερη ταπει-

νότητα τους ανθρώπους, καταλαβαίνω καλύτερα τώρα τον έρωτά σας 

για τον Γιώργο μου, που πριν τον θεωρούσα απλώς λαγνεία. Φοβούμαι 

ότι δεν επιτρέπετε στον Γιώργο να βλέπει τα μηνύματά μου. Θα ήθελα 

να σας ικετεύσω να του διαβάσετε το παραπάνω μήνυμα και να του 

επιτρέψετε να απαντήσει για να μου δώσει μια λύση στο αίνιγμα της 

αγάπης. Αυτό θα είναι καλό και για σας, αφού θα δώσει απαντήσεις 

και στα ερωτήματα που σίγουρα κι εσείς έχετε. Αρχίζω να σας έχω 

ένα είδος εμπιστοσύνης». 

 

«Καταλαβαίνεις, παιδί μου, όσο καλύτερα ο Λεωνίδας σε αποδέχεται όπως 

είσαι, τόσο τείνει να γίνει σύμμαχός μας στον πόλεμο κατά της Grausam-

keit, την οποία ο ίδιος εκπροσωπεί. Σου επιτρέπω να απαντήσεις στο ερώ-

τημά του γράφοντάς του μια περίοδο ή μάλλον, ναι, ένα ολόκληρο κείμενο 

μέσου μεγέθους, ώστε να τον βοηθήσεις στον δρόμο του προς την αυτό-

καταστροφή». 

Ο Γιώργος γονάτισε δίχως καθυστέρηση δίπλα στον καθηγητή, μπροστά 

στον υπολογιστή. Χωρίς να ενοχλείται που ο γιατρός μετέφραζε στα Ολ-

λανδικά στην κα Αριστίντ κάθε φράση του, έγραψε μονορούφι: 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ: «Όταν ήμουν τρίω-τέσσερω χρονώ, είχαμε δυο κατσικάκια. Μόλις 

σταλώσανε στα πόδια τους, άρχισαν να παίζουν και να κουτουλιούνται 

κεφάλι με κεφάλι. Αποφάσισα αμέσως ότι ήμουν περισσότερο σαν εκείνα 

παρά σαν τους ανθρώπους. Ήταν κι αυτά παιδιά. Χοροπηδούσαμε οι τρεις 

μας και κουτουλιόμασταν κεφάλι με κεφάλι. 

»Τα έβλεπα να τρώνε διάφορα χόρτα. Αποφάσισα αμέσως ότι έπρεπε 

να τρώγω κι εγώ τα ίδια χόρτα. Έβοσκα στα τέσσερα, στόμα με στόμα μαζί 

τους. Με το ζόρι έτρωγα το φαΐ που μου έδινε η μαμά μου. Την άνοιξη 

είχαν βγάλει κερατάκια, εγώ όχι, και τα κεφάλια τους με πονούσαν. Τότε 

το ένα πουλήθηκε και το άλλο σφάχτηκε μπροστά μου. Έφαγα απ’ αυτό. 

Είναι το πρώτο κρέας που θυμάμαι. Μου άρεσε πολύ. 

»Ωστόσο, κάθε μέρα ως τα δεκατρία μου, για να φάω οτιδήποτε μα-

γειρεμένο, με κυνηγούσε η μάνα μου γύρω από το σπίτι. Και τώρα καμιά 

φορά άμα είμαι μόνος σε φυσικούς τόπους, βόσκω ευτυχισμένος, πεσμένος 

στα τέσσερα. Αν βρω κάποιον να τρώμε στόμα με στόμα, ξέρω πως σύντο-

μα θα βγάλει κέρατα, θα τον σφάξουν μπροστά μου κι εγώ θα τον φάω». 

 

Σηκώθηκε κοιτάζοντας τον καθηγητή ντροπαλά μα όχι φοβισμένα. Εκείνος, 

ολοκλήρωσε βιαστικά τη μετάφραση της τελευταίας φράσης και είπε στην 

κα Αριστίντ κατάψυχρα: «Αριστίντ, ξέρεις, ποτέ δεν σου συγχώρεσα ότι 

στα νιάτα μας αρνήθηκες να με μάθεις λίγα Εβραϊκά, που τόσο τα ήθελα 

για να διαβάζω τους Προφήτες στο μασοριτικό κείμενο, μα με φόρτωσες με 

αυτά τα Ολλανδικά σου». 
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Κι η κα Αριστίντ του απάντησε παγωμένα: «Αγαπητέ μου Πολ, σου υ-

πενθυμίζω ότι κι εσύ όχι μόνο αρνήθηκες να μου διδάξεις αρχαία Ελληνικά, 

για να διαβάζω τον Ησίοδο και κωμωδίες του Αριστοφάνη στο πρωτότυπο, 

μα κατάφερες με τα Νεοελληνικά σου να με κάνεις να ξεχάσω κι εκείνα τα 

λίγα που είχα μάθει στο κλασικό Λύκειο». 

Ο Γιώργος, ζεσταμένος από τα παιδικά του, στεναχωρήθηκε με όλο τούτο 

το κρύο που αντάλλαζαν οι δύο ηλικιωμένοι. Έφερε γρήγορα το μαντολίνο 

του, γδύθηκε καθώς είχε διδαχτεί, κάθισε σταυροπόδι στον καναπέ και έ-

παιξε φάλτσα έναν γλυκύτατο σκοπό του νησιού του. Μετά, κρούοντας 

απαλές συγχορδίες, τραγούδησε μιλητά τους στίχους του δαιμονικού κόντε: 

 

Μέρα είν’ Αγάπης· Άδης ενικήθη· 

καίονται τα σπλάχνα, καίονται τα στοιχεία· 

κι η πυρκαγιά του κόσμου αναγαλλιάζει 

και κατ’ Αυτόν τη σπίθα της τινάζει. 
 

Η κα Αριστίντ έσκυψε προς τον καθηγητή με παιδιάστικη αδημονία, μπορεί 

όμως και με κάτι σαν δόλο, αποζητώντας τη μετάφραση των στίχων. Μα εκείνος 

έξυνε την πατούσα του. Ο Γιώργος, χωρίς να σταματήσει να παίζει το μα-

ντολίνο, μετέφρασε τσάτρα-πάτρα στα Γερμανικά. Τότε κι ο καθηγητής στα-

μάτησε το ξύσιμο, στενάζοντας με ανακούφιση. Οι δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι 

κοιτάχτηκαν μόρτικα και σκάσαν στα γέλια, κι ο Γιώργος ένιωσε γαλήνη. 

 

 

64. Διαμάντι 
 
Ο Γιώργος όλα τα έκανε με φιλότιμο. Και στο εμπόριο πολύτιμων λίθων δι-

νόταν με φιλότιμο. Είχε μάθει πολλά από την κα Αριστίντ και τον γέρο αυ-

στηρό Εβραίο, τον προϊστάμενο της επιχείρησης, τον οποίο πολύ συμπαθού-

σε. Τα μάτια του είχαν γεμίσει τόσο με τις λάμψεις, την ομορφιά και την τιμή των πετραδιών, 

ώστε μερικές φορές φαίνονταν σχεδόν πόρνης. Τον είχε κάνει καλόν έμπορο ακριβώς 

ό,τι μισούν κι αρνούνται οι τυχάρπαστοι πωλητές, δηλαδή το πάθος του για 

δικαιοκρίσια, και τούτο ακριβώς ήταν που ανέδιδε ένα είδος θερμότητας η 

οποία λύγιζε τους πελάτες. 

Κι ως εκ τούτου ένιωθε καλά μες στο αυστηρό κοστούμι του και μες στα 

πορνικά εσώρουχα που του φορούσε κάθε πρωί με τα τρεμάμενα χέρια του ο γιατρός. Κά-

ποτε ο γέρος Εβραίος, ο προϊστάμενος της επιχείρησης της κας Αριστίντ, 

τον κάλεσε κοντά του και του είπε: 

«Έχω δει πολλά στη ζωή μου, διότι έχω πράξει λίγα πέραν του καθήκο-

ντός μου. Μα τόσο φιλόδοξο νέο δεν έχω ξαναδεί. Είσαι αριβίστας, έτσι δεν 

είναι;» 
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Ο Γιώργος πόνεσε αρκετά με αυτό το ξεσκέπασμά του και είπε: «Νομίζω ότι 

είμαι αυτό που λέτε, κύριε». 

«Με λίγους μήνες δουλειάς, γνωρίζεις για τους πολύτιμους λίθους και για 

τις πωλήσεις τους σχεδόν όσα εγώ, που μαθαίνω εδώ και τρεισήμιση ζωές 

δικές σου. Αυτό, δεν συνιστά ήδη ένα είδος ανηθικότητας αρκετό για να σε 

καταδικάσει;» 

«Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς παρά να προσπαθώ να ευοδώσω τις προσ-

δοκίες των άλλων για μένα», είπε το παλληκάρι. 

Ο πολύπειρος γέρος τον κοίταξε προσεχτικά στο πρόσωπο και στα φαρδιά, 

χωριάτικα χέρια. «Σε βλέπω. Σε βλέπω καλά. Τι είναι το άπαντο που θα 

ευχόσουν να σου γίνει τούτην τη στιγμή;» 

«Να με έβλεπε η μάνα μου με αυτό το κοστούμι». Ντράπηκε. «Ξέρετε, 

απεχθάνομαι τέτοια ρούχα, και η μητέρα μου ήθελε πάντα να με δει μια φο-

ρά έστω με κοστούμι, και…» 

«Αρκετά! Λες ψέματα, έτσι δεν είναι;» 

Ο νέος ήταν δύσκολο να διακρίνει ως όγκο κι ως τόπο οποιαδήποτε 

αλήθεια άλλη από κείνη που του υποτονθόριζε η άκρα ευήθειά του απένα-

ντι στις επιθυμίες των άλλων. Έτσι ήταν πάντα, έτσι ήταν και τώρα κι έτσι 

τον είχε κάνει η συνάφειά του με τον Λεωνίδα, τον καθηγητή και την κα 

Αριστίντ. Εκείνο που ήταν, μπορεί να πει κανείς πως περιείχε έναν κόσμο 

δικαιοσύνης άκρως διαφορετικό απ’ αυτό που τον είχαν κάνει ο Λεωνίδας, 

ο καθηγητής και η κα Αριστίντ. Αλλά και τούτο ήταν επίσης το σώμα του και τ’ αγα-

πούσε σαν ερωμένη. Έτσι, αποδείχτηκε άκρως λογικό που απάντησε στον ψυ-

χογνώστη γέρο-έμπορο: 

«Μάλιστα, κύριε. Λέω ψέματα». 

Ο γέρος σήκωσε τον δεξή δείκτη και έδειξε ανάμεσα στα φαρδιά κι ανα-

σηκωτά λιγάκι στις έξω ακρούλες φρύδια του αγοριού. «Το ψέμα σου σε 

δικαιώνει», είπε στυγνά. «Ακόμη κι εγώ, θυμούμαι μερικές φορές πως κάποτε 

είχα μια μητέρα. Έλα μαζί μου». 

Στον ανατολικό τοίχο υπήρχε ένα μικρό δωμάτιο-χρηματοκιβώτιο, όπου 

η εταιρεία φύλαγε τα πολυτιμότερα πετράδια. Τον συνδυασμό για την απα-

ραβίαστη πόρτα κατείχε μόνο η κα Αριστίντ κι ο γέρος. Την άνοιξε, έγνεψε 

στον Γιώργο. Εκείνος δεν είχε ξαναμπεί εκεί. Πριν περάσει στο άδυτο, 

κοίταξε προς τον εξώστη με τα σκαλιστά γράμματα ORPHEUS LTD στις φιμέ 

τζαμαρίες, όπου η κα Αριστίντ, όρθια στην πόρτα με τα χέρια δεμένα πίσω, 

κοίταζε. 

Μέσα στη σπηλιά του Αλή-Μπαμπά, ο γέρος σήκωσε τα δυο χέρια στο 

ύψος του προσώπου του με τα δάχτυλα χωρισμένα και τις παλάμες να κοιτούν 

τον Γιώργο: μια γκραβούρα της αποτροπής και της ευγένειας. «Κοίτα γύρω, Έλληνα» 

είπε. Και, αμέσως, ξάφνου: 

«Από ποιο μέρος της Ελλάδας είσαι;» 

Ο Γιώργος είπε με κάποια μετανοημένη και γι’ αυτό περήφανη σεμνότητα το 

όνομα του νησιού του. 
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«Α!» έκανε με έκπληξη ο γέρος. «Το βασίλειο του Οδυσσέα. Ψεύτες, 

κλέφτες, ερωτομανείς, ραψωδοί και περιπλανώμενοι. Τώρα εξηγούνται όλα! 

Από τη μορφή σου νόμιζα πως είσαι Κρητικός, από την καρδιά της Ανατολής 

και της Δύσης, γι’ αυτό σε είχα θεωρήσει καλής ράτσας. Απογοητεύτηκα». 

«Κρητικοί ήτανε οι πρόγονοί μου από τη μεριά του πατέρα μου», είπε 

πειραγμένο το αγόρι. «Αλλά ήρθαν εδώ και τετρακόσια χρόνια στο νησί μου. 

Είμαστε ζυμωμένοι από το χώμα, το νερό, τον αέρα και τη φωτιά του νησιού 

μου, άρα έχετε δίκιο περί του περιπλανώμενου βασιλείου». 

«Αγαπώ τους Έλληνες», είπε ο γέρος. «Είναι η μόνη φυλή που μπορεί 

να καταλάβει καλά εμάς τους Εβραίους, αν και είναι πάντα τόσο βιαστική, 

τυχάρπαστη, και πειρατική. Ξέρεις, οι Λαοί της Θάλασσας, Αιγαιοπελαγί-

τες, Ελλαδίτες και Κρητικοί, λεηλατώντας την ανατολική Μεσόγειο, μας 

άφησαν στα χώματά μας τους Φιλισταίους, και πέρασαν στο αίμα μας». 

Οι τοίχοι ήσαν κρυστάλλινα, πολύχρωμα παράθυρα ντουλαπιών, μικρά 

και άλλα μεγαλύτερα σε ένα ακαθόριστης αρμονίας γενικό σχέδιο. Στο κέντρο 

του δωματίου, ενσωματωμένη στο δάπεδο από θαμπό, μονοκόμματο ατσάλι, 

υπήρχε μια πορτούλα μικρού χρηματοκιβωτίου με τη φίρμα ORPHEUS χαραγμέ-

νη πάνω της. Ο γέρος την άνοιξε χρησιμοποιώντας έναν περίπλοκο συνδυ-

ασμό και πήρε από μέσα κάποιον μεγάλο κρύσταλλο. 

«Τον ανθρώπινο χρόνο τον εφεύραν ράτσες αρχαίες και περίπλοκες σαν 

τις δικές μας», είπε περιπαιχτικά, τόσο ώστε τ’ αγόρι προσεβλήθη γιατί το 

παιχνίδι ήταν ζυμωμένο μέσα του με τη χαρά κι όχι με οτιδήποτε θα θύμιζε ανάγκη. «Εβραίοι, 

Έλληνες, Σινοϊάπωνες, Ίνκας… Γι’ αυτό εμείς, κάθε φορά που ζοριζόμαστε, 

πρέπει να επιστρέφουμε στον φυσικό χρόνο. Κοίτα». Του έδειξε το διαμάντι. 

«Πες μου τι είναι». 

Ο Γιώργος, σαν καλός μαθητάκος, απήγγειλε τις κατά τη γνώμη του ιδι-

ότητες, καράτια κ.λπ. Τελειώνοντας, απέμεινε βουβός. Γιατί συνειδητοποί-

ησε από τα ίδια τα λόγια του πως ήταν ένα από τα μεγαλύτερα κι ωραιό-

τερα διαμάντια που ήξερε να υπάρχουν στον κόσμο. 

«Μικροστά λάθη», αναφώνησε με ενθουσιασμό ο γέρο-προϊστάμενός 

του. «Εγώ, θα έκανα λιγότερα δίχως εξέταση με ειδικά όργανα. Μα μόνον 

εγώ στον πλανήτη, ίσως κι η κα Αριστίντ». Ήταν μετριόφρων, σχεδόν φτωχός 

παρά τα χρόνια του στην κορυφή των κορυφών του επαγγέλματός του, και 

γι’ αυτό μπορούσε να περιγράφει τον εαυτό του δίχως υπεροψία. 

»Ένωσε τις χούφτες σου. Πάρ’ το. Ψαύσε το και χαίρου το. Δεν θα έχεις 

ποτέ άλλοτε μια τέτοια χαρά. Κάποτε, μετά από χρόνια, η ανάμνηση της 

ομορφιάς του θα σε κάνει να υποφέρεις πολύ. Γιατί όταν ασχημίζει κανείς 

μέσα κι έξω του, ανακαλύπτει και ποθεί την αφθαρσία». 

Ο νέος, σαν να περίμενε να δεχτεί νερό, άπλωσε τις φούχτες ενωμένες. 

Έτρεμε, όχι για το διαμάντι μα για χάρη της λαχτάρας του γέρου ανθρώπου. Ο 

Εβραίος απόθεσε στο κοίλο των νεαρών χεριών τον κρύσταλλο. Το αγόρι τον 

κοίταξε με την προσοχή που κοίταζε πάντα τα πράγματα της φύσης, ιδιαίτατα 

όταν μπορούσε μέσω αυτών να κάνει ευτυχισμένους τους άλλους κι έτσι να νιώσει κι ο ίδιος 
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λιγάκι γαλήνη. Το γυαλάκι σπινθήριζε σαν να ήταν παιδί και να πονούσε. Δεν 

είχε δει ποτέ κάτι με τόση και τέτοια ανθρώπινη ουσία, και τούτο συνιστού-

σε μέσα του ένα βασίλειο παμπάλαιης πατρίδας ψεύτικο, κλέφτικο, ερωτο-

μανές, ποιητικό και περιπλανώμενο. Το μόνο που ήρθε στον νου του, όχι 

τυχαία φυσικά, ήταν ο Άκι. 

Είπε: «Όκεϊ. Ευχαριστώ, κύριε». 

Ο γέρος Εβραίος πήρε τον κρύσταλλο από τα χέρια του νέου, έβγαλε 

από την τσέπη του ένα μικρό, μαλακότατο γουνάκι νυφίτσας και τον σκού-

πισε τρυφερά. Τον κράτησε μες στο δέρμα της νυφίτσας, που είχε αφαιρε-

θεί ολόκληρο από το ζωάκι, μαζί με τα μυτερά νυχάκια και τη μάσκα της 

μικρής μουρίτσας. «Θα το πουλήσεις. Είναι ο εφέστιος λίθος της επιχείρη-

σής μας, το καύχημά μας εδώ και διακόσια χρόνια, κι εσύ θα τον πουλήσεις 

σήμερα αν κατορθώσεις την πολύ υψηλή τιμή που θα σου οριστεί. Έτσι 

αποφάσισε η κα Αριστίντ». Σήκωσε τα χέρια μαζί με το γουνάκι στο ύψος 

του προσώπου με τις παλάμες στραμμένες προς τον Γιώργο και τα δάχτυλα 

ενωμένα. Είπε: 

»Σε δίδαξα όπως με δίδαξαν πριν πολλά χρόνια ο παππούς της κας Αρι-

στίντ κι ο παππούς μου. Μόνο εσένα — έτσι αποφασίστηκε από την κα 

Αριστίντ κι εγώ συγκατένευσα γιατί σε βλέπω και σε γνώρισα καλά. Αν δεν 

καταφέρεις σήμερα να πουλήσεις αυτό το αντικείμενο, που έχει χαράξει τη 

ζωή μου με την ουσία του, η κα Αριστίντ θα με απολύσει. Γιατί εγώ είμαι ο 

δάσκαλός σου και θα έχω αποτύχει. Ο παππούς μου κι ο πατέρας μου ήταν 

προϊστάμενοι σ’ αυτή την εταιρεία. Δέκα χρονώ, πρωτοπροσλήφθηκα για 

να κάνω τα θελήματα. Από τότε η εταιρεία είναι η σπηλιά της ψυχής μου, κι 

η ψυχή μου έχει ως μόνο περιεχόμενό της την ομορφιά αυτού του κρυστάλ-

λου. Παρ’ το». Του το έδωσε, τυλιγμένο στο δέρμα της νυφίτσας. «Πάμε. Ο 

πελάτης περιμένει». 

Κι έτσι ο Γιώργος πήγε. Ήταν καλός πωλητής. Έπρεπε να σώσει τον γέρο 

προϊστάμενό του, που τόσο συμπαθούσε, από την απόλυση και την ήττα σε 

τέτοια ηλικία. Μιλώντας με τον πελάτη, έναν τριαντάρη Αμερικανό ευφυέ-

στατο και εντελώς κτηνώδη, ένιωθε την κα Αριστίντ να τον κοιτάζει πίσω 

από τα φιμέ τζάμια της. “Ζωή για τον άλλο”, σκέφτηκε. “Πώς θα ήταν να 

παζάρευα τον Άκι;” Πούλησε το διαμάντι σε τιμή υψηλότερη απ’ αυτήν που 

του είχε οριστεί από τον διευθυντή του. 

Ο γέρος τον συγχάρηκε σφίγγοντάς του θερμά και τα δυο χέρια. «Εγώ 

δεν θα τα κατάφερνα έτσι. Ίσως ούτε κι η κα Αριστίντ. Είμαι περήφανος για 

σένα, παιδί μου. Σύντομα θα αποσυρθώ, και η κα Αριστίντ έχει αποφασίσει 

να με διαδεχτείς, κι εγώ προσυπογράφω. Σ’ αυτή την ηλικία, γενικός διευ-

θυντής μιας τέτοιας εταιρείας!» Του έβαλε στο χέρι το γουνάκι από νυφίτσα 

με τα νυχωτά ποδαράκια και τις άδειες σχισμίτσες στη θέση των ματιών. 

»Παρ’ το. Δεν έχω τίποτ’ άλλο που να δείχνει τη δουλειά μας καλύτερα. 

Στην πραγματικότητα δεν είμαστε παρά γυαλιστές κρυστάλλων. Τώρα δεν 

υπάρχει πια στην ψυχή μου τίποτε που να χρειάζεται γυάλισμα». Σήκωσε 
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τα χέρια στο ύψος του προσώπου του με τις παλάμες ανοιχτές προς τον 

νέο, μια ερημική πολιτειολογία της ήττας και της δικαιοσύνης. 

»Βρομόπαιδο! Γλείφτη της αφεντικίνας! Πώς δέχτηκες να πουλήσεις μια 

τέτοια ομορφιά, φτιαγμένη μονάχα για να κατέχεται ή να δωρίζεται! Δεν 

έχεις τίποτα κάτω από αυτό το ωραίο μαργαρένιο δέρμα σου εκτός από 

φτώχια και επιθυμία θηρίου! Είσαι κι εσύ ένας Κανένας, όπως ο περίφημος 

εκείνος βασιλιάς του νησιού σου που χάλασε κι έφτιαξε από την αρχή τον 

πολιτισμό των ηθικών ιδεών. Έτσι δεν είναι;» 

Ο Γιώργος, πράγματι, δεν βρήκε τίποτ’ άλλο κάτω από το δέρμα του εκτός 

από φτώχια και επιθυμία θηρίου. «Έτσι είναι, κύριε», είπε. «Ευχαριστώ». 

«Να έχεις την ευλογία μου», είπε ολόθερμα ο γέρος. «Είσαι σαρκοβόρος 

και χαριτωμένος, δεν ξέρεις τι είναι η ομορφιά μα είσαι πολύ γοητευτικός· 

σε χαρακτηρίζουν σκληρότητα και απληστία, δεν ξέρεις να χαρίζεις ούτε να 

χαρίζεσαι μα να πείθεις και να πουλιέσαι ακριβά. Ίδιος εταίρα πολυτελείας 

στην Αθήνα του 5ου αιώνα της χώρας σου και στην Ιερουσαλήμ του Χριστού. 

Θα γίνεις ένας τέλειος πωλητής και μπορώ να πω ότι σε αγαπώ πολύ. Πριν 

με διαδεχτείς, θα σου μάθω ό,τι ακόμα ξέρω. Δεν έχω άλλον τρόπο να σε 

εκδικηθώ γι’ αυτό που μου έκανες σήμερα». 

«Ευχαριστώ, κύριε», είπε ο Γιώργος με μια μικρή χωριάτικη υπόκλιση 

και πήγε προς τον κρυστάλλινο εξώστη, απ’ όπου η κα Αριστίντ του έγνεφε. 

Η λιθεμπόρισσα στεκόταν όρθια με τα χέρια δεμένα στην πλάτη. Είπε με 

θαυμασμό στην κατά τα άλλα ουδέτερη φωνή της, ενδέχεται και με κάποιον τόνο 

σχίσματος, οπωσδήποτε και με πολλήν ανακούφιση: «Πούλησες τον εφέστιο λίθο της 

επιχείρησής μας. Την ψυχή μας. Τώρα δεν έχουμε πια ψυχή». Έδειξε την 

οθόνη του υπολογιστή στο γραφείο της. «Σε άκουσα. Μπορώ να ακούσω 

και να δω τις συναλλαγές που γίνονται σε κάθε σεπαρέ της αίθουσας. Το 

διαμάντι δεν έχει τιμή, είναι πολύ μεγάλο και πολύ όμορφο για να αποτι-

μηθεί. Και κανείς δεν θα έδινε την τιμή που ζήτησα, πόσω μάλλον αυτήν 

που πέτυχες». Κοίταξε το δερματάκι νυφίτσας στα αμήχανα χέρια του νέου. 

«Στο χάρισε… Απίστευτο! Ξέρεις, δεν το αποχωριζόταν ποτέ. 

»Υπάρχει μια ιστορία γι’ αυτό το πετράδι. Ένας πρόγονός μου, στις αρχές 

του 19ου αιώνα, ερωτεύτηκε βαριά μια διάσημη Παριζιάνα εταίρα πολυτε-

λείας, πανέμορφη και πανέξυπνη. Όπως κι άλλοι εύποροι της εποχής, μπο-

ρούσε να την έχει κι εκείνος για μια τιμή αντικειμενικά υψηλή, μα τιποτένια 

αναλογικά με τις οικονομικές του δυνατότητες. Αλλά αυτός ήθελε να τον 

αγαπήσει όπως την αγαπούσε κι ο ίδιος. Και οι πόρνες, φυσικά, δεν αγα-

πάνε πελάτες αλλά μόνο αλήτες. Σκέφτηκε λοιπόν πολύ και μετά άρχισε να 

ψάχνει. Τελικά, Έλληνες έμποροι από την τότε οθωμανική αυτοκρατορία 

του πούλησαν τούτο το διαμάντι — ξέρεις ότι μερικά από τα πιο διάσημα 

πετράδια έφτασαν στην Ευρώπη από την Ανατολή μέσω Ελλήνων εμπόρων; 

Όχι; Ο πρόγονός μου αγόρασε το διαμάντι πολύ ακριβά. Να σκεφτείς ότι οι 

Έλληνες ήθελαν να το κόψουν σε δύο κομμάτια, γιατί αλλιώς δεν πουλιόταν. 
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Το τύλιξε σε ένα δερματάκι νυφίτσας, σαν αυτό που κρατάς, και το πήγε 

στην εταίρα. 

»“Θα σου κάνω ένα δώρο που κανείς μεγιστάνας ή βασιλιάς δεν μπορεί 

να σου κάνει”, της είπε. “Τούτο το πετράδι. Με μια συμφωνία: Αν αντέχεις 

να αποχωριστείς μια τέτοια ομορφιά, πούλησέ το και γίνε πάμπλουτη· αν 

όμως θες να το κρατήσεις, τότε θα πρέπει οπωσδήποτε να μπορέσεις να με 

αγαπήσεις όσο σε αγαπάω κι εγώ και να μου δοθείς όχι σαν εταίρα μα σαν 

ερωτευμένη. Διάλεξε!” 

»Η γυναίκα θαύμασε θαμπωμένη το πετράδι. Του είπε: “Θα σου απαντήσω 

σε τρεις μέρες.” Πράγματι, μετά τρεις μέρες έφεραν στον πρόγονό μου ένα 

κουτάκι με το διαμάντι τυλιγμένο στο δερματάκι του. Υπήρχε το εξής ση-

μείωμα: 

»“Δεν μπορώ ούτε να αποχωριστώ μια τέτοια ομορφιά ούτε να σε αγαπήσω. 

Σου αφήνω λοιπόν το πετράδι, με τη συμφωνία ή να το πουλήσεις αμέσως ή 

να με παντρευτείς δίχως κανέναν όρο. Σου υπόσχομαι μόνο ότι θα σου είμαι 

απολύτως πιστή, θα σε απεχθάνομαι, και όσο ζω θα φοράω κατάσαρκα ανά-

μεσα στα στήθη μου το διαμάντι. Διάλεξε.” 

»Ο πρόγονός μου θεώρησε ότι αυτό ήταν ένα είδος αγάπης, κι έτσι την 

παντρεύτηκε. Ήταν η προ-προ-προγιαγιά μου. Φορούσε πράγματι το διαμάντι 

πάντα ανάμεσα στα στήθη της, ώσπου πέθανε στην πρώτη της γέννα. Λένε 

πως το πετράδι αναδίδει ακόμα ένα ανεπαίσθητο άρωμα νεανικής σάρκας». 

Ο Γιώργος έφερε ασυναίσθητα στη μύτη τα ακροδάχτυλά του, που είχαν 

αγγίξει το λιθαράκι. Του φάνηκε ότι μυριζαν κάπως σαν τον Άκι, μπορεί 

όμως και να ήταν από το δερματάκι — που εκείνη τη στιγμή το έδειχνε ο 

έμπορος πετραδιών συνεχίζοντας: 

«Η προγιαγιά μου, και μετά τον θάνατό της ο εκάστοτε διευθυντής αυτής 

της εταιρείας, γυάλιζε το πετράδι με ένα τέτοιο δερματάκι. Η νυφίτσα, ξέ-

ρεις, συμβόλιζε στην παλιά Ευρώπη την ερωτική χάρη, τη σκληρότητα και 

την άσκοπη καταστροφή της ομορφιάς, γιατί είναι ένα από τα πιο χαριτω-

μένα και παιχνιδιάρικα ζωάκια, αλλά επίσης άγρια σαρκοβόρο· επιπλέον, 

λέγαν ότι τρύπωνε στα σεντούκια και ξέσκιζε την προίκα που με τόσους 

κόπους κεντούσαν τα τίμια, φτωχά κορίτσια — από φθόνο για την αρετή 

τους. Γι’ αυτό το διάλεξε ο πρόγονός μου να τυλίξει το πετράδι. Είναι το 

σύμβολο της πόρνης». Παρατήρησε ουδέτερα αν και πολύ ζωικά τον νέο, που 

χλόμιασε απότομα κι έχωσε το δερματάκι της νυφίτσας στην τσέπη του. 

»Σκεφτόμουν αν είναι δυνατόν ένας νέος με την καθαρότητα και τις 

ιδέες σου να δεχτεί να πουλήσει ένα τέτοιο αντικείμενο. Πώς έφτασες μέχρι 

εδώ, εσύ που χάριζες στους περαστικούς λιθαράκια γυαλισμένα με τόσον 

παιδικό κόπο… Μπορούσες να αρνηθείς τη συνδιαλλαγή. Θέλησα να αποθέ-

σω την τύχη του στα χέρια σου, σαν δώρο μου σε σένα. Μόνο τώρα κατάλαβα 

την ιστορία που το συνοδεύει, κι επίσης το νόημα τού να δωρίζεις και να 

δωρίζεσαι. 
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»Άκου, θα σου κάνω μια σοβαρή πρόταση: Θα σε σώσω από τον Πολ και 

θα σώσω και τον μικρό φίλο σου που κρατάει όμηρο. Δεν θα σε ξανα-

ενοχλήσει ο Πολ, ούτε θα τον ξαναδείς. Θα έρθεις να μείνεις στο σπίτι μου. 

Θα γίνεις υποδιευθυντής αυτής της επιχείρησης και, σε ένα-δύο χρόνια που 

θα αποσυρθεί ο ηλικιωμένος συνεργάτης μου, θα γίνεις διευθυντής. Θα 

είσαι εντελώς ελεύθερος, δεν πρόκειται να σου ζητήσω τίποτ’ άλλο εκτός 

από το να ζω τη ζωή σου, και θα είμαι πολύ διακριτική. Μη νομίσεις ότι 

θέλω από σένα οτιδήποτε που σχετίζεται με σεξ, έρωτα, φιλία ή αγάπη όπως ο 

Πολ κι ο Λεωνίδας ή ο Άτσε, δεν ενδιαφέρομαι για τέτοια πράγματα. Το 

μόνο αντίτιμο για την ελευθερία σου είναι να προδώσεις τις ιδέες σου περί 

αγάπης, να προδώσεις τον Πολ και να δεχτείς να μείνεις μαζί μου. Και, 

φυσικά, να μην ξαναδείς τον Λεωνίδα και τους φίλους σου στην Ελλάδα· 

γιατί δεν θέλω ανταγωνιστές όταν θα ζω τη ζωή σου». 

Ο Γιώργος δεν το σκέφτηκε καν. «Δεν θα προδώσω τις ιδέες μου. Δεν 

μπορώ να σας ανήκω εφόσον δεν με αγαπάτε. Μόνο, αν μπορείτε, σας πα-

ρακαλώ θερμά να σώσετε τον Άκι». 

«Φοβούμαι ότι δεν είσαι πια αυτός που νομίζεις, παιδί μου. Κοίτα πού 

κατάντησες! Έχεις γίνει μια εταίρα πολυτελείας σαν την πρόγονό μου, είσαι 

μια πόρνη του Πολ και των ιδεών του. Σκέψου ότι ο καινούργιος Γιώργος, 

το έργο του Πολ, οφείλει να αλλάξει ιδέες περί αγάπης». 

Ο πόνος είναι γεμάτος λεπτές διακρίσεις εννοιών κι αυτό τον εξανθρωπίζει. Η λευκό-

τητα έδινε στον Γιώργο την ευπρέπεια χιονάνθρωπου. Η φωνή του ήταν α-

δύναμη και ψιθυριστή, γιατί όλη η δύναμή του έσφυζε και φώναζε πολύ μακριά από τον 

τόπο και τον καιρό των λέξεων, σε λυκαυγασμένο δάσος. «Δεν μπορώ να σας αντι-

κρούσω. Δεν έχω ούτε ένα επιχείρημα. Έχετε δίκιο σε όλα. Είμαι χαλασμέ-

νος, ένας εγκληματίας, μια αηδιαστική πόρνη που ξεπουλιέται σε όλους με 

το αντάλλαγμα της αγάπης. Υποφέρω πολύ για το κατάντημά μου. Μα δεν 

θα προδώσω ποτέ τον εαυτό μου. Όλα γίνονται ερήμην μου. Αλήθεια, τι θα 

συμβεί στον κ. Πολ αν θα δεχόμουν την πρότασή σας;» 

Η κα Αριστίντ έσιαξε τη φούστα της και χαμογέλασε, με μια διάθεση πα-

ρελθόντος στο ευμετάβλητο μα κι απολύτως ουδέτερο πρόσωπό της, ίσως και με κάτι σαν 

μέλλον, μπορεί όμως να επρόκειτο απλά για μια έκφραση πενίας ορατή μόνο ως αντανάκλαση 

ξένων, πλούσιων πόνων. «Καλό μου παιδί, εσύ δεν είσαι για μένα τίποτα. Είσαι 

μόνο το πάθος του Πολ, πιθανόν κι ένας εξαιρετικός μελλοντικός διευθυντής 

μου. Υπάρχεις για μένα μόνο μέσω του Πολ και της εργαλειακής σου αξίας. 

Ο Πολ με έσωσε από την τρέλα και από τον θάνατο, κι αυτά είναι δυο δια-

φορετικά μεταξύ τους πράγματα και του τα οφείλω και τα δύο ξεχωριστά. 

Όμως, για να με σώσει, συνέβαλλε στο να γίνω αυτό που είμαι. Κι αυτό 

που είμαι ρουφάει ζωή από την τρέλα και από τον θάνατο που του οφείλω. 

»Επειδή ποτέ ως τώρα δεν αγάπησε αληθινά κανέναν —εκτός από μένα 

φυσικά μα αυτό είναι άλλο— κι η ψυχή του ήταν απρόσιτη κι απαραβίαστη, 

είσαι για μένα μια μοναδική ευκαιρία να βρω το θάρρος μετά από σαράντα 

χρόνια να κανονίσω τους λογαριασμούς μου μαζί του. Ίσως να πετύχω, 
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ίσως κι όχι. Ίσως να συνεχίσουμε οι δυο μας όπως και πριν. Ίσως να αλ-

λάξουμε, να γίνουμε στο εξής όπως θα μας ήθελες. Ίσως και να πεθάνουμε. 

Μη σε νοιάζει, σκέψου όμως κι αυτό: Αν προδώσεις τις ιδέες σου, ίσως σώ-

σεις κι εμένα την ταπεινή». 

«Δεν μπορώ να κάνω τίποτα παρά μονάχα να υφίσταμαι τον πόνο σας 

και το μίσος σας και την αγάπη σας», είπε ο Γιώργος και στράφηκε προς 

την πόρτα. Η κα Αριστίντ τον σταμάτησε. 

«Παιδί μου, σε κάνω να πονάς γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος να σε 

απελευθερώσω από τη μαγεία του Πολ. Και θα πονέσεις ακόμα περισσότε-

ρο. Γιατί όταν ο Πολ βεβαιωθεί εντελώς ότι μένεις μαζί του επειδή υποτάσ-

σεσαι στην αγάπη του κι όχι γιατί σε εκβιάζει με τη ζωή του μικρού, θα τον 

σκοτώσει αμέσως αφού δεν θα του χρειάζεται άλλο. Ή, το χειρότερο, θα 

ανοίξει ο δρόμος για να σε πείσει να τον σκοτώσετε μαζί. Και, το πιο φρικτό, 

εσύ ο ίδιος θα του πεις ότι μπορείς πια να σκοτώσεις το παιδί. Σε ρωτάει 

για τις συνομιλίες μας, έτσι δεν είναι; Κι εσύ λες πάντα αλήθεια. Θα σε 

ρωτήσει λοιπόν σήμερα-αύριο· κι εσύ θα του πεις ότι μπορείτε πια να σκο-

τώσετε τον μικρό δίχως να του φύγεις. Έτσι δεν είναι;» 

«Έτσι». 

«Κι ότι εγώ θέλησα να σε πάρω απ’ αυτόν. Θα το κάνεις;» 

«Θα το κάνω». 

«Δεν προδίδεις τις ιδέες σου, αλλά θα προδώσεις την φτωχή εμένα, που 

δεν σου έχω κάνει ποτέ κακό μα θέλω να σε σώσω! Ο θυμός του θα είναι 

τρομερός. Θα είναι το τέλος της φιλίας μας και ίσως της ζωής μου — είδες 

για τι είναι ικανός. Τα πιστεύεις αυτά;» 

«Τα πιστεύω». 

«Δεν θα ήθελες, τουλάχιστον, να πεις για μια φορούλα στη ζωή σου ψέ-

ματα ώστε να σώσεις εμένα και το παιδί; Ένα μόνο μικρό ψεματάκι για δύο 

ζωές;» 

Ο Γιώργος κατέρρευσε στο πιο κοντινό κάθισμα, στον ετοιμόρροπο θρόνο 

από χρυσωμένο ξύλο και ξεφτισμένο βελούδο. 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Ήμουν εκεί και μονάχα εκεί. 

 

Η φωνή του έτρεμε μα όχι το μέσα της. «Θέλω αυτό που πρέπει. Σκοτώστε 

με να τελειώνουμε. Δεν έχω δικαίωμα ούτε να αυτοκτονήσω». 

Η κα Αριστίντ άπλωσε το χέρι και το απόθεσε απαλά στο κεφάλι του νέου, 

παρηγορητικά αλλά και με την οριστικότητα της αίσθησης πεσμένων πραγμάτων, με κάτι σαν 

γενναία ομολογία παράβασης μα και μ’ εκείνο το είδος δειλίας που προσάπτει η πρώτη μετά 

από καιρούς ευτυχία στον στερημένο. 

«Όλα αυτά είναι σαχλαμάρες, έτσι νομίζω. Αυτή η πικάντικη ιστοριούλα 

με την προγιαγιά μου μάλλον δεν είναι παρά ένας μύθος, φτιαγμένος με τη 

ρομαντική υπερβολή εκείνης της εποχής. Σίγουρα ο προπαππούς αγόρασε 

την προγιαγιά φτηνά, όσο άξιζε μια εταίρα, και δώρισε στον εαυτό του πε-
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ρισσότερο παρά σε κείνη το διαμάντι για τον γάμο τους. Κι εγώ τώρα μπορώ 

να σου πω την αλήθεια: αποφάσισα να πουληθεί γιατί δεν υπάρχει πια λό-

γος να μένει ανεκμετάλλευτος ένας τέτοιος θησαυρός. Έχω ανάγκη από 

ρευστό — παλιά κι υπέροχα διαμάντια χρειάζονται οι νεόπλουτοι όπως ο 

πελάτης μας κι ο προπάππους μου. Και τις προτροπές μου να φύγεις μαζί 

μου θα τις θεωρήσει ο Πολ σίγουρα σαν ένα από τα αιώνια διαλεκτικά 

παιχνίδια μας — πράγμα που άλλωστε είναι. Έτσι, αγόρι μου; Γέλα, είχες 

σήμερα μια εκπληκτική επαγγελματική επιτυχία! Απ’ όλες τις γεροντικές 

φλυαρίες μου, αυτό μόνο είναι αλήθεια!» 

Ο Γιώργος σηκώθηκε. Στην πόρτα, στράφηκε. 

«Αυτό μόνο είναι ψέμα απ’ όσα είπατε. Με τα τελευταία λόγια σας, κα-

τάλαβα ότι ο Αμερικανός δεν είναι παρά ο απεσταλμένος κάποιας αμερικα-

νικής θυγατρικής σας, κι ότι το διαμάντι θα παραμείνει στην κατοχή της 

εταιρείας σας, κι ότι το κολοσσιαίο ποσό που δώσαν οι Αμερικανοί δεν ήταν 

παρά μεταφορά χρήματος από μια θυγατρική σας στο κεντρικό. Μόνο που 

αυτό δεν το ξέρει ο καημένος ο κ. διευθυντής, ίσως ούτε κι ο Αμερικανός. 

Όλα τα άλλα είναι αλήθεια, ακόμη κι η ιστορία με την προγιαγιά σας. 

»Σας ευχαριστώ που καταβάλλετε τόσον κόπο για να με κάνετε καλύ-

τερο. Δεν καταλαβαίνω τους σκοπούς σας, μα θα ανταποκριθώ όσο μου 

είναι δυνατόν στις προσδοκίες σας, όπως και σ’ εκείνες του κ. καθηγητή». 

Απέμεινε η κα Αριστίντ στον κρυστάλλινο εξώστη με δέκα διαφορετικά 

είδη ήττας να πνέουν από το ουδέτερο, εντούτοις τόσο ζωντανό πρόσωπό της, 

και ένα μονάχο μα ουσιώδες είδος νίκης. 

 

 

65. Μπάλα στην πλατεία Πρωτομαγιάς 
 
«Λοιπόν, ξέρουμε τη διεύθυνση στο Βερολίνο», κατέληξε ο Αντρέας. «Βλακεία 

μας. Ο Γιώργος, επίσημα, δεν έχει απαχθεί. Αδύνατον να μην επικοινωνού-

σαν μαζί του οι γονείς του. Αλλιώς κανείς δεν θα τους έπειθε να μην κα-

ταγγείλουν την εξαφάνιση του γιου τους». 

Οι τρεις τους στο σπίτι της οδού Ευελπίδων. Η Ελένη είπε: «Δεν λέω, η 

είδηση αξίζει που με παράτησες μόνη τη δεύτερη μέρα του γάμου μας για 

να πας στο νησί του Γιώργου. Όμως, τι κερδίζουμε; Να πάμε στο Βερολίνο 

και να κλέψουμε τον Γιώργο από τον καθηγητή; Τότε αυτός θα ξεφορτωθεί 

τον Άκη». 

«Θα έχουμε κάτι να δώσουμε στους Αλβανούς. Κι εκείνοι θα μας δώσουν 

πληροφορίες για τους εδώ συνεργάτες του καθηγητή». 

Γνωρίζοντας τους γονείς του Γιώργου, τον τόπο με τα δέντρα, τα αμπέλια 

και τα λουλούδια όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, ο Λεωνίδας κατάλαβε πε-

ρισσότερο τον αγαπημένο του. Οι νέοι ακόμα χωρικοί συγκινήθηκαν που 

γνώρισαν τον δάσκαλο και προστάτη του γιου τους, ο οποίος είχε εκτιμήσει 

τόσο τα χαρίσματά του ώστε τον είχε πάρει οικότροφο στο σπίτι του. 
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«Ο γιος μου μίλαγε συχνά για το πόσο σας σέβεται, πόσα έμαθε από σας 

και τη γυναίκα σας», είπε ο πατέρας του. Μετά, έκπληξη και αμηχανία του 

αγρότη: «Δεν σας πήρε ούτε ένα τηλέφωνο; Μα ο Γιώργος είναι πολύ τυ-

πικός!» 

Ξέρω πώς είναι όλα γι’ αυτόν εκεί, στην ηλικία του, καινούργια, δύσκολα 

και μαγικά, τον δικαιολόγησε αδέξια ο Λεωνίδας. Μα τώρα θα πήγαινε στη 

Γερμανία, προσέθεσε, και ήθελε να δει τον αγαπημένο του φοιτητή. 

«Αα! Θα σας δώσω το τηλέφωνό του, τη διεύθυνσή του. Θα τον μαλώσω 

που δεν σας τηλεφώνησε!» 

Σας παρακαλώ, όχι, μην τον προειδοποιήσετε, θέλω να του κάνω έκ-

πληξη· ούτε τον κ. καθηγητή. Όχι, δεν ξέρω πότε θα πάω· ίσως τον άλλο 

μήνα. Θα σας ενημερώσω όταν επιστρέψω από το ταξίδι μου. 

Η μαμά του Γιώργου, με μάτια υγρά από περηφάνια: «Ο κ. καθηγητής 

αγαπάει πολύ τον Γιώργο. Ένας τέτοιος επιστήμων, γνωστός σε όλο τον 

κόσμο. Καθηγητής σε ξένα πανεπιστήμια! Τον φροντίζει σαν παιδί του. Μέχρι 

πολυτελή κοστούμια του αγοράζει, τα διαλέγει ο ίδιος, πουκάμισα, ακόμη 

και εσώρουχα να φανταστείτε! Γιατί το παιδί μου είναι λιγάκι ζαμανφουτί-

στας με το ντύσιμό του, θα το ξέρετε κι εσείς. Όλο κάτι μαύρα φόραγε, σε 

ποιον έμοιασε, εγώ κι ο πατέρας του μας αρέσει να ντυνόμαστε πολύ καλά. 

Από την πεθερά μου θα το ’χει πάρει αυτό». 

Πράγματι, στους γονείς του Γιώργου φαινόταν να αρέσει το καλό ντύσιμο. 

Ο πατέρας: «Ο κ. καθηγητής μού έχει απαγορεύσει να δίνω τη διεύθυνσή 

τους και το τηλέφωνο του Γιώργου σε συγγενείς, σε κανέναν. Αλλά σε σας 

δεν πειράζει. Τέτοιους ανθρώπους, σαν εσάς και τον κ. καθηγητή, χρειάζε-

ται ο γιος μας. Που, το ξέρετε κι εσείς αυτό, είναι πολύ ευαίσθητος. Φο-

βόμασταν πάντα μην κακοπέσει, μην τον εκμεταλλευτούν που είναι τόσο 

ήσυχο παιδί. Δεν μπορεί να αντισταθεί σε κανέναν». 

Σίγουρα! Ακριβώς! 

Η μαμά: «Να μου τον αγκαλιάσετε και να μου τον φιλήσετε όταν τον 

δείτε· ξέρετε, δεν έχουμε άλλη ελπίδα από αυτόνε». 

Ναι, θα τον αγκαλιάσω και θα τον φιλήσω και θα τον… 

 

Του Λεωνίδα του φαινόταν πως δεν είχε ποτέ ξαναδεί το σπίτι του, που μέχρι 

προχτές τόσο το αγαπούσε. 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ: Αποξένωση. Σαν στον πάτο πηγαδιού. Κι ό,τι θα μπορούσε να 

με ξαναενώσει με την Ελένη, τον Αντρέα, δεν ήταν το τόσο πολύ μας πα-

ρελθόν μα ένα υποθετικό μέλλον, το οποίο όμως απομακρυνόταν από εμάς 

αντί να πλησιάζει. Ικέτευα με αγωνία για ένα τους βλέμμα, μα δεν μπο-

ρούσα να τους κοιτάξω καταπρόσωπο. Δεν μου έλεγε τίποτα η αγάπη τους 

για μένα κι ούτε ο έρωτάς τους, πέρα απ’ ό,τι σημαίνει για έναν δειλό 

και φοβισμένο άνθρωπο η συμφορά και η καταστροφή. Κι έτσι, νομίζω, 

στάθηκε δυνατόν να τους θεωρήσω και πάλι δικούς μου. 
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Η Ελένη, μετά τον γάμο της, μπορούσε να ξανακοιτάξει πια τον παιδικό της 

φίλο καταπρόσωπο. Η μορφή του πρόβαλλε μπροστά της ως μια απλότητα 

κατακερματισμένη, που διατηρούσε την ευκρίνεια του γενικού της σχεδίου 

χάρη σε μια αντίστροφη δυναμική: όσο παραμορφωνόταν, τόσο γινόταν ευ-

κολότερο να οριστεί. 

 

ΕΛΕΝΗ: Η εικόνα του Λεωνίδα είναι τώρα μια μοίρα, που εμμένει στη 

διαρκή υποχώρηση της μορφής μέσα στο τίποτα, εκεί όπου οι σάρκες, οι 

χυμοί και τα κόκκαλα γίνονται ένα ολοένα σαφέστερο κάτι. Μπορεί, βέβαια, 

η ηθική τάξη αυτού του βλέμματος να οφείλεται απλούστατα στην ισχυρή 

ικανοποίησή μου από το σεξ με τον άντρα μου (χαίρομαι να λέω πια κι 

εγώ “ο άντρας μου”). Διότι ο Αντρέας έκανε έρωτα σαν μεγάλος πορνο-

στάρ που επιπλέον νοιάζεται για τη σύντροφό του — νόμιζα στην αρχή 

επειδή δεν ήξερε να πηδήσει απλά σαν στρέιτ άνδρας. Τώρα κατάλαβα 

αίφνης ότι μου έκανε έρωτα ακριβώς με τον τρόπο με τον οποίο τον πη-

δούσαν άλλοτε και τον ίδιο οι καλύτεροι εραστές του, και πρωτίστως ο 

Λεωνίδας. 

Κι έτσι εννόησα, λίγες μόλις μέρες μετά τον γάμο μας, πως εγώ κι ο 

σύζυγός μου απατούσαμε καθένας τον άλλο με τον Λεωνίδα, κι απατού-

σαμε επίσης κι οι δυο τους εαυτούς μας με φαντασιακές εκδοχές ο ένας 

του άλλου, και πως ο Λεωνίδας είχε γίνει επιτέλους με τούτο τον τρόπο 

ό,τι ποθούσαμε κι οι δύο: εραστής μας. 

 

«Λες, λοιπόν, πως οι οι Αλβανοί θα θεωρήσουν ανταλλάξιμη την πληρο-

φορία για το σπίτι του καθηγητή», είπε η Ελένη στον Αντρέα. 

«Ίσως. Τώρα, μ’ όλες αυτές τις εξελίξεις στον χώρο τους, μπορεί να θέλουν 

να τον πλησιάσουν στη φωλιά του. Έχουν ανθρώπους στη Γερμανία, πουλάνε 

φούντα. Με περιμένουν απόψε». Στράφηκε στην Ελένη, βγάζοντας ένα χαρτί 

από την τσέπη του. 

«Αίτηση αποποίησης της υιοθεσίας και της κληρονομίας. Κανόνισα για 

όλα τα νομικά. Τη δείχνουμε στον Χρήστο. Αν δεν κάνει αυτό που θέλουμε, 

την καταθέτουμε. Έτσι κι αλλιώς θα την καταθέσουμε μόλις τελειώσουν 

όλα αυτά και χωρίσουμε, μα δεν θα του το πούμε από τώρα». 

Η Ελένη χαμήλωσε το κεφάλι, πράγμα που σημείωσαν οι δύο άνδρες με 

διαφορετική διάθεση ο καθένας. «Ας δούμε πρώτα τι θα γίνει», του είπε. 

Στο μεταξύ ο Λεωνίδας αποφάσισε να τους το πει. «Ξέρετε, είχα e-mail 

από τον Γιώργο». Αποκάλυψε ότι του έγραφε από καιρό αναπάντητα μηνύ-

ματα στην κρυφή ηλεκτρονική διεύθυνση του καθηγητή, που του είχε δώσει η 

Δέσποινα. «Μόλις ήρθαμε από το νησί, είδα μήνυμα». Έβγαλε από την 

τσέπη του δυο εκτυπώσεις του e-mail. Διάβασαν σιωπηλοί. «Τον άφησε να 

μου απαντήσει. Δεν ξέρω γιατί». Κοκκίνησε. «Απαντάει σε μια ερώτησή μου 

περί αγάπης». 
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Ο Αντρέας σηκώθηκε. «Ήταν παιδιαρίσματα αυτά που σου έγραψε. 

Ετούτο το παλληκάρι χάνει λίγο. Πάω στους Αλβανούς». 

Έφυγε. 

«Λοιπόν…» 

Η Ελένη θα ήθελε να πάνε απέναντι στην πλατεία Πρωτομαγιάς και να παί-

ξουν μπάλα μες στη νύχτα. Ο Λεωνίδας νύσταζε κι αυτό το θεωρούσε σαν 

καλή δικαιολογία για τη λαχτάρα του να πει στην Ελένη να κοιμηθούν αγκα-

λίτσα. Τον Αντρέα δεν θα τον πείραζε, θα ερχόταν κι αυτός στο κρεβάτι, 

έτσι θα της έλεγε τάχα στ’ αστεία. 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ: Κατά βάθος αυτό έλπιζα. Γιατί ζήλευα πολύ. 

 

Δεν μίλησε όμως καθόλου. Απέμεινε να θυμάται το γυναικείο κορμί στην 

αγκαλιά του, που πάντα τον νάρκωνε και τον έκανε να κοιμάται γλυκά, ενώ 

τα αντρικά κορμιά στους κόλπους του τον θηρίωναν. Αποκοιμήθηκε καθι-

στός στον καναπέ. Η γιατρίνα κοίταζε το γερτό στο πλάι πρόσωπο, λίγο 

σάλιο που έτρεχε από το μισάνοιχτο, άλικο στόμα. 

«Φίλε, πάμε στην πλατεία για μπάλα;» ψιθύρισε αγορίστικα όπως τότε. 

Ο Αντρέας, όταν γύρισε μετά από ώρες, τους βρήκε να κοιμούνται, ο 

Λεωνίδας καθιστός στον καναπέ, η Ελένη του στην κρεβατοκάμαρα. Τους 

ξύπνησε. Είπε: 

«Έχω. Οι Αλβανοί μού έδωσαν ένα όνομα, του συνδέσμου του χασάπη 

με τους Ρωσοπόντιους». Τον κοίταζαν προσπαθώντας να καταλάβουν πόσο 

σημαντικό είναι αυτό. «Οι Ρωσοπόντιοι φυλάγονται, είναι παντοδύναμοι, 

δεν τους φτάνουν τα χέρια μου. Μα αυτό το μουνόπανο το φτάνουν και το 

παραφτάνουν». 

 

 

66. Η χάρη της βίας 
 
“Είναι… είναι…” Φυσικά ήταν φρίκη. 

Απομεσήμερο στο Αιγάλεω, πάνω στο βουνό. Χαλικόδρομος σε ξερότοπο 

όλο σκιστή πέτρα, πέρα από υποβαθμισμένο δάσος γεμάτο σκουπίδια — μια 

φύση θλίψης και καταστροφής. Ο ουρανός αγρίως μπλε, παγωμένος. Ο 

Αντρέας ανέκρινε τον αιχμάλωτό του. Τον είχε γδύσει τσιτσίδι. 

«Για το εφέ. Φοβίζουν τα εφέ», είχε ψιθυρίσει στον Λεωνίδα. «Και για 

το κρύο. Και για να νιώσει πως αφήνει πίσω του κάθε ελπίδα». Ο Λεωνίδας 

ανατρίχιασε ακούγοντας την τελευταία φράση, ο Αντρέας δεν ήξερε ότι ήταν γραμμένη στην 

πύλη της δαντικής Κόλασης. 
Ο τύπος ήταν ένας καλοφτιαγμένος τριανταπεντάρης, αδυνατούλης, ξαν-

θωπός. Στην αρχή ούρλιαζε κι έβριζε: «Παλιόπουστα, δεν ξέρεις πού πας 

να μπλέξεις ρε παλιόπουστα!» Προϊούσης της ανάκρισης έκοψε πρώτα το 
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“παλιόπουστα”, έλεγε “ρε φίλε”. Μετά παρακαλούσε, τέλος μονάχα βογγούσε 

και κλαψούριζε τσιριχτά αν κι είχε βαριά φωνή. 

Ο Λεωνίδας αισθανόταν ένα είδος επισημότητας και υπευθυνότητας πίσω 

από την κουκούλα μηχανόβιου, με τις τρύπες στη θέση των ματιών και του 

στόματος. 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ: Μετά την εμπειρία μου με τα λεβεντόπαιδα του αστυνόμου είχα 

μάθει πολλά κι έτσι μπορούσα να αποδεχτώ σχεδόν ως οικεία εκείνη τη 

χάρη του πόνου και της βίας, που ύφαινε ο αγαπημένος φίλος μου κάτω 

από τον παγερό ουρανό. 

 

Ο πρώην μπάτσος ήταν πολύ μεθοδικός και έμπειρος, σίγουρα ο τύπος θα 

πονούσε και τώρα και μετά πολύ, μάλιστα δίχως να παραμείνουν σημάδια 

εκτός από μερικές μελανιές. «Δεν πειράζει αν του μείνουν σημάδια. Σιγά το 

άτομο! Μα είναι θέμα αρχής». Έτσι είχε πει ο Αντρέας. Του Λεωνίδα τού 

τρέμαν τα χείλη. 

Του φαινόταν κωμικό να αποφασίσει ότι αυτός είναι ένας ξένος Αντρέας 

κι όχι ο δικός του. Κι ούτε μπορούσε να αποφύγει την αλλοτινή μνήμη του 

πελώριου κορμιού να ηδονίζεται κάτω από το κορμί του. “Πρέπει κανείς να 

τιμήσει τον εαυτό του”, συλλογίστηκε. “Κι αυτό μπορεί να γίνει μονάχα εάν 

ξέρεις πόσο κοστίζεις και το ξέρουν κι οι άλλοι”. 

Τελικά, ο τύπος τα είπε όλα. Εντόπιζε νεαρούς στα μπαρ και στ’ άλλα 

στέκια. Μάθαινε όσα μπορούσε για αυτούς. Έδινε τα στοιχεία στον γιατρό. 

Η απόφαση παιρνόταν για τους πιο απροστάτευτους και τους πιο κατάλλη-

λους σωματικά, κυρίως για παιδιά των δρόμων και για μετανάστες δίχως 

οικογένεια και χαρτιά. Ειδοποιούσε τους Ρωσοπόντιους, προσωπικά τον με-

γαλύτερο, τον Παναγιώτη, κι αυτοί αναλάβαιναν τα περαιτέρω. Δεν είχε σχέ-

σεις με άλλους της ομάδας των Ρωσοπόντιων, αυτό το απαίτησε ο κύριος 

Ι.1 — για ασφάλεια όλων. Ι.1; Το αφεντικό της κλινικής. Έχουμε κωδικούς. 

Σταματούσε κάθε τόσο για να βογγήξει και να κλαψουρίσει. Ο κωδικός 

μου; Ε.Σ.1… Εξωτερικός Συνεργάτης Νο 1. Υπάρχει και Εξωτερικός Συνερ-

γάτης Νο 2; Υπήρχε· πάει πια αυτός. 

Εδώ σιώπησε λίγο και χρειάστηκαν οι ευγενικές χειροδικίες του Αντρέα. 

Να: τον καθάρισαν γιατί μιλούσε. Έβαλε τα κλάματα. Κλάματα με λυγμούς 

σαν μικρό παιδί γιατί σκεφτόταν το μέλλον του και δεν του φαινόταν να ’χει 

πολύ μέλλον. Του Λεωνίδα του γυρίζανε τα σωθικά με το κλάμα του τύπου. 

Ο Αντρέας περίμενε. Μετά πάλι ξύλο. Ο γιατρός λείπει· με ποιον συνεννοεί-

σαι; Μιλούσα με τον Ι.2, τώρα μόνο με τον Ι.3 — απαιτήθηκαν κάμποσες 

ερωτήσεις για να καταλάβουν τι περίπου είναι οι Ι.2 και Ι.3 καθώς και τι 

σήμαινε ο παρατατικός “μιλούσα”, αναφορικά με τον Ι.2. Τον Ι.2 τον έχει η 

αστυνομία. Ποια αστυνομία, ο αστυνόμος τάδε, ο χοντρός; Αυτός. 

Στη φάση τούτη, ο Αντρέας έκατσε σε παρακείμενο βράχο και έριξε μια 

ματιά στον Λεωνίδα. 
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ΑΝΤΡΕΑΣ: Έβλεπα πως δεν κατάφερνα να ξεκολλήσω τον αστυνόμο από 

τη ζωή μου, τα ακατανόητα σχέδιά του και τις πατρικές προδοσίες του. 

Που είχαν στόχο το τελικό καλό μου, δεν αμφέβαλλα καθόλου γι’ αυτό. 

 

Ο νομικός προσπάθησε να ανταποκριθεί με ένα βλέμμα γεμάτο σημασία και 

υπευθυνότητα, μα κατάφερε μόνο να τον κοιτάξει σκυλίσια, σχεδόν σαρδόνια. 

Και κάποιοι φάγαν και μια κυρά απ’ αυτούς των υπογείων· κάποιοι απ’ 

έξω· λένε πως ήρθε ένας πολύ άλλος τύπος, εκτελεστής Γερμανός κι έτσι, 

ένας σαν ρομπότ. Γιατί όλ’ αυτά; Δεν ξέρω. Κάτι θα άκουσες, όμως, ε; Ευ-

γενικές χειροδικίες από τον Αντρέα. Κλαψουρίσματα. Λένε… από τον Ι.3 το 

άκουσα, πήγαν να πουλήσουν τον Μεγάλο. Τι και πώς; Δεν κατάλαβα, σκό-

τωσαν κάποιον ή πήγαν να τον σκοτώσουν· ένα παιδί στα υπόγεια. 

Ο Αντρέας απέμεινε για λίγο στητός στον βράχο του. Σηκώθηκε αργά, 

πήγε προς τον πεσμένο και δεμένο με χειροπέδες σε μια σχινόριζα άνθρωπο. Ο 

Λεωνίδας έτρεξε, μπήκε αναμεσά τους. Ρώτησε, βρίσκοντας με τρομερή 

προσπάθεια την επιβλητική φωνή του, εκείνη του δικηγόρου και καθηγητή, 

που ακούστηκε απόξενη στ’ αφτιά του: 

«Το σκότωσαν αυτό το παιδί, ναι ή όχι;» 

Δεν ξέρω, αλήθεια δεν ξέρω, τι με ένοιαζε εμένα να μάθω, δεν ξέρω. Ο 

Αντρέας, τώρα με κάτι περισσότερο μουντό στη φωνή: Ο Βορειοηπειρώτης, 

ο υδραυλικός· εξαρτιόταν από σένα; σε σένα έδινε αναφορά; 

Όχι, στον Ε.Σ.2, ήταν μεγάλη μαλακία η στρατολογία του, ήταν μεθύ-

στακας. 

Γι’ αυτό φαγώθηκε ο Ε.Σ.2; 

Και γι’ αυτό· και για άλλα, μίλαγε με κάτι Αλβανούς. 

Τον υδραυλικό και τη γυναίκα του, οι Ρωσοπόντιοι τους σκότωσαν; 

Όχι· λένε… 

Τι λένε; 

Άκουσα διάφορα. 

Πες τα. 

Λένε πως το κάνανε Αλβανοί μπάτσοι για λογαριασμό του χοντρού αστυ-

νόμου. 

Όλο το αίμα έχει φύγει από το πρόσωπο του Αντρέα· είναι σαν ζόμπι. 

Τον γιο του Βορειοηπειρώτη, τον θυμάσαι; 

Ναι. 

Εσείς τον βουτήξατε; 

Οι Ρωσοπόντιοι, εγώ δεν ανακατεύτηκα. 

Γι’ αυτό σκότωσαν οι μπάτσοι τον γέρο; για να αναγκαστεί ο Ι.1 να 

βουτήξει τον γιο του και να γίνει όλο αυτό το τουρλουμπούκι; 

Ναι, έτσι ψιθυρίζεται. 

Και τη γυναίκα του γέρου; 
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Θα μίλαγε σε έναν ντετέκτιβ που είχε σπιτώσει τον μικρό και πήγε Αλ-

βανία. Την καθάρισαν κι αυτήνε οι Αλβανοί μπάτσοι για λογαριασμό του 

χοντρού. 

Ο Λεωνίδας κοιτάει τον Αντρέα. Ο φίλος του παίρνει στα μάτια του όλο 

μεγαλύτερη χάρη, καθώς δυστυχεί όλο περισσότερο με τις ειδήσεις. 

Τώρα, πού είναι ο μικρός; 

Δεν ξανάκουσα γι’ αυτόν. Εγώ δεν πάω στα υπόγεια. 

Το παιδί που πήγαν να σκοτώσουν, είναι αυτός; 

Δεν έχω ιδέα. 

Κι ο Ι.3; Ποιος είναι; Πού μένει; 

Ένας τελικός οδυρμός: Θα με σκοτώσουν. 

Μπορεί να μην προλάβουν αν μας μιλήσεις, μπορεί να τους κανονίσουμε 

πρώτα εμείς, είπε φρόνιμα ο Λεωνίδας. 

Επίσης, θα σε ξεμπερδέψω εγώ εδώ και τώρα αν δεν ξηγηθείς, συμπλή-

ρωσε ο Αντρέας. 

Εκείνος είπε στα γρήγορα ό,τι ήξερε για τον Ι.3. 

Ο Αντρέας έδειξε τον άνθρωπο στον φίλο του. «Τον λυπάσαι;» 

Εκείνος τον λυπόταν, κι αυτόν και τον Αντρέα και τον εαυτό του κι όλους. 

«Όχι», είπε. «Εσύ;» 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ: Ήξερα πως θα μπορούσε να τον σκοτώσει τώρα αμέσως δί-

χως δεύτερη σκέψη. 

 

«Φυσικά. Τι νόμιζες;» 

 

ΑΝΤΡΕΑΣ: Θα μπορούσα να τον σκοτώσω δίχως δεύτερη σκέψη. 

 

Ο ντετέκτιβ πλησίασε και είπε στον τύπο με προσήνεια: «Θα δεις, δεν σου 

άφησα ούτε καν μια μελανιά». Με μια γροθιά τού έσπασε τρία δόντια. Ο αν-

θρωπος, κωλοπετσωμένος, κατάλαβε ότι εκείνη τη στιγμή ήταν στην κόψη. 

Δεν έβγαλε κιχ, μόνο μαζεύτηκε κάτω κουλούρα κι έφτυνε αίμα και δόντια. 

Στο επαγγελματικό φορτηγάκι του Αντρέα, του Λεωνίδα του πονούσε το 

στομάχι. «Δεν θα σκάσει αυτός; έτσι δεμένος και φιμωμένος; στριμωγμένος 

μες στο σκυλοκιβώτιο;» 

«Ας σκάσει. Αν και δεν νομίζω. Οι άνθρωποι είναι ζώα πιο ανθεκτικά 

στο ξύλο από τα σκυλιά, αυτό είναι ένα από τα πρώτα που μαθαίνει κανείς 

στην αστυνομία». 

«Ξέρεις, αυτό με τα δόντια δεν του χρειαζόταν» 

«Μου χρειαζόταν εμένα. Αν έχει πάθει κάτι ο Άκης θα τον σκοτώσω, κι 

αυτόν κι άλλους και τον Χρήστο». 

Ο Λεωνίδας ήθελε να πει κάτι. 
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ΛΕΩΝΙΔΑΣ: Ήταν σπουδαίο για μένα. Είχα χάσει το πάνω και το κάτω. Ή-

μουν τόσο μέσα σε κάθε στιγμή εκείνης της κατάστασης ώστε δεν ένιωθα 

τίποτε, ούτε καλό ούτε κακό, ούτε μικρό ούτε μεγάλο. 

 

«Θέλω να πω κάτι: Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μου προκαλείς αηδία». 

«Πράγματι, πολύ παράξενο. Τύποι σαν εμένα μόνο αηδία πρέπει να προ-

καλούν στους σωστούς ανθρώπους — το έχω μάθει πια νεράκι, μου το λες 

κάθε τόσο με ένα σωρό τρόπους». 

«Όχι, άκου. Η παλιά δουλειά σου μου προκαλούσε αηδία. Δεν σε συμπα-

θούσα, απλά ήθελα να πηδήξω έναν δίμετρο πρώην μπάτσο και ντετέκτιβ, 

έναν που έχει το πιστόλι μόνιμα στη ζώνη. Έτσι, για να καυχιέμαι μετά στους 

φίλους μου. Μετά αρχίσαμε να μιλάμε, με εντυπωσίασε το τι είσαι. Σιγά-

σιγά σε συμπάθησα πολύ… Σαν άνθρωπο. Σεξουαλικά, μου προκαλούσες κάτι 

σαν άπωση. Μάλλον γιατί πάντα έβλεπα σε σένα τον πρώην μπάτσο, ξέρεις 

έχω πολιτικό ενδιαφέρον γι’ αυτά. Και… Αλλά…» 

«Άντε, πες το: Αλλά με πλάκωνες κάπου-κάπου από πολιτικό ενδιαφέρον». 

«Σε θεωρούσα πολύ καλό παιδί. Τώρα, όσο πάει με φοβίζεις όλο και πε-

ρισσότερο. Δεν μπορώ να καταλάβω, όμως, γιατί δεν με αηδιάζεις με αυτά 

που έκανες πριν λίγο. Και γιατί τώρα σε συμπαθώ περισσότερο από πριν». 

«Ούτε κι εγώ καταλαβαίνω γιατί επιμένω να σ’ αγαπάω. Από τότε που 

σε γνώρισα δεν άκουσα από σένα ούτε μια τόση δα καλή κουβέντα, μόνο 

ειρωνείες, προσβολές και βρισιές. Και έπρεπε να με δεις να βαράω για να 

με θέλεις. Άμα δηλαδή με δεις να σκοτώνω, μπορεί και να με ερωτευτείς. 

Και μου τα λες τώρα, που μπορεί ο Άκης να είναι νεκρός». 

«Κι εγώ νοιάζομαι πολύ για τον Άκη. Κάνε λίγη υπομονή μαζί μου. Τώρα 

βλέπω ολοένα καθαρότερα τούτο το παράξενο: παλιά, όταν έκανα μόνο ζω-

ώδες, αδιάκοπο σεξ, ήμουν ήρεμος κι ευτυχισμένος. Και κάτι περισσότερο: 

ήμουν καλός. Απ’ όταν ερωτεύτηκα κι εγώ για πρώτη φορά στη ζωή μου, 

άρχισα να νιώθω στο πετσί μου τι πράγματι είναι η αγάπη: σκατά. Κι όσο 

πιο ταπεινό με κάνουν η δυστυχία κι η αγάπη, τόσο νιώθω την κακία να 

φουντώνει μέσα μου, εκεί όπου πριν υπήρχε μονάχα καλή συνείδηση για 

τους συνανθρώπους μου και για τον εαυτό μου. Κι όσο πιο καθαρά βλέπω 

τον εαυτό μου και τους γύρω μου γυμνούς, όπως εσένα πριν λίγο, το καλό 

παιδί, τον παλιό μου φίλο, που βασάνισες ψυχρά εκείνο τον άνθρωπο, το-

σο περισσότερο και τόσο βαθύτερα αγαπώ με χίλιους τρόπους. 

»Σαν να μεγαλώνει μέσα μου μια πείνα για σένα, τον Γιώργο, την Ελένη, 

μια βουλιμία. Κι όσο περισσότερο φουντώνει μέσα μου η πείνα, τόσο φου-

ντώνει κι η κακία μου μα κι η συνείδησή μου. Ο Γιώργος είχε δίκιο για την 

αγάπη, είναι ο μόνος αθώος, το κατσικάκι, κι εμείς είμαστε λύκοι. Και δεν 

ξέρω πώς να βγω απ’ αυτή την τρέλα, Αντρέα». 

Ο Αντρέας είπε βαριά: «Τελείωσες;» 

«Τελείωσα», μουρμούρισε ο Λεωνίδας δειλά. 
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ΑΝΤΡΕΑΣ: Εγώ ένα μπόρεσα να ακούσω απ’ όλ’ αυτά εκείνη τη στιγμή. 

 

«Δηλαδή, με αγάπησες λιγάκι;» 

«Δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά…» 

«Πάντως είμαι κάτι στη ζωή σου τώρα πια, κι αυτό ολοένα αλλάζει και 

μπορεί να γίνει καλύτερο, έτσι δεν είναι;» 

«Ναι, αλλά…» 

Τον αγκάλιασε με το ένα χέρι, με τη βία του μονίμως ένοπλου πνεύματός του. 

«Εγώ ένα θεωρώ σπουδαίο, ότι αυτό που νιώθεις για μένα αλλάζει και γί-

νεται καλύτερο. Κι ότι μπορεί και να με αγαπήσεις κάποτε λιγάκι. Τώρα, που 

μπορεί και να σκότωσαν τον Άκη γαμώ το, τι καρυόλα η ζωή! Προσπάθησα 

όσο δεν φαντάζεσαι να γίνω όχι άξιός σου μα… πώς το λένε; ένα κάτι που 

να το προσέξεις. Ντρεπόμουν, γι’ αυτό δεν σου το έχω πει ποτέ: μέχρι σε 

σχολικό φροντιστήριο πήγα απ’ όταν γνώρισες τον Γιώργο, μαζί με τους 

πιτσιρικάδες που ήταν να δώσουνε για πανεπιστήμιο. Τώρα το παράτησα 

λόγω των γεγονότων. Σκεφτόμουν πως ίσως να κατάφερνα να έμπαινα… 

πώς το λένε; Μπαίνεις στο αμφιθέατρο και με βλέπεις ξάφνου απέναντι φοι-

τητή σου. Αν ήξερες πόσο στεναχωριόμουν που με κορόιδευες κάθε που 

προσπαθούσα να ανοίξω μια κουβέντα μαζί σου, να δεις πως κάτι μπορώ 

να πω κι εγώ, θα σιχαινόσουνα τον εαυτό σου, παλιομαλάκα, όχι εμένα που 

έδωσα τρεις ψιλές σε έναν εγκληματία. 

»Κι έπρεπε να γίνουν όλα αυτά και τότε να αποφασίσεις ότι με πονάς 

λιγάκι και να κάτσεις να με ακούσεις μια φορά. Σ’ εσένα έπρεπε να το είχα 

δώσει το ξύλο εδώ και χρόνια, παλιοαρχίδι! Φτου σου! 

Η φτυσιά τον πήρε στο μάτι. Ο Αντρέας του το σκούπισε αμέσως προσε-

χτικά και τρυφερά με τα δάχτυλά του, οδηγώντας με το αριστερό. Εκείνος 

δεν τολμούσε να κινηθεί, ούτε να μιλήσει, να παρακαλέσει ή να ζητήσει 

συγγνώμη. 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ: Όλοι είχαν δίκιο, εντέλει. Κι ό,τι κακό, άδικο και ψεύτικο είχαν 

πει για μένα οι πιο άσχετοι κι οι πιο άδικοι άνθρωποι από τότε που ήμουν 

παιδί, έβγαινε σωστό, δίκαιο και αληθινό. Δεν είχα πειράξει ποτέ ούτε μύγα, 

ήμουν με όλους καλός κι ευγενικός. Ούτε καν τη δικηγορία άσκησα πο-

τέ, για να μην ψευδολογώ στα δικαστήρια κι αδικώ δυστυχισμένους. Κι 

όμως, άρκεσε να αγαπήσω κι εγώ μια φορά όπως όλος ο κόσμος, για να 

καταλάβω ότι ήμουν ο χειρότερος. 

 

«Θα είμαστε καλά», κατέληξε ο Αντρέας. «Ό,τι και να γίνει. Τώρα, μ’ 

αυτά που έγιναν, ανήκουμε πια ο ένας στον άλλον». 

Κουβάλησαν το σκυλόκουτο στην υπόγεια γκαρσονιέρα. Πριν βγάλουν 

τον τύπο, ξαναφόρεσαν τις κουκούλες. Ο άνθρωπος ήταν ακόμα γυμνός και 

τουρτούριζε από κρύο και φόβο. Ο Αντρέας δοκίμασε πόσο γερό είναι το 

καλοριφέρ στη στενή τουαλέτα και τον έδεσε εκεί από το ένα χέρι με τις 
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χειροπέδες. Έφερε από την κουζίνα μια σακούλα με κάτι ξεροκόμματα ψω-

μί, μήλα. «Εδώ έχεις απ’ όλα, φαΐ, νερό και χέσιμο. Θα δυσκολευτείς με αυτό 

το στόμα — κόβε το φαΐ μικρά κομμάτια. Αν φωνάξεις, οι γείτονες θα κα-

λέσουν την αστυνομία. Άμα πιστεύεις ότι είναι καλό για σένα να σε βρει ο 

χοντρός αστυνόμος, φώναξε. Μάγκα μου, η μόνη ελπίδα να γλυτώσεις εί-

μαστε εμείς. Να και δυο κουβέρτες, μην παγώσεις». Βγήκαν αφήνοντάς τον 

να διαμαρτύρεται ένθερμα μα ψιθυριστά: ήθελε να επιβιώσει πάση θυσία. 

Στο φορτηγάκι, ο Αντρέας ήταν χαρούμενος. «Θα περάσουν λίγες μέρες 

μέχρι να καταλάβουν την εξαφάνισή του. Ίσως με υποψιαστούν, μα κυρίως 

θα θεωρήσουν ότι τον βούτηξε η αστυνομία ή τον καθάρισαν οι Αλβανοί. Ή 

οι ξένοι με τον εκτελεστή τους. Για καλό και για κακό, θα έρθεις να μείνεις 

πάλι μαζί μας. Τώρα θα δεις τι χοροί θα γίνουνε». 

Τον άγγιξε με τα ακροδάχτυλα στο μάγουλο. «Να δεις ότι κάτι αξίζει ο 

κολλητός σου. Θα περάσουν όλα, φίλε, — μόνο να μην έχει πάθει τίποτε ο 

Άκης μου. Και θα είμαστε καλά. Κι άκου, η αγάπη είναι ωραίο πράμα, το 

ωραιότερο στη ζωή, άμα αγαπάς κάποιονε και σε αγαπάει κι αυτός — αλ-

λιώς είναι Χάρος σκέτος. Ο Γιωργάκης θα αλλάξει γνώμη και θα στο πει ο 

ίδιος. Να μου το θυμάσαι». 

 

 

67. Από το καταχείμωνο στο κατακαλόκαιρο σε μια 

μέρα και μια νύχτα 
 
Ο Αλβανός τον περίμενε έξω από το σπίτι του. Του είπε ποιος είναι και ποιοι 

τον στέρνουν. Ο καθηγητής δεν ταράχτηκε. «Πάμε στη γωνία, στο καφέ», 

του είπε. 

«Ήμουν χρόνια Ελλάδα», είπε ο τύπος. «Ήρθα με καμπάνα παντελόνι, 

δεν είχα βγάλει ακόμα μουστάκι, με τα πόδια μες στα δάση και στα βουνά 

— πολύ δάσος η Ελλάδα αδερφέ μου, εμείς Αλβανία είμαστε ξεροί. Ζόρικα 

κι όμορφα πέρασα Ελλάδα. Εδώ δεν είναι για ανθρώπους ζεστούς, σαν κυ-

ριλέ φάρμα είναι όλα. Θα βγάλω καμπόσα ακόμα λεφτά και θα γυρίσω εκεί 

να ζήσω ζεστά». “Εκεί”, ήταν η Αλβανία και η Ελλάδα, κι αυτό κίνησε τον 

εθνόφιλο γιατρό, που, ας το σημειώσουμε εδώ, είχε καταγωγή βέρα αρβανίτικη από πατέρα 

και μάνα. Μα όπως όλοι οι Αρβανίτες, αυτή την καταγωγή τη θεωρούσε ελληνικότερη κάθε 

άλλης. 

»Την οικογένεια την έχω Ελλάδα. Εκεί γεννήθηκε ο γιος μου». 

Του καθηγητή του άρεσε ο Αλβανός. Τελευταία, είχε αρχίσει να αξιολο-

γεί τους ανθρώπους με κύριο άξονα το πόσο ζεστοί είναι, άρχισε να τους βλέπει 

δηλαδή σαν Γιώργος. «Εγώ σέβομαι τους γιατρούς, είναι το πιο ξέρω ’γώ ε-

πάγγελμα για ανθρώπους. Ο γιος μου είναι πρώτος στο σχολείο, θαν τονε 

κάνω γιατρό». 

Ο καθηγητής ρώτησε: «Πώς με βρήκατε;» 
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Ο Αλβανός είπε την αλήθεια. «Ήμασταν και πολύ μαλάκες. Ήξερε το σπίτι 

σου όλο το Βερολίνο. Μα εμείς έπρεπε να περιμένουμε να το μάθουμε από 

την πατρίδα». 

«Πατρίδα, ναι. Εμείς, Έλληνες και Αλβανοί, έπρεπε να είμαστε μια πα-

τρίδα. Όπως άλλωστε ήμασταν πάντα πριν μας χωρίσουν οι θρησκείες, οι 

Ευρωπαίοι και οι ρουφιάνοι τους οι δικοί μας. Αλλά θα γυρίσει κι αυτό. 

Τώρα, λέγε για μπίζνες». 

Του Αλβανού, του άρεσε ο λόγος του γιατρού. Λεγόταν Ένι δηλαδή Αι-

νείας, μα το ’χε κάνει στην Ελλάδα Ηλίας γιατί νόμιζε πως το Αινείας παραείναι 

αλβανικό. Τέτοια ονόματα είχε δώσει στους Αλβανούς ο Χότζα, αυτός ο 

ευπρεπής Αργυροκαστριώτης δασκαλάκος, ονόματα των Μολοσσών, των 

Λυγκηστών, ιλλυρικά, μακεδονικά, τυρρηνικά, προρωμαϊκά, ακόμα και τρωι-

κά όπως Αινείας — ό,τι πίστευε πως αντιτίθεται στην Ελλάδα της Αθήνας, 

στην επίσης επικίνδυνη Ιταλία, στους γείτονες Σλάβους μα κυρίως στη φρί-

κη των θρησκειών, στα Χρήστος, Παναγιώτης, Μωχάμετ, Αλί και τέτοια. 

Εδώ που τα λέμε είχε δίκιο. 

«Μπίζνες. Έντάξει. Διαλυθήκαν τα αθλητικά μου στο μονοπάτι μέσα στα 

βουνά, σε κάτι δάση ας τα να πάνε. Είχα κάτι καλά λουστρίνια στην τσάντα, 

πού να περπατήσεις με λουστρίνια στο βουνό μα τα φόρεσα, διαλύθηκαν κι 

αυτά μαζί με τα πόδια μου. Νομίζαμε ότι σε σας όλα ήτανε πόλη με μαγαζιά 

και πουτάνες. Τύλιξα τα διαλυμένα παπούτσια με κομμάτια από το καλό μου 

σακάκι, έτσι έφτασα Κόνιτσα μέσω Γκαμήλας. Το μονοπάτι όλο διαλυμένα 

παπούτσια και πεταμένα ρούχα από τους προηγούμενους, στις κορφές πα-

τούσαμε χιόνι κι ήτανε χειμώνας, παρακάτω στα δάση βρήκαμε την άνοιξη, 

όλο λουλούδια, στην πεδιάδα είχε σαράντα βαθμούς κι ήταν καλοκαίρι. 

Από το καταχείμωνο στο κατακαλόκαιρο σε μια μέρα και μια νύχτα. Είχε 

και κάτι ταμπελίτσες για ορειβάτες, γράφαμε το όνομά μας δρόμο-δρόμο 

στις ταμπελίτσες, όταν θα περάσει ο γιος μου γιατρός θα τον πάρω να περ-

πατήσουμε το μονοπάτι στην ανηφόρα, Κόνιτσα–Αλβανία, θα του αγοράσω 

το πρώτο του καλό σακάκι και θα του δείχνω τα ονόματα και τα διαλυμένα 

παπούτσια και τα σκισμένα σακάκια. Με καλό σακάκι και με σακατεμένα 

ποδάρια θα τον πάω να δει την πατρίδα του πατέρα του και του παππού 

του — αυτός τώρα έχει άλλη πατρίδα. Βγαίνω από τις μπίζνες και λέω άλ-

λα. Μα κι αυτά μπίζνες είναι, ε;» 

Κι αυτά μπίζνες είναι, είπε ο καθηγητής. Και μετά: Lieutenant & Smithson, 

όμιλος εταιρειών, έδρα Νέα Υόρκη, εισαγωγές και εξαγωγές· επενδύσεις· 

πρώτες ύλες φαρμακοβιομηχανίας. Έδρα Ευρώπης: Ζυρίχη. «Με αυτούς 

μιλάω. Ψάχνουμε για μεταφορείς υλικού από Ελλάδα προς Γερμανία, Ολ-

λανδία. Από κει, δικοί τους το προχωρούν προς Αμερική. Μπορείτε;» 

Ο Ένι ή Ηλίας, αν και από οικογένεια που ήταν μουσουλμανική πριν τον 

Εμβέρ Χότζα και τώρα παντελώς αδιάφορη για θρησκείες, διακρινόταν για 

τα προτερήματα που εξαίρει ο Μέγας Παρακλητικός Κανών της Ορθοδοξίας: 

Γρήγορον νουν, σώφρονα λογισμόν, καρδίαν νήφουσαν. Γι’ αυτό είχαν στείλει 
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εκείνον στον καθηγητή. Είπε: «Ήταν ψηλά για μας μέχρι σήμερα. Μιλάμε 

για Αμερικάνους, όχι γι’ αστεία. Από αύριο δεν θα είναι ψηλά. Θα σου πω 

αύριο και θα σου πω οκέι, γιατί είμαστε οι πρώτοι». 

«Ξηγημένα: Μπορεί να πολεμήσετε με θηρία. Φεύγω από κει που είμαι 

και πάω αλλού. Και θα με κυνηγήσουν». 

«Ο παππούς μου φορούσε φουστανέλα όπως κι ο δικός σου. Γι’ αυτό 

κουνιόντανε τ’ αρχίδια τους κι έπαιρναν αέρα». 

«Θέλω εχέγγυα». 

«Τι είν’ αυτό;» 

«Εγγυήσεις, κάτι να στηριχτώ, εσείς ερχόσαστε από Αργυρόκαστρο, Τε-

πελένι, κι αυτοί έρχονται από Ζυρίχη, Λονδίνο, Νεα Υόρκη». 

«Έχουμε τους Ρώσους. Μεγάλες δουλειές. Θέλουν μπίζνες με τους Αμε-

ρικάνους. Μα αυτοί δεν τους εμπιστεύονται, λόγω τα παλιά με τους Σοβιε-

τικούς, και τα τωρινά, δηλαδή που τους τρέμουν γιατί επεκτείνονται 

παντού και σαρώνουν τα πάντα. Θα γίνουμε μεσάζοντες. Είναι ευκαιρία να 

το ταιριάξουμε, να τους κάνουμε κονέ με τα Αμερικανάκια. Σου φτάνει;» 

«Τους Ρώσους, ε;… Μου φτάνει. Θα το μάθω, όμως, αν μου λες ψέματα». 

«Γιατρέ, ψέματα τηλεφωνάω στη γυναίκα μου στην Αθήνα πως εδώ στη 

Γερμανία δεν έχω αγγίξει θηλυκό, όχι στους συνεταίρους μου. Μην το ξα-

ναπείς». 

«Ας είναι. Θα κάνουμε μια δοκιμαστική μεταφορά μαζί. Αν όλα πάνε 

καλά, συνεχίζουμε. Σε κατάλληλη ώρα ήρθες, Ηλία». 

«Ένι, για σένα, πατριώτη». 

Ο καθηγητής δεν συνήθιζε να έρχεται στο γραφείο της κας Αριστίντ. 

«Αυτό που θα σου πω είναι πολύ βιαστικό, Αριστίντ. Τέλος με τον Ζίγκ-

φριντ! Συμφώνησα με τους Lieutenant & Smithson». 

Απόλαυσε κάμποσο την έλλειψη έκφρασης στο κινητικότατο αν και απλανές 

πρόσωπο της φίλης του. «Θα προχωρήσουμε όπως συμφωνήσαμε στην 

αναπροσαρμογή των Ειδικών Χώρων της κλινικής για να δεχτούν μεγάλον 

αριθμό Υποκειμένων από την Ανατολή. Τη μεταφορά σε Ευρώπη κι Αμερική 

την αναλαβαίνει αλβανικό κύκλωμα με πλάτες στους Ρώσους, δεν εμπι-

στεύομαι πια τους Ρωσοπόντιους, νομίζω ότι είναι διαβρωμένοι από τον 

Ζίγκφριντ. Ο Ζίγκφριντ θέλει να μου κλέψει ό,τι έχω για να πολεμήσει τους 

Αμερικανούς — ε, λοιπόν εγώ θα συνεργαστώ με τους αντιπάλους του». 

Η κα Αριστίντ άνοιξε το στόμα της να μιλήσει. Το ξανάκλεισε. Τέλος, 

ψιθύρισε: «Δεν ξέρεις τι κάνεις». 

«Θα συνεργαστώ με τους Αλβανορώσους και τους Lieutenant & Smith-

son δοκιμαστικά, για μια παρτίδα Υποκειμένων. Φίλη μου, μην ανησυχείς 

για τις επενδύσεις σου. Το οικονομικό πρόγραμμα που σχεδιάσαμε θα ε-

φαρμοστεί». 

Η κα Αριστίντ άρπαξε το χέρι του Γιώργου, το έσφιξε, του είπε με δρα-

ματικότητα που εξουδετερωνόταν από την παντελή έλλειψη συνιζήσεων και 

εξάρσεων στον ολοένα αναϊστορούμενο μα εντούτοις αφύσικα ουδέτερο λόγο της: 
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«Αγόρι μου, έχει αρχίσει να τρελαίνεται εξαιτίας σου, εσύ φταις για όλα 

γλυκό μου παιδί, τον καταστρέφεις, έχει πάψει να καταλαβαίνει τι κάνει. 

Πείσε τον να σταματήσει αυτό τον κατήφορο, σε ικετεύω». Ο καθηγητής 

χαχάνιζε ειρωνικά, όμως η κα Αριστίντ έφερε το αφύσικα ουδέτερο μα κι ολοένα 

αναϊστορούμενο πρόσωπό της πολύ κοντά στο ολοκάθαρο του νέου και είπε 

σιγά: 

»Ή θα πρέπει να να τον πείσεις να αναθεωρήσει την απόφασή του ή να 

δώσεις ένα τέλος αυτοκτονώντας, παιδί μου, αλλιώς θα τον καταστρέψεις, 

θα τον σκοτώσουν. Σαράντα παιδιά περιμένει από την Ανατολή, εξαιτίας σου, 

και τώρα κάνει τη μεγαλύτερη ανοησία — θα τολμούσα να πω. Αν θες το 

καλό του, και μαζί αν θες να γλυτώσεις αυτά τα παιδιά, πρέπει να αυτό-

κτονήσεις! Σε παρακαλώ, αυτοκτόνησε! Γιατί ο Πολ…» 

Ο καθηγητής άρπαξε τον νεαρό από τον γιακά του σακακιού και τον 

τράβηξε βίαια, τον έσπρωξε μακριά, εκείνος έπεσε πάνω στον τοίχο. «Αρι-

στίντ, δεν ντρέπεσαι πια; Τι ξεδιάντροπα λόγια λες στο καημένο το παλ-

ληκάρι; Επιπλέον, σου είπα να μην ανησυχείς για τις επενδύσεις σου. Η 

δουλειά μεταξύ μας θα γίνει». 

Η διαμαντέμπορος στάθηκε μες στο άψογο ταγέρ της με κολλητά μεταξύ 

τους τα παχουλά ποδάρια, με τα χέρια το ένα μέσα στο άλλο. «Καλέ μου 

φίλε, ξέρεις ότι δεν κάνω ποτέ επενδύσεις για τις οποίες πρέπει να ανησυ-

χήσω». Σκέφτηκε λίγο με χαμηλωμένα σεμνά τα εντούτοις ουδέτερα μάτια, ενδέ-

χεται όμως και με ένα είδος εκζήτησης που άγγιζε την ειλικρινή θλίψη. 

