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Ένα σιδερένιο κρεβατάκι µε άσπρα κάγκελα και ένα γυµνό σώµα. Το σώµα ενός 

κοριτσιού επτά µε δέκα ετών. Ότι πρόκειται για κορίτσι το καταλαβαίνει κανείς από τη 

σχισµή ανάµεσα στα πόδια, τα οποία κρατούνται ακίνητα από έναν ιµάντα. Και τα χέρια 

είναι δεµένα στα πλευρά µε δύο λωρίδες υφάσµατος και όλο το βάρος του κορµιού 

βρίσκεται στους αγκώνες. Στην πλάτη ένα λερωµένο µαξιλάρι και κάτω από τον ποπό 

ένα πανί ένας µουσαµάς. Στο βάθος, στη δεξιά γωνία µόλις που φαίνεται ένα ριγέ 

στρώµα. Έπειτα σκοτάδι.  

Η φωτογραφία είναι ασπρόµαυρη και δεν ξέρω αν αυτό που την κάνει πιο δραµατική 

είναι το σκοτάδι που φαίνεται να πλησιάζει και να φουσκώνει σαν για να καταπιεί τα 

πάντα όπως µια µαύρη ρουφήχτρα. Ένα µέρος ατελεύτητο εκτείνεται από εκεί έως την 

αιωνιότητα και είναι σίγουρη πως µέσα σε αυτό το µέρος υπάρχουν όλα τα δαιµόνια του 

κόσµου. 

∆ε θα µάθω ποτέ το όνοµα του κοριτσιού. 

∆ε θα µάθω την ηµεροµηνία γέννησής της, ούτε εκείνη του θανάτου της. 

∆εν ξέρω ούτε αν τελικά είναι νεκρή 

Αν ήταν ζωντανή, αν είναι ζωντανή, σήµερα θα ήταν εξήντα ετών. 

Τους έκανε να σωπάσουν, τους δαίµονες, ή εκείνοι έκαναν αυτή να σωπάσει. 

Αυτό που ξέρω είναι ότι αυτή η φωτογραφία τραβήχτηκε στα µέσα της δεκαετίας του '60 

στην πτέρυγα νοσηλείας παιδιών του ψυχιατρικού νοσοκοµείου "Villa Azzurra" στο 

Grugliasco, στην επαρχεία του Τορίνο και δηµοσιεύθηκε στην κεντρική σελίδα του 

περιοδικού "L'Espresso" στις 26 Ιουλίου 1970, µε τίτλο "Μα είναι για το καλό σου". ∆εν 

άργησαν να προσθέσουν αφηγήσεις και µαρτυρίες παιδιών που ήταν δεµένα, που 

φορούσαν άσπρα πουκάµισα µε µακριά µανίκια που έδεναν πίσω, ναρκωµένα, που τα 



υπέβαλαν σε ηλεκτρο-µασάζ εγκεφάλου
1
 και ηλεκτροσόκ στα γεννητικά όργανα ως 

θεραπεία για τη νυχτερινή ενούρηση ή κατά του αυνανισµού, που ίσως χρησιµοποιούσαν 

για να τα τιµωρήσουν. Παιδάκια που ήταν αναγκασµένα να χτυπούνε το ένα στο άλλο 

σαν τα σκυλιά -τρεις γύροι των τριών λεπτών ο καθένας- για να µάθουν τον σκληρό νόµο 

της ζωής (να νικάς ή να χάνεις), τα οποία τα πρόσεχαν, τρόπος του λέγειν, νοσοκόµες και 

συνοδοί, οι οποίες δεν ήξεραν τα ονόµατά τους ούτε τις ιστορίες τους και για να τα 

φωνάξουν τα αποκαλούσαν "εργαλεία". 

Ξέσπασε ένα σκάνδαλο και ο διευθυντής του νοσοκοµείου, ο γιατρός Giorgio Coda -

γνωστός και ως "ηλεκτρολόγος" χάρη στην προτίµησή του στο ηλεκτροσόκ- τέθηκε υπό 

έρευνα για το αδίκηµα της κατάχρησης εξουσίας. Χρειάστηκαν περίπου δέκα χρόνια και 

ο νόµος Basaglia, µεταξύ άλλων, πριν η Villa Azzurra κλείσει οριστικά τις πόρτες της. 

Λέγεται πως το κορίτσι της φωτογραφίας, όταν οι µάρτυρες πλησίαζαν στο κρεβάτι της, 

προσπαθούσε να απλώσει το χέρι προς το µέρος τους. Ίσως για να τους αγγίξει, ίσως για 

να τους αρπάξει και να βγει από αυτόν τον µαύρο εφιάλτη µοναξιάς και τρόµου, όµως 

κατάφερνε να υψώσει µόνο το κεφάλι και ένα µέρος του στέρνου. Ίσα-ίσα ο χρόνος που 

χρειαζόταν για να βγει µια φωτογραφία και έπειτα η κοπέλα έπεφτε πίσω µαζί µε τις 

µύγες που την έτρωγαν ζωντανή. 

Μη ικανή να εκπαιδευτεί. 

Επικίνδυνη για τον εαυτό της και για τους άλλους. 

Όπως όλα τα εκατόν πενήντα παιδιά που βρίσκονταν στην Β' πτέρυγα της Villa Azzurra, 

ένα όνοµα ντελικάτο και όµορφο που παραπέµπει σε τοίχους βαµµένους σε θαλασσί 

χρώµα και χλωµά λουλουδάκια που µόλις έχουν ξεφυτρώσει, οι myositis ή Μη µε 

λησµόνει. 

 

1.
 Ηλεκτροσόκ ενδοκρανιακό που πραγµατοποιείται χρησιµοποιώντας δύο ηλεκτρόδια τοποθετηµένα στους 

κροτάφους και χορηγώντας, αντί για βίαιες ηλεκτρικές εκκενώσεις, µια σειρά εκκενώσεων πιο ελαφριές 

και γι' αυτό πολύ πιο βάναυσες για να τις υποφέρει ο ασθενείς που δεν έχανε αµέσως τις αισθήσεις όπως 

αντιθέτως στην πρώτη περίπτωση.  



Πάνε χρόνια που µε ακολουθεί αυτή η φωτογραφία. Την τύπωσα σε ένα φύλλο Α4 και 

την κρέµασα µε δύο κοµµάτια σελοτέιπ που έκοψα µε τα δόντια. Την κόλλησα στον 

τοίχο, στον τοίχο ενός ντουλαπιού, σε έναν καθρέφτη, σε µια πόρτα, την κρέµασα σε 

κάθε δωµάτιο στο οποίο τύχαινε να δουλέψω αυτά τα τελευταία χρόνια. Και το έκανα 

πριν µάθω σε ποια γωνία του κόσµου τραβήχτηκε, σε ποια χρόνια, και ποια ήταν η 

ιστορία της.  

Με εντυπωσιάζει, σήµερα, πως η χρονιά στην οποία αυτή η φωτογραφία είδε το φως, 

δηλαδή δηµοσιεύτηκε σε ένα περιοδικό, ήταν ακριβώς η χρονιά της γέννησής µου, 

ακριβώς όπως µε εντυπωσιάζει το γεγονός ότι τραβήχτηκε στην Ιταλία, γιατί εγώ είµαι 

Ιταλίδα.  

Με εντυπωσιάζει γιατί ήµουν ένα κορίτσι µη ικανό να εκπαιδευτεί. Ήµουν ένα κορίτσι 

επικίνδυνο για τον εαυτό του και για τους άλλους. Μου ταίριαζε γάντι. Αν είχα γεννηθεί 

µόνο πέντε χρόνια πριν το 1970, σε ένα άλλο κοινωνικό πλαίσιο, µπορεί να βρισκόµουν 

δεµένη µε ιµάντες σε ένα κρεβατάκι σπρωγµένο προς την άκρη της αβύσσου όπου, αν 

γκρεµιζόσουν, δε θα υπήρχε κανένα χέρι να σε αρπάξει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Μέρος Πρώτο 

Το αρχείο των ψυχών 

 

 

Ι. Λέρος, ∆ωδεκάνησος, Ελλάδα, 1992. 

Η Άντζελα είχε µόλις ξεπροβάλει στο κατώφλι της τραπεζαρίας φορώντας ένα 

ξεβαµµένο τζιν µπουφάν και ένα απαλό κραγιόν στα χείλη και αµέσως σκόνταψε σε ένα 

µικρό σκαλάκι, µια προεξοχή στο πάτωµα και τώρα, ενώ όλοι την κοιτούσαν σιωπηλοί 

και αυτή σηκωνόταν από κάτω µε το ένα της χείλη σκισµένο και το αίµα που της 

κολλούσε στον γιακά, της ήρθε στο νου ένα παραµύθι που η µητέρα της τής διάβαζε 

όταν ήταν µικρή. Ήταν η ιστορία ενός χαζού του χωριού που λεγόταν Τζιάνι Τεσταφίνα. 

Η µητέρα έστελνε αυτόν τον χαζό Τζιάνι να κάνει κάποιες δουλειές και κάθε φορά αυτός 

µπέρδευε τα πάντα και έκανε τα δικά του. Μέχρι που έφτασε να βγάλει τα µάτια 

προβάτων και µοσχαριών για να τα πετάξει στο πρόσωπο της κοπέλας που του άρεσε. Τι 

κακό είχε κάνει; Η µητέρα του δεν ήταν αυτή που του το είχε πει; Να της πετάξει τα 

µάτια έξω;! Πενήντα άτοµα είναι εκατό µάτια και οι εκατό βαρύς βολβοί του µατιού -

στρογγυλοί, χωρίς νεύρα και κινούµενοι- οι οποίοι είχαν πέσει πάνω στην Άντζελα 

ανήκαν σε µια οµάδα Ιταλών και Ολλανδών εθελοντών, σε δύο ψυχιάτρους και σε 

κάποιους από τους φύλακες και τις νοσοκόµες του ψυχιατρικού νοσοκοµείου της Λέρου. 

Ήταν το πρώτο δείπνο που έκαναν όλοι µαζί στο νησί, όπου είχαν αποβιβαστεί εκείνη 

την αυγή και για την περίσταση είχε στρωθεί ένα τραπέζι σε σχήµα L που έπιανε όλη την 

τραπεζαρία. Η τηλεόραση στερεωµένη στον τοίχο, ψηλά, και που φαινόταν σαν ένα 

τροµακτικό κακοβαλµένο ογκόλιθο, ήταν σβηστή και δεν υπήρχε τρόπος να καλυφθούν 

οι ήχοι που προέρχονταν από την άλλη πτέρυγα του κτηρίου. 

Η Άντζελα έκανε ένα νεύµα µε το χέρι, σαν για να πει δεν είναι τίποτα, και έψαξε χωρίς 

να το βρίσκει ένα χαρτοµάντιλο στις µικροσκοπικές τσέπες της ζακέτας και εκείνες του 

παντελονιού. Ήρθε να τη βοηθήσει ένας νεαρός Ολλανδός µε τετράγωνα γυαλιά και µε 



ήρεµο πρόσωπο που της έβαλε στο χέρι µια χαρτοπετσέτα βρεγµένη µε λίγο νερό. Το 

κόψιµο πονούσε αλλά, περισσότερο από τον πόνο, ήταν η ντροπή που ένιωθε να την 

καίει, καθώς την είχε δει όλος αυτός ο κόσµος. Πήρε θέση στο τραπέζι τρυπώνοντας 

µεταξύ δύο ατόµων που ήξερε εξ όψεως, προσπαθώντας να µην σπρώξει κανέναν µε 

τους αγκώνες και να µην κάνει να τρίξουν τα πόδια της καρέκλας στο πάτωµα. 

Κοίταξε γύρω της φοβισµένη. Εκτός από το γκρουπ µε το οποίο είχε ταξιδέψει από την 

Αθήνα δεν ήξερα ακόµα σχεδόν κανέναν και το µοναδικό πράγµα που γνώριζε για τους 

ιδιοκτήτες του σπιτιού ήταν πως η γυναίκα µε τα γαλάζια που εκείνη τη στιγµή την 

πλησίαζε ήταν µια από τους δύο ψυχιάτρους που βρίσκονταν σε υπηρεσία. 

Η γιατρός Ιωάννα ∆ελλή δε φαινόταν να αισθάνεται άνετα παρά το γεγονός πως 

βρισκόταν σπίτι της. Ήταν µια γυναίκα γύρω στα πενήντα, µε ξανθά µαλλιά και µάτια 

κίτρινα, το σώµα δεν ήταν πλέον αθλητικό όπως όταν ήταν νέα, αλλά ωστόσο σφιχτό και 

καλοφτιαγµένο. Το σωστό σώµα για τη δουλειά που έκανε, στην οποία αντιθέτως µε ό,τι 

πιστεύεται, δεν είναι µόνο το κεφάλι που µετράει ή η ψυχή, όπως πιστεύουν εκείνοι που 

confidano nell'esistenza di una cosa che porti quel nome, αλλά είναι απαραίτητες µια 

καλή δόση φυσικής ενέργειας και µια σιδερένια υγεία. Και η Ιωάννα ∆ελλή ήταν δυνατή 

και υγιέστατη. Κατά τη διάρκεια των τριών χειµώνων που είχε περάσει στο νησί δεν είχε 

αρπάξει ποτέ ούτε κρύωµα. Το ίδιο δεν µπορούσε να πει κανείς και για τη διάθεσή της, 

που τελευταίως έκλινε προς το σκούρο κόκκινο. Ίσως να ήταν η εµµηνόπαυση που 

άρχιζε να στέλνει τα σηµάδια της, σκέφτηκε πλησιάζοντας στο στρωµένο τραπέζι του 

δείπνου. Ήταν άλλωστε ώρα να φτάσει, παιδιά δεν είχε θελήσει και ευτυχώς δεν είχε, 

άρα ήταν έτοιµη να περάσει το σύνορο και να γίνει µια κανονική µεσήλικας. 

Πήρε µια φέτα ψωµί και έφτυσε ένα κουκούτσι ελιάς στην παλάµη του χεριού, ενώ τα 

κίτρινα µάτια της πλανιόντουσαν, χωρίς να σταµατήσουν πολύ σε κανέναν 

συγκεκριµένα, στα πρόσωπα εκείνων των νεαρών εθελοντών που είχαν  φτάσει από 

µακριά για να κρίνουν το έργο της. Ένα κύµα θυµού διαπέρασε το µακρύ της σώµα σαν 

ηλεκτρική εκκένωση. Έτριψε µερικές φορές την παλάµη της πάνω στην φούστα από 

γαλάζιο ύφασµα ελπίζοντας να µην αφήσει κανέναν ορατό λεκέ. Τι µπορούσαν να 

ξέρουν για αυτά που είχαν περάσει και περνούσαν αυτοί εδώ, χωρίς την απαραίτητη 

οικονοµική βοήθεια, χωρίς τα αποθέµατα των φαρµάκων που θα χρειάζονταν, µε µόνο 



δύο πραγµατικούς νοσοκόµους για πάνω από χίλια άτοµα, σε ένα νησί µακριά από τα 

πάντα, υπανάπτυκτο, ξεραµένο από τον ήλιο και χτυπηµένο από τα µελτέµια. Έφταναν 

φρέσκοι από τις σπουδές, µε τις ιδέες λαµπρές και καλά εκτεθειµένες στα ράφια, αλλά 

δεν ήξεραν πόσο γρήγορα µπορούσε να γίνει το κακό σε ένα µέρος όπως αυτό. ∆άγκωσε 

το ψωµί και κάθισε ξεφυσώντας. Όπως και να ‘χει θα το καταλάβαιναν γρήγορα. 

Στο πλευρό της ο γιατρός Γιώργης Μόρας, ο άλλος ψυχίατρος, συζητούσε µε τον 

υπεύθυνο του γκρουπ, έναν πανεπιστηµιακό καθηγητή από την Αθήνα, πολύ σοβαρό και 

πολύ αδύνατο, που λεγόταν Γρηγόριος Κουρδάκης. Ο γιατρός Μόρας ήταν ένας άντρας 

κοντός και εύσωµος, µε κόκκινα µακριά µουστάκια και ένα γαλανό βλέµµα από κοφτερό 

γυαλί. Στην Άντζελα θύµισε αµέσως τον Ντοµένικο Μοντούνιο και στο κεφάλι της, όλες 

τις φορές που τον κοιτούσε, έπαιζε η µελωδία του vecchio frack. Σχεδόν περίµενε πως 

από στιγµή σε στιγµή ο γιατρός θα άρχισε να τραγουδά, κλείνοντας τα µάτια και 

ρίχνοντας το κεφάλι πίσω, τα χέρια σηκωµένα στον ουρανό. Αυτός αντιθέτως κοίταζε να 

φάει και να πιει χωρίς να σταµατά στιγµή να µιλά, τόσο γρήγορα που η Άντζελα, µε τα 

φτωχά ελληνικά της, δυσκολευόταν να τον ακολουθήσει. 

Αν και όλοι πεινούσαν πολύ, κανείς δεν έκανε ιδιαίτερο λόγο για την ποιότητα του 

φαγητού. Υπήρχε χωριάτικη σαλάτα, ψάρι στη σχάρα, σκουµπρί παστό και 

αστακοµακαρονάδα, πέρα από τα συνήθη ελληνικά πιάτα που φαίνεται να µην αλλάζουν 

από το ένα νησί στο άλλο, από την µια περιοχή στην άλλη, από την µια εποχή στην άλλη: 

όλα µοσχοβολούσαν άνηθο και κανέλα που λίγο µετά αφού τα φας αντιλαµβάνεσαι πως 

το γλυκό είναι πάντα λιγάκι υπερβολικά γλυκό. 

Η αίθουσα της τραπεζαρίας άνοιγε στο αίθριο του νοσοκοµείου και καθ’ όλη τη διάρκεια 

του δείπνου οι τρελοί γραπώνονταν από τα κάγκελα που τους κρατούσε µακριά. Κάποιος 

ούρλιαζε, τα παιδιά έκλαιγαν, υπήρχε ένα συνεχές πέρα δώθε από πόδια που σέρνονταν 

στις σκάλες και θόρυβοι από αντικείµενα που ρίχνονταν κατά γης και έπιπλα που 

µετακινούνταν. Οι ψυχίατροι και οι βοηθοί έδειχναν ούτε που να το αντιλαµβάνονται, 

κατάφερναν να συγκεντρωθούν στο φαγητό και στη συζήτηση σαν να βρίσκονταν στην 

αίθουσα ενός εστιατορίου. Ακριβώς όπως οι γονείς πολύ µικρών παιδιών που είναι 

συνηθισµένοι να αποξενώνονται τουλάχιστον ένα λεπτό για να φυλαχτούν από τα 

ουρλιαχτά και τα κλάµατα των παιδιών, το όριο της αντοχής τους είχε αλλάξει και πλέον 



µόνο ένας πραγµατικός καβγάς κατάφερνε να τους κάνει να αντιδράσουν. 

Η Άντζελα είχε χαµηλώσει το κεφάλι και κοιτούσε τα δάχτυλά της: χειρίζονταν το 

µαχαίρι και το πιρούνι όπως πάντα, αν και σε αυτή έµοιαζαν να τρέµουν και έπρεπε να 

συγκεντρωθεί για να κρατήσει τους µυς σταθερούς ενώ περνούσε την πιατέλα στην 

γιατρό ∆ελλή. ∆εν µπορούσε να σταµατήσει να σκέφτεται τη συζήτηση που είχε εκείνο 

το απόγευµα µε έναν άντρα στον επάνω όροφο. Έγγραφε µέσα στο κεφάλι και σχεδίαζε 

εικόνες και συνέχειες: η διαδροµή του κατά µήκος της ξεφλουδισµένης και σκοτεινής 

σάλας, τον ηλικιωµένο που έµοιαζε µε αράχνη που σκαρφάλωνε στα σκαλιά 

χρησιµοποιώντας τα χέρια και τα πόδια και έπειτα τα θλιµµένα µάτια του άλλου άντρα 

στην άδεια αίθουσα: αυτός ξέρει καλά πως κανείς στον κόσµο θα τον βοηθήσει να 

ξαναγυρίσει στο σπίτι του, αν και πιθανόν ένα πραγµατικά δικό του σπίτι δεν υπάρχει 

πουθενά στον κόσµο. 

Η Άντζελα δεν έβλεπε την ώρα να τελειώσει το δείπνο για να επιστρέψει στο δωµάτιο 

και να γράψει: φοβόταν πολύ να µην ξεχάσει έστω και την παραµικρή λεπτοµέρεια του 

ότι είχε γίνει. Εδώ και πολλά χρόνια είχε αποκτήσει τη συνήθεια να κουβαλάει µαζί της 

µικρά τετράδια µε ρίγες. Τα αγόραζε ανά δωδεκάδες τη φορά, έπειτα τα αριθµούσε, 

έβαζε ηµεροµηνία έναρξης και όταν τελείωνε ένα σηµείωνε και αυτή του τέλους και το 

σύρραφε µε το προηγούµενο. ∆εν είχε κανενός είδους λογοτεχνικές φιλοσοφίες, αλλά το 

να κρατά ηµερολόγιο της άρεσε πάντα, από τότε που ήταν µικρή. Σηµείωνε καθηµερινά 

γεγονότα, σκέψεις, φράσεις που είχε ακούσει ή που είχε διαβάσει στα βιβλία. Στο τέλος 

κάθε χρόνου έδενε µε µια ταινία τα δώδεκα τετραδιάκια και στο εξώφυλλο του πρώτου 

κολλούσε µια ετικέτα µε το έτος. Είχε ήδη µια γεµάτη βαλίτσα µε τέτοια τετράδια -µια 

παλιά βαλίτσα από διαφανές πλαστικό- και δεν τα ξαναδιάβαζε ποτέ, αλλά παρ’ όλα 

αυτά τις άρεσε να ξέρει πως βρίσκονται κάπου ασφαλή, σφραγισµένα σε µικρούς 

φακέλους όπως οι νεκρές πεταλούδες ή τα αποξηραµένα λουλούδια. ∆ε θα µπορούσε να 

εξηγήσει σε κανέναν γιατί ήταν τόσο σηµαντικά, αλλά ήταν. Φανταζόταν πως µια µέρα, 

ίσως όταν ήταν ηλικιωµένη, να άνοιγε εκείνη τη βαλίτσα. Ή ίσως να το έκανε κάποιος 

άλλος: ένα παιδί της, ένας φίλος. 

Είχε φύγει για το νησί της Λέρου ακολουθώντας µια οµάδα ψυχιάτρων από την 

Τεργέστη που θα εργαζόταν για την αποασυλοποίηση του νοσοκοµείου. Σπούδαζε 



νοµική και ήδη εδώ και κανα µήνα είχε αρχίσει να γράφει την πτυχιακή της εργασία στο 

αστικό δίκαιο που είχε να κάνει µε την εκµετάλλευση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 

στην Ευρώπη: από τη στιγµή που είχε ακούσει για το σκάνδαλο στο ελληνικό νησί δεν 

είχε καταφέρει να το βγάλει από το µυαλό της. Κουβαλούσε πάντα µαζί της στην τσάντα, 

διπλωµένη στα τέσσερα µέσα στην ατζέντα της, µια φωτοτυπία της σελίδας της 

"Observer" µε το ρεπορτάζ του John Merritt στις 10 Σεπτεµβρίου του 1989 που είχε 

κάνει να σκάσει ένα διεθνές σκάνδαλο. Μέσα στο σακίδιο είχε βάλει και δύο βιβλία: την 

Οδύσσεια και τον Ροβινσόνα Κρούσο, µαζί µε έναν φάκελο µε φωτοτυπίες από µερικά 

µαθήµατα που είχε κάνει το 1974 ο Michel Foucault στο College de France σχετικά µε τη 

δύναµη της ψυχιατρικής και µια µικρή φωτογραφική µηχανή -µια Konica Pop κόκκινη, 

µε ενσωµατωµένο φλας, δώρο του πατέρα της- εφοδιασµένη µε µια εικοσαριά 

καρουλάκια φιλµ, σχεδόν όλα για σλαιτς, κανά ασπρόµαυρο φιλµ και µερικά έγχρωµα. 

Της ήρθε στο µυαλό ο πατέρας της και τον ξαναείδε όταν της εξηγούσε πως δούλευε η 

µηχανή, πολύ συγκεντρωµένος, και προς στιγµή η Άντζελα αισθάνθηκε το άρωµα του 

καπνού από το στόµα του και εκείνο της ναφθαλίνης από το κάρτιγκαν που φορούσε στο 

σπίτι όταν επέστρεφε από τη δουλειά. 

Εκείνη τη φορά χαµογελούσε, αυτός που ήταν πάντα σοβαρός, σχεδόν είχε ξεχάσει το 

παιδί που ήταν καθισµένο στο πλάι τους στην άσπρη πολυθρόνα, το κεφάλι να κρέµεται 

και µια κλωστή σάλιου να τρέχει προς τα κάτω. Της έλεγε πως θα έπρεπε να 

φωτογραφίζει περισσότερο τον ουρανό γιατί ο ουρανός είναι δύσκολο να φωτογραφηθεί 

σωστά κι από εκεί καταλαβαίνει κανείς αν έχεις καλό µάτι. Έπειτα πέθανε χωρίς να έχει 

ποτέ την ευκαιρία να θαυµάσει  την φωτογραφία ενός ουρανού τραβηγµένη από την 

κόρη του, γιατί η κόρη του φωτογράφιζε προσόψεις κτηρίων, γέφυρες, δέντρα, δρόµους, 

καµιά φορά ανθρώπους, αλλά τον ουρανό τον έκοβε από το πλάνο, γιατί φοβόταν πως δε 

θα τον καταλάβει και πως θα έδειχνε την πλήρη έλλειψη "µατιού". Σήµερα είχε τελειώσει 

δύο καρουλάκια κι όµως δεν κατάφερνε να θυµηθεί καµία λήψη, είχε τραβήξει σαν να 

ήταν σε έκσταση, προσπαθώντας να µη φανεί τόσο. Η γιατρός Ιωάννα ∆ελλή γύρισε 

προς την Άντζελα και δίνοντάς της ένα πιάτο γεµάτο µε τηγανητά µπαρµπούνια, σε 

σχεδόν άψογα ιταλικά, την ρώτησε: θα θέλατε κι άλλο ψάρι; Μπαρµπούνια -πρέπει να 

επανάλαβε κανα δύο φορές καθώς η κοπέλα φαινόταν να µην την έχει ακούσει- εδώ τα 



λέµε έτσι. Η Άντζελα ήταν βετζετέριαν, αλλά το ψάρι κάθε τόσο το έτρωγε, και της 

φαινόταν αγένεια να αρχίσει να αρνείται τόσο γρήγορα αυτό που της προσέφεραν: 

ευχαρίστησε την γιατρό κι αισθάνθηκε την ανάγκη να την κοιτάξει ευθεία στα µάτια, 

έστω κι αν δεν της πήγαινε µε τίποτα, και αντιλήφθηκε πως στο µεγάλο και καλά 

µακιγιαρισµένο πρόσωπο της ∆ελλή υπήρχε ένα παράξενο χαµόγελο. Για µια στιγµή της 

φάνηκε πως η γυναίκα την φλέρταρε και ένα κύµα αµηχανίας την τύλιξε, έπειτα 

κατάλαβε πως αυτό το χαµόγελο πήγαινε σε έναν βοηθό µε πράσινα µάτια και µαλλιά 

καρφάκια που έβαζε λευκό κρασί στο ποτήρι της χωρίς αυτή να έχει αντιληφθεί καθόλου 

την ογκώδη παρουσία του πίσω από την πλάτη της. Ο γιατρός ύψωσε το ποτήρι για να 

της το γεµίσει, παρακαλώ Κώστα, έπειτα το πλησίασε σε εκείνο της Άντζελας και έκανε 

να ακουστεί ο ήχος του γυαλιού, γεια µας. 

Είναι ένα καλωσόρισµα, αλλά κυρίως µια ευχή, λέει µε δυνατή φωνή. -Την έχετε ανάγκη. 

Το τραπέζι σιώπησε, όλοι σήκωσαν το ποτήρι και δίχως να καρφώσουν τα µάτια σε 

καµία πλευρά συγκεκριµένα έκαναν πρόποση στον αέρα, µεταξύ των ουρλιαχτών και 

των κραυγών των τρελών και εκείνου του ενοχλητικού ήχου των λαµπτήρων από νέον 

που βούιζαν σαν γιγάντια φυλακισµένα έντοµα. 

Η Άντζελα αποκοιµήθηκε σχεδόν την αυγή, έχοντας ακόµα τη γεύση του ούζου στο 

στόµα και τα µάτια να καίνε από τον καπνό. Της φάνηκε πως και οι άλλες τις παρέας της 

δυσκολεύονταν να κοιµηθούν, τις άκουγε να γυρίζουν και να ξαναγυρίζουν πάνω στις 

σούστες που έτριζαν, του µεγάλου δωµατίου που τους είχε παραχωρηθεί. Ήταν η 

ξαδέλφη της η Μαρία, δύο Ιταλίδες και δύο Ελληνίδες µεταξύ 25 και 35 ετών κι αυτή, 

που ήταν η πιο µικρή από όλες. Οι άντρες κοιµόντουσαν σε µια άλλη πτέρυγα του 

κτηρίου. Η Άντζελα αναρωτήθηκε αν γι’ αυτούς ήταν πιο εύκολο ή αν και σε εκείνον τον 

κοιτώνα ακουγόταν ο ίδιος ήχος του σεντονιού που τραβιόταν από τα πόδια και έπειτα 

ξαναπιανόταν για να τους προστατεύσει από ένα ξαφνικό φύσηµα αέρα. 

Κάποια ροχάλιζε, κάποια άλλη παραπονιόταν στο µισοϋπνι, καµία όµως δεν έλεγε πλέον 

τίποτα. Είχαν ανάγκη να παραµείνουν µέσα τους, µόνες, τουλάχιστον για λίγη ώρα, να 

προσπαθήσουν να κλείσουν τις πληγές που εκείνη η πρώτη µέρα είχε ανοίξει σε αυτές. 

 



 

 

2. 

Εκείνο το πρωί, µόλις είχαν αποβιβαστεί στην Λέρο, στο φως της αυγής που 

σκορπιζόταν σαν µια χούφτα φωσφορίζουσας σκόνης πάνω στη γη, η Άντζελα είχε δει τη 

φιγούρα µιας γυναίκας µε ένα σκούρο µακρύ ρούχο µέχρι τα πόδια που τις κάλυπτε το 

κάτω µέρος του σώµατος και της άφηνε ελέυθερο το στήθος και τους ώµους. Της φάνηκε 

πως ήταν αλυσοδεµένη σε ένα δέντρο, αλλά δεν µπορούσε να είναι, δε δένονται στα 

δέντρα οι άνθρωποι, όχι το 1992, όχι εδώ στην Ελλάδα. Της ήρθε στο µυαλό η 

φωτογραφία µιας κάποιας χώρας της Αφρικής όπου ακόµα συνηθιζόταν να 

αλυσοδένονται οι τρελοί στα δέντρα, µακριά από το χωριό. Όµως ήταν Αφρική µαύρη, 

όχι Ευρώπη, ήταν ένας άλλος κόσµος και σαν να ήταν µια άλλη εποχή. 

Είχε φανταστεί πως επρόκειτο για µια οπτική ψευδαίσθηση, ένα παιχνίδι των σκιών και 

της κούρασης, διαφορετικά και οι άλλοι θα είχαν δει τη γυναίκα και σίγουρα 

αναγκαστικά κάποιος θα είχε πει κάτι και θα είχε προκαλέσει την προσοχή των 

υπολοίπων της παρέας. Στην πραγµατικότητα, ακόµα κι αν την είχαν δει, κανείς δε θα 

είχε καταλάβει τι σήµαινε εκείνη η παρουσία πίσω από το σκονισµένο παραθυράκι ενός 

παλιού λεωφορείου, µε τα τζάµια που έτρεµαν τόσο πολύ που έµοιαζαν έτοιµα να 

σπάσουν από τη µια στιγµή στην άλλη. 

∆εν υπήρχε ανάγκη να καταλάβουν γιατί εκείνο που είδαν αµέσως µετά ήταν ακόµα 

χειρότερο και ξεκαθάρισε ότι εκεί, σε εκείνο το µέρος κι εκείνη τη στιγµή, οτιδήποτε 

µπορούσε να συµβεί: αντιθέτως, είχε ήδη συµβεί. 

Ήξεραν πως στον θάλαµο 16, εκείνο στο οποίο κατευθύνονταν, φιλοξενούνταν (αν και 

το ρήµα "φιλοξενώ" αν σκεφτεί κανείς τη µεταχείριση που επιφυλασσόταν σε εκείνα τα 

άτοµα ήταν ένας ευφηµισµός) περίπου εκατόν πενήντα ασθενείς άντρες και γυναίκες. 

Ήξεραν επίσης πως το µεγαλύτερο µέρος τους ήταν εκεί να κρέµεται στην τσιµεντένια 

αυλή όλη τη µέρα, κάτω από έναν εκτυφλωτικό ήλιο, χωρίς να έχουν κάτι άλλο να 

κάνουν πέρα από το να αφήνουν τον χρόνο να περνά, ένας χρόνος που για κάποιους 



έπρεπε να είναι ακίνητος, µια αιώνια επανάληψη της ίδιας στιγµής, και για άλλους µια 

τρελή κούρσα προς τα εµπρός, στο µέλλον, µεταξύ πραγµάτων και ανθρώπων αγνώστων 

και τροµακτικών ή προς τα πίσω, σε ένα παρελθόν γεµάτο µε γεγονότα που συνέχιζαν να 

συµβαίνουν, αλλά ένας χρόνος που απ’ έξω φαινόταν σε όλους αυτούς που τον 

κοιτούσαν µε έναν µοναδικό τρόπο: ένα κόψιµο που δεν παύει να ανοίγει. 

Εκείνο που οι εθελοντές δεν ήξεραν είναι πως σχεδόν όλοι εκείνοι οι άντρες και εκείνες 

οι γυναίκες ήταν γεµάτοι µε περιττώµατα, είχαν πληγές στα µπράτσα και στα πόδια, 

κάποιοι ήταν σακατεµένοι και σέρνονταν στο έδαφος βάζοντας δύναµη στους αγκώνες 

τους ή ήταν ακίνητοι πάνω σε παλιές, σκουριασµένες αναπηρικές καρέκλες. Πολλοί ήταν 

τελείως γυµνοί και είχαν σβηστό βλέµµα, σαν τα σώµατά τους να είχαν επιζήσει όµως 

εκείνοι όχι. 

Ήταν ακόµα νωρίς και στην πλατεία που ήταν ήδη χτυπηµένη από τον ήλιο δεν υπήρχε 

σχεδόν κανείς. Ένας άντρας και µια γυναίκα ζευγάρωναν σε µια γωνιά της αυλής, 

ξαπλωµένοι στο γυµνό έδαφος, ενώ ένα αγόρι που µπορεί να ήταν 16 ή 17 ετών 

ξεψείριζε το κεφάλι ενός άλλου. Άλλοι τρεις ή τέσσερις άντρες σέρνονταν κάτω, 

στριφογυρίζοντας γύρω από τον εαυτό τους χωρίς καµία κατεύθυνση σαν σκουλήκια που 

προσπαθούσαν να επιστρέψουν στο βάθος, στο δροσερό και υγρό σκοτάδι, quando si 

rivolta una zolla di terra. 

Οι εθελοντές έµειναν εκεί για λίγο µε τις βαλίτσες µπροστά τους µέσα στην σκόνη και µε 

τον ήλιο να τους χτυπά στο κεφάλι. Κανείς δε φαινόταν να δίνει σηµασία στα νέα 

ακίνητα πρόσωπα στο µέσο της πλατείας. Τελικά ένας άντρας πλησίασε. Ήταν ψηλός και 

χοντρός, µε δύο µεγάλα τσιγκελωτά µουστάκια και φορούσε ένα πράσινο πουκάµισο όλο 

λεκέδες. Το ζευγάρι στη γωνία µόλις τον είδε να βγαίνει από την εξώπορτα χωρίστηκε 

και τα δύο παιδιά εκεί κοντά µε τις ψείρες, έτρεξαν µέσα στο κτήριο. Το προσωπικό του 

νοσοκοµείου αποτελούνταν από δύο ψυχιάτρους και αρκετούς "νοσοκόµους" για 1.153 

ασθενείς. Όµως κανείς από αυτούς τους νοσοκόµους δεν ήταν διπλωµατούχος. Στην 

πραγµατικότητα, όπως ανακάλυψαν νωρίς οι εθελοντές, η ονοµασία "νοσοκόµοι" 

χρησιµοποιούνταν περισσότερο για να δώσουν έναν τίτλο πιο αξιοπρεπή στους νησιώτες 

που είχαν την τύχη να προσληφθούν στο νοσοκοµείο, και που µπορούσαν να καυχιούνται 

-πέρα από το ότι έπαιρναν έναν µισθό- ότι κάλυπταν µια θέση ξεχωριστή και χρήσιµη 



κοινωνικά. Πολλοί δεν ήξεραν ούτε να διαβάζουν ούτε να γράφουν. Ήταν χωρικοί ή 

ψαράδες που είχαν εγκαταλείψει πολύ νωρίς τα θρανία του σχολείου και είχαν αρχίσει να 

δουλεύουν µόλις σταµάτησαν να πίνουν γάλα.  

∆εν ήξεραν τίποτα για τις ψυχικές ασθένειες, κάποιος από αυτούς ήξερε να κάνει ενέσεις 

ή να χορηγεί ένα φάρµακο, όµως η πλειονότητα δεν ήξερε να κάνει ούτε αυτό. 

Εφοδιασµένοι µε κουβά, βούρτσα και σαπουνόνερο, καθάριζαν το ελάχιστο δυνατό τους 

τεράστιους χώρους του νοσοκοµείου, ενώ οι ασθενείς ήταν έξω µόνοι τους κάτω από τον 

ήλιο και µέσα στη σκόνη της αυλής. Οργάνωναν το τελευταίο γεύµα της ηµέρας που θα 

σερβίρονταν µέσα σε µπολ ακουµπισµένα κάτω, χωρίς µαχαιροπίρουνα ούτε ποτήρια, 

πολύ επικίνδυνα, µόνο χέρια για όποιον µπορούσε να τα χρησιµοποιήσει. Οι γάτες 

έτρωγαν µαζί τους, από τις ίδιες γαβάθες και κάθε τόσο τους ξέφευγε καµιά κλωτσιά, 

γρατζουνιά ή τίποτα χειρότερο. Για τους εσώκλειστους δεν προβλεπόταν κανενός είδος 

δραστηριότητα και σε κανέναν δεν αφιερωνόταν περισσότερος χρόνος εκτός από το να 

βγάλει από πάνω του την πιο εµφανή βρωµιά, κυρίως για να αποφευχθούν επιδηµίες, και 

για να τους ταΐσουν τόσο ώστε να µην πεθάνουν από την πείνα. Είναι πιθανό ότι κάποιοι 

µεταξύ των φυλάκων, οι πιο φιλεύσπλαχνοι, να σκέφτονταν πως θα ήταν καλύτερα να 

πέθαιναν από το να πρέπει να ζουν αυτή τη ζωή κάθε µέρα, για χρόνια, ίσως και 

δεκαετίες. Ή ίσως δεν το σκέφτονταν καθόλου, δεδοµένου ότι από αυτή τη δουλειά 

εξαρτώνταν και οι ίδιοι, η ζωή τους και εκείνη των οικογενειών τους. Μακάρι να ζούσαν 

το περισσότερο δυνατό εκείνοι οι δύσµοιροι: τουλάχιστον η δυστυχία τους θα έδινε 

φαγητό σε κάποιον άλλο. Και θα τους χάριζε και όλα τα αντικείµενα καθηµερινής 

χρήσης  -κουβέρτες, σεντόνια, πετσέτες, πιατικά, µαχαιροπίρουνα, φάρµακα, ξυραφάκια, 

σαπούνια, γάζες- που δεν πρόλαβαν να φτάσουν στο νησί κι αµέσως βρίσκονταν εκτός 

νοσοκοµείου. 

