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Το εστιατόριο «Πανόραμα», όπως και τα περισσότερα που φέρουν αυτό το 
όνομα, βρισκόταν σκαρφαλωμένο στην πλαγιά ενός βουνού, περίπου πενήντα 
μέτρα πάνω από τα ριζά του. Από το προνομιακό αυτό σημείο πρόσφερε στους 
θαμώνες του απεριόριστη θέα στη θάλασσα και το εκπληκτικότερο 
ηλιοβασίλεμα σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων, σύμφωνα με την άποψη πολλών. 
Πράγμα που ήταν πέρα για πέρα αληθινό. 
Εκτός από τη θέα, το ίδιο το εστιατόριο ήταν ένα αρχιτεκτονικό επίτευγμα. Για 
να κατασκευαστεί, χρειάστηκε να ανατινάξουν με δυναμίτη ένα μέρος της 
πλαγιάς, δημιουργώντας έτσι μια τεράστια τεχνητή σπηλιά, και το μεγαλύτερο 
μέρος του κτίσματος είχε κυριολεκτικά ενσωματωθεί στο βράχο, αφήνοντας 
ελεύθερο ένα πλάτωμα που εκτελούσε χρέη βεράντας. 
Οι κάτοικοι της περιοχής είχαν διαμαρτυρηθεί έντονα γι’ αυτή την αυθαιρεσία, 
που είχε προκαλέσει τέτοια αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος, όμως η 
οργισμένη φωνή τους απλώς αγνοήθηκε και κανενός αρμόδιου δεν ίδρωσε το 
αφτί, αφού οι ιδιοκτήτες είχαν πληρώσει ένα ιλιγγιώδες ποσό στο Δημόσιο 
προκειμένου να αποκτήσουν αυτό το κομμάτι γης σε ένα από τα πιο 
κοσμοπολίτικα νησιά του Αιγαίου. Μάλιστα, οργίαζαν οι φήμες πως τα 
περισσότερα χρήματα, αντί να καταλήξουν στα ταμεία του κράτους, κατέληξαν 
στις τσέπες ορισμένων επιτήδειων κυβερνητικών παραγόντων, που βρήκαν την 
ευκαιρία να πλουτίσουν σε βάρος του Έλληνα φορολογούμενου. Όχι, βέβαια, 
πως αυτό αποτελούσε είδηση! 
Αν και το κοινότοπο όνομα του εστιατορίου προδιέθετε ευνοϊκά τους απλούς 
ανθρώπους να ανηφορίσουν την πλαγιά για να γευτούν τα εδέσματά του, μια 
ματιά στις τιμές του καταλόγου ήταν αρκετή για να τους κάνει να το βάλουν στα 
πόδια και να αρχίσουν να ψάχνουν στα πέριξ για πιο προσιτές λύσεις. Ακόμα 
και όσοι είχαν τη δυνατότητα να δώσουν αυτά τα χρήματα, συχνά έπαιρναν 
απογοητευμένοι το δρόμο του γυρισμού, καθώς δεν είχαν φανεί αρκετά 
προνοητικοί.  
Επειδή για να δειπνήσει κάποιος σε αυτό το χλιδάτο εστιατόριο, με το διεθνώς 
βραβευμένο σεφ, τα πάλλευκα λινά τραπεζομάντιλα, τα κρυστάλλινα ποτήρια 
και τα ασημένια μαχαιροπίρουνα, έπρεπε να είχε κάνει κράτηση τουλάχιστον 
δύο εβδομάδες πριν.  
Σε κάθε κανόνα, όμως, υπάρχουν και οι εξαιρέσεις. Η αφρόκρεμα της υψηλής 
κοινωνίας, τόσο της εγχώριας όσο και της αλλοδαπής, έβρισκε πάντα την πόρτα 
ανοιχτή, δίχως να χρειάζεται να ακολουθήσει την πεπατημένη. 
Οι πολυτελείς αίθουσες φιλοξενούσαν συνήθως διάσημους ηθοποιούς και 
τραγουδιστές, πολιτικούς, εφοπλιστές, μεγιστάνες της παγκόσμιας βιομηχανίας, 
διακεκριμένους διανοούμενους. Όλοι αυτοί που επέλεγαν το νησί για τις 
καλοκαιρινές τους διακοπές είχαν κάτι κοινό μεταξύ τους: τα ηχηρά ονόματά 
τους φιγουράριζαν πολύ τακτικά στις εφημερίδες και τους ήξεραν και οι πέτρες. 
  
  
Εκείνο το γλυκό δειλινό, προς τα τέλη Σεπτεμβρίου και ενώ η τουριστική 
κίνηση είχε κοπάσει, ανάμεσα στους λιγοστούς θαμώνες βρισκόταν και μια 
γυναίκα. Καθόταν ολομόναχη και φαινόταν απορροφημένη στους ρεμβασμούς 
της. Δεν πρόσεχε καν το σερβιτόρο που τη γυρόφερνε όπως η μέλισσα το 
λουλούδι, έτοιμος να προλάβει κάθε της επιθυμία. Ούτε φαινόταν να δίνει 
σημασία στο πανοραμικό τοπίο που ξεδιπλωνόταν με όλη του τη μεγαλοπρέπεια 
σχεδόν κάτω από τα πόδια της.  
