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Πρόλογος

Το μικρό αυτό βιβλίο γράφτηκε χωρίς πρόγραμμα, λίγο
άτακτα, το χρονικό διάστημα 2009-2012. Αποτελεί την
πρώτη  μου προσπάθεια να γράψω κάτι που να έχει αρχή,
μέση και τέλος, και να ξεπερνά το μονοψήφιο αριθμό σε-
λίδων. Η αφορμή ήταν ένα όνειρο που είχα και μια ιδέα
του πώς να ξεκινά και πώς να τελειώνει η ιστορία. Χωρίς
όμως τις σημαντικές βοήθειες που είχα, τίποτα δεν θα είχε
ολοκληρωθεί, τουλάχιστον στην παρούσα του μορφή. 

Γι’αυτόν το λόγο θα ήθελα αρχικά να αφιερώσω το πό-
νημά μου στην Ε., η οποία χωρίς να το ξέρει, στάθηκε
πραγματικά δίπλα μου σε όλα τα στάδια της συγγραφικής
μου προσπάθειας. Ευχαριστίες οφείλω και στα αδέρφια
μου, στους γονείς μου, στους φίλους και τις φίλες που διά-
βασαν τα γραπτά μου στην πρωτόλεια μορφή τους και
έκαναν αρκετές γόνιμες παρατηρήσεις. 

Πριν κλείσω τον πρόλογο αυτό, θα ήθελα να σημει-
ώσω πως στο έργο που θα διαβάσετε βρίσκονται αρκετές
βιωματικές και προσωπικές απεικονίσεις και εξιστορήσεις,
εντούτοις έχουν υποστεί την απαραίτητη ανάμειξη με τα
φανταστικά γεγονότα για χάρη της πλοκής. Αυτό συμβαί-
νει, μάλιστα, σε τέτοιο βαθμό που πλέον φαντάζουν, α -
κομή και σε μένα, οι πίσω σελίδες ενός άλλου, όχι βεβαίως
άγνωστου, αλλά όχι εμού του ίδιου.
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Νέα σημείωση πάνω στο 
Σχεδόν αδέρφια

Όντας μεγάλος πια έχω αρχίσει να βλέπω τους γύρω
μου με ένα πιο κριτικό μάτι από ό,τι τους έβλεπα παλιά.
Οι ζωές τους μου φαίνονται τόσο διαφορετικές από τη
δική μου, τόσο άγνωστες, τόσο ξένες. Πιθανόν να με βλέ-
πουν και μένα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Άραγε, αν
ήμουν εγώ στη θέση τους, θα έκανα τις ίδιες κινήσεις; Θα
χρησιμοποιούσα τα ίδια λόγια; Θα έκανα τις ίδιες επιλο-
γές; Η απάντηση είναι όχι, μάλλον. Η λογοτεχνία, όμως,
σου δίνει τη δυνατότητα να ζήσεις μια “άλλη” ζωή, ακόμη
και πολλές ταυτόχρονα.

Για την ακρίβεια, αυτά που γράφω αφορούν ζωές που
μισώ. Ζωές που ακολούθησαν τη μοίρα τους με βλέμματα
στενάχωρα, κουβαλώντας την απειλή της καθολικής κα-
τάρρευσης, ενώ στο βάθος άστραφτε μια αμφιβόλου ποι-
ότητας και ηθικής επιτυχία. Το μίσος μου προς αυτές είναι
επιφανειακό και στιγμιαίο. Καταλήγω να μην αφορίζω κα-
νέναν και καμία γράφοντας μια φανταστική ιστορία που
κουβαλά τα δικά του και δικά της χαρακτηριστικά. Οι
πληγές στη σιωπή από διαλόγους ξένων γύρω μου, οι-
κείων προσώπων, μέχρι ακόμη και δικών μου εκφράσεων
καταγράφονται στο χαρτί για να γίνουν ξανά σιωπή. Η



δικιά μου εκδίκηση απέναντι στο θόρυβο, η επιστροφή
στην αφετηρία των πάντων, στην ησυχία της ανάγνωσης
ή της γραφής, με όλα μέσα μου να ηρεμούν.

Στο σύμπαν που έπλασα στο Σχεδόν Αδέρφια λείπουν
τα σαφή όρια μεταξύ καλού και κακού. Οι δύο πρωταγω-
νιστές θα μπορούσαν να έχουν αλλάξει ρόλους σε διά-
φορα επεισόδια της ιστορίας. Η πρωταγωνίστρια, αν και
σχεδόν απούσα, καθορίζει υπογείως την όλη ροή των γε-
γονότων. Τίποτα δεν είναι ξεκάθαρο, γιατί έτσι είναι οι
ζωές τους, μπερδεμένες, στο μεταίχμιο πράξεων που δεν
βγάζουν πουθενά. Απλώς κύκλοι εφάπτονται, συμπερι-
φορές θυμίζουν κάτι από το απόκρυφο παρελθόν τους,
και το αύριο έρχεται πάντα πιο γρήγορα και πιο βίαια από
ό,τι περίμεναν. Εξάλλου, στον κυκεώνα δραματικών γε-
γονότων η ταχύτητα κυλά πάντα χωρίς έλεος. Δεν υπάρ-
χουν βαθιές σκέψεις στα μυαλά των πρωταγωνιστών,
γιατί δεν προλαβαίνουν να παραμερίσουν το πάθος που
κινεί τις ίδιες τους τις επιλογές. Αυτά που συμβαίνουν θα
τα σκεφτούν κατόπιν εορτής, πιθανόν και μετά το τέλος,
αν και τότε θα είναι πολύ αργά. Ίσως όπως στις ζωές
άλλων δίπλα μας, ίσως όπως και στη δική μου.

Από όλα τα σχόλια που άκουσα από τον κύκλο των
φίλων και γνωστών που διάβασαν το βιβλίο, ξεχώρισα τα
ευεργετικά αποτελέσματα που είχε για αυτούς μια δεύτερη
ανάγνωσή του. Αυτή θα είναι και η μοναδική μου παραί-
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νεση στους φιλόδοξους αναγνώστες του πρώτου  πονή-
ματός μου.
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1.
06:13   09/95

Η θάλασσα ήταν λάδι˙ κυριολεκτικά όμως. Μια μεγάλη
πετρελαιοκηλίδα έδινε ένα χρυσαφί τόνο στο απέραντο
γκρι. Ποτέ δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί την απεικό-
νιζαν γαλάζια μιας και όποτε την κοιτούσε του φαινόταν
σκούρα και θλιμμένη. Πολλά δεν μπορούσε να καταλάβει.
Από μικρός νόμιζε πως μεγαλώνοντας θα έβρισκε απαντή-
σεις στα ερωτήματα που γεννιόντουσαν μέσα του. Αυτά
όμως, αντί να ελαττώνονται, πλήθαιναν. Όσο οι γύρω του
έμεναν ευχαριστημένοι με τις απαντήσεις, τόσο ο Στέλιος
τις έβλεπε αυτές να αποσυντίθενται. 

Είχε περάσει πλέον τα τριάντα δύο, οι επιλογές του
σαφώς και δεν ήταν οι ενδεδειγμένες, καθώς ζούσε απλά
χωρίς δεσμεύσεις, προοπτικές και προσδοκίες. Εδώ στο
νησί δεν μπορούσαν να τα αντιληφθούν όλα αυτά χωρίς
να του φορέσουν την ταμπέλα του τεμπέλη και παρία. Ό,τι
δεν είναι κατανοητό αποβαίνει εχθρικό. Βέβαια, μόνο τεμ-
πέλης δεν ήταν. Δούλευε σαν σκυλί, είτε πωλητής είτε σε
α ποθήκες καταστημάτων εξασφαλίζοντας τα προς το ζην.
Ήταν πάντα μαζεμένος στις εξόδους του. Το νησί όμως ή -
ταν μικρό και κάθε λάθος κίνηση ενείχε το κουτσομπολιό.
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Γι’ αυτόν το λόγο και ο κύκλος των συναναστροφών του
ήταν στενός, με άτομα που δεν χρειάζονταν πολλά για να
καταλάβουν ο ένας τον άλλον.

Εδώ στο λιμάνι, περασμένες έξι, περίμενε ένα διαφο-
ρετικό φίλο. Με τον Πέτρο είχε περάσει πολλά. Τόσα που,
και ο ίδιος απαριθμώντας τα, σίγουρα θα ξεχνούσε αρκετά.
Συμμαθητές απ’ το δημοτικό, από τη στιγμή που τα αρχικά
των επιθέτων τους τους είχαν κάνει το χατίρι, ήταν μαζί
στην ίδια τάξη και στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Με αυτόν
ήταν που δοκίμασε αυτά που όφειλε στις τρυφερές ηλικίες
κάτω των δεκαοκτώ. Λίγο πριν ο Πέτρος περάσει σε σχολή
στην Αθήνα, οι δυο τους είχαν τόσο κοινή και όμοια εμφά-
νιση που συχνά οι γνωστοί τούς μπέρδευαν. 

Ο Πέτρος, πρώτος σε όλα. Γι’ αυτόν όλα ήταν εύκολα.
Η οικογένειά του του παρείχε την άνεση να έχει ό,τι θέλει·
μουσικές, ταξίδια, βιβλία, χοντρό χαρτζιλίκι. Αυτά όλα σή -
μαιναν κοινωνικότητα σε επίπεδο διασημότητας. Πάντα
όμως φύλαγε τον κρυφό του εαυτό για τον Στέλιο. Σε
αυτόν στηριζόταν όταν είχε κάποιο πρόβλημα, γιατί ήξερε
πως αυτός, ως διαφορετικός από τους άλλους, θα του
πρόσφερε μια άλλη οπτική που πιθανότατα να τον βοη-
θούσε καταλυτικά. Μέχρι το τέλος του τελευταίου κα-
λοκαιριού μαζί, είχαν δεθεί τόσο που δεν τους ένοιαζε το
μέλλον και οι αλλαγές που αυτό θα έφερνε, ένιωθαν σχε-
δόν αδέρφια.
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Πολλά όμως άλλαξαν, κυρίως αυτοί οι ίδιοι. Ο Πέτρος,
καθώς περνούσαν τα χρόνια, κατέβαινε στο νησί όλο και
πιο αραιά, το τηλέφωνο του Στέλιου σιγούσε όλο και πε-
ρισσότερο και οι δυο τους απλώς περιέγραφαν ο ένας στον
άλλον πώς τα πέρναγαν χώρια. Τα νέα αυτά η απόσταση
τα λείαινε, τα έντυνε με κώδικες, σημαντικές λεπτομέρειες
τις έπνιγε, μέχρι τελικά οι συζητήσεις μεταξύ τους να απο-
βαίνουν προσχηματικές, σχεδόν δυσάρεστες. Δεν μπορού-
σαν βέβαια να ξεχάσουν τα παλιά. Κάποια στιγμή, παρά
το γεγονός πως οι ζωές τους γινόντουσαν τόσο διαφορε-
τικές, θα χρειαζόντουσαν ξανά ο ένας τον άλλον.

Να λοιπόν, μπροστά σε ένα λιμάνι που παρέμενε το
ίδιο αφιλόξενο εδώ και χρόνια, πάλι στα ξεφτίσματα του
καλοκαιριού, σε ένα ξημέρωμα που πάντα οι σκέψεις νικάνε
την υπνηλία και πάντα η αναμονή ηττάται από τις ανα-
μνήσεις, ήταν εδώ, αυτήν τη φορά περιμένοντας τον Πέτρο.
Το μόνο που σκεπτόταν ήταν ο ανήσυχος τόνος της φωνής
του την προηγούμενη μέρα και όλα αυτά που ήθελε να
του πει από κοντά για μια ιδέα που είχε να του προτείνει.
Τι να ήταν αυτό που μετά από τόσα χρόνια τον ώθησε να
ζητήσει όχι απλώς ένα χέρι βοηθείας αλλά την απόλυτη
συνεργασία του; Μέναν ελάχιστα δευτερόλεπτα για να το
μάθει μιας και το πλοίο, όσο απότομα εμφάνισε το σχήμα
του στην παραθαλάσσια αυγή, άλλο τόσο γρήγορα έδεσε
στους κάβους, και να˙ ο Πέτρος, όχι τόσο αγέρωχος όπως
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πριν μερικούς μήνες που τον είχε τυχαία συναντήσει, να
τον πλησιάζει με αυτό το αναλλοίωτο χαμόγελο, το οποίο
όσα σήμαινε, τόσα συνάμα έκρυβε.
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2.
19:15   03/98

«Κάπως έτσι πρέπει να είναι όταν κυνηγάς ή σε κυνηγάνε.
Ποια η διαφορά μεταξύ των δυο αυτών άραγε;», α να -
ρωτήθηκε μονολογώντας αφηρημένα ο Πέτρος. Το μυαλό
του πεταγόταν από το ένα θέμα στο άλλο. Θυμήθηκε αυ-
τήν. Ήξερε ότι της είχε μιλήσει άσχημα την τελευταία φορά.
Ήξερε όμως ότι θα ξαναγύριζε. Πάντα αυτό έκανε. Στην
αρχή σιωπή, μετά ένα δήθεν αναπάντεχο τηλεφώνη μα,
μια φωνή που τρεμοπαίζει, ένα παρ’ ολίγον δάκρυ και έ -
πειτα ένα μισογκρεμισμένο χαμόγελο. Αυτό το παιχνίδι
δεν το βαριόταν ποτέ παρ’ όλη την επαναληψιμότητα των
επεισοδίων. Ένιωθε δυνατός και όντως ήταν απέναντί της.
Απέναντι σε όλους.

Είχε βγει να κάνει τα ψώνια του. Όλα στους δρόμους
μιας κεντρικής περιοχής στην πόλη φαινόντουσαν τόσο
θορυβώδη που τα ένιωθε εντελώς ακίνδυνα. Εξάλλου, το
σχέδιο της φυγής του στο εξωτερικό όφειλε να μείνει για
λίγο καιρό στο συρτάρι μέχρι να φτιαχτούν τα πλαστά χαρ-
τιά του και να τακτοποιηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες.
Η αναμονή αυτή όσο ανασφαλής ήταν τόσο τον ευχαρι-
στούσε, μετά και την τροπή που είχαν πάρει τα πρό σ φατα
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γεγονότα. Τους τελευταίους μήνες είχε μάθει καλά ότι το
να κρύβεσαι σημαίνει να κάνεις οτιδήποτε δεν θα έ κανε
αυτός που έχει λόγους να κρυφτεί. Κάτι παρόμοιο με τις
τύψεις. Όφειλε όμως να έχει το νου του μιας και, μετά από
μια τόσο μεγάλη λεία από την περίφημη ληστεία της πρω-
τοχρονιάς, οι μπάτσοι δεν θα ηρεμούσαν εύκολα.

Τα βήματά του τον οδήγησαν πίσω στην προσωρινή
του κατοικία, όταν ο θόρυβος γύρω του ανέβασε ένταση.
Όλα όσα ήταν εκεί του έγιναν αμέσως οικεία. Οι διαβάτες
με τα σκυμμένα κεφάλια, ένα ελικόπτερο της αστυνομίας
που πετούσε χωρίς κανένα νόημα, φορτηγατζήδες που ξε-
φόρτωναν κούτες ιδρωμένοι. Ξαφνικά ένας κρότος ακού-
στηκε. Ίσως μια κούτα να έπεσε απότομα χάμω, ίσως κά-
ποιος να τράκαρε μέσα στον πανικό˙ ο Πέτρος όμως έπειτα
από πέντε δευτερόλεπτα ένιωσε ένα κάψιμο στο χέρι. Ήταν
σφαίρα. Έμελλε να την ακολουθήσουν κι άλλες. Η ένταση
γύρω του έπαψε να υπάρχει. Ενώ έβλεπε, δεν άκουγε. Το
αίμα επίμονα έψαχνε διόδους για να κυλήσει έξω απ’ αυτόν.
Το δικό του αίμα πλέον τον απαρνιόταν. 

Με σπασμωδικές κινήσεις κρύφτηκε πέφτοντας πίσω
από μια μηχανή μεγάλου κυβισμού. Τη στιγμή εκείνη πε-
ριμάζεψε όση αυτοσυγκέντρωση του είχε απομείνει και
έκανε να βγάλει το περίστροφό του. Για αυτοάμυνα; Για
επίθεση; Ποια η διαφορά μεταξύ των δυο; Ο θόρυβος των
χτυπημάτων όμως σταμάτησε απότομα, στην άκρη του
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δρόμου μια αστυνομική περιπολία είχε φανεί και πλαισίωνε
με βιαστικές κινήσεις από μακριά τη σκηνή στην οποία ο
ίδιος πρωταγωνιστούσε. Δεν ήταν όμως αυτοί που πυρο-
βόλησαν πριν, καθώς τα πυρά είχαν έρθει από άλλη κα-
τεύθυνση. «Τότε ποιος;»

Σήκωσε το κεφάλι με όση δύναμη του είχε απομείνει
και κοίταξε προς τη μεριά που υπό άλλες συνθήκες θα
έριχνε στο ψαχνό. Σάστισε με το πρόσωπο που αντίκρισε
στα τριάντα μέτρα. «Όχι, δεν είναι δυνατόν να με πυροβό -
λησε ο Στέλιος και να με έσωσαν οι μπάτσοι!», σκέφτηκε.

Η σιλουέτα όντως ανήκε σε αυτόν. Τώρα αυτή γύριζε
την πλάτη, αλλά για μια στιγμή διέκρινε καθαρά το πρό-
σωπο του πλέον κυνηγού του. Διέκρινε ένα μορφασμό
ημι-ικανοποίησης και ημι-αποτυχίας, κάτι σαν την αίσθηση
που δείχνεις όταν τα πας καλά σε κάτι χωρίς να έχεις πε-
τύχει τον ποθητό στόχο ολοκληρωτικά. Ο στόχος ήταν
αυτός και αυτό δεν ήταν παιχνίδι.

Την ώρα που οι αστυνομικοί τον πλησίασαν, ο Πέτρος
λιποθύμησε μέσα σε μια λιμνούλα αίματος όπου ο ίδιος με
τα λευκά του ρούχα έμοιαζε σαν αυτόχειρας κύκνος. Όταν
ξύπνησε, αν και δεν κοιμήθηκε πραγματικά ποτέ, ήταν ξα-
πλωμένος σε ένα δωμάτιο κάποιου νοσοκομείου και σε
κάποια μέρη του σώματός του, ιδιαίτερα στο αριστερό του
χέρι, ένιωθε έντονους πόνους. Μια μικρή αγαλλίαση τον
διαπέρασε, καθώς θεώρησε τον εαυτό του τυχερό που
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έστω κάτι ένιωθε. Άνετα θα μπορούσε να μη νιώθει τίποτα,
να μη βλέπει τίποτα, να μην ακούει τίποτα, να είναι εντελώς
νεκρός.

Κατευθείαν του ήρθαν όλες οι εικόνες της τελευταίας
μέρας και σκέφτηκε πως θα ήταν φρονιμότερο να μην πα-
ραμείνει εκεί που ήταν, ασχέτως της κατάστασής του, εφό-
σον όσο χαζοί και να ήταν οι μπάτσοι θα έβρισκαν κάποια
στιγμή τι λαβράκι έπεσε στα χέρια τους. Σήκωσε το τηλέ-
φωνο δίπλα του και κάλεσε τη δική του άμεση βοήθεια,
τον Χρήστο. Σε λιγότερο από μισή ώρα και πριν α κόμη
κρυώσει το ακουστικό από την ασθενική αφή των δαχτύ-
λων του, κοίταξε αυτόν που περίμενε αν και χρειάστηκαν
κάποια δευτερόλεπτα για να καταλάβει ποιος ακριβώς
ήταν. Ο Χρήστος είχε τόσο υιοθετήσει τη βαριεστημένη
φάτσα που έχουν όλοι όσοι δουλεύουν καθαριστές σε νο-
σοκομεία που και ο ίδιος ένιωθε ένας άλλος. 

«Μπες γρήγορα και ήσυχα εδώ. Όταν βήξω, θα κρατή-
σεις την ανάσα σου για ένα λεπτό». Εκεί που ήταν, θα ευ -
χόταν να μπορούσε να κρατήσει την ανάσα του για αρκετά
περισσότερο. Κουκουλωμένος με τα άπλυτα των αρρώ-
στων, διέφευγε πάνω σε ένα καρότσι κάτω από τα νυ-
σταγμένα μάτια του φύλακά του και έβγαινε από το κτίριο
που μύριζε απολυμαντικό και θάνατο. Προορισμός δεν
θα μπορούσε να είναι παρά μια νέα κρυψώνα, ένα μέρος
όπου κανείς δεν θα τον ενοχλούσε.
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Ήξερε καλά προς τα πού όδευαν. Ήξερε επίσης καλά
πως τίποτα δεν θα έμενε το ίδιο. Έκανε πέρα κάθε παρά-
ταιρη σκέψη και κατέληξε πως αυτό που χρειαζόταν πε-
ρισσότερο ήταν ξεκούραση και αυτό το είδος της μοναξιάς
που δεν το επιλέγεις αλλά σε επιλέγει αυτό. Απλώς ήθελε
χρόνο για να βάλει σε μια σειρά τις σκέψεις του και έπειτα
θα δρούσε για να φέρει στα μέτρα του τους κανόνες του
παιχνιδιού, όπως πάντα έκανε.
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3.
14:03   10/95

Γέλασε δυνατά. Χωρίς να έχει προηγηθεί κανένα είδος χα-
μόγελου, παρά ελάχιστα δευτερόλεπτα έκπληξης. Η Μαρία
δεν μπορούσε να κρατηθεί, αν και το είχε υποσχεθεί. Αυτός
χαιρόταν πάντα τα γέλια της, αλλά αυτήν τη φορά ήταν
διαφορετικά και η έκφραση του προσώπου του τον πρό-
διδε. 

