


Κεφάλαιο 1

Παρίσι, Δεκέμβρης 2007 

Οι αποδράσεις του Μηνά Βογιατζόγλου στην Πόλη του 
Φωτός ήταν συχνές αλλά σύντομες, τόσο όσο χρειάζεται 
για να ζήσει κανείς στιγμές πληθωρικές αλλά απαλλαγμέ
νες από τις επώδυνες ερωτικές συνέπειες. 

Ψιλόβρεχε και στους παριζιάνικους δρόμους επικρα
τούσε η εορταστική ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων. Λα
μπερά όλα, με μια ανεπαίσθητη δόση μελαγχολίας.

Κατέβηκε στην είσοδο του ξενοδοχείου του, που βρι
σκόταν στην πολύβουη Σανζ Ελιζέ, έφερε δυο βόλτες το 
μάλλινο κασκόλ γύρω απ’ τον γιακά του χοντρού παλτού 
του και διέσχισε τη λεωφόρο με βήμα σταθερό, αψηφώ
ντας τ’ αγιάζι που χαστούκιζε το πρόσωπό του. Λίγα μέ
τρα πιο πέρα κοντοστάθηκε κι έβγαλε από την τσέπη του 
την ατζέντα όπου είχε σημειώσει τα δρομολόγια των συρ
μών του μετρό και τις αντίστοιχες αποβάθρες. «Χμ! από 
πού με συμφέρει να μπω;» μονολόγησε και κάνοντας τους 
απαραίτητους υπολογισμούς προχώρησε προς τον σταθ
μό Ζορζ Σενκ με προορισμό το Πολιτιστικό Κέντρο Ζορζ 
Πομπιντού. Χάζεψε για λίγο στο μεταλλικό κιόσκι με τα 
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σουβενίρ που βρισκόταν έξω απ’ τον σταθμό και προχώ
ρησε προς τις αποβάθρες. Όση ώρα έψαχνε τον συρμό, 
ένα μπουλούκι ανθρώπων σκόνταφτε διαρκώς επάνω του, 
σπάζοντάς του κυριολεκτικά τα νεύρα.

«Γαμώτο!» φώναξε αγανακτισμένος, και με κόπο συ
γκρατήθηκε για να μην ξεστομίσει κάτι παραπάνω. Ήταν 
κατάκοπος από το ταξίδι και τις υποχρεώσεις που τον σκό
τιζαν. Και τι δεν θα ’δινε για να τ’ αφήσει όλα πίσω του, 
έστω μόνο γι’ αυτές τις τέσσερις μέρες που θα έμενε στο 
Παρίσι. Ωστόσο, συνέχισε να κοιτά διαρκώς το ρολόι του, 
λες και θα ’χανε κάποιο σημαντικό ραντεβού. «Διαολεμένη 
συνήθεια…» μουρμούρισε μέσα απ’ τα δόντια του. Κατέ
βηκε στον σταθμό Σατλέ και μετεπιβιβάστηκε στη γραμμή 
11. Κάτι η κούραση του ταξιδιού, κάτι οι σκέψεις που τον 
βασάνιζαν, λίγο έλειψε ν’ αποκοιμηθεί στο κάθισμά του, αν 
γύρω του δεν γινόταν όλο αυτό το πανδαιμόνιο με τουρί
στες που μιλούσαν φωναχτά και παιδιά που τσίριζαν. 

Έφτασε επιτέλους στον προορισμό του και κατευθύν
θηκε προς το πολιτιστικό κέντρο. Έμεινε επί ώρα στη 
«γιάφκα» της μοντέρνας τέχνης, χωρίς να ’χει πει ακόμα 
την τελευταία του λέξη για όσα είδε. Βγήκε στο προαύλιο 
και κοντοστάθηκε χαζεύοντας τους πλανόδιους ζωγρά
φους επί το έργον… «Καταπληκτικά!» παραδέχτηκε με μια 
νότα θαυμασμού.

Εντόπισε το κοντινότερο καφέ και προχώρησε προς τα 
κει. «Θεέ μου, κούραση!» συλλογίστηκε και σωριάστηκε 
σε μια από τις πτυσσόμενες καρέκλες. Η νεαρή σερβιτόρα 
πήρε μια μικρή, κομψή ανάσα και κατέγραψε την επιθυμία 
του. Απόλαυσε ένα από τα λιγοστά τσιγάρα που επέτρεπε 
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στον εαυτό του στη διάρκεια της ημέρας, μαζί με μια γερή 
δόση καφεΐνης, και, αφού χαλάρωσε αρκετά, πήρε τον 
δρόμο της επιστροφής. Αίφνης, έπεσε πάνω σε μια γκαλε
ρί που φιλοξενούσε έργα καλλιτεχνών από την Πόλη. Μια 
ανατριχίλα διαπέρασε τη ραχοκοκαλιά του και η συγκίνη
ση που ένιωσε του έφερε δάκρυα στα μάτια. 

