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λια. Τα έβαλα σε µια χειροποίητη µικρή τσάντα.
∆ώρο µιας Ουζµπέκας από το Τσιρτσίκ. Ήµουν τε-
λείως συγκεντρωµένη. Το πρωί της 8ης Νοεµβρίου
του 1989 ήµουν επίσης απολύτως συγκεντρωµένη.
Τα πάντα µπορούν να διαλυθούν από µια ασήµαντη
λεπτοµέρεια. Άρα προσοχή, Βερόνικα, προσοχή. 

Και τότε γύρω στις τρεις – ή ήταν τέσσερις; –
ένιωσα ξαφνικά δίψα και πήγα στην κουζίνα να πιω
νερό. Και καθώς άνοιξα τη βρύση για να γεµίσω µια
παρατηµένη κούπα, κοίταξα, ναι, το θυµάµαι καλά,
κοίταξα έξω από το µικρό παράθυρο της κουζίνας.
Και, ναι, το θυµάµαι πολύ καλά, ένιωσα να κοκαλώ-
νω. Να µην µπορώ να κουνήσω το χέρι µου µε την
κούπα, να µην µπορώ να την οδηγήσω κάτω από το
νερό της βρύσης. Μέσα από το µικρό παράθυρο της
κουζίνας η Τασκένδη ερχόταν προς εµένα µ’ όλα
της τα χρώµατα. Μ’ όλους τους θορύβους της. Μ’
όλες τις µυρωδιές της από τα παζάρια. Μ’ όλα της
τα πάρκα, τους δρόµους, την καλοκαιρινή των παιδι-
κών µου χρόνων λίµνη, τα βουνά των κατασκηνώ-
σεων των εφηβικών µου χρόνων. Την ίδια στιγµή
µακριά, πέρα στις οροσειρές Τιεν Σαν, ένα ακόµη
ηλιοβασίλεµα ξεκινούσε τη βαθυκόκκινη και µενεξε-
διά πορεία του προς την πόλη. Το τελευταίο ηλιο-
βασίλεµα που θα έβλεπα σ’ αυτή την πόλη της γέν-
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νησης και των ήδη τριάντα έξι µου χρόνων. Γιατί
εκείνη τη στιγµή ένιωσα απόλυτα βέβαιη πως ό,τι
έβλεπα από το µικρό παράθυρο της κουζίνας δεν θα
το αντίκριζα ποτέ ξανά. Και τότε, έτσι όπως στεκό-
µουν ακόµη κοκαλωµένη µε την κούπα στο χέρι και
το νερό να τρέχει από τη βρύση, άκουσα εκείνη τη
φωνή µέσα µου είσαι χαµένη, Βερόνικα, χάνεις τη ζωή
σου, Βερόνικα, όλα τα χάνεις, Βερόνικα, και µου ήρθε
εκείνο το ανακάτωµα, εκείνο το φοβερό ανακάτωµα
κι έτρεξα στην τουαλέτα να βγάλω τι, τι άραγε ήθε-
λα να βγάλω; 

Εκείνο το βράδυ δεν κοιµήθηκα σχεδόν καθόλου.
Το στοµάχι µου δεν µε άφηνε να ησυχάσω, κι όταν
κάποια στιγµή κατάφερα να κοιµηθώ, είδα ένα φρι-
κτό όνειρο, είδα ότι ήµασταν όλοι µαζί στην Αράλη,
εγώ, η µητέρα και ο πατέρας, κι ήταν πολύ όµορφα
γιατί είχαµε πολύ καιρό να βρεθούµε πάλι µαζί από
τότε που η µαµά είχε αρρωστήσει και είχε πεθάνει,
όπως µου είχε πει ο µπαµπάς µου, αν και είχα ακού-
σει, χωρίς να το θέλω, κάποιες δασκάλες εκεί στον
παιδικό σταθµό που έλεγαν πως για άλλους λόγους
είχε «φύγει» η µαµά µου κι όχι γιατί ήταν άρρωστη,
χωρίς όµως να πουν το λόγο, είχαν σωπάσει µόλις
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µε είδαν σε µια γωνίτσα που στεκόµουν, ούτε τεσσά-
ρων δεν ήµουν λοιπόν στο όνειρο, εκείνη ήταν πανέ-
µορφη κι εγώ, καθώς µε κρατούσε από το χέρι,
ήµουν τόσο µα τόσο ευτυχισµένη, στο άλλο χέρι εί-
χα ένα παγωτό χωνάκι, εκείνη µου το είχε αγοράσει,
ήξερε πόσο µου άρεσαν τα παγωτά χωνάκι παρά το
ότι ο πατέρας έλεγε ότι δεν πρέπει να τρώω πολλά
παγωτά, δεν κάνουν καλό στα µικρά παιδιά µε την
πολλή ζάχαρη που έχουν, κι από τότε που η µαµά
µου έφυγε, ζήτηµα να έτρωγα δυο παγωτά κάθε κα-
λοκαίρι, λοιπόν µε κρατούσε εκείνη από το χέρι κι
εκείνος περπατούσε από την άλλη πλευρά δίπλα της
