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Μονάχους μονάχους

Η «Μαρίνα» έδειξε λίγο να δυσφορεί στην απότομη 

αλλαγή κατεύθυνσης, αλλά γύρισε επιτυχώς την πρύ-

μνη της ακριβώς κάθετα στα μικρά κύματα. Τώρα ο 

ήλιος ήταν ευθεία μπροστά τους και ο Διονύσης φόρε-

σε τα γυαλιά του, προσπαθώντας παράλληλα να στη-

ριχτεί σε μια μικρή κουπαστή. Η Γραμμέζα τους πα-

ρατηρούσε γαλήνια, ούτε ένα μίλι μακριά, και οι δύο 

φοιτήτριες τη φωτογράφιζαν με τα κινητά τους καθώς 

υποδεχόταν τον πρωινό ήλιο. Ο οδηγός της βάρκας είχε 

το βλέμμα του καρφωμένο στις υπνωτικές ρυτιδώσεις 

της θάλασσας και επιτάχυνε ελαφρώς για να μπορεί 

η «Μαρίνα» να κόβει τα κύματα χωρίς πολλές ανατα- 

ράξεις. 

«Εδώ δεν είναι ο ύφαλος;» ρώτησε ο Διονύσης δείχνο-

ντας κάπου ανάμεσα στη βάρκα και στο μικρό ξερονήσι.

Ο οδηγός έγνεψε καταφατικά. 
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«Σβήσε τη μηχανή λοιπόν!» του φώναξε και προσπά-

θησε να ισορροπήσει όρθιος. «Γεωργία, τα κιάλια», συ-

μπλήρωσε.

Οι δυο κοπέλες κοιτάχτηκαν μ’ ένα συγκαταβατικό 

χαμόγελο. Η μία σηκώθηκε κι έπιασε ένα ζευγάρι βαριά 

φθαρμένα κιάλια που έμοιαζαν με αντίκα από το Δεύτερο 

Παγκόσμιο πόλεμο. 

«Εγώ είμαι η Γιάννα κι εκείνη η Μαργαρίτα», του είπε 

καθώς τα έδινε.

Ο Διονύσης πήρε τα κιάλια και τις κοίταξε σαν να είχαν 

μόλις συστηθεί. Χαμογέλασε ελαφρά κι ύστερα έστρεψε 

πάλι την προσοχή του προς ένα σημείο της θάλασσας που 

τα κύματα άφριζαν περισσότερο κι έμοιαζαν πιο ακανό-

νιστα. 

«Εδώ είμαστε, ναι...» μουρμούρισε. 

Ο οδηγός της «Μαρίνας», ο κύριος Μανόλης, ήταν ένας 

πολύ γλυκός άνθρωπος κοντά στα εξήντα, βέρος Αλοννη-

σιώτης και περίφημος ψαράς αστακών. Ο Διονύσης είχε 

περάσει κάμποσο καιρό μιλώντας με αρκετούς ψαράδες 

στην προσπάθειά του να βρει και να στρατολογήσει έναν 

ικανό οδηγό. Ο κύριος Μανόλης ήταν ο πιο απρόθυμος 

απ’ όλους, παρά το ικανοποιητικό οικονομικό αντάλλαγ-

μα που του προσφερόταν. Όταν ο Διονύσης τον ρώτησε 

γιατί, ο μικρόσωμος ψαράς ήταν αφοπλιστικός: «Κάλλιο 

να μην πηγαίνει κανείς σε αυτά τα μέρη. Κάλλιο να τα 

αφήνουμε στην ησυχία τους, πουθενά δεν είναι για καλό 

οι άνθρωποι».
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Αυτή η δήλωση ήταν βέβαια το καλύτερο βιογραφι-

κό για το Διονύση. Άλλωστε, το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο 

Αλοννήσου Βορείων Σποράδων είναι όντως ένα μέρος 

που δε θα έπρεπε να πλησιάζουν ιδιαίτερα οι άνθρωποι, 

καθώς αποτελεί ένα από τα τελευταία καταφύγια της 

απειλούμενης μεσογειακής φώκιας μονάχους μονάχους. 