Ο νοσοκόµος-φύλακας µε τα τσιγκελωτά µουστάκια τους λοξοκοιτούσε χωρίς να πει 

κουβέντα, µε τις πλάτες όλο µυς που ανέβαιναν και κατέβαιναν καθώς ανέπνεε. Έπρεπε 

να ξέρει ποιοι ήταν και ότι θα έφταναν εκείνη την ηµέρα, και δεν έδινε την εντύπωση ότι 

τους αναγνωρίζει. ∆εν έβλεπε πόσο κουρασµένοι, αναµµένοι από τη ζέστη και 

ξεθεωµένοι ήταν; Έξι γυναίκες και δεκαπέντε άντρες µεταξύ 20 και 35 ετών, βρώµικοι 

και µε τα µάτια κοµµένα. Η Άντζελα έστριψε το κεφάλι να κοιτάξει τους άλλους και σε 



κάθε ένα πρόσωπο είδε την ίδια σαστισµένη έκφραση. Από την άλλη πλευρά, σκεφτόταν, 

πόσο κόσµο να είχε δει, εκείνος ο άντρας, σε χειρότερη κατάσταση; Ο άντρας µε τα 

τσιγκελωτά µουστάκια ονοµαζόταν Αθανάσιος Μπαζίνας, ήταν 56 ετών, µε µια χοντρή 

γυναίκα, τρεις κόρες, πολλά χρέη εξαιτίας µιας βάρκας που είχε αγοράσει χωρίς να 

µπορεί, όταν ακόµα πίστευε πως µε το ψάρεµα θα κατάφερνε να τα βγάλει πέρα και η 

ενσυναίσθηση ήταν κάτι που τον είχε εγκαταλείψει εδώ και καιρό. Η Άντζελα 

αισθανόταν την καρδιά της να σφυροκοπά από την οργή. Πέρασε το σακίδιο στην πλάτη 

της, προσπέρασε τον άντρα χωρίς ούτε να σηκώσει το βλέµµα για να λάβει ένα νεύµα 

συγκατάθεσης ή αναγνώρισης και µπήκε στο κτήριο. Οι τοίχοι ήταν βρώµικοι και η 

µυρωδιά ανυπόφορη. Έµεινε ακίνητη ώστε να συνηθίσουν τα µάτια της στο σκοτάδι 

αυτού του αηδιαστικού άντρου. 

Υπήρχαν σώµατα που σέρνονταν κατά µήκος των τοίχων και κείτονταν 

εγκαταλελειµµένα στο πάτωµα. Άνθρωποι κατσαρίδες, γυναίκες και άντρες 

στριφογυρνούσαν στο στρώµα βρωµιάς που κάλυπτε το πάτωµα σε βαθµό που ήταν 

αδύνατο να µαντέψεις το σχέδιο που ήταν από κάτω. Ούτε κανείς µπορούσε να 

καταλάβει αν η επιφάνεια ήταν από τσιµέντο, πλακάκια ή σκέτο χώµα. Μια στενή σκάλα 

χωρίς παράθυρα και χωρίς ηλεκτρικό φως οδηγούσε στους πάνω ορόφους και ένας 

άντρας την ανέβαινε στα τέσσερα, γρήγορος σαν αράχνη. Η Άντζελα κρατήθηκε από την 

άλλη πλευρά της σκάλας και τον προσπέρασε σχεδόν τρέχοντας. Φτάνοντας στο 

πλατύσκαλο του πρώτου ορόφου του ιδρύµατος γύρισε αριστερά, προς το µέρος του 

κτηρίου που έβλεπε στον κόλπο, το πιο φωτεινό, και σταµάτησε στο κατώφλι ενός από 

τα δωµάτια που ανοίγονταν στον διάδροµο. Μια δεκάδα από άσπρα µεταλλικά κάγκελα 

µισοβυθισµένα, χωρίς στρώµατα και χωρίς σεντόνια, και άλλα δύο παράθυρα µε 

σιδερένια κάγκελα. 

Σε µια γωνία ήταν ένας άντρας καθισµένος κάτω. Ήταν γυµνός, αγκάλιαζε µε τα 

µπράτσα του τα γόνατα και κουνιόταν µπρος πίσω επαναλαµβάνοντας λέξεις που η 

Άντζελα δεν κατάφερνε να καταλάβει. Όµως τα µάτια του, σε αντίθεση µε εκείνα όλων 

των άλλων ασθενών που είχε συναντήσει µέχρι εκείνη τη στιγµή, την πυροβολούσαν. Η 

καρδιά της χτυπούσε και η πρώτη σκέψη, όταν τα µάτια τους συναντήθηκαν ήταν να 

γυρίσει και να φύγει, να κατέβει τρέχοντας τις σκάλες και να βγει έξω, στο φως, στον 



αέρα. Θα είχε ουρλιάξει σαν τρελή, απαιτώντας να την ξανασυνοδέψουν στο λιµάνι και 

να την βάλουν γρήγορα στο πρώτο πλοίο για την Αθήνα. Ήταν 22 ετών, ήταν κοπέλα, η 

θέση της ήταν σε µια παραλία να µαυρίζει, να σιγοπίνει µια παγωµένη µπίρα µε ένα 

ωραίο µυθιστόρηµα να διαβάζει και ένα χαριτωµένο αγόρι να κρυφοκοιτά. Όµως έµεινε 

εκεί ακίνητη, ανέπνευσε βαθιά, και είδε τα χαµένα στον χρόνο µάτια του αδερφού της. 

Ο αδερφούλης της, ο Κυριάκος. 

Ο άντρας µπροστά της πρέπει να ήταν καµιά 50αριά χρονών, αλλά ήταν δύσκολο να το 

καταλάβεις µε σιγουριά, γιατί σε αυτές τις συνθήκες το σώµα εκφυλίζεται και γερνά µε 

µια ταχύτητα πολύ µεγαλύτερη σε σχέση µε την κανονική. 

Η Άντζελα έµεινε εκεί να τον κοιτάζει χωρίς να λέει τίποτα, και ο άντρας να κοιτάζει 

αυτή. Είχε σταµατήσει να µουρµουράει και να κουνιέται και στο πρόσωπό του υπήρχε 

µια έκφραση ετοιµότητας και προσοχής, σα να περίµενε κάτι. 

Εκείνη τη στιγµή, µε τα σκούρα µάτια του άντρα γραπωµένα στα δικά της, µια αίσθηση 

προορισµού έκανε τους µυς όλου του σώµατός της να σφίξουν. Έσφιξε τις µπουνιές της, 

σαν ο αόρατος εχθρός της να πλησίαζε και να ετοιµαζόταν να της επιτεθεί στην πλάτη. 

Είµαι έτοιµη µπάσταρδε, δοκίµασε µόνο να µε ακουµπήσεις. Έλα, έλα... τώρα είµαι 

έτοιµη. Τώρα. 

Η Άντζελα έκατσε στο πλευρό του άντρα και χαµογέλασε. Ένα µόνο σύντοµο χαµόγελο, 

σχεδόν µόνο ένας µορφασµός, οι µυς του προσώπου να συσπώνται, κάτι πολύ µικρό που 

όµως, φανερά, είναι ικανό να σηµαδέψει µια ολόκληρη ύπαρξη, δεδοµένου ότι η 

ανάµνηση του χαµόγελου που λύγισε τα χείλη της εκείνη την ηµέρα στα τέλη Ιουνίου θα 

συνέχιζε για πάντα να της προκαλεί ένα αίσθηµα ναυτίας και ντροπής. 

Ο άντρας την κοιτούσε απαθής. 

Η Μαρία εµφανίστηκε στην πόρτα και η Άντζελα της έκανε νόηµα να πλησιάσει. Μια 

ψηλή κοπέλα, µε φαρδύς πλάτες και µε µαλλιά κοµµένα κοντά, ξανθά και σγουρά, που 

πλαισίωναν ένα στρογγυλό πρόσωπο µε χείλη που προεξείχαν. Τα γαλάζια µάτια συχνά 

ήταν ορθάνοιχτα και φαινόταν σαν να µην έχουν κόρη. Εκείνη τη στιγµή της φάνηκε 



µικρή, ντροπαλή, σαν ένα κοριτσάκι που έπρεπε να εµφανιστεί µπροστά σε ένα κοινό 

αγνώστων ενηλίκων. Όλη η σιγουριά για την οποία πάντα καµάρωνε είχε εξαφανιστεί 

και η Άντζελα αναρωτήθηκε αν πράγµατι η ξαδέλφη της είχε ποτέ να κάνει µε ψυχικά 

ασθενείς µε σάρκα και οστά κι αν εκείνο που της είχε διηγηθεί σχετικά µε την πρακτική 

εµπειρία της ήταν αληθινό και όχι φαντασίες µιας κοπέλας πολύ ευκολόπιστης. 

-Θέλω να µιλήσω µαζί του, µπορείς να µε βοηθήσεις, σε παρακαλώ; 

Η Μαρία τους πλησίασε και έσκυψε, λυγίζοντας τα γόνατα όπως κάνει κάποιος για να 

φτάσει στο ύψος ενός παιδιού. Αφού τον ρώτησε πως ήταν και δεν πήρε απάντηση, η 

Άντζελα απευθύνθηκε στη Μαρία και την παρακάλεσε να τον ρωτήσει αν αυτός ήξερε 

ποια ήταν όλα αυτά τα νέα άτοµα που µόλις είχαν φτάσει στο ίδρυµα κι αν είχε 

καταλάβει τι ήθελαν να κάνουν. 

Αυτή τη φορά ο άντρας απάντησε, µε χαµηλή φωνή, πολύ αργά, κοιτάζοντας τα δάχτυλα 

των ποδιών που ήταν γεµάτα κάλλους και χωρίς να ψάχνει µε το βλέµµα καµία από τις 

κοπέλες. Η Μαρία µετέφρασε τα λόγια του άντρα στα ιταλικά, χωρίς να προσθέσει άλλο 

σχόλιο ούτε πριν ούτε µετά. 

Εγώ είµαι εδώ, Και αυτοί είναι εδώ. Κι εσύ είσαι εδώ. Μα είσαι σίγουρη πως εγώ δεν 

µπορώ να φύγω; ∆εν είσαι σίγουρη. Κανείς δεν είναι σίγουρος. Κι εγώ αντιθέτως τι 

ξέρω; Αν βρίσκοµαι εδώ ζωντανός, αν βγω πεθαίνω. Γιατί λοιπόν µε ρωτάς τι κάνω; 

Η Άντζελα δεν βρήκε να απαντήσει τίποτα. Ο συλλογισµός του ήταν σωστός, αυτός ο 

άνθρωπος είχε δίκιο: υπάρχουν καταστάσεις από τις οποίες είναι αδύνατον να βγεις αν 

όχι ξαπλωµένος, οριζόντια, µε τα πόδια στον αέρα και τα βλέφαρα κλειστά, µε τη 

βοήθεια ενός άλλου. 

 

 

 

 



 

 

3. 

Όλο το βράδυ της φαινόταν πως άκουγε ουρλιαχτά που προέρχονταν όχι από το 

εσωτερικό του ιδρύµατος, αλλά από τα βουνά πίσω του. Ήταν attutite και κάθε τόσο 

µεταµορφώνονταν σε ένα τραγούδι από πολλές φωνές. Προκαλούσαν φόβο, όµως την 

ίδια στιγµή ήταν γοητευτικές: κάτι ανάµεσα σε κάλεσµα και νανούρισµα. Η Άντζελα 

σκέφτηκε πως αν δεν κατάφερνε να δώσει εξήγηση σε αυτό το φαινόµενο ίσως να 

τρελαινόταν κι αυτή. Ποιος τραγουδούσε; Ο αέρας; Τα φύλλα των δέντρων καθώς 

κουνιόντουσαν; Οι θάµνοι που έτριβαν µεταξύ τους τα κλαδιά τους; Ή τα νυχτοπούλια 

και τα άγρια θηρία; Ήταν οι τρελοί; Ή ίσως -κι αυτή η σκέψη την φόβισε- αυτές οι φωνές 

προέρχονταν από κάποιον άλλο καιρό; Μισοκοιµισµένη αναρωτήθηκε αν οι φωνές 

µπορούσαν να συνεχίσου να υπάρχουν και να ακούγονται έστω και µε την απουσία του 

σώµατος, όπως είχε ακούσει να λέγεται όταν ήταν µικρή. Εκείνο το τροµακτικό 

παραµύθι έλεγε πως οι φωνές µπορούν να µείνουν παγιδευµένες στους τοίχους που 

χτίζονταν ή στον κούφιο κορµό των δέντρων και στις σπηλιές, σαν µια ατελείωτη ηχώ 

χαµένων υπάρξεων. Θυµήθηκε την ιστορία ενός παλιού σπιτιού στο οποίο η φωνή ενός 

πολύ µικρού παιδιού που έκλαιγε είχε παραµείνει εγκλωβισµένη µέσα σε τούβλα, τα 

οποία είχαν χρησιµοποιήσει για να στηριχθούν οι τοίχοι του. Κάθε τόσο, κάτω από 

συγκεκριµένες καιρικές συνθήκες, ή ποιος ξέρει για ποιόν λόγο, εκείνο το απελπισµένο 

και τροµακτικό κλάµα ακουγόταν και στους τρεις ορόφους του σπιτιού σαν κατάρα και 

µια προσβολή ενάντια σε κάθε τι ζωντανό, του παρελθόντος και του παρόντος. 

Πριν ξανακοιµηθεί τελικά η Άντζελα άνοιξε το µικρό της κόκκινο τετράδιο και έγραψε. 

Φαντάστηκα πως είµαι εντελώς γυµνή µέσα σε κόσµο που δεν γνωρίζω. ∆εν είναι η 

γενική γύµνια των άλλων που, είναι αλήθεια, είναι κι αυτοί γυµνοί, αλλά τι σηµασία έχει; 

Οι άλλοι δεν είναι εγώ, δεν είναι αυτό το σώµα. Που είναι το δικό µου. Με τα 

ελαττώµατα που µισώ από τότε που ήµουν µικρή. Τα γόνατα, οι ελιές, το σηµάδι σαν 

φράουλα κάτω από τα πλευρά, στα δεξιά, οι τρίχες, το ιδιαίτερο σχήµα του στήθους, όλες 

οι λεπτοµέρειες που συνήθως µεταφέρω κρυµµένες στα ρούχα, όπως κάνουµε όλοι, και 



που είµαστε εµείς που αποφασίζουµε πότε, εάν και σε ποιόν να τα δείξουµε, 

παραδίδοντάς του κάτι πολύ προσωπικό. Ντρέποµαι, προσπαθώ να καλυφθώ µε τα χέρια, 

αλλά δε βοηθά σε τίποτα, δέκα δάχτυλα δεν αρκούν για να ακυρώσουν όλα αυτά που θα 

ήθελα να κρύψω. Ίσως κάποιος είναι πιο µπροστά από εµένα. Πιο σοφός και 

αποκοµµένος, για το σώµα του δεν τον ενδιαφέρει τίποτα, το χρησιµοποιεί όπως 

χρησιµοποιεί ένα ρούχο και ούτε που τον ενδιαφέρει εάν τα µάτια ενός ξένου indugiano 

στα απόκρυφα µέρη του, γι’ αυτόν, ένας αγκώνας είναι όµοιος µε µια βάλανο, και ένα 

γόνατο µε µια ρώγα. 

Και τότε φαντάστηκα κάτι άλλο: δεν έχω τίποτα δικό µου. Ούτε ένα ζευγάρι εσώρουχα ή 

κάλτσες. 

∆εν µου ανήκει το κουτάλι που χρησιµοποιώ για να φάω, η χτένα µε την οποία φτιάχνω 

τα µαλλιά µου, η πλάκα το σαπούνι µε την οποία πλένοµαι. ∆εν έχω ένα κρεβάτι, ένα 

σεντόνι, ένα µαξιλάρι, δεν έχω ένα ζευγάρι παπούτσια, δεν έχω ένα βιβλίο, ένα πακέτο 

τσιγάρα. 

∆εν υπάρχει τίποτα που να µου θυµίζει το παρελθόν: ένα δαχτυλίδι, ένα ρολόι, ένα µάτσο 

κλειδιά, ένα τετράδιο ή µια φωτογραφία της µητέρας µου, του πατέρα µου, ενός φίλου, 

ενός έρωτα, ενός σκύλου. 

∆εν είµαι κανείς, γιατί κανείς δε µε γνωρίζει. 

Ίσως κάποιος να µην ενδιαφέρεται καθόλου για αντικείµενα και να είναι πεπεισµένος 

πως µπορεί να ζήσει χωρίς τίποτα για πάντα. Να ξέρει να προσαρµόζεται σαν ένα ζώο. 

Τα ζώα δεν συσσωρεύουν αντικείµενα, αν χρησιµοποιήσουν κάτι έπειτα δεν ανησυχούν 

να το βάλουν σε ένα συρτάρι. Έτσι σκέφτηκα αυτό: είµαι γυµνή, δεν έχω απολύτως 

τίποτα, ούτε ένα όνοµα για να παρουσιαστώ ή για να πω σε εµένα την ίδια: εγώ είµαι. 

Εντάξει, ίσως να µην µε ενδιαφέρει καθόλου να είµαι κάποια, µα όποια κι ό,τι κι αν 

είµαι, δεν µπορώ να αποφασίσω πού να πάω και γιατί δεν υπάρχει πουθενά να πάω, ο 

ζωτικός µου χώρος, αν µου πάει και δεν είµαι δεµένη µε έναν σιδερένιο ιµάντα ή 

αλυσοδεµένη στον τοίχο ενός δωµατίου, συγκεντρώνεται σε λίγες δεκάδες τετραγωνικών 

µέτρων, όπου κάθε γωνία κατοικείται από αυτόν που αποφασίζει να σταµατήσει. 



Ούτε ο αέρας που αναπνέω δεν είναι δικός µου. Ή µάλλον είναι δικός µου όπως είναι 

οποιουδήποτε που αναπνέει, όπως κι εκείνου που αναπνέω από το στόµα χωρίς εγώ να 

τον έχω προσκαλέσει να µε φιλήσει. 

Οι δρόµοι είναι όλοι κλειστοί. Μέσα µου υπάρχει συρµατόπλεγµα και βουνά, µπροστά η 

θάλασσα. 

Είναι οι άλλοι που µου λένε που να πάω, τι να κάνω, πότε µπορώ να κινηθώ και πότε 

πρέπει να µείνω ακίνητη, που αποφασίζουν πότε και τι θα φάω, αν, πότε και πώς θα 

πρέπει να πλυθώ και να κοιµηθώ. 

∆εν έχω ούτε τον χρόνο ούτε τον τρόπο να ασχοληθώ µε το σώµα µου µε την ελάχιστη 

αξιοπρέπεια και ναι, δεν έχω πλέον ούτε το ενδιαφέρον, αλλά θα ήταν όµορφο κάποιος 

να το είχε στη θέση µου. Να µου έφτιαχναν τα µαλλιά, και τα νύχια των χεριών και των 

ποδιών όταν αποφάσιζαν πως είναι πολύ µακριά. Εγώ δεν έχω ψαλίδι ή λίµα, θα 

µπορούσα µόνο να τα λιµάρω σε µια πέτρα ή να προσπαθήσω να τα βγάλω. 

Εδώ αν είσαι γυναίκα και έχεις έµµηνο ρύση, το αίµα κολλάει στους µηρούς κι όλοι το 

βλέπουν κι αισθάνονται την µυρωδιά, δεν υπάρχουν σερβιέτες και δεν µπορείς να 

πλυθείς. Αν καθίσεις κάπου, αφήνεις ίχνη σαν σκύλα. Αν είσαι άντρας και έχεις στύση, 

δεν υπάρχει λόγος να κρυφτείς, γιατί όλοι αυτοί αυτοϊκανοποιούνται µπροστά στους 

άλλους χωρίς ντροπή και είσαι αναγκασµένος να µάθεις κι εσύ γιατί δεν ξέρεις που 

αλλού να πας. 

Αν αρρωστήσεις, ή spurghi και επιζείς ή πεθαίνεις. Οι ιατρικές θεραπείες είναι για τις 

περιπτώσεις µέγιστης ανάγκης. ∆εν είναι µέγιστη ανάγκη ένας όγκος, δεν είναι µέγιστη 

ανάγκη η αρθρίτιδα, δεν είναι µέγιστη ανάγκη ο πονόδοντος, µια φλεγµονή, το 

στραµπούληγµα του αστραγάλου, η γρίπη, ένας γαστρεντερικός ιός, δεν είναι µέγιστη 

ανάγκη σχεδόν τίποτα για να πούµε την αλήθεια, ίσως ούτε ο θάνατος. Το µόνο που σου 

αποµένει είναι ο χρόνος. Ο χρόνος που πέρασε, όπου ζουν όλα σου τα φαντάσµατα. 

Ο µελλοντικός χρόνος, όπου σε περιµένουν εκείνοι που θα γίνουν. 

Ο παρών χρόνος: εδώ. Εσύ-εγώ-ένα καρφί µπηγµένο στη γη. 



 

 

4. 

Η Λίνα είχε µια µεγάλη µάζα από κατσαρά µαλλιά µαύρα σαν το πετρέλαιο, που τις 

έπεφταν στο πρόσωπο και φορούσε πάντα γυαλιά ηλίου. Τα χαρακτηριστικά της ήταν 

έντονα: µακριά µύτη, µυτερό πηγούνι και στη µέση ένα στόµα φαρδύ και ερωτικό, πάντα 

αγέλαστο.  

Η Άντζελα δεν µπορούσε να πάρει τα µάτια από πάνω της, από το πρώτο βράδυ την είχε 

ακούσει να προφέρει λίγα λόγια, αλλά εκείνη η φωνή την είχε εντυπωσιάσει. Ήταν 

χαµηλή και σκοτεινή, γεµάτη αντανακλάσεις, ακριβώς το αντίθετο από τη δική της, που 

ήταν διάφανη και ψιλή, σαν σοπράνο, όπως της έλεγαν πάντα κάθε φορά που τύχαινε να 

τραγουδήσει σε µια οµάδα ή µπροστά σε κάποιον. ∆εν της άρεσε, η φωνή της, της 

φαινόταν τόσο συνηθισµένη, απόλυτα ταιριαστή µε το άνοστο πρόσωπό της, µε τα ίσια, 

ανοιχτά καστανά µαλλιά της, χωρίς ανταύγειες, σε χρώµα ποντικί, όπως επαναλάµβανε η 

ίδια από µέσα της κοιτάζοντας στον καθρέφτη από τότε που ήταν 13 ετών. 

Κατά τη διάρκεια των συστάσεων, η Λίνα της πρότεινε ένα χέρι µακρύ και στεγνό µε 

δυνατό σφίξιµο. Οι εθελοντές µοιράζονταν µε τρόπο τυχαίο από τη στιγµή που αρκετοί 

από αυτούς δεν είχαν συγκεκριµένες ικανότητες. Υπήρχε µια λίστα πραγµάτων να 

κάνουν χωρισµένη κατά προτεραιότητα και µε βάση αυτών κανείς αποφάσιζε πως να 

προχωρήσει. Η Άντζελα και η Λίνα δούλεψαν όλο το πρωί πλάι-πλάι σιωπηλά και µόνο 

κατά το µεσηµέρι, µουσκεµένες και δίχως ανάσα, τα µάτια τους συναντήθηκαν. Η Λίνα 

έβγαλε τα γυαλιά και την κοίταξε απευθείας στο πρόσωπο. Είχε µάτια µε ένα απίστευτο 

γαλάζιο χρώµα, σχεδόν µπλε, µε µερικές χάλκινες γραµµές που τα διαπερνούσαν κι 

έστελναν µεταλλικές λάµψεις. Ήταν πανέµορφα και στην Άντζελα, αν και προσπαθούσε 

να βρει τις σωστές λέξεις για να αρχίσει µια συζήτηση, δεν της ερχόταν απολύτως 

τίποτα. Με ένα λαστιχάκι που είχε στον καρπό έδεσε τα µαλλιά στη βάση του κεφαλιού 

και ξανάρχισε να σκουπίζει. Αισθανόταν να την παρακολουθούν και ίσως κάτι 

παραπάνω, σαν εκείνη η σκοτεινή κοπέλα να µπορούσε να διαβάσει στο σώµα και στο 

πρόσωπό της κάτι που αυτή δεν ήξερε για τον εαυτό της. 



Την πίσω αυλή την ανακάλυψαν τη δεύτερη µέρα. Ήταν ένας χώρος περίπου 100 τ.µ.: 

από τη µια µεριά συνόρευε µε τον τοίχο ενός κτηρίου, και το υπόλοιπο ήταν 

περιτριγυρισµένο περιµετρικά από τσιµεντένιους τοίχους περίπου δυο µέτρα ψηλούς. 

∆εν υπήρχε καµία πόρτα, κανένα παράθυρο, κανένα άνοιγµα εκτός από µια διαµήκη 

σχισµή που δεν µπορούσες να καταλάβεις αν είχε γίνει επίτηδες ή όχι, αλλά από την 

οποία έβλεπες µόνο ένα πλευρικό και άδειο τµήµα εκείνου του κλειστού χώρου: τσιµέντο 

και άµµος. Κι όµως, πίσω από τον τοίχο ακούγονταν καθαρά κάποιες φωνές, ένα 

συνεχόµενο ξύσιµο από νύχια ή τσόκαρα που σέρνονται. 

Οι εθελοντές έµειναν εκεί για πολύ, µέχρι που ένα πλάσµα -πώς αλλιώς να το 

αποκαλέσεις;- ήρθε προς την σχισµή. 

Ένα µάτι, µισή µύτη. 

∆εν φαινόταν να έχει προσέξει την παρουσία κάποιου πέρα από τον τοίχο. Μόνο 

κοιτούσε, σαν εκείνο το µοναδικό µάτι που φαινόταν χωρίς ίριδα να είχε πάρει φωτιά σε 

κάποια άλλη διάσταση. Πλησίασε περισσότερο: µια µάσκα από παλιές ουλές και νέες 

πληγές κάτω από τις οποίες µε µια προσπάθεια της φαντασίας κατάφερνες να δεις έναν 

άντρα µεταξύ 30 και 40 ετών, µε το µέτωπο οζώδες και το κρανίο φαλακρό. 

Η Άντζελα φαντάστηκε πως αν τον είχε δει ένα µωρό θα τον ονόµαζε τέρας και θα έµενε 

συγκλονισµένο. Προσπαθούσε να αποµακρύνει από την ίδια εκείνη την αίσθηση και 

εκείνη την σκέψη, σαν να ανήκαν σε κάποιον άλλο, αλλά αντιθέτως ήταν ακριβώς εκείνη 

που τον έβλεπε έτσι: ένα ον τροµακτικό, ανυπόφορο. 

Πίσω του έβλεπες κι άλλους. Ήταν γυµνοί, πάρα πολύ αδύνατοι, µε το δέρµα µαύρο και 

µαραµένο από τον ήλιο, και η σύσταση του δέρµατός τους ήταν εκείνη µιας µούµιας. 

Μετακινούνταν a scatti, καθένας µόνος στο µέσο των σωµάτων των άλλων. ∆εν 

φαίνονταν θυµωµένοι ή απελπισµένοι, βρίσκονταν εκεί κάτω από τον ήλιο και τέλος. 

Κάθε τόσο, κάποιος ούρλιαζε και οι άλλοι ούτε που γύριζαν να τον κοιτάξουν. 

Η Άντζελα έβγαλε από την τσέπη την κόκκινη φωτογραφική µηχανή και πλησίασε το 

µάτι στο σκόπευτρο για να τραβήξει φωτογραφία, αλλά ξαφνικά το πρώτο τέρας 

ξαναεµφανίστηκε στη σχισµή, αυτή τη φορά προφίλ, και η Άντζελα πρόσεξε ότι κάτι είχε 



στο στόµα του. Έπειτα ο άντρας έστριψε και εκείνο το γαλάζιο µάτι που πριν της είχε 

φανεί χωρίς ίριδα την κάρφωσε. Η φωτογραφική µηχανή της γλίστρησε από το χέρι και 

έπεσε κάτω. Ο άντρας άνοιξε το στόµα και έβγαλε έξω την γλώσσα: επάνω υπήρχε µια 

πέτρα µεγάλη όσο ένα καρύδι, λευκή και γυαλιστερή όπως τα βότσαλα της παραλίας. 

Έκλεισε το στόµα, σφράγισε τα χείλη, την κοίταξε ακόµα για ένα δευτερόλεπτο, γύρισε 

και εξαφανίστηκε πίσω από τον τοίχο. 

Εκείνο το βράδυ, στο δείπνο, η Άντζελα ρώτησε την γιατρό ∆ελλή ποιοι ήταν εκείνοι οι 

άνθρωποι που ήταν κλεισµένοι στην αυλή. 

Η Ιωάννα ∆ελλή κατέβασε τα µαχαιροπίρουνα στο πιάτο, σκούπισε το στόµα µε την 

πετσέτα και έριξε µια µατιά στον γιατρό Μορά, που της πήρε τον λόγο πριν ακόµα 

εκείνη βρει τον χρόνο να σχηµατίσει µια φράση στο µυαλό της. 

-Είναι εκείνοι που εµείς ονοµάζουµε οι ακυβέρνητοι. Τα χειρότερα στοιχεία του 

ιδρύµατος. Είναι επικίνδυνοι, βίαιοι και δεν είναι δυνατόν ούτε να τους κρατήσεις 

ναρκωµένους, δεδοµένου ότι δεν έχουµε αρκετά φάρµακα. Και σε κάθε περίσταση, 

ακόµα κι αν είχαµε, ποιος θα τους τα χορηγούσε; Όπως µπορείτε εύκολα να καταλάβετε, 

δυστυχώς θεωρήθηκε αναγκαίο να υιοθετηθεί ένα ακραίο µέτρο. 

Ο γιατρός Μοράς κατέβασε µισό ποτήρι ρετσίνα. Γι’ αυτόν, το θέµα είχε κλείσει, αλλά η 

Άντζελα επέµεινε. 

-∆εν υπάρχει ούτε µια παράγκα για το βράδυ: που κοιµούνται, έξω; Ακόµα και τον 

χειµώνα; 

-∆εσποινίς... -ο γιατρός ακούµπησε στο τραπέζι τους αγκώνες και γύρισε προς το µέρος 

της, κοιτάζοντας την απευθείας στα µάτια περιµένοντας η Άντζελα να του συστηθεί, 

όµως αυτή δεν το έκανε κι αυτός το προσπέρασε. 

-Τους ακούσατε, σωστά, τους είδατε επίσης, µέσω της σχισµής, πράγµατι; 

Η Άντζελα ένευσε καταφατικά και το τερατώδες πρόσωπο πίσω από τον τοίχο 

εµφανίστηκε στη µνήµη της. 

-Ορίστε, εσείς νοµίζετε πως είναι δυνατό κάποιος να εµπλακεί µε αυτούς; Σας κάνω 



διαφορετικά την ερώτηση, µε τρόπο ας πούµε έτσι, πιο ευθύ... θα µπαίνατε, εκεί µέσα; 

Έκανε µια µακρά θεατρική παύση. Σας το λέω εγώ: όχι. ∆ε θα µπαίνατε. Και αν δεν 

µπαίνατε εσείς, που είστε εδώ µε τη θέλησή σας, γιατί επιθυµείτε και θεωρείτε 

απαραίτητο να βοηθήσετε αυτές τις φτωχές και δυστυχείς ψυχές, θα γνωρίζατε να µου 

πείτε γιατί ποτέ κάποιος άλλος, ίσως κάποιος που βρίσκεται εδώ µόνο για να πάει στο 

σπίτι του το καρβέλι και όχι για τη ψυχή της µάνας του, θα έπρεπε να θέλει να µπει; Τους 

δίνουν να φάνε και να πιούν πετώντας τους το φαγητό πάνω από τον τοίχο. ∆ύο φορές 

την ηµέρα ένας φύλακας τους ραντίζει λίγο νερό πάνω στα κεφάλια µε έναν σωλήνα 

ποτίσµατος. Όταν κάποιος πεθάνει -γιατί πεθαίνουν κι αυτοί, ξέρετε, ακόµα κι αν 

φαίνονται τέρατα αθάνατα... -το σώµα το τραβούν επάνω µε µερικά µπαστούνια ώστε να 

το θάψουν µε αξιοπρέπεια. Το ψάρεµα, το λέµε εδώ. 

Ξέσπασε σε γέλια, κοιτάζοντας το πετρωµένο πρόσωπο εκείνης της κοπελίτσας που 

στεκόταν απέναντί του: ένα µνηµείο ηλιθιότητας, όπως την έβλεπε αυτός.  

-Σας φοβίζω ε; Σας φαίνοµαι σκληρός. Ε, ίσως είναι. Ίσως πάντα ήµουν ή ίσως είναι το 

ότι εδώ δεν υπάρχουν πολλές επιλογές πέρα από τον κυνισµό, αν θέλουµε να 

επιβιώσουµε τουλάχιστον εµείς. Αλλά ελπίζω να το καταλάβετε µόνη σας. Έπειτα 

ύψωσε τη φωνή και οι άλλοι σώπασαν. Μίλησε στα αγγλικά, ώστε όλοι να µπορούσαν να 

τον ακούσουν: -Αυτή τη στιγµή εδώ υπάρχουν τρεις οµάδες εργασίας, κάνω λάθος; 

Ανάµεσά σας υπάρχουν Έλληνες, Ιταλοί και Ολλανδοί, -µέτρησε, αγγίζοντας µε τον 

δείκτη του δεξιού χεριού τα τρία πρώτα δάχτυλα του αριστερού. 

-'Έχετε έρθει µε την ιδέα να φέρετε την επανάσταση στο νοσοκοµείο, όχι; Φτάνετε εσείς 

και τα πάντα ως δια µαγείας σε τρεις µήνες µεταµορφώνεται, γίνεται όµορφο, θετικό, 

σωστό. Πάρα πολύ καλά, το εύχοµαι κι εγώ, είναι θαυµάσιο να το ονειρεύεσαι, είναι 

βασικό να το ελπίζεις. Μα θέλετε να ξέρετε τι σκέφτοµαι πραγµατικά; -Όλοι σας -και 

τους ακολούθησε µε το βλέµµα- όλοι, µηδενός εξαιρουµένου, µπορώ να σας το εγγυηθώ, 

θα καταλήξετε µε το να αποδεχτείτε πως αυτό που µπορεί κανείς να κάνει δεν είναι 

εκείνο που ονειρεύεται. Να θυµάστε πως η δοκιµασία είναι διπλή: εδώ υπάρχουν αυτοί, 

οι τρελοί -και έδειξε πίσω του την πτέρυγα από την οποία προέρχονταν τα ουρλιαχτά- 

αλλά υπάρχουν και οι νησιώτες, εκείνοι εκτός του ιδρύµατος -και το δάχτυλό του αυτή 

τη φορά έδειξε ψηλά στα δεξιά, προς το ταβάνι, στην κατεύθυνση στην οποία βρισκόταν 



ο κόλπος που τους χώριζε από την πόλη -εκείνοι δεν εµπιστεύονται τους τρελούς, και η 

πλειονότητά τους, να είστε βέβαιοι, σας βλέπει σαν στάχτη στα µάτια, γιατί σας φοβάται. 

Φόβος ότι θα τους πάρετε τη δουλειά και έτσι το ψωµί από το στόµα. Με εκείνο τον 

κόσµο εκεί έξω πρέπει να τα βάλετε, όχι µε εµένα. 

Έριξε την πετσέτα πάνω στο τραπέζι και σηκώθηκε απότοµα, κάνοντας να τρίξει η 

καρέκλα στα πλακάκια. 

-Αγαπητή δεσποινίς συγγνώµη-δεν-ξέρω-το-όνοµά-σας, ευγενικοί φιλοξενούµενοι, 

εργαζόµενοι και φίλοι, αγαπητή γιατρέ ∆ελλή -και της απηύθυνε µια αστεία υπόκλιση- ο 

∆ήµιος σας καληνυχτίζει και αποσύρεται. Ο ∆ήµιος -επανέλαβε µε δυνατή φωνή- 

ταιριάζει ως παρατσούκλι σε µια ψυχή ευαίσθητη και µε αλτρουισµό όπως η δική µου, 

όχι; Έγινα ψυχίατρος για να θεραπεύσω το κεφάλι του κόσµου και βρίσκοµαι εδώ να 

κάνω τον θηριοδαµαστή στα λιοντάρια. Ήταν µεθυσµένος, αυτή ήταν η µοναδική πιθανή 

εξήγηση για µια τέτοιου είδους συµπεριφορά, είπε από µέσα της η Άντζελα. Στην 

πραγµατικότητα δεν ήταν καθόλου: ο γιατρός Μοράς έπινε πάντα αλλά δεν το παράκανε 

ποτέ, κρατούσε τον δείκτη του αλκοόλ σταθερό και αν του ζητούσαν να σταθεί 

ισορροπώντας στο ένα πόδι µόνο µε την γλώσσα έξω θα τους έλεγε να πάνε να γαµηθούν 

ευχαρίστως, αλλά σίγουρα δε θα έπεφτε. 

Κανείς δεν πήρε ανάσα, και σιγά-σιγά η συζήτηση ξανάρχισε. Μιλούσαν για τα 

παράξενα ονόµατα που είχαν µερικοί ασθενείς: υπήρχαν ένας Μπάϊρον, κανα δυο 

Αριστοτέληδες, ένας Πλάτωνας, ένας Ηρακλής. Ήταν δύσκολο να πιστέψεις ότι ήταν 

πραγµατικά ονόµατα και η Λίνα ρώτησε την γιατρό ∆ελλή από που προέρχονταν. 

