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Έκανε μεγάλη φασαρία για να αποφύγει το θάλαμο 13. Εκείνη 
τη φορά, την πρώτη που μπήκε στο νοσοκομείο. Κι ας μην ήξερε 
τότε ότι θα γινόταν θαμώνας. Ευγενικά επίμονη μέχρι τελικής 
πτώσεως του άλλου. Κάτι που τη βοήθησε στη ζωή της. Από τον 
άντρα της μέχρι τα παιδιά της. Γιατί αυτό ήταν το πεδίο δρά-
σης της. Μικρό σε πλάτος, αλλά αχανές σε βάθος. Τώρα ήταν 
η πρώτη φορά που η κυρία Στέλλα έπρεπε να βγει απ’ αυτό τον 
περιορισμένο κύκλο, να εφαρμόσει τη μέθοδό της κι αλλού αν 
ήθελε να επιβιώσει. Να επιβιώσει. Έτσι ακριβώς. Γιατί γι’ αυ-
τήν το να συμβαίνουν όλα, σε όλες τους τις εκφάνσεις και μέχρι 
την τελευταία λεπτομέρεια, όπως ακριβώς τα είχε σχεδιάσει στο 
μυαλό της ήταν ανάγκη ζωτικής σημασίας, και το αντίθετο ισο-
δυναμούσε με απειλή της προσωπικότητάς της. Γι’ αυτό και οι 
προσπάθειές της ήταν τόσο επιτυχημένες. Ο κύριος Κωνσταντί-
νος, ο άντρας της, αφού έζησε τη ζωή του «ευθυγραμμισμένος» 
από το χέρι της, κάποια μέρα, όταν είχε πια πλησιάσει τα ανή-
μπορα ενενήντα, ξάπλωσε στο κρεβάτι ώσπου έσβησε σιγά σιγά, 
σαν να μπήκε κάποιος κωδικός τερματισμού στο πρόγραμμά 
του. Ο γιος της, ο Μανόλης, ήταν σαν να προγραμματίστηκε κι 
αυτός να μείνει ανύπαντρος, και, καθότι άνεργος την τελευταία 
πενταετία, παρέμενε σπίτι άπραγος, σέρνοντας τις παντόφλες 
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του από το ένα δωμάτιο στο άλλο. Όχι στο ίδιο σπίτι βέβαια. 
Δεν έμεναν μαζί – δεν θα έδιναν καλή εντύπωση στον κόσμο...

Ήταν έξυπνη η κυρία Στέλλα. Είχε αυτή τη μη συνειδητή εξυ-
πνάδα του ανθρώπου που κατευθύνεται από άδηλη αναγκαιό- 
τητα, όχι αυτού που κατευθύνεται από επιλογή. Γιατί ο δεύτε-
ρος, επειδή επιλέγει, ενδεχομένως κάποια στιγμή διστάζει, ενώ 
ο πρώτος, καθώς οι πράξεις του είναι ενστικτώδεις, αυτόματες, 
νιώθει σίγουρος, δεν αμφιβάλλει ποτέ γι’ αυτές. Αν όμως κάτι 
δεν συμβαίνει όπως ακριβώς το φαντάστηκε, δυσκολεύεται να 
συνεχίσει. Ως εκ τούτου, είναι ικανός να εξαντλήσει τη ζωή του 
σπρώχνοντας τα πράγματα προς το αρχικό σχέδιο, εκείνο που 
από τύχη γεννήθηκε πρώτο στο κεφάλι του. Ποτέ δεν υποχω-
ρεί. Για τούτο ο μόνος τρόπος που έχει όποιος υποψιασμένος 
βρίσκεται στον στενό του περίγυρο να διαφύγει από το πλέγμα 
γύρω του είναι να κρύβεται. Να μην μπαίνει μέσα στο οπτικό του 
πεδίο. Να είναι το χρώμα που έχει χυθεί έξω από τον καμβά. Κι 
επομένως να ελαχιστοποιεί την πιθανότητα να γίνει μέρος του 
αρχιτεκτονήματος του μυαλού του. 

Την ίδια μη συνειδητή εξυπνάδα που έδειχνε η μάνα στο χειρι-
σμό ανθρώπων και καταστάσεων, την ίδια ακριβώς αλλά με αντί-
στροφη ροή, ανέπτυξε και η κόρη που μεγάλωσε στο πλάι της. 
Ενστικτωδώς. Για να ξεφεύγει από τα σχέδια της μητρός. «Φίδι 
στον κόρφο», θα έλεγε η κυρία Στέλλα αν είχε τη δυνατότητα να 
το δει όλο αυτό, που ευτυχώς δεν την είχε. Η Άννα λοιπόν πλά-
στηκε με τα χρόνια έτσι ώστε να ζει στη «σκοτεινή πλευρά του 
φεγγαριού». Κρυφές σκέψεις, σχέδια, συναισθήματα, και κυρίως 
μυστικά, που σπάνια αποκάλυπτε. Αυτό έκανε τις διαθέσεις της 
ασαφείς, την εικόνα της θολή – μια γοργή σκιά που κινούνταν 
αδιάκοπα και ξεγλιστρούσε εντέχνως. Ποτέ στο επίκεντρο των 
πραγμάτων της οικογένειας. Κυρίως στην περιφέρεια του πλέγ-
ματος που σχημάτιζαν τα σχέδια της κυρίας Στέλλας, πανέτοιμη 
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για τη φυγή της. Μέσα σ’ αυτό τον κλεφτοπόλεμο διατηρούσε 
την αυτονομία της. Αυτονομία; Είναι αυτονομία να μην μπορείς 
να ορίσεις τον εαυτό σου παρά μόνο μέσα από τις προσπάθειες 
διαφυγής από τη σιδηρά «προστασία» του άλλου;