Χρειάστηκαν προφανώς πολλές εξηγήσεις από το Διονύ-

ση μέχρι να πείσει το διστακτικό ψαρά, αλλά η συνεργα-

σία τελικά επικυρώθηκε με μια ξεγυρισμένη αστακομα-

καρονάδα από τα χέρια της γυναίκας του της Μερόπης, 

στη μικρή οικογενειακή ταβέρνα που διατηρούσαν τους 

θερινούς μήνες στο Πατητήρι. Σε αυτές τις εξηγήσεις, ο 

Διονύσης επέλεξε να μη συμπεριλάβει το πλούσιο βιογρα-

φικό του. Κάτι τέτοιο ίσως να τρόμαζε τον επιφυλακτικό 

άντρα παρά να τον ενθάρρυνε. Άλλωστε, ακόμα και για 

το Διονύση, η φήμη του ήταν ένα κομμάτι του παρελθό-

ντος που λίγη σημασία είχε πια για τη ζωή του. 

Τέσσερα χρόνια είχαν περάσει από την περιπέτειά του 

στο Ασταρμπανιμπάντ και δύο απ’ όταν αναγκάστηκε να 

αποχαιρετήσει την Αφσανέ στο αεροδρόμιο, καθώς εκεί-

νη πετούσε για να συναντήσει κάποιους θείους της στην 

Τουρκία, που υποστήριζαν πως οι γονείς της ήταν ακόμη 

ζωντανοί σε κάποιον καταυλισμό προσφύγων στην Άγκυ-

ρα. Εκείνη η στιγμή ήταν μάλιστα αρκετά πιο επώδυνη 

από το έγκαυμα στο χέρι του, που είχε μείνει να αυλα-

κώνει την παλάμη του ως ανάμνηση από το Ασταρμπα-

νιμπάντ.
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Τα δύο χρόνια που είχε περάσει με την Αφσανέ, παρά 

την εξαντλητική γραφειοκρατία που έπρεπε να υποστεί 

για να μπορέσει να την κρατήσει στην Αθήνα και παρά 

την εντελώς βαρετή μετάθεση, την οποία ο ίδιος είχε ζη-

τήσει, σ’ ένα γραφείο που συνέτασσε περιβαλλοντικούς 

νόμους, ήταν ίσως τα δύο πιο χορταστικά και περιπετει-

ώδη χρόνια της ζωής του. Όταν η Αφσανέ, που είχε μάθει 

στο μεταξύ να μιλάει πολύ καλά τα ελληνικά, χρειάστηκε 

να φύγει και τελικά να επανασυνδεθεί με την οικογένειά 

της, ο Διονύσης ένιωσε εντελώς μόνος. 

Φυσικά η υπηρεσία του από την πρώτη στιγμή προ-

σπάθησε να τον ξαναβάλει στο παιχνίδι. Ο Διονύσης 

όμως εξέφραζε συνεχώς μια άρνηση να ταξιδέψει και να 

ορμήσει πάλι στον κίνδυνο. Εκείνο που είχε ανάγκη ήταν 

μια συμβιβαστική λύση, κι έτσι, περίπου ένα χρόνο πριν, 

η πρόταση της MedPan προς το τμήμα του Διονύση, το 

Τμήμα Παράξενων, Σπάνιων και Μυθικών Πλασμάτων 

του ΟΗΕ, για συνεργασία με σκοπό την προστασία της 

διαρκώς απειλούμενης μεσογειακής φώκιας τού έδωσε 

μια μοναδική ευκαιρία: να συνεχίσει να κάνει αυτό που 

αγαπά, αλλά χωρίς να χρειάζεται να επισκέπτεται τον 

Αμαζόνιο ή εμπόλεμες ζώνες.

Του αρκούσε ένα όμορφο ενοικιαζόμενο δωμάτιο στην 

Αλόννησο, η ηρεμία της Κυρα-Παναγιάς και της Γραμμέ-

ζας, και μερικοί εθελοντές φοιτητές Βιολογίας να τον βο-

ηθούν. Ο στόχος του; Να καταφέρει να κινηματογραφή-

σει τα νεογέννητα φωκάκια που έπαιζαν στους μικρούς 
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υφάλους του θαλάσσιου πάρκου, να καταγράψει τη συ-

μπεριφορά τους και να χρησιμοποιήσει τη δουλειά του 

ως ατμομηχανή μιας νέας, παγκόσμιας καμπάνιας για την 

προστασία του απειλούμενου είδους. Δε θα μπορούσε να 

ζητήσει κάτι καλύτερο. 