χωρίς να την πιάνει αγκαζέ, όπως έβλεπα να κάνουν
όλες οι µαµάδες και οι µπαµπάδες που γνώριζα όταν
έβγαιναν περίπατο. Περπατούσαµε λοιπόν και οι
τρεις κατά µήκος της όχθης κι ήταν όλα πολύ φωτει-
νά, κόσµος πήγαινε κι ερχόταν, πολλά παιδιά έτρω-
γαν κι αυτά παγωτά, κάποιοι γελούσαν δυνατά, από
το βάθος ακούγονταν µουσικές, όταν ξαφνικά ένιω-
σα το χέρι µου άδειο χωρίς το χέρι της µαµάς µου,
γύρισα να δω πού ήταν το χέρι της αλλά δεν είδα τί-
ποτε, από την πλευρά της µαµάς και του µπαµπά
µου είχε πέσει µια σκοτεινιά, ολόκληρος ο κόσµος
από εκείνη την πλευρά ήταν θεοσκότεινος, δεν µπο-
ρούσα να δω τίποτε απολύτως, άρχισα να φωνάζω,
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να φωνάζω µαµά, µπαµπά, πού είστε, πού έχετε πάει,
µη µ’ αφήνετε µόνη, αλλά στην πραγµατικότητα δεν
έβγαινε κανένας ήχος από το στόµα µου και παρά
το ότι κουνούσα ολόκληρο το µικροσκοπικό µου σώ-
µα δεν µπορούσα να κάνω ούτε ένα τόσο δα βηµα-
τάκι προς εκείνο το σκοτεινό µέρος, ξύπνησα µού-
σκεµα στον ιδρώτα και δεν ξανακοιµήθηκα ούτε λε-
πτό, όµως γιατί τα θυµήθηκα τώρα όλα αυτά, γιατί
αναγκάζοµαι να τα θυµηθώ; Γιατί πρέπει να σπάσω
την κάψουλα. Ποια κάψουλα; Αυτήν που µπήκα
από τη στιγµή που ξεκίνησε το τραίνο. Μόλις άρχι-
σε να κινείται ο συρµός, µόλις άρχισε εκείνο το αργό
ντούκου ντούκου ντούκου που κάνουν οι ρόδες κα-
θώς τρίβονται σιγά σιγά πάνω στις ράγες, σαν να µε
πριόνιζαν ένιωσα, σαν κάποιος να πριόνιζε, να έκο-
βε το σώµα µου στα δυο, ντούκου ντούκου ντούκου,
σαν να έκοβε τη ζωή µου στα δυο, µου ’ρθε να πηδή-
ξω από το τραίνο να γλιτώσω από το πριόνισµα, να
γλιτώσω το σώµα µου, την ψυχή µου, τη ζωή µου και
τότε µια παγωνιά άρχισε να µε τυλίγει ολόκληρη, ξε-
κίνησε από τις άκρες των δαχτύλων µου κάτω στα
πόδια, ανέβηκε στις γάµπες, στους µηρούς, προχώ-
ρησε στο στοµάχι, στο στέρνο, έφτασε στην καρδιά
µου, στο κεφάλι µου, στο νου µου, όλα τα µέσα µου
πάγωσαν και από την κορφή ως τα νύχια µπήκα σε
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µια κάψουλα. Για να σωθώ, να επιβιώσω, να µη θυ-
µάµαι. Μέσα σ’ αυτή την κάψουλα ζω εδώ και είκο-
σι δύο χρόνια. Τι θέλετε λοιπόν από µένα; 

Αυτή την ερώτηση θα ήθελε να κάνει η Βερόνικα
στη δηµοσιογράφο που θα συναντούσε, ετοιµάζει
µια έρευνα για τη δεύτερη γενιά των πολιτικών προ-
σφύγων, της ανακοίνωσε, για την τάδε εφηµερίδα
αλλά δεν την έκανε γιατί θα άνοιγε κουβέντες µαζί
της που καθόλου δεν επιδίωκε. Περιορίστηκε στα
χρειώδη, µια λέξη που τη χρησιµοποιούσε συχνά ο
πατέρας της και από κει και πέρα ουδέν. Ουδέν;
Νιεπράβντα, Βερόνικα, νιεπράβντα, άκουσε εκείνη τη
βαθιά φωνή µέσα της να της λέει στα ρωσικά, δηλα-
δή ψέµατα, Βερόνικα, ψέµατα, αφού, από τη στιγµή
που αποφάσισες να συναντήσεις τη νεαρή – όπως
διαπίστωσες – δηµοσιογράφο, την έχεις σπάσει την
κάψουλα, Βερόνικα, κοµµατάκια την έχεις κάνει, γι’
αυτό τριγυρνάς τώρα και δεν εννοείς να επιστρέψεις
στο σπίτι, ενώ το ξέρεις καλά, είναι η ώρα που πρέ-
πει να ετοιµάσεις το φαγητό του, να τον ταΐσεις, να
τον καθαρίσεις, να του δώσεις τα φάρµακά του, να
τον κοιµίσεις αυτό τον πατέρα-µωρό που σε περιµέ-
νει κρεβατωµένος κι ανήµπορος. 