Εκείνη την ημέρα όμως, έξω από το θάλαμο 13, η ευπρεπής επι-
μονή της κυρίας Στέλλας προς τις κουρασμένες νοσηλεύτριες άλλη 
μια φορά έπιασε τόπο. Αφού περίμενε δύο ώρες στο διάδρομο, 
καθισμένη στον πλαστικό τριθέσιο πάγκο απέναντι από το γκισέ 
με το καφέ βαλιτσάκι της στο διπλανό κάθισμα, κι αφού άκουσε 
τις συγκρατημένα ευγενικές, αμήχανες, νευρικές, θυμωμένες κι 
έξαλλες κουβέντες κι απειλές από τη νοσηλεύτρια, την προϊστα-
μένη, την ειδικευόμενη και την ίδια της την κόρη, την Άννα, που 
κατέφτασε αλαφιασμένη να βγάλει το φίδι από την τρύπα, διό-
λου δεν κάμφθηκε, αλλά συνέχισε ατάραχη να πλέκει με το βελο-
νάκι της τη λευκή της δαντέλα, φορώντας τα στρογγυλά γυαλιά 
της χαμηλά στη μύτη. Το μόνο που επαναλάμβανε λακωνικά, 
μονότονα και σπαστικά κάθε τόσο, κι αφού είχε αφήσει πρώτα 
τους άλλους να εκτονωθούν, ήταν:

«Σε δωμάτια με τον αριθμό 13 δεν μπήκα ογδόντα χρόνια, και 
δεν σκοπεύω ούτε τώρα να μπω. Είμαι άρρωστη και προληπτική 
κι εσείς έχετε υποχρέωση να με βοηθήσετε. Κάντε τη δουλειά 
σας, παρακαλώ». 

Το θέμα της θα συζητιόταν στο νοσοκομείο. Κυκλοφόρησε σε 
όλα τα τμήματα τροποποιημένο, μεγαλοποιημένο, διανθισμένο, 
ώσπου στο τέλος έγινε ανέκδοτο. Ωστόσο, εκείνη την ημέρα πα-
ρακολούθησε από κοντά την κίνηση στο γκισέ των νοσηλευτριών, 
τη συνεχή ροή από ασθενείς, συγγενείς ασθενών, γιατρούς, βο-
ηθούς θαλάμου, νοσηλευτές, τις συνομιλίες, διαφωνίες, εντολές, 
εντάσεις, φωνές, οδηγίες, διχογνωμίες, το άγχος, τους ψιθύρους. 
Οι άσπρες μπλούζες έκαναν κουμάντο, αλλά πάνω απ’ όλους η 
κυρία Στέλλα! 
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Κατά τις 2.30, όταν πλησίαζε η αλλαγή της βάρδιας κι όλες οι 
νοσοκόμες ήταν αρκετά κουρασμένες – κάποιες είχαν ήδη βγά-
λει τα παπούτσια κρυφά κι έτριβαν τα πρησμένα πόδια τους –, 
το ζήτημα της ατίθασης γριάς έπρεπε επιτέλους να λυθεί. Τότε 
ακριβώς ήρθε και το κατάλληλο τηλεφώνημα, σαν από μηχα-
νής θεός, κι έδωσε τη λύση· τη δικαιολογία δηλαδή στην προϊ-
σταμένη να υποχωρήσει δίχως να θιχτεί ο εγωισμός της, μια και 
από ώρα ήθελε να της κάνει τη χάρη αλλά δεν ήξερε πώς. Έτσι, 
κατ’ εντολή του ιατρού Παπαγεωργίου, άνοιξε ο θάλαμος 14, η 
«απομόνωση», δηλαδή ο θάλαμος που ήταν μόνο για τα λοιμώδη 
νοσήματα. Εκεί μπήκε προσωρινά η κυρία Στέλλα, που είχε ει-
σαχθεί για διαγνωστικό έλεγχο. 

Ουδέν μονιμότερον του προσωρινού. Θα αργούσε πολύ να 
φύγει από εκεί μέσα, μια και η αναιμία που είχε παρουσιάσει 
τελευταία μαζί με αέρια και δυσκοιλιότητα δεν ήταν καθόλου 
αθώα. Το έντερό της έπειτα από ογδόντα χρόνια ζωής έκανε την 
επανάστασή του. Δε θα υφίστατο πια την υποταγή στα προστάγ-
ματα του υπόλοιπου οργανισμού, ήθελε να κάνει τα δικά του, να 
ζήσει αναρχικά, κι άφησε τα κύτταρά του να τρελαίνονται σε ένα 
ροκ πάρτι διαρκείας, που ανέβαζε ντεσιμπέλ συνεχώς. Κι έτσι 
τα καρκινικά της κύτταρα σήκωσαν ένα τσουνάμι στον Ειρηνικό 
ωκεανό του εντέρου της, που τα παρέσυρε όλα στο πέρασμά του. 
Κάθε οργανωμένη κυτταρική ζωή υπέκυπτε στην αποδιοργάνω-
ση και το χάος, αλλοιωνόταν κι ενσωματωνόταν στον τερατό-
μορφο, αδηφάγο εξελκωμένο όγκο που μεγάλωνε μέσα της.

Ως εκ τούτου, ο θάλαμος 14, κατόπιν της επίμονης αντίστα-
σης της ασθενούς να εισαχθεί στον διπλανό, παρέμεινε ανοι-
χτός, ενώ ο 13, με χωρητικότητα μεγαλύτερη κατά δύο κλίνες, 
απολυμάνθηκε και κλείστηκε, αποκτώντας από εκεί και στο εξής 
την ιδιότητα που είχε ο 14 προηγούμενα. Αυτό στέρησε δύο πα-
θολογικές κλίνες από το νοσοκομείο και αύξησε τα ράντζα στο 
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διάδρομο, φαινόμενο που δεν κράτησε όμως παρά μόνο λίγους 
μήνες, μέχρι που άνοιξε η διπλανή πτέρυγα – δωρεά του Ελλη-
νοαμερικανού επιχειρηματία Τζον Παπασταυρίδη από το Σικά-
γο στη μητέρα πατρίδα –, οπότε και τα ράντζα εξαφανίστηκαν. 
Όσο για τον θάλαμο 13, την «απομόνωση», που λόγω της κυρίας 
Στέλλας απέκτησε τη δυνατότητα να φιλοξενεί δύο ασθενείς πε-
ρισσότερους, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί τότε πόσο θα 
βοηθούσε στην επιδημία από τον ιό H12N18, που θα έπληττε τον 
τόπο δύο χρόνια αργότερα.