-Είχαµε φτάσει λίγο καιρό πριν, τόσο εγώ όσο και ο γιατρός Μοράς και ίσως δε θυµάµαι 

τόσο καλά, αλλά µου φαίνεται ότι το 1969, κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής 

δικτατορίας των συνταγµαταρχών, το φορτίο ενός πλοίου µε ψυχιατρικούς ασθενείς και 

πολιτικούς κρατούµενους ανακατεύτηκε κατά λάθος. Έτσι κάποιοι ψυχιατρικοί ασθενείς 

που έπρεπε να κατέβουν συνέχισαν το ταξίδι και κατέληξαν στη Ρόδο, ενώ κάποιοι 

αντιφρονούντες αντιθέτως έµειναν ίσως εδώ για µια πιο µακρά περίοδο. Ήταν σχεδόν 

όλοι άνθρωποι των γραµµάτων και είχαν  τη συνήθεια να βαφτίζουν τους τρελούς µε 

ονόµατα που προέρχονταν από τη µυθολογία ή από την κλασική ιστορία. Φυσικά έπειτα 



έφευγαν, αλλά τα παρατσούκλια έµεναν. 

Η Άντζελα δεν κατάφερνε να καταλάβει. Αυτή η ιστορία βρωµούσε. Είναι ποτέ δυνατόν 

να µπερδέψεις ένα ανθρώπινο φορτίο σαν να ήταν σακιά αλεύρι ή ρύζι; Και έπειτα, όταν 

εξακριβωνόταν ότι δεν ήταν εκείνος ο προορισµός τους, γιατί δεν έκαναν όπως για τους 

ασθενείς, γιατί δεν τους έστελναν αµέσως πίσω; 

Η Άντζελα ήξερα πολύ λίγα για όσα είχαν συµβεί στα τέλη της δεκαετίας του ΄60 στην 

Ελλάδα και δεν είχε ιδέα ότι αυτό ήταν ένα από τα νησιά των συνόρων, όπου οι αντίθετοι 

στη δικτατορία των συνταγµαταρχών είχαν σταλεί και ξεχαστεί. Κοµουνιστές, 

αντιφρονούντες, εν ολίγοις, ενοχλητικοί που ήταν ανεπιθύµητοι από το καθεστώς. Θα 

ήθελε να ξέρει περισσότερα, αλλά τώρα κανείς δε φαινόταν να έχει όρεξη να µιλήσει για 

αυτό. Σε απόσταση πάνω από είκοσι χρόνια, ήταν φανερό πως αυτή η ιστορία ενοχλούσε 

ακόµα. 

Και εκείνο το βράδυ η Άντζελα συνέχισε να ξυπνά κάθε τόσο επειδή κάθε φορά που 

αποκοιµόταν άρχιζε να ονειρεύεται και έβλεπε το µάτι χωρίς ίριδα του άντρα στην 

τσιµεντένια αυλή. Εκείνο το µάτι την έψαχνε και κατάφερνε να την ξετρυπώσει ακόµα 

και πέρα από τον τοίχο, την κατασκόπευε και την είχε υπό έλεγχο, διάβαζε τις σκέψεις 

της και ήξερε που να την βρει. ∆εν υπήρχε τρόπος να κρυφτεί, ούτε στον ύπνο της. Αυτή 

γινόταν µικρή, έψαχνε ένα δέντρο, µια τρύπα, µια τρύπα, ένα οποιοδήποτε καταφύγιο, 

αλλά το µάτι ήταν πάντα εκεί, ορθάνοιχτο όπως ένας φάρος, αµείλικτο. Ένα σταθερό 

αστέρι σε έναν ουρανό πολύ καθαρό. Και µαζί µε το µάτι έφταναν και οι φωνές που 

έκλαιγαν και ούρλιαζαν πίσω από το βουνό, µια χορωδία ανυπόφορη που έπνεε µαζί µε 

τα µελτέµια κόντρα στους τοίχους του κτηρίου και έµπαινε παντού. 

Την αυγή αποφάσισε ότι είχε κοιµηθεί αρκετά, έκατσε στο κρεβάτι και παρέµεινε εκεί να 

περιµένει, µε τα µάτια ορθάνοιχτα στο µισοσκόταδο του δωµατίου και την καρδιά να µην 

θέλει να ησυχάσει. Η φωτογραφική µηχανή είχε χαλάσει. Είχε ήδη προσπαθήσει να 

καταλάβει αν ήταν δυνατόν να την επιδιορθώσει κάπου στο νησί, αλλά όλοι εκείνοι που 

είχε συµβουλευτεί της είχαν πει πως ο φακός ήταν σπασµένος, ίσως και τα γρανάζια να 

είχαν πάθει ζηµιά και ποιος ξέρει πόσος χρόνος θα χρειαζόταν για να φτάσουν τα 

ανταλλακτικά, φυσικά αν ήταν διαθέσιµα. Ξανατύλιξε το τελευταίο καρουλάκι, το 



έβγαλε και το έβαλε στον σάκο µαζί µε την µηχανή και τα άλλα δύο καρουλάκια που είχε 

χρησιµοποιήσει. Σκέφτηκε πως ίσως έτσι ήταν καλύτερα: να φωτογραφίζει, πέρα από το 

να την φέρνει σε αµηχανία, την αποσπούσε και την έκανε να αισθάνεται πως απέχει από 

αυτό που έβλεπε και άκουγε, και αυτό δεν της φαινόταν σωστό. 

Έγραψε κανα δυο γραµµές στο κόκκινο τετράδιο: "Το µάτι του τέρατος δεν είναι καλό 

ούτε κακό, το µάτι του τέρατος βλέπει". ∆εν ήξερε καν τι σήµαινε εκείνη η φράση, αλλά 

δεν την έσβησε. Έµεινε εκεί, στην καλλιγραφία της την τόσο µεγάλη και πλάγια, πάνω 

σε µια λευκή σελίδα, να της θυµίζει πως ούτε για εµάς τους ίδιους δεν ξέρουµε αυτό που 

πιστεύουµε πως γνωρίζουµε και πως µερικές φορές είναι άγνωστες φωνές που µιλούν 

µέσα από εµάς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. 

Το επόµενο πρωί, ενώ έκαναν πρωινό, η γιατρός ∆ελλή είπε µια φράση που άφησε την 

Άντζελα άναυδη: "Αργά ή γρήγορα το πρόβληµα Λέρος θα λυθεί µέσω της βιολογικής 

οδού". Το είπε χωρίς ιδιαίτερες διακυµάνσεις στη φωνή, αναπνέοντας το άρωµα του 

καφέ µε φανερή ευχαρίστηση και κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο της τραπεζαρίας, 

προς την γαλάζια γραµµή του ορίζοντα. Στην πραγµατικότητα, σκέφτηκε η Άντζελα, 

κάποια µέρα θα πέθαιναν όλοι, και ένιωσε έκπληξη που σκέφτηκε πως στο βάθος, από 

την οπτική γωνία της γιατρού ∆ελλή, αυτή η διαπίστωση είχε µια κάποια γλυκύτητα: 

λαµβάνοντας κανείς υπόψη τις συνθήκες στις οποίες ζούσε αυτός ο κόσµος, το να 

πεθάνουν θα σήµαινε µια ξεκάθαρη καλυτέρευση. 

Η γιατρός ∆ελλή ακούµπησε στο τραπέζι τον φάκελο µε το πλαστικό εξώφυλλο, δεµένο 

µε ένα σπιράλ και ένα µάτσο κλειδιά. 

Ο φύλακας µε τα µαλλιά σε σχήµα βούρτσας και τα πράσινα µάτια τους πλησίασε. 

-Καληµέρα Κώστα -είπε η γιατρός συνεχίζοντας να αλείφει µαργαρίνη σε µια φέτα ψωµί. 

Ο Κώστας της έβαλε κι άλλο καυτό καφέ στο φλιτζάνι. Πρόσθεσε καφέ και στο ποτήρι 

µε το κρύο γάλα που η Άντζελα του έτεινε, η οποία είδε πως µε το ένα γόνατο ο άντρας 

έσπρωχνε στα πλάγια τη ∆ελλή, µια χειρονοµία πολύ ερωτική και εκτός τόπου. Τράβηξε 

το βλέµµα από φόβο ότι και οι δύο θα το αντιλαµβάνονταν. Άνοιξε το τετράδιο που είχε 

µαζί της και προσποιήθηκε πως σηµείωνε κάτι ενώ έπινε τον caffellatte της. ∆εν 

µπορούσε όµως να µην ακούσει τη συζήτηση που διεξαγόταν µεταξύ των δύο, και 

αντιθέτως έγινε όλη αυτιά, στην προσπάθεια να καταλάβει από εκείνα τα ελληνικά κάθε 

συλλαβή που µπορούσε. 

-Με συγχωρείτε Κώστα αν απευθύνοµαι σε εσάς, αλλά όπως βλέπετε σήµερα είµαι 

µόνη... Θα σας παρακαλούσα αν είχατε την ευγένεια να κατεβείτε στον κάτω όροφο, στο 

πρώτο δωµάτιο στ’ αριστερά, το κλειδί είναι αυτό µε το γαλάζιο ταµπελάκι, σας το λέω 



επειδή το άλλαξα από την τελευταία φορά που το χρησιµοποίησα... µην φοβηθείτε, στο 

γραφείο επικρατεί χάος. Ωστόσο, θα δείτε πως στα δεξιά του δωµατίου υπάρχει ένα 

τραπέζι σκεπασµένο µε άλλους παρόµοιους φακέλους, είναι ανάκατοι αλλά θα πρέπει να 

προσπαθήσετε να µου βρείτε εκείνον που είχε σχετικός µε τον µήνα Μάρτιο αυτού του 

έτους, πρέπει να είναι ένας µικρός κίτρινος φάκελος, αν θυµάµαι καλά. Ετοιµάζω µια 

αναφορά για µια αίτηση χρηµατοδότησης και αυτή τη στιγµή δεν έχω τον χρόνο να 

ασχοληθώ προσωπικά... όπως γνωρίζετε σήµερα είναι η µέρα των αδειών και δεν έχω 

ούτε υπάλληλο στη διάθεσή µου... µόνο που βιάζοµαι να προχωρήσω τη δουλειά. Σας 

πειράζει; Πρέπει να κατεβείτε στο αίθριο και να ανοίξετε την πόρτα του δωµατίου κάτω 

από τη σκάλα, το κλειδί είναι εκείνο το γαλάζιο, ίσως σας το είπα ήδη. Θα µε βρείτε 

σήµερα το απόγευµα στις έξι. 

Η Άντζελα σηµείωσε στο µπλοκάκι, γρήγορα, στα ιταλικά: "Αίθριο, δωµάτιο κάτω από 

τη σκάλα, κάτω όροφος, κλειδί µε γαλάζιο ταµπελάκι, δωµάτιο στα αριστερά, τραπέζι 

στα δεξιά, µικρός κίτρινος φάκελος, Μάρτιος του 1992". 

Έπειτα µια µαγείρισσα βγήκε τρέχοντας από την κουζίνα ουρλιάζοντας. Είχε την ποδιά 

λερωµένη µε αίµα και τα µάτια της έντροµα. 

-Μου σκότωσαν ένα κοτόπουλο! Υπάρχει ένα κοτόπουλο χωρίς κεφάλι που περπατά, 

γρήγορα, γρήγορα, έχει ακόµα το µαχαίρι! 

Ο Κώστας έτρεξε προς την κουζίνα, ενώ η ∆ελλή σηκώθηκε ξαφνικά, ρωτώντας: -Μα 

ποιος; Ποιος είναι αυτός που έχει µαχαίρι; 

Στη γενική σύγχυση η Άντζελα αντιλήφθηκε πως τα κλειδιά της γιατρού είχαν πέσει από 

το τραπέζι και βρίσκονταν ακριβώς δίπλα στο δεξί της σανδάλι. Τα πάτησε µε το πόδι. 

Παρέµεινε καθισµένη στη θέση της για ακόµα ένα τέταρτο, αλλά τα ουρλιαχτά στην 

κουζίνα συνέχιζαν και η ∆ελλή δεν επέστρεφε. 

Κοίταξε τριγύρω, είδε πως κανείς από εκείνους που βρίσκονταν στην αίθουσα δεν την 

κοίταζε, έσκυψε να πάρει τα κλειδιά και τα έβαλε στην τσέπη. 

Χτυπούσε η καρδιά της ενώ έβγαινε από την τραπεζαρία και κατευθυνόταν βιαστικά 



προς το αίθριο, και όταν είδε την µορφή της ∆ελλή που το διέσχιζε µε βήµα σταθερό 

αισθάνθηκε ότι λιποθυµούσε. Ενώ προσπαθούσε να βρει µια αποδεκτή δικαιολογία για 

την κλοπή της, αντιλήφθηκε πως η γιατρός, χωρίς καν να τη δει, προχωρούσε ήδη προς 

την έξοδο κουνώντας τα χοντρά της οπίσθια ταυτόχρονα µε τον δερµάτινο φάκελο που 

κρεµόταν στο δεξί της χέρι. 

Στον κάτω όροφο µπορούσες να πεις πως έκανε κρύο και καθώς οι σκάλες έµπαιναν στα 

σωθικά του κτηρίου η µυρωδιά µούχλας και λευκαντικού γινόταν πιο δυνατή και 

ακουγόταν κάτι να βογκά, ίσως ένα καλώδιο από την ηλεκτρική εγκατάσταση, ίσως ένας 

σωλήνας νερού. Ένας ρυθµικός ήχος, διακοπτόµενος, που τις δύο τρεις πρώτες φορές την 

έκανε να αναπηδήσει. Μια γυµνή λάµπα κρεµόταν από το ταβάνι και έφεγγε ως ένα 

σηµείο έναν µακρύ διάδροµο που σαν σήραγγα χανόταν στο σκοτάδι. 

Το πρώτο δωµάτιο στ’ αριστερά, και φτάνει. 

Η Άντζελα ήταν µια ακριβής κοπέλα. 

Έβαλε το κλειδί µε το γαλάζιο ταµπελάκι στην κλειδαρότρυπα και άρχισε να το στρίβει 

µπρος πίσω. Προσπάθησε πολλές φορές. Η πόρτα έµενε µουγκή. Κοίταξε τριγύρω. 

Απέναντί της υπήρχε µια άλλη πόρτα, ίσως είχε καταλάβει λάθος, ή ίσως η γιατρός είχε 

µπερδευτεί και η πόρτα ήταν εκείνη στα δεξιά. Προσπάθησε. Τίποτα. Επέστρεψε στην 

πόρτα στ’ αριστερά και δοκίµασε µε τα άλλα πέντε κλειδιά της αρµαθιάς. Νερό. Κατά 

µήκος του διαδρόµου, µέχρι εκεί όπου το φως έφεγγε, η Άντζελα είδε πως άνοιγαν άλλες 

πόρτες, όλες ίδιες µε αυτή που είχε µπροστά της, γεµάτες σκουριά που βρωµούσε σίδερο. 

Ίσως, σκέφτηκε ενώ άρχιζε να νιώθει ένα είδος ναυτίας, εκείνος ο διάδροµος να 

οδηγούσε στο άπειρο, προς τα σωθικά της γης, και άλλες δεκάδες, εκατοντάδες πόρτες 

όλες όµοιες να άνοιγαν στον τοίχο και όλες να ήταν κλειδωµένες και αυτή να µην είχε το 

σωστό κλειδί και να µην µάθαινε ποτέ τι κρυβόταν από πίσω. Όµως ήθελε πραγµατικά 

να µάθει; 

Εκείνη τη στιγµή, η λάµπα πάνω από το κεφάλι της άρχισε να τσιτσιρίζει. Κοίταξε πίσω 

από την πλάτη της για να καταλάβει στο µισοσκόταδο το σηµείο όπου άρχιζαν τα 

σκαλιά, σε περίπτωση που το φως έσβηνε, αλλά δεν υπήρξε ανάγκη γιατί η λάµπα 

σταµάτησε να τσιτσιρίζει και άρχισε να φέγγει κανονικά. Η Άντζελα κούνησε το µάτσο 



µε τα κλειδιά, χτυπώντας τα στον τοίχο, έπειτα τα κοίταξε ένα προς ένα. Ταµπελίτσες µε 

χρωµατιστά χαρτάκια, χωρίς νούµερο και χωρίς να γράφουν κάτι. Κίτρινο, γαλάζιο, 

πράσινο, κόκκινο, µαύρο, άσπρο. Έκανε τέσσερα βήµατα µπροστά στον διάδροµο, στα 

αριστερά της και στα δεξιά της υπήρχαν δύο πόρτες. Ξεκίνησε µε εκείνη στα δεξιά. 

Κλειδί ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Τίποτα. Στ’ αριστερά, από την αρχή. Τίποτα. 

Ακόµα τέσσερα βήµατα, άλλες δύο πόρτες. Στ’ αριστερά, γαλάζιο κλειδί, η κλειδαριά 

επιτέλους έτριξε. Ήταν σκληρή και έπρεπε να τυλίξει το κλειδί µε την άκρη της 

µπλούζας της για να µην τραυµατίσει τα δάχτυλά της. 

'Έπειτα η κλειδαριά, ξαφνικά µαλακή, ξεµπλόκαρε στο χέρι της µε ένα βογκητό και η 

πόρτα άνοιξε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. 

Οι σιδερένιες βούρτσες και οι πλαστικοί σωλήνες αποκαταστάθηκαν από βρεγµένα πανιά 

και καράφες µε χλιαρό νερό. Όλα τα πρωινά οι ασθενείς πλένονταν µε τη βοήθεια των 

φρουρών που χρησιµοποιούσαν κάποιες µεθόδους λιγότερο άγριες από εκείνες που είχαν 

υιοθετήσει µέχρι εκείνη τη στιγµή. 

Λίγο κάθε φορά, εγκαθιστούσαν κάποια ρουτίνα δουλειάς, τα παιδιά στα διάφορα 

γκρουπ άρχισαν να γνωρίζονται µεταξύ τους και να προσπαθούν να δηµιουργήσουν έναν 

δεσµό µε τα άτοµα τα οποία φρόντιζαν. Μετέφεραν τους ασθενείς έξω από τα όρια του 

νοσοκοµείου και δοκίµαζαν να τους βάλουν να κάνουν πράγµατα πάρα πολύ απλά της 

καθηµερινότητας. Να πιούν έναν καφέ στην καφετέρια, να µπουν σ’ ένα κατάστηµα, να 

περπατήσουν στον δρόµο και να έρθουν σε επαφή µε αυτούς που συναντούν. Καθάρισαν 

και άσπρισαν τον χώρο µερικών τµηµάτων. Μερικοί φύλακες που θεωρήθηκαν µη 

κατάλληλοι απολύθηκαν και ζητήθηκε να προσληφθούν νοσοκόµες διπλωµατούχες. 

Πέρα ελάχιστων περιπτώσεων, ήταν αναγκαίο να τις φέρουν από τη στεριά. Όπως ήταν 

προφανές, αυτή η κατάσταση προκάλεσε πολλές δυσαρέσκειες στην τοπική κοινωνία, 

αλλά χρειαζόταν να µείνουν σταθεροί, να επιµείνουν, οι εθελοντές ήταν σίγουροι ότι στο 

τέλος και οι νησιώτες θα καταλάβαιναν ότι δεν αρκούσε να µην πεινάσει µια οικογένεια 

για να έχουν το δικαίωµα ενός υπαλλήλου στο ίδρυµα. 

Οι ηµέρες ήταν πάντα γεµάτες µε πράγµατα που έπρεπε να γίνουν και περνούσαν 

γρήγορα: Η πιο ευαίσθητη στιγµή ήταν το βράδυ, επειδή σχεδόν κανείς από τους 

εθελοντές δεν κατάφερνε και κοιµηθεί εύκολα. Έπιναν πολύ, κόκκινο γλυκό κρασί, 

ρετσίνα, ούζο αραιωµένο µε νερό και καµιά φορά κρητική ρακή που πουλούσαν χύµα 

στην αγορά στο Λακί σε διάφανα πλαστικά µπουκάλια, η οποία κατέβαινε εύκολα χωρίς 

να αφήνει ίχνη στο κεφάλι το επόµενο πρωί. ∆ανείζονταν αγχολυτικά και υπνωτικά από 

το φαρµακείο της υπηρεσίας, αλλά δεν αρκούσε πάντα. Συνέχιζαν να στριφογυρίζουν 

στα ντιβάνια, να βγάζουν και έπειτα να ξανασκεπάζονται µε το σεντόνι µε µια ανησυχία 

που διαρκούσε µέχρι το πρώτο φως της αυγής, και όταν τελικά, αποκαµωµένοι 



αποκοιµόντουσαν, ήταν πλέον ώρα να σηκωθούν. Ανάµεσα στο να κοιµηθούν εκείνη την 

ώρα και στο να µην κοιµηθούν καθόλου δεν υπήρχε µεγάλη διαφορά, έτσι η Άντζελα 

άρχισε να περνά ένα µέρος της νύχτας στο δωµάτιο που είχε ανακαλύψει στο ισόγειο. 

Το δωµάτιο που η Άντζελα µοιραζόταν µε τον αδερφό της ήταν στενό και γεµάτο µε 

έπιπλα από σκούρο ξύλο που ανήκαν στους παππούδες της από την πλευρά της µητέρας 

της. 

Για χρόνια, έκανε τις εργασίες της στο τραπέζι της κουζίνας από πορτοκαλί φορµάικα, 

κάτω από µια λάµπα νέον που έκανε τις ρίγες του βιβλίου να ανεβοκατεβαίνουν, µεταξύ 

των οσµών του τσιγαρίσµατος και του ατµού της κατσαρόλας µε το νερό των ζυµαρικών, 

η µητέρα της που χτυπούσε τα πιάτα και τα µαχαιροπίρουνα και ο αδερφός της ο 

Κυριάκος στο ειδικό κάθισµα που την κοιτούσε µε το κεφάλι γερµένο προς τα αριστερά. 

Θυµόταν πάρα πολύ καλά τα χαρακτηριστικά του και εκείνον τον παράξενο µορφασµό 

που τον παραµόρφωνε και τον έκανε να µοιάζει µε καµήλα. Ήταν αστείος και η Άντζελα 

γελούσε µαζί του. Μόνο όταν µεγάλωσε, µόνο τώρα, καταλάβαινε ότι υπήρχε ένα 

θλιµµένο φως σε εκείνα τα µαύρα µάτια, ένα φως που κόντρα σε όλες τις διαγνώσεις των 

γιατρών, τις πεποιθήσεις των γονιών της και το συµπονετικό βλέµµα του κόσµου, πάντα 

η Άντζελα το καταλάβαινε, χωρίς να φτάσει να το αναγνωρίζει, σαν ένα βάσανο ζωντανό 

και συνειδητό. 

Οι προγενετικοί υπέρηχοι εκείνα τα χρόνια δεν ήταν ακόµα υποχρεωτικές και τα µόνα 

που εξέταζαν ήταν να χτυπάει η καρδιά, να µην υπάρχουν διαρροές αίµατος ή αµνιακού 

υγρού και πως ο λαιµός της ουρήθρας δε διαστελλόταν πριν την ώρα του. Η µητέρα της 

τής είχε διηγηθεί για εκείνους τους εννέα γαλήνιους µήνες και για την λαχτάρα για τα 

πορτοκάλια σαγκουίνι, έτσι όπως οκτώ χρόνια πριν, που περίµενε για άλλους εννέα 

µήνες, τρώγοντας πορτοκάλια και αυτή. Κανένα από τα δύο παιδιά δεν είχε γεννηθεί µε 

κόκκινα µαλλιά ούτε µε παράξενα σηµάδια σε κάποιο σηµείο του σώµατος, αλλά αυτή 

ήταν υγιής, κανονική, και ο αδερφός της αντιθέτως είχε κάποια γενετική ασθένεια πάρα 

πολύ σπάνια που ονοµαζόταν du cri du chat, το σύνδροµο του γρυλίσµατος του γάτου. 

Ένα όνοµα που στην Άντζελα, από µικρή, φαινόταν ταυτόχρονα τερατώδες και 

πανέµορφο, σαν τον τίτλο ενός τροµακτικού παραµυθιού που όµως δεν βλέπεις την ώρα 



να ανακαλύψεις τι διηγείται. 

Πλέον η Άντζελα ήταν σίγουρη πως αν η µητέρα και ο πατέρας της είχαν βρει τη δύναµη 

να αποδεχτούν πραγµατικά την ασθένεια του Κυριάκου, αυτός δε θα πέθαινε αλλά θα 

είχε µεγαλώσει, έτσι όπως είχαν µεγαλώσει και µεγαλώνουν και άλλοι σε αυτή την 

κατάσταση. 

Ίσως θα είχε µάθει να τρέχει, να τραγουδά, να κολυµπά. 

Αντιθέτως αυτοί ήταν αντίθετοι, χωρίς να το παραδεχτούν ανοιχτά, σε οποιαδήποτε 

επέµβαση για να καλυτερέψουν την κατάστασή του. Χωρίς φυσιοθεραπεία, χωρίς 

αποκατάσταση, χωρίς τίποτα. Είχαν κλειστεί στο σπίτι και αν και ο πατέρας της συνέχιζε 

να δουλεύει µέχρι να πάρει σύνταξη, ήταν σαν να είχαν πετάξει τα κλειδιά από το 

παράθυρο. Τα σώµατά τους ήταν θαµµένα το καθένα στη φωλιά του µέσα σε εκείνο το 

άσχηµο, µικρό σκοτεινό διαµέρισµα και εκεί βρίσκονταν, κάθε µέρα, χωρίς τίποτα να 

αλλάζει. 

Η Άντζελα έπρεπε να τους έχει εµπιστοσύνη και ακόµα κι αν δεν τους είχε, έπρεπε να 

υπακούσει. Ο πόνος τους είχε κάνει τόσο εύθραυστους, σχεδόν διάφανους, που όταν τους 

κοιτούσε δεν έβρισκε το κουράγιο ούτε να τους καταδικάσει. Κανείς δεν είναι 

πραγµατικά έτοιµος να περιµένει και να δεχτεί ένα διαφορετικό παιδί. Κανείς. Απλά 

υπάρχει αυτός που καταφέρνει να µάθει, κι αυτός που δεν το καταφέρνει. Αυτοί δεν το 

είχαν κατορθώσει. 

Μόνο στην ξαδέλφη της τη Μαρία, που είχαν την ίδια ηλικία και µε την οποία 

αλληλογραφούσε χωρίς να την γνωρίζει από κοντά µέχρι τα δεκατρία τους χρόνια, κατά 

τη διάρκεια κάποιων καλοκαιρινών διακοπών στο νησί της Κω, είχε διηγηθεί την ιστορία 

του αδερφού και της οικογένειάς της: χρόνια τροµακτικά και ένα αίσθηµα ενοχής που το 

έφερνε µαζί της σαν ένα πρόσθετο άκρο και της ήταν αδύνατο να αναιρέσει και να 

βγάλει από επάνω τής. Ήταν εκείνη η ξαδέλφη, πολλά χρόνια αργότερα, που τής µίλησε 

για πρώτη φορά για το νησί και για το ψυχιατρικό του νοσοκοµείο. 

Όταν ο Κυριάκος πέθανε, το δωµάτιό τους έµεινε όπως ήταν, κανένα αντικείµενο δεν 

αφαιρέθηκε ή µετακινήθηκε, σαν ο αδερφός της να µπορούσε από τη µια στιγµή στην 



άλλη να επιστρέψει και να ζητήσει τους µικρούς χώρους που είχαν υπάρξει δικοί του. 

Ήταν ακριβώς όταν εκείνη βγήκε από το σπίτι για να τακτοποιηθεί σε ένα δωµάτιο ενός 

φοιτητικού διαµερίσµατος στο κέντρο της πόλης, στην Πάντοβα, που ακόµα και η 

παρουσία του αδερφού της ξεθώριασε, µέχρι που χάθηκε. 

Την πρώτη φορά που επέστρεψε έπειτα από έναν µήνα απουσίας, βρήκε το δωµάτιο που 

είχε υπάρχει δικό της και του Κυριάκου εντελώς αλλαγµένο: δεν υπήρχαν πλέον παιδιά, 

σε εκείνο το σπίτι, δεν υπήρχαν πλέον παιδιά, ούτε νεκρά ούτε ζωντανά. 

 Αυτό το δωµάτιο στο υπόγειο ενός κτηρίου σε ένα νησί χαµένο στο Αιγαίο, µε τους 

ιστούς της αράχνης που µοιάζουν χιλιετείς, το στρώµα λιγδιασµένης σκόνης που κάλυπτε 

τα πάντα, για εκείνη ήταν ένα όνειρο. Ήταν επιπλωµένο µε ένα γραφείο από 

σκοροφαγωµένο ξύλο, µια ξεχαρβαλωµένη καρέκλα µε το κάλυµµα χαλασµένο και ήταν 

ένας τοίχος σκεπασµένος µε µεταλλικές αρχειοθήκες που είχε τραβήξει την προσοχή της 

από την πρώτη στιγµή. Μια σειρά από ξεθωριασµένους φακέλους, οι οποίοι ήταν 

ανάκατοι. Ετήσιοι κατάλογοι, φάκελοι ασθενών, φωτογραφίες, όλα µαζί χωρίς 

χρονολογική σειρά, σχεδόν επίτηδες µπερδεµένο, σαν το να γνωρίζει κανείς την ιστορία 

εκείνου του µέρους και των ανθρώπων που είχαν καταλήξει εκεί µέσα να έπρεπε να είναι 

αδύνατο σε όποιον τολµούσε να µπλεχτεί. Τότε γιατί δεν είχαν κάψει τα πάντα. Ίσως, 

σκέφτηκε η Άντζελα, πίσω από αυτά δεν υπήρχε τίποτα το παράξενο ή µυστηριώδες, 

τίποτα που να άξιζε τον κόπο να ερευνηθεί, να έπρεπε πράγµατι να εγκαταλείψει και να 

µην ενδιαφερθεί, γιατί στην ουσία οι ζωές εκείνων των ανθρώπων ήταν ασήµαντες. Ήταν 

ασήµαντα τα ονόµατά τους, τα πρόσωπά τους, οι διάγνωση που τους είχε γίνει, ασήµαντη 

η διάρκεια του περάσµατός τους από αυτό το µέρος και, γενικά, του περάσµατός του από 

τη γη. ∆εκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες απροσάρµοστοι, ψυχοπαθείς, άτοµα µε 

εγκεφαλική βλάβη, µε χαµηλή νοηµοσύνη, άτοµα µε ειδικές ανάγκες, εντελώς 

διαφορετικές περιπτώσεις ανθρώπων, αλλά στο βάθος όλες ίδιες. 

Και ωστόσο, ποιος θα έπρεπε να έχει καταλήξει, σε εκείνο το δωµάτιο στο υπόγειο ενός 

ψυχιατρικού ινστιτούτου σε ένα νησί χαµένο; Και αν είχε τελικά είχε καταλήξει εκεί, 

όπως είχε συµβεί σε αυτή τώρα, τι θα είχε µπορέσει να συγκεντρωθεί, από εκείνους τους 

τόνους της σκονισµένης χαρτούρας, κιτρινισµένης και φαγωµένης από τα ασηµόψαρα; 



Τίποτα. Μα εκείνη ήταν κάποιος, κάποιος πρέπει να ήταν αν εκείνη τη συγκεκριµένη 

στιγµή βρισκόταν εκεί, στο φως του κεριού ήδη αρκετά λιωµένου που τρεµόπαιζε και µε 

τις άκρες των δακτύλων γκρίζες από τη σκόνη που είχαν µαζέψει ξεφυλλίζοντας λεπτό 

χαρτί σαν γερασµένο ανθρώπινο δέρµα.  

Ανέπνεε, υπέφερε, ένιωθε πόνο, θλίψη και µνησικακία για τις κατεστραµµένες ζωές που 

κοιµόνταν εκεί και που έµοιαζαν πολύ σε εκείνη του αδερφού της. 

Οι ώρες περνούσαν γρήγορα, και καθώς ξεσκαρτάριζε τους φακέλους η Άντζελα έγραφε 

ονόµατα και ηµεροµηνίες σε ένα µεγάλο σηµειωµατάριο µε καρό χαρτί που είχε χωρίσει 

σε τµήµατα, το καθένα αφιερωµένο σε ένα έτος. Ήταν ένας τεράστιος όγκος δουλειάς 

και δεν ήξερε αν σε µόλις τρεις µήνες θα κατάφερνε να το φέρει εις πέρας. Ποιος θα ήταν 

ο τελικός σκοπός, έπειτα, δεν αναρωτιόταν καθόλου. Είχε µπροστά της ένα είδος 

σκισµένης ταπετσαρίας και έπρεπε να ξαναενώσει τα νήµατα, να ανακαλύψει τα αρχικά 

χρώµατα και να την ξαναφέρει στο φως. 

Αρχικά, αυτό που την ενδιέφερε περισσότερο ήταν το κυνήγι των φακέλων των ασθενών 

που είχαν νοσηλευτεί κατά τον τελευταίο χρόνο. 

Όπως είχε ανακαλύψει νωρίς, σχεδόν κανείς από αυτούς που βρίσκονταν στο νησί δεν 

είχε έναν ιατρικό φάκελο δικό του στον οποίο να υπήρχε η πρόοδος ή η επιδείνωση και 

που έδειχνε ολοκληρωτικά και σε βάθος την πορεία του. Πάρα πολλά από εκείνα τα 

άτοµα δεν ήξεραν το αληθινό τους όνοµα, την ηµεροµηνία γέννησης, την καταγωγή. 

Αυτό το λίγο που υπήρχε γι’ αυτούς βρισκόταν στο υπόγειο, αλλά οι ιατρικοί φάκελοι 

δεν έφεραν πάντα τη φωτογραφία του εν λόγω ασθενούς. 

Η Άντζελα αντιλαµβανόταν πως το τόλµηµά της ήταν µάταιο, µα της φαινόταν ένα 

σηµάδι της µοίρας: ήταν εκεί, στο φως ενός κεριού, µε τις φωνές και τα βήµατα από 

πάνω της και µια σκοτωµένη falena ως µοναδική παρέα της, γιατί εκεί έπρεπε να 

βρίσκεται, απ’ όλα τα µέρη της γης. 

Έλα να µας πάρεις, αν έχεις κουράγιο,µουρµούριζαν στο σκοτάδι. 

Έλα να µας βγάλεις από εδώ, τώρα, αµέσως. 



 

 

7. 

Κι έτσι, κάθε βράδυ, η Άντζελα άρχισε να γνωρίζει τα άτοµα που είχαν ζήσει µέσα σε 

εκείνους τους ίδιους τοίχους στους οποίους αυτή βρισκόταν τώρα: οι καιροί ήταν 

διαφορετικοί, αλλά µερικές φορές είχε την αίσθηση πως αν είχε τείνει ένα χέρι πέρα από 

τον κύκλο που σχηµάτιζε το φως της λάµπας θα µπορούσε να αγγίξει τα πρόσωπα τους. 

Ένα ρίγος διέσχιζε την πλάτη της και κατέληγε στον αριστερό της ώµο. Ένα βάρος 

ανεπαίσθητο, όπως εκείνο ενός µικρού πουλιού. Περίµενε ακίνητο να πετάξει µακριά, 

γιατί εκείνη το ήξερε ότι αυτοί βρίσκονταν εκεί και την κοιτούσαν, ίσως µάλιστα να 

έτειναν τα ελαφριά τους χέρια προς το πρόσωπό της χωρίς να καταφέρουν να την 

αγγίξουν. 

Ψαχούλευε στους καταλόγους και µε τη βοήθεια ενός µικρού ελληνο-ιταλικού λεξικού, 

διάβαζε τους φακέλους εκείνων των ασθενών που τουλάχιστον είχαν µια καρτέλα και 

ένα όνοµα. Κάποιες φορές υπήρχαν η ηµεροµηνία γέννησης και εισαγωγής. Η 

πλειοψηφία των φακέλων είχε µια διάγνωση ελεεινή που ηχούσε στα αυτιά κάποιου 

πάνω κάτω ως φρενασθένεια βιοπαθητική µε ελαφριά, µέτρια ή βαριά νοητική υστέρηση. 

∆ηλαδή, τα πάντα και τίποτα, δεδοµένου ότι ο όρος βιοπαθητική φρενασθένεια σηµαίνει 

ούτε λίγο ούτε πολύ γενική νοητική υστέρηση. 

Μια από τις καρτέλες την εντυπωσίασε ιδιαίτερα: το όνοµα του ασθενούς, αληθινό ή 

επινοηµένο δεν κατάφερνες να το εξακριβώσεις, ήταν Θεµιστοκλής. Θεµιστοκλής Β.84Ι, 

χωρίς κανένα επώνυµο, ούτε ένδειξη καταγωγής. Είχε γεννηθεί τον Μάρτιο του 1961 και 

είχε νοσηλευτεί τον Σεπτέµβριο του 1968. Άρα την ηµεροµηνία της νοσηλείας του ήταν 

εφτά ετών. 

Ως διάγνωση υπήρχε µια µόνο γραµµή: 

"Φρενασθένεια βιοπαθητική, ελαφριά νοητική υστέρηση, αδυναµία οµιλίας, 

επιθετικότητα, φόβος για το σκοτάδι". 



Πόσα εφτάχρονα παιδιά δεν έχουν φόβο για το σκοτάδι; Ίσως όλα. Και πόσα παιδιά δεν 

εκδηλώνουν, τουλάχιστον κάθε τόσο, λίγη επιθετικότητα; Και έπειτα, τι σηµαίνει είναι 

κανείς επιθετικός, τί είχε κάνει, αυτό το παιδί, ώστε η οικογένειά του να θεωρήσει 

απαραίτητη µια νοσηλεία και κάποιοι ψυχίατροι να είχαν επιβεβαιώσει πως αυτή η 

νοσηλεία ήταν νόµιµη; ∆ηλαδή το 1968 αρκούσε το να έχεις φόβο για το σκοτάδι και να 

είσαι επιθετικός για να κλειστείς σε ένα ψυχιατρείο; 

∆εν είναι πολύ λίγα, εφτά χρόνια, για να αποφασίσεις για τη ζωή ενός ατόµου; Και δεν 

είναι πολύ λίγα τα δεκαέξι, δεκαεφτά ή είκοσι πέντε; ∆εν είναι πάντα πολύ λίγα, τα 

χρόνια, και τόσο απεριόριστη η ζωή που ακόµα τον περιµένει, για να αποµονώσεις ένα 

ανθρώπινο ον και να του κόψεις το µέλλον, πολύ ή λίγο ποιος ξέρει; 

Φυσικά ο Θεµιστοκλής δεν πρέπει να ήταν το µοναδικό παιδί που είχε καταλήξει εκεί 

µέσα: ποιος ξέρει πόσοι, ανάµεσα στους ασθενείς που εκείνη τη στιγµή βρίσκονταν στο 

νοσοκοµείο, βρίσκονταν εκεί εδώ και δεκαετίες. Εκεί είχαν µεγαλώσει και είχαν 

µετατραπεί σε εκείνους τους παράφρονες ενήλικες που τώρα περπατούσαν πέρα δώθε 

στο προαύλιο, κάτω από τον ήλιο, ξύνοντας τον πισινό τους, παίζοντας µε τα σκατά τους, 

µουρµουρίζοντας ακαταλαβίστικες λέξεις και µαζεύοντας από κάτω τις δαγκωµένες 

γόπες κάποιου άλλου. 

