
Νύχτα.
Tο υπόγειο της οικοδομής μοιάζει με το σκοτεινότερο μέρος 

του κόσμου. 
Ο αστυνόμος Πρίαμος ανοίγει τα μάτια και συνειδητοποιεί 

ότι δεν είναι εφιάλτης. Είναι γυμνός από τη μέση και πάνω, 
ιδρώτας παγώνει το στέρνο του. Τις ώρες που έχει τις αισθή-
σεις του, παλεύει με σπασμούς· με ένα ανεξέλεγκτο τρέμου-
λο, που δεν είναι μόνο από τα κρυοπαγήματα αλλά και από 
εκείνον τον ύπουλο τρόμο που τον σκεπάζει πια, σαν ψυγείο 
νεκροτομείου. 

Οι καρποί του δεμένοι πίσω από την πλάτη. Οι αστράγα-
λοί του μοιάζουν να έχουν βιδωθεί στα πόδια της καρέκλας. Τα 
λευκά μαλλιά στους κροτάφους του μούσκεμα. 

Φωνάζει, και νιώθει ένα γδάρσιμο στο λαιμό του, λες και 
κάποιος να του έχει ξύσει τον οισοφάγο με γυαλόχαρτο: 

«Είστε τρελοί;» 
Μοναδικός φωτισμός ένας γυμνός γλόμπος που κρέμεται 

από πάνω του. Τριγύρω του τέσσερις τοίχοι, κανένα παράθυ-
ρο, πλακάκια στοιβαγμένα σε πύργους στις άκρες του δωματί-
ου, πάνω στο τραχύ τσιμεντένιο πάτωμα. 

«Είστε τρελοί, ρε;» 
Το κορμί του μοιάζει με καμβά που δημιούργησε κάποια 

αρρωστημένη φαντασία: Οι πληγές του αιμάτινες πινελιές που 
ζωγραφίστηκαν από γροθιές, από αγκωνιές, από στομωμένες 
λεπίδες. 

Ουρλιάζει, και από το στόμα του πετάγονται σάλια και αίμα:
«Τι κάνετε, ρε; Ξέρετε τι κάνετε; Τι κάνετε;»
Απέναντί του, μπροστά από το μινιμαλιστικό φόντο των 
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γυμνών τοίχων, δύο αντρικές σκιές που θυμίζουν τέρατα: Ο 
πρώτος έχει ένα ξυρισμένο κρανίο που πετάγεται σαν αυγό 
στρουθοκαμήλου μέσα απ’ το μάλλινο ζιβάγκο του. Κρατάει 
στα χέρια ένα μπλοκάκι κι ένα στιλό κι όλο κάτι σημειώνει. Τα 
πόδια του μισάνοιχτα, σε στάση που θυμίζει ημιανάπαυση.

«Είμαι αστυνομικός… δεν μπορείτε…!»
«Ήσουν».
Ο δεύτερος άντρας, αυτός του μιλάει· η βραχνή φωνή του 

σκάει στ’ αυτιά του αλυσοδεμένου αστυνόμου σαν χαστούκι. 
Σηκώνει το πρόσωπο, κοιτάζει το κτήνος κατάματα: το ασπράδι 
γύρω από τις κόρες των ματιών του κάνει αντίθεση με τη με-
λαμψή επιδερμίδα του. Στον αριστερό κρόταφο το δέρμα είναι 
τραχύ από κάποιο παλιό έγκαυμα. Είναι λεπτός, φοράει δερμά-
τινη καμπαρντίνα, τραγιάσκα, κι απ’ το δεξί του χέρι λείπουν οι 
άκρες από τα δύο μικρότερα δάχτυλα. Ο δείκτης, ο αντίχειρας 
και ο μέσος εκείνου του χεριού παίζουν σαδιστικά μ’ έναν αι-
ματοβαμμένο χαρτοκόπτη.

«Δεν ξέρω τίποτ’ άλλο, σας είπα, για… για όνομα του Θεού!» 
Την επόμενη στιγμή νιώθει τη μύτη μιας λεπίδας στο λαι-

μό του. 
Τραβιέται προς τα πίσω, όσο μπορεί, και τα σάλια του μαζί 

με το αίμα κυλούν έξω απ’ το στόμα του, ταλαντώνονται σαν 
εκκρεμές, και την επόμενη στιγμή σκάνε πάνω στο κολοβωμέ-
νο χέρι που τον απειλεί. 