Η κυρία Στέλλα όμως, κι αυτό δεν το είπαμε, είχε έναν άσο 
κρυμμένο στο μανίκι της, πέραν της ευπρεπούς επιμονής, για να 
τα πετυχαίνει όλα αυτά. Η Άννα, η κόρη της, ήταν γιατρός. Δεν 
δούλευε στο νοσοκομείο όπου είχε εισαχθεί η μητέρα της, καθώς 
ο ιδιώτης παθολόγος είχε συστήσει ο διαγνωστικός έλεγχος να 
γίνει στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, γιατί είχαν πρόσφατα πα-
ραλάβει νέο μαγνητικό τομογράφο – νέας γενιάς, ό,τι καλύτερο! 
Το πρόβλημα της κυρίας Στέλλας ωστόσο προγραμματίστηκε 
τελικά να διερευνηθεί με αξονικές τομογραφίες, μια και ο μα-
γνήτης δεν είχε μπει σε λειτουργία ακόμη. Η ιστορία του δε μια 
πονεμένη ιστορία, όπως πολλές... 

Περίμεναν ένα εξάρτημα από τη Γερμανία για να λειτουργήσει 
– και με γάιδαρο θα είχε φτάσει τρεις μήνες τώρα! Κανείς δε θα 
ασχολιόταν με το θέμα λίγα χρόνια πριν, όταν δηλαδή έγινε ο δια- 
γωνισμός για την αγορά του, όταν κανονίστηκε με την εταιρεία 
πώς θα συνταχθούν οι προδιαγραφές φωτογραφικά για το συγκε-
κριμένο μηχάνημα, όταν βρέθηκαν κάποιοι από το Προμηθειών 
λίγο πιο χαρούμενοι για τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς 
και κάποιοι γιατροί λίγο πιο «ανεβασμένοι», να κάνουν διακοπές 
οικογενειακώς σε πανάκριβα ξενοδοχεία εξωτικών προορισμών, 
που ασφαλώς δεν θα τα άντεχε η τσέπη τους μόνο με τον πενι-
χρό μισθό του ΕΣΥ. Το θέμα είναι ότι ο γερμανικής κατασκευής 
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μαγνητικός τομογράφος ήταν ελαττωματικός εξαρχής, και το 
δήθεν παλιοεξάρτημα που περίμεναν ήταν ο τρόπος να κερδί-
σουν χρόνο μέχρι να κουκουλώσουν το σκάνδαλο, κάτι που λίγα 
χρόνια νωρίτερα θα ήταν εύκολο. Αλλά τώρα τα πράγματα είχαν 
σφίξει. Και βέβαια πολλοί από τους παλιότερους υπαλλήλους 
είχαν φροντίσει να την κάνουν αλά γαλλικά. Οι περισσότεροι 
συνταξιοδοτήθηκαν, άλλαξαν τμήμα, έβαλαν άλλους στη θέση 
τους. Όσοι παλιοί παρέμειναν, αρκετοί από αυτούς τίμιοι και 
αηδιασμένοι με το παρελθόν, σιωπούσαν. Το πράγμα είχε θολώ-
σει. Όποιος αναζητούσε κάποιο από τα ίχνη που άφησαν πίσω 
τους όσοι είχαν μεγαλουργήσει τα προηγούμενα, ανθηρά χρόνια 
του μεγάλου πάρτι στην Υγεία θα χωνόταν σε ένα δαιδαλώδη 
βαλτότοπο γραφειοκρατίας, γεμάτο προδιαγραφές, χαρτούρα, 
αναθέσεις, υπογραφές, αναφορές και χαμένα στοιχεία, και θα 
συνδιαλεγόταν με ένα πλήθος ανευθυνοϋπεύθυνων «αθώων» κι 
εύθικτων εργαζομένων, που θα δήλωναν παθιασμένοι με τη δου-
λειά τους και εργατικοί, την ίδια στιγμή που οι περισσότεροι θα 
έσπευδαν να αρπάξουν την όποια κομματική ασπίδα θα τους κά-
λυπτε, για να καλύψουν με τη σειρά τους τα νώτα τρίτων. Κι όλη 
αυτή η αλληλοκάλυψη θα ορθωνόταν δεξιά και αριστερά από τον 
κακόμοιρο ελεγκτή σαν ψηλός ατσάλινος φράχτης, θα γεννούσε 
στοίβες αρχειακού υλικού δίχως τέλος, φουσκωτούς φακέλους 
δίχως πόρισμα, ένα λαβύρινθο δίχως διαφυγή, έναν καφκικό 
πύργο που θα τον εγκλώβιζε.