Ο τεράστιος δίσκος του ήλιου πλησίαζε στο γέρμα του και οι τελευταίες αχτίδες 
έκαναν τη θάλασσα να μοιάζει με λιωμένο χρυσάφι. Αντανακλούσε στο 
καταπράσινο χρώμα των ματιών της γυναίκας, τονίζοντας στο πρόσωπό της τη 



μυστηριακή, απόκοσμη έκφραση που είχε. Συνάμα, όμως, απίστευτα τρυφερή 
και αθώα. Αυτός ο συνδυασμός παιδικότητας και εσωστρέφειας δυσκόλευε 
κάποιους να υπολογίσουν την ηλικία της, εικάζοντας ότι θα πρέπει να ήταν 
κάπου μεταξύ είκοσι και τριάντα χρόνων.  
Τα χρώματα του δειλινού έβαφαν με μεταλλικές αποχρώσεις την εβένινη 
επιδερμίδα της, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση σε κάποιον που 
παρακολουθούσε από απόσταση πως η φιγούρα της αποτελούσε κομμάτι ενός 
υπέροχου πίνακα.  
Η φύση είχε φανεί γενναιόδωρη απέναντί της και την είχε προικίσει με μια 
εξωτική ομορφιά, αρκετά σπάνια για τη φυλή της.  
Η λεπτή, ελαφρώς ανασηκωμένη μυτούλα της, τα ψηλά ζυγωματικά και το 
μικρό πιγούνι συνέθεταν ένα πρόσωπο σε σχήμα καρδιάς, που δεν μπορούσε 
να περάσει απαρατήρητο.  
Το κορμί της ήταν λυγερό, με απαλές καμπύλες, το στήθος της γεμάτο και 
στητό, τα άκρα της λεπτά και μακριά, προσδίδοντας στις κινήσεις της τη χάρη 
και την κομψότητα μιας γαζέλας.  
Τα σαρκώδη χείλη και τα κατσαρά μαλλιά της που έμοιαζαν με μαύρο σύννεφο 
κι έπεφταν ατίθασα στην πλάτη της αποτελούσαν ατόφια χαρακτηριστικά της 
φυλής της, καθώς αυτή η γυναίκα ήταν καρπός της ένωσης ενός λευκού και 
μιας Αφρικανής που ζούσε σε ένα μικρό χωριό της επαρχίας Κατάνγκα του 
Κονγκό.  
Δύο τραπέζια πιο πίσω καθόταν ένας νέος άντρας κι έπινε το ποτό του, 
φαινομενικά χαλαρός. Πού και πού κοίταζε αδιάφορα ολόγυρα, όμως την 
περισσότερη ώρα είχε τα μάτια του καρφωμένα πάνω σ’ εκείνη. Άλλωστε γι’ 
αυτό το λόγο βρισκόταν εδώ: για να την προσέχει. Εν ολίγοις, ήταν ο 
σωματοφύλακάς της και για τις υπηρεσίες του πληρωνόταν αδρά από τον 
εφοπλιστή Λέανδρο Δούκα, το σύζυγο της κυρίας. 
Το όνομά του ήταν Στέργιος Ανδρεάδης και είχε κυπριακή καταγωγή. 
Παλιότερα υπηρετούσε ως αστυνομικός, αλλά μια μέρα, απηυδισμένος από τον 
πενιχρό μισθό και τις κλίκες στην υπηρεσία, τα βρόντηξε και ακολούθησε το 
παράδειγμα αρκετών συναδέλφων του. Ήταν μια απόφαση για την οποία δε 
μετάνιωσε.    
Βέβαια, δεν είχε ωράριο στη δουλειά του και, κατ’ επέκταση, ούτε προσωπική 
ζωή, όμως οι υψηλές απολαβές, τα συχνά ταξίδια σε κοσμοπολίτικους 
προορισμούς και η διαμονή σε μερικά από τα πολυτελέστερα θέρετρα του 
πλανήτη τον αποζημίωναν με το παραπάνω.  
Κοιτάζοντας το θέμα σφαιρικά, μπορούσε να ισχυριστεί πως η δουλειά του δεν 
είχε γίνει ευκολότερη, όμως είχε γίνει απείρως πιο ενδιαφέρουσα. 
Σε όλα αυτά τα συν, υπήρχε ένα μοναδικό μειονέκτημα· ή μάλλον, 
ακριβέστερα, ένα αγκάθι στην καρδιά του που του προκαλούσε πόνο. Στα δύο 
χρόνια που ακολουθούσε καταπόδας την εξωτική κυρία Δούκα, εκείνη του 
απηύθυνε το λόγο μόνο για τα απολύτως απαραίτητα. Ούτε καν γύριζε να τον 
κοιτάξει.  
Ένας αόρατος άνθρωπος θα γινόταν περισσότερο αντιληπτός απ’ ό,τι ο Στέργιος 
Ανδρεάδης στη γυναίκα που είχε αναλάβει να προστατεύει και με την οποία –
ναι, τολμούσε να το παραδεχτεί– ήταν αθεράπευτα ερωτευμένος.  
Δεν το επιδίωξε, ο έρωτας ήρθε και θρονιάστηκε στην καρδιά του χωρίς να τον 
ρωτήσει. Η σχέση τους ήταν τέτοια που, θέλοντας και μη, εκείνος αποτελούσε 
αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής της.  
Το γεγονός ότι είχε γίνει μάρτυρας πολλών ιδιωτικών στιγμών της, πράγμα 
αναπόφευκτο, αφού βρισκόταν συνεχώς μαζί της, έκανε τα πράγματα ακόμα 
πιο δύσκολα. Την είχε δει άπειρες φορές να αναδύεται από τη θάλασσα, μια 
ακαταμάχητη μαύρη Αφροδίτη, με τις σταγόνες να λαμπυρίζουν σαν διαμάντια 
στο θελκτικό κορμί της, να μονοπωλεί το αντρικό ενδιαφέρον στις κοσμικές 



εκδηλώσεις, να τρώει, να κοιμάται. Μια φορά, μάλιστα, έτυχε να τη δει να 
βγαίνει από το μπάνιο και να περιφέρεται ολόγυμνη στο σπίτι, με τη 
φυσικότητα που χαρακτήριζε τους ομοφύλους της.  