«Αυτό είναι τρελό... εσύ να σχεδιάζεις να κάνεις τέτοιου
είδους... εγκλήματα!»

Ο Στέλιος δεν απαντούσε. Είχε μάθει να κάνει υπομονή,
ειδικά απέναντί της.

«... Και αυτός πού σε θυμήθηκε;»
Οι χτύποι του ρολογιού στον τοίχο βομβάρδιζαν τη

σιωπή, το βουητό του υπολογιστή, από όπου με ένα μαγικό
τρόπο σταμάτησε η χαλαρή μουσική που έπαιζε πριν, έκανε
το κλειστό δωμάτιο να μπάζει εικονικό αέρα. 

«... Και αν θυμάμαι καλά, την τελευταία φορά που πραγ-
ματικά μιλήσατε μεταξύ σας, η γεύση που σου έμεινε ήταν
πικρ...». Το έκοψε καταλαβαίνοντας ότι το παρατράβαγε.

Οι φωνές απέξω ποτέ δεν ξανακούστηκαν τόσο ελκυ-
στικές. Σηκώθηκε συνοφρυωμένος και άνοιξε τέρμα τα
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παράθυρα. Ξαναέκατσε στην πολυθρόνα που έβλεπε φά-
τσα το πικάπ και έψαξε τη γάτα τους που τον συντρόφευε
στην απογευματινή του ραστώνη, ξεχνώντας ότι τον είχε
εγκαταλείψει για την αλήτικη βόλτα της.

«Απλώς μια πρόταση είναι, δεν σημαίνει ότι την έχω
αποδεχτεί. Τον τελευταίο καιρό τα πράγματα δεν πάνε ό -
πως θα ήθελα. Η διάθεσή μου...». Αδυνατούσε με λόγια να
της εξηγήσει αυτό που η ίδια πάντως καταλάβαινε πολύ
καλά. Η ζωή στο νησί είχε καταντήσει ανιαρή, σφιχταγκα-
λιασμένη με σκοπιμότητες και όχι με ξεκάθαρους σκοπούς.
Αν και οι δυο τους τον τελευταίο χρόνο τα πήγαιναν καλά,
μιας και έλειπαν οι ομηρικοί καβγάδες του παρελθόντος,
αυτό δεν σήμαινε ότι προχωρούσαν προς τα κάπου.

«Ωραία, με το μόνο ζήτημα που δεν είχες τραβήγματα
ήταν η αστυνομία. Πάει και αυτό!»

Προσπαθούσε να μην είναι μητρική στις συμβουλές
της, αλλά είχε χάσει την ψυχραιμία της. Όσο αυτός έμενε
αδιανόητα ατάραχος μετά και την τελευταία συνάντηση
που είχε με τον Πέτρο, τόσο πιο πολύ έχανε τον έλεγχο
των λεγόμενών της. Ήξερε ότι η στάση του υποδήλωνε
μια θετική αφετηριακή στάση προς το παράλογο σχέδιο.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, όσο πιο εξωπραγματικό είναι
ένα πλάνο τόσο πιο ελκυστικό γίνεται για να το ακολου-
θήσει κανείς.

«Μου έδωσε όσο χρόνο θέλω για να το σκεφτώ. Βέβαια
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δεν σημαίνει ότι μπορώ να τον έχω να περιμένει για πάντα».
Προσπαθούσε να κερδίσει χρόνο και αυτή το αντιλαμβα-
νόταν πολύ καλά, με αποτέλεσμα τα μάτια της να παίρνουν
έναν ελαφρώς κατηφή τόνο. Δεν της άρεσε καθόλου η
κουβέντα που γινόταν εκείνη τη στιγμή. Μα καθόλου.

Ξαφνικά ο γνώριμος ήχος του τηλεφώνου σήμανε πως
κάποιος κάπου ήθελε να ακούσει τη φωνή ενός από τους
παρευρισκόμενους. Ο Στέλιος δεν άφησε να χτυπήσει πολ-
λές φορές.

«Ποιος είναι;»
«Έλα ρε, όλα καλά; Βρήκα τα παιδιά από το σχολείο

και σκέφτηκα αν ήθελες να περάσεις».
«Οκέι, πού αράξατε;»
Προσπάθησε να αποφύγει τη ματιά της. Αυτή κατάλαβε

ότι η συνέχεια της κουβέντας ήταν χωρίς νόημα. Αν και
υπήρχαν πολλά που δεν καταλάβαινε, γνώριζε την καλή
και την κακή πλευρά της σχέσης τους. Ποτέ δεν ξέχναγε
το γεγονός ότι κάποτε εκείνοι ήταν σχεδόν αδέρφια.
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4.
05:57   02/96

Δεν κράταγε όπλο. Προτίμησε την άοπλη γύμνια. Εξάλλου
δεν χρειαζόταν. Ο Πέτρος θα είχε το δύσκολο έργο να
αφοπλίσει τον ένα και μοναδικό φύλακα και στη συνέχεια
ο Στέλιος θα πέρναγε απ’ το ταμείο των διοδίων και θα το
άδειαζε. Το Σαββατοκύριακο σίγουρα θα γέμιζε χάρη στους
χειμερινούς εκδρομείς. Κυριακή βράδυ ξημερώματα λίγοι
πέρναγαν από εκεί˙ λίγοι πέρναγαν από οπουδήποτε. 

Πηγαίνοντας στο μέρος όπου θα είχαν μια καλύτερη
θέα προς το σταθμό, και οι δυο τους δεν είχαν και πολλά
να σκεφθούν, πόσο μάλλον να πουν. Η νευρικότητα των
πρω τάρηδων έσταζε έξω από τα τζάμια του αυτοκινήτου.
Αν και κάθε ερώτηση για τα διαδικαστικά είχε απαντηθεί,
φαινόταν σαν ο Στέλιος να είχε άπειρες ακόμη να θέσει
στο συνεπιβάτη του. Τώρα όμως η υγρή άσφαλτος δεν χώ-
ραγε αναστολές.

Ο δρόμος ήταν ολότελα βρεγμένος. Τα νερά αντιφέγ-
γιζαν τα κίτρινα φώτα του επαρχιακού παράδρομου της
εθνικής οδού. Χιλιάδες υγροί καθρέφτες λαμπύριζαν σω-
ριασμένοι, οικτρά κομματιασμένοι σε μέρη που δεν εφάρ-
μοζαν μεταξύ τους.
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Ο Στέλιος για μια στιγμή το μετάνιωσε. Ένιωσε άγχος.
Είδε τα άσχημα ενδεχόμενα. Τον εαυτό του εγκλωβισμένο,
κυνηγημένο, πιασμένο, λησμονημένο. Η αιώνια αίσθηση
του καλού και του κακού. Του άσπρου και του μαύρου. Έ -
πρεπε να διαλέξει, είχε ελάχιστα δευτερόλεπτα για να δείξει
με το βλέμμα του στον άλλον ότι δεν το είχε. Εξάλλου
πάντα διάλεγε τη μια πλευρά, αυτή που έλεγε το σωστό.
Ή ταν αυστηρός με τους φόβους και τις τύψεις του. Αυτές
πίστευε πως τον ακολουθούσαν από τη στιγμή που έμπαινε
στο παιχνίδι της επιλογής. Τι θα έλεγε μετά στον εαυτό
του, αφότου θα κα ταλάβαινε τη βαρύτητα των πράξεών
του; Όπως τώρα, αυτές τις στιγμές που ο αραιός θόρυβος
των οχημάτων ακουγόταν σαν πυροβολισμός σε αργή τα-
χύτητα μέσα στην παράταιρη σιωπή.

Ο Πέτρος ήταν ασυγκράτητος. Ξεκίνησε ένα λεπτό
πριν τον προκαθορισμένο χρόνο. Άνοιξε την πόρτα νωχε-
λικά, αλλά με σβέλτες κινήσεις έτρεξε σκυφτός προς το
συρματόπλεκτο φράκτη και με ένα σάλτο χάθηκε προς
στιγμή από το οπτικό πεδίο του Στέλιου. Πριν σκεφτεί αν
όλα έβαιναν σύμφωνα με το σχέδιο, ένας υπόκωφος γδού-
πος ακούστηκε σαν ζώο που χτυπιέται σε παρμπρίζ ενός
γκαζωμένου αυτοκίνητου. Φαινόταν και αποδείχτηκε εύ-
κολο. Ο φύλακας έβλεπε τηλεόραση στην κουζίνα δίπλα
σε καρέκλες με τις τσάντες των υπαλλήλων. Ένα χτύπημα
με το πίσω μέρος του πιστολιού αρκούσε για να τον αφο-
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πλίσει. Ούτε αίματα, ούτε οίκτος. Στη συνέχεια μάζεψε τη
φτωχή λεία απ’ τις τσάντες˙ ήταν το φιλοδώρημα που του
άξιζε.

Ο Στέλιος λαμβάνοντας το σήμα με το φακό κατηφό-
ρισε περνώντας απ’ το δρομάκι της εγκαταλελειμμένης
καντίνας δίπλα στο σταθμό. Με ένα ψεύτικο περίστροφο,
νιώθοντας και ο ίδιος να υποκρίνεται και μάλιστα χωρίς
ταλέντο, πλησίασε πολύ γρήγορα τους τέσσερις θαλάμους
που ήταν σε λειτουργία και, υπό το φόβο μιας σφαίρας
που δεν θα πυροδοτούνταν ποτέ, μάζεψε, με την αμήχανη
βοήθεια των φοβισμένων υπαλλήλων, τα ισάριθμα σακου-
λάκια. Την ίδια στιγμή, ο άλλος φόρτωνε σε ένα καροτσάκι
το μη συνεργάσιμο χρηματοκιβώτιο, εφαρμό ζοντας το σχέ-
διο β', και με ένα χαμόγελο που έμοιαζε περισσότερο με
γκριμάτσα, φορώντας ένα άβολο μαύρο full face, έκανε
νεύμα στον Στέλιο ότι το πάρτι έλαβε πανηγυρικά τέλος.
Σχεδόν...

Η μηχανή άναψε, η ταχύτητα μπήκε, το γκάζι πατήθηκε,
το φορτίο ανασηκώθηκε λαμβάνοντας το ρυθμό από μια
λακκούβα, αλλά δεν ήταν η σκηνή αυτή μόνη της. Κάτι
έλειπε. Ένα περιπολικό είχε λάβει σήμα. Η κωμόπολη πα-
ραδίπλα φαίνεται ότι δεν είχε να τους απασχολήσει με
κουτσομπολιά, αθλητικές εκπομπές, αλληλοκαρφώματα.
Το σχέδιο γ' εκβιαστικά έμπαινε σε εφαρμογή. Ο Στέλιος
εντελώς σιωπηλός και οκνηρός, κινούνταν και σκεφτόταν
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αντιστρόφως ανάλογα με την ταχύτητα των γεγονότων.
Ο Πέτρος οδηγούσε ακριβώς προς την κατεύθυνση που
είχαν κανονίσει. 

Η σειρήνα ηχούσε εκκωφαντικά αλλά η απόσταση που
χώριζε τα δυο οχήματα ήταν αρκετά μεγάλη, τόσο που
μετά από δυο τρεις στροφές σε δρόμους με απαγορευτικό,
το μπατσικό έμελλε να γυρίζει γύρω από τον εαυτό του
μάταια. Τα σήματα βέβαια είχαν τοποθετηθεί από τους
ίδιους, όπως μια ένδειξη που έγραφε αδιέξοδο. Αυτό το
δρομάκι τούς έστειλε σε άσφαλτο χωρίς φώτα, κοιτάζοντας
από απόσταση την κωμόπολη που κοιμόταν. Ακόμη και
αν μια ολόκληρη μάχη γινόταν εκείνη τη στιγμή, αυτή η
μικρή πόλη θα συνέχιζε να κοιμάται γουργουρίζοντας σαν
χορτασμένο ζώο, κάνοντας τους εφιάλτες της επόμενης
μέρας να φαντάζουν όνειρα μιας ζωής. Η Δευτέρα ξύπναγε
πάντα δύσκολα. Οι ψιχάλες, καταπιέζοντας την πιθανή
έκβαση μιας λυτρωτικής νεροποντής, την έκαναν ακόμη
δυσκολότερη για το μέρος που εξαφανιζόταν από τα τρία
καθρεφτάκια του αυτοκινήτου. Το κάθε μέρος. Ίσως τελικά
την κάθε μέρα.
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5.
20:41   6/98

Είχε σουρουπώσει. Τα φορτηγά που πέρναγαν ασταμά-
τητα όλη τη μέρα είχαν πλέον αραιώσει. Η τροχαία είχε
αφήσει το πόστο που έκανε ελέγχους, ένα γλυκό αεράκι
έφερνε τη δυσοσμία των διυλιστηρίων η οποία ήταν προ-
τιμότερη από αυτή της χωματερής στην αντίθετη μεριά.
Δυο ζώα είχαν πολτοποιηθεί στην άσφαλτο, τόσο που
δεν φαινόταν καν τι ήταν πριν. Ξεκολλημένες αφίσες μι-
σοχαμογέλαγαν στις κολώνες της λεωφόρου. Οι μεγάλες
αποθήκες της περιοχής είχαν γεμίσει καθ’ όλη τη διάρκεια
της ημέρας. Τώρα όμως έστεκαν άσεμνες και παράταιρες
σε ένα μέρος παράταιρο από μόνο του. Welcome to As-
propyrgos!

Ο Πέτρος έμεινε για κάμποσους μήνες σε ένα μικρό
μαχαλά που αποτελούνταν από μισοκτισμένα «σπίτια». Ο
Χρήστος που τον έφερε εδώ είχε κάτι πάρε δώσε με τους
τσιγγάνους, αλλά ήταν της άποψης να φυγαδευτεί εδώ
και όχι στο Ζεφύρι μιας και εκεί γινόντουσαν συχνά «ατυ-
χήματα», έφοδοι ελέγχου κ.λπ. Είχε δίκιο, εδώ κανείς δεν
νοιαζόταν για τον ξένο ο οποίος ξεπέρναγε σιγά σιγά τον
τραυματισμό του. Εξάλλου τα νταραβέρια που γινόντου-
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σαν δεν τον ενδιέφεραν καθόλου. Αυτοί όπως και αυτός
ήθελαν να έχουν την ηρεμία τους. 

Καθώς ο χρόνος όμως περνούσε και γινόταν ολοένα
και καλύτερα, με εξαίρεση το αριστερό του χέρι που θα
αργούσε πολύ για να φανεί εκατό τοις εκατό χρήσιμο, οι
αθίγγανοι τον βλέπαν σαν κάποιο που τους έχει υποχρέ-
ωση. Δεν ήταν δικός τους. Όφειλε να τους ανταποδώσει
τη φιλοξενία. Ήξερε ότι ήταν υποχρεωμένος. Το μέρος
όπου είχε φυγαδευτεί διέθετε το δικό του τίμημα. Αποφά-
σισε λοιπόν να πάει με τα νερά τους. Δέχθηκε αρχικά να
βοηθά με το να φυλάει τσίλιες σε μέρη που χρειαζόταν.
Δεν ήταν δύσκολο. Δεν ήταν μελαμψός για να τραβάει
την καχύποπτη προσοχή. Κάθε φορά που τελείωνε το βέρι
αισθανόταν πως κέρδιζε χρόνο. Ήξερε ότι δεν θα την
έβγαζε για πολύ καιρό τόσο εύκολα. Κάποια στιγμή θα
του ζητούσαν κι άλλα. Κι έτσι έγινε.

Μια μέρα του ανακοίνωσαν πως ήθελαν να τους βοη-
θήσει σε μια μεταφορά. Κατάλαβε πως δεν επρόκειτο για
μια απλή μετακόμιση όταν του έδωσαν όπλο. Θα τους κά-
λυπτε τα νώτα σε μια ήσυχη περιοχή στα βόρεια προάστια
όπου όμως οι πιθανότητες να περάσει περιπολικό δεν ήταν
μηδαμινές. Στην όλη επιχείρηση θα συμμετείχε και ο Χρή-
στος ως οδηγός του φορτηγού που θα μετέφερε αυτή την
ετερόκλητη «παρέα». 

Μπροστά καθόντουσαν οι δυο τους. Σε όλη τη δια-
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δρομή κανείς δεν μιλούσε. Αυτά που τους ένωναν ήταν
λιγότερα από το κοινό συμφέρον. Ο καθένας χρωστούσε
στον άλλο μια χάρη, ο ένας είχε καλύψει νομικά σε μια
υπόθεση παλιά τον άλλο και ο δεύτερος, όταν στένευε ο
κλοιός, ήταν εκεί για να ανοίξει τη μόνη διέξοδο κινδύνου.
Πίσω οι γύφτοι κάναν πλάκα μεταξύ τους για το πώς θα
μοιραζόντουσαν τη λεία. Το δρόμο τον ήξερε ένας από
αυτούς που το συνηθισμένο του επάγγελμα ήταν να μα-
ζεύει παλιοσίδερα από τους δρόμους της πρωτεύουσας.

Με το που έφτασαν η νύχτα ήταν βαθιά, το σκοτάδι
της σαδιστικό και το ημίφως από τα φώτα του δρόμου
υπνωτικό. Με γρήγορες κινήσεις η ομάδα των πίσω σύρ-
θηκε στο δρόμο πιάνοντας αμέσως δουλειά. Ο Πέτρος
πάντα αμίλητος, ο Χρήστος αμήχανος σαν να είχε ένα
κακό προαίσθημα. Η ησυχία τριγύρω απόλυτη. Ξεκίνησε
να πάει στο πόστο του στη γωνία του δρόμου, όπου θα
είχε θέα και στο σπίτι και στο φορτηγό. Μια σκιά τον
έκρυβε. Ο άλλος έψαχνε τα μάτια του στο σκοτάδι για να
νιώσει κάποιου είδους ασφάλεια. Ξαφνικά τα φώτα της
έπαυλης άναψαν μεγαλοπρεπέστατα, φωνές ακούστηκαν
και όλα για μια στιγμή χαώθηκαν. Ο Χρήστος έκανε νεύμα
στον Πέτρο καταλαβαίνοντας από τις φωνές των τριών
τσιγγάνων ότι είχαν ελάχιστες πιθανότητες να γυρίσουν
στο φορτηγό ασυνόδευτοι από ένστολη παρέα.

Έτρεξε λοιπόν προς το φορτηγό. 
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«Δεν μπορούμε να τους αφήσουμε έτσι».
Το τιμόνι τον εμπόδιζε να σηκώσει τις γροθιές του για

να εκτονώσει τα νεύρα του. 
«Κάποιος μας κάρφωσε», ακούστηκε η ψυχρή, σχεδόν

αψυχολόγητη, φωνή του Πέτρου.
«Ποιος;» Η φωνή θα μπορούσε να τραβήξει την προ-

σοχή κάποιων γύρω του σε απόσταση αρκετών μέτρων,
αλλά υψώθηκε γεμάτη εύλογη απορία.

Μια σφαίρα στο μέτωπο ήρθε ως απάντηση. Βιαστική,
αναμφίβολη, μην αφήνοντας χώρο για άλλες ερωτήσεις.
Ο μοναδικός επιζών της σύντομης αυτής συνομιλίας τρά-
βηξε το πτώμα για να πέσει ατσούμπαλα στο πεζοδρόμιο.
Πήρε το τιμόνι και με το καλό χέρι έβαλε μπρος. Όταν
βρήκε το δρόμο που κατέληγε σε μια κεντρική λεωφόρο,
συμμάζεψε λίγο τη σκέψη του για να ηρεμήσει από την
υπερβολική δόση αδρεναλίνης. Το αποτέλεσμα της βραδι -
νής του περιπέτειας δεν ήταν καθόλου μα καθόλου αρνη-
τικό: τρείς αθίγγανοι συλληφθέντες για διάρρηξη και ένας
νεκρός κάτω από περίεργες συνθήκες. Όχι όμως ο οποι-
οσδήποτε. Ήταν ο μοναδικός που κατείχε σημαντικές πλη-
ροφορίες για τον Πέτρο. Τόσο σημαντικές που έπρεπε να
μην τις ομολογήσει πουθενά. Ο πιο σίγουρος τρόπος επι-
τεύχθηκε. Τώρα σειρά είχε να βρει το νέο του καταφύγιο.
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6.
15:14   3/96

Ο Στέλιος κοίταζε τη λεία του. Κάτι σωριασμένα πακέτα
δεκαχίλιαρων. Σίγουρα περισσότερα από όσα περίμενε να
του μείνουν τελικά μετά την επιχείρηση στα διόδια. Πε-
ρισσότερα από όσα είχε ποτέ. Η αμηχανία που πλανιόταν
στο δωμάτιο πολλαπλασιαζόταν από την παρουσία της
Μαρίας. Το σχέδιο είχε πάει μια χαρά, οι μπάτσοι έψαχναν,
αν έψαχναν καθόλου, στα τυφλά. Η μοιρασιά έγινε στα
μισά όπως είχε συμφωνηθεί. Ο Πέτρος είχε τηρήσει κάθε
όρο της συμφωνίας. Ακόμη και τον τελευταίο, ο οποίος
είχε υπαγορευτεί από τη Μαρία και απαιτούσε να μην ξα-
ναενοχλήσει τον Στέλιο για αρκετό καιρό.