Ουδείς την πλήρωσε τελικά για όλα όσα έγιναν, εκτός από 
κάποια περιορισμένα στα δάχτυλα του ενός χεριού δείγματα 
ανθρώπων, που «δόθηκαν» στους δημοσιογράφους και το λαό 
προς θυσία στη Θέμιδα. Η όλη ιστορία θύμιζε εκείνη των κα-
θαρμάτων στην αρχαία Αθήνα. Εκεί λοιπόν, όταν κατά καιρούς 
παραγινόταν στην πόλη με τα σκάνδαλα, περιέφεραν κάποιους 
εγκληματίες στους δρόμους με στόχο τη λοιδορία και την κατα-
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κραυγή. Μετά τους εξόριζαν. Το έκαναν κάθε τόσο για να καθαί-
ρουν την πόλη, και οι εξόριστοι, καθώς μάζευαν πάνω τους όλα 
τα κακά, ονομάζονταν καθάρματα. Έτσι, όλοι οι υπόλοιποι πο-
λίτες παρέμεναν καθαροί! Πιστοί λοιπόν στην αθηναϊκή παρά-
δοση «κάθαρση ίσον συγκάλυψη», οι άνθρωποι του νοσοκομείου 
έδωσαν κάποιες υποθέσεις στην τέταρτη εξουσία, τους δημοσιο- 
γράφους. Ωστόσο, η περίπτωση του μαγνητικού τομογράφου 
δεν ήταν από αυτές. Έτσι, όσο κι αν ο διοικητής τούς έτριζε 
τα δόντια και ζητούσε «να λυθεί το πρόβλημα του μαγνητικού 
τομογράφου άμεσα, δηλαδή χτες, αλλιώς θα πέσουνε κεφάλια», 
κεφαλές επί πίνακι δεν επρόκειτο να τοποθετηθούν και ουδείς 
εντέλει από τους βασικούς υπαίτιους δεν θα κινδύνευε σοβαρά. 
Κι ο διοικητής το γνώριζε κι αυτό. Διότι σκοπός της κάθαρσης, 
όπως είπαμε, δεν είναι να αποκαλύπτει, αλλά να αποσιωπά, να 
κρύβει δηλαδή πίσω της, σαν χνουδωτό αδιαφανές κουβερτάκι, 
όλο το υπάρχον δίκτυο και να το κρατάει ζεστό και τρυφερό για 
το μέλλον, τότε που τα χρόνια θα είναι πιο φιλικά και πιο πρό-
σφορα για να εμφανιστεί και να εδραιωθεί ξανά.

Το σκάνδαλο δε του μαγνητικού τομογράφου, καθώς ενέπλε-
κε όλο το φάσμα του διεφθαρμένου δικτύου, από τα πολύ ψηλά 
μέχρι τα πολύ χαμηλά, αν ξεσπούσε θα προκαλούσε ντόμινο σε 
ολόκληρο το σύστημα. Γι’ αυτό ο διοικητής πίεζε τόσο τους διοι- 
κητικούς υπαλλήλους και τους τεχνικούς προς την ταχεία διευ-
θέτηση της υπόθεσης. Και οι εναπομείναντες πολεμιστές του 
δημόσιου νοσοκομείου, που έπρεπε τώρα να βγάλουν τα κά-
στανα από τη φωτιά, προσπαθούσαν, παλιοί και νέοι, επίσης 
να κουκουλώσουν τα γεγονότα, διότι δεν ήταν τόσο αδαείς ώστε 
να πιστεύουν στη δικαιοσύνη. Έχοντας στο μυαλό τους και το 
ρητό «Μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά», ουδείς ένιωθε 
ασφαλής. Ευπρεπής η συνεργασία λοιπόν των Ελλήνων υπαλλή-
λων για να πείσουν τους Γερμανούς να στείλουν τεχνικούς για 
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το ελαττωματικό μηχάνημα· οι οποίοι καημένοι άνθρωποι της 
ξένης εταιρείας είχαν μπει στον κόπο να λαδώσουν τόσο κόσμο 
γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο: αντί για την αυξημένη ευκρίνεια που 
διατείνονταν ότι είχε, ως μοντέλο τελευταίας γενιάς, ένα κατα-
σκευαστικό λάθος – στην κάμερα, στη σάρωση, στο λογισμικό, 
ποιος διάολος ξέρει πού ακριβώς – του έδινε τελικά ευκρίνεια 
και διακριτική ικανότητα χειρότερη κι από εκείνο της πρώτης 
γενιάς, μιας εικοσαετίας πίσω δηλαδή στην τεχνολογία. «Το πα-
ραδώσαμε. Το παρέλαβαν. Έχουμε τα χαρτιά με τις υπογραφές 
τους ότι όλα είναι ΟΚ. Τι στο καλό θέλουν τώρα πάλι αυτοί οι 
Έλληνες;» 

Η εταιρεία τελικά θα έστελνε κάποια στιγμή τον τεχνικό, 
ο οποίος θα καθόταν τρεις μέρες, θα πληρωνόταν δυόμισι χι-
λιάδες ευρώ, θα άνοιγε, θα έκλεινε, θα καθάριζε και θα έβαζε 
ξανά μπρος το μηχάνημα. Το θέμα θα έκλεινε. Σχεδόν. Γιατί 
ένας ακτινολόγος, μετεκπαιδευμένος στη Γερμανία, κάτι θα υπο-
ψιαζόταν – «Ο μαγνήτης δεν κάνει τη δουλειά του, δεν συνάδει 
το αποτέλεσμα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά» – και θα έκανε 
αναφορά. Ο διοικητής δε, αφού θα τον καλούσε και θα τον δια-
βεβαίωνε ευγενικότατα ότι θα πράξει τα δέοντα, θα «λησμονού-
σε» την αναφορά στο συρτάρι. Ο γιατρός θα έμπαινε στο ζυγό 
της εξοντωτικής καθημερινότητας (με τις απολύσεις όλων των 
συμβασιούχων γιατρών έκανε μέχρι και τη δουλειά του ειδικευό- 
μενου), και πού χρόνος για να κυνηγήσει την υπόθεση με τόσο 
φόρτο εργασίας! Έτσι, το θέμα δεν θα έφτανε ποτέ στις εφημε-
ρίδες, ο διοικητής θα πρόσθετε μια ακόμη επιτυχία στο ενεργη-
τικό του (το θέμα και λύθηκε και εντέχνως αποσιωπήθηκε), οι 
διοικητικοί υπάλληλοι θα διέφευγαν από την ατραπό όπου είχαν 
μπλέξει κι ο Γερμανός θα κέρδιζε άλλα δυόμισι χιλιάδες ευρώ κι 
ένα σύντομο ταξιδάκι στο γοητευτικό γαλάζιο οικόπεδο της νυν 
αυτοκρατορίας του – φευ!
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Πάντως η κυρία Στέλλα δεν έχασε τίποτε που δεν υποβλήθη-
κε σε μαγνητικές τομογραφίες για τη διάγνωσή της, κι αυτό για 
δύο λόγους: πρώτον, όπως είπαμε, ο μαγνήτης έδινε έως και λι-
γότερες πληροφορίες από τον αξονικό τομογράφο και, δεύτερον, 
ο όγκος ήταν τόσο καλοθρεμμένος και ανθηρός που δε χρεια- 
ζόταν καμιά ιδιαίτερη τεχνολογία για να ανιχνευτεί. Πόζαρε ξε-
διάντροπα σε όλες τις φωτογραφίες που του είχαν τραβήξει, σαν 
έφηβος εν στύσει.

