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Διαβάστε ένα απόσπασμα από το βιβλίο



O Νίκος Παναγιωτόπουλος 
γεννήθηκε στην Αθήνα το 
1963.

Έχει γράψει σενάρια για τηλεο- 
πτικές σειρές (Οι γυναίκες της 
ζωής της, Άμυνα ζώνης, κ.ά.) 
και έχει γράψει ή έχει συνερ-
γαστεί στη συγγραφή σενα- 
ρίων για περισσότερες από 
δέκα ταινίες μεγάλου μήκους 
(Απόντες, Βασιλιάς, Ώρες κοι-
νής ησυχίας, κ.ά.) – ταινίες που 

έχουν διακριθεί σε κινηματο-
γραφικά φεστιβάλ τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στο εξωτερι-
κό.

Έχει εκδώσει τις συλλογές διη- 
γημάτων Η ενοχή των υλικών 
(1997, Βραβείο Μ. Ράλλη) και 
Γραφικός χαρακτήρας (2016) 
και τα μυθιστορήματα Το ημε-
ρολόγιο ενός εξωγήινου (1998), 
Το γονίδιο της αμφιβολίας 
(1999), Αγιογραφία (2003) και 
Τα παιδιά του Κάιν (2011, Βρα-
βείο Ιδρύματος Π. Χάρη της 
Ακαδημίας Αθηνών). Τόσο τα 
μυθιστορήματα όσο και διη-
γήματά του έχουν μεταφρα-
στεί σε αρκετές ξένες γλώσ-
σες.

Ο Ολομόναχος είναι το έβδομο 
βιβλίο του και εκδόθηκε αρχι-
κά στη Γαλλία, στη σειρά Ce 
que la vie signifie pour moi 
των Éditions du Sonneur.

Τιμή: 11,00 ευρώ
Isbn: 978-618-03-1630-8
Σελίδες: 104

Νίκος Παναγιωτόπουλος

Ολομόναχος



Νίκος Παναγιωτόπουλος

ΟΛΟΜΟΝΑΧΟΣ

ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ



Για τη συλλογή διηγημάτων Γραφικός χαρακτήρας
Ο τόνος, το ύφος, η έξοχη οικονομία του «Γραφικού χαρακτήρα» (το διπλό 
νόημα του τίτλου είναι μια πρώτη εκδήλωση του ευδιάθετου οίστρου 
που διαπερνά τις αφηγήσεις) δίνουν στο βιβλίο μιαν αισθητική αρτιότητα 
που αποτελεί μέσο και ταυτόχρονα όρο της αλήθειας του. Μιας αλήθειας 
που συγκροτείται απ’ τα «κομμάτια και τα θρύψαλα» του παρελθόντος, 
για να φτάσει στο σήμερα συμπαγής και πλήρης, αποσπώντας αβίαστα 
από τον αναγνώστη την ομοούσια συγκίνηση.
Κατερίνα Σχινά, Η Καθημερινή της Κυριακής

Για το μυθιστόρημα Τα παιδιά του Κάιν
…ο Παναγιωτόπουλος φτιάχνει μιαν εκρηκτική μαύρη κωμωδία, που έχει 
έναν εσκεμμένα βραδυφλεγή ρυθμό προκειμένου να ενσταλάξει 
σε μεγάλο βάθος το πικρό της μήνυμα και να αποφύγει το οποιοδήποτε 
κραυγαλέο αποτέλεσμα.
Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, Το Βήμα της Κυριακής

Για το μυθιστόρημα Το γονίδιο της αμφιβολίας
…Το μυθιστόρημα αυτό είναι ένα από τα πιο ευρηματικά έργα 
επιστημονικής φαντασίας των τελευταίων χρόνων σε διεθνή κλίμακα. 
Αν είχε γραφτεί στα αγγλικά, μπορεί να γινόταν παγκόσμιο μπεστ σέλερ…
Δημοσθένης Κούρτοβικ, Τα Νέα

Έγραψε ο Τύπος για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και τα βιβλία του

Για το μυθιστόρημα Ημερολόγιο ενός εξωγήινου
Ο τρόπος που ο μικρός παρερμηνεύει αδιάκοπα την πραγματικότητα 
για να τροφοδοτήσει την παράλογη πίστη του αποτελεί διασκεδαστική 
πηγή χιούμορ και ταυτοχρόνως υποδηλώνει τη σπαρακτική αποξένωση 
του ήρωα προς όσους τον περιβάλλουν: ό,τι στην αρχή μοιάζει με παιχνίδι 
στο τέλος θα αποδειχθεί δράμα.
Ελισάβετ Κοτζιά, Η Καθημερινή