Η Άντζελα έµαθε πως στο παρελθόν στο νησί υπήρχαν αρκετές περιπτώσεις φτωχών 

οικογενειών που είχαν µεταναστεύσει προς τη στεριά προς αναζήτηση εργασίας και 

είχαν αφήσει πίσω ένα παιδί. Ίσως να επρόκειτο για παιδάκια λίγο δύσκολα, πολύ ζωηρά 

ή καθόλου. Και αν δεν υπήρχαν συγγενείς, ή οι συγγενείς δεν µπορούσαν ή δεν ήθελαν 

να τα αναλάβουν, εκείνο το κορίτσι ή το αγόρι κατέληγε εδώ, στο νοσοκοµείο, χωρίς 

µητέρα ή πατέρα, αδερφές ή αδερφούς, παππούδες, θείους ή ξαδέρφια, σχολείο ή φίλους. 

Πετάγονταν εκεί σαν δέµατα ανάµεσα σε σωµατικά και ψυχικά µειονεκτούντα άτοµα. 

∆εν υπήρχε συνειδητή βιαιότητα σε αυτό, αντιθέτως: όλοι θεωρούσαν πως το έκαναν για 

το καλό τους. Καλύτερα να έχεις την κοιλιά γεµάτη και ένα κεραµίδι πάνω από το 

κεφάλι, ακόµα κι αν πρέπει να το µοιραστείς µε τρελούς, από το να πεθάνεις της πείνας. 

Η εκπαίδευση στη ζωή περνά και µέσα από τα βάσανα, αλλά κανένα βάσανο δεν είναι 

συγκρίσιµο µε την πείνα. Και αυτό το ξέρει µόνο όποιος την έχει δοκιµάσει. Έκαναν τον 



σταυρό τους και άφηναν στα χέρια του Θεού, πέρα από τις αµαρτίες τους, και το µέλλον 

των παιδιών τους. Έτσι γινόταν, παντού, σε κάθε ψυχιατρείο του κόσµου, εδώ και 

τριακόσια χρόνια, από τότε που υπάρχουν ψυχιατρεία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. 

Ένα πρωί ανατέθηκε στην Άντζελα η εξαγωγή ενός από τους πιο ηλικιωµένους ασθενείς. 

Θα ασχολούνταν αυτή και άλλα δύο άτοµα από την οµάδα της, επειδή η Μαρία και η 

Λίνα εκείνη την ηµέρα ήταν απασχοληµένες αλλού. 

Ο ασθενής ήταν ένας άντρας πιθανόν µεταξύ εξήντα και εβδοµήντα ετών που όλοι τον 

φώναζαν ο Μοναχός και που ήδη εδώ και δεκαετίες περνούσε µεγάλο διάστηµα δεµένος 

σε ένα κρεβάτι προκειµένου να µην κάνει κακό στον εαυτό του. Είχε τη συνήθεια να 

γρατζουνίζει το πρόσωπο, τα µπράτσα και τα πόδια µε τα νύχια. Οι µανιακές φάσεις 

γίνονταν σιγά-σιγά ολοένα και πιο έντονες µέχρι που κατέρρεε ολοκληρωτικά σε ένα 

ντελίριο και ήταν απαραίτητο να ανατρέξει κανείς σε µέτρα περιορισµού. Κανείς δεν 

ήξερε -κανείς δεν ήξερε να απαντήσει σε αυτή την πάρα πολύ απλή απάντηση- γιατί δεν 

πετάχτηκε πέρα από τον τοίχο, στην τσιµεντένια αυλή µαζί µε τους άλλους απείθαρχους. 

Το δέρµα του Μοναχού ήταν καλυµµένο µε ουλές µεγάλες και λεπτές και στο στόµα δεν 

του είχε µείνει ούτε ένα δόντι. Το στέρνο του, που έπρεπε να είναι φαρδύ και 

καλοσχηµατισµένο, τώρα ήταν ένα κλουβί µε ένα σωρό δέρµα χαλαρό και κολλώδες. 

Έµοιαζε µε πτηνοτροφείο µε µια κουρτίνα ριγµένη επάνω. ∆υσκολευόταν να περπατήσει 

και δεν είχε δύναµη στα µπράτσα, κι όταν τον ελευθέρωναν, έπειτα από έναν µακρύ 

αναστεναγµό γλιστρούσε από το κρεβάτι και στα τέσσερα, ασθµαίνοντας, κατευθυνόταν 

προς την πόρτα και προσπαθούσε να βγει από το δωµάτιο. Παρέµενε ακουµπισµένος 

στην κλειστή πόρτα, µε τα χέρια σφιγµένα σε γροθιές που χτυπούσαν αργά στο ξύλο. 

Έπειτα γαλήνευε και παρέµενε καθισµένος όλο το απόγευµα µε τα δύο αγόρια που του 

µιλούσαν και ασχολούνταν πρώτα µε τα µαλλιά του, έπειτα µε τα νύχια των ποδιών και 

των χεριών, ήδη µακριά και σκληρά σαν νύχια πουλιού. Άφησε να του κόψουν και να 

του λιµάρουν δεκαπέντε νύχια, αλλά όταν άγγιζες το δεξί χέρι τον έπιασε µανία και 

αποφάσισαν να το αφήσουν. Αν τραυµατιζόταν, τότε θα ξαναπροσπαθούσαν, αλλά µόνο 

αφού τον είχαν δέσει ακόµα µια φορά. 



Όλη την ηµέρα, ο Μοναχός παρέµενε ήρεµος. Μετακινούνταν σερνάµενος κατά µήκος 

του πατώµατος του δωµατίου, αγκαλιάζοντας τους τοίχους µε µισόκλειστα µάτια σαν να 

έψαχνε µια ρωγµή από την οποία θα ήταν δυνατό να ξεφύγει. 

Έτρωγαν και οι τέσσερις µαζί, σάντουιτς και µικρά γλυκά µε µέλι, και αυτός έτρωγε µαζί 

τους, στη σιωπή, παίρνοντας µπουκιές από τα χέρια τους. Ήταν ικανοποιηµένοι από το 

πώς πήγαιναν τα πράγµατα και στο τέλος της ηµέρας αποφάσισαν να µην κλείσουν την 

πόρτα. Θα έµεναν δίπλα του µε βάρδιες και θα προσπαθούσαν να καταλάβουν πώς 

πήγαινε η επάνοδός του ανάµεσα στους άλλους ασθενείς. Για την ώρα, ο Μοναχός δεν 

πλησίαζε κανέναν και κανείς δεν πλησίαζε σε αυτόν. Η πόρτα του δωµατίου του 

παρέµενε ανοιχτή, αλλά ο ηλικιωµένος δεν περνούσε το κατώφλι και ούτε οι άλλοι. Κατά 

τη διάρκεια της νύχτας όµως τα παιδιά κοιµήθηκαν και ο ηλικιωµένος εξαφανίστηκε. Το 

επόµενο πρωί τον έψαξαν µάταια στα τµήµατα και γύρω από τα κτήρια, το 

γνωστοποίησαν, µα τίποτα. Τώρα το µόνο που έµενε ήταν να περιµένουν να δουν αν το 

σώµα του θα ξεβραζόταν στην παραλία ή στην άλλη πλευρά του κόλπου. Όπως πολλοί 

πριν από αυτόν, ήταν πιθανόν, σχεδόν σίγουρο, ότι είχε πέσει στη θάλασσα και είχε 

ψάξει µια οδό διαφυγής. Στην Άντζελα όµως ήρθε στο νου πως η διαδροµή θα µπορούσε 

να είναι η αντίθετη. Θυµήθηκε πως είχε διαβάσει κάπου ότι οι τρελοί κάποιες φορές πάνε 

προς τα πάνω. Ή ίσως δεν το είχε διαβάσει, αλλά το είχε ακούσει να το λέει κάποιος, 

ίσως να ήταν µια από τις παράξενες αυθυποβολές. Ήταν µια ιδέα όπως και οι υπόλοιπες, 

αλλά αποδείχθηκε σωστή. 

Ξαναβρήκαν τον Μοναχό µετά από έξι µέρες, σε ένα ξέφωτο προς το ακρωτήριο του 

Μαύρου Κάβου, πεσµένο στη γη, σχεδόν νεκρό από τη δίψα. Το δεξί του χέρι, εκείνο στο 

οποίο δεν είχαν καταφέρει να κόψουν τα νύχια, ήταν κλεισµένο σε γροθιά σαν σε µια 

βλασφηµία προς έναν Θεό που πλέον δεν κατάφερνε να τον βρει κανείς πουθενά, ούτε 

στην κορυφή ενός βουνού. 

Η ζωή µας συναντά µέσω µυστηριωδών οδών εκείνη άλλων ζωντανών όντων, και 

µερικές φορές κανείς έχει την αίσθηση πως µπορεί να τροποποιήσει και να εξαργυρώσει 

την ύπαρξη κάποιου. Με το πέρασµα των ηµερών, ή των χρόνων, ένας κόµπος λιώνει, 

ένα αιωρούµενο σωµατίδιο µετά από πολύ καιρό κατακάθεται, ένα σιωπηλό φυτό ανθίζει 

ξανά. Είναι έτσι, και δεν υπάρχει λογική εξήγηση. 



Ίσως είναι αυτό που άρχισε να συµβαίνει εκείνη την ηµέρα του Ιουνίου του 1992, όταν 

κατέβασαν τον Μοναχό από το βουνό. 

Στην Άντζελα πήρε πολύ χρόνο µέχρι να τον πείσει να ξεσφίξει τη γροθιά του και να της 

δώσει αυτό που είχε στο χέρι: ένα παλιό µπουκάλι καλυµµένο µε κουρέλια. 

Προσπαθούσε να τον απασχολήσει µε τον χυµό του ροδιού που έριχνε κάθε φορά στο 

ποτήρι ένα δάχτυλο, µε τον ουρανό που άλλαζε χρώµα πέρα από τα κάγκελα του 

δωµατίου. Αυτός δεν άκουγε. Κρατούσε το βλέµµα σταθερό στην κλειστή του γροθιά. 

Στο ποτήρι µε τον κόκκινο χυµό που ήταν ακουµπισµένο πάνω στο τραπέζι επέπλεε µια 

σκοτωµένη µύγα: έµοιαζε πνιγµένη στα ίδια της τα οργανικά υγρά και η Άντζελα 

µαχόταν µεταξύ δύο αντίθετων παρορµήσεων: να βάλει το ένα δάχτυλο και να βγάλει το 

έντοµο, ή να χύσει κάτω όλο το περιεχόµενο του ποτηριού και να το γεµίσει µε άλλο 

χυµό για να το προσφέρει ακόµα µια φορά στον γέρο. 

Ενώ οι δύο εθελοντές συνέχιζαν να γεµίζουν τον Μοναχό µε ερωτήσεις και κόντρα 

ερωτήσεις, στην προσπάθειά τους να τον ξυπνήσουν από την κατάσταση µουδιάσµατος 

στην οποία βρισκόταν, η Άντζελα θυµήθηκε εκείνη την φορά που κατάφερε να κάνει τον 

αδερφό της να φάει µια ολόκληρη γαβάθα µε σούπα αποσπώντας του την προσοχή µε τις 

κινέζικες φιγούρες σκιών πάνω στον τοίχο της κουζίνας. Το κουτάλι γεµάτο µε τον ζωµό 

ήταν ένας πελαργός που µετέφερε το µικρό µιας λεοπάρδαλης, το στόµα του Κυριάκου 

µια φωλιά µυστική µέσα στη ζούγκλα.  

Τον Κυριάκο ίσως εκείνη η ιστορία δεν τον ενδιέφερε καθόλου και ίσως να µην την 

καταλάβαινε κιόλας. Αντιθέτως, εκείνο που τον ενδιέφερε, εκείνο που κατάφερνε να του 

αποσπάσει την προσοχή, ήταν η µαγεία της µικρής σκιάς που σχηµάτιζε κινούµενες 

µορφές στον τοίχο. Είχε πιάσει τον ρυθµό, και κάθε φορά που η σκιά πλησίαζε στην 

άκρη της εστίας του φούρνου αυτός άνοιγε τα χείλη και η Άντζελα κατάφερνε να τον 

ταΐσει. Από εκείνη τη φορά της ανατέθηκε να ασχολείται µε το τάϊσµα του αδερφού της 

κι εκείνη το έκανε κάθε µέρα, τρεις φορές τη µέρα -το πρωί στο πρωινό, στο 

µεσηµεριανό όταν επέστρεφε από το σχολείο και το βράδυ στο δείπνο, πριν ξανακάτσει 

να διαβάσει- για όλο το διάστηµα που αυτός ήταν ζωντανός. ∆εν ήταν εύκολο, γιατί το 

παιδί σε κάθε γεύµα κινδύνευε να πνιγεί, και για αυτή κάθε κουταλιά που κατέβαινε πιο 



ευθεία ήταν µια νίκη. 

Σκέφτηκε πως θα µπορούσε να δοκιµάσει. Τα δάχτυλά της κινήθηκαν στον αέρα, στο 

ύψος της κοιλιάς, χωρίς κανείς να το αντιληφθεί, έπειτα πιο γρήγορα και µε θάρρος. 

Σήκωσε το χέρι µπροστά από τα κλειστά µάτια του ηλικιωµένου και του άγγιξε τα 

βλέφαρα. Ο Μοναχός τα σήκωσε. Το χέρι της κοπέλας, ανοιχτό µπροστά από το 

πρόσωπό του, άρχισε να κινείτε. Μέσα από τα δάχτυλα έµπαιναν ακτίνες φωτός και 

αυτός άρχισε να θυµάται πράγµατα που είχε ξεχάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ξαναείδε 

µια φθηνή σόµπα λερωµένη από σάλτσα, έναν τοίχο σκεπασµένο µε καπνιά, µια γυναίκα 

αδύνατη µε γκρίζα µαλλιά σαν την σκόνη, η οποία ανακάτευε κάτι µέσα σε µια 

κατσαρόλα. 

Τα δάχτυλα του χεριού µπροστά από το πρόσωπό του κινούνταν ακόµα, πιο γρήγορα και 

ελαφριά, σαν το χτύπηµα των πτερυγίων µιας χοντρής, σκούρας φάλαινας, και αυτός είδε 

τα κρυµµένα µάτια στο δάσος. Μάτια που τον κοιτούσαν, που ακολουθούσαν τις 

κινήσεις του, τον µελετούσαν, τον µετρούσαν. Άκουσε τις κρατηµένες ανάσες όλων των 

θηρίων που κατοικούσαν στο ακρωτήρι και που τον φοβόντουσαν. Ήταν τόσο ψηλός και 

φωτεινός. Το πιο ψηλό και φωτεινό ον που είχαν δει ποτέ να περνά από το δάσος τους. 

Η Άντζελα κούνησε τον καρπό και άφησε το χέρι να κάνει κυµατισµούς στον αέρα µε 

γρήγορα χτυπήµατα. 

Το φως του ήλιου εµφανιζόταν και εξαφανιζόταν από το πρόσωπο του Μοναχού σαν να 

βρίσκονταν κάτω από τα δέντρα, σε ένα ξέφωτο. 

Η Άντζελα εντυπωσιάστηκε, παρατηρώντας πόσο µακριά και βελούδινα ήταν τα 

βλέφαρά του, και ξαφνικά µπροστά της είδε το πρόσωπο ενός παιδιού: οι ρυτίδες είχαν 

σβηστεί και τα µαλλιά είχαν ξαναµεγαλώσει ίσια και µαύρα σαν µεταξένιες κλωστές. 

Άπλωσε το χέρι και έψαξε εκείνο του µοναχού. Ήταν µαλακό, µικρό και ζεστό και αυτός 

το άφησε µέσα στα δάχτυλά της µέχρι που όλο το χέρι τεντώθηκε και άνοιξε. 

Ο Μοναχός κουνούσε το κεφάλι µπρος πίσω, τα µάτια ξανά µισόκλειστα, στραµµένα 

προς ένα ύψος που κανένας εκτός από αυτόν µπορούσε να φανταστεί πως θα άντεχε: οι 

άντρες και οι γυναίκες δεν είναι φτιαγµένοι για τις κορυφές. Αλλά αυτός δεν ήταν ένας 



απλός άνθρωπος, αυτός ήταν ο Βασίλης, πιο ψηλός και από τους αετούς. Ξαφνικά, 

κάρφωσε την κοπέλα ευθεία στα µάτια, τα χείλη του άνοιξαν µε έναν µικρό, ξηρό ήχο 

σαν χαρτί που σκίζεται. 

-Θέλω να σε πάω σε ένα µέρος. Θέλεις να έρθεις; 

Σιγά-σιγά, η Άντζελα άρχιζε να µαθαίνει όντως ελληνικά, και αν και δεν ήξερε να πολλές 

ολοκληρωµένες φράσεις ήταν σε θέση να καταλαβαίνει αυτά που έλεγαν οι άλλοι. 

Έγνεψε και χαµογέλασε σε εκείνα τα µάτια µε τα µακριά µαύρα βλέφαρα που γνώριζαν 

την µαγεία του χρόνου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. 

Ποιος ξέρει τι και πόσο τα ψάρια καταφέρνουν να δουν όταν το νερό είναι θολό. Τις 

ηµέρες του σιρόκου, τα µακριά ρεύµατα ανασήκωναν το ίζηµα και ανακάτευαν τη 

θάλασσα. Μπροστά από τους φακούς της µάσκας θαλάσσης ανοιγόταν ένα πράσινο 

τείχος, ένα τοπίο στέρεο στο οποίο κυµατίζουν φύκια, krill και άλλες άγνωστες ουσίες. 

Τα ψάρια τρύπωναν µέσα στα βράχια χωρίς να εκδηλώνουν καµία παράξενη 

συµπεριφορά, οι κινήσεις τους δεν ήταν επιβραδυµένες και αβέβαιες σαν τον 

ανθρώπινων όντων όταν βρίσκονται µέσα σε οµίχλη. Τα ψάρια δεν βασίζουν την κρίση 

τους για τον κόσµο στον οποίο είναι βυθισµένα στην όραση, αλλά στις ηλεκτρικές 

εκκενώσεις, στους ήχους και στα µονοπάτια των οσµών που περνούν το νερό. Πράγµατα 

για τα οποία εµείς οι άνθρωποι δεν ξέρουµε τίποτα. Η σιωπή της θάλασσας, 

επαναλαµβάνουµε εκατοντάδες χρόνια. Η αβυσσώδης ατέλειωτη σιωπή  των βαθιών 

τόπων. Μια σιωπή ζωγραφισµένη, που έχει προκληθεί, που έχει περιγραφεί, µυθική, 

αλλά που δεν υπάρχει πουθενά. Η θάλασσα είναι ήχος, µουσική, κραυγή. Όταν την 

ακούει κανείς µε το υδρόφωνο των θαλάσσιων βιολόγων αποκαλύπτεται γεµάτη από 

έναν εκκωφαντικό θόρυβο, όπου κραυγές, βογκητά και µουσικές αλληλεπικαλύπτονται 

και ανακατεύονται σε µια µυστηριώδη συµφωνία. 

Στην Άντζελα φαινόταν να έχει πεταχτεί στο νερό και να ξανανεβαίνει στην επιφάνεια 

αφήνοντας πίσω της ένα σύννεφο από µπουρµπουλήθρες. Γύρω της ο χώρος ήταν άηχος 

και αδιαφανής. Υπήρχαν φωνές για να ακούσεις, κοµµάτια ιστοριών να συλλέξεις στο 

βάθος και να ξαναφέρεις στην επιφάνεια, οράµατα που περίµεναν να ιδωθούν µε όλα τα 

στοιχεία τους, αλλά εκείνη δεν είχε ιδέα πώς να το κάνει. ∆εν αρκούσε να διηγηθεί την 

ιστορία εκείνου του µέρους όπως ήταν τώρα, να το φωτογραφήσει και να τυπώσει: όχι, 

χρειαζόταν να γυρίσει πίσω, να ξεθάψει τους νεκρούς και έπειτα να βάλει στη σειρά τα 

κόκαλα. 

∆εν υπήρχε καµία λογική εξήγηση για την απόφαση που πήρε να ακολουθήσει έναν 

ηλικιωµένο τρελό στην κορυφή ενός βουνού. ∆εν το είπε σε κανέναν από τους 



συναδέλφους της γιατί δεν ήθελε να τη συνοδέψουν και ούτε ήθελε εκείνη η στιγµή να 

µολυνθεί από άλλα βλέµµατα: αυτός την είχε διαλέξει κι αυτή είχε δεχθεί το προνόµιο. 

Αποµακρύνθηκαν από το ίδρυµα αργά το απόγευµα και κανένας δεν πρόσεξε εκείνη την 

κοπέλα και εκείνο τον άντρα µε την γυρτή πλάτη που µαζί εξαφανίζονταν πίσω από τον 

όγκο του κεντρικού κτηρίου και ανέβαιναν σε ένα στενό και ολισθηρό µονοπάτι, 

κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου. 

Έπειτα από τέσσερα ή πέντε βήµατα ο Βασίλης ήταν αναγκασµένος να σταµατήσει για 

να πάρει ανάσα και η Άντζελα τον κρατούσε µε το ένα της µπράτσο γύρω από την πλάτη 

του. Χρειάζονταν προσπάθειες δύο εβδοµάδων για να καταφέρουν να φτάσουν εκεί όπου 

αυτός ήθελε να την πάει. Κάθε απόγευµα ανέβαιναν λίγο πιο πάνω και όταν ο Βασίλης 

αισθανόταν πως δεν µπορούσε να ακολουθήσει, καθόταν κάτω κι άρχιζε να διηγείται. Η 

φωνή του ξαναποκτούσε όγκο σιγά-σιγά, ένταση και αποχρώσεις. Της αφηγήθηκε για τη 

µητέρα του και τη γιαγιά του, για το µοναστήρι, για την ασθένεια που καταβρόχθισε τον 

πατέρα του, τρώγοντάς τον από µέσα, για τη ρυτιδιασµένη, ακίνητη για χρόνια στην 

πολυθρόνα γριά γιαγιά του, για τον σκούφο από βελούδο, για την ηµέρα που η Κορίννα 

τον είχε σύρει έξω από το σπίτι και τον είχε βάλει στο λεωφορείο για τη Θεσσαλονίκη. 

Θυµόταν ακόµα τα µαύρα σκυλιά που ψαχούλευαν στους κάδους απορριµµάτων, 

θυµόταν κάθε µικρή λεπτοµέρεια της κάθε ηµέρας, αλλά δε θυµόταν πλέον πως είχε τόσο 

µεγάλη πίστη ώστε να τρελαθεί. Τώρα το ήξερε πως ο Θεός δεν ήταν ούτε επάνω ούτε 

κάτω, ούτε δεξιά ούτε αριστερά, ούτε ψηλά στους ουρανούς, ούτε στον βυθό της 

θάλασσας, δεν ήταν στα µάτια των παιδιών και ούτε στα χέρια των γυναικών, δεν ήταν 

στα δέντρα, και ούτε στα ψάρια, όχι στις πέτρες, στα αστέρια ή στο κρασί. Ίσως, πάρα 

πολύ καιρό πριν, να υπήρχε κάποιος που λεγόταν Θεός και στον οποίον πίστευαν οι 

άνθρωποι, αλλά τώρα δεν είχε µείνει ούτε ένα κοµµατάκι κι αυτός το ήξερε µε σιγουριά 

γιατί κάποιο απόγευµα του Σεπτέµβρη τον είχε δει να πεθαίνει. 

Η Άντζελα δεν το πίστευε; ∆εν µπορούσε να µην το πιστέψει, γιατί ήταν ακριβώς αυτός 

που τον είχε σκοτώσει. Της έδειξε έναν ροζ ογκόλιθο που ξεπρόβαλε από κάτι ζιζάνια. Η 

πέτρα ήταν λιασµένη, σαν κάποιος να καθόταν εκεί κάθε µέρα για εκατοντάδες χρόνια. 

Η Άντζελα πλησίασε και έσκυψε για να αγγίξει την πέτρα µε τα δάχτυλα. 



Γι’ αυτό µιλάς Βασίλη; Τι σχέση έχει αυτό µε τον Θεό; Είναι µόνο µια πέτρα. Οι πέτρες 

δεν κινούνται, δεν µιλούν, δεν έχουν καν αναµνήσεις. 

Ο Βασίλης πλησίασε στηριζόµενος στο µπαστούνι από ελιά σέρνοντας το πόδι κάτω. 

Άφηνε πίσω του µια κυµατοειδή λεπτή γραµµή, ένα µονοπάτι πολύ µικρό που ίσως τα 

µυρµήγκια θα το περνούσαν για δρόµο. 

Έκατσε κάτω, κοντά στον ογκόλιθο και άρχισε να σκάβει. Όταν τελικά τα δάχτυλά του 

βρήκαν αυτό που έψαχνε, ο Βασίλης σήκωσε το κεφάλι προς τον ουρανό, µισοέκλεισε τα 

µάτια κι ανέπνευσε. 

Το φως άρχιζε να πέφτει, έπρεπε να ξεκινήσουν να κατεβαίνουν. Η Άντζελα έβαλε το 

ένα χέρι της στην πλάτη του και τον βοήθησε να σηκωθεί. Μέχρι το τελευταίο βήµα του 

µονοπατιού, ο Βασίλης κρατούσε σφιχτά στο στήθος το µπουκάλι που είχε βρει µε τα 

σκισµένα κουρέλια, σαν γατάκι που το κρατούσε στα ζεστά. 

Τελικά, πριν χωριστούν, της έδωσε το µπουκάλι και της είπε: -Οι ογκόλιθοι είναι 

τέσσερις, ένας σε κάθε γωνία. Στη µέση, υπάρχει αυτό που µένει από τον Θεό. 

Το µυστήριο την είχε αρπάξει µε ένα αόρατο νύχι και τώρα την κρατούσε σφιχτά πάνω 

του, τη ζέσταινε µε την ανάσα του που ερχόταν από µακριά και απέπνεε µυρωδιά ψητού 

κρέατος και θαλασσινού νερού. 

Οι λέξεις των τρελών είναι µαγικές. 

Οι λέξεις των τρελών είναι πάντα ψεύτικες και είναι το πιο αληθινό πράγµα απ’ όλες. 

Αν µπεις στις λέξεις ενός τρελού, ψάξεις να ακολουθήσεις τον συλλογισµό του και να 

καταλάβεις τι σου λέει, σε κάποιο σηµείο αντιλαµβάνεσαι πως έχει χαθεί. Τώρα είσαι για 

τα καλά στο µέσο ενός λαβυρίνθου. Ο πανικός µεγαλώνει. ∆εν ξέρεις πλέον κατά πού να 

στρίψεις, πώς να συνεχίσεις, δεν καταφέρνεις πλέον ούτε να θυµηθείς πώς έφτασες έως 

εκεί, ξέρεις µόνο πως υπάρχεις, σε εκείνο το απροσδόκητο µέρος στο οποίο όλα εκείνα 

που νόµιζες πως γνωρίζεις και που σου έδιναν σιγουριά δεν υπάρχουν πια. 

Τον πιστεύεις ή δεν τον πιστεύεις; 



∆εν ξέρεις πια τι να κάνεις, µα ό,τι κι αν επιλέξεις, όποιο βήµα κι αν κάνεις, σε 

οποιαδήποτε κατεύθυνση, ήδη έχει πάει πολύ µακριά. 

Έτσι, η Άντζελα επέλεξε να πιστέψει τον Βασίλη και επέστρεψε στο βουνό µόνη της. 

Έσκαψε στο συγκεκριµένο σηµείο που ο Μοναχός της είχε υποδείξει: δεν υπήρχαν άλλα 

µπουκάλια και δεν υπήρχαν ούτε κουτιά. Τίποτα. 

Παρέµεινε εκεί καθισµένη κάτω ενώ το φως έπεφτε χωρίς να ξέρει θα έπρεπε να κάνει µε 

εκείνα τα αντικείµενα. Έπειτα το βλέµµα της έπεσε σε µια πέτρα πλατιά και στρογγυλή 

που έβγαινε από τη γη και αντιλήφθηκε πως στην επιφάνειά της υπήρχαν κάποιες 

γραµµές που δε φαίνονταν φυσικές. Την ξεσκόνισε στο παντελόνι της και έκπληκτη είδε 

να διακρίνεται, πάνω στην γκρι και πορώδη πέτρα, το προφίλ δύο προσώπων το ένα πλάι 

στο άλλο. Ήταν το σχέδιο µε µελάνι µε θέµα τη µητρότητα: µια γυναίκα µε µαλλιά 

µακριά και σγουρά έσφιγγε στον λαιµό της το πρόσωπο ενός παιδιού µε όµορφα 

χαρακτηριστικά. Η µύτη και τα χείλη και των δύο τα σκαψίµατα και τη φυσική 

κυρτότητα της πέτρας, σαν το σχέδιο να αναδείχθηκε από τον ανώνυµο καλλιτέχνη, αλλά 

να είχε γεννηθεί µαζί µε την πέτρα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10. 

Έµεινε ξύπνια όλη τη νύχτα. Η λάµπα αναµµένη πάνω στο τραπέζι του µικρού γραφείου 

έριχνε το φως σε έναν στενό στρογγυλό χώρο, και το υπόλοιπο µέρος του δωµατίου ήταν 

βυθισµένο στο σκοτάδι. 

Είχε φάει στα γρήγορα, στο πόδι, το πιάτο µε το ρύζι και τα λαχανικά στο ένα χέρι και το 

κουτάλι στο άλλο, µε τη βιασύνη να επιστρέψει στο δωµάτιο του αρχείου. 

Με τη λαβή του κουταλιού έβγαλε από το µπουκάλι ένα είδος φελλού φτιαγµένου από 

χώµα, χαλίκια και ύφασµα. Κούνησε το µπουκάλι προσπαθώντας να βγάλει το 

περιεχόµενο, αλλά στο τέλος αναγκάστηκε να το σπάσει. Ένα σύννεφο από φύλλα χαρτί 

τυλιγµένα σε στενά ρολά όπως εκείνα της λοταρίας του χωριού την τριγύρισε µαζί µε 

κοµµατάκια γυαλιού. Έµεινε ακίνητη, φοβισµένη από τον θόρυβο που είχε προκαλέσει 

και που δεν σταµατούσε να ακούγεται ως ηχώ στο δωµάτιο. Έπειτα ο θόρυβος 

σταµάτησε και γύρω από αυτή η Άντζελα δεν είδε άλλα. 

Τα χαρτιά ήταν όλα διαφορετικά: χαρτί καφέ και υγρό, φύλλα εφηµερίδας, εισιτήρια, 

αποκόµµατα παλιών ιλουστρασιόν περιοδικών, λωρίδες χαρτονιού. Αντί για λαστιχάκι ή 

για ταινία ήταν δεµένα µε µια σταγόνα κιτρινωπής ρετσίνας. Ρετσίνα που είχε µασηθεί 

επί µακρόν για να µαλακώσει και που ακόµα διατηρούσε ένα απαλό ίχνος από το αρχικό 

της άρωµα. 

Πήρε ένα στην τύχη, µε το νύχι του αντίχειρα έβγαλε τη µικροσκοπική σταγόνα και 

ξετύλιξε το ορθογώνιο χαρτί κάτω από τη λάµπα. Η γραφή του µικροσκοπική και 

κανονική και οι γραµµές φαίνονταν τραβηγµένες µε ένα πράσινο µολύβι όχι καλά 

ξυσµένο. 

 

 



Νο 440 

Βλέποντας από εδώ τη θάλασσα είναι ήρεµη, τα κύµατά της είναι ανεπαίσθητα, υπάρχει 

ένα τεχνητό φως που αλείφει τα χαµηλά σύννεφα. ∆εν πρέπει να θυµάσαι, δεν πρέπει να 

ξεχνάς. Μόνο το παρόν. Φτάνει κάποιος τη νύχτα, κάθεται εδώ έξω, έπειτα φεύγει. Εµείς 

κλείνουµε τις λάµπες λαδιού και πέφτουµε στα κρεβάτια. Οι σκιές µας σκαρφαλώνουν 

στον τοίχο µαζί µε εκείνους που φεύγουν. 

Το άφησε στην άκρη, αµήχανη, και πήρε ένα άλλο. 

Νο 221 

Για το τέλος, όλες τις νύχτες, ο θόρυβος του κλειδιού στην κλειδαριά. 

Και ένα τρίτο. 

Νο 15 

Να κρατήσεις ηµερολόγιο είναι αδύνατο. Να συλλέξεις τα ποιήµατα και τα σχέδια είναι 

αδύνατο. Αρκούµαστε στο να γράφουµε, να σχεδιάζουµε, όταν το καταφέρνουµε, όταν 

µπορούµε. Εµπιστευόµαστε το χαρτί στη γη, πιστεύοντας να µην πεινάει ακόµα τόσο 

πολύ ώστε να φάει κοµµάτια παλιών εφηµερίδων και µουτζουρωµένους χάρτινους 

φακέλους. 

Και ένα τέταρτο. 

Νο 312 

Με την σπασµένη µύτη ενός µολυβιού ξαναπερνώ πρόσωπα σε µια πέτρα. Μύτες, 

στόµατα και µπούκλες µαλλιών ξεπροβάλλουν από την πέτρα, ξαναβρίσκω τα στήθη της 

γυναίκας µου στα οµαλά εξογκώµατα µια πέτρας, το απαλό και συνοφρυωµένο πηγούνι 

ενός κοριτσιού που µελετά. Την απλή αγκαλιά µιας µητέρας κι ενός παιδιού. 

Κάθε σηµείωµα έφερε κι έναν αριθµό: για να τα βάλει σε χρονολογική σειρά θα 

χρειαζόταν καιρό που τώρα δεν είχε, κι επίσης έναν κατάλληλο χώρο που σίγουρα δεν 

ήταν εκείνο το βρώµικο, κακοφωτισµένο και χρησιµοποιηµένο από πολύ κόσµο, τραπέζι. 



Έβγαλε από την τσέπη του τζιν την πέτρα που είχε βρει στο βουνό και παρατήρησε στο 

φως της λάµπας τα δύο πρόσωπα σχεδιασµένα λοξά. Ήταν η ίδια πέτρα για την οποία 

µιλούσε η µυστηριώδης φωνή των σηµειωµάτων; Έτσι φαινόταν. 

Έσβησε το φως και κατευθύνθηκε προς τον κοιτώνα µε το µυστήριο να της πιέζει την 

καρδιά. Το είχε κρύψει µέσα στο ντουλαπάκι, καλά κρυµµένο στο βάθος του σακιδίου µε 

τα προσωπικά της αντικείµενα. Για την ώρα, δεν είχε πρόθεση να το µοιραστεί µε 

κανέναν. 

Η Άντζελα ξάπλωσε στο ντιβάνι της, στο σκοτάδι, και µέσα από τα µάτια είδε τη 

σχολαστική γραφή εκείνου του χαµένου στον χρόνο αγνώστου. Προσπάθησε να 

φανταστεί τα χέρια του και τα είδε να τρέµουν, εύθραυστα, αν και πολύ πιθανόν να µην 

ήταν καθόλου, ή ίσως να µην ήταν πριν φτάσει σε αυτό το µέρος. Είδε δάχτυλα µε 

τετράγωνα νύχια κι ένα ασηµένιο δαχτυλίδι, ένα είδος σπιράλ βέρας, στενό γύρο από 

έναν µαυρισµένο δείκτη. Κι ενώ γλιστρούσε στον ύπνο, κι από τον κάτω όροφο 

ακούγονταν βίαια χτυπήµατα και οι συνήθεις τροµακτικές κραυγές της νύχτας, είδε το 

πρόσωπο ενός άντρα ακόµα νέου, πολύ όµορφου, µε τα µάτια σκούρα γαλάζια, σχεδόν 

µπλε, που την κάρφωνε ευθεία στο πρόσωπο και χωρίς να µιλάει έβαζε τον δείκτη του 

στο στόµα, σαν να την καλούσε να σιωπήσει. Στο κεφάλι της ήχησε µια φράση που όµως 

δε θυµόταν να έχει διαβάσει κάπου. 

Το τελευταίο που πεθαίνει είναι το σώµα. 

Τι παράξενη φράση, κυρίως όταν εκστοµίζεται από ένα φάντασµα. 

 

 

 

 

 

 



 

 

11. 

Κατά τη διάρκεια των µηνών που η Άντζελα πέρασε στο νησί, τουλάχιστον πέντε 

ασθενείς πέθαναν στο τµήµα 16. Τουλάχιστον, γιατί ήταν πιθανόν να της είχε ξεφύγει 

κανένας θάνατος. 

Τα πτώµατα, στην πράξη, τα µάζευαν σε ένα δωµάτιο στο ισόγειο, δίπλα στο πλυσταριό, 

ξαπλωµένα το ένα δίπλα στο άλλο, γεµισµένοι µε βάτα σε κάθε σχισµή, ένα κορδόνι για 

να κρατιέται κλειστή η οδοντοστοιχία τους και την εικόνα ενός Αγίου στο στήθος, 

περιµένοντας να συµπληρωθεί ο αριθµός των νεκρών ώστε να προχωρήσουν στην ταφή. 

Χρειάζονταν τέσσερις, κι έτσι περίµεναν να συµπληρωθεί ο αριθµός. Συνήθως δεν 

χρειαζόταν να περιµένουν πολύ. 

Η Ρόζα, µια γυναίκα γύρω στα πενήντα, είχε πνιγεί µε µια µπουκιά που είχε καταπιεί 

πολύ γρήγορα. ∆εν έτρωγε τίποτα για εβδοµάδες, έπειτα µπουκωνόταν µε οτιδήποτε 

φαγώσιµο κατάφερνε να βρει, κι εκείνη τη φορά η βιασύνη να καταβροχθίσει και να 

γεµίσει την κοιλιά της την είχε προδώσει. Σε κάποιο άλλο µέρος και σε κάποια άλλη 

εποχή, η διαταραχή της Ρόζας θα είχε αξιολογηθεί ως νευρική ανορεξία, αυτή θα είχε 

αµέσως κάποια νοσηλεία κάθε τόσο -περισσότερο για να βάλει σε λειτουργία τον 

µηχανισµό του σώµατός της ώστε να της επιτρέψει να συνεχίσει τη νηστεία, ή να 

καταβροχθίζει και να κάνει εµετό για κανα µήνα ακόµα- σε µια ρόδα δίχως τέλος που για 

κάποιες περιόδους, ακόµα κι µεγάλες, γυρνά καλά λαδωµένη και µε σταθερή ταχύτητα. 