Έτσι, από δω και στο εξής η ογδοντάχρονη γυναίκα, που έχει 
συνηθίσει να ελέγχει ό,τι συμβαίνει στον περίγυρό της σχεδόν 
απόλυτα (είπαμε, η Άννα ξεγλιστρά σαν την εξαίρεση που επιβε-
βαιώνει τον κανόνα), πρέπει να αντέξει την αναρχία να ακμάζει 
μέσα της, να οργιάζει και να της κατατρώγει τα σωθικά. Αποφά-
σισαν να μην της το πουν. Συνηθισμένο στην Ελλάδα να αφήνουν 
τους ανθρώπους στον κόσμο τους. Ο ρεαλισμός είναι μόνο για 
την τέχνη. Για τη ζωή απομένει η αποσιώπηση και η υπεκφυγή.

Ο Μανόλης, παρόλο που το πήρε πολύ βαριά που βρέθηκε 
στο πλάι της μαμάς από τη θέση του «φροντιστή» – εκείνος, που 
είχε φορτώσει τόσα κιλά πάνω του με τα σουτζουκάκια και τα 
γαλακτομπούρεκά της –, υποτάχτηκε σε μια νέα δύναμη, που εμ-
φανίστηκε ως διά μαγείας μπροστά του με την τροπή που πήραν 
τα πράγματα: στη δύναμη της Άννας. Εκείνη υποστήριξε από 
την αρχή ότι η αλήθεια θα διέλυε τη μητέρα τους σ’ αυτή την 
ηλικία που βρισκόταν, ότι δεν θα μπορούσε να δεχτεί πράγματα 
που δεν διορθώνονται· τόσο είχε προχωρήσει ο όγκος που ούτε 
χειρουργείο δε χωρούσε.

«Η πέτρα δεν μαλακώνει ούτε θρυμματίζεται, σπάει στα δυο», 
είχε πει χαρακτηριστικά στην προσπάθειά της να τον πείσει να 
φανεί δυνατός και να το κρατήσει μυστικό από τη μαμά, εκστο-
μίζοντας επιτέλους, έστω και έμμεσα, το χαρακτηρισμό που πά-
ντα τής απέδιδε σιωπηλά: «μαμά από πέτρα».
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Και ούτε μίλησε σε κανέναν η Άννα για την παρασκηνιακή 
της δραστηριότητα στο γραφείο του διευθυντή της Παθολογι-
κής κλινικής, τις ώρες της αναμονής της μητέρας μπροστά στον 
πάγκο των νοσηλευτριών, για να πείσει τον πρώην συμφοιτητή 
της να ανοίξει για πάρτη της το θάλαμο 14. Ο Στάθης είχε ανέλ-
θει κοινωνικά. Απομακρύνθηκε πολύ από την επανάσταση, την 
αμφισβήτηση της κλασικής ιατρικής και τη «ροκ» ζωή, που τους 
είχε κάνει να βρεθούν κάποια στιγμή στα φοιτητικά τους χρόνια 
στην ίδια παρέα. Ευγενικός με όλους στο νοσοκομείο κι ευφυής. 
Πολύ ευφυής. Και προφανώς φιλόδοξος, επίμονος και διπλωμά-
της. Ήθελε πολλή διπλωματία για να σταθείς εκεί μέσα. Όμως 
τα είχε καταφέρει. Όχι μόνο είχε γίνει διευθυντής πρόωρα, αλλά 
επιπλέον είχε επιβληθεί. Ήταν βέβαια και η τύχη: χήρεψε η 
θέση την κατάλληλη στιγμή και δεν υπήρχε άλλος υποψήφιος. 
Ε, βοήθησε και μια σταλίτσα πράσινος συντεχνιακός δάκτυλος: 
έγινε το τηλεφωνηματάκι από τον πατέρα του στον έναν από 
τους δύο εισηγητές για τη θέση της διεύθυνσης. Γιατρός παλιός 
ο πατέρας. Διακεκριμένος. Αυτό βέβαια ο Στάθης σαν να μην 
το έμαθε ποτέ. Δεν περιαυτολογούσε, ούτε για το διδακτορικό 
ούτε για τη μετεκπαίδευση που είχε κάνει ένα χρόνο στη Γαλλία 
στην ογκολογία. Τα απέδιδε όλα στην καλή του τύχη, κι αυτό 
τον έκανε συμπαθή. Έτσι, εγκαταστάθηκε στο γραφείο με τις 
δύο δερμάτινες πολυθρόνες και το φαρδύ σκούρο έπιπλο που 
του έδινε κύρος. Άλλοι έγλειφαν κατουρημένες ποδιές χρόνια για 
κάτι τέτοιο. 

Απ’ την άλλη, η Άννα είχε ακολουθήσει παντελώς αντίθετη 
ρότα. Δούλευε παθολόγος στα Επείγοντα και στα σαράντα έξι 
της χρόνια ακόμη έκανε σκληρές εφημερίες με ξενύχτι και απί-
στευτο άγχος, μέσα στην «εξίσωση του επείγοντος», όπως απο-
καλούσε η ίδια τη δουλειά της, όχι δίχως μια δόση χαιρεκακίας. 
Διότι στο τμήμα της μικροί, μεγάλοι, άσπροι, μαύροι, Έλληνες 
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ή ξένοι κατέφταναν «εξισωμένοι». Ρουσφέτια στον κίνδυνο δεν 
χωρούσαν, ούτε στον πόνο, την αρρώστια, την ανημποριά, το 
θάνατο. Τα Επείγοντα είναι εθισμός, η πρώτη γραμμή του πυ-
ρός, εκεί όπου ο βασιλιάς μπαίνει γυμνός κι ο πολιτισμός χάνει 
την ευπρέπειά του.