Βέβαια, η κυρία Δούκα δε θα τολμούσε ποτέ να κάνει κάτι τέτοιο αν ήξερε πως 
ο σωματοφύλακάς της ήταν κάπου εκεί κοντά και πιθανώς να είχε ξεσηκώσει 
τον κόσμο με τις φωνές της αν τύχαινε να τον πάρει το μάτι της από καμιά 
μεριά. 
Πάντως, με λίγα λόγια, η προσωπική της ζωή δεν είχε μυστικά για τον Στέργιο 
Ανδρεάδη.  
Εκείνος, βέβαια, ήξερε πολύ καλά πως για όλα τα προβλήματα υπάρχει κάποια 
λύση, και το δικό του είχε δοκιμάσει να το λύσει πάμπολλες φορές. Το 
αποτέλεσμα, όμως, δεν ήταν αυτό που επιθυμούσε. Αντίθετα, του έβγαινε πάντα 
αρνητικό. Ενώ θα έπρεπε να συμβαίνει το αντίθετο.  
Ουσιαστικά, για να πάψει να είναι ερωτευμένος με τη γυναίκα του αφεντικού 
του, έπρεπε να παραιτηθεί και να σηκωθεί να φύγει. Μάτια που δε βλέπονται 
γρήγορα λησμονιούνται, πρεσβεύει η σοφή λαϊκή ρήση. Αυτό θα μπορούσε να 
το διαπιστώσει και ο ίδιος προσωπικά, αλλά δεν έπαιρνε την απόφαση να το 
κάνει. Και όσο δεν έπαιρνε την απόφαση να το κάνει, ζούσε ένα δράμα. 
Ίσως δεν ήταν ο μόνος. Τον τελευταίο καιρό, η Ζένα Δούκα είχε χάσει το γέλιο 
της, και όταν απλώς χαμογελούσε, το έκανε βεβιασμένα, σαν να εκτελούσε 
αγγαρεία. Την περισσότερη ώρα το μυαλό της ταξίδευε αλλού και το πρόσωπό 
της έπαιρνε μια ανεξιχνίαστη έκφραση, σαν να την απασχολούσε κάτι πολύ 
σοβαρό. 
Ο νέος άντρας ευχόταν να είχε τη δύναμη να εισχωρήσει στο μυαλό της και να 
διαβάσει τις σκέψεις της, όμως τέτοιες ικανότητες ήταν πέρα από τις 
προσδοκίες του. Μόνο να μαντέψει μπορούσε, πράγμα όχι και τόσο εύκολο 
ομολογουμένως. Ήταν άνθρωπος της δράσης, και ως τέτοιος δεν είχε κλίση στις 
μαντεψιές. 
Θα θεωρούσε φυσιολογική μια τέτοια συμπεριφορά, ίσως και αναμενόμενη, αν 
εκείνη δεν τα πήγαινε καλά με τον άντρα της. Το αφεντικό, όμως, τη λάτρευε. Η 
γυναίκα του ήταν ολόκληρος ο κόσμος του, και δεν υπήρχε μέρα που αυτό να 
μη γίνει φανερό. Της αγόραζε πανάκριβα κοσμήματα, της έστελνε λουλούδια σε 
καθημερινή βάση και είχε θέσει υπό τις εντολές της μια στρατιά ανθρώπων για 
να εκπληρώνουν τις επιθυμίες της. Ο ίδιος παρατούσε πολλές φορές σύξυλα τα 
μέλη του διοικητικού συμβουλίου για να γυρίσει μια ώρα αρχύτερα στο σπίτι ή 
την έπαιρνε κι έφευγαν ξαφνικά για διακοπές στα πιο απίθανα μέρη του 
κόσμου, αφήνοντας τις δουλειές του στη μέση. 
Αυτό είχε εντυπωσιάσει, αρχικά, τον Στέργιο. Πριν αναλάβει την προστασία της 
νεαρής κυρίας Δούκα, είχε προσφέρει τις υπηρεσίες του σε πολλούς άλλους 
επιχειρηματίες και έβλεπε πως οι περισσότεροι ήταν δοσμένοι ψυχή τε και 
σώματι στη δουλειά τους. Αντίθετα, ο τωρινός εργοδότης του είχε στήσει μια 
καλοκουρδισμένη μηχανή, με τους καλύτερους επαγγελματίες της αγοράς στη 
θέση των γραναζιών, που δούλευε εξίσου αποδοτικά είτε εκείνος ήταν παρών 
είτε όχι.  
Το γεγονός αυτό είχε ανεβάσει τον Λέανδρο Δούκα πολλά σκαλοπάτια στην 
εκτίμησή του. Ο άνθρωπος ήταν γεννημένος για μπίζνες.  
Καταγινόταν με πολλές επιχειρήσεις ταυτόχρονα, όμως τα ναυτιλιακά ήταν το 
δυνατό του σημείο.  