»Ενθυμούμαι τώρα, εάν δεν κάνω λάθος, ότι ένας από τους τραπεζικούς 

ομίλους όπου συμμετέχουν οι εταιρείες των οποίων έχω την ατυχία να 

προΐσταμαι, κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών σε κάποιο λονδρέζικο 

τραστ επενδύσεων με φαινομενική έδρα το Ριο, το οποίο συμμετέχει με 

υψηλό ποσοστό στη θυγατρική των Lieutenant & Smithson που ασχολείται 

με την παραγωγή και διακίνηση πρώτων υλών φαρμακοβιομηχανίας και νο-

σοκομειακού υλικού. Πολ, δεν τα ξέρω καλά αυτά τα πράγματα, ασχολούνται 

μαζί τους οι μάνατζερ των επιχειρήσεών μου, πρέπει να το ψάξω. Χρησιμο-

ποίησες το όνομά μου;» 

«Μα φυσικά, καλή μου φίλη, πώς όχι; Μιλούσαμε για μπίζνες». 

«Πολ, πίστεψέ με, ο Ζίγκφριντ θέλει να περνάει για επιχειρηματίας μα 

δεν είναι παρά ένας αδίστακτος εγκληματίας. Δεν μπορεί να συνηθίσει στην 

επιχειρηματική πίστη και στην εντιμότητα των οικονομικών συναλλαγών. 

Θα σου κάνει μεγάλο κακό κι εγώ δεν θα μπορώ να σε βοηθήσω, κι αυτό 

θα είναι το τέλος και των δυο μας. Γιατί η μοίρα μου είναι δεμένη μαζί σου, 

όχι μέσω του χρήματος μα… μα… μα τολμώ να πω μέσω της αγάπης». 

Ο καθηγητής αγκάλιασε την κα Αριστίδη, η οποία μαζεύτηκε σαν παιδί 

στα γεροντικά μπράτσα του φίλου της κουνώντας το κεφάλι με θλίψη, μπορεί 

και με κάτι σαν θρόμβο πηγμένου αίματος μες στην καρδιά της ευθύνης της, δεν αποκλείται 

όμως και με ένα είδος φιέστας απ’ αυτές που γίνονται ακόμα στις μικρές πόλεις της Ευρώπης 

κι όπου συμμετέχουν όλοι, πλούσιοι και φτωχοί. 
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«Γλυκιά μου, μοναδική μου φίλη! Αγάπη! αγάπη! Πήγαινε, πήγαινε γλυ-

κιά μου φίλη, κάνε αυτό που ζητά η καρδιά σου! Και μετά θα είμαστε πιο 

πλούσιοι σε γνώση της Grausamkeit, πιο πλούσιοι σε ανθρωπινότητα, και 

θα κάνουμε τη συζήτηση για την αγάπη καθώς την πρότεινες με τόση σοφία, 

με εργαλείο τη φιλοσοφική μέθοδο του δασκάλου της νιότης μας, του Σπι-

νόζα, του γυαλιστή κρυστάλλων», έδειξε το αναποδογυρισμένο προς τον 

τοίχο πορτρέτο. Έσπρωξε την κα Αριστίντ προς την πόρτα, δίνοντάς της μά-

λιστα ένα τρυφερό, μα κι αρκετά χυδαίο μπατσάκι στους παχουλούς γλουτούς. 

Της είπε με μοχθηρία: «Άντε, πήγαινε, γριά-κολασμένη!» 

Η διαμαντεμπόρισσα τσακίστηκε να πάει προς τη σκάλα, περπατώντας 

με ταχύτατα, μικρά και σαν χανούμισσας βήματα μες στο λιγάκι πένθιμο αλλά κομ-

ψότατο ταγέρ της. Ο γιατρός την έδειξε κωμικά με τους δείκτες και των 

δύο χεριών στον σαστισμένο Γιώργο, καθώς χανόταν πίσω από την πόρτα. 

«Τη βλέπεις; Η προδότισσα! Πάει στον Ζίγκφριντ να του τα πει όλα! Να 

τα κανονίσουν». 

«Μα γιατί; Γιατί όλα αυτά; Γιατί της τα είπατε, αφού… Αφού ξέρετε πως 

θα τα πει στον Ζίγκφριντ;» τόλμησε να τραυλίσει ο Γιώργος. Ο καθηγητής 

τον τράβηξε προς την πόρτα. 

«Πήγαινε στη δουλειά σου, μικρέ μου. Δεν σε αφορούν αυτά. Είναι ένα 

ζήτημα ανάμεσα σε μένα και την αγαπημένη μου Αριστίντ. Ξέρεις, από τότε 

που ήμουν στην ηλικία σου, ένα φτωχό παιδί, κι αυτή μου πλήρωνε τα ει-

σιτήρια στις συναυλίες και στις όπερες, και μετά στα πολυτελή εστιατόρια 

όπου γνώρισα το χαβιάρι, τη γαλλική κουζίνα, τους ανθρώπους που κυβερ-

νούν τον πλανήτη. Μην ανησυχείς για μένα, καλέ μου. Της έχω τυφλή εμπι-

στοσύνη. Θα τους πατήσω όλους κάτω για την αγάπη σου και θα είμαστε 

ευτυχισμένοι». Κι έφυγε. 

Ο Γιώργος επιθυμούσε τον θάνατο. “Άκι”, σκεφτόταν, “Άκι μου, δεν θα 

αντέξω άλλο και τότε θα σε σφάξουν”. 

Το βράδυ εκείνο ήταν το πρώτο της άνοιξης. Υραίνονταν τα κρύσταλλα 

του πάγου και ξεκολλούσαν από τις στέγες του Βερολίνου. Κάθονταν μπρος 

στο τζάκι όπου έκαιγε το μαντεμένιο κούτσουρο. Ο καθηγητής, ευφρόσυνος, 

βυθισμένος στις σκέψεις του, κοιτάζει τον Γιώργο που κάθεται σταυροπόδι 

στον καναπέ με ένα λευκότατο αθλητικό jockstrap όπως τον είχε διατάξει. 

Τον ατενίζει και χαίρεται και συλλογάται ευεπίφορα και περιμένει να τον 

δει έτσι θριαμβεύοντα κι η Αριστίδη. Περίμενε με αδημονία τη διαμαντεμπό-

ρισσα. Ακούστηκε ένα κλακ και πάλι κλακ στην κλειδαριά ασφαλείας της 

εξώπορτας. Μέχρι οι δυο τους να σηκωθούν, βρίσκονταν μπροστά τους τρεις 

άνδρες. 

«Κύριε», είπε με πολλή τυπικότητα ο επικεφαλής τους, ένας γκριζομάλ-

λης. «Δεν χρειάζεται, νομίζω, να πούμε πολλά για να σας πείσουμε για τις 

καλές μας προθέσεις». Χτύπησε το μέρος όπου το όπλο του. «Υπόθεση με-

ταξύ κυρίων». Έδειξε προς το μισόγυμνο αγόρι με χλεύη. «Το πουστάκι 

[Schwulett] είναι καλεσμένο από τον κύριο Ζίγκφριντ στην αποψινή γιορτή. 
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Θα το πάρουμε μαζί μας. Είσαστε κι εσείς καλεσμένος, φυσικά, αλλά μας 

τονίστηκε να μη σας πιέσουμε ούτε καν στο ελάχιστο». Ήταν σοβαρός κι 

έμπειρος άνθρωπος, προορισμένος για σημαντικές δουλειές του Ζίγκφριντ. 

«Αν θέλετε να μας ακολουθήσετε, ντυθείτε. Αν δεν θέλετε, θα σας απαλλά-

ξουμε αμέσως από την παρουσία μας». 

Ο καθηγητής για μια φορά στη ζωή του είδε το μυαλό του να αργεί και 

να τρεκλίζει. Αστραπιαία μετά θυμήθηκε τον μήνα, τη μέρα και τον τόπο. 

Ήταν η μεγάλη ετήσια φιέστα στο ίδρυμα του Ζίγκφριντ, όπου είχε πάντα 

αρνηθεί να πάει, σε βάρος μάλιστα της εργασίας του για την Grausamkeit. 

Όταν ένας από τους φουσκωτούς έφερε από κάπου μέσα ένα παλτό και τύ-

λιξε μ’ αυτό τον Γιώργο, τσακίστηκε να τρέξει στην κάμαρα και να ντυθεί. 

Δύο άνδρες τον συνόδεψαν ακόμα και στην τουαλέτα. 

Στην πόρτα, ο γκριζομάλλης έσπρωξε τον Γιώργο. «Άντε, πουτάνα!» Στρά-

φηκε προς τον παγωμένο γιατρό: «Φαίνεστε σοβαρός άνθρωπος. Ξέρετε, 

σιχαίνομαι τις πουτάνες και τους πούστηδες που ζουν τρώγωντας τα λεφτά 

των άλλων, όπως αυτό το βρομόπαιδο. Στη δουλειά μου, έχω δει τέτοια το-

μάρια να καταστρέφουν με τους γλουτούς τους και τα κουνήματά τους ένα 

σωρό εξαίρετους άνδρες σαν εσάς». 
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68. Χώμα 
 
Ο τόπος ήταν το πρώην κρατικό μέγαρο της DDR που είχε αποδοθεί από την 

κυβέρνηση της ενωμένης Γερμανίας στην ιδιωτική επιχειρηματική δραστη-

ριότητα, εκείνο που είχαν δει κατά την πρώτη τους επίσκεψη. Κατέβηκαν 

με το ασανσέρ πιο κάτω από το γραφείο του Ζίγκφριντ. Μετά: διάδρομοι, 

στενά δωμάτια όπου κουκουλοφόρες φρουρές κι έλεγχοι, πύλες με λογής 

ανιχνευτικά μηχανήματα για όπλα, για μικροκάμερες, για πομπούς. Ο ζόφος 

ανοιγμάτων στα έγκατα της πόλης στενών σαν απευθυσμένο, αλλά παρ’ 

όλ’ αυτά που αισθανόσουν ότι εννοιολογικά ήταν φαρδιές πύλες προς ένα 

επίσημο επέκεινα κι όχι απλές πόρτες. Και τέλος να η μεγάλη ατσάλινη δι-

πλή πύλη με τους ενόπλους και μετά ο κενός θάλαμος που λειτουργούσε ως 

βεστιάριο, με πλήθος ατομικά ντουλαπάκια στους τοίχους. Και ο Ζίγκφριντ. 

Ο Ζίγκφριντ ήταν πολύ τζέντλεμαν. 

«Κύριε καθηγητά, μεγάλη μας τιμή. Σπανίως μας τιμούν συνάδελφοι στην 

ετήσια γιορτή μας. Γενικά, ελάχιστοι από εμάς καταναλώνουμε ό,τι παρά-

γουμε, κι αυτό είναι προς τιμήν μας». 

 

ΖΙΓΚΦΡΙΝΤ: Ξέρω καλά τούτους τους ανθρώπους της επιστήμης, των γραμ-

μάτων και των τεχνών, της οικονομίας και του κράτους. Μιλώ τη γλώσσα 

τους. Τους προσλαμβάνω στις δουλειές μου ή κάνω μπίζνες μαζί τους. 

Έχοντας σπουδάσει κι επιτύχει, θα μπορούσα να συγχρωτίζομαι μ’ αυτούς. 

Τους προτιμώ όμως περισσότερο ως πελάτες. 

 

Βοήθησε τον γιατρό να βγάλει το παλτό του. Στράφηκε προς τον Γιώργο. 

Με λεπτότητα που υπερέβαινε κάθε χλεύη του γκριζομάλλη, του αφαίρεσε 

κι αυτού το παλτό. Ο γκριζομάλλης ενοχλήθηκε σφόδρα που είδε το μεγά-

λο αφεντικό να γδύνει ο ίδιος το “πουστάκι”. 

«Ζίγκφριντ…» έκανε ο καθηγητής, όμως εκείνος ήδη μιλούσε στον Γιώργο: 

«Ω, boy, τι χαριτωμένο ρουχαλάκι! Αναδεικνύει το τόσο καλοπλασμένο 

σου σώμα, κυρίως από πίσω. Δεν χρειάζεται να σου φορέσουμε εμείς κάτι 

καλαίσθητο, μας ήρθες έτοιμος. Καθηγητά μου, αυτό το boy εκτός από την 

αγαλμάτινη κορμοστασιά, έχει κάτι που μεταλλάσσει την ασχήμια και τον 

κρετινισμό του σε ερεθιστικά προσόντα: φαίνεται από μακριά ότι είναι πολύ 

καλό παιδί. Υπάρχουν ελάχιστα καλά παιδιά στις μέρες μας. Σαν πατέρας 

τριών μικρών παιδιών που είμαι, ανησυχώ πολύ». 

«Ζίγκφριντ», επέμεινε ο καθηγητής ανυπόμονα, «φέρεσαι σαν μικροντα-

βατζής. Τόλμησες να μας απαγάγεις;!» 

«Δεν σε απήγαγα, γιατρέ, προσκάλεσα απλώς το boy σου στη γιορτή. 

Εσύ είσαι που καταστρατήγησες όλους τους κανόνες. Συζητούσες μαζί μου 

και την ίδια στιγμή έκανες συμφωνία με τους εχθρούς μου». 

«Έβαλες να σκοτώσουν το παιδί στην Ελλάδα. Ε, λοιπόν, σου λέω κα-

θαρά ότι τη συμφωνία την έκανα με τον ίδιο τον Smithson». 
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Του Ζίγκφριντ του πετάρισαν για μια στιγμή τα μάτια, κι αυτό για τον 

καθηγητή ήταν σημάδι πως δεν τον είχε ειδοποιήσει η Αριστίντ. «Είναι ο 

Smithson εδώ; Δεν μου το είπαν αυτό. Άκου, το boy θα συμμετάσχει στη γιορτή 

μας, μπορώ όμως να σου υποσχεθώ επί λόγω τιμής ότι δεν θα χρησιμοποι-

ηθεί… ξέρεις… από τους πελάτες μας. Μετά, θα συζητήσουμε για τη συμφωνία 

μας και την ανάγκη να κρατηθεί. Καθηγητά μου, χαλάρωσε κι άσε με να σε 

ξεναγήσω. Έχουμε πολλά θεάματα που θα εκτιμήσει ένας επιστήμων της 

αξίας σου». 

Οι κουκουλοφόροι, αφού βοήθησαν ευγενικά τον καθηγητή να γδυθεί, 

άνοιξαν μια σφραγισμένη πλαστική σακούλα και του έδωσαν ένα είδος ολό-

σωμης μαύρης στολής μιας χρήσης, τμήματα της οποίας άνοιγαν με φερμουάρ 

για να χρησιμοποιηθούν κατ’ ευκαιρία διάφορα μέρη του κορμιού. Ήταν 

μια στολή εργονομικότατη και κομψή — δεν μπόρεσε να μην το σκεφτεί ο 

ευρετικός επιστήμων, ενθυμούμενος με άκαιρη πλην εύλογη νοσταλγία τις 

δικές του συναφείς εφευρέσεις. Οι στολές αυτές, εφοδιασμένες με ενσωμα-

τωμένη κουκούλα, δεν ήταν εφαρμοστές μα ειδικά σχεδιασμένες ώστε να 

προσφέρουν άνεση στις λειτουργίες για τις οποίες προορίζονταν καθώς και 

μια κάποια ομοιομορφία σε όσους τις φορούσαν, ώστε να κρύβονται πάχη 

και σωματικές ατέλειες και να εξομοιώνονται όσο το δυνατόν οι τυχόν δια-

φορές μεταξύ των ανθρώπων στο σουλούπι, δηλαδή για να κρύβονται τα 

αναγνωρίσιμα σωματικά δεδομένα. 

Υπήρχαν στολές για άνδρες και γυναίκες, σε όλα τα μεγέθη. Τέτοια φο-

ρούσε και ο Ζίγκφριντ, μόνο που τώρα είχε βγάλει την κουκούλα. Όπως 

διαπίστωσαν μετά από λίγο οι δύο φιλοξενούμενοι, οι υπάλληλοί του, γυναίκες 

και άνδρες, έφεραν διαφορετικές στολές χωρίς βέβαια μάσκες, αποτελού-

μενες από μερικές λουρίδες και τεμάχια κόκκινου δέρματος καθώς και ορι-

σμένα μεταλλικά παραφερνάλια, που σκόπευαν όχι να αποκρύψουν μα να 

προβάλλουν και να στεφανώσουν καλλίγραμα κορμιά και εντυπωσιακές ε-

ρωτικές ζώνες νεαρών ατόμων επιλέκτων, προορισμένων να εργαστούν σκλη-

ρά εκείνη τη νύχτα της φιέστας. Κάποια μάλιστα να δώσουν κυριολεκτικά 

τα πάντα, ώστε να ικανοποιηθούν πλήρως μα και ποικιλοτρόπως οι καλε-

σμένοι. 

Οι φρουροί, μεταξύ των οποίων κι οι δύο προσωπικοί του Ζίγκφριντ, έ-

φεραν παρόμοιες κόκκινες στολές, μόνο κάπως πιο σεμνές και συνοδευόμε-

νες από κουκούλες, διαλαλώντας έτσι ότι τα άλκιμα σώματά τους προσέφε-

ραν κυρίως ασφάλεια και, το πολύ, τέρψη της όρασης μα όχι και των λοιπών 

αισθήσεων. Άλλωστε τα όπλα, εμφανώς φερόμενα στα χέρια, σε θήκες, 

κρεμασμένα από τον τράχηλο τα βαρύτερα, διαλαλούσαν τη συγκεκριμένη 

λειτουργία των ανδρών αυτών. 

Ο Ζίγκφριντ πήρε από το μπράτσο τον γιατρό, οι δυο μπράβοι του κρά-

τησαν τον νέο ανάλαφρα από τους καρπούς, φόρεσαν όλοι εκτός από τον 

Γιώργο τις κουκούλες και μπήκαν στα φώτα και στη γιορτή από μια πύλη 
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στο ανώφλι της οποίας αναγραφόταν με παχιά σαν φτιαγμένα με πινελό-

βουρτσα, γήινου χρώματος γράμματα: 

 

ΧΧΧΩΩΩΜΜΜΑΑΑ   
 

Να ξέρεις να βλέπεις τα πάντα, να οσφραίνεσαι ολοένα καλύτερα και οι ρώγες 

των δαχτύλων σου να γίνονται κεραίες εντόμων. Ο πόθος σου για γνώση και 

κατανόηση να είναι ισχυρότερος από κάθε ικανοποίησή σου αλλά τα δύο 

τούτα να μην φτάνουν ποτέ παρά στο μισό της αγωνίας σου για τα πράγμα-

τα και τους ανθρώπους. Αυτά συλλογίστηκε ο Γιώργος όχι αμέσως μόλις 

μπήκε στη γιορτή και στη μουσική μα αρκετά αργότερα εκείνο το βράδυ. 

Όταν του ήταν πια δυνατόν να γνωρίζει πως οτιδήποτε ψέμα μπορεί να λει-

τουργήσει ακριβώς όπως κι η μηχανή της αλήθειας, και να παράγει μάλιστα 

προϊόντα καλύτερα, περισσότερα και σπουδαιότερα. 

Στο μεταξύ έβλεπε τους πελάτες μέσα στις εργονομικές και κομψές μαύρες 

τους στολές. Ανάμεσά τους και πολλές γυναίκες. Επίσης, τα πολλά πολύ 

ωραία εργαζόμενα κορίτσια σε διάφορες εκδοχές κοκκινοπλαισιωμένης 

γύμνιας, την οποία ο λόγος που τον περιείχε και τον είχε αυξήσει νύχτες και 

νύχτες στο νησί του, τού επέβαλλε αμέσως να την δει σαν γύμνια σφαχτού. 

Προχώρησαν από την πρώτη μεγάλη αίθουσα, όπου μαυροκόκκινα ζεύγη 

χόρευαν σχεδόν αθώα, και βρέθηκαν σε ένα είδος μακριού διαδρόμου με 

δωμάτια δεξιά κι αριστερά, με ανοιχτές καμαρωτές αψίδες όπου άλλοτε θα 

υπήρχαν πόρτες, κι όπου τώρα επεδεικνύονταν δημόσια κάθε είδους σεξου-

αλικές πράξεις, από τις τρυφερότερες μέχρι τις πιο περίπλοκες, μεταξύ μο-

ναχικών ζευγαριών ή πολλών ανθρώπων που συμπλέκονταν σε κοκκινόμαυ-

ρες ομάδες. Ο Γιώργος προχωρούσε μαγγωμένα γιατί ντρεπόταν πολύ, όχι 

λόγω της φυσικής συστολής του και της γύμνιας του (άλλωστε συχνά έκανε 

μπάνιο ολόγυμνος στις κοσμοβριθείς παραλίες γυμνιστών του νησιού του), 

μα κυρίως επειδή δεν φορούσε μάσκα, γεγονός που τον κατέτασσε αυτόμα-

τα στα προς κατανάλωση άτομα. Σε ένα μέρος όπου όλοι οι αξιοσέβαστοι 

άνθρωποι έκρυβαν το πρόσωπό τους κι επεδείκνυαν τα απόκρυφά τους, ο 

νέος με το ακάλυπτο πρόσωπο και τα καλυμμένα γεννητικά όργανα αισθα-

νόταν σαν να περπάταγε στην πλατεία Συντάγματος μέρα-μεσημέρι με μισο-

κατεβασμένο παντελόνι κι εσώρουχο. 

Κι αχ! ντρεπόταν επίσης τόσο πολύ επειδή δεν φορούσε έστω την κόκ-

κινη εξάρτυση των θυμάτων μα το λεπτεπίλεπτο jockstrap του κ. Πολ, πράγμα 

που τον έκανε πιο ύποπτο και πιο αξιοθέατο για πελάτες και εργαζόμενους: 

η στολή του σφαχτού θα του παρείχε ένα είδος νομιμότητας και θα τον ενέ-

τασσε στο κοπάδι των υπαλλήλων του Ζίγκφριντ, ενώ τώρα ήταν υποχρεω-

μένος να προχωράει δακτυλοδεικτούμενος και βλεμματοκαρφωμένος απ’ 

όλους. Κι έτσι, εδάφια της δασικής φυσικής του γνωστοποιούνταν τώρα σε 

κείνους τους ανθρώπους και στους νεαρούς εξυπηρετητές τους, κορίτσια κι 

αγόρια, μέσω όχι της γύμνιας του μα ακριβώς της έλλειψης μάσκας και 
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αποδεκτής σε κείνο τον κόσμο στολής, κι υπογραμμίζονταν από την έκθεσή 

του μεταξύ των δύο γιγαντόσωμων, πάνοπλων φρουρών, που τον κρατού-

σαν για μεγαλύτερη αισχύνη του όχι γερά και βίαια μα με τις άκρες των δακτύ-

λων τους από τους καρπούς, με λεπτότητα και ευγένεια, όπως έκαναν με τα 

εύθραυστα παιδάκια του αφεντικού τους όταν τα συνόδευαν στο σχολείο. 

Κι έτσι προχωρούσαν ενώ ο Ζίγκφριντ έλεγε: 

«Είμαστε δημοκράτες, καθηγητά μου: δεχόμαστε οποιονδήποτε μπορεί να 

διαθέτει πληροφοριακή πρόσβαση στις επιχειρηματικές μας δραστηριότη-

τες, την ευχέρεια να πληρώσει καθώς και τη δυνατότητα να προσέλθει την 

πρώτη φορά με τη συνοδεία και την εγγυητική διαπίστευση δύο τουλάχιστον 

παλαιότερων μόνιμων πελατών μας. Πρόκειται για ένα αποτελεσματικότατο 

σύστημα ασφάλειας που αντιγράψαμε από τον Τεκτονισμό και από παλιές 

επαναστατικές οργανώσεις της Αριστεράς. 

»Παρ’ όλα αυτά έχουμε κατά καιρούς εντοπίσει, κατά τη μεγάλη ετήσια 

φιέστα μας αλλά και κατά τη συνήθη, καθημερινή λειτουργία τούτου καθώς 

και των άλλων μικρότερων κέντρων μας ανά την Ευρώπη, πράκτορες προ-

ερχόμενους από κάμποσες χώρες και από διεθνείς οργανώσεις». 

Κάνουν τη δουλειά τους, συνέχισε, που είναι η συλλογή πληροφοριών έτσι 

κι αλλιώς γνωστών στους επαΐοντες. Άλλωστε πολλά από τα οικονομικά και 

διοικητικά αφεντικά τους είναι πελάτες μας: απλά μας τους στέλνουν όλους 

αυτούς ώστε να μην υπερβούμε τα όρια και για να μην προσβάλλουμε το 

οικονομικό και εξουσιαστικό συμφέρον τους. Δεν μας ενοχλούν, ούτε κι εμείς 

τους ενοχλούμε, συνήθως. Αρκεί να μην παρέμβουν με οποιοδήποτε τρόπο. 

Κάποτε, κάποιος μυστικός αστυνομικός μεγάλης ευρωπαϊκής χώρας, έχασε 

την ψυχραιμία που απαιτεί το επάγγελμά του. Προσπάθησε να σταματήσει 

τον απαγχονισμό ενώπιον κοινού και καμερών μιας κοπέλλας. Μια-δυο φορές, 

ακόμη, κάποιοι προσπάθησαν να βεβαιωθούν για την ταυτότητα ορισμένων 

πολύ διακεκριμένων πελατών ή να τους βιντεοσκοπήσουν με μικροκάμερες. 

«Σε όλες τις περιπτώσεις», διευκρίνησε ο Ζίγκφριντ, «οι δράστες συνε-

λήφθησαν και εκτελέστηκαν πάραυτα. Οι οργανισμοί που τους έστειλαν, 

δεν αντέδρασαν στην εκτέλεση των πρακτόρων τους. Με αυτό τον τρόπο η 

αξιοπιστία μας παρουσιάζεται αδιάβλητη ενώπιον των διαφόρων υπηρεσιών 

ασφαλείας μα και των πελατών μας. Επίσης, η κοινωνική θέση και η οικο-

νομική κατάσταση καθενός από τους πελάτες μας, προσφέρει ασφάλεια στους 

άλλους, και όλοι μαζί προσφέρουν ασφάλεια στον καθένα ξεχωριστά: τούτο 

είναι ένα από τα σλόγκαν μας». 

»Πολλοί έρχονται όχι γιατί βρίσκουν πραγματικά ελκυστικές τις υπηρεσίες 

και τα θεάματά μας αλλ’ επειδή αυτά είναι διάσημα στους κύκλους τους. 

Γιατί αποτελούν την έσχατη και πιο συγκλονιστική εμπειρία που μπορεί να 

τους παράσχει η τάξη τους». 

Μαυροντυμένες γυναίκες κοίταζαν τον Γιώργο, προσπαθώντας να μαντέ-

ψουν ποια ήταν η πιθανότερη χρήση του. Μια κυρία, ψηλή και λεπτή, στάθηκε 

μπρος στον νέο και τους φρουρούς του εμποδίζοντάς τους να προχωρήσουν. 
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«Τι ενάρετα μάτια, αν και κατάμαυρα σαν των δαιμόνων!» αναφώνησε 

στ’ Αγγλικά με φωνή ευγενική, ασκημένη στην καθημερινή μακαριότητα μιας 

περίπου απαρέμφατης ευπρέπειας. Κι όταν ο νεαρός χαμήλωσε τα περί ων 

ο λόγος όργανα αίσθησης κοκκινίζοντας, η κυρία άπλωσε στα μάγουλά του 

και τα δυο ελεγειακά χέρια της. Εκείνος τράβηξε πίσω το κεφάλι, ταρα-

γμένος ποικιλοτρόπως από την επιθυμία της. 

«Πριβέ, μαντάμ!» είπε ευγενικά ο Ζίγκφριντ κι οι σωματοφύλακες παρέ-

συραν τον Γιώργο σε ημικύκλιο γύρω της, ενώ εκείνη στρεφόταν επιτόπου 

σαν μαύρο άνθος προς το μέρος όπου σε κάθε στιγμή της καμπύλης και του 

χρόνου υφίστατο ο νέος. Συγχρόνως τον έδειχνε με τεντωμένο δάχτυλο, 

λέγοντας μ’ ένα είδος ευτυχίας προσιδιάζον μάλλον στις τέρψεις μιας από-

κρυφης, φαντασιακής τραγωδίας παρά σε οποιαδήποτε πραγματικότητα: 

«Τα εμπρόσθια πόδια των θηλαστικών του είδους μας έγιναν χέρια από 

λαχτάρα του ενός ανθρώπου για τον άλλο. Η αρετή σου τα ξανακάνει πό-

δια. Χαμογέλασέ μου λιγάκι, τουλάχιστον!» 

Κι όταν ο Γιώργος έσκυψε το κεφάλι, κι όταν εντέλει την προσπέρασαν, 

εκείνη είπε πίσω τους: «Η αρετή είναι μια κενότητα που μπορεί να γεμίσει 

μονάχα με σκουπίδια όσων τη σιχαίνονται. Όχι με χρυσάφι εκείνων που την 

αγαπούν. Γιατί η αρετή αποστρέφεται ό,τι όμοιό της». 

Απομακρύνονταν μες στη φασαρία, στον χορό και στις περίπλοκες σε-

ξουαλικές πράξεις, κι ακόμα την άκουγαν να φωνάζει: 

«Βλέπεις τον κόσμο μέσα από μάτια ζώου, γι’ αυτό κι ο κόσμος θα σε 

βλέπει πάντα σαν ζώο. Μα θα ’ρθει μέρα που θα θελήσεις κι εσύ μια φορά 

να χαμογελάσεις λιγάκι σε κάποιον. Τότε όλοι θα δουν τους κυνόδοντές σου 

του ζώου, θα σε φοβηθούν, θα σε κυνηγήσουν και θα σε σκοτώσουν σαν 

ζώο». 

«Είναι Γαλλίδα, ανώτατη δικαστικός από μεγάλη οικογένεια, με σπουδαία 

καριέρα σε διεθνή δικαστήρια», είπε ο Ζίγκφριντ. «Εξαίρετη κυρία αλλά, 

μεγαλώντας, έχει γίνει κάπως βιβλική». 

Ο καθηγητής, παραμερίζοντας τον αριστερό σωματοφύλακα, έπιασε το 

χέρι του Γιώργου και το έσφιξε. Κι ο νέος, τρέμοντας άθελά του σύγκορμος 

από τα λόγια της γυναίκας, ανταπέδωσε το σφίξιμο του καθηγητή. Κι έτσι 

βάδισε εναγώνια από όροφο σε όροφο ως το τρομερό τέλος, κρατημένος 

χέρι-χέρι με τον καθηγητή και με τον στιβαρό καρπό του άλλου χεριού του 

ανάμεσα στα ακροδάχτυλα του εναπομείναντος φρουρού του. 

«Τα υπόγεια τούτα τα χρησιμοποιούσε το παλιό καθεστώς ως μυστικό τόπο 

εγκλεισμού και αναμόρφωσης κάποιων ειδικών κατηγοριών αντιπάλων του», 

συνέχισε ο Ζίγκφριντ. «Πρόσεξες ότι μιλάω με σεβασμό γι’ αυτά τα ζητή-

ματα και με προσεχτική γλώσσα: λόγω επαγγέλματος, έχω μάθει να τιμώ 

τις απόρρητες μεθόδους ανθρωποδιαχείρισης [Menschenverwaltung] των κρα-

τών περισσότερο παρ’ ό,τι τις δημόσιες. Μπορεί να διδαχτεί κανείς στη δυο-

λειά μας πάρα πολλά απ’ αυτές». Μετά την ένωση, η κυβέρνηση πούλησε 

το κτήριο — η Δύση δεν το χρειαζόταν, διαθέτει πολύ πιο σύγχρονες εγκα-
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ταστάσεις ανάλογης λειτουργίας. «Διαμεσολάβησε η κα Αριστίντ, κι έτσι 

μπόρεσα να αγοράσω μερικούς ορόφους, τους υπόγειους κυρίως όπως βλέ-

πετε. Αναδιαμόρφωσα τους χώρους». 

Ήδη βρίσκονταν στο τέλος της πορείας τους δια μέσου των διαδρόμων 

και των αιθουσών του ορόφου με την επιγραφή ΧΩΜΑ, στο αμφιθέατρο, όπου 

ενώπιον του πολυπληθούς, κατανυκτικού κοινού δινόταν το κύριο θέαμα αυ-

τού του τμήματος, κωμωδιόδραμα που ολοκλήρωνε τις προσφορές του πρώ-

του ορόφου αλλά και διαφήμιζε στους θεατές τις τέρψεις τις προσφερόμε-

νες στον δεύτερο, στον τρίτο μα κυρίως στον τέταρτο, έσχατο κι ακριβότερο 

όροφο, καλώντας τους να συμμετάσχουν σ’ αυτές και ασφαλώς να πληρώ-

σουν· αλλά έχουμε αποφασίσει να μην περιγράψουμε αυτά τα θεάματα και 

γενικά ό,τι φρικτό συνέβαινε στο ίδρυμα του Ζίγκφριντ. 

 

—ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Λυπάμαι, μα στο κεφάλαιο αυτό υποχρεούμαι να παρέμβω, γιατί έτσι όπως 

περιγράφονται τα γεγονότα από τον Βασικό Συγγραφέα μπορεί κανείς εύκολα να νομίσει ότι 

στο ίδρυμα του Ζίγκφριντ όλα ήταν μονάχα ζήτημα κοινής πορνείας, αναπαραστάσεων, 

συμβολισμών και αισθητικής. Για παράδειγμα, θα έπρεπε να αναφέρθούν αν όχι να περι-

γραφούν κάποια από τα θεάματα. Και είναι ανάγκη οπωσδήποτε να ειπωθούν λίγα λόγια 

για τα “κωμωδιοδράματα” (τι εσφαλμένος και άκρως παραπλανητικός ονοματισμός όλης 

εκείνης της Grausamkeit!) που παρουσιάζονταν στις σκηνές των τεσσάρων αμφιθεάτρων. 

Οι επιστημονικοί σύμβουλοι του Ζίγκφριντ είχαν σκεφτεί πολύ φέτος για το κεντρικό θέμα 

των παραστάσεων που θα δίνονταν στα αμφιθέατρα. Τα προηγούμενα χρόνια είχαν πα-

ρουσιαστεί τα πιο εκλεπτυσμένα θεάματα, γι’ αυτό τώρα έπρεπε να σχεδιαστεί κάτι δρα-

ματικό και πρωτότυπο. Τελικά, σκέφτηκαν ότι η ραγδαία καταστροφή της οικογένειας στη 

Δύση, συνδυαζόμενη με την αμηχανία  της φιλοσοφίας, της κοινωνιολογίας μα και της νο-

μικής επιστήμης περί μιας λειτουργικής μελλοντικής μορφής της και περί του πώς πρέπει 

να αντιμετωπιστεί γενικά το όλο φαινόμενο, συνδυαζόμενο μάλιστα με την αγωγή και τις 

διαδικασίες ενηλικίωσης των παιδιών, προκαλεί όχι μόνο κατακλυσμικές όσο και παραδό-

ξως αθέατες κοινωνικές αλλαγές μα και όλο πιο εκτεταμένες σκιοφωτίσεις στις ανθρώπινες 

ψυχές, με άμεση και ποικιλότροπη επίδραση στον σεξουαλισμό, στη διαμόρφωση του εαυτού 

και στις ασθένειες της ψυχής, καθώς και στην επέκταση τής, ούτως ειπείν, ανομίας. Έτσι, 

αποφάσισαν το γενικό θέμα των κεντρικών αλλά και κάποιων επιμέρους παραστάσεων να 

είναι η οικογένεια, μια και αυτό θα ήταν δυνατόν να αγγίξει τα βαθύτερα συναισθήματα 

όλων των πελατών. 

Μετά από προσεχτική και πολύμηνη έρευνα ειδικών πρακτόρων, επιλέχθηκε μια οικο-

γένεια από κάποια βαλτική, πρώην κομμουνιστική χώρα. Ο άνδρας ήταν 29 χρόνων, υπο-

απασχολούμενος ηλεκτροτεχνίτης κι ερασιτέχνης ποπ τραγουδιστής, η γυναίκα 28, πρώην 

αθλήτρια και τώρα άνεργη, ψηλοί, κατάξανθοι, όμορφοι και οι δύο. Είχαν κάνει ένα κοριτσάκι 

ανύπαντροι, στα δεκαεννιά, παντρεύτηκαν στα εικοσιδύο και ήσαν ακόμα πολύ αγαπημένοι κι 

ευτυχισμένοι. Επιλέχτηκαν για τούτες και για άλλες ιδιότητές τους, μα και για το δεκά-

χρονο κοριτσάκι τους. Τους έφεραν από την πατρίδα τους δήθεν κυνηγοί ταλέντων, τάζο-

ντάς τους ότι θα τους έβρισκαν δουλειά στη βιομηχανία του θεάματος. 
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Στον καθορισμένο χρόνο, τους έμπασαν στο αμφιθέατρο του τμήματος με την επιγραφή 

ΧΩΜΑ, όπου η νεαρή μητέρα βιάστηκε πολύτροπα και πολύωρα από ειδικά εκπαιδευμέ-

νους δημίους, τέσσερις άνδρες και δύο γυναίκες με κόκκινες εξαρτύσεις και μάσκες. Στο 

παιδί είχαν δοθεί ειδικά ναρκωτικά, ώστε να εξασφαλιστεί από μέρους του μια φαινομε-

νική απάθεια. Πληρώνοντας επιτόπου (μεγάλα ποσά) με τους ειδικούς κωδικούς τους στα 

μηχανήματα που βρίσκονταν στην είσοδο της σκηνής, πελάτες μπορούσαν να συμμετάσχουν 

στον βιασμό για μικρό χρονικό διάστημα και μόνο με συγκεκριμένες πράξεις. 

Ο πατέρας παρίστατο δεμένος παράμερα σε ένα μεταμοντέρνο ικρίωμα, παρενοχλού-

μενος με ψυχοτεχνικά σχεδιασμένες σεξουαλικές μεθόδους και αρκετή βία από τις γυναί-

κες δημίους. Ας σημειωθεί εκ των προτέρων ότι είχαν δοθεί στον νέο βαριά στυτικά φάρμακα, 

που επέδρασαν σ’ αυτόν αρκετά σε τούτο τον όροφο, αλλά ευτυχώς ολιγότερο στους άλλους, 

πάντως όχι φέροντας το απολύτως επιδιωκόμενο αποτέλεσμα — πράγμα που αποτελεί έπαινο 

για την ηθική δύναμη του ανθρώπινου ζώου. Κατά την αρχή της παράστασης η προσχε-

διασμένη είσοδος πλήθους γυναικών με κόκκινες εξαρτύσεις και η διασπορά τους μεταξύ 

των θεατών αναίρεσε το αρχικό σοκ ορισμένων κι οποιαδήποτε ένταση, μεταβάλλοντας 

τον χώρο σε σκηνή μαζικού οργίου. 

Επισημάνσεις: 

1. Σχεδόν όλες οι γυναίκες πελάτες του τριπλού ορόφου προσήλθαν από την πρώτη 

στιγμή στο αμφιθέατρο. 

2. Όλες οι αποδοκιμασίες σε κάθε μορφή τους έγιναν από άνδρες. 

3. Όλοι όσοι πλήρωσαν για να συμμετάσχουν στον βιασμό της μητέρας ήταν άνδρες. 

Από έρευνα που διεξήχθη μετά το θέαμα: οι 55% των ανδρών δήλωσαν ότι ενοχλούνταν 

από την παρουσία του πατέρα στη σκηνή· 68% των ανδρών ότι ενοχλούνταν από την πα-

ρουσία και τα μαρτύρια του παιδιού. Για τον βιασμό της μητέρας τρεις μονάχα άνδρες δή-

λωσαν ενόχληση. Τα αντίστοιχα ποσοστά στις γυναίκες πελάτες ήταν 25% για τον πατέρα, 

38% για το παιδάκι (χαμηλό ποσοστό που κατέπληξε τους επιστήμονες του ιδρύματος) και 

76% για τη μητέρα. Στη συντριπτική πλειοψηφία τους οι ερωτηθέντες πελάτες, άνδρες και 

γυναίκες, δήλωσαν ότι ο σεξουαλικός ερεθισμός που τους προκάλεσε το θέαμα ήταν απί-

στευτα δυνατός, όμως οι περισσότεροι τον απέδωσαν: στο “σοκ”, στο “αλκοόλ”, στον “φα-

ντασιακό χώρο”, στις “δυσκολίες της ζωής τους”, στα “κορίτσια (ή, οι γυναίκες, στους 

νέους) με τα κόκκινα”. 33% δήλωσαν απερίφραστα ότι τους άρεσε το όλο θέαμα. 17% (πε-

ρίπου αυτό είναι το νόημα των λόγων τους) ότι δεν τους ικανοποίησε αλλά και δεν μπο-

ρούσαν να κουνηθούν από τις θέσεις τους. 3% ότι ήταν απαράδεκτο κι ότι αποχώρησαν από το 

αμφιθέατρο. Η δημοσκόπηση αυτή, γνωστοποιηθείσα σ’ εμέ μετά τα τραγικά γεγονότα, με 

προβλημάτισε σοβαρά, υποσκάπτοντας κάποια από τα ως τότε πορίσματά μου για την ανά-

πτυξη της Grausamkeit στους ετεροσεξουαλικούς άνδρες και γυναίκες. 

—ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Αρνούμαι να συναινέσω στη δημοσιοποίηση αυτής της παρεμβολής. 

Συμφωνήσαμε εξαρχής να μην παρασυρθούμε σε περιγραφές φρικτών πραγμάτων. Να σβη-

στεί όλη η παρεμβολή. 

—ΕΛΕΝΗ: Νομίζω ότι η παρεμβολή έχει καίρια σημεία. Δεν πρέπει να αερολογούμε. Ο Βα-

σικός Συγγραφέας έχει μεγάλη ευθύνη για την υπερβολικά αποστασιοποιημένη αφήγηση. 

Προτείνω να δοθούν ουδέτερα οι αναφορές στον βιασμό της μητέρας. Και να σβηστούν οι 
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λεπτομέρειες για το παιδί πλην της απλής αναφοράς στη συμμετοχή του. Τα υπόλοιπα να 

μείνουν ως έχουν. 

—ΑΝΤΡΕΑΣ: Δηλαδή να πούμε ψέματα, λες κι όλα αυτά ήτανε μια πλάκα; Εγώ πίστευα από 

την αρχή ότι θα πρέπει να λέμε τα πάντα. Δεν γουστάρω το άτομο που έκανε την παρεμβολή, 

αλλά θα την ήθελα ακόμη πιο αληθινή. 

—ΛΕΩΝΙΔΑΣ: Λοιπόν, θυμηθείτε πως συμφωνήσαμε να μην κάνουμε διάλογο. Λίγες λέξεις 

στις παρεμβολές και τέρμα. 

—ΑΝΤΡΕΑΣ: Ναι, ναι, άμα πίνει κανείς όπως εσύ ξάπλα το ποτάκι του και γράφει και καμιά 

μαλακία στο Ίντερνετ… Ο Βασικός Συγγραφέας τα πέρασε όλα αυτά, ενώ εσύ… 

—ΛΕΩΝΙΔΑΣ: Μα τι σας έκανα; Με ξεσκίσατε όλοι σας, έγινα ταπεινός και πέφτω στα πόδια 

σας. Κι εσείς με φτύνετε γονατισμένον. 

—ΑΝΤΡΕΑΣ: Δεν σε θέλω γονατισμένο, ρε μαλάκα. Αλλά πού να καταλάβεις εσύ από αγάπη. 

—Κα ΑΡΙΣΤΙΝΤ: Δεν υπάρχει αγάπη που να κα- [Σβησμένο ή ατελείωτο] 

—ΕΛΕΝΗ: Ακούστε, ας μη βγάζουμε τα προσωπικά μας. Έχουμε σοβαρό θέμα εδώ. Να γρά-

φουμε μόνο ό,τι έχει σχέση με το θέμα. 

—ΑΚΙ: Ego leο pοs to pedaki auto to dekaxrono koritsaki to exete oli xesmeno ke de lete 

tipota gia to pedaki ke lete malakies ke asxeta pramata. Νa pite gia to pedi ti fteei to 

pedi kai ti perase to kakomiro ki auto. 

—ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γεια σου. Σε σένα τα λέω αυτά μα ας διαβάσουν και οι άλλοι. Γιατί, 

στ’ αλήθεια, κυρίως για σένα το γράφω αυτό το βιβλίο. Σκεφτόμουν ότι δεν πρέπει να σου τα 

διηγηθώ παρά μονάχα κάπως σαν ψέματα, να τα καταλαβαίνεις σιγά-σιγά καθώς θα μεγα-

λώνεις. Αλλά ίσως κάνω λάθος. Δεν θα σβήσω την παρεμβολή. Και αν ζήσω, θα σου πω 

κάποτε γιατί. 

 

Κι έτσι, έγινε δυνατόν ο Γιώργος να σκεφτεί τον εαυτό του επιτέλους σαν 

θύτη κι όχι σαν θήραμα. Αυτό απετέλεσε μεγάλη πρόοδο για την ατομική ανάπτυξή του. 

Το αμφιθέατρο του πρώτου ορόφου του ιδρύματος του Ζίγκφριντ, τρία 

υπόγεια κάτω από τη γη, ήταν διακοσμημένο με τεράστια γλυπτά κι ανά-

γλυφα σοσιαλιστικού ρεαλισμού πολύ εντυπωσιακά και καλαίσθητα, που 

παρουσίαζαν νεαρές γυναίκες με στάχυα, δρεπάνια κι εργαλεία, νεαρές 

γυναίκες με όπλα, νεαρές γυναίκες με μωρά και νεαρές γυναίκες με νεα-

ρούς εραστές. Και γριές γυναίκες μόνες, στοχαζόμενες. Άλλοτε ήταν ο όρο-

φος εγκλεισμού γυναικών κι εδώ στο αμφιθέατρο κορυφωνόταν η συλλογική 

δια της τέχνης, του λόγου και της επιστήμης αναμόρφωσή τους, μετά την 

ατομική καθεμιάς τους στο κελί της. 

Στην πραγματικότητα τώρα χρησιμοποιούνταν κάτω από την επιγραφή 

ΧΩΜΑ τρεις όροφοι, ο παλιός των γυναικών και δύο από τους παρακάτω, 

των ανδρών. Όμως οι αρχιτέκτονες του Ζίγκφριντ τους είχαν μεταποιήσει 

ώστε να λειτουργούν σαν ένας, με αλλεπάλληλα κι αλληλοσυμπληρωνό-

μενα επίπεδα, εξώστες, ανοίγματα, θεαματικές σκάλες και κρυστάλλινους 

ανελκυστήρες. Οι αρχικοί κατασκευαστές είχαν προνοήσει για έναν όροφο 

εγκλεισμού γυναικών, τρεις ανδρών, έναν για ανήλικους και ειδικές περι-

πτώσεις, κι έναν, τον κατώτερο, για εργαστήρια, αν μπορούμε να τα πούμε 



318 
 

έτσι. Η κατανομή αυτή αντικατόπτριζε τις τότε ανάγκες, που τώρα όμως ήταν 

αντιστρόφως διάφορες όσον αφορά την αναλογία αρσενικών — θηλυκών, 

καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των πελατών του ιδρύματος ήσαν άνδρες 

ενδιαφερόμενοι αποκλειστικά για το γυναικείο φύλο. Έτσι, δύο από τους ο-

ρόφους των ανδρών είχαν ενσωματωθεί στον γυναικείο όροφο, τοίχοι είχαν 

πέσει κι οροφές είχαν ανοίξει ώστε να επιτευχθεί το κατά το δυνατόν θεα-

ματικότερο αποτέλεσμα. 

Το παλιό αμφιθέατρο των γυναικών είχε διευρυνθεί προς τον αμέσως 

κατώτερο τέως ανδρικό όροφο κι είχαν προστεθεί στα γλυπτά του παρελ-

θόντος ψηφιακές γιγαντοοθόνες, οι οποίες παρουσίαζαν απευθείας όψεις 

και λεπτομέρειες των όσων διαδραματίζονταν στη σκηνή, στους διαδρόμους, 

στις δευτερεύουσες αίθουσες και στο αμφιθέατρο. Κάθε πελάτης είχε δικαί-

ωμα να χρησιμοποιήσει κατά το δοκούν οποιαδήποτε και οσεσδήποτε από 

τις πανέμορφες εργαζόμενες με τις κόκκινες εξαρτύσεις — αρκεί η χρήση 

της καθεμιάς να μην ήταν πολύωρη και αποκλειστική. Πόρτες και κλειστές 

κάμαρες δεν υπήρχαν πουθενά, κι έτσι τα πάντα διαδραματίζονταν σε μια 

δημόσια και άκρως δημοκρατική κοινοθέαση. Στα πρώην κελιά, τώρα με το-

ξωτά ανοίγματα στη θέση της πόρτας, μπορούσε κανείς να φωλιάσει με τα 

κοκκινοντυμένα αντικείμενα της εκλογής του, θεώμενος από τους περαστικούς 

και, εάν ήθελε, προσκαλώντας κάποιους απ’ αυτούς να συμμετάσχουν. 

Καλοφτιαγμένοι νεαροί άνδρες με κόκκινες εξαρτύσεις χρησιμοποιούνταν 

από τις πελάτισσες των οποίων ο αριθμός αυξανόταν σταθερά κάθε χρόνο 

όπως ισχυριζόταν ο Ζίγκφριντ — ή τους υποδεικνύονταν από φιλοθεάμονες 

πελάτες αμφοτέρων των φύλων οι λεπτομέρειες επί τόπου συνουσιασμού 

τους με θηλυκές συναδέλφους τους. Οι μόνοι όροι σε αυτές τις ιδιωτικές 

σκηνοθεσίες ήταν η αυστηρή απαγόρευση της βίας, καθώς και των σεξου-

αλικών πράξεων μεταξύ ανδρών, θέματα που απασχολούσαν κατώτερους 

ορόφους. 

Επιμέρους θεατρικά δρώμενα πέρα απ’ αυτό του αμφιθεάτρου, σχετιζόμενα 

με το φετινό κεντρικό θέμα της οικογένειας, παρουσιάζονταν διαδοχικά σε 

αίθουσες, σε κομβικά σημεία του τριπλού ορόφου. Όλα αυτά προαναγγέλ-

λονταν κατά διαστήματα από τα μεγάφωνα και διαφημίζονταν στις οθόνες. 

Μερικά από τούτα τα επιμέρους θεάματα, τα οποία δίνονταν με έντεχνα ψευ-

τοθεατρικό ύφος λαϊκού θιάσου και θεατρικά κοστούμια σχεδιασμένα έτσι 

ώστε να απογυμνώνουν τα κορμιά περισσότερο παρά να τα ντύνουν, ήταν: 

Τα πάθη της οικογένειας Βοργία (με έντονες εκκλησιαστικές αναφορές). 

Μπούρκα κι οπλοπολυβόλο (μεγάλο θέαμα προς τιμήν των πολεμιστών της 

Δύσης που μάχονται στη μουσουλμανική Ασία, με κορίτσια προερχόμενα 

απ’ αυτές τις περιοχές, ντυμένα με παραδοσιακές ενδυμασίες, που έπαιζαν τις 

τρομοκράτισσες· κατ’ αρχάς είχε σχεδιαστεί για να αποτελέσει την κεντρική παράσταση του 

αμφιθεάτρου, πριν προτιμηθεί το πιο ψυχολογικό θέμα της οικογένειας· καταχειροκροτήθηκε από 

τους Αμερικανούς πελάτες· προκάλεσε κάποιες διαμαρτυρίες επιφανών μουσουλμάνων πελατών μα 
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και στελεχών της ευρωπαϊκής Αριστεράς, αν και όχι σπανίως οι τρομοκράτισσες νικούσαν 

τους Δυτικούς πολεμιστές). 

Αλλά και φωνή δεν υπήρχε που να μην είναι αληθινά αισθαντική, όσο για 

πόνο ή ηδονή όλα εξελίσσονταν στη σκηνή του αμφιθεάτρου όπως είχαν 

σχεδιαστεί. Κι έτσι η συνοδεία πήρε τον επίσημο ανελκυστήρα μαζί με άλ-

λους ανθρώπους που πλήρωναν για τον αμέσως αποκάτω όροφο. Υπήρχε 

ένας αυστηρά φρουρούμενος προθάλαμος και μια πύλη με την επιγραφή σε 

κυανούς φωτεινούς σωλήνες νέον: 

 

 

 

69. Αέρας 
 
Εδώ, στον όροφο των αποκλειστικά αρσενικών τέρψεων, τα πάντα ήσαν βαμ-

μένα σε τόνους του κυανού, από το πιο απαλό γαλάζιο ως το γκριζογάλαζο 

του ατσαλιού, το μπλε του ουρανού και το γαλαζόμαυρο της θάλασσας. Η 

μουσική ήταν επιθετική. Οι πελάτες ήσαν πολύ λιγότεροι απ’ ό,τι στον τρι-

πλό όροφο, αλλά και πιο κινητικοί: παντού έβλεπες συμπλέγματα ανδρικών 

κορμιών. Ελάχιστοι σταματούσαν λίγο για να χορέψουν, να πιουν ή να κου-

βεντιάσουν. 

Έρχονταν επίσης μερικοί επισκέπτες από τον τριπλό όροφο των ετερο-

σεξουαλικών τέρψεων, κάποιοι παρακινημένοι από περιέργεια μα οι πιο πολ-

λοί τρελαμένοι από τα θεάματα και τις πράξεις. Από τούτους πολύ λίγοι 

προσπαθούσαν γενναία να συμμετάσχουν, ενώ άλλοι παρακολουθούσαν με 

κάπως αμήχανο ενδιαφέρον. Κάποιοι απ’ αυτούς νόμιζαν πως αν αγκάλια-

ζαν κάποια από τους μικρότερους στην ηλικία και θηλυπρεπέστερους ή πιο 

χαριτωμένους νέους με τις κόκκινες εξαρτύσεις, δεν θα θιγόταν ο ετεροσε-

ξουλικός ανδρισμός τους, ή ένιωθαν περισσότερη ασφάλεια στην αγκαλιά 

των τραβεστί. 

Οι κοκκινοντυμένοι εργαζόμενοι είχαν συνέχεια δουλειά και προσπαθούσαν 

φιλότιμα να εξυπηρετήσουν τους πάντες. Το ποσοστό των μαυροντυμένων 

γυναικών που έρχονταν από το ετεροσεξουαλικό τμήμα ήταν αρκετά υψηλό. 

Όπως είπε ο Ζίγκφριντ, σύμφωνα με τους επιστημονικούς συμβούλους του, 

ό,τι έφερνε αυτές τις γυναίκες εδώ ήταν πολύ βαθύτερο από περιέργεια 

και ερευνούνταν προσεκτικά στη βάση της πιθανότητας μιας μελλοντικής 

εμπορικής εκμετάλλευσης αυτών των γυναικείων τάσεων. Οι περισσότερες 

απ’ όσες αποφάσιζαν να συμμετάσχουν κι όχι απλά να κοιτάζουν, προτιμού-

σαν τους πιο αρρενωπούς και μεγαλύτερους σε ηλικία από τους κοκκινο-

ντυμένους εργαζόμενους, εξαναγκάζοντάς τους σε ετεροφυλοφιλικές πράξεις. 

Ορισμένες έλκονταν περιέργως κι από τους ελάχιστους τραβεστί του ιδρύ-

ματος, ενώ αρκετές, συνήθως μεγαλύτερης ηλικίας, και από τους πιο μικρό-

τερους εφήβους. Αυτές ήταν οι τρεις κατηγορίες που προτιμούσαν οι γυ-
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ναίκες πελάτες ενώ, τόνισε ο Ζίγκφριντ, το κύριο πλήθος των κοκκινοντυ-

μένων εργαζόμενων εδώ, αν και το καλύτερο κομμάτι από την άποψη της 

εμφανισιακής ποιότητας και των σεξουαλικών προσόντων, τις άφηνε συ-

νήθως αδιάφορες. 

«Οι ομοφυλόφιλοι δεν ενδιαφέρονται, σχεδόν ποτέ, για τους τραβεστί», 

είπε ο Ζίγκφριντ. «Οι πελάτες τους και στις έξω πιάτσες κι εδώ είναι από-

κλειστικά ετεροφυλόφιλοι και μάλιστα, οι περισσότεροι, ιδιαίτερα αρρενω-

ποί. Το ενδιαφέρον των ετεροφυλόφιλων ανδρών για τους τραβεστί αυξάνεται 

σταθερά στη Δύση — στη Μέση και Άπω Ανατολή είναι πανάρχαιο, συνδε-

όμενο βεβαίως με την παράδοση των ευνούχων. Σκεφτόμαστε να τους αφι-

ερώσουμε από του χρόνου μισόν από τους τρεις ορόφους των ετρεοφυλο-

φιλικών τέρψεων. Προσωπικά τους απεχθάνομαι περισσότερο κι από τους 

ομοφυλόφιλους, όμως πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας. Τα περισσότερα 

απ’ αυτά τα boys δεν ήταν τραβεστί, ούτε καν ομοφυλόφιλοι. Τα κάναμε 

εμείς χάριν της δουλειάς μας και γι’ αυτό είναι τόσο νόστιμα». 

Ο Γιώργος σκέφτηκε ξαφνικά ότι θα ήταν καλό να μάθαινε και λίγο 

λαγούτο κοντά στο αγαπημένο του μαντολίνο. “Έστω να το γρατζουνάω”, 

συλλογίστηκε. Η ηχητική υπόκρουση εδώ ήταν κάπως τραχιά: άγρια ηλε-

κτρονική μουσική. Ήθελε να κοιτάξει τον καθηγητή μα ντρεπόταν να στραφεί 

προς το μέρος του. Τον είδε λιγάκι με την περιφερειακή όραση: του φά-

νηκε πολύ χλομός. Του ίδιου το χρώμα ήταν το κανονικό του, έτσι ένιωθε, 

μάλιστα αρκετά ροδοκόκκινο. Κοκκίνιζε κάθε τόσο καθώς πελάτες αλλά και 

εργαζόμενοι τον χούφτωναν. Οι φρουροί τους έδιωχναν, μα όλο και κάτι 

του έμενε από το κοκκίνισμα. “Μου πηγαίνει το ροδοκοκκίνισμα, γιατί αλ-

λιώς είμαι πολύ ασπριδερός”, σκέφτηκε, εξετάζοντας κάτω από τα χαμη-

λωμένα βλέφαρά του με κάποια κοκεταρία αν τον κοιτάζουν με συμπάθεια, 

αν με επιθυμία και πόσο. 

Ήταν πολύ θλιμμένος και τούτο απελευθέρωνε τους μυστικούς υπολογι-

σμούς του σε καλοκαιρινά, ορεινά λιβάδια, όπου η ερημία τερατοποιείται 

από το υπεράνθρωπο φως του ελληνικού ήλιου. Κι έτσι μπορούσε να λο-

γαριάζει τα πάντα εκεί σαν ήδη παρελθόν δικαιωμένο, όχι σαν παρόν ή σαν 

επίφοβο μέλλον. Καθώς αυτό ήταν ένα λάθος του συναισθήματός του κι όχι 

της λογικής του, καταλάβαινε πολύ καλά ότι θα έπρεπε οπωσδήποτε ή να 

συλλάβει μια φορά τον ορθολογισμό του να σφάλλει, ή να υποχωρήσει 

μπροστά στη δικαιοσύνη των συμβάντων η αυστηρότητα της ορθοφροσύνης 

του. Γιατί αλλιώς η θλίψη του θα αποδεικνυόταν αδικαιολόγητη, πράγμα 

που θα ήταν για τον νέο εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή το χειρότερο. 

Αλλά ήξερε πως οτιδήποτε χειρότερο για τον ίδιο, θα ήταν σίγουρα 

καλύτερο από ό,τι εθεωρείτο καλό είτε κακό σε κείνα τα υπόγεια. Κι αυτό 

του προσπόριζε ένα είδος παρηγορίας. Γενικά, προσπαθούσε, όσο ήταν δυ-

νατόν βέβαια, να μη θυμάται πολλά πράγματα καθώς βάδιζαν, επειδή τώρα 

η μνήμη του επεξεργαζόταν τις εικόνες μετατρέποντάς τις βίαια σε θραύ-
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σματα ενός μεγάλου γεγονότος. Και τούτο το γεγονός ο νεαρός δεν άντεχε 

ούτε καν να το πλησιάσει διανοητικά, όχι να το αντιμετωπίσει. 

Ο Ζίγκφριντ στο μεταξύ έλεγε: 

«Εκείνο που σε ξεχώριζε από τους άλλους προμηθευτές μας, καθηγητά 

μου, ήταν τα φυσικοψυχολογικά πορτρέτα με τα οποία συνόδευες τα boys 

που μου έστερνες. Οι επιστημονικοί μας σύμβουλοι, τους οποίους διέταξα 

να αντιγράψουν τις μεθόδους σου, σπάνια κατάφερναν να γίνουν τόσο δι-

εισδυτικοί. Οι ψυχολογικές περιγραφές και οι έρευνές σου για το οικογε-

νειακό και ατομικό παρελθόν αυτών των boys μάς βοηθούσαν να τα αποτι-

μήσουμε και να διαχειριστούμε τα ταλέντα τους ανάλογα με τις προτιμήσεις 

συγκεκριμένων κατηγοριών πελατών. Οι πελάτες μας ενθουσιάζονταν με 

τις εισηγήσεις σου που τους παραδίναμε. 

»Το εκπληκτικό είναι ότι ακόμα και οι φυσικές περιγραφές σου μας επε-

δείκνυαν πρόσωπα, συμπεριφορές και εξωτερικά χαρακτηριστικά τα οποία 

αλλιώς θα παρέμεναν αθέατα για μας. Έκανα συχνά το ίδιο πείραμα: Πρώτα 

εξέταζα ο ίδιος με προσοχή κάποιο από τα boys σου και μετά διάβαζα την 

εισήγησή σου. Κατάπληκτος, τότε, διαπίστωνα ότι είχα πια μπροστά μου ένα 

πολύ διαφορετικό ανθρώπινο πλάσμα απ’ αυτό που νόμιζα πριν ότι έβλεπα, 

πολύ πιο ενδιαφέρον απ’ έξω κι από μέσα του». 

Πέταξε δυο λέξεις σε έναν από τους σωματοφύλακές του. Εκείνος έφερε 

έναν ψηλό καστανό νεαρό. 

«Α, να τον! Ήταν ο αρχηγός στο αμφιθέατρο», δηλαδή ο επικεφαλής των δημίων. 

«Τον γνωρίζεις: είναι από τα boys σου. Τον βρήκες, τον ανέλυσες, τον προ-

ετοίμασες. Κι εμείς, σύμφωνα με τις υποδείξεις σου, τον βοηθήσαμε να γίνει 

σταρ. Έτσι δεν είναι, boy;» 

Ήταν γύρω στα είκοσι τρία, καστανός, Έλληνας. Οι μικροστοί τόποι του 

προσώπου του όπου στροβιλιζόταν η εμπειρία του, το φως των ενδιάμεσων 

τροπισμών το οποίο καθιστούσε λογική τη φυσική ομορφιά του, διαμεσο-

λαβούσαν μεταξύ του νεαρού άνδρα που ήταν στο παρελθόν και που, αλί-

μονο, διασωζόταν ακόμα στο παρόν, και του φαντασιακού όντος το οποίο 

είχε υποχρεωθεί να γίνει — μισός μέσα στον τρόμο, μισός του άλλου μισού 

ευτυχισμένος από τις καθημερινές προσόδους της διεθνοποιημένης καριέρας 

του· και, το τελευταίο τέταρτο, το πιο αθέατο: σαρκοφάγος απ’ όπου ενί-

οτε πρόβαλλε ζωντανή η άλλως ανακομμένη και μουμιοποιημένη παιδικότη-

τά του, αλατίζοντας σχεδόν χαριτωμένα, σχεδόν με κάτι σαν αφοπλιστική 

αθωότητα, την ηδονή και τον θάνατο που είχε διδαχτεί να σκορπάει. Χάι-

δεψε τους γλουτούς του Γιώργου και είπε γελαστά, στ’ Αγγλικά: 

«Καλοδουλεμένος φαίνεσαι, μικρέ. Αν και έχεις αυτό το υφάκι παρθένου. 

Από πού είσαι;» 

Ο Γιώργος παρέμεινε άβουλος δίχως καν μια σύσπαση, κοιτώντας ηλίθια 

πότε τον ένα πότε τον άλλο γύρω του, μα ο καθηγητής έσπρωξε απότομα 

τον καστανομάλλη, ο οποίος χαχάνισε και στράφηκε στον Ζίγκφριντ λέγοντας: 

«Για κάτω τον πάτε; Τον αναλαβαίνω εγώ, αν θέλετε. Καλός είναι». 
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«Έγινε από τους πρώτους στην ειδικότητά του», είπε ο Ζίγκφριντ στον 

καθηγητή. «Μα τώρα πια βαρέθηκε λιγάκι. Του έχω υποσχεθεί ότι τούτη η 

βραδιά θα είναι η τελευταία της καριέρας του. Μετά, θα μπορέσει να ξεκου-

ραστεί». Αφού έδιωξε με μια κίνηση τον νεαρό, συνέχισε: «Θα ξεκουραστεί 

οριστικά. Θα πεθάνει μπροστά στις κάμερες. Παραέγινε σταρ και έχει απαι-

τήσεις, κι άλλωστε η σημερινή μέρα ζητάει κάτι ξεχωριστό. Θα δεις, πρό-

κειται για μια εξαιρετική ιδέα των επιστημονικών συμβούλων μας». 

Του Γιώργου δεν του έκαναν εντύπωση οι λέξεις που σήμαιναν τον θα-

νατο, μα η τόση ζωντάνια του επιτυχημένου συμπατριώτη του. Στο μεταξύ 

ανάσαινε γαλήνια σαν να κοιμόταν. Και, πράγματι, ήταν βυθισμένος σε ένα 

είδος βασανιστικά υπνώδους εγρήγορσης, που έκανε τον νου του να τρέχει 

αναπηδώντας πάνω στα πράγματα όπως η αγαπημένη μότο-κρος μηχανή 

του στις πέτρες του βουνού, ενώ το κορμί του αργούσε υπνωμένο, υπακού-

οντας αδιαμαρτύρητα στους συνοδούς του. Κι όσα έβλεπε γύρω του δεν 

του έκαναν εντύπωση σαν πραγματικότητα, μα σαν εικόνες σε διαφημίσεις. 

Αλλά κι αυτό ήταν ήδη πολύ. 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Κι όμως, ήξερα ότι ήταν η μόνη πραγματικότητα και πως θα 

έπρεπε να την αντιμετωπίσω σαν να είμαι το υποκείμενο της αγωνίας και 

του πόνου, κι όχι σαν αντικείμενο που υποφέρει. 

 

Αλλά στο μεταξύ η υπνώδης εγρήγορση τον κρατούσε ανέγγιχτο από κάθε 

μη φαντασιακό πόνο, θλιμμένον κυρίως για προσωπικά του, ανόητα πραγμα-

τάκια. Κι όλα αυτά τα ζούσε συνειδητά, και τα λίγα και τα πολλά, και τα 

δικά του σαν ξένα και τα ξένα σαν δικά του. 

Ο καθηγητής θυμόταν καλά τον καστανό Έλληνα. 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ήταν ένα εξαιρετικό Υποκείμενο, πάνω στο οποίο είχα δυο-

λέψει ευσυνείδητα. Αργότερα, μετά την πώλησή του στον Ζίγκφριντ και 

παρακολουθώντας προσεκτικά την καριέρα του, είχα δει μερικά από τα 

φιλμ όπου πρωταγωνιστούσε. 

 

Ετεροφυλόφιλος. Όταν του τον πρότεινε ο Ε.Σ.2 ήταν 16 χρόνων και οκτώ μηνών, κι είχε ήδη 

συμμετάσχει σε έναν φόνο. Ήταν το μικρότερο μέλος μιας συμμορίας, τα μέλη της οποίας πλα-

σάρονταν ως αρσενικές πόρνες για να εκβιάζουν και να ληστεύουν εύπορους ομοφυλόφιλους: 

κατόρθωναν να τους εμπνεύσουν εμπιστοσύνη, έμπαιναν στα σπίτια των θυμάτων, μάθαιναν 

επάγγελμα, αν ήταν παντρεμένοι άρα πιο ευάλωτοι, και μετά χτυπούσαν. Είχαν σκοτώσει ένα 

άτομο που αντιστάθηκε. 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Κατά τη θεραπευτική επεξεργασία, προετοίμασα το Υ. για 

μια επαγγελματική λειτουργία του ανάλογη προς τις κλίσεις και το παρελθόν 

του και σύμφωνη με ορισμένες ιδιαιτέρως προωθημένες απαιτήσεις της 

αγοράς. Το αποτέλεσμα της προσπάθειάς μου δικαιολόγησε απολύτως την 
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υψηλή τιμή στην οποία πωλήθηκε. Στις ταινίες με πραγματικούς βιασμούς, βα-

σανιστήρια και σεξουαλικούς φόνους γυναικών κυρίως μα και μερικών αγοριών, όπου 

πρωταγωνίστησε αργότερα, υπήρξε ιδιαίτερα θεαματικός. Μια άλλη όμως 

ιδιότητα, την οποία υπέδειξα με συνέπεια στους αγοραστές του, τον ξε-

χώριζε από τους συναδέλφους του καθιστώντας τον αργότερα ασυναγώ-

νιστα γοητευτικό στα μάτια των πολύ ειδικών και απαιτητικών πελατών 

αυτών των ταινιών: και την πιο grausam πράξη τη διεκπεραίωνε σαν χα-

ριτωμένο παιδί που παίζει αθώα παιχνίδια με τους συνομηλίκους του. 

 

Επειδή το φως έλειπε από εκείνη την περιοχή του σχεδόν θρήνου αλλ’ επί-

σης της ευτυχίας, και επειδή υποκαθίστατο από ηλεκτρονικά φώτα, ο Γιώργος 

έβλεπε εδώ κάτι ενεργότερο γι’ αυτόν στον πυρήνα του από τα θεάματα 

του πρώτου ορόφου, εφόσον ο Λεωνίδας τον είχε δώσει στον αρσενικό του 

έρωτα σαν δώρο τυλιγμένο με κόκκινες κορδέλες κι εφόσον ο γιατρός τον 

είχε βιάσει με τέτοια αγάπη κι έρωτα ώστε να θεωρήσει εντέλει τον βιασμό του 

θεολογία και τον βιαστή του μύθο. 

Για τούτο και εντυπωσιάστηκε από τις συνευρέσεις των αρσενικών που 

σε τίποτα δεν του ταίριαζαν, φτιαγμένος αυτός καθώς ήταν για το θηλυκό 

στοιχείο και την αναπαραγωγή. Σωματοποιημένος λόγος ήταν η παράδοσή 

του στην αγάπη των βασανιστών και των εραστών του, και μίσος δεν υ-

πήρχε στην ψυχή του για κανέναν, ούτε καν για τον εαυτό του. 

Ξάφνου στάθηκε μπροστά του η Γαλλίδα κυρία του προηγούμενου ορόφου, 

που αναφώνησε πολύ μετρημένα στα Γερμανικά, με κομψότητα προοικονο-

μημένη από το ουσιώδες της πάθος: 

«Ο αέρας φυσάει πάνω από το φορτωμένο με σκουλήκια χώμα, κι όχι 

στο αποστειρωμένο διάστημα. Πες μου το όνομά σου». 

Ο Γιώργος κοντοστάθηκε κι άρχισε να τρέμει, μα οι συνοδοί του τον 

τράβηξαν προσπερνώντας την ακίνητη κυρία, που στρεφόταν στα ψηλά 

τακούνια της επιτόπου δείχνοντάς τον με το δάχτυλο και λέγοντας λελογι-

σμένα, σχεδόν πράα: 

«Υπήρξα από παιδί φυτοφάγος, κόρη φανατικών φυτοφάγων. Ποτέ δεν 

γεύτηκα σάρκα». Άρπαξε από το μπράτσο ένα αγόρι που περνούσε κρα-

τώντας δίσκο με μεζέδες, ξεχώρισε αρπαχτικά κρύα φιλετάκια με πράσινο 

πιπέρι, τα έχωσε στο στόμα της και είπε μπουκωμένα, μασώντας με ουρά-

νια όψη: «Αν μου πεις το όνομά σου, θα μεταβληθείς σε αληθινό άνθρωπο 

και θα μπορέσω αμέσως τώρα να σε σώσω. Γιατί κινδυνεύει η ψυχή σου 

του ανθρώπου, που εσύ δεν ξέρεις ότι υπάρχει μέσα σ’ αυτό το κορμί σου 

του ζώου». 

Ο Γιώργος έτρεμε σύγκορμος και ο καθηγητής σκούντηξε τον διασκεδά-

ζοντα με τούτα Ζίγκφριντ, που είπε στην κυρία: 

«Αγαπητή μου, το boy προορίζεται για μια ιδιωτική υπόθεση. Άλλωστε 

δεν είναι τίποτα σημαντικό, αν το καλοκοιτάξεις». 
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Απομακρύνονταν μέσα στην θλίψη της σεξουαλικής ευωχίας, όπου η τε-

στοστερόνη και οι αντρικές μυρουδιές τρέλαιναν τη φύση από λευκό λινό 

και μπρούντζο που φορούσε σαν πραγματικότητα κατάσαρκα ο Γιώργος, 

και η κυρία φώναζε πεσμένη πια στα τέσσερα, ξερνώντας με σπασμούς το 

κρέας, κάνοντας όλους να γελούν και να ανατριχιάζουν: 

«Ανόητο αγόρι!… γκουάργκχχ! Δεν είσαι παρά μορφή… γκουάργγκκχ! Κι 

αυτή η απάτη του λευκότατου δέρματός σου δεν σκεπάζει σάρκα, μα αέρα 

και γαλάζια ομίχλη… γκουργκχχχ!» 

Ο Γιώργος γύρισε και κοίταξε δειλά τον καθηγητή, που του αντιγύρισε 

ένα σκοτεινό βλέμμα. Ο Γιώργος ήθελε να του πει να κάνει κουράγιο, μα 

δεν τόλμησε. Περπάτησαν έτσι μέχρι το αμφιθέατρο του δευτέρου ορόφου, 

όπου το ζευγάρι από τη Βαλτική χώρα και το κοριτσάκι τους υπέφεραν και-

νούργια πάθη. 

 

—ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Θα πω πάλι εγώ την αλήθεια. Ο νεαρός πατέρας με τη σειρά του βιάστηκε 

άγρια από τέσσερις άνδρες. Του έβαζαν στην αγκαλιά ολοένα την κόρη του με σεξουαλικό 

τρόπο. Η μητέρα ήταν δεμένη στον μεταμοντέρνο σταυρό και δεχόταν τις παρενοχλήσεις θη-

λυκών δημίων. Καμιά διαμαρτυρία δεν διατυπώθηκε εκ μέρους των θεατών για το θέαμα. 

—ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Όχι, όχι, δεν θα δημοσιοποιηθούν περισσότερες λεπτομέρειες. Ό,τι 

και να λέτε, τις σβήνω. 

 

Όταν πήραν το ασανσέρ για τον παρακάτω όροφο, ο καθηγητής είπε ψύ-

χραιμα στον Ζίγκφριντ: «Μην προχωρήσουμε παρακάτω. Υπάρχει ακόμα 

χρόνος για να δούμε τα πράγματα καταπρόσωπο». 

«Θα υπογράψεις;» είπε χαρούμενα ο Ζίγκφριντ. «Τα κέρδη μας θα είναι 

μεγάλα κι εσύ θα κυβερνήσεις το σκοτεινό μέρος της Ευρώπης σαν επιστη-

μονικός διευθυντής μου». 

«Φοβούμαι μήπως εννοήσεις λανθασμένα ότι δεν μπορώ να σε απειλή-

σω», είπε ο γιατρός. 

«Τότε πρέπει το boy να ζήσει και τους άλλους ορόφους, καθηγητά μου». 

«Ζίγκφριντ, υπάρχει μια τυπολογία στη φύση του πολέμου, κι αυτή είναι 

να συμμερίζεσαι μυστικά τη χαρά των εχθρών σου. Να ξέρεις ότι τούτη η 

κατανόησή μου για σένα δεν θα σε βοηθήσει όταν θα θελήσω να σε χώσω 

στο χώμα». 

«Αγαπητέ κύριε καθηγητά, πάντα μου έκανε εντύπωση ότι εσεις οι δια-

νοούμενοι είσαστε πολύ λιγότερο κομψοί και υπαινικτικοί στον θυμό σας 

από εμάς τους μαφιόζους. Ίσως τελικά να πρόκειται για ζήτημα όχι της α-

γωγής μα της ίδιας της παιδείας». 

Στο κατώφλι της πύλης που έμπαζε στον τρίτο όροφο ήταν γραμμένο με 

πράσινα σαν μαρούλι, καλλιτεχνικά γράμματα παιδικού παραμυθιού: 

 

ΝΝΝΕΕΕΡΡΡΟΟΟ    
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70. Νερό 
 

«Πιστεύω στην επιστήμη», έλεγε ο Ζίγκφριντ. «Άλλωστε, είμαι επιστήμων. 

Το νερό είναι το στοιχείο της θρέψης. Το πράσινο είναι το χρώμα της άνοιξης, 

της γεμάτης χυμούς χλωρασιάς που αναπτύσσεται κι ολοένα αλλάζει. Είναι 

το σύμβολο της παιδικότητας, έτσι μου εξήγησαν οι επιστημονικοί μου σύμ-

βουλοι. Εδώ, στον όροφο των εφήβων και των παιδιών, έχουμε για σύμβολο 

το νερό, το στοιχείο που δεν είναι ποτέ ο εαυτός του». 

Καθώς ο Γιώργος κατέβαινε από όροφο σε όροφο, έπεφτε προς έναν 

ανεστραμμένο ουρανό. Έτσι συνέβη που σταμάτησε και είπε στον γιατρό: 

«Η κυρία Αριστίντ μου εξήγησε ότι πρέπει να αυτοκτονήσω για το καλό 

σας και το καλό όλων. Ίσως θα έπρεπε να το κάνω τώρα, πριν να είναι πια 

αργά για σας. Μπορώ να κρατήσω την αναπνοή μου και να πεθάνω. Έχω 

πανίσχυρη θέληση. Μόνο σώστε τον Άκη». 

Ο καθηγητής του είπε: «Θα ζήσεις και θα ευτυχήσουμε». 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Μάζεψα όλο το κουράγιο μου για να του ψιθυρίσω. Του 

είπα: «Θα ζήσεις και θα είσαι ευτυχισμένος. Όσο κι αν πονέσεις, όσο κι 

αν πονέσω, να το θυμάσαι αυτό, Γιώργο μου. Γιατί η αγάπη μου για σένα 

δεν έχει όρια». 

 

Ο Γιώργος, με την επινόηση του τρόμου και της αγαθοθέλειας που προσπορίζει 

η καθαρή συνείδηση και η καθαρή σάρκα, μύρισε τον αέρα. Όπως ο Άκι, 

όχι τόσο ζωικά αλλ’ εντούτοις όμοια ως προς την ευτέλεια και την ευστο-

χία, έδινε μεγάλη σημασία στις μυρουδιές, περισσότερη απ’ όση έδινε στις 

οράσεις. Γιατί ήταν χωριάτης. Γύρω υπήρχαν παιδιά κι έφηβοι, κορίτσια 

κυρίως μα και αρκετά αγόρια, αλλά ο Γιώργος έδινε βάρος όχι σ’ αυτό που 

έβλεπε μα στις μυρωδιές: Μυρωδιές κουταβιών, μυρωδιές μικρών κατσικιών. 

Μυρωδιές από αλεπουδάκια. Και μυρωδιές δυστυχίας και θλίψης ολότελα 

άλλες από τις μυρωδιές της δυστυχίας των ενηλίκων. Και τι σε διαχωρίζει 

απ’ όλα αυτά τα παιδιά, εφόσον είσαι όμοιός τους, εφόσον δεν έγινες ποτέ 

πραγματικά ενήλικος; ρωτούσε τον εαυτό του. Απαντούσε ο ίδιος: σε ξεχω-

ρίζει η χαρά του νου, το ανθρώπινο διάνυσμα από τη βάση του γεγονός 

μέχρι την αγωνία. Ένιωθε μια χαρά της πιο μεγάλης αγωνίας, και τα παιδιά 

εκείνα που όλα, κορίτσια και αγόρια, νόμιζε ότι έμοιαζαν στον Άκι, δεν του 

έκαναν καμιά εντύπωση άλλη από τη ρητορική της νόησης. Αυτό ήξερε πως 

ήταν εκ των προτέρων μια καταδίκη, αλλά και μια ανοιχτή προς κάθε κα-

τεύθυνση ελευθερία. 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Γιατί η πείνα μου για τα πράγματα του νου δεν έχει όρια. 
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Είδε εμπρός του τον καστανομάλλη Έλληνα. Οι σγουροί του βόστρυχοι τον 

κατέπληξαν. Δεν ήξερε γιατί του επεβλήθη αυτό το σχεδόν κωμικό γεγονός. Ο 

νεαρός φονιάς τον χάιδεψε τρυφερά στο μάγουλο και του είπε: 

«Από πού είσαι; Ιταλός;» 

«Έλληνας». 

Έδειξε μεγάλη χαρά. «Ωχ! πατριωτάκι μου!» είπε Ελληνικά και μάγκικα. 

«Δικός μου! έτσι;» φώναξε με πάθος ναρκοεξαρτημένου στον Ζίγκφριντ, στα 

Γερμανικά. «Δικός μου, ό,τι κι αν του κάνετε. Το αξίζω». 

Ο Ζίγκφριντ: «Έχεις απόψε άλλη δουλειά». 

Ο καθηγητής έσπρωξε τον καστανομάτη πέρα, λέγοντας στον Ζίγκφριντ: 

«Μπορούμε να τα βρούμε. Ας μην προχωρήσουμε παρακάτω. Θα συγχρημα-

τοδοτήσω τη δραστηριότητά σου αν φτιάξεις αλλού στην Αττική τη βάση σου, 

όχι στην κλινική μου». 

«Εννοείς, θα τη χρηματοδοτήσει η κυρία Αριστίντ». 

«Μη σε νοιάζει αυτό. Πάρε σαν γεγονός το χρήμα». 

«Έτσι κι αλλιώς το κύριο μέρος από τη χρηματοδότηση θα γίνει από την 

κυρία Αριστίντ. Δεν μου προσφέρεις τίποτε. Βιάζομαι. Είμαι σαρανταπεντά-

ρης, δεν έχω καιρό για καινούργιες εγκαταστάσεις. Θα μου δώσεις την κλι-

νική με τους δικούς μου όρους». 

Ο καθηγητής είχε συνηθίσει στην επαγγελματική πίστη. Ο κόσμος του ήταν 

κόσμος ευθύνης. Άρπαξε τρεις βότκες από κάποιο μικρό κοριτσάκι που περι-

φερόταν με δίσκο και τις ένωσε σε ένα νεροπότηρο. Το έδωσε στον Γιώργο. 

«Πιες το. Για ν’ αντέξεις. Έχουμε ευθύνη, Γιώργο μου». 

Ο Γιώργος κατάγεται από νησί που η θάλασσά του είναι μια άβυσσος 

πεντέμισι χιλιάδων μέτρων. Το μονίμως ανθισμένο ακόμα και μες στο κατά-

χείμωνο νησί του είναι μια αυταπάτη, μια χιονισμένη κορυφή βουνού πεντέμισι 

χιλιάδων μέτρων. Στους βυθούς της θάλασσάς του κρύβονται οι νικημένοι 

από τους Θεούς κι εξόριστοι Τιτάνες, που σείουν ολοένα τον κόσμο. Γι’ αυτό, 

δεν αμφέβαλλε ότι πράγματι, η ευθύνη του και η ευθύνη του γιατρού ήταν 

ένα. Έτσι, έσπρωξε μακριά του το χέρι με το ποτήρι. Είπε: 

«Μα όχι. Πρέπει να είμαι νηφάλιος». Γέλασε, ηλίθια και προσβλητικά: 

Χα, χα, χα! 

Όλοι τον κοίταξαν κατάπληκτοι, ακόμα και οι σωματοφύλακες. Ο Ζίγκ-

φριντ είπε στον καθηγητή: 

«Το boy σου είναι πολύ εύθυμο. Φαίνεται να έχει πλήρη συνείδηση της 

θέσης του, κάτι που δεν συμβαίνει συχνά με τους αθώους». 

«Ναι», είπε ευχαριστημένος ο γιατρός. 

Πέρασαν αρκετή ώρα στους διαδρόμους και στις αίθουσες του παιδικού 

ορόφου με την επιγραφή ΝΕΡΟ, όπου ο Ζίγκφριντ τούς έδειχνε περήφανος 

τα θεάματα. Εντέλει, έφτασαν στο αμφιθέατρο. Επειδή κι άλλοτε ήταν εδώ 

όροφος αναμόρφωσης ανηλίκων, κυρίως παιδιών των αναμορφούμενων στους 

άλλους ορόφους, το αμφιθέατρο είχε διακοσμηθεί με ανάγλυφα και γλυπτά 

σε χαρούμενα σχήματα. Υπήρχαν διδακτικές σκηνές: Έφηβοι και έφηβες, 
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μαθητές, νεαροί αθλητές και πιονιέροι. Για τα μικρότερα παιδιά, υπήρχαν 

σκηνές από παραμύθια: Η Κοκκινοσκουφίτσα, ο Πινόκιο κ.λπ. Κάθε γλυπτό 

οι καλλιτέχνες του Ζίγκφριντ το είχαν αναπαραστήσει παραδίπλα σε κινη-

ματογραφική εκδοχή: Επίπεδες οθόνες στο μέγεθος των αναγλύφων, όπου 

πραγματικά παιδιά και έφηβοι έπαιζαν πορνογραφικές προσομοιώσεις των 

σκηνών που παρουσίαζαν τα γλυπτά — οι κόκκινοι πιονιέροι, αγόρια και κορίτσια, 

βίαζαν ομαδικά τον ιδεολόγο αρχηγό τους μες στα σύμβολά του, και η οχτάχρονη Κοκκινο-

σκουφίτσα έδειχνε λιλιπούτια εσώρουχα πόρνης κάνοντας στριπτίζ μπροστά στον Κακό Λύκο 

ντυμένον με τα περίπλοκα φουστάνια της Γιαγιάς. Τέτοια ήταν άλλωστε και τα επιμέρους θε-

άματα του ορόφου: πορνογραφικές αναπαραγωγές παραμυθιών και ζητημάτων που αφορούν 

εφήβους, ποδόσφαιρο ή κοριτσίστικα παιχνίδια, μια σκηνή εφηβικού πάρτι, μια τάξη γυμνα-

σίου και άλλα παρόμοια, μα όλα συσχετιζόμενα κατά κάποιον τρόπο με την οικογένεια. 

Αυτήν τη φορά κάθισαν στις κερκίδες, ο Ζίγκφριντ τους οδήγησε κάπου 

στις πίσω σειρές κι είδαν το θέαμα από την αρχή μέχρι σχεδόν το τέλος. Ο 

Γιώργος καθόταν με ευθυτενή τη φαρδιά πλάτη, με τα χέρια απλωτά στα 

πλάγια, καθώς το δεξί τού το έσφιγγε ο καθηγητής στα δικά του χέρια 

πάνω στο στομάχι του και το αριστερό το κρατούσε πάντα απαλά ανάμεσα 

στα ακροδάχτυλά του ο πελώριος σωματοφύλακας του Ζίγκφριντ, έχοντάς 

το αποθέσει με αφηρημάδα σχεδόν δικαίου στα δερματοντυμένα με κόκ-

κινες επιγονατίδες πόδια του. 

Σιδερωμένος ανάμεσα στις συμπτώσεις και στην επιβολή, ο Γιώργος 

κοίταζε με ορθάνοιχτα μάτια και στέγνια στο στόμα το δρώμενο στη σκηνή. 

Προσπάθησε να σκεφτεί κάτι οτιδήποτε που να τον καθοδηγεί προς μια ο-

ποιαδήποτε μη κανονικότητα εκείνου του γεγονότος και των συνοδών του 

συμβάντων, έστω μια χαλασμένη μηχανή η οποία να μην μπορεί να επιδι-

ορθωθεί από τον ορθό Λόγο. Λάτρης των κόμικς όπως κι ο Άκι, είχε δει στο 

Ίντερνετ κάμποσα γιαπωνέζικα Hentai με τέτοια θέματα: στη γιαπωνέζικη 

πορνογραφία υπάρχει μια απίστευτη εμμονή στις ενδοοικογενειακές σχέσεις: 

μπαμπάδες και μαμάδες να αποπλανούν τα ίδια τα παιδιά τους. Μα εκεί υ-

πήρχε η τέχνη, η κομψότητα, το χιούμορ κι ο καλλιτεχνικός ερωτισμός. Όντας 

χωρικός, ευπρεπές και παρατηρητικό παιδί από πολύ μικρός, είχε δει έντομα 

να αλληλοκομματιάζονται, πεντακόσιω χρονώ δέντρα να κόβονται και να 

μαραίνονται σε μια μόλις ώρα ριγμένα κατάχαμα, ζώα με αίμα κι απάθεια 

στα μάτια να βατεύονται. Είχε καταβροχθίσει το κρέας του κατσικιού με το 

οποίο κουτουλούσε κεφάλι με κεφάλι και συνέβοσκε, του πρώτου και μο-

ναδικού μέχρι τώρα συντρόφου του. Επειδή τα κομμάτια τούτα της φύσης 

ήσαν κομμάτια της υποκειμενικότητάς του ενώ οι άνθρωποι ξένο βασίλειο 

και γι’ αυτό επιθυμία του, γι’ αυτό συνέβαινε τώρα να συμπίπτει η εμπειρία 

του με την υπευθυνότητα του ενστίκτου του και να μην υποφέρει ούτε καν 

λιγάκι. Κι έτσι καταλάβαινε ότι ο ίδιος λόγω ηλικίας και πνευματικότητας 

βρίσκεται μοιραία από το μέρος των θυτών και των βασανιστών, ενώ λόγω 

ανωριμότητας και ψυχικής συγκρότησης από την πλευρά των θυμάτων. Κι 
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έτσι οι έννοιες θύτης και θύμα, θηρίο και θήραμα, ελάβαιναν μέσα του την 

απολύτως ακριβή σημασία τους. 

Το σώμα του γέμιζε με τη δύναμη του θύτη, του κατόχου ανθρώπων και 

της μοίρας τους. Κοιτάζοντας τον καστανομάλλη Έλληνα, τον αρχηγό επί 

σκηνής, συνειδητοποιούσε τη χαρά του εξουσιαστή, του ανθρώπου που ο-

ρίζει τον πιο οριστικό πόνο και τον πιο αυτοσυνειδητοποιούμενο θάνατο 

άλλων ανθρώπων, του νου και της καρδιάς που μπορεί και μοιράζει την πιο 

πλούσια υποταγή και την πιο πρωτόγονη αγωνία σε ανθρώπους. Και, 

ακόμα καλύτερα, σε παιδιά. “Τα παιδιά δεν είναι άνθρωποι”, έτσι μπόρεσε 

να σκεφτεί μες στη νήφουσα παραζάλη του, “δεν είναι ακόμα άνθρωποι, 

και έτσι η αγωνία τους είναι χωρίς επενδύτες λέξεων και πολιτισμού, είναι 

αγωνία ζώου”. Θυμόταν σαν τώρα τα μάτια του ζώου που το πατούν στον 

λαιμό και το σφάζουν. Πού και πώς κοιτάνε τα μάτια του κατσικιού ενώ του 

κόβουν το λαρύγγι. Ήξερε τη λεπτότητα του πράγματος και την πανουργία 

της πραγματικότητας. Έτσι, με την εμπειρία του πραγματοποιημένου χώρου 

που μπορούσε να ελέγξει μέσω του στοχασμού, σκεφτόταν εντέλει ότι ο αν-

θρωπος που πάσχει είναι ψωμί, και εκείνα τα κοριτσάκια ζεστά καρβελάκια, 

όπως οι μικρές “κουλλούρες”, που τις έφτιαχνε η γιαγιά του όταν ζύμωνε 

κι έψηνε ψωμί στον μεγάλο, χτιστό φούρνο της αυλής της, και του τις έδινε 

πυρωμένες κι ευωδιαστές, μόλις ξεφουρνισμένες, να τις πάρει τρέχοντας 

σπίτι, κρατώντας από τις άκρες μια κληματόβεργα περασμένη από την τρύπα 

για να μη ζεματιστούν τα χέρια του από την καυτή σάρκα του ψωμιού. Το 

ζεστό, σταρένιο ψωμί μοσχοβολάει σαν νεαρή, ανθρώπινη σάρκα σε ερω-

τική φωτιά, έτσι κατέληξε να καταλάβει ξάφνου ο Γιώργος, νέος χωρικός 

πρόσφυγας σε πόλεις. Και αυτοδιορθώθηκε φρόνιμα: Οι άνθρωποι όταν 

πυρώνονται οφείλουν τη μοσχοβολιά τους στο σταρένιο ψωμί. Θυμήθηκε 

τον παλιό μύθο του νησιού του που του έλεγε η μάνα του για να φάει, ε-

πειδή μετά το καταβρόχθισμα του μικρού κατσικιού, του μοναδικού συντρό-

φου του, δεν έτρωγε με ευχαρίστηση άλλο παρά φρούτα ανεβασμένος στα 

δέντρα του περιβολιού, κι όλες τις τροφές τις ανεχόταν μονάχα με τη βία, 

ως την αρχή της εφηβείας. 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Το παραμύθι έλεγε: Κόβανε με το δρεπάνι το στάχυ και το στάχυ 

έλεγε στη Γη: «Μανούλα μου, δεν αντέχω άλλο! Οι άνθρωποι με θερί-

ζουνε, με αλωνίζουνε, με αλέθουνε, με ζυμώνουνε, με ψένουνε, με ξα-

ναψένουνε και με τρώνε». Και η Γη λέει στο παιδί της: «Άμε παιδί μου 

στο καλό κι εγώ καλά τους καταλυώ». 

