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Κεφάλάιο 1

«Τα παιδιά ας φύγουν από τώρα…».
Τα λόγια αυτά της μητέρας της στριφογυρίζουν 

συνέχεια στο κεφάλι της. Εισχωρούν βαθιά μέσα στο 
μυαλό της. Γίνονται ένα με την ύπαρξή της. «Όχι! Όχι!» 
φωνάζει με τον νου της.

«Τα παιδιά ας φύγουν από τώρα, Άρη» την άκουσε, 
την ώρα που έμπαινε στο σπίτι, να λέει στον πατέρα 
της το απόγευμα. Ύστερα, εκείνοι έκοψαν τη συζήτη-
ση. Η μητέρα κοίταξε αδιάφορη τάχα τον απέναντι τοί-
χο και σχολίασε: «Το σπίτι χρειάζεται βάψιμο».

Ο πατέρας συμφώνησε. Έπειτα μουρμούρισε κάτι 
για ένα επείγον περιστατικό στην κλινική κι εξαφανί-
στηκε. Η μητέρα κλείστηκε στην κουζίνα. Μια κατσα-
ρόλα χοχλακούσε. Κουτάλια κροτάλιζαν. Έτσι κάνει 
πάντα, όταν είναι αγχωμένη, η μαμά. Ανακατεύει μα-
χαιροπίρουνα και κατσαρόλες.

«Τα παιδιά ας φύγουν από τώρα» – τόσο απλά. «Το 
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σπίτι χρειάζεται βάψιμο» – ακόμα πιο απλά. Στρόβιλος 
οι λέξεις και στριφογυρίζουν στο μικρό της κεφάλι. Η 
Δανάη νιώθει τους τοίχους, που χρειάζονται βάψιμο, 
να θολώνουν και να την κυκλώνουν. Οι ξεφτισμένοι 
αυτοί τοίχοι του μικρού δωματίου θρυμματίζονται. Πέ-
φτουν. Γκρεμίζονται όλα. Χάνονται. Η αποπνικτική ζέ-
στη αργά το απόγευμα τα κάνει όλα να λιώνουν – όλα, 
εκτός από τα λόγια της μητέρας της: «Τα παιδιά ας 
φύγουν από τώρα…». 

Η υγρασία δεν την αφήνει να αναπνεύσει. «Πνίγο-
μαι εδώ μέσα» σκέφτεται και με το χέρι της αγγίζει τον 
ιδρωμένο λαιμό της.

―Δε θα πάω πουθενά, μουρμουρίζει, ενώ κλείνει αθό-
ρυβα πίσω της την πόρτα του σπιτιού.

Η Ειρήνη, η μητέρα της, κι ο Νικήτας, ο αδερφός 
της, έχουν ήδη κοιμηθεί. Ο πατέρας δεν έχει γυρίσει 
ακόμη. Φαίνεται πως θα περάσει τη νύχτα στην κλινική. 
Συνήθως αυτό κάνει, όταν αργεί. Ας κάνει ό,τι θέλει. 
Ας γυρίσει κι ας τη βρει να λείπει. Δεν την ενδιαφέρει.

Μαζεύει τα μακριά μαλλιά της σε ένα μικροσκοπικό 
κοτσιδάκι και ρίχνει ένα μαντίλι πάνω στο κεφάλι της. 
Το τυλίγει όπως οι Ινδές και το κατεβάζει χαμηλά, για 
να καλύπτει το μέτωπό της. Μέσα στη νύχτα δεν την 
ξεχωρίζεις από μια ντόπια.

Παίρνει το μηχανάκι της μητέρας της και το τσου-
λάει αρκετά μέτρα πάνω στα λιθόστρωτα σοκάκια της 
πόλης, ώσπου απομακρύνεται. Μετά, το βάζει μπρος. 
Η βραχνιασμένη εξάτμισή του πληγώνει τη νυχτερινή 
σιωπή της γειτονιάς. Το Βράχμα Γκατ δεν είναι μακριά. 
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Αυτές τις συνοικίες τις έχει μάθει καλά. Χώνεται μέσα 
στα δαιδαλώδη στενά της παλιάς πόλης, που μυρίζουν 
μπαχαρικά, σκόνη και υγρασία – ανάμεικτα. Παχουλές 
γυναίκες κάθονται στα κατώφλια τους και κουνούν 
πάνω κάτω τις βεντάλιες τους προσπαθώντας να δρο-
σιστούν. Δυο άντρες τσακώνονται. Σταματούν, για να 
περάσει το μηχανάκι. Τους ακούει έπειτα να συνεχί-
ζουν.

