


Εφτά μέρες από την εξαφάνιση

Σε ψάχνω. Πρέπει να σε βρω. Το ξέρω ότι ζεις. Το νιώθω. 
Πάντα σε νιώθω. Μοιάζει με κατάρα… μπορεί και να είναι. 
Είσαι κάπου… που έχει κρύο. Έτσι δεν είναι; Η τηλεόραση 
από το πρωί μού έχει πάρει τα αυτιά. Σε ψάχνουν… εσένα 
ή το πτώμα σου. Σωστά; Μιλούν για μας. Λατρεύουν να 
μιλούν για μας. Κάνουν συχνά λάθη. Δεν ξέρουν καλά την 
ιστορία μας. Εικάζουν, πιστεύουν, νομίζουν. Κανείς δεν μας 
ξέρει. Κανείς δεν μπορεί να φτάσει στον πυρήνα μας, στο 
δικό μας ολέθριο μαζί… 

Φτιάχνω καφέ όσο χαζεύω τις ειδήσεις. Τα πρόσωπά 
μας στην τηλεόραση. Φωτογραφίες μας από κάποια γιορ-
τή. Τη θυμάμαι εκείνη τη νύχτα. Ανακατεύω τον καφέ. 
Άλλη μια φωτογραφία μας από διακοπές. Σίκινος. Θυμά-
σαι; Ξεπλένω το κουταλάκι του καφέ. Μία ακόμα… χα-
μογελάμε και οι δύο. Εσύ πιο σφιγμένα. Γεμίζω το φλιτζά-
νι. Αλήθεια, γιατί χαμογελάς τόσο σφιγμένα σε αυτή τη 
φωτογραφία; Καίγομαι στην πρώτη γουλιά. Πίνω νερό και 
αλλάζω κανάλι.

Για έβδομη μέρα αγνοείται… 
Αλλάζω κανάλι ξανά.
Η αστυνομία αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα…
Πατάω νευρικά τα κουμπιά στο τηλεκοντρόλ. Ξανά και 

ξανά.
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Δήλωσε για την εξαφάνιση…
Αρκεί να βρεθεί…
Έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι απηύθυνε το απόγευμα…
Χάσαμε χρόνο, υποστηρίζει…
Κλείνω την τηλεόραση και πετάω με δύναμη το τηλε-

κοντρόλ στο πάτωμα. Αρκετά! Αν ζεις… ήρθε η ώρα να 
γυρίσεις.

Γεια σου. Με λένε Ειρήνη, αν και νομίζω πως αυτό το ξέρεις 
ήδη… σωστά; Οι δικοί μου με φωνάζουν Νίνα. Στην ηλικία 
των δεκαπέντε κέρδισα έναν διαγωνισμό στα μαθηματικά. 
Οι καθηγητές μου πάλεψαν να με πείσουν να ασχοληθώ 
με την έρευνα των μαθηματικών. Δεν τα κατάφεραν. Τα 
μαθηματικά τα αγάπησα και τα βαρέθηκα με συνοπτικές 
διαδικασίες. Σαν να κοιμάσαι με κάποιον ύστερα από πολύ 
αλκοόλ κι όταν ξυπνάς το πρωί το έχεις ήδη μετανιώσει. Το 
πάθος μου ήταν άλλο… Ο μέντοράς μου. Μάλλον όχι… 
θα σου μιλήσω μετά γι’ αυτόν. Τώρα θα σου πω τι ήταν 
εκείνο που έκλεψε την καρδιά μου από τα μαθηματικά. 
Έλα… μπορείς να το μαντέψεις… το γράψιμο ήταν. Είπαν 
πως μπορώ, μπορώ να το κάνω… Είτε το αμφισβητείς είτε 
όχι, κάπου μπορεί να το έχεις ακούσει. 

Με λένε Ειρήνη. Οι δικοί μου με φωνάζουν Νίνα. Αγά-
πησα τον μέντορά μου με πάθος. Και, ως εδώ, λέω την αλή-
θεια. Σωστά; Ή μήπως όχι; Εσύ αυτή τη στιγμή διαβάζεις 
ή, μάλλον, παίζεις. Γιατί αυτό που ακολουθεί είναι ένα παι-
χνίδι, παιχνίδι που λέγεται «Ψέμα ή Αλήθεια». Οκέι. Πάσο! 
Δεν είναι ιδιαίτερα ευρηματικός ο τίτλος ούτε ευφάντα-
στο το παιχνίδι. Σχεδόν. Πώς να σ’ το πω… παρωχημένο, 
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εξαντλημένο, κλισέ. Βαριέμαι τα κλισέ. Κι εσύ… κι εσύ τα 
βαριέσαι. Πάντως πρέπει να παραδεχτείς ότι το παιχνίδι 
παρουσιάζει κάποιο ενδιαφέρον. Έλα, πες το! Το θες κι εσύ. 

Θες κι εσύ… να παίξουμε! 
Ας παίξουμε λοιπόν! 

ΚΑΝΌΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΌΎ

Κανόνας πρώτος: Διαλέγεις χρώμα στα πιόνια 
σου… (ελπίζω να διαλέξεις το δικό μου κι όχι του 
μέντορά μου).
Κανόνας δεύτερος: Τα ψέματα μας θα είναι το 
πολύ δύο και η αλήθεια μία. Στο τρίτο ψέμα καιγό-
μαστε. (Κατανοητό;)
Κανόνας τρίτος: Μπορούμε να αλλάξουμε πλευ-
ρά και χρώμα στα πιόνια μας μέχρι και δύο φορές. 
Όχι παραπάνω. (Μην κάνεις το λάθος!)
Κανόνας τέταρτος: Δεν κλέβουμε. (Εκτός κι αν 
δεν μας βλέπουν.)
Κανόνας πέμπτος: Δεν βιαζόμαστε για τη νίκη. 
(Στοχεύουμε προσεκτικά στη νίκη.)
Κανόνας έκτος: Παίζουμε για την απόλαυση. (Και 
όχι μόνο.)
Κανόνας έβδομος: Οι κανόνες πρέπει να είναι 
πάντα εφτά. (Το γιατί θα το μάθεις στο σήμα της 
λήξης.)
Κανόνας όγδοος: Οι κανόνες υπάρχουν για να 
σπάνε.
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Καλή επιτυχία. Ελπίζω να εμπιστεύτηκες την αλήθεια 
μου και να διάλεξες το δικό μου χρώμα, το κόκκινο, κι όχι 
του μέντορά μου, το μαύρο.

Στήσε τα πιόνια μας. Χαίρομαι που διάλεξες τη δική μου 
πλευρά. <3 



ΠΡΩΤΌ ΜΕΡΌΣ

In principio erat verbum.
(Εν αρχή ην ο λόγος.)





ΚΕΦΑΛΑΙΌ 1

Ο μέντοράς μου… 
Η τρικυμία στις σκέψεις. Νυχτερινές συναντήσεις. Κομ

μάτια από φως.
Εκείνα που με δίδαξε. Κομμάτια δικά του. Εκείνα που 

μου έμαθε. Εκείνα που δεν κατάφερα να μάθω. Τα εύκολα 
κομμάτια, τα λάθος κομμάτια. Τα ασαφή και τα δυσνόητα. 
Κομμάτια του μέντορά μου. Κείμενα, γραφές, λέξεις. Ο εαυ
τός που μαθήτευσε πλάι του. Η εξίσωση της αγάπης μας. 
Χαμένα κρατούμενα, αλήθειες που πήγαν πίσω στα δεκαδι
κά. Αισθήματα που κρύφτηκαν πίσω από την υποδιαστολή. 
Ο μέντοράς μου. Τα κομμάτια μου.

Όταν όλα τελειώνουν… πάντα κάτι μένει. Αυτό δεν λένε 
όλοι;

Αν με ρωτούσες πριν από χρόνια, θα σου έλεγα πως το 
να σκοτώσω είναι το ίδιο πιθανό με το να ταξιδέψω στο διά
στημα. Τώρα… τώρα ξέρεις τι μου μένει; Μόνο το ταξίδι… 
το γαμημένο ταξίδι στο διάστημα. 

Αγαπημένε μου μέντορα… όλα μα όλα όσα ακολουθούν 
είναι η ιστορία μας… και γράφτηκαν για σένα. 
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ΚΌΚΚΙΝΌ

Όταν κατάφερα και μπήκα στην εφημερίδα Αλήθεια, οι κα-
κές γλώσσες μάκρυναν κι άλλο. Έβγαλαν σπυριά και άσπρες 
αηδιαστικές άφτρες. Τα λόγια τους έσταζαν δηλητήριο και 
τα δόντια τους έδειχναν κίτρινα κι ετοιμόρροπα από το 
φαρμάκι. Δεν μου καιγόταν καρφί – σχεδόν. Δεν θέλω να 
σου λέω ψέματα – εντάξει κάποιες φορές έκλαιγα, με γονά-
τιζε η αδικία, με πονούσε η λάσπη που πετούσαν με δύναμη 
προς το μέρος μου. Βλέμματα γεμάτα αμφιβολία… Ποια εί
σαι εσύ; Τι νομίζεις πως θα καταφέρεις; Αυτό είναι όλο κι όλο 
το βιογραφικό σου; Και γελάκια… ξέρεις… αυτά τα δειλά, τα 
γεμάτα ειρωνεία κι απαξίωση… αυτά! Οκέι! Δεν έκανα τίπο-
τα σοβαρές σπουδές, γιατί απλούστατα δεν μου χρειάστη-
καν. Είχα το ταλέντο, το χάρισμα… Δεν έμεινα όμως εκεί. 
Δούλεψα σκληρά, πυρετικά. Έφτυσα αίμα, πώς το λένε! Και 
ναι… το ταλέντο μού χαρίστηκε από ψηλά και το χρωστάω 
εκεί… στον Θεό και σε κανέναν άλλον! Συνεννοηθήκαμε; 
Δεν τους χρωστούσα τίποτα. Σε κανέναν δεν χρωστούσα 
τίποτα. Ούτε άνοιξα τα πόδια μου ούτε έγλειψα τα παπού-
τσια κανενός. Τη θέση μου την κέρδισα και εξακολουθού-
σα να την κερδίζω καθημερινά με το σπαθί μου. Ο αυχένας 
μου με πέθαινε από τις ατελείωτες ώρες στον υπολογιστή. 
Τα χέρια μου ήταν μονίμως μουδιασμένα. Πάλευα καιρό να 
βρω ένα ελάχιστο κενό για να επισκεφθώ έναν φυσικοθε-
ραπευτή να με ανακουφίσει. Σκατά. Ποτέ δεν βρήκα, ποτέ 
δεν έβαλα τον πόνο και τον εαυτό μου πάνω από τη δουλειά 
μου. Ζούσα σαν προγραμματισμένο ρομποτάκι. 