 

Η μνήμη εκείνου του τρομερού μύθου, με τον οποίο μάθαιναν τα παιδιά στο 

νησί του τον αληθινό θάνατο, όχι εκείνον που έβλεπαν αδιάφορα στην αυλή 

καθώς οι μεγαλύτεροι σφάζαν ζώα, ούτε αυτόν όταν πέθαιναν μέλη της οι-

κογένειας, τού ερμήνευσε το γεγονός επί της σκηνής και τα συνοδικά συμ-

βάντα του και τον αποτελείωσε, τον κατέλυσε θα μπορούσε να πει ο ίδιος. 
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Είδε τι είναι ένα παιδί, ο Άκι, τι σημαίνει η αγωνία του, και είδε στο ολο-

κλήρωμα σχεδόν μιας θάλασσας πεντέμισι χιλιάδων μέτρων το κοριτσάκι 

από τη χώρα της Βαλτικής που έπαιζε άθελά του το δρώμενο επί σκηνής. Οι 

άκρες του στόματός του τραβήχτηκαν προς τ’ αφτιά του, τα μάτια του 

έχασαν κάθε συνείδηση κι αυτοσυνείδηση, τα δόντια του γυμνώθηκαν και η 

σπονδυλική του στήλη κυρτώθηκε σαν πιθήκου. Ήταν ολόκληρος εκεί και 

έβλεπε και άκουγε και οσφραινόταν και συναισθανόταν την αλήθεια καθενός 

λόγου και έργου σαν πράγμα. Κι έτσι πέρασε πολλή ώρα. Ξάφνου, άκουσε 

τον Ζίγκφριντ να λέει: 

«Έι, boy, μα εσύ έχεις προσηλωθεί. Σ’ αρέσει το θέαμα;» 

Προσπάθησε να ανθρωπέψει λιγάκι. Τότε ήταν που συνειδητοποίησε τον 

πρωτόγονο σπασμό στο πρόσωπο, το κύρτωμα του κορμιού του. Κι ότι οι 

συνοδοί του τώρα κοιτούσαν εκείνον κι όχι τη σκηνή. Χαλάρωσε με μια βα-

θιά ανάσα και θέλησε να αντιμετωπίσει τους συνοδούς του. Αποφάσισε ότι 

όλα αυτά θα τα πλήρωνε οπωσδήποτε σύντομα, οπότε μπορούσε να γίνει 

ανέμελος και αμετανόητος, αφού το μέλλον του ήταν ήδη ένα είδος προεπι-

τελεσμένου παρελθόντος. Ελευθέρωσε το χέρι του από τη χούφτα του για-

τρού, το σήκωσε και τον άγγιξε με τα ακροδάχτυλα στο μαραμένο, χλο-

μοκίτρινο μάγουλο. Επειδή ήξερε πόσο υπέφερε εκείνος ο άνθρωπος, ο 

βιαστής και ο βασανιστής του, ενώ ο ίδιος απλώς παραιτούνταν σε εικόνες 

πραγμάτων και αισθημάτων. Γιατί προαισθανόταν πως ο πόνος είναι τελικά 

άλλο πράγμα απ’ αυτό που γνώριζε ο ίδιος. Προσπάθησε να του χαμογελά-

σει μα δεν κατάφερε να ελέγξει το πρόσωπό του, που ανήκε σε έναν εαυτό 

ξένο του. 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Εκείνο το χάδι σου στο μάγουλό μου, με έκανε να λυσσάξω 

τόσο από αγάπη ώστε για μια στιγμή θεώρησα ότι καλώς ήσουν εκεί και 

καλώς θα σου συνέβαινε ό,τι συνέβη. 

 

Του Γιώργου του ήρθε επιτακτικότατα να κατουρήσει. «Θέλω να πάω για 

κατούρημα», είπε απλά σαν παιδί. Ο Ζίγκφριντ μουγκρισε μια διαταγή στους 

ακολούθους του. Κάποιος σωματοφύλακας έφερε από τον μπουφέ ένα κρυ-

στάλλινο μπολ, μισογεμάτο με πανάκριβη σαμπάνια και χυμούς φρούτων. 

«Κατούρησε, μικρέ!» είπε γελαστά στον Γιώργο, χώνοντας το δοχείο α-

νάμεσα στα σκέλια του. Εκείνος έβγαλε το πουλάκι του [σκέφτηκε εύθυμα 

την παιδική λέξη “πουλάκι”] και ούρησε ανακουφισμένος στο ωραίο κρύσταλ-

λο. Ουρούσε με ανακούφιση για ώρα, νιώθοντας με κάποια ευχαρίστηση το 

βλέμμα του καθηγητή στο πρόσωπό του. Ένιωσε ξάφνου μια άλλη κλήση κι 

αποτροπή πάνω στη σάρκα του και στην μπροστινή του κερκίδα είδε να 

κάθεται η Γαλλίδα κυρία, με τη μαύρη μασκά της σαν τέλειο ανθρώπινο 

πρόσωπο, να έχει στραφεί ολόκορμη και να κοιτάζει όλο λεπτότητα και 

σοφία αιωνόβιας κουκουβάγιας, η οποία ατενίζει τα αναλώσιμα ζωάκια του 

δάσους και τ’ άλλα εφήμερα. 



330 
 

«Αγαπητό μου παιδί», είπε η Γαλλίδα κυρία στα Γερμανικά με τρυφερό-

τητα μαύρου χώματος και μητέρας, «έκανα λάθος για σένα. Αυτό το ζωώδες 

της μορφής σου και το ανάλογο της ψυχής σου είναι ένα τραγικό σφάλμα 

της αυτογνωσίας μου, που σημαίνει ότι εγώ είμαι στην πραγματικότητα θη-

λυκό ζώο και εσύ ένα αθώο νεαρό αγόρι της φυλής των ανθρώπων. Δωσ’ 

μου ένα σημάδι ότι με συγχωρείς και κοινώνησέ με την αρετή σου!» 

Ο Γιώργος, εντελώς ζαβλακωμένος εκείνες τις στιγμές, έχοντας ένα εξεί-

δικευμένο ενδιαφέρον για τη γερμανική φιλοσοφία, κατάλαβε κυρίως τη 

γερμανική επίκληση “κοινώνησέ με”, και τη λέξη “Tugend”, αρετή, και σαν 

δεκαεννιάχρονος νησιώτης χωρικός που ήταν, είδε σωστά την αρετή ως 

κάτι που βγαίνει κατ’ ανάγκην κι αβίαστα από το κορμί του. Έτσι, έτεινε 

απλώνοντας επίσημα και με τα δυο του χέρια σαν δισκοπότηρο το μπολ το 

γεμάτο με πανάκριβη σαμπάνια, χυμούς φρούτων και με το ζεστό κάτουρό 

του. Η Γαλλίδα κυρία εξέβαλε έναν φθόγγο μουσικής θηλυκού ζώου, αρ-

πάζοντας στις χούφτες της το δοχείο. Πριν προλάβει να την εμποδίσει ο κα-

θηγητής, που αυθόρμητα τίναξε μπροστά τα νύχια γαμψά, ρούφηξε με ηδονή 

το περιεχόμενο. 

Ο Γιώργος χάρηκε πολύ. Μα ο καθηγητής τον άρπαξε από το χέρι, τον 

σήκωσε βίαια και τον παρέσυρε σχεδόν σέρνοντάς τον προς την έξοδο. Ο 

σωματοφύλακας έτρεξε αλαφιασμένος να ξαναπιάσει τον νέο λεπτότατα με 

τα ακροδάχτυλά του. Ο Ζίγκφριντ κι η συνοδεία του τους πρόλαβαν και 

τους υπέδειξαν την κάθοδο προς τον τέταρτο όροφο. Πίσω τους άκουγαν 

να τρέχει η Γαλλίδα ανώτατη δικαστικός, που σύριζε προς τον Γιώργο: 

«Δεν υπάρχει λογική δυνατότητα κρίσης, ούτε δικαιοσύνης, ούτε αντα-

πόδοσης! Γι’ αυτό άνδρες όπως εσύ ψοφάνε σαν αλυσοδεμένοι σκλάβοι μες 

στα σκατά και τα κάτουρά τους. Σου εύχομαι να μην πονέσεις ποτέ για κα-

νέναν αγαπημένο σου! Ούτε κατά το δέκατο απ’ όσο πονάω τώρα εγώ για 

σένα τον τιποτένιο. Σου δίνω την ευχή μου! Την ευχή μου!» 

Του Γιώργου από όλα εκείνα του μπήκε περισσότερο βαθιά στο μυαλό 

το «άνδρες όπως εσύ»: Ποτέ δεν είχε ακούσει να λένε γι’ αυτόν τη λέξη 

άνδρας· παρά το μπόι, την ηλικία και τη φτιαξιά του, όλοι τον έλεγαν μι-

κρό, νεαρό, αγόρι, παιδί ή παλληκάρι. 

Ο προθάλαμος του τέταρτου ορόφου φρουρούνταν αυστηρότατα. Τους 

υποδέχτηκαν τρεις με πράσινες, ελαφρά φουτουριστικές ιατρικές στολές 

και κόκκινες μάσκες — ένας τριανταπεντάρης ξανθομάλλης και δύο γυναί-

κες. Οι δύο γυναίκες ετοίμασαν τον Γιώργο: έτριψαν την κόγχη του μπρά-

τσου του με βαμβάκι οινοπνευματωμένο, του εξέτασαν το μέρος, όταν το είδαν 

μυώδες με ανάγλυφες φλέβες ένευσαν επιδοκιμαστικά και το χτύπησαν με 

τις ανάστροφες των χεριών τους. Του Γιώργου του άρεσε αυτή η φροντίδα 

και τα δάχτυλά τους, δροσερά στη θερμασμένη του σάρκα. Μετά ο ξανθο-

μάλλης γιατρός του έκανε μια ένεση. Οι σωματοφύλακες του Ζίγκφριντ 

κρατούσαν προληπτικά τον καθηγητή από τα μπράτσα. Ο ξανθομάλλης είπε, 

απευθυνόμενος στον καθηγητή: 
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«Ξέρετε περί τίνος πρόκειται, υποθέτω. Είναι μια ανακάλυψη των Σοβιε-

τικών. Χρησιμοποιούσαν κάποιες παρόμοιες ουσίες στα ψυχιατρεία, στους 

αντιφρονούντες, Triftazin, Trifluoperazine, Chlorpromazine και τέτοια. Στη 

Δύση, έχουμε προχωρήσει πολύ στην έρευνα. Το φάρμακο που μόλις χρη-

σιμοποίησα είναι εξαιρετικό και το χρησιμοποιούν ευρέως οι Μυστικές Υπη-

ρεσίες πολλών μεγάλων κρατών». 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ήξερα τα φάρμακα. Αυτά που χρησιμοποιούσαν οι Σοβιετικοί, 

σε ορισμένες δόσεις και σε συνδυασμό με συγκεκριμένες άλλες ουσίες 

προκαλούν τρομερό πόνο στο κορμί, αρχικά στους γλουτούς και στην 

πλάτη. Κάθε κίνηση γίνεται τρομαχτικά επώδυνη. Οι καινούργιες που έχουν 

εφεύρει οι Δυτικοί, επιφέρουν επιπλέον στα αισθητήρια νεύρα μια αφύ-

σικη υπερευαισθησία: Ακόμα και ένα απλό σύρσιμο του νυχιού σε οποιο-

δήποτε σημείο του δέρματος, μπορεί να προκαλέσει στο υποκείμενο αβά-

σταχτο πόνο. 

 

«Κύριε καθηγητά», προσέθεσε ο ξανθομάλλης γιατρός μονοκόμματα, κά-

πως αγχωμένος μην και τον σταματήσουν, «είναι μεγάλη μου τιμή που σας 

γνωρίζω, παρακολουθώ συστηματικά τις διαλέξεις σας στο πανεπιστήμιο 

του Βερολίνου, πολλές φορές ταξιδεύω στο Αμβούργο ειδικά για να σας 

ακούσω κι εκεί, πιστέψετέ με ότι εύχομαι ειλικρινά κάθε εμπόδιο στην προ-

οπτική να συνεργαστήτε μαζί μας και, αν είναι δυνατόν, να με δεχτήτε σαν 

συνεργάτη σας, να αρθεί». 

Η φράση φάνηκε άκομψη και μακαρονική στον καθηγητή και τον εξόρ-

γισε. Είπε στον Ζίγκφριντ: «Εγγυήθηκες την ασφάλεια του Γιώργου». 

«Υποσχέθηκα ότι κανείς πελάτης ή εργαζόμενος δεν θα τον χρησιμοποι-

ήσει», είπε εκείνος, καγχάζοντας. «Και θα κρατήσω τον λόγο μου. Θα δεις, 

θα παίξουμε ένα ωραίο παιχνιδάκι». 

Ο καθηγητής έσκυψε το κεφάλι κι η ομάδα προχώρησε. 

 

—Κα ΑΡΙΣΤΙΝΤ: Αυτό που κάνεις δεν είναι σοφό. Παρέλειψες να πεις έστω μια λέξη για το θέαμα στο 

αμφιθέατρο του τρίτου ορόφου. 

—ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Είπα ότι ο όροφος ήταν αφιερωμένος στους εφήβους και στα παιδιά. 

Δεν θέλω να πω άλλα. Είπα καθαρά για τη σεξουαλική χρήση κοριτσιών και αγοριών. 

—Κα ΑΡΙΣΤΙΝΤ: Μίλησες μόνο για τον εαυτό σου, με τρόπο εγωιστικό. 

—ΛΕΩΝΙΔΑΣ: Να σταματήσει το κουβεντολόι. Εσύ που παρεμβαίνεις, πες ό,τι έχεις να πεις και 

άσε τον Βασικό Συγγραφέα να κάνει τη δουλειά του. 

—ΕΛΕΝΗ: Ο Βασικός Συγγραφέας εξαιτίας των εμπειριών του αποφεύγει να μιλήσει για τον σε-

ξουαλισμό στο πλαίσιο της αποτρόπαιης ετερότητας που κυριαρχούσε στο ίδρυμα του Ζίγκφριντ. 

Αυτό τον τιμά. 

—ΑΝΤΡΕΑΣ: Εντάξει, μιλάμε τώρα έγραψες, κούκλα μου! Καλά λέει ο Λεωνίδας πως εσύ όλα 

τα κάνεις συνεδρίαση της Γαλλικής Ακαδημίας. Με καυλ@&**ς! Περίμενε να έρθω δίπλα και 

θα- 
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—ΛΕΩΝΙΔΑΣ: Άμα καυλώνεις αγόρι μου με τις συνεδριάσεις της Γαλλικής Ακαδημίας, τότε έγι-

νες επιτέλους ό,τι ονειρευόσουν πάντα: ένας μικροαστούλης διανοούμενος. Κρίμα το μπόι σου 

και η πλατεία Αττικής που σε μεγάλωσε! 

—ΑΝΤΡΕΑΣ: Άντε κι εσύ, μη σου πω καμιά κουβέντα! 

—Κα ΑΡΙΣΤΙΝΤ: Συγκρατηθείτε. Πρόκειται για εγκλήματα εναντίον παιδιών. 

—ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Δεν είμαι εγωιστής. Λυπάμαι που το είπατε αυτό. Εσείς τουλάχιστον 

με ξέρετε καλά. Ήθελα μόνο να εξηγήσω τι είναι ένα παιδί, ώστε να δείξω όσα γίνονταν εκεί 

μέσα χωρίς να τα περιγράψω. Γιατί εγώ, αντίθετα απ’ ό,τι εσείς και πολλοί άλλοι, δεν δέ-

χτηκα να ξεχάσω τι είναι ο εαυτός του παιδιού που ήμουν χτες. Στενοχωριέμαι που δεν το 

καταλαβαίνετε καθόλου. 

—ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δύο τρόποι υπάρχουν: ή η επιστήμη, για την οποία δεν είσαι ικανός, ή η λο-

γοτεχνία. Αλλά η λογοτεχνία χρειάζεται τη γυμνή αλήθεια, αλλιώς γίνεται σύμμαχος της Grau-

samkeit. Γι’ αυτό πρέπει να επέμβω και πάλι για να πω την αλήθεια. Επειδή ο υπαινιγμός κα-

θιστά την αλήθεια χυδαία. 

—ΛΕΩΝΙΔΑΣ: Να σταματήσει το κουβεντολόι! Πες ό,τι έχεις να πεις και κόφ’ το! 

—ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Στον τρίτο όροφο, πίσω από την επιγραφή ΝΕΡΟ και το πράσινο χρώμα διακι-

νούνταν πολύ χρήμα, γιατί ήταν ο όροφος όπου παρείχαν σεξουαλικές υπηρεσίες παιδιά και 

έφηβοι, κυρίως κορίτσια βέβαια, μα κι αρκετά αγόρια. Οι ηλικίες ήταν από οχτώ ως δεκαέξι 

χρόνων, αλλά υπήρχαν σε μια ειδική αίθουσα και τρία παιδιά μικρότερα από τεσσάρων χρόνων, 

δύο θηλυκού φύλου και ένα αρσενικού. Οι πελάτες ήταν όχι πολλοί πάντως αρκετοί, στην 

πλειοψηφία τους άνδρες. Οι λίγες γυναίκες ξεχώριζαν γιατί ήταν εντελώς αδίστακτες — έτσι 

εξελάμβανε ο αρσενικός θεατής την εντύπωση που δημιουργούσε το ενήλικο, μητρικό φύλο 

μπερδεμένο με την παιδική ή εφηβική σάρκα, όμως κάποιος περισσότερο έλλογος θα μπορούσε να 

θεωρήσει αυτή την άποψη κι ως ρατσισμό, εφόσον οι άνδρες είναι όλοι βιολογικώς γιοι μη-

τέρων ενώ οι πατέρες είναι απλά πολιτισμικά γεγονότα, γι’ αυτό οι άνδρες δεν μπορούν να 

συμβιβαστούν με την αποτρόπαιη σεξουαλικότητα των γυναικών, ενώ θεωρούν πάντα φυσική 

ή ιστορικά δικαιολογημένη τη δική τους, ακόμα και την πιο παραβατική. Γι’ αυτό στους περισ-

σότερους ανθρώπους σεξουαλική απολάνηση ενός δεκατριάχρονου κοριτσιού από ενήλικο 

άνδρα φαίνεται “φυσικότερη” απ’ ό,τι εκείνη ενός παρόμοιας ηλικίας αγοριού, ενώ αν ο από-

πλανητής των παιδιών αυτών είναι ώριμη γυναίκα και μάλιστα μητέρα, σε όλους φαίνεται τε-

λείως “αφύσικο”. Όλα αυτά τα εξηγώ στο βιβλίο μου. 

Φέραν στο αμφιθέατρο την οικογένεια από τη βαλτική χώρα. Δύο άνδρες και δύο γυναίκες, με 

αρχηγό τους τον σγουρομάλλη Έλληνα, βίασαν [Βασικός Συγγραφέας: Σβήνω δύο παραγράφους. 

Συγγνώμη.]. Το αμφιθέατρο ήταν από την αρχή σχεδόν γεμάτο με πελάτες, καθώς και με ερ-

γαζόμενα κορίτσια κι αγόρια που φορούσαν τις κόκκινες εξαρτύσεις. Στην αρχή οι θεατές, ως 

έμπειροι θιασώτες τέτοιας Grausamkeit, παρακολουθούσαν με κατάνυξη. Σιγά-σιγά τα έφηβα 

αγόρια κυρίως, μα κι οι μικρότεροι και τα κορίτσια, φωνάζοντας συνθήματα σαν στο γήπεδο ή 

σε ροκ συναυλίες και προτρέποντας με απίστευτη χυδαιότητα τους πρωταγωνιστές επί σκηνής, 

έφτιαξαν σκοπίμως και μεθοδευμένα μια πανηγυριώτικη ατμόσφαιρα που απελευθέρωσε στους 

πελάτες καταιγίδες γέλιου, πάθους, υστερίας και δυσερμήνευτου ψυχολογικά, φιλοσοφικά, 

αισθησιακά και αισθητικά σεξουαλικού παροξυσμού. Οι κόκκινες εξαρτύσεις φάνταζαν κωμικές και 

τρομακτικές στα πιο μικρούλια από τα γυμνά κορμιά. Η μουσική ήταν παιδικά τραγουδάκια 

προς τιμήν του μπαμπά και της μαμάς. Οι στατιστικές έρευνες, που αργότερα τις πληροφορή-



333 
 

θηκα, με προβλημάτισαν θετικά και αρνητικά σε σχέση με ορισμένα θέματα του βιβλίου μου. 

Αλλά αυτή είναι η δυστυχία του ειλικρινούς και πρωτοπόρου επιστήμονα, ότι η αλήθεια βιάζει 

ενίοτε το έργο του, σαν μητέρα και πατέρας το παιδί τους. 

 

Πέρασαν την πύλη του τετάρτου και τελευταίου ορόφου. Ένα τεράστιο 

γκράφιτι με χρώματα κόκκινο της πυρκαγιάς διέτρεχε διαγώνια και λοξά τα 

θυρόφυλλα, κι επεκτεινόταν πάνω στα πλαίσια και στους τοίχους: 

 

ΦΦΦ ΩΩΩ ΤΤΤ ΙΙΙ ΑΑΑ    

 

Εδώ συνωστίζονταν πολλοί μαυροντυμένοι πελάτες. Μα οι φρουροί ελάχι-

στους άφηναν να περάσουν: Από τους πελάτες των άλλων ορόφων επιτρε-

πόταν να μπουν πια μόνο όχι όσοι μπορούσαν να πληρώσουν, μα όσοι γνώ-

ριζαν ειδικούς κωδικούς, οι οποίοι ελέγχονταν ηλεκτρονικά. Έτσι, πολλοί 

έμεναν απέξω παρ’ ότι διέθεταν χρήμα για το εισιτήριο. 

 

 

71. Φωτιά 
 
Η φωτιά όπου καταλήγει κάθε χαρά· σκέφτηκε προϊδεασμένος πια ο Γιώρ-

γος. Μολονότι προϊδεασμένος, όμως, ήξερε μόνο ό,τι είχε φανταστεί παίζοντας 

ως παιδί μες στην ασφάλεια της ποίησης, μα τώρα είδε πως είχε δίκιο να 

φαντάζεται το ποίημα σαν πραγματικότητα. Εντούτοις, όταν στεκόταν ακόμα 

μπρος στην πύλη με το ωραίο γκράφιτι, δεν ήξερε άλλο παρά πως το ποί-

ημα φυτεύει μέσα σου μονάχα αγαθοποιά δέντρα: αυτή ήταν έως τότε ή ε-

σχατολογικότερη φυσική του. 

Πέρασαν μέσα. Τον Γιώργο τον βάρεσε κατ’ αρχήν στο δοξαπατρί το Sta-

bat Mater Dolorosa του Περγκολέσι. Ο ύμνος κοβόταν κάθε τόσο απότομα 

και η ψιλή φωνή τραγουδούσε με θεατρικότητα μα και σοβαρότητα σε ύφος 

σύγχρονης ατονικής μουσικής: 

 

«Ω! Μητέρα! Ω! Πατέρα!» 

 

Σε λίγο ο Γιώργος είδε πως υπήρχε εδώ μια ορχήστρα δωματίου περιφερό-

μενη πάνω σε ένα ανοιχτό βαγόνι, που έπαιζε το Stabat Mater, με ένα γυ-

μνό νεαρό άτομο που έψαλλε μονοφωνικά τον ύμνο υπέροχα, πιο υψίφωνα 

παρ’ ότι οι καλύτεροι κόντρα τενόροι. Κάθε τόσο η μουσική σταματούσε, 

και το παιδί τραγουδούσε a cappella ακόμα πιο υψίφωνα, στα όρια σχεδόν 

των δυνατοτήτων της ακοής, εκείνο το «Ω! Μητέρα! Ω! Πατέρα». 

Ο όροφος τούτος διασχιζόταν για κάποιον λόγο από έναν φαρδύτερο 

και πιο ψηλοτάβανο διάδρομο απ’ ό,τι οι προηγούμενοι όροφοι, ο οποίος 

ενδιάμεσα περνούσε από το κέντρο δύο μεγάλων αιθουσών για να καταλήξει 

μες από μια τοξοτή πύλη στη σκηνή του αμφιθεάτρου. Στο κέντρο του δια-



334 
 

δρόμου υπήρχαν ράγες. Εκεί κυλούσε μια στενόμακρη πλατφόρμα από μαύρο 

σφυρήλατο σίδερο με περίτεχνα κάγκελα ολόγυρα, όπου βρίσκονταν οι μου-

σικοί. Στη μέση του πένθιμου οχήματος, σε ένα είδος ψηλού, λεπτεπίλεπτου 

σκαμνιού από μαυροβαμμένο σίδερο ντυμένο με κόκκινο δέρμα, με πλάτη 

και υπερυψωμένα υποπόδια, μια φουτουριστική πολυθρόνα γυναικολόγου, 

καθόταν με χυδαία ανοιχτά και σηκωμένα πόδια ακουμπισμένα στο υποπό-

διο το γυμνό άτομο, ένα αγόρι δεκατεσσάρων περίπου χρόνων. Ήταν σαν 

άγγελος του Μποτιτσέλι και, στα σγουρόξανθα μαλλιά που του έπεφταν 

στις πλάτες, φορούσε ένα στεφάνι από τεράστια ρόδα βαμμένα μαύρα που 

έδιναν, μαζί με τη στάση των λευκορόδινων, ντελικάτων ποδιών του, κάτι 

σαν αλλόκοτο επιμέλημα φρίκης στη διφορούμενη εφηβική μορφή του. 

Όταν το καλοκοίταξε ο Γιώργος καθώς περνούσε από δίπλα του, είδε με 

κατάπληξη κάτω από το μικρό του όργανο ένα κοριτσίστικο αιδοίο. Σε 

λίγο, θα άκουγε πίσω του τον Ζίγκφριντ να λέει στον καθηγητή: 

«Για την υπογράμμιση της φιλοσοφίας μας, οι επιστημονικοί μας σύμβουλοι 

χρειάστηκαν έναν έφηβο ερμαφρόδιτο. Βρήκαμε μερικούς φυσικούς ερμα-

φρόδιτους μα κανείς δεν είχε τέλεια όργανα και των δύο φύλων, κι ένας-

δύο που πλησίαζαν στην τελειότητα δυστυχώς δεν είχαν τη μορφή και το 

κάλλος που θα θέλαμε. Γι’ αυτό διέταξα πριν δύο χρόνια να εγχειριστεί 

αυτό το όμορφο boy με την αγγελική φωνή, και να του δημιουργηθεί ένα 

γυναικείο αιδοίο. Την εγχείρηση έκανε ένας διάσημος συνάδελφός σας κα-

θηγητά μου, τον ξέρετε καλά. Με διαβεβαίωσαν ότι δεν έχει γίνει ποτέ 

τέτοια εγχείρηση σε τόσο νεαρό boy, γι’ αυτό ο άγγελός μας έχει τόση επι-

τυχία στους πελάτες μας. Διδάσκεται κλασικό τραγούδι ιδιωτικά, από τους 

επιφανέστερους δασκάλους. Μια πολύ προσεκτική δοσολογία παιδικών και 

θηλυκών ορμονών, διατηρεί τη φωνή του στα 12 χρόνια του, πριν πάρει 

εκείνο το ενοχλητικό βραχνοκοκόρισμα των αγοριών στην εφηβεία. Στην 

Κίνα μελετάται από χρόνια κι η εμφύτευση μήτρας σε άνδρες· αυτό θα ήταν 

το ιδανικό, όμως θεωρούμε το θέμα επιστημονικά προβληματικό ακόμη. 

Σκεφτόμαστε να δημιουργήσουμε μέσω χειρουργικής μια ολόκληρη σειρά 

ερμαφρόδιτων αγοριών και κοριτσιών, για εμπορική εκμετάλλευση». 

Το βαγονάκι γλιστρούσε αργά κατά μήκος του διαδρόμου από την εξω-

τερική πύλη ως το αμφιθέατρο και πίσω πάλι, καθώς διαπίστωσε αργότερα 

ο Γιώργος, με στάσεις στις μεγάλες αίθουσες όπου παρουσιάζονταν τα 

επιμέρους δρώμενα, ώσπου σταμάτησε οριστικά στην άκρη της σκηνής 

όταν άρχισε το τελικό, μεγάλο θέαμα του αμφιθεάτρου. Του νέου του έκα-

ναν μεγάλη εντύπωση αυτά τα πρώτα που είδε στον όροφο με το γκράφιτι 

ΦΩΤΙΑ. Σε εκείνα τα βάθη της γης ένιωθε όπως όταν έκανε ορειβασία σε 

ψηλά βουνά, στις κορφές πάνω από τα 2.500, όπου νομίζεις ότι έχεις 

τρελαθεί λόγω της διαύγασης που γεννά στο μυαλό το ύψος. Και τώρα 

έλπιζε ότι είχε τρελαθεί, αλλά ματαίως και το ήξερε. 

Υπήρχε πολύ χρώμα στους τοίχους, στα σκεύη και παντού: σκόρπιες 

φάσες με όλες τις αποχρώσεις του κόκκινου, του φλογάτου, του χρώματος 
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της φρεσκοκομμένης σάρκας και του σάπιου κρέατος, μέσα σε ένα ευρύ 

φόντο μαυρίλας. Το φως ήταν λευκό, απογυμνωτικό: Έδειχνε ακόμα και τα 

λεπτότατα ρυάκια από σάλιο στις άκρες των χειλιών. Οι άνθρωποι στον 

τέταρτο όροφο ήταν μεν άνθρωποι αλλά πολύ ανθρώπινοι, πράγμα που τους 

εξύψωνε σε μια ηγεμονεύουσα τάξη των πρωτευόντων — έτσι σκέφτηκε 

κατ’ αρχάς ο Γιώργος, δέσμιος της μορφής των πραγμάτων. Γι’ αυτό ένιωσε 

πολύ προνομιούχος που βρισκόταν εκεί, αλλά αμέσως μετά ντράπηκε για 

τη σκέψη του. 

Και μετά ξαφνικά πόνεσε. 

Ο πόνος ήταν ένα χνουδωτό ζωάκι όλο μάτια που τον έβλεπαν κι όλο 

τρυφερά χείλη που τον φιλούσαν κι όλο θάνατο που τον έψελνε στη μου-

σική του Stabat Mater. Πονούσε ολοένα και περισσότερο. Άρχισε στους 

γλουτούς· εκεί όπου στηρίζεται το κορμί. Μετά στην πλάτη. Επεκτάθηκε σ’ 

όλους τους μύες. Πονούσε κάθε μυς που λάβαινε κίνηση με το βάδισμά του 

μέσα από τους διαδρόμους και τις αίθουσες του τετάρτου ορόφου. Και το 

οδυνηρό άλφα κάθε εκατοστού που διένυε ήταν τίποτα ως προς την αγωνία 

που του έδινε το κάθε ωμέγα καθενός βήματός του. Αυτό ήρθε σιγά και ήρθε 

γρήγορα. 

Το σφίξιμο του χεριού του από το χέρι του καθηγητή τον έκανε τώρα να 

πονάει σαν σκύλος που τον γδέρνουν ζωντανό. Και ντρεπόταν στην αρχή 

να τραβήξει το χέρι ώσπου μετά έβγαλε ένα μικρό κλαψούρισμα σκύλου και 

τράβηξε ντροπιασμένα το χέρι του. Δεν τόλμησε να κοιτάξει τον καθηγητή 

ούτε κι ήξερε αν αυτός τον κοιτάζει και καταλαβαίνει. Γιατί όλη η φυσική κι 

όλος ο μεγάλος θόρυβος της γεωγραφίας του έτεινε ολοένα περισσοτερο 

να επικεντρωθεί στον πόνο του. Παρά τη θέληση και την αντοχή του που θα 

πρέπει να πούμε υπήρξαν μεγάλες. Νέου χωρικού ο οποίος ξάπλωνε μες στο 

καταχείμωνο και στον παγετό με ορθάνοιχτο παράθυρο και που κοιμόταν 

πάνω στη γυμνή σανίδα δίχως στρώμα ή μαξιλάρι. Σύντομα όμως ακόμα 

και τα ελαφρά ακροδάχτυλα του σωματοφύλακα στα αριστερά του τού 

προκαλούσαν πόνο. Και τράβηξε κι εκείνο το χέρι με πολλή ντροπή γιατί 

δεν ήθελε να προσβάλει τον μεγαλόσωμο φονιά. 

Μετά άρχισε να βλέπει γύρω του πραγματικά. Ήταν το αναμενόμενο: ο 

τόπος του πόνου και του θανάτου. Οι εργαζόμενοι εδώ ήταν ένα απάνθισμα 

των προηγούμενων ορόφων. Κυρίως νεαρές γυναίκες αλλά και νέοι άνδρες 

κι επίσης έφηβοι και μερικά παιδιά. Η ανθρώπινη νιότη και η υγεία και η 

πιο χορταστική ομορφιά. Η φυσική ύλη της ευτυχίας και γι’ αυτό πιο νό-

στιμη στη δυστυχία της. Δεν φορούσαν κόκκινες εξαρτύσεις μα ήσαν ολό-

γυμνοι και ξυπόλυτοι γιατί έτσι γεννιέται κανείς κι έτσι μπαίνει στον θάνατο 

και στην ανθρώπινη εκδοχή της αθανασίας και στον έρωτα και στον πόνο. 

Ήσαν αλυσοδεμένοι. Κόκκινες εξαρτύσεις φορούσαν μόνο οι πάνοπλοι φρου-

ροί και οι δήμιοι του ιδρύματος όλοι επίσης με κόκκινες κουκούλες· αυτοί 

βοηθούσαν ή καθοδηγούσαν τους πελάτες στο έργο τους. 
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Το μυαλό του Γιώργου ήταν ολόκληρο αλλά και διπλό. Αφιερωμένο στον 

πόνο του μα και τρέχοντας ολοένα σαν δαρμένο παιδί πίσω από τον πόνο 

των άλλων. Έτσι νόμισε δύσπιστος κι έτσι ήταν. Κι όσο ο πόνος του δι-

ευρυνόταν κι όσο προχωρούσαν κι έβλεπε την αγωνία των ανθρώπων να 

οξύνεται κόβοντας λες ακόμα και την τρίχα κι όσο έβλεπε τον θάνατο να 

χορεύει, τόσο ο νους του σύριζε όπως η φωνή του ερμαφρόδιτου ψάλτη, 

λεπτυνόμενος ολοένα από το ερυθρό στο πορτοκαλί και διαδοχικά σ’ όλα 

τα χρώματα του φάσματος μέχρι το ιώδες. 

Και μ’ ένα σπάσιμο χορδής μαντολίνου από τη στιγμή που του κόλλησαν 

τη μούρη στο ζεστό κρύσταλλο του φούρνου και ακόμα πιο μετά στο πολύ 

εκείνου του χρόνου δηλαδή απ’ όταν εντέλει πέρασε τα σύνορα του ιώδους 

προς το υπεριώδες. Προς τις πέραν του φυσικού του και γενικά του φυσικού 

αισθήσεις ολοένα σηκώνοντας τα χέρια. Νικημένος μπρος στις έννοιες και 

μαστιγωνόμενος από τα νοήματα. 

Γιατί ο Γιώργος ήταν μέχρι πρόσφατα νέος στο τέλος της εφηβείας του 

οριζόμενος από άγρια άνθη του κάμπου ονομαζόμενα έννοιες. Και τώρα πια 

νεαρός άνδρας παραιτούμενος από τον ιδεαλισμό της πρώτης νιότης και 

κατανοώντας πως η έννοια είναι πράγμα και η λέξη με τη μουσική της μια 

πόρνη εφόσον δίνεται στον καθένα. 

Ήταν ένα βασανιστήριο των συνοδών του για το οποίο ντρεπόταν αφά-

νταστα. Γιατί ο πόνος κάθε κυβικού εκατοστού των μυών του τού βροντο-

χτυπούσε κάννη όπλου στο στόμα τσακίζοντας ένα-ένα τα δόντια του και 

κάνοντάς τον να βαδίζει ολοένα με πιο μικρά βήματα. Ώσπου η κίνησή του 

έγινε βηματάκια ανάπηρου με αποτέλεσμα να αργοπορεί τη συνοδεία του κι 

όλοι να αναγκάζονται να αργούν και να σέρνουν νωχελικά τα πόδια περιμέ-

νοντάς τον. Κι έτσι έπρεπε ο Γιώργος να ντρέπεται περισσότερο που οι συ-

νοδοί του αργούσαν και που ο καθηγητής εξαναγκαζόταν να βλέπει καλύτερα 

βαθύτερα και επιμελέστερα τα πάντα. Γιατί ο Γιώργος πίστευε ακράδαντα 

ότι ο καθηγητής πονούσε όχι μονάχα για τον πόνο του Γιώργου μα κυρίως 

για τον πόνο των άλλων. Ο Γιώργος γενικά νοιαζόταν πολύ για τους άλλους 

πόσω μάλλον γι’ αυτούς που τον αγαπούν ανυποχώρητα. 

Για κάποιον λόγο ήρθε ένας από τους δήμιους και του έστριψε μια ρώγα 

χαϊδευτικά. Κάνοντάς τον να ουρλιάξει από τρομερό πόνο. Του έδωσε ένα 

κλαδί δάφνης. «Μη σε δω να το πετάξεις!» του είπε αυστηρά. «Γιατί θα σου 

κόψω τις ρωγίτσες σου και θα σου τις δώσω να τις φας με κρέμα σαν φρά-

ουλες». Δεν είχε κακό ύφος απλώς έτσι μιλούσαν εκεί κι έτσι έπρατταν. 

Αργότερα ο Γιώργος είδε μια κοπέλλα με κομμένες ρώγες. Οι σωματοφύ-

λακες του Ζίγκφριντ κρατούσαν τώρα από τα μπράτσα τον καθηγητή για να 

μην επεμβαίνει πια καθόλου. 

Συνέχισε με το κλαδί της δάφνης στο χέρι. Οι γυμνές πατούσες του και-

γονταν από πόνο καθώς πιέζονταν από το βάρος του στο δάπεδο. Ακόμα κι 

οι άκρες του δείκτη και του αντίχειρά του πονούσαν στα σημεία που άγγι-

ζαν το κλωναράκι της δάφνης. Έφερνε μπροστά το ένα πόδι μετά το άλλο 
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προχωρώντας με κόπο ενώ η πλάτη του οι γλουτοί του οι μηροί του οι 

κνήμες του καρφώνονταν από σουβλιά. Του έρχονταν δάκρυα στα μάτια 

επειδή δεν του ήταν δυνατόν να καταλάβει το νόημα όλων αυτών και την 

αιτία τους. Μα τα δάκρυα εκείνα δεν έβγαιναν και τα μάτια του καίγονταν. 

Από μικρός παρηγορούσε κάθε πόνο του μικρόν ή μεγάλο παίζοντας με τη 

σπείρα των νοημάτων ή κινώντας την πυροτεχνηματική ρόδα των αιτίων 

μέσα σε ένα πανηγύρι λειτουργικών μύθων. Όμως τώρα δεν μπορούσε να 

κινήσει τίποτα μέσα του ούτε να γιορτάσει τίποτα ούτε να οριστικοποιήσει 

οτιδήποτε σε έναν οποιονδήποτε κόσμο νοήματος. Παρ’ ότι ωριμασμένος 

αρκετά από τόση γνώση κοντά στον Λεωνίδα στην Ελένη στον Αντρέα στην 

κα Αριστίντ και στον καθηγητή. 

Έβλεπε ότι ο καθένας από τις γυμνές νέες, τους νέους και τα παιδιά σε 

εκείνο τον όροφο του ιδρύματος υπέφερε και μια δική του σειρά πόνων. Και 

κάθε πόνος ξεχωριστά αλατιζόταν από την ατελείωτη σπείρα της ατομικής 

βιωματικότητας του καθενός όσο επίσης κι οξυνόταν μα και λάβαινε ελπίδα 

ζωής τού μέλλοντος παρηγορημένης. Κι αυτό το τελευταίο ίσως ήταν το 

οδυνηρότερο. Και οι κοκκινοντυμένοι δήμιοι —ευπαρουσίαστοι νέοι άνδρες 

και νέες γυναίκες ακόμα και μερικά κοκκινοντυμένα παιδιά τα οποία αποτε-

λούσαν το εσχατολογικότερο απαύγασμα βασανιστή που μπορεί να σκεφτεί 

άνθρωπος— αποτελούσαν για το φτωχεμένο μυαλό του Γιώργου μια επιπλέον 

οδυνηρή επιστήμη. Γιατί διαμεσολαβούσαν μεταξύ των συναδέλφων τους 

γυμνών θυμάτων και των πελατών ρουφώντας μέχρι τα κατακάθια τη διπλή 

αποστέρηση και τη διπλή απολαβή του εργάτη ή του στρατιώτη. Που εκτε-

λεί διαταγές αθώος μες στη διαρκώς διακυβευόμενη ανευθυνότητά του και 

αυτοκατηγορούμενος μες στην ολοένα αυτοδικαιολογούμενη ενοχή του. Μα 

κυρίως επίσης πάντα μέσα στον φόβο μήπως και κατρακυλίσει από τη συμ-

παγή γεωμετρία του θύτη στην ανορθολογικότητα του θύματος. Όπως θα 

συνέβαινε σε λίγο με τον καστανομάτη σγουρό Έλληνα. 

Αλλά κι ο καθένας από τους πελάτες διασταυρωνόταν ολοένα με τον 

εαυτό του θαλασσοπορώντας πάνω στον πόνο του θύματός του. Κλέβοντας 

μέσω του αποστάγματος της αγωνίας του θύματός του αυτό που ήταν η νέα 

ή ο νέος ή το παιδί κι αυτό που θα μπορούσε να γίνει σε ένα μέλλον του το 

οποίο μες στο οδυνηρό παρόν γινόταν διαψευσμένη επιθυμία του παρελθό-

ντος. Διότι η θάλασσα της νιότης και της ομορφιάς και της αθωότητας του 

θύματος μετέβαλλε τον πελάτη σε καπετάνιο. Που κάθε απόφαση κι ακόμα 

κάθε νεύμα του μπορούσαν να καταστρέψουν ή να διαστρεβλώσουν ή ακό-

μα και να ξανατονίσουν δυσαρμονικά μια αρμονική ανθρώπινη φύση. 

Όσο βυθίζεται η σκλαβιά του ενός στην απελπισία τόσο θριαμβεύει αντι-

στικτικά η ελευθερία του άλλου μέσα στην τρομακτική μουσική της· γι’ 

αυτό οι πελάτες κόβοντας στη μέση τη νιότη αναβαπτίζονταν οι ίδιοι στην 

πηγή της ζωής. Και ασχημίζοντας την ομορφιά πίστευαν ότι ομόρφαιναν. 

Και εντέλει τιμωρώντας τον αθώο για την απλότητα τη νιότη και τη μη ε-

νοχή του έγδερναν την αθωότητα ξυραφιά την ξυραφιά από την ψυχή του 
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και τη φορούσαν οι ίδιοι. Ένα ματωμένο δέρμα πανέμορφου προσώπου πάνω 

στις δικές τους ψυχές τις σαπισμένες μες στην αποκαρτέρηση της εξατομί-

κευσης και τις σκεπασμένες από την εύθυμη παρέα των ιδιοτελών εκλογι-

κεύσεων που γεννά η ισχύς και η εξουσία — σωρούς εντόμων. Μα από τις 

τρύπες των ματιών και τις ξυραφιές του γδαρμένου και κλεμμένου προσώπου 

ξεπετάγονταν σμάρια οι λαμπερές κρεατόμυγες και οι στιλπνοί σκορπιοί. 

Πραγματωμένες ιδέες που καθώς τα πραγματικά έντομα ο Γιώργος δεν μπο-

ρούσε να πει ότι είναι καλές ή κακές μα μονάχα εάν μπορούν κάποιον να 

τον βλάψουν ή όχι· και συνεπώς εάν επιτρέπεται να τις βλάψει κανείς ή όχι. 

Όμως ο απλός νους του Γιώργου αποθηριωμένος από τον πόνο μα πά-

ντοτε δουλεύοντας υπομονετικά τον αργαλειό του κατέληγε σε μια φυσική 

αίσθηση περισσότερο παρά ορθολογούμενη διαπίστωση: Ότι αν θ’ αποφά-

σιζες να σκοτώσεις εκείνους τους σκορπιούς και τις μύγες έστω για να προ-

στατέψεις τον εαυτό σου, τότε ό,τι θεωρούσες έλλογη δικαιοσύνη και ίση 

ανταπόδοση θα γίνονταν αυτοδικαίως οι δικές σου μύγες και οι σκορπιοί. 

Που θα ξεπετάγονταν τώρα από το δικό σου πρόσωπο καθώς ολοένα θα με-

ταλλασσόταν και θα σκεπαζόταν από τη γδαρμένη μουτσούνα τού κακού 

και του άλλου που πια θα τη φορούσες φιλήδονα. 

Αυτό τού έδωσε κάποια χαρά μες στον πόνο του. Επειδή δείχνονταν αν 

μη τι άλλο ικανές να βιαστούν και μολοντούτο να κρατηθούν αγνές οι παι-

δικές του ιδέες: πως είναι δικαιότερο κανείς να πάσχει από το να κάνει 

τους άλλους να πάσχουν και να πονάει παρά να προκαλεί σε άλλους πόνο. 

Οπότε θα ήταν σωστές και οι άλλες νεανικές αποφάσεις του και κυρίως οι 

σκέψεις του περί αγάπης. Που έκτοτε τον είχαν παραδώσει σε τέτοια βάσανα. 

Κι έτσι πήρε λιγάκι κουράγιο ώστε να προχωρήσει παραπέρα με ψηλά το κε-

φάλι παρά τους πόνους που διέτρεχαν σαν ουράνια τόξα παντού το κορμί του. 

Καθώς η ταπεινότητα τον διέστελλε στο αληθινό όριό του και η περηφά-

νια διαύγαζε ολοένα λαγαρότερα την επιθυμία του, ο κόσμος του τετάρτου 

ορόφου διαρκώς μεταβαλλόταν γύρω του. Από τα πρώτα κελιά με τα τοξωτά 

ανοίγματα προχωρώντας προς την πρώτη αίθουσα είχε δει τον πόνο να 

διαβαθμίζεται εξελικτικά. Στην αρχή σχεδόν συμβολισμός όπως σε σοφτ σα-

δομαζοχιστική ταινία· αλλά μετά ολοένα σαν γλίστρημα σε νεροτσουλήθρα 

μες σε ολοένα πιο βούρκο ολοένα πιο σαφών εννοιών της οδύνης. Ύστερα 

βαθμηδόν τα πάθη που είναι τόσο ανθρώπινα ώστε να έχουν μελωδηθεί αρι-

στοτεχνικά επενδύοντας τη δυστοκία της ιστορίας με ηδονές αυτοθανάτου: 

η άλυσος, οι ύβρεις, οι γέλωτες, τα ραπίσματα, οι εμπτυσμοί, ο πορφυρός 

χιτών, ο κάλαμος, οι αγγαρεύσεις, οι φραγγελώσεις. 

Ο Γιώργος είχε αρκετή δύναμη ώστε να είναι εκεί κι όχι αλλού. Όταν 

έφτασε στην πρώτη αίθουσα είδε ότι τα επιμέρους θεάματα που προσέφερε 

το ίδρυμα του Ζίγκφριντ δεν υπάκουαν πια στον νόμο της αργής δυστοπίας 

όπως εκείνα στον πρώτο διάδρομο. Αλλά κουρέλιαζαν με τη μια τα ρούχα 

και τα εσώρουχα της συνείδησης. Είδε το αίμα να κυλά άφθονο: οι άκανθες, 

τα καρφιά, η λόγχη. Τα παρακάλια τα κλάματα τα ουρλιαχτά και οι ρόγχοι 
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ανέτρεπαν ό,τι δόλο αυταπάτης είχε απομείνει στο μυαλό του κάνοντάς το 

κι αυτό να πονάει καμπανιστά όπως και κάθε εκατοστό του κορμιού του. 

Ξάφνου ο Γιώργος κατάλαβε ότι άκουγε επίσης από ώρα πίσω του τη 

φωνή του Ζίγκφριντ να ερμηνεύει στον καθηγητή τα συμβαίνοντα μα κι ότι 

δεν άκουγε ως τότε στην πραγματικότητα τίποτε. Καθώς τώρα στα θεάματα 

της αίθουσας η ανθρώπινη φωνή ξεγυμνωνόταν και γινόταν ακατέργαστη 

φύση δηλαδή βόγγος ή ουρλιαχτό ο Γιώργος νόμιζε πως η μόνη ανταύγεια 

του πολιτισμού που παρέμενε ζωντανή γύρω του ήταν η προσεγμένη στον 

τύπο και στην ουσία της ρητορία του Ζίγκφριντ. Ο Γιώργος λόγω του μόχθου 

του να ισορροπήσει μεταξύ του δικού του πόνου και του πόνου των άλλων 

αδυνατούσε να παρακολουθήσει στο σύνολό τους τους λόγους του Ζίγκφριντ. 

Γι’ αυτό παραδόξως από κάθε κύκλο θεμάτων απέμεναν να επιπλέουν στον 

νου του λίγες μονάχα κομματιαστές λέξεις. Οι οποίες ενώνονταν σχηματίζο-

ντας κάθε φορά με απόλυτη ομολογουμένως πιστότητα κι από ένα εξαγόμε-

νο επίγραμμα. 

Για παράδειγμα: απ’ όλες τις επεξηγήσεις κατά την πορεία από την πύλη 

του τετάρτου ορόφου μέχρι την πρώτη αίθουσα κι από άσχετες μεταξύ τους 

κουβέντες ειπωμένες σε διάφορες χρονικές στιγμές οι οποίες συγκεφαλαί-

ωναν αισθητικούς προβληματισμούς τραπεζικές περιπλοκές και κοινωνιο-

λογικά δεδομενα, αρθρώθηκε στο μυαλό του Γιώργου ο ενιαίος λόγος: 

ΖΙΓΚΦΡΙΝΤ: «Τα girls κυρίως μα και τα boys και τα kinds κοστίζουν πολύ 

ακριβά στην εταιρεία. Αλλά το διάφορο είναι μεγάλο γι’ αυτό μπορούμε να 

ξοδεύουμε εδώ μερικά». 

Η υπεραξία ως μόνη απομένουσα πραγματική ουσία μετά το delete ενός 

ανθρώπου εντυπωσίασε διδακτικά τον Γιώργο. Κομμάτια σκέψεων αναδύονταν 

και αυτόματα κουρελιάζονταν από τον πόνο δίχως να μένει στη μνήμη του 

τίποτα. 

Την περιφορά του στην αίθουσα καθοδηγούσε ο δήμιος που του είχε δώ-σει 

το κλαδάκι δάφνης· ένας σπουδαίος χορευτής κλασικού μπαλέτου από την 

Αγγλία που τον είχαν απαγάγει μες από τους κοιτώνες της διάσημης ανά 

τον κόσμο σχολής του όπως τόνισε ο Ζίγκφριντ. Από τους γονείς του και 

την Αστυνομία είχε θεωρηθεί ότι εξαφανίστηκε μες στην αντικοινωνική δίνη 

των ναρκωτικών, δεδομένου ότι είχε συλληφθεί παλιότερα να κάνει χρήση 

κοκαΐνης, όπως άλλωστε κι αρκετοί συμμαθητές του. Ήταν ένας πλακατζής 

νεαρός με αρρενωπότητα μυώδη αλλ’ εντούτοις κι ευλυγισία σαν σμέρνα. 

Του έδειχνε σιωπηλά χαμογελώντας με ανοιγμένα τα εύγραμμα χείλη και 

στριμμένος όλος σε S προς τα μεταμοντέρνα ικριώματα όπου διαδραματί-

ζονταν τα θεάματα της πρώτης αίθουσας. Κι αυτός έπρεπε να κατευθύνεται 

με τη σειρά προς το καθένα από εκείνα ακολουθούμενος απ’ όλη την κου-

στωδία. Πελάτες και εργαζόμενοι παραμέριζαν γοργά βλέποντας τους α-

κόλουθους του Ζίγκφριντ με τα προτεταμένα υποπολυβόλα. Και ο Γιώργος 

κατάλαβε εξαρχής πως θα πρέπει να παραμένει απαραίτητα από λίγο μπροστά 

σε κάθε σκηνή. Έβρισκε άπρεπο να κλείνει τα μάτια ή να τ’ απόστρέφει. Ο 



340 
 

ευέλικτος δήμιος πρότεινε το δάχτυλο κι αυτός κοίταζε με διεσταλμένες κό-

ρες το δεικνυόμενο. Ήθελαν να αισθανθεί κι αυτός αισθανόταν. Ζητούσαν να 

υποφέρει και υπέφερε. Τα γεγονότα που σχηματίζονταν με τελειότητα 

φρούτου και οριστικότητα αριθμού στη σάρκα κοριτσιών και παλληκαριών 

πάνω στα ικριώματα δεν υπαινίσσονταν τίποτα άλλο από την καθαρή μορφή 

του εαυτού τους. 

Γι’ αυτό περπάτησε με ψηλά το κεφάλι προς το θέαμα που του υπέδειξε 

χαμογελαστός ο δήμιός του. Ο οποίος έστρεφε το σώμα του δύσληπτα ως 

εικόνα ανθρώπου από σάρκα προς το μεταμοντέρνο ικρίωμα απ’ όπου έρρεε 

άφθονο κόκκινο. 

ΖΙΓΚΦΡΙΝΤ: «Η αισθητική απελευθερώνει τον πελάτη από τις ενοχές, σύμφω-

να με ψυχολόγους μας, κορυφές της επιστήμης. Ξοδεύουμε μερικά φτηνά 

girls μόνο για το αίμα τους που θα διακοσμήσει τον χώρο». 

Και πράγματι οι δήμιοι πάνω στο ικρίωμα θα μπορούσαν να ήταν ανα-

τόμοι. Αντλούσαν επιδέξια το αίμα κρατώντας τις δύο νέες γυναίκες στη 

ζωή. Ο άνθρωπος έχει πολύ αίμα. Για να σταθεί ο Γιώργος μπροστά στο 

ικρίωμα μαζί με τους θεατές όπως του υποδεικνυόταν έπρεπε να πατήσει με 

τα γυμνά του πόδια στην κόκκινη λιμνούλα. Σταμάτησε μπροστά της επειδή 

του φάνηκε πως οι συνοδοί του θα στενοχωριούνταν αν λερωνόταν. Ντρά-

πηκε πολύ για τη λέξη λερώνομαι που του ήρθε στο μυαλό. Όμως ο δήμιός 

του προχώρησε μπροστά πατώντας μες στο αίμα· μετά στράφηκε με ρευστή 

κίνηση και τινάζοντας το ποδάρι βατραχίσια ή σαν αθλητής πολεμικών 

τεχνών σταμάτησε το γυμνό του πέλμα επιδέξια ένα εκατοστό πριν τη σάρκα 

του νέου. Κι ύστερα το πίεσε αργά με γέλιο ανάμεσα στα στήθη του αφή-

νοντας εκεί μια βυσσινοκόκκινη στάμπα πατούσας. 

Ο Γιώργος δεν τόλμησε να κοιτάξει τη στάμπα. Κυρίως επειδή το σχήμα 

της σχηματίστηκε όμορφο μες στον νου του αφού πάντα του άρεσαν τα 

αποτυπώματα των πελμάτων στον άμμο ή στη σκόνη και των ζώων στη 

λάσπη. Πάτησε στο αίμα. Για κάποιον λόγο νόμιζε ότι θα το αισθανόταν ζεστό. 

Μα ήταν παγερό. Νοιαζόταν μπας και γλιστρήσει όμως οι πατούσες του κολ-

λούσαν στο δάπεδο σαν βεντούζες. Ο πόνος που έβλεπε κι άκουε κι οσ-

φραινόταν γύρω του διαχρονιζόταν μέσα του όσο μια αιωνιότητα. Αν και 

έμεινε μόνο λίγες στιγμές μπρος στις γυναίκες που αιμορραγούσαν. 

Και είδε κι άλλα θεάματα. Μα κάποτε ο χορευτής-δήμιός του στριφο-

γυρίζοντας με αλλόκοτες πιρουέτες τού έδειξε προς ένα μεγάλο τετράγωνο 

άνοιγμα στον τοίχο σφραγισμένο με διπλή κρυστάλλινη πόρτα σαν τερά-

στιου φούρνου. Πολλοί άνθρωποι ήταν εκεί μπροστά και κοιτούσαν με έκ-

σταση. Παραμέρισαν όταν σίμωσε η οπλοφόρα συνοδεία μα δεν απομα-

κρύνθηκαν· για να μη χάσουν το υπόλοιπο του θεάματος. 

Σιμώνει το πρόσωπο στο κρύσταλλο. Ένας μεταλλοντυμένος χώρος όχι μεγάλος 

ούτε ψηλοτάβανος. Δύο κοπέλλες κομματιάζονται με νύχια και δόντια. Ουρλιάζουν. Κυλιούνται στο 

πάτωμα το σκεπασμένο δυο δάχτυλα με υγρό λιπαρό που τις περιλούζει. Μια έχει το ένα μάτι 

χυμένο. Ο Γιώργος κοιτάζει. Κινούνται όλο και πιο γρήγορα ουρλιάζουν όλο πιο δυνατά σκίζουν 
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όλο πιο λυσσασμένα η μια την άλλη. Κοιτάζει και αποστρέφει το πρόσωπο του με 

τρίχες ορθωμένες στο κορμί καθώς ξάφνου κατάλαβε. Αναμένοντας τούτο ο 

δήμιος αρπάζει τα μακριά μαλλιά του· τρομακτικός πόνος σχεδόν ανακού-

φιση καθώς του τα τραβάει και του ζουμπάει τη μούρη στο κρύσταλλο. Πρέπει 

να δει και βλέπει. Οι γυναίκες ψήνονται. Ξεσκίζονται ουρλιάζοντας καθώς ο φούρνος ζε-

σταίνεται όλο πιο πολύ. 
ΖΙΓΚΦΡΙΝΤ: «Η νικήτρια θα σωθεί. Θα γιατρέψουμε τα εγκαύματά της». 

Το χέρι του δημίου που τραβά τα μαλλιά του τον κάνει να μουγκρίζει 

γιατί το φάρμακο φιδώνεται στις αρτηρίες του. Το διπλό κρύσταλλο είναι 

ζεστό. Βλέπει με τα χείλη ανοιχτά στραβωμένα στο τζάμι και με το σάλιο να 

τρέχει μαζί με το συρτό μουγκρητό το οποίο πασχίζει να συγκρατήσει για 

χάρη του καθηγητή. Δόντια κόβουν κομμάτια. 

ΖΙΓΚΦΡΙΝΤ. Λέει λόγια κομψά και ψυχολογημένα που συμποσούνται σε: 

«Τις βάλαμε να δουν βίντεο προηγούμενων ετών για να ξέρουν και να κομμα-

τιαστούν μέχρι θανάτου. Η θερμοκρασία ανεβαίνει αργά». Το λειωμένο βούτυρο στο 

δάπεδο του φούρνου δεν είναι ακόμα ιδιαίτερα καυτό. Οι γυναίκες μες στη γλίστρα του δεν 

μπορούν να παλέψουν όρθιες. Τα πόδια του Γιώργου μαραίνονται. Γλιστρά γονα-

τίζοντας. Ο δήμιος τον ανορθώνει. Εκεί που τον αγγίζει καίγεται από πόνο· 

αυτό του είναι παρηγοριά. 

ΖΙΓΚΦΡΙΝΤ: «Έχουμε προσθέσει μπαχαρικά. Λείπει η δάφνη». Δείχνει. 

Ο δήμιος ανοίγει στο κρύσταλλο ένα συρταρωτό πορτάκι. Ζεστό κύμα 

και οσμή. Με μια περιδίνηση του κορμιού του σχεδόν απίθανη για ανθρώ-

πινο ον φέρνει το απλοϊκό ξανθό πρόσωπο κολλητά στου Γιώργου. Δείχνει 

το κλαδάκι δάφνης. Εκείνος υπάκουος όπως πάντα μα αδυνατεί να σηκώσει 

το χέρι του. Ο νεαρός τού το πιάνει απαλά και ρίχνει μέσω εκείνου το κλα-

δάκι στον φούρνο. Από κει κι εξής ο Γιώργος γονατισμένος πια μα πάντα με 

το πρόσωπο ζουμπηγμένο από τον δήμιο στο κρύσταλλο μπορεί να θυμηθεί 

τα πάντα· κάθε γκριμάτσα κάθε αίσθηση· μα δεν θα πει τίποτε άλλο ως τη 

στιγμή μετά από παγόβουνο χρόνου που τον τράβηξαν πέρα άνοιξαν την 

πόρτα του φούρνου κι έβγαλαν τη νικήτρια με το χυμένο μάτι να παράγει από το 

στομάχι σαν εγγαστρίμυθος κι όχι από το λαρύγγι ένα διαρκές φωνήεν ιιιιιιιιιιιιι. 

ΖΙΓΚΦΡΙΝΤ: «Η θερμοκρασία θα ανεβεί απότομα. Μετά ορισμένοι πελάτες θα γευτούν κο-

ψίδια του ψητού. Θα αναγκάσουν εργαζομένους μας να φάνε για να ευχαριστηθούν από τις 

αντιδράσεις τους. Αν βρεθεί ένας πελάτης να πληρώσει περισσότερα, θα κάνει σεξ με τη ζω-

ντανή πριν την πάρουν οι γιατροί μας. Συνήθως δεν βρίσκεται κανείς όμως». 
Αλλά ως εδώ. 

 

— ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

— Βασικός Συγγραφέας: Όχι, όχι. Δεν συμφωνώ. Σβήνω όλα τα e-mail σας με τη συζήτηση και 

δεν δέχομαι άλλα. Προσθέτω όμως ένα απόσπασμα από τη Συνέντευξη του κ. Ζίγκφριντ. 

 

ΖΙΓΚΦΡΙΝΤ: «Οι επιστημονικοί μας σύμβουλοι είναι πολύ αυστηροί κατά τον 

σχεδιασμό των θεαμάτων του τετάρτου ορόφου του ιδρύματός μας, αλλά 
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και όσον αφορά τις επιτρεπόμενες πράξεις των πελατών. Δεν διενεργεί-

ται και δεν επιτρέπεται πράξη βίας ή τρόπος θανάτωσης που δεν έχει 

επίσημα θ ε σ μ ο θ ε τ η θ ε ί  ή  ν ο μ ι κ ά  κ α τ ο χ υ ρ ω θ ε ί  από 

την Αναγέννηση έως σήμερα από τα εγκαθιδρυμένα συστήματα διακυ-

βέρνησης των μεγάλων μονοθεϊστικών θρησκειών και τις δημόσιες υπη-

ρεσίες των πιο σημαντικών ιστορικών κρατών του πλανήτη. Αναπαριστού-

με με απολύτως πιστό τρόπο βασανιστήρια και μεθόδους θανάτωσης που 

μεταχειρίστηκαν η Καθολική και διάφορες Προτεσταντικές Εκκλησίες, με-

γάλα σύγχρονα ευρωπαϊκά κράτη σε κάθε ιστορική περίοδό τους από 

τον 16ο αιώνα έως σήμερα, το ιαπωνικό και κινεζικό κράτος σε διάφορες 

περιόδους τους κατά τον 20ό αιώνα, η οθωμανική αυτοκρατορία καθώς 

και σύγχρονα ισλαμικά ή απλώς μουσουλμανικά κράτη, το Ισραήλ και οι 

Η.Π.Α. Η μόνη μη επίσημα γνωστή από την ιστορία πλευρά θεάματός μας 

είναι η πάλη των δύο υπαλλήλων μας στον φούρνο και τα παρεπόμενα, 

μια καθαρά συμβολική συνεισφορά μας στο θέμα — αλλά βεβαίως το αργό 

ψήσιμο ανθρώπων στη σχάρα ή στη σούβλα ήταν πασίγνωστη πρακτική 

Ευρωπαίων και Τούρκων, χριστιανών και μουσουλμάνων, καθώς και ε-

πίσημων κρατικών υπηρεσιών διαφόρων κρατών σε Ανατολή και Δύση 

μέχρι τον 19ο αιώνα. 

Πηγές μας είναι κοινώς αποδεκτά βιβλία Ιστορίας που διδάσκονται στα 

σημαντικότερα πανεπιστημια του πλανήτη και, για τη σύγχρονη εποχή, 

οι ετήσιες εκθέσεις της Διεθνούς Αμνηστίας, του Ο.Η.Ε., της ΟΥΝΕΣΚΟ, 

του Συμβουλίου της Ευρώπης, του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και άλλων παρό-

μοιων οργανισμών. Γενικά, μας ενδιαφέρουν πολύ οι νομικά κατοχυρω-

μένοι θεσμοί. Για να γίνει κατανοητή η εμμονή μας στη νομιμότητα, αρκεί να 

λεχθεί ότι έχουμε εξαρχής απορρίψει αναπαράσταση των μεθόδων 

κρατικών οντοτήτων μη αποδεκτών από τη σύγχρονη πολιτική ηθική, 

όπως αυτή του Ναζιστικού Γερμανικού Ράιχ και διαφόρων δικτατοριών — 

παρά το εξαιρετικό ανθρωπολογικό και ψυχολογικό τους ενδιαφέρον. 

 

Το βαγονάκι με την ορχήστρα είχε κάνει ολιγόλεπτη στάση μπροστά στον 

φούρνο. Η μουσική ήταν τώρα πλούσια μα σιγανή, ο Γιώργος δεν αναγνώ-

ριζε ποιου συνθέτη. Χαμήλωνε απότομα κάθε λίγο και τότε ο ερμαφρόδιτος 

έφηβος τραγουδούσε σε υψηλή κλίμακα επαναλαμβάνοντας κάθε φορά 

θριαμβευτικά τις ίδιες γερμανικές λέξεις: 

 

«Πείνα! Πείνα! Κυνήγι και θρέψη!» 

 

Ο Γιώργος περπατώντας ήθελε να παραμερίσει από τα μάτια του τα σγουρά 

πλοκάμια των μαλλιών του. Που απ’ όταν γονάτισε είχαν ριχτεί μπροστά 

και κολλούσαν στο πρόσωπό του μούσκεμα στον ιδρώτα και τη γλίτσα. 

Αλλά δεν άντεχε να σηκώσει το χέρι. Κι έτσι πορευόταν πασχίζοντας να δει 

ανάμεσα από τους βοστρύχους ίδιος ακούρευτος σκύλος. Στην αρχή βογγούσε. 
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Μα μετά επειδή ντρεπόταν πολύ τον καθηγητή και τους υπόλοιπους η ψυχή 

του τελικά υπερίσχυσε όχι του πόνου του αλλά της ανάγκης του λαρυγγιού 

του. Κι έτσι σύριζε μόνο η αναπνοή του στην οδύνη του κάθε βήματος κο-

φτά. Με το σιγανό σύριγμα να χτυπιέται σαν κομμένο στη μέση φιδάκι κι 

εντούτοις να παύει κι εκείνο απότομα στην κορυφή της εξέλιξής του. 

Οι εικόνες εξελίσσονταν μες στον νου του ξεχωριστά μία-μία όσο και με 

πλήρη διαδοχή. Όχι όμως σαν ταινία ούτε σαν παρόν αλλά σαν ανάμνηση. 

Η οποία εξαιτίας της μεθύστερης επιμελώς επεξεργασμένης γνώσης βιώνεται 

πιο ισχυρά απ’ ό,τι το ίδιο το γεγονός εντός του πραγματικού χρόνου του. 

Γι’ αυτό οι εικόνες τον έκαναν να υποφέρει ολοένα περισσότερο. Επιπλέον 

έτσι η μερίδα του χώρου τονιζόταν με λάθος χρόνο αλλ’ εντούτοις ορθότε-

ρα από την άποψη της τελετουργίας του γεγονότος. Έτσι ο νέος μες στον 

πόνο του και παρ’ όλη την αδυναμία εκείνες τις στιγμές για σχηματισμό ο-

λοκληρωμένων συλλογισμών κυριαρχούνταν από μια όλο διαυγέστερη επο-

πτεία όσο κι ορθολογία ακόμη και του ελαχιστότερου πολλοστημόριου της 

πραγματικότητας. Κι έτσι η οδύνη του γινόταν όλο λιγότερο ιδιωτική. Όλο 

περιπλοκότερα συνδυαζόμενη με κάθε σημείο της πραγματικότητας ξεχωριστά 

μα και με τις άπειρες διομολογήσεις των εικόνων μεταξύ τους. Άρα όλο πε-

ρισσότερο εξατομικευμένη μα κι εξατομικεύουσα. Οπότε όλο περισσότερο 

γενική όσο κι απλή. Και εντέλει όλο πιο δίκαιη. Η απλότητα και η δικαιοσύνη 

του ατομικού πόνου του και του πόνου των άλλων· η αβίαστη ορθοφρο-

σύνη και ο αυτόματος σχηματισμός της αλήθειας μέσα στον νου του· ο χρόνος 

σαν δυσαρμονίζουσα τελετή που ακριβώς λόγω της αξιωματικής ανισορρο-

πίας της επανασκηνοθετεί ως ορθά τα πιο ψεύτικα γεγονότα· — όλα τούτα 

ήταν που έφεραν εντέλει την τρέλα στο μυαλό του Γιώργου. 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Πίστεψα όχι μόνο ότι είχα τρελαθεί μα και ότι ήμουν από πάντα 

τρελός. 

 

Και επειδή το πίστεψε μέσα σε τόσον πόνο και τέτοια καθαρότητα τούτο 

ίσχυσε σαν πραγματικότητα. Κι όσο βαθύτερα βυθιζόταν στην τρέλα τόσο 

καθαρότερα πρόβαλλαν τα πράγματα γύρω του. Τόσο πιο ολόκληροι οι άν-

θρωποι. Τόσο πιο τεντωμένη η αγωνία τους κι η ηδονή τους. Τόσο πιο σαφείς 

οι σχέσεις μεταξύ όλων αυτών και με τον ίδιο. Και τούτα επίσης έκαναν τον 

σωματικό του πόνο όλο ψυχικότερο κι όλο ισχυρότερο. Μολονότι μάθαινε 

στο μεταξύ με την αντοχή του τρελού και με τη δύναμη του λόγου να τον 

υπομένει με όλο μεγαλύτερη εγκαρτέρηση. Όμως τα μέλη του γίνονταν 

ολοένα πιο δύσχρηστα. Έφερνε με όλο μεγαλύτερη προσπάθεια το ένα πόδι 

μπροστά στο άλλο. 

Ο λαιμός του δυσκολευόταν να στραφεί έστω και λιγάκι για να δουν τα 

μάτια του πίσω από τα πλοκάμια των μαλλιών τα θεάματα που του έδειχνε 

με το δάχτυλο ο δήμιός του συστρέφοντας σε σχεδόν φυτικές σπείρες το 

κορμί του. Ένιωθε πάντα πίσω του τον καθηγητή και την ομήγυρι μα δεν 
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είχε τη δύναμη να στραφεί για να τους ρίξει μια ματιά. Κι εκείνοι ήταν πάντα 

έξω από το οπτικό του πεδίο. Πορευόταν μέσα από τον κεντρικό διάδρομο 

και τις αίθουσες με τον θυρεό της πατούσας του δημίου ανάμεσα στις ρώγες 

του τις σκληρυμένες από τον ζόφο σαν σε ερωτική έκσταση. Αφήνοντας και 

ο ίδιος σε κάθε βήμα κόκκινα χνάρια. 

Από τον Ζίγκφριντ βγαίναν πάντα τακτοποιημένες σειρές λέξεων. Που 

μέσα στην τρέλα του δεν τις άκουγε πια μα τις έβλεπε να περνούν από το 

μυαλό του όπως χάρτινες τυπωμένες ταινίες. Εκείνο που άκουγε πραγματι-

κά ήταν τα μουγκρητά και τα ουρλιαχτά κι η μουσική από το μετακινούμενο 

πάνω-κάτω βαγονέτο. Όλα ένας ενιαίος ήχος ο οποίος όμως περιείχε διακριτά 

στην κοιλιά του τα δεκάδες ωάρια των ξεχωριστών ακουστικών ερεθισμά-

των. Που φαινόταν στον νέο ότι γονιμοποιούνταν από την ψιλή φωνή του 

ερμαφρόδιτου εφήβου έτσι ώστε να ανήκουν στο παρόν σαν διαψεύσιμα 

ενδεχόμενα αλλά στο μέλλον το καθένα σαν απολύτως διακεκριμένο τέρας: 

 

«Τίποτα δεν ξαναγυρίζει!» 

 

έψαλλε τώρα το αγόρι πάνω στη μαύρη καρέκλα χαϊδεύοντας με λεπτότητα 

τα δύο φύλα του. Η κατά διαστήματα επαναλαμβανόμενη μονότονα φράση 

μπουμπούνιζε στο μυαλό του Γιώργου. Αν μπορούσε να ανοίξει το στόμα του 

θα τη φώναζε κι αυτός. 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Μες στην τρέλα μου έφτασα να νιώσω τον εαυτό μου σαν πράγμα. 

 

Πρόβαλε εμπρός του εντέλει ένας χώρος που τον αναγνώρισε ως το αμφι-

θέατρο του ορόφου. Είδε μια μορφή που ήταν ο καστανομάτης Έλληνας. 

Τούτος με μια κοφτή χειρονομία έκανε γελώντας κάτι στο σώμα του που 

τον πόνεσε φρικτά. Ούρλιαξε και ένιωσε τρομερή ανακούφιση επειδή κατά-

φερε να ουρλιάξει και αμέσως στεναχωρήθηκε γι’ αυτό. Άνοιξε τα χείλη 

του που ήταν όχι ξερά μα σαν κομμάτια στεγνού πάγου κι έβγαλε αντί φθόγ-

γους κάτι χυδαία σύμφωνα. Πήρε μεγάλη ανάσα και τέλος του έπεσαν διε-

σπασμένα πλην ολοκάθαρα σαν κουράδες οι ελληνικές λέξεις πάνω στον 

καστανομάτη: 

«Θα…- Σε…- ΣκοΤώσουΝ…- ΦύγΕ…-» 

Η αιφνίδια απολίθωση στα μάτια του Έλληνα μες από τη μάσκα και μετά 

η πλήρης κατανόηση περί τι του έλεγε και μετά ο φόβος και μετά αμέσως 

το μίσος. Ο Γιώργος προσπάθησε να του πει κι άλλα· να του εξηγήσει. Τότε 

έφαγε μια γροθιά απ’ αυτόν που του έσπασε τη μύτη. Γονάτισε· τρομακτι-

κοί συνεχόμενοι όγκοι πόνου· κυλούσε όμορφα ρυάκι αίμα· όμως βρήκε τη 

φωνή του. Είπε πάλι 

«ΦύγΕ». 

Είδε τον νεαρό να ετοιμάζεται να τον κλοτσήσει στο πρόσωπο· να τον 

κρατούν οι σωματοφύλακες· να φεύγει απειλώντας τον. Μια οδυνηρά διολι-
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σθαίνουσα στον ασαφή χώρο εικόνα σχετιζόμενη με λόγια που δεν συνειδη-

τοποιούσε. Μα που μορφώνονταν μες στο μυαλό του σαν στερεά αντικεί-

μενα τα οποία του έφερναν μεγάλη πίκρα. Αλλά παρ’ όλ’ αυτά το αίμα που 

έτρεχε στον λαιμό και στο στήθος του τον ανακούφιζε πολύ. 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Θυμήθηκα πως απ’ όταν μπήκα στην εφηβεία άνοιγε μόνη της 

ξαφνικά η μύτη μου κι έτρεχε αίμα, άφθονο, κατακόκκινο, δίχως να πο-

νάω καθόλου, άλλωστε σταματούσε μόνο του. Ένιωθα ανακούφιση με 

αυτήν τη ρεύση και κάτι σαν περηφάνια. Γινόταν συχνά, κάθε λίγες μέρες, 

και το περίμενα με ένα είδος λαχτάρας. Έσκυβα λιγάκι και κοίταζα το 

λαμπερό υγρό να σταλάζει στο χώμα. Η μάνα μου με έβαζε να σηκώνω 

το κεφάλι, τότε το αίμα κυλούσε στο λαρύγγι μου και το κατάπινα. Άνοιγε 

ένα τσιγάρο και μου έβαζε στα ρουθούνια καπνό, κι η αιμορραγία έπαυε. 

Το αίμα όταν ανακατευόταν με τον καπνό μού άφηνε μια δρυμιά οσμή 

καμμένου μαύρου μπαρουτιού με γεύση αλμυρής σκουριάς σίδερου, που 

μου άρεσε. Ο μπαμπάς ανησύχησε, έλεγε είχε κι αυτός τέτοιο όταν ήταν 

μικρός, μα όχι τόσο συχνά. Ένας γιατρός φίλος του, είπε γελώντας: «Άσ’ 

τον. Είναι ταυράκι. Μαλλιάζει το πουλάκι του, το σώμα του δεν ξέρει τι 

να το κάνει τόσο αίμα και το ξεπετά έξω». Μου έκανε μεγάλη εντύπωση 

ο λόγος του. Έμαθα έτσι να μη φοβάμαι το αίμα μου. 

 

Δεν μπορούσε να σηκωθεί. Στο πρόσωπό του εκεί που χτυπήθηκε αυξανό-

ταν ένα βουνό πόνου. Λύγιζε κάπου προς ένα κάτω το οποίο οριζόταν όχι 

από τη βαρύτητα μα από τη δράση των τεχνητών νόμων του φαρμάκου γι’ 

αυτό ουσιαστικά απλωνόταν σαν καπνός οριζόντια προς το δάπεδο. Θολούρα 

μα διέκρινε τον ξανθό γιατρό και τις νοσοκόμες. Ο γιατρός είπε λόγια που 

συμποσώθηκαν σε: 

ΓΙΑΤΡΟΣ: «Κάτω από την επίδραση του φαρμάκου το άγγιγμα μονάχα 

μπορεί να προκαλέσει αφόρητο πόνο. Ένα τέτοιο χτύπημα θα μπορούσε και 

να τον είχε σκοτώσει». 

Τον ανασήκωσαν. Τον έστησαν στα πόδια του σε μια γωνιά μπροστά στη 

σκηνή. Ο καθηγητής κι ο Ζίγκφριντ παρέμεναν πάντα κάπου πίσω κι έξω 

από το οπτικό του πεδίο σαν μες στο μυαλό του. Ο πολυκινητικός χορευτής-

δήμιος κυμάτιζε μπρος του ίδιος σμέρνα δείχνοντάς του στη σκηνή. Έπρεπε 

να κοιτάζει. 

Το έργο είχε αρχίσει μα ο σταρ ήρθε σε λίγο και ήταν ο καστανομάτης 

Έλληνας. Ήταν το τέλος της ευτυχισμένης οικογένειας από τη Βαλτική. Έτσι 

κι αλλιώς δεν υπήρχε τίποτα πια που να έκανε τον Γιώργο ν’ αντέχει και 

γι’ αυτό δεν έκλεινε τα μάτια. Ο νεαρός άνδρας που ήθελε να γίνει ποπ 

τραγουδιστής πέθανε αργά. Ο κόσμος μέσα στον οποίο τον βύθισαν καθώς 

τον κομμάτιαζαν ήταν ασφυκτικά τιγκαρισμένος σάρκα δικών του και ξένων. 

Στην αρχαία Τραγωδία όσο πισωπατεί το θύμα τόσο προχωράει μπροστά 

φουσκωμένος από θρίαμβο ο θεατής εκπροσωπούμενος από τον θύτη. Η φύση 
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έχει τον σκοπό της που έκανε τόσο όμορφη τη νιότη μπόρεσε να σκεφτεί ο 

Γιώργος. Ο καστανομάτης ήταν αριστοτέχνης. Μετά ήρθε η σειρά της μητέ-

ρας. Το βαγονάκι με τους μουσικούς είχε σταθμεύσει στο τέρμα των σιδε-

ρογραμμών κοντά στη σκηνή κι έπαιζε ένα αργό και περίπλοκο τάγκο. Ο 

ερμαφρόδιτος έφηβος επαναλάμβανε κάθε τόσο υπόκωφα σε ρε ελάσσονα 

αν και με ψιλή φωνή ενώ έχωνε στα δύο ανοίγματά του δυο τεράστια πλα-

στικά πέη κατακόκκινα: 

 

«Συνείδηση! Συνείδηση! Συνείδηση!» 

 

Ο Ζίγκφριντ μουρμούριζε στον καθηγητή πίσω από τον σβέρκο του Γιώργου 

πολλά λόγια που μες στο αποτρελαμένο μυαλό του σήμαναν ότι: 

ΖΙΓΚΦΡΙΝΤ: «Όλα αυτά εμένα προσωπικά δεν μου αρέσουν — Για μένα 

έχουν μονάχα τη σημασία της εργασίας — Οι επιστημονικοί μου σύμβουλοι 

λένε πως η ανομία θεμελιώνεται πάντα σε έναν κόσμο υπερβολικής ηθικής 

κι όχι χάους — Γι’ αυτό αποφάσισα να ιδρυθεί μες σ’ αυτό το βασίλειο της 

ελευθερίας ένα άγαλμα δικαιοσύνης». 

Εισέβαλαν με κραυγές γιγαντόσωμοι άνδρες πάνοπλοι και ντυμένοι με 

γκροτέσκες στολές. Ο οπλισμός οι μυώνες οι στολές, τους έκαναν κάτι ανά-

μεσα σε Αμερικανούς πεζοναύτες και υπερήρωες κόμικς. Φορούσαν μάσκες 

με τις σημαίες των επισημότερων κρατών του πλανήτη. Άρπαξαν τον κα-

στανομάτη που επιτέλους πίστεψε ό,τι του είχε πει ο Γιώργος κι άρχισε να 

ουρλιάζει κάτι προς το μέρος όπου στέκονταν ο Ζίγκφριντ κι οι άλλοι. Οι 

υπερήρωες τον χτύπησαν άγρια. Του άνοιξαν το στόμα τού τράβηξαν έξω 

τη γλώσσα καρφώνοντάς τη με ένα άγκιστρο και την έκοψαν. Την πέταξαν 

στις κερκίδες έτσι αγκιστρωμένη όπου τη δέχτηκαν οι θεατές με αλαλα-

λαγμούς. Αλυσοδεμένος και με κομμένη γλώσσα ούρλιαζε φωνήεντα κι 

έδειχνε προς τον Ζίγκφριντ προτείνοντας το σαγόνι απ’ όπου κυλούσαν ά-

φθονα αίματα. 

Ο σπίκερ ανήγγειλε ότι μια πράξη κάθαρσης θα λεύκαινε όλους. Πελάτες 

και δήμιους. Η μητέρα θα πέθαινε μα πριν είχε το δικαίωμα να βασανίσει 

και να σκοτώσει με τα χέρια της τον αρχιβασανιστή και δολοφόνο. Τη δια-

βεβαίωνε πως ύστερα το παιδί της θα σωζόταν. Η μουσικοί έπαιζαν εκκω-

φαντική τζαζ σταματώντας κάθε τόσο απότομα για να τσιρίξει ο δίφυλος 

έφηβος θριαμβευτικά: 

 

«Δικαιοσύνη!» 

 

Πέρασαν λίγα δευτερόλεπτα ώσπου να γίνει αντιληπτό ότι η γυναίκα δεν 

είχε πια τη δυνατότητα να καταλάβει τι της ζητούσαν. Ή ίσως δεν ήθελε να 

βλάψει κανέναν σκέφτηκε με ελπίδα ο Γιώργος. Όταν όμως οι υπερήρωες 

επανέλαβαν φωνάζοντας μες στ’ αφτί της την προτροπή κι απείλησαν πως 

αλλιώς θα σκότωναν το κοριτσάκι μπροστά της, εκείνη αφυπνίστηκε. Σιγά-



347 
 

σιγά άρχισε να κάνει ό,τι της λέγαν μα μετά όλο και πιο από μόνη της όλο 

πιο λυσσασμένα ώσπου τέλος παραμορφωμένη και συχνά-πυκνά τινάζοντας 

ψηλά μέσα σε ξεσπάσματα τα χέρια σαν να απειλούσε ή να ευχαριστούσε 

κάποιον πάνω από το ταβάνι. Ο καστανομάτης πέθανε κομματιασμένος από 

αυτά τα χέρια ενώ οι πρώην σύντροφοί του τον μεταχειρίζονταν με τις μα-

τωμένες σεξουαλικές μεθόδους που είχαν κάνει και τον ίδιο διάσημο. Μετά 

η γυναίκα ανταμείφθηκε: της έδωσαν να σφίξει το παιδί της στην αγκαλιά 

διαβεβαιώνοντάς τη με τον πιο επίσημο τρόπο ότι το είχε σώσει και σ’ 

αυτήν τη στάση την τελείωσαν με μια σφαίρα στο κεφάλι. 

Οι διακρατικοί υπερήρωες περιέφεραν το κοριτσάκι στους ώμους τους 

στις κερκίδες εκτελώντας μια φιδωτή σπείρα θριάμβου. Εκείνο δεν έκλαιγε 

ούτε έβγαζε τσιμουδιά. Μάλλον δεν έβλεπε πια ούτε αντιλαμβανόταν τίποτε 

ούτε καν έδειχνε να υποφέρει. Σκεπασμένο από το αίμα των γονιών του είχε 

μάτια και στόμα ανοιχτά. Οι πελάτες σε μια φρενίτιδα υστερίας ορμούσαν 

πάνω στους υπερήρωες για να αγγίξουν το παιδί. Ούρλιαζαν. Γονάτιζαν 

μπροστά του και προσκυνούσαν χτυπώντας τα μέτωπα στο δάπεδο. Οι υπερ-

ήρωες τους απωθούσαν με τα όπλα μα εκείνοι ξαναορμούσαν κατά κύματα 

για να λάβουν την ευλογία ενός βαψίματος των ακροδάκτυλών τους στο 

αίμα. Το ερμαφρόδιτο παλληκαράκι με τα μαύρα ρόδα στο κεφάλι αφού 

κατέβηκε από τον θρόνο του στάθηκε στο κέντρο της σκηνής και έψαλλε 

δείχνοντας γελαστά το παιδί στους ώμους των υπερηρώων: 

 

«Τίποτε δεν τελειώνει. Τίποτε δεν έχει αρχίσει». 

 

Ο προσωπικός δήμιος του Γιώργου κούνησε κυματιστά σαν σπονδυλική στήλη 

φιδιού το χέρι μπροστά στο πρόσωπο του νέου για να τον αφυπνίσει και 

του έδειξε μια πόρτα πίσω από τη σκηνή. Η κουστωδία ξεκίνησε πάλι αργά 

σαν λιτανεία προς τα κει ενώ ο Ζίγκφριντ έλεγε κάτι που ξεκαθαρίστηκε στο 

λασπιασμένο μυαλό του Γιώργου ως: 

ΖΙΓΚΦΡΙΝΤ: «Το παιδί θα πωληθεί ζωντανό. Έτσι όπως δουλεύτηκαν το 

κορμί κι η ψυχή του, έγινε κατάλληλο για εξαιρετικά λεπτές απολαύσεις. Η 

τιμή είναι πολύ υψηλή». 

Στις κερκίδες κάμποσοι πελάτες κουνούσαν μανιασμένα τα χέρια προς 

τον σπίκερ σαν στο χρηματιστήριο ή σε δημοπρασία. Καθώς ο Γιώργος έφτανε 

κακήν-κακώς στην πόρτα κάποιος πετάχτηκε μπροστά του. Ήταν η Γαλλίδα 

κυρία. Πίσω της ερχόταν ένας από τους υπερήρωες κουβαλώντας στην 

αγκαλιά του το κοριτσάκι από τη Βαλτική που φαινόταν εντελώς αδρανές 

σαν να κοιμόταν με ανοιχτά μάτια κι ανοιχτό στόμα. Η Γαλλίδα κυρία 

φώναξε με αγωνία στον Γιώργο: 

«Ευτυχώς σε πρόλαβα! Αγόρασα το κορίτσι για χάρη σου. Πες μου πως 

θα με παντρευτείς και πως θα υιοθετήσουμε αυτό το παιδί! Τότε εγώ θα σε 

σώσω από τούτους εδώ. Οι τρεις μας θα γίνουμε η πιο ευτυχισμένη οικογέ-

νεια του κόσμου!» 
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Αυτές οι ευγενικές λέξεις γέννησαν μες στον αλαλιασμένο νου του Γιώργου 

μια εικόνα βαριού χειμώνα με τρομακτικούς κεραυνούς και λοιπές συναφείς 

αισθήσεις. Δεν μπορούσε να ξεκολλήσει το βλέμμα από το γαλήνιο πρό-

σωπο του παιδιού που δεν ήταν πια ακριβώς πρόσωπο ούτε παιδιού ούτε 

ανθρώπου. Ο δήμιος τον τράβηξε ελαφρά από το χέρι κάνοντάς τον να ουρ-

λιάξει από πόνο και μαζί πέρασαν την πόρτα ενώ οι φρουροί απωθούσαν 

την κυρία που κραύγαζε τραγικά: 

«Με αρνήθηκες! Από τώρα θα είμαι η χήρα σου. Θα σε πενθώ σ’ όλη μου 

τη ζωή. Θα αφιερωθώ στην ανατροφή της κόρης μας!» 

Καθώς η πόρτα έκλεινε πίσω τους, ακουγόταν το στερνό τραγούδι του 

μποτιτσελικού, δίφυλου εφήβου: 

 

«Ο εαυτός είναι ο άλλος». 

 

 

72. Το παιχνίδι του πολέμου 
 
Όταν η βαριά πόρτα έσβησε τις φωνές, ο Ζίγκφριντ ακούστηκε να λέει: «Η 

Γαλλίδα είπε ψέματα, γιατρέ. Το boy σου θα υπέφερε άγρια στα χέρια της 

κι ούτε η μικρή θα καλοπεράσει. Όχι με ωμό τρόπο, φυσικά, μα το ίδιο κακό 

κάνει και το μαχαίρι κι η ψυχολογία. Εξαιρετική κυρία, αλλά της αρέσει να 

παίζει διαρκώς τραγωδία όχι σαν δραματική ηθοποιός όπως της αξίζει, αλ-

λά σαν χυδαία αυτοδίδακτη σε λαϊκό μπουλούκι». 

Ο δήμιος έκανε μια στροβιλιστή υπόκλιση στον Γιώργο και, καθώς τα 

πόδια του λυγούσαν περιελισσόμενα το ένα γύρω από το άλλο σαν δίχως 

κόκκαλα, κι ενώ το κεφάλι του κατέβαινε με μια θα ’λεγες αδύνατη για 

ανθρώπινο ον κυματιστή κίνηση φτερού που πέφτει, μίλησε Γερμανικά. Η 

φωνή του ακούστηκε αντρίκια, τίμια: 

«Καλή τύχη, Kamerad». 

Έφτασε με το στόμα του τα βουτηγμένα στο αίμα πόδια του νέου και τα 

φίλησε το ένα μετά το άλλο. Αμέσως μετά τινάχτηκε πάνω σαν να ξεμπερ-

δευόταν λάστιχο και εξαφανίστηκε πίσω από την πόρτα, με χείλη που ο κα-

τάπληκτος Γιώργος πρόλαβε να τα δει πασαλειμμένα με πορφυρό. 

Είχε μπροστά του μια σκαμμένη στον βράχο πλατιά αίθουσα, καλοφωτι-

σμένη, μα με σκοτεινό βάθος όπου ανοιγόταν κάποια στοά και μηχανήματα 

σκαπτικά. Απέναντι ένας ιατρικός πάγκος, όπου βρισκόταν ξαπλωμένη η κα 

Αριστίντ, γυμνή, μόνο με ένα πανί γύρω από τους γοφούς. Το παχύ, χλομό 

κορμί με τα πεσμένα στήθη αλλοιωνόταν από τη φυσική μιας Ιστορίας ανε-

ταμένης. Το ανασηκωμένο στο υπαυχένιο του πάγκου πρόσωπό της φανέρωνε 

τρομαχτική αγωνία, ίσως και ένα είδος προσμονής διαλυμμένης μες σε φώσφορο και 

αλάτι, μα μπορεί και να ήταν μονάχα χλευασμός. Είπε, με φωνή που φάνηκε στον 

Γιώργο υπερβολικά ξερή, ενδέχεται όμως και να ήταν, απλώς, προσεχτικά προμελετημένη: 
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«Παιδί μου, δεν μπόρεσα να σε γλυτώσω από την οδύνη. Γι’ αυτό θα 

υποφέρω μαζί σου. Έχω πάρει κι εγώ το ίδιο φάρμακο με σένα». 