Κλαίει, κλείνει τα μάτια· όταν ακούει την ερώτηση του βα-
σανιστή, τα ανοίγει πάλι. Η φωνή που φτάνει στ’ αυτιά του εί-
ναι βραχνή, μοιάζει να βγαίνει από τα σπλάχνα της Κόλασης:

«Γιατί άφησες να μπλεχτεί τ’ όνομά μου;»
Του τα ’χει πει, ξανά και ξανά.
Λυγμοί κλείνουν το λαιμό του, τρέμει:
«Δεν έφταιγα εγώ. Τη συλλάβαμε. Είχε άλλοθι. Δε φταίω 

εγώ». 
Τα λέει όλ’ αυτά ενώ συνειδητοποιεί ότι η κατάστασή του 

δε θα μπορούσε παρά να είναι εφιάλτης· τα δεμένα άκρα του 
και οι πληγές, και όλα εκείνα τα ακραία σκηνικά με το υπό-
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γειο της οικοδομής και τους πληρωμένους δολοφόνους, είναι 
από τις εικόνες που βλέπεις λίγο πριν τα μάτια σου ανοίξουν 
και πεταχτείς κάθιδρος στο κρεβάτι σου. Στο μυαλό του, δε 
χωράει άλλο ενδεχόμενο. Όχι, δεν μπορεί· δεν μπορεί να εί-
ναι αλήθεια· δεν μπορεί να είναι τόσο τρελοί, δε γίνεται να 
το φτάσουν στα άκρα. Αλλά αν είναι έτσι, τότε γιατί νιώθει 
το θάνατο να πλησιάζει; Γιατί αισθάνεται ότι οι δυνάμεις του 
σύντομα θα…; 

Φωνάζει, δε γίνεται, πρέπει να ξυπνήσει, πρέπει να σώσει 
τον εαυτό του:

«Είμαι ανώτερος αξιωματικός, ρε μαλακισμένα! Δε γίνεται… 
δεν μπορείτε…»

Το κεφάλι του τραντάζεται από ένα ανάποδο χαστούκι. 
Τα μάτια του στριφογυρίζουν μέσα στις κόγχες τους και, κα-

θώς ψάχνουν να εστιάσουν ξανά στο πρόσωπο με την τραγιά-
σκα, παρατηρούν τις δύο σκιές αποπάνω του, και τα τούβλινα 
όρια του υπογείου, κι εκείνα τα τσουβάλια στις άκρες των τοί-
χων, και λίγο μακρύτερα εκείνο το κενό, στο πάτωμα, που χάσκει 
μπροστά από τα τσουβάλια ανοιχτό, σαν τσιμεντένιος τάφος.

Η βραχνή φωνή του άντρα με την τραγιάσκα επαναφέρει το 
βλέμμα του σ’ εκείνον: 

«Έδωσε το πραγματικό μου όνομα;»
Ο Πρίαμος κοιτάζει το πρόσωπό του.
Δεν ξέρει. 
Δεν ξέρει τίποτα πια. Τα μάτια του τσούζουν, το αίμα τον 

τυφλώνει, ο ιδρώτας του κάνει το κρύο ανυπόφορο. Ο αστυνό-
μος Πρίαμος μαζεύει όση δύναμη του έχει απομείνει. Η φωνή 
του θα σβήσει σύντομα:

«Όχι… δεν ξέρω… Είπε για κάποιον Τούρκο. Μάλλον όχι… 
Δεν ήμουν εκεί. Δεν…»

Δίπλα τους, λίγο πιο κει, ο θεόρατος μπράβος με το ξυρι-
σμένο κεφάλι και το μπλοκάκι χαμογελάει και σημειώνει. 

«Ποιος άλλος ξέρει;»
«Ο δημοσιογράφος… Και ο αδερφός του. Είναι ένας πιτσι-

ρικάς–»
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Σταματάει απότομα και το στόμα του μένει ανοιχτό· μια λω-
ρίδα σάλιου κρέμεται από το σκισμένο κάτω χείλος του.

Βήματα ακούγονται από το βάθος.
Και κάτι άλλο· κάτι που φέρνει ήχους από ρόδες που κυλούν 

και τριξίματα από μεταλλικούς μεντεσέδες που θέλουν λάδω-
μα. Στον τοίχο απέναντί του, εκείνοι οι μεγάλοι σάκοι. Ο αλυ-
σοδεμένος αστυνόμος δεν το ’χει παρατηρήσει μέχρι εκείνη 
τη στιγμή, αλλά πάνω τους είναι τυπωμένο το λογότυπο μιας 
εταιρείας τσιμέντου. 

Ο βασανιστής με την τραγιάσκα κάνει ένα βήμα πίσω και 
του αφήνει λίγο χώρο ν’ αναπνεύσει. Τώρα και οι τρεις τους 
καρφώνουν το βλέμμα προς την πόρτα. 