Βέβαια, το άτυπο «κυνήγι» των μικρών θηλαστικών 

ήταν αρκετά πιο δύσκολο απ’ ό,τι περίμενε. Επιφυλακτι-

κά με οτιδήποτε διατάρασσε το ήσυχο περιβάλλον τους, 

ακόμα πιο επιφυλακτικές οι μανάδες τους, ο Διονύσης 

μόνο από απόσταση είχε καταφέρει να βγάλει μερικές 

φωτογραφίες. Επέμενε να δουλεύει μονάχα με τον έμπι-

στο οδηγό του και τη βοήθεια των φοιτητών, καθώς πί-

στευε ότι η πολυκοσμία κάνει τα πράγματα χειρότερα. 

Ο μικρός ύφαλος ανοιχτά της Γραμμέζας ήταν καιρό 

στο στόχαστρο του Διονύση. Απέναντι, το ασβεστολιθικό 

νησί είχε πολλές σπηλιές κατάλληλες για να γεννήσουν 

οι φώκιες τα μικρά τους, ενώ τα ρηχά νερά του ήταν ό,τι 

έπρεπε για να μπορούν να μάθουν να κολυμπούν τις 

πρώτες εβδομάδες της ζωής τους. Έτσι ο Διονύσης πε-

ρίμενε καρτερικά να έρθει η κατάλληλη εποχή. Εκείνος 

ο Οκτώβρης ήταν ζεστός και ήπιος, είχαν παρατηρηθεί 

τουλάχιστον δέκα γέννες κατά τη διάρκεια του Σεπτέμ-

βρη, οπότε το παράθυρο ευκαιρίας βρισκόταν μπροστά 

του. Το μόνο που χρειαζόταν ήταν επιμονή και προσοχή. 

Το ένστικτό του έλεγε πως εκείνο το αγουροξυπνημένο 

Σάββατο θα ήταν η τυχερή του μέρα. 

Και όντως ήταν. Πίσω από τα θαμπά κιάλια, ο Διονύσης 
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είδε ένα μικρό κεφαλάκι να ξεπροβάλλει κάτω απ’ τους 

αφρούς, να ρίχνει προς το μέρος τους μια ματιά γεμάτη 

περιέργεια κι ύστερα να χάνεται. Λίγο πιο δίπλα, ένα 

άλλο, μεγαλύτερο κεφάλι αναδύθηκε και κοίταξε προς 

την ίδια διεύθυνση, για λίγο περισσότερο· η μαμά πρέπει 

να είναι διπλά προσεχτική άλλωστε.

Ο Διονύσης έγνεψε να κάνουν όλοι ησυχία. Αμέσως 

μετά, ακούμπησε τα κιάλια στην κουπαστή κι έβγαλε με 

αργές κινήσεις την μπλούζα του. Η Γιάννα άνοιξε μια τσά-

ντα θαλάσσης και τράβηξε από μέσα τη μάσκα και τα βα-

τραχοπέδιλα, ενώ η Μαργαρίτα έβγαλε από τη θήκη της 

την υποβρύχια κάμερα. Ο κύριος Μανόλης πήρε ράθυμα 

την πίπα του και στούμπιξε μια τούφα αρωματικού κα-

πνού, σαν να ήθελε να ξεκαθαρίσει ότι ο ρόλος του ήταν 

απλώς ρόλος παρατηρητή από εκείνη τη στιγμή κι έπειτα. 

Ο Διονύσης δεν έκανε βουτιά, άφησε το σώμα του να 

γλιστρήσει απαλά από τα ξύλινα πλευρά της «Μαρίνας». 

Η θάλασσα ήταν ακόμη ζεστή για την εποχή. Αναδύθη-

κε φορώντας τη μάσκα και πήρε προσεκτικά την κάμερα 

από τη Μαργαρίτα. Τα κορίτσια τού ευχήθηκαν καλή επι-

τυχία, μα εκείνος είχε ήδη βυθιστεί έχοντας εφαρμόσει 

στο στόμα του το πλαστικό στόμιο της μικρής φιάλης οξυ-

γόνου που ήταν δεμένη στη ζώνη του. 

Κάτω από την ελαφρώς ταραγμένη επιφάνεια, τα νερά 

ήταν ήσυχα κι έμοιαζαν ακίνητα. Σκουρόχρωμοι όγκοι 

διακρίνονταν στο βυθό και μικρά βιαστικά ψάρια στρα-

φτάλιζαν στα παιχνίδια του φωτός. Ο Διονύσης ενεργο-
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ποίησε την κάμερα και κινήθηκε ήσυχα προς τον ύφαλο. 