Παρ’ όλα αυτά, κάτι δεν πήγαινε καλά. Το κατάλαβε
απ’ την πρώτη στιγμή που άπλωσε τα κλεμμένα χρήματα
στο τραπέζι του σαλονιού. Σαν να είχε μεταβληθεί η ισορ-
ροπία στο χώρο και κάτι να περίσσευε. Τις πρώτες μέρες
άνοιξαν ένα πακέτο με σκοπό να το χρησιμοποιήσουν για
είδη που ήθελαν, αλλά δεν μπορούσαν να καταναλώσουν
πριν. Πέρα από αυτό όμως, τα υπόλοιπα που μείναν φαι-
νόντουσαν περιττά. Σχέδια που είχαν λεχθεί τους προηγού-
μενους μήνες, έχασκαν ακίνητα. Όπως αποδείχτηκε, η λη-
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στεία δεν ήταν το μέσο για την επίτευξή τους, αλλά ο ίδιος
ο σκοπός. Τα χρήματα ήταν απλώς το προκάλυμμα. Δεν τα
χρειαζόταν. Αυτό που είχε ανάγκη ήταν να ξεφύγει λίγο
από αυτό που ζούσε και σίγουρα ένα γερό μάτσο χρημάτων,
παρόλο που το υποσχόταν, τελικά δεν παρείχε την ποθητή
διέξοδο.

Η Μαρία, από την πλευρά της, ένιωθε τα χέρια της δε-
μένα. Εφόσον είχε τις ενστάσεις της πριν, τώρα δεν μπο-
ρούσε να αναλάβει το γνωστό πρωτοβουλιακό της ρόλο.
Να μιλήσει πρώτη, να προτείνει, να παροτρύνει, να καθη-
συχάσει τον Στέλιο. Είχαν εγκλωβιστεί και οι δυο τους και
ο ανήσυχος ύπνος των τελευταίων βδομάδων έκανε τα
νεύρα τους να μοιάζουν με χορδές άρπας χωρίς όμως να
βγάζουν γλυκό ήχο˙ κάθε άλλο μάλιστα.

Κάθε εισαγωγή κουβέντας ξεκίναγε με ερώτηση και
τελείωνε πάλι με μια ερώτηση και μάλιστα πολύ συγκε-
κριμένη: «Τι θα κάνεις λοιπόν;» Μια ακριβή αγορά, ένα
μακρινό ταξίδι, μια επένδυση, ένα..., μια... Τίποτα δεν τον
έκανε να δείξει με τη ματιά του στη Μαρία πως κάποια
από αυτές τις επιλογές θα ήταν αρκετή για να αλλάξει τον
ψυχισμό του. Σαν τις στιγμές που τα όνειρα πραγματο-
ποιούνται και είτε είναι πλέον πολύ αργά, οπότε έχει χαθεί
η κάψα που σε έτρωγε, είτε είναι πολύ νωρίς, οπότε τα ξε-
περνάς εμπιστευόμενος μια καλύτερη τύχη.

Εδώ όμως δεν ήταν θέμα χρονικών συγκυριών. Αν ήταν
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έτσι, έπρεπε να επισπεύσει την απάντηση που θα έδινε,
αυτήν που δεν μπορούσε να δώσει ούτε στη Μαρία, ούτε
πρωτίστως στον ίδιο του τον εαυτό. Κάθε λύση αποτελούσε
η ίδια πρόβλημα˙ έτσι ένιωθε τον τελευταίο καιρό.

Ένα βράδυ που ήταν τόσο κουρασμένος από την απο-
γευματινή του βάρδια στη δουλειά ώστε δεν τον έπιανε ο
ύπνος, αποφάσισε τι να κάνει. Το πρωί τής το ανακοίνωσε
περιμένοντας να ακούσει την άποψή της. Αυτή ένιωσε έκ-
πληξη, αλλά δεν είχε κάτι καλύτερο να προτείνει. Ό,τι και
να έθετε θα ακουγόταν άκρως παρεμβατικό. Απλώς, σαν
αστερίσκο, συμφώνησαν να κρατήσουν κάτι «ψιλά» για
μια δύσκολη στιγμή, αν και όποτε ερχόταν. 

Δεν χρειαζόταν να αγγίξει κάποιος τα χέρια του Στέλιου
για να καταλάβει πως ήταν εκείνη τη στιγμή ψυχρά. Φαι-
νόταν στο χρώμα τους. Τοποθετούσε τις δεσμίδες μέσα
σε πελώρια μαύρα στόματα που τα αποκαλούν σακούλες
απορ ριμμάτων. Μιας και η Μαρία έπρεπε να φύγει γιατί
είχε μια δουλειά, αυτός στο περίεργο σκηνικό του δωματίου
ένιω θε πιο μόνος από ποτέ. Χωρίς καμία προφύλαξη τα
φόρτωσε στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου. Έβαλε μπρος
και κατευθύνθηκε προς τη μεριά του νησιού όπου ξεκίναγε
το μοναδικό βουνό και τελείωνε η παραλία, προς το τέλος
του δρόμου.

Δεν χρειαζόταν να σιγουρευτεί ότι δεν υπήρχε κανείς.
Το ένιωθε. Όπως πάντα, τα κύματα σε αυτό το αφιλόξενο
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μέρος κατείχαν τον πρωταγωνιστικό ρόλο από πλευράς
ακρόασης ήχων. Η βία τους ήταν καταπραϋντική. Ο ρυθμός
τους ακανόνιστος. Η εμμονή τους μανιώδης. Τα κοίταξε
από ψηλά, εφόσον οι βράχοι δεν επέτρεπαν τη −με οποι-
οδήποτε τρόπο− κατάβαση. Για μια στιγμή ένιωσε πως τα
βράχια γεννούν τον ήχο των κυμάτων, αυτά είναι η φωνή
τους, αυτά τους δίνουν υπόσταση και τα έλκουν σε συνεχή
κίνηση.

Σε αυτά λοιπόν πέταξε με ορμή τις μαύρες γεμάτες σα-
κούλες. Σε ελάχιστα δευτερόλεπτα και μέσα σε έναν υπό-
κωφο κρότο, αυτές άνοιξαν και τα πακέτα των δεσμίδων
απλώθηκαν και γίναν ένα με τους αφρούς των κυμάτων.
Κάποιοι γλάροι πλησίασαν και άρχισαν να πε ριεργάζονται
με τα ράμφη τους τα πεταμένα δεκαχίλιαρα. Με αυτό τον
τρόπο τα κομμάτια ολοένα και πολλαπλασιάζονταν και οι
διαφορές μεταξύ της άγριας θάλασσας και των νεκρών
χαρτονομισμάτων ολοένα και ατονούσαν.

Γυρνώντας δεν νοιαζόταν να κρίνει την προηγούμενή
του πράξη καλή ή κακή. Απλώς έπρεπε να γίνει. Δεν ήταν
όμως αυτή που θα μπορούσε να κλείσει μια ιστορία. Κάτι
το ανολοκλήρωτο ακόμη τον έσκιαζε. Σαν κάτι που συμ-
βαίνει απέναντι, από έναν ξένο, αλλά αυτός που τον κοιτά
περιμένει να δει τι θα γίνει, πώς μια συγκεκριμένη πράξη
θα φτάσει σε ένα αίσιο τέλος. Η γεύση της συνέχειας ενός
παιχνιδιού παιδιών που ακόμη δεν κόπασε, καθώς η νύχτα
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πέφτει και οι γονείς καλούν τις γεμάτες όρεξη φωνές να
γυρίσουν σπίτι. Αυτός έφτασε γρήγορα πίσω ανοίγοντας
αγχωμένα την ξύλινη πόρτα. Η πρώτη του κίνηση, όταν
την πέρασε, δεν θύμιζε όμως γυρισμό. Σήκωσε το τηλέ-
φωνο και δεν κάλεσε κάποιον ξένο...
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7.
21:25   8/97

Όλα πήγαιναν πολύ καλύτερα από όσο τα περίμενε. Τα
λεφτά άθικτα και κρυμμένα σε καλό σημείο. Η νέα του
κρυψώνα ένα σωστό σπιτικό. Αυτή του τα πρόσφερε όλα.
Είχαν περάσει κάποιους μήνες σε μια γειτονιά κοντά στο
κέντρο της πόλης. Την ημέρα μπορεί να θύμιζε πόλεμο η
οχλαγωγία στους γύρω δρόμους που τύχαινε να βρίσκονται
τα μαγαζιά της περιοχής, αλλά το βράδυ όλα ήταν σχεδόν
νεκρά. 

Σε αυτές τις συνθήκες είχε αρχίσει να επανακτά την
ξεχασμένη του κοινωνικότητα. Χαμογέλαγε στους γείτονές
του, μίλαγε στον ενικό με κάποιους χωρίς καν να τους
ξέρει. Εδώ κανείς δεν κινδύνευε από κανένα. Κανείς δεν
ανοιγόταν τόσο ώστε να εκτεθεί. Μόνο τα κίτρινα φώτα
το βράδυ διαπερνούσαν χλωμά τις γρίλιες. Σπάνια έσκαγε
κάποια είδηση στα βραδινά δελτία, «τον αγαπούσε όλη η
γειτονιά, δεν το περιμέναμε αυτό που έγινε», «δεν είχε
πολλά πάρε-δώσε, δεν κίνησε ποτέ καμία υποψία», «είμα-
στε όλοι σοκαρισμένοι». Μετά από όλα αυτά τίποτα δεν
άλλαζε και άλλη μια μέρα σηκωνόταν ευδιάθετη. 

Είχε βραδιάσει και την περίμενε να γυρίσει από τη δου-
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λειά, δείχνοντας περήφανος την εκπλήρωση των οικιακών
του υποχρεώσεων. Χρειαζόταν κάτι για να εξευμενίσει το
τεταμένο κλίμα που υπέβοσκε τις τελευταίες βδομάδες.
Η αλήθεια είναι ότι ίσως για πρώτη φορά ένιωθε πως το
σμίξιμό τους θα πήγαινε καλά. Δεν ένιωθε ότι μάλωνε με
την αλήθεια ή με το ψέμα αυτήν τη φορά. Ίσως έφταιγε το
καλοκαίρι που τους είχε συνεπάρει και τους είχε αφοπλίσει
ολοκληρωτικά μετά από μια τόσο περίεργη άνοιξη που
πέρασαν και οι δυο τους.

Δεν άργησε όμως να καταλάβει ότι το στοιχειωμένο πα-
ρελθόν τους θα έκρυβε κάποια στιγμή τη λιακάδα. Το ήξερε
πως όσο εξιδανικευμένος ήταν από τη μεριά της, τόσο λειψός
αποδεικνυόταν κάθε σχεδόν βράδυ. Αυτή αντιθέτως ένιωθε
ότι δεν άλλαζε κάτι, ακόμη και μετά τη σημαντική της από-
φαση να αφήσει την προηγούμενη ζωή της για να αποδείξει
πως μαζί του η ερωτική συνύπαρξη δεν ήταν μια μάταιη προ-
σπάθεια. Γι’ αυτόν το λόγο δεν μπορούσε να μην εξωτερικεύει
το θυμό της, όχι για το πώς έφτασαν ως εκεί τα πράγματα,
αλλά για τον τρόπο που η ίδια δεχόταν χωρίς να το θέλει
μια ασύμβατη με τις επιθυμίες της πραγματικότητα.

Η πόρτα άνοιξε και το διπλό κλείδωμά της συνόδεψε
τους δυνατούς ήχους ενός πανικόβλητου τηλεοπτικού δελ-
τίου ειδήσεων. Ο Πέτρος σηκώθηκε να την προϋπαντήσει,
αλλά αμέσως κατάλαβε πως για άλλη μια φορά αυτή γύρ-
ναγε πτώμα και άκεφη από τη δουλειά. 
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«Πώς πήγε;»
«Πώς να πήγε; Σκατά...»
Άφησε τις ερωτήσεις. Έμελλε και αυτές οι λίγες ώρες

που θα περνούσαν απόψε μαζί να κυλήσουν σαν κανονι-
στικά δευτερόλεπτα σε ένα ρολόι τοίχου κρεμασμένο σε
άδειο δωμάτιο. 

Λίγο πριν κοιμηθούν ακούστηκε ένας χτύπος από το
διπλανό διαμέρισμα. Τον είχαν ξανακούσει και πιο παλιά
αλλά τώρα επαναλαμβανόταν αρκετές φορές. Ήταν αργά
και το χτύπημα εγκαθίδρυε το δικό του βασίλειο. Είχαν
μάθει από τους γείτονες πως ο ένοικος δίπλα τους είχε
διά φορα ψυχολογικά προβλήματα και ότι οι δικοί του έρ-
χονταν καθημερινά και τον φρόντιζαν. Απλώς απόψε κάτι
ανησυχητικό φαινόταν να συμβαίνει.

«Θα περάσει, πάντα σταματάει μετά από λίγη ώρα»,
είπε κουρασμένη.

«Απόψε είναι διαφορετικά».
«Σβήσε το φως, πέσε για ύπνο...», λίγο πριν ολοκλη-

ρώσει τη φράση της ένα απεγνωσμένο μουγκρητό έδωσε
μια φάλτσα νότα στην ατμόσφαιρα. Το χτύπημα επανήλθε
μετά από ένα μικρό κενό. Πιθανότατα προερχόταν από
γροθιές σε τοίχο. 

Δεν μπορούσε να μείνει άλλο ήρεμος και σηκώθηκε
από το κρεβάτι. Αυτή τον κοίταζε τρομαγμένη. Αμέσως
όρμησε από τη μεριά του τοίχου που προέρχονταν οι ενο-
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χλητικοί ήχοι και βάλθηκε με φωνές να απαντά καλώντας
τον άγνωστο γείτονα να σταματήσει. Όσο χτύπαγε ο δί-
πλα, τόσο απάνταγε αυτός με γροθιές στο δικό του τοίχο.
Η σιγή της πολυκατοικίας έκανε το συμβάν να φαντάζει
σαν μια ιδιότυπη μονομαχία, καταδικασμένη να μην μπορεί
να αναδείξει νικητή. 

Αυτή δεν μπορούσε να παρακολουθεί να συμβαίνουν
όλα αυτά χωρίς να κάνει κάτι. Σηκώθηκε και του φώναξε
με όλη της τη δύναμη: «Τι κάνεις εκεί;»

Εκτός ελέγχου ο Πέτρος και, ενώ ουσιαστικά δεν ακου-
γόταν πλέον κάτι από δίπλα, συνέχιζε να χτυπά αργά αλλά
και δυνατά τον τοίχο. Ακούγοντας την ερώτηση, ένιωσε
μια παρεμβολή σε κάτι που ο ίδιος όφειλε μόνος του να
διευθετήσει. Έπρεπε κάπου να ξεσπάσει, οπότε χωρίς να
της απαντήσει, την πλησίασε κοιτάζοντάς τη στα μάτια.
Η βία τού φάνταζε λυτρωτική, το βλέμμα της φοβισμένο
φανέρωσε ένα θολό δάκρυ. Κοντοστάθηκε χυδαία στητός
μπροστά της έτοιμος για οτιδήποτε, αλλά την τελευταία
στιγμή πάγωσε. Λυπήθηκε τον εαυτό του, περισσότερο
από ό,τι λυπήθηκε αυτήν. Αμέσως έκανε πίσω και βγήκε
από το δωμάτιο νιώθοντας μια έντονη δυσφορία. 

Η σιωπή έσπαγε αυτιά. Απλώθηκε σαν πάχνη και ατό-
νισε τα χρώματα στο διαμέρισμα. Τα άκρα της πάγωσαν,
δεν ήξερε πώς να αντιδράσει. Η απογοήτευση ανακατευό-
ταν με θυμό, η ανασφάλεια με ντροπή. Τίποτα δεν θα
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έμενε πλέον ίδιο. Είχε τόσο πολλά να του πει, πιο πολύ
ήθελε να του τα φωνάξει, αλλά τα φύλαξε μέσα της. Ακόμη
και όταν ο Πέτρος μάζεψε βιαστικά τα λιγοστά του ρούχα
και της είπε: «Φεύγω, δεν πάει άλλο, δεν φταις εσύ».

Αυτή δεν είχε να του απαντήσει κάτι. Αντιλήφθηκαν
και οι δυο τους πως εκείνο το βράδυ θα ήταν το τελευταίο
που θα πέρναγαν μαζί, αυτοί και οι τύψεις τους, για ό,τι
είχε συμβεί μεταξύ τους, για ό,τι είχε συμβεί όχι μόνο με-
ταξύ τους.
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8.
08:41   4/96

Είχε σηκωθεί νωρίς, ως συνήθως. Αυτή είχε φύγει για την
Αθήνα, καθώς όπως είχε δηλώσει είχαν προκύψει κάποιες
έκτακτες επαγγελματικές υποχρεώσεις. Ο Στέλιος, αν και
άθεος, τιμούσε με την απαραίτητη σεβάσμια ραστώνη τις
μέρες του Πάσχα. Ήταν μια απ’ αυτές τις εξισορροπητικές
μέρες, όπου λόγω της προηγούμενης ακμαιότατης και εορ-
ταστικής νύχτας το πρωινό όφειλε να σουλατσάρει βαριε-
στημένα. 

Η τηλεόραση συνόδευε την απλοϊκή υγροποιητική επε-
ξεργασία κάποιων άψυχων κόκκων καφέ σε ζεστές πηγές
παραγωγής σχεδόν αόρατων μικροσκοπικών σύννεφων
ονειρικού καπνού και σκουρόχρωμου ροφήματος. Του
ίδιου που βάζει σε κίνηση το σύμπαν του ναρκωμένου ξυ-
πνήματος και ενίοτε παράγει μικρές δόσεις εμπνεύσεων
που, αν είναι τυχερές, μόλις και διασώζονται για το υπό-
λοιπο της ημέρας.

Οι θόρυβοι που βγαίναν απ’ το τηλεπαράθυρο με την
πολύχρωμη θέα συγκεκριμένων ιντσών πρόφεραν τις ει-
δήσεις σε πηχυαίους τίτλους. Πόλεμοι, συγκρούσεις, οι-
κονομικοί μονόδρομοι, πολυτελείς γάμοι και άδοξα δια-
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ζύγια αποτελούσαν τα βασικά θέματα μιας ταχύτατης ει-
δησεογραφίας. Αφού κάθισε αναπαυτικά, εκεί που άλλαζε
τα κανάλια είδε να προβάλλεται ως έκτακτο γεγονός μια
ληστεία που μόλις είχε γίνει με κόστος κάποιους πυροβο-
λισμούς και κάποιες κηλίδες αίματος. Η είδηση τού κέντρισε
το ενδιαφέρον και έψαξε σε άλλο κανάλι για να μάθει λε-
πτομέρειες. Αμέσως μπροστά του ακολούθησαν εικόνες
σε ζωντανή μετάδοση με αμοντάριστα πλάνα να κορνιζά-
ρουν δυο θολωμένα στην εικόνα, τραυματισμένα κορμιά,
το ένα ενός αστυνομικού και το άλλο ενός περαστικού,
κάπου σε έναν παράδρομο στο κέντρο της πόλης. 

Η είδηση ήταν τόσο φρέσκια που το κυνηγητό ήταν σε
πλήρη εξέλιξη. Ο ληστής με τη λεία από ένα παντοπωλείο
δεν είχε προλάβει να χαθεί και στα ίχνη του ήταν μηχανές
μεγάλου κυβισμού της αστυνομίας, δυστυχώς για αυτόν
με πλήρως εξοπλισμένους επιβάτες. Το ακόμη χειρότερο
ήταν πως οι ένστολοι επιβαίνοντες βλέποντας το συνά-
δελφό τους να αστοχεί, σε αντίθεση με τον αντίπαλό του,
δεν είχαν παρασυρθεί μόνο σε έναν κυκεώνα καταδίωξης
αλλά και σε μια απελπισμένης μανίας αντεκδίκηση.