Ο Στέργιος είχε κάνει μια διακριτική έρευνα για το άτομό του λίγο πριν 
προσληφθεί και είχε ανακαλύψει πως ήταν αυτοδημιούργητος. Τα νεανικά του 
χρόνια, όμως, στη διάρκεια των οποίων θα πρέπει να έθεσε τα θεμέλια της 
μελλοντικής αυτοκρατορίας του, καλύπτονταν από ένα πέπλο μυστηρίου. Ο 
Λέανδρος Δούκας βγήκε από την αφάνεια λίγο πριν τριανταρίσει, όταν αγόρασε 
το πρώτο του βαπόρι. 



Στα επόμενα δεκαοκτώ χρόνια, και χάρη στο επιχειρηματικό του δαιμόνιο, 
έφτασε να γίνει ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, με μια 
περιουσία που ανερχόταν σε πολλά δισεκατομμύρια.  
Ο Στέργιος δε θα ήθελε ποτέ να έρθει σε σύγκρουση μαζί του. Πίσω από το 
ευχάριστο παρουσιαστικό υποψιαζόταν πως κρυβόταν ένας αμείλικτος τύπος, 
που δε θα δίσταζε να μεταχειριστεί κάθε μέσο αν έβλεπε πως κινδυνεύουν τα 
κεκτημένα του. 
Μέσα σε αυτά συμπεριλαμβανόταν, όπως μπορούσε να υποθέσει κανείς, και η 
σοκολατένια καλλονή, η Ζένα, που είχε διαφορά ηλικίας από τον άντρα της 
κοντά είκοσι χρόνια.  
Γι’ αυτό ο Στέργιος κρατούσε τον έρωτά του κρυφό και τολμούσε να ονειροπολεί 
μόνο τα βράδια, ξαπλωμένος στο κρεβάτι του.  
Εκείνος ήταν ένας γοητευτικός τριανταπεντάρης, που πριν γνωρίσει τη Ζένα 
άλλαζε τις γυναίκες σαν τα πουκάμισα. Εδώ και δύο χρόνια, όμως, είχε 
λοξοδρομήσει από τις συνήθειές του, καθώς η νεαρή κυρία κυριαρχούσε στη 
σκέψη του είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο.  
Δεν έτρεφε ψευδαισθήσεις, ούτε φρούδες ελπίδες για ένα μέλλον μαζί της. Ίσως 
και να το έκανε αν εκείνη καταδεχόταν να του ρίξει έστω μια ματιά ή να του 
απευθύνει το λόγο πού και πού. Από την αρχή της γνωριμίας τους είχε υψωθεί 
ανάμεσά τους ένας τοίχος που, αντί να παρουσιάζει ρωγμές με την πάροδο του 
χρόνου, γινόταν όλο και πιο συμπαγής.        
Για τη Ζένα Δούκα, ο Στέργιος Ανδρεάδης ήταν ένας ακόμα σωματοφύλακας, 
από τους πολλούς, που είχε προσλάβει κατά καιρούς ο Λέανδρος για να την 
προστατεύουν. Άλλη στη θέση της θα είχε αντιληφθεί το ενδιαφέρον του νέου 
άντρα και θα είχε πιάσει τα ερωτικά σινιάλα που έστελνε, εκούσια ή ακούσια, η 
γλώσσα του σώματός του. Άλλωστε, οι γυναίκες έχουν τον τρόπο τους να 
αντιλαμβάνονται οτιδήποτε τις αφορά και, κατά γενική ομολογία, η γυναικεία 
διαίσθηση σπάνια πέφτει έξω σε τέτοιες περιπτώσεις. 
Μόνο που εκείνη δεν ήταν σαν τις άλλες γυναίκες. Παρά το εντυπωσιακό 
παρουσιαστικό της, δεν είχε γνωρίσει άλλον άντρα στη ζωή της εκτός από τον 
άντρα της, και η ιδέα να τον απατήσει ουδέποτε είχε απασχολήσει το μυαλό 
της. 
Κατανοούσε πως, ως σύζυγος πάμπλουτου επιχειρηματία, αποτελούσε στόχο 
για επίδοξους απαγωγείς, όμως δυσανασχετούσε έχοντας μονίμως κάποιον στο 
κατόπι της να την παρακολουθεί, έστω και διακριτικά.  
Απ’ όλους τους σωματοφύλακες, αυτός ο τελευταίος ήταν ο χειρότερος. Χωρίς 
να μπορεί να διευκρινίσει τι της έφταιγε στην περίπτωσή του, ένιωθε 
παγιδευμένη στον προστατευτικό κλοιό του και ήθελε να τον ξεφορτωθεί για να 
αναπνεύσει ελεύθερα.  
Θα συνέβαινε, όμως, κάτι τέτοιο; Μάλλον όχι, γιατί ήξερε πολύ καλά πως την 
αμέσως επόμενη στιγμή ο Λέανδρος θα φρόντιζε να προσλάβει τον 
αντικαταστάτη του.   
  
  
Η Ζένα κοίταξε με λαχτάρα την απέραντη θάλασσα και τα ιστιοφόρα που 
αρμένιζαν στο Αιγαίο. Από αυτή την απόσταση έμοιαζαν με άσπρους γλάρους 
που πετούσαν γοργά πάνω από τα κύματα. Αναστέναξε κρυφά. Θα έδινε ό,τι 
είχε και δεν είχε για να μπορούσε να τρυπώσει σε κάποιο από αυτά τα 
πλεούμενα και να την οδηγήσει εκεί όπου ανήκε.  
Έκλεισε τα μάτια και πήρε μια βαθιά ανάσα, λες και ήθελε να μυρίσει, έστω 
και νοερά, τα αρώματα της πατρίδας της, τόσο διαφορετικά από τα αρώματα της 
Ελλάδας. Την είχαν ξεριζώσει από τον τόπο της σε πολύ μικρή ηλικία, αλλά οι 
αναμνήσεις της ήταν ζωντανές και ξεκάθαρες.  