Ο ξανθός γιατρός έφερε μια σύριγγα. Οι νοσοκόμες τον ψέκασαν με κάτι 

στο μπράτσο για τοπική αναλγησία. Ο γιατρός του έκανε ένεση λέγοντας: 

«Αυτό, κ. καθηγητά, θα τον συνεφέρει λίγο, γιατί αλλιώς δεν θα μπορεί 

να κινηθεί ώστε να πολεμήσει κι ούτε θα του είναι δυνατόν να αντέξει ακό-

μα και τον ελάχιστο τον πόνο». 

Παρά το ψέκασμα ένιωσε σαν να του μπήγουν δοκάρι στο κρέας. Μα μετά 

αμέσως λιγάκι ανακούφιση. Πονούσε βέβαια αλλά υποφερτά. Έστριψε λίγο 

το κεφάλι για να δει τον καθηγητή. Τον είχαν καθίσει σε μια καρέκλα που 

βρισκόταν δίπλα στην πόρτα. Του είχαν βγάλει τη μάσκα. Δεξιά κι αριστε-

ρά του οι φρουροί. Στο πρόσωπό του δεν φαινόταν τίποτα, σχεδόν δεν δια-

κρίνονταν χαρακτηριστικά, σαν να φορούσε ακόμα προσωπίδα. Δεν έδειχνε 

να έχει δει ή ακούσει καθόλου τη μοναδική του φίλη. Από το σκοτεινό βάθος 

της στοάς πρόβαλλε ο Άτσε. Φορούσε μόνο ένα ελαστικό σορτσάκι ποδηλά-

τη σε χρώμα κυανό του κοβαλτίου. Το στεγνό, σχεδόν λιγνό, υπερμυώδες 

σώμα του έλαμπε σαν αρχαγγέλου. Στάθηκε στο άδειο κέντρο του δωματίου 

και είπε φιλικά στον Γιώργο: 

«Θα σε πονέσω τώρα πολύ, Γιώργο. Δεν θα σε πειράξει και τόσο, έτσι 

δεν είναι;» Τον κάλεσε με τα χέρια. «Έλα. Θα κάνουμε την προπόνησή μας. 

Θυμάσαι τι κινήσεις επίθεσης σου έχω μάθει; Έλα, χτύπησέ με». 

Ο Γιώργος για μια στιγμή ξέχασε τα πάντα. Κοίταζε αποβλακωμένα. 

«Εμπρός!» πρόσταξε ο Άτσε στρατιωτικά όπως στις προπονήσεις τους. 

«Χτύπα με όπως σου έμαθα! Τώρα!» 

Ο Γιώργος κινήθηκε προς τα μπροστά. Ήταν καλός μαθητής και, όπως 

του είχε υποδειχτεί από τον Άτσε, είχε ενστερνιστεί την επίθεση μέσω των 

πολεμικών τεχνών ως παιχνίδι. Καθώς κινήθηκε με τη σχεδόν αυτοματική 

συνήθεια της εξάσκησης, οι αρθρώσεις του καίγονταν. Τίναξε το δεξί πόδι 

παραπλανητικά προς τον αριστερό μηρό του Άτσε καταφέρνοντάς του συγχρό-

νως με την αριστερή του γροθιά ένα χτύπημα στο πρόσωπο. Εκείνος απέφυγε 

εύκολα την ψευτοκρούση του ποδιού και τη μισή επίθεση του χεριού, μα 

την τελευταία στιγμή σταμάτησε την υποχώρηση του κεφαλιού του και δε-

χτηκε το χτύπημα στο δεξί μήλο του προσώπου. Ο Γιώργος παρέλυσε από 

τον πόνο και την ίδια στιγμή γεννήθηκε μέσα του, λες κι όχι στο διαλυμένο 

μυαλό του μα κάπου βαθιά στα σπλάχνα του, η ακριβέστατη γνώση για το 

τι σκόπευε να του κάνει ο Άτσε: ποιο κακό μαζί και ποιο καλό. 

Άφησε τον εαυτό του να μουγγρίσει —δεν είχε τίποτα άλλο πια για να 

πάρει κουράγιο— κι αποδέχτηκε το παιχνίδι του πολέμου. Στην ψυχή του, 

που ορθοτομείτο πάντα φαντασιακά μέσα σε θύελλες φυσικών στοιχείων 

και φυσικών αισθημάτων, δεν υπήρχε ποτέ, ούτε και τώρα, τίποτα άλλο παρά 

η πίστη στην αποστολή του και η υποταγή στους μύθους που ο ίδιος είχε 

αγαλματώσει ήδη από παιδί μέσα του με υπομονετικό σκαρπέλο. Κι έτσι 

συμμάζεψε τις αισθήσεις του όπως κλώσσα τα κοτοπουλάκια, μετάλλωσε 
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την υπομονή του, ισορρόπησε την ετοιμότητά του στους χρυσούς ζυγούς του 

κορμιού του, έσπρωξε στους μυώνες και στους τένοντές του όση ενέργεια 

διέθεταν οι ισχυρές μπαταρίες της αρετής του και όρμησε στον Άτσε. 

Το παιχνίδι γινόταν έτσι: Ο Γιώργος ήταν ο επιτιθέμενος, ο πολεμιστής 

κι ο λύκος. Ο Άτσε ήταν ο άοπλος άνθρωπος, το δειλό θύμα που προσπαθεί 

να ξεφύγει υποχωρώντας διαρκώς αμυνόμενο. Ο Άτσε δεν απέκρουε καν, 

μονάχα απέφευγε το μισό από κάθε χτύπημα του Γιώργου, αλλά την τελευ-

ταία στιγμή έκοβε με σχεδόν υπεράνθρωπη αυτοκυριαρχία κι ετοιμότητα 

την υποχώρησή του σαν να πάγωνε καρέ σε φιλμ κι άφηνε το χέρι ή το πόδι 

του νέου να βρίσκει το σώμα του με τη μισή από την αρχική τους δύναμη 

κρούσης και μικρότερη ακόμη. 

Ύστερα, καθώς το κορμί του Γιώργου στον κυματισμό της επίθεσης βρι-

σκόταν στη μικρότερη απόσταση κοντά του, το ζώο άπλωνε με την οικονομία 

της έσχατης απλότητας το χέρι και άγγιζε τον νέο σε κάποιο σημείο του 

κορμιού του με τις άκρες των δαχτύλων ή σερνοντας απαλά το νύχι του στο 

πρόσωπο, στο στήθος, στον λαιμό ή στο στομάχι, ένα απλό άγγιγμα που θα 

το ’λεγες χάδι ή ερωτικό γαργάλημα. 

Και ο Γιώργος πονούσε. Πονούσε από την ίδια τη βίαιη κίνηση του φαρ-

μακωμένου κορμιού του πολύ περισσότερο απ’ ό,τι πριν που απλά περπα-

τούσε, πονούσε τρομακτικά από την πρόσκρουση των χεριών ή των ποδιών 

του πάνω στη σάρκα του Άτσε. Μα πολύ πιο βαθιά, σχεδόν ως το μυστικό 

κέντρο της σφαιρικής οντότητάς του, πονούσε από τα ανάλαφρα χάδια του 

Άτσε στο δέρμα του, σε σημεία που η ευαισθησία τους σήμαινε τις κρυφές 

εξόδους της ψυχής προς τον έξω κόσμο, τις οποίες το ζώο γνώριζε άριστα 

σαν ζώο που ήταν και σαν σαμάνος της καταστροφής και του θανάτου, 

εκπαιδευμένος παιδιόθεν από μαΐστορες της Ανατολής και της Δύσης. 

Πονούσε. Ένα σύρσιμο του νυχιού του ζώου στον λαιμό όρθωνε μέσα 

του την πραγματικότητα της σφαγής, αίσθηση, συνείδηση κι έλλειψη μέλ-

λοντος, το πώς σου κόβουν το λαρύγγι. Ένας νεαρός Αφγανός του είχε πει 

κάποτε τι κάνουν σε αιχμαλώτους οι αντιμαχόμενοι στην πατρίδα του — τους 

μισοκόβουν τον λαιμό και γεμίζουν τη μαχαιριά με γράσσο: ο σφαγμένος 

δεν αιμορραγεί κι αργεί να πεθάνει, παθαίνει σπασμούς από το κόψιμο των 

νεύρων κι από τη μισοέλλειψη αίματος στον εγκέφαλο και χτυπιέται για 

ώρες κάτω έχοντας όλες του τις αισθήσεις. Έτσι ένιωθε ο Γιώργος. Κι όταν 

ο δάσκαλός του τον χάιδευε στο στομάχι, ήταν σαν να του το άνοιγαν με 

την ξιφολόγχη και να τραβούσαν τα έντερά του έξω. Κι όταν το δάχτυλο 

του φίλου του σερνόταν στο στήθος του, ήταν όπως τότε που ο καθηγητής 

είχε ανοίξει τον Αλίν σαν χαρτόκουτο. 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Κι έτσι, ολοένα επιτιθέμενος και νικώντας, έζησα όλες τις πραγ-

ματικότητες του πόνου που είχα δει στο τέταρτο υπόγειο. Κι όλες τις πραγ-

ματικότητες ενός νικημένου σε πόλεμο, που τον βασανίζουν και τον σκο-

τώνουν. Και τον πόνο του Αλίν κι όλους τους πόνους του κόσμου. 
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Αλλά όχι μόνο τούτα. Ο Άτσε απέφευγε τα χτυπήματα κατά το μισό ή το 

τέταρτο της δύναμής τους μα όχι εντελώς. Ο Γιώργος ήταν δυνατό παιδί. 

Και έβλεπε πως το ζώο πονούσε κι αυτό, αν και δεν έδειχνε απολύτως τίποτα. 

Το πρόσωπό του αφηνόταν εμπιστεμένα στα χτυπήματα του Γιώργου κι αι-

μορραγούσε και παραμορφωνόταν. Κι όσο περνούσε ή ώρα, γρήγορα σύμφω-

να με το ρολόι μα ατέλειωτα κατά τον χρόνο της ανθρώπινης οδύνης, τα 

απάνθρωπα χαρακτηριστικά του Άτσε, η όψη του ζώου, πολτοποιούνταν και, 

παραδόξως, ανθρώπευαν. Χαμογελούσε σχεδόν τρυφερά, προστάζοντας με 

φωνή αντίμαχα προς το γέλιο του μπρούντζινη: 

«Χτύπα!», «Την τάδε κίνηση!», «Πόδι έτσι!», «Δεξί χέρι έτσι!», «Μπράβο 

φίλε!», «Όπως σου έμαθα!», «Χτύπα!» 

Και έφερνε σε κάθε χτύπημα το πρόσωπό του ή το κορμί του στη φορά 

των χεριών ή των ποδιών του νέου έτσι ώστε να χτυπηθεί ηθελημένα, όχι 

πιο δυνατά μα πιο καίρια απ’ ό,τι μπορούσε ή σκόπευε ο επιτιθέμενος. 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Θλιβόμουν που χτυπούσα τον δάσκαλό μου. Μα έπρεπε να υ-

πακούω, να δείχνομαι ο καλύτερος. Με συγκινούσε πως ο Άτσε είχε επι-

λέξει αυτό τον τρόπο για να με βασανίσει κι ίσως να με σκοτώσει. Θα 

μπορούσε να με διαλύσει αν επιτιθόταν όμως δεν το έκανε, προσέφερε 

το πρόσωπό του στα χτυπήματά μου, του έσκιζα τα φρύδια και τα χείλη, 

αιμορραγούσε, συμμετείχε ηθελημένα στον πόνο μου, κι αυτό μου έλεγε 

πως ήταν φίλος μου και μ’ αγαπούσε. Όμως έπρεπε να κάνει καλά τη 

δουλειά του, κι η δουλειά του ήταν να σκοτώνει. Πίστευα πως τελικά θα 

με σκότωνε. 

 

Ο Ζίγκφριντ φώναξε: 

ΖΙΓΚΦΡΙΝΤ: «Άτσε, μην κάνεις συνεχώς του κεφαλιού σου! Κάνε ό,τι σού 

είπα!» 

Μα ο Άτσε δεν φάνηκε καν να ακούει. Αφιερωμένος στις επιταγές τού 

ολοένα πορευόμενου μες στη στέπα και το δάσος πνεύματός του, κυβερνούσε 

τους σιδερόφραχτους κομάντος του κορμιού του μην αφήνοντας ούτε εκα-

τοστό της σάρκας του δίχως απόλυτο έλεγχο και δίχως αίσθημα. Τα μάτια 

του, μπλε σαν του Κόναν του Βάρβαρου, παρέσυραν τον Γιώργο στην πα-

γερή τους προϊστορία. Τα χείλη του, ματωμένα, χαμογελούσαν με τη γνώση 

και τη χαρά που ανθίζουν μες στην ερημία. 

Κι όσο ο χρόνος του πολέμου και των δύο πισωγύριζε προς ένα παρελθόν 

βιολογίας κι ενστίκτου, τόσο πιο πνευματικά στρατήγευε πάνω σε όλον 

εκείνο τον πόνο ο Άτσε και τόσο πιο κτηνώδης στις επιθέσεις του γινόταν ο 

Γιώργος, σαρκοβόρο της στέπας και του δάσους. Κι όσο πιο απάνθρωπα 

πονούσε ο Γιώργος, όσο βούλιαζε μες στον θάνατο σαν να εκρηγνύονταν 

αλυσιδωτά μικροσκοπικές χειροβομβίδες σε κάθε εκατοστό των χεριών, των 

ποδιών, του στήθους και των σπλάχνων του, τόσο περισσότερον εαυτό πα-
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ρέδιδε ο Άτσε στα χτυπήματα, με ανθρωπινότερο το μπλέ στα μάτια του τα 

τυφλωμένα από το αίμα, με γλυκύτερο το χαμόγελο στα ξεσκισμένα χείλη, 

με όλο πιο πνεύμα και έλεος ιερουργώντας την επιστασία του θανάτου. 

Στο μεταξύ, καθώς όλο το είναι του Γιώργου έτεινε με αυξανόμενη επι-

τάχυνση να συρρικνωθεί σε ένα μοναδικό σημείο, μια Μαύρη Τρύπα τρομα-

κτικής οδύνης, ο εαυτός του γινόταν ολοένα περισσότερο παρών. Και από 

τούτη την αχρονία και ατοπία της οδυρόμενης παροντικότητας αναδυόταν 

μια όλο μεγαλύτερη ορμή και δεξιότητα στον πόλεμο, έτσι ώστε χτυπούσε 

πια τον Άτσε όχι όπως του είχε μάθει εκείνος μα όπως γνώριζε μονάχα ο 

δάσκαλός του να χτυπάει. Έτσι λοιπόν συνέβη, μες στην απουσία όπου συρ-

ρικνωνόταν ο Γιώργος, να αναγνώρισει το νέο πράγμα που ήταν πια ο 

εαυτός του: χαιρόταν και λυπόταν ταυτόχρονα μέχρι μουγκρητού για το αίμα 

και τον πόνο του Άτσε. Κι όσο πιο γλυκά χαμογελούσαν τα χείλη του δα-

σκάλου του απ’ όπου τιναζόταν παντού τριγύρω το αίμα, τόσο πιο μανια-

σμένα τού τα χτυπούσε. Και όσο πιο τρυφερά σπίθιζε η μορφή του φίλου 

του, κορμί υπερμυώδες αρχαγγέλου των παγετώνων που ενανθρωπίζεται, 

τόσο πιο σε θηρίο ενσαρκωνόταν ο ίδιος. Ώσπου λαχτάρησε μες από τον 

πυρήνα της ψυχής του τον σκοτωμό του Άτσε. 

 

ΑΤΣΕ: Άντεχε. Πάλευε δυνατά. Είχα πάρει παλιά το φάρμακο για άσκηση. 

Για να ξέρω ο ίδιος πώς να χτυπάω και να σκοτώνω όσους μου ’λεγε ο 

Ζίγκφριντ. Ήμουν πολύ περήφανος για τον Γιώργο. Ήταν λυκόπουλό μου.

  

Αλλά για τον Γιώργο δεν ήταν μόνο τούτα. Τα μάτια του, αφοσιωμένα στην 

πάλη του, συλλάμβαναν εντούτοις με ένα αυτονομημένο τμήμα της περιφέ-

ρειάς τους την κα Αριστίντ ξαπλωμένη στον ιατρικό πάγκο. Κι ο νους του, 

μιλώντας πια μονάχα τη γλώσσα του πόνου και του πολέμου, κρατούσε εν-

τούτοις έναν τόπο του καθαρόν από τον εαυτό του ώστε να μπορεί να υπο-

λογίζει με γλισχρότητα τοκογλύφου τον πόνο της κας Αριστίντ. Γιατί κι η 

κα Αριστίντ πονούσε, μάλλον για πρώτη φορά στη ζωή της σωματικά. Από 

πάνω της βρισκόταν ο ξανθός γιατρός. Μετά από κάθε χτύπημα του Γιώργου 

και απάντηση με το ανάλογο χάδι του Άτσε, ο γιατρός ενεργοποιούσε με τα 

γαντοφορεμένα χέρια του την επιστήμη του πάνω στο παχύ κορμί της δια-

μαντεμπόρου. 

Και έτσι η κα Αριστίντ πονούσε. Με ανασηκωμένο στο υπαυχένιο το κεφάλι, 

τα μάτια διεσταλμένα, ζούσε τον πόνο του Γιώργου κοιτώντας τον θάνατο 

να τον ανθίζει και να τον κάνει πλάσμα της σκέψης, ζωντανό πετράδι. Γιατί 

έτσι ένιωθε τον πόνο η σοφή κι αισθαντική Ολλανδή, απόγονη φιλοσόφων και μιας πουτάνας: 

σαν μουσική των άλλων ανθρώπων που αντανακλάται στα διαμάντια και στα σμαράγδια και 

στα ρουμπίνια της συνείδησής της. 
 

Κα ΑΡΙΣΤΙΝΤ: Αλλά, βέβαια, δεν πονούσα ούτε άντεχα όσο ήξερα πως πο-

νούσε και άντεχε ο Γιώργος, ο Άτσε, ακόμα και ο Πολ, κι αυτό μου έδινε 
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μεγάλη περηφάνια γι’ αυτούς και μεγάλη ντροπή για μένα. Τα φαγητά 

της μουσικής και της φιλοσοφίας που είχα τόσα χρόνια καταβροχθίσει γί-

νονταν ξερατό και ξεπηδούσαν από το στόμα μου. Ο Γιώργος ήταν θηρίο: 

έτσι πολεμούσε κι έτσι μούγγριζε. Εγώ φώναζα: ήμουν χυδαία πόρνη που 

τη βιάζουν και τη δέρνουν. Και ξερνούσα πάνω μου. Κι όσο ντρεπόμουν 

και συναισθανόμουν το τι σήμαινε η μεγάλη γνώση μου μπροστά στον 

θάνατο, τόσο πιο πολύ ντρεπόμουν και συναισθανόμουν το τι σημαίνει η 

μεγάλη γνώση μου μπροστά στον θάνατο όχι τον δικό μου μα της ο-

μορφιάς και της νιότης και της αθωότητας και της καλοσύνης του Γιώργου, 

ακόμα-ακόμα και του γιου μου του Άτσε. 

 

Ο Γιώργος, αν δούμε τα πράγματα από τη μεριά του, την έβλεπε να ξερνά 

ολοένα χολή και ξίδι. Ο Γιώργος υπήρχε ολόκληρος μουγκρίζοντας μέσα 

στο σφαιρικό ον που ήταν. Κι έτσι ο Γιώργος, όσο υπέφερε για τον εαυτό 

του και τον Άτσε, υπέφερε και για τη διαμαντεμπόρισσα. Ο καιρός του δεν 

ήταν πλέον της Γης μα του σιταριού που ψήνεται, του ζωντανού σπόρου της 

φύσης που πεθαίνει βίαια μες στη φωτιά. Γι’ αυτό μπορούσε να είναι ο 

εαυτός του συνάμα κι ο Άτσε κι η κυρία Αριστίντ. Κι αυτό, παράξενο, του 

έδινε παρηγοριά κι υπομονή αντί να τον εξουθενώσει. 

Αλλά ο κόσμος του δεν τελείωνε εδώ. Εκεί υπήρχε επίσης ο καθηγητής. 

Ο Γιώργος ήταν σίγουρος ότι ο καθηγητής υπέφερε τρομακτικά εξαιτίας του 

δικού του πόνου. Όταν κάποτε-κάποτε στο στροβίλισμα της μάχης κατάφερνε 

να τον δει με την άκρη του ματιού, έβλεπε το δυνατό φως της σπηλιάς να 

γκριζάρεται γύρω του, ομίχλη υποατομικών σωματιδίων δικών του, του Άτσε, 

του Ζίγκφριντ, ακόμα και της κας Αριστίντ, τα οποία ρουφιώνταν από τη 

Μαύρη Τρύπα που ήταν ο ανθρωποτελεστής κι ανθρωποαναιρέτης. 

Κι έτσι η καθαρότητα κι η διαύγεια λιγόστευαν μέσα στο παλληκάρι. 

Κάθε χτύπημα δικό του, κάθε οδυνηρό χάδι και κάθε σταγόνα αίμα του Άτσε, 

κάθε γουλιά εμετού και το τσιριχτό της κας Αριστίντ, οργανώνονταν σε κα-

θεδρικούς σκοταδιού όπου ιερουργούσε ο καθηγητής. Όλο το φάσμα του 

φωτός εντός και γύρω στον μαχόμενο Γιώργο γινόταν διατονισμοί του γκρί-

ζου που κατέρρεαν με επιτάχυνση οργασμού μες στο μαύρο. Κι έτσι ο 

Γιώργος όσο υπέφερε για τον εαυτό του, τον Άτσε, την κα Αριστίντ, άλλο 

τόσο υπέφερε για τον καθηγητή. Πίστευε ότι φταίει για την οδύνη όλων τους. 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Φοβάμαι πως δεν υπάρχει κακό που να μην το έχω κάνει. Αλλά 

ο φόβος ανακατευόταν πάντα μέσα μου με τη βαθιά πείνα. 

 

Ο Γιώργος πέθαινε. Πέθαινε όρθιος και πολεμώντας όπως μονάχα στα πιο 

παιδιάστικά του ανιστορήματα πέθαιναν οι πιο ψεύτικοι και πιο λατρεμένοι 

ήρωές του. Και τα συμβάντα που τον εγκαθίδρυαν μες στην καρδιά του θα-

νάτου καθώς σήκωνε χέρι ή πόδι με τιτάνιο πείσμα χτυπώντας τον Άτσε δεν 

ήταν πόνος μα υπομονή, αρετή και ευθύνη. Θα ήθελε να είναι παρθένος 
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όπως παρθενικά ήταν ακόμα τα μάτια του, να μην έχει γνωρίσει πόρνες ούτε 

την Ελένη, να μην τον είχε βιάσει ο Ι.3 και να μην είχε παραδοθεί μετά στον 

καθηγητή. Να πεθάνει αγνός, ανέγγιχτος από ανθρώπινη σάρκα, όπως οι 

ντροπαλοί και γεμάτοι λαχτάρα ήρωες των παιδικών ανιστορημάτων του. 

Γιατί δεν ήταν αντάξιος κανενός απ’ αυτούς που τον είχαν αγαπήσει με τον 

ένα ή άλλον τρόπο, της Ελένης, του Λεωνίδα, του καθηγητή, της κας Αρι-

στίντ, του Άτσε. Γκόρτσια, αγραπίδια, άγρια αχλάδια του βουνού που ωρι-

μάζουν μόνα μες στη ερημιά και που θα πέσουν και θα σαπίσουν δίχως άν-

θρωπος να γευτεί τη σάρκα τους, το στυφό και υπερούσιο άρωμα της αλή-

θειας του όντος. Έτσι άστραφτε το γεγονός του εαυτού μες στην ψυχή του 

Γιώργου καθώς πέθαινε χτυπώντας με λύσσα τον Άτσε και πονώντας: με το 

άρωμα των αγραπιδιών. 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Έβλεπα τον Γιώργο να πεθαίνει. Ο Ζίγκφριντ τσίριζε ολοένα: 

«Υπόγραψε, καθηγητά, υπόγραψε! Θα πεθάνει, δεν βλέπεις; Πεθαίνει!» 

Μα ο Γιώργος πέθαινε ενστερνιζόμενος μέχρι οριστικής τελείας τις αξίες 

μου. Δεν έπρεπε να τον εμποδίσω. Όχι για την κλινική, για χυδαία οικο-

νομικά ζητήματα, μα για το πνεύμα μου που τον γονιμοποίησε και τον 

έκανε πρόμαχό μου, να παλεύει για χάρη μου πεθαίνοντας. Ένιωθα μόνο 

ένα συναίσθημα: Πρωτόγονη, άγρια, κυτταρική χαρά που έκανε όλα τα 

μουσικά όργανα που ήμουν να βγάζουν μια μοναδική νότα: π ό ν ο ς. Πο-

νούσα όσο κι εσύ από χαρά αγαπημένο μου αγόρι, μόνε έρωτα του νου 

και του κορμιού μου, είχα ερεθιστεί βλέποντάς σε να πολεμάς και να πε-

θαίνεις και τα δάκρυά μου έβγαιναν κατευθείαν από τους όρχεις μου. 

 

Και καθώς ο Άτσε σίμωνε ολοένα από τ’ άστρα, υπερμυώδης αρχάγγελος 

των παγετώνων που ξεματώνει μαύρο αίμα, και καθώς το σκοτάδι γινόταν 

η ουσία καιρού και χώρου μες στη σπηλιά, ο Γιώργος είδε δάκρυα να 

κυλούν από τα μάτια του καθηγητή, στον οποίο συνέκλιναν τα πράγματα 

απολλύοντας μορφή κι ουσία. Και μες από τα δάκρυα αναδυόταν μια και-

νούργια μορφή τους και ουσία που ήταν αυτή των αληθινών όντων ήδη 

μετά το τέλος. Έτσι άστραφτε μες στον Γιώργο η αυτοσυνείδηση καθώς τα 

χέρια του και τα πόδια του επέστρεφαν ακόμα μια φορά από το μακρινό 

ταξίδι προς το κορμί του Άτσε και καθώς ο Άτσε εκπνευματωνόταν με ένα 

τελευταίο χάδι πιστού φίλου στο κορμί του Γιώργου, μια χειρονομία ελέους 

που ανασήκωσε εντέλει τον πόνο του μέχρι τον οργασμό του θανάτου. 

Γκόρτσι. Ορεινό τέλειο ον τετελεσμένο. 

Όπως είχε δει τη γιαγιά του την τελευταία στιγμή του χαροπαλέματός 

της να ανοίγει τα μάτια πλημμυρισμένα νόηση και μια γειτόνισσα είπε 

Α γ γ ε λ ο κ ρ ο ύ ε τ α ι, έτσι κι ο Γιώργος ξάφνου ακινητοποιήθηκε κι ήρθε 

στον εαυτό του. Κοίταξε την κα Αριστίντ κι εκείνη κατάλαβε και με μια τε-

λευταία γουλιά εμετού ούρλιαξε όπως μόνο ηλικιωμένη γυναίκα μπορεί να 

ουρλιάξει. Κοίταξε τον καθηγητή, ολοζώντανη αίσθηση όντος μέσα στο τίποτα. 
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Το μόνο που μπορούσε να κάνει ο νέος γι’ αυτόν ήταν να του δείξει γυμνό 

το πρόσωπό του. Κοίταξε τον Άτσε. Το ζώο αιμορραγούσε και ήταν άνθρω-

πος. Οι λέξεις σχηματίστηκαν, σύννεφα στον ήδη ανοιξιάτικο ουρανό του 

Βερολίνου, κι έπεσαν σαν πρώτη βροχή που σβήνει τα χιόνια και κάνει τα 

μπουμπούκια να ξεφυτρώνουν από το τίποτα: 

«ΔεΝ ΜπορΩ ΑλλΟ ΑτσΕ». 

Με μια κίνηση γονάτισε. Έπεφτε με το κεφάλι με την καρδιά με την ψυχή με 

τα γεννητικά όργανα προς τον εαυτό του. Και ο εαυτός του δεν ήταν τίπ-

οτα. Υπήρχε μόνο μια εικόνα του σε τόπο του καιρού ήδη νεκρό: με την 

πλάτη στο στήθος του καθηγητή και ύστατα μες σ’ αστραπή με τον Άκι στο 

τρίτο του στήθους του. Άσπρισαν τα μάτια του. Γκόρτσι. Ολόστυφο και με 

το άρωμα του ουρανού. 

Ο Άτσε γονατίζει, παίρνει το παλληκάρι στην αγκαλιά του. Δείχνει με το 

δάχτυλο τον Ζίγκφριντ. 

«Πεθαίνει». 

ΖΙΓΚΦΡΙΝΤ: «Ας ψοφήσει». 

Ο Άτσε στρέφει το δάχτυλο στον ξανθό γιατρό. «Έλα δω. Γύρνα τον πίσω». 

ΖΙΓΚΦΡΙΝΤ: «Άτσε! Πρόσεξε!» 

Ο καθηγητής κάθεται ευθυτενής στην πολυθρόνα του. Το δάχτυλο του Άτσε 

είναι πάλι γαμψόνυχο σαρκοφάγου και δείχνει τον γιατρουδάκο. 

«Έλα [Komm]». 

Ο γιατρουδάκος έρχεται έντρομος με τη σύριγγα στο χέρι. 

ΖΙΓΚΦΡΙΝΤ, στον καθηγητή που είναι ολόκληρος μες στον Γιώργο καθώς 

εκείνος πεθαίνει: «Ο Άτσε κάνει πάντα αυτό που πρέπει». 

 

Κα ΑΡΙΣΤΙΝΤ: Είδα. Ο Άτσε γλείφει κοφτά κι αρπαχτά τα χείλη του Γιώργου. 

Γλείφει σαν λύκος το λυκόπουλο, ξεφυσάει λαχανιάζοντας, τον πασαλείβει 

με το αίμα του. Του γλείφει λαχανιαστά όλο το πρόσωπο, τα σφαλιχτά μά-

τια. Έτσι πιστεύει πως θα τον φέρει πίσω. Άγριο αχλάδι. Απάνθρωπο. 
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Βιβλίο πέμπτο 

 

ΣΑΒΑΝΑ ΜΕ ΜΑΧΑΙΡΟΔΟΝΤΕΣ ΤΙΓΡΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ 

ΚΑΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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73. Αναπαραγωγή 
 
Ο Αντρέας έχει τώρα επιτέλους ένα σημαντικό πρόσωπο από τα υπόγεια της 

κλινικής. Τον ονομαζόμενο Ι.3. Του τον έδωσαν οι Αλβανοί σε αντάλλαγμα 

της διεύθυνσης του καθηγητή στο Βερολίνο. Τον παρακολουθεί μέρα-νύχτα 

εδώ και καιρό. Θα σταθεί μια νύχτα μπροστά στον Ι.3. Και τότε αυτός θα τον 

οδηγήσει στα υπόγεια και θα του χρησιμεύσει σαν ασπίδα. Δεν θα μπορεί 

να κάνει τίποτε άλλο ο Ι.3, όσο σκληρός κι αν αποδειχτεί. Γιατί ο Αντρέας ήταν 

κι από πριν αυτό που ήταν, μα τώρα μπορείς να τον σταματήσεις μόνο με μια σφαίρα. 
Αυτά έχει εξηγήσει ο Αντρέας στους Ελένη και Λεωνίδα. Μετά: «Θα ελευ-

θερώσω τον Άκη. Τότε θα πάμε στο Βερολίνο. Θα λογαριαστώ με τον καθη-

γητή». 

Ο Λεωνίδας του απάντησε με πολλά λόγια που δεν είχαν νόημα για τον 

ντετέκτιβ. Η Ελένη του είπε τα ίδια ακριβώς λόγια συντετμημένα σε δύο 

φράσεις. Έτσι ειπωμένα, απέκτησαν νόημα για τον Αντρέα. 

«Δεν σου λέω πως ίσως πάθεις κακό. Μα πως μπορεί να πάθει κακό ο 

Άκης» 

«Δεν θα πάθει. Ο Γιώργος θα ’ναι πια ελεύθερος». 

Η Ελένη σκέφτεται ότι ο Λεωνίδας συμφωνεί από μέσα του με τον Αντρέα, 

πως ακόμα κι ο Άκι θα συγκατένευε αμέσως. Γενικά, οι άνδρες αποδέχο-

νται εύκολα το αίμα και τους σκοτωμούς. Λέει: «Βασάνισες έναν άνθρωπο. 

Είσαι έτοιμος να σκοτώσεις. Όλοι ήμασταν αλλιώς πριν απ’ αυτό. Μα εσύ 

έχεις πάει πολύ μακριά». 

«Λάθος. Δεν με είχατε δει ως τώρα να κάνω κάτι που δεν σας αρέσει. 

Εσείς είσαστε που ήρθατε από μακριά. Κι εδώ δεν είναι ο τόπος σας». Βλέπει 

τα πράγματα πολύ απλά. «Απόψε θα τελειώνω με τον τύπο που κρατάμε. 

Δεν μπορούμε να τον αφήσουμε να φύγει. Έχω τον τρόπο να τον εξαφανί-

σω. Αύριο βράδυ αρπάζω τον ψηλό γιατρό και το πρωί μπαίνω μαζί του στα 

υπόγεια». 

Η Ελένη λέει χωρίς ένταση μια φράση: «Αντρέα, μη γίνεις φονιάς». Ο 

Αντρέας γελάει. Η Ελένη συνεχίζει γρήγορα: «Δεν θέλω να σκοτώσεις. Εί-

μαι έγκυος». 

Του πρώην μπάτσου, του πήζει το σάλιο. Κοιτάζει φιλύποπτα την επίπε-

δη κοιλιά της Ελένης. Έλεγε μερικές φορές, όπως όλοι όσοι δεν έχουν παιδιά: 

“Αν ε γ ώ είχα παιδί, θα…” Όταν όμως έκανε έρωτα με την Ελένη, τίποτα 

μέσα του δεν θα μπορούσε να σχηματίσει τον ανθρώπινο διάκοσμο μιας τέ-

τοιας προοπτικής. Είχε σκορπίσει σε σεξουαλικές πράξεις με άνδρες λίτρα σπέρματος. Δεν 

σκέφτηκε ούτε στιγμή πως από ένα του πήδημα, έστω και με γυναίκα, θα μπορούσαν ποτέ να 

προκύψουν παιδιά. Του ερχόταν πολύ πιο καλά να έχει τον Άκη για δικό του, ένα τσογλάνι του 

δρόμου και αδερφή σαν τον ίδιο. Και σαν δικό του να τον φροντίζει. Λέει: «Να κάνεις 

έκτρωση». 

Οι δυο άλλοι έχουν βλέμματα χαμηλωμένα. Αισθάνεται πως πρέπει να πει 

κάτι περισσότερο. «Ξέρεις», κάνει, «έχουμε γίνει όλοι καρτούν εδωπέρα». 
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Τον Λεωνίδα τον αγχώνει η προσπάθειά του κι η ανάλογη της Ελένης να 

μην συναντιούνται τα βλέμματά τους. Λέει: «Εντάξει, Αντρέα. Δεν έχουμε 

άλλη επιλογή για τον τύπο, απ’ αυτή που προτείνεις. Αλλά…» 

«Δεν προτείνω. Αποφάσισα». 

«Καλά. Πρέπει όμως να περιμένουμε. Μη σκοτώσεις ακόμα τον άνθρωπο». 

«Γιατί;» 

«Να: έχω κι άλλο e-mail από τον Γιώργο». 

 

 

74. Ελένη 
 

Η Ελένη δεν έχει πια νόηση για το τι συμβαίνει. Δεν υπάρχει καθόλου λόγος σε 

τούτα. Και η ίδια καταφέρνει όλο λιγότερο να συλλογίζεται και να μιλάει. 

Οι σκέψεις κι η γνώση γεννιώνται μέσα της σαν σειρά αμετάβλητων κι α-

διερεύνητων φυσικών πραγμάτων. Ή έχει τρελαθεί ή έχει γιατρευτεί ξάφνου 

από κάτι βαρύ, έτσι νομίζει. Κι ο Λεωνίδας, ο Αντρέας, ή έχουν τρελαθεί ή 

έχουν γιατρευτεί από κάτι που την εμπόδιζε μέχρι τώρα να τους καταλάβει. 

Από τη στιγμή που έμαθε για την εγκυμοσύνη της, αισθάνεται κάπως σαν 

πρωτόγονη. Δεν είχε φανταστεί ποτέ ότι θα ’ρχόταν ώρα που θα μάθαινε 

ως βαθιά μες στο πετσί της πώς νιώθεις άμα είσαι ζώο. Θα ήθελε να πέσει 

στα τέσσερα, να ρουθουνίζει, να γρυλλίζει και να δαγκώνει. Γελά με αυτά 

τα συναισθήματα. 

Χαίρεται που ο Λεωνίδας ξαναγύρισε στο σπίτι. Μα περισσότερο χαίρεται 

που γύρισε σαν ξένος. Ξένος στα έπιπλα, στο κρεβάτι που έχει ακόμα τον 

ιδρώτα του ύπνου και του ονείρου του, στα βιβλία του, ξένος ακόμα και 

στα πιο δικά του μικροπράγματα, στα σέξι εσώρουχά του και στα γραφτά 

του. Ο ξένος ανήκει στον ντόπιο. 

Είναι φοβισμένος. Και ντροπαλός. Όπως άλλοτε ο Γιώργος, κοκκινίζει κι 

ιδρώνει άμα του μιλάς. Δεν φανταζόταν ποτέ πως θα έβλεπε τον Λεωνίδα 

να ντρέπεται για οτιδήποτε. Πιπιλάει ηδονικά τη χαιρεκακία της καθώς τον 

βλέπει ταπεινό και ικέτη. Δεν τον λυπάται καθόλου και δεν λυπάται γι’ αυτό. 

Όμως τώρα που ξαναγύρισε στο σπίτι τέτοιος κι έτσι, η Ελένη ξέρει πια 

ότι είναι ο ένας και μόνος άνδρας της ζωής της. 

 

ΕΛΕΝΗ: Όχι μόνο ο ένας έρωτας, μα και το απόλυτο αρσενικό γεγονός 

μέσα κι έξω μου· το σπερματοζωάριο του πατέρα μου που ενώθηκε με το 

ωάριο για να με δημιουργήσει· ο άνδρας μου ο Αντρέας· κι αν κάνω γιο, 

το μωρό θα είναι ο Λεωνίδας. 

 

“Επιτέλους, έγινα γυναίκα”, σκέφτεται με χαρά. 

Τον Αντρέα δεν τον αγαπά. Οι θεωρίες περί αγάπης του Γιώργου, του Λεωνίδα, του 

Αντρέα, της είναι ακατανόητες. Της δίνει όμως μεγάλη ευτυχία να έχει τον Αντρέα 

δικό της. Νιώθει γι’ αυτόν μεγάλη τρυφερότητα και σωματική επιθυμία. Θα 
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τον υπεράσπιζε με νύχια και με δόντια, όπως ένα θηλυκό ζώο το ταίρι του. 

Ποτέ δεν φανταζόταν ότι το σεξ μπορεί να έχει τέτοια κτηνωδία κι ομορφιά. Κι 

ότι το ανδρικό κορμί μπορεί να είναι πράγμα κι όχι υποκείμενο. Το αληθινό 

πράγμα δεν έχει τίποτε τελειωμένο πάνω και μέσα του. 

 

ΕΛΕΝΗ: Οι γκέι φλερτάρουν στα πάρκα ή στα νταρκ ρουμ κι αντί να μι-

λήσουν, να πουν λόγια γνωριμίας και επιθυμίας, βγάζουν απλώς από τα 

παντελόνια τα γεννητικά τους όργανα και τα επιδεικνύουν στον άγνωστο 

που θέλουν να κατακτήσουν. Όπως τα ζώα κι όπως οι πρόγονοι του φύ-

λου τους. Το ίδιο κάνει κι ο Αντρέας όταν θέλει να μου πει “σε θέλω”. 

Γι’ αυτό είναι που μ’ έχει τρελάνει. 

 

Ο Αντρέας, πάντως, τής δίνει αμοίραστο αυτό που είναι, και τούτο την κάνει 

να τον πιστεύει. Όταν κάνουν έρωτα, θέλει να του ανταποδώσει κι αυτή 

κάτι ολόκληρο. Κι έτσι ασχολείται με το μέρος του κορμιού του που ξέρει 

πως είναι το επίκεντρο του ερωτισμού του. Το μέρος αυτό δεν είναι ο φαλλός 

του. Αποτελεί, παρόμοια με το δικό της γεννητικό όργανο, αντίθεση σε κάθε 

νόημα του φαλλού. Γελάει με την υπερβολική ηθικότητα αυτού του διανοη-

τικού σχήματος. Γίνεται η ίδια πολεμίστρια και πορθητής πύργου και κάστρου. 

Ζηλεύει λυσσασμένα όταν σκέφτεται ότι ο Λεωνίδας έχει ηδονίσει αυτό το 

μέρος εντελέστερα απ’ ό,τι θα μπορούσε ποτέ η ίδια. Δεν καλοδιακρίνει 

ποιον από τους δυο ζηλεύει περισσότερο και για ποιον. 

Ο Αντρέας πάντως φχαριστιέται μέχρι εξουθένωσης — της προσφέρεται 

σηκώνοντας με πείρα και αδιάντροπιά τα δυνατά του πόδια. Η Ελένη μαγεύ-

εται κι εκνευρίζεται με τούτη την έλλειψη συστολής. Τέτοιες στιγμές θα 

ήθελε αυτό τον πελώριο άντρακλα λιγάκι πιο δειλό, ικετευτικό σαν κορίτσι, 

να προσπαθεί αδύναμα να την απωθήσει. Εκείνος ξεκαρδίζεται στα γέλια 

όταν του το λέει. Τότε της ψιθυρίζει για πλάκα λόγια που έχει αντιγράψει 

από πορνοταινίες: 

«Oh! Do not hurting me. Please, be gentle!» 

Τώρα, κάθε ιδέα παίρνει για την καινούργια Ελένη τη διάσταση μαγικού 

όντος. Κάθε ιδέα, ένα μαγικό ον που μεταμορφώνεται ολοένα κι όμως πα-

ραμένει πράγμα η σκληρή καρδιά του, ανοίγει μπροστά στην Ελένη κι από 

έναν διαφορετικό κόσμο φτώχιας και ανάγκης. Οι άνθρωποι λείπουν από τον 

κόσμο του λόγου. Οι άνθρωποι θα πεθάνουν, ακόμα κι οι πιο αγαπημένοι 

της, μα οι ιδέες θα μείνουν. Αυτό την ελευθερώνει από τις ιδέες. Θυμάται τον 

Γιώργο, που μίλαγε για τη λέξη ελευθερία κι ο Λεωνίδας τον ειρωνευόταν. 

Η Ελένη σκάει από λύσσα που δεν μπορεί να μιλήσει γι’ αυτά στον Λεω-

νίδα. Μέσα της γεννιέται σαν ορυκτό ή σαν έμβρυο το πράγμα φτιαγμένο 

από ιδέες: «Φίλε, πάμε στην πλατεία της Πρωτομαγιάς να παίξουμε μπάλα! 

Αγαπώ μονάχα εσένα για όλη τη ζωή μου, θα σε ξεσκίσω στα γκολ». 
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75. Λεωνίδας 
 

“Ούτε να μεθύσω δεν μπορώ πια”, σκεφτόταν ο Λεωνίδας. Έπινε λίγο κρασί, 

του το είχε δώσει ο μπαμπάς του Γιώργου. Και το σπίτι που το αγαπούσε 

τόσο, που το είχαν φτιάξει με την Ελένη σαν φωλιά μαγικών ανθρώπων, του 

ήταν ξένο. Και το χτες τού ήταν κι αυτό ξένο. Δικό του αλλά και εκατοντά-

δων άλλων ανθρώπων που τον είχαν αγγίξει, ποθήσει, αντιπαθήσει, απογοη-

τεύσει και διδάξει ατελέσφορα, ερωμένων, φίλων του, δασκάλων του, φοι-

τητών του. Κι ο εαυτός του ήταν δικός του και δικός τους, ένα κουβάρι οι-

κείων, εξαντλητικά αναλυμένων πραγμάτων που τώρα ανακάλυπτε πως δεν 

ήταν δικά του ούτε γνώριζε τίποτε γι’ αυτά. 

Δεν μπορούσε καν να γεννήσει ιδέες, αυτός, ο ψεύτης κι ουσιώδης. Ο 

νους του τραύλιζε. Ντρεπόταν τόσο για τον εαυτό του! Και αυτή, η ντροπή 

του, ήξερε πως γεννήθηκε όχι για κείνο που πράγματι ήταν, μα για την α-

στοχία του κορμιού και της ψυχής του απέναντι στην επιθυμία των άλλων. 

Αυτό ήταν εντελώς νέος πόνος, γι’ αυτόν που είχε πονέσει τόσο. 

“Πόνεσα μέχρι τώρα για πνευματικά ζητήματα”, σκεφτόταν. “Όχι για το 

ανθρώπινο κρέας που σπαρταράει και παρακαλάει για χαρά και που φοβάται 

τον πόνο. Δεν κατάλαβα γρυ από τα βιβλία. Επιθύμησα τόσο τα απλοϊκά αγό-

ρια μα εγώ ο ίδιος δεν υπήρξα ούτε καν μικροαστός, ώστε να τα πλησιάσω 

αληθινά και να με δεχτούν σαν δικό τους. Ο πατέρας μου φταίει, ο βαρύ-

θυμος Βαυαρός από καλή αστική οικογένεια. Δεν μπορείς παρά να ζήσεις και 

να πεθάνεις μες στον χρόνο των ανθρώπων που σε παρήγαγαν. Εγώ νόμιζα 

πως με παρήγαγαν ποιητές, φιλόσοφοι και πορνογράφοι, όχι άνδρας και 

γυναίκα, γλώσσες και τόποι. 

”Θυμάμαι, μάλλον για πρώτη φορά στη ζωή μου, πως η μάνα μου είναι 

Κρητικιά. Νομίζω, κάπου ζει ακόμη και θυμάται μόνο εμένα και τίποτε άλλο. 

Την έχω απωθήσει από τη ζωή μου όχι από κακία, μα από αδιαφορία. Τώρα 

ξέρω πως θα τιμωρηθώ και γι’ αυτό, βαρύτερα ίσως παρά για οτιδήποτε. 

Μικρούλης και μετά εφηβάκι και μετά παλληκάρι, πήγαινα τα καλοκαίρια στην 

Κρήτη. Στο χωριό όπου οι άνδρες οπλοφορούσαν, θεωρούσαν όπως κι οι 

αρχαίοι προστυχιά να σε κοιτάξουν ή να τους κοιτάξεις στα μάτια και σκό-

τωναν άλλους άνδρες για λόγους που κανείς δεν μπορούσε να εξηγήσει με 

τις σύγχρονες ιδέες. Τότε, όλα αυτά τα θεωρούσα γελοία και προϊστορικά. 

Κι έτσι ήταν, μα ποιος μπορεί να πολεμήσει το γέλιο και την Ιστορία; Δεν κα-

ταλάβαινα αυτή την Ελλάδα, που βρίσκεται πολύ μακριά από κάθε συγχρονία. 

”Κι έτσι δεν καταλάβαινα ούτε τη Γερμανία, ούτε την Ευρώπη. Αν άκου-

γα τον Γιώργο, τις παιδιάστικές του εξομολογήσεις, αν σεβόμουν το χωριό 

της μάνας μου, θα καταλάβαινα καλύτερα και τη βαρυθυμιά της Γερμανίας, 

του πατέρα μου. Θα καταλάβαινα την Ευρώπη. Και θα ήξερα τι λένε τα βι-

βλία που αγάπησα”. 

Δεν γνώριζε πια τι να ζητήσει και τι να προσφέρει. Μπορούσε να γράψει 

από ένα δοκίμιο για κάθε κίνηση της Ελένης. Για κάθε σφάλμα και μικρή 
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βρομιά της. Τώρα την έβλεπε δίχως τα τρυφερά νύχια της παιδικότητάς τους. 

Η Ελένη ήταν μια γυναίκα, κι όχι ο καλύτερός του φίλος με τον οποίο έ-

παιζε μπάλα τις νύχτες στην πλατεία Πρωτομαγιάς. Εδώ που τα λέμε, ο 

Λεωνίδας δεν ήξερε τι ακριβώς είναι μια γυναίκα. 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ: Μου αρέσουν αποκλειστικά οι άντρες. Δεν θα μπορούσα ποτέ 

να κάνω έρωτα με γυναίκα, μάλιστα με το πάθος που κάνει ο Αντρέας έ-

ρωτα στην Ελένη. Επιπλέον, παρέμεινα φιλέκδικος απολογητής σοφών 

διασαφήσεων κι έτσι ερωτεύτηκα τον πιο ακατάλληλο για τον έρωτά μου, 

τον Γιώργο. 

 

Το πιο τίμιο μέσα κι έξω του ήταν η θέλησή του να ικανοποιεί με το μεγάλο 

πέος του καλοφτιαγμένα, γερά παλληκάρια. Η ομορφιά, δυστυχώς, στο σκο-

τάδι της γνώσης γίνεται βρικόλακας. Η ομορφιά των νεαρών αγοριών και 

κοριτσιών είναι μια κατηγορία της φύσης κι όχι της γνώσης, έτσι πίστευε, 

πολύ σωστά, ο Λεωνίδας. Γι’ αυτό είναι τιμιότερο να σε κατακτά από να τη 

διδάσκεσαι και τούτο είναι ένας νόμος σχεδόν κοσμικός. 

Σχεδόν, έλεγε τώρα ο Λεωνίδας. Γιατί μόνο μετά τον Γιώργο κατάλαβε 

την ομορφιά. Επειδή ο Γιώργος ήταν απλός κι ολόκληρος σαν τον αριθμό ένα. 

Κι επειδή ο μόνος πιθανός Θεός, ο Παν, έπαιζε την πίππιζα μες στο αδια-

πραγμάτευτο δάσος της ψυχής του παλληκαριού. Κι έτσι ο Λεωνίδας καθόταν 

απόξενος στο παλιό του σπίτι με το ένα χέρι μες στο άλλο και τα μάτια χα-

μηλωμένα. Για τον αστυνόμο ένιωθε τώρα μόνο φόβο, όχι μίσος. Και γινόταν 

ενσυνείδητα Γιώργος και έβλεπε τον καθηγητή σαν Γιώργος. 

 

 

76. Αντρέας 
 

ΑΝΤΡΕΑΣ: Γενικά, η Ελένη δεν ξέρει να μαγειρεύει. Ο Λεωνίδας ήτανε που 

έφτιαχνε πάντα καταπληκτικά φαγητά. Είπα στην Ελένη ότι πρέπει να έρ-

θει ο Λεωνίδας πάλι στο σπίτι για να φτιάχνει κάνα φαΐ. Επειδή είμαι ψηλός 

και ανάλογου μυϊκού όγκου και γυμνάζομαι συστηματικά, είναι που πρέπει 

και να τρώω σωστά. Ο Λεωνίδας μαγειρεύει σωστές σε πρωτεΐνες και νό-

στιμες υγιεινές τροφές. Πόσο έχω βασανιστεί μαζί του! Που δεν με σεβόταν. 

Τώρα με σέβεται κάπως. 

Γενικά, εμένα με σέβονται στην πιάτσα. Μα για να λέμε την αλήθεια ο 

Λεωνίδας δεν είναι η πιάτσα μου. Εντάξει. Αλλά ήταν ανάγκη που με έφτυνε 

έτσι ο παλιογαμιόλης; Εμένα ακόμα και η Ελένη πάντα με σεβόταν. Τώρα 

βέβαια ο μέγας Λεό κάνει σαν αδερφούλα. Με φτιάχνει κάργα έτσι κλα-

ψιάρης. Γενικά, όλοι φχαριστιούνται να τον βλέπουν να σούρνεται. Δεν 

είναι πολύ σωστό αυτό, μα έτσι είμαστε οι άνθρωποι, δεν ξέρω γιατί. 

Και να μη με παρεξηγήσεις, Γιώργο, για την Ελένη, άμα γυρίσεις και 

θέλετε ο ένας τον άλλο εντάξει, εγώ έτσι κι αλλιώς δεν μπορώ να μείνω 
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για πάντα μαζί της, μένω για να το βλέπει ο καρυόλης ο αστυνόμος. Μη μου 

θυμώσεις, που ήτανε δικιά σου. Που κανονικά ήταν η πρώτη σου γυναίκα. 

Γιατί είναι άλλο οι πουτάνες που πήγαινες. Έχω πάει κι εγώ με πουτάνες, 

πιτσιρικάς. Είναι σαν να γαμάς τον τοίχο. Και είχα τότε και κοπέλλες. Μα 

από πάντα μου ήθελα άντρα, είμαι γκέι και εντελώς παθητικός. 

Άλλο η Ελένη. Να στο πω καθαρά: Είμαι συνέχεια στην τσίτα για την 

πάρτη της. Δυο και τρεις φορές κάθε βράδυ. Μου κάνει κι αυτή όμως κάτι 

τρελά ποποπο. Θα στα πω κάποτε. Εντάξει, άντρες είμαστε και κολλητοί. 

Λέμε μεταξύ μας τα μυστικά μας. Θα μου πεις κι εσύ τα δικά σου. 

Ο Λεωνίδας, η Ελένη, μιλάνε για ιδέες. Κι εσύ. Έχω κι εγώ ιδέες. Από 

τον Λεωνίδα έμαθα να σέβομαι αυτά τα πράγματα, να τα τιμάω. Γιατί είναι 

μεγάλο πράμα να σκέφτεσαι και να αποφασίζεις για σένα και τους άλ-

λους. Τώρα σκέφτομαι και αποφασίζω εγώ για όλους σας. 

Μου είπες να γράψω μια αυτοπαρουσίαση. Δεν ήξερα τι να γράψω, 

ρώτησα τον Λεωνίδα και αυτός μου είπε ό,τι θες γράψε κι εγώ θα κάνω 

γλωσσική επιμέλεια στο γραπτό σου. Κι έτσι γράφω τούτο δω για την α-

γάπη που αισθάνομαι για εσάς. Για τον Λεωνίδα, την Ελένη, για σένα, 

για τον Άκη. Είναι δικές μου ιδέες και δική μου αγάπη για δικούς μου αν-

θρώπους. Θα σε γλυτώσω και, πώς το λένε ρε φίλε, ακόμα κι από τον 

Λεωνίδα θα σε απαλλάξω άμα μου το ζητήσεις. Για τον καθένα σας θα 

κάνω κι από κάτι καλό. Μπορεί κι από κάτι κακό, μα περισσότερο καλό. 

Επειδή σας αγαπώ. Γενικά, εγώ σέβομαι την αγάπη. 

Είπα τελικά στον Λεωνίδα να μη μου κάνει γλωσσική επιμέλεια μα μόνο 

να μου διορθώσει τα λάθη. Γιατί κάνω ορθογραφικά λάθη, ξέρεις. 

 

 

77. Ι.1 ο Νεώτερος 
 
Έτσι ήταν καλά. Ο γιατρός Ι.3, αυτός που βίασε τον Γιώργο και ξεκίνησε 

όλο αυτό το ντόμινο, ήταν πια Ι.1. Έτσι θα τον λέμε κι εμείς στο εξής: Ι.1. 

Του έδινε μεγάλη ευτυχία η δουλειά του στο γραφείο του καθηγητή. Η υ-

πευθυνότητα νάρκωνε τα ποντίκια που έτρεχαν μες στο μυαλό του. Θα πα-

ρέμενε οπωσδήποτε Ι.1. Οι τύψεις για τον θάνατο του Β.2 τον έκαναν, εξι-

σορροπιστικά, να λαχταράει περισσότερο να θριαμβεύσει μες σε τούτο το 

γραφείο, γενικός διευθυντής όλων των επιχειρήσεων που είχαν σαν βάση 

κι αφετηρία τους Ειδικούς Χώρους. Έκανε ό,τι μπορούσε γι’ αυτό. 

 

Ι.1: Η παλιά μου φρίκη για τη δουλειά μου γινόταν όλο βαθύτερη και 

στερεότερη όσο εμπλεκόμουν με περισσότερη ευσυνειδησία σ’ αυτήν, 

κυρίως στην οργάνωση και στη διεύθυνσή της. 

 

Αποφάσιζε πια για ζωή και για πόνο και για θάνατο. Από έσχατος συνένοχος 

είχε γίνει κύριος ένοχος. Διασκέδαζε με χαιρέκακη διάθεση αυτοτιμωρίας 



363 
 

όταν σκεφτόταν ότι όσο η ενοχικότητά του τον έκανε καλύτερο μάνατζερ 

του θανάτου, τόσο πιο ευαίσθητος γινόταν απέναντι στο καθεστώς του πόνου 

που πια ο ίδιος εγκαθίδρυε και που εγγυόταν την αποτελεσματική λειτουρ-

γία του. Τον ευχαριστούσε με τη αισθαντική του πληρότητα ο συλλογισμός 

ότι το πρότυπό του που τόσο θαύμαζε, ο καθηγητής, είχε γίνει τέλειος φονιάς 

εξαιτίας του εξοβελισμού από την ψυχή κι από το πνεύμα του κάθε συμπόνιας 

κι ενοχής, ενώ ο ίδιος γινόταν όλο αποτελεσματικότερος ακριβώς μέσω της 

τρυφερότητας της συνείδησής τουμα και των έντονων παθών του. 

Ο καθηγητής είχε προσλάβει τέσσερις καινούργιους συνεργάτες. Δύο αν-

δρες και δύο γυναίκες, η μία η ικανότερη ήταν παλιά αρχινοσοκόμα, φυλακι-

σμένη άλλοτε για εμπορία ναρκωτικών ουσιών από το νοσοκομείο όπου δού-

λευε, αλλά είχε ήδη κάνει κι έναν φόνο για τον οποίο δεν δικάστηκε ποτέ. 

Όλοι είχαν δουλέψει σε ακραίες μορφές παρανομίας για τους Ρωσοπόντι-

ους και τους Αλβανούς μαφιόζους, και τους διάλεξε προσεχτικά με βάση τα 

ατομικά και ψυχολογικά ιστορικά πολλών. Πήραν τα ονόματα Ι.2, Β.4, Β.5 

και Β.6. Οι παλιότεροι του προσωπικού Βήτα αναβαθμίστηκαν αλυσιδωτά 

καλύπτοντας τις θέσεις των εκλειψάντων συναδέλφων. Ο παχουλός, ήσυχος 

καλλιτέχνης της κάμερας είχε γίνει Β.2 από Β.3, αν κι από πριν έπαιρνε 

μεγάλα πριμ για κάθε ταινία του: η αναβάθμισή του ήταν μόνο τιμητική 

αλλά τον χαροποίησε. Ο καθηγητής έδωσε τη θέση της νεκρής Β.1 στον 

Γιώργο: Αυτός θα ήταν ο πρώτος του προσωπικού Βήτα, άμα γυρνούσαν 

από τη Γερμανία. 

Ο καινούργιος Ι.2 ήταν γιατρός, Αλβανός μουσουλμάνος από το Κόσοβο. 

Είχε δουλέψει στην κλινική όπου οι Κοσοβάροι Αλβανοί φυλάκιζαν και σκό-

τωναν αιχμαλώτους Σέρβους κάνοντας εμπόριο με τα όργανά τους — η άλλοτε 

εισαγγελέας στο διεθνές δικαστήριο εγκληματιών πολέμου παραδέχτηκε αδιάντροπα την ύπαρξη 

και την ατιμωρησία αυτής της βιομηχανίας ανθρώπινων οργάνων, η οποία της είχε καταγγελθεί 

από τους Σέρβους ήδη από τον καιρό των συγκρούσεων, δίχως να κάνει τίποτα γι’ αυτό και 

δίχως ποτέ να απαγγείλει κατηγορίες. Ο νέος Ι.2 είχε προσήλωση στην δουλειά 

του, καθόλου ενοχές, μα όχι και τόση εγχειρητική δεξιότητα.  

Ο καινούργος Ι.1, εντεταλμένος από τον καθηγητή, είχε επιβλέψει ο ίδιος 

στις εργασίες που έγιναν στα γειτονικά υπόγεια με σκοπό τη μετάπλασή τους 

ώστε να επεκταθούν προς τα εκεί οι Ειδικοί Χώροι. Τα ανυποψίαστα συνερ-

γεία, οι τεχνικοί, δούλεψαν πολύ γρήγορα κι αποτελεσματικά μέρα και νύχτα 

χωρίς καν μια ωρίτσα διακοπής. Την τελευταία μέρα άνοιξαν μια πόρτα στο 

χοντρό τοίχωμα που χώριζε τον παλιό από τους νεοδιαρρυθμισμένους χώρους. 

Όταν όλα ήταν έτοιμα, ο Ι.1 οργάνωσε μια γιορτή. Παρέστη όλο το προσω-

πικό Γιώτα και Βήτα. Τους ξενάγησε στο καινούργιο τμήμα: υπερσύγχρονο 

ιατρείο και χειρουργείο, εβδομήντα νέες Μονάδες Προθεραπείας λειτουργικές 

κι εξαιρετικά ανθρωπιστικές. Κοιτώνες και αίθουσες ψυχαγωγίας για το προ-

σωπικό. 

Ο νέος Ι.1 μιλούσε επίσημα στο προσωπικό, για πρώτη φορά από τότε που 

ανέλαβε τη διεύθυνση της επιχείρησης. Η έγνοια τον είχε υπερωριμάσει. 
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Μιμήθηκε επαρκώς τον τρόπο ομιλίας του καθηγητή. Μίλησε με λεπτότη-

τα και ψυχρότητα για κινδύνους και την ανάγκη απόλυτης εχεμύθειας. Μετά 

ανάγγειλε το μεγάλο νέο: ο κ. πρόεδρος της εταιρείας αποφάσισε σημαντι-

κή αύξηση στον μισθό των μελών του προσωπικού, επίσης των καινούργιων, 

καθώς και γενναία πριμ για εμφανή προθυμία και εξαιρετικές υπηρεσίες. 

Η χαρά των υφισταμένων του, του έδωσαν για πρώτη φορά να νιώσει 

μέχρι τα κατάβαθα του πνεύματός του το νόημα της εξουσίας. Θυμήθηκε 

τον εαυτό του να λαχανιάζει πάνω στον αιμορραγούντα Γιώργο. Έβγαλε το 

πιστόλι του από την αθέατη θήκη της στολής του και το απόθεσε στο 

τραπέζι μπροστά του. 

«Κοιτάχτε το. Δεν θα γίνουμε ποτέ φίλοι μεταξύ μας. Θα εργαζόμαστε 

όμως σαν ένα σώμα. Ο καθένας μας θα είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμος να 

τινάξει τα μυαλά τού καθενός μας που θα σφάλει. Όπως έγινε με τους πρώην 

Β.1 και Β.2, τον Ε.Σ.2, κι όπως θα γίνει σύντομα με τον πρώην Ι.2 που κρύ-

βεται. Αλλά μας περιμένουν μέρες πλούσιες από κάθε άποψη. Ευχαριστώ». 

Μετά, αποσύρθηκε στο γραφείο του αφήνοντάς τους να διασκεδάσουν για 

μισή ώρα ακριβώς πριν να πάνε στις δουλειές τους. 

Ο καθηγητής είχε αποφασίσει ότι ο καινούργιος Ι.1 έπρεπε να περιβάλ-

λεται από την αίσθηση και την ουσία τιμής και προστασίας κατοικίας και 

συμβόλων. Έτσι τον εγκατέστησε, με ενοίκιο βεβαίως αν και συμβολικό, σε μεζο-

νέτα που του ανήκε, στον Άγιο Στέφανο, σε οικοδόμημα με κήπους και 

πισίνα. Ο Ι.1, συνηθισμένος στη φτώχια και στη χαρούμενη τύρβη του κέντρου 

της πόλης, καταθλιβόταν στο πολυτελές σπίτι και χαιρόταν τα υποτακτικά 

χαμόγελα του προσωπικού φρουρού του, των υπηρετριών και των κηπουρών. 

Ο ίδιος, ασχολιόταν συχνά με το Υ.1. Μαζί είχαν ξεκινήσει από χαμηλά, 

είχαν επιζήσει εκεί όπου έπεφταν οι ισχυροί, και τώρα ήταν τα πιο σεβαστά 

πρόσωπα, προστατευμένοι από θηρία, οι κορυφές των κορυφών σε τούτο 

τον επιστημονικό χώρο, έτσι σκεφτόταν ο Ι.1. Ο μικρός φαινόταν τώρα πιο 

χαλαρός, ιδιαίτερα άμα του πήγαινε καμιά πίτσα που κανονικά απαγορευό-

ταν ως ανθυγιεινή, τίποτε βιντεογκέιμς, υλικά για τα κόμικς του, DVD ή προ-

γράμματα για τον υπολογιστή. Μα ούτε στιγμή δεν του χάρισε εμπιστοσύνη. Ο 

Ι.1 ελκυόταν από το παιδί εξαιτίας του μυστικού που φανταζόταν ότι το 

έδενε με τον Γιώργο. Αυτό το μυστικό γινόταν γι’ αυτόν μυθικό και ολοένα 

ζωτικότερο, επειδή ήξερε πως δεν είχε να κάνει αυστηρά με τη σεξουα-

λικότητα, το κέντρο από το οποίο αναδύονταν όλα τα μυστικά του δικού 

του κόσμου και του κόσμου γενικά. 

 

Ι.1: Καταλαβαίνω βέβαια ότι ο μικρός νιώθει για τον Γιώργο ένα είδος 

βαρέως εφηβικού έρωτα. Μα γνωρίζω πως τούτο είναι μονάχα το καβούκι 

του μυστικού του, όπου μέσα καραδοκεί μια απλησίαστη από μένα χιλιό-

χρονη χελώνα. Λυσσώ επειδή δεν καταφέρνω να κάνω τούτο το πλάσμα 

να βγάλει έξω το κεφάλι και τα πόδια του, που τα φαντάζομαι τερατώδη. 
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Επιθυμώ βαθιά τον θάνατο του Υ.1 δίχως να μπορώ να διαγνώσω λογικά 

το γιατί. Αλλά δεν το μισώ, το αντίθετο μάλιστα. 

 

Γενικά, δεν θεωρούσε τον εαυτό του έντιμο άνθρωπο. Γνώριζε όμως την αξία 

της εντιμότητας. Σκεφτόταν συχνά την εικόνα του καλυμμένη από σαπρο-

μύκητες. Το περισσότερο που απαιτούσε από μυαλό και ψυχή του ήταν η α-

ποτελεσματικότητα. Επίμοχθα, γινόταν όλο αποτελεσματικότερος. Προσπα-

θούσε να γεύεται κάθε στιγμή της μοίρας του. 

 

Ι.1: Είναι λιγάκι σαν να γράφεις ο ίδιος μια νεκρολογία σου. 

 

 

78. Άκι 
 

ΑΚΙ: Ναι αλλά όχι σου λέω. Τελείως ναι και τελείως όχι. 

 

Επιτέλους έτρωγε πίτσα και γύρο-πίττα. Του έφερνε ο γιατρός για να τον 

ρίξει. Σιγά μην τον έριχνε. Η πίτσα έχει πολλά ωραία μέσα της μα ο γύρος-

πίττα είναι πολύ νοστιμότερος άμα είναι φτιαγμένος σωστά. Εκείνος ο ψη-

λός γιατρός δεν είναι εντελώς μαλάκας. Βέβαια θα τον έτρωγε λάχανο στο 

λεφτό τον Άκι κι ας του ’κανε τώρα τον καλό, κι ο Άκι το ήξερε αυτό. Μα 

αυτό ήτανε άλλο πράμα. 

 

ΑΚΙ: Άλλο το ’να άλλο τ’ άλλο κι άλλο τ’ άλλο. Μου έφερε ένα ντιβιντί 

όπου ένα παιδί σκότωσε ένα δράκο. Ο δράκος ήτανε κακός αλλά υπήρχε 

και καλός δράκος στο έργο και ήτανε φίλος του παιδιού. Το παιδί αυτό 

λοιπόν τον καβάλαγε τον καλό δράκο και πετούσαν πάνω από τα βουνά. 

Εκεί γινόταν ο πόλεμος με τον κακό δράκο που τον καβαλούσε ένας μα-

λάκας. Ο κακός δράκος ήταν μιλάμε πολύ ωραιότερος, ο καλός ήτανε λιγάκι 

σαν φλώρος. Ο κακός σού έμοιαζε, ήταν πράσινος και πολύ ωραίος, αλλά 

δεν σου έμοιαζε τελικά, επειδή ήτανε κακός. Ωραίο είναι να έχω έναν δράκο 

δικό μου κι εγώ δικός του. Εγώ νομίζω ότι επίτηδες το έφερε αυτό το 

ντιβιντί. Εκτός και αν είναι τελείως βλίτο πια. Ναι κι όχι εντελώς σου 

λέω φίλε. Θα δεις. 

 

Γενικά, δεν περνούσε άσχημα. Είχε ολοένα τον Γιώργο μέσα του. Τον είχε 

σκεφτεί σε όλες τις εικόνες και τις ψυχές του, πράματα που μόνο ένα παιδί 

μπορεί να δει και μάλιστα παιδί που έχει υποφέρει. Σκότωνε πολλά μέσα 

του μα τίποτε δεν ξεχνούσε. Ναι κι όχι, δεν ανησυχούσε καθόλου για το 

μέλλον μα ανησυχούσε για τον Γιώργο σαν μεγάλος για παιδί δικό του. 

Θυμόταν που οι δυο μεγάλοι στου Αντρέα πίναν κρασί από το χωριό του 

Γιώργου και του είχαν δώσει κι αυτού δυο δαχτυλάκια. Το κρασί δεν του 
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είχε κάνει καμιά καλή εντύπωση, ωραιότεροι είναι οι χυμοί, μα ήταν ρου-

μπινένιο τόσο κι έτσι ώστε μετά το θυμόταν αυτό το χρώμα πολύ. 

 

ΑΚΙ: Μετά όμως μπορεί και να το κατάλαβα αλλιώς λιγάκι, γιατί ας πουμε 

με είχε ζαλίσει και τότε το κατάλαβα. Λιγάκι. Ένας πελάτης μου χάρισε 

κάποτε ρούχα του γιου του. Κόκκινο και πράσινο φούτερ μιλάμε πολύ 

τέλειο με πράσινη κουκούλα. Μου είπε ότι το κόκκινο και το πράσινο 

ταιριάζουν και αυτό μου ’μεινε. Γενικά, εμείς οι δύο ταιριάζουμε πολύ. 

Σε σκέφτομαι πάντα πράσινο κι εμένα κόκκινο. Δεν ξέρω γιατί. 

 

Δεν είχε καμιά αμφιβολία πως τελικά αυτός ο ίδιος θα έσωζε τον Γιώργο. 

Μες στο μυαλό του δεν ένιωθε ότι πρέπει να ξέρει τα πάντα, μα ότι και τα 

πιο άγνωστα πράγματα γίνονται εύκολα να τα μάθεις άμα τα μυρίζεσαι 

σωστά, και τελικά γίνονται σαν τον ιδρώτα σου μετά από πολύ τρέξιμο. 

Έτσι, και το πιο κακό και ξένο πράμα γίνεται κοντινό σου και πολύ γνωστό 

και κανονικό, και τότε μπορείς να το ξεπλύνεις σαν τον ιδρώτα σου. Αυτός 

λοιπόν, ο Άκι, θα γλύτωνε τον Γιώργο οπωσδήποτε τελικά. 

Γι’ αυτό δεν πρέπει να φανεί παράξενο που ήταν απολύτως σίγουρος πως 

επικοινωνούσε ανά πάσα στιγμή με τον Γιώργο μέσω της σκέψης, όπως 

έβλεπε να γίνεται στις ταινίες και στα κόμικς. Και, το χειρότερο, πως μπο-

ρούσε να σκέφτεται ο ίδιος για λογαριασμό του Γιώργου, όπως τότε που 

μιλούσε με τα χείλη του αγαπημένου του φτιάχνοντας δικές του ιστορίες, 

καθώς εκείνος κουβέντιαζε με τον Αντρέα. Γενικά, ο Γιώργος ήταν πολύ 

έξυπνος και ήξερε πολλά πράγματα. Μα δεν αποφάσιζε σωστά για τον εαυτό 

του. Ήτανε λιγάκι χαζούλης, κι ο Άκι έπρεπε να αποφασίζει γι’ αυτόν ανά 

πάσα στιγμή, αλλιώς ο Γιώργος θα έκανε χοντρές μαλακίες. Αυτό τον κα-

θιστούσε πολύ υπεύθυνο και όπως και να το κάνουμε περήφανο. 

Μες στον νου του πετούσε ένας πράσινος δράκος, ο Γιώργος, και αυτός, 

ο Άκι, τον ίππευε φορώντας μια γαμάτη κόκκινη στολή, και τον ανάγκαζε 

να βγάζει φλόγες από το στόμα και να πολεμά. Αυτή ήταν η αλήθεια του 

εφήβου. 

 

 

79. E-mail 
 
Η αλήθεια είναι πως αν ο Αντρέας και η Ελένη ήσαν τώρα ελεύθεροι κι όχι 

φτωχεμένοι μες στον πλούτο της πραγματικότητας, θα διέγνωθε ο καθένας 

τους μια διαφορετική μορφή τρέλας στο e-mail του φίλου τους. Αλλά τα 

γεγονότα είχαν αναδυθεί, είχαν συγκροτήσει κόσμο, κι έτσι οι τρεις τώρα 

μπορούσαν να ξέρουν, με διαφορετικό τρόπο ο καθένας, πως δεν επρόκει-

το για τρέλα μα για την πιο σφαιρική μορφή της λογικής. 

Ο Γιώργος τους έγραφε πως όλοι μαζί πρέπει να βοηθήσουν τον καθηγητή 

να λύσει το πρόβλημα της αγάπης του γι’ αυτόν. Γιατί ο καθηγητής έχει 
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ενστερνιστεί με ενθουσιασμό τις ιδέες του νέου για την αγάπη. Έχουν προ-

χωρήσει πολύ οι δυο τους, στο παγωμένο Βερολίνο. Μα δεν έχουν εξιχνιά-

σει το μυστήριό της. Συμφέρον του Λεωνίδα, της Ελένης, του Αντρέα, όσων 

επιθυμούν την ευτυχία του Γιώργου, είναι να βοηθήσουν τον φονιά παιδιών. 

Επειδή ο καθηγητής και ο φίλος τους, που τώρα πια έχει παραδώσει στον 

δολοφόνο τη συγκατάνευση στη χρήση του σώματός του, είναι ενωμένοι 

μες στο «διαυγασμένο φως της πιο πολύτροπης και πιο οδυνηρής γνώσης. 

Όλα αυτά ο κ. Πολ θέλει να τα κάνει όχι τόσο εξαιτίας του έρωτά του, μα 

για την ευτυχία, τη γαλήνη και την ανάπτυξή μου», κατέληγε ο Γιώργος. 

«Είναι μαλακίες του χασάπη, όχι λόγια του Γιώργου», είπε ο Αντρέας. 

«Δεν υπάρχει δύναμη στον κόσμο που θα μπορούσε να εξαναγκάσει τον 

Γιώργο να πει οτιδήποτε που δεν θα ήθελε να πει», είπε η Ελένη. «Ο Γιώρ-

γος συμφωνεί». 

«Δεν συμφωνεί. Θεωρεί πραγματικό οτιδήποτε μπορεί να υποδειχθεί λο-

γικά», είπε ο Λεωνίδας ξεψυχισμένα. Τον είχε σμπαραλιάσει εκείνη η φράση 

του αγαπημένου του: “επειδή τώρα πια του έχω παραδώσει τη συγκατάνευ-

ση στη χρήση του σώματός μου”. 

Η Ελένη είπε: «Το πιο σπουδαίο είναι το άλλο που μας γράφει:» 

«Ο κ. Πολ λέει ότι πολεμάει για λογαριασμό όλων μας. Δηλώνει ότι θα 

ελευθερώσει τον Άκι. Αλλά αυτό είναι στα χέρια μου, γιατί εγώ πρέπει 

να κρίνω αν θα πεθάνει για χάρη των ιδεών μας. Κι εμένα θα με αφήσει 

μετά να ορίσω μόνος μου το μέλλον μου, να μείνω κοντά του ή να πάω 

οπουδήποτε αλλού. Θα είμαι ελεύθερος να διαλέξω, αφού θα έχω από-

φασίσει με τη βοήθεια όλων σας τι να κάνω με τις ιδέες μου περί αγάπης». 

Έτσι έγραφε ο Γιώργος. 

Ο Αντρέας έδωσε μια φάπα στην οθόνη. «Μπούρδες! Ο χασάπης μάς στη-

νει παγίδα με αυτές τις μαλακίες». 

«Έχω εμπιστοσύνη στον Γιώργο», είπε η Ελένη. Ό,τι μπορούσε ο καθέ-

νας να επιτελέσει, ήταν ξένο στους άλλους δύο. Αυτό όμως αντί να τους 

χωρίζει όπως μέχρι χτες, τους μετέβαλλε σε ένα ενιαίο ον, τρισυπόστατο 

και μονοθελητικό. Η Ελένη κι ο Λεωνίδας κοίταξαν τον Αντρέα. Αυτός από-

φάσιζε τώρα για όλους. 

«Θα απαντήσουμε. Μα στο μεταξύ θα κάνω κι εγώ τη δουλειά μου», είπε 

εκείνος ήρεμα σαν γέρο-πατριάρχης. 

 

 

80. Ρωσοαμερικάνικες μπίζνες 
 
Ο καθηγητής οδηγήθηκε από τους ανθρώπους του Ζίγκφριντ πίσω στο σπίτι 

του. Κράτησαν τον Γιώργο. Ο Ζίγκφριντ του είχε πει: 

«Θα σώσουμε το boy με τους γιατρούς μας. Μα μέχρι αύριο στις οχτώ το 

βράδυ θα έχεις υπογράψει. Αλλιώς θα βάλουμε το βρομοπουστάκι σου στον 
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φούρνο που είδες. Θα το τσιγαρίσουμε μες στο αίμα και στα σκατά του. Θα 

σου στείλουμε μετά το ψητό και το βίντεο». 

Ο καθηγητής δεν ήξερε αν παρ’ όλ’ αυτά ο Γιώργος τώρα ζει. Παρέμεινε 

όρθιος μπρος στο παράθυρο ενώ ο γιατρός, οι νοσοκόμες κι οι άνδρες του 

Ζίγκφριντ κουβαλούσαν την Αριστίντ στο δωμάτιό της, τη φρόντιζαν, την 

καθάριζαν από τα ξερατά. Ήταν πια 7.40 το πρωί όταν έφυγαν οι μπράβοι. 

Καθώς έβγαινε έξω αγνόησε την Αριστίντ, που την άκουγε να τον καλεί με 

αδύναμη και αρκετά ψεύτικη αλλ’ εντούτοις αυθεντικά παρακλητική φωνούλα. 

Πήγε στο σπίτι του Ένι και τον ξύπνησε. Αργότερα συνάντησαν σε ένα 

κεντρικό ξενοδοχείο τον Smithson. Στις 9.30 ήταν πίσω στο σπίτι. Έφερε 

κάποια φάρμακα για την Αριστίντ και την εξέτασε. Φαινόταν εντάξει. 

«Για πρώτη φορά στη ζωή μου αισθάνομαι πως έχω κι εγώ σώμα», είπε 

εκείνη πικρόχολα, μπορεί όμως και με ένα είδος ελαφρά αυτοειρωνευόμενου ενθουσιασμού, 

ίσως και με μεγάλο τρόμο. «Παρ’ όλ’ αυτά είμαι καλά. Εκείνος ο γιατρός φοβόταν, 

δεν μου χορήγησε παρά ελάχιστο φάρμακο. Δεν πόνεσα ούτε κατά το ένα 

δέκατο απ’ ό,τι ο Γιώργος. Πάντως πόνεσα όσο ποτέ στη ζωή μου σωματικά. 

Όσο για τη μάχη του με τον Άτσε, μ’ αυτό τίποτα δεν θα μπορούσε να προ-

σομοιωθεί». 

«Πόνεσες όσο σου άξιζε», είπε ο καθηγητής με θλίψη. «Άλλωστε, ο Γιώρ-

γος είναι ο ήρωας κι ο πρόμαχός μας, αυτός πρέπει να πονέσει για τα πάντα 

τα δικά μας, όσο βαριά και να ’ναι». Δεν ξαναμίλησαν μέχρι τις 3.48. Δεν 

είχαν εκείνες τις στιγμές κανενός είδους κενό χώρο μέσα στις ψυχές τους. 
Στις 3.48 φέραν τον Γιώργο. Τον κουβαλούσαν στα χέρια ο Ένι και οι 

άνθρωποί του. Ήταν αγνώριστος, ένας μαυρισμένος ξύλινος κούκλος, μα είχε 

τις αισθήσεις του. Ο γιατρός θα θυμόταν πάντα που πρωτοσυναντήθηκαν τα βλέμματά τους. 

Τα μάτια του νέου ήταν γεμάτα θάνατο, μα και ήμερα όσο ποτέ. Τον ξάπλωσαν στο κρε-

βάτι του καθηγητή. Εκείνος τον εξέτασε εξονυχιστικά και τον περιποιήθηκε. Η 

Αριστίντ έσφιγγε και ξέσφιγγε τα χέρια, εγκατεστημένη σε μια καρέκλα από 

την άλλη μεριά του κρεβατιού. 

Ο καθηγητής τα είχε κανονίσει με αποφασιστικότητα. Τις προηγούμενες 

μέρες είχε συστήσει στον Smithson τους Αλβανούς και είχε εγγυηθεί γι’ αυ-

τούς. Με τη διαμεσολάβηση των Αλβανών, έγινε η συμφωνία ανάμεσα στους 

Ρώσους και στον Smithson. Οι ρωσοαμερικανικές μπίζνες θα γίνονταν μέσω 

των Αλβανών, που θα εγγυόνταν με τη ζωή τους απέναντι στον Smithson 

ότι οι Ρώσοι δεν θα επεκτείνονταν οι ίδιοι στις Η.Π.Α., μα θα βασίλευαν 

στον ευρωπαϊκό τομέα με συνεργάτες τους Βαλκάνιους. Οι Αλβανοί ανα-

γνώριζαν ότι δεν έχουν ούτε τα λεφτά, ούτε την εμπειρία, ούτε την αστική 

κομψότητα για να κυριαρχήσουν μόνοι τους. 

Σήμερα το πρωί, όμως, αμέσως μετά τα γεγονότα και κάτω από την επί-

δρασή τους, ο καθηγητής πεισμωμένος είχε υπογράψει νέο συμβόλαιο: η 

ίδια η κλινική στην Αθήνα θα γινόταν στρατηγικό κέντρο ανάπτυξης των 

συμφερόντων του Smithson στη νοτιοανατολική Ευρώπη με στόχο την Ασία, 

μα πάντα κάτω από την απόλυτη ευθύνη του καθηγητή και των ανθρώπων 
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που ο ίδιος θα επέλεγε ή θα ενέκρινε. Σε χρόνο που θα επιλεγόταν από τον 

καθηγητή, τον Smithson και τους συνεταίρους του, η κλινική θα επωλείτο 

στους Αμερικανούς έναντι ποσού για το οποίο ήδη είχαν μιλήσει σε γενικές 

γραμμές, μα που ήδη θα είχε αποσβεστεί και με το παραπάνω από τα ανα-

μένομενα, πολύ υψηλά ποσοστά των κερδών της αμερικανικής πλευράς από 

τη συνεργασία τους.  

Ο Ηλίας ή Ένι ή Αινείας διηγήθηκε τα αποτελέσματα του νέου συμβολαίου: 

ομάδα κρούσης των Αλβανών και των Ρώσων εισέβαλε στο υπόγειο ίδρυμα 

του Ζίγκφριντ. Κανείς δεν το περίμενε. Μετά τη μεγάλη ετήσια φιέστα, όλα 

ήταν σε αποδιοργάνωση. Οι πελάτες είχαν φύγει, το ίδιο κι οι περισσότεροι 

φρουροί. Όσοι κι όσες από τους εργαζόμενους κι εργαζόμενες ήταν σκλά-

βοι, είχαν κλειδωθεί στους χώρους μόνιμης παραμονής τους. Όσοι ελεύθε-

ροι/-ες, είχαν πάει στα σπίτια τους. Γυναίκες και άνδρες τακτοποιούσαν τον 

χώρο. 

Το μόνιμο προσωπικό φύλαξης, βέβαια, ήταν ικανότατο. Ακολούθησε 

τρομερή σύγκρουση. Αλλά οι Ανατολικοί ήταν πολύ περισσότεροι, ξεκούρα-

στοι, με την προτεραιότητα του αιφνιδιασμού, πάνοπλοι και, όπως και να 

’ναι, περισσότερο βάρβαροι. Λίγοι φρουροί του Ζίγκφριντ γλύτωσαν. Σύμφω-

να με τη ρητή εντολή του καθηγητή, για χάρη του Γιώργου βεβαίως, δεν 

πειράχτηκαν εργαζόμενοι. Οι Ρώσοι όμως πήραν κάμποσες σκλάβες ως απο-

ζημίωση, τις πατριώτισσές τους κι από τις άλλες τις εκλεκτότερες. Πήραν 

και τον ερμαφρόδιτο έφηβο, που φαίνεται ήταν γνωστός στη Ρωσία και για 

τον εκπληκτικό τεχνητό ερμαφροδιτισμό του, αλλά κυρίως και για την υπέ-

ροχη φωνή του κόντρα τενόρου: οι Ρώσοι, ακόμα και οι μαφιόζοι, έχουν 

τρομερή ευαισθησία στη μουσική και στο τραγούδι. Ο Ένι αναζήτησε ο ίδιος 

τον Γιώργο. Αυτό ήταν όλο. 

Ο Ένι κατέληξε: «Ήταν το καλύτερο που έχω ζήσει. Κανονικός πόλεμος. 

Ο μικρός είναι πολύ τσαλακωμένος. Μα φαίνεται γερός». Ήθελε να μιλήσει 

και για κάτι άλλο. «Εντάξει. Είχα ακούσει τι περίπου γίνεται εκεί. Αλλά στον 

πάτο αυτής της τρύπας έπαθα πλάκα. Και να φανταστείς πως είχαν μισομα-

ζέψει τα κρέατα. Είδα όμως το νοσοκομείο τους. Για καλό και για κακό 

βγάλαμε και κάμποσα βίντεο, πήραμε κι όλα τα δικά τους, βιντεσκοπούνε 

τα πάντα, ξέρεις. Να τα ’χουμε σαν άσους στα χέρια μας μπας και μας ζο-

ρίσει ο Ζίγκφριντ». Πρόσθεσε προασπαθώντας να κρύψει τη χαρά του και 

την περηφάνια του πίσω από τον με κάθε τρόπο αυτοδιαφημιζόμενο επαγ-

γελματισμο του: «Ο ίδιος ο Smithson μου έσφιξε το χέρι και μου έδωσε 

συγχαρητήρια». 

Ο καθηγητής δεν αντέδρασε σ’ αυτά τα λόγια. Κι έτσι όλοι, στο Βερολίνο 

και στην Αθήνα, εντέλλονταν ολοένα αυστηρότερα στον χώρο δάσους και 

λυκόφωτος που ήταν ο Γιώργος. 

Η κα Αριστίντ είπε: 

«Αγαπημένο μου παιδί, είμαι ένοχη απέναντί σου. Είπα ψέματα ότι δεν 

έχω τη δύναμη να σε προστατέψω. Στον καλό μου τον Πολ δεν έχω πει 
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ποτέ ψέματα, σε όλους τους άλλους και σε σένα όμως λέω. Μπορούσα πολύ 

εύκολα, με μια προσταγή στον Ζίγκφριντ. Η φτωχή εγώ, είμαι καταδικα-

σμένη να μπορώ να διατάζω τους πάντες. Και δεν το έκανα. Από αγάπη για 

τον Πολ να σε δει στο έπακρό σου, από δειλία ή επειδή όλα αυτά είναι 

εντέλει μπίζνες, ή από περιέργεια να δω αν θα υποχωρήσεις επιτέλους από 

το όριο που έχεις θέσει στον εαυτό σου. 

»Έτσι αποφάσισα να πονέσω όσο κι εσύ. Αλλά και στο θέμα της οδύνης 

ακόμα απέτυχα. Ο πόνος μου δεν ήταν ούτε το ένα δέκατο του δικού σου. 

Ο γιατρουδάκος, μετά από κρυφή διαταγή του Ζίγκφριντ, μου έδωσε πολύ 

μικρή δόση φαρμάκου. Από την άλλη, πόνεσα τόσο όσο ποτέ μου, σωματικά 

βεβαίως πρώτα μα επίσης πνευματικά και ψυχικά. Τόσο ώστε για πρώτη 

φορά νομίζω ότι καταλαβαίνω την ψυχή σου· καταβάθος, όμως, μπορεί 

τώρα να την καταλαβαίνω λιγότερο απ’ όσο πριν». 

Ο καθηγητής είπε ψύχραιμα: «Αριστίντ, το πρόβλημα με σένα ήταν πά-

ντα η έλλειψη της μιας και μόνης κάθε φορά εκδοχής». 

Η κα Αριστίντ είπε στον Γιώργο: «Μπορείς να μιλήσεις;» 

Εκείνος δεν κινήθηκε. Είχε το βλέμμα στο ταβάνι. Κρατούσε από χωρικούς 

που εδώ και μερικές χιλιάδες χρόνια φύτευαν σε νησιά της ελληνικής Μεσο-

γείου φυτά κι έτρεφαν ζώα για να τα φάνε και πολεμούσαν. Δεν υπέφερε 

πια. Ο χρόνος στο ίδρυμα του Ζίγκφριντ, η πάλη του με τον Άτσε, όλος 

εκείνος ο πόνος, του φαίνονταν τώρα όπως εσαεί τα πάντα: σαν ένας σω-

στός καιρός του εαυτού του. Η κα Αριστίντ συνέχισε: 

«Δεν συμφωνώ που ο Πολ είναι τόσο ήπιος απέναντί σου. Μας έχεις 

μπερδέψει πολύ. Όλα ήταν απλά πριν από σένα. Από την άλλη, είμαι ανίκανη 

να προκαλέσω σε οποιονδήποτε έστω και την παραμικρότερη θλίψη. Η 

καρδιά μου συμπάσχει με όλους. Θα ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω: Νιώθεις 

τώρα για μένα κάποιο, έστω και μικρό, αρνητικό συναίσθημα;» 

«Αυτό που ρωτάς, Αριστίντ, είναι εντελώς μικροαστικό και καθόλου λει-

τουργικό», δήλωσε αποφασιστικά ο καθηγητής. 

Ο Γιώργος προσπάθησε να μιλήσει. Κατάφερε μόνο να ανοίξει τα χείλη 

του και να τα σαλέψει. Ο Ένι είπε Ελληνικά: «Κουράγιο ρε παλληκάρι! Έτσι 

είναι αυτά: Σαν να ξυπνάς ξάφνου και να μην είσαι στο κρεβάτι σου μα νύ-

χτα στο δάσος». 

Ο νεαρός ήταν αδύναμος. Δίχως να αφήσει με τα μάτια του το ταβάνι, 

προσπάθησε να φτάσει με το χέρι του το χέρι της Ολλανδής. Εκείνη πε-

τάχτηκε κοντά του. Ο Γιώργος πήρε το χέρι της κας Αριστίντ και το έφερε 

στα χείλη του. Το φίλησε. Η κα Αριστίντ το τράβηξε με βία κι είπε αυστηρά, 

μπορεί όμως και πλήρως ευτυχισμένη, ίσως και για μια φορά στη ζωή της φοβούμενη πραγ-

ματικά, εκείνη η οποία στην πραγματικότητα δεν είχε νιώσει παρά φόβους της μουσικής και 

της φιλοσοφίας: 

«Δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό». 

Ο καθηγητής χασκογέλασε κάπως χυδαία. 
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Ο Ένι επέμενε να μείνει ο ίδιος και δύο δικοί του κάποιες μέρες στο 

διαμέρισμα, μέχρι να δουν πώς θα αντιδρούσε ο Ζίγκφριντ. Το κτήριο φυλασ-

σόταν επίσης απ’ έξω από άνδρες του Ένι και Ρώσους. Πύργος και κάστρο. 

Εντέλει εκείνη την πρώτη μέρα έμειναν στο δωμάτιο οι δυο τους. Ο γιατρός 

ξάπλωσε δίπλα στον Γιώργο. Εκείνος ένιωσε γαλήνη στην αγκαλιά του. Το 

πρωί ήταν καλύτερα. Ο γιατρός τού φίλησε τα χείλη και είπε: «Θέλω πολύ 

να σου κάνω έρωτα. Μα φοβάμαι μην σου κάνω κακό, μπορεί να διαρκεί 

ακόμα το φάρμακο. Θες κι εσύ;» 

Ο νέος είπε την πρώτη λέξη του μετά την εμπειρία του στου Ζίγκφριντ: 

«Ναι». 

Ο καθηγητής δεν του έκανε έρωτα μα τον κράτησε στην αγκαλιά του, κι 

ο Γιώργος αισθάνθηκε σαν σάπιο ξύλο που ξάφνου ανθίζει μανιτάρια. 

Χτύπησε την πόρτα ο Ένι. Όταν απευθυνόταν στον καθηγητή ή στον Γιώρ-

γο, μιλούσε πάντα Ελληνικά. «Είναι στον δρόμο αυτός ο Γερμαναράς, ο ro-

bocop του Ζίγκφριντ. Θέλει να σας δει. Να τον πιστολίσουμε;» 

Στον Γιώργο φάνηκε αστεία η λέξη “πιστολίσουμε”. Χαμογέλασε αμυδρά. Ο 

καθηγητής του είπε: «Μη χαμογελάς. Αινεία, ανέβασε πάνω αυτό το κτήνος». 

