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Η γυναίκα άνοιξε με κόπο τα μάτια της. Ακόμα κι αυτή η 
ελάχιστη κίνηση έστειλε κύματα πόνου στους κροτάφους 
της, ενώ συγχρόνως ένα σιγανό βογγητό ανέβηκε στα χεί-
λη της. Έφερε το αριστερό της χέρι στο κεφάλι και πίεσε 
δυνατά το μέτωπό της. Μάταια. Ο πόνος εξακολουθούσε 
να σφυροκοπάει τα μηνίγγια της.

Κοίταξε γύρω της. Βρισκόταν ξαπλωμένη σ’ ένα κρε-
βάτι, μέσα σ’ ένα ολόλευκο δωμάτιο. Ξαφνικά, μια θολή 
ανάμνηση του εαυτού της να βαδίζει μες στη βροχή κατέ-
κλυσε το μυαλό της. Πετάχτηκε απότομα από το κρεβάτι 
κι έκανε να πάει προς την πόρτα που έβλεπε απέναντί της, 
αλλά ένας καινούριος οξύς πόνος, αυτή τη φορά στο δεξί 
της χέρι, την καθήλωσε στη θέση της. Έστρεψε το βλέμ-
μα της αργά, σαν να φοβόταν αυτό που θα αντίκριζε. Τα 
μάτια της γούρλωσαν από τρόμο, καθώς συνειδητοποίησε 
ότι το χέρι της ήταν δεμένο με χειροπέδες στο κάγκελο του 
κρεβατιού. Το τράβηξε με δύναμη, σε μια εκ των προτέρων 
καταδικασμένη προσπάθεια να απελευθερωθεί. Τίποτε! 
Δοκίμασε ξανά… και ξανά… Κάθε της προσπάθεια συνο-
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δευόταν από μια κραυγή, που όσο πήγαινε και δυνάμωνε, 
ώσπου κατέληξε άναρθρο ουρλιαχτό. Στο τέλος, αποκα-
μωμένη και με το χέρι της σχεδόν ματωμένο, έπεσε βαριά 
στο κρεβάτι και παραδόθηκε σε ένα γοερό κλάμα. Πάσχι-
ζε να καταλάβει τι της είχε συμβεί, γιατί βρισκόταν μέσα 
σε αυτό το ανατριχιαστικά λευκό δωμάτιο, να ανακαλέσει 
στον νου της όσα είχαν προηγηθεί, αλλά ένιωθε το κεφά-
λι της άδειο, λες και οι θύμησες είχαν κρυφτεί όλες μαζί 
σε κάποια ανεξερεύνητη γωνιά του και της έπαιζαν ένα 
αλλόκοτο παιχνίδι. Ένα όνομα μόνο ερχόταν να φωτίσει 
αμυδρά το πηχτό σκοτάδι που την κατέκλυζε, ενώνοντας 
τη λάμψη του με τις δειλές αχτίδες του ήλιου που τρύπω-
ναν από τον μικρό φεγγίτη του τοίχου: Μάρθα… Να ήταν 
άραγε το δικό της; Ούτε κι αυτό μπορούσε να το πει με 
σιγουριά.

Δεν ήξερε πόση ώρα έμεινε έτσι, κουλουριασμένη στο 
κρεβάτι, με τα αναφιλητά να ξεσκίζουν ανελέητα το στή-
θος της. Στο τέλος, τα δάκρυα στέρεψαν και το μόνο που 
απόμεινε στα μάτια της ήταν η απελπισία. Έκλεισε σφιχτά 
τα βλέφαρά της κι έκανε κάτι που ίσως να μην το είχε ξα-
νακάνει ποτέ: προσευχήθηκε.