Οι δυο τους τόσα χρόνια δεν είχαν επαφή. Άλλοι δρόμοι. Άλ-
λες φιλοδοξίες. Τους γκλαμουράτους γιατρούς τούς απέφευγε η 
Άννα, όπως και τους επιστήμονες, που όλο κυνηγούσαν δημοσι-
εύσεις και συνέδρια. Θεωρούσε ότι απείχαν πολύ από το έδα-
φος, από την ιατρική των ανθρώπων, από τη δική της εξίσωση. 
Θεωρούσε ότι βρίσκονταν πλανημένοι σε μια ιατρική ανίσωση, 
υπερφίαλη, τεχνοκρατική. Όχι όλοι, οι περισσότεροι. Χωρίς να 
έχει τίποτε λοιπόν από το σούπερ εγώ που φανταζόταν ότι ο 
Στάθης θα είχε αναπτύξει όλα τα χρόνια που είχαν μεσολαβήσει 
από τη σύντομη φοιτητική τους συνεύρεση, πήγε να τον βρει με 
το γνωστό αίτημα αλλαγής του θαλάμου, κάτι που δεν θα έκανε 
ποτέ για τον εαυτό της ή για οποιονδήποτε άλλον, παρά μόνο 
για την κυρία Στέλλα. Μόνο για κείνη θα δεχόταν να νιώσει 
τόση ντροπή – έτσι ακριβώς το αισθανόταν, ντροπή, κι όμως 
δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Είχε βρεθεί ξαφνικά, λόγω 
επαγγέλματος, στο επίκεντρο της οικογένειας. Ήταν αδύνατον 
πια να ξεγλιστρήσει από το πεδίο ελέγχου της μητέρας κι ήξερε 
ότι, αν δεν έκανε κάτι, τα πράγματα θα χειροτέρευαν. Η κυρία 
Στέλλα, προληπτική όπως ήταν, δεν θα έμπαινε στο άδειο κρε-
βάτι του θαλάμου 13, θα έφευγε οικειοθελώς και θα εισαγόταν 
την επομένη στο νοσοκομείο όπου δούλευε η ίδια. Αυτός ήταν 
ο τελικός φόβος, ο τρόμος! Έτσι, αναγκάστηκε να κρύψει στο 
πίσω μέρος του μυαλού της την ντροπή και τις ενοχές, την ξεφτί-
λα που ένιωθε να παρακαλάει για μια τέτοια γελοία εξυπηρέτη-
ση τον συνάδελφό της αντί να μιλάει επιστημονικά, όπως όφειλε 
ως γιατρός. Σαν να ήταν η τελευταία νοικοκυρά εξαδέλφη! Αυτό 
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έριχνε πιο χαμηλά όχι μόνο την ίδια αλλά και την ιατρική της. 
Εντέλει φόρεσε όπως όπως ένα σφιχτό χαμόγελο και μπήκε στο 
γραφείο του.

Να ζητά να ανοίξουν κλειστό θάλαμο και να αλλάξουν τη χρή-
ση του δίχως λόγο! Η απομόνωση είναι μόνο για τα λοιμώδη. Για 
τη δική του μητέρα δεν θα το έκανε. Καλά, πώς μπορεί να φέ-
ρεται τόσο αντιεπαγγελματικά; Γιατρός δεν είναι; σκεφτόταν ο 
Στάθης και προσπαθούσε να κρύψει τα συναισθήματά του, αλλά 
ένα ελαφρύ ανασήκωμα του δεξιού του φρυδιού τον πρόδωσε. 
Δυσανασχέτηση, απορία ή υπεροψία; Η Άννα δεν κατάφερε να 
το προσδιορίσει. Το αρχικό ζεστό του χαμόγελο αντικαταστάθη-
κε από ένα συγκαταβατικό μειδίαμα. Αμηχανία ή απόρριψη; Με 
αυτό που έκανε η Άννα θυσίαζε τις καλές τους αναμνήσεις στο 
βωμό της άκεφης εξυπηρέτησης. Ο Στάθης δεν θα της αρνιόταν 
τη χάρη, κάπου μέσα της το γνώριζε. Γιατί ήταν η Άννα! 

Αυτός είχε ήδη σηκώσει το τηλέφωνο:
«Ναι... καταλαβαίνω... έχετε δίκιο, κυρία Καστελάνου... όχι, 

όχι... δεσμεύομαι... ιδιάζουσα περίπτωση... θα επανέλθουν... 
όλα... ναι... σαφώς... Σας ευχαριστώ».

Το θέμα είχε τακτοποιηθεί με την προϊσταμένη. Άκουσε την 
Άννα να ξεφυσά και ξαφνιάστηκε από το πόσο ανακουφισμένη 
την είδε. Καλά, πόσο μεγάλο θέμα το έχει κάνει μέσα της αυτό 
με το θάλαμο; Ή δεν είναι μόνο αυτό; σκέφτηκε. Δεν ήξερε. Δεν 
τον αφορούσε. Της έκλεισε το μάτι για να ελαφρύνει την κατά-
σταση.

«Ο 14 θα είναι έτοιμος σε μισή ώρα», τον άκουσε να λέει.
Όταν βγήκε από εκεί μέσα ήξερε ότι χρωστούσε. Το κλείσι-

μο του ματιού με νόημα την έκανε να αισθάνεται ότι είχε πέσει 
ακόμη πιο χαμηλά. Όμως η μητέρα της στο νοσοκομείο όπου 
δούλευε η ίδια δεν μπήκε. Και βέβαια, ως γιατρός, είχε τις υπο-
ψίες της. Αναιμία στα ογδόντα, μεγάλο μπέρδεμα.
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«Κορίτσι μου, πήρες τη σωστή απόφαση και σ’ ευχαριστώ μέσα 
από την καρδιά μου. Να χαρείς τα παιδιά σου και να τα καμα-
ρώσεις όπως ποθείς».