Στάθηκε ακίνητος παρατηρώντας τα. «Συμβολικοί ερα
στές ενός ελεύθερου κόσμου» συλλογίστηκε. «Το Παρίσι 
και η Πόλη…» μονολόγησε και η μνήμη του ζωντάνεψε 
πάλι δοκιμάζοντας τα κάγκελα της φυλακής του. Το πα
ρελθόν ήταν γύρω του και του έστηνε καρτέρι. Και οι δυο 
προορισμοί τον συνέδεαν με τη Σμαρώ, τη μητέρα του. Στη 
θολή ανάμνησή της ένας λυγμός ανέβηκε στα χείλη του. 
Πήρε μια βαθιά ανάσα και κατάπιε μπόλικο κρύο αέρα. Στα 
σαράντα εννιά του χρόνια δεν θα επέτρεπε στον εαυτό του 
να λυγίσει.

«Σαράντα τέσσερα ολόκληρα χρόνια είναι πολλά για 
να περιμένεις μια άθλια δικαίωση» σκέφτηκε. Προχώρη
σε ευθεία καταχωνιάζοντας νοσταλγικά το πρόσωπο της 
Σμαρώς στη θέση που του έπρεπε. 

Έβγαλε από την τσέπη του παλτού του μια μινιατούρα 
μπράντι και κατέβασε δυο γερές γουλιές. Το οινόπνευ
μα τού έκαψε τον οισοφάγο συρρικνώνοντας μαζί και τις 
ανήσυχες σκέψεις του, που ζάρωσαν σε μια γωνιά του 
μυαλού του.

Αφορμή γι’ αυτή την τετραήμερη απόδραση του Μηνά στο 
Παρίσι στάθηκε το Καρδιοχειρουργικό Συνέδριο. Η τελευ
ταία μέρα ήταν ελεύθερη εργασιών και, παρότι δεν ένιωθε 
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ιδιαίτερα κουρασμένος, δεν θα ’λεγες ότι ήταν και στα κα
λύτερά του. Το μάτι του έπεσε στις ζοφερές τοιχογραφίες 
που στόλιζαν σπιθαμή προς σπιθαμή το δωμάτιο του ξενο
δοχείου του. Κοιτάζοντας τη Μαρία Αντουανέτα με τους 
αυλικούς της, ένιωσε σαν ποντίκι πιασμένο στη φάκα. Έρι
ξε μια ματιά στο ρολόι του ενόσω βημάτιζε νευρικά στο 
δωμάτιο και αποφάσισε να κατέβει νωρίς για πρωινό, προ
τού η τραπεζαρία γεμίσει με κόσμο. Δεν είχε καμιά διάθεση 
για κουβέντες πρωί πρωί, και στη σκέψη πως θ’ αναγκαζό
ταν ν’ ανεχτεί τις διαφωνίες των συναδέλφων του πάνω σε 
θέματα που τον έβρισκαν κυριολεκτικά αντίθετο αισθανό
ταν τον θυμό του να βράζει.

Για καλή του τύχη βρήκε ένα άδειο τραπέζι δίπλα στο 
παράθυρο κι ανάσανε ανακουφισμένος. Δεν πέρασαν λίγα 
λεπτά και η γυάλινη περιστρεφόμενη πόρτα άνοιξε και 
μια παρέα συναδέλφων του ξεχύθηκε προς το μέρος του 
με φωνές και χαχανητά, ανάμεσα στα οποία ακούγονταν 
σκόρπιες γαλλικές λέξεις − «bonjour!», «nous allons?», 
«parfait!».

Έμεινε άναυδος να χαζεύει τις στυλιστικές ακρότητες 
που εντοπίζονταν κυρίως στις γυναίκες της παρέας. «Υπέ
ροχα!» χαμογέλασε πλατιά κι από μέσα του ένιωθε ήδη να 
βράζει.