Το Βράχμα Γκατ δεν είναι μακριά. Τα λόγια της Ει-
ρήνης ακόμη αντηχούν στο κεφάλι της. Ανακατεύονται 
με τον ήχο της βραχνιασμένης εξάτμισης: «Τα παιδιά 
ας φύγουν από τώρα, Άρη…».

Νιώθει το μέτωπό της να καίει. Το υφασμάτινο μα-
ντίλι κολλά πάνω της. Γίνεται σάρκα της.

«Δεν είμαι παιδί και δε θα πάω πουθενά…» σκέφτε-
ται.

Στην πίσω πλευρά του ουρανίσκου της, πάνω ψηλά, 
έχουν μαζευτεί δάκρυα που δεν τρέχουν από τα μά-
τια της. Μένουν εκεί και την πονούν. Συσσωρεύονται, 
γίνονται σφαίρα. Μια σφαίρα που όλο και μεγαλώνει, 
μέχρι που της κλείνει τον λαιμό και δεν μπορεί να ανα-
πνεύσει. Έχει φτάσει.

Αφήνει το μηχανάκι και τρέχει στις στοές των εκα-
τόχρονων κτιρίων. Να ’χει πάει πρώτος; Περνά τα 
ετοιμόρροπα κτίσματα και φτάνει στα σκαλιά. Μα πού 
είναι; Κατεβαίνει χαμηλά στην προβλήτα. Ερημιά. Μο-
νάχα ένα σκυλί που κοιμόταν ανασήκωσε το κεφάλι 
του, την κοίταξε για λίγο κι ύστερα ξάπλωσε ξανά.

―Μη μου το κάνεις αυτό… όχι απόψε…, ψελλίζει.
Κάθεται στα σκαλιά της προβλήτας και παίρνει μια 



MAPIA ΔAΣKAΛAKH

12

βαθιά ανάσα. Μπροστά της ο Γάγγης σε όλη του τη 
μεγαλοπρέπεια. Μισοκοιμάται το ποτάμι. Τα νερά του 
ρέουν διακριτικά κάτω από το φως της πανσελήνου. 
Σχηματίζει στο τηλέφωνό της τον αριθμό του. Καμία 
απάντηση. Μόνο ο ρυθμικός ήχος του τηλεφώνου 
ακούγεται στο ακουστικό της.

«Πού είσαι, Αρούν;» αναρωτιέται.
Μένει ακόμη λίγη ώρα κι ύστερα σηκώνεται. Δε θα 

έρθει. Σέρνει τα βήματά της ξανά ως τα σκαλοπάτια, ως 
τα ετοιμόρροπα κτίσματα, ως τις στοές των εκατόχρο-
νων κτιρίων, ως το μηχανάκι. Η σφαίρα λύνεται από τον 
ουρανίσκο της και τα δάκρυα τρέχουν καυτά από τα 
μάτια της. Για ποιο λόγο κλαίει; Για τα λόγια της μάνας 
της; Επειδή δεν ήρθε ο Αρούν; Και για τα δύο;

Μπαίνει στο σπίτι. Βρίσκει τον πατέρα της στην 
κουζίνα να πίνει καφέ. Παραξενεύεται που τη βλέπει:

―Είχες βγει; Μη μου πεις ότι πήρες το μηχανάκι 
πάλι! Αμέσως μετά παρατηρεί ότι είναι κλαμένη. Μα τι 
έγινε; ρωτά ανήσυχος.

―Θα φύγουμε; τον ρωτά η Δανάη με φωνή που 
τρέμει.

Δεν της απαντά αμέσως. Σκύβει το κεφάλι του και 
ρουφάει μια γουλιά καφέ:

―Το συζητάμε… Ακόμη δεν έχουμε αποφασίσει τί-
ποτα.

Εκείνη καταλαβαίνει πως αποφεύγει να της απαντή-
σει.

―Μπαμπά, πες μου! τον ικετεύει.
―Δανάη… Την κοιτάζει κατάματα. Είσαι μεγάλο κο-

ρίτσι πια και πρέπει να καταλάβεις. Είμαστε σε τούτη 
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τη χώρα δέκα ολόκληρα χρόνια. Αρκετά είναι. Προ-
σφέραμε ό,τι μπορούσαμε. Τώρα μας έχουν ανάγκη 
στην Ελλάδα.

Το κορίτσι βάζει πάλι τα κλάματα:
―Δε θέλω να φύγω…, λέει.
―Το ξέρω. Όμως σου ξαναλέω ότι είσαι μεγάλο κο-

ρίτσι και πρέπει να καταλάβεις. Ένας γιατρός οφείλει 
να πηγαίνει όπου υπάρχει ανάγκη. Και αυτή τη στιγμή 
μάς έχουν ανάγκη στην Ελλάδα. Ας μην πούμε τίποτα 
άλλο. Εξάλλου, προς το παρόν, το συζητάμε.