Αλλά εκεί στη Λέρο δε θεράπευαν την ανορεξία: για να πούµε την αλήθεια δε θεράπευαν 

απολύτως τίποτα, φύλασσαν κάποιους χαλασµένους µηχανισµούς και τους ακουµπούσαν 

κάπου. Ο χρόνος σίγουρα κάτι θα τους έκανε, αν όχι απλά θα περνούσε. 

Ο Κωνσταντίνος ήταν 27 ετών, η καταραµένη ηλικία ως αντονοµασία, εκείνη που τόσες 

ροκ σταρ και τόσοι καλλιτέχνες είχαν δώσει ραντεβού µε τον θάνατο: Jimi Hendrix, Jim 

Morrison, Janis Joplin, Kurt Cobain, Brian Jones, και η λίστα συνεχιζόταν, αλλά ο 

Κωνσταντίνος δεν ήταν ούτε καλλιτέχνης ούτε ροκ σταρ, ήταν µόνο ένα αγόρι που 



προερχόταν από ένα παραθαλάσσιο χωριουδάκι στις ακτές της Πελοποννήσου όπου το 

τελευταίο πράγµα που συνέβαινε, σε έναν ολόκληρο χρόνο µε τέσσερις εποχές, ήταν 

ακριβώς οι εποχές. Στα δεκαεφτά του είχε επιχειρήσει να αυτοκτονήσει αφού είχε 

χτυπήσει άγρια τον πατέρα του επειδή είχε αρνηθεί να του δώσει τα χρήµατα που του 

χρειάζονταν για να αγοράσει µια µηχανή. Όταν συνήλθε και από το νοσοκοµείο τον 

έστειλαν στο σπίτι, είχε προσπαθήσει να µαχαιρώσει έναν άντρα στον δρόµο επειδή 

καθώς έλεγε είχε κακή σκιά. 

Οι κακές σκιές ήταν παντού, και τον απειλούσαν. 

Από το ψυχιατρείο της Θεσσαλονίκης είχε µεταφερθεί στο νησί και για δύο χρόνια, 

έλεγαν οι φρουροί που τον φρόντιζαν, πως ήταν υπό την επήρεια µιας ύπνωσης: 

γαλήνιος, ήρεµος, περνούσε τις ηµέρες να δένει και να λύνει κόµπους σε όλα τα 

κορδόνια που του τύχαιναν κοντά. Αυτοκτόνησε ένα πρωινό του Αυγούστου, αφού 

κρεµάστηκε µε ένα από τα κορδόνια που µάζευε και έκρυβε στην αυλή, τυλιγµένα σε ένα 

ξύλο χωµένο σε έναν κάδο απορριµµάτων. Το σώµα του γυµνό, νέο και απαλό κρεµόταν 

από το δοκάρι ενός κοινού δωµατίου που για δύο ώρες το πρωί είχε µείνει απολύτως 

αφύλαχτο. Κανείς δεν το περίµενε ποτέ, αν κι ένας από τους φρουρούς είπε πως την 

προηγούµενη ηµέρα τον είχε δει να κλαίει, λες και ξαφνικά είχε αντιληφθεί που 

βρισκόταν και ποια ήταν η κατάστασή του. 

Συµβαίνει, -κουτσοµπόλευαν οι µαγείρισσες ενώ ξεπουπούλιαζαν κότες στο µπαλκόνι 

της κουζίνας, - ότι η λογική γυρνάει πίσω έτσι, σαν µια γροθιά: συνέβη σε τόσους, εδώ 

µέσα, και είναι το χειρότερο πράγµα που µπορεί να σου συµβεί. 

Ένα άλλο αγόρι, ο Λάζαρος, ερχόταν από την Αθήνα και είχε σπουδάσει Φιλολογία πριν 

πέσει σε µια κατάθλιψη παρανοειδούς τύπου που τον ανάγκαζε να παραµένει ακίνητος 

σε µια γωνία για µέρες ολόκληρες να κοιτάζει τριγύρω σαν να περιµένει ένα χτύπηµα 

από οποιονδήποτε περνούσε από µπροστά του. Ένα απόγευµα είχε χαµογελάσει σε έναν 

φύλακα που του κρατούσε ένα ποτήρι νερό κι έπειτα έπεσε κάτω. Ο φύλακας λεγόταν 

Ηλίας και είχε στην επίβλεψή του, µονάχος, εκατόν δύο ασθενείς. ∆εν µπορούσες να του 

ζητήσεις να κρατά στο µυαλό του τα προβλήµατα όλων, τις ιστορίες, τη διάθεση και την 

κακή διάθεση καθηµερινά εκατόν δύο παράξενων ή παραφρόνων ασθενών. Αυτός είχε 



τείνει προς το µέρος του ένα ποτήρι µε νερό, ο Λάζαρος είχε χαµογελάσει και έπειτα είχε 

σωριαστεί στο έδαφος. Τέλος. Αυτή ήταν η επίσηµη εκδοχή που είχε ειπωθεί το βράδυ 

και κανείς δεν κατάφερνε να εξηγήσει. Ο γιατρός που επισκέφθηκε τον νεκρό -να 

µιλήσουµε για αυτοψία/νεκροψία θα ήταν υπερβολικό- είπε πως η αιτία του θανάτου θα 

µπορούσε να είναι πνευµονία. Πνευµονία. Τον Σεπτέµβριο. 

Η Άντζελα τα είχε χαµένα. Το πρωί, όταν σηκωνόταν, ούτε που κοιτούσε τον εαυτό της 

πια στον καθρέφτη. ∆εν καταλάβαινε τα όρια του σώµατός της και τα χέρια και τα πόδια 

της επαναλάµβαναν τις καθηµερινές κινήσεις σαν αυτή να µην υπήρχε. ∆εν της είχε τύχει 

ποτέ να αισθανθεί τόσο παράξενη, τόσο λίγο παρούσα. Έπλεε σε αυτόν τον δροσερό 

αέρα που ερχόταν από τη θάλασσα, εµβρόντητη, και στο κεφάλι της αισθανόταν να 

φουσκώνουν οι λεπτοµέρειες των πραγµάτων που έβλεπε, θραύσµατα που δεν ενώνονταν 

ποτέ. 

Το φουσκωµένο πρόσωπο της γυναίκας που είχε πεθάνει από πνιγµό. Οι φτέρνες της 

γιατρού ∆ελλή που γλιστρούσαν έξω από τα τσόκαρα από καουτσούκ. Τα κενά ανάµεσα 

στα δόντια του άντρα που δίνει στις γάτες να φάνε. 

Στην αρχή είχε σκεφτεί πως είναι θωρακισµένη, έτοιµη για όλα. Είχε ζήσει την αγωνία 

του αδερφού της, είχε υποφέρει, ήξερε τι πάει να πει θάνατος, το είχε µάθει σε µια ηλικία 

που συνήθως δε συµβαίνει. Όµως τώρα το νησί δεν ήταν πλέον µόνο µια προβολή µέσα 

στο κεφάλι της, αλλά κάτι συγκεκριµένο και τροµερό, κι εκείνη αντιλαµβανόταν ότι ήταν 

πράγµατι πολύ νέα για να µπορέσει να επωµιστεί ψυχολογικά όλα αυτά που συνέβαιναν. 

Τύχαινε να κλαίει πεσµένη σε µια γωνία, µε την πλάτη στον τοίχο, δαγκώνοντας τα 

γόνατά της για να µην ουρλιάξει. Σκεφτόταν ότι θα τρελαινόταν κι αυτή κι ότι δε θα 

έφευγε ποτέ πια από εκεί. Θα την ξεχνούσαν κι αυτή όπως όλοι είχαν ξεχάσει ποιος ήταν 

εκεί πριν από αυτή. Όταν η κρίση περνούσε, και µέχρι τότε πάντα περνούσε, επέστρεφε 

ξανά στη δουλειά και δε µιλούσε σε κανέναν για την αγωνία που την έτρωγε. 

Εκείνες τις εβδοµάδες έµαθε να κάνει µπουγάδα βράζοντας τα ασπρόρουχα µε 

διττανθρακικό στις κατσαρόλες, να µαγειρεύει µουσακά κόβοντας και τηγανίζοντας τις 

µελιτζάνες σε φέτες, να απολυµαίνει µια πληγή, να σηκώνει ένα σώµα µε πληγές 

κατάκλισης. Μικρά πράγµατα που αποδεικνύονταν εξαιρετικής σηµασίας. Ανακάλυψε 



επίσης πως ο ιδεαλισµός της δεν συµφωνούσε και τόσο πολύ µε τη δυσώδη 

πραγµατικότητα εκείνων των σωµάτων: κάθε µέρα, κάθε λεπτό έπρεπε να µάχεται κατά 

του εαυτού της. Μερικά από εκείνα τα άτοµα τα φοβόταν, άλλα της προκαλούσαν αηδία, 

δεν άντεχε τη µυρωδιά που απέπνεαν και ένιωθε τρόµο για την παραµόρφωσή τους. 

Η ιστορία της, η ζωή της, ήταν µικροσκοπικές σε σχέση µε την άβυσσο που ήταν εκείνος 

ο τόπος, του άθλιου πεπρωµένου όλου αυτού του κόσµου, και ο αδερφός της, οι γονείς 

της, τα βάσανά τους, η ντροπή και η ανικανότητά τους, όλο εκείνο τον καιρό τον 

ξοδεµένο να αντέχουν αντί να ζουν, να επιβιώνουν. Ήταν µόνη. Και ντρεπόταν να 

σκέφτεται για το µανό στα νύχια των ποδιών και για την επιθυµία που είχε να φιληθεί 

από κάποιον. 

Κι όµως κάποιες ηµέρες, για κάποιες ώρες, κατάφερνε να ξεχάσει τα πάντα. Το νησί 

ήταν γεµάτο µε δεντράκια φορτωµένα µε κίτρινα λουλούδια σε σχήµα µικρών χωνιών 

που µοσχοβολούσαν κρέµα λεµόνι, υπήρχαν ροδιές και συκιές βαριά από καρπούς που 

θα ωρίµαζαν προς το τέλος του καλοκαιριού, υπήρχε ένας αέρας δροσερός που έκανε τον 

ήλιο υποφερτό, και το νερό των κόλπων ήταν ήρεµο και είχε ένα διάφανο γαλάζιο. Όταν 

είχε λίγο χρόνο κατέβαινε να κάνει µπάνιο στην παραλία του Ξυρόκαµπου, πέντε λεπτά 

δρόµος µε το µηχανάκι, ή όταν ο χρόνος που είχε στη διάθεσή της ήταν περισσότερος, 

αυτή και η Μαρία πήγαιναν µέχρι τις Παναγιές, όπου το ναυάγιο ενός πειρατικού 

γερµανικού πλοίου βρισκόταν από το 1943 κάτω από το νερό, λίγα µέτρα από την ακτή, 

και αποφορτίζονταν. 

Κοιτούσαν τις πάπιες που κολυµπούσαν σε κύκλο δαγκώνοντας τον ποπό η µια της 

άλλης. ∆ε µιλούσαν σχεδόν ποτέ, κατά τη διάρκεια εκείνων των εκδροµών, 

απολάµβαναν η µια τη συντροφιά της άλλης χωρίς να νιώθουν την ανάγκη να γεµίσουν 

το κενό. Πετούσαν πλατιές πέτρες στην επιφάνεια της θάλασσας και πιτσιλιζόντουσαν µε 

το νερό. Γίνονταν οι κοπέλες που ήταν πριν βρεθούν σε εκείνο το µέρος, οι κοπέλες των 

καλοκαιριών που είχαν περάσει µαζί στην Κω πολλά χρόνια πριν, οι κοπέλες που δε θα 

ήταν ποτέ πια οι ίδιες. 

Είχε φτάσει ο Σεπτέµβρης και φυσούσε µελτέµι. Η Ελλάδα, για την Άντζελα, είχε πάρει 

τη φόρµα των απλωµένων ασπρορούχων στον ήλιο για να στεγνώσουν, σεντόνια που 



χτυπούνε στον δροσερό άνεµο και το γλυκόπικρο, πνιγηρό άρωµα του τριµµένου άνηθου 

πάνω σε ψάρι και λαχανικά. 

Ο κόλπος του Ξυρόκαµπου ήταν ζωσµένος δεξιά κι αριστερά από δύο µπλε εξογκώµατα 

-το ακρωτήρι ∆ιάπορος και το ακρωτήρι Μαύρος Κάβος- που από µακριά φαίνονταν σαν  

καβούκια τεράστιων χελωνών. Κανα δέντρο, κυρίως θαλάσσια πεύκα λυγισµένα 

µπροστά και κυρτωµένα από τον άνεµο που αντιστέκονταν πάνω από την κορυφή των 

ακρωτηρίων, και όταν ο ήλιος έπεφτε πίσω από το βουνό έπαιρναν τη µορφή αντρών και 

γυναικών µε τα χέρια σηκωµένα προς τον ουρανό. 

Ήταν τα δέντρα που επανέφεραν την Άντζελα στην πραγµατικότητα: εκείνα τα σχήµατα 

της θύµιζαν τους ασθενείς του ιδρύµατος, την τυφλή οργή που τους έσπρωχνε να 

χτυπήσουν το κεφάλι στους τοίχους ή να δαγκώσουν ένα κοµµάτι ξύλου µέχρι να τους 

πέσουν τα δόντια και να µατώσουν τα ούλα τους. 

Μάζευε τα ρούχα, την πετσέτα της, τη µάσκα και το σωληνάριο µε την αντιηλιακή κρέµα 

και τα έχωνε στο σακίδιο. Η Μαρία έκανε πάντα περισσότερη ώρα από αυτή και έτσι η 

Άντζελα την περίµενε στον δρόµο, ανεβασµένη ήδη στη σέλα της µηχανής µε το δεξί 

χέρι έτοιµο να γκαζώσει. Ο δρόµος της επιστροφής, έπειτα από εκείνα τα µπάνια, ήταν 

όλος ένας χαιρετισµός µε το χέρι των ηλικιωµένων γυναικών και αντρών που κάθονταν 

κάτω από πέργκολες σε βεράντες σκεπασµένες µε καταρράκτες από οριγκάµι φυτών: 

φούξια και άσπρες βουκαµβίλιες. ∆εν είχαν σταµατήσει ποτέ να µιλήσουν µαζί τους, 

αλλά ήδη όλοι γνώριζαν το σκούτερ που στην ανηφόρα γκάριζε σαν γαϊδούρι και στην 

κατηφόρα έβγαζε σύννεφα µαύρου καπνού. Μέσα σε λίγες εβδοµάδες είχαν γίνει 

αναπόσπαστο κοµµάτι του χωριού, και αν κρίνουµε από τα ξεδοντιασµένα χαµόγελα στα 

πρόσωπα που γύριζαν να τις δουν, φαινόταν πως κανείς δεν τις θεωρούσε λεία, και ούτε 

ενόχληση. Ήταν µόνο δύο ξένες κοπέλες ανάµεσα σε όλους τους ξένους που είχαν 

κατοικήσει το νησί τον τελευταίο καιρό: περνούσαν την κοιλάδα τους πέρα δώθε 

αφήνοντας πίσω τους ένα λιγδερό και δύσοσµο σύννεφο καυσαερίου, έφερναν τα 

σηµάδια του κόσµου που βρισκόταν έξω από το νησί: ήταν τυπωµένα στα µπλουζάκια 

που φορούσαν, χαραγµένα στο κόψιµο των µαλλιών τους, στον τρόπο που είχαν να 

σηκώνουν το µπράτσο και το δεξί χέρι για να τους χαιρετήσουν, και πλέον µόνο να τις 

βλέπουν να περνούν, για εκείνους τους ηλικιωµένους ψαράδες και για εκείνες τις 



γυναίκες περιορισµένες µέσα στα σπίτια και στους λαχανόκηπούς τους εδώ και 

δεκαετίες, ήταν ένα αξιοσηµείωτο γεγονός, για το οποίο συζητούσαν για ώρες. 

Κάποιες εικόνες τυπώνονταν στη µνήµη της και τις µετέφερε στο τετράδιό της: τρεις 

άντρες που έπαιζαν χαρτιά κάτω από τη βεράντα ενός εστιατορίου απέναντι από τη 

θάλασσα. Πρέπει να ήταν το 1947, το 1967 ή και τώρα. Ηλικιωµένοι ψαράδες µε ένα 

εκατοµµύριο ιστορίες να διηγηθούν: καταιγίδες, ναυάγια, ηµέρες και νύχτες απίστευτων 

λεηλασιών και άλλες απόγνωσης. Ένας κόσµος αρσενικός που η Άντζελα παρατηρούσε 

και ανέπνεε απέξω, ακριβώς όπως οι γυναίκες τους, που πάντα έµεναν στο σπίτι, 

ανάµεσα στις εστίες της κουζίνας, τα παιδιά, µε άγχος στην καρδιά για τις επιστροφές 

τους που και παρά το πέρασµα των χρόνων ακόµα δεν είχε φύγει. Κάθε φορά που οι 

άντρες γυρίζουν από την ταβέρνα, οι γυναίκες µυρίζουν το κρασί, τον καπνό, την αρµύρα 

στα σακάκια τους και στα τσόχινα καπέλα, ονειρεύονται αυτό που υπάρχει πέρα από τον 

ορίζοντα, που για τη γυναίκα συχνά σταµατάει στο κατώφλι του σπιτιού. 

Έγραφε για µέτωπα που προεξείχαν, για µάτια µε στραβισµό, για µπράτσα και πόδια 

πολύ κοντά ή πολύ µακριά, για ανθρώπους πολύ µικρούς ή πολύ µεγάλους, ανθρώπους 

µε σταυρωµένα τα χέρια και καθισµένοι σταυροπόδι σχηµατίζοντας παράξενη γωνία, 

ανθρώπους που περπατούσαν στις µύτες των ποδιών, στα τέσσερα, ή που δεν 

περπατούσαν καθόλου. Κάποιοι ήταν καθισµένοι κάτω µε τον ποπό γυµνό και άλλοι 

γύριζαν µε πουκάµισο πράσινο δεµένο πίσω στην πλάτη µε λερά κορδόνια. Γυναίκες 

χοντρές µε ρούχα µαύρα ή µε λουλούδια -πάντα έτσι, µαύρα ή µε λουλούδια και καµιά 

φορά, αλλά ήταν σπάνιο, µαύρα µε λουλούδια- που τίναζαν σεντόνια, άντρες µεγάλοι και 

χοντροί που έπαιρναν αγκαλιά άλλους άντρες γυµνούς και τους έπλεναν ξύνοντας τους 

µε τα νύχια ή µε µια σιδερένια βούρτσα όπως τρίβουν τις καµένες κατσαρόλες, γιαγιάδες 

µε µαλλιά άσπρα πιασµένες από ένα σύρµα ή καθισµένες κάτω δίπλα σε ένα κουρέλι 

γεµάτο ψίχουλα, γάτες που έτρωγαν από τις ίδιες γαβάθες µε τους ανθρώπους. 

Στο σηµειωµατάριό της, η Άντζελα έγραφε άτοµα, έγραφε ανθρώπινα όντα, αλλά ακόµα 

και τα ζώα εκεί φαίνονταν να µην καταλαβαίνουν τη διαφορά µε το είδος τους και 

κάποιες φορές αµφέβαλε ακόµα και η ίδια. Κάποιες φορές, κι ένοιωθε ντροπή γι' αυτό, 

έτεινε να σκέφτεται αυτούς, τους τρελούς, ως κτήνη. Τους παρατηρούσε στα κρυφά και 

προσπαθούσε να φανταστεί τι τερατώδες ήταν αυτό που είχαν κάνει ώστε κάποιος είχε 



σκεφτεί να τους κλείσει εκεί µέσα. Κοιτούσε τα χέρια τους και φανταζόταν ότι είχαν 

σφάξει ή στραγγαλίσει κάποιον. Ότι είχαν επιτεθεί στο σκοτάδι της νύχτας, ύπουλα, στα 

άτοµα που τους αγαπούσαν, ότι τα είχαν δηλητηριάσει, πυροβολήσει, µαχαιρώσει, 

στραγγαλίσει, βασανίσει. Ή πως είχαν κάνει κακό στον ίδιο τους τον εαυτό, είχαν 

προσπαθήσει να αυτοκτονήσουν ή να ακρωτηριαστούν µπήγοντας λάµες στο σώµα τους, 

καταπίνοντας τες ή κόβοντας πόδια και µπράτσα για να πεταχτεί παντού το αίµα τους. 

Σπίτια γεµάτα αίµα: πατώµατα, τοίχοι, παράθυρα. Έψαχνε, πίσω από τα κλειστά 

βλέφαρα µιας ηλικιωµένης που κοιµόταν, τους εφιάλτες που την είχαν κάνει να τρελαθεί, 

και φοβόταν. Φόβος πως εκείνοι οι εφιάλτες ξαφνικά θα µπορούσαν να βγουν από τα 

στόµατα και τα µάτια όλου εκείνου του τερατόµορφου κόσµου που βρίσκονταν υπό 

περιορισµό, να πάρει σάρκα και οστά και να µετατρέψει το νησί σε µια ταινία τρόµου. 

Υπήρχε ένας άντρας µε στραβά πόδια και πρόσωπο µαύρο από τις τρίχες, ο Μίκης, που 

ασχολούνταν µε τις γάτες και µια µέρα, ενώ η Άντζελα περνούσε από την αυλή 

κατευθυνόµενη προς το γραφείο, την είχε φωνάξει κάνοντάς της νόηµα να πλησιάσει. 

Όταν η Άντζελα τον πλησίασε, ο Μίκης σήκωσε έναν κουβά γεµάτο µε κοµµάτια 

κρέατος και ξερό ψωµί ανακατεµένα µε νερό ενώ µε το άλλο χέρι, µε τα δάχτυλα 

ενωµένα όλα βρώµικα, της έγνεφε να φάει. Της πρόσφερε το φαγητό που ετοίµαζε για τις 

γάτες µε όλα τα αποφάγια που κατάφερνε να βρει γύρω από το ίδρυµα. Χαµογελούσε 

φανερώνοντας τα ξεδοντιασµένα ούλα του και η Άντζελα δεν ήξερα τι να πει ή τι να 

κάνει. Στο τέλος χαµογέλασε κι αυτή, χαµηλώνοντας το βλέµµα από ντροπή και έφυγε 

τρέχοντας, νιώθοντας ανακάτεµα στο στοµάχι στην ιδέα να βάλει στο στόµα της αυτόν 

τον αναµασηµένο πολτό. Ποιος ξέρει γιατί της είχε προσφέρει το φαγητό. Ίσως, 

απλούστατα, πίστευε πως κι εκείνη πεινούσε. Όλοι πεινούσανε, εκεί. Και δεν είχε και 

τίποτε άλλο να σκεφτείς, πέρα από το φαγητό. 

Σκέφτηκε την παχύσαρκη κοπέλα, της οποίας το όνοµα δε γνώριζε, που περνούσε όλες 

τις µέρες ψάχνοντας φαγητό. Το έκλεβε, φιλονικούσε µε τους άλλους εσώκλειστους και 

τις γάτες, ψαχούλευε στους κάδους απορριµµάτων, καταβρόχθιζε χώµα, φλούδες, 

τσόφλια αβγών προσπαθώντας να κορέσει εκείνη την ατέλειωτη πείνα που ούρλιαζε 

µέσα της και δεν µπορούσε να ησυχάσει. 

Η Άντζελα µάθαινε να διαβάζει τις χειρονοµίες, τις εκφράσεις των προσώπων, το πως 



στέκονταν τα σώµατα. Ένα βογκητό, ένα παράπονο ή µια γκριµάτσα ήταν ένα κοµµάτι 

διαλόγου. Αλλά αντιλαµβανόταν επίσης το πως οι στόχοι γρήγορα γίνονται πιο µικρή σε 

περίπτωση δυσκολίας. ∆εν ήταν ψυχίατρος, γιατρός και ούτε νοσοκόµα, δεν ήταν 

συγγραφέας ούτε δηµοσιογράφος, δεν ήταν τίποτε: µόνο µια κοπέλα που ήθελα να 

πιστέψει στη δικαιοσύνη και στην ισότητα ανάµεσα στους ανθρώπους και δεν ήταν ούτε 

σίγουρη πως τα καταφέρνει και τόσο καλά. Μια κοπέλα που είχε ένα τεράστιο αίσθηµα 

ενοχής κολληµένο στους ώµους της και που το ένιωθε βαρύ σαν τον ουράνιο θόλο που 

έφερε στις πλάτες του ο Άτλαντας. Μόνο που αυτή δεν ήταν Τιτάνας και δε θα µπορούσε 

ποτέ να µεταµορφωθεί σε βουνό. Έσκυβε κάτω για να µαζέψει τις µασηµένες γόπες και 

τα λερωµένα ασπρόρουχα και δούλευε κάθε µέρα χωρίς να παραπονιέται σε κανέναν. 

Κάθε δύο ή τρεις µέρες από τον φούρναρη του χωριού αγόραζε ένα σακουλάκι κριτσίνια 

ξεροψηµένα µε δίχρωµο σουσάµι: εκείνο το µαύρο είχε µια γεύση αψιά που της έµενε 

στο στόµα για ώρες και για το υπόλοιπο της ζωής της θα ήταν η γεύση εκείνων των  

µηνών στο νησί. Επέστρεφε από το κολύµπι της µε εκείνο το άρωµα στη γλώσσα και την 

αρµύρα στα µαλλιά, όµως καθώς πλησίαζε στο ίδρυµα η τυρκουάζ εικόνα που είχε µείνει 

µπροστά στα µάτια της ξεθώριαζε. Στο κεφάλι της σχεδίαζε την περίµετρο της πλατείας 

των όπλων καµένη από τον ήλιο πάνω στην οποία θα ξανάβρισκε δεκάδες ηµίγυµνα 

άτοµα, ξεροψηµένα και που τους έτρεχαν τα σάλια, και στις προσπάθειες να τα κάνεις να 

αντιδράσουν σε κάποιο ερέθισµα αντίκρουαν µε µια επίµονη άρνηση. 

Ξανασκεφτόταν τις τέσσερις γυναίκες που ζούσαν κάτω από µια παράγκα στο κεντρικό 

αίθριο ενός από τα περίπτερα: γυµνές, αγκαλιασµένες, ακίνητες. Ξεδιπλώνοντας τα άκρα 

τους, αν και µόνο για να κάνουν ένα µπάνιο ή να φάνε, φανερωνόταν µια κατάσταση 

απίθανη. Σαν φρικιαστικές σιαµαίες, περνούσαν τις µέρες και τις νύχτες τους 

κολληµένες, ψιθυρίζοντας µυστικά στο αυτί η µια της άλλης, µε τα βλέφαρα κολληµένα 

από τη βρωµιά. Κανείς δεν ήξερε τα ονόµατά τους ή πόσο χρονών ήταν και κυρίως γιατί 

τις είχαν επιλέξει. Για να καταφέρουν να τις πλύνουν, οι φύλακες είχαν εφεύρει ένα 

σύστηµα που είχε αποκαλυφθεί εξαίσιο και για πολλούς άλλους ασθενείς: ένας 

πλαστικός σωλήνας για τον κήπο. Τις πότιζαν σαν λαχανικά, αλλά αυτές δε θα ωρίµαζαν 

ούτε θα µεγάλωναν ποτέ. 

 



 

 

12. 

Η Άντζελα παρκάρισε το µηχανάκι στην αυλή της εισόδου του ιδρύµατος και ένα 

σύννεφο ροζ σκόνης την τύλιξε και κάθισε πάνω της. ∆εν είχε χρόνο να κάνει ένα ντους 

και ο ιδρώτας ήταν κολληµένος επάνω της µέχρι το βράδυ. Κούνησε το κεφάλι 

ενοχληµένη ενώ έβγαζε το σακίδιο από την πλάτη κι εκείνη την ώρα η Λίνα έστριψε από 

την γωνία του κεντρικού κτηρίου. Είχε πάντα µια ρυτίδα ανάµεσα στα φρύδια και τα 

χείλη σφιγµένα. Σταµάτησε ξαφνικά και πέρασε το ένα της χέρι από το µέτωπο για να το 

ελευθερώσει από τα µαλλιά της. Στο δεξί της χέρι έσφιγγε µια δεσµίδα µε 

δακτυλογραφηµένα χαρτιά. 

-Αυτές πρέπει να είναι οι καρτέλες των παιδιών. Στις τέσσερις ξεκινούν, θα έρθεις κι 

εσύ; 

Η Άντζελα έγνευσε, έπειτα άπλωσε το ένα της χέρι στο δικό της και την άγγιξε, σαν για 

να την κρατήσει. 

-Θες έναν καφέ; 

Η Λίνα δεν απάντησε τίποτα, αλλά από το βλέµµα της η Άντζελα κατάλαβε πως αυτή τη 

φορά θα σταµατούσε. 

Πήγα µαζί προς το κιόσκι µπροστά από το προκατασκευασµένο σπιτάκι που είχε 

µετατραπεί σε γραφείο για τους εθελοντές. 

Η Λίνα ακούµπησε τη δεσµίδα µε τα χαρτιά πάνω σε ένα τραπεζάκι κι έβαλε επάνω ένα 

ποτήρι ώστε να µην τα πάρει ο αέρας, έκατσε σε µια πλαστική καρέκλα κι έβγαλε τα 

σανδάλια της. Τα πόδια της είχαν γίνει δίχρωµα, µαυρισµένα όπου το δέρµα ήταν 

ακάλυπτο και λευκά του γάλακτος όπου υπήρχε το δερµάτινο λουράκι. Πλέον φαινόταν 

ξεκούραστη, εισέπνεε το άρωµα του καφέ που µόλις είχε γίνει και κοιτούσε τα µπισκότα 

µε το φιστίκι που ήταν τοποθετηµένα σε ένα γαλάζιο, χιλιοφαγωµένο κεραµικό πιατάκι. 



-Στο σπίτι µού αρέσει να µαγειρεύω, κυρίως γλυκά, αλλά από τότε που είµαι εδώ µου 

έχει κλείσει το στοµάχι και τρώω µε κόπο ακόµα κι αυτό που µαγειρεύουν οι άλλοι. 

Σήµερα τα αγόρασες αυτά; 

Η Λίνα δάγκωσε ένα µπισκότο και µισοέκλεισε τα µάτια, απολαµβάνοντας το άρωµα της 

κανέλας. 

Ναι, τα πήρα στον Πλάτανο, από τον φούρναρη στην πλατεία. 

Η Λίνα ήπιε µια γουλιά καφέ, µε προσοχή, αλλά ήδη το κατακάθι είχε κάτσει όλο. 

Πήρε ακόµα ένα µπισκότο. 

-Τα έφτιαχνε και η µητέρα µου. Ήταν µανιακή µε τα τηγανιτά γλυκά, στο σπίτι υπήρχε 

πάντα µυρωδιά λαδιού. 

Η Άντζελα χαµήλωσε το βλέµµα ενώ έψαχνε το κουράγιο να πει κάτι που ακόµα δεν είχε 

καθαρό στο µυαλό της, αλλά που έσπρωχνε να βγει. 

-Από τότε που έφτασα έχω την αίσθηση πως προσπαθήσεις να µε αποφύγεις. Κάνω 

λάθος; 

Η Λίνα ακούµπησε το φλιτζάνι στο τραπέζι, φόρεσε τα σανδάλι, µε αµηχανία, έτοιµη 

ήδη να σηκωθεί. 

Η Άντζελα τώρα την κοιτούσε ευθεία στο πρόσωπο. 

-Είδα πως είσαι πολύ φίλη µε τη Μαρία, είστε πάντα µαζί. 

-Είναι ξαδέλφη µου. 

-∆ε σου µοιάζει. Κι ωστόσο, µε αυτή δεν νιώθω πολύ άνετα, αυτό είναι όλο. Κι έπειτα 

αισθάνοµαι πως εσύ έχει πολύ όρεξη να µιλάς, εγώ προτιµώ να πράττω. Συνήθως το να 

µιλάω µου προκαλεί πλήξη. 

Η Άντζελα έγνευσε χωρίς να πει τίποτα, χτυπούσε η καρδιά της, ήθελε να ρίξει επάνω 

της όλη την αγωνία που αισθανόταν µέσα της, να της διηγηθεί τα όνειρα που έβλεπε το 

βράδυ από τότε που έφτασε στο νησί, να µοιραστεί µαζί της τις σκέψεις της, να της 



διηγηθεί για το δωµάτιο του υπογείου, για τις ιατρικές καρτέλες, για όλες εκείνες τις 

ιστορίες που έβγαιναν από το σκοτάδι, αλλά καταλάβαινε πως δεν είχε κανένα νόηµα. 

∆εν καταλάβαινε ούτε γιατί είχε αυτή την πρόθεση, δεδοµένου ότι όταν ήταν µόνη µε 

την ξαδέλφη της την Μαρία, και θα µπορούσε να µιλήσει πράγµατι µε κάποιον, κάποιον 

αληθινό -κάποιον που γνώριζε και την γνώριζε, κάποιον που θα την άκουγε- οι λέξεις 

σιωπούσαν µέσα στο κεφάλι της. 

Στην Λίνα υπήρχε κάτι που την έλκυε, κάτι µυστηριώδες που είχε να κάνει µε το 

σκοτεινό της βλέµµα, µε εκείνα τα µαύρα µαλλιά στο χρώµα του πετρελαίου που της 

έπεφταν στο πρόσωπο κρύβοντας τα χαρακτηριστικά της. Ίσως ήταν ο τρόπος που 

περπατούσε: έµοιαζε µε γάτο, ευλύγιστο και γρήγορο, και είχε τον ελαφρύ βηµατισµό 

αυτού που είναι ικανός να εξαφανίζεται όταν θέλει. 

Και στην Άντζελα θα άρεσε να είναι έτσι, αντιθέτως ήταν άγαρµπη, τα πράγµατα 

έπεφταν από τα χέρια της συνεχώς και συχνά τύχαινε να χτυπά πάνω στις γωνίες. 

Αισθανόταν σαν ένα κουτάβι που ακόµα δεν είχε µάθει να µετρά τις αποστάσεις και να 

τις καταλαβαίνει ενστικτωδώς, µεταξύ του σώµατός της και του έξω κόσµου. 

Η Λίνα ήταν διαφορετική και από τη Μαρία ακόµα. ∆εν υπήρχε ντροπαλότητα στο τόσο 

σφιχτό και άγριο είναι της, φαινόταν απόµακρη από όλα και τόσο συγκεντρωµένη. Κάθε 

κίνηση που έκανε ήταν τόσο καθαρή και κλειστή, χωρίς άλλες αποχρώσεις. Ίσως είχε 

δίκιο αυτή, το να µιλάς είναι µάταιο, ήταν αναγκαίο να πράττεις και να αφήνεις τις 

σκέψεις για αργότερα. 

-Ευχαριστώ για τον καφέ, και για τα µπισκότα, -είπε η Λίνα γλείφοντας την άχνη ζάχαρη 

από τον αντίχειρα. -Τα λέµε µετά. 

Η Άντζελα την κοίταξε µέχρι που χάθηκε πίσω από το αλσύλλιο µε τους ευκαλύπτους. 

Ήθελε να τη ρωτήσει από που ερχόταν, ποια ήταν η ιστορία της, και ποιος ο λόγος που 

την είχε ωθήσει µέχρι εκεί, αλλά η Λίνα περπατούσε γρήγορα και ήδη είχε 

αποµακρυνθεί, τα µαύρα µαλλιά έµοιαζαν µε σγουρό βέλο στους ώµους και τη λινή 

φούστα στο χρώµα της άµµου τη φυσούσε ο άνεµος γύρω από τις µαυρισµένες γάµπες.  

 



 

 

13. 

Τελικά είχαν καταφέρει να τα µετρήσουν: ήταν εκατόν ογδόντα παιδιά µε κάθε είδους 

φυσική και ψυχική αναπηρία που είχαν καταλάβει την µια πτέρυγα του ιδρύµατος και 

δεν έβγαιναν ποτέ, χειµώνα-καλοκαίρι. Υπήρχαν παραπληγικά, τετραπληγικά, µε 

µογγολισµό, αυτιστικά κι άλλα φαινοµενικά φυσιολογικά, υπήρχαν αντιπροσωπευτικά 

δείγµατα όλων των ειδών των γενετικών συνδρόµων που δεν είχαν εµφανιστεί ποτέ επί 

προσώπου γης, όλα συγκεντρωµένα κάτω από την ίδια στέγη και κάτω από την ίδια 

µοναδική ταµπέλα: ανάπηροι, άτοµα µε σωµατικές και ψυχικές ειδικές ανάγκες, 

καθυστερηµένοι, τρελοί. Μερικοί, οι πιο διαταραγµένοι και µε κινητικές ικανότητες 

επαρκείς να µετακινηθούν µόνοι τους, κρατιούνταν δεµένοι και αλυσοδεµένοι και τα 

κορµάκια τους ήταν παραµορφωµένα από την αναγκαστική ακινησία. Είχαν το βλέµµα 

ονειροπαρµένο και δε φαίνονταν πλάσµατα αυτού του κόσµου. 

Η Άντζελα, υπό την επίβλεψη της γιατρού ∆ελλή, είχε πάρει από την αρχειοθήκη έναν 

φάκελο µε τις ιατρικές καρτέλες των πιο νέων ασθενών του ιδρύµατος. Ο αριθµός των 

πιστοποιητικών που είχε καταφέρει να βρει και να ξαναβάλει σε τάξη ανταποκρινόταν 

λίγο πολύ σε εκείνον των παιδιών που ήταν παρόντα, αλλά το να ανατρέξει στις 

ξεχωριστές τους ταυτότητες σε πολλές περιπτώσεις ήταν µια δύσκολη υπόθεση. 

Αναρωτήθηκε επίσης ποια από αυτά θα µπορούσαν να είναι κι εξεπλάγη µε το να 

φανταστεί τι θα µπορούσε να προκύψει τότε από τον συνδυασµό δύο χαλασµένων DNA, 

ή πιο ποιητικά, από δύο χαµένες ψυχές. Στο µυαλό της είδε τέρατα, δαιµονισµένα 

πλάσµατα, παραµορφωµένα, τροµακτικά. Αισθανόταν τόσο έκπληκτη, τόσο ανίδεη, τόσο 

λίγο προετοιµασµένη απ’ όλες τις πλευρές για να αντιµετωπίσει εκείνο το µέρος. Σχεδόν 

καµία καρτέλα δεν είχε φωτογραφία, αλλά ακόµα κι αν υπήρχε µια, τα παιδιά αλλάζουν 

τόσο γρήγορα και κάποιες φορές µε τρόπο τόσο ανησυχητικό που ωστόσο ήταν δύσκολο 

να τα αναγνωρίσεις. Έπρεπε να αρχίσουν τη δουλειά από την αρχή, να τα 

φωτογραφίσουν το καθένα χωριστά και να τους δώσουν ένα όνοµα, µια ηλικία και µια 

διάγνωση. 