Θα ορκιζόταν ότι είδε μια σιλουέτα να χορεύει μερικά 

μέτρα μπροστά του, αλλά δεν μπορούσε να είναι ακόμη 

σίγουρος. 

Όταν πρωτάκουσε έναν ξαφνικό μηχανικό βόμβο, 

σκέφτηκε εκνευρισμένος ότι για κάποιο λόγο ο κύριος 

Μανόλης είχε βάλει μπροστά τη μηχανή της «Μαρίνας». 

Σταμάτησε για μια στιγμή να αφουγκραστεί, και η άνωση 

άρχισε να τον παρασέρνει ήρεμα προς την επιφάνεια του 

νερού. Όχι, ήταν κάτι άλλο· κάτι που δυνάμωνε μάλιστα, 

σαν να πλησίαζε. Αγχωμένος από τη διατάραξη της ησυχί-

ας, άρχισε να κολυμπά γρήγορα προς τον ύφαλο. Διέκρινε 

τα σκούρα βράχια που σχημάτιζαν έναν όγκο σαν υποθα-

λάσσιο ζιγκουράτ σκεπασμένο με φύκια και κοινότητες 

αχινών. Ο ήχος συνέχισε να δυναμώνει, πράγμα που σή-

μαινε ότι το όποιο παράθυρο ευκαιρίας του μάλλον έκλει-

νε. Δεν είχε χρόνο πια να πλησιάσει αθόρυβα. Αν ήθελε 

τουλάχιστον ένα καλό πλάνο, θα έπρεπε να αιφνιδιάσει 

τις φώκιες. Έτσι ελίχθηκε γρήγορα γύρω από τα πρώτα 

βράχια. Για άλλη μία φορά, το μόνο που κατάφερε να δει 

ήταν μια φευγαλέα σκιά, που μπορεί να ήταν απλώς ένα 

παιχνίδι του φωτός. Εκνευρισμένος αναδύθηκε στην επι-

φάνεια. 

Πίσω στη «Μαρίνα», η παρέα του κοιτούσε τον ουρα-

νό δείχνοντας το ίδιο απορημένη μ’ εκείνον. Βγαίνοντας 

από το νερό, ο ήχος γινόταν πλέον πιο ευδιάκριτος και 

αρκετά γνώριμος. Ο Διονύσης έστρεψε το βλέμμα του 
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προς τα πάνω, κόντρα στον πρωινό ήλιο, και εντόπισε 

την πηγή της φασαρίας. Ένα ελικόπτερο πολιτικού τύπου 

πετούσε χαμηλά με κατεύθυνση την Αλόννησο. Μάλιστα 

πετούσε τόσο χαμηλά που, όταν πέρασε από πάνω τους, 

προκάλεσε μικρές κυκλικές ρυτιδώσεις στην επιφάνεια 

της θάλασσας και ψέκασε το πρόσωπο του Διονύση με αλ-

μυρό νερό. Εκείνος απογοητευμένος κοίταξε ξανά προς 

τον ύφαλο, όπου καμία μουσούδα δεν έκανε πια την εμ-

φάνισή της. Ο κύριος Μανόλης έβαλε μπροστά τη μηχανή 

– σαν να ήξερε και ο ίδιος ότι δεν είχε κανένα νόημα να 

ψάχνουν οτιδήποτε έπειτα από τέτοιο σαματά – και σύ-

ντομα η «Μαρίνα» έφτασε κοντά στο Διονύση. 

«Αυτό το πράγμα δεν το ’χω ματαδεί», του φώναξε 
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ο οδηγός ξεφυσώντας μια παχιά τούφα γκρίζου καπνού. 

«Στρατιωτικό μήπως ήταν;»

Ο Διονύσης έγνεψε αρνητικά και σήκωσε τη βαριά 

κάμερα προς τη Μαργαρίτα, που παραλίγο να πέσει στο 

νερό για να την πιάσει. 

«Όχι δεν ήταν στρατιωτικό. Κι έχω ένα κακό προαί-

σθημα πως, όποιος κι αν ήταν, επιδίωξε να κάνει την πα-

ρουσία του αντιληπτή», μουρμούρισε και πέταξε τα πέδι-

λά του στη βάρκα. 

«Μμμ, κύριε Δελή», είπε κάπως ντροπαλά η Γιάννα 

κρατώντας το τσαντάκι μέσης του. «Νομίζω ότι χτυπάει 

εδώ και λίγη ώρα το κινητό σας».