Ξυπναω αξημερωτα ακομα, την ώρα που ο κα-

θένας είναι μόνος. Το σπίτι είναι άδειο. Μόλις χθες 

ήρθαν το κρεβάτι και το στρώμα, χάρη στην απο-

φασιστική παρέμβαση μιας φίλης – κανονικά η 

παραγγελία θα χρειαζόταν έναν μήνα, αλλά εκείνη 

κατόρθωσε, μέσω κάποιου γνωστού της, να πηδή-

ξει στην κορυφή της λίστας. Ευτυχώς. Κανένας δεν 

είχε μεγαλύτερη ανάγκη από μένα ένα καινούργιο 

στρώμα. Μου το παρέδωσαν τρεις μέρες αργότερα. 

Μου χάρισε και δυο σεντόνια. Εκτός από το και-

νούργιο κρεβάτι και το στρώμα, το σπίτι διαθέτει κι 

ένα μεγάλο τραπέζι. Δωρεά ενός άλλου φίλου. Καλό 

ξύλο – μας κόπηκε η μέση να το ανεβάσουμε στον 
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τέταρτο, καθώς δεν χωρούσε στο ασανσέρ. Η επι-

φάνειά του ήταν σημαδεμένη από τον καλλιτεχνικό 

οίστρο των δυο αγοριών του. Μαύρες, ασύμμετρες 

κηλίδες από μελάνι και ουλές από έναν αναίμακτο 

εμφύλιο. Με πονούσε αφάνταστα να το βλέπω. Μου 

θύμιζε αυτό που με τόσο βίαιο τρόπο είχα μόλις 

αφήσει πίσω μου. Εφοδιάστηκα αμέσως με γυαλό-

χαρτο και το έτριβα επί δύο μέρες, μέχρι που τα 

ίχνη του πρότερου βίου του σβήστηκαν διά παντός. 

Ένα κρεβάτι κι ένα τραπέζι είναι τα μόνα αντι-

κείμενα μέσα στα εκατό τετραγωνικά που στεγάζουν 

την καινούργια ζωή μου. Υπό κανονικές συνθήκες θα 

ήμουν ευτυχής. Λατρεύω την άπλα, την άνεση χώρου 

– και την είχα στερηθεί για πολύ καιρό. Στη συγκε-

κριμένη περίπτωση απλώς μου θυμίζουν πως είμαι 

εξόριστος. Πως μου έκαναν έξωση, κατάσχοντας με 

αυθαίρετο και αναίσχυντο τρόπο ό,τι είχα και δεν 

είχα. Μου θυμίζουν –λες και υπήρχε περίπτωση να 

το ξεχάσω– πως είμαι, ξαφνικά, ολομόναχος.
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Το πρόσωπο που αντικρίζω στον καθρέφτη του 

μπάνιου είναι ενοχλητικά οικείο. Δεν είναι όμως το 

δικό μου. Οι βαθιές χαρακιές στο δέρμα, ναι, αυ-

τές είναι από τον ύπνο. Το βλέμμα είναι το βλέμμα 

μου, το αναγνωρίζω, αλλά ανήκει σε ένα πρόσωπο 

που έρχεται από πολύ μακριά, από το βάθος του 

χρόνου. Πάνε κιόλας δέκα χρόνια που πέθανε ο 

πατέρας. Πέθανε, αλλά δεν έφυγε. Αναγνωρίζω τις 

ρυτίδες κάτω απ’ τα μάτια και γύρω απ’ το στόμα, 

ιδίως όταν σφίγγω τα χείλια για να του δείξω την 

έκπληξή μου. Κάνει αμέσως ακριβώς το ίδιο, με την 

προσθήκη μιας υποψίας χαμόγελου.

«Τι; Φαντάστηκες πως θα ξεφύγεις;» είναι σαν 

να μου λέει.

Σμίγω τα φρύδια ενοχλημένος. Βαθιές χαρακιές 

αυλακώνουν αυτομάτως το μέτωπό του με μια δόση 

σαρκασμού. 