Κάποια στιγμή το κουρασμένο θήραμα, εγκαταλεί-
ποντας βίαια το ρόλο του θύτη, εισήλθε σε μια καφετέρια
με την ελπίδα να κερδίσει χρόνο και να φυγαδευτεί από
μια έξυπνη έξοδο κινδύνου. Τότε ήταν που η οθόνη πά-
γωσε, το βλέμμα του ληστή ακινητοποιήθηκε μέσα στο
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χαμό στην είσοδο του μαγαζιού και ένα κοντινό πλάνο
μαρτύρησε τα μάτια του θλιβερού πρωταγωνιστή μιας και
τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του κρυβόντουσαν πίσω
από ένα μαύρο ύφασμα μυστηρίου και ντροπής. Ο Στέλιος
δεν αναγνώρισε τίποτα γνωστό σε αυτά τα μάτια εκτός
από... κάτι που θύμιζε τα δικά του. Δεν ήταν μόνο οι σκιές
που διαγραφόντουσαν κάτω από τις βλεφαρίδες, ήταν η
ματιά που, αν και με σιγουριά ακολουθεί πειθήνια και με
περίσσια θέληση κάθε χαρούμενο ή μη μορφασμό του
προσώπου, φαντάζει εν τέλει βαθύτατα θλιμμένη και από-
τομη. 

Ο Στέλιος πάγωσε μαζί με την οθόνη. Δεν τον ένοιαζε
ο χρόνος ή το μέρος όπου συνέβαιναν όλα αυτά. Ήταν σί-
γουρος πως οι θέσεις των δυο, του εαυτού του και του τη-
λεληστή, θα μπορούσαν να αλλάξουν αντικαθιστώντας ο
ένας τον άλλον. Φοβήθηκε στη συγκεκριμένη σκέψη και
για τον καταδιωκόμενο και για τον εαυτό του. Ο τηλεο-
πτικός χρόνος όμως, ως πολύτιμος και αδυσώπητος που
είναι, δεν χωρά συναισθηματισμούς. Σε μια ξώφαλτση
σκηνή, σαν λάθος κινηματογραφική σεκάνς, ο πρωταγω-
νιστής αυτού του περίεργου πρωινού, θεωρώντας μετά
από μια σύντομη αλλά ώριμη σκέψη πως δεν άξιζε να ρι-
σκάρει τη ζωή ενός ομήρου για το οτιδήποτε, βγήκε στην
ηλιόλουστη ημέρα με τα χέρια του να ψάχνουν ένα ανύ-
παρκτο αεράκι πάνω από το κεφάλι του. Κάτι όμως δεν

[ 41 ]



φαινόταν πειστικό στους μπάτσους που περίμεναν περι-
μετρικά της καφετέριας, με αποτέλεσμα να εξαπολύσουν
πυρά προς την κατεύθυνση του μαυροντυμένου τύπου.

«Πυροβολάνε μια σκιά», σκέφτηκε.
Η σκιά ξάπλωσε και το όλο σκηνικό κόπηκε απότομα.

Ούτε τεράστιες κηλίδες αίματος ούτε πλάνα φρίκης και
αδρεναλίνης. Είχε φτάσει η ώρα να συνεχίσει το πρό-
γραμμα στην τηλεόραση την κανονική του ροή.

Πάτησε το κουμπί του off. Ήταν σίγουρος πως θα επα-
νέλθουν αργότερα με νέα από την πορεία της υγείας του
τύπου. Μάταια όμως περίμενε τελικά τα κεντρικά δελτία
των ειδήσεων. Η σκιά είχε εξαφανιστεί, η υπόθεση θεωρή-
θηκε ληγμένη. Μια ιστορία με άγνωστη αφετηρία, άγνω-
στα κίνητρα και άγνωστη κατάληξη. Θα μπορούσε να ήταν
στη θέση του; Η απάντηση στεκόταν μετέωρη.
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9.
07:52   6/96

Τι έμελλε να γίνει; Γύρναγε συνέχεια στο κρεβάτι ψάχνοντας
μια βολική θέση για να υποδεχθεί το δώρο της νύστας.
Δεν ήταν όμως η αϋπνία χωρίς ουσία που του τέντωνε τα
νεύρα. Τα λεφτά που είχε δανειστεί πέρα από τη λεία των
διοδίων είχαν τελειώσει. Όχι από μόνα τους βέβαια. Είχε
πολλές τρύπες να κλείσει και πολλές φιλοδοξίες να ταΐσει.
Δεν τα είχε υπολογίσει καλά. Εκτός από τη φάση της δου-
λειάς που είχε ανοίξει και νόμιζε πως μόνο με τις σχέσεις
του θα πήγαινε μπροστά, έτυχε η αρρώστια του πατέρα
του να επιδεινωθεί και να χρειαστεί να δώσει χρήματα για
την περίθαλψή του. Μέσα σε όλα αυτά είχε γνωρίσει τον
Χάρη. Ήταν ένα κάθαρμα μέσα στο λιτό κουστούμι του,
με το κόντρα ξύρισμα που κάνει την επιδερμίδα να γυαλίζει,
αλλά φάνηκε ο κατάλληλος στην κατάλληλη στιγμή. Έτσι
τουλάχιστον νόμιζε τότε.

Τώρα οι σκηνές με τα χαμόγελα και με φόντο πελώρια
τραπέζια και πεντακάθαρους τοίχους που πίεζαν τον καπνό
από τα τσιγάρα να εισχωρεί σε κάθε πόρο του σώματος
επανέρχονταν στο μυαλό του αλλά όχι με ευχάριστη γεύση.
Ο λόγος ήταν ότι το πρωί που ξημέρωνε τελείωνε η διορία
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για να επιστρέψει το ποσό που είχε δανειστεί από τον
Χάρη, δηλαδή από την εισπρακτική του εταιρεία, μαζί βέ-
βαια με τους διόλου ευκαταφρόνητους τόκους. Προφανώς
το ποσό με το οποίο έπρεπε να έχει περάσει αγκαλιασμένος
παρέα όλο το βράδυ μέχρι το ξημέρωμα, δεν υπήρχε. Το
ραντεβού με τα παιδιά που ήταν υποχρεωμένα να κάνουν
τη βρόμικη δουλειά, τον χοντρό με το λεπτό κεφάλι, που
δεν θυμόταν το όνομά του, και τον Κωστάκη τον πιτσιρικά,
ήταν για τις 11:00 το πρωί.

Οι θολές σκέψεις του ακολουθούσαν τον αυστηρό
ρυθμό των δευτερολέπτων. Ήξερε πως οι τρόποι διαφυγής
είχαν λιγοστέψει δραματικά. Το χάσμα μεταξύ νόμου και
παρανομίας έχασκε αμήχανο και για μια στιγμή πείστηκε
πως η «άσχημη» οδός θα του απέφερε μεγαλύτερο κόστος.
Το να μπλέξει με τον Χάρη σε παιχνίδια σίγουρα δεν θα
είχε αίσιο τέλος γι’ αυτόν.

Έσφιξε σκληρά το όπλο του αφήνοντας στα δάχτυλά
του τις κρύες εγκοπές του ατσαλιού. Πριν λίγες μέρες ήταν
στα ίδια δάχτυλα το τηλέφωνο που διαπερνούσε η φωνή
του Στέλιου. Πάνω στην απελπισία του, ο Πέτρος τον κά-
λεσε για βοήθεια χωρίς να του αναφέρει λεπτομέρειες. Θα
αργούσε όμως να έρθει και ήξερε πως η ομάδα εισπράξεων
τηρούσε πάντα ευλαβικά το κάθε ραντεβού της. 

Το κουδούνι χτύπησε. Μισάνοιξε την κουρτίνα και είδε
αυτό που αναμενόταν να δει. Δυο ψηλούς, ο ένας αδύνατος
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και γυμνασμένος και ο άλλος, που προπορευόταν, εύσωμος
και αυστηρός. Ούτε μαυροντυμένοι, ούτε κατηφείς. Θα
μπορούσαν να κάναν μια οποιαδήποτε καθωσπρέπει δου-
λειά.

Χωρίς δεύτερη σκέψη τούς άνοιξε. Δεν είχε βρει τι θα
τους πει. Απλώς εμπιστευόταν ίσως σε υπερβολικό βαθμό
το ταλέντο του να γλιτώνει πάντα, αυτό που ορισμένοι
αποκαλούν τύχη.

«Μας θυμάσαι, φαντάζομαι».
«...»
«Επειδή δεν μας αρέσουν τα παιχνίδια εν ώρα εργασίας

και η βία δεν είναι να ξοδεύεται χωρίς λόγο, απλώς ρωτάμε
για τελευταία φορά αν έχεις τα λεφτά που χρωστάς».

«Βασικά...»
«Ναι ή όχι;»
«Δεν μπορείτε να μου κάνετε τίποτα».
«Ναι ή όχι;»
«Έχω μιλήσει στον Χάρη και σύντομα θα...»
«Ρε γαμώτο, γιατί πάντα να περιπλέκουμε κάτι τόσο

απλό; Μια γαμημένη ερώτηση είναι και θέλει μια γαμημένη
απάντηση».

Ο Πέτρος κέρδιζε χρόνο. Το κατάλαβαν. Οπλοφορού-
σαν. Το κατάλαβε. Δεν είχε παρά να περιμένει την εκπνοή
σιδερικών, τα νεκρά επιχειρήματα, τον ψυχρό διάλογο της
φρίκης.
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Με μια σβέλτη κίνηση ο αμίλητος Κωστάκης έπιασε με
κεφαλοκλείδωμα τον Πέτρο ακινητοποιώντας τον βίαια.
Ο Χοντρός, αφού αντιλήφθηκε ότι το θύμα ήταν ακίνδυνο
όσο μια μπριζόλα, τον πλησίασε τόσο κοντά που κάποιος
που αγνοούσε το «σενάριο» θα αποκαλούσε τη σκηνή έως
και τρυφερή. Κάτι γυάλισε. Αθόρυβο και αιχμηρό φλέρταρε
με τις κόκκινες ραβδώσεις που φούσκωναν στο λαιμό του
Πέτρου. 

Αυτός έκλεισε τα μάτια μην έχοντας κάτι καλύτερο να
κάνει. Ο φόβος του ήταν έτοιμος να προσκρούσει στην
ψυχρότητα του επαγγέλματός τους. Βούλιαξε μέσα του.
Η επόμενη ανάσα του θα έφτυνε αίμα. 

Ένας κρότος είχε ως αποτέλεσμα να πέσει κάτι βαρύ
πάνω του. Δεν ήταν το δικό του αίμα αυτό που ανάσαινε.
Σίγουρα. Ο Κωστάκης κοίταξε στην πόρτα τον Στέλιο να
σημαδεύει για δεύτερη φορά μέσα στο παραβιασμένο δω-
μάτιο. Ασυνείδητα, άφησε τον Πέτρο και προσπάθησε να
καλυφθεί. Σκόνταψε όμως μέσα στον πανικό του και είδε
τους δυο τους, όρθιους απέναντί του και από πάνω του.
Δεν έμοιαζαν εμφανισιακά, απλώς το βλέμμα και των δυο
γυάλιζε με τον ίδιο τρόπο. Όσο ήταν τρομαγμένο, άλλο
τόσο τρόμαζε.

«Προτιμώ να με κυνηγάει το φάντασμά σου μαζί με τις
τύψεις μου, παρά εσύ ο ίδιος».

«Γνωρίζεις τα αντίποινα αν με σκοτώσεις, φαντάζομαι».
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Αν και σε δεινή θέση, η φωνή του κατάφερε να ακουστεί
καθαρά στο δωμάτιο. Ο Πέτρος χωρίς να σκεφτεί πολλά
τον κλώτσησε στη μούρη δυνατά βάζοντας τέλος στην
περίοδο που θα μπορούσε να κοιμάται ήσυχος σπίτι του.
Μια δεύτερη αρχή ξεκινούσε, με το φίλο του να στέκεται
βουβός μπροστά σε μια μικρή λίμνη αίματος τη στιγμή
που αυτός μάζευε κάποια προσωπικά είδη πριν την εγκα-
τάλειψη του αφιλόξενου πλέον χώρου.
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10.
13:03   5/96

Ο καιρός είχε φτιάξει για τα καλά. Ένα μυρμήγκι σαν κι-
νούμενη τελεία στριφογύριζε στο τραπέζι που είχε αφήσει
το όπλο, δώρο του Πέτρου. Δεν το είχε πάρει στη ληστεία
στα διόδια, δεν το είχε σφίξει καν στα χέρια του. Τώρα
όμως στεκόταν μπροστά του θέλοντας να αποκτήσει μαζί
του οικειότητα. Ένα μεταλλικό ζώο σε ύπνο. Ένιωσε, κρα-
δαίνοντάς το, ότι δεν ταίριαζε στο μέγεθος της παλάμης
του. Όφειλε όμως να εξερευνήσει τη φύση του, τον τρόπο
που ανέπνεε για να στερήσει άλλη αναπνοή. Το άμεσο
μέλλον έκρυβε επικίνδυνες παγίδες και όφειλε να είναι σε
θέση να αυτοπροστατευτεί.

Εδώ, στο εγκαταλελειμμένο εξοχικό των γονιών του,
που δεν ζούσαν πλέον, θα είχε την ευκαιρία και την άνεση
να ρίξει κάποιες βολές. Είχε να χρησιμοποιήσει όπλο από
τότε που ήταν στο στρατό. Εκεί όμως προσπαθούσε όσο
μπορούσε να αποφεύγει τη συγκεκριμένη άσκηση. Απ’
όσο θυμόταν πάντως, αν και είχαν περάσει πάνω από δέκα
και βάλε χρόνια από τότε, ήταν αρκετά εύστοχος.

Βγήκε στην αυλή αντικρίζοντας ένα στυγνό ήλιο και
α ραιές συστάδες πεύκων γύρω από μια ευρύχωρη και χορ-
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ταριασμένη αυλή. Όσο μπορούσε να δει, δεν υπήρχε κανείς
εκεί έξω. Τοποθέτησε πάνω σε κάτι καφάσια μερικά γυά-
λινα μπουκάλια μπίρας που είχε αφαιρέσει το περιεχόμενό
τους τις προηγούμενες μέρες με τη βοήθεια μεγάλων δρο-
σερών ποτηριών κατάλληλων για την προσωπική του εξι-
σορρόπηση συναισθημάτων και διάθεσης. Στάθηκε κάμπο -
σα μέτρα μακριά στοχεύοντάς τα. Οι πρώτες σφαίρες ήταν
εκκωφαντικές και εντελώς άστοχες. 

Έπρεπε να συνηθίσει τον ήχο που έμοιαζε με πρό-
σκρουση αυτοκινήτων διάρκειας λιγοστών δευτερολέ-
πτων. Όταν άρχισε να εξοικειώνεται ξανά με το στιγμιαίο
θόρυβο, βελτιώθηκε αισθητά στο σημάδι του. Τα θρύψαλα
από τα μπουκάλια εκτοξεύονταν σε ύψος αρκετών μέτρων.
Δεν άργησε να τοποθετήσει κι άλλα μπουκάλια, ακόμη
και μεταλλικά κουτάκια στη θέση των βαριά πληγωμένων
και πλέον ολοκληρωτικά ακρωτηριασμένων γυαλιών.
Χρειαζόταν εξάσκηση, πέρα από την εύνοια της τύχης και
την αυτοπεποίθηση, ώστε να μην αστοχήσει εκεί που δεν
θα έπρεπε. 

Ο ενθουσιασμός του ήταν εμφανής στον τρόπο που
κινούσε όλο το κορμί του. Άρχισε να κρατάει σταθερό το
χέρι που έριχνε και το άλλο να κάνει διάφορες κινήσεις,
ότι σερβίρει, ότι τον βοηθά στο λούσιμο, ότι χορεύει. Προ-
πάντων τίποτα δεν έπρεπε να χαλάει το ρυθμό των ριπών.
Το σώμα του πάταγε γερά, τα μάτια του εστίαζαν στο
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στόχο, το μυαλό του σκεφτόταν το κενό και μόνο αυτό,
μην αφήνοντας περιθώριο για καμία άλλη σκέψη. Όλα
υπηρετούσαν αποκλειστικά το μεταλλικό εντολοδόχο.

Ύστερα από λίγη ώρα τα άψυχα θηράματα είχαν όλα
διαλυθεί. Το τσίτωμα των νεύρων του όμως δεν χαλάρωνε.
Κοίταξε στον ουρανό μπας και βρισκόταν κάποιο άτυχο
πουλί σε απόσταση βολής. Μετά από κάμποσα λεπτά και
ενώ παραμόνευε προσεκτικά, εμφανίστηκε ένα κοτσύφι
κάνοντας βολ πλανέ 70-100 μέτρα μακριά του. Δεν μπο-
ρούσε να το «κλειδώσει» στο στόχαστρο και του πήρε
αρκετή ώρα για να πυροβολήσει ρίχνοντας το μικρό πουλί
από την περήφανη θέση του. Αμέσως ακούστηκαν και
άλλες βολές μόνο που δεν ήταν δικές του. Ερχόντουσαν
από το δάσος παραπέρα.

Τρομαγμένος έτρεξε πίσω προς το σπίτι. Φωνές ακού-
στηκαν να πλησιάζουν καθώς το πυροβολητό είχε προ
πολλού σταματήσει. Αυτός έπρεπε είτε να κρυφτεί είτε να
βρει κάτι να απαντήσει στις όποιες ερωτήσεις του απευθυ-
νόντουσαν. Δεν είχε άδεια οπλοφορίας ώστε ανέμελος να
επιδεικνύει τις σκοπευτικές του ικανότητες. Καθώς αντι-
λήφθηκε ότι δεν του έμενε καιρός να μαζέψει τα υπολείμ-
ματα από τους ξεψυχισμένους στόχους του, θυμήθηκε να
μαζέψει μια παλιά σφεντόνα που είχε πάρει το μάτι του
μαζί με κάποια εργαλεία εκεί δίπλα στην κεντρική πόρτα.
Την ίδια στιγμή φάνηκαν οι κυνηγοί με τις ομοιόμορφες
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χακί στολές τους οι οποίοι κοιτούσαν με περιέργεια τον
Στέλιο.

«Εσύ πυροβόλησες πριν λίγο προς τα εκεί;»
«Γεια χαρά. Εγώ δεν... αφού δεν έχω καν όπλο», χαμο-

γέλασε δείχνοντας τη μικρή του σφεντόνα, «εκτός από
αυτό».

Οι κυνηγοί κοίταζαν με προσοχή γύρω τους σχεδόν
σίγουροι πως θα έβρισκαν κάτι που να αντέκρουε τα λόγια
που μόλις είχαν ακούσει.

«Εννοείς ότι αυτά τα θρύψαλα εδώ τα έχει προκαλέσει
αυτό το μαραφέτι;»

«Δεν του φαίνεται, ε;»
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11.
14:37   11/96

«Όχι, δεν νομίζω».
«Μα ίσως σου χρειαστεί στο διάστημα που θα είμαστε

Αθήνα», της είπε συνενοχικά ο Στέλιος.
Για άλλη μια φορά δεν βγάζαν άκρη. Αυτή, αν και δεν

συναινούσε στα άμεσα σχέδιά του, ήθελε να μη λείπει από
κοντά του τώρα που, όπως πίστευε, τη χρειαζόταν. Είχαν
συμφωνήσει να ανέβουν μαζί και να βρουν ένα φτηνό δια-
μέρισμα για λίγους μήνες. Το όπλο όμως, που άσφαιρο
προς το παρόν την περίμενε στο τραπέζι, δεν το δεχόταν
με τίποτα. Είχε την αίσθηση ότι δεν έβγαινε σε καλό να το
έχει πάνω της. Γενικά η όλη ιστορία ήταν σίγουρη ότι δεν
θα έβγαινε σε καλό. Δεν μπορούσε όμως να κάνει τίποτα
για να αλλάξει την πορεία των γεγονότων.

Αυτός βυθιζόταν σε αυτό που ερχόταν. Είχε κανονίσει
με τον Πέτρο να βρεθούν την άλλη βδομάδα στην πρω-
τεύουσα και να βάλουν κάτω όποια πλάνα είχαν και να
διαλέξουν το καλύτερο, αυτό που θα τους πρόσφερε τη
μεγαλύτερη λεία με το μικρότερο ρίσκο. Προς το παρόν,
ξεχνούσε ακόμη και τα απλά καθημερινά πράγματα. Τε-
λευταία ένιωθε πως κάτι έλειπε από τη σχέση του με τη
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Μαρία. Ίσως να ήταν η στυγερή ταχύτητα των εξελίξεων,
ίσως τα κρύα βράδια μεταξύ τους με τη σιωπή να κυριαρχεί
στο δωμάτιο, τα οποία είχαν γίνει πλέον συχνό φαινόμενο.
Τόσο συχνό όσο το να απομονώνονται σε ξεχωριστά δω-
μάτια, να λείπει αυτή για διάφορες υποχρεώσεις της στην
Αθήνα, να χτυπάει το τηλέφωνο χωρίς να απαντάει κα-
νείς.