Ο φίλος του ο Γιάννης του έγνεψε με τα μάτια, σαν να 
του ζητούσε συγγνώμη που δεν κατάφερε να τους απο
φύγει. Δεν χρειάστηκε να περιμένει πολύ για ν’ αρχίσει η 
άσκοπη φλυαρία και τα ρηχά ευφυολογήματα, στα οποία 
ο Μηνάς αναγκαζόταν για λόγους ευγένειας να απαντά, 
κινώντας με το ζόρι τις άκρες των χειλιών του. Όλη αυτή 
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η φασαρία που απλωνόταν γύρω απ’ το τραπέζι τού έφερε 
πλήξη. Τελείωσε όπως όπως το πρωινό του, προφασίστηκε 
πονοκέφαλο κι αποφάσισε να το σκάσει. Είχε μεσημεριά
σει πια όταν μπήκε σ’ ένα μπιστρό με αυθεντική παριζιά
νικη ατμόσφαιρα. Χαλάρωσε και κάθισε ν’ ακούσει την 
αγαπημένη του μουσική, πίνοντας μάλλον περισσότερο 
από ποτέ… Αίφνης, ο ήχος του κινητού τον έβγαλε από 
τις σκέψεις του. Στην οθόνη φάνηκε το όνομα της Όλγας, 
της γυναίκας του. «Τώρα, μάλιστα…» μουρμούρισε.

«Στον πόλεμο η ικανότητα να αιφνιδιάζεις τον αντίπαλο 
είναι το κλειδί της νίκης» συλλογίστηκε αναγνωρίζοντας 
τη στρατηγική της. Ακούμπησε την πλάτη του στο κάθισμα 
και συνέχισε να κοιτά την οθόνη του τηλεφώνου μετρώντας 
τους χτύπους. Πρώτος, δεύτερος, τρίτος… πέμπτος.

«Καλημέρα…» είπε απρόθυμα. Η Όλγα, με κυριαρχική 
διάθεση, εξαπέλυσε έναν καταιγισμό ερωτήσεων, προκει
μένου να μάθει αν ο Μηνάς θα παρευρισκόταν στη δεξίω
ση του πατέρα της. Εκείνος απαντούσε υπομονετικά και 
ηρωικά σαν ν’ απευθυνόταν στον ίδιο του τον εαυτό. 

«Ο πατέρας της, η μάνα της…» συλλογίστηκε. «Είναι 
λες και την έχυσαν όσο ήταν ζεστή ακόμη μέσα σ’ ένα κα
λούπι και δεν έχει δικά της ένστικτα και επιθυμίες».

«Μηνά! Για σένα δίνει τη δεξίωση!» ύψωσε τη φωνή της.
«Δεν του το ζήτησα».
«Μαθημένος είσαι ν’ αγνοείς τους ευεργέτες σου!»
«Με θέλεις κάτι άλλο;» ρώτησε ειρωνικά. Η Όλγα άρ

γησε λίγο ν’ απαντήσει, αλλά σε ελάχιστο χρόνο η φωνή 
της ξανακούστηκε με μια χροιά σνομπ συγκατάβασης.

«Τίποτε άλλο! Μείνε στην κλινική λοιπόν και κάνε πα
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ρέα με τους ασθενείς σου. Μια χαρά θα καταξιωθείς μέσα 
απ’ αυτούς».

Το μείζον ζήτημα για την Όλγα ήταν να πείσει τον Μηνά 
να εγκαταλείψει την πανεπιστημιακή του καριέρα και να 
προσχωρήσει στο νεοϊδρυθέν σοσιαλιστικό κόμμα του τέως 
βουλευτή και πατέρα της Νίκου Αβραμίδη. Το πρόσωπο του 
Μηνά κοκκίνισε και τα μάτια του άστραψαν από θυμό.

«Πριν το κλείσεις, δώσε μου το παιδί!» είπε παίρνοντας 
ένα τσιγάρο από το πακέτο του.

«Η Σμαρώ κοιμάται».
«Πώς γίνεται να κοιμάται κάθε φορά που τη ζητώ;» 

ανταπάντησε θυμωμένος, ψάχνοντας νευρικά τον ανα
πτήρα του.

«Ας ήσουν εδώ να την έβλεπες» του αποκρίθηκε.
«Θα σταματήσεις επιτέλους να με απομακρύνεις από 

τη Σμαρώ; Με χρειάζεται. Το καταλαβαίνεις;» είπε οργι
σμένος. «Όλγα; Όλγα;» πρόφερε δυο φορές το όνομά της, 
αλλά μάταια. «Που να σε πάρει η ευχή!» φώναξε. Αυτή η 
σιωπή ήταν αρκετή για να νιώσει και πάλι μόνος, ωστό
σο ήταν συνηθισμένος. Άλλωστε κάτι τέτοιους ανόητους 
τρόπους επέλεγε για να διακόψει μια συζήτηση η Όλγα, 
όπως το κλείσιμο του τηλεφώνου, κάθε φορά που ήθελε 
να διατηρήσει την υπεροχή της. Η ματιά του έπεσε στο 
τζάμι κι άρχισε αφηρημένος να χαζεύει τους περαστικούς, 
ενώ οι οδυνηρές σκέψεις άναψαν για τα καλά. Διαπίστωνε 
για μια ακόμα φορά πως η Όλγα ήταν ελλιπής σε σχέση με 
την κόρη τους. «Ένα παιδί είναι που στριφογυρίζει άβολα 
στο σώμα μιας γυναίκας» σκέφτηκε με απόγνωση.