«Κάνε μου τη χάρη – μην παριστάνεις τον έκ-

πληκτο!»
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Σηκώνω το χέρι να στρώσω τα μαλλιά μου που 

πετάνε και χαμογελάω, γιατί ξέρω πως θα σκεφτεί 

ότι το κάνω επίτηδες, για να του δείξω πως είναι 

πιο πυκνά απ’ τα δικά του, η τρίχα πιο δυνατή – 

έχω πάρει τα μαλλιά της μάνας. Μου ανταποδίδει 

το χαμόγελο, επαναλαμβάνοντας τη χειρονομία, μό-

νο που το χέρι του έρχεται λίγο πιο μπροστά, εκεί 

πιο πάνω απ’ τους κροτάφους, όπου δυο φαρδιές 

γλώσσες γυμνού δέρματος αναγκάζουν το τριχωτό 

να υποχωρήσει, σχηματίζοντας δυο ευδιάκριτους, 

χαρακτηριστικούς κόλπους. 

«Το μέτωπο του παππού» παραδέχομαι φωνα-

χτά, κάτι που ισοδυναμεί με παράδοση άνευ όρων. 

«Και το χρώμα είναι το δικό μου» με αποτελειώνει. 
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Χωρίς λούστρο

Eρχεται συχνα ο πατερας τον τελευταίο καιρό. 

Έρχεται και μιλάμε, λες και ήρθε η ώρα να πούμε 

όσα δεν είπαμε όταν έπρεπε. Γιατί τώρα; θέλω να 

τον ρωτήσω. Δεν το κάνω, όμως. Γιατί κατά βάθος 

ξέρω. Παίρνει την ήσυχη εκδίκησή του. 

«Θα πεθάνεις μόνος» του έλεγα στα δεκαπέντε 

μου, τότε που ένιωθα ανίκητος κι εκτόξευα το θρά-

σος μου προς πάσα κατεύθυνση. Τότε πίστευα πως 

ο πατέρας είχε ταλέντο να διώχνει τους ανθρώπους 

από δίπλα του. Δεν είχε φίλους˙ γύρω του έβλεπε 

μόνο δυνητικούς εχθρούς. Δεν ήξερα τίποτε γι’ αυ-

τόν. Νόμιζα πως τα ξέρω όλα.

Έρχεται ο πατέρας και κάθεται στο τραπέζι μου. 

Χαϊδεύει με την παλάμη τη φρεσκοτριμμένη επιφά-

νειά του. 
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«Να το περάσεις ένα λούστρο» μου λέει. «Θα το 

προστατέψει». 

Και το λέει με αληθινή έγνοια. Τότε δεν ήξερα. 

Τώρα ξέρω κάτι παραπάνω. Δεν το λέει για το τρα-

πέζι. Θέλει να με αγγίξει, αλλά δεν ξέρει πώς. Ποτέ 

δεν ήξερε. Η σωματική επαφή τον δυσκόλευε. Ακό-

μα κι εμάς μας χαιρετούσε διά χειραψίας. Μικρές 

αναπηρίες που περνούν απαρατήρητες από το ανυ-

ποψίαστο μάτι και μένουν αμετάφραστες για τον 

υποψιασμένο τρίτο. Τώρα, με τα λίγα που ξέρω πα-

ραπάνω, όλα βγάζουν νόημα. Μόνο που είναι αργά. 

Πολύ αργά για να τον αγκαλιάσω, πολύ αργά για να 

μοιραστούμε όσα ξέρω. 

«Δεν παθαίνει τίποτα, μη φοβάσαι» του λέω, 

και χαϊδεύω το ξύλο με το χέρι, αγγίζοντας τάχα 

το δικό του. 

Ούτε εγώ μιλάω για το τραπέζι. 

Ούτε κι εγώ την έχω εύκολη την επαφή.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ
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Ένα μυστικό καλά κρυμμένο για πάνω από μισόν αιώνα 
έρχεται ανέλπιστα στην επιφάνεια για να φωτίσει 

το αόρατο νήμα που συνδέει τη ζωή του συγγραφέα 
με εκείνη του πατέρα του.

Η σπαρακτική αφήγηση της οικογενειακής ιστορίας 
αποτελεί ένα Γράμμα στον Πατέρα – μια ετεροχρονισμένη 

πράξη αποδοχής της άυλης πατρικής κληρονομιάς.

Την ίδια στιγμή όμως αποτελεί κι ένα είδος διαθήκης, 
νουθεσία και ευχή μαζί προς τον γιο του – μια απεγνωσμένη 

προφητεία ή προκαταβολική απολογία 
για όσα θα του κληροδοτήσει θέλοντας και μη.