Θυμόταν την πυκνή ζούγκλα, τους βρυχηθμούς των λιονταριών και τις κραυγές 
των ελεφάντων, τα αιλουροειδή που καιροφυλακτούσαν πίσω από τις λόχμες, το 
παιχνίδι των πιθήκων στα κλαδιά των γιγάντιων δέντρων, τα μεγάλα ποτάμια και 
τους αφρισμένους καταρράκτες τους, τα πολύχρωμα πουλιά που έσκιζαν σαν 
σαΐτες τον ουρανό και τη μυρωδιά του χώματος μετά τη βροχή. 
Θυμόταν το χωριό με τις αχυροκαλύβες και τους ανθρώπους που τις 
κατοικούσαν. Η ζωή τους, σε σύγκριση με τη δική της, μόνο πρωτόγονη 
μπορούσε να χαρακτηριστεί. Παρ’ όλα αυτά, δε φαινόταν να τους λείπει τίποτα. 
Η μητέρα φύση μεριμνούσε για τα παιδιά της, προσφέροντάς τους άφθονη 
τροφή, κι εκείνα έδειχναν την ευγνωμοσύνη τους λατρεύοντας τις θεότητες του 
δάσους. 
Η Ζένα είχε βαφτιστεί χριστιανή, αλλά κατά βάθος παρέμενε ειδωλολάτρισσα. 
Οι δοξασίες της φυλής της είχαν εισχωρήσει στην ψυχή της και είχαν ρίξει 
βαθιές ρίζες.  
Οι παγανιστικές τελετές, ο υπόκωφος ήχος των τυμπάνων και τα ιερά τραγούδια 
αποτελούσαν μέρος της καθημερινότητάς της στα μικράτα της και, σε αντίθεση 
με τα άλλα παιδιά της ηλικίας της, παρακολουθούσε πάντα μαγεμένη και 
χωρίς να βαριέται.  
Ο παππούς της, που ήταν ταυτόχρονα αρχηγός και σαμάνος του χωριού, 
έψελνε τους αρχαίους ύμνους με την επιβλητική φωνή του και η Ζένα 
βούρκωνε από συγκίνηση ακούγοντάς τους, άσχετα αν δεν καταλάβαινε λέξη 
από την επίσημη διάλεκτο που χρησιμοποιούσε εκείνος.  
Ακόμα και τώρα, ο παππούς ερχόταν συχνά στα όνειρά της και της 
τραγουδούσε.  
Αν και τελείως αγράμματος, ήταν ένας πανέξυπνος άνθρωπος, με ισχυρή 
προσωπικότητα και παρουσιαστικό που ενέπνεε σεβασμό. Οι συγχωριανοί του 
βρίσκονταν κάτω από την απόλυτη επιρροή του, φοβούμενοι την ιερά ράβδο 
του, σύμβολο της παντοδυναμίας και, κατ’ επέκταση, του αξιώματός του. Όλοι 
πίστευαν πως αυτή είχε φτιαχτεί από τους θεούς και είχε δοθεί στον αρχηγό 
τους για να τους προστατεύει. Ήταν στολισμένη με πολύχρωμα φτερά και 
αμέτρητα κουδουνάκια και τα μυστικιστικά σύμβολα που υπήρχαν χαραγμένα 
στην επιφάνειά της αποδείκνυαν, σύμφωνα με τις πεποιθήσεις τους, τη θεϊκή 
της προέλευση. 
Η μητέρα της Ζένα ήταν ο μόνος άνθρωπος στο χωριό που γνώριζε πως 
επρόκειτο για μεγάλο ψέμα. Σε ηλικία περίπου δέκα χρόνων είχε ακολουθήσει 
τον πατέρα της στη ζούγκλα, χωρίς εκείνος να την αντιληφθεί, και τον είχε δει 
να πελεκάει ένα κλαδί δέντρου και στη συνέχεια να χαράσσει υπομονετικά στην 
επιφάνειά του όλα αυτά τα ορνιθοσκαλίσματα. Δεν τόλμησε ποτέ να του πει πως 
ήξερε το μυστικό του, όμως τόλμησε να το εκμυστηρευτεί αργότερα στη μικρή 
Ζένα, η οποία, έτσι κι αλλιώς, δεν καταλάβαινε σ’ εκείνη την ηλικία τι της έλεγε 
η μάνα της. 
Ωστόσο, αυτό το κομμάτι ξύλου ήταν που σφράγισε τη μοίρα της.  
Τώρα, δεκαπέντε χρόνια αργότερα, ένιωθε ακόμα τη μυτερή άκρη του να 
ακουμπάει στο στήθος της και να τη σπρώχνει έξω από τα όρια του χωριού. Στα 
αδυσώπητα μάτια του παππού της χόρευε μια παράξενη φλόγα.  
Το κοριτσάκι δεν είχε καταλάβει τότε πως αυτό ήταν μίσος… 
  
  
«Καλησπέρα!» 
Η Ζένα προσγειώθηκε απότομα στην πραγματικότητα. Μπροστά της στεκόταν 
ένας κοντός νεαρός με καστανόξανθα μαλλιά, γαλάζια φωτεινά μάτια και 
συμπαθητικό, σχεδόν γοητευτικό πρόσωπο. Δεν έδειχνε παραπάνω από είκοσι 
πέντε χρόνων.  