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Η συνάντηση της Βερόνικα Κ. µε τη νεαρή δηµο-
σιογράφο ∆ανάη Ζ. γίνεται στο ισόγειο καφέ του ξε-
νοδοχείου Τιτάνια επί της οδού Πανεπιστηµίου, κο-
ντά στην πλατεία Οµονοίας. Η επιλογή ήταν της
Βερόνικα Κ. «Πού θέλετε να συναντηθούµε;» «Στο
Τιτάνια, στο καφέ». «Εννοείτε το ξενοδοχείο;» «Μά-
λιστα». ∆εν αποκλείεται, από τον τόνο της φωνής
της τουλάχιστον φάνηκε, η νεαρή δηµοσιογράφος
να παραξενεύτηκε από την επιλογή, η ίδια ούτε που
θα σκεφτόταν το καφέ ενός µεγάλου κεντρικού αθη-
ναϊκού ξενοδοχείου, µάλλον σε κάποιο ατµοσφαιρι-
κό µικρό καφέ της οδού Σκουφά ή στα πέριξ της
πλατείας Καρύτση φανταζόταν πως θα συνόδευε
την υποψήφια για τη συνέντευξή της. ∆εν γνώριζε
όµως η νεαρά – και πώς άλλωστε – ότι η Βερόνικα
Κ. ένα τσάι, γιατί καφέ δεν έπινε, µόνο στην ευρύ-
χωρη, λαµπερή σάλα ενός µεγάλου ξενοδοχείου θα
µπορούσε να το πιει. Στο καφέ του Τιτάνια η Βερό-
νικα είχε ξανακαθίσει, πότε δεν θυµάται ακριβώς,
πρέπει να ήταν τουλάχιστον πριν από πέντ’ έξι χρό-
νια, πάντως πριν πεθάνει η Μάσα, η µητριά της.
∆εν το είχε σκοπό, ναι, ναι, ήταν τελείως τυχαίο.
Κάποια δουλειά την είχε φέρει ως εκεί κάτω, σε µια
περιοχή που έτσι κι αλλιώς αντιπαθούσε, η βρώµα, η
εγκατάλειψη και η γκριζάδα των γύρω κτιρίων την
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απωθούσαν αλλά εκείνη τη φορά, ναι, βέβαια, αυτό
το θυµάται, πρόσεξε ότι κάτι είχε αλλάξει, κάποια
νεοκλασικά ήταν φρεσκοβαµµένα και έλαµπαν στον
ήλιο, τα άθλια και κατ’ ευφηµισµόν µόνο πεζοδρόµια
είχαν αντικατασταθεί µε άλλα εµφανώς καινούργια
που κι αυτά λαµποκοπούσαν, κι αυτή ένιωσε µια χα-
ρά, ένα πετάρισµα, λες να άρχισε να οµορφαίνει η
Αθήνα; θυµάται ότι είχε αναρωτηθεί, κι έτσι όπως εί-
χε ανοίξει κάπως η καρδιά της, βρέθηκε µπροστά
στο ξενοδοχείο Τιτάνια. Ή µάλλον, πιο σωστά,
µπήκε στη στοά του ξενοδοχείου Τιτάνια και µπρο-
στά στη µεγάλη τζαµαρία που καλύπτει ολόκληρη
την είσοδό του η Βερόνικα ξαφνικά σταµάτησε.