Τα βήματα ολοένα και πλησιάζουν. 
Τα τριξίματα του τροχήλατου το ίδιο.
Ο αστυνόμος Πρίαμος, ο πρώην επικεφαλής του Τμήματος 

Δίωξης Εκβιαστών της ΓΑΔΑ, γεμίζει με ελπίδα, και ξεφυσά-
ει με κάποια ανακούφιση. Ξέρει ποιος είναι το αφεντικό των 
δύο βασανιστών του. Ξέρει ότι είναι λογικός άνθρωπος. Ξέρει 
ότι σε καμία περίπτωση δε θα έκανε ανεπανόρθωτο κακό σ’ 
έναν παλιό φίλο· ξέρει ότι τα βήματα που πλησιάζουν τώρα 
είναι δικά του· ξέρει ότι αν υπάρχει μια ελπίδα να σωθεί είναι 
η ελπίδα της λογικής: ο επιχειρηματίας που έχει οργανώσει 
την απαγωγή μπορεί να είναι πολλά πράγματα, αλλά σίγουρα 
αφελής δεν είναι. 

Την επόμενη στιγμή ο Πρίαμος αντιμετωπίζει μια νέα, μα-
κάβρια πραγματικότητα:

Το τροχήλατο που μπαίνει στο δωμάτιο και που κατευθύ-
νεται προς εκείνους τους στοιβαγμένους σάκους με το τσιμέ-
ντο είναι μια φορητή μπετονιέρα. Ένας καλοντυμένος τύπος 
τη σπρώχνει, ένας νεαρός, που στο πρόσωπό του ο αστυνόμος 
αναγνωρίζει το τερατούργημα ενός αμαρτωλού παρελθόντος. Η 
μπετονιέρα σταματάει λίγα μέτρα από τον τοίχο, μπροστά από 
εκείνο το κενό στο πάτωμα που μοιάζει με τσιμεντένιο τάφο. 

Ο καλοντυμένος με τα ξανθά μαλλιά και το μουστάκι συν-
δέει μια φορητή μπαταρία με το τροχήλατο και, μ’ έναν ήχο 
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που φέρνει στο νου μαφιόζικο ξεκαθάρισμα λογαριασμών, η 
μπετονιέρα ξεκινάει αργά το στροβιλισμό της, καλύπτοντας 
τους ψιθύρους των δύο βασανιστών, καλύπτοντας τα χτυπή-
ματα των τακουνιών του μεγάλου αφεντικού, που τώρα πλη-
σιάζει· καλύπτοντας τις κραυγές αγωνίας του αλυσοδεμένου 
αστυνόμου Πρίαμου. 





Ο γέρος

Το καταφύγιο

Τα βολικά ψέματα





1

Εκείνο το μεσημέρι , ήμουν δεκαέξι χρονών και το μόνο 
που σκεφτόμουν ήταν να ενηλικιωθώ και να τρέξω μακριά. 
Εκείνο το μεσημέρι, ο πατέρας ήταν εντάξει: δεν είχαμε ούτε 
κλάματα, ούτε φωνές, ούτε κατάρες για το άδειο από αλκοόλ 
ψυγείο. Η φυγή του μεγάλου μου αδερφού είχε γίνει μια τε-
λεσίδικη πραγματικότητα, και ο πατέρας κι εγώ είχαμε κατα-
φέρει να αμβλύνουμε τις γωνίες και επιβιώναμε ανεχόμενοι ο 
ένας τον άλλο, έχοντας κατά νου ότι οι δρόμοι μας θα χώριζαν 
στην πρώτη ευκαιρία. 

Ήταν Απρίλιος, και στο γραφείο του δωματίου μου, μέσα 
από τα μισάνοιχτα στόρια, έμπαινε ένας ωραίος ήλιος που έρι-
χνε φως στο βιβλίο της Φυσικής, πάνω στην εκφώνηση ενός 
προβλήματος όπου το ζητούμενο ήταν ο υπολογισμός της ορ-
μής κάποιας αμελητέας μάζας σε συνέπεια μιας βάρβαρης σύ-
γκρουσης.

Τον είδα τον πατέρα κάποια στιγμή· είχε σηκωθεί από το 
κρεβάτι, είχε σταθεί στο κατώφλι του δωματίου και με παρα-
τηρούσε. 

Φορούσε μια ξεφτισμένη λευκή φανέλα που είχε λερωθεί 
από κρασί. Γκρίζες τρίχες ξεπρόβαλλαν στο ύψος του στέρ-
νου του, γκρίζες τρίχες κάλυπταν το λαιμό και τα χέρια του. Το 
κορμί του ήταν ψηλό. Τα μάτια του –κάτι γαλάζια μάτια που η 
ανάμνησή τους μου ξεσκίζει από τότε τα σωθικά– είχαν εκείνη 
τη θολούρα του πότη που χαροπαλεύει να συνέλθει και να 
κόψει την κακιά συνήθεια. Τα μαλλιά που του είχαν απομεί-
νει ήταν δυο λευκές λωρίδες στους κροτάφους, και η εικόνα 
των μπράτσων του ήταν αρκετή για να καταλάβει κανείς ότι, 
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κάποτε, εκείνο το ερείπιο είχε υπάρξει ένας πραγματικά δυ-
νατός άντρας. 