Σε λίγο ο Άτσε ήταν μπροστά στον όρθιο καθηγητή και στον ξαπλωμένο 

Γιώργο. Ήρθε τρέχοντας αγουροξυπνημένη κι η κα Αριστίντ με το υπέροχο 

κομπινεζόν της από φυσικό μετάξι, κατακίτρινο σαν στολή του αυτοκράτο-

ρα της Κίνας. Στον κώλο του ο εκτελεστής είχε τις κάννες από δύο πιστόλια 

κι ένα καλάσνικοφ των Αλβανών. 

 

 

81. Ο Άτσε μαθαίνει να φιλά σταυρωτά 
 
Φαινόταν σαν ο Άτσε να είχε εαυτό μόνο για τον Γιώργο. Στο πρόσωπό του 

υπήρχαν μώλωπες και τσιρότα. Σκισμένα τα φρύδια του. Κι ένα σακατεμένο 

κατακόκκινο μάτι ολόγυρα μελανιασμένο αγρίως, όπου το πηχτό μπλε της 

ίριδας φάνταζε πινελιά ζωγραφιάς του Βαν Γκογκ ή τρύπα γεμάτη χημικό 

υγρό. 

«Giasu Γιώργο», είπε χαρούμενα. 

«Giasu Άτσε». Ο Γιώργος ντρεπόταν να κοιτάξει το ζώο καταπρόσωπο, 

εφόσον το είχε τραυματίσει έτσι άσχημα. «Συγγνώμη που σου έκανα όλα 

αυτά, Άτσε». 

Ο Άτσε βρόντησε τη γροθιά στο στήθος, στο μέρος της καρδιάς. «Μη λες 

συγγνώμη. Ζήτησα να είμαι εγώ ο δήμιός σου, γιατί οποιοσδήποτε άλλος 

θα σε σκότωνε. Δεν θα σε έκανε να πολεμήσεις καλά. Κανείς δεν ξέρει σαν 

εμένα αυτά τα πράγματα. Είμαι τέλειος, Γιώργο». 

«Το ξέρω, Άτσε. Ευχαριστώ». 

Ο εκτελεστής απευθύνθηκε γενικώς στους άλλους κοιτάζοντας τα μάτια 

του νεαρού που δεν τον κοίταζαν καταπρόσωπο — του άρεσε αυτό. «Να του 

δίνετε αυτές τις μέρες ρύζι σκέτο πολύ αραιό, βρασμένο σε ζωμό κοτόπου-
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λου, και αραιές σούπες με ζυμαρικά. Λαχανικά βραστά, πολύ ψιλοκομμένα. 

Πολύ νερό. Άσπρο τυρί, μπόλικο φρέσκο γάλα πρόβειο και φρούτα. Βιολογικό 

γιαούρτι ή κεφίρ. Καθόλου κρέας για τρεις βδομάδες. Ένα μελάτο αυγό την 

ημέρα λειωμένο. Ψητό ή βραστό ψάρι πολύ ψιλοκομμένο δίχως καθόλου 

καρυκεύματα δυο φορές τη βδομάδα μετά τρεις μέρες. Χρησιμοποίησε όλη 

την ουσία του κι έχει μείνει σαν άδεια σακούλα». Στον Γιώργο: 

»Ο Ζίγκφριντ είχε αποφασίσει να πολεμήσεις μέχρι να πεθάνεις. Ή μέχρι 

να υπογράψει ο Herr Professor. Ήξερα πως ο Herr Professor δεν θα υπέ-

γραφε· καταλαβαίνω πολύ καλά τον Herr Professor, κι εγώ έτσι είμαι. Γι’ 

αυτό σε ανάλαβα ο ίδιος. Ήσουν πολύ καλός, Γιώργο. Δεν έχω δει ποτέ άλ-

λον που να πολέμησε σαν εσένα με το φάρμακο στις φλέβες. Ένα δικό μου 

λυκόπουλο». 

Η κα Αριστίντ άγγιξε τον εκτελεστή στο μέτωπο με το μικρό δάχτυλο του 

αριστερού χεριού τρεμάμενο, κομπιασμένο, σαν καμιά γριά μάγισσα. «Μην 

εξοργίζεις τον Ζίγκφριντ, Άτσε. Ούτε εμένα», είπε με φωνή πουλιού, ίσως 

μάλιστα αρπακτικού, μπορεί όμως και με κάποιον σατυριασμό ανθρώπινου πλάσματος. «Είσαι 

ένα τίποτα για μας. Μην το ξεχνάς στιγμή αυτό. Μέχρι χτες πουλούσες το 

κορμί σου, τη γυναίκα σου, και για λεφτά θα πουλούσες και την κόρη σου». 

Ο Άτσε χαχάνισε με το ψυχρό γέλιο του λύκου, που άφηνε σε αλπικούς 

παγετώνες αιωνίως μες στον καταψύκτη τα μπλε του μάτια. «Να μη ση-

κωθεί από το κρεβάτι για τρεις μέρες όσο καλά κι αν αισθάνεται, ούτε για 

να πάει στην τουαλέτα· να του φέρνετε εδώ την πάπια», διέταξε με φωνή 

εντελώς αταίριαστη με το χάχανο και το ύφος του. Μετά: «Αυτή είναι η 

δουλειά μου. Έχω σκοτώσει πολλούς. Θα σκοτώσω κι εσένα, Γιώργο, άμα 

πρέπει. Μα εγώ θα αποφασίσω αν και πότε πρέπει. Γιατί εσύ είσαι ο μα-

θητής μου. Ο Ζίγκφριντ τα ξέρει πολύ καλά αυτά τα πράγματα». 

Ο καθηγητής είπε ήρεμα: «Έχεις μήνυμα από τον Ζίγκφριντ;» 

Το ζώο στράφηκε και τον κοίταξε. «Έχω». Πήρε έναν αριθμό στο κινητό 

του. Ενεργοποίησε την ανοιχτή ακρόαση. Ακούστηκε η φωνή του Ζίγκφριντ: 

«Ξεπέρασες τα όριά σου, γιατρέ. Για την ώρα δεν θα σου πάρω τη ζωή 

σου. Αλλά δεν θα σε ξεχάσω. Κάποτε θα σε ειδοποιήσω ο ίδιος και τότε θα 

πεθάνεις». 

«Δεν μπορείς να μου πάρεις ούτε τη ζωή ούτε τίποτα, αλλιώς θα τα είχες 

πάρει. Μην παρασύρεσαι από τα συναισθήματά σου, όλα αυτά είναι απλά 

δουλειές. Θα επιλέγω όπως πάντα εκλεκτά Υποκείμενα και θα σου τα στέρνω 

στις καλύτερες τιμές, πιο μικρές απ’ ό,τι πριν. Γιατί σε έχω εκτιμήσει τώρα 

με διαφορετικό τρόπο απ’ ό,τι πριν. Επέστρεψες τις τελευταίες μέρες στις 

πρωτόγονες μεθόδους της νιότης σου, μα τώρα πρέπει να ξαναγίνεις μπίζνεσ-

μαν». 

«Μπορεί να είναι κι έτσι. Χαιρετίσματα στο boy σου». 

Ο Άτσε έκλεισε το τηλέφωνο. Γύρισε στους Αλβανούς, που βιάστηκαν να 

τον σημαδέψουν αλαφιασμένοι. «Δεν χωνεύω τους Ρώσους. Εσάς δεν σας 
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ξέρω ακόμη. Αν ήμουν εκεί, θα πεθαίνατε όλοι. Πάντως κάνατε καλή δουλειά. 

Μπράβο». 

Ο Ένι είπε βαριά, με τα σπαστά Γερμανικά του και με αλβανική ψυχή πολ-

λών αιώνων πολέμου: «Εγώ σε ξέρω. Δεν υπάρχει καλύτερος από σένα. Ο 

πρώτος στους πρώτους. Μα τώρα εμείς οι Αλβανοί, οι Βαλκάνιοι, οι Γεωρ-

γιανοί, οι Ασιάτες, θα τη γαμήσουμε την Ευρώπη σας. Η δικιά μας Ευρώπη 

είναι η αρχαία βασίλισσα κι εσείς θα γίνετε σκυλιά της και πουτάνες της 

όπως ήσασταν και πριν». 

«Δεν με ενδιαφέρουν αυτά», είπε ήσυχα το ζώο. «Μεγάλωσα στο Ανατολικό 

Βερολίνο. Δεν κάνεις για μαθητής μου. Μπορεί όμως να γνωριστούμε κάποτε 

και να πιούμε μαζί καφέ». Στον καθηγητή: «Όταν ο Γιώργος γίνει καλά, θα 

ξαναρχίσουμε τα μαθήματά μας». 

«Θα δούμε», έκανε εκείνος. Είχε μάθει πια να είναι λιγάκι σουρεαλιστής 

απέναντι στο ζώο. 

Η κα Αριστίντ όρμησε στον Γιώργο και του άδραξε το χέρι. «Παιδί μου, 

μη μιλάς με αυτό τον δολοφόνο. Σου έκανε τόσο κακό. Διώχ’ τον αμέσως! 

Δεν φαντάζεσαι πόσο κινδυνεύεις… Η ψυχή σου, τολμώ να πω… το πανάκριβο 

πνεύμα σου…» 

Το ζώο κάγχασε με περηφάνια ζώου: «Πράγματι. Η ψυχή του. Το πνεύμα 

του. Είχα δασκάλους Κινέζους, Γιαπωνέζους και δικούς μας. Είσαι ο μόνος 

απ’ όσους γνώρισα που μπορείς να με ξεπεράσεις, Γιώργο. Εσύ με διάλεξες. 

Θα γίνεις καλύτερος από μένα». 

«Ω! Ω τον φρικτό φονιά!» φώναξε η κα Αριστίντ με άφατη απελπισία μα 

και περίτεχνο θεατρινισμό, ενδέχεται όμως και με ένα είδος αλλόκοτης ελπίδας, μπορεί 

πάντως και με κάτι σαν λαμπρότητα μητέρας, ενώ φαινομενικά έμενε τελείως απαθής. 

«Γλυκό μου παιδί δεν θα τον φτάσεις ποτέ ούτε καν στο δαχτυλάκι του, μην 

αφήνεις να φυτέψει στην καρδιά σου τέτοιες ανόητες φιλοδοξίες για εκτε-

λέσεις και μαφιοζιλίκια! Πρέπει να συνεχίσεις τις σπουδές σου και να κόψεις 

τις κακές παρέες. Είναι απλά ένας επαγγελματίας δολοφόνος. Πόσες αθώες 

ψυχές έστειλε στον Άδη! Θα σου γνωρίσω εγώ καλύτερους δασκάλους πο-

λεμικών τεχνών». 

Ο καθηγητής έπιασε τη διαμαντέμπορο αυστηρά από τον ώμο. «Πάψε να 

λες βρομιές στα αγόρια! Μερικές φορές με εκνευρίζεις πολύ, αγαπημένη μου 

Αριστίντ. Άτσε, χαιρέτισε τον Γιώργο και πήγαινε τώρα, παλληκάρι μου». 

Ο Άτσε, υπάκουα σαν μαθητάκος, έσκυψε πάνω από τον Γιώργο και τον 

φίλησε στο μέτωπο. Ο Ένι αναφώνησε οργισμένα: «Τι γυναικείο φιλί δίνεις, 

δυο μέτρα άντρας! Έλα να σου δείξω πώς χαιρετιόμαστε εμείς στην πατρίδα». 

Πέταξε στο κρεβάτι το καλάσνικοφ και αγκάλιασε τον Άτσε. Σηκώθηκε στις 

μύτες να τον φτάσει. Τον φίλησε τρεις φορές σταυρωτά. «Να, ρε μαλάκα 

ρομποκόπ!» Το “μαλάκα” το είπε Ελληνικά, μα όλη η Ευρώπη ξέρει αυτή την πανάρχαια λέξη. 

Ο Άτσε κροτάλισε το πάχνινο γέλιο του. «Ωραίο, Αλβανέ. Πήρες πόντους. 

Μου φαίνεται με πολύ νόημα ο τρόπος σας: τρεις φορές». Έσκυψε και φι-

λήθηκε τρεις φορές σταυρωτά με τον Γιώργο. Μετά κούνησε το μικρό δάχτυλο 
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του δεξιού χεριού μπρος στα μάτια της κας Αριστίντ, κάπως σαν παιδάκι. 

«Μην πειράζεις τον μαθητή μου». Η φωνή του είχε τόσον Χάρο ώστε πάγωσε ακόμα 

και τον καθηγητή. «Να με λες βλάκα μα τίποτα άλλο. Κανείς δεν σε ξέρει όπως 

εγώ. Από τα δεκάξι μου είμαι στα χέρια σου, πριν σκοτώσω τον πρώτο μου 

άνθρωπο. Πουλούσα εμένα, τη γυναίκα μου και μπορεί να πουλήσω και την 

κόρη μου, μα εσύ τα λεφτά σου να τα βάλεις στον κώλο σου». 

Η κα Αριστίντ ανάσανε μαζεύοντας το κομπινεζόν της σεμνά σαν παρθενικό 

χιτώνα. «Θα έρθω σύντομα στο σπίτι σου για ριάλιτι, Άτσε», είπε σοβαρά, 

μπορεί και με κάποιο παράπονο με πολλές αιτίες μα δίχως στόχο, ίσως όμως και με την πικρή 
εγγύηση ενός πατέρα. 

Ο Άτσε έδειξε στον Ένι το καλάσνικοφ. «Εγώ χρησιμοποιώ ισραηλινά 

υποπολυβόλα τελευταίας τεχνολογίας. Αυτό είναι ξεπερασμένο όπλο αλλά 

ωχ πολύ ωραίο. Θέλω να μου βρεις ένα τέτοιο. Θα στο πληρώσω καλά». 

Εκείνος άρπαξε το όπλο από το κρεβάτι και το προσέφερε σαν ρόδο, 

κρατώντας το όρθιο από την άκρη του κοντακιού. «Πάρε το, ρε ρομποκόπ, 

στο χαρίζω. Μπορεί να με σκοτώσεις με τούτο κάποτε, μα τι να κάνουμε, 

έτσι είναι αυτά. Είσαι δικός μας άνθρωπος. Σε είχα πάρει με κακό μάτι. 

Φέρνω σακβουαγιάζ να το βάλεις». 

Στην πόρτα, το ζώο γύρισε στον καθηγητή. «Να τον κρατάτε τη νύχτα 

όταν κοιμάται στην αγκαλιά σας, Herr Professor, και να ξαγρυπνάτε έτσι όσο 

μπορείτε. Αυτό θα του δίνει ό,τι καλή ουσία έχετε, γιατί η αγάπη γιατρεύει 

όλα τα κακά. Έτσι μου έχουν πει οι δάσκαλοί μου. Μα μην του κάνετε έρωτα 

για τρεις τουλάχιστον βδομάδες». Ο καθηγητής κοκκίνησε για πρώτη φορά 

από τότε που ήταν έφηβος. 

Οι Αλβανοί ήπιαν μέχρι μετά τα μεσάνυχτα μπρος στο τζάκι, με την κα 

Αριστίντ να τους παρακολουθεί ψαρίσια μες στο κομπινεζόν και μες στην ουσία 

της. Πίναν τα ακριβά ποτά και τρώγαν μεζέδες από την κουζίνα του καθηγητή, 

ευτυχισμένοι που πολεμούσαν τη μοναξιά και τον θάνατο, χαρούμενοι επειδή 

εκείνο το σπίτι ήταν τόσο ωραίο, πλούσιο και παραδομένο στα αρχίδια τους. 

Σιγοτραγούδησαν τσάμικα πολυφωνικά, ίδια με τα ηπειρώτικα· προϊστορικά 

πράματα. Όπως όλοι όταν γιορτάζουν στα Βαλκάνια, από τον Δούναβι ως την 

Κρήτη κι από τις ακτές της Μαύρης Θάλασσας ως τη Ζάκυνθο, θα ήθελαν 

να πυροβολήσουν στον αέρα πολλές φορές. Και το που δεν το έκαναν ήταν 

το μόνο τους παράπονο. 

Η κα Αριστίντ ρουφούσε τη ζωή τους. Γερτή στο κάθισμά της προς τα 

αριστερά, ανύπαρκτη μα εντούτοις υλικότατη σαν καρκινικός όγκος, Βούδας του σκοταδιού 

και της ολβιότητας, μηχανευόταν την Ιστορία. Η σοφή Ολλανδή, στιλβώτρια πολύτιμων 

πετραδιών, ήξερε πως οι Προφήτες της καταστροφής και του θανάτου αγαπούν πολύ τους 

ανθρώπους. Ο καθηγητής αγρυπνούσε κρατώντας στην αγκαλιά του τον κοι-

μισμένο Γιώργο. 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δεν θα κατάφερνα να αγρυπνήσω μέχρι το πρωί, κι αυτό 

με έκανε να ντρέπομαι και να πονώ. Είχα πονέσει στο παρελθόν μόνο ως 
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έφηβος και από τότε μονάχα πρόσφατα, για τον Γιώργο. Το παραδομένο 

κορμί με ερέθιζε πολύ και μάλιστα χωρίς στυτικά φάρμακα — ήθελα να 

μπω μέσα του βίαια. Έτριζα τα δόντια αναθυμούμενος την αποτροπή του 

Άτσε. 

 

Η ζωή του είχε γίνει λυκοφωτισμένο και λυκαυγασμένο δάσος, πλασμένο 

για να τριγυρνά γυμνός και να παίζει ο Γιώργος ανάμεσα στα δέντρα και 

στα λουλούδια. Έτσι σκεφτόταν τώρα. 

Μα φυσικά έκανε λάθος. 

 

 

82. Φρούτα μασημένα 
 
Επειδή ο Γιώργος γνώρισε την έσχατη οδύνη και την τρέλα μες στο ίδρυμα 

του Ζίγκφριντ, γι’ αυτό τώρα έβλεπε τους ανθρώπους σαν ενδεχόμενα κι 

όχι σαν οριστικότητες. Έτσι η δασική του φύση ισχυροποιήθηκε, παρ’ ότι 

έπεσαν τα σύνορά της προς τον κόσμο των ανθρώπων. Στον νου του, τα 

σημεία ήταν πια καθαρός καιρός ανακρυσταλλωνόμενος διαρκώς σε όλο πλου-

σιότερα κι απλούστερα σχήματα. Ο λόγος των πραγμάτων αναφυόταν δίχως 

λέξεις, μη επιδεχόμενος ερμηνεία μα ούτε παραμυθία, εντούτοις ολάνθιστος. 

Έτσι φρόνιμα τακτοποιούσε τις σκέψεις του δεχόμενος τη δαψίλεια της 

φροντίδας των δύο ηλικιωμένων ανθρώπων, ξαπλωμένος για πρώτη φορά 

από τα δεκατέσσερα χρόνια του νύχτες και μέρες σε κρεβάτι με στρώμα και 

μαξιλάρι. Συλλογιζόταν ότι όλο τούτο που του συνέβαινε δεν ήταν ζωή μα 

ένας απόξενος μύθος. Ελληνικός μύθος, οργάνωση των κοσμικών όσο και 

των πιο γήινων υλικών σώματος και ψυχής σύμφωνα με μέτρο όχι ανθρώπι-νο 

μα των Ολυμπίων. 

Για παράδειγμα, ξεραινόταν το στόμα του από ευτυχία και του ερχόταν 

να ουρλιάξει από φρίκη καθώς ο καθηγητής τον φρόντιζε με τα φονικά χέ-

ρια του σαν ύπατος εραστής και σαν νοσοκόμος. Αυτός, ο σπουδαίος γιατρός, 

υπάκουε στα κελεύσματα του ζώου Άτσε. Τρεις μέρες και νύχτες δεν έφυγε 

στιγμή από κοντά του, δεν του επέτρεπε να πάει ούτε στην τουαλέτα, τον 

τάιζε στο στόμα ό,τι είχε ορίσει το ζώο, του έβαζε την πάπια για να κατουράει 

και να αφοδεύει, τον έπλενε στο κρεβάτι για να νιώθει κατάσαρκα ακόμα 

και τον απωθητικότερο ρύπο της αγάπης. Του χτένιζε τα σγουρά κορακάτα 

μαλλιά που έφταναν τώρα ακούρευτα στους ώμους και το βράδυ τον κρα-

τούσε στην αγκαλιά του, τον κανάκιζε, του έλεγε ιστοριούλες για να κοιμηθεί 

και ξαγρυπνούσε σφίγγοντάς τον πάνω στην καρδιά και στο μονίμως ανα-

στατωμένο σαν εφήβου κορμί του. Κοιμόταν τα χαράματα μια-δυο ώρες μόνο. 

Για τρεις μέρες έτρωγε μονάχα ό,τι άφηνε στο πιάτο του ο Γιώργος. 

Έπινε τα κατακάθια από το ποτήρι του. Ο Γιώργος δεν άντεχε ακόμα να μα-

σήσει φρούτα, ακόμα και ψιλοκομμένα. Ο καθηγητής πήρε τηλέφωνο το ζώο. 

«Δεν μασάει φρούτα». 
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«Να τα μασάτε εσείς και να του τα δίνετε στο στόμα. Έτσι έκανε κι η μητριά 

μου σε μένα όταν ήμουν μωρό», είπε αδίστακτα ο Άτσε. Ο καθηγητής εξή-

γησε στην Αριστίδη πως κι η δικιά του μάνα, μια αγράμματη Αρβανίτισσα 

χωρική, τού είχε πει κάποτε ότι έκανε ακριβώς το ίδιο και μ’ αυτόν. 

«Πριμιτίβ γυναίκες που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν πλέον στην Ευρώπη 

μας!» είπε η διαμαντέμπορος με φρίκη, ενδέχεται όμως και με αυταπάρνηση. «Εί-

ναι ανθυγιεινό κι αηδιαστικό. Γιατί δεν τα αλέθεις στο μπλέντερ;» 

Ο καθηγητής απαξίωσε να απαντήσει. Μασούσε καλά τα φρούτα και, όπως 

ενίοτε ακόμα οι μητέρες ή πάντα τα ζώα, τα έβγαζε με το χέρι από το χλομό 

στόμα του και τα έδινε στα πλούσια σε ύλη και μορφή χείλη, μεταδίδοντας την 

έτοιμη τροφή επεξεργασμένη με το σάλιο του. Πόση ευγνωμοσύνη έδειχνε τότε το 

μαύρο στα μάτια του παλληκαριού και πόση μαυρίλα! 
Η κα Αριστίντ έτριζε τα δόντια. «Γιώργο μου, δεν θα έπρεπε να το δε-

χεσαι αυτό. Είναι σαν να σου μεταδίδει την ίδια την ουσία του. Εντέλει, θα 

μπορούσα να το κάνω κι εγώ», σύριζε γεμάτη μίσος, μπορεί όμως και αδειασμέ-

νη από κάθε κακό. «Πολ, νομίζω ότι υπερβάλλεις κι ότι το αγαπημένο μας παιδί 

θα το χαλάσεις. Δεν βλέπεις ότι είναι μόνο ένα ανόητο βρομόπαιδο, και μά-

λιστα ούτε καν κορίτσι;» 

Μετά τρεις μέρες ήρθε ο Άτσε. Οι Αλβανοί είχαν συνεχώς κολλημένες τις 

κάννες πάνω του. Ο Ένι του είπε: «Πότε θα πιούμε μαζί κάνα ρακί [Schnaps] 

ρε ρομποκόπ;» Το ρε το έλεγε Ελληνικά. Δεν έβρισκε τίποτε αντίστοιχο στα 

Γερμανικά. 

«Θα πιούμε. Όχι αλκοόλ, δεν πίνω ποτέ αλκοόλ», απάντησε το ζώο. Ξε-

σκέπασε τον Γιώργο και τον παρατήρησε για λίγες στιγμές. «Καλή δουλειά», 

είπε. «Ακολουθήστε το πρόγραμμα». Τον φίλησε τρεις φορές σταυρωτά κι 

έφυγε. 

«Τι τύπος!» είπε ο Ένι. «Θα ’θελα να τον κάνω λίγο παρέα. Μα να μην 

πίνει ρακί;… και λένε πως είναι και λίγο πούστης, τέτοιος άντρας!… Α, συγ-

γνώμη!» έκανε αυτόματα προς τον Γιώργο. Εκείνος είχε συνηθίσει πια να 

θεωρούν όλοι αυτόν πούστη, όχι τον καθηγητή που τον βίαζε και τον κρατούσε 

αιχμάλωτο, το ήξερε: όλοι σκέφτονταν ότι διέφθειρε έναν ηλικιωμένο άνδρα 

για να τον εκμεταλλεύεται. 

Ένιωθε καλύτερα. Η κα Αριστίντ δεν πήγαινε στην επιχείρησή της, κα-

νόνιζε τις δουλειές της μιλώντας όλη την ώρα στο τηλέφωνο ή σε διαδικτυ-

ακές συνδέσεις. Οι δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι τον τριγύριζαν ολοένα σαν 

τεράστιες κρεατόμυγες. Του επέτρεπαν τώρα να ξαπλώνει στο καθιστικό, 

στον καναπέ. Φχαριστιόταν με τα αστεία και τη ζωντάνια των Αλβανών μα 

εκείνοι σπάνια του απεύθυναν καμιά λέξη. Και τότε το έκαναν με επιτηδευμένη 

αποστασιοποίηση, σαν να μιλούσαν σε αντιπαθητικό παιδάκι. Είχαν ζήσει 

χρόνια στην Ελλάδα, ο μικρότερος είχε γεννηθεί εκεί, και μιλούσαν τα Ελ-

ληνικά μεταξύ τους σαν πρώτη γλώσσα. Τον περιφρονούσαν, κι αυτό τον 

λυπούσε πολύ. 
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Ένα βράδυ οι δύο ηλικιωμένοι ήταν κλεισμένοι στο γραφείο. Οι Αλβανοί 

μιλούσαν βαριά στη γλώσσα τους, μα ο Γιώργος το ένιωσε αμέσως πως ο 

λόγος ήταν γι’ αυτόν. Κάποια στιγμή τον κοίταξαν. 

Ο Ένι κούνησε το κεφάλι αργά. Του είπε με μαύρο χαμόγελο: «Θα το 

’χεις καμάρι σου. Σκοτώθηκαν για την πάρτη σου τόσοι καλοί άντρες». 

Του Γιώργου του ’ρθε σαν ξυραφιά στο πρόσωπο, δεν το είχε σκεφτεί 

καθόλου έτσι αυτό. «Δεν φταίω», ψιθύρισε πνιγμένος από την αδικία. 

«Τόσο αίμα χύθηκε για τον κώλο σου, μωρή αδερφάρα», έφτυσε με σι-

χασιά τις λέξεις ο μικρότερος, μα ο Ένι τον έκοψε με μια ματιά που που-

ροβολούσε και ένα γάβγισμα στ’ Αλβανικά. Μίλησε στον Γιώργο με κάτι 

σαν τρυφερότητα: 

«Ξέρω πως δεν έχεις κάνει κακό σε κανέναν. Το αίμα χύνεται πάντα για 

τα λεφτά, τ’ άλλα είναι παραμύθια. Μα μερικοί άνθρωποι καλύτερα να μη 

γεννιούνται». 

Ο Γιώργος χαμήλωσε το βλέμμα. 

Πέρασαν έτσι βδομάδες. Κάποτε ο καθηγητής έφερε το λάπτοπ του νέου 

και το απόθεσε στα γόνατά του. Έστειλε τους Αλβανούς στην κουζίνα. 

«Τώρα είσαι σχεδόν καλά, αγόρι μου. Ήρθε η ώρα να κάνουμε τη συζή-

τηση για την αγάπη, όπως το πρότεινε η καλή μου Αριστίντ. Εσύ θα είσαι 

το συνδετικό κέντρο κι όλοι θα συνεισφέρουν». 

«Ποιοι όλοι;» έκανε ντροπαλά ο Γιώργος. 

«Όσοι σε μοιράστηκα μαζί τους». Άγγιξε τον νέο στο μάγουλο. 

«Νομίζω ότι θα έπρεπε να πεις “Όσοι σε μοιράζομαι μαζί τους”, αγαπητέ 

μου Πολ», γκρίνιαξε η κα Αριστίντ, με τονική μα όχι και συναισθηματική διακύμανση 

στη φωνή της. 

«Ο ενεστώς μέλλει να αποδειχτεί ή όχι», δήλωσε αποφασιστικά ο καθη-

γητής. «Γιώργο, μην την ακούς, είναι λιγάκι ξεμωραμένη πια. Θέλω να πω 

πως όσοι σχετίστηκαν μαζί σου με οποιασδήποτε φύσης έλξη, θα πρέπει να 

ξεψαχνιστούν εξονυχιστικά. Ο άνθρωπος στην πραγματικότητα δεν έχει 

ένστικτα μα μόνο βούληση. Φιλοσοφικά, όλες οι μορφές της βούλησης είναι 

προσωπεία της αγάπης». 

«Πολ, μην συνθέτεις αποφθέγματα που η ασοφία τους υπονομεύει εκ 

των προτέρων κάθε δυνατό συμπέρασμα!» αναφώνησε η κα Αριστίντ γιορ-

ταστικά, χωρίς όμως την παραμικρή νοστιμιά στον τρόπο των ήχων της. «Το ορθό θα 

ήταν να πεις: “Όλες οι μορφές της αγάπης είναι προσωπεία της βούλησης”. 

Κι αυτό, ξέρεις φίλε μου, ανατρέπει τα σχέδιά σου». 

Ο Γιώργος ένιωθε ηλίθιος. Τόλμησε να μουρμουρίσει: 

«Δεν καταλαβαίνω». 

«Φυσικά δεν καταλαβαίνεις, γιατί η Αριστίντ με τις σαχλαμάρες της μπερ-

δεύει και τους δυο μας. Είναι απλό. Όσοι σχετίστηκαν με σένα στο ξετύλιγμα 

αυτών των γεγονότων, θα αποκαλύψουν τον εαυτό τους. Εγώ, ο Λεωνίδας, 

η Ελένη, ο Ι.1, ο Άτσε, η Αριστίντ, ο Αντρέας, ο αστυνόμος. Ακόμα και ο 
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Ζίγκφριντ — Αριστίντ, θα αναλάβεις να τον πείσεις. Ακόμη και αυτό το ατι-

μασμένο παιδάκι, ο Άκης». 

«Ποιος είναι ο Ι.1;» 

«Ο γιατρός που σε βίασε· πήρε προαγωγή και τώρα κατέχει τη θέση μου: 

άλλη μεγαλύτερη τιμωρία δεν μπόρεσα να σκεφτώ. Εσύ θα είσαι το κέντρο 

συλλογής και επεξεργασίας των πληροφοριών. Θα έχεις πλήρη ελευθερία. 

Θα ρωτάς και θα γράφεις ό,τι θες, σε εμπιστεύομαι απόλυτα, γλυκέ μου. 

Θα γίνεις ο Βασικός Συγγραφέας αυτής της ιστορίας. Κι έτσι από κοινού, 

έχοντας όλα τα δεδομένα στα χέρια μας σαν μασημένα απ’ όλους φρούτα, 

θα κάνουμε μια ανάλυση της αγάπης σύμφωνα με τη φιλοσοφική μέθοδο που 

χρησιμοποιούσε ο ήρωας της καλής μας Αριστίντ, εκείνος ο Ολλανδοεβραίος 

γυαλιστής φακών. Έτσι, θα λυθεί πια το πρόβλημα που έχεις θέσει από 

παιδί στον εαυτό σου». 

Ο Γιώργος πηγαινόφερνε το βλέμμα του από τον έναν ηλικιωμένο αν-

θρωπο στον άλλο. Ίδρωνε στον χνουδωτό του κόκκυγα, από άγνοια και 

πανικό. 

«Ποιο πρόβλημα που έχω θέσει από παιδί;» ψέλλισε έτοιμος να κλάψει. 

«Η αγάπη ως Grausamkeit· η άνευ όρων παράδοση ακόμα και στην πιο 

grausam αγάπη· η ύψιστη αρετή εκείνου που προτιμά να πονά μέχρι τρέλας 

και θανάτου ο ίδιος παρά να κάνει τους άλλους να υποφέρουν έστω και ε-

λάχιστα», εξήγησε καλοσυνάτα ο καθηγητής. 

«Είναι μεγάλα πράγματα αυτά και μας ενδιαφέρουν», τσίριξε καμπανιστά η 

κα Αριστίντ, εντούτοις σχεδόν χαμηλόφωνα, βαθύφωνα και μόλις ακουγόμενη. 

Ο Γιώργος την κοίταξε με ανοιχτό το στόμα. «Μα γιατί να σας ενδιαφέ-

ρουν;» ρώτησε εξοντωμένος. 

Η κα Αριστίντ γονάτισε μπροστά του με κόπο, αλλά συνάμα και με μια ευκι-

νησία χοντρής σαύρας που ενέπνεε φρίκη. Το κομπινεζόν της ανασηκώθηκε αδιά-

ντροπα — είχε συνηθίσει τελευταία να τριγυρνά στο σπίτι αχτένιστη και με 

το κομπινεζόν σαν νοικοκυρούλα, αδιαφορώντας για τα κρυφοχάχανα των 

Αλβανών. Του έπιασε με τα ακροδάχτυλα το σαγόνι σαν να τον ικέτευε ή να 

ετοιμαζόταν να του κόψει το κεφάλι. «Ο Πολ θα μπορέσει έτσι να γράψει το έργο 

του για την Grausamkeit. Οι πράξεις σου μας υπέδειξαν ότι έχει κάνει σε 

πολλά λάθος». Είπε απλά, αλλά μπορεί και όχι. 

 

 

83. Διαδικτυακή επικοινωνία 
 
Έτσι άρχισε όλο αυτό. Ο αστυνόμος αποφάσισε να απαντήσει σε μερικές 

ερωτήσεις δίχως απευθείας διάλογο, μετά από παράκληση ή μάλλον προσταγή 

του καθηγητή. Σε ερωτήσεις απάντησε και ο Ι.1, μα αυτός κουβέντιασε κι 

ορισμένες φορές μέσω Διαδικτύου ζωντανά με τον Γιώργο. Ακόμα κι ο Ζίγκ-

φριντ έστειλε ένα κείμενο, εξαναγκασμένος από την κα Αριστίντ μα και με μια περήφανη, 

εξομολογητική διάθεση, επειδή ήξερε ότι κανείς δεν μπορούσε να εννοήσει τόσο καλά την ψυχή του 
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και την καριέρα του εκτός από τους βασικούς συνδιαλεγόμενους σε αυτή την ιστορία. Ήθελε 

κι αυτός να τα πει κάπου αυτά που είχε μέσα του. 

Οι Γιώργος, καθηγητής, κα Αριστίντ, Ελένη, Λεωνίδας, Αντρέας, συνδέο-

νταν διαδικτυακά και συνεργάζονταν καθημερινά. Θέλαν και να βλέπονται, 

να μιλούν ζωντανά μέσω skype, μα ο καθηγητής το απαγόρευσε· είπε: «Τέ-

τοιου είδους αμεσότητες στην επικοινωνία καθιστούν την επιστημοσύνη α-

μερικανιά». Συμφώνησαν όλοι, όπως να ’ναι. Ο Γιώργος παρακάλεσε τον 

καθηγητή να συμμετέχει κι ο Άκι. Εισακούστηκε. Τούτοι είχαν πρόσβαση στο 

κείμενο του Γιώργου, που πάντα έπρεπε να ερωτά ως «Βασικός Συγγραφέας» 

κι όχι ως «Γιώργος», και μπορούσαν να σχολιάσουν κάθε τι σε e-mail τους, 

παρέχοντας επιπλέον πληροφορίες, κάνοντας επισημανσεις και προτείνοντας 

διορθώσεις, που όμως ήταν στην απόλυτη διάθεση του Γιώργου αν και πώς 

θα τις χρησιμοποιούσε. 

Όλοι αποδέχτηκαν αδιαμαρτύρητα τους όρους: Κανένα προσωπικό μήνυ-μα 

ή συζήτηση εκτός κανόνα με τον Γιώργο. Όλες οι αναφορές στον ίδιο τον 

Γιώργο αποστασιοποιημένες, όχι στο δεύτερο πρόσωπο μα όπου είναι δυνατόν 

στο τρίτο. Τίποτε άσχετο με τις ερωτήσεις. Γενικά δεν παρεξέκκλιναν και πολύ από 

τους κανόνες, αν εξαιρέσουμε κάποιες άτυχες στιγμές που ξεχάστηκαν και απευθύνθηκαν στον 

Γιώργο σε πιο προσωπικό τόνο. Ή όπως κατά την αξιολόγηση των γεγονότων στο ίδρυμα του 

Ζίγκφριντ και τους συναφείς διαδικτυακούς καυγάδες. 
Η κα Αριστίντ φρόντισε για την ασφάλεια των συνομιλιών και των κει-

μένων, φέρνοντας ένα απόρρητο πρόγραμμα προστασίας φτιαγμένο από 

κολοσσιαία εταιρεία πληροφορικής ειδικά για μια ολιγάριθμη κατηγορία 

ανθρώπων όπως η ίδια. Ο Ι.1 έπαιρνε τον Άκι στο γραφείο του, τον έβαζε 

μπρος στον υπολογιστή και τον παρακολουθούσε. Ο μικρός, για κάποιον 

λόγο δικό του, δεν συμμετείχε πάρα μια μόνο φορά στις κατευθείαν συζη-

τήσεις, παρ’ ότι τις διάβαζε με προσοχή. Έφερνε μαζί του ένα στικάκι που 

του είχε χαρίσει εξεπιτούτου ο Ι.1. Το γέμιζε με δωράκια που ήταν κατά-

σίγουρος πως θα ευχαριστούσαν πολύ τον ήρωά του ή που φανταζόταν ότι 

έχουν σπουδαίο, κρυφό συμβολισμό. Εικόνες, διάφορα παιχνίδια, κόμικς, 

τραγούδια και μικρά κομμάτια από ταινίες, απ’ οτιδήποτε του έφερνε κατά 

καιρούς ο Ι.1. Καθόταν μπρος στον υπολογιστή σοβαρά και, ραπτομηχανί-

ζοντας με το ποδάρι του, έγραφε ταχύτατα τις απαντήσεις του στις ερωτήσεις 

του Γιώργου, δίχως να σκέφτεται ή να τις διορθώνει καθόλου. 

Μόνο που απευθυνόταν στον Γιώργο πάντα σε προσωπικό τόνο και στο 

δεύτερο πρόσωπο. Έγραφε: «εσύ — έκανες το ένα — κάνεις τ’ άλλο — σου 

είπα — μου είπες». Και καμιά σύσταση, παράκληση ή απειλή του Ι.1 δεν ωφε-

λούσε. Απλώς σταματούσε για λίγο το ραπτομηχάνισμα του ποδιού του. 

Μετά συνέχιζε όπως αυτός είχε τετελεσμένα κι αμετάκλητα αποφασίσει, 

ολόκληρος υπαρκτός ανθρωπάκης ανάμεσα σε μισοανύπαρκτους και τεμαχι-

σμένους μεγάλους. Η καρδιά του δεν περιείχε τίποτε άδειο και τίποτε γεμάτο. 
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Ο Ι.1 έλεγχε το υλικό του στικ. Ο Άκι τον παρακολουθούσε φιλύποπτα 

ώσπου να δει ότι είχαν πια σταλεί με ασφάλεια στον Γιώργο τα δωράκια 

του. Μετά πήγαινε στο κέλι του σχεδόν δίχως λέξη προς τον Ι.1. 

Ο Γιώργος ζούσε παράξενες μέρες. Επικοινωνούσε τώρα καθημερινά με 

τους φίλους του μες σε ένα αναποδογύρισμα του ίδιου του κόσμου όπου εδώ 

και μήνες είχε εθιστεί να ζει. Τους έκανε στεγνές τυποποιημένες ερωτήσεις 

σαν δικαστής ή σαν δημοσιογράφος. Ξετύλιγαν μπροστά του έναν εαυτό ίδιο 

και διαφορετικό από εκείνον που είχε άλλοτε αντιληφθεί. Ήταν ένα μάθημα 

διακεκριμένο, που επέτεινε το ορθολογικότατα τακτοποιημένο χάος στο οποίο 

είχε βουτηχτεί μετά την τρέλα του στο ίδρυμα του Ζίγκφριντ. 

Του φαινόταν εύλογη η επιθυμία των ανθρώπων για σπαραγμό του. Έ-

βλεπε πως ο Λεωνίδας, ο Αντρέας, η Ελένη, ακόμα και ο αστυνόμος, είχαν 

προχωρήσει ο καθένας με τον ιδιωτικό τρόπο του βαθιά όσο κι ο κ. Πολ ή η 

κα Αριστίντ στην επικράτεια της οδύνης. Μπορεί και βαθύτερα απ’ όσο ο 

ίδιος. Μάθαινε ξάφνου ακέραια τα γεγονότα, τις πράξεις και τα λόγια των 

ανθρώπων που τον αγαπούσαν, ό,τι τους είχε εκμηδενίσει μετά την απαγωγή 

του Άκι και τους είχε ξαναφτιάξει από την αρχή κομμάτι-κομμάτι. 

Ας πούμε ο Λεωνίδας. Πού ήταν ο δάσκαλός του; Ακόμα και η μορφή του 

είχε αλλάξει. Ο Γιώργος, μετά από σχετική παράκληση στον καθηγητή, είχε 

ζητήσει απ’ όλους μια πρόσφατη ολόσωμη φωτογραφία τους ως “οπτικό 

υλικό”. Όλοι ήταν όπως τους ήξερε, εκτός από τον Λεωνίδα. Κατάπληκτος 

έβλεπε στην οθόνη έναν λυγερό νεαρούλη με διστακτικό βλέμμα, που φαι-

νόταν μόλις λίγο μεγαλύτερος από τον ίδιο. Με λίγες ρυτίδες θλίψης γύρω 

από τα μάτια και το στόμα. Ο δάσκαλός του ως δια μαγείας είχε χάσει εκεί-

νους τους καλοφροντισμένους μυς των γυμναστηρίων, είχε λιγνέψει. Τα πάντα 

σύρριζα κουρεμένα ξανθά μαλλιά του τώρα τα είχε αφήσει να μακρύνουν, 

πράγμα που του έδινε μια όψη χαριτωμένη, σχεδόν θηλυπρεπή. Το αυστηρής 

αρρενωπότητας πρόσωπό του ήταν τώρα ενός γλυκού, βασανισμένου αγο-

ριού. Τα άλλοτε αλαζονικά μάτια του τα γεμάτα ειρωνεία και απληστία της 

γνώσης, που τρόμαζαν τους φοιτητές, έδειχναν πια δίχως πείρα της ζωής — 

βελούδινα σαν τρυφερού εφήβου. 

Ο Γιώργος κατασπαράχτηκε και γοητεύθηκε. Κοίταζε ολοένα αυτό το 

άγνωστό του, ντροπαλό αγόρι της φωτογραφίας. Πληκτρολογούσε «Τι ήταν 

για σας ο Γιώργος;» κι ο Λεωνίδας απαντούσε: 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ: Κύριο στοιχείο της γοητείας του ήταν η άγνοιά μου γι’ αυτόν. 

Θεωρούσα ως ζωώδη υπουλία την αθωότητα με την οποία διακήρυσσε ιδέες 

εντελώς παιδιάστικες για σπουδαίες, προϊόντα εφηβικών φαντασιώσεων, 

παρανοήσεων και συμπλεγμάτων. Αυτοί οι αχανείς παιδικοί κόσμοι για την 

αγάπη, για την αποστολή του και την αυτοπειθαρχία, δεν υποψιαζόμουν 

ότι αληθεύουν μέσω της πίστης του σ’ αυτούς. Αν καταλάβαινα από την 

αρχή την πραγματική του φύση, δεν θα τον ερωτευόμουν. 
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Παρ’ όλα αυτά ο ερωτισμός του ήταν πράγματι ύπουλος. Πλάσαρε τον 

εαυτό του με αφέλεια και φυσικότητα δωδεκάχρονου πιτσιρικά, και συνάμα 

με ανηθικότητα πορνευόμενου παλιόπαιδου. Ποζάριζε μπροστά μου ολοένα 

επιδεικνύοντας εικόνες του που φανταζόταν —δικαίως— πως θα με έλει-

ωναν: τη φαρδιά πλάτη του λοξή και τανυσμένη, μηρούς δήθεν ανέμελα 

ανοιχτούς, τους γλουτούς του σε όλες τις δυνατές γωνίες, το στήθος και 

το προφίλ του ξεγυμνωμένα, παραδομένα στην πείνα μου. 

Αθώα σαν πολύπειρη γκόμενα και τσουλίστικα σαν παρθένο εφηβάκι, 

ερχόταν στο καθιστικό φορώντας μόνο ένα κοντό αθλητικό σορτσάκι, με-

ρικές φορές με μποξεράκι. Έβλεπε τηλεόραση ή διάβαζε και, ρίχνοντας μου 

λοξοματιές κάτω από ντροπαλές βλεφαρίδες, διόρθωνε αμέσως τη στάση 

του για να προβάλλει καλύτερα το μέλος του που σε κείνο νόμιζε ότι συ-

νέλαβε κολλημένο το βλέμμα μου. Και την ίδια στιγμή… τι εξοργιστικότε-

ρο; κοκκίνιζε κι από πάνω! 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Αδυνατον να είναι αληθινό αυτό το πορτρέτο που 

φτιάχνετε στον Γιώργο! Ντροπή σας! 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ: Κι όμως. Καταλάβαινε την ανοησία μου και προσπαθούσε να 

με διαφθείρει με εργαλείο όχι το πνεύμα του, που με γοήτευε τόσο, μα 

το κορμί του. Γιατί ήξερε πως ένας ανόητος σαν εμένα εντέλει μόνο από 

κορμιά καταλαβαίνει.  

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Μα είναι τρομερά αυτά που λέτε. Σας παρακαλώ. 

Κάνουμε μια επιστημονική εργασία εδώ πέρα. Και τώρα; 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ: Έγινα πολύ ταπεινός. Κάνω ό,τι μου λένε. Όπως ο Γιώργος. 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ο Γιώργος δεν κάνει ό,τι του λένε μα ό,τι πρέπει. 

Και δεν είναι ταπεινός. Δεν το καταλαβαίνετε; 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ: Κάνω ό,τι θα έκανε κι ο Γιώργος. Η ταπεινότητά μου απέναντι 

στη θηριωδία φίλων και εχθρών είναι ένα δώρο μου στον Γιώργο. 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Υποθέτουμε ότι θα τον ανησυχούσαν τέτοια δώρα. 

Πώς μπορείτε να μιλάτε για θηριωδία απέναντί σας των πιο αγαπημένων 

σας φίλων, της Ελένης και του Αντρέα; 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ: Όταν δειλιάζεις, όλοι σηκώνουν τα όπλα τους εναντίον σου. 

Κι όταν ντρέπεσαι, όλοι σκληραίνουν. Κι όταν κλαις, όλοι αισθάνονται την 

ανάγκη να γελάσουν. Κι όταν αγαπάς, σε μισούν. Γενικά, εγώ τώρα θέλω 

να υπηρετώ την Ελένη και τον Αντρέα. Μερικές φορές γίνομαι τόσο 

ταπεινός ώστε φτάνω στο σημείο να επιθυμήσω να βρεθώ κοντά στον 

Γιώργο και στον καθηγητή, και να τους υπηρετώ. 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Πολύ ανησυχητικά αυτά που γράφετε. Και η άπο-

ψή σας για το πρόβλημα της αγάπης; 
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ΛΕΩΝΙΔΑΣ: Όλη αυτή την ώρα σας εξηγώ την άποψή μου περί της αγάπης. 

 

 

84. Λέξεις στην οθόνη 
 
Και ο Αντρέας σχημάτισε με λέξεις στην οθόνη αυτό που ήταν το πνεύμα και το 

βαρύ κορμί του. 

 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Είναι αλήθεια ότι είστε έτοιμος να σκοτώσετε αν-

θρωπο, αν και πατέρας; 

ΑΝΤΡΕΑΣ: Μη μου λες μπούρδες. Δεν είμαι πατέρας. Θα κάνουμε έκτρωση. 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Και ο άνθρωπος; 

ΑΝΤΡΕΑΣ: Ποιος άνθρωπος; 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Που θα σκοτώσετε. 

ΑΝΤΡΕΑΣ: Μωρέ σιγά τον άνθρωπο! Είναι ένα τίποτα να σκοτώσεις άνθρω-

πο. Να, έτσι δα κάνεις και τον σκοτώνεις. 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Λέτε φρικτά πράγματα. Αγαπάτε την Ελένη; 

ΑΝΤΡΕΑΣ: Όχι. Μα θέλω να είμαστε πάντα μαζί. Θα χωρίσουμε άμα τε-

λειώσουν όλ’ αυτά, μα θα είμαστε πάντα μαζί. Θα βρούμε τρόπο. 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Και τον Λεωνίδα; Τον αγαπάτε; 

ΑΝΤΡΕΑΣ: Ναι. Μόνο αυτόν. 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Κι αυτός; Σας αγαπά; 

ΑΝΤΡΕΑΣ: Όχι. Μα τώρα είναι δικός μου. Με σέβεται. Μπορώ να κάνω έτσι 

δα και να τον πάρω. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Τι πα’ να πει αγάπη; Άμα σου 

παραδίνεται κανείς είναι δικός σου. Κι εσύ δικός του. Σε τέτοια φάση βρι-

σκόμαστε τώρα. Είναι κάτι που εξελίσσεται. Μπορεί και να με αγαπήσει 

τελικά. 

 

Και η Ελένη έγραφε: 

 

ΕΛΕΝΗ: Όχι, δεν μπορώ να σας κάνω τώρα διάλεξη σχετικά με το πάθος. 

Κανένας δεν μου έκανε ποτέ έρωτα όπως ο Αντρέας, όμως θυμάμαι κάθε 

χιλιοστό από το σώμα του Γιώργου, την ελάχιστη χειρονομία του. Δεν ήταν 

τα νιάτα του, η χλωρασιά του. Ήταν η ομίχλη που δεν κρύβει μα φανε-

ρώνει γυμνή την πραγματική πολιτεία μες στην πόλη. Υπάρχει έτσι κι αλ-

λιώς ένας μεγάλος τρόμος μέσα στον χρόνο του απογυμνωμένου ανθρώ-

που, μα οι απογυμνωμένες ιδέες τον κάνουν αβάσταχτο. 
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ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Εάν ήσασταν ο Γιώργος, ποιον από τους ήρωες 

αυτών των γεγονότων θα ερωτευόσασταν; Και γιατί; 

ΕΛΕΝΗ: Τον Λεωνίδα. Ο Λεωνίδας είναι όμορφος, αρρενωπός, έξυπνος, 

ερωτικός, με χιούμορ, καλός, μαγειρεύει υπέροχα, επιθυμεί βαθιά την ποι-

κιλότροπη προαγωγή των φίλων του, πόσω μάλλον εκείνου που διάλεξε 

να ερωτευτεί. Τι άλλο θα μπορούσε να λαχταρήσει μια γυναίκα ή ένα αγόρι; 

Όμως η ευκολία της απάντησης οφείλεται απλά στον εγωισμό μου. Ο 

μόνος άνθρωπος που αξίζει στον Γιώργο είναι ο κ. καθηγητής. 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Φρικιαστικό αυτό που γράφετε. Μα γιατί; Γιατί; 

ΕΛΕΝΗ: Η νιότη, αρετή, ομορφιά, αθωότητα, βρίσκουν νόημα μόνο στα δί-

χτυα του γήρατος, της κακίας, της ασχήμιας και της ύβρης. Αλλιώς παρα-

μένουν λογικά γεγονότα· τα λογικά γεγονότα δεν προάγουν τον πολιτισμό. 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Δεν περιμένει κανείς από σας τέτοιες σκέψεις. Είναι 

δυνατόν αυτά που έλεγε ο Λεωνίδας για πλάκα όταν ήταν μεθυσμένος, 

τώρα εσείς να τα πλασάρετε για λογική πραγματικότητα; 

ΕΛΕΝΗ: Μη μου δίνετε σημασία. Πιστεύω στον Γιώργο. Θα κάνει το σωστό, 

ασχετα μ’ εμάς και την οποιαδήποτε λογική ή ανάγκη. 

 

Και ο αστυνόμος δέχτηκε να απαντήσει σε ένα γραπτό ερωτηματολόγιο: 

 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ: Υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να θεωρηθούν από την αστυ-

νομική τους πλευρά, γιατί όλα τ’ άλλα είναι μόνο λόγια ανθρώπων που 

έχουν διαπράξει παραβάσεις. Οι ένοχοι δεν είναι εκείνοι που τιμωρεί ε-

ντέλει το δικαστήριο, μα αυτοί που υποδεικνύει η αστυνομία ως ενόχους 

και που συγχωρούνται από το σύστημα και την κοινωνία. Μερικές φορές 

η αστυνομία αναγκάζεται να δράσει εκτός του συστήματος, αλλά πάντα 

βεβαίως εντός της φυσικής αίσθησης της δικαιοσύνης και του δημοσίου 

συμφέροντος. Θα φροντίσω προσωπικώς να τιμωρηθούν οι ένοχοι. 

Θα σώσω τις ζωές των δυο νέων. Όμως υπάρχει ένα όριο, και πέρα 

απ’ αυτό ο αθώος έναντι του νόμου γίνεται ένοχος έναντι της φυσικής αί-

σθησης της δικαιοσύνης και του δημοσίου συμφέροντος. Αυτό συμβαίνει 

από τη στιγμή που ο διαφθαρείς αποδέχεται τη διαφθορά του. Η αστυνομία 

είναι μια κρατική Υπηρεσία, αλλά μπορεί να θεωρηθεί αγνότερη των υ-

πηρεσιακά ανωτέρων της και του ίδιου του κράτους. Γι’ αυτό οι δυο νέοι 

θα τιμωρηθούν με την απομάκρυνσή τους από τον Λεωνίδα και τον Αντρέα. 

Η Υπηρεσία θα φροντίσει περί αυτού. 

Για τον Αντρέα, ένα έχω να πω: Μετά το τέλος αυτής της υπόθεσης θα 

φροντίσω προσωπικώς για την επιστροφή του στο Σώμα της Αστυνομίας 

με βαθμό και μισθό που του πρέπουν, διότι τώρα είναι παντρεμένος, θα 

κάνει παιδιά και χρειάζεται ένα σοβαρό, σταθερό επάγγελμα. 

Για το θέμα της αγάπης που με ρωτάτε, δεν ξέρω τίποτε. Ευχαριστώ. 
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Και η κα Αριστίντ επίσης απάντησε. Ο Γιώργος ρωτούσε από το τραπεζάκι 

του στο γραφείο του καθηγητή κι η κα Αριστίντ απαντούσε στο καθιστικό, 

με το λάπτοπ ανοιχτό στα παχουλά γόνατά της πάνω στο ζαρωμένο μα πο-

λυτελές κομπινεζόν που είχε χρώμα χρυσοκαναρινιού. 

 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Αγαπάτε τον Γιώργο; 

Κα ΑΡΙΣΤΙΝΤ: Όχι, φυσικά. Ο Γιώργος ανήκει στην επικράτεια του δάσους κι 

όχι της πόλης. Θα τολμούσα να πω ότι η αγάπη μπορεί να εφαρμοστεί, 

ως ευεργέτημα ή βία, μόνο πάνω σ’ εκείνον που θα μας εμπνεύσει χαρά 

και ιδέες, όχι τρόμο, και μάλιστα όχι τρόμο έναντι της γνώσης. Ο Γιώρ-

γος μου εμπνέει τρόμο. 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Τοτε γιατί τον φροντίζετε, τον καθοδηγείτε και τον 

αλλάζετε προς το καλύτερο; 

Κα ΑΡΙΣΤΙΝΤ: Ενυπάρχει μια φυσική και γι’ αυτό όμορφη σκληρότητα στην 

ερώτησή σας. Φροντίζω και καθοδηγώ αυτό το πρωτόγονο ή και μελλο-

ντικό όπως κι ο Άτσε ον, τον Γιώργο, επειδή είναι το αντικείμενο της γνω-

σιακής —κι όχι σημειωτέον της αισθησιακής— επιθυμίας του μοναδικού 

φίλου και ανθρώπου μου, του Πολ. Επιπλέον, ο Γιώργος είναι ο μόνος 

κατάλληλος για να διαδεχτεί τον τωρινό διευθυντή των επιχειρήσεών μου, 

που λίαν συντόμως θα συνταξιοδοτηθεί. Το συμφέρον αποτελεί μια ειρω-

νική επί της γνώσεως μέθη, που εκστασιάζει τους καταδικασμένους στη 

νηφαλιότητα όπως εγώ. 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ο Γιώργος σας πιστεύει. Δεν σας επηρεάζει αυτό 

στην απόφανσή σας περί του Γιώργου; 

Κα ΑΡΙΣΤΙΝΤ: Ακόμα κι εγώ, παρ’ ό,τι αποτελώ συμπερίληψη μιας μάταιης 

αντίστασης στο χρήμα καθώς και στο πάθος περί της λέξης και της έννοιας 

μπίζνες, είμαι αντικλητή, τουτέστιν συνήγορος, των συμφερόντων του 

Γιώργου. Επειδή ο Γιώργος είναι μια σκέψη του Θεού για μένα και για τον 

Πολ. Αλλά, όπως θα έλεγε και ο Σπινόζα, οι σκέψεις του Θεού αγαπούν 

τις αντιρρήσεις. 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Κι όμως, η πετραδομυθολογία σας έχει συνεφέρει 

τον Γιώργο από έναν λήθαργο όχι ιδεών μα λέξεων που γαβγίζουν μάταια. 

Τι είναι για σας η αγάπη, όσον αφορά τους ανθρώπους που αγαπάτε; 

Κα ΑΡΙΣΤΙΝΤ: Η φύση… 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ε σ ε ί ς, μιλάτε για φύση; 

Κα ΑΡΙΣΤΙΝΤ: Οι μπίζνες είναι αποκρυσταλλωμένη φύση. Ε γ ώ, είμαι μια 

γυναίκα που δεν έχει αγαπήσει ποτέ. 
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ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Σταματήστε να κάνετε δύσκολη την επιστημονική 

μου αποστολή. Συνεχώς λέτε ότι έχετε αγαπήσει τον κ. Πολ. Έχετε ζήσει 

τις ζωές τόσων ανθρώπων. Δεν έχει σημάνει η ζωή τους τίποτα στην καρ-

διά της ζωής σας; 

Κα ΑΡΙΣΤΙΝΤ: Η καμπάνα σημαίνει κάτι. Η ψυχή σημαίνει κάτι. Η σάρκα 

σημαίνει κάτι. Το νόημά τους είναι μόνο ένα αντικείμενο της γνώσης κι όχι 

της ευτυχίας, αλλιώς δεν θα χρησιμοποιούσαμε το ρήμα “σημαίνω” μα 

“είμαι”. 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γίνεστε εκνευριστική όταν μιλάτε έτσι! Όχι γιατί 

δεν είναι ορθά αυτά που λέτε από φιλοσοφική άποψη, όσο μπορώ να τα 

εννοήσω, αλλά γιατί τις συνεχείς αντιδιαστολές σας που διενεργείτε με-

ταξύ των νοημάτων και των αποφάνσεων, δύσκολα καταφέρνει να τις πα-

ρακολουθήσει κανείς. Πέστε μου, λοιπόν, καθαρά την άποψή σας για την 

αγάπη, καθώς και τι και γιατί έχετε αγαπήσει. Μην τολμήστε να υπεκφύ-

γετε, διότι θα έρθω στο καθιστικό και θα σας τραγουδήσω στίχους του 

δαιμονικού κόντε με το μαντολίνο μου, πράγμα που πάντοτε σας ταράζει 

για κάποιον λόγο. 

Κα ΑΡΙΣΤΙΝΤ: Η έλλειψη αντίστασης στην υποκειμενικότητα, που σας δια-

κρίνει, είναι αξιοκατάκριτη. Η νιότη και η ομορφιά αποδεικνύονται σχεδόν 

πάντοτε εκβιασμός για τους γέρους κι άμορφους, όταν δεν αντιμετωπίζο-

νται απ’ αυτούς εργαλειακά. Μολοντούτο θα σας απαντήσω ανυπόκριτα. 

Ολόκληρη η ζωή μου και οι ιδέες μου είναι ο Πολ. Γι’ αυτό δεν κα-

τόρθωσα ακόμα να σώσω τον Γιώργο από τη βία του Πολ και τον σπα-

ραγμό. Προσπαθώντας να κάνω καλύτερο τον Γιώργο, κάνω κακό στον 

Πολ με μια αποτελεσματικότητα που δεν είχα κατορθώσει τόσα χρόνια. 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Αυτό είναι αγάπη; 

Κα ΑΡΙΣΤΙΝΤ: Αυτό είναι η αγάπη μου. 

 

Και ο Ζίγκφριντ έγραψε ένα είδος αναφοράς, όπου μεταξύ άλλων, είπε: 

 

ΖΙΓΚΦΡΙΝΤ: Μου έκανε αρκετή εντύπωση το boy, τελικά. Επέδειξε, ας 

πούμε, συνείδηση και καρτερία. Αυτό δεν ήταν καλό για τις δουλειές μου, 

μα σίγουρα θα το ξεπεράσω. Μεγάλωσα στο μέρος όπου το μικροαστικό 

όνειρο των Βερολινέζων έλαβε την πιο εφιαλτική μορφή του, στην Gro-

piusstadt. Την πρώτη φορά που έφαγα ψάρι φρέσκο ψητό στη σχάρα, 

κουβαλημένο με το αεροπλάνο από τη Μεσόγειο, ήταν το βράδυ που σκό-

τωσα τον συνοικιακό μπόση. Τότε φάνηκε ξαφνικά στο κέντρο της ζωής 

μου η κυρία Αριστίντ ανησυχώντας για τις δουλειές της, και με κάλεσε 

να μου κάνει το τραπέζι σ ένα πολυτελές εστιατόριο. Από τότε που πλού-

τισα, λοιπόν, στέρνω ακριβά φαγώσιμα στους στενούς συνεργάτες μου, 
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στο σπίτι τους. Το φαΐ είναι για τους φτωχούς ένας καθημερινός πόλεμος 

και μια μεγάλη νίκη. 

Ευχαριστώ για τον τρόπο που σας εντυπωσίασε, όπως λέτε, το βιο-

γραφικό μου. Έχω μια ιστορία κι εγώ και είναι παράξενο που τώρα μπορώ 

και τη λέω. Όταν ήμουν νέος και σπούδαζα, ονειρευόμουν να γράψω ένα 

βιβλίο, μπεστσέλερ λέει, που να μιλάει για τις επιθυμίες μου. Όσο για την 

αγάπη, αγαπώ την οικογένειά μου, τη δουλειά μου. Πιστεύω ότι θα συνεν-

νοηθώ κάποτε με τον χερ προφέσορ, μα είναι ανάγκη πρώτα να ξεπα-

στρευτεί το boy: κάποιος πρέπει να πληρώσει για τη ζημιά που μου έγινε. Ο 

χερ προφέσορ φυσικά θα υπερασπιστεί το boy πάση θυσία, μα μετά τον 

θάνατό του οι δυο μας θα συνεννοηθούμε ανεπηρέαστοι επιτέλους από 

αυτή την ακατανόητη σε μένα μαγεία των γλουτών του και της αγάπης. 

Έτσι είμαστε εμείς. 

Στο ίδρυμά μου, στα υπόγεια, υπάρχει ένα εργοτάξιο καθώς επεκτει-

νόμαστε εξ ανάγκης εις βάθος. Εκεί ήταν που πολέμησε το boy με τον Άτσε. 

Οι πρόγονοί μου ήταν εδώ και πολλές γενιές ανθρακωρύχοι. Αντί να πη-

γαίνω στο γυμναστήριο, πάω κάθε τόσο στο εργοτάξιο και σκάφτω το 

χώμα με τον κασμά, με ένα παλιοπαντέλονο και γυμνό πανωκόρμι όπως 

όλοι οι πρόγονοί μου. Όλ’ αυτά για μένα απαντάνε στην ερώτησή σας περί 

αγάπης. 

 

Ο Γιώργος σκεφτόταν πως με τούτα δεν μπορείς να φτιάξεις μια επιστήμη. 

Μα ο κ. Πολ είχε διαφορετική γνώμη. Ο κ. Πολ απάντησε σαφέστατα στις 

ελεύθερες ερωτήσεις του Γιώργου. Ο κ. Πολ κρατούσε λοξά στην αγκαλιά 

του τον Γιώργο κι ο καθένας από τους δύο είχε λοξά στα γόνατά του το 

λάπτοπ του κι έγραφε ανεπηρέαστα από τον άλλο, δίχως να ρίχνει κρυφο-

ματιές στο αντίλαλο γραφτό. 

 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Θα κάνατε μια μεγάλη θυσία για χάρη του Γιώργου; 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Βεβαίως. 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Σαράντα παιδιά από την Ανατολή περιμένετε στους 

Ειδικούς Χώρους της κλινικής σας. Θα τα ελευθερώνατε για χάρη του 

Γιώργου; 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Μα φυσικά. 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Πώς μπορείτε να λέτε ψέματα; Θέλετε να τα σκο-

τώσετε ή να τα πουλήσετε! Δεν το παραδέχεστε; 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Όχι. Διαβεβαιώ τον Γιώργο πως θα ελευθερώσω τα παιδιά, 

εάν θα πάμε στην Ελλάδα και ο ίδιος δεν αποφασίσει τις Καταναλώσεις και 

τις πωλήσεις των σαράντα Υποκειμένων. Γιατί έχει συνείδηση. 
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ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Λέτε τρομερά πράγματα. Ο Γιώργος δεν θα έστεργε 

ποτέ να πραγματώσει τις αυταπάτες σας. Τι σημαίνει η τέτοια αγάπη σας 

γι’ αυτόν; 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ο έρωτας δεν έχει να κάνει με την αγάπη. Ο έρωτας δ ε ν  

ε ί ν α ι αγάπη. Η σύγχυση μεταξύ αυτών των δύο έχει κάνει τεράστιο κακό 

στην ανθρωπότητα. Ο μόνος πολιτισμός που διέκρινε σαφώς τον έρωτα 

από την αγάπη, έως τον ίδιο τον οντολογικό τους πυρήνα, ήταν ο ελλη-

νικός. Γι’ αυτό είναι ο μόνος σ’ όλον τον πλανήτη που εφηύρε έναν Θεό 

όχι θηλυκό της σεξουαλικότητας μα έφηβο του έρωτα, τον Έρωτα. Και 

γι’ αυτό έφτασε εκεί όπου έφτασε. Ο χριστιανισμός έκλεψε την αντίληψη 

του ελληνικού κόσμου για την αγάπη, τη σταύρωσε, τη μουμιοποίησε και 

την έθεσε ως βάση της θεολογίας του. Αυτά σας τα λέω υπεύθυνα, ως 

ιστορικός της Ιατρικής. 

Εντέλει, έχω πειστεί για την αλήθεια των θεωριών του Γιώργου. 

 

 

85. Κόμικς 
 
Και απάντησε επίσης ο Άκι. Έστειλε στον Γιώργο δωράκι, ένα κόμικ από το 

Διαδίκτυο με τον Silver Surfer, που το είχε κόψει και ανασυνθέσει ο ίδιος 

καρέ-καρέ στο φώτοσοπ φτιάχνοντας έτσι μια δική του ιστορία, μάλλον α-

κατανόητη είν’ η αλήθεια. Ο Γιώργος απέμεινε με ανοιχτό το στόμα μπρος 

σ’ αυτό το κατόρθωμα της εφηβικής υπομονής και φαντασίας. 

Χτυπούσε δυνατά η καρδιά του καθώς κοίταζε στην οθόνη τη φωτογρα-

φία. Ο Ι.1 είχε εξηγήσει στο παιδί πως η φωτογραφία προοριζόταν για τον 

Γιώργο. Κι έτσι, να ’τος ο Άκι, βρομογατίσια λιγνός όπως πάντα μα πιο 

ξασπρισμένος και μάλλον λιγάκι πιο ψηλός, καθιστός στο κρεβάτι του με τα 

γόνατα συμμαζεμένα λοξά στο στήθος και με το πρόσωπο όλο ορθανοιχτό 

προς τον Γιώργο σαν κρίνος. 

 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Πού μάθατε το φώτοσοπ; 

ΑΚΙ: Μου έδωσε ένα μάνιουαλ με βιντεάκια από το ίντερνετ αυτός ο για-

τρός. Έχω προχωρήσει πολύ από μόνος μου γιατί το χρησιμοποιώ στα 

δικά μου κόμικς. 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Κάνετε καθόλου γυμναστική μες στο δωμάτιό σας 

για να μην πιαστείτε, τόσους μήνες που είστε εκεί μέσα; Είχα πολλά να 

ρωτήσω μα τώρα δεν ξέρω τι να γράψω. 

ΑΚΙ: Είμαι μια χαρά, μη φοβάσαι. Άμα θες θα κάνω και γυμναστική. Μα 

τώρα άσ’ τα αυτά τα μου-σου-του, δεν πειράζει που δεν ξέρεις τι να ρω-

τήσεις, θα σου λέω εγώ κάθε φορά απ’ όλα. Τώρα είναι καλύτερα, αυτός 

εδώ ο γιατρός μου φέρνει ένα σωρό ντιβιντί, προγράμματα, κόμικς από 
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το Ίντερνετ. Του λέω να μου βάλει Free Ίντερνετ ή να μου φέρει κάνα 

κινητό να μιλάμε λάιβ, μα απαγορεύεται λέει. 

Όταν θα ξεμπερδέψουμε με τούτες εδώ τις μαλακίες θα έρθεις να μεί-

νουμε μαζί στου Αντρέα. Είναι δικός μας ο Αντρέας και πολύ καλός, θα 

δεις φίλε, κι ας κάνει τον άγριο. Είναι βέβαια και πολύ άγριος μα δεν θα 

είναι άγριος μαζί μας, θα δεις. Θα μας προσέχει. Θα μένουμε μαζί στο 

δωμάτιό μου, κι εγώ αποφάσισα να σπουδάσω κόμικς. Έχει σχολή γι’ αυτά. 

Θα δουλεύω και στο μαγαζί και ο Αντρέας θα μου δίνει τώρα καλό μιστό 

γιατί έχω μάθει τέλεια τα υδραυλικά. 

Εσύ θα πηγαίνεις στο πανεπιστήμιό σου αλλά τι να σου πω φίλε, μου 

τη δίνουν οι δικηγόροι με τις γραβάτες τους και όλο αυτό το μπούρου-

μπούρου. Με έχουνε πάρει δικηγόροι και ξέρω. Άμα θες πήγαινε στο πα-

νεπιστήμιό σου για δικηγόρος. Άμα δεν θες κι εσύ να γίνεις δικηγόρος τώρα 

που στο λέω εγώ που ξέρω, πήγαινε να μάθεις άλλη δουλειά στο πανεπι-

στήμιο. 

Εγώ πάντως λέω πως εσύ δεν κάνεις για πανεπιστήμιο μα για τραγου-

διστής. Αφού παίζεις και όργανο. Μα δεν είναι πιασάρικο το μαντολίνο 

αν και πολύ ωραίο. Μου φαίνεται πως εσύ πρέπει να μάθεις λίγη κιθάρα. 

Θα παίζεις και στην τηλεόραση και σε μαγαζιά και θα κάνεις και βίντεο για 

το YuTube, εκεί είναι όλα τα λεφτά, στο YuTube, θα τα φτιάχνουμε μαζί, 

έχω πολλές τέτοιες ιδέες. Θα γίνεις σταρ γιατί γενικά είσαι και γαμώ και 

όλοι σε πάνε. Θα φτιάχνουμε μόνοι μας τα τραγούδια, θα σε βοηθάω εγώ 

γιατί έχω συνέχεια πολλές ιδέες. Θα γίνεις τραγουδοποιός. 

Εντάξει, δεν είσαι και καμιά φωνάρα εδώ που τα λέμε, μα θα μάθεις. 

Είναι γλυκειά η φωνή σου. Και το σπουδαιότερο οι τραγουδοποιοί δεν χρει-

άζεται να έχουν φωνάρες. Πρέπει να είναι κάπως αλλιώς και να γράφουν 

τραγούδια κι εμείς θα γράφουμε τραγούδια και όπως και να ’ναι είμαστε 

κάπως αλλιώς. 

Αυτό είναι το μεγάλο όνειρό μου για μας από τότε που σε πρωτογνώρι-

σα. Γιατί εσύ είσαι λίγο χαζούλης αν και γενικά πολύ έξυπνος. Για λεφτά 

μη φοβάσαι. Θα βγάζω εγώ και θα ζούμε καλά, μέχρι να γίνεις διάσημος 

και τότε θα βγάζεις κι εσύ πάρα πολλά λεφτά και για τους δυο μας. 

Τώρα θα μου πεις είναι κι ο Λεωνίδας. Είναι φουλ καψουρεμένος μαζί 

σου και είναι κούκλος αν και σε μερικά είναι μιλάμε και πολύ μαλάκας. 

Καταλαβαίνω πως είναι πολύ σπουδαίος άνθρωπος για σένα και σε προ-

σέχει, μα ντρέπεσαι να τον αφήσεις να σου το κάνει, γιατί είσαι στρέιτ και 

κομπλάρεις. Γενικά είσαι λιγάκι κόμπλας. Εντάξει, δεν είναι δύσκολο, 

μπορώ να σου δείξω εγώ πώς γίνεται, για να μάθεις. Όλα αυτά που έ-

μαθες από αυτόνε το γέρο μηνπωκαμιακουβενταεκειπέρα, που σε πηδάει, 

να τα ξεχάσεις, δεν είναι καθόλου καλά, άλλο είναι το ωραίο σεξ, έχω κάνει 

εγώ τα πάντα και ξέρω απ’ όλα. 

Αφού έτυχε έτσι τι να γίνει, μπορείς να τον αφήνεις τον Λεωνίδα να σου 

το κάνει κάπου-κάπου για να μη σε παρατήσει (Όχι και συνέχεια όμως. 
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Έτσι;) Μετά θα είσαστε πολύ καλά. Εμένα πάντως δεν με πειράζει και 

πολύ να του κάθεσαι μερικές φορές για να μη σε παρατήσει, άλλο αυτό 

που έχουμε εμείς οι δύο κι άλλο τ’ άλλο. Είναι κάτι σα δουλειά, ας πούμε. 

Όπως έκανα κι εγώ για λεφτά. Δεν είναι κακό. Εμείς θα είμαστε οι δυο 

μας και θα μένουμε μαζί στο ίδιο δωμάτιο. Θα έχουμε τη δική μας ζωή 

και σ’ αυτή δεν θα μπαίνει κανείς. 

Με την κυρία Ελένη τι να σου πω, δεν ξέρω. Μου ’ρχονται λιγάκι γέλια 

άμα σε σκέφτομαι μαζί της στο κρεβάτι. Εγώ, με πήραν κάμποσες φορές 

πελάτες μαζί με τη γυναίκα τους ή με γκόμενες και τι να σου πω, μιλάμε 

φρικάριζα μέχρι να τελειώσει η δουλειά να τα πάρω να την κάνω. Οι 

γυναίκες είναι πολύ διαφορετικές από ένα αγόρι. Έχουνε άλλη μυρωδιά. 

Αλλά βέβαια η κυρά-Ελένη δεν είναι γυναίκα κανονική, σε προσέχει πολύ 

και θα με προσέχει από δω και μπρος και μένα λίγο γιατί θα είμαι μαζί 

σου. Γενικά όμως οι γυναίκες θέλουν να παντρεύουνται, να, όπως τώρα 

με τον Αντρέα, μα είναι αλλιώς ο Αντρέας από μας, μπορεί να είναι τε-

λείως bottom αλλά ταιριάζει πολύ με την κυρά-Ελένη που είναι πολύ καλή 

κυρία και γιατρίνα. Γι’ αυτό εγώ λέω ο Αντρέας ας κάνει ό,τι θέλει με τη 

κυρία Ελένη, άλλο αυτός που είναι ασταναπάνε άλλο εσύ, εσύ να μην πας 

ποτέ πια με γυναίκες. Δεν μου αρέσει καθόλου να το κάνεις αυτό, είναι 

σκέτη αηδία, μπλιαχ. 

Γενικά, εχτός από κάπου-κάπου με τον Λεωνίδα, δεν θα γυρνάμε εδώ 

κι εκεί. Εγώ μπορεί να πάω άμα ξεμείνουμε από λεφτά, ξέρω εγώ από τέ-

τοια, μην ανησυχείς. Εσύ όμως όχι, να μην πας με άλλον παρά με τον Λε-

ωνίδα, εκτός κι αν υπάρχει ανάγκη. Όχι δηλαδή πως ζηλεύω, μα κι εσύ δεν 

δεν θα θες κάτι τέτοιο καθόλου τώρα που σου το λέω και καταλαβαίνεις 

πέντε πράματα σοβαρά. Εμείς θα έχουμε ο ένας τον άλλονε για πάντα σε 

όλη μας τη ζωή μέχρι που να πεθάνουμε και οι δύο τέζα. Δεν χρειαζόμαστε 

άλλους και θα είμαστε συνέχεια πολύ ευτυχισμένοι γιατί θα προσέχουμε 

πολύ ο ένας τον άλλον. Ο Αντρέας, ο Λεωνίδας, η κυρία Ελένη, θα είναι 

οι φίλοι μας. Είναι εντελώς δικοί μας κι εμείς είμαστε δικοί τους και θα 

κάνουμε μερικά απ’ αυτά που θέλουνε για να μας προσέχουν. Αλλά δεν 

θα κάνουμε διάολε κι όλα όσα θέλουν. Όχι σαν τον μπαμπά μου που χέσ’ 

τα, καλύτερα να στα πω όταν μεγαλώσουμε. 

Με αυτά που σου είπα τώρα κλείνει η συμφωνία ολόκληρης της ζωής 

μας εμάς των δύο για πάντα. Την επόμενη θα μιλήσουμε για άλλα πράγματα 

που θα ’χουνε πλάκα, για να γελάσουμε. 

Φιλάκια πολλά. 

Α, ναι, παρακάλεσε τον γέρο να πει στον γιατρό να μου φέρει ένα σα-

λάμι. Μου ’χει κολλήσει να φάω λίγο ψωμί με σαλάμι, το σκέφτομαι συ-

νέχεια και μου τρέχουνε τα σάλια και ετούτος εδώ ο γιατρός δεν μου δίνει 

γιατί είναι ανθυγιεινό λέει, ούτε στην πίτσα δεν βάζει σαλάμι και μπέικον. 

Φιλάκια. 
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Κι έτσι ο Γιώργος άκουγε για πρώτη φορά πολλές λέξεις από τον έφηβο, 

που τις είχε τόσο ακριβές. 

«Διάβασέ μας το e-mail», είπε ο καθηγητής ψύχραιμα. 

«Μπορείτε να το διαβάσετε ο ίδιος, όπως τα άλλα», μουρμούρισε ο 

Γιώργος. 

«Διάβασε το μήνυμα», διέταξε ο καθηγητής. 

Ο Γιώργος διάβασε το μήνυμα με αρκετά καθαρή φωνή. Οι δυο γέροι 

παρέμειναν ανέκφραστοι. Ο νέος τελείωσε και ένιωθε χαρά. 

«Παράξενο, δεν μου είναι δυνατόν πλέον να σκεφτώ το Υ.1 σαν Υποκεί-

μενο μα σαν παιδί», είπε ο καθηγητής. 

«Δεν περίμενα από σένα τέτοιου είδους υπαναχωρήσεις», δήλωσε η κα 

Αριστίντ ξερά, μπορεί όμως και υγρά. 

«Γιώργο, πήγαινε αγόρι μου να φέρεις κάτι να πιούμε και λίγο σαλάμι 

για μεζέ· ξαφνικά μου έτρεξαν τα σάλια για σαλάμι», είπε ο καθηγητής. 

Εκείνος έφερε. Φέρνοντας, άκουσε τους δύο ηλικιωμένους να μαλώνουν. 

Δεν κατάλαβε λέξη τους, αν κι έστησε αφτί. 

«Τι λέτε;» τόλμησε. 

Η διαμαντέμπορος περιδίνησε το χέρι σε μια αποτρεπτική πιρουέτα. «Μη 

γίνεσαι προπετής», είπε δυνατά, ίσως όμως και να μη μίλησε καν. «Πάρε τον Ι.1 

και διάταξέ τον να ξαναφέρει αμέσως στο γραφείο το παιδί ώστε να το ρω-

τήσεις. Τώρα μπορείς κι εσύ να διατάζεις». 

«Τι να το ρωτήσω;» 

«Τη γνώμη του για την αγάπη», είπε αποφασιστικά ο καθηγητής. 

«Την είπε». 

«Δεν την είπε». 

Του Γιώργου του τρέχαν τα σάλια καθώς οι ηλικιωμένοι τσιμπούσαν σα-

λάμι με ψωμάκια, μα δεν τον κερνούσαν κι αυτόν και ντρεπόταν να ζητήσει. 

Επικοινώνησε με τον Ι.1. Πληκτρολόγησε την ερώτηση: «Τι είναι για σας η 

αγάπη;» 

Δεν έρχονταν λόγια. Ο Γιώργος ανησύχησε, γιατί ο δεκατετράχρονος έ-

γραφε πάντα ταχύτατα δίχως την παραμικρή αργοπορία ή σκέψη. Μετά από 

τουλάχιστον δύο λεπτά, ήρθε η απάντηση: 

 

ΑΚΙ: Ο πατέρας μου με αγαπούσε πολύ και τον αγαπούσα κι εγώ. Μη με 

ξαναρωτήσεις σαχλαμάρες. 

 

Και αμέσως κόπηκε η σύνδεση. Οι δύο ηλικιωμένοι παρέμειναν βουβοί κι 

έτσι ο Γιώργος βρήκε την ευκαιρία να πάει στην κουζίνα και να φάει ψωμί 

και σαλάμι. Ένιωθε βουλιμία. 
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86. Το κείμενό του: εχθρών και φίλων 
 

Κι έτσι τώρα ο Γιώργος δεινοπαθούσε συλλέγοντας κι επεξεργαζόμενος τα 

κείμενα εχθρών και φίλων, τις απαντήσεις σε ερωτηματολόγιά του και τα 

μηνύματα. Βρισκόταν συνεχώς σε έξαψη. Έπρεπε να συνδυάζει δέκα διαφορετικές 

ανθρώπινες ματιές για να σχεδιάσει τον καθένα μα και τον εαυτό του στο γραπτό του. 
Αν και ήταν πια αρκετά καλά, η κα Αριστίντ του είχε δώσει επ’ αόριστον 

άδεια από τη δουλειά, πάντως μετ’ αποδοχών, για να μπορέσει να ασχοληθεί 

αποκλειστικά με τα νέα του καθήκοντα. Είχε παρατήσει βέβαια προσώρας 

το διδακτορικό του, την πλεκτάνη από την αρχαιότητα, που τελευταία την 

είχε αρκετά διαλευκάνει ανακαλύπτοντας καινούργια στοιχεία τα οποία από-

δείκνυαν ότι πίσω της εντέλει κρυβόταν, όπως είχαν προβλέψει ο Λεωνίδας 

και ο Αντρέας, μια περίπλοκη πολιτική υπόθεση σχετιζόμενη με τον Αντίπα-

τρο, τον Αλέξανδρο, τα αντίπαλα κόμματα της Αθήνας και τους αντιμαχόμε-

νους μα και αλληλοδιαπλεκόμενους κατασκόπους τους. Αυτή του η πείρα, 

από το διδακτορικό του, τον διευκόλυνε να παρουσιάζει τώρα καταπρόσωπο 

τον Λεωνίδα, την Ελένη, τον κ. Πολ, την κα Αριστίντ, τον Αντρέα, να λένε 

λόγια όχι δικά του μα δικά τους. 

Οι Αλβανοί είχαν αποχωρήσει από το σπίτι, που όμως φυλασσόταν ακό-

μα διακριτικά απ’ έξω. Ερχόταν συχνά ο Ένι, επειδή συμπαθιόταν με τον 

καθηγητή και επειδή ενδιέφερε πολύ και την κα Αριστίντ να ζει τη ζωή του. 

Ο Γιώργος δεν επιτρεπόταν να βγει έστω λιγάκι στην πόλη, αφού κρινόταν 

ότι θα ήταν δυνατόν να κινδυνεύσει από τους ανθρώπους του Ζίγκφριντ. 

Ωστόσο, ήρθε ένα βράδυ η κα Αριστίντ και ανακοίνωσε ότι είχε συμφωνη-

θεί ένα είδος ανακωχής μεταξύ του Ζίγκφριντ και του Smithson. Ο Ζίγκφριντ 

διαβεβαίωσε ότι θα έθετε το σχέδιό του για επέκταση στην Αμερική «σε 

νέες βάσεις, μη συγκρουόμενες με τα συμφέροντα του ομίλου Σμίθσον και 

Λιούτεναντ», ενώ ο Smithson παραμέρισε προς στιγμήν τις παλιές αντι-

θέσεις και εκδήλωσε ενδιαφέρον για ορισμένα προϊόντα κάποιων συγκεκρι-

μένων επιχειρήσεων του ανταγωνιστή του. Αυτό άνοιξε τον δρόμο για επα-

νεπαφή και επαναδιαπραγμάτευση σε νέους όρους του Βερολινέζου με τους 

Ρώσους, μ’ όλο που δεν τους συγχωρούσε την επίθεσή τους στο ίδρυμά του 

και την κλοπή των σκλάβων του, κυρίως του ερμαφρόδιτου παιδιού, που 

του είχε κοστίσει πολύ η πρωτοποριακή εγχείρησή του και ήταν πολύ δύσκολο 

να ξαναβρεί φωνή σαν τη δική του. 

«Πρόκειται για λυκοφιλίες», κατέληξε η κα Αριστίντ. «Για την ώρα δεν 

κινδυνεύεις, αγαπητέ μου φίλε, όμως ο Ζίγκφριντ είναι πολύ εκδικητικός. 

Είναι σίγουρο ότι ο Γιώργος μας ή θα πληρώσει κάποτε για σένα με τη ζωή 

του ή, τολμώ να πω, θα μάθει κι αυτός να κινείται στα κυκλώματα των 

εγκληματιών. Και να ξέρεις πως αυτός ο μαφιόζος δεν πρόκειται να παραι-

τηθεί ποτέ τελειωτικά από το σχέδιό του για αρπαγή της κλινικής σου. 

Απλά, πρέπει πρώτα να αντιμετωπίσει τον Smithson και τους Ρώσους. 
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»Μάθε επίσης ότι οι Ρώσοι δεν σκοπεύουν να παραμείνουν απλοί από-

στολείς υλικού. Δεν με ρώτησες πριν συνεργαστείς με τον Smithson. Τις 

δουλειές σου επιμένω βέβαια πάντα να τις θεωρώ φρικαλέες, όμως για το 

δικό σου το καλό δεν έπρεπε να υποτιμήσεις τους Ρώσους συνδέοντας την 

κλινική σου με τον Smithson. Οι Ρώσοι είναι το μέλλον. Κι είναι Ευρωπαίοι, 

ενώ οι Αμερικανοί ποτέ δεν θα καταφέρουν να εισδύσουν στην Ευρώπη παρά 

την καταστροφή που της επιβάλλουν με την αθρόα είσοδο μουσουλμάνων, 

αντίθετα χάνουν διαρκώς έδαφος. Ο κύριος κίνδυνος για σένα αυτήν τη 

στιγμή δεν έρχεται από τον Ζίγκφριντ, μα από τους συνεργάτες σου τους 

Ρώσους». 

Ο καθηγητής την κοίταξε για κάμποσο σκεφτικός. «Έτσι, ε; Για πες μου, 

μικρή μου Αριστίντ, σχετίζεσαι με επιχειρήσεις που έχουν οικονομικά συμφέ-

ροντα στη Ρωσία;» 

«Μα, Πολ, πώς να τα ξέρω αυτά; Αχ, Πολ, τέτοια ζητήματα μού είναι 

τόσο αδιάφορα! Ξέρεις, ασχολούνται μαζί τους διάφορες εταιρείες που ούτε 

καν έχω κατορθώσει να απομνημονεύσω ποτέ τα ονόματά τους…» είπε η 

διαμαντέμπορος άχρωμα, αλλά και με δέκα αλληλοσυμπληρωνόμενους και αλληλοαντι-

μαχόμενους κυματισμούς έκφρασης στο εντούτοις εκείνη τη στιγμή σχεδόν νεκρό πρόσωπό της. 

»Χμ, τώρα που το λες, ωστόσο, ενθυμούμαι ότι υπάρχει μια μεγάλου βε-

ληνεκούς εταιρεία στη Μόσχα. Σχετίζεται με την τράπεζα εδώ στο Βερολίνο 

που δυστυχώς, ξέρεις, είμαι αναγκασμένη από καιρού εις καιρόν να πληρο-

φορούμαι μερικά πράγματα για τις επενδύσεις της… Με ενοχλούν κάπου-

κάπου για διάφορα ζητήματα αυτοί οι φιλόδοξοι νεαροί, τα golden boys και 

girls, που διευθύνουν όλες τούτες τις δραστηριότητες. Γνωρίζεις πόσο τους 

αντιπαθώ, και…» 

«Αριστίντ, πες μου: επικοινώνησες τελευταία με αυτή την εταιρεία;» 

Η κα Αριστίντ μίλησε ήσυχα, μπορεί όμως και με ένα είδος αυτοειρωνευόμενου σαρ-

κασμού, ίσως πάντως και με σκέτη απλότητα: «Επικοινώνησαν αυτοί μαζί μου, Πολ. 

Αμέσως όταν έκανες στους Ρώσους την πρώτη νύξη για συνεργασία. Δεν 

επρόκειτο σε καμιά περίπτωση να πολεμήσουν τον Ζίγκφριντ για τα λίγα 

που τους προσέφερες. Αναγκάστηκα να τους υποσχεθώ σοβαρά ανταλλά-

γματα σε καθαρά οικονόμικο επίπεδο». 

«Πάντα προπορεύεσαι, μικρή μου Αριστίντ». 

«Πάντα τρέχω πίσω σου για το καλό σου, αγαπημένε μου Πολ. Κι αυτό, 

αλίμονο, μας χώνει και τους δυο ολοένα βαθύτερα στην Κόλαση». 

«Τώρα έχω τον Γιώργο, Αριστίντ. Μην το ξεχνάς αυτό. Η αγάπη του 

Γιώργου σε διώχνει μακριά μου». 

Η κα Αριστίντ σηκώθηκε και βγήκε από το δωμάτιο. 

Ο Άτσε ήρθε όταν έκρινε σκόπιμο. Εξέτασε τον Γιώργο. 

«Η ψυχή του δεν θα γιατρευτεί ποτέ. Μα έμαθε πολλά, κι αυτό είναι καλό. 

Το κορμί του είναι εντάξει. Θα ξαναρχίσουμε σήμερα τα μαθήματά μας», 

είπε στον καθηγητή. 
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«Δεν ξέρω αν θέλω, Άτσε», μουρμούρισε ο Γιώργος. «Σε έκανα να πονέ-

εις. Σε κτύπησα. Δεν θα είναι πια παιχνίδι και άσκηση μα αληθινό μάθημα». 

Το ζώο δεν ήξερε να κινεί χέρια ή χαρακτηριστικά καθώς μιλούσε, γι’ 

αυτό τα κρατούσε ακίνητα δίνοντας την εντύπωση ότι στέκεται πάντα πρ-

οσοχή. «Ποτέ δεν έζησα κάτι τόσο όμορφο, Γιώργο. Ο πόνος δεν έχει καμιά 

σημασία, όπως ξέρεις καλά. Είχα μεγάλους δασκάλους μα έπαιζαν κι αυτοί 

παιχνίδια». Στράφηκε στον καθηγητή. «Είναι ο μαθητής μου. Τον έσωσα από 

τον θάνατο. Γι’ αυτό είναι δικός μου». 

Του καθηγητή του στέγνωσε το στόμα. Μετά από λίγο, οι δυο ηλικιωμέ-

νοι κοίταζαν από τις κάμερες τις τοποθετημένες στο γυμναστήριο τον Γιώργο 

και τον εκτελεστή να ασκούνται και να μάχονται γελώντας πιτσιρικάδικα. Η 

κα Αριστίντ είπε σιάζοντας το κομπινεζόν της, μπορεί όμως και τσαλακώνοντάς το: 

«Ξέρω κάποιους που θα μπορούσαν να εξαφανίσουν τον Άτσε. Ακόμα 

και οι εκτελεστές, εκτελούνται». 

«Όχι ακόμα», είπε ο καθηγητής. 

 

 

87. Ανόητο χαμόγελο 
 
Είχε ανοιχτεί μια ασύνορη πεδιάδα παραλόγου στην ψυχή, στο μυαλό και 

στη σάρκα του Γιώργου μετά το πέρασμά του από το ίδρυμα του Ζίγκφριντ, 

καθώς και μες από την καθημερινή του ενασχόληση με την οργάνωση του 

υλικού που ερχόταν ημέρα και νύχτα από τους φίλους του. Όλα τα φυσικά 

αντικείμενα πήραν απέναντι στις αισθήσεις του μια διάταξη ονειρικού αλγό-

ριθμου. Εντούτοις φανταζόταν νύχτα και ημέρα, στον ύπνο και στον ξύπνο 

του, πως κάθε φαντασία του, κάθε ιδέα, κρυφή χαρά και πλάνη του από την 

εποχή που ήταν μικρούλης, τώρα αποδεικνυόταν αναπόφευκτη συνεπαγω-

γή της ανίκητης φύσης, και υλικότητα. 

