


Προορισμός: θάνατος 

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, 23:12
Κτίριο Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Πάτησε το κουμπί του πέμπτου ορόφου και περίμενε τις 
πόρτες του παλιού ασανσέρ να κλείσουν. Τράβηξε ελα-
φρά το μανίκι του γκρίζου κασμιρένιου σακακιού του και 
κοίταξε το ρολόι του: 22:12. Το ξεκούμπωσε, το έβγαλε 
απ’ τον καρπό του και το ρύθμισε στην ώρα Ελλάδος, μία 
ώρα μπροστά: 23:12. Το αεροπλάνο που τον έφερε απ’ το 
Παρίσι είχε προσγειωθεί λιγότερο από μια ώρα πριν, κι 
είχε μόλις φτάσει στη Νομική Σχολή απ’ το αεροδρόμιο, 
χωρίς να περάσει απ’ το σπίτι του να κάνει ένα ντους και 
ν’ αλλάξει. Παρά τη βιασύνη του, είχε ήδη αργήσει σχε-
δόν ένα τέταρτο στο ραντεβού, εξαιτίας της μικρής καθυ-
στέρησης που είχε λόγω καιρού η πτήση του προς Αθήνα. 
Όπως και να ’χε, ήταν κάτι παραπάνω από σίγουρο πως 
θα τον περίμενε. Δεν υπήρχε περίπτωση να φύγει χωρίς 
να βρεθούν, χωρίς να μιλήσουν, χωρίς να του δώσει τις 
εξηγήσεις που όφειλε. 
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Το κουβούκλιο ξεκίνησε μ’ ένα ελαφρύ τράνταγμα να 
κινείται προς τα πάνω, και το βλέμμα του έπεσε στα γραμ-
μένα με μαρκαδόρο συνθήματα στη μεταλλική επιφάνεια 
της πόρτας. Ακολούθησε τη φορά τους, στρέφοντας το κε-
φάλι προς τον χώρο δίπλα απ’ το καντράν κι έπειτα στους 
τοίχους του ασανσέρ, και διάβασε όσα ήταν αποτυπωμένα 
εκεί. Πολιτικά συνθήματα, αρχικά ονομάτων που εξέφρα-
ζαν αιώνια αγάπη ή φιλία, βρισιές και χυδαία μηνύματα, 
τηλέφωνα κι αγγελίες σχημάτιζαν ένα άναρχο κύμα που 
συνοδευόταν από πολύχρωμα αυτοκόλλητα κι αφίσες, 
κολλημένα το ένα πάνω στο άλλο. Αναρωτήθηκε γιατί 
όλος αυτός ο κόσμος επέλεγε να πληγώσει την αισθητική 
όσων χρησιμοποιούσαν τον χώρο βρομίζοντάς τον, τραυ-
ματίζοντας τη γυαλιστερή, καθαρή επιφάνειά του. 

Η τελευταία αυτή σκέψη οδήγησε το βλέμμα του στον 
καθρέφτη πίσω του, φέρνοντάς τον αντιμέτωπο με το εί-
δωλό του. Σε λίγους μήνες θα έκλεινε τα είκοσι εννιά και 
κάτω απ’ το σκληρό λευκό φως του ασανσέρ διέκρινε τις 
ρυτίδες που είχαν αρχίσει να πληγώνουν το δέρμα του, 
στο μέτωπο και γύρω απ’ τα μάτια. Το αλκοόλ, η έλλειψη 
ύπνου, οι κάθε είδους καταχρήσεις της ξέφρενης παριζιά-
νικης ζωής του είχαν αρχίσει να φανερώνουν τις συνέπειές 
τους στο όμορφο πρόσωπό του. Να, χτες πάλι, το ξημέρω-
μα τον είχε βρει να πηγαίνει από πάρτι σε πάρτι, απ’ το ένα 
κλαμπ στο επόμενο, αλλάζοντας παρέες πιο γρήγορα απ’ 
ό,τι άδειαζε τα ποτήρια της σαμπάνιας. Έπνιξε ένα χασμου-
ρητό κι υποσχέθηκε στον εαυτό του ότι μόλις επέστρεφε 
στο Παρίσι, σε τρεις ημέρες, θ’ άλλαζε ζωή. Θα τρεφόταν 
καλύτερα, θα έπινε λιγότερο, θα κοιμόταν περισσότερο και 
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θα αφιέρωνε όσο χρόνο χρειαζόταν στην έρευνα για το δι-
δακτορικό του, που είχε μείνει πίσω. 