Στο αδύνατο φέγγος του μπιστρό είδε τον γάμο του σαν 
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ένα σκοτεινό, ετοιμόρροπο χτίσμα, καλυμμένο με έναν κα
κότεχνο και σαθρό σοβά.

Ο φίλος του Μηνά, ο Γιάννης, ούτε που τόλμησε να του 
τηλεφωνήσει, γιατί ήξερε ότι κάτι τέτοιες ώρες θ’ άκου
γε τα σχολιανά του. Δεν έπαυε όμως να ανησυχεί. Τον τε
λευταίο καιρό ο Μηνάς φαινόταν να βάζει τη ζωή του στο 
μικροσκόπιο κι εκείνος παρατηρούσε στον φίλο του μια 
εξαιρετικά δυσάρεστη «συλλογή» από συμπτώματα: ισχυ
ρούς πονοκεφάλους, ανορεξία, νυχτερινές εφιδρώσεις, αϋ
πνία κι ένα γενικευμένο αίσθημα έντασης. 

«Πού στο διάβολο θα τον βγάλει αυτό;» αναρωτήθηκε 
προβληματισμένος. Κάθισε στο σαλόνι του ξενοδοχείου και 
τον περίμενε με αγωνία, ξεφυλλίζοντας μια πρωινή φυλ
λάδα. Ο Μηνάς δεν άργησε να επιστρέψει. Πλησίασε τον 
φίλο του και, παραμερίζοντας από τον δερμάτινο καναπέ 
τις αναρίθμητες τσάντες με τα ψώνια που είχε κάνει ο Γιάν
νης, κάθισε δίπλα του, αφού πρώτα του έριξε μια υποτι
μητική ματιά, που προφανώς αφορούσε τις τηλεφωνικές 
παραγγελίες της ερωμένης του. 

«Σου ’μεινε τίποτα στην τσέπη;» τον πείραξε.
«Μιλάς με τη σιγουριά του παντρεμένου» γέλασε και με 

τη σειρά του τον ρώτησε: «Πού χάθηκες;». 
«Μακάρι να ’ξερα κι εγώ!»
Εδώ και καιρό, η τελευταία συλλαβή κάθε λέξης που 

πρόφερε ο Μηνάς έμοιαζε άηχη, καθώς πνιγόταν μέσα σ’ 
έναν βαθύ αναστεναγμό.

«Θα τα πούμε το βράδυ;» τον ρώτησε ο Γιάννης, έτσι, 
για να πει κάτι.
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«Μπα…» ψιθύρισε αφηρημένα. Ο νους του βρισκόταν 
κολλημένος στην έκθεση ζωγραφικής των καλλιτεχνών 
απ’ την Πόλη.

Ο φίλος του κατάλαβε ότι δεν θα του αποσπούσε λέξη 
και παραιτήθηκε. Στη διάρκεια της σιωπής που ακολούθη
σε ήταν σαν να πρόφερε τη φράση: «Τα χάλια σου έχεις…». 
Και ο Μηνάς, λες και διάβασε τη σκέψη του, τον χτύπησε 
φιλικά στην πλάτη. Την ίδια στιγμή η ματιά του έπιασε την 
Πέγκυ, τη γραμματέα του, που καθόταν στο διπλανό τρα
πέζι κρατώντας στα χέρια της Το δεύτερο φύλο της Σιμόν 
ντε Μποβουάρ. Ξαφνιάστηκε, αφού δεν του είχε δώσει ποτέ 
την εντύπωση πως ανήκε στο είδος της γυναίκας που θα 
μιλούσε κάποιος δίπλα της κι εκείνη δεν θα σήκωνε τα μά
τια της απ’ το βιβλίο. Άρχισε να της ρίχνει κλεφτές ματιές, 
προκειμένου να διαπιστώσει τις προθέσεις της. Δεν άργησε 
να καταλάβει πως η Πέγκυ είχε στήσει αυτί. Το μαρτυρούσε 
η νευρική κίνηση του δεξιού ποδιού της, που με χάρη σταύ
ρωνε πάνω στο αριστερό, αλλά και μια έξαψη που φάνηκε 
στο πρόσωπό της τη στιγμή ακριβώς που τέλειωσε ο διάλο
γος ανάμεσα στους δύο άντρες. Κοίταξε τον Μηνά με την 
αυτοπεποίθηση που τη χαρακτήριζε. Η ομορφιά της ήταν 
προκλητική. Κυρίως αυτά τα μαύρα τολμηρά της μάτια. 