Λίγες δεκάδες µέτρα από τις πτέρυγες ήταν η ακτή. Το τσιµέντο είχε απλωθεί στην 

ακτογραµµή. Τα φύκια γραπώνονταν στο παγκάκι και υπήρχαν γλιστεροί όγκοι 

καλυµµένοι µε µούσκλια πάνω στα οποία ήταν αναγκασµένοι να περπατάνε για να 

φτάσουν στο σηµείο όπου ο πυθµένας ξαφνικά ξεπρόβαλε κι από εκεί µπορούσες να 

βουτήξεις. Φυσικά, µε την προϋπόθεση πως ξέρεις να κολυµπάς. Υπήρχε µόνο µια µικρή 

λωρίδα παραλίας γεµάτη σκουπίδια. Τι χρειαζόταν για να φανταστεί κανείς να την 

καθαρίσει, να την κάνει προσβάσιµη κι εν τέλει να φέρει εκείνα τα κακόµοιρα παιδιά 

µέσα στο νερό και να τα κάνει να δοκιµάσουν το θαύµα του σώµατος που ελαφραίνει, 

της δροσιάς που φτάνει ως το κόκαλο και απαλύνει τον πόνο; Να τα κάνει να παίξουν, να 

τα χαϊδέψουν τα κύµατα. Τίποτα. Χρειαζόταν µια ευγενική σκέψη, που είναι κάτι πολύ 

απλό στο βάθος και που όµως σηµαίνει και κούραση, περισσότερο χρόνο και δουλειά. 

Εκατόν ογδόντα σώµατα να τα σέρνεις πρώτα εµπρός κι έπειτα πίσω. Σώµατα που πρέπει 

να ντυθούν, να µετακινηθούν, να κινηθούν κι έπειτα, στην επιστροφή να πλυθούν και να 

ξαναντυθούν. Οι βοηθοί κουνούσαν το κεφάλι ενώ κάποιοι εθελοντές, εξοπλισµένοι µε 

σφυριά και φτυάρια, έσπαγαν πέτρες, έξυναν τα φύκια και ελευθέρωναν ένα κοµµάτι 

παραλίας, και οι άλλοι, µεταξύ των οποίων η Άντζελα, ασχολούνταν µε τα παιδιά. Κάτω 

από τα χέρια, στα δάχτυλα, στα ακροδάχτυλα και µέσα στα νεύρα την έκαιγε η θύµηση 

του σώµατος του µικρού της αδερφού, των ατροφικών άκρων και της παράξενης φόρµας 

του µικρού του κρανίου που από µικρή πήγαινε και αγκάλιαζε κρυφά, όταν κανείς δεν 

µπορούσε να την αιφνιδιάσει. Ήταν σίγουρη πως του άρεσε να τον αγγίζουν, αν και δεν 

µπορούσε να το πει ούτε να το εκδηλώσει µε κάποιο τρόπο. 

Η Λίνα δούλευε δίπλα της, γρήγορα, το πρόσωπό της προσηλωµένο και ίσως ήταν η 

µόνη µεταξύ όλων που δεν πρόδιδε κανένα συγκεκριµένο συναίσθηµα. Κάθε τόσο τα 

µπράτσα τους ακουµπούσαν και η Άντζελα αισθανόταν σιγουριά από αυτό το άγγιγµα. 

Έπειτα η Λίνα σταµάτησε κι άναψε ένα τσιγάρο. - Θέλεις να καπνίσεις κι εσύ; - Η 

Άντζελα πήρε το πακέτο που της έτεινε η κοπέλα και προσπάθησε να στρίψει ένα χωρίς 

επιτυχία. Ο καπνός χύθηκε κάτω και το χαρτάκι πέταξε µακριά. Η Λίνα ξαναπήρε το 

πακέτο -άσε, θα το κάνω εγώ -και σε λίγα δευτερόλεπτα έστριψε ένα τσιγαράκι στενό και 

µακρύ συµπιεσµένο τέλεια. Αν και δεν ήταν ποτέ κανονική καπνίστρια, κάθε τόσο η 

Άντζελα τύχαινε να ανάψει ένα τσιγάρο, κι εκείνο το απόγευµα είχε όρεξη για ένα. 

Αποµακρύνθηκαν µαζί κατά µήκος της ακτής κι όταν έφτασαν στο βάθος του κόλπου 



γύρισαν για να θαυµάσουν τη δουλειά τους: ήδη σε λίγες ώρες η όψη εκείνου του µέρους 

είχε αλλάξει και τώρα άρχιζε να µοιάζει πράγµατι µε παραλία. 

-Εσύ είσαι καλή µε τα παιδιά; -την ρώτησε η Λίνα ξεφυσώντας την τελευταία ρουφηξιά 

από τη γόπα. Έπειτα, ενώ έβγαζε τον καπνό, χωρίς να περιµένει την απάντηση, συνέχισε: 

-Εγώ όχι. Τα παιδιά δεν µου αρέσουν. Ίσως µε φοβίζουν, δηλαδή, θέλω να πω, 

περισσότερο από φόβο µε κάνουν να πλήττω. Εσύ θυµάσαι πώς ήσουν µικρή; Εγώ ήµουν 

τροµερή, έκανα ένα κάρο ερωτήσεις και δεν µε κάλυπταν ποτέ οι απαντήσεις. Η µητέρα 

µου έµοιαζε κουτή, προσπαθούσε να µου αποσπάσει την προσοχή, αλλά εγώ επέµενα, αν 

υπήρχε κάτι που ήθελα να ξέρω δεν έκανα πίσω µέχρι να καταφέρω να τους κάνω να µου 

απαντήσουν. Έτσι είναι τα παιδιά, όχι; Κάνουν ένα σωρό ερωτήσεις και δεν 

ικανοποιούνται ποτέ από εκείνο που τους λες. Με φέρνουν σε δύσκολη θέση, σαν να 

τους διηγήσε µόνο βλακείες. Η Άντζελα χαµογέλασε, ήταν το πρώτο πράγµα που η Λίνα 

της αφηγούνταν για τον εαυτό της. Πέταξε το αποτσίγαρο στις πέτρες, έπειτα µετάνιωσε 

και έσκυψε να µαζέψει τόσο το δικό της όσο και της Λίνας. 

-Εµένα µε φοβίζουν περισσότερο οι ενήλικες. Άρχισε να περπατά ξανά, έπειτα 

σταµάτησε και γύρισε. 

-Θέλεις να πιούµε κάτι µαζί, απόψε µετά το δείπνο; 

Της βγήκε έτσι, χωρίς να το έχει σκεφτεί πριν, και εξεπλάγη µε την ίδια γιατί δεν είχε 

κοκκινίσει ούτε είχε τραυλίσει ενώ µιλούσε. Η Λίνα έµεινε ακίνητη να την κοιτά, µε 

εκείνα τα µάτια µε το µπλε του µετάλλου που έµοιαζαν να διαπερνούν κάθε πράγµα και 

πριν απαντήσει άπλωσε το ένα χέρι της προς το πρόσωπό της. Τα τραχιά της δάχτυλα 

άγγιξαν το µέτωπο της Άντζελας. 

-Σου έχει µπλεχτεί αυτό στα µαλλιά. Ένα µικρό, διαφανές έντοµο µε δύο πολύ µακριά 

επιµήκη φτερά έτρεµε ανάµεσα στον αντίχειρα και τον δείκτη της Λίνας, έπειτα αυτή 

άνοιξε τα δάχτυλα και το έντοµο χάθηκε στον αέρα. 

-Εντάξει, αλλά χωρίς ούζο κι απόψε µιλάς εσύ. 

Κατά τη διάρκεια της πρώτης βραδιάς µαζί µε την Λίνα, η Άντζελα κάποια στιγµή 

σκέφτηκε πως αυτές οι δύο έφευγαν για ένα µέρος που κανένας δε θα µπορούσε πλέον να 



τις προσεγγίσει, ένα µέρος που δεν έβρισκες την τοποθεσία του σε κανέναν γεωγραφικό 

χάρτη. Χωρίς όνοµα, έξω από τους χάρτες, σαν ένα νησί που µόλις είχε αναδυθεί από τη 

θάλασσα και που κανείς ταξιδιώτης στον κόσµο δεν είχε ακόµα τη δυνατότητα να 

ανακαλύψει. Τα πάντα ήταν καινούργια, κι όµως έρχονταν απλά και φυσικά. Καµία από 

τις δύο δεν είχε αγγίξει ποτέ το σώµα άλλης γυναίκας µε πρόθεση διαφορετική από 

εκείνη που ωθεί έναν µαθητή λυκείου να αγγίξει τον αγκώνα της συµπαίκτριάς του ή να 

τη σφίξει σε µια αγκαλιά έπειτα από µια ιδιαίτερα καλή βολή στο βόλεϊ. Η Άντζελα δε 

θυµόταν να έχει ποτέ ακουµπήσει το κεφάλι στο κοίλωµα του λαιµού κάποιας από τις 

λίγες φίλες που είχε µέχρι εκείνη τη στιγµή. Αντιλήφθηκε, παρακολουθώντας την Λίνα 

που κοιµόταν κουλουριασµένη στο ντιβάνι, πως εκείνη ήταν η πρώτη φορά που έβλεπε 

από τόσο κοντά το γυµνό σώµα µιας άλλης γυναίκας, πέρα από την ξαδέλφη της Μαρία. 

∆εν είχε δει τόσο καλά ούτε τη µητέρα της. Τις φορές που τη συναντούσε στην πόρτα 

του µπάνιου, ήταν σφιγµένη σε ένα πετσετέ κίτρινο, ξεφτισµένο µπουρνούζι, το 

µοναδικό που είχε. Την είχε δει καµιά φορά στη θάλασσα, αλλά η µητέρα της φορούσε 

πάντα ένα πολύ αυστηρό ολόσωµο µαγιό που της έκανε το µπούστο τόσο στενό 

παραµορφώνοντας το στήθος και την κοιλιά. Όλη της τη ζωή µέχρι και σήµερα, όταν 

σκεφτόταν τη µητέρα της την ξανάβλεπε όπως την είχε δει εκείνη την ηµέρα στο 

νοσοκοµείο, µε τον Κυριάκο στην αγκαλιά και το νυχτικό της ροζ κουφετί γεµάτο µε 

παράξενους φιόγκους, δαντέλες και µπορντούρες: εξασθενηµένη κι όµως ακόµη παχιά, 

µε το δέρµα πλαδαρό και άσπρο που ξεχώριζε στο εµετικό ροζ εκείνου του φθηνού 

σατέν. 

Την πλειονότητα των ανθρώπων, για όλη τους τη ζωή, τους βλέπουµε πάντα και µόνο 

ντυµένους, σαν το ύφασµα να είναι χυµένο στο δέρµα τους, και αν και τα ρούχα 

προφανώς αλλάζουν, κάποια φορά µια φούστα, µια άλλη ένα παντελόνι, µια ζακέτα ή 

ένα πουλόβερ, την αλήθεια εκείνων των σωµάτων που ανήκουν σε άτοµα που 

πιστεύουµε πως τα γνωρίζουµε πολύ καλά στην πραγµατικότητα δεν την ξέρουµε. 

Η Άντζελα άφησε να γλιστρήσει η άκρη ενός δακτύλου της στο πλευρό της Λίνας. Ήταν 

τραχύ και ξηρό και το δέρµα ήταν σκληρό, σχεδόν είχε κρούστα, µαυρισµένο και γεµάτο 

µε µικρά εξογκώµατα σαν εκείνα της κότας. ∆εν ήταν άσχηµο, αλλά φυσικά δεν ήταν και 

όµορφο: θύµιζε µια φλούδα που την προφύλασσε από τον εξωτερικό κόσµο. Ακόµα και 



γυµνή, η Λίνα µε κάποια έννοια δεν γδυνόταν ποτέ ολοκληρωτικά. Και αν και είχε 

απολαύσει τα δάχτυλά της, η Άντζελα γι’ αυτό ήταν σίγουρη, υπήρχε κάτι σε αυτή που 

δεν ήξερε ή δεν ήθελε να αφεθεί. 

Από την άλλη πλευρά, δεν κατάφερνε ούτε να την κατηγορήσει δεδοµένου ότι κι εκείνη 

είχε κάποια µυστικά: για παράδειγµα, ένας άντρας µε γαλάζια µάτια και χέρια 

µαυρισµένα που έγραφε σηµειώµατα στο φως µιας λάµπας πετρελαίου και της ψιθύριζε 

ποιήµατα στο φως το φεγγαριού, χαϊδεύοντας το ένα της µάγουλο µε τα χείλη. 

Ένας άντρας που την καλούσε στο βάθος της νύχτας και της ζητούσε να πάει κοντά του, 

µε κάθε τρόπο που θα µπορούσε να το κάνει. 

Είσαι εσύ που ράβεις µαζί τους καιρούς 

µέσα στην παλάµη του χεριού. 

Είναι οι απλές χειρονοµίες, είπες, 

που έγιναν κρέας. 

Το φαγητό που µου προσφέρεις. 

Ένα ξαναδιπλωµένο τραπεζοµάντιλο. 

Το ξαναβαλµένο πιάτο. 

Εγώ µπορώ να µε διαβάσω, µέσα σου. 

Να µετακινηθώ από την µια αρχή στην άλλη, 

µεταξύ του παρελθόντος και του µέλλοντος χρόνου, 

και του απλού παρόντος που είναι εδώ, τώρα. 

Είµαι εγώ που ράβω µαζί τους καιρούς 

µέσα στο στόµα, και γράφω. 

 



 

 

14. 

Η γιατρός ∆ελλή της είχε καλέσει στο γραφείο της στις εφτά και µισή το πρωί και τώρα 

βρίσκονταν εκεί, και οι δύο, µε τα µάτια χαµηλωµένα και τις γροθιές σφιγµένες από την 

ένταση. Στην πραγµατικότητα καµία από τις δύο δεν είχε την παραµικρή ιδέα για τον 

λόγο που βρίσκονταν σε εκείνο το δωµάτιο, µαζί, σαν µαθήτριες λυκείου που είχαν κάνει 

κάτι χοντρό, µα η καθεµιά τους, µέσα της, έτρεµε για κάτι συγκεκριµένο. 

Το γραφείο της γιατρού ήταν απλό και άδειο, µε ένα τραπέζι από άσπρη φορµάικα 

ακουµπισµένο σε έναν τοίχο, πέντε ή έξι µαύρες καρέκλες µε φουσκωτά µαξιλάρια που 

σχηµάτιζαν ηµικύκλιο κι ένα παλιό µεταλλικό πορτατίφ εδάφους που είχε ξεφλουδίσει 

αφηµένο σε µια γωνία. Πάνω στο τραπέζι δεν υπήρχε τίποτα σπουδαίο: κανα δυό 

φάκελοι γεµάτοι µε χαρτιά, µια τσάντα από καφέ δέρµα από την οποία ξεπρόβαλε µια 

θήκη για γυαλιά και ένας µεγάλος µεγεθυντικός φακός. Έµοιαζε µε αίθουσα αναµονής 

κάποιου άσχηµου οδοντιατρείου της επαρχίας, χωρίς ούτε την παρηγοριά των 

διάσπαρτων περιοδικών στις καρέκλες. Ο χρόνος περνούσε πάρα πολύ αργά ενώ η 

γιατρός ρουφούσε τον καφέ της κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο, σαν να µην τις είχε 

ακούσει να µπαίνουν. 

-∆εσποινίς Λίνα Ταβλαρίδη, ∆εσποινίς Άντζελα Ντονάτι. Άκουσα να λένε πως το βράδυ 

στον κοιτώνα σας δεν κοιµάται κανείς καλά: µου το επιβεβαιώνεται; 

Η φωνή της αναπήδησε προς το τζάµι του παραθύρου και έφτασε αιχµηρή στο κέντρο 

του δωµατίου. Οι δύο κοπέλες παρέµειναν σιωπηλές. ∆εν ήταν φυλακή, δεν ήταν στο 

σχολείο, ήταν δύο γυναίκες ενήλικες που βρίσκονταν σε εκείνο το ίδρυµα µε δική τους 

επιθυµία κι όχι αναγκαστικά, δύο εθελόντριες που δεν έπρεπε να δίνουν αναφορά σε 

κανέναν για το πώς περνούσαν τα βράδια τους, από τη στιγµή που η γιατρός ∆ελλή δεν 

ήταν καν η προϊσταµένη τους. Κι όµως αισθάνονταν να φταίνε, γιατί εκείνο το µέρος 

ήταν σπίτι της, όχι δικό τους. Ήταν δική της η ευθύνη για τους εσώκλειστους, ήταν 

εκείνη που περνούσε εκεί τους χειµώνες, τους µήνες, τα χρόνια. Αυτές γρήγορα θα 



έφευγαν, ενώ εκείνη θα έµενε. 

Η γιατρός ∆ελλή, σε συγκεκριµένες στιγµές, ιδιαίτερα όταν είχε γυρισµένη την πλάτη ή 

το προφίλ, µε εκείνα τα σφιχτά της οπίσθια και τη γερή πλάτη της πρώην αθλήτριας, 

έµοιαζε µε έναν µονόλιθο από πέτρα. Έδινε την εντύπωση πως ήταν φυτεµένη εκεί από 

αµνηµονεύτων χρόνων, πιο παλιά κι από τους τοίχους που την φιλοξενούσαν και φυσικά 

από το βουνό που φαινόταν πάνω από το ίδρυµα. 

Είχε µια ιδιαίτερη ικανότητα να συγκεντρώνεται σε ένα µόνο πράγµα κάθε φορά µέχρι 

τέλους κι αυτό προερχόταν από το παρελθόν της ως κολυµβήτρια. 

Όταν έγινε δεκαεφτά ετών όµως, η συµφωνία µεταξύ αυτής και του νερού λύθηκε. 

Συνέβη ένα βράδυ, το καλοκαίρι, στη θάλασσα, ενώ κολυµπούσε µόνη προπονούµενη 

για τον αγώνα που θα γινόταν σε λίγες εβδοµάδες. Μια κράµπα στη γάµπα την είχε 

πιάσει ξαφνικά σαν δάγκωµα σφύραινας. Αισθανόταν την καρδιά της σαν να έχει 

αρρυθµία κι ένιωσε να παγώνει. Για κάποια λεπτά ο φόβος του θανάτου την είχε 

παραλύσει. Στον επίπεδο βράχο από τον οποίο είχε πέσει δεν υπήρχε κανείς, και δεν 

υπήρχε κανείς ούτε στο δροµάκι που οδηγούσε µέχρι το πάρκινγκ όπου είχε αφήσει το 

ποδήλατο. Ο ήλιος έπεφτε πέρα από τον ορίζοντα και το νερό γύρω της είχε γίνει µαύρο. 

Αφού βρήκε την απαραίτητη ηρεµία να επιστρέψει στην ακτή, όταν τελικά άγγιξε την γη 

είχε πάρει την απόφασή της: δε θα κολυµπούσε ποτέ ξανά. 

Έπειτα πήρε πτυχίο στην Ιατρική, τελείωσε την ειδίκευσή της στην Ψυχιατρική και 

δούλεψε στο αγροτικό ιατρείο. ∆εν είχε υπάρξει µια κοπέλα ιδιαίτερα χαρούµενη και δεν 

ήταν µια ευτυχισµένη γυναίκα. Μέσα της υπήρχε κάτι που δε λειτουργούσε, "το 

χαλασµένο µου γρανάζι", το ονόµαζε, χωρίς να δοκιµάσει στο ελάχιστο να το ψάξει πιο 

βαθιά. Ήταν παράξενο που είχε επιλέξει να αφιερώσει τη ζωή της στο µυαλό των άλλων 

αλλά είχε τόση αδιαφορία για το δικό της. Ήταν παράξενο, αλλά ήταν έτσι: υπάρχουν 

πράγµατα που είναι όπως είναι. 

Όταν έµαθε για µια υπηρεσία που κανείς δεν ήθελε σε ένα νησί των ∆ωδεκανήσων, 

αποφάσισε να κάνει αίτηση. Κι όταν αποβιβάστηκε στη Λέρο κατάλαβε πως ήταν το 

σωστό µέρος γι’ αυτή. ∆εν φοβόταν τα φαντάσµατα, ούτε τα νεκρά ούτε τα ζωντανά, 

γιατί ήταν σίγουρη πως τα φαντάσµατα δεν υπάρχουν πουθενά αν δεν είσαι εσύ ο ίδιος 



που θέλεις να τα δεις. 

Η γιατρός ∆ελλή γύρισε προς τις δύο νεαρές κοπέλες, έσκυψε να µαζέψει έναν πλαστικό 

φάκελο κι έβγαλε ένα κάρντιγκαν από µωβ ύφασµα µε µακριά µανίκια. Ήταν της Λίνας, 

το είχε δανείσει στην Άντζελα πριν κάποιο βράδυ. 

-Ανήκει σε κάποια από εσάς; 

Καµία από τις δύο δεν απάντησε. 

Η Λίνα κοίταξε την Άντζελα: κοιτούσε ανέκφραστη τη φανελένια καζάκα που η γιατρός 

∆ελλή κρατούσε ψηλά µε τον δείκτη και τον αντίχειρα και των δύο της χεριών σαν να 

έπαιζε κρυφτό µε το πρόσωπο. 

-Την βρήκα στο υπόγειο σε µια από της αίθουσες του αρχείου, κι αντιλήφθηκα πως 

κάποιος περνά χρόνο εκεί και ψάχνει τους φακέλους. ∆εν µπορώ να είµαι σίγουρη πως 

τους έχει υπεξαιρέσει, αλλά δεν µου είναι δύσκολο να το φανταστώ, αν και δεν µπορώ να 

καταλάβω τη χρησιµότητα. Μέσα σε µια τσέπη βρήκα ένα σηµειωµατάκι γραµµένο στα 

ιταλικά µε το όνοµα και την ηµεροµηνία γέννησης της δεσποινίδος Άντζελα κι εκείνο 

µιας κάποιας.... Λίνας και.... κάποιους παράξενους αστρικούς υπολογισµούς που δεν 

κατάλαβα καλά... τώρα, δε θα ήθελα να µπω σε λεπτοµέρειες που θα έφερναν σε 

δύσκολη θέση τόσο εµένα όσο κι εσάς, είµαστε ενήλικες γυναίκες και η καθεµιά µε την 

σεξουαλικότητα και τη ζωή της κάνει εκείνο που θέλει. ∆εν είναι φυσικά αυτό το θέµα. 

Το θέµα είναι πως από το µάτσο µε τα κλειδιά µου λείπει ένα, συγκεκριµένα το κλειδί 

εκείνου του δωµατίου. Θα µπορούσα να µην το καταλάβω για µήνες, αλλά δε συνέβη. 

Και για να µπορέσω να την ανοίξω σήµερα το πρωί, έπρεπε να την σπάσει ο σιδεράς. 

Έχετε να πείτε κάτι σχετικά; 

Καµία δεν έβγαλε κιχ. 

-Το πρόβληµα, όπως µπορείτε να καταλάβετε εύκολα, δεν είναι ούτε το δωµάτιο που 

βεβαίως δεν είναι απαγορευµένο και δεν κρύβει τίποτα το ιδιαίτερο, αλλά το να βάζεις τα 

χέρια στα έγγραφα αυτού του ιδρύµατος είναι ένα πράγµα που µπορεί να κάνει κάποιος 

µόνο αφού έχει πάρει επίσηµη άδεια και δεν µου προκύπτει πως κάποιος την έχει και 

ούτε την ζήτησε.  



Συνέχιζε να κοιτάζει πότε τη µια πότε την άλλη. 

-Το σκάνδαλο το οποίο έχει ξεσπάσει σε αυτό το νοσοκοµείο είναι γνωστό σε όλους και 

δεν χρειάζεται να το αναφέρουµε ξανά: δε θα ήσασταν εδώ διαφορετικά, κάνω λάθος; 

Πέταξε τα γυαλιά πάνω στο τραπέζι και στις δύο φάνηκε µια κίνηση µελετηµένη που είχε 

επαναλάβει εκατοντάδες φορές, γι’ αυτό και προέκυπτε θεατρικό. Τα γυαλιά 

προσγειώθηκαν ακριβώς πάνω σε έναν σωρό δακτυλογραφηµένα χαρτιά και η ∆ελλή 

άρχισε να µιλάει χωρίς να χαρίζει ένα βλέµµα ούτε στο τραπέζι, ούτε στα γυαλιά και 

ούτε σε αυτές τις δύο. Κάρφωνε ακίνητη µε το βλέµµα τον ορίζοντα έξω από το 

παράθυρο και µε τις άκρες των δακτύλων του δεξιού χεριού πίεζε το σαγόνι της. Έπειτα 

το χέρι της γλίστρησε στο πλευρό της και γύρισε να τις κοιτάζει ευθεία στα µάτια. 

-Ξέρετε µόνο πως κάθε είδηση που θα βγει από εδώ χωρίς την άδειά µου, από αυτή τη 

στιγµή θα µπορούσε να καταλογιστεί σε εσάς. Μέχρι το βράδυ θέλω εκείνο το κλειδί στο 

γραφείο µου. 

-Και αυτό πάρτε το από εδώ. 

Η Άντζελα άπλωσε το χέρι προς τον λιλά υφασµάτινο σωρό που ριγµένος έτσι, πάνω σε 

εκείνο το γυµνό τραπέζι, έµοιαζε µε το δέρµα ενός πάρα πολύ παλιού ερπετού, µια 

νιφάδα τέφρας ή το κουρέλι ενός ρούχου που έµεινε θαµµένο για χρόνια. 

Όταν έµεινε µόνη, η γιατρός ∆ελλή κάθισε στο τραπέζι και για µισή ώρα παρέµεινε 

ακίνητη. Τα χέρια της ακουµπισµένα µπροστά της, τα µάτια ανοιχτά και καρφωµένα σε 

µια σχισµή του τοίχου. Αν την έβλεπες απ’ έξω έδινε την εντύπωση ενός µετεωρίτη 

ριγµένου στη γη εδώ κι ένα εκατοµµύρια χρόνια. Κανένας µυς του σώµατος και του 

προσώπου της κινούνταν κι ήταν σχεδόν σαν να είχε σταµατήσει να αναπνέει. ∆εν 

σκεφτόταν, όχι, δεν ήταν ακριβώς µια κίνηση αυτή που γινόταν µέσα στο σώµα της: ήταν 

κυρίως µια κατάσταση και ήταν µια κατάσταση που είχε να κάνει µε τον χρόνο. Το 

παρελθόν. Το δικό της. Ξαφνικά, δεν ήταν πλέον τόσο σίγουρη πως τα φαντάσµατα δεν 

υπήρχαν. 

 



 

 

15. 

Εκείνο το βράδυ, έπειτα από το δείπνο, η Άντζελα και η Λίνα πήγαν να κάνουν µια 

βόλτα µέχρι την µικρή παραλία του ιδρύµατος. Είχαν και οι δύο ένταση, γιατί αν και 

είχαν κάνει έρωτα και τα σώµατά τους γνωρίζονταν λίγο, ακόµα δεν υπήρχε άνεση στις 

κινήσεις τους. Αντιθέτως, ντρέπονταν για εκείνο που είχε συµβεί και δεν κατάφερναν 

ούτε να µιλήσουν κοιτάζοντας η µια την άλλη στα µάτια. Περπατούσαν σε απόσταση, η 

καθεµιά µε τον ρυθµό της, κοιτάζοντας µπροστά τους χωρίς το θάρρος να σταµατήσουν 

και να σταθεί η µια απέναντι από την άλλη. Και στις δύο φαινόταν πως ίσως το να 

µιλάνε έτσι, στα τυφλά, σαν να απευθύνονταν σε µια αόρατη ύπαρξη, θα ήταν πιο απλό. 

-Γιατί δεν µου είχες µιλήσει γι’ αυτό; 

-∆εν ξέρω. ∆εν υπήρχε καιρός. 

-Ο καιρός υπήρχε. ∆εν ήθελες. Μα τί υπάρχει σε εκείνο το δωµάτιο; -ρώτησε η Λίνα, 

χωρίς πολλά λόγια. 

Και η Άντζελα αποφάσισε να απαντήσει κι αυτή µε τον ίδιο τρόπο: ξερά, γρήγορα. 

-Παλιά έγγραφα, ιατρικοί φάκελοι, φωτογραφίες. 

Έπειτα σταµάτησε να µιλά και το πρόσωπό της φωτίστηκε από µια λάµψη κακίας. 

-Το ξέρεις; Η ∆ελλή κατεβαίνει στο υπόγειο για να πηδηχτεί µε τον Κώστα, το βράδυ. 

Αλλά χρησιµοποιούν ένα άλλο δωµάτιο. 

-Άντε! 

Η Άντζελα σήκωσε τους ώµους. -Έτυχε να τους ακούσω, από τύχη δεν τους συνάντησα 

ποτέ στις σκάλες. Όταν έρχονται κάτω περιµένω πρώτα να τελειώσουν για να φύγω. 

-∆εν είχα αντιληφθεί πως το βράδυ δεν ήσουν στο κρεβάτι σου. 



-∆εν πάω πάντα. 

-Πόσο παλιά; 

-Τι πράγµα; 

-Τα έγγραφα όχι, τι άλλο; 

-∆εκαετίας '60. 

-Γιατί σε ενδιαφέρουν; Τι ψάχνεις; 

-Εγώ πραγµατικά δεν έψαχνα τίποτα, κατέληξα εκεί µέσα τυχαία. Ένα πρωί της ∆ελλή 

της έπεσαν τα κλειδιά κάτω, εγώ είχα ακούσει να µιλάει µε τον Κώστα για το υπόγειο 

και για ένα έγγραφο που της χρειαζόταν κι εκείνος έπρεπε να πάει να της το φέρει και 

δεν ξέρω τι µου ήρθε στο µυαλό. Πήρα τα κλειδιά και κατέβηκα. Έπειτα άφησαν ξανά τα 

κλειδιά εκεί όπου είχαν πέσει αλλά εκείνο του δωµατίου το κράτησα. ∆εν ήταν το 

δωµάτιο όπου ήθελε να στείλει τον Κώστα. Ήταν ένα άλλο. Υπήρχαν όλοι εκείνοι οι 

φάκελοι. Άρχισα να τους ξεφυλλίζω. 

-Και τι βρήκες; 

-Με ποια έννοια; 

Η Λίνα ξεφύσησε. -Με τη µοναδική έννοια: τί υπήρχε το τόσο σηµαντικό που η ∆ελλής 

φοβάται ότι θα αποκαλυφθεί; 

-Τίποτα. Έγγραφα, ιατρικοί φάκελοι, φωτογραφίες. Είναι µόνο ιστορίες, οι ιστορίες των 

ανθρώπων που κατέληξαν εδώ µέσα και δεν βγήκαν ποτέ. Μερικοί από αυτούς είναι 

ακόµα ζωντανοί, είναι εδώ, τους γνωρίζουµε, αν και δεν ξέρουµε ποιοι ήταν πρώτα. 

Ίσως, µε το να διαβάσουµε εκείνα τα έγγραφα µπορούµε να το ανακαλύψουµε. 

-Είναι για την πτυχιακή σου; 

-Όχι, η πτυχιακή µου δεν έχει να κάνει σε τίποτα... ή ίσως στην αρχή ναι, όµως τώρα δεν 

ξέρω πολύ καλά τί είναι αυτό που ψάχνω... 

Η Άντζελα έµεινε σιωπηλή και σταµάτησε να περπατά. Κοίταξε την αντανάκλαση του 



φεγγαριού στα ήρεµα νερά του κόλπου, ένας φωσφορίζον και κινούµενος δίσκος που 

αποµακρυνόταν και ξαναπλησίαζε κάτω από τα µάτια της. Η Λίνα ψαχούλεψε στις 

τσέπες του τζιν µπουφάν της, πήρε τον φάκελο µε τον καπνό και έστριψε ένα τσιγάρο. Η 

φλόγα του αναπτήρα ξάφνιασε την Άντζελα και την έκανε να σφίξει τα βλέφαρα σαν να 

φοβόταν πως θα κάψει τα µάτια της. 

-Βρήκα τον ιατρικό φάκελο ενός παιδιού... λεγόταν Θεµιστοκλής, ή καλύτερα, τον 

φώναζαν έτσι, αλλά το πραγµατικό του όνοµα πιστεύω πως ήταν άλλο... ξέρεις, -έσκυψε 

να βρει µια πέτρα και την πέταξε στο νερό, προς την αντανάκλαση του φεγγαριού, -εγώ 

είχα έναν αδερφό, τον έλεγαν Κυριάκο. 

Η Λίνα την κοιτούσε σιωπηλή, τα µπλε της µάτια έλαµπαν στο σκοτάδι και η καύτρα του 

τσιγάρου έφεγγε στο σκοτάδι. 

-Γεννήθηκε µε ένα πολύ σπάνιο γενετικό σύνδροµο που ονοµάζουν cri du chat. Λέγεται 

έτσι επειδή το κλάµα των µωρών που το έχουν µοιάζει µε νιαούρισµα. Θα ήθελα πολύ να 

τον δω να µεγαλώνει, αλλά δεν κατάφερνα να τον σώσω. Πέθανε όταν ήµουν 

δεκατεσσάρων ετών. Αυτός ήταν σχεδόν εφτά. 

Η Λίνα έσκυψε να σβήσει το τσιγάρο στις πέτρες και κάθισε στην άµµο, τράβηξε το 

µανίκι της Άντζελας και την υποχρέωσε να καθίσει στο πλάι της. Έµειναν εκεί σιωπηλές, 

ακουµπισµένες η µια στην άλλη, χωρίς να κοιτάζονται. Έπειτα η Λίνα είπε: -Ήσουν µόνο 

ένα κοριτσάκι. Τα παιδιά δε σώζουν τα άλλα παιδιά. 

Η Άντζελα δεν απάντησε: κοιτούσε τα φώτα του λιµανιού στην άλλη πλευρά του 

κόλπου, υπήρχε ένα στρατιωτικό πλοίο που είχε δέσει µε τα φώτα του που έτρεχαν πάνω 

στο σκάφος σαν χριστουγεννιάτικο στολίδι. Θυµήθηκε όλα εκείνα τα Χριστούγεννα µετά 

τον αδερφό της, µόνοι τους, αυτή, οι γονείς της κι εκείνη η άδεια θέση, διαγραµµένη, µα 

που τίποτα δεν το είχε αντικαταστήσει. 

Η αναπηρική καρέκλα είχε ξεσυναρµολογηθεί και είχε τοποθετηθεί στην σοφίτα και 

εκείνη στη γωνία µε τα σπασµένα πράσινα και καφέ πλακάκια, όπου ο αδερφός της είχε 

ζήσει για εφτά χρόνια, τώρα είχε τοποθετηθεί ένα τραπεζάκι από µαόνι που είχε επάνω 

µια µικρή φωτεινή φάτνη από πλαστικό. Όµως τίποτα, ούτε ένα ντουλάπι, δεν είχε 



µπορέσει να διώξει την µικρή σκιά, την αόρατη αλλά σταθερή παρουσία του Κυριάκου. 

Η Λίνα έβγαλε από την τσάντα της ένα πλαστικό µπουκαλάκι γεµάτο µε ρακί και το 

πρόσφερε στην Άντζελα. 

-Εγώ δεν είµαι Ιταλίδα, δεν το είχες καταλάβει, ε; 

Η Άντζελα έψαξε το βλέµµα της στο σκοτάδι, αλλά η Λίνα είχε ξαπλώσει στην άµµο και 

είχε ακουµπήσει το µπράτσο της πάνω στα µάτια. Κατάφερνε να δει µόνο το µεγάλο 

στόµα της που κινούνταν. 

-Γεννήθηκα στην Αθήνα, έζησα στη Σάµη µε τη µητέρα µου µέχρι τα πέντε µου, έπειτα 

πήγα στη Ρώµη. Οι γονείς µου ήταν και οι δύο Έλληνες. 

-Άντε, δεν ακούγεται καθόλου η προφορά. 

-Πέντε χρόνια είναι λίγα. Ήµουν µικρή. Κι έπειτα εγώ τα ελληνικά ήθελα να τα ξεχάσω. 

-Κι εγώ είµαι ελληνικής καταγωγής, το ξέρεις; Η µητέρα µου είναι από την Κω. Αλλά 

εγώ γεννήθηκα στην Ιταλία. 

Η Λίνα άρχισε να γελά. 

-Άρα έχουν δίκιο όταν λένε δεν συναντάς ποτέ κάποιον τυχαία. Το δικό µου πραγµατικό 

όνοµα, δηλαδή, το ολόκληρο, είναι Ακυλίνα. Το θηλυκό του Αχιλλέα. Ίσως στο µυαλό 

των δικών µου γονιών έπρεπε να είµαι άτρωτη, όπως εκείνος, εκτός από ένα σηµείο, 

προφανώς. Ποιος ξέρει ποιο να είναι, εκείνο το σηµείο, αλλά πάντα αναρωτιόµουν. Ένας 

αγκώνας; Το µικρό δαχτυλάκι του δεξιού ποδιού, ή κάτι ακόµα πιο µικρό, πολύ καλά 

κρυµµένο; 

Χαµογέλασε χαιρέκακα, έπειτα σοβάρεψε ξανά. 

-Το διάλεξε ο πατέρας µου, το όνοµα. Έγραφε ποιήµατα. 

Η φωνή της είχε έναν πικρό τόνο, πλέον. 

-Ο πατέρας µου ήταν εδώ. 



Η Λίνα το είπε ξαφνικά, έπειτα σηκώθηκε, έβγαλε γρήγορα όλα τα ρούχα προχωρώντας 

σβέλτα προς την ακτή και περπατώντας βυθίστηκε στο νερό. Το σώµα της, αν το έβλεπες 

απέξω, ήταν µια λεπτή και λαµπερή σκιά, ένα πέπλο που άφηνε να περνά το φως του 

φεγγαριού. Για λίγο η Άντζελα δεν την ξαναείδε, άκουγε τον ήχο που έκαναν τα χέρια 

της ενώ έσχιζαν το νερό, τον ήχο που έκαναν οι σταγόνες καθώς ξανάπεφταν στην ήρεµη 

και ακίνητη επιφάνεια του κόλπου. Ήταν ένας πάρα πολύ όµορφος ήχος, που στα αυτιά 

της εξακολουθούσε να ηχεί µαζί µε την τελευταία φράση που είχε πει η Λίνα και που 

εκείνη δεν κατάφερνε να ερµηνεύσει. 

Τί ήθελε να πει πως ο πατέρας της είχε βρεθεί εκεί; 

Έγραφε ποιήµατα. Κι έπειτα; Ήταν γιατρός, ψυχίατρος, δηµοσιογράφος, τι πράγµα; 

Και πότε είχε γίνει; 

Η Λίνα επέστρεψε προς αυτή, τα χέρια σφιγµένα στο στέρνο προσπαθώντας να 

σταµατήσει τα ρίγη από το κρύο, και η Άντζελα της άπλωσε την βαµβακερή ζακέτα ώστε 

να σκουπίσει έστω τα µαλλιά, έπειτα έµεινε σιωπηλή. Ήθελε να την προλάβει και να της 

κάνει ένα εκατοµµύριο ερωτήσεις, αλλά ήξερε πως ήταν µια από εκείνες τις στιγµές κατά 

τις οποίες χρειαζόταν να έχεις υποµονή και να αφήσεις τον άλλο να µιλήσει, να 

αποφασίσει τη στιγµή, να διαλέξει τις ακριβείς λέξεις που του χρειάζονται για να σου πει 

αυτό που θέλει να πει. 

