


ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Σμύρνη, 8 Σεπτεμβρίου 1922

Χοντρά ρυάκια ιδρώτα κυλούσαν στο πρόσωπο του γερο-
δεμένου άντρα, ξεκινώντας απ’ τις ρίζες των κατάμαυρων 
μαλλιών του και φτάνοντας ως το σαγόνι του. Αποκεί οι 
στάλες έπεφταν στο έδαφος με μονότονο ρυθμό, που συ-
νόδευε σαν παράφωνη συγχορδία τον δυνατό ήχο της αξί-
νας, καθώς ανεβοκατέβαινε με δύναμη στο χώμα.

Ο άντρας σταμάτησε για λίγο και σκούπισε με την 
ανάστροφη της παλάμης του τον ιδρώτα απ’ το μέτωπό 
του. Είχε λαχανιάσει απ’ την κοπιαστική δουλειά κι η ανά-
σα έβγαινε απ’ το στήθος του γοργή και κοφτή. Έριξε μια 
κλεφτή ματιά γύρω του, για να βεβαιωθεί ότι κανείς δεν 
τον παρακολουθούσε, κι έπειτα εισπνέοντας βαθιά ύψωσε 
ξανά την αξίνα. Το χέρι του έμεινε μετέωρο στο άκουσμα 
της φωνής που ερχόταν απ’ την πόρτα.

«Το πήρες απόφαση τελικά».
Ο άντρας κατέβασε ήρεμα το χέρι του κι απόμεινε σιω-

πηλός, κοιτάζοντας τη γυναίκα που στεκόταν λίγα βήματα 
μακριά του.

«Σοφία, τα είπαμε αυτά. Δεν έχουμε άλλη επιλογή» της 
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αποκρίθηκε με ύφος που έδειχνε ότι δεν σήκωνε αντιρρή-
σεις. «Ο στρατός έφυγε… δεν υπάρχει κανείς πια για να 
μας προστατεύσει». Το πρόσωπό του συσπάστηκε από 
έναν μορφασμό πόνου και τα χείλη του σφίχτηκαν, καθώς 
μπροστά απ’ τα μάτια του πέρασε μια εικόνα που δεν θα 
ξεχνούσε ποτέ. «Δεν είδες τι γινόταν χθές στο Κε;* Πό-
σοι άνθρωποι περίμεναν τα ελληνικά καράβια για να τους 
περάσουν στα νησιά, να γλιτώσουν; Αν δεν είχε επέμβει ο 
Χόρτον,** ακόμη εκεί θα ήταν!» Άφησε την αξίνα να πέ-
σει στο χώμα και δρασκέλισε γοργά την απόσταση που 
τον χώριζε απ’ τη γυναίκα του. «Δεν υπάρχει άλλος τρό-
πος, Σοφία μου» είπε πιάνοντάς την απ’ τους λεπτούς της 
ώμους. «Δεν μπορούμε να υπολογίζουμε σε βοήθεια από 
τους Έλληνες. Χαμένοι είναι και τούτοι…» Στ’ αυτιά του 
αντήχησε η κουβέντα που είχε ακούσει την προηγούμενη 
μέρα στην προκυμαία, εκεί όπου αντίκρισε έντρομος την 
εικόνα του ετερόκλητου πλήθους Ελλήνων και Αρμενίων 
να περιμένουν μάταια τον ελληνικό στόλο. Νέοι, γέροι, 
άντρες, γυναίκες, παιδιά, όλοι με τον φόβο βαθιά χαραγμέ-
νο στα πρόσωπά τους, όλοι κουβαλώντας στην ψυχή τους 
τον θάνατο των αγαπημένων τους και στα χέρια τους μπό-
γους με ό,τι είχαν προλάβει να πάρουν μαζί τους, όλοι με 
την ίδια κραυγή στο στόμα: «Σώστε μας!». Μόνο η συνά-
ντησή του με τον Τζουλιάνο, τον φίλο του που είχε στενές 
σχέσεις με το ιταλικό προξενείο, τον καθησύχασε κάπως. 