Μ’ αυτά τα λόγια αποστόμωσε την προϊσταμένη η κυρία 
Στέλλα καθώς εισέβαλλε θριαμβευτικά, με όλο το βάρος των 
ογδόντα της χρόνων στον φρεσκοαερισμένο θάλαμο, ο οποίος 
είχε θέα στον εσωτερικό κήπο με τα πανύψηλα δέντρα. Πεύκα 
και κυπαρίσσια φυτεμένα προ εξηκονταετίας, πολύ πριν από τον 
θεμέλιο λίθο του ιδρύματος. Μιλιά δεν έβγαλε η κυρία Καστελά-
νου, κι ας είχε πάει η ίδια στο θάλαμο, αν και προϊσταμένη, για 
να τα πει ένα χεράκι της γριάς, να της κόψει το βήχα προτού 
τους κάνει το βίο αβίωτο με τις απαιτήσεις της για όσο καιρό θα 
έμενε εκεί, τώρα που είχε μειωθεί το προσωπικό και τα κορίτσια 
αγκομαχώντας έβγαζαν τις βάρδιες. Μες στα μέλια βγήκε όμως, 
δίχως να καταλάβει κι η ίδια το πώς. Αυτό ιδίως που της είπε η 
γιαγιά στο τέλος την ημέρεψε:

«Κοίτα, όσο καιρό θα μείνω εδώ, θα σου πλέξω μια δαντέλα 
για την κόρη σου. Δεν τις βρίσκεις πια αυτές, κορίτσι μου, όλα 
σήμερα είναι της βιομηχανίας. Κι όταν φύγουμε κι εμείς... πάει 
κι η τέχνη. Η κόρη μου δεν πρόκοψε να μάθει...»

Τέχνη στη δαντέλα, τέχνη η κυρία Στέλλα στους χειρισμούς 
της. Έπεσε το οχυρό, μαλάκωσε η Καστελάνου. Λίγο η δαντέλα 
που θα κέρδιζε, λίγο ο τρόπος της άλλης, αυτό το «κορίτσι μου».
Είχε πεθάνει και η γιαγιά της πρόσφατα...

Όταν η κυρία Στέλλα έμεινε μόνη στο θάλαμο, κοντοστάθηκε 
δίπλα στην πόρτα κι έφερε ένα γύρο το βλέμμα της στο δωμάτιο. 
Δύο κρεβάτια, δύο μεταλλικά κομοδίνα που γίνονταν και δίσκοι 
για το μεσημεριανό, δύο πράσινες πλαστικές καρέκλες, μια καφέ 
πολυθρόνα ξεφτισμένη στα μπράτσα και σχισμένη στη δεξιά 
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γωνία, γερασμένη κι αυτή, σαν και του λόγου της. Θα κάνουμε 
καλή παρέα οι δυο μας, σκέφτηκε θλιμμένα. Έπειτα έβαλε τη 
βαλίτσα της στο ακριανό κρεβάτι, δίπλα στο παράθυρο. Κάθισε 
να πάρει μια τελευταία ανάσα πριν βγάλει τα ρούχα της, για 
να φορέσει τις πιτζάμες που από εδώ και στο εξής καθημερι-
νά θα φορούσε ως τρόφιμος ιδρύματος, και κοίταξε έξω από το 
παράθυρο τη λιακάδα· γιατί είχε μια τρελή λιακάδα εκείνη τη 
στιγμή, αλκυόνα του χειμώνα, με κάτι συννεφάκια άχνη ζάχαρη 
σε ένα καθάριο μπλε! Τι ομορφιά, Κύριε, ο κόσμος σου! Ο αέ-
ρας κουνούσε τις κορφές των κυπαρισσιών, κι ήταν σαν να της 
έγνεφε από πίσω Εκείνος: «Έχεις δίκιο, Στέλλα...». Ήταν αυτή 
η γλυκιά και ψυχρή λιακάδα του χειμώνα, οι ηλιαχτίδες που την 
τύφλωναν, οι σκέψεις που έκανε, ο κόσμος που την κύκλωνε, ο 
τόσο μοναδικός; Πάντως δάκρυσε. Δάκρυσε και ντράπηκε που 
δάκρυσε. Φοβήθηκε μην μπει κάποιος μέσα και τη δει έτσι, ιδίως 
η Άννα. Σκούπισε τα μάτια της με την ανάστροφη της παλάμης 
της και μετά ακούμπησε το ρυτιδιασμένο χέρι της πάνω στην 
γκρι κουβέρτα του νοσοκομείου. Το βλέμμα της ακολούθησε την 
κίνηση του χεριού και στάθηκε πάνω στο χρώμα της κουβέρτας 
ενοχλημένο. 

Άσχημο, σκέφτηκε κι ανασυντάχτηκε αμέσως. Για αρχή θα 
ζητούσε από τον Μανόλη να κανονίσει δυο πράγματα: Πρώτον, 
να τακτοποιήσει αλλιώς τα κομοδίνα και τα κρεβάτια ώστε να 
έρθει η πολυθρόνα κοντά της και, δεύτερον, να φέρει τη δική της 
πράσινη κουβέρτα από το σπίτι. Μετά ξεντύθηκε, τακτοποίησε 
τα ρούχα της στην ντουλάπα, έβαλε το καλό της νυχτικό, εκείνο 
το λευκό με τα λουλουδάκια, πήγε στο μπάνιο κι έστρωσε με ελα-
φριές κινήσεις τα μαλλιά της, που είχαν χάσει την πρωινή φόρμα 
τους. Έπειτα κάθισε στο κρεβάτι της, σκεπάστηκε μέχρι τη μέση, 
πήρε την κλωστή και το βελονάκι στα χέρια και περίμενε. Η λια-
κάδα που λίγο πρωτύτερα έμπαινε από το παράθυρο είχε χαθεί 
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ξαφνικά, καθώς ο ήλιος είχε κρυφτεί πίσω από ένα πυκνό σύννε-
φο. Έτσι, η απογευματινή λάμψη, η τελευταία βαθιά ανάσα της 
ημέρας, που την είχε στιγμιαία συγκινήσει τόσο, τώρα υποχωρού-
σε μπρος στο τσιγκούνικο γκριζωπό φως του σούρουπου. Ήταν 
κιόλας πεντέμισι το απόγευμα, και η κυρία Στέλλα ήταν έτοιμη. 