Μαγείρευε στο βάθος της κουζίνας μια τονωτική
σούπα, όταν άκουσε το κουδούνισμα να καλεί. Έτρεξε
πρώτη να απαντήσει και κατευθείαν χώθηκε στο δωμάτιό
της κλείνοντας την πόρτα πίσω της. Θα παραξενευόταν
αν ήταν η πρώτη φορά που συνέβαινε αυτό το σκηνικό.
Δεν ήταν όμως, γι’ αυτό δεν έδωσε σημασία. Δεν πλησίασε
να κρυφακούσει. Δεν ρώτησε καν αργότερα ποιος ήταν,
όταν ήρθε η ώρα του φαγητού.

Η Μαρία έκατσε άβολα και με το ζόρι έφαγε το μισό
της πιάτο. Αυτός τελειώνοντας την πλησίασε για να το
μαζέψει και τρυφερά της έσφιξε το χέρι. Ήταν κρύο. Τα
μάτια της κοίταζαν σαν νεκρά το τίποτα που υπήρχε μπρο-
στά της.

«Έγινε κάτι;»
«Τίποτα, θα σου εξηγήσω μια άλλη στιγμή», ψέλλισε

φοβισμένα.
«Όπως θες, απλώς δεν μπορώ να σε βλέπω έτσι».
«Μην ανησυχείς, δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό».
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Του άφησε το χέρι με μια κίνηση που φανέρωνε αμη-
χανία, αλλά και μια βαριά πίεση που ήθελε να αποτινάξει.
Δεν το ένιωθε σφιγμένο το δικό της με το δικό του. Ήταν
γραπωμένο από αυτό, σαν μια γροθιά με ανοικτή παλάμη
η οποία ζητάει να αγγίξει κάτι άλλο, κάποιον που βρίσκεται
πολύ μακριά. Για μια στιγμή ένιωσε πως έπρεπε όλα να
αποκαλυφθούν, να μπει ένα τέλος, πολύ πιο γρήγορα και
γι’ αυτό ίσως πιο ανώδυνα. Το στόμα της όμως πάγωσε
όπως και το μυαλό της. Ο Στέλιος μπροστά της απομα-
κρυνόταν φορώντας την αστεία του πιτζάμα, ελαφρά σκυμ-
μένος. 

Η σκηνή χρειαζόταν τσιγάρο, μόνο που δεν κάπνιζε
κανένας τους. Αμέσως της ήρθε η ανάγκη να ψάξει στο
τηλέφωνο αυτήν τη μακρινή φωνή. Ίσως κάτι είχε μείνει
στη μέση. Ίσως οι ερωτήσεις να είχαν γονατίσει για άλλη
μια φορά τις απαντήσεις. Όπως σηκώθηκε όμως, κατάλαβε
πως ο Στέλιος είχε προλάβει πρώτος το τηλέφωνο. Φοβή-
θηκε πως θα αναζητούσε την πηγή του προηγούμενου τη-
λεφωνικού καλέσματος. Δεν ήταν το στιλ του βέβαια, αλλά
αυτό μπορεί να μην είχε καμία σημασία εκείνη τη στιγμή.

Κολλημένος στο πλαστικό αντικείμενο, περίμενε αρ-
κετή ώρα μέχρι κάποιος να απαντήσει. Η απάντηση όμως,
όπως τόσες άλλες από την ίδια θέση, δεν ήρθε ποτέ. Η
Μαρία αναρωτήθηκε αν ξανακάλεσε την άλλη πλευρά της
γραμμής και με αυτό τον τρόπο αν βρήκε αυτό που έψαχνε.
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Από εκείνη τη στιγμή αυτή η απορία θα την έπνιγε. Εξάλ-
λου οι χειρότερες ερωτήσεις είναι αυτές που θέτουμε στον
ίδιο μας τον εαυτό για να μείνουν στο τέλος μετέωρες και
μάταιες.
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07:01   01/97

Ξημέρωνε. Τη στιγμή εκείνη ο γείτονας της απέναντι πο-
λυκατοικίας τάιζε το σκύλο του αγουροξυπνημένος, ενώ
το ζώο εγκλωβισμένο δυο μέρες σε ένα στενό διαμέρισμα
και σε ένα ακόμη πιο στενό μπαλκόνι είχε ονειρευτεί ότι
βολτάρει έξω αγέρωχο. Οι γρίλιες παραδίπλα μόλις σηκώ-
νονταν βγάζοντας ένα μεταλλικό, σχεδόν βιομηχανικό
ήχο. Στην αυλή κάτω φρεσκοξυρισμένοι άγνωστοι έμπαι-
ναν σε καλογυαλισμένα οχήματα ή καβαλούσαν δύσμοιρα
δίκυκλα για να πάνε στις δουλειές τους. 

Ο Πέτρος βάσταξε γερά το τιμόνι. Πήρε μια βαθιά
ανάσα και ξεκίνησε για το αεροδρόμιο. Όλα κυλούσαν α -
διάφορα γύρω του. Το μόνο που είχε σημασία ήταν η φω -
νή της. Πριν λίγες ώρες είχαν αλληλοϋποσχεθεί τα πάντα.
Ούτε καν θυμόταν τι ακριβώς είχε λεχθεί πάνω στη ζέση
της στιγμής. Αυτή τα παράταγε όλα για να έρθει σε αυτόν.
Δεν ήταν ο μετεφηβικός έρωτας που είχε στοιχειώσει παλιά
καλοκαίρια. Δεν ήταν καν οι πρόσφατες αμαρτωλές περι-
πτύξεις τους που κάτω από το μανδύα της απιστίας απο-
κτούσαν την καυτή γεύση της ενοχής. Ήταν η δέσμευση
ότι όλα θα άλλαζαν. Η γοητεία της νέας αρχής η οποία
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ποτέ δεν είναι αληθινά νέα και ποτέ δεν ολοκληρώνεται.
Σαν ένα παιχνίδι καθαρά εγωισμού, όπου οι δυο τους απο-
ζητούν τη δέσμευση με όρους όχι πια μυστικούς. Οι υπο-
σχέσεις από τη μια στιγμή στην άλλη από απειλητικές έγι-
ναν αγγελικές. Όλα πήραν το χρώμα της ελπίδας. Αυτής
που αναζητούσε διέξοδο από θλιμμένα σενάρια που ταΐζουν
τις σάρκες.

Καθώς περίμενε υπομονετικά στο φανάρι, φροντίζοντας
να μη ρισκάρει τίποτα με ένα μη ασφαλές οδήγημα, είχε
πείσει τον εαυτό του ότι όλα θα πάνε μια χαρά. Όφειλε να
το κάνει μιας και είχε προσπαθήσει αρκετά τον τελευταίο
καιρό να την πείσει να έρθει να μείνει μαζί του. Είχαν φτά-
σει σε αδιέξοδο με το να μη βρίσκονται όποτε πραγματικά
το ζητούσαν και βεβαίως με το να κρύβονται στις σπάνιες
συνευρέσεις τους. Ήταν κάτι που έπρεπε είτε να σπάσει,
καθώς λύγιζε επικίνδυνα, είτε να δέσει για τα καλά. Εξάλ-
λου του τα είχε συγχωρέσει όλα. Τη φυγή του χωρίς αντίο
τότε που μετακόμισε στην Αθήνα, τη σιωπή των πρώτων
μετέπειτα χρόνων, τα παιχνίδια του με αυτήν, ενώ ήταν
δεσμευμένη. 

Αυτό που τους έδενε ήταν κάτι που δεν μπορούσε να
καταγραφεί όχι μόνο σε λόγια αλλά ούτε καν σε σκέψεις.
Τα σώματα τους τριβέλιζαν όταν ενωνόντουσαν, και τα
μάτια τους αποκτούσαν αυτήν τη γυαλάδα που δεν εστιά-
ζει πουθενά, όμοια με των μεθυσμένων. Δεν ήξεραν τι έκα-
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ναν, ούτε αν ήταν σωστό, αλλά το έκαναν με έναν τρόπο
που δεν μπορούσε να βρεθεί κάτι να το σταματήσει.

Πλησιάζοντας το γκρίζο τεράστιο κτίριο με τις μπλε
λαμαρίνες, σκέφτηκε ότι αυτό ήταν, δεν υπήρχε επιστροφή.
Θα έπρεπε αυτήν τη φορά να δοθεί ολοκληρωτικά στέ-
κοντας μπροστά της γυμνός από φόβους και υποψίες.
Ήταν έτοιμος να δεχτεί όλα όσα θα ζητούσε. Ήδη στα τη-
λεφωνήματα είχε δεσμευθεί για τα πάντα, με πρώτο και
κύριο να κρατήσουν κρυφό, τον πρώτο καιρό, το γεγονός
της συμβίωσής τους.

Να τος λοιπόν στην αίθουσα αναμονής, περιτριγυρι-
σμένος από τύπους με λουλούδια, με ταμπέλες που είχαν
ξένα ονόματα πάνω τους, με μάτια που από τη μια στιγμή
στην άλλη θα παύαν να είναι μελαγχολικά και με χέρια
που θα παύαν να είναι άδεια. Όλα γύρω του ήταν αυτός,
ένα σύνολο κινήσεων αμηχανίας που ο χρόνος συμπίεζε.
Η τελευταία του σκέψη ήταν αν αυτή δεν θα τα έσβηνε
όλα από τη μνήμη της ή αν όντως θα ξεκίναγε και αυτή μια
νέα αρχή. Αυτό ήταν κάτι που δεν μπορούσε να απαντήσει. 

Δεν ήταν όμως ώρα για άσκοπα ερωτήματα, καθώς η
μεγάλη συρόμενη πόρτα άνοιξε και από μακριά την είδε
να τον πλησιάζει. Την αγκάλιασε και αμέσως ένιωσε τα
δάκρυά της και το τρεμούλιασμα σε όλο της το σώμα.
Έμειναν χωρίς ανάσα για μερικά δευτερόλεπτα. Όταν συ-
νήλθε από τη φορτισμένη βαρύτητα της όλης σκηνής,
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φαντάστηκε πως αυτή έκλαιγε είτε λόγω της νέας αφε-
τηρίας που έθετε, είτε του τέλους όλων όσων είχε αφήσει
πίσω της. Διάλεξε το πρώτο εφόσον δεν τολμούσε να ρω-
τήσει. Εξάλλου ούτε και αυτή θα τολμούσε να απαντήσει.
Ίσως είχε κάνει λάθος όμως στην απάντηση. Ίσως τελικά
τίποτα κανένας δεν ξεχνά.

[ 59 ]



13.
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Το μόνο που έπρεπε να θυμάται ήταν οι συγκεκριμένοι
αριθμοί. Είχε την ικανότητα από μικρός να αποστηθίζει
πρόσωπα, τηλέφωνα και διευθύνσεις ως ένα είδος παιχνι-
διού. Τον διασκέδαζε αφάνταστα μιας και, για παράδειγμα,
ένα άγνωστο προς αυτόν πρόσωπο αποκτούσε μια κάποια
οικειότητα τη δεύτερη φορά που τον συναντούσε στο
δρόμο. Εδώ όμως δεν επρόκειτο για διασκέδαση. Ασχέτως
αν γύρω του επικρατούσε πανικόβλητη χαρά, εδώ στη
μέση ενός γνωστού πολυκαταστήματος παραγεμισμένου
με είδη θαλάσσης, παιχνίδια, άχρηστα σπιτικά γκάτζετ και
πολλά άλλα που τον ζάλιζαν με την ποικιλία των χρωμά-
των τους.

Το πρώτο νούμερο απεικόνιζε μετρημένο σε δευτερό-
λεπτα το χρόνο που όφειλε να περιμένει για να κατέβει ο
Πέτρος από τον πρώτο όροφο που βρισκόταν το γραφείο
του προϊστάμενου. Του ατόμου δηλαδή που δούλευε από
το άνοιγμα του μαγαζιού μέχρι το κλείσιμο και αντέγραφε
το χαμόγελο και τις κατηφείς γκριμάτσες του αφεντικού
του. Άλλο νούμερο που έπρεπε να θυμάται ήταν αυτό των
δευτερολέπτων που όφειλε να περιμένει το συνεργό του
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στο παρκαρισμένο εδώ και μέρες αυτοκίνητο διαφυγής,
καθώς μοιράζοντας τη λεία θα φτάναν από διαφορετική
κοντινή κατεύθυνση σε αυτό.

Δυο γαμημένα νούμερα, ένα όπλο και μια στημένα
καλή διάθεση. Κράτησε τα δυο τελευταία σφιχτά και έ -
νιωθε πιο αποφασισμένος από ποτέ. Αυτήν τη φορά δεν
ένιωθε βοηθός του Πέτρου μιας και το να κρατήσει την
πόρτα στο ισόγειο έστω και για ένα δυο λεπτά μπροστά
σε έναν κεντρικό δρόμο όπου περνούσε κάθε καρυδιάς
καρύδι, ένστολο ή μη, δεν ήταν και το πιο εύκολο πράγμα.
Έκανε και αυτή την καλοκαιρινή ζέστη που ο ιδρώτας κολ-
λάει στον εγκέφαλο. Το φαρδύ του ντύσιμο δυσκόλευε
ακόμη περισσότερο την κατάσταση, αλλά ήταν το ενδε-
δειγμένο για μια υποτυπώδη κάλυψη. Εξάλλου στην πόλη
τίποτα δεν ήταν παράξενο ασχέτως αν αντιμετωπιζόταν
από συνήθεια ως τέτοιο.

Είχε σχεδόν βραδιάσει και έβλεπε τον Πέτρο στο βάθος
στους πάγκους με τις υποτιθέμενες προσφορές, ενώ το
μαγαζί θα έκλεινε σε δέκα λεπτά. Τίποτα δεν μπορούσε
να τους προδώσει στους ομοιοπαθείς λιγοστούς πελάτες
και στους ακόμη πιο λίγους υπαλλήλους εκείνη τη στιγμή. 

Ο υπόλοιπος χρόνος που έμενε για το κλείσιμο πέρασε
σαν να βιαζόταν και αυτός όπως και αυτοί που σε λίγο θα
σχόλαγαν. Ο Πέτρος δεν φαινόταν πουθενά και καλά
έκανε. Ακούγοντας την παράκληση από τα ηχεία να προ-
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σέλθουν οι εναπομείναντες πελάτες στα ταμεία, αφού το
κατάστημα έκλεινε, ένιωσε κοκαλωμένος, καθώς πλησίαζε
η ώρα που θα ανέβαινε στο πάλκο.

Την ίδια ώρα, με βάση το σχέδιό τους, ο Πέτρος είχε
ήδη ανέβει στο γραφείο του προϊστάμενου, τον είχε ακι-
νητοποιήσει και είχε αφαιρέσει τις κασέτες των καμερών
ασφαλείας που έγραφαν χωρίς να τις κοιτάζει ποτέ κανείς.
Όλα αυτά με τους όρους του συγκεκριμένου καταστήματος
φάνταζαν παιχνιδάκι.

Λίγο πριν πλησιάσει στο ταμείο για να πληρώσει, υπο-
τίθεται, ως τελευταίος πελάτης της ημέρας κάτι κακόγουστα
θαλάσσια στρώματα, μια μεσήλικη τύπισσα έκανε να μπει
την ώρα που τα στόρια άρχιζαν να κατεβαίνουν και το
μαγαζί εμφανώς έκλεινε. Η σεκιουριτού προσπάθησε ευγε-
νικά να την πείσει πως, αν ήθελε κάτι, θα μπορούσε να έρθει
την επόμενη ημέρα. Η άλλη επέμενε και ένας υπάλληλος
την πλησίασε και της είπε με ψυχρό ύφος ότι κλείνουν.

«Και αυτός στο ταμείο τι κάνει;» γκάριξε δείχνοντας
τον Στέλιο.

«Είναι ο τελευταίος μας πελάτης».
«Εν ζωή», σκέφτηκε και γέλασε από μέσα του αυτός.
«Θα φωνάξω την αστυνομία, αν δεν με αφήσετε. Κάπου

εδώ κοντά πέτυχα μια περιπολία».
Το υπόκωφο γέλιο τού κόπηκε απότομα ακούγοντας

την τελευταία της φράση. Δεν υπολόγιζε να έχει τόσο με-
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γάλη παρέα, καθώς πλησίαζε η στιγμή που θα ερχόταν ο
Πέτρος με τις τσάντες ζητώντας να τις γεμίσουν με τις
παχιές εισπράξεις της ημέρας. Καθώς προχωρούσε ο διά-
λογος και οι εργαζόμενοι δεν αντιλαμβανόντουσαν με τι
σαλεμένο άτομο είχαν μπλέξει, ο Στέλιος άνοιξε την τσέπη
του για να πληρώσει την ταμία που μουρμούριζε βρισιές
κατά της μουρλής, περιμένοντας, με την έλευση του συ-
νεργάτη του, τα λεφτά να ακολουθήσουν αντίθετη πορεία.

Στο πλάνο όμως πρώτοι εμφανίστηκαν δυο μπάτσοι
που βαριεστημένα και με διάθεση να ξεμπερδέψουν γρή-
γορα προσέγγισαν ευγενικά την τύπισσα με το βαμμένο
μαλλί. Η απόσταση του Στέλιου ήταν μόλις λίγα μέτρα α -
πό την είσοδο που διαδραματιζόντουσαν οι σουρεαλιστικοί
διάλογοι, αλλά δεν άκουγε τίποτα, καθώς όλες του οι αι-
σθήσεις δούλευαν για να αντιμετωπίσει όσο πιο αποτελε-
σματικά γινόταν την όλη κατάσταση. Σε ελάχιστα δευτερό-
λεπτα από το πουθενά εισήλθε ο Πέτρος πλη σιάζοντας με
δυο τεράστιες τσάντες τα τρία ταμεία και χωρίς να αντιλη-
φθεί τι ακριβώς συνέβαινε. Ήταν ακριβώς η στιγμή που ο
Στέλιος έπρεπε να υπερκεράσει το ρόλο του κομπάρσου
και να αυτοσχεδιάσει μπροστά στην περίεργη και αδιέξοδη
σκηνή. Έβγαλε το όπλο του και πυροβόλησε στην ωμο-
πλάτη του ενός μπάτσου. Ο Πέτρος αντιλήφθηκε πως το
σχέδιο άλλαζε άρδην αλλά παρ’ όλα αυτά έκανε αυτό που
προοριζόταν να κάνει.
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«Όλα τα λεφτά εδώ! Ληστεία!»
Ο δεύτερος μπάτσος είχε ακινητοποιηθεί βλέποντας

το καλό σημάδι αυτού που είχε απέναντί του και τον ση-
μάδευε. Όλοι οι άλλοι είχαν πέσει αμίλητοι στο πάτωμα
ελπίζοντας η σκηνή να τελειώσει όσο πιο γρήγορα γινό-
ταν.

Με τα λεφτά στις τσάντες βγήκαν στο πεζοδρόμιο και
προχώρησαν με βιαστικό βάδισμα αλλά χωρίς πανικό από
διαφορετικές πλευρές προς το ίδιο σημείο πίσω περίπου
από το τετράγωνο που βρισκόντουσαν. Έφτασε στο αυτο-
κίνητο και ήταν μόνος. Σειρήνες ακουγόντουσαν να πλη-
σιάζουν από μακριά και πυροβολισμοί να σκάνε από κάπου
κοντά. Όλα αυτά δεν ήταν καλά σημάδια. Μέτρησε ως το
είκοσι, έβαλε μπρος τη μηχανή και πήρε το δρόμο στον
οποίο λογικά θα πετύχαινε τον Πέτρο να έρχεται προς αυ-
τόν, άγνωστο σε ποια κατάσταση. Μετά την πρώτη στροφή
τον είδε γεμάτο αίματα να του κάνει σήμα. Μπήκε αγχω-
μένος στη θέση του συνοδηγού, χωρίς ουσιαστικά το αυ-
τοκίνητο να κατεβάσει ταχύτητα. Του έλειπε πολύ αίμα,
μια τσάντα γεμάτη χρήματα και ένα καλό εναλλακτικό
σχέδιο διαφυγής αντικαθιστώντας όλα αυτά με πολλά
νεύρα και στη συνέχεια αρκετή τύχη, ώστε να τη βγάλει
πάλι καθαρή.
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Σαν να έπιασε κρύο απότομα. Είχε βοριά και τα σύννεφα
θα έμεναν συνοφρυωμένα για σήμερα. Ο Στέλιος είχε ση-
κωθεί αργά για άλλη μια φορά τον τελευταίο καιρό με το
πρόγραμμά του να μην περιλαμβάνει τίποτα, κανένα σκο -
πό. Έβγαλε ένα βιβλίο από την πρόχειρη στοίβα δίπλα
στο στρώμα από το οποίο ακόμη δεν είχε σηκωθεί. Διά-
βαζε, αλλά δεν του έμενε τίποτα, καθώς οι σελίδες γύριζαν
αργά. Πήγε μέχρι το παράθυρο για να κοιτάξει το δρόμο
κάτω από το δεύτερο όροφο που βρισκόταν, αλλά και
εκεί, ενώ έβλεπε κίνηση, δεν διέκρινε πρόσωπα.