Άγγιξε απαλά το μέτωπό του ακολουθώντας με το δά-
χτυλο μια ρυτίδα που έμοιαζε πιο βαθιά απ’ την τελευταία 
φορά που την είχε παρατηρήσει, αναστέναξε και χάιδεψε 
προς τα πίσω τα καστανά του μαλλιά. 

Σε κάθε περίπτωση, pas mal,* σκέφτηκε και χαμογέλασε 
ελαφρά, ικανοποιημένος με το συνολικό παρουσιαστικό 
του. 

Τα σκούρα ρούχα του τόνιζαν τη λευκή του επιδερμίδα 
κι αναδείκνυαν τα γκριζοπράσινα μάτια του. Η στενή τους 
γραμμή αποκάλυπτε με τρόπο αισθησιακό, αλλά κομψό, το 
λεπτό μυώδες σώμα του, τον βωμό των ηδονών του, όπως 
το αποκαλούσε.

Άλλο ένα ελαφρύ τράνταγμα, πιο απότομο αυτή τη 
φορά, και οι πόρτες άνοιξαν στον πέμπτο όροφο της σχο-
λής, που καταλάμβανε ο Τομέας Εγκληματολογίας. Βγαί-
νοντας στον σκοτεινό, σιωπηλό προθάλαμο, συνειδητο-
ποίησε ότι εδώ και τέσσερα χρόνια που κυκλοφορούσε 
στις αίθουσες του τελευταίου ορόφου της Νομικής Σχο-
λής Αθηνών –τα πρώτα δυόμισι ως μεταπτυχιακός φοιτη-
τής και τον τελευταίο ενάμιση ως υποψήφιος διδάκτορας 
Εγκληματολογίας– πρώτη φορά τον αντίκριζε τελείως 
άδειο και βουβό. 

Απόλυτα φυσικό, σκέφτηκε, μιας και οι πύλες του πα-
νεπιστημίου είχαν κλείσει προ τουλάχιστον μίας ώρας. Ο 
ίδιος, λίγα λεπτά πριν, είχε διασχίσει βιαστικά τον έρημο 

* «Καθόλου άσχημα».
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περίβολο κι είχε μπει στο κτίριο απ’ την πόρτα των καθη-
γητών δίπλα στο θυρωρείο, την οποία είχε βρει ξεκλείδω-
τη, όπως κι άλλες φορές παλιότερα, όταν είχε έρθει για 
κάποια άλλα νυχτερινά ραντεβού. 

Τότε, όμως, όλο και κάποιον πετύχαινε στο προαύλιο, 
στο θυρωρείο ή στο ισόγειο. Απόψε δεν είχε συναντήσει 
ψυχή. Το φως του ασανσέρ έσβησε πίσω του, αφήνοντάς 
τον στο απόλυτο σκοτάδι. Έσφιξε αντανακλαστικά στην 
αριστερή του παλάμη τη χειρολαβή της μαύρης δερμάτι-
νης Goyard τσάντας με το πολύτιμο περιεχόμενο. Με το 
δεξί χέρι έψαξε ψηλαφιστά για τον διακόπτη στον τοίχο 
δίπλα απ’ την πόρτα του διαδρόμου και τον πάτησε. Μετά 
από έναν μακρύ συριστικό ήχο, άναψε μονάχα μία απ’ τις 
τέσσερις λάμπες φθορίου στο ταβάνι του προθαλάμου. Το 
αδύναμο κίτρινο φως που σιγά σιγά δυνάμωνε συνοδευό-
ταν από ένα ελαφρύ βούισμα. 

Putain,* σκέφτηκε, τίποτα δεν λειτουργεί όπως πρέπει 
σ’ αυτή τη σχολή. Η σκέψη αυτή κι η αλήθεια που εμπερι-
είχε και που τον είχε οδηγήσει απόψε εκεί, λιγότερο από 
μια ώρα πριν τα μεσάνυχτα, σχημάτισαν ένα χαμόγελο στα 
χείλη του. 