Ξάφνου, ένας θόρυβος την ανάγκασε να στρέψει το κε-
φάλι της προς την πόρτα. Άκουσε ένα κλειδί να γυρίζει 
στην κλειδαριά. Το μεταλλικό πόμολο σάλεψε για λίγο 
κι ύστερα σταμάτησε απότομα. Η γυναίκα κράτησε την 
αναπνοή της, νιώθοντας ρίγη πανικού να απλώνονται σε 
ολόκληρο το σώμα της. Η πρώτη της σκέψη ήταν να βά-
λει τις φωνές, να απαιτήσει απ’ όποιον έμπαινε μέσα να 
της εξηγήσει τι είχε συμβεί και γιατί βρισκόταν κλεισμένη 
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μέσα σε τούτο το δωμάτιο, δεμένη με χειροπέδες στο κρε-
βάτι. Για κάποιον άγνωστο όμως λόγο, αποφάσισε ότι το 
καλύτερο ήταν να προσποιηθεί την κοιμισμένη. Σφάλισε 
τα μάτια της και πάλεψε να τιθασεύσει τους χτύπους της 
καρδιάς της, για να μην προδώσουν οι έντονοι παλμοί της 
ότι ήταν ξύπνια. 

Σχεδόν ταυτόχρονα, δύο άνδρες μπήκαν στο δωμάτιο. 
Ο ένας ήταν ένας ψηλός με κάτασπρα μαλλιά, κι ο δεύ-
τερος ο κατ’ ίδιον ισχυρισμό σύζυγός της, ο Νικηφόρος 
Στεργίου.

«Λοιπόν, γιατρέ;» ρώτησε ο Στεργίου. «Τι λέτε;»
Εκείνος έσκυψε λίγο πάνω από τη γυναίκα, που χρειά-

στηκε να επιστρατεύσει όλες τις δυνάμεις της για να παρα-
μείνει ψύχραιμη και να μην αρχίσει να ουρλιάζει από τρόμο. 

«Νομίζω ότι πρέπει να την αφήσουμε να κοιμηθεί» απά-
ντησε. «Είναι μάταιο να κάνουμε οποιαδήποτε προσπάθεια, 
αν πρώτα δεν ηρεμήσει κάπως. Θα είναι πολύ τυχερή αν δεν 
αρπάξει καμιά πνευμονία. Ήταν βρεγμένη ως το κόκαλο».

«Κοιμήθηκε όλη νύχτα. Της φτάνει. Δεν έχουμε χρόνο, 
Πανόπουλε!» διαφώνησε ο Νικηφόρος σε έντονο ύφος. 
«Άλλωστε, το ξέρεις ότι πλησιάζει η μέρα, και πρέπει το 
άγαλμα να βρίσκεται στα χέρια μας. Διαφορετικά, κανείς 
μας δεν είναι ασφαλής. Ούτε εμείς ούτε κι εσύ. Το κατα-
λαβαίνεις αυτό, έτσι δεν είναι; Πρέπει να την κάνουμε να 
θυμηθεί… Πάση θυσία!»

Ο ασπρομάλλης άνδρας όρθωσε το ανάστημά του και 
κοίταξε τον συνομιλητή του στα μάτια, προσπαθώντας να 
κρύψει τον φόβο που τρεμόπαιζε στο βλέμμα του.

«Την είδες κι εσύ χθες το βράδυ στην καφετέρια. Η 
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γυναίκα δεν είναι σε θέση να θυμηθεί ούτε το όνομά της. 
Πολύ φοβάμαι ότι, αν την πιέσουμε περισσότερο, το απο-
τέλεσμα θα είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό που επι-
διώκουμε».

Ο Νικηφόρος άφησε να του ξεφύγει ένας αναστεναγ-
μός. Η ανυπομονησία τον είχε κατακλύσει. Ήξερε ότι ο 
χρόνος του τελείωνε και ότι, αν δεν κατάφερνε να κάνει 
τούτη τη γυναίκα να θυμηθεί, σύντομα θα βρισκόταν σε 
εξαιρετικά δεινή θέση. Ο άνθρωπος που τον είχε προσλά-
βει δεν αστειευόταν. Θα τον έστελνε να συναντήσει τον 
μακαρίτη τον Πατρίκιο και τη γυναίκα του χωρίς τον πα-
ραμικρό δισταγμό.

«Είσαι σίγουρος ότι δεν θα έχουμε προβλήματα με την 
αστυνομία;» διέκοψε τις σκέψεις του η ερώτηση του για-
τρού.