Δεν ήξερε γιατί φοβόταν και τι. Συλλογίστηκε πως έπρεπε να συζητήσει 

το θέμα με κάποιον. Τώρα που μπορούσε να επικοινωνεί με όλους νύχτα και 

ημέρα, όχι με αυτό που είναι τα ανθρώπινα μάτια κόντρα στα ανθρώπινα μάτια 

μα μέσω της αληθοποιού αποστασιοποίησης του Διαδικτύου, σκέφτηκε πολύ: 

με ποιον να το συζητούσε; Με τον Λεωνίδα, του έλεγε η ψυχή του. Με τον 

καθηγητή, του υποτονθόριζε μες σε απόλυτη φρίκη κάτι πέρα από την ψυ-

χή. Φοβήθηκε πολύ με αυτό. Έγραψε στον Λεωνίδα. 

 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Από το παράθυρο βλέπει κανείς στον δρόμο δέντρα 

να βγάζουν μπουμπούκια. Στο νησί η άνοιξη είναι σαν πατούσα αγαπημέ-

νου ανθρώπου στο πρόσωπό σου. Θέλω συνέχεια να κάνω έρωτα. 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ: Αυτό δεν είναι ερώτηση. Θυμηθείτε πως κάνετε μια επιστημο-

νική εργασία κι ότι κάποτε υπήρξατε ευπρεπέστερος. 
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ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Λίγο μετά τη μέρα κατά την οποία ήρθε ο Γιώργος 

από το ίδρυμα του κ. Ζίγκφριντ στο σπίτι, όταν συνήλθε, ο κ. Πολ του είπε 

ότι θέλει να του κάνει έρωτα. Τότε εκείνος για πρώτη φορά σας σκέφτη-

κε ερωτικά. Αναλογιζόταν το πρόσωπό σας. Ο κ. Πολ του έκανε σεξ. Ο 

Γιώργος είχε μες στο μυαλό του εσάς, γι’ αυτό ένιωσε μια πρωτόγνωρη 

απόλαυση. 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ: Με θλίβουν τα λόγια σας. Το να με επιθυμήσει ο Γιώργος κάτω 

από το σώμα του κ. καθηγητή, δεν είναι βρισιά κατάμουτρά μου και φτυσιά; 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ο Γιώργος φοβάται την αγάπη σας όσο και όλων. 

Γι’ αυτό τα εξομολογείται αυτά. 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ: Όσο περισσότερο τον γνωρίζω, τόσο λιγότερο αναγνωρίζω 

το αγόρι που ερωτεύτηκα πριν μόλις λίγους μήνες. Δεν ξέρω αν μπορώ 

πια να συνεχίσω να τον αγαπώ. Η θέση του μες στον πυρήνα του κακού, 

μας έχει όλους διαβρώσει. 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Πόσο θα πικράνουν αυτά τα λόγια τον Γιώργο! Αν 

πάψετε να τον αγαπάτε εσείς, τι μπορεί να τον σώσει από την αγάπη του 

κ. καθηγητή; 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ: Υποθέτω ότι η διδαχή του Γιώργου κάτω από τη βία του κ. κα-

θηγητή έπιασε περισσότερο τόπο παρά κάτω από τη μειλίχια αγάπη μου και 

τις υπομονετικές λέξεις μου. Λυπάμαι τώρα που τον σεβάστηκα. Μαθαίνω 

τελικά ότι η μόνη γλώσσα του έρωτα είναι ο βιασμός. Θα έπρεπε να τον 

είχα βιασεί, λοιπόν. Ζηλεύω. Ζηλεύω φρικτά. Και, φυσικά, η ζήλεια αποτε-

λειώνει κάθε τραυματισμένη αγάπη. 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Δεν αντέχω να σας ακούω να μιλάτε έτσι. Κλείνω 

τη σύνδεση. Ο Γιώργος νιώθει φόβο και τρομακτική επιθυμία για το πρό-

σωπό σας. 

 

Ήταν ξαπλωμένος στο τέταρτο του κορμιού του καθηγητή. Στον καναπέ, 

κάτω από το βουδικό, μα μπορεί και ματωμένο, βλέμμα της κας Αριστίντ. Έ-

γραφαν Ελληνικά στους φορητούς τους υπολογιστές τα e-mail. 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δεν έπρεπε να τα γράψεις αυτά στον Λεωνίδα. Ό,τι επιτρέπει 

κανείς στον εαυτό του: τούτο είναι η αλήθεια. Είσαι αλαζόνας, πεφυσιω-

μένος. Θα μπορούσες τουλάχιστον να είχες επωφεληθεί από την οδύνη μας 

στο ίδρυμα του Ζίγκφριντ για να διδαχτείς την ευπρέπεια. Το λουλούδι, 

κρυσταλλωμένο μες στην πρωινή πάχνη που θα το σκοτώσει, ντύνεται μια 

στιγμιαία αθανασία μαρμάρου. 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Συγγνώμη, δεν ξέρω τι σημαίνει “πεφυσιωμένος”. 

Θα δω στο λεξικό. Έξω είναι άνοιξη. Στο νησί, η άνοιξη είναι σαν πατούσα 

στο πρόσωπο αγαπημένου. Τα άλλα που είπατε είναι απλώς φλυαρίες. 
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ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δεν ακούς λοιπόν πια τα λόγια μου. Μες στην ασφάλεια του 

Διαδικτύου, γίνεσαι προπετής. Ο θάνατος πέφτει από ψηλά σαν βροχή. 

Η θέση του όμως είναι χαμηλά, στο επίπεδο του γυμνού χώματος και των 

ξαπλωμένων, γυμνών κορμιών. 

 

Ο καθηγητής στρέφεται στην κα Αριστίντ, που τους κοιτάζει από την πολύ-

θρόνα της με πρόσωπο ουδέτερο, ενδέχεται όμως κι απλά υπερφωτισμένο από την 

απέναντι λάμπα. «Αγαπητή μου φίλη, την περασμένη Δευτέρα παρελήφθησαν 

αισίως στην κλινική σαράντα τρία Υποκείμενα. Μεθαύριο εγώ κι ο Γιώργος 

φεύγουμε για Αθήνα». 

Ο Γιώργος ένιωσε χάρτινος και ολομόναχος, ένα παιδί που κατουρήθηκε 

από τρόμο στο σχολείο την ώρα της εξέτασης. 

«Έρχομαι μαζί σας», είπε η κα Αριστίντ με φυσικότητα, μα ίσως και δίχως αυτή. 

«Δεν έχεις μπει ποτέ στους Ειδικούς Χώρους της κλινικής, Αριστίντ, και 

επιπλέον είσαι μια κυρία. Εγώ κι ο Γιώργος θα μείνουμε εκεί μέχρι να ολο-

κληρωθεί η δουλειά μας. Δεν έχει εκεί ανέσεις για μια μεγαλοαστή σαν εσένα». 

«Δεν μπορούμε πια να χωρίσουμε, καλέ μου Πολ. Ζούμε ο καθένας τη ζωή 

του άλλου. Ξέρεις, άλλωστε, πως ήμουν ανέκαθεν πολύ ασκητική». 

Κοίταξαν κι οι δύο τον Γιώργο. Εκείνος σύρθηκε στην άκρη του καναπέ, 

μακριά από την αγκαλιά του καθηγητή. «Δεν μπορώ σήμερα να παίξω μα-

ντολίνο», παρακάλεσε προειδοποιητικά. 

Οι δύο σηκώθηκαν, τον πλησίασαν απειλητικά. Η διαμαντεμπόρισσα έ-

βγαλε από την τσάντα της ένα μεγάλο πετράδι, διάφανο και αστραφτερό, 

βαθυπράσινο σαν σαρκοφάγο σκαθάρι, και του το έβαλε στη χούφτα. 

«Πάρε. Είναι ένα σμαράγδι από το Μούτσο της Κολομβίας. Λένε πως 

κάθε ιδιοκτήτης του σκοτώνει για να το κρατήσει δικό του ή σκοτώνεται. 

Φυσικά όχι οι έμποροι όπως εγώ, αφού εμείς δεν είμαστε παρά γέφυρες 

μεταξύ των πραγμάτων και των ανθρώπων. Κοίτα πόσο όμορφο είναι! Ξέ-

ρω ότι προτιμάς να εξαγοράζεσαι από να δωρίζεσαι. Όπως μια εταίρα». 

Έτσι του είπε, κάπως σαν με τονικότητα στρατιώτη, πελάτη μπορντέλου. 

«Έλα, αγόρι μου! Είναι άνοιξη!» φώναξε χαρούμενα ο καθηγητής. 

«Δεν μπορώ σήμερα», κλαψούρισε ο νέος. 

Οι δυο ηλικιωμένοι όρμησαν πάνω του με γέλια, τον τραβολογούσαν. Του 

βγάζαν βίαια τα ρούχα. Άκουγε καλοπροαίρετα χαχανάκια από τη μεριά του 

Ένι. Ένιωθε αγωνία. Όταν του βγάλαν και το εσώρουχο, έφυγε η αγωνία 

από το στομάχι του. Ντρεπόταν τον Αλβανό, γι’ αυτό έκρυψε τα γεννητικά 

του όργανα με το χέρι. Καλυπτόμενος όπως μπορούσε και λοξοκοιτάζοντας 

τον Ένι, έφερε το μαντολίνο του. Κάθισε σταυροπόδι στον καναπέ και 

έπαιξε μια γλυκειά μουσική, λιγάκι φάλτσα. Είδε τη χαρά των γέρων αν-

θρώπων. Τα χέρια και τα πόδια τους που χόρευαν εφηβικά. Είδε γέλιο γιορτής 

και χλευασμό στο πρόσωπο του Ένι. Τραγούδησε μιλητά τον στίχο του δαι-

μονικού κόντε: 
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«Δεν το ’λπιζα να ν’ η ζωή μέγα καλό και πρώτο». 

 

Ο κ. Πολ χειροκρότησε ξεκαρδισμένος στα γέλια και μετέφρασε στα Γερμα-

νικά, στα Αγγλικά και τέλος στα Ολλανδικά. Η Ολλανδή συνέχισε να χορεύει 

ταλαντεύοντας το κομπινεζόν της σαν καμπάνα, μα ο Γιώργος δεν μπορούσε 

να δει καλά το πρόσωπό της, που κάπως γινόταν ζοφερό κάπως διαφωτι-

ζόταν. Άκουσε τον Ένι, που φώναξε με έκπληξη: 

«Ρε συ, έχουμε στ’ Αλβανικά ένα παλιό τραγούδι που λέει ακριβώς αυτό». 

Ο Γιώργος πήρε από το τραπεζάκι το καταπράσινο πετράδι και το παρα-

τήρησε στο φως. Ήξερε πως έχει ένα ανόητο χαμόγελο στα χείλη, που θύ-

μιζε απληστία. 

 

 

88. Στην Αθήνα 
 
Οι τρεις τους κοίταζαν το e-mail: «Είμαστε στην Αθήνα». 

Ο Αντρέας είπε: «Χάσαμε την ευκαιρία. Μαλακία μου που σας άκουσα. 

Έπρεπε να είχα μπουκάρει». 

«Ίσως είναι καλύτερα τώρα. Με ένα σμπάρο όλα τα τρυγόνια», απάντη-

σε αποφασιστικά ο Λεωνίδας. 

«Μα τι λες; αναφώνησε ο Αντρέας. «Φέραν τα Υποκείμενα. Περίπου σα-

ράντα άτομα. Θα είναι όλοι μέρα-νύχτα με τα όπλα στο χέρι. Εντάξει, δεν 

περιμέναμε ότι θα τα έφερναν πριν μπει ο Μάης, αλλά…» 

Η Ελένη ήταν προβληματισμένη: «Μας μπερδεύει που τώρα τα μαθαίνουμε 

σχεδόν όλα από πριν, μ’ αυτά τα γαμημένα e-mail. Είναι ένα ακόμη κόλπο 

του καθηγητή. Συσκοτίζει τον νου μας αυτό. Και έτσι δεν υποψιαζόμαστε ε-

κείνο που δεν μας λένε». 

Σιώπησαν και ξαναμίλησαν και ξανασιώπησαν. Υπήρχε μια μουσική σε όλ’ 

αυτά, θόρυβος της ψυχής. 

 

ΕΛΕΝΗ: Καθένας μας, εξαιτίας μιας τουλάχιστον ιδιοτελούς χαράς που τον 

χώριζε από τους άλλους, γινόταν πιο φτηνός απ’ ό,τι άξιζε. Και καθένας 

μας, εξαιτίας της λαχτάρας για κοινοκτημοσύνη των μελλοντικών ημερών 

του με τους άλλους δύο και με τους δύο απόντες, γινόταν όλο και πιο 

πλούσιος. 

 

Ο Αντρέας, σαν επαγγελματίας ντετέκτιβ, ζήτησε να ανακεφαλαιώσουν ό,τι 

είχαν μάθει κατά τις τελευταίες εβδομάδες από την ασταμάτητη διαδικτυα-

κή επικοινωνία με τον Γιώργο. Έτσι, θα μπορούσαν να εντοπίσουν τουλάχι-

στον τον κενό χώρο όλων εκείνων που δεν ήξεραν. 

Ήξεραν λεπτομεριακά τα όσα πέρασε ο Γιώργος από τότε που μπήκε στην 

κλινική. Είχαν μάθει τα πάντα για τον έρωτα του καθηγητή από την πρώτη 
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στιγμή που είδε τον Γιώργο μαχαιρωμένο και βιασμένο. Όσα υπέφερε ο φίλος 

τους στο ίδρυμα του Ζίγκφριντ. 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ: Πέρασα νύχτες ξαναδιαβάζοντας τα σχετικά κείμενα και μυξο-

κλαίγοντας, με τους φίλους μου να προσπαθούν να με ηρεμήσουν με κο-

ροϊδίες και παιδιάστικα λογάκια, πράγμα που λόξευε ολοένα και επιτάχυνε 

την πορεία καθενός μας προς τους δύο άλλους. Ήταν επίθεση; ή καθέ-

νας με την πανοπλία να φυλάει τους πύργους των δύο άλλων; 

 

Ήξεραν για τις προσωπικές σκέψεις του φίλου τους και την εξέλιξη των ιδεών 

του στη Γερμανία. Είχαν μάθει για την κα Αριστίντ, ένα πρόσωπο που τους φά-

νηκε αρχαίο, πεθαμένο εδώ και χιλιετίες, για τη σχέση της με τον καθηγητή, την 

εμμονή της να ζει τη ζωή των άλλων, την επίδρασή της στον Γιώργο, ακόμα 

και για το πολυτελές κομπινεζόν της. Είχαν μάθει κατάπληκτοι έναν ολό-

κληρο κόσμο περιπτώσεων της ψυχής και εικόνων διαβάζοντας τα κομμάτια 

από τις Συνεντεύξεις, δικές τους και όλων, που επέλεγε ο Γιώργος να πα-

ρεμβάλλει στο κείμενό του. Αυτά τα κομμάτια έδειχναν τους πάντες πολύ 

πιο διαφορετικούς απ’ ό,τι τους ήξεραν οι ίδιοι. Ακόμα και οι ίδιοι οι εαυτοί 

τους, φάνταζαν ξένοι μέσα από τα δικά τους αποσπάσματα κειμένων που 

διάλεγε ο Γιώργος, φωτίζοντάς τα με τον προσεχτικό λόγο του. Δεν είχαν 

πια χρόνο ούτε τόπο να εκπλαγούν για τίποτε, με τίποτε να γελάσουν και 

για τίποτε να μετανοήσουν. 

 

ΕΛΕΝΗ: Ξέραμε ότι όλα τούτα δούλευαν μέσα μας τις μηχανές τους κι ότι 

αργότερα η χασούρα και τα κέρδη μας θα εξοφλούνταν με κομμάτια σάρκας 

— τόσες μερίδες κρέας έχουμε να λαβαίνουμε, τόσες να πληρώσουμε. 

 

Είχαν συζητήσει για τούτα με τον Γιώργο και μεταξύ τους. Τους είχαν από-

καλυφθεί σε γενικές γραμμές οι συμφωνίες μεταξύ καθηγητή, Ζίγκφριντ, 

Αμερικανών, Αλβανών και Ρώσων. Ξανακοίταζαν τα κείμενα στον υπολογι-

στή. Ο Αντρέας είπε: 

«Εμείς, από τη μεριά μας, δεν τους έχουμε πει τίποτε για το αρχίδι που 

κρατάμε στην γκαρσονιέρα. Δεν τους αποκαλύψαμε πως ξέρουμε ποιος είναι ο 

Ι.1, πως γνωρίζουμε πού μένει και τι κάνει κάθε μέρα. 

»Δεν ξέρουμε ποια ακριβώς είναι η εμπλοκή του Χρήστου», συνέχισε 

μουντά ο Αντρέας. «Ο Γιώργος μας διαβεβαίωσε ότι αυτό το μουνόπανο δεν 

έχει πρόσβαση στο κείμενό του και στις συζητήσεις μας. Δεν μπορούμε όμως 

να είμαστε σίγουροι. Ίσως ο καθηγητής τα λέει όλα στον Χρήστο χαρτί και 

καλαμάρι. Ίσως το σύστημα απόκρυψης των κειμένων του Γιώργου δεν είναι 

τόσο ασφαλές, κι ότι οι Ασφαλίτες στην Ευρώπη κι εδώ ξέρουν τα πάντα». 

«Σε τσουρούφλισαν αυτά για τον αστυνόμο, ε;» μουρμούρισε ο Λεωνίδας. 

«Που ο μπαμπάκας σου τα παίρνει στα ίσια από τον χασάπαρο, που σκό-
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τωσε τους δυστυχισμένους τους γονείς του Άκη για να κάνει τις δουλειές 

του, που…». 

«Κόφ’ το! Ξέρω τον Χρήστο με τον κώλο μου. Εσύ έφαγες δύο χαστού-

κια και νομίζεις πως τα κατάλαβες όλα». 

«Συγγνώμη…» 

Σιωπή. Έχουν μάθει κι οι τρεις ένα είδος χορού, μια και καθένας τους γνω-

ρίζει ακριβέστατα τι σκέφτονται ανά πάσα στιγμή οι δυο άλλοι. Η στερνή 

τους γνώση γύμνωνε μπρος στα μάτια τους ξεδιάντροπα την ίδια την ως τότε 

ζωή τους, έναν κόσμο ψευδοποιού αλήθειας που τώρα συνειδητοποιούσαν 

ότι τη γνώριζαν μονάχα σαν μυθολογία. 

 

ΕΛΕΝΗ: Αλλά όλα τούτα ήταν εμείς. Τα παλιά μας αθλητικά ρούχα. Με τη 

μυρωδιά της σάρκας μας και με το DNA μας. 

 

Ο Λεωνίδας αποφάσισε να πει: «Δεν ξέρουμε αν ο Γιώργος θέλει πια να τον 

ελευθερώσουμε». 

«Ω! Μην ξαναρχίζεις!» έκανε η Ελένη. 

Η αλήθεια είναι ότι φοβόντουσαν. Μέναν συνέχεια ο ένας κοντά στον άλ-

λον. Η Ελένη είπε: 

«Με την ευκαιρία σας λέω ότι θα κρατήσω το παιδί. Θα είναι δικό μου 

παιδί, όχι δικό σου, Αντρέα. Θα πάρουμε διαζύγιο όταν όλα τελειώσουν και 

ξεφορτωθούμε τον αστυνόμο. Θέλω όμως να είμαστε οι τρεις μας μαζί στο 

εξής. Δεν ξέρω αν θα αποφασίσουμε να συγκατοικήσουμε, όμως πρέπει να 

το σκεφτούμε κι αυτό. Είμαστε μια οικογένεια, νέου τύπου οικογένεια, αυτό 

που ψάχνει η Κοινωνιολογία και η Κοινωνική Ανθρωπολογία. Προχωράμε 

λοιπόν και όπου βγει». 

«Εντάξει», 

«Καλά», 

μουρμούρισαν κοκκινίζοντας οι άλλοι. Η Ελένη φχαριστήθηκε που τους 

είδε να κοκκινίζουν όπως ο Γιώργος. Ξάφνου ο Λεωνίδας πετάχτηκε πάνω. 

Έτρεξε στην τουαλέτα, έφερε έναν καθρέφτη. Ξανακάθισε στη θέση του α-

νάμεσα στους δύο. Και οι τρεις ένωσαν τα κεφάλια για να κοιτάξουν. Κοί-

ταζαν σαν χάνοι, με το στόμα μισάνοιχτο. Καθένας έβλεπε τον εαυτό του 

και τους άλλους δύο σαν ξένους και σαν τον εαυτό του. Ο Λεωνίδας με την 

καινούργια του όψη, με μακριά μαλλιά κατάξανθα, όχι ο κυνικός κι αρρε-

νωπός καθηγητής μα ένα παλληκάρι λιγάκι αν όχι θηλυπρεπές πάντως γλυκό. 

Η Ελένη με σταθερά μάτια, κορίτσι που ξέρει να παίζει ποδόσφαιρο με αγόρια. 

Ο Αντρέας, αδρό πρόσωπο, άσχημο, ένας νεαρός άνδρας που μπορεί να 

σκοτώσει μα και να σκοτωθεί για ζητήματα της καρδιάς. Είδαν πως παρ’ 

όλα όσα νόμιζε καθένας για τον εαυτό του και τους άλλους δύο ήταν πολύ 

νέοι, σχεδόν ακόμα παιδία. 

Έτριψαν μεταξύ τους τα κεφάλια τους. Ένιωσαν το τριπλό νόημά τους. 

Μετά ο Λεωνίδας άπλωσε το χέρι στον φορητό υπολογιστή στην άκρη του 
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τραπεζιού, τον τράβηξε κοντά του. Έκανε την ετοιμασία και έγραψε μονορ-

ρούφι σαν τον Άκι: 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ: Δεν είμαι πια ερωτευμένος με τον Γιώργο. Μα θα τον προσέ-

χουμε στο εξής και οι τρεις μας όσο ποτέ και θα τον σώσουμε από τον 

καθηγητή κι από τον εαυτό του. Άνθρωποι μιας φύσης σαν τη δικιά του, 

καλύτερα να μη γεννιούνται. Μα έτσι και γεννηθούν, πρέπει να παραδί-

νονται στη βία ή στη γαλήνη εκείνων που θέλουν την ευτυχία τους. 

 

Κοίταζαν την οθόνη χαζά. Πότε το ήδη γραμμένο και σταλμένο κείμενο, πότε 

τα ενωμένα χέρια τους που κρατούσαν τον καθρέφτη. Το λεπτομακρυδά-

χτυλο του Λεωνίδα, το πελώριο δουλεμένο του Αντρέα, το κομψό χειρουργικό 

της Ελένης — μια τριπρόσωπη πεμπτουσία της έννοιας χέρι. Και πίσω από 

τον διαμεσολαβητή της ειδοποιού αντανάκλασης, κοίταζαν το τριπρόσωπο 

της μιας και μόνης μορφής τους, πρωτόγονο τοτέμ. Κάποτε ήρθε η απάντηση: 

 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Νομίζω ότι έχετε δίκιο να μην αγαπάτε τον Γιώργο 

και να μη τον θέλετε για δικό σας. Αποδεικνύεται πως οι ιδέες του περί 

Grausamkeit της αγάπης ήταν απολύτως σωστές. Δεν θα έχει πια κα-

θόλου αμφιβολίες για ό,τι κάνει. 

 

Ο Αντρέας είπε: «Θέλω γάλα, μπόλικο γάλα, και μετά να πάμε για ύπνο. 

Έτσι κι αλλιώς σήμερα χάσαμε κι οι τρεις το μεροκάματο». 

 

 

89. Trafficking 
 

Είχε συνεχώς πολλή δουλειά. Συνηθισμένος από παλιά στη ενδελεχή έρευνα 

των εξατομικευτικών χαρακτηριστικών και των ιδιόλογων φωτοσκιάσεων 

προσώπων και ψυχών, τώρα συνειδητοποιούσε με πανικό ότι δεν θυμόταν 

επακριβώς όλα τα Υποκείμενα. Μ’ όλο που παρίστατο απαραίτητα στις ε-

ξετάσεις τις οποίες διενεργούσε ο καθηγητής — τις πρωινές μαζί με τους 

άλλους στον “Επιτάφιο” και τις απογευματινές στο εξεταστήριο. Τα Υπο-

κείμενα θα άρχιζαν πολύ σύντομα να παίρνουν ή να τελειώνουν τον δρόμο 

τους, ένα-ένα ή πολλά μαζί, και από κάποια δεν θα έμενε στη μνήμη του 

τίποτε, ούτε όνομα ούτε ένα αχνό νεφέλωμα από τα παιδικά ή εφηβικά πρό-

σωπά τους, παρά μονάχα οι νεκρές καταγραφές από τον ίδιο στον υπολογι-

στή της επιχείρησης και λεφτά. Αυτό, για τον Γιώργο, ήταν μια πλήρης αίσθηση του 

θανάτου. 
Οι καινούργιες Μ.Π. ήταν μικρότερες από τις παλιές μα πολυτελείς. Εργο-

νομικές και ανθρωπιστικές. Η πρωινή επίσκεψη του καθηγητή και της συ-

νοδείας του προκαλούσε δέος στα Υποκείμενα. Ο Γιώργος είχε μάθει από 

τον Ι.1 πως στην ιατρική αργκό αυτές οι λιτανείες στους θαλάμους των 
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νοσοκομείων με τον Μεγάλο Γιατρό επικεφαλής και τους υπόλοιπους ιεραρ-

χικά να ακολουθούν, λέγονταν “Επιτάφιοι”. Εδώ, η προσωνυμία έπαιρνε 

ένα ακριβέστατο νόημα. 

Φορούσαν όλοι τις καινούργιες μισοϊατρικές-μισοστρατιωτικές στολές και 

τις μάσκες. Ο καθηγητής μπροστά, οι Ι.1 και Ι.2 συνοδεία του, η αρχινοσο-

κόμα, ο Γιώργος ως Β.1 κι ένας γεροδεμένος του προσωπικού Β. Οι δύο 

τελευταίοι ακινητοποιούσαν το Υποκείμενο αν φερόταν νευρικά ή βίαια. Γε-

νικά, οι ιατρικές στολές και το νοσοκομειακό περιβάλλον είχαν ισχυρή κα-

θησυχαστική επίδραση στα Υποκείμενα, κι όχι μόνο στα έτσι κι αλλιώς ανή-

μπορα μικρότερα. Φέρνονταν αρκετά καλά, παρά τα ανθρωπιστικά τυφλο-

πάνια και τις εργονομικές λαστιχένιες χειροπέδες που τους φορούσαν όταν 

τα πήγαιναν στο εξεταστήριο. Παρά τις Διαφημιστικές Σωματικές Χρήσεις, που 

άρχισαν πολύ γρήγορα να γίνονται. Βεβαίως, τους χορηγούνταν κατά περιπτώσεις 

ελαφρά ή κάπως βαρύτερα κατευναστικά φάρμακα. Ο Γιώργος βρισκόταν πάντα δί-

πλα στον καθηγητή. 

Έμαθε αμέσως τις βασικές υποχρεώσεις του νοσηλευτή, χορήγηση φαρ-

μάκων, φροντίδα κάνα-δυο Υποκειμένων με προβλήματα υγείας, να κάνει 

μπάνιο στα μικρότερα ή στους δύστροπους. Μόνο ένα Υποκείμενο είχε σο-

βαρό πρόβλημα: Είχε αντιδράσει αρνητικά κατά την Απόκτησή του και οι 

Τούρκοι Trafficers το χαράκωσαν στην κοιλιά. Το τραύμα ήταν μάλλον ε-

λαφρύ, γι’ αυτό το Υποκείμενο δεν αποτελειώθηκε επιτόπου όπως γινόταν 

συνήθως, μα το φόρτωσαν μαζί με τα άλλα. Όμως στη διαδρομή από την 

Τουρκία στην Ελλάδα μέσα στο κλειστό κοντέινερ, η πληγή είχε μολυνθεί. Ο 

Γιώργος συμμετείχε στην καθημερινή φροντίδα του. Γενικά, προσπαθούσε 

να κάνει όσο μπορούσε καλύτερα τη δουλειά του. 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Μου προκαλεί ικανοποίηση να φροντίζω τα Υποκείμενα. Οι άλ-

λοι είναι επαγγελματίες. Εγώ, σαν ερασιτέχνης, πρέπει να κάνω καλύτε-

ρη δουλειά. 

 

Ένιωθε πάντως μεγάλη ανακούφιση όταν τελείωνε τη δουλειά του και κα-

τάφερνε επιτέλους να κλειστεί στο διαμέρισμα του καθηγητή, που τώρα 

είχε μεταφερθεί στους Ειδικούς Χώρους. Ήταν ένα μικρό γραφείο και δυο 

λιτά δωμάτια, ένα για τον καθηγητή και τον Γιώργο και ένα για την κα 

Αριστίντ. Ντρεπόταν για τούτη την εγωιστική ανακούφιση της απομόνωσης. 

Την πρώτη κιόλας μέρα, όταν ήταν ακόμα σχεδόν τυφλός και κουφός 

από την επαφή του με τον καινούργιο χώρο, την τεράστια κερήθρα γεμάτη προ-

νύμφες, ο καθηγητής τον κάλεσε κοντά του και του έδωσε ένα πιστόλι. 

«Θα έχεις πάντα το πιστόλι πάνω σου όπως κι οι άλλοι. Στην ειδική, μη-

εμφανή θήκη της ιατρικής στολής σου. Κανείς πια δεν πρέπει να είναι 

άοπλος εδώ. Πόσω μάλλον ο Β.1». 
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Προσπάθησε να σχηματίσει λέξεις: «Δεν υπάρχει περίπτωση να το χρη-

σιμοποιήσω». Οι σκέψεις του έτρεχαν γρήγορα. «Ενάντια σε κανέναν», προ-

σέθεσε. 

Ο καθηγητής γέλασε γλυκά. «Αγόρι μου. Δεν έχω αντίρρηση να σκοτω-

θώ από σενα αν εσύ με τη δκαιοσύνη σου το θεωρήσεις ανάγκη. Όταν χρει-

αστεί, θα το χρησιμοποιήσεις ενάντια σ’ όποιον πρέπει. Έλα να σου δείξω 

τη λειτουργία του». Του έδειξε τα βασικά. 

Όταν ο καθηγητής τον ρώτησε καθώς τον δίδασκε, ο Γιώργος απάντησε: 

«Το νησί μου είναι νησί κυνηγών. Στο σπίτι μου υπάρχουν όπλα. Μου αρέσει η 

φόρμα τους, η μυρωδιά του μηχανόλαδου και της μπαρούτης. Μικρός κυ-

νηγούσα, όπως όλα τα παιδιά στο νησί. Μα μετά τα δεκατέσσερα ποτέ δεν 

χτύπησα ζωντανό πλάσμα — μόνο το ψαροντούφεκο δεν μπορώ να κόψω». 

Ο καθηγητής τον φίλησε. «Είσαι φτιαγμένος για να κάνεις αυτό που 

πρέπει», του επεσήμανε γλυκά. 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Η αλήθεια είναι ότι το βάρος από το πιστόλι στη μη-εμφανή θή-

κη του, στη δεξιά από τις στρατιωτικές τσέπες της λευκής στολής, πάνω 

στο μπούτι μου, έχει επιπτώσεις. Τα όπλα διαθέτουν λόγο και μιλάνε για 

λογαριασμό σου μεσ’ απ’ τα ρούχα σου. Έτσι, πήγαινα να φροντίσω τα 

Υποκείμενα όχι πια σαν Γιώργος μα σαν ένοπλος. 

 

Και επιπλέον ήταν ο Β.1. Έπρεπε να διατάζει. Η ευθύνη αυτή καθεαυτή, όχι 

το αποτρόπαιο για τον ίδιο αντικείμενο της ισχύος, τον κρατούσε εσαεί τσι-

τωμένο. Από την πρώτη κιόλας μέρα φάνηκε πολύ απαιτητητικός απέναντι 

στους συναδέλφους του. Αυστηρή καθαριότητα των χώρων, φροντίδα των 

Υποκειμένων, απόλυτη κανονικότητα στις υπηρεσίες και στις φρουρές. Ε-

κείνοι μουρμούριζαν, μα έτσι κι αλλιώς δεν είχαν καμιά σχέση μαζί του 

πέραν των τυπικών. Ήξερε πώς τον βλέπουν: το τεκνό του προέδρου κι ο 

ρουφιάνος του. Λοξόβλεπε κάποια κρυφογελάκια τους. Αυτό τον έκανε α-

ναγκαστικά ακριβώς όπως τον έβλεπαν: ρουφιάνο και εξουσιαστή που δια-

τάζει διαρκώς. Τον φοβόντουσαν περισσότερο από τον Ι.1, με τον οποίο 

όπως και να ’ναι αισθάνονταν υποτακτικά σύντροφοι και συνένοχοι. 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Έχω μεγάλη θλίψη γι’ αυτά μα και κάποια υπερηφάνεια, δεν 

ξέρω γιατί. Όχι βέβαια επειδή είμαι προϊστάμενος. Ίσως σαν παραμορφωμένη 

αντανάκλαση του μίσους τους. Ίσως και λόγω της μοναξιάς μου. Από τότε που 

μιλώ μαζί σας, νιώθω περισσότερη μοναξιά παρά πριν. Και ακόμα μεγα-

λύτερη μετά από κείνο το πρωινιάτικο e-mail με το οποίο με ο Λεωνίδας 

μού ανακοίνωσε ότι δεν με αγαπά πια. Δεν μπορώ παρά να γίνομαι α-

κόμα περισσότερο αυστηρός. Όλα πρέπει να δουλεύουν στην εντέλεια. 

 

Ο καθηγητής ολοένα έλειπε, πολλές φορές και τα βράδια. Η κα Αριστίντ 

καθόταν στο γραφείο του καθηγητή απεριποίητη, άβαφη, με το κομπινεζόν 
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και αχτένιστα τα ξανθολευκωπά μαλλιά. Τηλεφωνούσε όλη την ώρα στις επι-

χειρήσεις της. Ποτέ δεν κυκλοφορούσε στους Ειδικούς Χώρους. Ελάχιστες 

φορές φτιαχνόταν, φόραγε κάποιο από τα υπέροχα ταγέρ της κι έβγαινε 

έξω με τον καθηγητή ή μόνη. Σπανίως αντάλλασσε με τον Γιώργο λίγες λέ-

ξεις. Εκείνος θυμόταν τη φροντίδα της Ολλανδής γι’ αυτόν, τα μαθήματά 

της, την πετραδομυθολογία της και πονούσε. 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Έχω τις ιδέες μου. Τον εαυτό μου. Τι άλλο να κάνω; 

 

Ήταν κάπως σαν στο ίδρυμα του Ζίγκφριντ, μόνο που εδώ ο Γιώργος ήταν 

διευθυντικό στέλεχος. 

 

Οι Τούρκοι Trafficers, με την πληρωμένη συνενοχή ανώτατων στελεχών ευρωπαϊκών ΜΚΟ, 

ιδιωτικών μεγαλοεπιχειρήσεων ανθρωπεμπορίου οι οποίες χρηματοδοτούνται με τεράστια ποσά 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είχαν συγκεντρώσει και στείλει στην κλινική τριάντα εννιά αγόρια 

και τρία κορίτσια. Οι κοπέλλες ήταν αδελφές ή αγαπημένες κάποιων αγοριών, κι οι Trafficers 

στάθηκε αδύνατο να τις χωρίσουν απ’ αυτά όσο κρατούσαν οι καλοί τους τρόποι, οι υπο-

σχέσεις για καλή ζωή στην Ευρώπη. Τα δύο τρίτα των αιχμαλώτων ήταν έφηβοι από δώδεκα 

έως δεκαεφτά χρόνων. Το ένα τρίτο ήταν παιδιά κάτω των δώδεκα χρόνων κι άνω των εφτά. 

Κάμποσα από τα μικρότερα παιδιά ήταν αδέλφια ή συγγενείς των μεγαλύτερων, και τα είχαν 

πάρει εκείνοι μαζί τους στο ταξίδι τους προς τη Δύση. Τα υπόλοιπα είχαν αρπαχτεί ή εξα-

γοραστεί με χρήμα και υποσχέσεις μες από ομάδες προσφύγων που περίμεναν σε σύνορα δια-

φόρων κρατών της Ανατολής, κυρίως στην Τουρκία, όπου οι φυγάδες συρρέουν κατά χιλιάδες 

κι η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη. Τέσσερα μικρά είχαν αγοραστεί απ’ τους ίδιους τους γονείς 

τους. 

Υπήρχαν δεκαεφτά Αφγανοί, οχτώ Ιρακινοί, έξι Ιρανοί, πέντε Κούρδοι από διάφορα κράτη, δύο 

Τούρκοι από την Ανατολία, τρεις Σύριοι και ένας Λιβανέζος (χριστιανός μαρωνίτης από πλούσια 

οικογένεια, μαθητής, που βρέθηκε τυχαία στις ακτές της Τουρκίας για διακοπές, έκανε παρέα 

με έναν από τους Σύριους κι αρπάχτηκε από τους Trafficers κατά λάθος. Ένα λάθος που ε-

ξόργισε τον καθηγητή, γιατί το Υποκείμενο ήταν το μόνο που αναζητήθηκε αμέσως κι επίμονα 

από τους ισχυρούς γονείς του). Μερικοί ήξεραν λίγο-πολύ Αγγλικά. Ένας Τούρκος ήξερε λίγα 

Γερμανικά και δύο καππάκιζαν Γαλλικά. Ο Λιβανέζος, γνώστης των Αγγλικών και των Γαλλικών, 

ήξερε και Αραβικά, γλώσσα όμως που μιλούσαν μόνο οι Ιρακινοί, ο Σύριος και δύο Κούρδοι 

του Ιράκ. Μερικοί από τους μη Ιρανούς και μη Τούρκους ήξεραν λίγα Ιρανικά ή Τουρκικά, από 

την προσφυγιά τους σ’ αυτές τις χώρες. Χρησιμοποιώντας σαν μεταφραστές όσους γνώριζαν 

ευρωπαϊκές γλώσσες, ο καθηγητής προσπάθησε να καταρτίσει τους περίφημους πίνακές του με τις 

μικρές ιστορίες των αιχμαλώτων. Σημείωσε ότι θα πρέπει να προσλάβει σύντομα διερμηνείς 

που να γνωρίζουν τις βασικές μεσανατολικές γλώσσες. Τώρα, έκανε ασφαλώς πολύ ελλειπή 

δουλειά γιατί βιαζόταν. Συνέταξε όμως σαν αντίζυγο τελειότερα φυσιογνωμικά και εξωλεκτικά 

πορτρέτα, με την πολύτιμη βοήθεια του Γιώργου, ο οποίος αποδείχτηκε εξαιρετικά παρατηρητι-

κός. Ο καθηγητής ξεψάχνισε τον νέο και ανακάλυψε την αιτία της οξυδέρκειάς του: ο Γιώργος 

πίστευε ότι καθένα από εκείνα τα παιδιά είχε ένα πρόσωπο, και πάσχιζε να το σώσει. Γιατί 

καθένα απ’ αυτά θα χανόταν. Ο καθηγητής εντυπωσιάστηκε με αυτήν τη διανοητική διελκυστίνδα. 
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ΓΙΩΡΓΟΣ: Ο θάνατος είναι το μόνο κουκούτσι της καθημερινότητάς μου. 

Κάθε επαφή με τα Υποκείμενα, κυρίως με τα μικρότερα που πολλές φο-

ρές κλαίνε και ζητούν τους δικούς τους, είναι μια συνεχής οδύνη. 

 

Δεν του επιτρεπόταν να δει τον Άκι. Είχε τολμήσει να παρακαλέσει γι’ αυτό 

τον καθηγητή. Εκείνος του είπε με καλοσύνη: «Θα τον δεις μια και καλή, 

γλυκέ μου. Κι αυτό θα γίνει σύντομα». 

 

 

90. Νύχτα και μέρα 
 
Όταν ο Γιώργος ήταν πολύ δυστυχισμένος, σκεφτόταν το βουνό και το δά-

σος. Απ’ όταν ήρθε στην Αθήνα, είχε πάει πολλές φορές σε διάφορα ψηλά 

βουνά να πασχίσει μέρες και ώρες μες στο δάσος και να στάξει ο ιδρώτας 

του. Το βουνό και το δάσος ήταν γι’ αυτόν ενδελέχεια του σώματός του. Μετρούσαν ακριβά 

για τον Γιώργο, αγόρι χωρικό και του απάνθρωπου καιρού, όπως τον διδάσκεται κανείς από 

ζώα που τα σφάζει η μητέρα για να τα φάει η οικογένεια και ρογχάζουν πνιγμένα στο αίμα 

τους. Όπως τον διδάσκεται κανείς από φυτά ή δέντρα που φυτρώνουν αργά και πεθαίνουν 

όρθια και σαπίζουν όρθια. 
Τώρα ήταν άνοιξη και στα βουνά του νησιού του και παντού. Ο Γιώργος 

αισθανόταν την αγριότητά της στα κόκκαλά του. Ημέρα και νύχτα στα βάθη 

της γης, σκεφτόταν τα ύψη: τα “βουνά”. Δεν μπορούσε να δει γύρω από την 

κλινική τους βλαστούς και τα λουλούδια ν’ ανασηκώνονται σαν ανοιχτές 

παλάμες τρελού στον γαλανό αέρα. Αλλά τα παιδιά στις Μ.Π. αρκούσαν. 

Όταν έμπαινε στα δωμάτιά τους, τα ρουθούνια του ένιωθαν τη μυρωδιά που 

αναδινόταν από τα γυμνά κορμιά τους, τα οποία ίδρωναν από πληρότητα 

του άνθους κι από φόβο όχι του θανάτου ούτε του μέλλοντος —γιατί τα παι-

διά δεν ξέρουν από θάνατο ούτε μέλλον— μα του πόνου. Ήξερε ότι αυτή εί-

ναι η μυρωδιά της άνοιξης. 

Σκεφτόταν νύχτα και μέρα το μήνυμα του Λεωνίδα. 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Υποπτεύομαι ότι τούτο το καινούργιο νοιάξιμό του για μένα είναι 

ευφημισμός ενός ψοφημιού της καλοσύνης χειρότερου κι από την ενοχή 

ή την αίσθηση του καθήκοντος, ακόμα κι από τον οίκτο. Χειρότερη ακόμα κι 

από την αγάπη. 

 

Δεν του ήταν δυνατόν να αντισταθεί στην καλοσύνη, την επιθυμία, τη λαι-

μαργία ή την κακία κανενός ανθρώπου. Έβλεπε ορθό Λόγο στο βουνό και 

στο δάσος μα όχι και στην πόλη. 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Δεν του έδειξα με όλους τους τρόπους πως είμαι εντελώς δικός 

του; Να με κάνει ό,τι θέλει; Ακόμα και να μου κάνει έρωτα παρ’ όλο που 

δεν μου αρέσουν ούτε καν λιγάκι οι άνδρες ή τουλάχιστον δεν με ερέθιζαν 
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πριν με διαφθείρει ο κ. Πολ; Ασφαλώς λάθεψα κάπου. Δεν καταλαβαίνω 

πού. Όχι στις ιδέες μου για την αγάπη, αφού δοκιμάστηκαν και βγήκαν 

σωστές. Τώρα ο μόνος που μου απομένει είναι ο κ. Πολ. 

 

Το σώμα του τον έκανε να δολιχοδρομεί νύχτα και μέρα εξαιτίας της άνοιξης. 

Δεν άντεχε. Ζητούσε συνεσταλμένα μεν μα κι ολοένα σεξ από τον καθηγητή. 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Τότε ένιωσα για πρώτη φορά σε όλη την τετελεσμένη και 

τραγική ευθεία της την ανημποριά μου μπροστά στα νιάτα του αγαπημέ-

νου μου, παρ’ όλα τα χάπια μου. Σε δέκα χρόνια δεν θα είναι ούτε τριάντα, 

ενώ τότε το δικό μου κορμί δεν θα μπορούν πια να το εγείρουν ούτε ο έ-

ρωτάς μου ούτε τα φάρμακα. Άρχισα να σκέφτομαι σοβαρά ότι θα έπρεπε 

να τον ευνουχίσω. Το συζήτησα με την Αριστίντ. Μου είπε: «Μα Πολ, 

πώς μπόρεσες καν να σκεφτείς κάτι τέτοιο για το δύστυχο παιδί; Παρ’ 

όλ’ αυτά η απάνθρωπη σκέψη σου μπορεί να πει κανείς ότι διαθέτει μια 

λογική όσο και άκρως ηθική ταυτότητα μες στην καρδιά της αγάπης: 

αφού δεν μπορείς να το ικανοποιήσεις πλήρως, ίσως είναι ηθικότερο να 

το απαλλάξεις από το βασανιστήριο των επιθυμιών του. Καημένο παιδί…» 

 

Ο νέος αποφάσισε να μιλήσει ανοιχτά με τον Λεωνίδα. Ήξερε πως ο κ. Πολ, 

η κα Αριστίντ, ο Αντρέας, η Ελένη, θα διάβαζαν τα λόγια των δυο τους κι 

ίσως θα παρενέβαιναν. Αυτή η προοπτική τον έκανε να ντρέπεται, μα και 

να νιώθει μια σχεδόν γαστριμαργική αδημονία. Ανταλλάχτηκαν, λοιπόν, τα 

εξής μηνύματα: 

 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ένας έρωτας είναι δυνατόν να τελειώσει ξαφνικά 

πριν καν την απόκτηση του αγαπώμενου; 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ: Αν ο αγαπώμενος θα πέθαινε, ο αγαπών θα πενθούσε: αυτό 

είναι μια μορφή του έρωτα. Αν ο αγαπώμενος θα πρόδιδε, ο αγαπών θα 

ζήλευε, θα πονούσε, θα μισούσε: αυτές είναι παραμορφώσεις του έρωτα. 

Αν ο αγαπώμενος αποδειχτεί ένας ξένος προς τον εαυτό του, ο έρωτας 

του αγαπώντος είναι πια συμβόλαιο δίχως αντικείμενο, αγορά ανύπαρκτου 

οικοπέδου. 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Η ψυχρότητά σας με καταπλήσσει. Μια αγάπη, 

λοιπόν, αποσβένεται και γίνεται στάχτη μετά την αποκάλυψη της φτώ-

χιας του αγαπώμενου; Φτώχια για την οποία δεν φταίει ο ίδιος και την 

οποία προσπάθησε εξαρχής να γνωστοποιήσει στον αγαπώντα; 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ: Μην ονομάζετε ψυχρότητα τη λακωνικότητα και τον απαρεμ-

φατισμό του ορθού Λόγου. Βεβαίως, προϋποθέτει ένα είδος φτώχιας η 

έλλειψη αντιστάσεων απέναντι στην έξωθεν εκμαυλιστική προσπάθεια για 

επιβολή σκοτεινών αγαθών. Μα ο αγαπών εντέλει ήταν που αποδείχτηκε 

φτωχότερος. Δεν κατείχε τίποτε να το χαρίσει, που να το επιθυμούσε 
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πραγματικά ο αγαπώμενος. Κι όμως, αποδεχόμενος ο αγαπώμενος το 

φτωχικό δώρο του φωτισμού, θα μπορούσε να γίνει όλβιος, ικανός με 

τη σειρά του να δωρίσει και να διαφωτίσει. Ενδίδοντας όμως στην πο-

λυτέλεια του ζόφου έγινε νεόπλουτος, ικανός μονάχα για περαιτέρω 

κτήση, σκοτάδι και αποστέρηση. 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Είναι τρομερά αυτά που λέτε. Μάλιστα αφού ξέ-

ρετε πως ο αγαπώμενος είναι πολύ νέος, άπειρος και αμαθής, δίχως 

γλώσσα για να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Θέλετε να του προκαλέσετε 

πόνο; Θέλετε να τον εκδικηθείτε επειδή στάθηκε ανίκανος να ανταπο-

κριθεί με αγάπη στην αγάπη σας, ολοπρόθυμος όμως να εμπιστευθεί 

σε σας άνευ όρων τον εαυτό του; 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Μη λέτε πως ο Γιώργος είναι αμαθής. Ο ηρωισμός των 

ιδεών του είναι ευμάθεια. Και μη λέτε πως δεν έχει γλώσσα. Έχει τη 

γλώσσα μου, κι αυτή θα τον υπερασπίσει. 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ: Να λοιπόν που ξεσκεπάζεσαι. Γιατί δεν αφήνεις τον κ. κα-

θηγητή να μιλήσει για τον Γιώργο, αφού ταυτίζονται πια σε όλα οι δυο 

τους; 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Αν ήθελες να γυρίσετε στην αρχή με τον Γιώρ-

γο, να γίνετε όπως πριν… 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Αγόρι μου, μην παρακαλάς. Κανείς μας δεν είναι άξιος να 

σταθεί μπροστά στον Γιώργο. Η καθαρότητά του είναι απροσμάχητη: 

καθαρότητα του θανάτου. Κύριε επίκουρε, παρακαλώ θεωρήστε με όχι 

υποτονθοριστή μα χείλη του Γιώργου και απαντήστε στις ερωτήσεις 

μου, σαν να τις κάνει ο ίδιος: “Με αγάπησες, ναι ή όχι;” 

ΕΛΕΝΗ: Μην απαντάς, Λεωνίδα. Κι εσύ, Γιώργο, κάνεις λάθος. Η αγάπη 

μας για σένα μπορεί να μην είναι όπως τη θέλεις, μα είναι ανώτερη από 

την αγάπη οποιουδήποτε θέλει το κακό σου. 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ: Ελένη, είναι αργά πια και για το κακό του και για το καλό μας. 

ΑΝΤΡΕΑΣ: Δεν σας καταλαβαίνω έτσι όπως μιλάτε, μα δεν έχεις δίκιο, 

Ελένη. Συμφωνώ με τον γιατρό, υπάρχει καλό και κακό στην αγάπη ό-

πως και παντού! Δηλαδή πώς να το πω… Ο γιατρός είναι πολύ λάθος, 

μα έχει δίκιο ότι πρέπει να εμπιστεύεσαι τον Γιώργο, Λεωνίδα. 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ευχαριστώ, Αντρέα. Πάντα πίστευα πως είσαι καλό παλλη-

κάρι. Η καλοσύνη συνδυασμένη με την παλληκαριά νικά κάθε είδους 

γνώση. Εκτός βεβαίως από τη στερνή, που είναι η απελπισία. 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ: Ναι, ναι, ξέρω πως δεν πρέπει να μιλώ μαζί σας, κ. καθη-

γητά… Απαντώ, όμως, στην ερώτησή σας: Είναι ο πρώτος που αγάπησα, 

μάλλον κι ο τελευταίος. 
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ΕΛΕΝΗ: Λεωνίδα, λες σ’ αυτό τον άνθρωπο τις κρυφές σου σκέψεις. Μην 

το κάνεις, σε ικετεύω. 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Αγαπητή μου Ελένη, η αλήθεια είναι ιαματική για όλους μας. 

Λεωνίδα, συμμερίζομαι την αγωνία σου. Μα σαν λόγος του Γιώργου μας 

που είμαι τώρα, εκπρόσωπός του, πρέπει να σε ρωτήσω απλά, όπως 

θα έκανε κι εκείνος: “Γιατί δεν με αγαπάς πια;” 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ: Απάντησα. 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: “Δεν είπες όλη την αλήθεια, κι εγώ ο Γιώργος το ξέρω 

αυτό καλά. Πες τη βαθύτερη αιτία”. 

ΕΛΕΝΗ: Μην του απαντάς, Λεωνίδα, σε παρακαλώ! Δεν θα σε ρωτούσε 

πότε κάτι τέτοιο ο Γιώργος. Δεν καταλαβαίνεις τι πάει να σου κάνει; 

ΑΝΤΡΕΑΣ: Άσ’ τον να μιλήσει. Τον περίμενα τόσα χρόνια. Τώρα επιτέλους 

μιλάει αλήθεια. Να το πει λοιπόν καθαρά, πως δεν τον γουστάρει πια 

τον Γιώργο. Ας ξεβρακωθεί κι αυτός μια φορά». 

ΕΛΕΝΗ: Αντρέα, τρελάθηκες; Είναι ώρα τώρα για ζήλιες και παιδιαρί-

σματα; 

ΑΝΤΡΕΑΣ: Α, όλοι σας μπορείτε να λέτε τι αισθάνεστε, με ένα σωρό λόγια, 

και να το παίζετε και σοβαροί από πάνω. Μα όταν βγάλει κι ο Αντρέας 

ένα κάτι τόσο δα από την καρδιά του είναι παιδιαρίσματα! Λοιπόν, σου 

λέω πως το χρειάζεται να πει μια φορά στη ζωή του αλήθεια ο μεγάλος 

Λεό. Θα του κάνει καλό. Και σε όλους μας. Γιατί ο εγωισμός του ήταν 

που μας γάμησε όλους δίχως σάλιο. 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ: Έχεις δίκιο, Αντρέα. Θα πω την αλήθεια. Να: Αρχίζω να μι-

σώ τον Γιώργο. 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Σταμάτα! Ο Γιώργος δεν θέλει να σε ακούσει. 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ: Βλέπω πια καθαρά τι είναι ο Γιώργος: κάνει εαυτό του πανεύ-

κολα οτιδήποτε του εικονίζουν εκείνοι που τον αγαπούν — εγώ, ο κα-

θηγητής, η Ελένη, ο Αντρέας, η κα Αριστίντ, ο Άκης. Ακόμα κι ό,τι δεν 

υπήρξε πριν καθόλου μέσα του, ούτε σαν αλήθεια ούτε σαν ψέμα. Δεν 

νοιάζεται για τις προθέσεις κανενός μας, αγαθές ή κακόβουλες. Αλλά 

και με την αλήθεια καθενός μας, ή με το ψέμα στο οποίο παραδίνεται 

έτσι εύπιστα σαν μωρό, δεν αλλάζει καν στο ελάχιστο. Με τα δικά μας 

υλικά, δεν γίνεται εκείνος που εμείς θα θέλαμε, μα ολοένα εντελέστερα 

αυτός που έχει ο ίδιος ανέκαθεν αποφασίσει να είναι. 

Σκέφτομαι τώρα πως είναι ένα τέρας. Θα μπορούσε να μας σκοτώσει 

όλους με γυμνά χέρια, δίχως να πεταρίσει το βλέφαρό του. Κανείς κα-

νονικός άνθρωπος δεν μπορεί να μένει ασυμμέτοχος στην αγάπη, στον 

έρωτα, στον πόνο, στη φιλία, στο μίσος, στην καλοσύνη και στην κακία. 



407 
 

Αυτός δεν γνωρίζει τίποτα από τούτα. Απλώς όλα τα καταβροχθίζει και 

τα κάνει Γιώργο. Δεν γνωρίζει κανενός ανθρώπινου είδους ηθική, μα 

του δέντρου και του δάσους. 

Θα ’πρεπε να τον είχα ακολουθήσει κρυφά στις βόλτες του στο βουνό. 

Σίγουρα εκεί, στο λυκόφως, θα φαινόταν αυτό που πράγματι είναι. Θα 

γδυνόταν όπως μας έλεγε πως έκανε έφηβος στο χωριό του τις νύχτες 

με πανσέληνο. Θα έβλεπα τότε πως είναι ένα θηρίο, θα έβλεπα το τρι-

χωτό τομάρι του, τα σουβλερά δόντια στη μουσούδα του. Με τρομάζει. 

 

Αυτά γράφτηκαν και αυτά διάβασε ο Γιώργος. Μετά, έμαθε ότι πήγε η Ε-

λένη στο γραφείο όπου έγραφε ο Λεωνίδας στο κινητό τα μέιλ. Τον άρπαξε 

από τα μαλλιά, τον τράβηξε πίσω, με το άλλο χέρι προσπάθησε να σβήσει 

εκείνα που είχε γράψει. Ο Αντρέας την απομάκρυνε με τη βία. Καθώς την 

πήγαινε στο καθιστικό, είπε: «Άσ’ τον. Καλύτερα να το φτύσει το φαρμάκι 

παρά να το ’χει στο στόμα και να δηλητηριαστεί». Εκείνη έβαλε τα κλάματα. 

 

ΑΡΙΣΤΙΝΤ: Επιτέλους, αυτό είναι! Η συζήτηση για την αγάπη, με τη μέθοδο 

του αγαπημένου δασκάλου μας, του στιλβωτή φακών. Πόσο περήφανη 

είμαι για όλους σας, παιδιά μου! Πόσο σοφή και ενάρετη είναι η νιότη! 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Μιλάω και πάλι ως Γιώργος: “Λεωνίδα, θα αρχίσουμε όλοι 

από την αρχή. Σας έχω κάνει πολύ κακό. Έχω γίνει ένα εικόνισμα που 

είστε αναγκασμένοι να λατρεύετε και να πετροβολάτε. Πρέπει να σας ε-

λευθερώσω από μένα. Να αποφασίσετε απ’ εξαρχής τι θα με κάνετε σαν 

να μην είμαι εικόνα τόσων θελήσεων και σκέψεών σας. Μετά θα μπορείτε 

πια να με πετάξετε στα σκουπίδια, ένα ψόφιο ζώο, ή να με αγαπήσετε εκ 

νέου σαν καινούργιο άνθρωπό σας. Για να γίνει αυτό, αύριο θα εκτελέσω 

την Κατανάλωση του Άκη”. 

 

 

91. Ελένη 
 
Υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι στο δωμάτιο στην Ευελπίδων. Κοίταζε ο καθέ-

νας τα χέρια του. Ένα κρίμα ήταν φυτεμένο στο μυαλό τού καθενός, μια α-

μαρτία. Έτσι νόμιζαν. Μπορούμε να το πούμε χωρίς περιστροφές και χωρίς 

καμιά αναμονή κανενός τέλους: ήταν και οι τρεις άσπιλοι, αμόλυντοι, ακη-

λίδωτοι, τα κρίματά τους ήταν φαντασιακά οικοδομήματα φτιαγμένα από το 

τίποτα μες στο νοιάξιμό τους για τους αγαπημένους τους, παροξυτονισμένα 

από τον φόβο τους, εικονολογημένα λεπτομερειακά με ολόκληρους κόσμους 

λέξεων οι οποίες συνέπλαθαν έξεργα πρόσωπα λογής εκδοχών της αγαθο-

θέλειας. Μα όλο τούτο το τίποτα είχε γεννήσει την ενοχή που σκέπαζε τα 

πάντα, όπως μαύρη σαντιγί ένα λευκό γλυκό. 
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ΕΛΕΝΗ: Δεν είχαμε κάνει τίποτε κακό. Ο Λεωνίδας θέλησε να χαρίσει στον 

Γιώργο αυτό που κι εκείνος λαχταρούσε. Που ήταν φτιαγμένος για τούτο 

και που θα του ’δινε ηδονή, γαλήνη και γνώση. Στρέιτ ή γκέι δεν είχε ση-

μασία, θα ήταν ευτυχισμένος με τον Λεωνίδα για εραστή του. Οι άλλοι ήταν 

οι κακοί. Ο καθηγητής, οι Γερμανοί κι οι δικοί μας, ο αστυνόμος. Μα τούτοι 

δεν είχαν ενοχές για τίποτε. Τα ξέραμε καλά όλ’ αυτά. Τίποτα δεν ήταν 

άγνωστο σε κανέναν σ’ αυτή την ιστορία, και τούτο ακριβώς την έκανε 

κρέας μας κι εμάς άξιους των συμβάντων. 

 

Ο Αντρέας βγήκε με ξαφνική σπουδή στην ταράτσα. Κοίταξε προσεχτικά 

τον ουρανό. Ξαναμπήκε ησυχασμένος. «Έχει γαλήνη αυτός ο καιρός», είπε. 

«Δυο παρακολουθούν το σπίτι. Απέναντι στο πάρκο ο ένας, ο άλλος στη γω-

νία του δρόμου. Αλβανοί. Δεν τρέχει τίποτα, είναι ατζαμήδες». 

«Ας γίνει, λοιπόν», είπε η Ελένη. Στον Αντρέα ειδικά: «Εσύ είσαι ο αρχη-

γός της οικογένειας, μα λέω: Ας γίνει απόψε το βράδυ». 

«Όχι το βράδυ. Το χάραμα». 

«Μη δεν προλάβουμε… Είναι έξω από το σπίτι, μπορεί κι από καιρό, κι 

εσύ τους είδες μόνο τώρα. Ίσως ξέρουν που παρακολούθησες τον Ι.1». 

«Από σήμερα ήρθαν. Δεν είμαι χαζός. Θα προλάβουμε. Επίτηδες μας είπε 

για τον Άκη. Αύριο θα τον κόψει, όπως είπε. Θα είναι στην τσίτα, μα δεν 

ξέ-ρουν πως θα ’χουμε τον Ι.1». 

«Ή όλοι μαζί ή καθόλου». Ο Λεωνίδας σηκώνεται. Φαντάζεται ότι θα πάρει έτσι 

λιγάκι κύρος, γιατί ξέρει πως οι αγαπημένοι του τον έχουν περιφρονήσει. Δεν τον ακούν. 

Η Ελένη λέει: 

«Αφού τώρα είμαστε επιτέλους μαζί, ας πάμε φούντο μαζί. Όλο θα ρίξω 

κι εγώ κάνα σμπάρο». 

Ο Αντρέας γέλασε: «Άλα της, Σουλιώτισσά μου! Εντάξει, τι να γίνει. Θα 

σου δείξω λίγο από πιστόλι». 

«Να μου δείξεις κι εμένα από πιστόλι», λέει ντροπαλά ο Λεωνίδας. 

«Εσύ δεν κάνεις για πιστόλια, είσαι αδερφούλα», ξαναχαχάνισε ο Αντρέας 

με πολύ έρωτα στα μάτια μα και μοχθηρία. 

«Κάνω!» διαμαρτυρήθηκε ο Λεωνίδας απελπισμένα. Ψευτογέλασε. «Αφού 

έχω γράψει κι ένα ποίημα για τους ωραίους ληστές των ορέων!» 

Οι δυο άλλοι ξεκαρδίστηκαν. Γέλασε κι ο Λεωνίδας. «Με περιφρονείτε», 

είπε με δειλό χαμόγελο. «Δεν με έχετε καλόν για τίποτα». 

«Πώς!» έκανε σοβαρά ο Αντρέας. «Σ’ έχουμε όλοι μας πολύ καλόν για 

το κρεβάτι· εγώ, η Ελένη, ο Γιώργος… Ο αστυνόμος…» 

«Και για να γράφεις περί ωραίων και άπλυτων ληστών των ορέων», προ-

σέθεσε σοβαρά η Ελένη. 

 

ΕΛΕΝΗ: Του είπα τότε: «Να ρε μαλάκα: ευχήθηκα πριν ένα λεφτό χωρίς να το θέλω να 

πεθάνουν ο Αντρέας και ο Γιώργος κι εσένα να μη σου μείνει κανένας άλλος εχτός από 

μένα, κι έτσι να γεράσουμε παρέα και παρέα να τελειώσουμε έχοντας αχώνευτους στα 
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στομάχια μας τους πεθαμένους μας». Και ο Αντρέας μουρλάθηκε στα γέλια κι αυτός, ξε-

θάρρεψε και ψευτογέλασε, σαν δαρμένος σκύλος που όμως ξέρει πόσο τον αγαπούν. Αυτά 

τα γράφω εδώ γιατί μπορεί να μη ζήσω αύριο να τα πω. 
 

«Μου αρέσει ο ρόλος που μου δίνετε», είπε ήσυχα ο Λεωνίδας. «Θέλει 

πολλή προσπάθεια μα θα τον παίξω. Θα υπακούω και θα υπομένω, γιατί 

θέλω να είμαι όπως ο Γιώργος». 

«Μη μιλάς για τον Γιώργο, μαλάκα!» είπε ο Αντρέας. «Έχεις μούτρα και 

μιλάς μετά απ’ αυτά που του ’γραψες;» 

«Αυτή η ιστορία είναι φτιαγμένη από λέξεις. Λέξεις είπα κι εγώ. Γιατί με 

κατηγορείτε; Ήτανε σωστά βαλμένες στη σειρά. Οι λέξεις φτιάχνουν ιδέες. 

Αυτός είναι ο σκοπός τους». 

«Έχεις μουρλαθεί, μου φαίνεται», είπε μουρμουριστά και αρκετά γλυκά 

ο Αντρέας. 

Η Ελένη τράβηξε κοντά της στον καναπέ τον ακόμη όρθιο Λεωνίδα. Τον 

χάιδεψε στο πρόσωπο κάπως χυδαία μα πάντως επίσης με τρυφερότητα. 

«Τι απ’ όλα αυτά είναι αλήθεια, αγάπη μου;» ρώτησε. «Τι ζητά η καρδούλα 

σου; Για ποιον λόγο έκανες τον καραγκιόζη στον καθηγητή; Γιατί βασάνισες 

τον καημένο τον Γιώργο; Γιατί τον έσπρωξες να σκοτώσει τον Άκη;» 

Ο Λεωνίδας ξεροκατάπιε με στόμα απότομα στεγνωμένο από τα χάδια 

και από τη γλύκα των ερωτήσεων. «Έχω δει όλη την αλήθεια», είπε περι-

παιχτικά. Είχε ροδίσει το καινούργιο, αγορίστικο και γλυκό πρόσωπό του. 

«Σκέφτομαι μονάχα με έννοιες, όχι με πράγματα ή εικόνες. Μονάχα ο 

Γιώργος με πιστεύει, γι’ αυτό έχω κάθε δικαίωμα πάνω του». 

Ο Αντρέας τον άρπαξε από τον γιακά και τον φίλησε άγρια στο στόμα. 

«Με καυλώνεις», του μούγκρισε μες στα χείλια. «Δεν νιώθω για την πάρτη 

σου φόβο όπως παλιά, ούτε περιμένω από σένα μεγάλα πράματα. Μονάχα 

καύλα νιώθω. Αβάσταχτη καύλα. Λες συνέχεια μαλακισμένα πράματα, δίχως 

κανένα νόημα. Μου ’ρχεται να σε δείρω ώσπου να βγάλεις αίμα από το σκώτι 

σου, γαμιόλη». 

Ο Λεωνίδας τον κοίταζε μαζεμένος με τρόμο, μα και με κάτι σαν ευχα-

ρίστηση. 

«Αυτά έχει ο έρωτας», είπε τελεσίδικα η Ελένη. 

Κι έτσι ο Αντρέας έφερε τα όπλα και τους έκανε μαθήματα. Ο Λεωνίδας 

κράταγε το όπλο με αυταπάρνηση. «Μην το κρατάς σαν δονητή, ρε μαλάκα», 

του είπε το κλισέ γκέι αστειάκι ο Αντρέας. «Θέλει σεβασμό το πιστόλι». 

 

 

92. Άκι 
 
Όταν τρως τον καιρό και τον χωνεύεις καλά, όλα τροχίζονται μέσα σου. 

Αυτή η διαδικασία όμως προϋποθέτει όπως και να το κάνουμε συνείδηση. 
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Ο καθηγητής, παρόντος του Γιώργου, είχε δείξει με το δάχτυλο προς τη 

Μ.Π.1. Ο Ι.1 πήγε αμέσως στον Άκι το λάπτοπ. Ο Άκι διάβασε με προσοχή 

τη συνομιλία και την υπογραφή του θανάτου του. Δεν στάθηκε ούτε λεπτό 

να σκεφτεί μα, ραπτομηχανίζοντας το λιγνό ποδάρι του, έγραψε στον Γιώργο: 

 

ΑΚΙ: Φτιάχνω τώρα ένα κόμικ με μας ήρωα. Είμαστε πολύ πετυχημένοι. 

Την ιστορία δεν την έχω φτιάξει όλη ακόμα, μα θα τη φτιάξω πολύ καλή 

και αργότερα θα βάλω και χρώματα. Πηγαίνουμε με ένα πειρατικό χωρίς 

ναύτες γιατί όλοι έχουν σκοτωθεί στην επίθεση. Έχει μια θάλασσα που 

τελειώνει ξαφνικά. Έρχονται τέρατα μα κανείς δεν ξέρει ότι εγώ είμαι μάγος 

και θα σου κολλήσω ξάφνου πράσινα ατσαλένια φτερά με οξυγονοκόλ-

ληση. Δεν θα σε πονέσει η οξυγονοκόλληση γιατί θα είσαι μαγεμένος. 

Μετά σε καβαλάω και ξεφεύγουμε και πάμε Κρήτη, γιατί θέλω να δω την 

Κνωσσό που την έχω μανία από μικρός επειδή έχει ωραίες ζωγραφιές. 

Εκεί θα βάλω και Λαβύρινθο και Μινώταυρο κι απ’ όλα, γιατί από παλιά 

στο άσχετο έχω ζωγραφίσει τον Μινώταυρο πολύ ωραίο με κέρατα και 

ξέρω να τον φτιάχνω τέλεια, αλλά δεν θέλω να τον σκοτώσεις, γιατί μου 

αρέσει. Μόνο να τον νικήσεις, λέμε τώρα, και να σε παραδεχτεί σαν ήρωά 

του. Θα νικήσουμε τους πολεμιστές και θα γκρεμίσουμε την Κνωσσό για 

να γίνει όπως είναι τώρα, όχι περισσότερο γκρεμισμένη, μην το μαλακί-

σουμε κιόλας, και θα γίνουμε φίλοι με τον Μινώταυρο και θα πάμε τελικά κι 

οι τρεις με τον θησαυρό στο χωριό σου σε αυτό το νησί, Ναυάγιο, Λα-

γανάς κι έτσι, για διακοπές όλο το καλοκαίρι, όπου μιλάμε όλοι θα χαζέ-

ψουν εντελώς στην παραλία, ο Μινώταυρος κι εσύ πολύ γαμάτος με τα 

πράσινα ατσαλένια φτερά δράκου κι εγώ που θα φοράω κόκκινη στολή 

και εντάξει θα είμαι λέει και καλά ο αρχηγός σας, γιατί εσύ είσαι λίγο 

χαζούλης και ο Μινώταυρος είναι όπως και να το κάνουμε ένα μισό βόδι. 

Αυτά είχα να σου γράψω. Χαίρομαι πολύ που θα τα πούμε αύριο. Μου 

τη βάραγε που ήσουν εδώ τριγύρω και δεν μπορούσα να σε δω. Μα από 

αύριο θα είμαστε καλά, μην ανησυχείς καθόλου, τα έχω σκεφτεί όλα το 

τι θα γίνει. 

Ο αγαπημένος σου Άκι 

Φιλάκια. 

 

Μπορείς να γελάσεις με ένα παιδί. Μπορείς και να το ξεγελάσεις εύκολα. 

Αυτό σκεφτόταν ο Γιώργος εύθυμα, διαβάζοντας στο δωμάτιό του το μήνυμα 

του Άκι. 

Του φάνηκαν ανοησία και ηθικολογία τούτες οι σκέψεις του, κι έτσι ση-

κώθηκε και βγήκε στον διάδρομο για να κανονίσει τις απογευματινές δουλειές.  

Το προσωπικό Γιώτα και Βήτα είχε απαλλαχτεί από τις φρουρές κι έκανε 

μόνο τη δική του υπηρεσία, την άλλωστε ήδη πολύωρη και επίπονη λόγω 

των τόσων Υποκειμένων. Το προσωπικό αντιμετώπιζε με κάποια υπεροψία 

τους πέντε οπλοφόρους μαφιόζους που είχε φέρει από χτες ο καθηγητής, με 



411 
 

τις μαύρες στρατιωτικές φόρμες και τις εργονομικές κουκούλες. Για ασφά-

λεια, ο καθηγητής είχε απαιτήσει οι Φρουροί να μην έχουν καμιά επαφή με 

το Προσωπικό Ι και Β. Τους ονόμασαν απλά Φρουρούς: Φ. Οι του προσωπικού 

τους έβλεπαν σαν παρείσακτους, αν και εκείνοι ήταν ομολογουμένως πολύ 

διακριτικοί και πειθαρχημένοι. Για να μη γνωριστεί το προσωπικό με τους 

μαφιόζους, όλοι ήταν τώρα υποχρεωμένοι να φορούν συνεχώς τις μάσκες 

τους, και στις δουλειές τους και στο εντευκτήριο ακόμα. Έρχονταν κάθε ο-

μάδα και φεύγαν σε διαφορετικές ώρες, για να μη δουν οι μεν τα πρόσωπα 

των δε στην Αίθουσα Ένδυσης, όπου φορούσαν τις στολές τους. 

Μετά τις διαταγές του για την αυριανή Κατανάλωση, ο Γιώργος στάθηκε 

μπροστά στην πόρτα της Μ.Π.1. Στυλώθηκε εκεί ακίνητος, λίγο γερτός 

αριστερόστροφα σαν όρθιος Βούδας από ελεφαντόδοντο, μιμούμενος άθελά του 

την κα Αριστίντ. Δεν σκεφτόταν τίποτα. 

Εντελώς τυχαία από την άλλη μεριά της πόρτας στεκόταν την ίδια στι-

γμή όρθιος και ευθυτενής ο Άκι, λιγνούτσικος μα όχι πια σκελετωμένος, 

αφού είχε ξεπεταχτεί μες σε λίγους μήνες από την καλή τροφή, το καθισιό 

και τη στροφορμή της ηλικίας, κι είχε γίνει σωστό παλληκαράκι. Είχε πατήσει 

άλλωστε πρόσφατα τα δεκατέσσερα. Σκεφτόταν τον Γιώργο, όχι αυτόν 

καθαυτόν μα έναν Γιώργο μες στα σοβαρά προβλήματα που γεννούσε το 

κόμικ του. Υπήρχε στον νου του μια προσεχτικά σχεδιασμένη φύση. Δεν 

ανησυχούσε καθόλου για τίποτα. Μόνο ένα είχε συλλογιστεί κάμποσες φορές 

διακεκομμένα, να μην αφήσει να τον ναρκώσουν. Γιατί είχε διαβάσει στα 

κείμενα του Γιώργου ότι νάρκωναν τα παιδιά στο χειρουργείο. Είχε διαβάσει 

για τον Ρουμάνο. Ήξερε τον Αλίν, ένα ψηλό ωραίο παιδί, όχι και πολύ εντάξει όμως, 

λίγο ψιλομαλάκα. Ο πατέρας του τον είχε βάλει να πλευρίσει τον Αλίν. 

Δεν είχε σκεφτεί μετά τόσον καιρό ότι τελικά τον τσάκωσαν και τον είχαν 

σε διπλανό δωμάτιο. Η ιστορία για τον Ρουμάνο, όπως την είχε γράψει ο 

Γιώργος, εντυπώθηκε βαθιά στον Άκι. Του φαινόταν σαν κόμικ, τόσο ενδια-

φέρουσα. Αυτό που δεν του άρεσε ήταν που είχαν ναρκώσει τον Αλίν. Ήθελε 

πάντα να είναι στην τσίτα και να βλέπει άγρυπνα τα πάντα. Με τους πελάτες, 

τους παιδέρες, πρόσεχε πάντα μην πιει ή φάει τίποτε και τον ναρκώσουν, 

αυτό ήταν πολύ σημαντικό για παιδιά του είδους του. Έπρεπε λοιπόν να 

μην αφήσει αύριο να τον ναρκώσουν. 

Δεν ανησυχούσε καθόλου για αύριο. Ήταν απολύτως πεπεισμένος ότι όλα 

θα πήγαιναν μια χαρά όπως τα είχε σκεφτεί κι όπως είχε σχεδιάσει ήδη συ-

νοπτικά, και θα τελείωνε επιτέλους αυτή η μαλακισμένη ιστορία. Θα άρχιζε 

άλλη, η καλύτερη ιστορία του κόσμου, η ζωή του με τον Γιώργο για πάντα. 

Είχε φτιάξει μες στο μυαλό του μερικές ιστορίες κόμικς για τούτα, εντελώς 

διαφορετικές μεταξύ τους μα και που όλες πίστευε ότι θα έβγαιναν απα-

ρέγκλιτα αληθινές. Όλες βέβαια όχι για αύριο μα για μεθαύριο. Για αύριο 

το μόνο που σκεφτόταν ήταν πως θα ξανάβλεπε τον Γιώργο. Ήταν τίγκα 

στην ευτυχία γι’ αυτό. 

Του είχαν κάνει τεράστια εντύπωση οι παιδικές αναμνήσεις του Γιώργου. 
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ΑΚΙ: Αυτό με το κατσικάκι και που έβοσκες μαζί του χορτάρι και περισ-

σότερο μετά που το έφαγες και που μέχρι την ηλικία τη δικιά μου έτρωγες 

με το ζόρι. Γέλασα πολύ μ’ αυτά. Ποτέ δεν είχα σκεφτεί εγώ μια τόσο 

ωραία ιστορία. Θα ήθελα να φτιάξω στο κόμικ μου ένα μικρό κατσικάκι, 

αλλά δεν μου βγαίνει. Έχω δει λίγο κατσικάκι στην Αλβανία, μα το είδα από 

πολύ μακριά. Ένα μικρό άσπρο πράγμα που χοροπήδαγε, πώς να το ζω-

γραφίσεις, δεν γίνεται. Γι’ αυτό θα πρέπει να πηγαίνουμε μερικούς μήνες 

κάθε χρόνο στο σπίτι σου στο νησί. Εκεί θα ζούμε όπως όταν ήσουνα 

στην ηλικία μου κι ακόμα πιο μικρός. Οι γονείς σου μου φαίνονται από τις 

φωτογραφίες πολύ καλοί. Θα με προσέχουν όπως ακριβώς προσέχουνε 

κι εσένα, έτσι δεν είναι; Θα μάθω καλά από κατσίκια, πώς ακριβώς και 

πότε βγάζουν κέρατα, και έτσι μετά θα τα σχεδιάσω πολύ εύκολα. 

Για να λέμε την αλήθεια αυτό μου φαίνεται πολύ μούσι, ότι υπάρχουνε 

αυτά τα μικρά ζώα που μοιάζουν με παιδιά κι έχουν μαλλιαρά κεφάλια 

σαν το δικό μου, και όλο κουτουλάνε το ’να τ’ άλλο στ’ αστεία, και ξάφνου 

τους φυτρώνουν κέρατα και κόβουν τα αστεία και μπορούν τότε ακόμα 

και να σκοτωθούν μεταξύ τους. Πο, πο, μιλάμε για πολύ ψεύτης! Πώς δη-

λαδή φυτρώνουν αυτά τα κέρατα. Εγώ νομίζω πως τα ’χουν από την 

κοιλιά της μάνας τους. Είναι δυνατόν να σου βγαίνουν στο κεφάλι σαν 

λουλούδια στις γλάστρες και μετά να γίνεσαι άλλο κατσίκι; 

Πάντως, τώρα που το σκέφτουμαι μπορεί και να λες αλήθεια, γιατί 

και μένα ήταν πολύ μικρό το πουλί μου και μετά μεγάλωνε συνέχεια και 

έγινα λίγο σαν άλλος Άκι. 

 

Αυτά τα σημαντικά πράγματα απασχολούσαν τον Άκι. Ήταν εξαιρετικά πρα-

κτικό και προσγειωμένο παιδί. Είχε μεγαλώσει στον δρόμο. Γνώριζε καλά 

τι σκόπευαν να του κάνουν αύριο. Ήξερε ότι ο γέρος θα έβαζε τον ίδιο τον 

Γιώργο να τον σκοτώσει, τα έγραφαν όλα τα μηνύματα. Αυτός ο κωλόγερος, ο 

καθηγητής, ήταν πολύ έξυπνος και καπάτσος, ο Άκι δεν είχε τις λέξεις να 

το πει, αλλά, με το αλάθητο ένστικτο του μικρού ζώου μεγαλωμένου στο 

δάσος της πόλης, καταλάβαινε καλά τι προσπαθούσε να κάνει ο καθηγητής 

στον Γιώργο και σε όλους, το καταλάβαινε ίσως βαθύτερα απ’ ότι οι άλλοι. 

Καταλάβαινε γιατί όλοι έπρεπε να γνωρίζουν τα πάντα εκ των προτέρων, 

αυτά που ήθελε ο καθηγητής να γίνουν. 

Αλλά είχε απόλυτη εμπιστοσύνη στον Γιώργο και στον εαυτό του και δεν 

χρειαζόταν να φτιάξει προκαταβολικές ιστορίες για αύριο ή να ανησυχεί. 

Προτιμούσε να σχεδιάζει σε κόμικς μες στο μυαλό του την ευτυχία του μέλ-

λοντος. Γιατί τα κόμικς του είχε παρατηρήσει πως έβγαιναν πάντα αλήθεια, 

ακριβώς ή στο περίπου. Ένιωθε μια έξαψη όπως πριν από ένα πολύ σπου-

δαίο ραντεβού με πελάτη. 

Κι όλα τούτα τα λέμε όπως ο ίδιος μας τα έγραψε, με τις προσεχτικές του λέξεις, μόνο λιγάκι 

επιδιορθωμένα στο λεκτικό. 
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93. Ι.1 
 
Ο Ι.1 φώναξε τον Β.1 στο γραφείο του. «Είναι όλα έτοιμα για αύριο;» 

«Μάλιστα», είπε ο Γιώργος. 

Ο Ι.1 πήρε αδιάκοπτα μόλις διακριτή ανάσα. «Έχω πολύ αναρωτηθεί αν, 

πριν σου κάνω αυτό που σου έκανα, ήσουν έτσι όπως είσαι τώρα». 

«Είμαι έτσι τώρα γιατί δεν έχω αλλάξει». Του Γιώργου του ’ρθε από μόνη 

της αυτή η μάλλον ανόητη φράση κι άσκεφτα την είπε. Έκανε ένα μικρό 

γέλιο: «Χι». 

«Μη γελάς σαν ηλίθιος. Πρέπει να αλλάζει κανείς», είπε κοφτά ο Ι.1. «Εγώ 

αλλάζω συνέχεια». 

 

Ι.1: Φαντασιωνόμουν ολοένα ότι κάποτε ο καθηγητής θα βαριόταν τον Β.1 

και θα μου έλεγε: “Κάν’ τον ό,τι θες πριν τον εξαφανίσεις”. Η εισαγωγι-

κή αυτή εικόνα με εμπόδιζε να προχωρήσω τη φαντασίωσή μου παρα-

πέρα. Με τραβούσε πολύ να τον κάνω να υποφέρει απάνθρωπα, αυτό που 

πάντα με ηδόνιζε: να κάνω άλλους να υποφέρουν με επιστημονικά επεξερ-

γασμένη τεχνική, μα τελικά μάλλον ούτε που θα τον άγγιζα, μόνο θα 

κουβεντιάζαμε για μια νύχτα και μια μέρα και μετά θα τον ελευθέρωνα. 

Ένιωθα πολύ κοινότυπος, με ματαιωμένη την επιστήμη της ηδονής μου 

για την ανάπτυξη της οποίας είχα τόσο κοπιάσει. Για τούτο, ίσως τελικά 

και να τον σκότωνα με απάνθρωπο τρόπο. 

 

Προσέθεσε αυστηρά: 

«Προδίδεις τα πάντα στον κ. πρόεδρο, ε;» 

«Μάλιστα, όλα». 

«Καλά λένε λοιπόν πως είσαι ρουφιάνος. Έτσι πρέπει. Είναι η δουλειά 

σου σαν Β.1. Κι εγώ αναφέρω στον κ. πρόεδρο σχεδόν τα πάντα. Αυτό το 

“σχεδόν” όμως σημαίνει όχι τα πάντα. Ο διευθυντής μιας μεγάλης επιχείρησης 

πρέπει να εξυπηρετεί τα συμφέροντά της. Μα μέσα στα συμφέροντα αυτά 

είναι και να αισθάνονται ασφαλείς κι ικανοποιημένοι οι εργαζόμενοι. Το θε-

ωρείς εύκολο αυτό;» 

«Όχι». 

«Όχι. Θα μιλήσεις στον κ. πρόεδρο και για την τωρινή μας συζήτηση;» 

«Μάλιστα, αν με ρωτήσει τι μου λέτε». 

«Μάλιστα. Ξέρω πως αυτό ανήκει στην αρετή σου, να λες πάντα αλή-

θεια. Δεν ντρέπεσαι;» 

«Ντρέπομαι». 

«Ντρέπεσαι. Αν δεν ντρεπόσουν θα ήσουν σαν οποιοδήποτε νεαρός του 

είδους σου, που έχει εθιστεί να τον χρησιμοποιούν σεξουαλικά και να ρου-

φιανεύει. Όμως δεν αισθάνεσαι ενοχές, όπως αισθάνομαι εγώ. Άλλο ντροπή, 

άλλο τύψη. Είσαι χειρότερος από μένα. Νιώθεις πως σε αδικώ ή σε βρίζω;» 

«Όχι, καθόλου» 
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«Καθόλου. Μου είσαι συμπαθητικός. Εσύ, με συμπαθείς;» 

«Σας συμπαθώ». 

«Με συμπαθείς. Αν και είμαι εγώ που τα ξεκίνησα όλα αυτά. Που σε βίασα 

όχι απλά για να εκσπερματώσω μα για σε κάνω να υποφέρεις σαδιστικά. 

Μα αλλάζω διαρκώς. Όλοι έχουμε αλλάξει εκτός από σένα. Ξέρεις, πρότεινα 

στον κ. πρόεδρο να μην καταναλωθεί το Υ.1 μα να πωληθεί. Έχουμε 

μερικούς εξαιρετικούς πελάτες. Θα περνούσε καλά σε κάποιον απ’ αυτούς, 

είναι πλούσιοι και γλυκύτατοι άνθρωποι. Θα τον εφοδίαζαν με μόρφωση 

και περιουσία. Ξέρω κάποιους που ακόμα και θα τον υιοθετούσαν. Ο κ. 

πρόεδρος ήταν ανένδοτος: το Υ.1 θα πεθάνει εξαιτίας σου κι από τα χέρια 

σου. Κατάλαβες;» 

«Μάλιστα. Εξαιτίας μου». 

«Εξαιτίας σου. Και θέλεις να το σκοτώσεις με τα χέρια σου». 

«Δεν θέλω». 

«Δεν θέλεις. Μα θα το κάνεις. Έτσι δεν είναι;» 

«Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω κάτι που δεν θέλω». 

«Α, ναι; Ο κ. καθηγητής σού απέδειξε με αναμφισβήτητο τρόπο ότι τούτο 

είναι λογικό και αναγκαίο. Οπότε αύριο θα το θελήσεις, έτσι δεν είναι;» 

«Δεν ξέρω. Ίσως». 

«Το ίσως, στον κόσμο μας σημαίνει ναι. Είναι μια δουλειά αυτό που κάνω 

τώρα: η συζήτησή μας. Θα σου κάνω μια πρόταση: Απόψε θα σε βοηθήσω 

να βγάλεις το Υ.1 από δω. Θα σας περιμένουν απ’ έξω άνθρωποί μου που 

θα οδηγήσουν το Υ. σ’ έναν πελάτη απ’ αυτούς που σου είπα. Θα πάρουμε 

καλά λεφτά — είμαι γενικός διευθυντής, δεν θα έκανα ποτέ κάτι που θα 

ζήμιωνε την επιχείρηση. Μετά εσύ αν θες το σκας, αν θες ξαναγυρίζεις στον 

κ. καθηγητή. Εγώ θα υποστώ τις συνέπειες. Πιθανόν θα Καταναλωθώ ά-

μεσα. Γιατί εγώ φταίω για όλα. Δέχεσαι;» 

«…» 

«Τι ίδρώνεις; Τι στέκεις έτσι σαν ηλίθιος; Δεν τρύπωσες εδώ εκείνη τη 

βραδιά και πόνεσαν και πέθαναν τόσοι άνθρωποι για χάρη σου; δεν υποφέρω 

εγώ τόσο, μόνο και μόνο επειδή τραυμάτισα επιπόλαια και πήδηξα ένα σα-

χλό παιδάκι με βαριές εμμονές; Όλα αυτά δεν έγιναν για να θυσιαστείς ή να 

σώσεις τον Άκι;» 

«Δεν θα κάνω αυτό που μου λέτε». 

«Όχι, ε; Τραυλίζεις. Υποφέρεις πολύ. Είσαι χειρότερος απ’ ό,τι πίστευα. 

Θα τα πεις αυτά στον κ. πρόεδρο, όταν θα σε εξετάσει;» 

«Ναι». 

«Θα τα πεις. Κινδυνεύει η ζωή μου μα εσύ θα με ρουφιανέψεις. Τι νόημα 

έχει λοιπόν η αρετή σου; Κάνεις κακό σε οποιονδήποτε σε προσεγγίσει με 

αγάπη, έστω με θετική διάθεση. Εντάξει, πήγαινε τώρα. Στάσου. Κοίτα 

αυτή την κάμερα στην οροφή». 

Ο Γιώργος κοιτάει την κάμερα. Κοιτάει σαν χαζός. Κάθε φορά πιστεύει τους 

ανθρώπους και κάθε φορά ξέρει ότι οι άνθρωποι τον ξεγελούν. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς 
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παρά να πιστεύει. «Με φώναξε η κα Αριστίντ και μου είπε να σου προτείνω ό,τι 

σου πρότεινα. Θα φρόντιζε αυτή να με σώσει από τον κ. καθηγητή, είπε, 

μα και δεν υποσχόταν τίποτα. Διακινδυνεύω για χάρη σου την καριέρα μου 

και μπορεί τη ζωή μου. Επειδή όλα αυτά εγώ τα ξεκίνησα κι επειδή σκέ-

φτομαι πολύ την περίπτωσή σου, τι είσαι και τι πράγματα είναι οι ιδέες 

σου. Η κα Αριστίντ μας βλέπει και μας ακούει. Λοιπόν, τι λες;» 

«Δεν γίνεται». 

«Δεν γίνεται. Και θα τα ρουφιανέψεις όλα στον κ. καθηγητή». 

«Θα τα πω αν με ρωτήσει». 

«Καλά. Πήγαινε. Περίμενε! Σκέφτηκες καθόλου τώρα που σου μίλαγα ότι ο 

ίδιος ο κ. πρόεδρος σχεδίασε την πρόταση που μου έκανε η κα Αριστίντ; 

Πως θέλει να αποτρέψει την Κατανάλωση του αγοριού που ξέρει ότι θα σε 

πονέσει, μπορεί και μέχρι θανάτου σου; Σκέφτηκες πως ο κ. καθηγητής 

είναι σίγουρος ότι μετά τη σωτηρία του παιδιού θα επιστρέψεις σ’ αυτόν 

ελεύθερα αφού ξέρεις πόσο σε αγαπά; Πως είναι ένα κόλπο του για να σε 

κάνει τελειότερο;» 

«Πέρασαν από το μυαλό μου όλ’ αυτά», είπε ήσυχα. «Δεν τα θέλησα, μα 

πέρασαν». 

«Πέρασαν. Τότε; Πώς αρνείσαι; Εντέλει δεν θα προδώσεις τον κ. πρόεδρο. 

Θα κάνεις κάτι που ο ίδιος έχει αποφασίσει να το κάνεις. Μπορείς να το 

σκάσεις προδίδοντας την αγάπη του, μπορείς και να ξαναγυρίσεις σ’ αυτόν. 

Πώς λοιπόν λες όχι και στα δύο; Πώς συγκατανεύεις στον θάνατο του μικρού;» 

«Ο κ. πρόεδρος γνωρίζει ότι δεν χρειάζομαι δοκιμασίες. Πιστεύω ό,τι 

μου λένε. Πιστεύω όλους, έτσι έχω αποφασίσει από πολύ μικρός, να εμπι-

στεύομαι τους ψεύτες και τους υποκριτές. Πιστεύω εσάς κι όχι τις υπόνοιές 

μου. Δεν δίνω σημασία στις πολλές άλλες σκέψεις που υπάρχουν μες στο 

μυαλό μου. Εμένα με νοιάζει μόνο η φύση. Τι σημαίνει ότι πρέπει να κάνει 

κανείς το σωστό;» Όλα αυτά τα είπε ήσυχα μα με ιδρωμένο τον χνουδωτό του κόκκυγα, 

γιατί ήταν ευεπηρέαστος και συναισθηματικός αν και επίσης άτεγκτος κι ανυποχώρητος. 
Ο Ι.1 έπεσε πίσω στην πολυθρόνα του με ένα βογγητό κάπως σαν 

ανακούφισης. «Λένε ότι πάσχεις από ένα είδος διανοητικής απόκλισης που 

δεν αποκλείει την ευφυΐα, τον στοχασμό και την αρετή. Μα δεν μπορεί 

κανείς να γλυτώσει από το φίδι της συνείδησης. Όταν το φτύνεις μακριά 

σου, εκείνο ξαναμπαίνει μέσα σου από την κωλοτρυπίδα. Πήγαινε. Φρόντι-

σε να ετοιμαστούν τα πάντα σωστά για την αυριανή Κατανάλωση του Υ.1». 