Αν τη ρωτούσε κανείς τι ανέμενε έτσι καθισμένη στο κρεβάτι, 
συγκεντρωμένη στην αδιάκοπη κίνηση που έκανε το βελονάκι 
ανάμεσα στα δάχτυλά της, θα απαντούσε με απλότητα: «Να 
έρθει το βραδινό μου γεύμα». Έτσι συνέχισε και τις επόμενες 
ημέρες. Άδειο το μυαλό της από ερωτηματικά, δεύτερες σκέψεις 
ή συναισθήματα σχετικά με την κατάστασή της, άδειο σαν το 
λευκό που φτιαχνόταν εκείνη τη στιγμή ανάμεσα στα χέρια της. 
Τότε κάποιος ειδήμων ιατρός θα σκεφτόταν αυτόματα ότι βρί-
σκεται σε άρνηση, ότι τόση ψυχραιμία, τόση ψύχραιμη βλακεία 
την επιδεικνύει ο άνθρωπος όταν βάζει φρένο στη λογική του 
γιατί δεν τον συμφέρει το αντίθετο. Κι αν δεν το σκεφτόταν εκεί-
νη τη στιγμή, θα το σκεφτόταν αργότερα, όταν ύστερα από τό-
σες αιματολογικές εξετάσεις, αξονικές τομογραφίες, σπινθηρο-
γραφήματα, ακτινογραφίες, υπερηχογραφήματα η κυρία Στέλλα 
θα συνέχιζε να μην κάνει ερωτήσεις. Σαν να βρισκόταν διακο-
πές, σαν να έκανε ένα διάλειμμα από την καθημερινότητά της. 
Σαν να ήταν το νοσοκομείο ένας τόπος φιλοξενίας, κοινωνικός 
τουρισμός για ηλικιωμένους. 

Της αρκούσε να έχει οργανώσει το χώρο της στο δωμάτιο 
όπως ακριβώς τον ήθελε η ίδια, κι όσο ήταν μόνη όλα πήγαιναν 
καλά. Είχε βάλει τις δαντέλες της στο κομοδίνο κι είχε στρώσει 
την πράσινη κουβέρτα που της είχε φέρει ο γιος της. Παρ’ όλες 
τις αρχικές αντιρρήσεις της νοσοκόμας που είχε βάρδια, τελικά 
κι αυτό της επιτράπηκε – είχε τουμπάρει την Καστελάνου, οπό-
τε η κάμψη της αντίστασης των υπολοίπων ήταν ευκολότερη. 
Κάνα δυο που ήταν ανένδοτες κατά της ειδικής μεταχείρισης 
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τις χαρτζιλίκωσε. Σπάνιο πια με την κρίση το χαρτζιλίκι· κι έτσι 
όπως είχε μειωθεί τελευταία το μηνιάτικο, το πήραν δίχως δεύ-
τερη κουβέντα. Έτσι κατόρθωσε το βράδυ να έχει ζεστό νερό 
από το βραστήρα του καφέ για τη θερμοφόρα της αδιαμαρτύρη-
τα. Τα δε πρωινά διάβαζε τις εφημερίδες με τις οποίες την προ-
μήθευε ο κύριος Τάσος από τη διπλανή πτέρυγα, συνταξιούχος 
φιλόλογος, σύζυγος της κυρίας Μαρίας. 

Κυρία Μαρία: τελικό στάδιο καρκίνου στο πάγκρεας. Είχε δια- 
γνωστεί τρεις μήνες νωρίτερα και είχε το πολύ έναν δυο ακόμη 
για να ζήσει. Κεραυνοβόλος η νόσος, κεραυνοβολημένος και ο 
σύζυγος. Έβγαινε στο μπαλκόνι δήθεν να διαβάσει εφημερίδα, 
αλλά στην πραγματικότητα για να κρύψει τα βάρη της καρδιάς 
του. Τον έβλεπε πίσω από το τζάμι να σκουπίζει κρυφά τα μά-
τια του. Της έδινε τις διαβασμένες εφημερίδες δίχως η ίδια να 
του το ζητά, ίσα ίσα για να της πει μια βιαστική κουβέντα από 
το παράθυρο που της χτυπούσε και του άνοιγε. Για τα πολιτικά 
κυρίως, ερωτήματα που έμπαιναν μέσα στο θάλαμο μαζί με τη 
χειμωνιάτικη ψύχρα κι έμεναν αναπάντητα:

«Τίποτε νέο, τα ίδια και τα ίδια, μαυρίλα και καταχνιά η Ελ-
λάδα. Πού είσαι, Βενιζέλο, τώρα που σε χρειαζόμαστε; Αλλά εσύ 
πριν γίνεις πολιτικός ήσουν πνευματικός άνθρωπος, ένα μυαλό 
γεμάτο Ελλάδα και ψυχή ελεύθερη. Το ξέρεις, κυρία Στέλλα, ότι 
μετέφραζε Θουκυδίδη ο Βενιζέλος; Όχι σαν τους σημερινούς, 
τους αμερικανοτραφείς. Αυτοί οι στενοκέφαλοι μάνατζερ θα μας 
βγάλουν από την κρίση;»

Συγκατένευσε η κυρία Στέλλα. Σιγά μην έπιανε κουβέντα για 
τα πολιτικά μ’ έναν ξένο. Για αριστερός της φαινόταν μ’ αυτά 
που έλεγε, και γι’ αυτό τον άκουγε καχύποπτα, αν και την ίδια 
στιγμή ζεσταινόταν η καρδιά της έτσι όπως τον έβλεπε δακρυ-
σμένο στο μπαλκόνι. Πώς ταίριαζε τώρα η καχυποψία με τη 
συμπάθεια... Είναι από αυτά τα διπλά πράγματα που έχουμε 