«Όχι, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση» του απάντησε, 
επικυρώνοντας ταυτόχρονα τα λόγια του με μια σταθερή 
κίνηση του χεριού. «Οι αστυνομικοί που ήρθαν στην καφε-
τέρια πείσθηκαν απόλυτα από τις γνωματεύσεις που τους 
έδειξες. Ανάθεμα την ώρα που έπεσε πάνω της εκείνος ο 
ηλίθιος ο γέρος και τους κάλεσε! Δεν θα μπορούσε απλώς 
να κοιτάξει τη δουλειά του; Ευτυχώς που είχαμε ετοιμάσει 
εκείνα τα χαρτιά για τον δήθεν εγκλεισμό της στην κλινική 
σου κι έφτασες εγκαίρως για να τους τα δείξεις… Αλλιώς, 
μπορεί να μας τραβολογούσαν στο τμήμα και ποιος ξέρει 
πώς θα ξεμπερδεύαμε. Αρκετά προβλήματα έχουμε με τον 
Βαρσάμη. Αυτός ο καταραμένος αστυνόμος μπλέκεται 
πολύ στα πόδια μας. Το έχει πάρει πατριωτικά το θέμα και 
είναι αποφασισμένος να βρει πάση θυσία την άκρη».
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Ο γιατρός έφερε το χέρι του στο μέτωπο, σκουπίζοντας 
τον ιδρώτα που είχε αρχίσει να σχηματίζεται και να κυλάει 
αργά στις ρυτίδες ανάμεσα στα φρύδια του.

«Δεν μπορώ να σου περιγράψω την αγωνία μου μόλις 
μου τηλεφώνησες. Ήμουν πολύ τυχερός που δεν είχε κίνη-
ση στην Πεντέλης. Συνήθως, γίνεται χαμός» είπε κουνώ-
ντας με έμφαση το κεφάλι του πέρα δώθε. «Μα, καλά…. 
πώς σας ξέφυγε;» ρώτησε.

Ο Νικηφόρος τον κεραυνοβόλησε με ένα αυστηρό 
βλέμμα.

«Ας όψεται ο μαλάκας ο νοσηλευτής που τη μετέφε-
ρε στο δωμάτιό της από το εξεταστήριο!» του απάντησε 
εκνευρισμένος. «Από αυτόν ξέφυγε κι έτρεξε προς την 
πόρτα, η οποία –και πάλι από δική σας αμέλεια– ήταν 
ξεκλείδωτη. Οι άνθρωποί μου κι εγώ φάγαμε τον κόσμο 
μέχρι να την εντοπίσουμε. Βέβαια, δεν μπορούσε να πάει 
πολύ μακριά, αφού δεν είχε καθόλου χρήματα επάνω της. 
Ο μόνος μου φόβος ήταν μήπως πήγαινε κατευθείαν στην 
αστυνομία, μήπως επανερχόταν η μνήμη της και τους μι-
λούσε για τη δολοφονία του Πατρίκιου και της γυναίκας 
του. Αλλά, ευτυχώς, τίποτε από αυτά δεν συνέβη. Τέλος 
καλό, όλα καλά!» κατέληξε, αν κι ο ίδιος είχε κατά βάθος 
πολλές αμφιβολίες για το τελευταίο. «Δεν μου λες…» συ-
νέχισε μετά από ελάχιστα δευτερόλεπτα, κοιτάζοντας τον 
γιατρό κατάματα. «Είσαι σίγουρος ότι δεν μπορεί να πάρει 
άλλη δόση από κείνο το φάρμακο που της έδωσες;»

Ο Πανόπουλος του ανταπέδωσε το βλέμμα, γουρλώνο-
ντας τα μάτια και κουνώντας με έμφαση αρνητικά το κε-
φάλι του.
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«Αυτό αποκλείεται!» είπε σε κατηγορηματικό τόνο. «Το 
φάρμακο βρίσκεται σε καθαρά πειραματικό στάδιο και δεν 
ξέρουμε τι βλάβες μπορεί να προκαλέσει στον ανθρώπινο 
οργανισμό. Προς το παρόν, οι έρευνες έχουν περιοριστεί 
σε ποντίκια. Άλλωστε, της έχω χορηγήσει και αντιεπιλη-
πτικά φάρμακα, που υποτίθεται ότι βοηθούν σε περιπτώ-
σεις απώλειας μνήμης. Όμως, βλέπεις κι εσύ ο ίδιος ότι δεν 
υπήρξε κανένα αποτέλεσμα. Επιμένω ότι ο μόνος τρόπος 
να την κάνουμε να θυμηθεί είναι να την πάμε στο σπίτι του 
Πατρίκιου. Αν ξαναβρεθεί εκεί, αν ξαναδεί το μέρος με τα 
μάτια της, το σοκ μπορεί να επαναφέρει τη μνήμη της».