Η νέα γυναίκα έκρυψε την απογοήτευσή της επειδή είχε πλάσει στο μυαλό της 
την εικόνα ενός ανθρώπου μεγαλύτερου σε ηλικία και με ανάλογη εμπειρία.  
«Λυπάμαι πολύ που άργησα στο ραντεβού μας, αλλά έπαθα λάστιχο…» 
δικαιολογήθηκε ο νεοφερμένος, απλώνοντας το χέρι για χειραψία.  
Τα μάτια της Ζένα καρφώθηκαν επίμονα σ’ εκείνο το χέρι, που ήταν γεμάτο 
μουντζούρες, και ο τύπος κατάλαβε την γκάφα του και το αποτράβηξε 
αμήχανα.   
Η λευκή βερμούδα και το λουλουδάτο πουκάμισο που φορούσε είχαν επίσης 
παρόμοια σημάδια. Το ντύσιμό του ήταν κατάλληλο για παραλία, όχι για μια 
επαγγελματική συνάντηση όπως αυτή εδώ.  
Για τη Ζένα ήταν ακόμα μία απόδειξη της απειρίας του, κι αν είχε περισσότερο 
χρόνο στη διάθεσή της θα τον έστελνε στην ευχή του Θεού και θα φρόντιζε την 
επόμενη φορά να είναι πιο προσεκτική στις επιλογές της. Επειδή, όμως, δε θα 
υπήρχε επόμενη φορά και ελλείψει άλλης εναλλακτικής, αναγκάστηκε να 
συμβιβαστεί.   
«Δεν πειράζει, ειλικρινά. Άλλωστε είναι τόσο όμορφα εδώ πάνω! Μα, παρακαλώ, 
καθίστε, μη στέκεστε όρθιος», του πρότεινε, δείχνοντας την καρέκλα απέναντί 
της. 
Ταυτόχρονα, με την άκρη του ματιού της έπιασε τον Στέργιο Ανδρεάδη να 
αφήνει το ποτήρι που κρατούσε στο τραπέζι, να συνοφρυώνεται και να κοιτάζει 
εξονυχιστικά τον άγνωστο. Επαναστάτησε. Κάτι τέτοιες στιγμές ήθελε να του πει 
να πάει να πνιγεί και να την αφήσει στην ησυχία της. Τι διάολο! Ως άνθρωπος 
δικαιούνταν να έχει μια ιδιωτικότητα και μια μικρή ελευθερία κινήσεων. Όμως, 
επειδή διέθετε πρακτικό νου, σε τέτοιες περιπτώσεις προτιμούσε κάποιον σαν 
τον τωρινό σωματοφύλακά της, που εστίαζε την προσοχή του στην ασφάλειά της 
χωρίς να ενοχλεί τον Λέανδρο για μικροπράγματα, παρά κανένα σπιούνο που 
θα έτρεχε αμέσως να του δώσει αναφορά.  
«Θα πιείτε κάτι;» ρώτησε ευγενικά τον νεαρό. 
«Δε θα έλεγα όχι σε μια παγωμένη μπίρα. Κάνει ζέστη σήμερα», παρατήρησε 
εκείνος. Για να γίνει, μάλιστα, πιστευτός, σκούπισε με τη βρόμικη παλάμη του 
τον ιδρώτα από το μέτωπό του, αφήνοντας πάνω από τα φρύδια μια μαύρη 
στάμπα.  
Η Ζένα, κάτω από άλλες περιστάσεις, θα τον έβρισκε διασκεδαστικό. Τώρα, 
όμως, όχι. Χρειαζόταν έναν άνθρωπο εμπιστοσύνης, κι αυτός έκανε τα αδύνατα 
δυνατά για να αποδείξει πως ήταν εντελώς ανίκανος και ανεγκέφαλος. Για 
όνομα του Θεού! Οποιοσδήποτε άλλος στη θέση του θα πήγαινε πρώτα να 
πλύνει τα χέρια του και να ευπρεπιστεί κάπως για να κάνει καλή εντύπωση.  
Έδιωξε αυτές τις δυσάρεστες σκέψεις και έδωσε στο σερβιτόρο την παραγγελία 
του καλεσμένου της. 
Λίγα λεπτά αργότερα, εκείνος κατέβαζε μονορούφι παραπάνω από το μισό 
ποτήρι μπίρας, δηλώνοντας ευχαριστημένος:  
«Το χρειαζόμουν αυτό. Τώρα μπορούμε να μιλήσουμε για δουλειές, κυρία 
Δούκα». 
Η Ζένα συνοφρυώθηκε. 
«Δε θυμάμαι να ανέφερα το όνομά μου στο τηλέφωνο», είπε εκείνη. 
«Σωστά θυμάστε. Όμως είστε επώνυμη και το πρόσωπό σας είναι πολύ γνωστό. 
Η αλήθεια είναι πως ξαφνιάστηκα όταν σας είδα να κάθεστε εδώ και να με 
περιμένετε». 
«Θα μπορούσε να είναι κάποια άλλη γυναίκα».  
«Βλέπετε εσείς τριγύρω καμιά άλλη γυναίκα; Μόνη της;» 
Η Ζένα περιέφερε το βλέμμα της στο χώρο κι έδωσε δίκιο στο συνομιλητή της. 
Εκτός από την ίδια και το σωματοφύλακά της, οι υπόλοιποι πελάτες κάθονταν 
σε παρέες. Υπήρχαν, επίσης, στο μπαρ τρεις άντρες που τα έπιναν μόνοι τους, 
αλλά αυτοί δε μετρούσαν. 