Προχώρησε στον διάδρομο όπου βρίσκονταν τα γρα-
φεία των καθηγητών και κάποιες απ’ τις μικρότερες αί-
θουσες διδασκαλίας, που κατά τη διάρκεια της ημέρας 
φιλοξενούσαν τους δεκαπέντε με είκοσι φοιτητές των με-
ταπτυχιακών προγραμμάτων του Τομέα Εγκληματολο γίας. 
Όλες οι πόρτες ήταν κλειστές. Δεν χρειάστηκε χρόνος για 

* «Γαμώτο».
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να διαπιστώσει πως κι εκεί η κατάσταση δεν ήταν καλύτε-
ρη απ’ αυτή του προθαλάμου: οι μοναδικές πηγές φωτός 
στα σχεδόν πενήντα μέτρα που εκτείνονταν μπροστά του 
ήταν η αναμμένη λάμπα πάνω απ’ την πόρτα του γρα φείου 
του Βούδα, λίγα βήματα μπροστά του, και το σήμα της 
εξόδου κινδύνου περίπου στο μέσον του διαδρόμου. 

Το ισχνό φως που ανέδιδαν έκανε τον χώρο να δείχνει 
ακόμα πιο σκοτεινός. Δεν μπορούσε να διακρίνει πέρα από 
πέντ’ έξι μέτρα μπροστά του, αλλά αυτό δεν του ήταν πρό-
βλημα. Μετά από τόσα χρόνια πηγαινέλα στον όροφο, μπο-
ρούσε να κάνει τη διαδρομή ως το γραφείο όπου κατευθυ-
νόταν στο βάθος του διαδρόμου και με τα μάτια κλειστά.

Ξεκίνησε να βαδίζει στο σκοτάδι μ’ ένα σφίξιμο στην 
καρδιά. Δεν ήταν φόβος απ’ τη μαυρίλα του χώρου αυτό 
που πλάκωνε το στήθος του, αλλά καθαρή, μονοκόμμα-
τη, βαριά σαν πέτρα απογοήτευση. Τα τελευταία δυο τρία 
χρόνια παρακολουθούσε τη σχολή να φθίνει. Η μείωση 
των κονδυλίων για την Παιδεία είχε αφήσει τις εγκαταστά-
σεις στη μοίρα τους, ενώ τα χρήματα δεν επαρκούσαν πια 
ούτε για τον πλέον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό. 
Δεν ήταν όμως τόσο το υλικό κομμάτι που τον στεναχω-
ρούσε. Γνώριζε από πρώτο χέρι πως η ατμόσφαιρα στον 
πέμπτο όροφο της Νομικής Σχολής γινόταν όλο και πιο 
εχθρική. Η περίεργη αυτή ηρεμία που είχε πληροφορηθεί 
ότι επικρατούσε τους τελευταίους δύο μήνες πίστευε πως 
δεν ήταν παρά το προμήνυμα μιας νέας μεγάλης καταιγί-
δας. Ίσως αυτό που είχε μαζί του να ήταν η σπίθα που θα 
άναβε το φιτίλι. Ίσως απ’ την άλλη να μην ήταν παρά ένα 
καλό προσωπικό εργαλείο. 
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Θα δείξει, σκέφτηκε και άνοιξε το βήμα του για να φτά-
σει στον προορισμό του.

Ξαφνικά, το σφίξιμο μετατράπηκε σ’ ανησυχία. Δεν ήξε-
ρε αν ήταν η ώρα, το σκοτάδι, η αίσθηση της απόλυτης 
μοναξιάς σ’ ένα τεράστιο άδειο κτίριο, το βάρος όσων είχε 
ανακαλύψει τυχαία τις τελευταίες μέρες ή απλώς το ένστι-
κτό του που έκανε τις τρίχες του κορμιού του να ανασηκω-
θούν. Αστραπιαία πέρασε απ’ τον νου του πως ίσως έπρε-
πε να μην είχε πάει μόνος του ή έστω να είχε ενημερώσει 
κάποιον για τη βραδινή αυτή συνάντηση και για όσα την 
είχαν προκαλέσει.

Βλακείες, είπε στον εαυτό του και κούνησε το κεφάλι 
για ν’ αποδιώξει τις ανήσυχες σκέψεις. Επιτάχυνε, καθώς 
του έμεναν λιγότερο από δεκαπέντε βήματα μέχρι την 
πόρτα όπου κατευθυνόταν.