*  *  *
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Και τώρα πάμε στα επιμέρους. Κλαίρη και Αθανασία. 
Οι δύο πιο σημαντικές γυναίκες της ζωής μου. Η Αθα-

νασία, η αδερφή μου, μεγάλο ταλέντο στην υποκριτική 
μέχρι τη στιγμή που έμπλεξε με τα ναρκωτικά. Τώρα το 
ταλέντο της το εξαντλεί στο να υποκρίνεται πως είναι 
καλά και πως τα λεφτά που ζητάει δεν πάνε στην πρέζα. 
Και από την άλλη η Κλαίρη, η παιδική μου φίλη, με την 
οποία είμαστε μαζί από το νηπιαγωγείο. Κάποτε παίζαμε 
και βγαίναμε και οι τρεις μαζί. Όταν η Αθανασία έμπλεξε 
με ουσίες, η Κλαίρη βιάστηκε να την ξεγράψει κι ας ήξερε 
πόσο πολύ με πληγώνει αυτό. Η Κλαίρη παντρεύτηκε πριν 
από λίγα χρόνια, ο άντρας της την άφησε για μια άλλη γυ-
ναίκα, έχει μια κορούλα και τη συνήθεια να μου τηλεφωνεί 
τις πιο ακατάλληλες ώρες. 

Ξανακοιτάζω το άρθρο μου. Τι ήθελα να γράψω τώρα, 
ρε γαμώτο; Μασουλάω τα νύχια μου και παλεύω να θυ-
μηθώ. Πάει… δεν θυμάμαι τίποτα. Πιάνω το μέτωπό μου 
και κοιτάζω με απελπισία την οθόνη, όταν αισθάνομαι το 
βλέμμα της πάνω μου. Λάουρα Ζώτου, η συνάδελφος που 
μοιραζόμαστε το ίδιο γραφείο ή αλλιώς ο ορισμός του νε-
ποτισμού. Μπαμπάς διακεκριμένος δημοσιογράφος με αξι-
ώσεις, περγαμηνές και την καριέρα που ούτε στα όνειρά 
μας δεν θα φτάναμε ποτέ. Πριν αποσυρθεί ο μπαμπάκας 
Ζώτος, φρόντισε να στρώσει το γνωστό κόκκινο χαλάκι 
–των εύκολων διαδρομών και της οικογενειοκρατίας– για 
να περπατήσει η μοναχοκόρη του –και τραγικά ατάλαντη– 
Λάουρα. Η Λάουρα αγαπούσε το ακρυλικό στα νύχια, τα 
βραχιολάκια που κουδουνίζουν στα χέρια και τις σιελώδεις 
κοσμικότητες στα ρυπαρά –πλην σωστά– μέρη. Η Λάουρα 
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ήξερε να βρίσκεται πάντα στο κατάλληλο μέρος την κα-
τάλληλη στιγμή. Το ελαφρώς αφασικό βλέμμα της ήξερε 
να στρέφεται πάντα σε ανθρώπους της κατηγορίας της. 
Το δικό της «ψηλά»… δεν είχε να κάνει με ιδέες και αξί-
ες, αλλά με τζάκια και ιεραρχίες. Η homo non cheap and 
chic ήταν το είδος εκείνο που ήξερε πάντα να κερδίζει. Που 
δεν είχε λόγο να φοβάται τίποτα και κανέναν. Κανέναν… 
εκτός από εμένα. 

Με κοιτάζει… ακόμη με κοιτάζει. Με είδε να διακόπτω 
την πληκτρολόγηση και χάρηκε. Ακούω τον εκνευριστικό 
ήχο του πληκτρολογίου της, μαζί μ’ εκείνον των βραχιο-
λιών της, και θέλω να ουρλιάξω. Αντ’ αυτού, γυρίζω και 
την κοιτάζω με το ύφος «τι σκατά θες;». Γυρίζει απότομα 
το βλέμμα της στη δική της οθόνη. Κότα! 