Ο Διονύσης ξεφύσηξε και προσπάθησε κάπως άτσαλα 

να ανέβει στη βάρκα. Το τηλεφώνημα ενέτεινε το κακό 

του προαίσθημα. Σχεδόν κανείς δεν τον καλούσε στο κι-

νητό και οι άνθρωποι που είχαν τον αριθμό του ήταν συ-

γκεκριμένοι. Τελικά κατάφερε να ανέβει με τη βοήθεια 

της Μαργαρίτας, και με βρεγμένα χέρια ψαχούλεψε το 

τσαντάκι. Η οθόνη μαρτυρούσε τέσσερις κλήσεις, όλες 

από το ίδιο πρόσωπο. Ένα πολύ γνώριμο όνομα. Του ήρθε 

για μια στιγμή να πετάξει το κινητό στη θάλασσα, αντ’ 

αυτού όμως προτίμησε να το πετάξει στη γέρικη καρί-

να. Οι κοπέλες, κάπως νευρικές από τις αντιδράσεις του, 

προτίμησαν να μην τον ρωτήσουν τίποτα. Ο κύριος Μα-

νόλης ακούμπησε απαλά το τσιμπούκι στο πλάι. 

«Να υποθέσω, γυρίζουμε πίσω, κύριε Διονύση;» τον 

ρώτησε. 
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Ο Διονύσης έγνεψε καταφατικά, σαν να παραδεχόταν 

την ήττα του. 

«Γυρίζουμε πίσω, ναι. Τα μεγάλα αφεντικά αποφάσι-

σαν να μας κάνουν αιφνιδιαστική επίσκεψη σήμερα και 

να μας χαλάσουν τη δουλειά».

Ο οδηγός σήκωσε τους φαρδιούς ώμους του κι έστριψε 

ήρεμα τη «Μαρίνα» προς την κατεύθυνση της επιστρο-

φής. Ύστερα επιτάχυνε σιγά σιγά και η βαρκούλα άρχισε 

να σχηματίζει μια αφρώδη διχάλα πίσω από τη μηχανή. 

Κανείς δεν το είδε, αλλά ένα μικρό κεφαλάκι ξεπρόβα-

λε πάλι, λίγο πιο πέρα από τον ύφαλο, και κοίταξε τους 

παράξενους επισκέπτες που παραλίγο να δει από κοντά. 

Τους παρατήρησε μέχρι που άρχισαν να χάνονται στον 

ορίζοντα κι ύστερα έτρεξε πίσω από τη μητέρα του, που 

κολυμπούσε ράθυμα προς τη Γραμμέζα για να βρει μια 

προστατευτική κοιλότητα να περάσει τη μέρα της.

Η μέρα του Διονύση Δελή πάλι, πρώην διάσημου κυ-

νηγού σπάνιων και μυθικών πλασμάτων, προμηνυόταν 

πολύ λιγότερο ξέγνοιαστη. Και πράγματι, κάποιες ώρες 

μετά, λίγο πριν φτάσει ξυπόλητος στο Κέντρο Περίθαλ-

ψης της Μεσογειακής Φώκιας στο Πατητήρι, διέκρινε ενο-

χλημένος τις καλοντυμένες σιλουέτες να τον περιμένουν 

στην είσοδο. Ήταν τρεις. Ο ένας κρατούσε το τηλέφωνό 

του κολλημένο στο αυτί – εμφανώς ο υπαίτιος της δόνη-

σης στο κινητό του Διονύση, που δεν είχε σταματήσει να 

χτυπάει για αρκετή ώρα. Ο Φρεντ Κάρλσον, γενικός δι-

ευθυντής του Τμήματος Παράξενων, Σπάνιων και Μυ- 
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θικών Πλασμάτων. Με άλλα λόγια, το αφεντικό του Διο- 

νύση. Ένα αφεντικό που ο Διονύσης είχε δει από κοντά 

μόλις τέσσερις ή πέντε φορές στο παρελθόν και που εκεί-

νη τη μέρα είχε κάνει ένα τεράστιο ταξίδι, ναυλώνοντας 

ακόμα και ελικόπτερο, για να συναντήσει τον υπάλληλό 

του στην Αλόννησο.

Ο Διονύσης πήρε μια βαθιά ανάσα αποφασισμένος να 

πει «όχι» σε δεκαπέντε διαφορετικές γλώσσες για οτιδή-

ποτε του ζητούσαν να κάνει.