Ο Γιώργος βγήκε κάπως σαν κολυμπώντας σε αδιαφανές πράσινο. Και 

έτσι σαν κολυμπώντας έκανε εκείνη τη μέρα τέλεια όπως πάντα τα καθήκοντά 

του, του Β.1. 
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94. Οππάλιο  
 
Κατάκοπος γύρισε στο διαμέρισμα που μοιραζόταν με τον κ. Πολ και την κα 

Αριστίντ. Κοιμήθηκε ήρεμα μέχρι την ώρα που ξυπνούσε πάντα, πριν το 

χάραμα. Έκανε την περιπολία του. Όλα ήταν εντάξει, οι νυχτερινοί Φρου-

ροί σε επιφυλακή, το ίδιο και ο ένας από τους δύο του προσωπικού Υπη-

ρεσίας. Στις 8 θα έρχονταν ο Ι.1 και το υπόλοιπο προσωπικό, και θα γινόταν η 

Κατανάλωση. Γύρισε στο διαμέρισμα, γιατί πεινούσε. Ντρεπόταν που πει-

νούσε. Οι δύο γέροι είχαν ξυπνήσει, ο κ. Πολ ήταν με την άψογη στολή του 

χειρουργού, η κα Αριστίντ με το πιο καλό ταγέρ της. Τον περίμεναν όρθιοι. 

Στάθηκε στην πόρτα να παρατηρεί τους δυο ηλικιωμένους ανθρώπους 

που κοίταζαν στο σημείο όπου αυτός θα εισχωρούσε αναπόφευκτα, άμα θα 

άνοιγε το θυρόφυλλο και θα έμπαινε στον ουσιώδη λόγω της κυριαρχικό-

τητάς τους χώρο. Έπραξε λοιπόν αυτό που επιθυμούσαν, όπως πάντα άλλω-

στε, και στάθηκε ακριβώς στο σημείο όπου τέμνονταν οι τέσσερις γεροντι-

κές μα ευθύβολες ακτίνες τών βλεμμάτων τους. 

Η κα Αριστίντ έβγαλε αργά από το στόμα της με μια ρευστή από πάνω προς 

τα κάτω κίνηση του χεριού της, θριαμβεύουσα σε αργότατους τόνους της καμπύλης και 

της ευήθειας, ένα πετράδι και του το πρότεινε. Ήταν ένας λίθος στο σχήμα 

και στο μέγεθος αυγού περιστεριού, ένα γεγονός φτιαγμένο από τη μυστική 

πεμπτουσία της ύλης, κατακύανος σαν θάλασσα στο νησί του και σαν έ-

ρωτας παιδιού. Τον Γιώργο, εξαιτίας του Άκι, τον απασχολούσε όλο πιο καυτερά η παι-

δικότητα. Για τούτο αναθυμόταν ένα-ένα τα δικά του αισθήματα, μάλιστα πολλά που νόμιζε 

νεκρά ή τίποτα. Θυμόταν που ήταν μικρός κι ένα βράδυ είδε ότι στη ρίζα στο πουλάκι του είχαν 

φυτρώσει ξάφνου μερικές κοντές κατάμαυρες τριχούλες σαν χνούδι. Δεν ήξερε τότε γιατί έ-

νιωσε μεγάλο φόβο και γιατί μεγάλη χαρά. Νόμισε ότι τελείωνε ακριβώς εκείνο το βράδυ η 

ζωή του και ότι απ’ αύριο θα ξαναγεννιόταν άλλος. 
«Ω!» είπε. «Το ξέρω τούτο το πετράδι. Μου έχετε πει κάποτε γι’ αυτό 

μια ιστορία». 

«Καλό μου παιδί, πάρε το. Περιμένοντάς σε, το φύλαγα στο στόμα μου. 

Είναι ένας λίθος που διατρέφεται από την ανθρώπινη ζεστασιά και την υ-

γρότητα». 

Ο κ. Πολ είπε: «Γλυκέ μου, έχεις εθιστεί να εξαγοράζεσαι. Είναι δικό μου 

λάθος. Σε συνήθισα στα καλά ρούχα, στα πανάκριβα εσώρουχα. Έμαθες να 

παίρνεις το αεροπλάνο για μια νύχτα στη Βουδαπέστη μόνο για ένα κον-

σέρτο, ή στην Αγία Πετρούπολη για μια ορθόδοξη λειτουργία στη Μητρόπο-

λη. Περιττό να σου πω τις λέξεις γι’ αυτή την αξιοκατάκριτη ηδονή. Μην 

πάρεις τούτο το πετράδι!» 

«Εγώ κι ο γέρο-διευθυντής μου», είπε η κα Αριστίντ με υπευθυνότητα, μπο-

ρεί όμως και με φωνήεντα ύπουλα προσημειωμένα σαν χαρτονομίσματα λύτρων, «σε διδά-

ξαμε ό,τι ξέραμε. Πες μου τι υποθέτεις γι’ αυτό το πετράδι!». 

Ο Γιώργος, σαν καλός μαθητής της κας Αριστίντ και του γέρου διευθυ-

ντή της, διέγνωσε ότι παρά την εμφάνισή του είναι ένα οππάλιο. Απήγγειλε 
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ιδιότητες, βάρος, πιθανή προέλευση, πιθανή χημεία του κι άλλες τεχνικές πλη-

ροφορίες. 

«Είσαι σχεδόν τέλειος», είπε η κα Αριστίντ αργά, μα ίσως επίσης και με γυμνότητα 

της κτηνωδίας μιας φριχτά απελπισμένης γυναίκας. «Ούτε ο γέρος διευθυντής μου 

δεν θα ήταν τόσο ακριβής. Μόνον εγώ, η φτωχή, σε ξεπερνώ ακόμα λιγάκι. 

Έλα, λοιπόν. Πάρε το. Στο χαρίζω». 

Ο Γιώργος είχε πετυχημένα υποθέσει πως ήταν ένα ξεχωριστό οππάλιο, 

μάλλον εξορυγμένο και στιλβωμένο σε πολύ παλιά εποχή. Ήταν πιθανότατα 

ένα τοτέμ κάποιου αρχαίου λαού. Είχε προσθέσει πως το παράξενο σ’ αυτό 

ήταν ότι ενώ ανήκε στα λεγόμενα Οππάλια της Φωτιάς, δεν ήταν φλογο-

κόκκινο μα γαλάζιο. Όπως τα Οππάλια της Φωτιάς ήταν διαφανές, μα αντί-

θετα με κείνα, που δεν οππαλίζουν όπως τα κοινά ξαδέρφια τους, την καρδιά 

αυτού του πετραδιού διέτρεχε ένα σκουρότερο από τη σάρκα του μικροστό 

ουράνιο τόξο, σε όλους τους διατονισμούς του κυανού, από το βαθύ μπλε 

σχεδόν μαύρο ως το ανοιχτογάλαζο σχεδόν λευκό. 

Θα είχε ασφαλώς περάσει από πολλούς τόπους και εκατοντάδες ιδιο-

κτήτες για να φτάσει στο στόμα της κας Αριστίντ κι από κει στο απλωμένο 

χέρι της. Ήταν ένα πετράδι από τα μυστικά της διαμαντεμπόρου, πετράδι 

της Ιστορίας, και με την ιστορία του καλοσιδερωμένη σαν γιορτινό πουκά-

μισο που το φορά με χτυποκάρδι ένα αγόρι για να κάνει εντύπωση στο κο-

ρίτσι του. Η τιμή του για τους γνώστες ξεπερνούσε κατά πολύ την αξία του. 

Έτεινε με λαχτάρα το χέρι του. 

«Α, όχι, μικρέ μου!» είπε με καθαρότητα μισογκρεμισμένης κολόνας δωρικού ναού 

η κα Αριστίντ, ξαναβάζοντας το οππάλιο στο στόμα της και μιλώντας μετά 

ψευδά σαν τον Δημοσθένη. «Αυτό δεν θα είναι τσάμπα. Πρέπει να ξεπουληθείς 

λιγάκι, θα τολμούσα να πω. Θυμάσαι τον μύθο αυτού του πετραδιού; Θέλω 

να τον ακούσω με τη φωνή σου και με τις λέξεις σου, που τις παρέλαβες 

από μένα μα που καλλιεργήθηκαν μέσα στην υγρότητα και τη ζεστασιά της 

καρδιάς σου». 

«Μην πεις τον μύθο!» διέταξε ο κ. Πολ. «Αγόρι μου, είναι τόσο άσκημο 

να ξεπουλιέται ένα καλό παλληκάρι σαν εσένα!» 

Ο Γιώργος πεινούσε, μετά τόση πρωινή δουλειά για την Κατανάλωση. 

Είχε μια πείνα για κρέας σαν να ’ταν Πάσχα. Ντρεπόταν πολύ γι’ αυτό. 

«Ξέρεις τι μέρα είναι σήμερα, αγόρι μου; Πάσχα! Έξω είναι άνοιξη, Απρίλης 

με τα λουλούδια, κι εσύ πουλιέσαι στην πρώτη τυχούσα γριά», είπε ο κ. Πολ. 

«Το ξέρω πως έξω είναι άνοιξη με τα λουλούδια», είπε σοβαρά ο Γιώρ-

γος. «Το νιώθω στα κόκκαλά μου. Μα δεν το ’ξερα πως σήμερα είναι Πάσχα. 

Μέρα που τρώνε σουβλιστά τα κατσικάκια. Ίσως γι’ αυτό νιώθω μια όρεξη 

για κρέας». 

«Αν αρνηθείς να πεις τον μύθο, θα βάλω στον λογαριασμό σου πολλά 

λεφτά», είπε ο κ. Πολ χαρμόσυνα. «Δεν σ’ αρέσουν βεβαίως τα λεφτά, μα 

η απεμπόληση». 
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95. Το μυστικό της κυανότητας 
 

“Απεμπόληση!” σκέφτηκε ο Γιώργος. “Τι μαλακισμένη λέξη για ένα τέ-

τοιο γενικό αγαθό όπως το ξεπούλημα!” «Μια φορά κι έναν καιρό», άρχισε 

τον αρχαίο μύθο, «υπήρχε ένα όμορφο αγόρι. Τότε, σημειωτέον, η θάλασσα κι 

ο ουρανός είχαν κατακόκκινο χρώμα ενώ η Γη ήταν ένα πράσινο χάος. Δεν 

υπήρχαν πολύχρωμα δέντρα και λουλούδια, δεν υπήρχαν χρωματιστά ζώα 

και πουλιά και έντομα και ψάρια, παρά μόνο πράσινα πλάσματα και άνθρωποι 

σε ένα τοπίο πράσινου χώματος, με κόκκινο ουρανό πάνω από κόκκινη θα-

λασσα. Δεν υπήρχαν καν διατονισμοί στο κόκκινο και το πράσινο. Έτσι, και 

οι ψυχές των ανθρώπων ήταν μονόχρωμες, και τα συναισθήματα και οι σκέ-

ψεις τους το ίδιο μονόχρωμα. Τίποτα δεν ήταν αναμεμιγμένο μέσα τους ώστε 

να πλουταίνουν και να γλυκαίνουν, αλλ’ ούτε και για να φτωχαίνουν και 

να πικραίνουν, γι’ αυτό ήταν όλοι κακοί. 

»Μόνο το όμορφο αγόρι σ’ όλη την πλάση είχε γεννηθεί, ποιος ξέρει γιατί, 

με ανακατεμένα τα χρώματα στην ψυχή του και με τα πλάσματα των ονείρων 

του πολύχρωμα. Εξαιτίας των αναμεμιγμένων χρωμάτων στις σκέψεις και 

στα όνειρά του, ήταν ο μοναδικός ανάμεσα σε τόσους μονοκόμματους αν-

θρώπους που είχε καλοσύνη, αθωότητα και αρετή, συναισθήματα ανακατε-

μένα σε χιλιάδες εναλλασσόμενους διατονισμούς τα οποία οππάλιζαν στην 

καρδιά του και ομόρφαιναν την όψη του. Γι’ αυτό ήταν κι ο μοναδικός που 

καταλάβαινε ότι κάτι λείπει από τον κόσμο, ένα χρώμα και μια κατάσταση 

της ψυχής. Καταλάβαινε ότι το χρώμα που λείπει ήταν το γαλάζιο και η κα-

τάσταση της ψυχής η κυανότητα, αν και δεν ήξερε τι είναι αυτά, αφού δεν 

υπήρχε πουθενά στον κόσμο τίποτε κυανό. 

»Για όλα τούτα το όμορφο αγόρι ένιωθε θηριώδη μοναξιά, [grausame Ein-

samkeit]. Οι άνθρωποι τον μισούσαν, τον έδιωχναν από παντού, και σπάνια 

χόρταινε την πείνα του. Μια μέρα συνάντησε μια γριά. 

»“Νεαρέ”, είπε εκείνη, “είμαι η Μάγισσα του Κόκκινου Ουρανού και της 

Κόκκινης Θάλασσας. Γνωρίζω ότι αναζητείς ενδελεχώς την κυανότητα. Εγώ 

θα σου τη διδάξω και θα δημιουργήσω ένα μαγικό καταγάλαζο αντικείμενο 

για να σου το χαρίσω, αν δεχτείς να γίνεις μαθητής μου και υποτακτικός μου 

για πάντα. Όταν είσαι έτοιμος, κάλεσέ με”. Και εξαφανίστηκε. 

»Το αγόρι αποφάσισε αμέσως να γίνει υποτακτικός της μάγισσας, μα λίγο 

παρακάτω συνάντησε μια δεύτερη γριά που του είπε: 

»“Άκου δω, νιάνιαρο! Είμαι η μπαγαπόντισσα Μάγισσα της Πράσινης Γης, 

και σου προτείνω έξυπνες μπίζνες. Να τι θα κάνεις: Θα γίνεις υποτακτικός 

στην Κόκκινη Μάγισσα για έναν χρόνο, ώσπου αυτή θα δημιουργήσει για 

χάρη σου το μαγικό κατακύανο αντικείμενο και θα σου διδάξει την κυανό-

τητα. Κατόπιν θα την προδώσεις και θα γίνεις ο δικός μου υποτακτικός. Θα 

μου παραδώσεις το μυστικό της κυανότητας, γιατί εγώ δεν ξέρω να στοχά-

ζομαι τίποτα· επίσης το μαγικό καταγάλαζο αντικείμενο, γιατί εγώ δεν μπορώ 

να δημιουργήσω τίποτα· τέλος θα μου εκμυστηριευθείς τα πολύχρωμα όνειρά 
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σου, διότι εγώ δεν βλέπω ποτέ όνειρα. Τότε εγώ, η απατεώνισσα Μάγισσα 

του Πράσινου Χώματος, που ξέρω μονάχα να εκμεταλλεύομαι τον κόπο των 

άλλων, θα χρησιμοποιήσω αυτά τα υλικά για να κατασκευάσω μια νέα πλάση 

όπως την ονειρεύεσαι, με όλα τα χρώματα ανακατεμένα σε δισεκατομμύρια 

συνδυασμούς. 

»”Μετά, εφόσον θα έχεις ήδη ξεσκίσει μόνος σου την αθωότητά σου, την 

καλοσύνη σου και την αρετή σου, θα μπορέσεις κάλλιστα να προδώσεις κι 

εμένα. Θα με νικήσεις με την ψευτιά σου, την υποκρισία σου και την κακία 

σου, που θα τις έχεις στο μεταξύ καλλιεργήσει στο έπακρο. Κι έτσι θα σου 

μείνουν για αποκλειστικά δική σου εκμετάλλευση η φιλοσοφία της κυανό-

τητας, το μαγικό κατακύανο αντικείμενο και η καινούργια πλάση, της οποίας 

θα γίνεις βασιλιάς και θα την κυβερνήσεις όπως θέλεις. Λοιπόν, τι λες;” 

»Στο αγόρι έκαναν μεγάλη εντύπωση αυτά. Έτσι, έγινε υποτακτικός της 

Μάγισσας του Κόκκινου Ουρανού και της Κόκκινης Θάλασσας. Εκείνη, αφού 

τον δίδαξε το μυστικό του γαλάζιου χρώματος, δημιούργησε για χάρη του 

ένα καταγάλαζο αντικείμενο. Ήταν το πετράδι της κας Αριστίντ, με το ασύ-

γκριτο χρώμα και το μικροστό ουράνιο τόξο στην καρδιά του που οππαλίζει 

με όλους τους ιριδισμούς της κυανότητας. Το όμορφο αγόρι μαγεύτηκε τόσο 

ώστε δίστασε αρκετά να προδώσει τη μάγισσα. Μα στον χρόνο απάνω από-

φάσισε και της είπε: 

»“Σε ευχαριστώ, μα πρέπει να προχωρήσω παραπέρα. Γι’ αυτό φεύγω από 

σένα και πάω να γίνω υποτακτικός της Μάγισσας του Πράσινου Χώματος”. 

»“Ω!” φώναξε τότε η Κόκκινη Μάγισσα. “Σε εμπιστεύθηκα με όλη την 

καρδιά μου και σε δίδαξα με υπομονή, γιατί ήσουν ο μόνος στον κόσμο με 

πίστη, καλοσύνη και αυταπάρνηση κι επιπλέον τόσο όμορφος. Όμως εσύ 

τώρα πρόδωσες αδιάντροπα τον εαυτό σου και με προδίδεις κι εμένα! Θα 

σου δώσω λοιπόν μια κατάρα, η μάθηση και το πετράδι που σου χάρισα να 

σου είναι άχρηστα! Να κατέχεις τη γνώση της κυανότητας μα να μην μπο-

ρείς να τη χρησιμοποιήσεις εσύ ο ίδιος, αλλά κάποιος ο οποίος θα σε εμπι-

στευθεί, εσένα τον προδότη, και θα του την παραδώσεις με τη θέλησή σου. 

Γιατί η κυανότητα τρέφεται με την πίστη και την αγάπη. Να κατέχεις το 

κυανό μου πετράδι και να μην μπορείς ποτέ να χαρείς εσύ ο ίδιος την ομορ-

φιά του, ούτε να χρησιμοποιήσεις τη μαγεία του, μα κάποιος άλλος που θα 

κάνει το λάθος να σε πιστέψει, εσένα τον ύπουλο προδότη! Γιατί αυτό το 

πετράδι τρέφεται με την πίστη και την αγάπη”. Έτσι είπε και αφανίστηκε. 

»Την ίδια στιγμή η κυανότητα έγινε ένα άγνωστο πράγμα μες στην καρδιά 

του αγοριού, και το ουράνιο τόξο στην καρδιά του πετραδιού χάθηκε, και 

το κυανό χρώμα της ίδιας της πέτρας θάμπωσε. Τότε το αγόρι ντράπηκε 

πολύ για την προδοσία του. Αλλά μετά σκέφτηκε: “Τι μάταια κατάρα! Έτσι 

κι αλλιώς δεν θα χρησιμοποιήσω εγώ την κυανότητα και τη μαγεία του 

πετραδιού, μα η μέντοράς μου, η Μάγισσα της Πράσινης Γης”. Κι έτσι πήγε 

σ’ αυτήν, και της παρέδωσε καταχαρούμενος τη γνώση της κυανότητας και 
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το πετράδι. Φυσικά, μόλις το πετράδι πέρασε σε άλλα χέρια, αμέσως ανέ-

κτησε τη λάμψη του και το οππαλίζον ουράνιο τόξο στην καρδιά του. 

»“Ω, χο, χο!” έκανε η Πράσινη Μάγισσα. “Πόσο μακριά πίσω σου άφησες 

την πίστη, την αθωότητα και την καλοσύνη, παλληκάρι μου…” Τότε, με τη 

γνώση της κυανότητας, με εργαλείο το κυανό πετράδι και με υπόδειγμα τα 

όνειρα του αγοριού, η μάγισσα έφτιαξε την πλάση όπως τη βλέπουμε, με 

τα μυριάδες πολύχρωμα φυτά, πουλιά, έντομα, ψάρια, ζώα. Έκανε τον 

ουρανό και τη θάλασσα μ’ όλους τους διατονισμούς του κυανού και πολλά 

λουλούδια, πετράδια κι άλλα γαλάζια πλάσματα που στολίζουν την πλάση. 

Τα τρία χρώματα ανακατεύτηκαν και δημιούργησαν άλλα, μυριάδες. Το 

ίδιο και τα συναισθήματα κι οι σκέψεις των ανθρώπων, που έγιναν έτσι και 

καλοί μα και κακοί, δίκαιοι και άδικοι, αθώοι και βρομιάρηδες, όπως τους 

βλέπουμε σήμερα, από μονοκόμματοι που ήταν πριν. 

»Όταν η μάγισσα τελείωσε τη δουλειά της, είπε: “Και τώρα, νιάνιαρο, 

πρέπει να κρατήσεις την υπόσχεσή σου και να με προδώσεις κι εμένα. Και 

επειδή δεν υπάρχει πια καμιά άλλη μάγισσα για να με παρατήσεις και να 

της ξεπουληθείς, πρέπει να με σκοτώσεις με το μαχαίρι σου”. 

»“Να σε σκοτώσω;” έφριξε το παλληκάρι. “Μα εγώ θέλω να είμαι δικός 

σου! Πρόδωσα για σένα την Κόκκινη Μάγισσα για να γίνει όμορφος και ποι-

κίλος εκείνος ο φριχτός κοκκινοπράσινος κόσμος. Πρέπει να με δεχτείς για 

πάντα κοντά σου!” 

»“Ω χο, χο!” κάγχασε η Πράσινη Μάγισσα. “Τι λόγια από έναν αδίστακτο 

προδότη! Αν δεν κρατήσεις τον όρκο σου και δεν με σκοτώσεις, η κυανότη-

τα θα χαθεί, η δύναμη του πετραδιού θα σβήσει κι ο κόσμος θα γίνει πρασι-

νοκόκκινος όπως πριν”. 

»“Αχ! Πόσο με κάνεις να υποφέρω!” φώναξε ο νέος. “Εντάξει, λοιπόν, 

θα σε σκοτώσω για χάρη της νέας πλάσης· μα να ξέρεις, αμέσως θα σκοτω-

θώ κι εγώ με το ίδιο μαχαίρι!” Κλαίγοντας με λυγμούς, τράβηξε το μαχαίρι 

του και χτύπησε ορμητικά. Την επόμενη στιγμή νόμισε πως είχε αλλοιθωρή-

σει ή τρελαθεί, γιατί είχε χτυπήσει τον άδειο αέρα και τώρα μπροστά του 

στέκονταν κι οι δυο μάγισσες, η Κόκκινη και η Πράσινη, κι ακόμα στη μέση 

μια καινούργια, γαλάζια και πανέμορφη, όχι γριά μα κοπέλλα στα είκοσί 

της χρόνια. 

»“Μου έλειπε η κυανότητα”, είπαν με μια φωνή κι οι τρεις, “γι’ αυτό δεν 

ήμουν πλήρης. Μπορούσε να την εγκαθιδρύσει στον κόσμο μονάχα κάποιος 

αθώος, με πίστη, καλοσύνη και πολύχρωμα όνειρα στην καρδιά του. Δεν 

χρειάζεται να με σκοτώσεις, ούτε μπορείς άλλωστε, ωραίο μου αγόρι. Με 

πρόδωσες ήδη τη στιγμή που αρνήθηκες να με προδώσεις, αφού έτσι πάτη-

σες τη συμφωνία μας και τον όρκο σου. Από δω κι εμπρός το πετράδι θα 

γίνει ο εφέστιος λίθος σου και θα ακτινοβολεί για πάντα την κυανότητα”. 

Τότε οι τρεις μάγισσες αφανίστηκαν. 

»Αυτή λοιπόν είναι η ιστορία», κατέληξε ο Γιώργος. «Την είπα λιγάκι με 

δικά μου λόγια, μα νομίζω δεν παρέλειψα σημαντικά πράγματα. Μετά τον 
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θάνατο του αγοριού, που λένε πως έζησε πολλά χρόνια μα παρέμεινε ως το 

τέλος νέο, όμορφο κι ευτυχισμένο με την επενέργεια του πετραδιού και της 

αρετής του, το πετράδι άλλαξε εκατοντάδες χέρια μέχρι την εποχή μας. Το 

ουράνιο τόξο της κυανότητας οππαλίζει τώρα μόνο όταν λουστεί στα αν-

θρώπινα ρευστά, σάλιο, αίμα ή σπέρμα, επειδή σ’ αυτά ενυπάρχει η καθα-

ρότητα και η αλήθεια της ανθρώπινης φύσης, εκείθεν της κακίας, της υ-

πουλίας, της προδοσίας και της Grausamkeit. 

»Άμα μείνει για ένα λεπτό έξω από τούτα τα ανθρώπινα υγρά, χάνει τον 

οππαλισμό του. Επειδή το αίμα και το σπέρμα είναι δύσκολο να βρεθούν σε 

ιδιοκτήτες πετραδιών, γι’ αυτό συνήθως εάν θέλουν να λάμπει και να ου-

ρανοτοξίζει, το κρατούν έστω για λίγο στο στόμα τους. Αυτό κάνει τώρα κι 

η κα Αριστίντ. Λένε όμως πως αν βρεθεί στα χέρια κάποιου αθώου, με κα-

λοσύνη και πίστη στην καρδιά του, κρατάει τη λάμψη του και μετά το λεπτό 

της ώρας κι οππαλίζει με όλα τα χρώματα της κυανότητας για όσο το αγ-

γίζει ο αγαπημένος του. Γιατί αυτό το πετράδι ερωτεύεται τους πιστούς και 

αγαπησιάρηδες. 

»Μα τούτο, αν το δούμε από την άποψη της επιστήμης και του ορθολο-

γισμού, δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Είναι πασίγνωστο ότι τα οππάλια πε-

ριέχουν στο μόριό τους υψηλό ποσοστό νερού, το οποίο χάνουν μαζί με τον 

οππαλισμό τους αν εκτεθούν στην ξηρότητα και το ανακτούν αν τεθούν μες 

σε κάποιο υγρό. Το μόνο παράξενο σ’ αυτό το πετράδι, λοιπόν, είναι ότι η 

διαδικασία απώλειας και επανάκτησης του νερού γίνεται πολύ γρήγορα, 

ενώ έχει την ικανότητα κάτω από κάποιες ανεξακρίβωτες συνθήκες να προσ-

λαμβάνει υγρασία από τα δάχτυλα συγκεκριμένων ανθρώπων. Επίσης ότι 

οππαλίζει, ενώ τα Οππάλια της Φωτιάς, έστω και της κυανής, δεν έχουν αυτή 

την ιδιότητα. 

»Τούτη είναι η ιστορία του κατακύανου πετραδιού και η εξήγησή της. Κι 

αν δεν τα ’πα και πολύ όμορφα, ζητώ συγχώρεση από την κα Αριστίντ». 

Ο κ. Πολ χλομοκυανίστηκε στα τελευταία λόγια και η κα Αριστίντ φωτί-

στηκε με μια λάμψη σχεδόν οππαλίου. Οι δύο γέροι ήταν γερτοί η μια αριστερά κι 

ο άλλος δεξιά, Βούδες του χωρισμού, των έξεων και της καταστροφής. Ο κ. Πολ κοι-

τούσε το αγόρι με μια σκοτεινιά τιγκαρισμένη ως τα μπούνια έρωτα, κι η 

κα Αριστίντ με κάτι σαν σχεδόν αυταπάρνηση, πινάκιο χρεωγράφων προ της τάξης 

και προ της οικονομίας. Το αγόρι είπε, με στυγνότητα εκπορνευόμενου τσογλανιού: 

«Άντε! Δώστε μου τώρα το πετράδι!» 

Η κα Αριστίντ το έβγαλε από το στόμα της και, με μια ρέουσα κίνηση από 

πάνω προς τα κάτω σε δωρητική καμπύλη, το προσέφερε στον Γιώργο. Ε-

κείνος το πήρε όλο λαχτάρα, υγρό από το σάλιο της διαμαντεμπόρου κι 

οππαλίζον, κι ετοιμάστηκε να το βάλει στο στόμα του. 

«Βρομόπαιδο!» φώναξε ο κ. Πολ, αρπάζοντας το χέρι του νέου στο μέσο 

της καμπύλης προς τα πορφυροκόκκινα χείλη του, τρομάζοντάς τον. «Μην το 

βάλεις στο στόμα σου! Κατ’ αρχήν είναι ανθυγιεινό. Επιπλέον δεν το αξί-

ζεις. Άμα το κρατήσεις στο χέρι σου για ένα λεπτό, θα δεις ότι δεν έχεις πια 
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καθόλου πίστη, καλοσύνη, αγάπη και αθωότητα, γι’ αυτό και το πετράδι 

θα θαμπώσει. Θα είναι η τιμωρία σου για την αλαζονεία και την αβελτηρία 

σου» 

Ο Γιώργος δεν ήξερε τι σημαίνει αβελτηρία και γι’ αυτό στενοχωρήθηκε. 

Απέμειναν και οι τρεις να κοιτούν το πετράδι στα δάχτυλα του νέου, με το 

ουράνιο τόξο στην καρδιά του. Πέρασε έτσι ένα λεπτό, το οποίο ήταν γι’ αυτούς 

μια λογικότητα του απαρέμφατου χρόνου. Το πετράδι παρέμεινε αστραποβόλο και 

οππαλίζον. 

Οι δυο κοίταξαν με φρίκη τα κατάμαυρα μάτια του νεαρού και ο Γιώργος με 

ντροπαλότητα τα μάτια πότε του ενός πότε της άλλης και τανάπαλιν. Υπήρχε 

πόνος μικρών κομματιασμένων θηλαστικών στον αέρα του δωματίου, εικο-

νισμένος στο οππαλίζον φόντο του καιρού. Μικρών κατσικιών, μικρών μισό-

τυφλων ακόμα κουταβιών και οι γλυκύτατες νυφίτσες με σουβλερά δόντια. 

Η κα Αριστίντ είπε, μετρώντας τις λέξεις της αλλά μπορεί και χάφτοντάς τις: 

«Θα είναι μια επικίνδυνη μέρα. Ειδοποίησα τον Άτσε. Έρχεται όπου να 

’ναι». 

Τότε ο Γιώργος φώναξε απελπισμένα: «Σας παρακαλώ, κ. Πολ, μην πει-

ράξετε τον Άκι και δώστε μού τον, να ’ναι δικός μου. Γιατί θέλω κάτι δικό μου. 

Δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχουν όλα αυτά που κάνετε στους ανθρώπους». 

Ο καθηγητής του είπε, χαϊδεύοντάς του το μάγουλο: «Αγόρι μου, η αγάπη 

μου για σένα είναι άπειρη. Σε παρακαλώ, μην την περιφρονήσεις». Σηκώθηκε. 

«Η τιμωρία σου θα είναι να μείνεις νηστικός μέχρι να γίνει η Κατανάλωση. 

Μετά, θα φάμε οι τρεις μας κατσικάκι και το τραπέζι θα είναι πασχαλινό». 

Ο Γιώργος έβαλε το πετράδι σ’ ένα από τα βαζάκια του, που τα είχε 

πάνω στο τραπέζι. Είπε στους δύο ηλικιωμένους ανθρώπους, κοιτάζοντάς 

το μες από το γυαλί να χάνει το χρώμα του και να γίνεται γκρίζο: «Είναι 

παράλογα όλα αυτά. Να δείτε πως στο τέλος θα γίνετε καλοί, αθώοι, πι-

στοί στην αγάπη σας. Μπορώ τουλάχιστον να πιω μια βότκα;» 

Ο κ. Πολ τον είχε συνηθίσει εκτός των άλλων να πίνει λιγάκι. Τώρα έτρεξε 

και του έφερε ένα ρακί κρητικό σκέτο. «Αγόρι μου», του είπε, «Η φύση σου 

είναι φονική περισσότερο παρά του Άτσε. Το καημένο το αγοράκι θα πεθάνει 

στα χέρια σου. Έτσι δεν είναι;» 

Ο Γιώργος δεν μπορούσε να σκεφτεί. 

«Έτσι είναι». Είπε φρόνιμα. 

Η κα Αριστίντ μίλησε άχρωμα, άοσμα κι άγευστα, μπορεί όμως και προσημειωμένα 

με την έννοια των παγιδευτικών χαρτονομισμάτων: «Αγαπητό μου παιδί, ξέρεις πολύ 

καλά ότι η ιστορία του πετραδιού που μας διηγήθηκες δεν έχει την παρα-

μικρή σχέση με αυτήν που σου είπα εγώ άλλοτε. Είναι αλλόκοτο, μια ψεύ-

τικη ιστορία ενός νεαρού απατεώνα να αληθεύει. Πάντως, τολμώ να τη θε-

ωρήσω ως τη δική σου προσωπική συνεισφορά στην ανάλυση της αγάπης 

με τη μέθοδο του δασκάλου όλων μας, του καημένου του Εβραίου γυαλιστή 

φακών από την Ολλανδία». 
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Ο νεαρός την περιφρόνησε για τα λόγια της και ντράπηκε γι’ αυτό. 

Μετά από λίγο στάθηκε μπροστά στην πόρτα της Μ.Π.1 μαζί με τον Ι.1 και 

τους Φρουρούς, τρεις μαφιόζους απ’ αυτούς τους καινούργιους, με εργο-

νομικές κουκούλες και μαύρες στολές. 

 

 

96. Κατανάλωση (1η παραλλαγή) 
 
Στάθηκε μπροστά στην πόρτα της Μ.Π.1 μαζί με τον Ι.1 και τους συνοδούς 

του, τρεις μαφιόζους απ’ αυτούς τους καινούργιους, με εργονομικές κου-

κούλες, όπλα στα χέρια και μαύρες στολές. Ο ένας ήταν γυναίκα, δια-

πίστωσε ο Γιώργος. Τού έφεραν μια ζεστασιά μετάλλου στην καρδιά. Ίσως 

λόγω των ωραίων όπλων, σκέφτηκε. 

Ο Ι.1 άνοιξε την πόρτα πληκτρολογώντας τον κωδικό του. 

«Πες του να έρθει», είπε στον Β.1. 

«Έλα», είπε ο Γιώργος. 

Είδε μετά από τόσα τον έφηβο. Του χαμογελούσε άσπρος μες στην ενδε-

λέχεια του εσφαλμένου φωτός που είναι για τους ενήλικες η παιδικότητα, 

λιγνός και τελειότερος επειδή ο καιρός, διομολογώντας την ουσία των 

πραγ-μάτων, τον είχε καταστήσει πρόσωπο της ύλης και του θριάμβου, από 

παιδί που ήταν ως τότε. 

«Πάμε», είπε ο Ι.1. 

«Άντε, λοιπόν», είπε κι ο Γιώργος ξερά στο παιδί. 

«’Ντάξει», είπε ο Άκι. Προπορεύθηκε, μια υποψία γελαστός, χαζεύοντας 

τους τρεις οπλοφόρους και τα πολυβόλα τους, αφού για λίγο απόλαυσε μετά 

τόσους μήνες τη μορφή του αγαπημένου του Γιώργου. 

Ο Γιώργος ακολούθησε μες στην άψογη λευκή του στολή το αγόρι, που 

βάδιζε προς την Αίθουσα Δ.Σ.Χ. Οι άλλοι μαφιόζοι κοιτούσαν με αρκετή 

απέχθεια τη λιτανεία Ι.1, προσωπικού Β και οπλοφόρων. Ήταν φονιάδες μα 

κάμποσο μακρυσμένοι ακόμα απ’ αυτό που συνέβαινε εδώ και ασυνήθιστοι. 

Οι τρεις συνοδοί μαφιόζοι στάθηκαν μες στην Αίθουσα Δ.Σ.Χ., πίσω από τον 

καθηγητή και τον Ι.1. Μάλλον ήταν πρωτόπειροι από τέτοια, γιατί η γυναίκα 

κινήθηκε ανήσυχα, μα ο πιο μεγαλόσωμος την έπιασε με το ελεύθερο χέρι 

του από το μπράτσο. Έφτασαν στο χειρουργείο. Ο Β.2 είχε έτοιμες τις κά-

μερές του. Οι Β.3., Β.5 και Β.7 ήταν εκεί. 

Ο Γιώργος έσκυψε, αγκάλιασε τον Άκι και τον φίλησε στο μάγουλο. 

«Χαζούλης είσαι, ρε Γιώργο», χαχάνισε ο Άκι. 

«Τα τραβάς όλα;» ρώτησε ο καθηγητής τον Β.2. 

«Με τρικάμερο», μουρμούρισε εκείνος. 

Το χειρουργείο άστραφτε κατάψυχρο. 

«Δεν θέλω νάρκωση», είπε ο έφηβος με περηφάνια σχεδόν της βιολογίας. 

«Ξέρεις, αυτό μάλλον θα πονέσει λίγο», απεφήνατο ο καθηγητής πίσω 

από την εργονομική μάσκα του. 
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«Εγώ τον ξέρω τον Γιώργο εσύ όχι», είπε ο Άκι με περηφάνια σχεδόν 

πλάσματος από γη. 

 

ΚΑΠΟΙΟΣ, ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ: Η επιστήμη μου ψοφούσε με σπασ-

μούς. Εκείνη τη στιγμή μετάνιωσα τόσο για τούτην τη σκηνοθεσία [όχι για τ’ 

άλλα, να λέμε την αλήθεια], που μου ήρθε να ξεράσω. Προεικονίστηκε μέσα 

μου το τρομερό μέλλον. Δεν μπορούσα να αντισταθώ. Είπα στο βρομιά-

ρικο: «Θα ψοφήσεις τώρα άσκημα, αυτό είναι, αν κατάλαβες καλά». Ο 

Γιώργος πήδηξε μπροστά και είπε πολύ σιγανά: «Όχι, όχι Herr Pol, μην 

λέτε τέτοια!» Ο μικρός τον κοίταξε με θυμό κι είπε: «Ρε Γιώργο, κόφ’ το 

επιτέλους που θα μας ξηγηθείς και Γερμανικά!» «Μη μιλάς έτσι στους με-

γαλύτερούς σου!» του είπα. 

 

 

97. Κατανάλωση (2η παραλλαγή) 
 
Ο Ι.1 επίσημα, με συνοδεία τριων μασκοφόρων από τους καινούργιους, τους 

μαφιόζους Αλβανούς, μεταξύ τους και μια γυναίκα, τον οδήγησε μπροστά 

στην πόρτα της Μ.Π.1. «Άνοιξέ τη», είπε ο Ι.1 ψιθυρίζοντάς του τον κωδικό 

του. Ο Γιώργος την άνοιξε. 

«Έλα», είπε στο Υ.1. 

Ο Άκι είδε τον ήρωά του. Τον αναγνώρισε με τη μάσκα, θα τον ανα-

γνώριζε και χωμένο τρια μέτρα στο χώμα. Ήταν εκείνος που είχε επιλέξει 

ανάμεσα σε εκατομμύρια. Είπε: 

«’Ντάξει, μεγάλε». 

Όταν ο Γιώργος αντίκρισε το αγόρι, ήταν προετοιμασμένος να το δει έ-

τοιμο να πεθάνει για κείνον. Αυτό που είδε δεν ήταν τα Επιφάνεια του θα-

νάτου, μα ένα λιγάκι βρόμικο παλληκαράκι, αστραποβόλο μες στην απουσία 

δυστοπιών της συνείδησης, λιγνό σαν κατσίκι και κάπως ψηλότερο απ’ ό,τι 

το ήξερε, διότι είχε μπει εντωμεταξύ στα δεκατέσσερα. Αποστράφηκε για 

μια ελάχιστη στιγμή το παιδί. Ντράπηκε γι’ αυτό και του είπε ξερά: «Από κει». 

Έδειξε με το δάχτυλο στον διάδρομο προς την Αίθουσα Δ.Σ.Χ. Πεινούσε 

πολύ. Ο Άκι γυρνούσε κάθε τόσο για να δει τους τρεις οπλοφόρους, να χα-

ζέψει τα όπλα τους κάπως σαν χαμογελώντας, μια περίκλειστη αίσθηση της 

ευτυχίας. 

Στην Αίθουσα Δ.Σ.Χ. ο έφηβος είπε στον καθηγητή: 

«Όκεϊ. Μου έχουνε κάνει βίντεο πελάτες και φωτογραφίες γυμνός. Άμα 

είναι να φτιάξετε βίντεο, να μου το κάνει ο δικός μου. Αλλιώς δαγκώνω». 

Τα παιδιά έχουν προανθρώπινα όπλα: νύχια και δόντια. 

«Εντάξει», είπε ο καθηγητής, μάλλον με πολλή ευχαρίστηση. Στον Β.2: 

«Βάλε μπρος». Και στον Γιώργο: «Άντε!» 

Ο Γιώργος γδύθηκε. 
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«Μην κρατήσεις τη μάσκα σου, γλυκό μου παιδί! Είναι τόσο φριχτό να 

μη δείχνεις το πρόσωπό σου τέτοιες στιγμές!» είπε η κα Αριστίντ, που για 

πρώτη φορά είχε συνοδέψει την κουστωδία έξω από τη φωλιά της και που 

φορούσε το πιο επίσημο και πιο καλαίσθητο ταγέρ της, συνοδευόμενο από 

εργονομική κουκούλα. «Πόση οδύνη φέρνεις σε όλους μας!» αναφώνησε, τέ-

λεια από την άποψη της φωνητικής, λειψά και σκάρτα από την πλευρά της ανθρωπίνως 

συγγνωστής οντολογίας. Ο Γιώργος έβγαλε τη μάσκα. Πρόσωπο άστραφτε. 

Ο Γιώργος έβλεπε διπλά τα πράγματα σαν μεθυσμένος, διπλό τον κ. Πολ, 

διπλή την κα Αριστίντ, διπλούς τους άλλους, ακόμα και τους φρουρούς, και 

μόνο τον Άκι μοναδικό, ντυμένον με την αποφορά τρομακτικών αισθήσεων. 

Ο Β.2 δούλευε από το χειριστήριο τις τρεις αυτόματες κάμερές του δε-

ξιοτεχνικά. Ο Γιώργος είπε, σηκώνοντας το χέρι με επισημότητα ιερέως: 

«Είμαι σίγουρος ότι τούτο δεν είναι σωστό. Ας μην κάνουμε τώρα τη 

Δ.Σ.Χ. κι υπόσχομαι να την κάνω μετά την Κατανάλωση. Γιατί δεν πιστεύω 

ότι…» Τα ’χασε. 

Ο Άκι είπε γελώντας: 

«Χαζούλης είσαι ρε Γιώργο! Πεθαμένο θα με πηδήξεις; καλύτερα ζωντανό, 

να το φχαριστηθώ κιόλας». 

«Ας προχωρήσουμε, λοιπόν, στην Κατανάλωση», είπε υποχωρητικά ο 

καθηγητής. 

Ο Γιώργος έσκυψε και φίλησε τον Άκι στο μάγουλο. 

«Τα παίρνεις όλα;» είπε ο καθηγητής στον Β.2. 

«Με τρικάμερο», απάντησε εκείνος. 

Οι τρεις Φρουροί, στον δρόμο προς το χειρουργείο, κοίταζαν με κατάπληξη 

τον γυμνό Γιώργο. Ο Άκι τους χάζευε γυρνώντας το κεφάλι. Του άρεσαν πο-λύ 

οι στολές, τα όπλα τους. Χάζευε τα όπλα τους ακόμα κι όταν τον έβαλαν να 

ξαπλώσει στο χειρουργικό κρεβάτι, ήθελε να τα απομνημονεύσει για να τα 

σχεδιάσει μετά στο κόμικ του. 

«Δεν θέλω νάρκωση», δήλωσε ο έφηβος με την πεντακάθαρη άρθρωσή 

του και το μάσημα του τέλους των προτάσεων, όταν πλησίασε ο καινούρ-

γιος Ι.2, ο Κοσσοβάρος, με τη συσκευή αναισθησίας. «Δεν θέλω δεσίματα και 

τέτοια». 

«Ναι, αλλά αυτό μάλλον θα πονέσει», απεφήνατο ο καθηγητής. 

«Εγώ ξέρω καλά τον Γιώργο εσύ όχι», έκανε ο Άκι. «Μακριά τα χέρια σου 

ρε μαλάκα!» είπε στον Ι.2. 

«Εντάξει», είπε ο καθηγητής. «Μάλλον είναι καλύτερα». Γύρισε στους 

Φρουρούς. «Ελάτε και κρατάτε τον καλά». Ήρθαν οι δυο άνδρες, κράτησαν 

ο καθένας από ένα χέρι κι ένα πόδι. 

 

ΚΑΠΟΙΟΣ, ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ: Έβλεπα το μέλλον. Είπα στο βρο-

μιάρικο: «Θα ψοφήσεις τώρα άσκημα, αυτό είναι, αν κατάλαβες καλά». 

Ο Γιώργος είπε σιγανά: «Όχι, όχι Herr Pol, μην λέτε τέτοια!» Ο μικρός 
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έκανε με θυμό: «Ρε Γιώργο, κόφ’ το που θα μας τηνε πεις και στο Γερ-

μανικό!» «Μη μιλάς έτσι στους μεγαλύτερούς σου!» του είπα αυστηρά. 

«Έλα», είπε ο καθηγητής στον Γιώργο, «έτσι κι έτσι θα κάνεις». Με το 

δάχτυλό του σχεδίασε πάνω στον κορμό του Άκι ένα διπλό Ταυ, με τις ορι-

ζόντιες κεραίες ψηλά στο στέρνο και χαμηλά στο υπογάστριο. «Να, έτσι». 

Ο Γιώργος πήρε το νυστέρι. Ακολούθησε με το βλέμμα την υπόδειξη της 

τομής στο λιγνό κορμί. «Εμπρός»,είπε ο κ. Πολ. 

Ο Γιώργος κοιταζόταν στα μάτια με τον Άκι. Η γυναίκα Φρουρός ήρθε 

κοντά και κράτησε με το ελεύθερο από όπλο χέρι το αριστερό πόδι του παι-

διού, για να βοηθήσει τον λιγότερο μεγαλόσωμο μαφιόζο που φαινόταν να 

δυσκολεύεται. 

«Μη φοβάσαι», είπε γελαστά ο Άκι στον Γιώργο. «Τι να τα λέμε τώρα». 

«Στο όνομα του Θεού», είπε ο καθηγητής. Έπιασε το χέρι του νέου με το 

νυστέρι. Το οδήγησε πάνω στο σώμα του παιδιού. Ο Γιώργος το τράβηξε α-

πότομα, κόβοντας λίγο τον καθηγητή στον καρπό και κάνοντας τους Φρου-

ρούς να τιναχτούν, ν’ αφήσουν τα μέλη του Άκι και να υψώσουν τα όπλα τους. 

Ό Γιώργος έθεσε την αιχμή του νυστεριού ανάμεσα στα δικά του στήθη και 

άρχισε να τραβά με φροντίδα προς τα κάτω. Αίμα τινάχτηκε, μαζί κι ο Άκι 

που του άρπαξε το χέρι. 

«Καλά, μαλακίζεσαι ρε;» 

Ο καθηγητής όρμησε, έσπρωξε τον μικρό μακριά, με το ένα χέρι άδραξε 

τον Γιώργο από τα μακριά μαλλιά, του αναποδογύρισε το κεφάλι, με το άλ-

λο πάσχιζε να σταματήσει το αίμα. Η τομή ήταν βαθιά, είχε ξύσει το κόκ-

καλο του στέρνου, είχε σκίσει τους χόνδρους. Ο Ι.1 έτρεξε με βαμβάκι. 

«Σας παρακαλώ», είπε σιγά ο Γιώργος. «Απομακρυνθήτε από κοντά μου. 

Θα κάνω το καθήκον μου». 

Ο καθηγητής έκανε ένα γρήγορο βήμα πίσω τραβώντας και τον Ι.1. «Θα 

κάνεις το καθήκον σου», είπε στον νέο. 

«Ναι», διαβεβαίωσε εκείνος. «Μια νυστεριά στον εαυτό μου και μετά την 

ίδια στο Υποκείμενο». 

«Θα λιποθυμήσεις, θα ζήσεις και θα σε ράψουμε», είπε με βαθύν έρωτα 

ο καθηγητής. «Δεν μπορεί να καταφέρει άνθρωπος αυτό που θες αλλά μο-

νάχα η φύση». Το αίμα κυλούσε πλουσιοκόκκινο στο στήθος του Γιώργου. 

Ο καθηγητής αφιέρωσε την ψυχή του σ’ αυτό το θέαμα. «Πονάς;» είπε με 

λατρεία στον νέο. 

«Όχι», είπε εκείνος και έσπρωξε στο χειρουργικό κρεβάτι τον Άκι, ο ο-

ποίος ξάπλωσε χαχανίζοντας παιδιάστικα. «Έλα, Άκι». Ακούμπησε την αιχμή 

στη σάρκα του αγοριού, λίγο πιο πάνω από τα στήθη, πίεσε ενώ το παιδί 

κοίταζε αλλοιθωρίζοντας τα κίτρινα μάτια του και χαμογελώντας με τρομερή 

αδημονία κι ανοιχτό στόμα. Αίμα πετάχτηκε καθώς το ελαστικό κρέας κοβόταν 

«Ω γιεςςςςςς!» έκανε με κομμένη ανάσα ο Άκι. Την άλλη στιγμή ο Γιώργος 

βρέθηκε να τρεκλίζει χτυπημένος στο κεφάλι από την κάννη του πολυβό-

λου του μεγαλόσωμου μαφιόζου. 
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Υπήρχε ένα γαλάζιο σε όλων τα μάτια λόγω του απαρέμφατου καιρού. 

Οι τρεις Φρουροί τους σημάδευαν με τα υποπολυβόλα. Ο μεγαλόσωμος ήταν 

ήρεμος, η φωνή του στακάτη βαριά: 

«Ακίνητοι, ρε!» 

Σημάδευε στο τσούρμο γενικά ενώ οι άλλοι δύο κουνούσαν τα χέρια σαν 

νευρόσπαστα δείχνοντας με την κάννη πότε έναν πότε άλλον. Άπλωσε το 

χέρι και ξεμάσκωσε τον δεύτερο μαφιόζο. Φάνηκε το πρόσωπο του Λεωνίδα, 

τινάχτηκαν πίσω τα μακριά μαλλιά του. «Αυτό ήταν, γιατρέ», είπε ο Αντρέας κι 

έβγαλε κι ο ίδιος την κουκούλα του. Η Ελένη αναστέναξε πετώντας τη δική 

της προς τον καθηγητή. Ο Άκι τινάχτηκε πάνω φωνάζοντας: 

«Γιεεεςςςςς!!!» 

 

 

98. Δυνάμει φονιάς 
 

«Όχι», είπε ο Αντρέας. 

«Ναι». Είπε ο Λεωνίδας. 

Στέκονταν οι τρεις τους μπροστά στον Ι.1 στην κρεβατοκάμαρά του, 

στον Άγιο Στέφανο. Ο γιατρός ήταν όρθιος με το σώβρακο. 

«Ακούστε με», είπε ο γιατρός. «Δεν γίνεται αυτό. Θα σας σκοτώσουν, 

ίσως κι εμένα. Οι καινούργιοι φρουροί, οι Αλβανοί, δεν αστειεύονται. Τους 

έχω ελέγξει εγώ προσωπικά έναν-έναν. Πάμε στην αστυνομία και θα πα-

ραδοθώ και θα καταθέσω. Όχι μόνο γιατί θέλω να τη γλυτώσω, μα γιατί… 

Γιατί έτσι θέλω. Ίσως δεν αντέχω πια». 

«Να πάμε», είπε ο Λεωνίδας. 

«Όχι», είπε η Ελένη. «Όχι». 

«Τι λες ρε μαλάκα κωλοχασάπη;» κάγχασε ο Αντρέας. «Που τα ’χετε κά-

νει πλακάκια με τον Χρήστο; Κι από πίσω οι στρατηγοί της Αστυνομίας κι οι 

υπουργοί και οι ιδιοκτήτες των μεγάλων ιδιωτικών κλινικών, που τρώνε με 

τον καθηγητή σου τα Σαββατόβραδα. Πάνε αυτά, είμαστε αλλού τώρα». 

«Δεν γίνεται. Έχω ζήσει πολλά», είπε ο Ι.1. Η ζωή του ήξερε τι βρίσκεται 

κάτω από την αλήθεια της επιστήμης του, κι αυτό τον έκανε υποψήφιο 

πολεμιστή, και σκεφτόταν πως η καρδιά του στον πόλεμο θα ήταν όμορφη. 

Ο Αντρέας σίμωσε τον γιατρό μούρη με μούρη. «Έχεις ζήσει πολλά. Σε 

βλέπω καλά». Σήκωσε το μαχαίρι ως τα μάτια του γιατρού. «Δεν θα μι-

λήσουμε άλλο». Με μια μακρόσυρτη κίνηση έκανε μια μακριά μα αβαθή κο-

ψιά στο δέρμα του λαιμού Ι.1. Ύστερα έγλειψε αργά το αίμα από τη λάμα. 

«Ω!» έκανε ο γιατρός κοιτάζοντας από τόσο κοντά εκείνα τα άγρια μάτια. 

«Έτσι θα τελειώσουμε λοιπόν;» 

Ο Αντρέας είχε ερευνήσει την περιοχή, από πού θα έμπαιναν στη μεζονέτα. 

Άνοιξε εύκολα ένα παραπόρτι. Ο φρουρός του Ι.1, ένας νεαρός κοντός και 

τετράγωνος ήταν στο καθιστικό, έτρωγε μεζέδες κι έβλεπε τηλεόραση. Ο 

Αντρέας τον εξουδετέρωσε εύκολα, τον έδεσε και τον φίμωσε πριν εκείνος 
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πει κιχ. Η Ελένη ήταν κρυμμένη πίσω από λέξεις με πολύ νόημα, που όμως 

η ίδια τις θεωρούσε άστοχες. Εντούτοις της έδιναν χαρά. “Ο Αντρέας έχει 

τώρα κάτι σαν άσο τράπουλας στην καρδιά του. Νομίζω ότι είναι ένα είδος 

γεύσης αυτό που νιώθω πια γι’ αυτόν κι όχι συναίσθημα”. 

 

ΕΛΕΝΗ: Ήμουν σαν στο θέατρο και χαιρόμουν και λυπόμουν όπως στο 

θέατρο, πράγμα που με έκανε να χαίρομαι και να λυπούμαι επίσης και στην 

πραγματικότητα. Ένιωθα μια ευχάριστη έξαψη. 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ: Η Ελένη είναι μια διανοουμένη. Δεν καταλαβαίνει την πραγμα-

τικότητα, επειδή μανία της είναι να αναζητά με λογικές προσθαφαιρέσεις 

την αλήθεια. Δεν πίστευα ότι ο Αντρέας θα ήταν τόσο αποτελεσματικός. 

Ο φίλος μου, που τον είχα γνωρίσει στο κρεβάτι κι όχι σε κοινωνική συ-

νάθροιση, ήταν δυνάμει φονιάς. 

 

Από τον Άγιο Στέφανο στην κλινική δεν είναι πολύ μακριά, όμως ο δρόμος 

φαίνεται περίπλοκος όπως όλα τα σύντομα πράγματα. Ο Ι.1 είχε ένα-δύο 

τσιρότα συνεχόμενα στη χαρακιά του λαιμού του. Μπήκε με το τζιπ του στο 

καινούργιο, υπόγειο γκαράζ των Ειδικών Χώρων. Οι τρεις είχαν κρυφτεί 

στον χώρο μπρος από τα καθίσματα, παρ’ ότι τα τζάμια του πανάκριβου, 

τεράστιου τζιπ ήταν φιμέ. Η θωρακισμένη πύλη άνοιξε με τον ατομικό κω-

δικό του, όπως κι η ατσάλινη πόρτα του ασανσέρ, που τους έφερε ψηλά 

στο παλιό γραφείο του καθηγητή. Έπρεπε ν’ ανέβεις πρώτα ψηλά για να 

κατέβεις χαμηλά στον κόσμο που είχε φτιάξει ο καθηγητής. Δεν υπήρχε πια 

στον προθάλαμο η γραμματέας και η πόρτα προς την κλινική ήταν σφραγι-

σμένη. Το γραφείο είχε μεταβληθεί για τις νέες ανάγκες σε βεστιάριο, με 

ατομικά ντουλαπάκια όπως στου Ζίγκφριντ. Φρουροί και προσωπικό έρχονταν 

σε διαφορετικές ώρες κι έπρεπε να αλλάζουν εδώ κατά μόνας ρούχα, ώστε 

να μη γνωριστούν μεταξύ τους. 

«Ευτυχώς που τα τζάμια στο τζιπ σου είναι φιμέ. Το ξέρεις πως ο Χρήστος 

έχει εδώ γύρω στημένους μέρα-νύχτα ανθρώπους; Έχουν διαταγές να με 

σταματήσουν άμα με δουν». 

«Ακούστε. Αυτοί που μας έστειλαν για Φρουρούς οι Αλβανοί, είναι φο-

νιάδες. Μα δεν καταλαβαίνουν πολλά πράγματα, ιατρικά κόλπα, Διαφημι-

στικές Σωματικές Χρήσεις, Καταναλώσεις και τέτοια, θεωρούν ότι είναι κάτι 

που τους ξεπερνάει, άσε που αν και εγκληματίες τα σιχαίνονται· ακόμα. Ο κ. 

καθηγητής τους διάλεξε μα εγώ έκανα όλες τις συνεννοήσεις με τ’ αφεντικά 

τους, εγώ συζήτησα αρχικά μαζί τους και τους πρότεινα απ’ τους πολλούς 

που μου έστειλαν, εγώ μόνο εκτός από τον κ. καθηγητή ξέρω τα πρόσωπά 

τους». Έλεγε τη λέξη “εγώ” με μετριοφροσύνη. 

»Δεν θα ρωτήσουν άμα σας δουν μαζί μου, μα αν πουν κάτι θα σας πε-

ράσω σαν καινούργιους που έστειλε η οργάνωση. Το προσωπικό δεν έχει 

καμιά επαφή με τους Φρουρούς, ούτε αυτοί θα ενδιαφερθούν για σας εφόσον 

θα είστε με μένα. Αυτό είναι δυνατόν να δουλέψει για λίγη ώρα. Μετά κάποιοι 
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Φρουροί θα σας πλησιάσουν, θα σας μιλήσουν, και τότε ίσως πάρουν χα-

μπάρι ότι κάτι δεν πάει καλά με σας. Ευτυχώς, απενεργοποιούνται υποχρε-

ωτικά τα κινητά εκεί κάτω· αν εξαιρέσουμε το διαμέρισμα του κου προέδρου 

και το γραφείο μου, έχουμε σύστημα παρεμπόδισης κλήσεων κι έτσι δεν θα 

τηλεφωνήσουν στ’ αφεντικά τους για να ρωτήσουν». 

«Για πότε είναι το κόψιμο του Άκη;» ρώτησε ο Αντρέας. 

«Για τώρα. Έχω αργήσει». 

«Τέλεια», είπε ο πρώην μπάτσος. «Να μας κρατάς ολοένα κοντά σου. 

Θα σε σκοτώσω ακόμα κι αν κλάσεις». 

Για να μπουν στο δεύτερο ασανσέρ για κάτω, ο Ι.1 πληκτρολόγησε ξανά 

τον κωδικό του. Στο Εντευκτήριο του προσωπικού, μπροστά στο ασανσέρ, 

οι δυο Φρουροί που βρίσκονταν εκεί κοίταξαν αβέβαια τους τρεις αγνώστους 

και χαιρέτισαν μισοστρατιωτικά τον Ι.1, που έκανε τον βιαστικό. Ο Λεω-

νίδας και ο Αντρέας πάγωσαν με τον υπεροργανωμένο, τεράστιο χώρο και 

η Ελένη χαλάρωσε λίγο εξαιτίας της οικείας εικόνας τέλειου νοσοκομείου. 

Οι του προσωπικού Γιώτα και Βήτα που συναντούσαν τους κοίταζαν αδιάφορα 

και οι λοιποί μαυροντυμένοι Φρουροί με κάποια αντιπάθεια: Έχοντας κάνει 

μεγάλη προσπάθεια να προσαρμοστούν εδώ κάτω, δεν μπορούσαν να χω-

νέψουν ότι ο μπος είχε φέρει νέους. Όλοι κοίταζαν περίεργα τη γυναίκα. Ο 

καθηγητής δεν τους έριξε καν μια ματιά, ούτε κι ο Γιώργος. Ο μόνος που 

τους παρατήρησε με πολύ ενδιαφέρον ήταν μια ταγεροφορεμένη παχουλή 

κυρία δίχως μάσκα, προφανώς η κα Αριστίντ. Όταν ο Αντρέας πρωτοαντί-

κρισε τον Άκι, του ήρθε να φωνάξει από ευτυχία. 

 

ΕΛΕΝΗ: Σκεφτόμουν σε έκσταση αρδεναλίνης: “Μωρέ ας πάει και το πα-

λιάμπελο!” Όταν πρωτοείδα τον Γιώργο, σχεδόν δεν τον αναγνώρισα. Το 

ανδρικό παράστημα στη θέση του χωριάτη νεαρού, το πρόσωπο δίχως 

πια τη λεπτότητα του υποδόρειου λίπους που δίνει στην εφηβεία την τρυ-

φερότητα. Πρόσωπο νέου, σκληρυμένου άνδρα μα και εικόνα φτιαγμένη 

στο φώτοσοπ για να δηλώσει πολύ ωραίο θάνατο. Μόνο τα μάτια ήταν 

πιο πράα και βελουδένια απ’ ό,τι πριν. Είμαι μια επιστήμων και έβλεπα τον 

παλιό έφηβο-εραστή μου επανακατασκευασμένον από ένα ηλεκτρονικό 

πρόγραμμα εχθρικό στην ηθική μου και ταυτόσημο με την ελπίδα μου. 

“Έχει ένα υψηλό ποσοστό χαράς στο υπογάστριό του”, σκέφτηκα όταν 

τον είδα στην Αίθουσα Δ.Σ.Χ. Και στο χειρουργείο μαζί με το πρώτο αίμα 

ψυχράνθηκα και συλλογίστηκα: “Δεν είναι ακριβώς αληθινός”. Κι αυτό 

που του έλειπε από τη γνώση μου, με σκότωνε. 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ: Σχεδόν δεν τον αναγνώρισα. Ευτυχώς έβγαλε τη μάσκα για 

να τον απολαύσω. “Πόσο όμορφος είναι! μοιάζει με αυτούς τους άνδρες 

που βλέπει κανείς φευγαλέα μόνο στον δρόμο και χάνονται αμέσως, σαν 

να μην υπάρχουν αλλού πραγματικά”, σκέφτηκα αυθόρμητα. Ήταν ένας 

άλλος. Κοιτάζοντάς τον δίπλα στον καθηγητή είδα αμέσως ότι κινούσε τα 

χέρια, έγερνε το κεφάλι, μιλούσε όπως αυτός. Ήταν σαν γιος του καθη-
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γητή, κατάπληκτος πρόσεξα πως του έμοιαζε σε όλα: “Σίγουρα κάνει ό,τι 

μπορεί για να αρέσει στον χασάπη. Κι αυτά τα μάτια, τάχα σαν παρθενι-

κού αγοριού! Αυτός! που παρακαλάει τις νύχτες τον κωλόγερο να τον…” 

Πόσο, πόσο, πόσο τον σιχάθηκα! 

ΑΝΤΡΕΑΣ: Σωστό αντράκι είχε γίνει σε λίγους μήνες. Με πήρε μυρουδιά 

αμέσως και κρυφογέλασε. Τον καμάρωνα που εστάθηκε παλληκάρι όταν 

τον πήγαν να τον πηδήξουν και στο χειρουργείο μετά με αυτές τις μαλα-

κίες του Γιώργου. Σαλτάριζε η καρδιά μου από περηφάνια για την πάρτη 

του. Τότε ήταν που αποφάσισα, άμα χωρίσω την Ελένη, να της χαρίσω 

το παιδί που έχει μέσα της και να ζήσω για πάντα με τον Λεωνίδα και τον 

Άκη. Αυτό θέλω. 

 

 

99. Ό,τι κανείς κι αν χάσει 
 
Έβλεπαν κι άκουγαν μόνο ό,τι έπρεπε. Τα όπλα τους έδειχναν τους απέναντι, 

μα στην πραγματικότητα μόνο η κάννη του Αντρέα ήταν έτοιμη να λειτουρ-

γήσει. 

Ο Γιώργος είπε και στους τρεις: 

«Λεωνίδα!» 

Και έτρεξε προς το μέρος τους. Μα ο Αντρέας έκανε μια κίνηση με το όπλο 

σαν να τον διώχνει. «Παραμέρισε! Στάσου πέρα με τον Άκη. Γαμιόληδες, 

αυτό ήταν. Πηγαίνετε στον τοίχο και σταθείτε στη γραμμή, να σας βλέπω 

όλους. Κι εσύ», είπε στον Ι.1. Ο Άκι πήρε πέρα τον Γιώργο αγκαλιάζοντάς 

τον σφιχτά. Ανακατεύτηκαν τα αίματά τους, του Γιώργου που έσταζε ως 

κάτω και το κόκκινο φιδάκι που σερνόταν από την κοψιά στο λεπτούτσικο 

στήθος του παιδιού. Ο Άκι κράτησε τα χέρια του νέου σφιχτά, σαν για να 

μην κάνει κάτι κακο. Γιατί είχε οσμιστεί τον Χάρο να ’ρχεται, όπως και τη 

μυρωδιά των αγαπημένων του πριν που φορούσαν τις μάσκες. Οι άλλοι πήγαν 

μουδιασμένοι στον τοίχο — για κάποιον λόγο δίπλα στην κα Αριστίντ που 

έστεκε εκεί από την αρχή, αφύσικο ον της λύπης και της τελείωσης. Παρατάχτηκαν 

ιεραρχικά: Ι.1, Ι.2, Β.2, Β.3, Β.4, Β.7. Έμεινε μόνο ο καθηγητής μπροστά 

στο χειρουργικό κρεβάτι. Ο καθηγητής ήταν εκεί μόνος μέσα στον πιο υπερούσιο 

κόσμο της γνώσης του· έβγαλε αργά τη μάσκα· το αριστοκρατικό ωχρό πρόσωπο 

με τα λευκά μαλλιά κυμάτιζε γιατί ήταν καθαρή ενέργεια της συνείδησής του· αργά 

στράφηκε προς τον Ι.1· αργά μίλησε, με τον μεγάλο καιρό της επιθυμίας του να 

διογκώνεται φυσιολογούμενος σε ύλη: 

«Προσπαθώ να θυμηθώ το μικρό σου όνομα, αγαπημένε μου μαθητή». 

«Είναι αργά πια, γλυκέ μου δάσκαλε», είπε ο Ι.1 κλίνοντας το κεφάλι. 

Ο καθηγητής χαμογέλασε. Έστρεψε το κεφάλι προς τον Αντρέα. 

«Δεν έκανα λάθος για σένα, παλληκάρι μου. Έπρεπε να ’σουν ο μοναδικός 

άνθρωπός μου». 
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«Έτσι τα ’φερε η κατάρα», είπε ο πρώην μπάτσος, επαναλαμβάνοντας μια 

χωριάτικη έκφραση που είχε ακούσει από τον πατέρα του Γιώργου. 

«Το σπίτι του ανθρώπου είναι η σπηλιά», είπε ο καθηγητής. «Γι’ αυτό 

είμαστε εδώ βαθιά. Δεν υπάρχει περίπτωση να νικήσετε σ’ αυτό τον αγώνα. 

Ελάτε μαζί μου και οι τρεις και θα συγκροτήσουμε κι επίσημα το σπίτι που 

ήδη φτιάξαμε συνομιλώντας στο Διαδίκτυο. Ο εφέστιος Θεός μας θα είναι ο 

Γιώργος». 

Ο Αντρέας ήξερε τι περίπου σημαίνει εφέστιος Θεός· είπε: 

«Πόσα παιδιά έχεις σκοτώσει, γιατρέ μου;» 

«Πολλά. Και τον Άκη. Τον θεωρώ νεκρό, γιατί αυτή ήταν η απόφαση του 

Γιώργου». 

«Τελικά σε γουστάρω λιγάκι, γιατρέ», είπε ο ντετέκτιβ. «Έχεις ψυχή. 

Καρδιά καθόλου μα πολλή ψυχή. Όμως, είναι που ο Λεωνίδας δεν μπορεί 

να ζήσει άμα ζεις εσύ». 

Ο καθηγητής γέλασε με άκρα ευμένεια. «Παιδί μου, ο Γιώργος είναι που 

δεν μπορεί να ζήσει χωρίς εμένα, κι έτσι ούτε κι ο Λεωνίδας», είπε με στυγ-

νότητα ήλιου. 

«Τότε ας πεθάνουμε όλοι», είπε ο Αντρέας και ετοίμασε σε χιλιοστά του 

δευτερολέπτου τον εαυτό του για τη σκανδάλη. Υπήρξε μια μεσοβασιλεία 

του πνεύματος όλων. Κι έτσι έγινε δυνατόν που: Ο Ι.2, ο Κοσσοβάρος γιατρός, 

άρπαξε τη Β.3, την τράβηξε μπροστά του και έβγαλε με αστραπή του πα-

λιού πολεμιστή το πιστόλι του. Η σφαίρα πήγαινε στον Αντρέα μα βρήκε 

ξώφαλτσα δίπλα του τον Λεωνίδα. “Πεθαίνω”, σκέφτηκε ο Λεωνίδας ανόητα 

και οι σφαίρες του βγήκαν σαν πορδές μεθυσμένου και τσάκισαν φωτιστικά και 

όργανα στο ταβάνι στον γάμο του Καραγκιόζη. 

Μα ο Αντρέας, φυσική του αυτοδιαχειριζόμενου ήρωα αστυνομικής ιστορίας και συνάμα 

επικού ποιήματος, γάζωσε με το υποπολυβόλο· κάθε σφαίρα και κάθε κβάντουμ 

του χεριού του από δεξιά προς αριστερά μια προεννοημένη παύση στην 

καρδιά του χρόνου. Η Β.3, ο Κοσσοβάρος, ένας άλλος, βρέθηκαν σφαδά-

ζοντας στο πάτωμα, νεκροί ή βαριά πληγωμένοι. Η Ελένη δεν πυροβόλησε. 

Δεν αισθάνθηκε τον παραμικρό αιφνιδιασμό ή φόβο. 

«Γιεςςςς!» φωναξε τρισενθουσιασμένος ο Άκι. 

Τότε φάνηκε στον τόπο η κα Αριστίντ, κόπτρια και στιλβώτρια αδαμάντων. 

«Παιδιά μου», είπε στ’ Αγγλικά δίχως κανενός είδους έκφραση, αλλά μπο-

ρεί και σαν να μιλούσε η Περσεφόνη. «Παιδιά μου, τι εσφαλμένες πράξεις από νέους 

τ ό σ ο σημαντικούς». 

Όλοι ανατρίχιασαν. Κανείς δεν ήξερε γιατί. Εκτός βεβαίως από τον κα-

θηγητή, που μετέφρασε επιμελώς στα Ελληνικά τη φράση αν κι όλοι ή-

ξεραν τσάτρα-πάτρα τα Εγγλέζικα. 

Η κα Αριστίντ σήκωσε τα χέρια λελογισμένα στο ύψος του προσώπου 

της με τις παλάμες αντικριστές. «Όσοι πέθαναν ας ξεχαστούν. Και όσοι αγα-

πούν ας αγαπηθούν. Και όσοι επιθυμούν να μισήσουν ας μισήσουν εμένα. 

Γιατί εγώ φταίω για όλα — για τον αγαπημένο μου Πολ και για τον Γιώργο, 
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ο οποίος θα μας διαδεχτεί όλους και θα σταθεί κάποτε στην κορυφή των 

κορυφών της Grausamkeit». 

Ο Γιώργος φώναξε θρηνητικά: «Άααϊ!» κι ο Άκι τον έσφιξε δυνατότερα. 

Οι άλλοι κοίταζαν κατάπληκτοι την κα Αριστίντ, ακόμα κι ο καθηγητής κα-

θώς μετέφραζε μουρμουριστά σαν να τα ’λεγε στον εαυτό του. 

Ακούστηκε απ’ έξω οχλαγοή και ποδοβολητά.Ο Αντρέας συνήλθε αστρα-

πιαία και φώναξε: «Όλοι κάτω με τα χέρια στον σβέρκο! Όποιος κουνηθεί 

την πούτσισε. Καθηγητά, κι εσύ μαλάκα» (στον Ι.1), «ελάτε μπροστά μου!» 

Η Ελένη ήταν για κάποιον άγνωστό της λόγο απολύτως ήρεμη. Ο Λεωνί-

δας αιμορραγούσε κι ήθελε να κατουρηθεί. Νόμιζε αιμορραγούσε πολύ. «Με 

σκότωσαν», ψιθύρισε στον Αντρέα, που μόνο τότε γύρισε προς το μέρος 

του αλαφιασμένος μα αμέσως γέλασε: 

«Γρατζουνιά, ρε φίλε», του είπε. 

Όλοι ήταν κάτω, μόνοι όρθιοι η κα Αριστίντ φυσικά, και ο καθηγητής με 

τον Ι.1 μπρος από τον Αντρέα. 

«Άνοιξε την πόρτα!» είπε δίχως αίμα στη φωνή ο πρώην μπάτσος. 

Ο καθηγητής: «Ασφαλώς»· κι άνοιξε. 

Οι μαυροντυμένοι μαφιόζοι μπροστά και στις γωνίες το προσωπικό με 

προτεταμένα τα όπλα. Ήταν ένας αέρας σπηλιάς στα υπόγεια από μπετόν, 

πλαστικό, μέταλλο. Η μόνη από την κουστωδία που καταλάβαινε στο έπακρο 

τη φυσιολογία του γεγονότος ήταν η Ελένη, γυναίκα μες σε λινό και μπρούντζο 

κι επιπλέον έγκυος. “Η εικόνα έχει μια ομορφιά”, σκέφτηκε, “μα και το 

αίμα του Λεωνίδα μολονότι λιγοστό τον ομορφαίνει”. 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ: Πονούσα στο μπράτσο άπ’ όπου έτρεχε αίμα. Αν με έβλεπαν 

έτσι τα αγόρια στα μπαρ… Φοβόμουν πολύ τον θάνατο. 

ΕΛΕΝΗ: Δεν ένιωθα σχεδόν τίποτε. Ήμουν γυναίκα ανάμεσα σε άνδρες που 

σκοτώνονταν. 

 

«Εδώ είναι ο κύριος πρόεδρος της εταιρείας και ο μπόσης σας ο Ι.1», 

είπε με απλότητα ο Αντρέας. «Εκεί είναι το ασανσέρ. Θα πάμε κι εσείς θα 

κάνετε τις κότες γιατί οι εργοδότες σας θα πεθάνουν». 

«Τι λε ρε!» είπε ένας από τους μαυροντυμένους με βαριά αλβανική προ-

φορά Μεσαίωνα. «Τι είμαστε, ποτάνες σου;» 

Πριν ο τύπος σκεφτεί καν οτιδήποτε επόμενο, ο Αντρέας γάζωσε ακου-

μπητά τα μπούτια του Ι.1. Εκείνος σωριάστηκε λεπτά σαν κορίτσι. Απέμεινε 

κάτω να μουγκρίζει. Ο πρώην μπάτσος έδειξε στον Φρουρό θεατρικά τον κα-

θηγητή. «Μην μπερδεύεις τη γραβάτα με το σώβρακο. Αυτός σας πλερώνει. 

Άντε! Τόπο γιατί τον έφαγα!» 

Οι μαφιόζοι παραμέρισαν με την επισημότητα εχθρών ήρωα, όμως δίχως να 

χαμηλώσουν και πολύ τα όπλα. Η ομάδα, συσπειρωμένη, πήγαινε βήμα το 

βήμα στο ασανσέρ. Ένα ποτάμι σκιάς άνθισε κι ήταν η κα Αριστίντ, που κόλ-

λησε πάνω στον καθηγητή αγκαλιάζοντάς τον από τη μέση και βαδίζοντας 
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μαζί του. Κανείς δεν έδειξε να τη βλέπει — εκτός από τον Γιώργο, φυσικά. Η 

Ελένη είχε σκέψεις. Οι άλλοι είχαν αποβυθιστεί στην πραγματικότητα. 

 

ΚΑΠΟΙΟΣ: Ο Γιώργος ως καθαρή φύση δεν συμπεριλαμβανόταν σε τίποτε 

κι έτσι μπορούσε να προεννοήσει επακριβώς τα συμβαίνοντα και τα μέλ-

λοντα. Ήξερε ήδη ποιοι θα πεθάνουν, ακόμα και μεταξύ των απόντων, 

ποιοι θα νικήσουν και ποιοι θα υποταχτούν. Η γνώση αυτή δεν τον βοή-

θησε καθόλου. 

 

Όταν έφτασαν στο ασανσέρ, δεν είχαν ακούσει τον αδιόρατο βόμβο της κα-

θόδου του. Ακούστηκαν ουρλιαχτά “Ακίνητοι!” από τον διάδρομο της εισόδου-

εξόδου υλικών και φάνηκαν καμιά δεκαριά κουκουλοφόροι κομάντος της 

Αστυνομίας, κι η πόρτα του ασανσέρ άνοιξε και πετάχτηκαν έξω ο αστυνό-

μος με τρεις ακόμα μπάτσους. 

Μαφιόζοι και προσωπικό χαμήλωσαν μουδιασμένοι τα όπλα. Ο αστυνόμος 

απευθύνθηκε αποκλειστικά στον καθηγητή. 

«Ήρθα. Διότι έγιναν λάθη», είπε. 

«Ποιος σε ειδοποίησε;» απόρησε ο καθηγητής. 

«Παρακολουθούμε. Αλλά θα έχανα το πανηγύρι αν δεν μου τηλεφωνού-

σαν. Η ψιψίνα, φυσικά». Ο αστυνόμος γέλασε αγριογουρουνίσια δείχνοντας 

τον Λεωνίδα. «Έκανε το καθήκον της». 

«Είσαι χαζός», είπε ο Αντρέας στον ντροπιασμένο Λεωνίδα με τρυφερό-

τητα. «Τι νόμισες πως θα έκανε ο Χρήστος για μας;» 

«Φίλε μου απέτυχες». Έλεγε στο μεταξύ ο αστυνόμος στον καθηγητή. 

«Έχασες την έξωθεν καλή μαρτυρία». 

«Ήρθες γιατί πέτυχα», είπε με απλότητα ο καθηγητής κι απελευθερώθη-

κε από την κα Αριστίντ, η οποία παραμέρισε και ξανάγινε ίσκιος της βούλησής της. 

«Είχαμε μια εισβολή στην επιχείρησή μας με όχι κακούς σκοπούς. Εσύ, 

αγαπητέ μου αστυνόμε, θα αποκαταστήσεις τη νομιμότητα». 

Ο αστυνόμος ήταν τριχωτός, παχύς κι όμως σχεδόν επίσημος. «Περίμενα 

τον Αντρέα να καθαρίσει αυτοβούλως. Είναι τανκ. Γιε μου», είπε στον Α-

ντρέα που τον κοίταζε σαν ηλίθιος με το υποπολυβόλο προτεταμένο. «Σε 

έκανα άντρα. Πιστεύω σε σένα εδώ και τόσα χρόνια». Στράφηκε στην Ελένη. 

«Νύφη μου. Είσαι αληθινή Μανιάτισσα. Πολεμάς για τους δικούς σου». Σή-

κωσε το χέρι προς τον επικεφαλής των ανδρών του με τον δείκτη και τον 

μέσο υψωμένους κι όλα τα άλλα δάχτυλα μαζεμένα. Εκείνος έδειξε δύο φορές 

προς τους μαφιόζους και φώναξε με ευχάριστη νεανική και στρατιωτική φωνή: 

«Πετάχτε όλοι τα όπλα! Μαρς!» Κανείς δεν πρόλαβε να ακούσει. Την ε-

πόμενη στιγμή δέκα μπάτσοι πυροβόλησαν τους δύο δακτυλοδειγμένους που 

σωριάστηκαν διαλυμένοι από το αναμμένο μέταλλο. Όλοι οι άλλοι πέταξαν 

σαν αντανάκλαση κακής μουσικής τα όπλα τους κάτω. Ακόμα και ο Λεωνίδας. 

Όχι ο Αντρέας και η Ελένη. Η Ελένη δεν φοβόταν τίποτα. “Στο κάτω κάτω 
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έχω στην κοιλιά μου τον γιο του Αντρέα”, σκεφτόταν, υπερευχαριστημένη 

με αυτήν τη σκέψη. Ο αστυνόμος είπε στον καθηγητή: 

«Απέτυχες. Η επιχείρησή σου θα κλείσει τα βιβλία της. Γιατί αυτό θέλω 

εν τη παρούση καταστάσει. Οι ανώτεροί μου μετά την εισβολή του Αντρέα 

δεν μπορούν να με σταματήσουν. Γιατί αν προσπαθήσουν να με εμποδίσουν, 

θα συλλάβω τον Αντρέα κι όλα θα δημοσιοποιηθούν. Επειδή τον γιο μου κανείς 

δεν μπορεί να τον εμποδίσει να κάνει το σωστό. Τον έφτιαξα δουλεύοντας 

χρόνια». 

Ο καθηγητής συναισθάνθη τη λεπτότητα των συμβάντων και την πανουρ-

γία της ανθρώπινης ιστορίας του αστυνόμου καθώς και της απάνθρωπης. 

«Υπάρχει μια δικαιοσύνη που καταλαβαίνεις μόνο εσύ, Μανιάτη», είπε με τη 

φωνή του ιστορικού των ανθρώπινων παθών που χρησιμοποιούσε μόνο σε έσχατες στιγμές 

αλήθειας συνομιλώντας με την Αριστίδη. «Η ζωή σου θα αλλάξει από σήμερα ή θα 

τελειώσει». 

«Κύριε καθηγητά», είπε ο αστυνόμος υπομειδιώντας, «το χρήμα δεν είναι 

το παν. Η ράτσα μου έχει τώρα καινούργιο φύτρο. Στον πύργο μου θα ξα-

νατραφούν παιδιά και γουρούνια. Γενικά, είμαι έντιμος άντρας». Και λέ-

γοντας αυτά, έδειξε με το δάχτυλο τον καθηγητή στον επικεφαλής των 

ανδρών του. Καθώς εκείνος σήκωνε το χέρι κι ετοιμαζόταν να προστάξει, 

ένα διπλό γάζωμα έσκισε τον καιρό κι αυτουνού κι όλων και τον σώριασε 

στο πάτωμα, κι αυτόν και μερικούς συναδέλφους του. 

Όσοι μπορούσαν να δουν (γιατί οι εικόνες ήταν σφαιρωμένες) είδαν τον Άτσε 

 

ΚΑΠΟΙΟΣ: ακίνητο στη λοχεία του εγκυμονούντος χώρου, φυσιολογημένον 

σαν αδιάστατο λύκο σε χιονισμένο ελατοδάσος, γιο του ανθρώπινου θεά-

τρου και της Ολλανδής κόπτριας και στιλβώτριας αδαμάντων, 

 

να πυροβολεί με το όμορφό του καλάσνικοφ και το διαστημικό υποπολυβό-

λο του. Ο Γιώργος ανέβηκε μέχρι τον έβδομο ουρανό. 

«Άτσε!» μουρμούρισε με λαχτάρα γλυκού φίλου. 

Του Άτσε γέλασαν τα μπλέ του μάτια, υπαρκτή τελείωση στο πρόσωπό 

του πολεμιστή των παγετώνων. «Για σένα ήρθα!» φώναξε, κι ο Γιώργος 

βούτηξε προς ένα πεταμένο όπλο παρασύροντας μαζί του τον Άκι. 

Αλλά άνθρωποι πέθαιναν κι αυτό όπως και να ’ναι πρέπει να το σεβα-

στεί κανείς. Οι μπάτσοι πυροβολούσαν τους μαφιόζους και τον Άτσε, οι μα-

φιόζοι τους μπάτσους, τον Αντρέα και τον Άτσε, ο Αντρέας τους μαφιόζους, 

ο Άτσε όλους εκτός από τον Αντρέα. 

“Ω!” σκέφτηκε η Ελένη. Έπεσε μπροστά στον Λεωνίδα προστατεύοντάς 

τον και πολυβόλησε στα τυφλά. Όλοι καλύπτονταν όπου μπορούσαν, πίσω 

από το μπαρ και τις πολυθρόνες του αυστηρού Εντευκτηρίου του Προσωπικού, 

σε γωνίες, ακόμα και πρηνηδόν λες και η ισοπέδωση μπορούσε να τους κα-

λύψει. Μόνο ο Άτσε κι ο Αντρέας κινούνταν σε αρμονική συνεκδοχή ακά-

λυπτοι κι όρθιοι, 
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ΚΑΠΟΙΟΣ: ασπισμένοι σαν ρευστή ζωή της ύλης πίσω από τον αέρα, πίσω 

από την κίνηση του χορού τους και πίσω από τον ίδιο τον Χάροντα. 

 

Ο Άκι, σφίγγοντας τον Γιώργο στην αγκαλιά του κάτω στο πάτωμα, είχε 

πρόσωπο φεγγαρωμένου αγοριού που παίζει στον υπολογιστή παιχνίδια μά-

χης. «Δώσ’ του!» μουρμούριζε μες απ’ τα δόντια του στον Αντρέα. Του ά-

ρεσε πολύ ο Άτσε, φυσικά. «Ποοοο τυπάς!» Αλληλοσκοτώνονταν, η Ελένη 

δεν ήξερε ποιος ποιον. Μια εικόνα ήταν όλη η φυσική της, να παίζει μπάλα 

με τον Λεωνίδα μεσάνυχτα στην πλατεία Πρωτομαγιάς ανάμεσα Κυψέλη κι 

Εξάρχεια. Δεν ήταν τίποτα άλλο μέσα της για να το αισθανθεί ως την καρδιά 

της κατάστασής της και έτσι ούρλιαξε: «Γκοοολ! Γκολ, μαλάκα!» Ο Λεωνίδας 

τότε άρπαξε από κάτω το όπλο του και πυροβόλησε ταμπουρωμένος δειλά 

πίσω της, πάνω από τον ώμο της, του βρόντου φυσικά. “Τι καλούλης που 

είναι, μωρέ!” συλλογίστηκε η Ελένη. “Τελείωσε, θα χωρίσω τον Αντρέα και 

θα τον υποχρεώσω να με παντρευτεί επίσημα στην εκκλησία. Θα φορέσω 

το νυφικό με τη θάλασσα και τα κύματα, τον κάμπο με τα λούλουδα, τον 

ουρανό με τ’ αστρά, κι αυτήν τη φορά θα βγάλουμε και φωτογραφίες”. 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ: Αστραποβολούσαν τα σπλάχνα μου. 

ΑΝΤΡΕΑΣ: Ήρθαν τα μάτια μας μία με τον Γερμαναρά κι αυτό ήταν. Πο-

λεμούσαμε σαν χέρια ίδιου κορμιού. Ήξερε καθένας τι και ποιον. Ένα σου 

σμπάρο κι ένα μου. Είχε φάει κάνα δυο σφαίρες μα πού ν’ ακούσει. Αχ! 

ρε Λεωνίδα τι μου ’χεις κάνει! 

ΑΤΣΕ: Ανάπνεα κανονικά. Ο Αντρέας πολύ καλός αν κι άμαθος. Του έδειξα 

με μια ματιά πώς να κάνουμε. Η κα Αριστίντ στεκόταν παράμερα στητή 

με χέρια το ’να μες στ’ άλλο, ούτε που καλύφθηκε, φυσικά. 

ΚΑΠΟΙΟΣ, ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ: Κοίταζα τον Γιώργο ματωμένο, 

με σκισμένο στήθος και το όπλο στο χέρι. Περίμενα να δω ποιον θα σκο-

πεύσει. 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Χάνονταν πολλά, όπως και να ’ναι. 

ΑΚΙ: Γιεςςςς! Τελείως σπλάτερ. Είχαν μπερδευτεί τα αίματά μας έτσι όπως 

ήμασταν αγκαλίτσα. Σου έδειξα τη χοντρή γριά την Ολλανδέζα. Αυτήνε 

βάρα, σου είπα στ’ αφτί. Κι εσύ τηνε σημάδεψες καλά-καλά και κοιταζό-

σασταν καλά-καλά με τη γριά κι αυτή είχε κάτι μάτια να, σαν κάπως άσπρα, 

και μετά γύρισες από την άλλη και βάρεσες τον αρχιμπάτσο. 

 

Όταν χτυπήθηκε ο αστυνόμος, ο Αντρέας σταμάτησε να πυροβολεί και, σαν 

χαμένος, βγήκε από τον Χάροντα που τον περιείχε. «Nein!» του ούρλιαξε ο 

Άτσε, μα η σφαίρα κάποιου είχε κιόλας πετύχει τον Αντρέα στο στήθος. 

Τρέκλισε, έπεσε. Ο αστυνόμος, μισοανασηκωμένος στο πάτωμα, έβγαλε 
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μια τρομερή φωνή. Όλοι στάθηκαν. Στάθηκαν. Και στάθηκαν. Ο αστυνόμος 

μπουσούλισε ποταμίζοντας πίσω του αίμα, αγκάλιασε τον Αντρέα. Καθώς 

όλα ήταν σιωπή, ακούστηκε να λέει σιγανά: 

«Αντρέα». 

Ο Αντρέας στέναξε ευγενικά. «Ήθελα να το δω αυτό», είπε κι αναποδο-

γυρίστηκαν τα μάτια του. 

Υπήρχε μόνος τώρα ο χοντρός κάπρος, υπαρκτός σ’ έναν κόσμο μανιά-

τικων πύργων και προδοσίας. Κοίταξε όλους με τη σειρά. Τον καθηγητή, 

την Ελένη, τον Γιώργο, τους άνδρες του, τους εχθρούς του. Απευθύνθηκε σε 

μαφιόζους και Προσωπικό με μια μονάχα κίνηση των ματιών: «Φύγετε. 

Όπου πιαστείτε από αύριο δεν θα γίνουν συλλήψεις μα εκτελέσεις. Παιδιά», 

είπε στους άνδρες του, «αφήστε τους να φύγουν, πέστε το και στους άλλους 

έξω. Πηγαίνετε κι εσείς. Φέρτε τον υπαστυνόμο. Ξεκαθαρίστε το μέρος 

όπως του έχω υποδείξει. Μετά από μισή ώρα». 

«Μα…» έκανε να πει ο ανώτερος στον βαθμό υφιστάμενός του απ’ όσους 

είχαν μείνει. 

«Σε μισή ώρα ακριβώς. Εγώ δεν θα είμαι εδώ. Με την ευχή μου». 

Μαφιόζοι και προσωπικό το σκάσαν πατείς με πατώ σε από το εσωτερι-

κό ασανσέρ κι από το παραβιασμένο από την αστυνομία ασανσέρ υλικών. 

Οι αστυνομικοί φύγαν κατόπιν οργανωμένοι, με αξιοπρέπεια, κουβαλώντας 

τους τραυματίες και τους νεκρούς τους. Μείναν οι άλλοι σκοτωμένοι άδειοι 

απ’ όλα. Και ο Ι.1 και πληγωμένοι που αγκομαχούσαν, βογγούσαν, ούρλιαζαν. 

Η Ελένη γονατισμένη δίπλα στον Αντρέα. Από πάνω όρθιος ο Άκι τον κοίταζε κι 

αυτός, με μισάνοιχτο στόμα και δίχως πόνο ούτε γαλήνη ούτε ταραχή ούτε 

τίποτα στο πρόσωπο — χάρη που έχουν τα παιδιά και τα δέντρα. 

Ο Άτσε έσκυψε και ακούμπησε την αρτηρία στον λαιμό του Αντρέα με τ’ 

ακροδάχτυλά του. «Δεν είναι ακόμα νεκρός», είπε Αγγλικά. 

Ο αστυνόμος κούνησε το κεφάλι του. Είπε προς την Ελένη: «Έχεις τον 

εγγονό μου. Δώσ’ του το όνομά μου». 

«Ποτέ!» είπε η Ελένη. Κοίταζε το πανιασμένο πρόσωπο του άνδρα της. Δεν 

είδε τον αστυνόμο που σήκωσε με απλότητα το πιστόλι του. Άκουσε τον 

πυροβολισμό και είδε το αίμα και τα μυαλά του χοντρού κάπρου να ραίνουν το 

πρόσωπο του Αντρέα. Την επόμενη στιγμή μια κάννη όπλου σημάδεψε τον 

Άτσε και πίσω από την κάννη ήταν ο καθηγητής. 

«Μπράβο Άτσε», είπε και πάτησε τη σκανδάλη. 

Στο μέσο του χρόνου πριν ο καθηγητής πιέσει τη σκανδάλη η σφαίρα 

του ζώου είχε φύγει. Στο μέσο του χρόνου πριν ο Άτσε πιέσει τη σκανδάλη, 

ο Γιώργος είχε πεταχτεί μπρος στον καθηγητή προστατεύοντάς τον: «Μη!» 

Η σφαίρα του ζώου τον βρήκε πάνω από τη δεξιά του ρώγα. 

 

Κα ΑΡΙΣΤΙΝΤ: Έβλεπα. Ο Άτσε κρατώντας τον Γιώργο πάλι στην αγκαλιά. 

Πήγα και ξαρμάτωσα τον αγαπημένο μου φίλο. Κοίταζε τη σκηνή και φαι-
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νόταν να στοχάζεται το πρόβλημα που προσπαθούσαμε πάντα να λύσουμε 

οι δυο μας. «Γλυκέ μου Πολ». Είπα. «Νικήσαμε». 

 

Ήταν ένα δέντρο με φύλλα και λευκότατα λουλούδια, ένας στύρακας, στου-

ράκι. Ο Γιώργος άνοιξε τα μάτια. «Άτσε», είπε στο τέλειο ζώο των παγετώ-

νων. Ο Άτσε με το ελεύθερο χέρι του σήκωσε το καλάσνικοφ σημαδεύοντας 

τον καθηγητή. 