Από την άλλη πλευρά, ούτε αυτή είχε πει τα πάντα στη Λίνα και ούτε ήξερε το γιατί. 

Σκέφτηκε το πάνινο σακουλάκι γεµάτο µε στραβά και σκουριασµένα τσιµπιδάκια 

µαλλιών που είχε βρει µέσα στους φακέλους κάτω στο αρχείο. Σφίγγοντας το στα 

δάχτυλα αντιλήφθηκε και στο βάθος, ακριβώς στην άκρη της ραφής, υπήρχε κάτι πιο 

σκληρό που φούσκωνε σαν να είχε χωθεί µέσα στο ύφασµα. Με ένα από τα τσιµπιδάκια 

είχε ξεχειλώσει το πανί. Χρειαζόταν αρκετή ώρα, επειδή το ύφασµα ήταν πολύ σφιχτό 

και το τσιµπιδάκι χαλασµένο, αλλά στο τέλος τα είχε καταφέρει. Είχε βγάλει ένα µικρό 

αντικείµενο παραµορφωµένο που φαινόταν µεταλλικό, έπειτα είχε καταφέρει να βγάλει 

ακόµα ένα και κατάλαβε πως ήταν δόντια. Ακόµα λερωµένα µε αίµα. Υπήρχε κι ένα 

σηµείωµα σκισµένο στα δύο, αλλά οι λέξεις µε το ζόρι διαβάζονταν. 



Ήταν σίγουρη ότι η καλλιγραφία ήταν η ίδια µε τα σηµειώµατα µέσα στο µπουκάλι του 

Βασίλη. 

Η Λίνα έκατσε στο πλευρό της Άντζελας και ακούµπησε το βρεγµένο κεφάλι στον ώµο 

της. Βολεύτηκε ακουµπώντας σε αυτή, έπειτα µε εκείνη την σκούρα και ζωντανή φωνή 

της άρχισε να µιλάει και από το στόµα της έβγαιναν φράσεις που στην Άντζελα φαινόταν 

να αναγνωρίζει αν και δεν τις είχε ακούσει ποτέ. Σκέφτηκε πως εκείνες οι λέξεις είχαν 

την ίδια σφραγίδα -το ίδιο χρώµα, την ίδια µουσική- µε τα σηµειώµατα που είχαν βρεθεί 

στο µπουκάλι και σφίγγοντας πάνω της το σώµα της φίλης της που έτρεµε, έκλεισε τα 

µάτια και ένιωσε ρίγος ενώ στο µυαλό της έπαιρνε µορφή το µαυρισµένο πρόσωπο του 

άντρα µε τα γαλάζια µάτια που κάθε βράδυ, από όταν είχε φτάσει στο νησί, της 

φανερωνόταν στο µισούπνι. 

 

Η µητέρα µου και ο πατέρας µου 

είχαν βράγχια αντί για πνεύµονες 

µαύρα λουλούδια ανάµεσα στα δάχτυλα των ποδιών 

ίσια φύκια στα µαλλιά 

αίµα πουλιού θαλασσινού 

και αφηγηµατική κύστη στη θέση της φωνής. 

 

Μεταξύ του να είµαστε ζωντανοί και του να είµαστε ελεύθεροι 

επιλέξαµε πάντα το νερό. 

 

 

 



 

Μέρος δεύτερο 

Επάνω στο µυστικό µέρος 

Ιστορία του Στέφανου, της Τερέζας και του παιδιού µε την πέτρα στο στόµα 

Μονεµβασιά, Αρδάνη, Αθήνα, Λέρος 

 

 

1.  

1968, Λέρος. 

Το παιδί βρισκόταν πάντα στο ίδιο µέρος: στον βράχο που κρέµονταν στη θάλασσα, 

σχηµατίζοντας ένα είδος κόγχης µεταξύ των µαύρων βράχων. Ποτέ ένα εκατοστό πιο 

µπροστά ή πιο πίσω. ∆εν το είχαν δει ποτέ να κλίνει προς το κενό ή να αλλάζει θέση: 

καθόταν ακούνητο και κοιτούσε τον ορίζοντα σαν σε εκείνο σηµείο της θάλασσας ίδιο µε 

όλη την άλλη θάλασσα υπήρχε κάτι που µόνο τα µάτια του ήξεραν να ξεχωρίζουν. 

Ο Στέφανος καθόταν στην ίδια θέση σε σχέση µε τον σκόπελο και κοιτούσε µαζί µε το 

παιδί. Κοιτούσε το σταµατηµένο νερό αν η θάλασσα ήταν ήρεµη, ή τα κύµατα που 

έφταναν µέχρι αυτούς µε τις πράσινες και άσπρες κορυφές αν ήταν ταραγµένη, και 

σκεφτόταν µια κορυφή που θα εµφανιζόταν ξαφνικά στο µέσον του νερού. Το ξαφνικό 

πήδηµα ενός µεγάλου ψαριού που είχε σκίσει το δέρµα της θάλασσας και είχε πηδήσει 

προς τα πάνω µε µια βουτιά. Έναν ναυαγό που άπλωνε τα χέρια προς την κατεύθυνσή 

τους και προσπαθούσε να ζητήσει βοήθεια. Σκεφτόταν, φανταζόταν, αλλά εκεί δεν 

υπήρχε πραγµατικά τίποτα, µόνο το νερό και η αντανάκλαση του ήλιου που έπεφτε και 

βυθιζόταν, αφήνοντας πίσω ένα κόκκινο χνάρι. 

Το παιδί εξακολουθούσε να κοιτάζει, το µικρό κεφάλι ευθεία και τα χέρια αφηµένα στο 

πλάι. Οι κάλτσες ξεχειλωµένες του γλιστρούσαν προς τα κάτω και άφηναν να φανεί µια 

ολόλευκη γραµµή δέρµατος. Όταν ο ήλιος εξαφανίστηκε τελείως, µια γυναίκα ντυµένη 



στα πράσινα ανέβαινε προς την κορυφή του γκρεµού, έπαιρνε από το χέρι το παιδί και το 

ξανακατέβαζε τραβώντας του το χέρι µε το ζόρι, σέρνοντάς το κατά µήκος του 

µονοπατιού σαν ένα σακί γεµάτο πέτρες. Κι εκείνη τη στιγµή, κάθε βράδυ, ο Στέφανος 

έκλεινε τα µάτια για να µη δει εκείνο το µικροσκοπικό σώµα που στην προσπάθειά του 

να αντισταθεί, έµοιαζε σαν να προσπαθεί να γίνει πέτρα ή ρίζα και να γραπωθεί, χωρίς 

ποτέ να τα καταφέρνει. 

 

Ο Στέφανος είχε δει το παιδί πρώτη φορά την ίδια µέρα που το είχαν φέρει στο ίδρυµα. 

Ήταν αρχή Σεπτέµβρη κι έκανε ακόµα πολύ ζέστη. 

Η βάρκα είχε αγκυροβολήσει στο κάτω µέρος της αποβάθρας και ήθελαν κάποιον χρόνο 

µέχρι να κατέβουν. ∆εν υπήρχε κάτι άλλο να κάνεις από το να περιµένεις τις βάρκες που 

έφταναν και να στοιχηµατίσεις αν αυτή τη φορά το σκάφος θα σταµατούσε στον µόλο 

από την πλευρά του ψυχιατρείου ή θα συνέχιζε προς την κατεύθυνσή τους, να 

στοιχηµατίσουν για το φορτίο, αν θα ήταν άντρες ή γυναίκες, γυµνοί ή ντυµένοι, να 

στοιχηµατίσεις αν θα έπρεπε να τους σύρουν ή θα περπατούσαν µόνοι τους. 

Ήταν ακόµα καλοκαίρι, ο Στέφανος κοίταζε το φως που από κάποια στιγµή και µετά 

φώτιζε τη θάλασσα και είχε µια µεγάλη επιθυµία να βουτήξει και να κολυµπήσει µέχρι 

να το φτάσει, να µείνει ανάσκελα, να απλώσει τα χέρια και τα πόδια και να µείνει εκεί να 

κάνει τον νεκρό κάτω από τον ήλιο µε τα αυτιά γεµάτα νερό και τα µάτια κλειστά. 

Έπειτα το είδε, πάρα πολύ αργό, ένα πολύ µικρό αλιευτικό γαλανόλευκο βαρκάκι µε τη 

µουσούδα τσακισµένη και την έκφραση θλιµµένη. 

Παρατήρησε τα µικρά παραθυράκια µε την περίµετρο τους τονισµένη µε γαλάζιο βερνίκι 

µέσω των οποίων έβλεπες τη µυστική ζωή του σκάφους και των ψαράδων που το 

κατοικούν. Γιατί µια βάρκα δε χρησιµοποιείται, κατοικείται, ακριβώς όπως ένα σπίτι. 

Πίσω από τα παραθυράκια της Τύχης, αυτό ήταν στο ζωγραφισµένο όνοµα στο πλάι του 

αλιευτικού σκάφους, από τη µια πλευρά υπήρχαν µερικές κουβέρτες και µαξιλάρια και 

από την άλλη ένας παλιός ποµποδέκτης, ένα µαχαίρι κουζίνας κρεµασµένο σε ένα 

κορδόνι, ένα κεφάλι σκόρδο και ένα καλάθι γεµάτο µε τυλιγµένους πλοηγούς. Επάνω 



στο σκάφος δε φαινόταν κανείς εκτός από τον καπετάνιο, ένας άντρας όπως χιλιάδες 

άλλοι, µαυρισµένος και µε ένα παλιό ναυτικό καπέλο στο κεφάλι. 

Η πρώτη έκπληξη δεν ήταν το γεγονός πως επρόκειτο για ένα παιδί, και ούτε πως ήταν ο 

µοναδικός επιβάτης. Περισσότερο ήταν εκείνη η κίνηση η πολύ γρήγορη: το παιδί 

µάζεψε κάτι από κάτω, ίσως µια πέτρα, και χωρίς καν να την κοιτάξει την έβαλε στο 

στόµα του. Έκλεισε το στόµα και το πρόσωπό του άλλαξε µορφή, τώρα φαινόταν σαν να 

µην είχε δόντια, ένας µικροσκοπικός γέρος µε τη διάπλαση ενός µικρού αγοριού. 

Ο Στέφανος ως πρώτο πράγµα αναρωτήθηκε ποιο να ήταν το όνοµά του, αλλά όταν 

κατάφερε να το πλησιάσει, τις επόµενες µέρες, αντιλήφθηκε πως το παιδί δεν ήξερε και 

δεν ήθελε να µιλήσει. Κατέβηκε από εκείνη τη βάρκα και στάθηκε στα πόδια του, αλλά 

ωστόσο του φάνηκε σαν ένα έπιπλο, µια κουβέρτα διπλωµένη στα τέσσερα, ένα κασόνι 

σαρδέλες και ζαργάνες ακίνητες πλέον, ένα ρολό µε κερωµένο σχοινί. Και συνέχιζε να 

µη θέλει να έχει να κάνει καθόλου µε τον κόσµο γύρω του, σαν να είχε κλειστεί σε ένα 

σηµείο σίγουρο µέσα στο σώµα του και του µυαλού του από όπου παρατηρούσε 

ανενόχλητος τα άτοµα και τα γεγονότα χωρίς να πρέπει να έχει να κάνει για κανέναν 

λόγο µε αυτά. 

Ο Στέφανος είδε πως µια βοηθός των έπαιρνε από το χέρι και χωρίς πολλές 

φιλοφρονήσεις τον έσερνε µέχρι την είσοδο του κτηρίου. Τα ξυπόλητα πόδια του παιδιού 

κινούνταν χωρίς να θέλουν, καταλάβαινε πως ήταν υποχρεωµένο να περπατήσει, για να 

µην πέσει, αλλά το πρόσωπό του ήταν ανέκφραστο, αφηνόταν να τον πάνε όπου ήθελαν 

να πάει, σαν η επιθυµία των άλλων να µην είχε καµία επίπτωση στην ψυχική του 

κατάσταση. Το σώµα κινούνταν, το υπόλοιπο όχι. 

Εκείνο το βράδυ, στο φως της λάµπας πετρελαίου, ο Στέφανος έγραψε ένα ποίηµα σε ένα 

κοµµάτι γαλάζιου χαρτονιού που είχε βρει πεταµένο κάτω. Είχε αποκτήσει τη συνήθεια 

να συλλέγει οποιοδήποτε κοµµάτι χαρτί κατάφερνε να βρει, σακουλάκια ψωµιού, σελίδες 

εφηµερίδας από τις οποίες έσκιζε µε σκληρή υποµονή τα άδεια από γράµµατα πλαίσια 

που περιέβαλαν τα άρθρα, πακέτα από τσιγάρα, σκισµένα και γυρισµένα από την πλευρά 

που δεν είχαν µελάνι, οτιδήποτε πράγµα µπορούσε να χρησιµεύσει ως χαρτί, και έβαλε 

όλα αυτά µέσα σε ένα ατσάλινο δοχείο όπου φύλαγε τα προσωπικά του αντικείµενα: 



υπολείµµατα µολυβιών, µια ξύστρα, ένα κασκόλ από γαλάζιο µαλλί φαγωµένη από τον 

σκόρο αλλά ακόµα κοµψή, ένα βιβλίο παλιών ποιητών, καµιά πέτρα και µια κοκάλινη 

πίπα που του είχαν επιτρέψει να την κρατήσει, αλλά δεν ήξερα σχεδόν ποτέ µε τι να τη 

γεµίσει. 

 

Πρόσωπο του φεγγαριού, λευκή σάρκα. 

Στην κοιλιά της µητέρας σου γεννήθηκες 

νυχτολούλουδο, υδάτινο τέρας. 

Στο χέρι µου µεγάλωσες 

λέξη που γράφεται 

σχέδιο που si slabbra 

αραιωµένο χρώµα τώρα πια ολόκληρο µια σκιά. 

 

Se dici parola non mi è dato 

sapere io immagino 

φαντασία είναι δύναµη γαλάζια 

που λαχταρά µέσα και αντιτίθεται 

στις λόγχες σάλιο και αίµα. 

 

Είµαι πατέρας της Ακυλίνας, και γράφω. 

 

 



 

 

2. 

Λέρος, Αθήνα. 

Ενώ το φεγγάρι µετακινούνταν στον ουρανό και οι άλλοι φυλακισµένοι 

παραπονιόντουσαν στον ύπνο τους, ροχάλιζαν και έκλαναν, ο Στέφανος σκέφτηκε την 

κόρη του. Θα έκλεινε έναν χρόνο στις δέκα του ∆εκέµβρη κι εκείνος δε θα ήταν εκεί. 

Είδε την γυναίκα του την Έµυ σκυµµένη στο τραπέζι της κουζίνας σε εκείνο το γκρι φως 

του τσιµέντου που είναι το φως της Αθήνας όπου δε φαίνεται η θάλασσα. Κάθε δωµάτιο 

εκείνου του µικρού διαµερίσµατος ήταν ταπετσαρισµένο µε βιβλία και η θέα από τα 

παράθυρα κλεισµένη από τα γύρω κτήρια. Η Έµυ θα είχε φτιάξει µερικές δίπλες, 

γεµίζοντας τα δωµάτια µε την µυρωδιά του τηγανισµένου λαδιού που προκαλεί ναυτία 

και το άρωµα της κανέλας. Θα υπήρχαν κοµµάτια από καρυδότσουφλα σε όλη την 

κουζίνα κι αυτός θα της ούρλιαζε, γιατί φοβόταν πως η µικρή θα τα έβαζε ένα στο στόµα 

και θα µπορούσε να πεθάνει από πνιγµό. Ναι, αργά ή γρήγορα θα συνέβαινε, µε εκείνο 

το χάος που η Έµυ άφηνε σε κάθε γωνιά, πάντα απασχοληµένη µε ένα καινούργιο 

πράγµα που την εµπόδιζε να τελειώσει εκείνο που είχε ξεκινήσει πρώτα: βελόνες 

πλεξίµατος καρφωµένες στα µαξιλάρια του καναπέ, το βελονάκι αφηµένο σε µια 

καρέκλα, βρώµικα µαχαίρια από µέλι και κρεµµύδι, τσιµπιδάκια για τα µαλλιά 

σκορπισµένα παντού. 

Αλλά όχι, τι πήγαινε να σκεφτεί, η Έµυ δεν ήταν εκεί. Εκείνο το διαµέρισµα τώρα πια θα 

πρέπει να είχε καταληφθεί από ποντίκια και κατσαρίδες που χωρίς τη δική τους 

καθηµερινή αντίσταση θα το είχαν βρει σίγουρα πολύ άνετο να εγκατασταθούν εκεί µόνα 

τους. Φαντάστηκε τα χειρόγραφά του φαγωµένα, scagazzati, σιωπηλά. 

Η Έµυ είναι και αυτή σε ένα νησί, σε ένα σπίτι που αυτός δεν είχε δει ποτέ, 

φιλοξενούµενη σε φίλους φίλων. Ποιος ξέρει αν καταφέρνει να οργανώσει τις ηµέρες, αν 

κάποιος τη βοηθά µε την µικρή, αν τα χρήµατα που οι σύντροφοι της Αθήνας είχαν 

υποσχεθεί να της δίνουν κάθε µήνα έφταναν και είναι επαρκή για τις καθηµερινές 



ανάγκες. 

Ήταν εδώ και πολλές βδοµάδες που δε λάµβανε νέα της και άρχισε να φοβάται. Όχι γι’ 

αυτόν, γι’ αυτόν δεν ανησυχούσε ποτέ, δε φοβόταν την εξορία, την φτώχια, τις διώξεις, 

τη σιωπή, δεν είχε ανησυχήσει, θα ήταν το σωστό να πει, γιατί µέχρι τη στιγµή που 

κάποιος δεν έχει παιδιά είναι αθάνατος. Με τα παιδιά, τον συµβιβασµό είναι απαραίτητο 

να τον καταβροχθίσεις και ο φόβος γίνεται ο αέρας που αναπνέεις. Ήταν ένα πράγµα που 

δεν είχε υπολογίσει, όταν σαν ασυνείδητοι είχαν αποφασίσει να δεχτούν τη ζωή που είχε 

ξεκινήσει στην κοιλιά της Έµυς χωρίς να την έχουν προγραµµατίσει. Σκεφτόντουσαν ότι 

το ένα πράγµα προστίθεται στο άλλο, και πως αν και είναι φανερό πως οι ισορροπίες 

αλλάζουν κανείς θα µάθει να τις κρατά, αλλά δε λειτουργεί έτσι, σχεδόν ποτέ και 

σίγουρα όχι σε εκείνους τους καιρούς. 

Τώρα η Έµυ ήταν µόνη µε την Ακυλίνα, πολύ πιθανόν, δε θυµόταν πλέον το πρόσωπο 

και τη φωνή του πατέρα της. Ήταν σίγουρο πως η Έµυ θα της µιλούσε γι’ αυτόν και την 

φανταζόταν µε την µικρή στην αγκαλιά, καθισµένη στον παλιό καναπέ από καφέ δέρµα 

που είχαν αγοράσει από έναν παλαιοπώλη επάνω στο χωριό και που είχαν µεταφέρει 

πάνω σε ένα φορτηγάκι µέσω της µισής Ελλάδας µέχρι την Αθήνα, µαζί µε κιβώτια µε 

βιβλία και τετράδια που ήταν ο µοναδικός πραγµατικός του πλούτος. Αν και προφανώς 

δεν ήταν εκείνος, ο καναπές πάνω στον οποίο κάθονταν τώρα, και ίσως δεν ήταν καν 

καναπές, ίσως µια ψάθινη πολυθρόνα σε µια βεράντα, ή µια καρέκλα µε τη γέµισή της 

µασηµένη και τριµµένη από τις γάτες της αυλής. Της το διηγούνταν ο πατέρας της ο 

«ώριµος» που ήταν ηθοποιός του θεάτρου, ταχυδακτυλουργός, χορευτής, ραψωδός, 

διορθωτής, δηµοσιογράφος, µαρξιστής κοµουνιστής, ένας παράξενος κύριος ηλικιωµένος 

και διπολικός που την ηµέρα κάθεται στο τραπέζι ενός σκοτεινού συµβολαιογραφείου 

και κερδίζει έτσι το ψωµί του και το βράδυ χάνεται στα θέατρα, στις ταβέρνες, στους 

δρόµους και στα σπίτια, τα πάντα ανοιχτά για φίλες και φίλους. 

Ήταν ευτυχισµένοι, πριν την Ακυλίνα, και ήταν και έπειτα, ενώ την περίµεναν κι εκείνη 

έπαιρνε µορφή µέσα στην κοιλιά της µητέρας της. Κι έπειτα ακόµα, όταν εκείνη 

γεννήθηκε ένα βράδυ που φυσούσε του προηγούµενου ∆εκέµβρη, ενώ ακόµα δε 

φαντάζονταν -ή καλύτερα, δεν ήθελαν να φανταστούν- το κακό που θα έπεφτε επάνω 

τους. 



Μήνες αργότερα, τον Απρίλιο, ένα βράδυ επέστρεψαν στο σπίτι νωρίς: το ήξεραν πως 

κάτι υπήρχε στον αέρα. Ο καιρός είχε ωριµάσει για µια βία esibita e ritualizzata. Το 

µεγάλο χέρι της Αµερικής έσφιγγε πάνω από την Ελλάδα. Με τους φίλους και τους 

συντρόφους είχαν πει να είναι έτοιµοι για όλα κι έτσι η Έµυ είχε µαζέψει τα απαραίτητα 

σε µια τσάντα: έγγραφα, γυαλιά, κλειδιά, τα λίγα κοσµήµατα και τις φωτογραφίες της 

οικογένειας. Αυτός είχε κάνει ένα γρήγορο ξεκαθάρισµα των βιβλίων τα οποία ήταν 

αδιανόητο να αφήσει και των τετραδίων µε τα ποιήµατα που είχε αντιγράψει σε 

αντίτυπο. Έλειπαν µόνο τα πράγµατα της µικρής επειδή χρειάζονταν µέχρι την τελευταία 

στιγµή κι έτσι θα τα µάζευαν σε περίπτωση ανάγκης. Έπειτα αποκοιµήθηκαν, µε την 

µικρή που ροχάλιζε ανάµεσά τους στο διπλό κρεβάτι, δίχως τέλος, λέγοντας πως ναι, 

φυσικά, ο κίνδυνος υπήρχε, αλλά ακριβώς απόψε έπρεπε να συµβεί, και έπειτα, γιατί σε 

αυτούς; 

Πάντα αυτό λέµε, διαφορετικά θα τρελαινόµασταν: θα µπορούσε να συµβεί αλλά δε θα 

συµβεί, ας κοιµηθούµε, είναι αργά. 

Κι έπειτα το θέµα είναι πως πιστεύουµε πως είµαστε έτοιµοι, αλλά δεν είναι αλήθεια. Η 

πραγµατικότητα των όσων συµβαίνουν δεν είναι φτιαγµένη από το ίδιο υλικό µε τη 

φαντασία, ούτε µε την πρόβλεψη ή την αφήγηση αυτού που συνέβη σε άλλους. 

Το χαρτί σκισµένο σε χίλια κοµµάτια και πεταµένο στη λεκάνη, ξεχασµένο πλέον, τώρα 

γυρίζει στο µυαλό του σε όλο του το µεγαλείο, το σκληρό χαρτί ανάµεσα στα δάχτυλα, 

µελάνι µαύρο και γλώσσα γραφειοκρατική δίχως συναίσθηµα: "Παρουσιαστείτε το 

συντοµότερο δυνατό". 

Μα που; Πότε; Σε ποιόν; Για ποιό πράγµα; 

Το συντοµότερο δυνατό, και τέλος. 

Οι λεπτοµέρειες τώρα εκρήγνυτο επάνω του: το τηλέφωνο που χτυπά στην καρδιά της 

νύχτας αλλά αυτός νυστάζει υπερβολικά για να σηκωθεί να απαντήσει και γυρίζει από το 

άλλο πλευρό, προς τα ζεστά κορµιά της Έµυς και της µικρής. Το χέρι που χτυπά στην 

πόρτα στις έξι το πρωί, οι άντρες µε τη στολή κρυµµένοι σε τεράστια καπέλα και 

φορώντας δίχως λόγο σκούρα γυαλιά που ορµάνε µέσα στο διαµέρισµά του και τον 



σέρνουν έξω χωρίς να του δώσουν τον χρόνο να βάλει καλά τα παπούτσια του και να 

πάρει τα απαραίτητα για ένα νεογέννητο: πάνες, πανάκια, το µπιµπερό, τα µήλα και τον 

τρίφτη, την βαµβακερή κουβερτούλα. Το τελευταίο βλέµµα της γυναίκας του -ένα σώµα 

εύθραυστο, σφιγµένο, µε τους ώµους πολύ στενούς και την κοιλιά ακόµα χαλαρή από 

την εγκυµοσύνη κάτω από το γαλάζιο, φανελένιο νυχτικό -σπρωγµένη βίαια µέσα σε ένα 

µαύρο αυτοκίνητο, η µικρή ένα αποκοιµισµένο δισάκι τυλιγµένο σε ένα σεντόνι 

λερωµένο από ούρα. Σύντοµα θα αρχίσει να κλαίει και αυτός δε θα την ακούει. Ένα ξένο 

χέρι στο κεφάλι, οι καρποί των χεριών δεµένοι πίσω από την πλάτη, µια κάνη που 

σπρώχνει στο ένα πλευρό και φοβάται πως ένας πυροβολισµός µπορεί να ξεφύγει χωρίς 

προειδοποίηση και να τον αποτελειώσει έτσι, µπροστά στα µάτια της Έµας. Φαντάζεται 

όλα τα ποιήµατα, τα άρθρα, τα εγκαταλειµµένα βιβλία, πάνω στο µικρό τραπέζι της 

κουζίνας ανάµεσα στα αποφάγια του χθεσινού δείπνου, που δεν πρόλαβαν να 

τακτοποιήσουν. Φαντάζεται τα ποντίκια που τρέχουν πάνω κάτω πάνω στα 

δακτυλογραφηµένα χαρτιά και ξεθωριάζουν το µελάνι µε τα αποτυπώµατα των µικρών 

τους ποδιών, σβήνοντας για πάντα τις λέξεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. 

Αθήνα, 1967. 

Το µέρος όπου τον πήγαν ήταν µια εφιαλτική µονάδα: ήταν χιλιάδες τα άτοµα που η 

ελληνική στρατιωτική αστυνοµία, η ΕΣΑ, καθοδηγούµενη από τον στρατηγό Ιωάννη 

Λαδά, aveva strappate ai loro letti και είχε σύρει, αφού τα είχε στοιβάξει πάνω σε 

φορτηγάκια, στην Καλλιθέα, στα χωράφια του velodromo της Αθήνας. Κατά τη διάρκεια 

της νύχτας υπήρξαν ξυλοδαρµοί και βασανιστήρια και την επόµενη µέρα οι φήµες για 

τους πρώτους νεκρούς, θύµατα της Χούντας, άρχισαν να γυρίζουν: το πρωί της 21ης 

Απριλίου πολύς κόσµος είχε συγκεντρωθεί στην πλατεία Αττικής για να καταλάβει τί 

συνέβαινε στη χώρα και ένα αγοράκι δεκαπέντε ετών µπήκε στον στόχο ενός αυτόµατου 

όπλου. Αντιθέτως, µια νεαρή, η Μαρία Καλάµπρου, είχε πυροβοληθεί στο πεζοδρόµιο 

της οδού Πατησίων ενώ, αγκαζέ µε την αδερφή της, περπατούσαν και κοιτούσαν την 

προσέλευση των τανκς κατά µήκος του δρόµου. Μερικές µέρες αργότερα, στις 25 

Απριλίου, ο σύντροφος Ηλίας Παναγιώτης εκτελέστηκε εν ψυχρώ από έναν αξιωµατικό 

που του έβαλε το πιστόλι στο κεφάλι και τον πυροβόλησε µπροστά στα µάτια 

εκατοντάδων εµβρόντητων κρατούµενων. 

Ο Στέφανος, όπως πολλοί άλλοι, χτυπήθηκε βάναυσα και έµεινε όλη την πρώτη νύχτα 

ριγµένος σε ένα κελί, ζαλισµένος, χωρίς φαγητό και νερό µαζί µε άλλους βασανισµένους 

κρατούµενους όπως αυτός. 

Το βασανιστήριο δεν είναι κάτι που ξεχνιέται, που αφήνεται στην άκρη και έπειτα από 

αυτό µπορείς να συνεχίσεις να ζεις όπως πρώτα. Πριν να σου σπάσουν τα δόντια, τα 

κόκαλα, να σου ξεσκίσουν το δέρµα των όρχεων και να σου σκίσουν τις πατούσες 

χτυπώντας τες µε ξύλο, το βασανιστήριο σπάει κάτι µέσα στο κεφάλι σου. Σε σκίζει στο 

πιο ευαίσθητο σηµείο, εκείνο που είναι αδύνατο να επουλωθεί ή να γιατρευτεί. Όποιος 

έχει χτυπηθεί, χτυπηθεί πραγµατικά, µε αγριότητα, µε πρόθεση και µέθοδο, ή έχει 

βιαστεί, το γνωρίζει. Εκείνο είναι το πρόσωπο που θα δεις µέσα στον καθρέφτη κάθε 



πρωί για το υπόλοιπο της ζωής σου, µέχρι να αποφασίσεις ότι από το να τον κοιτάς, τον 

καθρέφτη, ίσως είναι καλύτερα να µην το κάνεις. 

Την πρώτη φορά που ο Στέφανος είχε υποστεί ανάκριση, στη φυλακή της Γιάρου, ήταν 

το ΄40, ο αστυνοµικός καθισµένος µπροστά του φαινόταν αρκετά ευγενικός κι εκείνος 

ήταν ένας νεαρός άντρας ακόµα αγνός. Υπήρχαν άλλοι τρεις άντρες πίσω από την πλάτη 

του. Ψιθύριζαν µεταξύ τους, γελούσαν, κάπνιζαν και δεν φαίνονταν να δίνουν την 

παραµικρή προσοχή στα λόγια του άντρα που κάθονταν µπροστά τους, ούτε στις 

απαντήσεις του. Φοβόταν; Ακόµα και σήµερα δεν καταφέρνει να το καταλάβει. Θυµάται 

ότι σκεφτόταν την εποχή που ήταν µικρός, τον δάσκαλο Λάµπρου που µε ένα χαµόγελο 

περιφρονητικό του ζήτησε να γυρίσει το χέρι του και να του δείξει τη µικρή παλάµη. Η 

βέργα, αστραπιαία, χτυπά στην τρυφερή σάρκα δύο φορές: πόνος και έκπληξη τον 

αφήνουν χωρίς ανάσα. Τι θα διηγηθεί στη µητέρα του, όταν επιστρέψει στο σπίτι; 

Η ευγένεια, στην τρίτη ερώτηση που δεν ήξερε να απαντήσει, µετατράπηκε σε ένα 

ξέσπασµα οργής: στην τέταρτη, το τέρας µετατράπηκε σε έναν τρεµάµενο µυ προς το 

δεξί µάγουλο εκείνου του αδύνατου άντρα, καλά ξυρισµένου και πολύ ήρεµου. Στην 

πέµπτη, ο Στέφανος έχασε τις αισθήσεις. Ξύπνησε έπειτα από µερικά λεπτά, πιθανόν, αν 

και δεν κατάφερνε να καταλάβει πόσος χρόνος είχε περάσει. ∆εν έβλεπε πλέον από το 

ένα µάτι κι αισθανόταν το στόµα γεµάτο από ένα κολλώδες υγρό, που ήξερε, από σίδηρο. 

Από το στόµα του ένα υγρό άρχισε να πληµµυρίζει το στέρνο του και µε το µάτι που 

έβλεπε διαπίστωσε πως ήταν κόκκινο. 

Αυτή τη φορά, δεν υπήρχε καν µια µητέρα στην οποία θα έτρεχε να διηγηθεί τί του είχαν 

κάνει. 

Ταξινοµήθηκε µε άλλους πρώτα στο µικρό νησί της Γυάρου: βράχια, ξεροί θάµνοι, 

σκασµένη γη, πέτρες, λαβύρινθοι, αποχωρητήρια, ποντίκια, µια φυλακή bunker από 

κόκκινους πλίνθους, απειλές, σύντροφοι κακοποιηµένοι και νεκροί στα χέρια του, ο 

απίθανος γαλάζιος ορίζοντας sparato contro gli occhi. 

Τώρα δεν είχε αλλάξει τίποτα από εκείνο το 1947 στην Μακρόνησο. 

Είναι πάνω από είκοσι χρόνια που ο Στέφανος παλεύει, κι αν και το όνοµα πρώτα ήταν 



άλλο, το νησί είναι το ίδιο: η περίµετρος της κόλασης είναι σχεδιασµένη πάντα µε τη 

µύτη του ίδιου µαχαιριού. 

Στο µυαλό του θα είναι πάντα το νησί του φόβου. 

Κανένα από αυτά που θα έρθουν έπειτα δε θα του προκαλέσουν τον ίδιο φόβο: κανένα, 

εκτός από το επόµενο, αυτό. 

Το τελευταίο; 

Στα τέλη του Ιουνίου του 1967 ήταν ριγµένος στο νησί της Λέρου, στο Παρθένι, όπου 

ένας στρατώνας του ελληνικού στρατού ήταν πολύ χαρούµενος που δεχόταν αυτή τη 

χούφτα των προδοτών της πατρίδας, αηδιαστικών άπιστων αναρχοκοµουνιστών, κόσµου 

της πεντάρας, φουκαράδες που θεωρούν τον εαυτό τους καλλιτέχνη, µε το κεφάλι γεµάτο 

σκατά. 

Ο Στέφανος άρχισε να αναρωτιέται µήπως είχαν δίκιο εκείνοι. Εκείνος ήταν εκεί, µόνος, 

ενώ η γυναίκα και η κόρη του δεν ήξερε που βρίσκονταν: για να αποδεχτείς το ρίσκο να 

χάσεις την οικογένειά σου, πρέπει να έχεις το κεφάλι γεµάτο σκατά. Κι όµως, υπήρχαν 

εκείνα τα τετράδια. Υπήρχε η ποίηση. Ένας κόσµος στον οποίο ο καθένας είχε την 

ελευθερία να αγαπάει, να επιθυµεί, να ακολουθεί όνειρα, να διαβάζει, να ακούει και να 

χορεύει. Έναν κόσµο όπου δεν υπάρχει κανείς που να διοικεί, πέρα από τα χρήµατα, 

οµοίως την ψυχή των άλλων. Μαλακίες. Αλλά αυτός το είχε πιστέψει. Και ήταν 

υποχρεωµένος να το δεχτεί, το πίστευε ακόµα. 

Για µερικούς µήνες έφταναν τα κιβώτια της Έµυ. Υπήρχαν βιβλία, τσιγάρα, µολύβια, 

εσώρουχα και καραµέλες, µόνο πράγµατα που δεν αλλοιώνονταν δεδοµένου ότι το ταξίδι 

ήταν πολύ µακρύ για να είναι σίγουροι πως θα έφταναν ακόµα ικανά να φαγωθούν. Είχε 

φάει ευχαρίστως ένα από τα γλυκά της Έµυς, ακόµα κι αυτά που γέµιζαν µυρωδιά 

τηγανιτού λαδιού και κανέλας το σπίτι και για τα οποία τώρα είχε µια έντονη νοσταλγία. 

Πέρα από τη νοσταλγία, ήταν και οι πνεύµονες που είχαν και πάλι φλεγµονή και έβηχε 

τόσο πολύ, που κάποιες φορές τύχαινε να πέσει κάτω ηµιλιπόθυµος. 

Άλλοι κρατούµενοι, οι οποίοι έφτασαν στο νησί µετά από αυτόν, του είχαν αφηγηθεί τι 

είχε συµβεί εκείνο το πρωί στην Αθήνα, όταν εκείνος βρισκόταν ήδη µε χειροπέδες µέσα 



σε ένα κελί, περιµένοντας κάποιος να του ξεκαθαρίσει ποια ήταν η θέση του, ποιο το 

κατηγορητήριό του και τι θα έπρεπε να περιµένει για τις ηµέρες, τους µήνες ή ακόµα και 

τα χρόνια που έρχονταν. 

Όλα τα ραδιόφωνα ήταν βουβά, ο κόσµος γύριζε και ξαναγύριζε το κουµπί, µε επιµονή, 

αλλά τίποτα. Το σήµα είχε σιωπήσει, µόνο ο ραδιοφωνικός σταθµός του στρατού 

συνέχιζε να µεταδίδει εµβατήρια θριάµβου: ένας αλαλαγµός από χάλκινα και τροµπέτες. 

Τα τανκς παρέλαυναν αργά στους δρόµους σαν δεινόσαυροι κάνοντας την πόλη να 

µοιάζει µε σκηνή ταινίας φαντασίας. 

Από τις έξι και είκοσι πέντε το πρωί και µετά, µεταξύ των στρατιωτικών παρελάσεων, 

συνέχιζαν να βγαίνουν από το ραδιόφωνο οι ίδιες λέξεις: "Εδώ ραδιοφωνικός σταθµός 

των ελληνικών στρατιωτικών δυνάµεων. Εξαιτίας της δραµατικής κατάστασης που είχε 

δηµιουργηθεί, από τα µεσάνυχτα ο στρατός πήρε την κυβέρνηση της χώρας. Θα 

ακολουθήσει µια ανακοίνωση του αρχηγού του στρατού". "Σύµφωνα µε το άρθρο 19 του 

Συντάγµατος κι έπειτα από προτροπή της κυβέρνησης καταργούµαι τα άρθρα 6, 8, 10, 

12, 14, 18, 20, 95 και 98 του Συντάγµατος εξαιτίας της απειλής της ασφάλειας των 

πολιτών και του έθνους που προέρχεται από το εξωτερικό. Υπογράφουν: Ο 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς της Ελλάδος. Ο πρόεδρος και τα µέλη του συµβουλίου των 

υπουργών". 