* Κε: η παραλιακή και πιο κοσμοπολίτικη συνοικία της Σμύρνης, εκεί 
όπου βρισκόταν και το λιμάνι.
** Τζορτζ Χόρτον: ο Αμερικανός πρόξενος στη Σμύρνη.
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«Ελάτε σ’ εμάς» του είχε πει εκείνος. «Μαζί θα φύγουμε». 
Σ’ εμάς… Σε ποιους; Στους ξένους; Πού ήταν οι δικοί τους; 
Γιατί δεν έρχονταν; Η καταστροφή πλησίαζε με ταχύ βήμα, 
ούτε θαύμα δεν μπορούσε να την αποτρέψει… Πού ήταν τ’ 
αδέρφια τους, πού ήταν οι Έλληνες; 

Η φωνή της Σοφίας τον έβγαλε απ’ τις σκέψεις του.
«Θα φύγουμε, δηλαδή… Αποφάσισες να μας ξεριζώσεις, 

Αριστομένη. Να κάνεις την οικογένειά σου πρόσφυγες!»
Η τελευταία λέξη βγήκε σαν βρισιά απ’ τα χείλη της, 

μαζί με έναν λυγμό που έκανε τη φωνή της να ακουστεί 
βραχνή. Ο άντρας ταράχθηκε ακούγοντας την άδικη κατη-
γορία και τα δάχτυλά του της έσφιξαν τους ώμους.

«Οι Τούρκοι μάς ξεριζώνουν, όχι εγώ!» της είπε πνίγο-
ντας τον θυμό του. «Αυτοί και όσοι μας τάξανε προστα-
σία… Πανάθεμά τους!»

«Και τι θ’ απογίνουμε, Αρίστο; Πού θα πάμε; Τα παιδιά…»
«Τα παιδιά θα είναι μια χαρά, το ίδιο κι εμείς» την καθη-

σύχασε εκείνος. «Άλλωστε, στην Αθήνα μάς περιμένουν ο 
θείος Κλεάνθης και η οικογένειά του, μην το ξεχνάς!» Της 
χάιδεψε τρυφερά το μάγουλο και σκούπισε με τ’ ακροδά-
χτυλά του τα δάκρυα που ξέφυγαν απ’ τα μάτια της. «Μη 
φοβάσαι, τζιέρι* μου» της ψιθύρισε. «Όλα θα πάνε καλά, 
θα το δεις. Άλλωστε, χάρη στη βοήθεια του Τζουλιάνο θα 
πάρουμε σχεδόν τα πάντα μαζί μας, χρήματα, ρούχα, κο-
σμήματα… κι αυτό εκεί» συμπλήρωσε δείχνοντάς της τον 
φρεσκοσκαμμένο λάκκο με μια κίνηση του κεφαλιού του. 
Το πρόσωπό του χαλάρωσε, στα χείλη του ζωγραφίστη-

* Τζιέρι: τρυφερή προσφώνηση που σημαίνει σπλάχνο μου, αγάπη μου.
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κε ένα δειλό χαμόγελο. «Όταν με το καλό φτάσουμε στην 
Αθήνα, θα μείνουμε τον πρώτο καιρό στον θείο και σύντο-
μα θα βρούμε το δικό μας σπίτι». Άφησε ένα γέλιο να ξε-
φύγει πρόσχαρο απ’ το στόμα του, σε μια προσπάθεια να 
ελαφρύνει τη βαριά ατμόσφαιρα. «Τι; Για τα έπιπλα σκας;» 
την πείραξε δήθεν ανέμελα. «Καινούργια θα σου πάρω, 
κουζούμ.* Καινούργια και καλύτερα!»

Την αγκάλιασε σφιχτά, τυλίγοντας τα δυνατά του μπρά-
τσα γύρω απ’ το λεπτό κορμί της. Το δικό της σώμα, όμως, 
παρέμεινε άκαμπτο, τα χέρια της κρεμάστηκαν άψυχα, δί-
χως να ανταποκριθούν στο συζυγικό αγκάλιασμα.