Εκείνος σίμωσε ήρεμα, έπιασε τον Γιώργο από το χέρι, «Σήκω», πρόσταξε, 

τον σήκωσε σαν να τον ανάσταινε εκ νεκρών. Γονάτισε στο πάτωμα. 

«Αγόρι μου», του είπε, «φέρε το μαντολίνο σου και παίξε μου». Τότε ο 

Γιώργος ένιωσε μεγάλη δύναμη, σχεδόν χαρά. Πονούσε αλλά ύστερα από 

τα υπόγεια του Ζίγκφριντ σχεδόν καθόλου. Πήγε τρεκλίζοντας στο δωμάτιό 

του, έφερε το μαντολίνο του. Κανείς δεν κουνιόταν. Η κα Αριστίντ ήρθε δίπλα 

στον καθηγητή και γονάτισε παρόμοια όπως αυτός. Όλοι τη μιμήθηκαν σαν 

σε ναό, με πρώτο τον Άτσε. Και ο Γιώργος κάθισε σταυροπόδι μπρος στον 

καθηγητή, κόντρα τα γκρίζα ξέθωρα μάτια με τα κατάμαυρα δικά του κι ο-

λοζώντανα. Στάλαζε στο πάτωμα αίμα από το σκίσιμο στο στήθος του κι 

από την τρύπα της σφαίρας. Τότε ο καθηγητής μίλησε ήρεμα: 

«Να τελειώσεις το βιβλίο μας. Να χρησιμοποιήσεις τα σωστά επίθετα. Τα 

ρήματα και τα ουσιαστικά σού τα έχω διδάξει». 

Ο νέος μόλις που μπορούσε να κινήσει τα δάχτυλα του δεξιού χεριού. 

Ήταν ολόκληρος. Έπαιξε φάλτσα λίγες πενιές από μια μεγαλοπαρασκευιά-

τικη μελωδία του νησιού του και μετά τραγούδησε μιλητά τον στίχο του 

δαιμονικού κόντε: 

 

«Παράπονο, χαημός καιρού σ’ ό,τι κανείς κι αν χάσει». 

 

Ο καθηγητής μετέφρασε στα Γερμανικά και στα Ολλανδικά τον στίχο στην 

Αριστίντ. Μειδίασε γλυκά στον αγαπημένο του. Ο Γιώργος πήρε το πιστόλι 

που του έφερε ο Άκι και πυροβόλησε ανάμεσα στα ξέθωρα, χαμογελαστά 

μάτια που τον κοίταζαν. Η κα Αριστίδη έπεσε πάνω στο γεροντικό σώμα ο-

λολύζοντας ένα άγριο εβραϊκό μυρολόι, και για πρώτη ίσως φορά στη ζωή της ήταν 

ένα μοναδικό πράγμα κι όχι εκατό συγχρόνως. Ο Γιώργος κράτησε το τρυπημένο κε-

φάλι στην αγκαλιά του, ματώνοντας από εκείνου το αίμα και ματώνοντάς 

το κι ο ίδιος με το αίμα του και το αίμα του Άκι. Λιποθύμησε έτσι. 

 

 

100. Εσφαλμένο πρόσωπο 
 
Ήταν μια αίσθηση μοίρας και εσφαλμένου προσώπου. Δεν μπορούσε να κάνει 

τίποτα. Κάθε μέρα περίμενε τον Λεωνίδα. Ο Λεωνίδας δεν ερχόταν. 

«Ντρέπεται να σε δει», είχε πει η Ελένη. 
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Ο Γιώργος δεν μπορούσε να το δεχτεί αυτό. Ντροπαλός ο ίδιος, δεν καταλάβαι-

νε την ντροπή των ηρώων του. Η τελειότητα των λέξεων τον αποκάρδιωνε. 
«Έχω κάτι να του πω», μουρμούρισε δειλά. 

«Δεν ντρέπεται. Φοβάται». Είπε ο Άκι. 

«Φύγε από το κρεβάτι! Πήγαινε να μπανιαριστείς επιτέλους! Θα πάθει 

καμιά μόλυνση από τη βρομιά σου», του φώναξε η Ελένη. 

Ο έφηβος μεταφέρθηκε ανέκφραστος με ένα πήδημα στην πολυθρόνα 

δίπλα στον Γιώργο, κάθισε πάνω σταυροπόδι και συνέχισε να σχεδιάζει ρα-

πτομηχανίζοντας με το πόδι. Κάθε που έμπαιναν η Ελένη, γιατροί, νοσοκόμες, 

έδιωχναν τον Άκι από το κρεβάτι. Καθόταν μισοξαπλωμένος όλη μέρα πάνω 

από το σκέπασμα, στα αριστερά του Γιώργου. Τον βοηθούσε σ’ ό,τι χρεια-

ζόταν. Είχε ένα κόντρα-πλακέ στα γόνατά του και πάνω χαρτιά και σχεδί-

αζε το κόμικ με όλη την ιστορία, όπως τουλάχιστον τον ενδιέφερε αυτόν. 

Εκεί κοιμόταν τα βράδια ή κουλουριασμένος στην πολυθρόνα άμα τον έ-

διωχναν από το κρεβάτι. Έφευγε μόνο ένα μισάωρο τη μέρα — όταν επι-

τρεπόταν να πάει στην εντατική να δει τον Αντρέα που ήταν σε κώμα και να 

του κρατήσει το χέρι. 

Την τρίτη μέρα είχε έρθει ο υπαστυνόμος. Κάτωχρος από κούραση κι 

αλήθεια. «Πήγα σήμερα στη Μάνη για την κηδεία και γύρισα αμέσως. Δή-

λωσα παραίτηση, αλλά…» 

«Δεν τη δέχτηκαν, μάλλον», είπε η Ελένη. 

«Όχι». Έκρυβε κι άλλα. Δεν ρώτησαν. Η Ελένη είπε: «Όλη η κληρονομιά 

του προϊσταμένου σου, λεφτά κι ακίνητα, θα πάει σε ιδρύματα για παιδιά 

και εφήβους. Όχι σε κρατικά. Βρήκαμε λογαριασμούς τραπεζών σε Ευρώπη 

και Βραζιλιά. Μίλησα και με την αδελφή του, συμφώνησε αμέσως, είναι ε-

ξασφαλισμένη από τον μακαρίτη. Θα κρατήσω μόνο τον πύργο του στη Μάνη». 

Ένα στενό ψηλό κτήριο σαν καμπαναριό με πολεμίστρες, με μισοερειπωμέ-

να πέτρινα οικήματα κολλημένα στη βάση του, γύρω το μανιάτικο «φραγκο-

περίβολο» σαν γιαπωνέζικος πετρόκηπος, μόνο φραγκοσυκιές έθαλλαν εκεί 

απόξενες, και γύρω γυμνό βουνό. «Για το παιδί μου όταν θα γεννηθεί. Στα 

παιδιά αρέσουν οι πύργοι. Εις μνήμην του». Κοίταζε λίγο πιο ψηλά από το 

κεφάλι του υπαστυνόμου. 

Εκείνος ανατρίχιασε με αυτό το βλέμμα του πεθαμένου, που το ανάσται-

ναν τα μάτια της Ελένης. Διηγήθηκε: «Όταν μπήκαμε στα υπόγεια, βρήκαμε 

τη Δέσποινα να κουβεντιάζει με την Ολλανδέζα». Όρθιες, υπέροχα σεμνοντυμένες, 

ευγενικές, με λεπτές χειρονομίες γνώσης, επίγνωσης και θλίψης πάνω από τον καθηγητή, πά-

νω από τους νεκρούς, ανάμεσα στους βόγγους και τα τσιρίγματα των λαβωμένων. Αυτή η ει-

κόνα θα του έμενε του υπαστυνόμου για πάντα, μα μόνο αρκετά μετά τα εξομολογήθηκε και 

τούτα και τ’ άλλα. Κι όλα τα υπόλοιπα τα μάθαμε σιγά-σιγά καθώς τα μάθαινε κι εκείνος από 

τους συναδέλφους του, υφιστάμενους του αστυνόμου, από τη σύζυγο του καθηγητή και άλλους. 
«Η κα Αριστίντ της είχε τηλεφωνήσει. Σε λίγο ήρθαν ένα σωρό μεγάλοι κι οι 

κλάρες». Τρεις υπουργοί, σύμβουλοί τους και παρατρεχάμενοι, ο εισαγγελέας του Αρείου 

Πάγου, ο καθηγητής Φ. κι οι μισοί στρατηγοί της αστυνομίας, που τους λένε “κλάρες” στην 
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αργκό τους οι αστυνομικοί, από τις ασημένιες δάφνες στα πηλήκια. «Ο αστυνόμος, πριν 

μπει, μου είχε πει να περιμένω έξω με το κύριο σώμα των ανδρών μου. Εί-

χαμε καταλάβει την κανονική κλινική. Όταν βγήκαν οι συνάδελφοι και μου 

είπαν τι έγινε, διέταξα αμέσως επίθεση. Οι υπαξιωματικοί ήταν πάντα από-

λυτα υπάκουοι στον αστυνόμο. Παρέβλεψαν τις διαταγές μου και περίμεναν 

να περάσει η μισή ώρα». Όταν ο υπαστυνόμος θέλησε να απευθυνθεί ο ίδιος στους 

άνδρες, οι υπαξιωματικοί τον απείλησαν με όπλο και τον κράτησαν παράμερα. «Σε λίγο 

ήρθε η Δέσποινα». Με τον οδηγό της να τρέχει σαν τρελός και τέσσερις αστυνομικούς των 

ειδικών δυνάμεων που φρουρούσαν μόνιμα το σπίτι της να ανοίγουν μπροστά δρόμο, με τις 

σειρήνες στις μοτοσικλέτες τους να ουρλιάζουν. Όταν βγήκε μπρος στην πόρτα της κλινικής, 

ήταν ατάραχη. «Ήθελε οχτώ λεπτά ακόμα για να περάσει η μισή ώρα. Ήταν βαρύ 

για μένα όλο αυτό. Τότε οι μεγάλες κλάρες διέταξαν να αφήσουμε να φύγει 

ένα νοσοκομειακό της κλινικής και να μην το παρακολουθήσουμε. Έτσι 

έγινε και σας άφησα να φύγετε. Αν δεν παρενέβαιναν οι ανώτεροι, θα σας 

συλλάμβανα». Δεν θα τους συλλάμβανε. Ο αστυνόμος είχε δώσει διαταγή στους ανθρώπους 

του αν πάθαινε κάτι να σκοτώσουν τον καθηγητή, τον Λεωνίδα, τον Γιώργο και τον Άκι, και 

να φυγαδεύσουν τον Αντρέα και την Ελένη. Αν η κα Αριστίντ δεν ειδοποιούσε τη σύζυγο του 

καθηγητή κι εκείνη δεν επικοινωνούσε έγκαιρα με κάποιον πολύ ψηλά, οι πιστοί υπαξιωματικοί του 

αστυνόμου θα έμπαιναν ξανά στα υπόγεια μετά τη μισή ώρα και θα εκτελούσαν κατά γράμμα 

τις διαταγές του. «Η Δέσποινα μου έσφιξε το χέρι: “Τα ειλικρινή μου συλλυ-

πητήρια. Θα μνημονεύουμε τον προϊστάμενό σας στις προσευχές μας”». Του 

έκανε εντύπωση πως δεν υπήρχε το ελάχιστο κενό στη μορφή της, στην τελειότητα των κινήσεών 

της. «Όταν ήρθαν οι μεγάλοι, η Δέσποινα είπε: “ Όχι εδώ συζητήσεις”». Είπε 

αυστηρά στους υπουργούς και στους στρατηγούς: “Όχι εδώ συζητήσεις, κύριοι. Είναι άπρεπο. 

Ο κ. υπαστυνόμος θα φροντίσει γι’ αυτούς τους δυστυχισμένους, για τα φυλακισμένα παιδιά 

και για τη δικαιοσύνη. Του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη — παρακαλώ λάβετέ το σ ο β α ρ ά 

αυτό υπ’ όψιν σας”. Αν δεν έλεγε εκείνο το “σοβαρά”, θα έδιναν σε δικό τους άνθρωπο τη 

θέση του αστυνόμου, κι όχι στον υπαστυνόμο. «Πήγαν όλοι πάνω, στο γραφείο του 

γενικού διευθυντή της κλινικής. Ο καθηγητής Φ. άστραφτε και βροντούσε, 

κανείς δικός μας δεν έβγαζε τσιμουδιά, ούτε οι υπουργοί. Μόνο αυτός κι η 

Δέσποινα μιλούσαν, και λίγο ψέλλιζε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Δεν 

είχα να κάνω πολλά πράγματα». Ο αστυνόμος είχε δώσει συγκεκριμένες διαταγές. 

Ανέλαβαν οι έμπιστοί του. Απαγόρευσαν να έρθουν από πάνω, από την κανονική κλινική, γιατροί 

και υπεύθυνοι. Κανείς από το κανονικό προσωπικό του νοσοκομείου δεν έπρεπε να μάθει τι 

ακριβώς έγινε. Πήραν νεκρούς και πληγωμένους. Τους πληγωμένους από το προσωπικό των 

Ειδικών Χώρων και από τους μαφιόζους δεν τους ξαναείδε ποτέ κανείς. Πήγαν και στο σπίτι 

του Αντρέα και βρήκαν τον δέσμιο στην τουαλέτα. Αυτόν, λένε, τον απελευθέρωσε ο υπαστυνόμος 

γιατί έμαθε ότι έτσι ήθελε ο Αντρέας. «Εκείνος ο ψηλός γιατρός με τα γαζωμένα 

πόδια ήταν χάλια μα στα συγκαλά του. Μου είπε: “Δώσε φιλιά στον Γιώργο 

και πες του τον παρακαλώ να με συγχωρέσει”». 

«Δεν γίνεται», είπε κοκκινίζοντας ο Γιώργος. «Γιατί εγώ φταίω και γι’ 

αυτόν και για όλους. Αποδείχτηκε πως οι ιδέες μου ήταν σ’ όλα σωστές, μα 

ότι εγώ ήμουν σ’ όλα λανθασμένος». 
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«Μπούρδες», μουρμούρισε ο Άκι. 

«Αυτό αποτελεί ένα λογικό παράδοξο», είπε κι ο υπαστυνόμος. 

«Όχι. Είμαι σφάλμα», ψιθύρισε ο Γιώργος. «Λάθος σάρκα, λάθος ιστορία. 

Γι’ αυτό όλοι έκαναν λάθος μαζί μου». 

Ο Άκι τον αγκάλιασε. «Εντάξει, μα τώρα όλα θα γίνουν αλλιώς. Να, τα 

φτιάχνω και στο κόμικ μου κι ό,τι φτιάχνω εγώ βγαίνει. Εγώ φταίω. Γιατί 

παλιά σε ζωγράφιζα να κάνεις μαλακίες. Μα τώρα, να, σχεδιάζω μόνο ό-

μορφα πράγματα». 

 

Η διαμαντέμπορος είχε θρηνήσει πάνω από τον καθηγητή λιγότερο από ένα 

λεπτό. Μετά σηκώθηκε κι ήταν σε λόγο και φέρσιμο η μπιζνεσγούμαν, όπως 

στη δουλειά της. Πήγε στο γραφείο, όπου μπορούσαν να γίνουν τηλεφωνικές 

κλήσεις, και πήρε από το κινητό της τη σύζυγο του καθηγητή. Μίλησε μαζί 

της λίγα δευτερόλεπτα. Η Δέσποινα τηλεφώνησε κάπου πολύ ψηλά και ξε-

κίνησε ολοταχώς για την κλινική. 

Μέχρι να φτάσει, η κα Αριστίντ επικοινώνησε με τον διευθύνοντα την 

κανονική κλινική, που δεν ήξερε τίποτα για τους Ειδικούς Χώρους. [Λάθος: ο 

καθηγητής του είχε πει ότι γίνονται εκεί μυστικά πειράματα σε εθελοντές, γεγονός που δι-

καιολογούσε την ασταμάτητη ροή υλικών από και προς τα υπόγεια, καθώς και φαγητού από 

κέτεριγκ· είχε κρίνει φρόνιμο να μην ενδιαφερθεί να μάθει ποτέ τι πειράματα ήταν αυτά, ποιοι 

ήταν οι εθελοντές, πώς έμπαιναν και πώς έβγαιναν.] Οι αστυνομικοί, που τον κρατού-

σαν στο γραφείο του χωρίς να του εξηγούν τι συνέβη, είχαν ήδη ειδοποιη-

θεί από τους ανωτέρους τους. Έτσι, ένα ασθενοφόρο της κλινικής μπήκε σε 

λίγο στην παραβιασμένη πύλη της εισόδου υλικών. Ο Άτσε κι οι άλλοι μετέ-

φεραν στο ασθενοφόρο τον Αντρέα και τον αναίσθητο Γιώργο, στριμώχτηκαν 

κι εκείνοι και έφυγαν για το νοσοκομείο όπου ήταν διευθύντρια τμήματος η 

Ελένη. Ο Αντρέας κι ο Γιώργος οδηγήθηκαν στο χειρουργείο. Ο Αντρέας 

παρέμεινε στην Εντατική, σε κώμα. Ο Λεωνίδας έφυγε αφού επιδέθηκε η 

αμυχή του. Η Ελένη ενημέρωσε τον υπαστυνόμο για τον τύπο στην γκαρ-

σονιέρα του Αντρέα και για τον δεμένο μαφιόζο στη μεζονέτα του Ι.1. Ο 

Άτσε, πληγωμένος σε κάμποσα μέρη του σώματός του, πήγε και τον φρό-

ντισαν αλλού, κάνεις δεν ξέρει πού. 

Ο Άκι κοίταζε όλο ενδιαφέρον δίχως να δείχνει πως πονάει, καθώς η Ελένη 

του έραβε την κοψιά που του είχε κάνει ο Γιώργος στο στήθος. Σύντομα 

έβγαλε την επίδεση. Σήκωνε ολοένα το μπλουζάκι που του είχε φέρει η 

Ελένη και επιθεωρούσε τη ραμμένη κοψιά του περήφανα κι ευχαριστημένα. 

«Αυτό το παιδί μού φαίνεται πως δεν βρίσκεται στον πλανήτη Γη», είπε 

η Ελένη. 

«Έτσι είναι τ’ αγόρια στην ηλικία του», μουρμούρισε δικαιολογητικά ο 

Γιώργος. Η Ελένη μόρφασε: 

«Ναι, μα τούτο δω νομίζω έχει μετακομίσει για μόνιμα στον δικό σου 

πλανήτη». 
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Ο Γιώργος χαμήλωσε το βλέμμα στεναχωρημένος. Ο μικρός δεν φαινόταν 

ν’ ακούει, κοκκίνιζε με το μερκιουρόχρομ την τομή του φιδωτά, σε σχεδιάκι. 

 

Ήρθε η κυρία. Η λεγόμενη στους κοσμικούς κύκλους Δέσποινα. Το όμορφα 

ρυτιδωμένο της πρόσωπο υποχωρούσε προς μια τελειότητα μηδενισμού και 

σκηνικής απουσίας. Η φωνή της αναβόσβηνε σε απαλές, ευγενικές κυρτώ-

σεις και προϋπογραμμισμένες μικροεμπλοκές συναισθηματισμού, καθώς απήγ-

γελλε, απευθυνόμενη στον κατακόκκινο Γιώργο, ένα εντελώς άδειο από νό-

ημα, συλλυπητικό λογύδριο. Μετά έγινε ξάφνου λιγάκι πιο ασύμμετρη μες 

στο μαύρο, απλό φόρεμά της, μικροστό λόξεμα προς την υποκειμενικότητα 

που επιχρωμάτισε τις λέξεις της με μια πρέζα λάμψης — ασημιού και φεγγα-

ριού αλλ’ εντούτοις λάμψης: 

«Δεν θα συγχωρήσω ποτέ την κα Αριστίντ, που τη σεβόμουν περισσό-

τερο απ’ οποιονδήποτε στον κόσμο, για το γεγονός ότι δεν με είχε ενημερώσει 

ως τώρα περί όλων αυτών. Ο φόβος της για τον σύζυγό μου και τους ε-

ταίρους του δεν τη δικαιολογεί ούτε κατ’ ελάχιστον. Κύριε… — παιδί μου, 

γνωρίζω ότι είναι αδύνατον να επανορθώσω απέναντί σου, όμως σε ικετεύω 

να δεχτείς μια ταπεινή προσφορά. Ένα σημαντικό ποσόν, ως αίτηση από 

μέρους μου συγγνώμης και ως συμβολική χειρονομία προς θεραπεία της 

ψυχής σου από το κακό που σου προξένησε ο σύζυγός μου». Στράφηκε 

προς την Ελένη: «Αναλόγως θα ικανοποιηθείτε κι εσείς, γιατρέ μου, κι ο κ. 

Κρόιτσερ. Και, αν το επιτρέψετε, ο σύζυγός σας θα μεταφερθεί σήμερα κιό-

λας με αεροπλάνο της οικογενείας μου στις Η.Π.Α., στο πιο ειδικό νοσοκο-

μείο, με όλη τη φροντίδα και τα έξοδα δικά μου. Περιμένει έξω ένας συνεργά-

της μου για τις λεπτομέρειες». 

«Εγώ δεν θέλω τίποτα». Ο Γιώργος πικράθηκε από τις μακαρονικές 

περιστροφές του λόγου της. “Πληρώνει την πουτάνα του άντρα της για να 

την ξεφορτωθεί”, σκέφτηκε. Αν του έλεγε “Κοίτα, πάρε τόσες χιλιάδες Ευρώ 

για να το βουλώσεις”, μπορεί και να δεχόταν, από ευγένεια. Του έκανε 

εντύπωση ότι δεν αναφέρθηκε καθόλου στον Άκι, ούτε τον κοίταξε καν, σαν 

να μην υπήρχε. Προσέθεσε: «Εξάλλου, ο κ. Πολ με αγαπούσε πάρα πολύ. 

Πίστευε ολοένα πως κάνει το καλύτερο για μένα». 

Της κυρίας της ξέφυγε ένας αδιόρατος αναρριπισμός ακατάγνωστης ποι-

ότητας. Έδειξε να αναζητεί κάτι ταιριαστό με την περίπτωση μεταξύ των 

έτοιμων λογυδρίων της, μα η Ελένη την πρόλαβε: «Δεν χρειάζομαι τίποτε. 

Ούτε ο κ. Κρόιτσερ. Κι ο άνδρας μου δεν μπορεί να μετακινηθεί, για την ώρα». 

Συνέχισε ξερά: «Τι γίνεται με τα παιδιά; Ο κ. υπαστυνόμος μου είπε ότι 

μεταφέρθηκαν σε ίδρυμα στη Γαλλία, μα δεν εμπιστεύομαι πια κανέναν». 

«Δικαίως δεν εμπιστεύεστε. Ναι, είναι σε δημόσιο γαλλικό ίδρυμα με τη 

φροντίδα των αρμόδιων ευρωπαϊκών αρχών». Έβγαλε έναν φάκελο από την 

τσάντα της. «Ορίστε τα σχετικά έγγραφα, κατάλογοι ονομάτων, τηλέφωνα 

κ.λπ. Θα υπάρξει περίθαλψή τους για μερικές εβδομάδες και μετά τα πιο 

μικρά, κι από τ’ άλλα όσα θέλουν να επαναπατριστούν, θα παραδοθούν 
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στις οικογένειές των. Όσα από τα μεγαλύτερα επιθυμούν να παραμείνουν 

στην Ευρώπη, θα προωθηθούν στις χώρες επιλογής των. Νομίζω, όλα τα 

πιο μεγάλα θέλουν να μείνουν στην Ευρώπη. Θα υπάρξει πλήρης πρόνοια 

από ειδικά ιδρύματα για την κατοικία, την παιδεία και την επαγγελματική 

τους αποκατάσταση. Τα έξοδα είναι όλα δικά μου. Στο μεταξύ, οι υπηρε-

σίες ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σε συναγερμό για να εξαρθρώ-

σουν το κύκλωμα». 

«Αυτό το τελευταίο δεν το πιστεύω». 

«Ούτε κι εγώ. Η πείρα μου, τόσα χρόνια που ασχολούμαι μ’ αυτά, δεν 

το επιτρέπει». Η κυρία μιλούσε ξάφνου με γοργές φράσεις, σταράτες σαν 

εφοριακού. Αυτό ήταν ο μόνος αληθινός συναισθηματισμός που μπορούσε 

σε έσχατες στιγμές να επιδείξει στους ανθρώπους, κατάλαβαν η Ελένη κι ο 

Γιώργος. «Θα γίνουν όμως σιωπηρά συλλήψεις. Ο άνθρωπος με το ψευδώ-

νυμο Ζίγκφριντ έχει ήδη εκκαθαριστεί». 

«Δηλαδή;» 

«Εκτελέστηκε. Από συνεργάτες του, μου είπε η κα Αριστίντ». 

«Δεν θα υπάρξει δημοσιοποίηση, υποθετώ». 

«Όχι. Έτσι έχουν αποφασίσει οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 

«Κι εσείς; Δεν θα αποκαλύψετε δημόσια η ίδια την υπόθεση. Έτσι;» 

«Όχι». 

«Κι εγώ; Τι θα λέγατε αν αύριο καλέσω τους δημοσιογράφους και τα πω 

όλα;» 

«Θα σας έλεγα να το κάνετε». Άφησε να περάσουν δυο στιγμές. «Τότε 

θα σταθώ δίπλα σας και θα μιλήσω για τα πάντα. Ακόμα και γι’ αυτά που 

δεν ξέρετε». 

Η Ελένη την κοίταξε στα μάτια όπου η σκληρότητα περιποιόταν σαν φτωχό 

συγγενή της μια παιδιόθεν εθισμένη στη ζητεία απόγνωση. «Επειδή θα το 

επιθυμούσατε πραγματικά; Ή επειδή δεν θα μπορούσατε πια να κάνετε αλ-

λιώς και θα θέλατε να προλάβετε τα γεγονότα;» 

«Διαλέχτε. Σας μιλώ ξεκάθαρα για το τι θέλω ή μπορώ να κάνω και τι 

όχι. Τις υποκειμενικές αιτιολογήσεις πράξεων και προθέσεών μου, επιτρέψτε 

μου να τις κρατήσω για μένα». 

«Όκεϊ. Δεν πιστεύετε ότι θα μιλήσω, όμως. Ούτε εγώ ούτε ο κ. Κρόιτσερ. 

Έτσι;» 

«Όχι. Δεν θα μιλήσετε». Η Ελένη έσκυψε το κεφάλι. Η κυρία συνέχισε: 

«Έπρεπε να είχατε έρθει εσείς τότε στο γραφείο μου με τον κ. υπαστυνόμο 

κι όχι ο κ. Κρόιτσερ. Θα συνεννοούμασταν. Ίσως να μην γίνονταν όλα αυτά». 

«Ίσως. Μετά τη συνάντησή σας με τον κ. Κρόιτσερ, θα αναρωτηθήκατε 

σίγουρα για τους λόγους της μόνιμης παραμονής του συζύγου σας στη Γερ-

μανία· έχετε ανθρώπους στο Βερολίνο, υποθέτω, κι έτσι θα πληροφορηθή-

κατε ότι σχετίζεται ερωτικά με έναν νεαρό άνδρα κι ότι τον εμφανίζει παντού 

δημόσια· έτσι δεν είναι;» 

«Ναι. Δεν το χωρούσε το μυαλό μου». 
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«Και θα μάθατε ότι αυτός ο νέος ήταν εκείνος που ψάχναμε». 

«Ναι. Το έμαθα αμέσως». 

«Όμως δεν συνδυάσατε με τον σύζυγό σας τις καταγγελίες του κ. Κρόιτσερ 

περί κυκλώματος εμπορίας παιδιών και οργάνων τους. Κι ούτε ήρθατε ε σ ε ί ς 

σε μένα ως θα οφείλατε». 

Η κυρία δεν χαμήλωσε στιγμή το βλέμμα. «Όχι. Δεν ήρθα ως θα όφειλα. 

Ειδοποιήστε με, αν αποφασίσετε να μεταφερθεί ο σύζυγός σας στις Η.Π.Α. 

Θα τον συνοδεύσω η ίδια στο αεροπλάνο, κι αν θέλετε ελάτε κι εσείς». Ευ-

χαρίστησε, χαιρέτισε και κίνησε προς την πόρτα. Εκεί γύρισε αργά προς 

τον Γιώργο. «Παιδί μου, έχω γιους στην ηλικία σου. Τώρα που σε γνωρίζω, 

καταλαβαίνω τι έγινε. Σε ρωτώ σαν μητέρα σου: Εφόσον έβλεπες τις τρο-

μερές πράξεις του συζύγου μου, πώς μπόρεσες να ανταποκριθείς στα συ-

ναισθήματά του;» 

Ήταν τόσο κανονικό ώστε ο Γιώργος παραλίγο να γελάσει — και την ίδια 

στιγμή να κατουρηθεί, γιατί παραλύθηκε πανικόβλητο το υπογάστριό του. 

«Τον σκότωσα», είπε απλά. 

Η κυρία σκέφτηκε για μια στιγμή. «Σωστά», είπε. «Πες μου κάτι ακόμα: 

Όταν ήταν να πυροβολήσεις τον σύζυγό μου, τι είδες στο πρόσωπό του;» 

«Καλοσύνη», ψιθύρισε ο Γιώργος. 

Δεν είδαν την έκφρασή της. Στράφηκε γοργά κι έφυγε. Του Άκι δεν του 

άρεσε καθόλου η κυρία. Όση ώρα ήταν στον θάλαμο, εκείνος καθόταν στην 

πολυθρόνα του μουτρωμένος και στραμμένος προς τον τοίχο, ραπτομηχανί-

ζοντας με το ποδάρι του. 

 

 

101. Αριστίντ 
 
Και ήρθαν η κα Αριστίντ με τον Άτσε. 

«Άτσε», είπε ο Γιώργος κι ανασηκώθηκε, στρεφόμενος μέσα κι έξω προς 

τον εκτελεστή. 

Ο Άτσε είχε επιδέσμους σε κάμποσα μέρη του κορμιού του μα φερόταν 

σαν να μην υπήρχαν τραύματα από κάτω. Άγγιξε τα μαλλιά του Γιώργου. 

Μετά ξεκόλλησε κάμποσο την επίδεση του στήθους του, αδιαφορώντας αν 

τον πονάει, και παρατήρησε τη ραμμένη νυστεριά. «Έπρεπε να χαρακωνόσουν 

κυματιστά», είπε. «Δεν θα γίνει όμορφη ουλή έτσι ίσια που είναι η κοψιά. 

Να, κοίτα». Ανασήκωσε το μπλουζάκι του κι έδειξε μια μεγάλη ουλή μες 

στα κάμποσα μικρότερα σημάδια, η οποία κατέβαινε στριφογυριστά από το 

αριστερό του στήθος ως το στομάχι. Ο Γιώργος την ήξερε από τις προπο-

νήσεις τους. Τον είχε εντυπωσιάσει η αναιρετική ψυχοτεχνική της πάνω στο 

μαρμάρινο σώμα. «Πριν με ράψουν, τη μάκρυνα εγώ για να κυματίσει. Γιατί τα 

ίσια πράγματα δεν έχουν ομορφιά». 

«Τι λέει; τι λέει;» Ο Άκι τραβούσε την Ελένη από το μανίκι και τη ρω-

τούσε ψιθυριστά με την τρομερή αγωνία των εφήβων για πράγματα υπαρκτά 
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μόνο μες στ’ ονειροπόλημά τους. Είχε πεταχτεί, είχε στηθεί κατάφατσα μπρος 

στο ζώο και το κοίταζε με μακαριότητα. Η Ελένη μετέφρασε μουρμουριστά. 

«Το έχω σκεφτεί πρώτος εγώ», είπε το αγόρι στον Άτσε με ευθύνη και 

τη γνωστή άρθρωση. «Θα του ζωγραφίσω πάνω στο σημάδι ένα ωραίο κυ-

ματιστό φίδι, και θα πάμε να του το χτυπήσει τατουάζ ένας φίλος μου ο πιο 

γαμάτος στα τατουάζ, κι έτσι το σημάδι θα φαίνεται κυματιστό γιατί θα βάλω 

τη χαρακιά να ’ναι το σχέδιο στην πλάτη του φιδιού». Ανασήκωσε το μπλου-

ζάκι του με τον ίδιο τρόπο στην κίνηση όπως ο εκτελεστής. «Θα φτιάξω κι 

εγώ ένα φιδάκι, εδώ στο σημάδι μου, όπως αυτό με το ιώδιο. Το φίδι άμα 

το δεις σ’ όνειρο είναι φίλος, έλεγε η γιαγιά μου η Ελληνίδα». Κοίταξε με 

προσήλωση τα πάχνινα μάτια το ’να και τ’ άλλο. 

»Ο Γιώργος μού την έκανε αυτήν τη μαχαιριά», ανακοίνωσε σιγά, τρέ-

μοντας από περηφάνια και κλοτσώντας την Ελένη για να μεταφράσει. 

«Είσαι λοιπόν ο Άκι», είπε ο Άτσε Αγγλικά. «Σε είδα που έδειξες στον 

Γιώργο την κυρία Αριστίντ. Έκανες αυτό που θα έπρεπε να είχα κάνει εγώ 

από χρόνια. Αν το είχα κάνει, ο φίλος σου ο Αντρέας θα ήταν τώρα καλά 

και ο Γιώργος δεν θα είχε πονέσει». 

Ο Άκι έπιασε στο περίπου τις αγγλικές λέξεις και γύρισε το πρόσωπο 

προς τον Γιώργο γεμάτο με όλη την ψυχή του αστερωμένη. Το ζώο συνέχισε: 

«Καλός άντρας και πολεμιστής ο Αντρέας. Πώς είναι;» 

«Δεν θα ζήσει», είπε αποδραματοποιημένα η Ελένη. 

«Θα γίνει καλά πολύ γρήγορα. Το έχω βάλει στο κόμικ μου», είπε τσά-

τρα-πάτρα Εγγλέζικα ο Άκι. 

Έξω η άνοιξη στρεφόταν μουγκρίζοντας προς το καλοκαίρι και δεν υπήρχε 

θάνατος παρά μονάχα για ό,τι δεν χαστουκιζόταν βαριά από τον θεό Έρωτα. Η 

κα Αριστίντ βγήκε από το χάσμα του ίσκιου όπου είχε προσπαθήσει να τη 

σπρώξει απεγνωσμένα ο Γιώργος και ουσιώθηκε ρέοντας μπροστά του, κό-

βοντάς του την εικόνα του ζώου στη μέση, φίδι της φιλότητας και του νείκους, 

καθηγουμένη ασκητηρίου όπου η σάρκα και το πνεύμα δεν είναι δύο σε ένα, 

μα το Ένα χωρισμένο σε άπειρα βιασμένα και σφαγμένα παιδιά. 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Αυτό σκέφτηκα καταλεπτώς γιατί ο Λεωνίδας η Ελένη ο Αντρέας ο 

κ. Πολ και ο Άκι μού είχαν χαρίσει ουσιαστικά και ρήματα και η κα Αρι-

στίντ επίθετα σαν τους Προφήτες. 

 

«Γλυκό μου παιδί», είπε η διαμαντέμπορος ψυχρά, σκισμένα, μπαλωμένα 

και ξανασκισμένα σαν σάρκα του Άτσε, πολεμιστή, «δεν μπορεί να υπάρξει 

αγάπη. Το κατάλαβα βλέποντάς σε να σκοτώνεις τον Πολ. Είναι μεγάλη α-

πογοήτευση για μένα. Γιατί εγώ πίστεψα τόσο στην αγάπη όσο και ο δά-

σκαλός μου, ο γυαλιστής φακών. Σκότωσες μέσα μου και μέσα στον αγα-

πημένο μου Πολ την αγάπη κι αυτό οφείλω να μη στο συγχωρήσω ποτέ. Να 

έχεις την κατάρα του Πολ, που σε αγάπησε τόσο πολύ, και την κατάρα μου 

εμένα της φτωχής!» 
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Του Γιώργου του ήρθε ξαφνικός πανικός και κοκκίνισε και μετά κατά-

χλόμιασε, έτσι ώστε το λευκόδερμο κρέας του έγινε ποσόν μανίας και ανοι-

ξιάτικου βουνού. Αυτό το κατάλαβε μόνο ο Άκι, γιατί οι έφηβοι υπάρχουν 

μόνο μέσα στην καρδιά της καρδιάς της αγάπης. 

«Παιδί μου», συνέχισε σπαρακτικά με πόλη θορύβου της πιο μεγάλης 

επιθυμίας η κα Αριστίντ, ουδέτερα εντούτοις αν σκεφτούμε πως η γλώσσα 

είναι φίδι τατουάζ σε ερωτευμένο στήθος, «επειδή δεν υπάρχει αγάπη, γι’ 

αυτό καταριέμαι. Καταριέμαι τον πάνσοφο δάσκαλό μας, τον γυαλιστή φακών, 

διότι με ξεγέλασε, καταριέμαι τη μνήμη και τη σάπια τώρα πλέον σάρκα του 

Πολ που ήταν το μόνο της ζωής μου, καταριέμαι την ώρα που πρωτοήρθα 

στο σπίτι του φίλου μου και σε είδα γυμνό και μεθυσμένο και την ώρα που 

μου πρωτοέπαιξες μαντολίνο τραγουδώντας φάλτσα στίχους του δαιμονικού 

κόντε σου. Σε καταριέμαι! Σε καταριέμαι, μοναδικέ αγαπημένε του Πολ! Γι’ 

αυτό άφησέ με να σου φιλήσω τα πόδια όπως έκανε κι ο Πολ εκείνη την 

πρώτη νύχτα που σε γνώρισα και να τα αρωματίσω με αυτό το μύρο, που, 

τολμώ να επισημάνω, παρασκευάζεται με μυστική συνταγή από σπάνια φυ-

τά και γεννητικούς αδένες ζώων της αγαπημένης μας Ευρώπης». 

Ο Γιώργος δεν ήταν παρά εκεί. Είπε: «Καλά. Πάντως είμαι λιγάκι άπλυτος». 

Η κα Αριστίντ έδειξε τον Άκι που την κοίταζε κάπως χαζά. «Αυτό το μι-

κρό αγόρι [kleiner Junge] θα είναι η καταστροφή σου, γι’ αυτό πρέπει να το 

πετάξεις στον δρόμο όπου ζει η αληθινή του μοίρα. Την αλήθεια τη φοράει 

κανείς σαν γύμνια κι όχι σαν πανοπλία, να το θυμάσαι αυτό». 

Γύμνωσε από τη σινδόνη τα γλυπτά μακροδάχτυλα πόδια του Γιώργου, 

σκηνοθεσία καταπίστευσης γραμματίου πολυψήφιου στον λογαριασμό της 

καρδιάς της, τα φίλησε θερμότατα ακριβώς όπως είχε κάνει κάποτε ο κα-

θηγητής. Πράγματι, ήταν λιγάκι άπλυτα. Εκείνος δεν ντράπηκε ως συνήθως μα 

αισθάνθηκε περηφάνια. Η διαμαντεμπόρισσα μύρωσε τα πόδια από ένα δο-

χειάκι που έβγαλε από την τσέπη της, φτιαγμένο από ορεία κρύσταλλο. 

«Παιδί μου», είπε, ουδέτερα ως προς τη φωνολογία μα με την έσχατη 

ελπίδα ως προς το σόλο που σήμαινε η ίδια μες στο παλληκάρι, «θα σου πω 

την αλήθεια, όπως στην έλεγα πάντα. Καλό θα ήταν να μην είχες γεννηθεί. 

Μα αφού γεννήθηκες, καλό θα ήταν να ήσουν σαν τον γιο μου τον Άτσε, ένας 

υπάλληλος του Θανάτου. Έτσι, θα μπορούσαμε εγώ κι ο Πολ να γελάσουμε 

εγκάρδια με σένα, όπως γελά ένας σοφός με τα ανάξια παιδιά του, και να 

σε χρησιμοποιήσουμε επ’ αγαθώ. Πες μου τι θυμάσαι αυτήν τη στιγμή». 

«Θυμάμαι που πρωτοπήγα στην Πάρνηθα, κι ήταν Μάης με τα λουλούδια. 

Είδα για πρώτη φορά στη ζωή μου έναν ολάνθιστο στύρακα, στουράκι. Δέντρο 

που απ’ τον χυμό του οι αρχαίοι έβγαζαν ένα άρωμα για τα όργιά τους», 

είπε ο Γιώργος. 

«Ω! Το άρωμα με το οποίο σου μύρωσα τα πόδια έχει πράγματι σαν βά-

ση τον χυμό του ελληνικού στύρακα. Δεν έχεις σωτηρία. Σε παρακαλώ να 

πεθάνεις για να ζήσουμε εμείς οι αθώοι», δήλωσε εγνωσμένα η κα Αριστίντ. 
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Τον Γιώργο τον πήρε τότε το παράπονο και φώναξε μια φορά γοερά και 

βόγγηξε πολύ βαριά το ωχ! Αλλά ο Άκι του έπιασε με λιγνή κίνηση το χέρι 

και είπε χωρίς δράση και χωρίς αίσθηση άλλη από την παιδική του: 

«Εγώ είμ’ εδώ ρε». 

Ο Γιώργος είναι ένα παλληκάρι διαβασμένο. Είπε: «Έχω ελπίσει πολύ 

στον θάνατο». 

Η κα Αριστίντ άπλωσε το δεξί χέρι προσταχτικά στον Άτσε και με το αρι-

στερό έδειξε τον Γιώργο. «Άτσε», είπε, «αυτό το πλάσμα δεν είναι προς το 

συμφέρον μας. Σκότωσέ το. Θα πληρωθείς καλά». Το ζώο ήταν απλώς ζώο. 

Έκλεισε στις χούφτες του τον λαιμό του νέου. Ο Άκι έσκασε στα γέλια. Η 

Ελένη αισθανόταν τελείως ξένη κι αμέτοχη σε όλα αυτά, σαν να συνέβαιναν 

μες σε ενυδρείο. «Σκότωσέ το για να το ζήσουμε κι αυτό», επανέλαβε με 

σοφή γνώση η κα Αριστίντ, μπορεί όμως και να τραγουδούσε κάποιο παλιό 

τραγούδι. Ο Άκι γελούσε ξεκαρδισμένος. Ο Άτσε, ζώο και γαλάζιο των πα-

γετώνων, χάιδεψε με τις χούφτες τον λαιμό του Γιώργου, που γλυκάθηκε, 

γιατί ο Γιώργος ήθελε να ζήσει έως θανάτου. Μετά τον φίλησε σταυρωτά 

όπως είχε μάθει από τα Βαλκάνια, αριστερό της καρδιάς μάγουλο και δεξί 

του νου και πάλι αριστερό γιατί όλα ξαναγυρίζουν στην καρδιά, και είπε: 

«Όταν γίνεις καλά, έλα να σε μάθω κι άλλα στις πολεμικές τέχνες και ν’ 

ανοίγεις και κλειδαριές ασφαλείας. Γιατί είμαι ο μοναδικός δάσκαλός σου 

κι εσύ ο μοναδικός μαθητής μου, Γιώργο». 

Η Ελένη μετέφρασε υπομονετικά στο αφτί του Άκι, που την τραβούσε 

από το μανίκι. Εκείνος δήλωσε με πεντακάθαρη άρθρωση και μασουλώντας 

άκρες προτάσεων: 

«Η Γερμανία δεν μου φαίνεται πολύ καλή, γι’ αυτό θα μείνουμε εδώ. Έλα 

για διακοπές στη θάλασσα να σε φιλοξενήσουμε στο σπίτι μου και να πάμε 

Κνωσσό, μετά στο νησί του Γιώργου, και να κολυμπήσουμε και να σκίσουμε 

οι τρεις μας και να δω κι εγώ διάφορα που κάνεις. Θα μας αρέσει και θα 

’ρχεσαι μετά συχνά. Το φτιάχνω στο κόμικ μου, ο Μινώταυρος κι εγώ κι ο 

Γιώργος στο Ναυάγιο. Εσύ θα είσαι ο Μινώταυρος και τώρα θα αλλάξω το 

κεφάλι του που είναι βοδιού και θα βάλω το δικό σου με κέρατα, ωραία 

όμως κέρατα, ε; Δεν σε πειράζει, Άτσε, ε; Γιατί αυτά που φτιάχνω στα κό-

μικς βγαίνουν αλήθεια και μπορεί να βγάλεις κέρατα». 

Ο Άτσε, μετά τη μετάφραση, είπε Αγγλικά: «Θα έρθω, Άκι. Μου αρέσουν 

κι εμένα τα κόμικς πολύ. Και νομίζω ότι έχω κιόλας αρχίσει να βγάζω κέ-

ρατα». Έδειξε το παιδί στον Γιώργο. «Δίδαξέ του ό,τι σου έμαθα. Θα γίνει ο 

μοναδικός μαθητής σου. Έχει πολύ καλή υποδομή κι είναι στην κατάλληλη 

ηλικία. Στα χρόνια του άρχισα κι εγώ και δυο χρόνια μετά ανέλαβα την 

πρώτη μου εκτέλεση». 

Η κα Αριστίντ έσπρωξε σκαιά πέρα τον Άτσε, σκέπασε με φροντίδα τα 

πόδια του Γιώργου, του έπιασε το χέρι και το χάιδεψε. Το πρόσωπό της δεν 

είχε κανενός είδους έκφραση ούτε η φωνή της χρώμα και αυτό την έκανε 

αηδιαστική και σχεδόν πανέκφραστη. 
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«Αγαπητό μου παιδί, συγχώρεσέ με την ανόητη γερόντισσα που σε πιστεύει 

πολύ. Είμαι τόσο πονεμένη για τον θάνατο του Πολ. Το μόνο που μου από-

μένει απ’ αυτόν στον κόσμο, είσαι εσύ. Μην ακούς τούτο τον ψυχρό εκτελε-

στή, μη δέχεσαι να ζει τη ζωή σου, είναι, τολμώ να πω, ο πιο επικίνδυνος 

φονιάς της Ευρώπης. Πρόκειται για το θλιβερότερο λάθος μου, ξέρεις, ήμουν 

ακόμα πολύ νέα, ζούσα τη ζωή του πατέρα του ο οποίος ήταν ένας ηλίθιος, 

χοντρός μεθύστακας, και τον γέννησα κατά λάθος. 

»Ήταν η μόνη φορά που παρασύρθηκα με άνθρωπο του οποίου ζούσα τη 

ζωή. Δυστυχώς μου έμοιασε κιόλας, ακριβώς αυτήν τη μορφή είχα κι εγώ 

όταν ήμουν στην ηλικία του. Σου ορκίζομαι πως δεν έδωσα ποτέ στον πατέ-

ρα του ούτε ένα σεντ για την ανατροφή του, ούτε στη μητριά του, μια αγα-

θή γυναικούλα. Τους τον παρέδωσα αμέσως μόλις γεννήθηκε και δεν τους 

ξαναείδα για πολλά χρόνια. Και στον ίδιο, μετά, δεν έδωσα ποτέ ούτε Ευρώ 

παραπάνω από τη νόμιμη αμοιβή του για τη ζωή του που ζω με φρίκη και για 

μερικές δουλειές που έκανε για μένα. Δεν πρέπει να είμαστε υποχωρητικοί 

απέναντι στην ανομία. 

»Τον είδα για πρώτη φορά στα δεκάξι του, όταν τον ανακάλυψε και μου 

τον έφερε εκείνος ο αρχιεγκληματίας, ο μακαρίτης Ζίγκφριντ, για να με δέσει 

καλύτερα στα σχέδιά του. Έζησα καταλεπτώς τη ζωή του. Ήταν πόρνη για 

άνδρες, κλέφτης και μαχαιροβγάλτης. Έκανε τον πρώτο του φόνο κι άλλα 

grausam πράγματα παρουσία μου και τα έζησα, αλλά στ’ ορκίζομαι, δεν 

ήξερα τότε ακόμα πως είναι ο καρπός της στιγμιαίας αδυναμίας μου κι εκεί-

νου του μεθύστακα! 

»Ο απαίσιος Ζίγκφριντ τα σχεδίασε όλα και από τότε είμαι υποχρεωμένη, η 

φτωχή, να σέρνομαι πίσω από τούτο τον ανάλγητο δολοφόνο και να ζω τη 

ζωή του που, τολμώ να πω, είναι φιλοσοφικώς, νομικώς, κοινωνικώς, ηθι-

κώς και ανθρωπίνως απαράδεκτη. Ο Πολ μου έλεγε να βάλει κάποιον συ-

νάδελφό του εκτελεστή να τον εξαφανίσει — αν θα τα κατάφερνε, διότι αυτό 

το κτήνος είναι δυστυχώς πολύ ικανό, γι’ αυτό άλλωστε την έχει γλυτώσει 

ως τώρα. Μα, αλίμονο, είμαι ανίκανη να κάνω κακό, ακόμη και εντός του 

πλαισίου της δικαιοσύνης». 

Ο Γιώργος σε όλη τη διαρκεια αυτής της αποκάλυψης κοίταζε σαν χαζός 

τον Άτσε, ο οποίος έστεκε σε στρατιωτική στάση προσοχής, με πάγο στο 

πρόσωπο του τέλειου βιολογικά ζώου. Απέναντί του ήταν στημένος ο Άκι, 

που τον ατένιζε με την άκρη της γλωσσίτσας έξω για να απομνημονεύσει τα 

χαρακτηριστικά του ώστε να τα χρησιμοποιήσει στο κόμικ του, αδιαφορώντας 

τελείως για την παρλάτα της κας Αριστίντ και μην τραβώντας το μανίκι της 

Ελένης για να μάθει τι έλεγε η χοντρή γριά. 

Η κα Αριστίντ άνοιξε ένα μικρό σακίδιο που κουβαλούσε και το ακού-

μπησε πάνω στο κρεβάτι του Γιώργου. «Διέσωσα από τους Ειδικούς Χώρους 

τα πράγματά σου, τα έστειλα ήδη στο σπίτι της κας δόκτορος και του κου 

Κρόιτσερ. Πρόκειται για το μαντολίνο σου, τα ωραία ρούχα, τα τιμαλφή και 

τα χαριτωμένα μολονότι πορνικά εσώρουχα που με τόση αγάπη και καλαι-
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σθησία σου αγόραζε ο καημένος ο Πολ. Είμαι σίγουρος ότι θα τα φοράς με 

ευχαρίστηση και καλή θύμηση. Είναι άλλωστε γνωστή η κοκεταρία μα και η 

υστεροβουλία σου. Σ’ αρέσει να επιδεικνύεσαι με αυτά, για να πετύχεις 

διάφορα ωφελήματα. Κι εδώ σ’ αυτό το σακίδιο είναι το λάπτοπ σου με όλο 

το αρχείο σου και το εγκληματικό αρχείο του Πολ, διάφορα προσωπικά σου 

μικροπράγματα και οι πέτρες σου, που τόσο αγαπούσες να τις παίζεις στην 

ντάμα με τον Άτσε». 

Έβγαλε κι ακούμπησε στο κρεβάτι τα τρία βαζάκια μελιού, γεμάτα με τα 

πετράδια που χάριζε κατά καιρούς στον Γιώργο. Εκείνος έψαξε σ’ αυτά και 

έβγαλε το οππάλιο του κοκκινοπρασινογάλαζου πετραδομύθου. 

«Στο χαρίζω», είπε στον Άτσε. «Γιατί ξέρω πως αγαπάς πολύ το αστρα-

φτερό κυανό». 

«Μα είναι γκρίζο κι άλαμπο», είπε ο Άτσε παίρνοντας το πετράδι. 

Η κα Αριστίντ έπλεξε τα δάχτυλα των χεριών της. Αναφώνησε εντελώς 

ουδέτερα μα μπορεί και παρηγορημένα: «Ω! Παιδί μου! Χαρίζεις το εφέστιο 

πετράδι σου σε ανάξιους, όπως κάνεις πάντα και με το κορμί σου και, το πιο 

grausam, με την ψυχή σου! Πόσο γενναίος είσαι!» Κάθισε στο κρεβάτι και 

άπλωσε τα χέρια πάνω από τον Γιώργο κουνώντας τα σαν να έκανε μαγικά: 

»Παιδί μου, είμαι σίγουρη ότι θα έρθεις να ζήσεις μαζί μου. Έχουμε κάνει 

μια σύμφωνία, μην το ξεχνάς. Ξέρεις ότι ο διευθυντής μου σε περιμένει με 

λαχτάρα να σου παραδώσει τη θέση του. Θα είσαι ο κληρονόμος μου, θα με 

διαδεχτείς αργότερα στην ιδιοκτησία και προεδρία των επιχειρήσεών μου 

διότι δεν έχω κανέναν συγγενή. Φυσικά δεν μπορώ να αφήσω τίποτα στον 

γιο μου τον Άτσε, έναν τρομερό εγκληματία. Εγώ η φτωχή δεν θα ζητήσω 

ποτέ τίποτα από σένα παρά μόνο τη ζωή σου. Τώρα που ο Πολ επιτέλους 

δεν υπάρχει πια, δεν μπορώ να ζήσω δίχως εσένα. Αν έρθεις να ζήσουμε μαζί 

τη ζωή σου, θα γίνεις πανισχυρός και, τολμώ να πω, πάμπλουτος. Πράγ-

ματα που γνωρίζω καλά ότι επιθυμείς όσο τίποτα και για τα οποία θα πρό-

διδες τους πάντες, όπως είσαι μαθημένος. 

»Πρέπει οπωσδήποτε να προεδρεύσεις και στις εταιρείες και στα ιδρύματα 

που κατείχε ο καημένος ο Ζίγκφριντ, ο οποίος μας άφησε πλέον χρόνους 

εξαιτίας σου. Οι κομπίνες αυτού του εγκληματία κατέληξαν να συνδέσουν 

στενά τα συμφέροντά του με τις δουλειές μου, μα εγώ, η φτωχή, είμαι από-

λύτως ακαταλήλλη να προεδρεύω στις δικές μου επιχειρήσεις, φαντάσου 

στις δικές του! Εάν δεν τοποθετηθεί σε αυτήν τη θέση ένα έμπιστο, ικανό 

και απολύτως κατάλληλο άτομο όπως εσύ, ποιος ξέρει τι τρομερά πράγματα 

θα συμβούν. Πρέπει να μας διαδεχτείς όλους στην κορυφή των κορυφών. 

Μη μου αρνηθείς, καλό μου παιδί, ξέρω αναντίρρητα πόσο σου αρέσει να 

απεμπωλείσαι. Μάθε ότι αν δεν έρθεις πριν περάσει ένα τρίμηνο, θα πεθάνω 

από πίκρα οπωσδήποτε. Θα σκοτώσεις με τρομερά βασανιστήρια κι εμένα 

την αθώα, παιδί μου, μετά τον δύστυχο Πολ». 

«Ω!» αναφώνησε εκείνη τη στιγμή ο Άτσε. «Έγινε καταγάλαζο κι έχει 

κάτι σαν μπλε κεραυνό μέσα του!» 
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Κοίταξαν όλοι το πετράδι στα δάχτυλα του εκτελεστή, το ουράνιο τόξο 

στην καρδιά του να οππαλίζει με όλους τους διατονισμούς της κυανότητας. 

Η κα Αριστίντ σηκώθηκε απότομα, πήγε στην πόρτα και έκρυψε στις πα-

λάμες το πρόσωπό της. 

«Κοιτάχτε! Κανείς δεν μου έχει κάνει ποτέ τόσο ωραίο δώρο», έλεγε ο 

Άτσε δείχνοντας σ’ όλους καταχαρούμενος το πετράδι του. «Γιώργο, μην 

πιστεύεις καθόλου αυτή την κωλόγρια. Λέει ολοένα τρομερά ψέματα. Τη 

σκοτώνω, αν θες να την ξεφορτωθείς. Την πνίγω σαν νυφίτσα μόλις βγούμε 

από δω και πετώ το ψοφήμι της στον σκουπιδοντενεκέ». 

«Ω, όχι, Άτσε», παρακάλεσε ο Γιώργος. «Μου έμαθε τόσα πράγματα και 

μιλάει τόσο σοφά». 

Ο Άτσε χαιρέτισε σχεδόν στρατιωτικά και πήγε προς την πόρτα. «Πάμε», 

είπε στην κυρία Αριστίδη. «Το αεροπλάνο σου μας περιμένει. Θα έχουμε πολ-

λή δουλειά, τώρα που έβαλες και σκότωσαν τον Ζίγκφριντ. Τον είχα σαν 

πατέρα μου. Απόψε βράδυ έλα σπίτι για σπεσιάλ ριάλιτι σόου, γιατί θα πιω 

για να πενθήσω τον Ζίγκφριντ. Φέρε και γλυκά για τη μικρή». 

«Θα έρθω, Άτσε», τσακίστηκε να πει υποτακτικά η κόπτρια, στιλβώτρια 

και έμπορος πολύτιμων λίθων, εντούτοις άχρωμα, πάντως με κάτι σαν έρημο 

και σαν δίψα της μεγάλης ερήμου στη φωνή της. 

«Μην ξεχάσεις τη θάλασσα! Θα ’χω προχωρήσει το κόμικ μου και έτσι 

θα δεις τι θα γίνει από δω και μπρος στη ζωή σου!» φώναξε στον Άτσε ο Άκι, 

κλοτσώντας συγχρόνως την Ελένη για να μεταφράσει. 

«Όκεϊ, Άκι», απάντησε ο Άτσε. 

«Σε περιμένω, παιδί μου. Σε τρεις μήνες! Πάρε το τελευταίο δώρο μου!» 

είπε εναγώνια μα μπορεί και πράγματι εναγώνια η κα Αριστίντ, βγάζοντας από 

τον κόρφο της και πετώντας πάνω στο κρεβάτι την αλυσιδίτσα με το αση-

μένιο δαχτυλιδάκι της Νέμεσης από τη Ραμνούντα, ενώ ο Άτσε την τραβού-

σε βίαια από το μπράτσο. 

«Μα τι είναι τούτοι!» είπε η Ελένη όταν φύγαν οι δυο. «Άκουσα ως τώρα 

και διάβασα τόσα γι’ αυτούς, μα δεν μπορούσα να φανταστώ…» 

«Κι αυτοί κι εσείς είσαστε η οικογένειά μου», είπε απλά ο Γιώργος. Η 

Ελένη ετοιμάστηκε να πει κάτι μάλλον απότομο, μα τη διέκοψε ο Άκι: 

«Το καταλάβατε; Ακούγατε καλά τον Άτσε; Είναι ο μόνος εκτός από τον 

Γιώργο που με λέει “Άκι” κι όχι “Άκη”». 

Ο Γιώργος του έδειξε τα βαζάκια. «Σ’ αρέσουν οι πέτρες; Πάρε όσες θέ-

λεις». Ο μικρός άδειασε τα πετράδια πάνω στο σεντόνι και διάλεξε με πολλή 

προσοχή μερικά, τα πιο αστραφτερά κόκκινα. «Χαζέ!» γέλασε ο Γιώργος, 

καθώς φορούσε στον λαιμό του χαρούμενος το δαχτυλιδάκι με τον νεμεσίτη 

λίθο, που έκρυβε από κάτω του φλόμο, παπιόφτερο και ρεμόρα. «Τα άχρωμα 

είναι πολύ πιο ακριβά. Έχει ακόμα και διαμάντια μεγάλα σαν στραγάλια». 

Ο έφηβος έχωσε τις κόκκινες πέτρες στην τσέπη του και ξανάβαλε τις 

υπόλοιπες στα βαζάκια τους. Είπε: «Άχρωμα είναι τα κόμικς μου και με χα-

λάει που είναι άχρωμα γιατί εμένα μου αρέσουν πολύ τα έγχρωμα. Θα μάθω 
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τώρα κι εμπρός από χρώμα και θα βάζω πολύ κόκκινο, γιατί εμένα μου α-

ρέσει πολύ το κόκκινο». 

Βραχνοκοκόριζε λόγω της στροφορμής της ηλικίας του με άρθρωση τέ-

λεια. Μόνο που κάθε φράση του έσβηνε προς το τέλος τόσο ώστε μόλις 

ακουγόταν η στερνή λέξη. Η Ελένη έστηνε εκνευρισμένη τ’ αφτί ν’ ακούσει 

το τέλος κάθε πρότασης του αγοριού, όχι επειδή την ενδιέφεραν τα λόγια 

του μα βασανισμένη από τη διαύγεια της άρθρωσής του. Δεν μπορούσε να 

μιλήσει πια εκείνη την ώρα, γιατί σκεφτόταν ότι τώρα η ζωή της έπρεπε να 

αλλάξει πάλι εντελώς. Η προσδοκία της νέας μεγάλης αλλαγής, την έκανε 

να πονά πολύ και να αδημονεί. 

Μετά από λίγο ο Γιώργος κοιμήθηκε για μεσημέρι. Είχε όνειρο: Τον φέρνουν 

πρώτη φορά στο γραφείο του καθηγητή. Η ευγενική φωνή τον ρωτά διάφορα. Δεν του βγά-

ζουν το εργονομικό τυφλοπάνι. Ακούει την ευγενική φωνή να λέει σε κάποιον: «Έκτακτες Κα-

ταναλώσεις. Και τα τρία Υποκείμενα. Πρώτο το Υ.3». Στο χειρουργικό κρεβάτι, είναι δεμένος. 

Η νάρκη τον ανεβάζει ψηλά πρασινωπό. Του βγάζουν το τυφλοπάνι. Στον λοξό κόσμο του βλέμ-

ματός του αχνίζει για πρώτη φορά το αριστοκρατικό γκρίζο πρόσωπο, που υπαγορεύει σε κά-

ποιον χρονολογία, μήνα, ημερομηνία και ώρα. Μετά ακούει: 

«Στο όνομα του Θεού». Αυτή η φράση τον βυθίζει απότομα σε ρευστό κεχριμπάρι. 

Όμως κάποτε ξυπνάει. Το αριστοκρατικό πρόσωπο χαμογελάει σκυμμένο πάνω του. Τα χλομά 

χείλη λένε όλο αγάπη: «Πληγώθηκες για να με σώσεις, αγόρι μου. Σε εγχειρήσαμε». Αναρω-

τιέται εάν το τελευταίο αληθινό πράγμα που άκουσε ήταν η φωνή που επικαλούνταν το όνομα 

του μέγιστου Χειρουργού και Δολοφόνου, του Θεού, και εάν τώρα ονειρεύεται καθώς πεθαίνει. 

Φόβος λαχανιαστός σαν οργασμός, όχι για τον θάνατο μα μήπως στερεοποιηθεί και μείνει για 

πάντα μες στο συνειδητό πια όνειρο, σαν έντομο σε κεχριμπάρι, και δεν ξαναξυπνήσει στον 

θάλαμο της Ελένης. 

Όμως κάποτε ξυπνάει. Χτυπάει την πόρτα του σπιτιού στο Βερολίνο. Του ανοίγει η κα Αριστίντ 

τρομερά αδυνατισμένη, αχτένιστη, με το κομπινεζόν. «Ω, καλό μου παιδί», του λέει παραπο-

νετικά, μπορεί όμως και με φρίκη, ίσως και με φρίκη που βλέπει σαν αστρίτης. «Δεν ήρθες 

στους τρεις μήνες όπως είχαμε συμφωνήσει. Άργησες δυο βδομάδες. Είχα πέσει στο κρεβάτι 

ετοιμοθάνατη από την πίκρα μου και βασανιζόμενη». Φόβος ότι θα μείνει για πάντα στερεο-

ποιημένος να ζει μες στο κεχριμπάρι. 

Αλλά κάποτε ξυπνάει. Μες στο αυστηρό κοστούμι του, φεύγει από τα γραφεία της ORPHEUS 

LTD αφού φιλάει σταυρωτά τρεις φορές την κα Αριστίντ. Οι υφιστάμενοί του τον καληνυχτί-

ζουν με σεβασμό. Τον συνοδεύει ο προσωπικός του σωματοφύλακας, ο γιγαντόσωμος που τον 

κρατούσε ευγενικά με τ’ ακροδάχτυλα από τον καρπό στο ίδρυμα του Ζίγκφριντ. Η θωρακι-

σμένη μερτσέντες του με τον ένστολο οδηγό τον οδηγεί στο Ανατολικό Βερολίνο: KZL ΟΜΙΛΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ – ΑΠΟΘΗΚΕΣ R-4. Κάπου στα βάθη της γης, κάθεται πίσω από το πολυτελές και κιτς 

γραφείο του μακαρίτη Ζίγκφριντ. Μπαίνει ο Άτσε με κάτι χαρτιά, του τα δίνει και στέκει στρα-

τιωτικά δίπλα του. Του χαϊδεύει τα μαλλιά σαν μεγάλος αδελφός κι ο Γιώργος σηκώνει ευτυ-

χισμένος το βλέμμα στα πάχνινα μπλε μάτια. Φόβος. Φόβος ότι το κεχριμπάρι έχει στερεοποιηθεί 

γύρω του για πάντα κι ότι δεν θα ξυπνήσει ποτέ πια κι ότι δεν είναι καν νεκρός. 
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Κάποτε ξυπνάει. Δεν πιστεύει σε Θεό ούτε στη Νέμεση ούτε στις δαιμονικές επιρροές 

ούτε στη σωτηρία απ’ αυτές. Νιώθει πολύ κουρασμένος, λες κι έχει ζήσει δέκα 

ζωές. Ξανακοιμάται, όμως κάποτε ξυπνάει. 

 

 

102. Σαβάνα με μαχαιρόδοντες τίγρεις στην Αττική 

και η σχετική βιβλιογραφία 
 
Μπόρεσε να σηκώνεται. Με τον Άκι, πήγαιναν να δουν τον Αντρέα στην Ε-

ντατική. Κάθονταν δίπλα του κρατώντας του τα χέρια όση ώρα το επέτρεπε 

η Ελένη. Η γιατρίνα είπε κάποτε: 

«Πρέπει να σε ενημερώσω. Ο Αντρέας ίσως να μην ξυπνήσει ποτέ», και 

κοίταξε την κοιλιά της που είχε φουσκώσει πολύ. 

«Θα ξυπνήσει πολύ γρήγορα, πριν γεννήσεις!» είπε με απόλυτη σιγουριά ο 

Άκι. «Αφού το έχω βάλει στο κόμικς, ότι θα κρατήσει πρώτος το μωρό. Τώ-

ρα είναι κουρασμένος γιατί του τα ’χετε ζαλίσει με τις σαχλαμάρες σας. Γι’ 

αυτό ξεκουράζεται. Μέχρι με γυναίκα πήγε για χάρη σας, μπλιάχ, συγγνώμη 

κυρία Ελένη αλλά μπλιάχ, μέχρι παιδί σας έκανε, τι άλλο θέλετε!» 

Ο Γιώργος είχε μάθει να πιστεύει τον μικρό και τις θεωρίες του περί της 

πραγματικότητας. Κι έτσι πίστευε με παράλογο τρόπο κι αυτός ότι ο Αντρέας 

θα ξυπνούσε. 

Ήρθε η μέρα κι η ώρα να βγει από το νοσοκομείο. Η Ελένη είχε χειρουρ-

γείο, μα είπε: «Προλαβαίνω να σας πετάξω στο σπίτι του Αντρέα». 

«Δεν θα πάω στου Αντρέα», είπε ο νεαρός. «Θα πάω σπίτι». Σπίτι, ήταν 

το σπίτι της Ελένης και του Λεωνίδα. 

«Καλά», έκανε η Ελένη. Στον διάδρομο όπου θα τον χαιρετούσε, είπε δί-

χως φωτιά και δίχως νερό στη φωνή: «Μην πας σπίτι. Δεν θα είναι καλά. 

Πήγαινε στου Αντρέα». 

«Δεν θα πάω στου Αντρέα», είπε ο νεαρός. «Θα πάω σπίτι. Πήρα από 

χτες τηλέφωνο τον Λεωνίδα και του είπα πως θα πάω». 

Την άφησε σε μια μεγάλη πόρτα και η μορφή της πίσω του τον πόνεσε 

με ένα ακαριαίο ξεμονάχιασμα. Μόλις βγήκαν στο δρόμο, ο Άκι ήταν χαρού-

μενος και ψιλοχοροπηδούσε. 

«Πήγαινε σπίτι σου», είπε ο Γιώργος. 

«Δεν θέλω να πάω σπίτι μου. Θέλω να έρθω μαζί σου», δήλωσε θαρρετά το 

αγόρι. 

«Πήγαινε σπίτι», είπε ο Γιώργος. Προχώρησε με το σακιδιάκι του στην 

πλάτη πανάλαφρος, αφήνοντας τον Άκι στη μέση του δρόμου να κοιτάζει 

σαν παρατημένο κατσίκι με τα μάτια χρυσίζοντα από τη λανθάνουσα σκευή 

της μεσημβρίας και της πίκρας του. 

Υπήρχε η μέρα ζωντανή σχεδόν ήδη καλοκαίρι, ένα προεόρτιο ιδρωμένης 

επαγγελίας της ανθρώπινης νιότης και άγαλμα καλό. Ο Γιώργος έφερε σαν 
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τρόπαιο τις επιδεμένες πληγές του και κάθε πόνο του. “Με αγαπούν άνθρω-

ποι”, σκεφτόταν επειδή τίποτα πια δεν ήταν αληθινό μέσα κι έξω του παρά 

οι ιδέες του πραγμάτων άσφαλτα ενσαρκωμένες σε τέλεια ανθρώπινη μορφή. 

“Θα μπορούσα να είμαι τώρα μέσα σε μια εκδοχή των φριχτών υπογείων 

του Ζίγκφριντ κι όχι στην Αθήνα. Γιατί είμαι ο ήρωάς μου και περπατώ γυ-

μνός με ματωμένες ακόμα πατούσες, εγώ μα και άλλος εντελώς, εφόσον 

όσοι με αγάπησαν με έκαναν ένα αρκετά καλό παιδί”. 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ: Η σαλότης είναι στο μυαλό του και πάνω στην σάρκα του το 

συμβάν που υπάρχει ως σφραγίδα ελέους και μαθηματική ανάπτυξη εν-

νοιών της αγάπης. Τούτο βέβαια δεν είναι τρέλα, αν κι ο Γιώργος θα 

μπορούσε να θεωρηθεί διανοητικά διαταραγμένος. Το ήξερα από την αρχή 

στο έπακρο και μέχρι την έσχατη συνέπειά του που είναι η εξόντωσή 

μου, μα δεν μπορούσα να κάνω πίσω. Πόσο η ομορφιά και η καλοσύνη 

μπορούν να γίνουν αποτρόπαιη ετερότητα μπροστά στους σοφούς! έτσι 

αυτοδικαιολογιόμουν σαν αποβλακωμένος συνταξιούχος δασκαλάκος, όλες 

αυτές τις μέρες. 

ΕΛΕΝΗ: Όταν ήταν ακόμα αναίσθητος στο νοσοκομείο, τον είχα εγώ μόνη 

μου ετοιμάσει για την εγχείρηση διώχνοντας τις νοσοκόμες. Είμαι χει-

ρουργός, μα κυρίως φωτογράφος και ψευδομυθολόγος της μορφής και 

των έξεων νεαρών αρσενικών. Συγγραφέας μυθολογιών που δυστυχώς 

αληθεύουν. Φοβόμουν μήπως πεθάνει πάνω στην εγχείρηση, γιατί είχε 

χάσει πάρα πολύ αίμα. Τον φωτογράφησα λοιπόν ολόκληρον και κάθε 

μέλος του χωριστά, κι έτσι μπόρεσα να δω και να ψευδομυθολογήσω ότι 

ο Γιώργος ήταν όχι τρελός ούτε σαλός μα εύπιστος. Η ομορφιά είναι 

πράγμα, το λέω ως χειρουργός. Γι’ αυτό τον φίλησα για στερνή φορά στα 

κρυφά του μέλη όπου χλόιζε το κατάμαυρο τρίχωμά του. 

ΚΑΠΟΙΟΣ: Αισθάνομαι τις πιο άλογες δυνάμεις της φύσης κάτω από τη 

μορφή του που εικονίζει τη ζωή. 

 

Ο Γιώργος αγαπούσε την Αθήνα, αυτήν τη σάπια γριά των σαράντα χιλιά-

δων χρόνων κι ήδη ξανά άσχημη έφηβη πόρνη, που υπήρξε ως Ακρόπολη 

και οικισμός πρωτόγονων ανθρώπων δίπλα στη σαβάνα του Πικερμίου με 

τους μαχαιρόδοντες τίγρεις και τώρα πάλι υποψήφια έρημος. Μετά το Βε-

ρολίνο, η Αθήνα δεν ήταν φίλη του, μα ένα προανάκρουσμα επιστροφής στη 

βαθύτερη εικόνα της καταγωγής του. Έτσι αποφάσισε να μην πάρει ταξί ή 

τρόλεϊ ή λεωφορείο για να πάει στην Ευελπίδων, μα να περπατήσει όπως 

ήταν από παλιά μαθημένος και να ζεσταθεί και να ιδρώσει και να ευωδιάσει 

η σάρκα του, και τούτο για χάρη του Λεωνίδα. Έβλεπε μόνο Μάη κι αγάπη. Το 

νοσοκομείο ήταν μακριά από του Λεωνίδα, μα περπάτησε κοιτάζοντας κα-

ταπρόσωπο τους ανθρώπους. 

 



453 
 

ΚΑΠΟΙΟΣ: Το πρόσωπό του ήταν τόσο ομορφημένο λόγω της πορείας του 

μέσα στην οδύνη, ώστε φαινόταν στους διαβάτες ανυπόστατο, ένας κενός 

χώρος. 

 

Κι έτσι χτύπησε το κουδούνι της Ευελπίδων. 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ: Είχα γυρίσει νωρίς από το πανεπιστήμιο περιμένοντάς τον. Μα-

γείρεψα έναν κόκορα. Τον περίμενα να δω το πρόσωπό του και να κατά-

λάβω πόσο τον απεχθάνομαι. 

 

«Γεια σου, φίλε», είπε ο Λεωνίδας. «Τι λέει; Καλά; Δεν ήρθα να σε δω 

στο νοσοκομείο, είχα πολλή δουλειά. Άλλωστε ο σκοπός επετεύχθη. Ο χα-

σάπης είναι δυο μέτρα μες στο χώμα κι εσύ με τον Άκη ελεύθεροι». 

«Γεια», είπε ο Γιώργος. «Έχω κάτι να σου πω». Στο καθιστικό ήταν οι 

βαλίτσες του ανοιγμένες και ψαχουλεμένες, φαίνονταν τα κοστούμια και τα 

χαριτωμένα εσώρουχά του. 

«Καλά, ρε φίλε, μη σκίζεσαι. Έλα πιες έναν χυμό». Ο Λεωνίδας του είπε 

κουτσομπολιά της πόλης και ασυναρτησίες. Ο Γιώργος υπέμενε, σαν καλό παιδί 

που ήταν και δοκιμασμένο με χώμα, αέρα, νερό και εντέλει φωτιά. 

«Πέρασα κάπως πολλά», πρόλαβε κι είπε τέλος σε μια απόγνωση κενού 

του Λεωνίδα. «Ξέρεις, ψοφάει κανείς με κάτι τέτοια, τολμώ να πω, μα άμα 

τύχει και ζήσει βλέπει μετά τα πράγματα αλλιώτικα». 

«Έλα μωρέ, πάνε αυτά!» 

«Δηλαδή είναι το θέμα της αγάπης, λόγω του οποίου γνωριστήκαμε. 

…Έκοψες με την ψιλή τα μαλλιά σου; Ωραία ήταν μακριά. Εμένα μου αρέσει 

που έχω μακριά μαλλιά και μ’ άρεσαν πολύ και τα δικά σου όταν τα είδα 

στους Ειδικούς Χώρους. Ήσουν σαν ένα παιδί». 

«Σαν αδερφή ήμουν. Χα, χα, χα, έτσι με ήθελε εκείνος ο γέρο κολομπα-

ράς, ο αστυνόμος. Τι να κάνω κι εγώ, του κουνιόμουν μπας και σε γλυτώ-

σουμε». 

Ο Γιώργος εθλίβη λιγάκι για αυτά τα λόγια, πάντως όχι ανήκεστα. 

Είπε: «Σε αγαπάω». 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ: Τον αγαπούσα τόσο ώστε ούρλιαζε το κρέας μου τσάμικα με 

πίππιζες. Από την άλλη, ήθελα να τον βαρέσω, να τον πετάξω έξω με κλο-

τσιές και μπουνιές. Να του πω: «Φύγε ρε! με χάλασες μες στη ζωή μου!» 

 

«Κοίταξε, αυτά πέρασαν. Θα σου εξηγήσω τι συνέβη. Ήσουν ένα ονειρο-

παρμένο χωριατόπαιδο. και με τράβηξες γιατί ήθελες άντρα και δεν το ήξερες, 

δεν γουστάρω ερωτικά τους ετεροφυλόφιλους, μα εσύ ασυνείδητα ήθελες 

άντρα για να ωριμάσεις». 

«Δεν ήθελα άντρα για να ωριμάσω, ήθελα εσένα και το ήξερα». 
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«Ακριβώς. Αυτό λέω κι εγώ. Ξέρω πως με πίστεψες. Σου έλεγα ολοένα 

ψέματα. Σε πήρα στον λαιμό μου. Ντρέπομαι και το πληρώνω μετρητοίς. Και 

θα το πληρώνω και σ’ όλη μου τη ζωή σε υψηλότοκες δόσεις. Τώρα δεν σε 

γνωρίζω καθόλου. Ίσως έτσι ήσουν πάντα, δεν ξέρω. Άντε, λοιπόν, άμε 

στην Ελένη. Μην ανησυχείς για τις θεωρίες σου, σ’ αγαπάει πια, γιατί έτσι 

είμαστε με την Ελένη, σαν συγκοινωνούντα δοχεία, κατεβαίνει η αγάπη του 

ενός, ανεβαίνει του άλλου. Οπωσδήποτε, πάντως θα σου σφουγγίζει σ’ όλη 

τη ζωή σου το ωραίο κωλαράκι σου, σαν μαμά σου. Πήγαινε σ’ ένα ξενοδο-

χείο, να λεφτά! Γδύσου και περίμενε, θα της τηλεφωνήσω να φύγει από το 

νοσοκομείο και να έρθει να γίνετε κανονικό ζευγάρι». 

Του πέταξε ό,τι χαρτονομίσματα είχε στην τσέπη του και μετά του πέ-

ταξε κι όσα κέρματα. Ο Γιώργος απέμεινε στον καναπέ στεφανωμένος από 

χαρτιά και μέταλλο. Παρ’ όλ’ αυτά, είπε σχετικά ήρεμα: 

«Άσε με να σου εξηγήσω. Ξέρω πως με διώχνεις γιατί δεν μου έκανες 

εσύ όλα αυτά που μου έκανε ο κ. Πολ. Δηλαδή επειδή με ωρίμασε εκείνος 

όπως με ωρίμασε. Αλλά αλήθεια, δεν φταίω καθόλου. Δεν φταίω! Άμα εί-

μαστε μαζί θα γυρίσουν όλα στο καλό. Όλο αυτό έχει μεγάλη παλαιότητα, 

σαν την Ακρόπολη όπου κατοικούσαν άνθρωποι τότε που η Αττική ήταν σα-

βάνα με μαχαιρόδοντες τίγρεις, Machairodus aphanistous, Μαχαιροδόντης ο 

αφανιστής — θα σου φέρω αν θέλεις τη βιβλιογραφία, μη νομίζεις ότι τα 

βγάζω από το μυαλό μου αυτά». 

Ο Λεωνίδας έτριξε τα δόντια. 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ: Έτριξα τα δόντια. Τον έδιωξα αντί να τον αγκαλιάσω και να 

του πω «Εγώ είμαι που σ’ αγαπάω, εγώ είμαι το θηρίο, εσύ να μείνεις 

αυτός που είσαι, να μην με αγαπήσεις ποτέ, να μη γίνεις ποτέ θηρίο». 

Δεν του το είπα και κατέστρεψα οριστικά τη ζωή μου. 

 

«Γκρρρ», έκανε ο Λεωνίδας σαν ήρωας σε κόμικ του Άκι. «Εντάξει, ξέ-

ρεις τη βιβλιογραφία. Θες να καταστρέψεις τη ζωή μου; Κατάστρεψέ τη. 

Θες σεξ; Έλα! Άντε!» Και άρχισε να γδύνεται με χυδαίες κινήσεις. Έλπιζε 

ότι ο νεαρός θα το θεωρούσε τούτο άσκημο, κακό, και θα έφευγε μες στον 

Μάη. Μα ο Γιώργος είχε περάσει πολλά, μπορεί να πει κανείς. Έκρυψε το 

πρόσωπό του στις χούφτες του και μετά το φανέρωσε πάλι χαμογελαστό. 

Αγκάλιασε τον Λεωνίδα κι είπε ολόγοργα με τα χείλη πάνω στα χείλη του: 

«Οι ιδέες μου αποδείχτηκαν όλες σωστές, γι’ αυτό από τώρα εγώ θα σ’ 

αγαπάω πάρα πολύ και θα ’μαι ο κακός και ο λύκος, κι εσύ θα αφήνεσαι με 

πίστη να αγαπηθείς και θα είσαι ο καλός και το κατσικάκι, κι αν σου κάνω 

έρωτα να το δεχτείς, κι αν πάλι όχι να με συγχωρήσεις, κι αν σου κατα-

στρέψω τη ζωή να το υπομείνεις με πίστη σαν μωρό, κι αν σου την κάνω πιο 

όμορφη πάλι να ’σαι δικός μου. Κι έτσι θα είμαστε ευτυχισμένοι για πάντα». 
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ΛΕΩΝΙΔΑΣ: Ήταν κορμί και ψυχή φτιαγμένα και χρησιμοποιημένα σε κά-

θε γωνιά τους από τον κ. Πολ του, ήτανε ένα γλειμμένο σκουπίδι. Μόνο 

τα πουτανίστικα σωβρακάκια από τις βαλίτσες δεν φορούσε εκείνη τη στι-

γμή. Τότε εγώ φόρεσα μπρος στο πρόσωπό του μια κτηνωδία, εικόνα 

αληθινού ανθρώπου, τα δόντια μου, το μάτι παραμορφωμένο από την ευ-

θύνη μου. Τίποτα, με κοίταζε με αγάπη. Δεν σε θέλω, του είπα γλυκά. 

Δεν σε θέλω, έτσι άνθρωπο που σ’ έκανε ο φονιάς. Και τον έσπρωξα και 

ξαναντύθηκα. Φχαριστήθηκα πολύ από τον τρόμο στα μάτια του και από 

το έσχατο τέλος της ελπίδας μας. 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Είχα καλές ελπίδες. Γνώριζα πρώτη φορά την ευτυχία, γιατί με 

τον κ. Πολ είχα διδαχτεί μόνο την ηδονή της γνώσης. Ξάφνου με έσπρωξε. 

«Έλα, Λεωνίδα. Θα κάνω ό,τι θες», του είπα ντροπιασμένος. «Δίνε του, 

εγώ θα πάω στο μπαρ να βρω κάνα σωστό παιδί γι’ απόψε», είπε σχε-

τικά εύθυμα. «Μη λες τέτοια». τόλμησα να παρακαλέσω, «έλα, Λεωνίδα. 

Μην κάνεις έτσι. Να είμαστε όπως πριν». Ήταν σαν να έμπαινε σε ένα 

ταξί και να με άφηνε μονάχο καταμεσής στους δρόμους Αλεξάνδρας και 

Μαυροματαίων. «Μην κάνεις έτσι, Λεωνίδα», του είπα μια τελευταία φορά. 

Έφερε ένα πιάτο με κομμάτια κρέας φούρνου. «Άντε», είπε, «μαγείρεψα 

έναν κόκορα γιατί σε περίμενα. Φάε». Έφαγα όρθιος ένα κομμάτι. Ήταν 

νόστιμο. Με έσπρωξε, μου έδωσε στην πόρτα και το σακιδιάκι μου. Στη 

στροφή του διαδρόμου, στράφηκα. «Λεωνίδα», είπα. Ήμουν όλος ελπίδα. 

«Άντε», είπε χαρωπά. «Αφού δεν θες την Ελένη, έλα μαζί μου στο μπαρ. 

Θα σε πάω στο νταρκ ρουμ και θα σου βρω άντρες να σε ικανοποιήσουν 

όπως σε ικανοποιούσε ο κ. Πολ». «Ω!» μου ξέφυγε, «Λεωνίδα δεν μιλάς 

καλά». Και έφυγα έξω όπου ήταν πια νύχτα. 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ: Ήθελα πολύ να πονέσουμε. Του μίλησα καθώς έτρωγε ορε-

ξάτα ένα μπούτι κόκορα: «Τσακίσου απ’ αυτό το σπίτι γιατί θα με σκο-

τώσεις όπως τον κ. Πολ». «Ω!» έκανε. «Δεν μιλάς καλά». Τότε αυτός έβαλε 

επιτέλους τα κλάματα κι έστριψε στη σκάλα. 

 

 

103. Άκης 
 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Έβαλα τα κλάματα αλλά ευτυχώς μόνο με δάκρυα, δίχως να 

βγάζω τσιμουδιά. Είχα δει αυτή την αλήθεια καθώς και όλες τις άλ-

λες. Γενικά ήμουν ήρεμος πια αν και στεναχωρημένος πάρα πολύ, τολ-

μώ να πω. Έξω η πόλη ήταν ήδη νύχτα. Εγώ δεν νομίζω τελικά πως 

είμαι σαλός και κρετίνος και τέτοια. Δεν είναι πως δεν το καταλαβαί-

νω άμα πάνε να με ξεγελάσουν, είναι πως εμπιστεύομαι όλους, πόσω 

μάλλον κάποιον που μου δείχνει αγάπη έστω και λιγάκι. 

Κι έτσι, ήμουν σε έναν μεγάλο δρόμο. Υπήρχαν όμορφα στην κίνη-

σή τους αυτοκίνητα με φώτα σχεδόν μαύρα. Όταν έκλαψα για τον Αλίν, 
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είχα να κλάψω από μικρούλι παιδί. Έκτοτε δεν έκλαψα αν και πέρασα 

από χώμα, αέρα, νερό και φωτιά. Τώρα ήμουν χαρούμενος που τα 

δάκρυά μου έπεφταν σαν φτυσιές. Κοίταξα το χέρι μου που βαστούσε 

κάτι σφιχτά και είδα ότι είχε κομμάτι από τον κόκορα του Λεωνίδα 

ψητό. Έτρωγα δίχως τσιμουδιά καθώς στάζαν τα δάκρυά μου. Ήταν 

το σακίδιο στην πλάτη μου βαρύ. Το άνοιξα. Είχε μέσα τα βαζάκια με 

τα πετράδια μου. 

 

«Δεν πρέπει να σταματήσω τώρα, όσο κι αν είμαι λιγάκι πικραμένος από 

το αλκοόλ του Λεωνίδα που μου άδειασε στο στόμα», είπε ο Γιώργος και 

περπάτησε τρώγοντας κόκορα, στον αέρα του μεγάλου δρόμου δίχως πε-

ραστικούς μονάχα γεμάτου από ταχύτατα περάσματα αυτοκινήτων. 

Η τελευταία μπουκιά κόκορα είχε κόκκαλο κι έτσι ο Γιώργος τσάκισε με 

τα δόντια κόκκαλο και το μάσησε. Μετά, άνοιξε ένα-ένα τα βαζάκια κι άρχισε 

βαδίζοντας να σπέρνει τα πετράδια στο πεζοδρόμιο να τα βρουν οι περα-

στικοί. Απ’ έξω έσταζε πολλά δάκρυα μεγάλα σαν φτυσιές, μα μέσα του 

γελούσε, επειδή άνθρωποι θα έβρισκαν τις όμορφες με τόσα βάσανα και τόση 

πίστη αποκτημένες πέτρες του, θα τις έπαιρναν στα χέρια, θα τις κοιτούσαν 

χαρούμενοι και θα τις έβαζαν στην τσέπη τους για να τις πάνε σπίτι τους. 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Ο θάνατος είναι μεγάλη παρηγοριά. 

 

Όλα τα πετράδια είχαν σπαρθεί. Στο στόμα του είχε γεύση και κομμάτια ο-

στού, λίπους και σάρκας. Γι’ αυτό κατέβηκε από το πεζοδρόμιο και περί-

μενε να φανεί στο βάθος ένα αυτοκίνητο που να τρέχει πολύ, ώστε να πέσει 

μπρος του και να τελειώσουν όλα αυτά μια για πάντα.  

 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Τότε ήρθε ένας από πίσω μου ξαφνικά μπροστά μου και μου 

έπιασε το χέρι. «Ανέβα πάλι πεζοδρόμιο», μου είπε. 

 

«Άκι, με τρόμαξες λίγο», έκανε ο Γιώργος, τρομαγμένος λίγο. 

«Τελικά νομίζω δεν πρέπει να με λέμε Άκι μα Άκη», είπε το αγόρι. Πήρε 

τον Γιώργο από το χέρι και περπάτησαν. «Σε περίμενα έξω από του Λεωνί-

δα. Μετά περίμενα να σταματήσεις το κλάμα, γιατί θα ντρεπόσουν που κλαις 

άμα ήμουνα μπροστά σου και τότε θα στενοχωριόμουν. Πάμε σπίτι». Έτσι 

είπε με την τέλεια άρθρωσή του, δίχως να αποσβένει τις τελευταίες λέξεις 

κάθε φράσης, μάλλον γιατί είχε πια αρκετά μεγαλώσει. 

«Κοίτα!» είπε μετά το αγόρι. «Βρήκα στις πέτρες που πέταγες μια με-

γάλη καταπράσινη σούπερ ωραία. Την πήρα για να σου την κάνω δώρο, γιατί 

εσένα σου αρέσει πολύ το πράσινο. Παρ’ τη». 

Ήταν το σμαράγδι από το Μούτσο της Κολομβίας, εκείνο που σκοτώνεις 

και σκοτώνεσαι άμα το ’χεις. «Φχαριστώ, Άκη», είπε ο Γιώργος παίρνοντας 
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με ευγνωμοσύνη το καταπράσινο πλάσμα. «Κανείς δεν μου ’χει κάνει ποτέ 

τόσο ωραίο δώρο». 

Στο σπίτι του Αντρέα κάθισαν στον καναπέ. Ο Άκης άνοιξε την τηλεόραση, 

που είχε ένα θρίλερ με τέρατα. Πήρε τον Γιώργο πάνω στο τρίτο του λιγνού 

κορμιού του, στο μέρος της καρδιάς του, και τον κράτησε εκεί. Εκείνος έ-

νιωσε για πρώτη φορά εδώ και πολύν καιρό γαλήνη. 

«Τώρα θα είμαστε πολύ καλά για πάντα. Θα γίνει σε λίγες μέρες πολύ 

καλά κι ο Αντρέας. Σου το είπα; θα τον πάρουμε κι αυτόν διακοπές θάλασ-

σα και θα γίνουν φίλοι λέει με τον Άτσε, γιατί ταιριάζουνε πολύ. Τα σχε-

διάζω όλα αυτά στο κόμικ μου», είπε σφίγγοντας τον αγαπημένο του. «Αυτή 

την ταινία τηνε ξέρω. Ο τυπάς στο τέλος περνάει γαμάτα και τρώει ψητό το 

τέρας. 

»Γιατί αυτά εδώ τα τέρατα, ας τα βλέπεις έτσι σκέτη φρίκη, τρώγονται 

κι είναι πολύ νόστιμα».— 
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Έργα που κυκλοφορούν ή που θα κυκλοφορήσουν ψηφιακά στην ιστοσελίδα 

του Σπύρου Καρυδάκη, www.analphabet.gr: 

ΠΟΙΗΜΑΤΑ 

— Προσωπογραφίες, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2018. 

— Ερωτοκυνηγός, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2018. 

— Αυτό που σπάει, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2018. 

— Ρωξάνη, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2019. 

— Μηχανοστάσιο, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2019. 

ΔΟΚΙΜΙΑ 

— Καυτό μέλι. Αρχαία ελληνικά ερωτικά ποιήματα από άντρες για άντρες· αρχαίο 

κείμενο, μετάφραση και ερωτολογικά σχόλια, αυτοέκδοση, analphabet, Αθήνα 2013. 

— Γνωμολόγιο, συλλογή σκέψεων, αυτοέκδοση, analphabet, Αθήνα 2014. 

ΠΕΖΑ 

— Ο ένας με μαχαίρι, μυθιστόρημα, Καστανιώτης 1997, analphabet 2018. 

— Η Νύχτα των Ονομάτων, μυθιστόρημα, Καστανιώτης 2000, analphabet 2018. 

— Να δούμε ποιος θα φαγωθεί, μυθιστόρημα, Καστανιώτης 2005, analphabet 2018. 

— Thérion, μυθιστόρημα, Εμπειρία Εκδοτική 2010, analphabet 2018. 

— Η μεγάλη μετανάστευση των δέντρων, 10 αφηγήματα, ψηφιακό βιβλίο, analpha-

bet 2018. 

— Ελληνική Ιστορία, μυθιστορία, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2018. 

— Γυναικόκαστρο, αφήγημα, Πάπυρος 2014. 

— Άσε με να σε δέρνω κάπου-κάπου, νουβέλα, Καστανιώτης 2003, Πάπυρος 2017. 

— Χ.Τ. 1983 μ.Χ. μια νέκυια, Εκδόσεις Σκαρίφημα, Αθήνα 2019. 
  

http://www.analphabet.gr/
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