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Σ…η σιωπή και η αδράνεια είναι  

το καταφύγιο των δειλών.

Το αποκούμπι όσων δεν 
τολμούν ούτε να κοιτάξουν 
καταπρόσωπο τις ευθύνες 
και τα θύματά τους ούτε να 
διαχειριστούν τις τύψεις τους.

Κι έτσι κατά καιρούς 
σκεπτόμουν πως η δικαιοσύνη 
είναι κάτι πολύ μεγάλο για να 
την αποδίδουν δικαστές.

ΚΑΛΟΚΑΊΡΊ ΤΟΥ 2018: ένας υπέργηρος συνταξιούχος 
αρεοπαγίτης αποφασίζει να αφηγηθεί τις μνήμες, τα 
βιώματα, αλλά και τους έρωτές του σε μια διδακτορική 
φοιτήτρια. Ένας άνθρωπος με τελείως εικονοκλαστική 
ματιά στο ιστορικό παρελθόν του τόπου: Που τα κατοχικά 
και τα πρώτα μετακατοχικά χρόνια έζησε καταστάσεις 
αδιανόητα φρικτές· που συνέβη να έχει προνομιακή 
πρόσβαση σε πληροφορίες σχετιζόμενες με την υπόθεση 
Μέρτεν, του περιβόητου «Χασάπη των Εβραίων»· που 
ενεπλάκη στην εκτέλεση του «Δράκου του Σέιχ Σου»· 
που, μετά την πτώση της Χούντας, κίνησε γη και ουρανό, 
για να μη δικάσει βασανιστές· που μετείχε, όμως, στη 
σύνθεση του δικαστηρίου το οποίο συγκροτήθηκε για τον 
Ανδρέα Παπανδρέου· που συνδέεται, με κάποιον σκοτεινό 
δεσμό, με έναν διασωθέντα της πυρκαγιάς στο Μάτι…  
Και που, πάνω απ’ όλα, κουβαλάει ένα φοβερό μυστικό, 
ένα ανεπούλωτο αίσθημα ενοχής.

Στην αφήγηση του δικαστή μυθοπλασία και ιστορία συμπλέ-
κονται, ενώ καταστάσεις ασύλληπτης θηριωδίας συνυπάρ-
χουν με τα πιο αγνά ανθρώπινα αισθήματα, φιλίας, συντροφι-
κότητας και παθιασμένων ερώτων, του χθες και του σήμερα.

Ο Θανάσης Διαμαντόπουλος 
διατέλεσε Καθηγητής στο 
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών του Παντείου 
Πανεπιστημίου και πρόεδρος 
του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας 
Διοίκησης. Είναι συγγραφέας 
πολλών επιστημονικών έργων 
και δύο ακόμα πεζογραφημάτων.
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Η αρχή της «αποκάλυψης»

Με πόσο ιλιγγιώδη ταχύτητα διανύεται καμιά φορά η από-

σταση από την Κόλαση στον Παράδεισο! Δεν πάει πολύς 

καιρός από τότε που όλα στη ζωή μας ήταν μαύρα και άρα-

χνα. Ενώ τώρα… 

Νιώθω πως έχω τα πάντα. Στην αγκαλιά μου, ως από-

λαυση των πιο πολλών αισθήσεων. Και στα πόδια μου, ως 

θέα. 

Εδώ και λίγες μέρες γευόμαστε πληθωρικά τις ομορφιές, 

την ατμόσφαιρα, την ενέργεια και γενικώς τη γοητεία του 

ηφαιστειογενούς βράχου του Αιγαίου, από τον οποίο φαί-

νεται άλλωστε πως προέρχεται και το επίθετο του Γρηγόρη 

μου. Ίσως –ποιος ξέρει;– εξαιτίας κάποιου μακρινού προ-

γόνου του που μπορεί να έφυγε παλιά από εδώ για να εγκα-

τασταθεί στη συνέχεια στην Πάρο.

Φηρά, Οία, Μεροβίγλι, Καμάρι και πάμπολλα άλλα μέ-

ρη του παραδεισένιου αυτού τόπου –ποιο βλακώδες στε-

ρεότυπο θέλει σώνει και καλά ο Παράδεισος να είναι πνιγ-

μένος στο πράσινο; αναρωτήθηκα– μας χάρισαν και μας 
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χαρίζουν τις ομορφιές τους, τις προκλήσεις τους για όλες 

τις ανθρώπινες αίσθησες, τους χυμούς και τις γεύσεις τους 

γενικώς. Και εμείς, ειδικά τις τρεις πρώτες μέρες, που εί-

χαμε στη διάθεσή μας νοικιασμένο αυτοκίνητο και περιφε-

ρόμασταν χωρίς σταματημό στους φιδογυριστούς δρόμους 

της Στρογγύλης, τους ρουφάγαμε με απληστία, χωρίς ούτε 

σκέψη να θεωρήσουμε τη δίψα μας κορεσμένη ή καταλα-

γιασμένη…

Όλα αυτά να είναι άραγε η πρόγευση του Παραδείσου, 

που πληθωρικά μας χάρισαν –και μας υπόσχονται και για 

το μέλλον άλλωστε– τα λεφτά του Αγιοπετρίτη; Και να σκε-

φτεί κανείς πως, όταν πριν από μερικές μέρες μού τηλεφώ-

νησε ο δικαστής για να μου πει να περάσω τη μεθεπόμενη 

να πληρωθώ μετρητοίς για όλη τη δουλειά μου, η πιο αισιό-

δοξη εκτίμησή μας –στην πραγματικότητα η δική μου, ο 

Γρηγόρης είναι αλήθεια πως άφηνε περιθώριο και για κάτι 

περισσότερο– ήταν δύο με τρεις χιλιάδες ευρώ το πολύ! Και 

ας μη μιλήσω, δεν χρειάζεται να αναβιώνω και να αναπα-

ράγω το δράμα που ζήσαμε, για τη στιγμή εκείνη που, γε-

μάτη προσδοκίες, έφτασα στο σπίτι του γέρου. Και, αντί να 

τον βρω να με περιμένει με το χρήμα, είδα στην πόρτα της 

πολυκατοικίας του ένα αγγελτήριο κηδείας που έγραφε: 