Του έλειπε η Μαρία. Του έλειπε ο εαυτός του μαζί της,
ακόμη και αυτή η ρουτινιάρικη συμβίωση που είχαν λίγο
καιρό πριν χωρίσουν. Εδώ σε αυτό το κατάλευκο δωμάτιο,
που είχε μείνει ατημέλητο και κενό σαν να μην είχε βρει
ποτέ νοικάρη, οι σκέψεις του περιτριγύριζαν κάθε γωνιά
του κορμιού της, κάθε στιγμή κοντά της που κρατούσε με
φροντίδα στην αδύναμη μνήμη του. Τον τρόπο που τη γνώ -
ρισε λίγο πριν τελειώσουν το σχολείο, τις ημέρες που περί-
μενε να τη δει μετά από καιρό που περνούσαν χωριστά, το
χρόνο που πέρναγε δίπλα της χωρίς να το καταλαβαίνει.
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Για την ώρα είχε όμως και άλλα θέματα να αντιμετω-
πίσει. Ήταν σε μια ξένη πόλη και ο μοναδικός του φίλος
έδινε σημεία ζωής ανά αραιά και άτακτα διαστήματα. Υπο-
τίθεται πως ο ένας όφειλε να βοηθά τον άλλον. Εδώ όμως
δεν ήξερε ούτε καν πού κατοικούσε ο Πέτρος. Η αλήθεια
είναι πως έπρεπε να παίρνουν αρκετές προφυλάξεις και οι
δυο τους μετά την ημιαποτυχημένη ληστεία στο παιχνι-
δάδικο, αν και όπως φαινόταν την είχαν γλιτώσει ξανά.
Είχε ακουστεί μάλιστα πως μέλη μιας συμμορίας με κου-
κούλες, που είχαν αναλάβει την ευθύνη διάφορων λη-
στειών στο όνομα της κοινωνικής επανάστασης, είχαν συλ-
ληφθεί και η αστυνομία τους φόρτωνε μεταξύ άλλων και
τη ληστεία τους! Παρ’ όλα αυτά, καλά έκανε ο Πέτρος και
κρυβόταν, αλλά γιατί τέλος πάντων δεν έδινε κανένα ση-
μείο ζωής εδώ και δυο εβδομάδες;

Εν τω μεταξύ έπρεπε να δει τι θα κάνει στη συνέχεια.
Πόσο θα τραβούσε το σκοινί. Αν τελικά θα αναλάμβανε αυ-
τός την πρωτοβουλία να καταστρώσει το τελικό σχέδιο το
οποίο επίμονα αναζητούσε για να βγει από τα αδιέξοδά του.
Αυτό μέσω του οποίου θα έβγαινε άθικτος μαζί με το συνεργό
του και με μια λεία που θα άξιζε το πέρασμα όλων αυτών
των ασυνήθιστων και κενών μηνών. Πώς όμως συγχέονταν
η Μαρία, ο Πέτρος και το σχέδιο μέσα στο μυαλό του;

Τη στιγμή που αποσυμφορούσε τη σκέψη του από τα
τρία αυτά αγκάθια και προσπαθούσε να εστιάσει στο ένα
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από αυτά, κάποιο άλλο από αυτά ξεμυτούσε και επέβαλλε
το χάος. Γιατί η Μαρία είχε χαθεί παντελώς; Γιατί φοβόταν
να σχεδιάσει αυτός την επόμενη ληστεία; Γιατί ο Πέτρος
δεν τον εμπιστευόταν, χωρίς ούτε καν να του εκμυστη-
ρεύεται την τωρινή του κρυψώνα; Ποιος ήταν ο λόγος που
δεν μπορούσε να βρει απαντήσεις σε όλα αυτά;

Δέσμιος των συγκεχυμένων αυτών σκέψεων ένιωθε
πως αυτόν το δρόμο που έχει ακολουθήσει τον τελευταίο
καιρό κάπου πρέπει να τον κλείσει. Το έργο τελείωνε, αλ -
λά ήταν σαν να είχε ξεχάσει το ρόλο του. Δεν μπορούσε
να τραβήξει άλλο αυτή η κατάσταση. Καθώς η μια σκέψη
τον απομάκρυνε από την άλλη, έπρεπε να προχωρήσει στη
δράση. Ακόμη και αν τα είχε όλα μπερδεμένα μέσα του,
ακόμη και αν θα προτιμούσε να κλειδωθεί στο διαμέρισμα
αυτό περιμένοντας τους τίτλους του τέλους, πλέον δεν
ήταν βέβαιος ότι θα άντεχε άλλο αυτήν τη σιωπή και αυτή
την ηρεμία που τον σκούριαζε.

«Τα Χριστούγεννα δεν αργούν και είναι μια καλή ευ-
καιρία για το μεγάλο κόλπο, το colpo grosso!» μονολόγησε.
Έπρεπε να βγει έξω και να ανιχνεύσει προς τα πού θα κι-
νηθεί. Στο επόμενο τηλεφώνημα του Πέτρου όφειλε να
μην είναι παθητικός. Πρώτα απ’ όλα όμως έπρεπε να ψάξει
να βρει τη Μαρία. Ήταν καιρός να σπάσει την ολοκληρω-
τική απραξία του και σε αυτό το θέμα. Δεν ήξερε αν είχε
αφήσει κάτι ανείπωτο προς αυτήν ή αν πραγματικά ζήταγε
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να μάθει τα δικά της μυστικά. Είχαν περάσει μήνες χωρίς
ούτε καν ένα νέο της και η ανησυχία του ανακατευόταν
με ισόποσα μέρη περιέργειας και εγωισμού.

Έβαλε το μπουφάν, πήρε τα κλειδιά του και έκλεισε
πίσω του την πόρτα. Η πρώτη του βόλτα θα ήταν προς τα
μέρη που του είχε αναφέρει παλιά ότι σύχναζε όταν ανέ-
βαινε Αθήνα.

«Και αν τη συναντήσω, θα καταφέρω να την αναγνω-
ρίσω μέσα στο χαμό γύρω της;» 

Σήκωσε τα μάτια του προς έναν άρρωστο ήλιο.
«Θα καταφέρει να με γνωρίσει με το χαμό μέσα μου;»
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15.
19:52   9/97

«Σίγουρα... έχω και εγώ κάτι στο μυαλό μου... ωραία».
Ο Πέτρος έκλεισε το κινητό και ξεφύσησε ασυνείδητα.

Η επόμενη συνάντησή του με τον Στέλιο θα έκρινε το
πότε και το πώς θα χτύπαγαν μαζί τον επόμενο στόχο και
πιθανότατα τον τελευταίο. Είχε κουραστεί πλέον. Ένιωθε
πως μετά την τροπή του σχεδίου που θα έστηνε μαζί του
όφειλε να τα παρατήσει.

Προς το παρόν δεν είχε τίποτα παρά ένα βουβό τηλέ-
φωνο, ένα αδειανό δωμάτιο και ένα αόριστο σχέδιο να
ταξιδέψει στο εξωτερικό, χωρίς γυρισμό, για να τα ξεχάσει
όλα. Αν και σπάνια δεχόταν κλήσεις, το τηλέφωνο όφειλε
να υπακούει μόνο στις δικές του διαταγές. Κάθε πρόσωπο
από το παρελθόν θα μπορούσε να κρύβει μια παγίδα. Η
αστυνομία ίσως δεν άφηνε για καιρό στην άκρη την ιστορία
της τελευταίας τους ληστείας και το βαρύ τραυματισμό
ενός οργάνου της. Ο Χάρης σίγουρα θα διψούσε ακόμη
για εκδίκηση για την υπόθεση των δανεικών που τελικά
πληρώθηκαν με αίμα. 

Είχε πλέον συνηθίσει να μη βγαίνει έξω πολύ. Να χάνει
το χρόνο του σε άσκοπες ασχολίες μέσα. Να χαζεύει τη-
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λεόραση, να μαγειρεύει πρόχειρα, να ξεχνά οτιδήποτε θύ-
μιζε τον παλιό του εαυτό. Πλέον δυσκολευόταν να θυμηθεί
ακριβή γεγονότα και τις χρονιές που αυτά πραγματοποι-
ήθηκαν. Πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία; Πώς έφτασε να
ζητήσει βοήθεια από τον Στέλιο; Γιατί απ’ αυτόν;

Τα περιστατικά βίας στα οποία είχε πρωταγωνιστήσει
τα θυμόταν αχνά σαν κινηματογραφικές σκηνές θαμπού
ονείρου. Με το αίμα να φωσφορίζει καθώς κυλάει. Δεν
ήταν τα κορμιά που μετατρέπονταν σε αμίλητα κουφάρια
αυτό που τον τρόμαζε. Ήταν η απελπισμένη έξοδος της
κόκκινης αυτής ουσίας που πλέον έμελλε να μην ξαναγυ-
ρίσει πίσω στον ιδιοκτήτη της. Τα ίδια του τα χέρια είχαν
βαφτεί με αίμα. Δεν ήθελε άλλο. Ούτε του ερχόταν κάποια
αναγούλα, ούτε η βία τον αηδίαζε. Απλώς φοβόταν πως
κάποια στιγμή η δικιά του σειρά θα ακολουθούσε. Σίγουρα
δεν ήταν έτοιμος να ξαπλώσει χάμω χωρίς να αισθάνεται
τίποτα παρά μόνο ίσως κάποιον να του κλείνει τα βλέφαρα
ή τη βροχή καθώς χτυπά γλυκά το γρασίδι και το αναμο-
χλευμένο χώμα ένα μέτρο από πάνω του.

Τα λεφτά που είχε στην άκρη τελείωναν, οι καβάτζες είχαν
στερέψει, τα σημάδια είχαν χαθεί. Το ένιωθε πως στο επόμενό
του βήμα έπρεπε να κλείσει τον κύκλο. Όφειλε όμως να προ-
ετοιμαστεί καλά. Όχι άλλοι λανθασμένοι υπολογισμοί. Το
σχέδιο έπρεπε να αγγίζει το τέλειο. Να αποφύγει κάθε παγίδα.
Η επόμενη ληστεία όφειλε να είναι και η τελειωτική.
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Μια νέα αρχή θα ακολουθούσε μετά. Ίσως επαναλάμβανε
τα ίδια λάθη. Να χρησιμοποιεί τη γοητεία του ως πειθώ,
να χρησιμοποιεί τους άλλους ως πιόνια, να μη φοβάται
τις συνέπειες για τίποτα. Είχε όμως κουραστεί να μένει
πάντα μόνος στο τέλος. Αυτό το άχαρο παιχνίδι της επι-
τυχίας, όπου τίποτα δεν μοιράζεσαι με κανέναν γιατί μόνο
ένας νικά. Αυτός νιώθοντας καταδικασμένος, γελασμένος
από τον ίδιο του τον εαυτό. Αποκομμένος από τα πάντα.
Με μόνο βραβείο την κατάρα να συνεχίζει πάντα από το
ίδιο στάσιμο σημείο. Χωρίς ποτέ να μπορεί να κάνει μπρος
ή πίσω. Να σταθεί έστω μετέωρος ανάμεσα στην αναπο-
φασιστικότητα και την αμφιβολία.

Όλες αυτές οι σκέψεις βράζαν συγκεχυμένες μέσα του.
Δεν μπορούσε να τις αποκρυσταλλώσει σε καθαρές εικό-
νες. Δεν μπορούσε να φανταστεί πώς θα ερχόντουσαν τα
πράγματα στη συνέχεια. Τι θα έπρεπε να κάνει και πώς θα
το έκανε για να χαράξει μια νέα ευθεία γραμμή που να
μην τέμνεται πουθενά, να μην κουλουριάζεται, να μην τον
πνίγει. 

Τα σταμάτησε όλα, εφόσον όπως κυλούσαν δεν οδη-
γούσαν πουθενά. Έβαλε τη χιλιοφορεμένη καπαρντίνα
του και όρθιος, όπως στάθηκε μπροστά στην πόρτα, φό-
ρεσε το σκούφο του για να καλύψει το άλουστο μαλλί του
με πρόσχημα το ελαφρύ ψυχρό αεράκι. Η παρακολούθηση
και η ενδελεχής μελέτη του μέρους που θα έκαναν τη δου-

[ 71 ]



λειά όφειλε να γίνει το πρώτο του μέλημα. Τη συγκεκρι-
μένη στιγμή γινόταν ίσως και το μοναδικό.
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16.
10:01  9/69

Σέπια χρώμα. Μισητό αλλά το ιδανικό για να περιβάλλει
τις εικόνες μακρινής νοσταλγίας. Σαν ξεβαμμένες φωτο-
γραφίες οι οποίες, αν και καλά φυλαγμένες, στις άκρες
πάντα ξεφτίζουν. Ίσως φταίει ο πολύς ήλιος που έσκαγε σ’
αυτές τις εικόνες. Τα παιδικά χρόνια πάντα τα συνόδευε
ένα εκτυφλωτικό φως.

Μια απ’ τις πρώτες μέρες στο νηπιαγωγείο. Ο Στέ λιος,
φιλικός και αμήχανος, όπως όλα τα παιδάκια μαθαίνει να
προφέρει τις πρώτες φράσεις που συγκροτούν κουβέντα
με τα άτομα της τρυφερής αυτής ηλικίας. Στην πορεία όλα
τους θα διαλέξουν φίλους, αγαπημένα παιχνίδια, γελα-
στούς δασκάλους, πιστεύοντας πως όλα αυτά θα τα θυ-
μούνται για πάντα. Ονόματα, βλέμματα, μέρη. 

Βρίσκεται μόνος στη μέση της αυλής του παλιού ιτα-
λικού κτιρίου που απ’ την μπροστινή του πλευρά στεγάζει
το μεγάλο δημοτικό της μικρής πόλης και απ’ την άλλη
μεριά ένα νηπιαγωγείο. Είναι διάλλειμα και με το χαμόγελο
κάτω απ’ τα τσουλούφια του βγάζει το σάντουιτς της μάνας
του για να κολατσίσει. Ο χώρος γύρω του είναι κενός
λόγω της απόστασης που έχουν τα άλλα παιδάκια που
παίζουν μεταξύ τους.
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Καθώς ξετυλίγει το αλουμινόχαρτο, το μυαλό του δεν
είναι πουθενά κολλημένο. Δεν παρατηρεί τίποτα γύρω
του. Αν τον έβλεπε κανείς από απόσταση θα τον θεωρούσε
ένα γλυκό και κάπως αφηρημένο αγόρι. Τη στιγμή όμως
που ετοιμάζεται για την πρώτη του μπουκιά, πέφτει πάνω
του από τα παράθυρα των πάνω ορόφων του δημοτικού
μια μεγάλη ποσότητα νερού, αρκετή για να τον βρέξει ο -
λόκληρο, αυτόν και το κολατσιό του. Ρίχνει μια ματιά πάνω
και το μόνο που ακούει είναι γέλια. Τον κοροϊδεύουν πιο
μεγάλα παιδιά απ’ αυτόν, αγόρια και κορίτσια. Ακούει τις
φωνές τους και βάζει ένα σφιγμένο κλάμα. Οι συμμαθητές
του απορούν για μια στιγμή και σταματούν την οχλοβοή.
Η δασκάλα φτάνει πανικόβλητη και μαζεύει το βρεγμένο
αγόρι, δίνοντας ένα τέλος στη σκηνή και κλείνοντας την
παρένθεση του σταματημένου παιχνιδιού που συνεχίζεται
με εντονότερα ξεφωνητά.

Τελικά δεν έχει βραχεί πολύ και δεν χρειάζεται να αλ-
λάξει ρούχα παρά μόνο το ελαφρύ μπουφάν του. Δεν έκανε
κρύο αλλά πάντα, συγκριτικά με τον καιρό, τον έντυναν
πολύ χοντρά. Η δασκάλα επιβάλλοντας με την παρουσία
της την ηρεμία, παίρνει απ’ το χέρι τον μικρό Στέλιο και
ανεβαίνουν στους ορόφους του κτιρίου για να βρουν ποιο
ήταν το πειραχτήρι.

Τελικά δεν βρίσκεται κανείς μιας και εκείνη τη στιγμή
είχε χτυπήσει το κουδούνι στο δημοτικό για διάλειμμα και
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στο διάδρομο που έβλεπε το παράθυρο του θύτη επικρα-
τούσε χαμός. Καθώς ο Στέλιος γυρνά στην τάξη, ο Πέτρος
τον πλησιάζει και με ύφος φιλικό του δίνει το μισό του
κολατσιό. Το κουδούνι ξαναχτυπά. Το μάθημα ξαναρχίζει.

Ένα μήνα μετά, η υγρασία του πρωινού κάνει τον Στέλιο
να μαζευτεί στο ζεστό ανοιχτόχρωμο μπουφάν του. Ο ου-
ρανός είναι βαρύς, αλλά η βροχή θα αργήσει να ξεσπάσει
στα μικρά κεφάλια αυτών των αθώων ηλικιών. Ακόμη στην
τάξη όλοι είναι μια μεγάλη παρέα χωρίς να έχει συμβεί το
παραμικρό μεταξύ τους. Ο Πέτρος στο τελευταίο διάλειμμα
πριν σχολάσουν πιάνει τον Στέλιο και του λέει χαμηλόφωνα
και κάπως συνωμοτικά χωρίς όμως επιδεικτικό ύφος:

«Έμαθα ποιος σου πέταξε τα νερά το πρωί εκείνο που
μπουγελώθηκες...»

«Πώς;»
«Έχω έναν ξάδερφο στην τρίτη τάξη και όπως έβγαινε

από την αίθουσα με το χτύπημα του κουδουνιού τον είδε.
Αυτός πάει δευτέρα τάξη. Μου τον έδειξε».

«Και τώρα;»
«Θα τον περιμένουμε όταν τελειώσουν τα μαθήματα».
Η έκπληξη στο πρόσωπό του ήταν έντονη και ένιωσε

χαμένος. Την τελευταία ώρα, στο μάθημα ήταν στον κόσμο
του και, όταν σήμανε η ώρα, σηκώθηκε με αργές και
ατσούμπαλες κινήσεις μαζί με τον Πέτρο για να πάνε προς
τη σιδερένια πόρτα του σχολείου. Περίμεναν λιγάκι πα-
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ραδίπλα ενώ όλες οι τάξεις περνούσαν μπροστά τους, κα-
θώς τα πρόσωπά τους συνδύαζαν την κούραση με την πη-
γαία χαρά.

Ο κόσμος αραίωσε και ένα κοκκινομάλλικο και κάπως
αδύνατο παιδί ξέμεινε στο τέλος. 

«Αυτός είναι;»
«Ίσως, αν και δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς».
Οι δυο σπόροι έτρεξαν από πίσω του και πριν αυτός

εγκαταλείψει το προαύλιο τον σπρώχνουν για να πέσει στο
έδαφος. Τον κλότσησαν με όλη τους τη δύναμη και με μια
παιδιάστικη μανία. Αυτός έδειχνε πως πονάει. Πριν βγάλει
λέξη, με την κοιλιά στο χώμα και με τα μάτια κουκουλωμένα
από τη σκόνη, οι δυο τους τον πλησιάζουν στο αυτί...

«Μην ξαναρίξεις νερό σε κανέναν, το κατάλαβες;»
«Εεεεεε; Ποιο νερό;»
«Πριν ένα μήνα, εσύ δεν ήσουν που μ’ έβρεξες;»
«Συγγνώμη... για πλάκα το έκανα... δεν θα το...»
Σχεδόν έκλαιγε και η φωνή του έβγαινε με αναφιλητά.

Οι δυο τους έτρεξαν προς την απέναντι έξοδο όπου είχε
μια μικρή πορτούλα που οδηγούσε σε κάτι δέντρα και χά-
θηκαν στην κίνηση. Πρώιμο αίσθημα δικαίου ή απλή εκ-
δήλωση βίας; Ήταν πολύ μικροί για να καταλάβουν τη
διαφορά. Το μόνο σίγουρο ήταν πως από εκείνη τη μέρα ο
Στέλιος αποφάσισε ποιος είναι ο αγαπημένος του φίλος.
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17.
04:08   12/97

Η αγαπημένη τους ώρα προς το αγαπημένο τους μέρος
των δυο τελευταίων μηνών. Εκεί που τα φωτάκια αναβο-
σβήνουν στο δικό τους ρυθμό και οι ευχές, καθώς φεύγουν
από τα χείλη, γίνονται τεράστια διαφημιστικά χαρτοπανό.
Είναι Χριστούγεννα προς Πρωτοχρονιά και όλα οφείλουν
τουλάχιστον να φαίνονται εορταστικά. Οι δρόμοι του
κέντρου υγροί και έρημοι, σε μια πόλη που κοιμάται για
να ξενυχτήσει αύριο. Μόνο κάποια περιπολικά αραιά και
πού έκαναν τη βαρετή δουλειά τους τηρώντας προδιαγε-
γραμμένα δρομολόγια, επιτηρώντας βιτρίνες, ψάχνοντας
αφορμές, ξεχνώντας τις αιτίες.