Σταµάτησε σαν κάτι να τη µαγνήτισε. Τη µαγνήτισε
η εικόνα που έβλεπε, µια οικεία εικόνα που την είχε
δει πολλές φορές σε µια προηγούµενη ζωή της, σ’
εκείνη δηλαδή τη ζωή της που είχε κλείσει σε µια
κάψουλα. Κι αυτή ακριβώς η αίσθηση της οικειότη-
τας από εκείνη την πάλαι ποτέ ζωή της την έκανε
να σπρώξει τη γυάλινη είσοδο για να εισέλθει στο
χώρο της ρεσεψιόν, να προχωρήσει σχεδόν σε κατά-
σταση ύπνωσης προς το καφέ, να καθίσει σ’ έναν
από τους αναπαυτικούς καναπέδες και να παραγγεί-
λει στον σερβιτόρο ένα τσάι. ∆εν της δόθηκε ξανά η
ευκαιρία ούτε να κατέβει σ’ αυτή την περιοχή της
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Αθήνας ούτε, πολύ περισσότερο, να περάσει από το
Τιτάνια, να σπρώξει τη γυάλινη πόρτα εισόδου, να
καθίσει στο καφέ και να πιει ένα τσάι. Και να τώρα,
έπειτα από τόσα χρόνια, έξι ή εφτά ή και οχτώ,
ακούει στο τηλέφωνο τη φωνή της να προτείνει στη
νεαρή δηµοσιογράφο να συναντηθούν στο καφέ του
ξενοδοχείου Τιτάνια. ∆εν είχε αποκαλύψει βέβαια
στη δηµοσιογράφο το λόγο της επιλογής της, αυτό
δα έλειπε. Αν όµως το έκανε, θα έπρεπε να προκα-
λέσει την πρώτη ραγισµατιά στην κάψουλα και ήδη
η Βερόνικα ένιωθε ότι το αδιαπέραστό της είχε αρ-
χίσει να απειλείται από τη στιγµή που συγκατατέθη-
κε να συναντηθεί µε τη δηµοσιογράφο. Η αλήθεια
είναι ότι την ίδια απειλή είχε νιώσει η Βερόνικα και
την πρώτη φορά που κάθισε στο καφέ του ξενοδο-
χείου Τιτάνια. Εκείνο το µεσηµέρι, καθώς έφερε στα
χείλη της το λευκό, κοµψό πορσελάνινο φλιτζάνι,
καθώς η εκµαυλιστική ευωδιά του πράσινου τσαγιού
µε το γιασεµί κατακυρίευσε την όσφρησή της, καθώς
ο ουρανίσκος της πληµµύρισε από την ηδονική γεύ-
ση του, µια έντονη εικόνα, τόσο έντονη που πόνε-
σαν τα µάτια της, κατέκλυσε ξαφνικά το χώρο, όχι,
δεν βρισκόταν στο καφέ του Τιτάνια, πού όµως βρι-
σκόταν; Μα, ναι, στο καφέ του ξενοδοχείου Ουζ-
µπεκιστάν, απέναντι από την πλατεία της Επανά-
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στασης, στην Τασκένδη, αναµφίβολα αναγνώρισε η
Βερόνικα κάθε γωνιά του, κάθε τραπέζι του, στην
επάνω πλευρά της µεγάλης αίθουσας ο µπουφές,
στη µέση οι καναπέδες, τα λουλούδια κι εγώ, να µε
κι εγώ, µε βλέπω, ναι, µε βλέπω σ’ εκείνο το τραπεζάκι
αριστερά κοντά στην τζαµαρία και δεν είµαι µόνη, όχι,
δεν είµαι µόνη, είµαι µε..., η Βερόνικα έκλεισε σφιχτά
τα µάτια της, άφησε κάτω το φλιτζάνι µε το περίπου
αφροδισιακό και λίαν πλέον επικίνδυνο για την τω-
ρινή ζωή της τσάι, σχεδόν στα τυφλά αναζήτησε το
ποτήρι µε το νερό που είχε επίσης φέρει ο σερβιτό-
ρος, το ήπιε µονορούφι να διώξει κάθε υποψία ανα-
τρεπτικής γεύσης από τον ουρανίσκο της, άνοιξε τα
µάτια, άφησε τα χρήµατα στο τραπέζι κι εξήλθε από
το Τιτάνια σαν κυνηγηµένη. Και να τώρα που, σχε-
δόν χωρίς να το συνειδητοποιήσει, ακούει τη φωνή
της να προτείνει στη νεαρή δηµοσιογράφο ως τόπο
συνάντησης το καφέ του Τιτάνια. Kαι να τώρα που
η Βερόνικα Κ., έχοντας µπροστά της ένα φλιτζάνι
τσάι, κάθεται απέναντι στη µέχρι σήµερα άγνωστή
της νεαρή δηµοσιογράφο, η οποία έχει ήδη τοποθε-
τήσει στο τραπέζι ένα πολύ µικρό επαγγελµατικό
µαγνητόφωνο κι ακονίζει – έτσι τουλάχιστον νοµίζει
– τα δηµοσιογραφικά της όπλα. 
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