«Τον αγαπητό μας φίλο και συνάδελφο Άγι-Αγησίλαο Αγιο-

πετρίτη, Αρεοπαγίτη επί τιμή, ετών 95, θανόντα χθες, απο-

χαιρετούμε την προσεχή Δευτέρα…». 
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Κόντεψα κυριολεκτικά να πεθάνω και εγώ. Και όχι μόνο 

από τον αναγκαστικό υποσιτισμό που μας επέβαλλε η αφρα-

γκία. Η αλήθεια είναι πως με την προοπτική της αμοιβής 

είχαμε λιγάκι ξανοιχτεί σε Ηρώδεια, ταβερνάκια και άλλες 

μορφές ιδιαίτερα δαπανηρών για τα μέτρα μας διασκεδά-

σεων. Όλα αυτά όμως μέχρι που, πραγματικός κλειδοκρά-

τορας του Παραδείσου, ο συμβολαιογράφος Κούτσικος τη-

λεφώνησε για να μου πει πως ο αείμνηστος αρεοπαγίτης 

τού είχε αφήσει… τριάντα χιλιάδες ευρώ σε μετρητά για να 

μου τα δώσει –«να σας τα εγχειρίσω» είπε σε γλώσσα νομι-

κίστικη– σε περίπτωση που του συνέβαινε κάτι ξαφνικό!

Ίσως άνθρωποι διαφορετικής οικονομικής επιφάνειας 

να αδυνατούν να συλλάβουν τι σημαίνει ένα τέτοιο ποσό 

για μας: δύο περιστασιακά ημιαπασχολούμενους και συνή-

θως υποαμειβόμενους διδακτορικούς φοιτητές της Φιλο-

σοφικής, χωρίς ιδιόκτητη στέγη και χωρίς οικογένειες που 

θα μπορούσαν να προσφέρουν την όποια οικονομική υπο-

στήριξη. Δεν μας πήγαν απλώς στη Θήρα τα λεφτά του δι-

καστή, σε άλλο σύμπαν μάς μετέφεραν. 

«Αυτό δεν είναι αμοιβή για τη δουλειά, είναι προίκα, για-

τί του ομόρφυνες με την παρέα σου τις τελευταίες μέρες 

της ζωής του» είχε ανακράξει μέσα σ’ ένα παραλήρημα εν-

θουσιασμού ο Σαντορινιός, πριν εγκαινιάσει –ίσως σαν εορ-

ταστική εκδήλωση για το «λαχείο»– μια ολονυκτία ακατά-

σχετου ερωτισμού. Και πριν στρωθεί την επομένη στο δια-
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δίκτυο σε αναζήτηση καταλύματος για τις κυκλαδίτικες 

διακοπές που χρόνια ολόκληρα ονειρευόμασταν. 

Εδώ χρειάζεται μια παρένθεση: Έγραψα πιο πάνω ότι τα 

μεταθανάτια λεφτά του δικαστή μάς πρόσφεραν μια πρό-

γευση του Παραδείσου. Το πιο σωστό θα ήταν να είχα γράψει 

πως μας πρόσφεραν ένα συμπλήρωμα ή μια ολοκλήρωσή 

του. Γιατί ο δικός μου παράδεισος υπήρχε ήδη. Και είχε το 

ονοματεπώνυμο αυτού του αγοριού! Απλώς τα ευρώ της 

«προίκας» από τον τελευταίο εργοδότη μού επέτρεπαν πλέον 

την πιο ανέμελη απόλαυση αυτής της παραδείσιας πραγ-

ματικότητας που ο γλυκός μου καθημερινά μου προσφέρει.

Δεν του το έχω πει, προτιμώ να μην ξέρει πως το ξέρω, 

αλλά πριν από μερικούς μήνες κάποια πληροφορία έψαχνα 

στο βιβλίο του Δημήτρη Λιαντίνη για τον Διονύσιο Σολωμό, 

στο Χάσμα Σεισμού. Το ανέσυρα από τη βιβλιοθήκη μας και 

τις βρήκα! Χωμένες μέσα του ήταν κάποιες χειρόγραφες 

σελίδες του Γρηγόρη, πιο συγκεκριμένα ένα μικρό κείμενό 

του τιτλοφορημένο «Ο Θεός ως δικαστής». Αναρωτήθηκα 

αν είχε ξεκινήσει να γράφει κάποια νουβέλα ή ένα δοκίμιο 

και δεν το είχε ακόμη φτάσει στο επίπεδο εκείνο που θα τον 

έκανε να θέλει να ζητήσει τη γνώμη μου, όπως συνήθιζε. 

Άρχισα μηχανικά να το διαβάζω και όσο προχωρούσα αι-

σθάνθηκα τα χέρια μου να τρέμουν. 
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