«Ελπίζω τώρα που μάθατε ποια είμαι, να μην αλλάξατε γνώμη», σχολίασε 
αναστενάζοντας. 
«Φυσικά όχι! Για ποιον με περάσατε;» διαμαρτυρήθηκε ο νεαρός, γουρλώνοντας 
τα γαλανά του μάτια. 
«Μου εγγυάστε, λοιπόν, την εχεμύθειά σας;» 
«Η εχεμύθεια, κυρία Δούκα, είναι το άλφα και το ωμέγα στη δουλειά μου. Θέλω 
να κοιμάστε ήσυχη πως το μυστικό σας είναι ασφαλές μ’ εμένα. Ούτε πρόκειται 
να ανεβάσω την τιμή επειδή τυχαίνει να έχετε περισσότερα χρήματα. Πιθανώς 
κάποιος άλλος στη θέση μου να κοίταζε να σας εκμεταλλευτεί, αλλά εγώ δε 
λειτουργώ έτσι». 
Την κοίταζε κατάματα και η Ζένα διαισθάνθηκε πως μπορούσε να του έχει 
εμπιστοσύνη. Άλλωστε, μια παροιμία λέει πως τα ράσα δεν κάνουν τον παπά. 
Άρα, κακώς τον έκρινε από το παρουσιαστικό του.  
Χωρίς περαιτέρω δισταγμούς, άνοιξε με τρόπο την τσάντα της, φροντίζοντας να 
μην τη δει ο σωματοφύλακας, κι έβγαλε από μέσα ένα μικρό κουτί. Ήταν ένα 
απλό, ξύλινο κουτάκι που σφάλιζε με ένα μικρό λουκέτο. Έβαλε το χέρι της 
κάτω από το τραπέζι και το ακούμπησε στα γόνατα του συνομιλητή της. Εκείνος 
το πήρε, το ψηλάφισε για να καταλάβει τι ακριβώς ήταν και στη συνέχεια το 
έριξε στη δεξιά τσέπη της βερμούδας του. Το έκανε τελείως φυσικά, όμως το 
βλέμμα του ήταν γεμάτο απορία. 
«Μόλις σας εμπιστεύτηκα το πολυτιμότερο αντικείμενο της ζωής μου. Θέλω να 
το φυλάξετε κάπου σίγουρα, μέχρι να σας το ζητήσω πίσω», είπε η Ζένα 
συνωμοτικά. 
«Αυτό είναι όλο;» ξαφνιάστηκε εκείνος. 
«Δεν ξέρω τι είχατε στο μυαλό σας ερχόμενος εδώ, αλλά αυτό είναι όλο», τον 
βεβαίωσε.  
«Πληρώνετε τόσα λεφτά μόνο και μόνο για να φυλάξω αυτό το κουτάκι; Νιώθω 
πως σας κλέβω». 
Αυτή η δήλωση, που βγήκε τόσο αυθόρμητα από τα χείλη του, ήταν μια 
σίγουρη απόδειξη της τιμιότητάς του. Μπορεί να ήταν άπειρος, αλλά ήταν 
ειλικρινής και έντιμος. Αυτές οι δύο αρετές ίσως αποδεικνύονταν εξίσου 
σπουδαίες, αν όχι ανώτερες, από την εμπειρία του, και για πρώτη φορά από την 
αρχή της γνωριμίας τους ένα μικρό χαμόγελο χαράχτηκε στα σαρκώδη χείλη 
της Ζένα. 
«Λυπάμαι που θα σας απογοητεύσω, αλλά ίσως χρειαστεί να δουλέψετε πολύ 
σκληρά για να προστατεύσετε το περιεχόμενό του. Ίσως, μάλιστα, κινδυνεύσει η 
ζωή σας. Οι άνθρωποι που το έχουν βάλει στο μάτι είναι αδίστακτοι και θα 
κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να σας το αποσπάσουν. Είστε έτοιμος 
γι’ αυτό;» 
Εκείνη είχε βάλει μια δόση υπερβολής στα λόγια της, αλλά δεν είχε άλλο τρόπο 
για να τον κάνει να καταλάβει πόσο σημαντική ήταν η αποστολή που του 
ανέθεσε. 
Ο νεαρός αναδεύτηκε ανήσυχος στο κάθισμά του, σαν κάποιος να του έβαλε 
ξαφνικά κάτω από τα οπίσθια ένα μαξιλαράκι με καρφίτσες. Τα μάτια του 
σκοτείνιασαν ξαφνικά, παίρνοντας το ίδιο χρώμα με τη βαθιά μπλε θάλασσα. Η 
ιδέα πως μπορεί να πέθαινε προστατεύοντας ένα κουτί ευτελούς αξίας δεν του 
άρεσε καθόλου. 
«Χμ… ναι… βέβαια», μουρμούρισε τρίβοντας με τον αντίχειρα και το δείκτη τον 
αριστερό λοβό του.  
Ήταν μια χειρονομία που έκανε ασυναίσθητα κάθε φορά που βρισκόταν σε 
αμηχανία και προσπαθούσε να την κόψει εδώ και πολλά χρόνια. Η δύναμη της 
συνήθειας, όμως, αποδεικνυόταν ισχυρότερη από τη θέλησή του.  
«Τι ακριβώς έχει μέσα;» ενδιαφέρθηκε να μάθει. 



«Αυτό δεν μπορώ να σας το πω και θα σας βάλω να μου υποσχεθείτε πως δε θα 
μπείτε κι εσείς στον πειρασμό να το μάθετε. Είναι προτιμότερο, και 
ασφαλέστερο, να μην ξέρετε. Πάντως, ό,τι και να συμβεί, μη φύγει από τα χέρια 
σας». 