Το σούρσιμο των λάστιχων αυτή την ώρα ακούγεται
διαφορετικό. Σαν μια ανάσα που φιλά την άσφαλτο. Μόλις
έχουν παρκάρει σε ένα σημείο που δεν το πιάνουν τα κί-
τρινα αναιμικά φώτα της πόλης. Από εδώ και πέρα κάθε
δευτερόλεπτο είναι πολύτιμο. Εργάστηκαν τους τελευταί-
ους μήνες σκληρά για να πάνε όλα καλά. Δυο γαμημένοι
μήνες στους οποίους ο Στέλιος εργάστηκε ως μηχανικός
ανελκυστήρων και υποχρεώθηκε να πηγαίνει συχνά στο
πολυκατάστημα, ώστε να επιβλέπει τα εκεί ασανσέρ. Όχι
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πως χρειαζόταν να τα «πειράζει» και πολύ για να εμφανί-
ζουν μικρές βλάβες ανά τακτά διαστήματα. Η δουλειά του
ήταν απαιτητική και ακριβής, δίπλα στους μεγαλύτερους
συναδέλφους του θυμήθηκε τα λίγα που είχε μάθει παλιά
και έγινε ο αγαπημένος συνεργάτης τους. 

Δυο μήνες στους οποίους ο Πέτρος κατέγραφε κάθε
λεπτομέρεια φωτογραφικά στο μυαλό του γύρω από την
οργάνωση του χώρου. Ανέβαινε συχνά στο καφέ που βρι-
σκόταν στον έκτο όροφο και σημείωνε ό,τι πίστευε πως
άξιζε να σημειωθεί. Πόσα σκαλιά υπάρχουν εκεί, από πού
ανοιγοκλείνουν οι ασφάλειες, πόσο σιχαμένες ή καπάτσες
είναι οι φάτσες αυτών που κάνουν κουμάντο. Κάθε πλη-
ροφορία διασταυρωνόταν με τις υποτιθέμενες αφηρημένες
ματιές του Στέλιου εν ώρα εργασίας και στη συνέχεια από
κοινού κατέληγαν στο τι έπρεπε να κάνουν. 

Η συνεργασία τους ήταν άπταιστη όλο αυτό το διά-
στημα. Ίσως ένιωθαν πως τώρα περισσότερο από ποτέ
έπρεπε να βοηθήσουν ο ένας τον άλλο δίνοντας τον κα-
λύτερό τους εαυτό και εγκαταλείποντάς τον μετά το πέρας
της παράστασης. Όντως, τη στιγμή εκείνη που γυρνώντας
το κλειδί ακούστηκε ο αυτόματος ηλεκτρικός ήχος του
αυτοκινήτου που νεκρώνει, ένιωθαν πως όλα ως τότε είχαν
πάει κατά γράμμα του σχεδίου. Κανείς τους δεν είχε προ-
δοθεί από το ρόλο που έπαιζε μπροστά στο ανύποπτο
κοινό. Ο καιρός, όπως είχε προβλεφθεί, τους είχε κάνει το
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χατίρι και μια καταιγίδα που ξέσπαγε αλύπητα σε τσιμέντα
και λαμαρίνες για δυο ώρες είχε δώσει τη θέση της σε κάτι
άσφαιρες ψιχάλες.

Οι δυο τους ντυμένοι γελοία με τις στολές των ασανσε-
ράδων περπατούσαν με ταχύ βήμα προς το μεγάλο φωτεινό
κτίριο. Ο Πέτρος ένιωθε λίγο άβολα με τη μεγάλη στολή
που του είχε βρει εύκαιρη ο Στέλιος, ο οποίος κουβαλούσε
την τσάντα με τα εργαλεία δυο δουλειών, της δικιάς τους
και αυτής που παρέπεμπε στο σήμα της στολής. Δυο επαγ-
γέλματα που θα ασκούσε για πρώτη και τελευταία φορά. 

Έφτασαν, λοιπόν, στην πόρτα όπου από μέσα φαινό-
ταν ο κυρ Τάσος, ο «υπεύθυνος» ασφαλείας ο οποίος αυ-
τές τις μέρες έκανε φουλ υπερωρίες λόγω των ανασφαλών
αναγκών των μεγάλων ταμείων της επιχείρησης. Ο Στέ-
λιος προπορευόμενος του χτύπησε την πόρτα και τον
χαιρέτησε. Υπήρχε εξάλλου μια οικειότητα μεταξύ τους
κερδισμένη με τις κουβέντες του ποδιού που έπιαναν
όταν ερχόταν για επισκευή και τον πετύχαινε πάντα εν
ώρα υπηρεσίας. Βέβαια, σε μια σιωπηλή κρίση ειλικρί-
νειας, παραδέχθηκε πως τις συζητήσεις περί μπάλας και
γυναικείας φύσεως ουδόλως θα τις αναπολούσε στο μέλ-
λον με νοσταλγία, αν τις θυμόταν καν.

«Κυρ Τάσο, μας πήραν τηλέφωνο να έρθουμε. Υπάρχει
μια βλάβη και πρέπει να την επισκευάσουμε πριν ανοίξει
το κατάστημα».
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Τον χαιρέτησε χωρίς όμως να καταλαβαίνει τι πρέπει
να κάνει.

«Τέτοια ώρα;»
«Μας είπαν πως με τη δυνατή βροχή πάντα παρουσιάζει

πρόβλημα και όλα αύριο πρέπει να λειτουργούν στην εντέ-
λεια».

Τα είχε τα αφεντικά για ψυχωτικούς, αλλά τόσο πολύ
ώστε να καλέσουν συνεργείο μέσα στη νύχτα;

«Παιδί μου, εμένα δεν με έχει ειδοποιήσει κανένας, πώς
να σου ανοίξω;»

«Μα αφού μας είπαν να τσεκάρουμε τα δυο ασανσέρ
γιατί αύριο θα γίνεται χαμός, τελευταία μέρα πριν την
Πρωτοχρονιά. Ξέρεις πώς είναι αυτές οι βλάβες, ίσως θέλει
ώρα για να έρθουν στα ίσα τους».

«Τι να σου πω, συνήθως με ειδοποιούν. Άσε που σχεδόν
πάντα κουβαλιέται και ο προϊστάμενος για τέτοιες δου-
λειές».

Το σχεδόν πάντα ίσως αρκούσε, όπως και το αθώο χα-
μόγελο του Στέλιου.

«Κάτσε να πάρω τηλέφωνο».
«Δεν μας βάζεις μέσα; Η υγρασία τσακίζει εδώ έξω».
«Να σας βάλω, παιδί μου».
Τα ρολά ανεβήκαν, αφού πρώτα έσβησε το συναγερμό.
«Ένα λεπτό να τηλεφωνήσω στον προϊστάμενο».
Πέρασαν τη φανταχτερή είσοδο που όμως φωτιζόταν
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μόνο από ένα απόμακρο φως. Με το που έπιασε το τηλέ-
φωνο ο κυρ Τάσος, ο Στέλιος με μια απότομη κίνηση τον
χτύπησε με ένα μεγάλο κατσαβίδι. Αμέσως ο Πέτρος κα-
τέβασε σφαλιστά το ρολό, ενώ ο συνεργός του έδενε τα
χέρια και το στόμα του πεσμένου ψαρομάλλη. 

Χωρίς να περιμένουν λεπτό, ανέβηκαν στον έβδομο
όροφο και με ένα μικρό τσεκούρι ασέλγησαν στην πόρτα
του γραφείου όπου υπήρχε το χρηματοκιβώτιο. Όλες οι
εισπράξεις των τελευταίων ημερών λογικά βρίσκονταν
εκεί σε χοντρούς φάκελους πιστοποιώντας το καλά υπο-
λογισμένο σχέδιό τους. 

Δεν αντάλλαξαν καμία κουβέντα. Δεν χρειάστηκε μιας
και ήξεραν ακριβώς τι και πότε έπρεπε να το κάνουν. Ο
Πέτρος έβγαλε μια αρμαθιά αντικλείδια που είχε για να
δοκιμάσει το δρόμο της τύχης. Ο δρόμος του τρυπανιού
τελικά αποδείχθηκε ο ενδεδειγμένος χάρη στην άνεση που
είχαν να κάνουν όσο θόρυβο ήθελαν. Κανείς δεν θα τους
άκουγε, αν και βρισκόντουσαν στο κέντρο της μητρόπολης
όπου σε λίγες ώρες θα γινόταν πανζουρλισμός.

Το σίδερο με το σίδερο δεν άντεξε και οι φάκελοι-σα-
κουλάκια που βρίσκονταν μέσα καταχωνιασμένοι μετα-
φέρθηκαν με προσοχή στις άδειες από εργαλεία τσάντες
των δυο τους. Κάμποσα μύρια όπως τα βγάζαν με το μάτι,
δεν ήταν άσχημα για τον κόπο και την ταλαιπωρία που εί-
χαν υποστεί.
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Κατεβαίνοντας, του φάνηκε πως είδε τον σεκιουριτά
απελευθερωμένο και τους πάνοπλους μπάτσους να σημα-
δεύουν καταπάνω τους. Αντί αυτής όμως της εικόνας βρή-
καν το ισόγειο όπως ακριβώς το είχαν αφήσει. Τίποτα έξω
δεν έδειχνε πως είχε συντελεστεί μια από τις μεγαλύτερες
ληστείες που είχαν πραγματοποιηθεί ποτέ στο κέντρο της
Αθήνας. Όταν βγήκαν, η βροχή είχε δυναμώσει. Η τέλεια
κάλυψη στην τέλεια ληστεία. Καθώς έβαλαν μπρος το αυ-
τοκίνητο και έπαιρναν το δρόμο του γυρισμού, δεν μπο-
ρούσαν να κρύψουν τα γέλια τους κάτω από τα ψεύτικα
μουστάκια τους.
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18.
Λίγα 24ωρα μετά

Πόσες λέξεις χρειάζονται για να περιγράψεις τη σιωπηλή
απουσία; Ο Στέλιος δεν ήξερε, αλλά θα ήθελε να μάθει.
Πρώτα απ’ τη Μαρία και μετά από τον ίδιο του τον εαυτό.
Δεν είχαν περάσει λίγες μέρες μετά το χτύπημά τους στο
πολυκατάστημα και είχε καταφέρει να βρει τυχαία από
μια φίλη της Μαρίας το τηλέφωνό της. Τώρα όμως που
την είχε βρει, ένιωθε τη ζέση του εξαντλημένη. Στο μυαλό
του είχε βάλει μια συγκεκριμένη σειρά: η ληστεία, τα λε-
φτά, η «μετανάστευση» στο μικρό νησί στην άκρη του
πουθενά σε κάτι παλιούς του φίλους. Το πρόσωπό της
δεν χώραγε πλέον πουθενά. Μετά από μήνες αναζήτησης
το μόνο που έμενε ήταν να κλείσει αυτό το κεφάλαιο. Το
τι χρειαζόταν για να γίνει αυτό έμελλε να το μάθει σύντομα
στη συνάντησή τους. 

Παίρνοντας κάθε προφύλαξη περπάτησε στο πεζοδρό-
μιο, ενώ κάθε εικόνα από το παρελθόν του ερχόταν σαν
να κοίταζε μέσα από ξεθωριασμένα κιάλια. Μπήκε στο
μπαρ και έκατσε στη γωνιά όπου έβλεπε από μακριά την
είσοδο. Παρήγγειλε ποτό για να σπάσει την αμηχανία του
και την περίμενε. Δεν άργησε. Αντιλήφθηκε το βλέμμα
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του και τον χαιρέτησε χωρίς να ξέρει πώς ακριβώς να τον
κοιτάξει. Υπήρχε ένα περίεργο κλίμα και σίγουρα τα τυπικά
δεν θα βοηθούσαν. 

«Χαίρομαι που σε βλέπω».
«Κι εγώ. Κάπως σαν να αδυνάτισες».
«Πιέστηκα τον τελευταίο καιρό».
Διάλογοι χωρίς να βαθαίνουν κάπου, ερωτήματα επί-

πεδα απλά για να δώσουν χώρο σε μια συνάντηση που
δεν προσέφερε ούτε υποσχέσεις, ούτε λυτρωμό. Κάποια
στιγμή σιώπησαν και το ποτό δεν βοηθούσε όπως δεν
βοηθάει από μόνο του ποτέ και πουθενά άλλωστε.

«Βασικά για τις φωτογραφίες από...»
«Θα σ’τις δώσω όλες, μία προς μία».
«Δεν εννοώ αυτό... όσες θες κράτησέ τες. Απλά δεν

έχω καμιά φωτογραφία από τον καιρό που ήμασταν μαζί».
«Δεν ήταν το φόρτε μου έτσι και αλλιώς να μπαίνω σε

κάδρο, πόσο μάλλον να φαίνομαι και όμορφη μέσα σ’ αυτό».
Κι όμως τη θυμόταν και παρέμενε όμορφη, με τον δικό

της τρόπο. Με αυτόν που τον αφόπλιζε και τον ηρεμούσε.
Ακόμη του άρεσε. Με το σχεδόν καρέ της μαλλί που ξάν-
θιζε στο φως, τα έντονα καστανά μάτια της, τη λευκή επι-
δερμίδα της, συνέχιζε να τον μαγεύει. Ακόμη ένιωθε την
έλξη καθώς φανταζόταν το άγγιγμα των κορμιών τους πα-
ρόλο που τους χώριζε μια απόσταση στις θέσεις που κά-
θονταν. 
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Όφειλε να μην παρασυρθεί, να καταλάβει πρώτα πώς
είναι να ζει μόνος για να ξαναβρεί τον τρόπο να μοιραστεί
ξανά τον εαυτό του. Οι τελευταίοι μήνες γι’ αυτόν είχαν
κυλήσει τόσο γρήγορα και αλλόκοτα που δεν ένιωθε να
έχει αλλάξει κάτι μέσα του από τότε που τον είχε αφήσει.
Κάτι εποικοδομητικό δεν είχε συμβεί για να τον κάνει να
σκεφτεί καθαρά και να πει πως όλο αυτό το διάστημα που
ήταν μόνος τον βοήθησε να βρει τις απαντήσεις για το τι
έφταιξε από την πλευρά του. Το κύριο «γιατί» όμως από
τη μεριά της, κυλώντας η κουβέντα, της ζήτησε να απαντη-
θεί. Ίσως νομίζοντας πως έκανε λάθος που τη ρωτούσε.

«Δεν το περίμενα να μου κάνεις μια τέτοιου είδους
ερώτηση».

«Αν θες, μη μου απαντάς, δεν θέλω να σε πιέζω. Απλώς
δεν κατάλαβα ποτέ γιατί τα σπάσαμε την ώρα που προ-
γραμματίζαμε τόσα για τον επόμενο καιρό».

Η σιγή που ακολούθησε βάρυνε σαν μετεωρίτης. 
«Νομίζω πως σου οφείλω την αλήθεια».
Η τελευταία φράση τον έκανε να κοκκινίσει.
«Δεν είναι ότι σε βαρέθηκα, ούτε ότι περνάγαμε άσχημα

μαζί, ακόμη και στα τελευταία μας», κάτι την ωθούσε να
μη ζυγίζει πλέον τα λόγια της. Ίσως γιατί δεν είχε πλέον
τίποτα να χάσει ή να κερδίσει, ίσως γιατί δεν μπορούσε
άλλο να τον αφήνει στην άγνοια.

«Αλλά αυτό τον καιρό, πιο έντονα τον τελευταίο χρόνο,
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υπήρχε κάτι άλλο που άλλαξε τα πάντα μέσα μου...για την
ακρίβεια, κάποιος άλλος».

Το πλάνο πάγωσε. Όλα έπαψαν να έχουν σημασία. Οι
καλές και οι κακές μέρες που πέρασαν μαζί, οι στιγμές που
άφηνε κάθε απορία του να ξεγλιστράει έξω απ’ αυτόν, οι
ώρες που έψαχνε για να δικαιολογήσει οτιδήποτε συνέ-
βαινε μεταξύ τους. Μια λέξη ορθώθηκε πάνω απ’ όλα αυτά
τοποθετημένη δίπλα σε ένα ερωτηματικό:

«Ποιος;»
Δεν ήθελε να μάθει τι, γιατί, πώς, πού. Δεν χρειαζόταν

να συζητήσει άλλο για να αλλάξει κάτι. Όλα είχαν κριθεί
μεταξύ τους. Πλέον θα ακολουθούσαν βουνά προβλημα-
τισμών, τόνοι μαστιγωτικών αυτοκριτικών και ωκεανοί
μάταιων αυτοανατροφοδοτούμενων ερωταποκρίσεων.

«Ποιος;»
«Ο Πέτρος».
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19.
Λίγα λεπτά πριν

Κανονικά θα έπρεπε να νιώθει χαλαρωμένος και να λου-
φάζει στην κρυψώνα του σχεδιάζοντας νέα ταξίδια, νέες
γνωριμίες, νέες ζωές. Όμως το σώμα και το μυαλό του
έβραζε. Το να αλλάξει τα χαρτιά του, ως την πλέον μόνη
διεκπεραίωση που του έμενε να κάνει για να φύγει κάπου
μακριά, δεν ήταν τελικά και η πιο εύκολη δουλειά. Ο ίδιος
με τις τελευταίες του επιλογές και κινήσεις είχε κόψει
κάθε επαφή που θα τον εξυπηρετούσε ως προς αυτό το
θέμα, πάντα με το αζημίωτο. Οπότε όφειλε είτε να ανα-
ζητήσει νέα πρόσωπα για να ζητήσει τις υπηρεσίες τους,
είτε να γυρίσει στο παρελθόν και να αποκαταστήσει κά-
ποιες φθαρμένες σχέσεις. Για την πρώτη επιλογή ένιωθε
σφιγμένα, καθώς το ρίσκο του να κάνεις νέες γνωριμίες
ενώ είσαι επικηρυγμένος είναι αρκετά υψηλό έως απαγο-
ρευτικό. Ειδικά σε ένα χώρο που δεν το είχε ο καθένας σε
πολύ να καρφώσει και την ίδια του τη μάνα. Οπότε του
έμενε η δεύτερη επιλογή, εκεί όπου ένα όνομα εμφανιζό-
ταν: ο Χάρης.

Το ρίσκο και εδώ υπήρχε, αλλά το βασικό πρόβλημα
ήταν το πώς να προσεγγίσει κάποιον από τον οποίο υπήρ-
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χαν χρωστούμενα και σε χρήμα και σε αίμα. Ίσως υπήρχε
κάτι καλύτερο να επιλέξει, αλλά εκείνη την ώρα ο πονο-
κέφαλος της αϋπνίας τον είχε φέρει σε κατάσταση πανικού.
Δεν μπορούσε να αφήσει το χρόνο να περνά μιας και αυτός
κινούνταν αντίθετα και προς τα πάνω του. 

Ψάχνοντας τα παλιά του τηλέφωνα, έπεσε σε αυτό που
έψαχνε και κάπως φοβισμένος τον κάλεσε. Κατά μια δια-
βολική σύμπτωση τον είχε πετύχει σε μια ευχάριστη οικο-
γενειακή συνεύρεση, όπου ο γιος του του ανακοίνωνε πως
επρόκειτο εκείνος να γίνει παππούς! Αν κάτι λοιπόν στρά-
βωνε εκ νέου, θα είχε και νέα γενιά να τον καταδιώκει,
σκέφτηκε.

Η βραχνή φωνή του Χάρη, αφού πέρασαν μερικά δευ-
τερόλεπτα μέχρι να τον θυμηθεί, ήταν πολύ ξεκάθαρη. 

«Είναι η τυχερή σου μέρα, μικρέ». 
Αν ήθελε βοήθεια, θα έπρεπε πρώτα να ξεπληρώσει

μέχρι τελευταίου κέρματος το χρέος του και επίσης τους
τόκους αναφορικά με τους τραυματισμένους ανθρώπους
του. Έπειτα θα τον βοηθούσε σε ό,τι ήθελε φτάνει να έκανε
υπομονή, εφόσον εκείνη την περίοδο σχεδιάζονταν αλ-
λαγές στον τρόπο έκδοσης ταυτοτήτων και οι γραφει-
οκρατικές υποθέσεις δυσκόλευαν αρκετά. Όλα λοιπόν ξε-
χρεώνονται και όλα διαθέτουν το αντίτιμό τους.

Για άλλη μια φορά είχε σταθεί τυχερός μιας και στο
περιστατικό με τους μπράβους δεν υπήρξε νεκρός, εγγρά-

[ 88 ]



φοντας τα τραύματα στις δυσκολίες του επαγγέλματος.
Από την άλλη, η άκρη είχε βρεθεί, αν και το να φυλά τα
νώτα του ακόμη και τώρα δεν του φαινόταν κακή ιδέα. 