Ο Νικηφόρος έμεινε για λίγο σκεπτικός. Κατά βάθος, 
ήξερε ότι η λύση που του πρότεινε ο γιατρός ήταν ίσως η 
πιο αποτελεσματική. Όμως, εμπεριείχε μεγάλο ρίσκο. Κα-
λύτερα να μη βρίσκονταν κοντά σ’ εκείνο το μέρος. Βέβαια, 
η διπλή δολοφονία δεν θα μπορούσε να έχει αποκαλυφθεί. 
Ίσως, όμως, κάποιος να αναζητούσε τη γυναίκα, κάποιος 
που γνώριζε ότι είχε επισκεφθεί τον Πατρίκιο. Και τότε, 
μπορεί να έρχονταν αντιμέτωποι με την αστυνομία· κάτι 
που ασφαλώς απευχόταν και δεν επιθυμούσε καθόλου.

«Αν την έψαχνε κάποιος, δεν θα το είχαμε αντιληφθεί;» 
διέκοψε τον συλλογισμό του ο γιατρός, που μάλλον είχε 
διαβάσει τις σκέψεις του. «Τόσες μέρες την έχουμε εδώ. 
Δεν θα την αναζητούσαν; Προφανώς κανείς δεν πήρε είδη-
ση τι συνέβη στο σπίτι του Πατρίκιου. Αλλιώς, κάτι θα εί-
χαμε ακούσει στις ειδήσεις. Παρακολουθούμε συνεχώς τα 
δελτία… Άλλωστε, η τοποθεσία είναι ερημική, ψυχή δεν 
υπάρχει τριγύρω. Ευτυχώς για μας, το κοντινότερο σπίτι 
απέχει πολλά μέτρα» συμπλήρωσε. 
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«Ναι… μάλλον έχεις δίκιο» του αποκρίθηκε ο Στεργίου 
μετά από κάποια δευτερόλεπτα σιωπής. «Άφησέ τη να κοι-
μηθεί λίγο ακόμα. Σε μισή ώρα θα ξεκινήσουμε για το σπίτι 
του Πατρίκιου. Θα ενημερώσω και τους άλλους».

Οι δύο άνδρες βγήκαν από το δωμάτιο, κλειδώνοντας 
πίσω τους την πόρτα. Σε όλο αυτό το διάστημα, η γυναί-
κα παρέμενε με τα μάτια ερμητικά κλειστά, παλεύοντας να 
τιθασεύσει την ανάσα της, ώστε να βγαίνει όσο πιο ήρεμη 
γινόταν από το στήθος της. Είχε ακούσει με μεγάλη προ-
σοχή όλη τη συζήτηση, ελπίζοντας ότι κάποια κουβέντα 
θα έριχνε μια μικρή έστω αχτίδα φωτός στο σκοτάδι της 
μνήμης της. Όμως, τίποτε απ’ όσα έφτασαν στ’ αυτιά της 
δεν στάθηκε ικανό να τραβήξει το πέπλο της λήθης που 
σκέπαζε τον νου της. 