«Εντάξει, σας δίνω το λόγο της αντρικής μου τιμής πως δε θα το ανοίξω. Αλλά 
για πόσο καιρό θα χρειαστεί να το φυλάξω;» 
«Ειλικρινά, δεν ξέρω. Θα σας τηλεφωνήσω εγώ όταν είμαι έτοιμη». 
«Μήπως θα ήταν καλύτερα να μου δίνατε κι εσείς το τηλέφωνό σας; Για την 
περίπτωση που σας χρειαστώ κάτι…» 
«Προτιμώ να μη σας το δώσω». 
Σταύρωσε τα χέρια της κι έγειρε προς το μέρος του. Τον κοίταξε με τα πράσινα 
μάτια της πολύ σοβαρή και ο νεαρός ένιωσε να χάνεται, υπνωτισμένος, στα 
απύθμενα βάθη τους. 
«Αν καταφέρετε να φέρετε σε πέρας με επιτυχία την αποστολή σας, θα βρείτε να 
σας περιμένουν στο λογαριασμό σας πενήντα χιλιάδες ευρώ. Δώρο για τις 
υπηρεσίες σας…»  
«Για πενήντα χιλιάδες ευρώ πηγαίνω και στο φεγγάρι, κυρία Δούκα», δήλωσε 
ενθουσιασμένος εκείνος. 
«Φύγετε τώρα», τον διέταξε. «Και να προσέχετε». 
«Όσο γι’ αυτό, να είστε σίγουρη». 
Έκανε να της δώσει το χέρι του για να την αποχαιρετήσει –το είχε καθαρίσει 
ήδη προσεκτικά με μια βρεγμένη χαρτοπετσέτα–, όμως η Ζένα είχε στρέψει την 
προσοχή της στον ορίζοντα σκεφτική. Ο ήλιος είχε γείρει και στο σούρουπο το 
πρόσωπό της φαινόταν ακόμα πιο σκούρο. 
Ο νεαρός σηκώθηκε κι έφυγε χωρίς δεύτερη κουβέντα. Πέρασε δίπλα από τον 
Στέργιο, που κυριολεκτικά τον σάρωσε με τη ματιά του, αποτυπώνοντας στη 
μνήμη του το πρόσωπό του.  
Παρά τις διακριτικές κινήσεις της Ζένα, είχε δει το νταραβέρι που έγινε κάτω 
από το τραπέζι και η περιέργειά του είχε χτυπήσει κόκκινο. Λόγω της 
απόστασης, στάθηκε αδύνατο να διακρίνει τι ακριβώς ήταν το αντικείμενο που 
άλλαξε χέρια τόσο μυστικά, όμως η φουσκωμένη τσέπη του νεαρού υποδείκνυε 
πού είχε καταλήξει.  
Εκείνη τη στιγμή η Ζένα, σαν να διαισθάνθηκε τις σκέψεις του, στράφηκε προς 
το μέρος του και τον κοίταξε κατάματα. Το ύφος της του έλεγε πως δεν είχε 
δικαίωμα να ανακατεύεται στα προσωπικά της, πως είχε ανάγκη να 
διαφυλάσσει τα μυστικά της. 
Ο Στέργιος δεν αποτράβηξε το βλέμμα του, κι έμειναν να παρατηρούν ο ένας 
τον άλλο για μερικές στιγμές, σαν δύο αντίπαλοι που αναμετρούσαν τις 
δυνάμεις τους. 
Σε αυτή την επίδειξη δύναμης, βγήκε χαμένη η Ζένα. Μάζεψε τα πράγματά της 
από το τραπέζι, πλήρωσε το λογαριασμό, πήρε την τσάντα της και σηκώθηκε να 
φύγει. Εκείνος πετάχτηκε αμέσως όρθιος για να τη συνοδεύσει. Την είδε να 
κοντοστέκεται κοντά στην έξοδο και μετά να κάνει μεταβολή και να 
κατευθύνεται προς τις τουαλέτες. 
  
  
Πέντε λεπτά είχαν περάσει και η Ζένα δεν έλεγε να φανεί. Ο Στέργιος περίμενε 
υπομονετικά στη βεράντα, ελέγχοντας κάθε τρεις και λίγο το ρολόι του. Στο 
δεκάλεπτο πάνω άρχισαν να τον ζώνουν τα φίδια. Κι αν εκείνη έπαθε κάτι; Τη 
φαντάστηκε σωριασμένη στα πλακάκια, λιπόθυμη, και μην μπορώντας να 
αντέξει άλλο την αναμονή, έτρεξε να την αναζητήσει. 
Ένας σερβιτόρος προσπάθησε να τον εμποδίσει. 
«Δεν μπορείτε να μπείτε εδώ, κύριε. Δίπλα πηγαίνετε». 



Ο Στέργιος τον έσπρωξε άγαρμπα από μπροστά του και ο άνθρωπος ίσα που 
πρόλαβε να στηριχτεί στον τοίχο για να μην πέσει κάτω. 
«Για δοκίμασε να με σταματήσεις…!» τον προειδοποίησε αναστατωμένος.  
Άνοιξε την πόρτα διάπλατα στις γυναικείες τουαλέτες και όρμησε μέσα.  
Δε βρήκε τη Ζένα πεσμένη κάτω, όπως φοβόταν. Πιο συγκεκριμένα, δεν τη 
βρήκε πουθενά. 
Λες και είχε ανοίξει η γη και την είχε καταπιεί… 