«Καλημέρα», είπε και έκανε ένα βήμα προς το μέρος μου. 
Δεν κουνήθηκα από τη θέση μου. Τα πρωινά εκείνα, δεν ήξε-

ρα κάθε φορά τι θ’ αντιμετωπίσω. 
«Είναι μεσημέρι», είπα μόνο.
Ο πατέρας χαμογέλασε. Πλησίασε σέρνοντας τα πόδια του, 

έφτασε πίσω από την καρέκλα μου, με άγγιξε με την παλάμη 
του στον ώμο και έσκυψε αποπάνω μου, κοιτάζοντας για λίγο 
τα ορνιθοσκαλίσματά μου, ή τη φωτογραφία της μάνας μου 
στη γωνία του γραφείου, ή ένας Θεός ξέρει τι άλλο. Θυμάμαι 
ότι μπορούσα να νιώσω την ανάσα του· ήταν στυφή, μύριζε 
ξινισμένο αλκοόλ και τσιγάρα Cooper. 

Μου έσφιξε τον ώμο: «Είμαι περήφανος για σένα, μικρέ».
Εγώ, τότε, δεν είπα τίποτα. Η σμπαραλιασμένη εικόνα του 

μου έφερνε εκείνα τα χρόνια ένα συναίσθημα λύπησης που 
έκανε τα λόγια μου φτωχά. 

Μπροστά μου, σ’ εκείνο το τετράδιο δίπλα από το ανοιχτό 
βιβλίο της Φυσικής, πράξεις και μαθηματικοί τύποι και διανύ-
σματα, και ζωγραφισμένες σφαίρες που τότε ήξερα να χειρίζο-
μαι καλά, μα που σήμερα μου χρησιμεύουν μόνο για ευφάντα-
στους παραλληλισμούς. 

«Θα πας καλά», συνέχισε ο πατέρας. Με χάιδεψε στο σβέρ-
κο καθώς έφευγε. «Συνέχισε έτσι. Θα τα πας περίφημα».

Έφυγε, το μολύβι μου έμεινε μετέωρο εκεί, και το βλέμμα 
μου τον ακολούθησε με μια ένοχη ανακούφιση καθώς έβγαινε 
από το δωμάτιο.

Σκεφτόμουν τώρα ότι εκείνες τις μέρες ήμουν αρκετά μι-
κρός για να του συγχωρήσω την παραίτηση· ήμουν τόσο αφε-
λής ώστε να πιστεύω ότι υπήρχε σωτηρία, ότι μπορούσα τελικά 
να γίνω κάτι διαφορετικό από κείνον. Η μάνα μας –η γυναίκα 
του– μας είχε παρατήσει χρόνια· κι εκείνο που ο πατέρας μου 
είχε για βάρος και καημό εμένα μου φαινόταν σαν μια φτηνή 
δικαιολογία για τα ποτάμια αλκοόλ που λέρωναν τις φανέλες 
του και τη ζωή μου. 
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Στάθηκε στο κατώφλι της πόρτας κάποια στιγμή και, χωρίς 
να με κοιτάζει, είπε: 

«Πάω στο καφενείο. Διάβασε, μικρέ. Είμαι περήφανος για 
σένα». 

Κι ύστερα έφυγε.

�

Έλεγα ότι, εκείνο το μεσημέρι, ήμουν δεκαέξι χρονών και το 
μόνο που είχα στο νου μου ήταν να ενηλικιωθώ και να τρέξω 
μακριά από τον πατέρα μου, μακριά από κείνο το σπίτι μας 
στου Ζωγράφου, μακριά από τη μιζέρια και τη στενοχώρια 
και τα θλιβερά μεθύσια του. Δεν το ήξερα τότε, αλλά το ίδιο 
απόγευμα ο πατέρας μου θα πέθαινε πάνω σε μια κολόνα της 
ΔΕΗ, χτυπημένος από έναν ασυνείδητο οδηγό, που δε θα πια-
νόταν ποτέ. 

Έλεγα ότι ήθελα να δραπετεύσω, χωρίς να ξέρω ότι ήμουν 
δέσμιος κάποιας φρικτής μοίρας· χωρίς να φαντάζομαι ότι σχε-
δόν δέκα χρόνια μετά από εκείνη τη στιγμή θα επέστρεφα στον 
τόπο του εγκλήματος, σαν κατά συνθήκη κυνηγός μιας καθυ-
στερημένης εκδίκησης, σαν καιροσκόπος αντιήρωας που γρά-
φει τον επίλογο μιας θλιβερής οικογενειακής ιστορίας.

Δεν το ήξερα τότε, μα το ξέρω τώρα· τώρα, δέκα χρόνια μετά.