Άφησε να της ξεφύγει ένας αναστεναγμός, μαζί μ’ έναν 
λυγμό που τόση ώρα συγκρατούσε με κόπο κρυμμένο στο 
στήθος της. Άνοιξε τα μάτια της. Όχι, δεν έπρεπε να κλά-
ψει. Ήταν απόλυτη ανάγκη να παραμείνει όσο πιο συγκε-
ντρωμένη μπορούσε, να ξανασκεφτεί όλα όσα άκουσε, να 
προσπαθήσει να ξετυλίξει το απίστευτα μπερδεμένο κου-
βάρι του μυαλού της. Ναι, τώρα ήταν σίγουρη. Ο Στεργίου 
δεν ήταν σύζυγός της. Ίσως και το όνομά της να μην ήταν 
Μάρθα. Και ο Πατρίκιος; Ποιος στο καλό ήταν αυτός; Για-
τί τον σκότωσαν; Γιατί σκότωσαν τη γυναίκα του; Άραγε, 
η ίδια τους γνώριζε; Μάλλον ναι, πρέπει να τους ήξερε… 
Όμως, από πού;

Σφάλισε τα μάτια της σφιχτά κι έπιασε με το ελεύθερο 
χέρι το κεφάλι της. Και τότε, εντελώς ξαφνικά, μια αμυδρή 
εικόνα σχηματίστηκε πίσω από τα κλειστά της βλέφαρα, 
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μια εικόνα που γινόταν ολοένα και πιο φωτεινή… Μια γυ-
ναίκα με τρία κεφάλια…

Ίσα που πρόλαβε να πνίξει την κραυγή που ανέβηκε 
στα χείλη της. Άνοιξε τρομαγμένη τα μάτια και ταυτόχρο-
να πετάχτηκε από το κρεβάτι. Ο οξύς πόνος που ένιωσε 
στο παγιδευμένο με τις χειροπέδες χέρι της ανέκοψε την 
κίνησή της. Ανακάθισε προσπαθώντας να ηρεμήσει, να κα-
ταλαγιάσει το τρελό της χτυποκάρδι. Τι ήταν αυτό που μό-
λις είχε δει; Τι παιχνίδι της έπαιζε πάλι το μυαλό της; Φα-
ντάστηκε, άραγε, κάποιο τέρας; Κούνησε απελπισμένη το 
κεφάλι της. Συγκεντρώσου! διέταξε νοερά τον εαυτό της. 
Όχι… όχι, δεν ήταν τέρας. Όσο το σκεφτόταν, τόσο πιο 
σίγουρη ένιωθε. Ήταν… ήταν, ναι… κάτι σαν άγαλμα… 
Ένα μικρό άγαλμα μιας γυναίκας με τρία κεφάλια. Προ-
σπάθησε να εστιάσει σε αυτήν την εικόνα, ξαναφέρνοντάς 
τη στον νου της. Κάπου την είχε ξαναδεί… αλλά πού; Της 
ήταν τόσο οικεία, κι ας την είχε τρομάξει πριν από λίγο. 

Η ώρα πέρασε, δίχως η γυναίκα να το καταλάβει. Ο ήχος 
των βημάτων που πλησίαζαν και σταμάτησαν έξω από την 
κλειδωμένη πόρτα του δωματίου της την επανέφερε στην 
πραγματικότητα. Ξάπλωσε βιαστικά στο κρεβάτι, έκλεισε 
τα μάτια της και κράτησε την αναπνοή της περιμένοντας. 
Άκουσε την πόρτα να ανοίγει και μερικά δευτερόλεπτα αρ-
γότερα ένιωσε ένα χέρι να την αγγίζει στον ώμο.

«Μάρθα…» άκουσε την ήρεμη φωνή του γιατρού. 
«Πρέπει να ξυπνήσεις. Έλα, σήκω» πρόσθεσε ταρακουνώ-
ντας την ελαφρά.

Η γυναίκα άνοιξε τα μάτια της και τον κοίταξε. Το πρό-
σωπό του φαινόταν τόσο ευγενικό. Της ήταν σχεδόν αδύνα-
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τον να πιστέψει ότι αυτός ο άνθρωπος με το καθάριο γαλα-
νό βλέμμα ήταν ανακατεμένος σε μια διπλή δολοφονία.

«Τι συμβαίνει;» μουρμούρισε δήθεν νυσταγμένα και ανα-
σηκώθηκε λίγο.