Ψέματα. Της λέει ψέματα, μα εκείνη δε μιλά.
―Ηρέμησε και πήγαινε να ξαπλώσεις. Και το μη-

χανάκι να μην το ξαναπάρεις κρυφά. Το έχουμε πει 
ένα εκατομμύριο φορές, Δανάη… Έχεις το ποδήλατό 
σου… Με αυτό μπορείς να πηγαίνεις όπου θέλεις…

Δεν ακούει άλλα. Τα λόγια του πατέρα της πέφτουν 
στο πάτωμα… Πνίγεται…

Το πρωί την ξυπνά το τηλέφωνο.
―Συγγνώμη για χτες…
―Μα πού ήσουν;
―Δεν μπόρεσα να έρθω… Θα σου εξηγήσω από 

κοντά…
―Πότε θα έρθεις στην κλινική;
―Δεν ξέρω…
―Το βράδυ; Στο Βράχμα Γκατ;
―Δεν ξέρω ακόμη… Θα σου τηλεφωνήσω.
―Θα περιμένω. Στις 9;
―Δανάη, μην πας, αν δεν σου τηλεφωνήσω. Δε 

θέλω να με περιμένεις άδικα…
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Η Δανάη σηκώθηκε νιώθοντας το κεφάλι της πολύ 
βαρύ. Πόσο ξαφνικά άλλαξαν όλα… Τι να φταίει; Να 
φταίει εκείνη; Είπε κάτι, έκανε κάτι που τον πείραξε; 
Όχι… Όχι… Το νιώθει, δεν είναι αυτό. Ο Αρούν είναι 
που έχει αλλάξει. Εκείνος έχει αλλάξει κι εκείνη δεν 
ξέρει το γιατί. Γιατί, Αρούν;

Στην κουζίνα βρίσκει τη μαμά της με τη Μάργκαρετ, 
την καθηγήτρια στο αγγλικό σχολείο.

―Δεν είσαι στην κλινική; ρωτά την Ειρήνη.
―Σήμερα θα μείνω μαζί σας στο σπίτι, απαντά εκεί-

νη δήθεν αδιάφορα.
―Η Κιμ σε έψαχνε χτες, της είπε η Μάργκαρετ στα 

αγγλικά. Δεν μπορούσε να σε βρει πουθενά.
Η Κιμ ήταν η κόρη της. Με τη Δανάη ήταν συμμαθή-

τριες στο αγγλικό γυμνάσιο.
―Θα την πάρω τηλέφωνο, απάντησε αόριστα το 

κορίτσι πηγαίνοντας προς το ψυγείο.
Οι δύο γυναίκες συνέχισαν να μιλούν στα αγγλικά. 

Κάπου τότε μπήκε στην κουζίνα ο αδερφός της αγου-
ροξυπνημένος:

―Καλημέρα…, είπε βραχνιασμένος. Δεν είσαι στην 
κλινική; απόρησε κι εκείνος, που βρήκε τη μητέρα 
τους στο σπίτι.

―Καλημέρα. Όχι, θα μείνω στο σπίτι σήμερα…
Λίγα λεπτά αργότερα η Δανάη και ο Νικήτας κάθο-

νταν στο πεζούλι στην πόρτα του σπιτιού τους.
―Θα περάσει η Κιμ σε λίγο, του ανακοίνωσε.
―Και τι με νοιάζει; το αγόρι ανασήκωσε τους ώμους 

του.
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―Καλά, πώς μπορείς να είσαι τόσο αναίσθητος; 
Έχεις καταλάβει τι γίνεται;

Ο Νικήτας την κοίταξε απορημένος:
―Τι γίνεται; ρώτησε ανέμελα.
―Είσαι τόσο παιδί ακόμη…, σχολίασε κουνώντας 

το κεφάλι της απογοητευμένη.
Νευρίασε το αγόρι και έσυρε με βία τα παπούτσια 

του στο χώμα, σηκώνοντας μικρά συννεφάκια σκόνης. 
Ύστερα, πήρε την μπάλα του κι άρχισε να την κλοτσά 
και να παίζει μόνος του στον περίβολο του σπιτιού. 
Στο μεταξύ, φάνηκε η Κιμ:

―Hello, τους χαιρέτησε.
Ο Νικήτας κούνησε με το ζόρι το κεφάλι του χωρίς 

να βγάλει μιλιά. Η Δανάη την τράβηξε κοντά της, στο 
σκαλί της εισόδου.