«Μίλησα με την κλινική. Ο Αλεξίου δεν πάει καλά. Βρί
σκεται πάλι στα επείγοντα» τον ενημέρωσε. 

«Πέγκυ, εδώ έχω έρθει για να ξεφύγω απ’ τα επείγοντα». 
«Νομίζω πως όφειλα να σ’ ενημερώσω» σχολίασε. Ειδι

κότητα της Πέγκυ ήταν να του δημιουργεί ενοχές. Σχεδόν 
αμέσως ο Μηνάς προχώρησε σε μια γωνιά της αίθουσας 
και τηλεφώνησε στην κλινική.
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Ο Γιάννης πήγε κοντά του και, μόλις έκλεισε το τηλέ
φωνο, του έγνεψε να τον ακολουθήσει. Κατευθύνθηκαν 
προς το σημείο όπου βρισκόταν ο ανελκυστήρας. Ο Μη
νάς κοίταξε το πρόσωπό του στον καθρέφτη κι εκείνος 
μαρτύρησε τα παραπανίσια ποτήρια που είχε πιει. Τρόμαξε 
και ο ίδιος με τα χάλια του και κούνησε το κεφάλι. Ο φίλος 
του βάλθηκε να του φτιάξει το κέφι.

«Τι έγινε; Σε γέμισε ενοχές η γραμματέας σου;»
«Όλα υπό έλεγχο».
«Θα μείνεις στο δωμάτιο;»
«Δεν ξέρω, ρε Γιάννη» αναστέναξε.
«Θα δεις την Αρλέτ;» 
«Πιθανόν».
«Καλό θα σου κάνει… Κάθε φορά που τη βλέπεις, είναι 

σαν να παίρνεις το φάρμακό σου» παρατήρησε χαμογελα
στός.

«Ναι, ε;»
«Ναι! Δεν ξέρω τι σου κάνει» τον πείραξε «αλλά σίγου

ρα γυρίζεις αλλαγμένος». Ο Μηνάς έβγαλε έναν αναστε
ναγμό ανακούφισης.

Για καλή του τύχη, στο Παρίσι ζούσε η τριαντατριάχρο
νη φίλη του, η ηθοποιός Αρλέτ Μαρσέν. Στη σκέψη και 
μόνο πως θα τη συναντούσε, τα ταξίδια του εκεί γίνονταν 
λιγότερα βαρετά. Τις ώρες που οι συνάδελφοί του διασκέ
δαζαν στα γαλλικά καμπαρέ της Μονμάρτρης, εκείνος 
περνούσε τις ώρες του μαζί της, αποφεύγοντας να βου
λιάζει με τους υπόλοιπους σ’ ένα βαθύ τέλμα. Επιπλέον, 
διέθετε έναν αξεπέραστο τρόπο να τους παραπλανεί. Δα
νειζόταν πότε πότε τις περιπέτειες της εκρηκτικής Αρλέτ 
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και τις εξιστορούσε ως δικές του. Όχι προς εντυπωσιασμό, 
αλλά για να ’χει κι αυτός κάτι να πει σ’ εκείνες τις κοσμικές 
συντροφιές, μια και μπροστά στο ξαναμμένο ταμπεραμέ
ντο των άλλων ένιωθε απελπιστικά αμήχανος. Ο ανελκυ
στήρας σταμάτησε στον έκτο όροφο.

«Τι αποφάσισες τελικά;» ρώτησε ο Γιάννης. Ο Μηνάς 
στάθηκε μπροστά στη μισάνοιχτη πόρτα και τεντώθηκε με 
απάθεια. Ψηλός καθώς ήταν, η παλάμη του άγγιξε με ευ
κολία το κούφωμα της πόρτας κι έμεινε εκεί ακίνητος για 
λίγα λεπτά.

«Καλά να περάσετε» ευχήθηκε χαμογελώντας και πέ
ρασε στο δωμάτιο του φίλου του, πέταξε το σακάκι του 
στο κρεβάτι, έβαλε ένα ακόμα ποτήρι ουίσκι και το ήπιε 
μονορούφι.

«Φεύγω!» είπε σε ήπιο τόνο, αλλά τα τρεμάμενα χέρια 
του δήλωναν ταραχή.

Η γνώριμη μελαγχολία του τον είχε κυριεύσει ξανά.
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