Υπήρχε όμως ένα βασικό πρόβλημα που άργησε να
αντιληφθεί τη μείζονα σημασία του. Το ποσό που χρει-
αζόταν για να το καταβάλει στον Χάρη ήταν πολύ μεγάλο,
για την ακρίβεια τόσο μεγάλο που να τον κάνει να αγχωθεί
για το αύριο. Υποτίθεται πως όλες οι ληστείες που έκανε
με τον Στέλιο θα του έδιναν τον τρόπο να ξεφύγει από τα
οικονομικά του προβλήματα και να κάνει μια νέα αρχή.
Φτάνοντας στο τέλος της διαδρομής ήταν σαν να έμενε
ουσιαστικά από βενζίνη. Τα τελευταία διόδια χάνονταν
μέσα στην ομίχλη και οι ίδιοι οι όροι που είχε διαμορφώσει
στο παιχνίδι ήταν αυτοί που τον συνέθλιβαν.

Δεν μπορούσε ούτε να κάνει πίσω, ούτε να αποδεχθεί
την ήττα του ως ένας απλός μετανάστης ο οποίος εντός
μικρού χρονικού διαστήματος θα έπρεπε να ψάξει για μια
οποιαδήποτε δουλειά. Ήταν αδύνατο να αποδεχθεί πως
μετά από όλα αυτά αυτό που του έμενε ήταν μια μεγάλη
χαμένη ευκαιρία. Μόνο ένας τρόπος υπήρχε για να τα κα-
ταφέρει: έπρεπε να βρει γρήγορα χρήματα. Αστεία ευχή,
αλλά η άλλη επιλογή που είχε ήταν να αφήσει τον Χάρη
και να περιμένει μια κεραυνοβόλα σωτηρία. Πότε θα ερ-
χόταν αυτή, ήταν άγνωστο. Δεν γινόταν όμως να αφήσει
τα πράγματα να κυλάνε μόνα τους. Όπως ποτέ δεν το επέ-
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τρεψε αυτό, έτσι και τώρα ένιωθε την ανάγκη να τα φέρει
όλα στα μέτρα του με πρώτο και κύριο το χρόνο.

Η νύχτα ποτέ δεν έχει άστρα στην πόλη και το φεγγάρι
εκείνη τη βραδιά αργούσε να δηλώσει παρόν. Το μόνο
μέρος που υποσχόταν λύτρωση ήταν το σπίτι του Στέλιου.
Εκεί θα έβρισκε το συνεργό του, το φίλο του και το μισό
από την πρόσφατη λεία τους. Η σειρά προτεραιότητας
για το ποια από τις τρεις επιλογές θα προτιμούσε να συ-
ναντήσει ξέχωρα από τις άλλες ξεκαθάριζε όσο κινούνταν
προς τα εκεί.

Μέσα του ήξερε πως δεν είχαν περάσει πολλές ώρες
από όταν ο αποχαιρετισμός τους φάνταζε οριστικός και
αμετάκλητος. Είχαν ξεπεράσει κατά τη διάρκεια του τε-
λευταίου χρόνου τους ίδιους τους εαυτούς τους και τώρα
οι αλλαγές που είχαν συντελεστεί στις ζωές τους ήταν ρα-
γδαίες. Έπειτα απ’ όλα αυτά δεν φανταζόταν πως θα ξα-
ναγύρναγε σε αυτόν μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διά-
στημα.

Το σάλιο του είχε ξεραθεί, ενώ έφτανε στον προορισμό
του περπατώντας αρκετή ώρα μεταξύ αγνώστων που πή-
γαιναν σε ακόμη πιο άγνωστα μέρη. Το τελευταίο που
ήθελε ήταν να πάρει η συνάντησή τους άσχημη τροπή.
Θα του ζητούσε ως χάρη να του δανείσει ένα ποσό και
στη συνέχεια θα του το ξεχρέωνε πιάνοντας την καλή έξω.
Αν δεν γινόταν, θα προσπαθούσε να τον πιέσει ή ακόμη
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και να τον εκβιάσει. Εξάλλου τα χρήματα τα είχε. Δεν του
έμενε άλλη επιλογή έτσι όπως τα έφεραν οι συγκυρίες.
Πίστευε πως θα τον καταλάβαινε φτάνοντας στο σημείο
να τον συγχωρέσει για τη χρήση τέτοιων μέσων για την
ασφαλή και γρήγορη φυγή του έξω. 

Όλα αυτά ίσχυαν μόνο εφόσον τον πετύχαινε σπίτι.
Έτσι κι αλλιώς ήξερε πως θα καθόταν λίγες μέρες ακόμη
κρυμμένος εκεί. Αν έλειπε έχοντας βγει έξω, το ζήτημα γι-
νόταν πιο απλό. Ήξερε τι ήθελε και δεν θα δυσκολευόταν
να το βρει. Ήξερε πώς θα παραβίαζε την πόρτα και με αυτό
τον τρόπο δεν θα έμπλεκε σε συζητήσεις που δεν θα ήξερε
πού θα μπορούσαν να καταλήξουν. Στρίβοντας στη γωνία
σήκωσε το κεφάλι και είδε τις γρίλιες κατεβασμένες και
το φως κλειστό στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου. Για
άλλη μια φορά είχε σταθεί τυχερός. Το χαμόγελό του κάτω
από τα αγχωμένα σκούρα του μάτια έδειχνε κάποιον που
πίστευε πως η τύχη θα συνέχιζε να στέκεται πλάι του χωρίς
ο ίδιος να νοιάζεται μέχρι πότε.
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20.
02:37   10/98

Ίσως κάποτε να νιώσει πως όλα έχουν τελειώσει. Πως δεν
έχει νόημα τίποτα πια. Όλα φάνταζαν παγωμένα μέσα του
στο κυνήγι της αναζήτησης του Πέτρου. Δεν ήξερε από
πού να αρχίσει και τι να περιμένει από όλη αυτή την ανα-
τίναξη μέσα του. Το καλοκαίρι δεν του είχε αφήσει καμία
γεύση και τώρα, καθώς ο χειμώνας είχε μπει από νωρίς
για τα καλά, οι δικές του επιθυμίες, ευχές και κατάρες
είχαν εξοκείλει απ’ την πραγματικότητά του. Κανένα ταξίδι
δεν έχει το δικό του γυρισμό. Κανένα τέλος δεν υπόσχεται
μια νέα αρχή. Όλα κινούνται και χάνονται. Αν τυχόν συ-
ναντηθούν έγκειται στην τύχη και μόνο.

Κάπως έτσι συνέβη την πρώτη φορά που τον πέτυχε
στο δρόμο με τις σακούλες από τα ψώνια του. Το όνομα
της περιοχής είχε ειπωθεί στο παρελθόν από τα χείλη του
και επανήλθε καθυστερημένα στη μνήμη του Στέλιου. Δεν
ήταν όμως η εικόνα του ελεύθερου σκοπευτή αυτή που
είχε στο μυαλό του. Κατά μια έννοια τον ήθελε ζωντανό.
Τραυματισμένο, αλλά ζωντανό. Του χρώσταγε πολλά για
να του τα ξεπληρώσει μόνο με ένα είδος ακαριαίας απώ-
λειας αίματος.
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Βιάστηκε να πυροβολήσει και τον έχασε. Το χτύπημα
δεν ήταν καίριο. Αμέσως την ίδια νύχτα έπαιρνε τηλέφωνο
σε κεντρικά νοσοκομεία αναζητώντας έναν τραυματισμένο
από πυροβολισμό. Όταν στο τέλος τον βρήκε, αυτός είχε
εξαφανιστεί. Ήταν σίγουρος ότι πλέον θα ήταν πιο δύ-
σκολο να βρει τα ίχνη του. Ήταν ακόμη πιο σίγουρος πως
τα μάτια τους είχαν διασταυρωθεί εκείνο το μεσημέρι και
πως την επόμενη φορά ίσως να μην ήταν αυτός που θα
έριχνε την πρώτη βολή. Ο τρόπος σκέψης του Πέτρου δεν
του επέτρεπε να αφήσει την όποια πρόκληση μετέωρη. 

Έπρεπε λοιπόν να κινηθεί γρήγορα. Έψαχνε παντού, σε
μέρη που πήγαιναν μαζί, σε μαγαζιά που τα ονόματά τους
όλο και κάπου είχαν ακουστεί, σε πρόσωπα που ίσως κρα-
τούσαν ακόμη μια επαφή μαζί του. Στο τέλος σκέφτηκε να
ψάξει μια άκρη από τους μπράβους του Χάρη. Μπορεί να
μη γνώριζαν κάτι, αλλά έστω και η παραμικρή λεπτομέρεια
που θα είχε πάρει το αυτί τους ίσως αρκούσε. Όχι πως θα
τον υποδεχόντουσαν με ανοικτές αγκάλες, αλλά σίγουρα
ο λόγος της αναζήτησης δεν θα τους κακοφαινόταν.

Μαθαίνοντας λοιπόν πως πέρναγαν τα μοναχικά τους
βράδια κάπου σε ένα κωλόμπαρο κάτω από μια λεωφόρο,
προτίμησε να περάσει από εκεί μια άσχετη ώρα μπας και
τα κορίτσια εκεί τον βοηθούσαν άθελά τους να αποφύγει
τίποτα κακές εισαγωγές στην κουβέντα που ήθελε να ανοί-
ξει. Για καλή του τύχη, όχι μόνο πέτυχε μια που εργαζόταν
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μόνη της χωρίς κανένα δυστυχισμένο πελάτη στην μπάρα,
αλλά υποκρινόμενος έναν παλιό φίλο του Κωστάκη της
έπιασε κουβέντα. 

Εκεί, λοιπόν, δείχνοντας ο Στέλιος να ξέρει κάποια
πράγματα, με την αναφορά του επικίνδυνου επαγγέλματος
του Κωστάκη και τον τραυματισμό που είχε πριν αρκετό
καιρό, κέρδισε με τον τρόπο του την κοπέλα, η οποία τον
ένιωσε δικό της άνθρωπο. Οι όποιες αναστολές της κάμ-
φθηκαν και του τα εξιστόρησε όλα. Την ξήγα του Χάρη,
το ξεπλήρωμα του Πέτρου, τα μαγκωμένα «δεν πειράζει»
των άλλων, την καθυστέρηση της δουλειάς, τον τραυμα-
τισμό του Πέτρου, τη διαμονή του στον Ασπρόπυργο.
Φαινόταν πως για να πάνε όλα πρίμα, ο Πέτρος είχε εμπι-
στευτεί ολοκληρωτικά το νέο του προστάτη και ακολού-
θως τα τσιράκια του δεν ήξεραν να κρατούν καλά το
στόμα τους κλειστό.

Το σημαντικότερο βέβαια που έμαθε ήταν πως την επό-
μενη νύχτα θα είχαν τελειώσει όλα και η δουλειά θα
έκλεινε. Όλα αυτά θα συνέβαιναν εκεί, στο ίδιο ακριβώς
σημείο.

«Θα του πω πως πέρασες».
«Βασικά, άσ’ το να του κάνω έκπληξη, αύριο δεν είπες;»
«Αύριο θα βρεθούν οι άλλοι, μεθαύριο θα περάσει.

Όπως προτιμάς».
Να τος λοιπόν σε ένα μέρος που δεν ξέρει, σε μια πόλη
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που δεν κατάλαβε ποτέ, να περιμένει καθισμένος σε ένα
αυτοκίνητο που, χωρίς να φαίνεται τόσο παλιό, είχε το αυ-
τοκόλλητο του εγκαταλελειμμένου με την κόκκινη ρίγα
πάνω του. Η απόσταση από την πόρτα του μαγαζιού δεν
ήταν αμελητέα, αλλά ευτυχώς η όρασή του ήταν κάτι για
το οποίο μπορούσε να νιώθει υπερήφανος από μικρό παιδί.

Τους είχε δει όλους πριν ώρες να περνάνε το κατώφλι
του μαγαζιού, αλλά φαινόταν πως γλεντούσαν την ευτυχή
κατάληξη της συμφωνίας. Τη στιγμή που είχε συνηθίσει
την καλυμμένη στο ελάχιστο βουή, η πόρτα άνοιξε και ο
Πέτρος βγήκε έξω σχεδόν τρεκλίζοντας. Είχε φτάσει η ώρα
που περίμενε τόσο υπομονετικά.

Με διακριτικές κινήσεις στο σκοτάδι, βγήκε και έκανε
πως κλείδωνε το κατά φαντασίαν αμάξι του, κοιτώντας
πλάγια προς τα πού θα προχωρούσε ο Πέτρος. Αυτός αμέ-
ριμνος πλησίασε το παρκαρισμένο αυτοκίνητό του και το
ξεκλείδωσε από απόσταση. Τη στιγμή που έμπαινε στο
αμάξι, ο Στέλιος τρέχοντας άνοιξε την πόρτα του συνοδη-
γού και έχωσε το όπλο στη μέση του Πέτρου. 

«Μην κάνεις καμιά μαλακία. Μπες στη λεωφόρο και
τράβα προς παραλία».

Το ξάφνιασμα και η υπερένταση της στιγμής ήπιε όλο
το αλκοόλ από τις φλέβες του Πέτρου.

«Ηρέμησε, να μιλήσουμε πρώτα».
«Σκάσε και κάνε αυτό που σου λέω. Πίστεψέ με, δεν
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θα σ’ αρέσει η άλλη επιλογή που έχεις».
Πήρε το δρόμο που τον πρόσταξε και έφτασε σε ένα

απόμερο σημείο όπου ακριβώς από κάτω από την άσφαλτο
του πάρκινγκ ξεκινούσε μια αμμουδιά, όπου κάποια βράχια
την έκοβαν περιχαράσσοντας μια μαρίνα η οποία εκείνη
την εποχή ήταν νεκρή. Τον έβγαλε έξω με τη μόνιμη απειλή
του όπλου και περπάτησαν μέχρι τους βράχους. 

«Άκου, Στέλιο, ήταν λάθος μου...»
«Ποιο απ’ όλα εννοείς;»
«Για τα λεφτά...»
«Μόνο;»
«Τι υπονοείς;»
«Τα ξέρω όλα... όλα, ρε».
«Δεν έπρεπε να φτάσουμε εδώ, εμείς που ήμασταν σχε-

δόν...»
«Όλα έχουν χαθεί πλέον».
«Πρέπει να μ’ ακούσεις πρώτα». 

Το σαλεμένο βλέμμα του έκοψε απότομα κάθε ανάπηρο
διάλογο. Το όπλο πήρε τη θέση του. Το ελαφρύ κύμα θα
προσέφερε ένα γλυκό αντίλαλο. Η νύχτα θα γέμιζε με μυ-
στήριο την ατμόσφαιρα και το φεγγάρι θα υποκαθιστούσε
ντροπαλά έναν υποκριτή ήλιο που είχε κρυφτεί εδώ και
ώρες. Η απάντηση έμελλε να κλείσει την παράσταση χωρίς
να υπάρχει όμως κανείς για να χειροκροτήσει στο θριαμ-
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βευτικό φινάλε. 
Ξαφνικά, εκεί που ο Στέλιος σημάδευε βουβός τον Πέ-

τρο, κάτι κόλλησε στις κινήσεις του με αποτέλεσμα να δε-
χτεί ένα γρήγορο χτύπημα στο χέρι και το όπλο να χαθεί
στο νερό κάνοντας ένα στιγμιαίο παφλασμό. Ίσως στο τέ-
λος να πλήρωνε αυτό το λειψό συναίσθημα που τον κο-
κάλωσε έστω για λίγα δευτερόλεπτα. Η βραδιά από το ξε-
κίνημά της απαιτούσε στυγνές αποφάσεις, κρύο μυαλό
και τεντωμένο βλέμμα.

Δεν άφησε άλλο να περάσει η διάρκεια της στιγμής.
Πανικόβλητος και στερημένος από άλλες εναλλακτικές
επιλογές έσπρωξε δυνατά τον Πέτρο για να πέσει προς
την πλευρά των υγρών βράχων. Η πτώση του ήταν σε γρή-
γορη και ευθεία κίνηση προς την κοφτερή πέτρα. Ένα υπό-
κωφο χτύπημα έκλεισε μια φωνή που δεν βγήκε ποτέ όσο
δυνατά θα ήθελε. Ο ήχος της θάλασσας κάλυπτε πλέον
τα πάντα και το μόνο που έσπαγε το σκοτεινό σκηνικό
ήταν η κόκκινη στάμπα στο βράχο που το νερό την έσβηνε
αργά.
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21.
Όνειρο-επίλογος

Μεγάλα σπίτια. Φωτισμένα μέσα σαν να μην υπάρχουν
πατώματα ούτε κουρτίνες. Σε σκοινιά κρεμασμένοι οι ένοι-
κοι, ταλανίζονται σε κινήσεις γεμάτες χάρη και μηχανιστική
ζωντάνια. Κτίρια, εκκλησίες, διαφημιστικά φω τισμένα, γι-
γάντια σήματα απαστράπτοντα. Όλα εμφανίζονται στη
νοσηρή νύχτα και χάνονται στη στιγμή σαν να μην υπήρ-
ξαν ποτέ. Τα σύννεφα διαλύονται και αυτά σαν τις τύψεις
από πάνω μας. 

Δεν είναι τα άστρα που τονίζουν τις σκιές γύρω μας.
Είναι τα δισεκατομμύρια φώτα που αγκαλιάζουν το μετα-
μεσονύκτιο σκηνικό. Νεκρή μουσική ζωντανεύει τα ανοι-
κτά παράθυρα. Δεν μένει κανείς εκεί. Εικόνες παιδικής
ηλικίας σε αποχρώσεις σκουριάς μαζί με υπερφωτισμένα
αντικείμενα μνήμης ανακατεύονται με τις αντίστοιχες του
μέλλοντος.

Ένα καλειδοσκόπιο απίστευτης ταχύτητας κόβει την
ανάσα. Χαμόγελα που ξεσπούν σε δάκρυα, κινήσεις άλλων
εποχών χάνουν το νόημά τους και αποκτούν νεκρόφιλη
υπόσταση. Όσο το σώμα ζει, τόσο ερημώνει. Οι απουσίες
του μέλλοντος χάνουν πλέον το μέτρημα. Λειψές απαριθ-
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μήσεις, η μνήμη χάνεται, ολοένα χωλαίνει, θρυμματίζεται
σε μικρά κομμάτια, αταίριαστα μεταξύ τους, σαν αφρισμένη
βρομιά που κυλιέται στο νιπτήρα.

Αυτό που είναι σημαντικό σήμερα θα είναι νεκρό αύριο,
γι’ αυτό το παρόν είναι αμείλικτο. Το καλειδοσκόπιο συ-
νέχεια μετασχηματίζεται, απαρνιέται ολοκληρωτικά το σή-
μερα. Αποκτά χαμαιλεόντια κάλυψη, ερυθρό χρώμα, γλι-
στερή μορφή. Αυτά που απεικονίζει δεν θα γίνουν ποτέ
δικά σου. Τίποτα δεν σου ανήκει!
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«Δεν χρειαζόταν να σιγουρευτεί ότι δεν υπήρχε κανείς. Το
ένιωθε. Όπως πάντα, τα κύματα σε αυτό το αφιλόξενο
μέρος κατείχαν τον πρωταγωνιστικό ρόλο από πλευράς
ακρόασης ήχων. Η βία τους ήταν καταπραϋντική. Ο ρυθμός
τους ακανόνιστος. Η εμμονή τους μανιώδης. Τα κοίταξε
από ψηλά, εφόσον οι βράχοι δεν επέτρεπαν τη –με οποι-
οδήποτε τρόπο– κατάβαση. Για μια στιγμή ένιωσε πως τα
βράχια γεννούν τον ήχο των κυμάτων, αυτά είναι η φωνή
τους, αυτά τους δίνουν υπόσταση και τα έλκουν σε συνεχή
κίνηση.

Σε αυτά λοιπόν πέταξε με ορμή τις μαύρες γεμάτες σα-
κούλες. Σε ελάχιστα δευτερόλεπτα και μέσα σε έναν υπό-
κωφο κρότο, αυτές άνοιξαν και τα πακέτα των δεσμίδων
απλώθηκαν και γίναν ένα με τους αφρούς των κυμάτων.
Κάποιοι γλάροι πλησίασαν και άρχισαν να περιεργάζονται
με τα ράμφη τους τα πεταμένα δεκαχίλιαρα. Με αυτό τον
τρόπο τα κομμάτια ολοένα και πολλαπλασιάζονταν και οι
διαφορές μεταξύ της άγριας θάλασσας και των νεκρών
χαρτονομισμάτων ολοένα και ατονούσαν.

Γυρνώντας δεν νοιαζόταν να κρίνει την προηγούμενή του
πράξη καλή ή κακή. Απλά έπρεπε να γίνει. Δεν ήταν όμως
αυτή που θα μπορούσε να κλείσει μια ιστορία...»
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