Πόσο δίκιο είχες, μητέρα! σκέφτηκε με πίκρα η Σοφία. Αν 
είχα παντρευτεί τον Ζιλμπέρ, τώρα θα ζούσα στο Παρίσι…

«Έλα, κοκόνα μου, πήγαινε μέσα τώρα μην κρυώσεις» 
είπε ο Αρίστος. «Είναι σκοτάδι ακόμη και κάνει ψύχρα…»

Της έδωσε ένα φιλί στο μέτωπο και, χωρίς άλλη κουβέ-
ντα, απομακρύνθηκε από δίπλα της, ξανάπιασε την αξίνα 
και συνέχισε το σκάψιμο. Η γυναίκα γύρισε αμίλητη την 
πλάτη της και κατευθύνθηκε με γοργό βήμα προς την πόρ-
τα, προσπαθώντας να διώξει απ’ τα μάτια της την εικόνα 
του μεσόκοπου Ζιλμπέρ με τα κόκκινα μάγουλα και τις με-
γάλες φαβορίτες, να της χαμογελά μπροστά απ’ τον Πύρ-
γο του Άιφελ. Σταμάτησε μονάχα μια στιγμή, όταν άκουσε 
έναν υπόκωφο ήχο από πίσω της, σημάδι πως η σιδερέ-
νια άκρη του εργαλείου είχε βρει επιτέλους τον στόχο της. 
Ένιωσε λες και, αντί για το χώμα, η αξίνα είχε καρφωθεί 
ίσια στην καρδιά της κι ο πόνος κυρίευσε μονομιάς ολό-

* Κουζούμ: τρυφερή προσφώνηση που σημαίνει μωρό μου, αγάπη μου.
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κληρο το κορμί της. Σφάλισε με τα δυο χέρια τ’ αυτιά της 
και μπήκε τρέχοντας στην κρεβατοκάμαρα.

Αντίθετα, ακούγοντας τον ίδιο ήχο ο Αρίστος αναθάρ-
ρησε και έπιασε να σκάβει όλο και πιο δυνατά. Ήταν κοντά 
πια, το ήξερε καλά. Έπειτα από αρκετή ώρα, τράβηξε με 
κόπο απ’ τον λάκκο το σιδερένιο σεντούκι και κάθισε δί-
πλα του, πάνω στη φρεσκοσκαμμένη γη, κοιτάζοντάς το 
με ικανοποίηση. Έβγαλε απ’ την τσέπη του το μικρό κλειδί 
και με τρεμάμενα απ’ την κούραση και την αγωνία χέρια το 
έβαλε στην κλειδαριά του λουκέτου, αφού πρώτα καθάρι-
σε με τον σουγιά του το χώμα που την έφραζε. Πέταξε το 
λουκέτο καταγής και σήκωσε αργά το καπάκι. Η πρώτη 
αχτίδα του ήλιου που έσκιζε εκείνη τη στιγμή δειλά το λυ-
καυγές έπεσε πάνω στη χρυσή αλυσίδα που ξεπρόβαλε απ’ 
το άνοιγμα, κάνοντάς τη να αστράψει θελκτικά. Ο άντρας 
βούρκωσε. Ο θησαυρός του… Έστρεψε τα μάτια του στον 
ουρανό. Χάραζε…





ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Αθήνα, σήμερα

Ο Μάνος Βαρσάμης έκλεισε με αργές κινήσεις την εφη-
μερίδα που κρατούσε, τη δίπλωσε προσεκτικά και την 
ακούμπησε πάνω στο τραπεζάκι, δίπλα στο φλιτζάνι του 
ελληνικού καφέ. Από τα χείλη του ξέφυγε ένας βαθύς ανα-
στεναγμός και με το χέρι του σκούπισε κλεφτά το δάκρυ 
που τρεμόπαιζε στην άκρη των βλεφάρων του, ελπίζοντας 
πως κανείς μέσα στο καφενείο του μπαρμπα-Χαράλαμπου 
δεν είχε προσέξει τα βουρκωμένα του μάτια. Τούτη τη στιγ-
μή ήθελε όσο τίποτα στον κόσμο να βγάλει απ’ την τσέπη 
του την παλιά ασημένια ταμπακιέρα και ν’ ανάψει τσιγάρο, 
να ρουφήξει τον καπνό βαθιά μες στα πνευμόνια του, να 
τον φυσήξει με δύναμη απ’ το στόμα του και να βυθίσει το 
βλέμμα του στις γκρίζες τολύπες που θ’ ανέβαιναν προς το 
φρεσκοβαμμένο ταβάνι. Ανάθεμα τους αντικαπνιστικούς 
σας νόμους! σκέφτηκε θυμωμένος. Να θες να κάνεις ένα 
τσιγάρο σαν άνθρωπος και να σου δείχνουν με το δάχτυλο 
την έξοδο, λες και είσαι μίασμα της κοινωνίας!

Η αλήθεια ήταν ότι, από τότε που συνταξιοδοτήθηκε κι 
έπαψε πλέον να είναι προϊστάμενος του Τμήματος Δίωξης 
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Εγκλημάτων κατά Ζωής και δαιμόνιος κυνηγός των απα-
νταχού κακοποιών, μπορεί να περνούσε τις περισσότερες 
ώρες της ημέρας στο σπίτι του φροντίζοντας τα λουλούδια 
που είχε φυτέψει στο μπαλκόνι του, αλλά δεν άντεχε να 
στερηθεί μία από τις ελάχιστες απολαύσεις που του απέ-
μειναν στη ζωή, τον πρωινό του καφέ –πάντα ελληνικό 
«βαρύ και όχι»–, ψημένο στη χόβολη από τα χρυσά χέρια 
του μπαρμπα-Χαράλαμπου. Καθημερινά έφευγε απ’ το 
διαμέρισμά του και πήγαινε στο καφενείο που βρισκόταν 
πολύ κοντά στη ΓΑΔΑ, νιώθοντας πάντα τον ίδιο κόμπο 
στο στομάχι, όταν σήκωνε το κεφάλι του κι αντίκριζε το 
επιβλητικό κτίριο. Στύλωνε τα μάτια του στο παράθυρο 
του παλιού του γραφείου και αναπολούσε τις ώρες που 
βρισκόταν κλεισμένος εκεί μέσα, μελετώντας φακέλους 
και καταστρώνοντας σχέδια, άλλοτε μόνος του κι άλλοτε 
με τους συνεργάτες του, για να απαλλάξει την κοινωνία 
από κάθε λογής εγκληματικό στοιχείο.

«Γέρασες πια, μπαρμπα-Μάνο!» μονολόγησε κουνώ-
ντας το κεφάλι του. «Το λαγωνικό βγήκε σε απόσυρση…» 
συμπλήρωσε αναστενάζοντας ξανά.

«Ε, όχι και μπάρμπας!» άκουσε στην πλάτη του μια 
φωνή που τον ανάγκασε να στρέψει ξαφνιασμένος το κε-
φάλι. «Μπάρμπας εδώ μέσα είναι μόνο ένας. Ο Χαράλα-
μπος. Έτσι και πάρει χαμπάρι ότι του κλέβεις τον τίτλο, θα 
έχεις κακά ξεμπερδέματα μαζί του!»

Το βλέμμα του Βαρσάμη μαλάκωσε και στο πρόσωπό 
του χαράχτηκε ένα πλατύ χαμόγελο. Πίσω του στεκόταν η 
παλιά του συνεργάτιδα, η Έλσα Γληνού, και τον κοιτούσε 
με δήθεν επικριτικό ύφος.
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«Καλώς την!» είπε ο Μάνος και σηκώθηκε απ’ τη θέση 
του για να την αγκαλιάσει. «Μου έλειψες, παλιοκόριτσο» 
τη μάλωσε σφίγγοντάς τη δυνατά μέσα στα μπράτσα του. 
«Έχουμε πάνω από έναν μήνα να συναντηθούμε».