«Είναι ανάγκη να πάμε κάπου» της απάντησε εκείνος.
«Πού;» τον ρώτησε, νιώθοντας την ανησυχία να φω-

λιάζει στην καρδιά της. Μάλλον θα την πήγαιναν στο 
σπίτι του Πατρίκιου, όπως τους είχε ακούσει να λένε, εκεί 
όπου πιθανόν βρίσκονταν τα πτώματα του ίδιου και της 
γυναίκας του.

«Σε ένα μέρος που ελπίζω ότι θα σε βοηθήσει να ξα-
ναβρείς τη μνήμη σου» της αποκρίθηκε καθησυχαστικά 
ο γιατρός. «Μη φοβάσαι, όλα θα πάνε καλά, κορίτσι μου. 
Έλα, πιες αυτό» την παρότρυνε.

Στα χέρια του κρατούσε ένα χάπι κι ένα μικρό πλαστικό 
ποτήρι με νερό.

«Τι είναι;» τον ρώτησε φοβισμένη.
«Ένα ηρεμιστικό μόνο, μην ανησυχείς. Θα σε βοηθήσει 

να μην πάθεις ξανά κάποια κρίση. Έλα, πιες το!»
Η γυναίκα δίστασε για λίγο κι ύστερα πήρε το χάπι από 

τα χέρια του και το έβαλε στο στόμα της, δίχως να πάρει 
λεπτό τα μάτια της από τα δικά του. Ο γιατρός τη βοήθησε 
να πιει το νερό κι ύστερα έκανε μερικά βήματα πίσω.

«Σε λίγο θα έρθει ο άνδρας σου να σε πάρει. Μην ανη-
συχείς. Εντάξει;»

Εκείνη κούνησε καταφατικά το κεφάλι της. Ο γιατρός 
βγήκε από το δωμάτιο κι έκλεισε πίσω του την πόρτα κλει-
δώνοντάς τη. Με μια αστραπιαία κίνηση η γυναίκα έφτυσε 
το χάπι, που τόση ώρα το κρατούσε όσο πιο σταθερά μπο-
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ρούσε κάτω από τη γλώσσα της, πίσω από το κρεβάτι. Συ-
νέχισε να φτύνει, προσπαθώντας να απομακρύνει ως και 
τα παραμικρά υπολείμματα που θα μπορούσαν να έχουν 
απομείνει στο στόμα της. Ήταν αποφασισμένη. Αυτή ήταν 
ίσως η μοναδική ευκαιρία που είχε να δραπετεύσει αποκεί 
μέσα. Γι’ αυτό έπρεπε να βρίσκεται σε εγρήγορση, ώστε να 
διατηρήσει τον έλεγχο του μυαλού και του σώματός της 
όσο περισσότερο μπορούσε. Θα έκανε τα αδύνατα δυνατά 
για να ξεφύγει. Και ύστερα, θα πήγαινε στην αστυνομία, 
θα τους έλεγε όσα είχε ακούσει. Ίσως μάλιστα να προσπα-
θούσε να βρει κι αυτόν τον αστυνόμο… πώς τον είχε πει ο 
Στεργίου; Βαλσάμη; Όχι, όχι… Βαρσάμης ήταν το όνομά 
του. Ναι, θα έψαχνε να τον βρει. Αρκεί να κατάφερνε να 
τους ξεφύγει άλλη μια φορά. Έκλεισε σφιχτά τα μάτια της 
και πήρε μερικές βαθιές ανάσες. Ήταν απόλυτη ανάγκη να 
παραμείνει ήρεμη και συγκεντρωμένη στον σκοπό της. 

*  *  *

Λίγη ώρα αργότερα, η γυναίκα άκουσε βήματα να πλησιά-
ζουν στην πόρτα. Είχε καταστρώσει το σχέδιό της και ήταν 
έτοιμη να το εκτελέσει όσο καλύτερα μπορούσε. Όταν 
άνοιξε η πόρτα, παρέμεινε ξαπλωμένη στο κρεβάτι, κατα-
φέρνοντας να επιβληθεί στον εαυτό της, ώστε η ανάσα της 
να βγαίνει ήρεμη από το στήθος της. Ο γιατρός μαζί με 
έναν άλλον άνδρα μπήκαν στο δωμάτιο, όμως εκείνη κρά-
τησε τα μάτια της πεισματικά κλειστά.
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