Μερικές µέρες µετά, ο Γεώργιος Παπαδόπουλος ανακοίνωσε: "Η χώρα είχε πέσει σε µια 

βαθιά κρίση. Εγώ έψαχνα µια λύση καθώς η πολιτική βρισκόταν σε αδιέξοδο. Οι 

Έλληνες από την ιστορία τους δεν είναι κοντά στον κοµουνισµό, γιατί ο κοµουνισµός 

δεν έχει τίποτα κοινό µε τη χριστιανική παράδοση που βρίσκονταν πάντα στη βάση της 

εκπαίδευσης των Ελλήνων. Σε αυτή την περίπτωση ο εθνικός στρατός και οι 

στρατιωτικές δυνάµεις της χώρας ήταν η µόνη ουδέτερη δύναµη που µπορούσε να 

κατέβει στο πεδίο ενώ οι Έλληνες αντιτάσσονταν σθεναρά µεταξύ τους. Αυτή η δύναµη 

θεώρησε σωστό να επέµβει αισθάνοντας το ως χρέος να σταµατήσει την πορεία της 

χώρας προς το βάραθρο". 

Το βάραθρο για τον Στέφανο πήρε τη µορφή εκείνου του νησιού του Αιγαίου, αυτό το 

απόρθητο φρούριο το προστατευµένο από συρµατόπλεγµα, άντρες µε το τουφέκι στο 



πλάι και τις ξιφολόγχες στραµµένες προς τον ουρανό. 

Καµία είδηση από τον έξω κόσµο, µόνο ευκάλυπτοι και πέτρες και ορίζοντας κλειστός 

από γαλάζια κελύφη χελώνας, και έπειτα φυσικά αντιδρώντες, κακοποιούς, εγκληµατίες, 

βοµβιστές της πατρίδας και τρελούς, σωµατικά και ψυχικά ανάπηρους. ∆ύο οµάδες που 

χωρίζονταν από έναν τοίχο από συρµατόπλεγµα και αντάλλαζαν αποτσίγαρα και 

κουβέντες δίχως ουσία. 

Οι φύλακες τους άφηναν, τι πληροφορίες θα µπορούσαν ποτέ να αποκαλύψουν οι µεν 

στους δεν; Κι αν όντως αντάλλαζαν πληροφορίες, θα παρέµεναν µέσα στην περίµετρο 

ενός νησιού από το οποίο δε θα υπήρξε έξοδος για την πλειονότητα αυτών. 

Και τα σπίτια έχουν βιολογική ζωή. 

Τα κουφώµατα καταρρέουν σαν γέρικα γόνατα. 

Πέφτουν οι σανίδες, τα πάντα sbraca, σωριάζεται. 

Περισσότερο όµοιοι µε σπηλιές από το νερό κατακτηµένες 

οι φωλιές που κατοικούµε, ενοικιαστές των τεράτων. 

 

Ήµασταν ένα αµάλγαµα άµµου και νερού θαλασσινού 

στραγγισµένοι από τα χοντρά δάχτυλα ενός παιδιού. 

Ήµασταν µια καταστροφή ατελής και θαυµαστή. 

Αλλά η πηχτή άµµος, µε το πρώτο κύµα 

λιώνει και φεύγει µακριά. 

Έτσι η οικογένειά µου ανασυντίθεται υποθαλάσσια: 

είµαστε µια αποικία από κοράλλια 

είµαστε τα κόκαλα τα πιο αστραφτερά και σκληρά. 



Είναι παγίδα η φωσφορίζουσα παρουσία των φυτών 

δεν είµαστε σαρκοβόρα, ζούµε από το µίσος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. 

Λέρος, 1968. 

-Για έναν κοµουνιστή ζωγράφο άθεο και άπιστο, δεν είναι κακό ως τιµωρία να 

ζωγραφίσει µια Παναγία που πεθαίνει. Πιστεύω πως θα την ήθελα λίγο πουτάνα, εσείς τι 

λέτε; Λίγο κραγιόν κόκκινο; 

Ο πιο κοντινός φύλακας προσποιήθηκε πως δεν άκουσε, κλώτσησε µια πέτρα και 

πλησίασε προς αυτούς για να θαυµάσει τη δουλειά της µέρας. ∆εν είπε τίποτα, κοίταζε τα 

προπαρασκευαστικά σχέδια της τοιχογραφίας σα να κοιτούσε έναν σωρό κοπριάς 

αγελάδας µέσα σε ένα χωράφι. Κινούσε τις κόρες των µατιών στα σχέδια µε χρώµα 

γραφίτι, αλλά ήταν φανερό πως για την τέχνη δεν έδινε µια και πιθανόν ούτε για τη 

θρησκεία, ή τουλάχιστον, όχι στις οκτώ το βράδυ, αφού είχε περάσει την ηµέρα όρθιος 

να καπνίζει το ένα τσιγάρο µετά το άλλο και να µην κάνει τίποτα, αυτό το τίποτα που το 

βράδυ σε κάνει να καταρρέεις εξουθενωµένος. 

Ο Κυριάκος ακούµπησε το πινέλο βρεγµένο µε κίτρινο της ώχρας σε ένα καπάκι από 

κασσίτερο, έκανε ένα βήµα πίσω και έξυσε το κεφάλι κάτω από το ψάθινο καπέλο που 

βρωµούσε ιδρώτα και βρώµικα µαλλιά. ∆ούλευαν δώδεκα ώρες τη µέρα, όλες τις µέρες, 

µε τρεις στρατιώτες παλουκωµένους δίπλα τους, και αν και η ιδέα αυτών των 

τοιχογραφιών ήταν δική τους, πολιτικών κρατουµένων, και είχαν πέσει µε τα µούτρα, 

πέρα από την καλύτερη των προθέσεων, αλλά και τον θυµό και την αγάπη, µερικές φορές 

του ερχόταν να αναρωτηθεί τι σκατά έκανε. Αυτοί θα σάπιζαν σε εκείνο το νησί και, 

πέρα από τους ντόπιους, ποιος θα τους ξανάβλεπε, αυτή η εκκλησία και τα πρόσωπα τα 

τόσο ανθρώπινα αυτού του Χριστού και αυτής της Παναγίας µε το κόκκινο στόµα; 

Ο Στέφανος δεν ήξερε να ζωγραφίζει. Τον είχαν πάει εκεί γιατί αυτός ήταν 

διανοούµενος, ποιητής, τα κατάφερνε µε τις λέξεις και τους είχε βοηθήσει να διαλέξουν 

τα χωρία της Βίβλου που θα έγραφαν µε ασβέστη στις τοιχογραφίες. Είχε επιλέξει το 

κατά Ματθαίων Ευαγγέλιο: "Αγαπάτε τους εχθρούς σας και προσευχηθείτε για τους 



διώκτες σας (Μt 5.44). Μην πιστεύετε πως εγώ ήρθα για να φέρω ειρήνη στη γη. ∆εν 

ήρθα για να φέρω ειρήνη, αλλά ένα σπαθί (Mt 10.34)". Αλλά όταν οι τρεις φρουροί 

διάβασαν τον πρώτο στίχο, σκέφτηκαν πως ήταν κάποιο είδος µηνύµατος 

κωδικοποιηµένου και, αφού τον υποχρέωσαν να τους δώσει το τετραδιάκι µε τις 

σηµειώσεις, αποφάσισαν να συµβουλευτούν τον ανώτερο διευθυντή. 

Το επόµενο βράδυ, στο τέλος της εργασίας τον φόρτωσαν στο φορτηγάκι πρώτο και αντί 

να τον πάνε στο στρατόπεδο µαζί µε τους άλλους, έστριψαν προς την ακτή και συνέχισαν 

σε έναν δρόµο µε ευκαλύπτους. Τον ανάγκασαν να κατέβει σπρώχνοντάς τον µε το 

τουφέκι στην ωµοπλάτη. 

Ο Στέφανος είχε ακόµα τα χέρια λερωµένα µε χρώµατα, κηλίδες γαλάζιου και κόκκινου 

που ανέβαιναν µέχρι τους αγκώνες. ∆εν είχε ζωγραφίσει αλλά το ίδιο, στεκόµενος εκεί, 

µέσα στα πινέλα, είχε λερωθεί και του είχε αρέσει κιόλας, για όλη τη διάρκεια της 

ηµέρας είχε συνεχίσει να σηκώνει τα χέρια στο φως και να κοιτάζει εκείνα τα σηµεία του 

γαλάζιου και κόκκινου δέρµατος, σαν φτερά πεταλούδας ραµµένα στη ζωντανή σάρκα. 

Φορούσε ένα µουσκεµένο µπλουζάκι κι ένα υφασµάτινο ξεχειλωµένο παντελόνι, µε ένα 

σκοινί αντί για ζώνη. 

Τον ξεφόρτωσαν µπροστά από µια πόρτα που κάποτε θα πρέπει να ήταν πολυτελής και 

τώρα δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ένας σε αποσύνθεση µαστόδοντας από σκοροφαγωµένο 

ξύλο και σκουριασµένο σίδερο. 

∆εν υπήρχε κανείς. Ήταν ώρα για το δείπνο και στην τραπεζαρία σερβίριζαν το φαγητό. 

Ένας φύλακας ήρθε να τον πάρει µπροστά από την πόρτα και χωρίς να τον κοιτάξει στο 

πρόσωπο του έδειξε τον δρόµο, σπρώχνοντάς τον στην ωµοπλάτη µε ένα κοντό 

µπαστούνι που χρησιµοποιούσαν σαν ρόπαλο. Ο Στέφανος προσπάθησε να στραφεί 

εναντίον του, αλλά δεν πρόλαβε να γυρίσει και ο άντρας τον σηµάδεψε στο πρόσωπο µε 

ένα ξερό χτύπηµα. 

 

 



 

 

5. 

Το δωµάτιο ήταν τεράστιο και σκοτεινό, το παράθυρο έβλεπε προς το βουνό και 

προστατευµένο από µια σιδεριά. ∆εν υπήρχαν τζάµια ούτε παντζούρια και ο Στέφανος 

αναρωτήθηκε αν θα τα τοποθετούσαν για τον χειµώνα, έπειτα το βλέµµα του έπεσε στο 

γυµνό ντιβάνι. 

Πάντα υπάρχει κάτι χειρότερο. 

Ο φύλακας τον έκλεισε µέσα. 

Θα κοιµόταν µόνος του εκεί; Ήταν αποµόνωση; Κι αν ναι, πόσο θα διαρκούσε; Άγγιξε το 

δεξί του µάγουλο: υπήρχε ένα ανοιχτό τραύµα που ξεκινούσε από τον κρόταφο κι έφτανε 

ως τη µύτη. Το αίµα είχε κολλήσει στον λαιµό, το στήθος, τους ώµους κι έσταζε κάτω. 

Τον έπιασε πανικός. Υπήρχε γιατρός εκεί; Κι αν υπήρχε, θα τον θεράπευε; Άρχισε να 

φωνάζει βοήθεια, αλλά κανείς δεν απαντούσε, έξω από την πόρτα υπήρχαν κρότοι από 

µέταλλο που χτυπά και αδιάκοποι γδούποι που έκαναν το πάτωµα να σείεται. Ησύχασε, 

κι έπειτα δεν ήταν κάτι τόσο σοβαρό να έχει µια πληγή σε ένα µάγουλο, το σηµαντικό 

ήταν να µην µολυνόταν, έτσι κατούρησε στα χέρια του που είχαν σχηµατίσει µια κούπα 

και έριξε το κάτουρο στο πρόσωπο, έπειτα έκατσε σε µια γωνία, µε τα δάχτυλα strizzo i 

lembi di pelle separati κι αποκοιµήθηκε. Ονειρεύτηκε πως κοιταζόταν στον καθρέφτη κι 

ενώ παρατηρούσε το πρόσωπό του γερασµένο αντιλήφθηκε πως στην χωρίστρα των 

µαλλιών του µεγάλωνε ένα καρώτο άσπρο. Ήταν ένας κόνδυλος λεπτός µε διακλαδώσεις 

και αυτός ήξερε πως οι ρίζες ήταν ήδη τόσο γραπωµένες στην εγκεφαλική του ύλη που 

αν προσπαθούσε να το ξεριζώσει θα ρίσκαρε να ξεκολλήσει και τον εγκέφαλό του. 

Ο εγκέφαλος. αυτός γκρίζος και κυµατοειδής χυλός. Ένα καρύδι ενάµιση κιλού µέσα στο 

οποίο χαράζονται σαν όγκοι τα ονόµατα, οι αναµνήσεις, οι εφιάλτες. Φαντάστηκε να 

βυθίζει ένα κουτάλι στο ξέσκεπο/ανοιχτό κεφάλι του πατέρα του. Θα ήταν γλυκιά ή 

πικρή η εγκεφαλική του ύλη, λίγο πριν πεθάνει στο ∆αφνί, στο ψυχιατρείο; Κι εκείνη της 

αδερφής του Ευανθίας; Θα µοσχοβολούσε βιολέτα, όπως τα ρούχα της όταν ήταν 



κοριτσάκι; 

Έβαλε το δάχτυλο στο ένα ρουθούνι. Σκέφτηκε πως µε ένα µακρύ κουτάλι θα τα 

κατάφερνε, να φτάσει εκεί, στον εγκέφαλο. Ναι, θα το έκανε. Θα έσκαβε και θα το 

ξανανακάτεβε και θα το έτρωγε µέχρι το τελευταίο κύτταρο, έτσι θα σταµατούσε να 

σκέφτεται, να θυµάται. Όλες αυτές οι άχρηστες εικόνες κι εκείνα τα ονόµατα θα τα 

µασούσε, αισθάνοντας να τρίζουν κάτω από τα δόντια και τελικά να εξαφανίζονται, 

ανακατεµένα µε το αίµα και το σάλιο. 

Μια µπουκιά και θα εξαφανιζόταν η µητέρα του, η µικρή νύφη/σύζυγος, έγινε γυναίκα 

στα δεκατρία της µε τη συγκατάθεση του Θεού και ολόκληρης της οικογένειας. 

Ο Στέφανος σκέφτηκε τα δύο µικρά άσπρα χέρια του που ξεφύλλιζαν απαγορευµένα 

βιβλία: η άγνοια ήταν ένα πλεονέκτηµα στο σπίτι τους, το χαρτί ένα υλικό πολύ 

εύθραυστο για να το υπολογίζουν. Καλύτερα να εµπιστεύεσαι τα τούβλα, τον ασβέστη, 

τις ελιές και κυρίως το ζωντανό αίµα όποιου δούλευε προκειµένου το προνόµιο µας να 

διατηρούνταν. Τα χέρια της µητέρας του που γερνούσαν µέσα στο σπίτι, ανάµεσα στις 

κατσαρόλες και τα πιατικά, αν και υπήρχαν τα χρήµατα για οικιακή βοηθό, αλλά αυτός 

δεν ήθελε. Ελέγχει ότι είναι εκεί, µέσα στην κουζίνα τη γεµάτη µυρωδιές, η µικρή του 

νύφη ήδη γυναίκα καµωµένη, και αποκαµωµένη, η κοτσίδα µε τα µαλλιά που γκριζάρουν 

στερεωµένη στον σβέρκο, η ποδιά δεµένη στον λαιµό και στη µέση σαν ζώνη αγνότητας. 

Η φυλακή της είναι η κουζίνα. Η αγωνία της, το εσωτερικό του σπιτιού. 

Ανακατεύει στιφάδο και κλαίει. Ανακατεύει σούπες και δεν έχει χρόνο ούτε να µιλήσει 

µε τα παιδιά. Από µια συγκεκριµένη στιγµή κι έπειτα, δεν έχει πλέον ούτε όρεξη. 

Κλείνουν οι σελίδες των απαγορευµένων βιβλίων, καίγονται τα αντίγραφα των 

περιοδικών ποίησης για παιδιά που είχε χαρίσει στο παιδί της τον καλλιτέχνη. Γίνεται 

µια µικρή γυναίκα µαύρη όπως όλες οι άλλες µαύρες γυναίκες. Υπάρχει ένα φως, στις 

κινήσεις που κάνει, κι εκείνος καταφέρνει να το δει, να το αναγνωρίσει, αν και δεν έχει 

το κουράγιο να το πει, "µαµά, εγώ σε καταλαβαίνω, εγώ σε βλέπω". Όταν αρρωσταίνει 

από φυµατίωση γίνεται ακόµα πιο µικρή, διάφανη, είναι µόνο σαράντα δύο ετών τη µέρα 

που πεθαίνει. 

Ακόµα µια µπουκιά κι εξαφανίζεται η αδερφή του. 



Η Ευανθία, που όλοι ονοµάζουν Εύα, είχε εκπαιδευτεί σαν δεσποινίδα. Τα µαθήµατα του 

πιάνου προηγούνταν των οικιακών δουλειών. Στα δεκατρία της δεν ήξερε να βράσει ούτε 

αυγό. ∆ε θα της χρειαζόταν. Την είχαν ήδη υποσχεθεί ως γυναίκα σε έναν άντρα που είχε 

τα τριπλά της χρόνια που θα την έκλεινε σε ένα κουκλόσπιτο στο οποίο δε θα έκανε 

τίποτε άλλο από το να µετακινείτε µε χάρη από το κρεβάτι στην πολυθρόνα, από την 

ξαπλώστρα του κήπου στον καναπέ της βεράντας. ∆ε φοβόταν. Όταν πατέρας τους την 

πήρε στην άκρη για να την ενηµερώσει για το τι θα συνέβαινε στη ζωή της όταν 

µεγάλωνε, ήταν ένα απόγευµα του Ιανουαρίου που χιόνιζε πολύ. Η πόρτα του γραφείου 

έµεινε κλειδωµένη για δύο ώρες. Ο Στέφανος τότε ήταν οκτώ µε εννέα χρονών. 

Το σπίτι ήταν δίπλα σε µια εκκλησία. Οι τοίχοι τους συνόρευαν ακριβώς µε το ιερό και ο 

Στέφανος θυµάται πως είχε ακουµπήσει το αυτί πολλές φορές, το βράδυ, στον σοβά 

πεπεισµένος πως ο Χριστός, από την άλλη πλευρά, κουνιόνταν µερικά βήµατα µακριά 

από αυτόν. Στην πραγµατικότητα ήταν ο ιερέας που είχε ξυπνήσει στην καρδιά της 

νύχτας γιατί υπέφερε από καούρες στο στοµάχι, όπως έπειτα αφηγούνταν κάθε πρωί στη 

µητέρα του, συναντώντας τη στις σκάλες της εισόδου. Ο ιερέας δε µιλούσε ποτέ για τον 

Θεό, για τους Αγίους ή για τη θρησκεία, τον ενδιέφεραν τα µικροπράγµατα, και 

περισσότερο απ' όλα τον ενδιέφερε να µιλά για φαγητά, ωράρια, για την ούρηση, για 

κενώσεις, για προβλήµατα πίεσης. Το σώµα του ήταν ένα µυστήριο που προφανώς τον 

γοήτευε πολύ περισσότερο από τον µυστικισµό και τη θεολογία. Μερικά χρόνια 

αργότερα, όταν ο ιερέας πέθανε, ο Στέφανος έµεινε επί µακρόν δίπλα από το ανοιχτό του 

φέρετρο, για να θαυµάσει την παχιά σάρκα γαλήνια τοποθετηµένη πάνω σε µαξιλάρια 

κόκκινου σατέν. Φαντάστηκε όλο το φαγητό που για δεκαετίες, τη µια µέρα µετά την 

άλλη, µπαίνοντας από το στόµα είχε διασχίσει εκείνα τα µέτρα του εντέρου προκαλώντας 

καούρες, κράµπες, πορδές και τελικά µετατρέπονταν σε σκατά. Ούτε ένας άνθρωπος του 

Θεού δεν µπορούσε να ξεφύγει από τους γήινους νόµους και ο Στέφανος το είχε σκάσει 

τρέχοντας από την σκοτεινή εκκλησία όπου ξεκινούσε η νεκρώσιµη τελετή για να πάει 

να παίξει µπάλα στην παραλία µαζί µε τα άλλα παιδιά. Το βράδυ θα τις έτρωγες από τον 

πατέρα του, αλλά άξιζε τον κόπο, δύο ώρες χαράς για δύο ξυλιές: ήταν ένα λογικό 

αντάλλαγµα. 

Η εκκλησία ήταν άσπρη ενώ όλο το υπόλοιπο της πόλης ήταν κόκκινο, ένα χρώµα 



καµένης γης που έκανε να µπερδεύονται τείχη και βουνά. Είχε χτιστεί το ΄600 στα 

χαλάσµατα ενός µοναστηριού του '200 και είχε µια µακάβρια ιστορία. ∆ιηγούνταν ότι σε 

χρόνους µακρινούς ένας µουσουλµάνος είχε ένα σπίτι που συνόρευε µε τους τείχους της 

Παναγιάς της Χρυσαφίτισσας, και καθώς το σπίτι ήταν µικρό και ο άντρας είχε ανάγκη 

από ένα δωµάτιο για µπάνιο µε µια πισίνα και µια σάουνα, αποφάσισε να γκρεµίσει έναν 

τοίχο για να πάρει τον χώρο που του χρειαζόταν. Λίγο καιρό αργότερα όµως, τα παιδιά 

αυτού του άντρα άρχισαν να πνίγονται µέσα στην πισίνα, το ένα µετά το άλλο, µέχρι που 

ο µουσουλµάνος έµεινε χωρίς παιδιά. Μια µέρα ενώ έκανε το καθηµερινό του µπάνιο, 

ξαφνικά ο άντρας αντιλήφθηκε µια γυναίκα που πλησίαζε προς την πισίνα. Ήταν πάρα 

πολύ ψηλή, ντυµένη στα γαλάζια, µε το πρόσωπο καλυµµένο. Ο άντρας το έσκασε 

γυµνός, έτρεξε στο σπίτι και κάλεσε τη γυναίκα του να τον ακολουθήσει. Από τότε 

κανένας δεν έζησε ποτέ ξανά σε εκείνο το σπίτι και κανείς δεν τόλµησε ποτέ ούτε να 

κατουρήσει κοντά στην εκκλησία. Κάθε Σάββατο, έπειτα από αυτό το περιστατικό, οι 

µουσουλµάνοι Τούρκοι που έµεναν στη συνοικία βιάζονταν να κάψουν λιβάνια προς 

τιµήν της Παναγίας της Παρθένου και όταν προσέφεραν ασήµι και χρυσό στην ιερή 

εικόνα θεραπεύονταν από κάθε κακό. Έτσι λεγόταν. 

Έτσι το σπίτι στο οποίο ζούσαν από τότε που γεννήθηκαν είχε καταπιεί τα κόκαλα 

πολλών παιδιών: έπρεπε να είναι προσεκτικοί, διαφορετικά θα προσπαθούσε να καταπιεί 

και τα δικά τους. 

Όταν πήγαινε για ύπνο, το βράδυ, κάθε βράδυ, ο Στέφανος άκουγε και ξανά άκουγε 

χωρίς ποτέ να κουράζεται εκείνη την ιστορία από την τρυφερή φωνή της αδερφής του 

Εύας. Ήθελε τις συγκλονιστικές λεπτοµέρειες, εκείνες που τον έκαναν να φοβάται 

περισσότερο: η γυναίκα ντυµένη στα γαλάζια που εµφανιζόταν ξαφνικά, το πανέµορφο 

και σοβαρό πρόσωπο και τα χέρια κάτασπρα τοποθετηµένα µπροστά στο στήθος. Ήταν 

µια παράξενη εικόνα της Παναγίας, πολύ διαφορετική από εκείνη στην οποία είχαν 

συνηθίσει. 

Οι ιστορίες, όπως τις αφηγούνται οι µεγάλοι, δεν είναι ποτέ αληθινές: υπάρχει πάντα ένα 

ψέµα, ή ίσως µια σκιά, µια τρύπα, ένα κενό που οι µεγάλοι γεµίζουν ή διώχνουν, πρώτα 

όχι για να σώσουν τα παιδιά -όπως λένε, ψευδόµενοι, πως είναι υποχρεωµένοι να 

κάνουν- αλλά για τους ίδιους. Γιατί δε θέλουν να δουν, γιατί φοβούνται. 



Αλλά αυτά, αυτά τα ήξερα όλα πάρα πολύ καλά: η γυναίκα µε τα γαλάζια ήταν σκληρή 

γιατί τον µοναχογιό της τής τον είχαν αρπάξει κι αυτή δεν µπορούσε να συγχωρήσει. Θα 

εκδικούνταν αιωνίως, έπρεπε να είναι πολύ προσεκτικοί. 

Πέρα από το σπίτι, είχαν τη γη. Κι αυτός από παιδί πίστευε ότι επρόκειτο για ολόκληρη 

τη γη, κυριολεκτικά. Ήταν εκτάσεις και εκτάσεις χωραφιών, και φυσικά πετρωµάτων και 

φρύγανων, αλλά ήταν ένα αχανές βασίλειο, αµέτρητο. Ήταν πλούσιοι κι αυτός 

αισθανόταν ακόµα πιο πλούσιος. Η γη ήταν δική τους προς κάθε κατεύθυνση, µέχρι εκεί 

που έφτανε το βλέµµα, µόνο η θάλασσα δεν ήταν, γιατί η θάλασσα δεν είναι ποτέ 

κανενός. 

Ο πατέρας του µόλις που ήξερε να διαβάζει και να γράφει, αλλά το χρήµα εγγυόταν αυτό 

που τους ήταν αναγκαίο. Τη δύναµη την έδινε η γη και τα χρήµατα, όχι η γνώση. Ήταν 

φοβερό, ο πατέρας του, και ο Στέφανος ήταν πεπεισµένος πως δεν είχε αγαπήσει ποτέ 

άλλον από τον ίδιο του τον εαυτό. Ούτε τη γη του αγαπούσε πραγµατικά, γιατί γι’ αυτόν 

ήταν σύµβολο κάτι άλλου: δεν τον ενδιέφεραν τα αµπέλια, τα µυρµήγκια, οι µέλισσες, τα 

σύκα, οι σωροί κόκκινου χώµατος, οι καρποί που οι ιδιοκτησίες του τού χάριζαν κάθε 

εποχή. Του άρεσε να ξέρει πως όλα ήταν δικά του. Αλλά για να είσαι ο ευτυχισµένος 

ιδιοκτήτης κάποιου πράγµατος πρέπει να ξέρεις να το αγαπάς. ∆ιαφορετικά, ο δεσµός θα 

είναι φτιαγµένος από µίσος και θα σου φέρει ατυχία. Κι όντως κατά τη διάρκεια του 

πρώτου παγκοσµίου πολέµου, η αγροτική µεταρρύθµιση που έγινε στις ελεγχόµενες 

περιοχές από τον φιλελεύθερο Κρητικό Ελευθέριο Βενιζέλο διέλυσε τα µεγάλα κτήµατα, 

και τους πήρε σχεδόν τα πάντα. 

Ο Στέφανος πάντα άκουγε να λένε πως ήταν ο έρωτας, ή η έλλειψή του, που κάνει τον 

κόσµο να τρελαίνεται. Αντιθέτως αυτός πειθόταν ολοένα και περισσότερο πως ήταν το 

χρήµα η τάφρος των Μαριανών, η άβυσσος που καταπίνει τα πάντα. Ο έρωτας και το 

χρήµα είχαν ένα πράγµα κοινό: ήταν κυρίαρχη σκέψη και αλυσίδα, σε ανάγκαζαν να 

µείνεις εκεί όπου ίσως δεν ήθελες, έδειχναν φανερά πως όλα ήταν ένα αντάλλαγµα, όλα 

είχαν µια τιµή. 

Έτσι όπως χτίζει τείχη, το χρήµα ξέρει να τα γκρεµίζει. 

Και η οικονοµική ζηµιά είχε καταστρέψει την οικογένειά του: η εξαφάνιση της 



κληρονοµιάς, το χάσιµο της εργασίας, της γης, κυρίως του σπιτιού. Το σπίτι είναι η 

καρδιά των ανθρωπίνων όντων. Μέσα στο σπίτι γεννηθήκαµε και µεγαλώσαµε, οι τοίχοι 

του µας δίδαξαν την απόσταση µεταξύ ηµών και του κόσµου, µας κράτησαν όρθιους 

όταν µαθαίναµε να περπατάµε. Από τη µια µέρα στην άλλη τα χέρια ξαναβρίσκονται 

γραπωµένα από τον άνεµο και µαζί µε το σπίτι καταρρέουν και αυτά. 

Ο ανοιχτός χώρος είναι ένα ανυπόφορο άπειρο. 

Το βλέµµα των άλλων µια συνεχής καταδίκη. 

Απο παιδί δεν µπορείς να σώσεις την οικογένειά σου. 

Μπορείς µόνο να ζήσεις τη ζωή που σου δόθηκε και που δεν συµπεριλαµβάνει πλέον τη 

µητέρα σου, το σπίτι σου, τον κήπο σου, τη γη σου, αλλά τη συντροφιά ενός θείου 

κατσούφη που σε δέχεται στο πέτρινο σπίτι του στην κορυφή ενός σκοπέλου από την 

οποία χρειάζονται δύο ώρες περπάτηµα µέχρι να φτάσεις στο σχολείο. 

Όταν µπορέσεις, θα το σκάσεις, και είναι αυτή η σκέψη που σε κρατάει στη ζωή. 

Αλλά ο Στέφανος δεν µπόρεσε ούτε να το σκάσει: αρρώστησε από φυµατίωση και ήταν η 

ασθένεια που αποφάσισε γι’ αυτόν, 

Ακόµα µια µπουκιά εγκεφάλου, πάρα πολύ γλυκό αυτό, και τελείωσε να καταπίνει την 

αδερφή του, τα µαλλιά της σύννεφο µελανιού που δεν είχαν γνωρίσει ποτέ χτένα, αλλά 

µόνο το χάδι των ακροδαχτύλων και του ανέµου. Ακόµα και από µικρή, όταν κάποιος 

δοκίµαζε να πλησιάσει το κεφάλι της µε µια βούρτσα, η Ευανθία άρχιζε να ουρλιάζει. 

Φοβόταν πως θα πονέσει, αλλά κυρίως φοβόταν πως θα της έπεφταν όλα τα µαλλιά και 

πως θα έµενε φαλακρή όπως η γιαγιά η Μανταλένα, που πέθανε πολύ µεγάλη, από µια 

µυστηριώδη αρρώστια που της είχε φάει όλα τα µαλλιά και τα βλέφαρα και την είχε 

αφήσει µε γυµνό κεφάλι. Η γιαγιά κρύωνε πάντα στο κεφάλι γιατί ήταν πεθαµένη τον 

χειµώνα και κάθε πρωί η µαµά της τύλιγε γύρω από το κεφάλι έναν νέο κεφαλόδεσµο 

από µαλακό µαλλί που σταµατούσε στο µέτωπο ή στον έναν κρόταφο µε µια µικρή 

σµαραγδένια καρφίτσα. Στο κεφάλι υπάρχουν όλα όσα αξίζουν, το ήξερε ήδη από µικρή, 

η Εύα. Όλα όσα µας χρειάζονται. Έπειτα ο πατέρας της την ανάγκασε να παντρευτεί, είχε 

φτάσει η στιγµή, δεν υπήρχε κάτι άλλο να κάνει, και ο άντρας ήταν ψηλός, γέρος, και 



φυσικά πολύ νέος. 

Η Ευανθία βγήκε από το σπίτι ένα πρωί του Οκτώβρη, µε τα συννεφένια µαλλιά 

µαζεµένα πίσω µε ένα cloche από βιολετί ύφασµα. Είχε µια µικρή βαλίτσα γιατί όλα όσα 

θα της χρειάζονταν, από εκεί και πέρα, θα της το έπαιρνε ο σύζυγος. Πήγαινε µακριά και 

ο Στέφανος δεν ήξερε αν θα την ξανάβλεπε. Όπως τη µητέρα της. Τη µητέρα τους. Μια 

ακόµα νύφη-παιδί, ακόµα µια µάρτυρας που θυσιάστηκε στον βωµό του Θεού, της 

οικογένειας, της εµετικής, ψεύτικης ευπρέπειας. Αλλά η µήτρα και τα ωάρια της 

αρνήθηκαν να συνεργαστούν στην πραγµατοποίηση του αρσενικού σχεδίου: Θεός, 

πατέρας, σύζυγος, η Αγία Τριάδα από την οποία η γυναίκα δεν ξεφεύγει. Η Εύα βρήκε 

τον τρόπο να µπλοκάρει για χρόνια την αναπαραγωγική της µηχανή, έπειτα το σώµα την 

πρόδωσε και έφτασε ένα παιδί. ∆εν ήταν καρπός του γάµου της, κι αυτό ήταν προφανές 

αµέσως καθώς το παιδί είχε το δέρµα σοκολατί όπως οι σκλάβοι που ζούσαν στα 

κτήµατα και που είχαν αποδειχτεί περισσότερο όµοιοι µε την Εύα από όσο δεν ήταν οι 

λευκοί Αµερικανοί. Μαζί µε το µπάσταρδο παιδί, η αδερφή του κατέβηκε από το πλοίο 

που τη µετέφερε σε ένα σπίτι φάντασµα, και όταν τα πόδια της ακούµπησαν γη, 

τρελάθηκε ολότελα. 

Ο Στέφανος θυµόταν τα γράµµατα που του είχε γράψει όταν ήταν µακριά, θυµόταν τις 

στεγνές λέξεις µε τις οποίες αφηγούνταν τα βαριά χέρια του αφέντη, τη µοναξιά της κάθε 

µέρας σε ένα σπίτι πολύ σκοτεινό, το κρύο των χειµώνων, το χιόνι, τη µανία της βροχής 

και το παράδοξο του να ζεις σε έναν τόπο όπου κανείς δε µιλάει τη γλώσσα σου. Είχε 

πάρει µια γάτα, την έβλεπε να ζευγαρώνει µέσα στους θάµνους, άκουγε τα θυµωµένα 

ουρλιαχτά ενώ ο αρσενικός την πίεζε στο έδαφος και της δάγκωνε τον σβέρκο. Η 

Ευανθία ήθελε να τη σώσει, αλλά η φύση των γατιών δεν είναι εκείνη των ανθρώπινων 

όντων και η επιλογή των γατιών θα είναι πάντα η επιλογή της φύσης. Έτσι, δεχόταν στην 

αγκαλιά της κάθε φουρνιά νέων γατιών, άφηνε η µητέρα να τα θηλάσει για λίγες µέρες, 

έπειτα τα σκότωνε, πνίγοντας τα σε έναν κουβά. 

"Τα χέρια µου είναι λερωµένα µε αίµα, -έγραφε. - Είµαι δολοφόνος. Ο θάνατος των 

γατιών µε γεµίζει µε χαρά, ενώ τα σκοτώνω είναι ευτυχισµένη, ενώ τα σκοτώνω εγώ έχω 

δίκιο, έχω τη δύναµη να δέχοµαι τη ζωή και να δίνω τον θάνατο. Αποφασίζω το πιο 

σηµαντικό πράγµα για όλες, εγώ!, που για εµένα δεν µπόρεσα να αποφασίσω ποτέ 



τίποτα. Εκτός από το να αγαπώ άντρες µε σοκολατί δέρµα στο σκοτάδι της νύχτας, µέσα 

στα χωράφια, ενώ ο άντρας µου κοιµάται. Κι αυτός πηδάει τις νέγρες, εγώ το γνωρίζω. 

Και όσο πιο µικρές είναι, τόσο περισσότερο του αρέσουν. Αλλά αυτός µπορεί να το 

κάνει, γιατί είναι άντρας και στους άντρες επιτρέπεται κάθε βίτσιο". 

Ο άντρας την είχε διώξει, την είχε ξαναβάλει σε ένα πλοίο µε εκείνο το σκούρο και 

µικροσκοπικό µωρό από το οποίο η Εύα ούρλιαζε πως δε θέλει να χωριστεί, κι όταν το 

πλοίο σάλπαρε την είχε ήδη ξεχάσει, κι αυτή αυτόν. Το µπάσταρδο, που η Ευανθία θα 

ήθελε να ονοµάσει Άγγελο, είχε ένα έγγραφο στο οποίο γραφόταν ότι ονοµαζόταν 

Γιάννης Ν. Ν. και ότι είχε γεννηθεί στην Ατλάντα στις 6 Αυγούστου του 1936. Η Εύα 

είχε κλειστεί στο ψυχιατρείο, το παιδί είχε γίνει δεκτό από ένα θρησκευτικό ίδρυµα για 

ορφανά κι έπειτα κάποιος το πήρε. 

Όταν ο Στέφανος δοκίµασε να το ψάξει δεν βρήκε ίχνος του ούτε στα αρχεία του 

ινστιτούτου ούτε σε κανένα άλλο µέρος. 

Ίσως είχε πεθάνει. Ή, σε κάποιο µέρος, το παιδί της Εύας είχε γίνει ένας άντρας ορφανός 

από πατέρα και µητέρα, ένας άντρας χωρίς αναµνήσεις και ιστορία, χωρίς κληρονοµιά, 

χωρίς γη, χωρίς ονόµατα να επαναλαµβάνει τη νύχτα, στο σκοτάδι, όταν δεν κατάφερνε 

να κοιµηθεί. 

Ίσως, παρά το χρώµα του δέρµατός του, να ήταν πιο ελεύθερο από αυτόν. 

 

Μια τελευταία κουταλιά µυαλού, µια τελευταία strappo µέσα στο κουτί του κρανίου και 

ιδού που ξεκολλά ο πατέρας του. ∆ιπλωµένος σε µια καρέκλα, το παντελόνι βρεγµένο µε 

κάτουρο και σκατά, ακόµα εκεί να µετρά και να ξαναµετρά στα δέκα δάχτυλα την 

κληρονοµιά που το κράτος του είχε κλέψει, αφήνοντάς τον έτσι, στην ψάθα και στην 

πείνα. Τέλος τα αµπέλια, τα χωράφια, τα σπίτια, µόνο ένα υπόγειο υγρό που το 

επισκέπτονταν ποντίκια, µε ένα ντιβάνι σιδερένιο και ένα στρώµα γεµάτο ψίλους όπου 

κοιµόνταν δύο: ο πατέρας και µια σκύλα µε πεσµένα βυζιά ονόµατος Τεό. Πατέρας 

τρελός, σκύλα αγριεµένη. 

Και ωστόσο ο Στέφανος, ένα αγόρι µε πνεύµονες που έβγαζαν αίµα. Για τρία χρόνια 



έµεινε κλεισµένος σε ένα σανατόριο που ονοµάζεται Σωτηρία, λύτρωση, κι εκεί 

ανακαλύπτει τον µαρξιστικό κοµουνισµό χάρη σε έναν άντρα που τον λένε Βασίλη και 

πώς γράφονται πραγµατικά ποιήµατα από µια πανύψηλη µελαχρινή γυναίκα που θα 

µπορούσε να είναι µητέρα του αλλά δεν είναι. 

Στα δεκαεφτά σου χρόνια κάποιες φορές είσαι ακόµα παιδί και τα παιδιά δε σώζουν 

κανέναν. Μπορεί µόνο να ακούσει µέσα στο κεφάλι, τη νύχτα, το κλάµα του πατέρα του 

και της αδερφής του, τώρα πια χωρισµένοι και χαµένος ο ένας από τον άλλο σε 

διαφορετικά περίπτερα του ίδιου ψυχιατρείου. Χαµένοι, πνιγµένοι, και εν τέλει νεκροί. 

Καταβροχθισµένοι, και ξεχασµένοι.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