«Το ξέρω, γκρινιάρη μου, το ξέρω» του αποκρίθηκε 
εκείνη και κάθισε στην καρέκλα απέναντί του. «Όμως, είχα 
πολλά τρεχάματα. Από την ημέρα που η Λένα πέρασε στη 
Νομική και ξενιτεύτηκε στη Θεσσαλονίκη, δεν έχω στα-
θεί λεπτό. Έπρεπε να ανεβούμε μαζί στη συμπρωτεύουσα 
για να βρούμε σπίτι, να το επιπλώσουμε, να αγοράσουμε 
όλα τα απαραίτητα, πετσέτες, σεντόνια, πιάτα, ποτήρια, 
μαχαιροπίρουνα, κατσαρόλες… Και το κυριότερο: το σπίτι 
έπρεπε απαραιτήτως να βρίσκεται πολύ κοντά στο διαμέ-
ρισμα του Μάρκου!»

«Α, βέβαια!» σχολίασε ο Βαρσάμης με ένα πονηρό γε-
λάκι. «Ξέχασα ότι σπουδάζει εκεί κι ο γαμπρός μας».

Η Έλσα έβαλε κι αυτή τα γέλια.
«Μεταξύ μας» είπε με συνωμοτικό ύφος «δεν καταλα-

βαίνω γιατί στήσαμε ολόκληρο νοικοκυριό, αφού είμαι σί-
γουρη ότι σε λιγότερο από έναν μήνα θα καταλήξουν να 
μένουν μαζί. Αλλά, βλέπεις, ο συγκάτοικος του Μάρκου 
θέλει ακόμα τρεις εβδομάδες μέχρι να ορκιστεί και να φύ-
γει για την πατρίδα του, την Πάτρα. Δεν του έκανε καρδιά 
του παιδιού να του ζητήσει να μαζέψει τα πράγματά του 
νωρίτερα. Τόσα χρόνια στο ίδιο διαμέρισμα, είναι κολλητοί 
φίλοι. Λες να γίνει κουμπάρος τους;»

Γέλασαν και οι δυο.
«Αλήθεια, δεν σε πειράζει να συζήσει η Λένα με τον 

φίλο της;» ρώτησε εκείνος την παλιά του συνεργάτιδα σο-
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βαρεύοντας, καθώς ξύπνησε μέσα του ο άνδρας «παλαιών 
αρχών», γεγονός το οποίο ήταν ένας απ’ τους λόγους που 
όλοι τον γνώριζαν με το παρωνύμιο «Παλιατζούρας».

Η Έλσα αναστέναξε και του έπιασε τρυφερά το χέρι.
«Αχ, Μάνο μου, τα παιδιά είναι σαν τα πουλιά» είπε. 

«Ανοίγουν τα φτερά τους και θέλουν να πετάξουν ελεύ-
θερα. Κανείς δεν μπορεί να τα σταματήσει». Άφησε άλλον 
έναν αναστεναγμό να βγει απ’ τα χείλη της. «Άσε που προ-
τιμώ να μένει με τον Μάρκο, που είμαι κάτι παραπάνω από 
σίγουρη ότι θα την προσέχει σαν τα μάτια του, παρά με την 
οποιαδήποτε κοπέλα, που δεν θα ξέρω από πού κρατάει η 
σκούφια της». Το βλέμμα της σκοτείνιασε ξαφνικά. «Έχει 
ήδη αρχίσει να μου λείπει το κοριτσάκι μου…» Κούνησε 
μελαγχολικά το κεφάλι της. «Κοριτσάκι! Ολόκληρη γυναί-
κα έχει γίνει πια…»