Αίφνης όμως πάγωσε. Στα τρία περίπου μέτρα μπρο-
στά του ένας όγκος τού έκλεινε τον δρόμο. Έκανε ένα 
βήμα ακόμα κι απέθεσε τον σάκο στο πάτωμα. Τα μεταλ-
λικά του πόδια αντήχησαν στον άδειο χώρο καθώς ακου-
μπούσαν στα πλακάκια. Έβγαλε το κινητό απ’ την τσέπη 
του σακακιού του, άναψε τον φακό και κατηύθυνε το φως 
προς το εμπόδιο, προσπαθώντας να διακρίνει περί τίνος 
επρόκειτο. Έκανε άλλο ένα βήμα και λίγο έλειψε να γλι-
στρήσει, με τον πάτο του παπουτσιού του να πατάει σε 
κάτι παχύρρευστο. 

Η αρχική του υπόνοια ότι ίσως ήταν σκουπιδοσακούλα 
που είχε αμελήσει να μαζέψει η καθαρίστρια αντικαταστά-
θηκε αμέσως από μια δεύτερη σκέψη πιο σίγουρη κι απεί-
ρως πιο τρομακτική. Πλησίασε κι άλλο το φως στο κέντρο 
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του διαδρόμου διαλύοντας οποιαδήποτε αμφιβολία: ήταν 
ένα ανθρώπινο κορμί.

Βρισκόταν μπροστά σ’ ένα μπρούμυτα πεσμένο, σαν 
τσουβάλι, σώμα, με το ένα χέρι να κείται στο πάτωμα προς 
τη μεριά του και με το κεφάλι στραμμένο προς την αντί-
θετη κατεύθυνση. Έστρεψε το κινητό προς τα πόδια του, 
για να ανακαλύψει με τρόμο πως στεκόταν μέσα σε μια λι-
μνούλα αίματος.

Την αστυνομία! σκέφτηκε.
Με τρεμάμενα χέρια πάτησε τον πρώτο αριθμό, όταν 

μια νέα σκέψη ανέβαλε αυτή του την πρωτοβουλία: έπρε-
πε να δει ποιος κειτόταν εκεί και να εξακριβώσει αν ήταν 
ακόμα ζωντανός, μήπως χρειαζόταν να καλέσει πρώτα 
ασθενοφόρο. Πλησίασε λίγο περισσότερο και, περνώντας 
το χέρι του πάνω απ’ την πλάτη του σώματος, έριξε το φως 
στο ακουμπισμένο στα πλακάκια κεφάλι. Ήταν η Σιώμου, 
η διαβόητη Οχιά, με τα μάτια ορθάνοιχτα, χωρίς ίχνος 
ζωής μέσα τους. 

Του ήρθε αναγούλα, κινήθηκε με φόρα προς τα πίσω 
και παραπάτησε. Προσπαθούσε να ξαναβρεί την ισορρο-
πία του για να μη σωριαστεί στο πάτωμα –ή, ακόμα χει-
ρότερα, πάνω στο πτώμα της καθηγήτριας–, όταν άκουσε 
δίπλα του έναν ήχο σαν τρίξιμο από σόλες παπουτσιών. 
Ήταν τόσο κοντά, που, αν και σχεδόν ανεπαίσθητος, έσπα-
σε με τρόπο εκκωφαντικό την ησυχία του χώρου.

Ανακτώντας τον έλεγχο της κίνησής του –όχι όμως και 
την ψυχραιμία του– έστρεψε το κεφάλι προς τη μεριά απ’ 
όπου είχε προέλθει το τρίξιμο, για να βρεθεί αντιμέτωπος 
με την κάννη ενός όπλου.
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Το τελευταίο πράγμα που πέρασε απ’ το μυαλό του 
εκείνη τη στιγμή δεν ήταν κάποια σκέψη. Δεν ήταν ξε-
χασμένες παιδικές αναμνήσεις, ήχοι κι εικόνες απ’ το πα-
ρελθόν, εμπειρίες και ταξίδια του νου που αγωνιούσαν να 
προλάβουν να συνθέσουν μπρος στα μάτια του τη ζωή του 
σε φιλμάκι. Ήταν μια σφαίρα. 