―Δεν ήρθε χτες, της είπε σιγανά στα αγγλικά.
―Γιατί; απόρησε το κορίτσι.
―Πού να ξέρω… Δεν μπόρεσε, λέει…, ψιθύρισε κι 

ύστερα φώναξε προς τον αδερφό της: Σταμάτα πια να 
κλοτσάς αυτή την μπάλα!

Το αγόρι την κοίταξε άγρια κι απομακρύνθηκε λιγά-
κι. Δεν είχε όρεξη για καβγάδες.

―Εδώ ο κόσμος καίγεται κι αυτός ούτε το έχει κα-
ταλάβει, σχολίασε.

―Τι σου φταίει τώρα ο αδερφός σου; ρώτησε η Κιμ 
χαμογελώντας πονηρά. Άλλος φταίει και την πληρώνει 
ο μικρός…

―Ο Αρούν… έχει αλλάξει, αναστέναξε η Δανάη.
―Oh, come on! της είπε η φίλη της και την αγκά-

λιασε, για να την παρηγορήσει.



MAPIA ΔAΣKAΛAKH

16

Η Δανάη έβαλε τα κλάματα και ξέσπασε:
―Τι θα κάνω; Και μέσα σε όλο αυτό, οι δικοί μου 

θέλουν να φύγουμε για την Ελλάδα.
Η Κιμ δε μίλησε.
―Τους άκουσα χτες να μιλάνε, Κιμ! Ακούς τι σου 

λέω; Θέλουν να φύγουμε! Τους χρειάζονται, έλεγαν, 
στα camp των προσφύγων στην Ελλάδα. Άσε που ο 
πατέρας μου το βράδυ μού τα μασούσε. Και καλά, ότι 
δεν έχουν αποφασίσει, λέει, ακόμη κάτι, αλλά το συ-
ζητούν. Ψέματα! Δεν ξέρω τι να κάνω… Δε θέλω να 
φύγω. Δε θέλω!

―Είσαι ερωτευμένη! σχολίασε η Κιμ.
―Με κοροϊδεύεις;
―Καθόλου! Ύστερα αναστέναξε κι εκείνη. Κρατάς 

μυστικό; τη ρώτησε.
―Λέγε, είπε εκείνη σοβαρά.
―Έχεις δίκιο. Οι γονείς σου έχουν ήδη αποφασίσει 

να φύγετε.
―Κι εσύ πού το ξέρεις; τη ρώτησε κοκκινίζοντας η 

Δανάη.
―Θυμάσαι ότι εμείς φεύγουμε για Λονδίνο σε μία 

εβδομάδα, έτσι;
―Ναι, αλλά τι σχέση έχει αυτό με την απόφαση των 

γονιών μου;
―Έχει, γιατί κρυφάκουσα κι εγώ τις μαμάδες μας 

να συζητούν ότι εσύ με τον αδερφό σου θα έρθετε 
μαζί μας ως την Αθήνα, για να μην κάνετε το ταξίδι 
μόνοι σας. Εκείνοι θα μείνουν εδώ όλο το καλοκαίρι κι 
ύστερα θα επιστρέψουν κι αυτοί στην Ελλάδα.

Ο θυμός έπνιγε το κορίτσι:
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―Κανονίζουν μόνοι τους για μένα χωρίς εμένα! φώ-
ναξε.

―Σε παρακαλώ, την ικέτεψε η Κιμ. Μην πεις κου-
βέντα…

Για λίγο δε μίλησε καμιά τους.
―Μείνε ήσυχη, της είπε στο τέλος η Δανάη. Θα 

κάνω πως δεν ξέρω τίποτα…
Σκούπισε τα δάκρυά της με την ανάστροφη της πα-

λάμης της.
―Έλα, μην κλαις…, την παρηγόρησε η φίλη της. 

Εγώ πάντως θέλω να φύγω. Τη βαρέθηκα αυτή την 
πόλη. Κουράστηκα. Δεν μπορώ να συνηθίσω ούτε τη 
ζέστη της ούτε την υγρασία της, κι ας είμαστε ήδη 
έναν χρόνο εδώ… Κι αυτή η βρόμα… Παντού βρομάει. 
Δεν μπορώ άλλο, Δανάη. Θέλω να φύγω. Καλύτερα να 
γυρίσουμε πάλι πίσω. Θέλω να επιστρέψω στο Λονδί-
νο. Εκεί που μεγάλωσα. Να δω και τον μπαμπά μου. 
Να ζήσουμε ξανά όλοι μαζί… Εδώ έχω μόνο τη μαμά κι 
όλη μέρα τσακωνόμαστε. Χάλια, σου λέω…

Απογοήτευση. Ούτε η Κιμ την καταλάβαινε. Ο μό-
νος άνθρωπος που την καταλάβαινε, είχε εξαφανιστεί. 
Μα πού είσαι, Αρούν;




