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Ο Φιλοκτήτης Διακομανώλης γεννήθηκε το 1946 στη 
Σάμο και είναι οικονομολόγος.

Ασχολείται με τη λογοτεχνία από την εφηβική του 
ηλικία. 

Το βιβλίο «Sasa - Η ιέρεια του έρωτα» είναι η πρώτη 
του εμφάνιση στα ελληνικά γράμματα. 

Βασισμένο σε αληθινά γεγονότα, το μυθιστόρημα «Sasa - Η ιέρεια 
του έρωτα» αποτελεί ένα μείγμα φιλοσοφίας, διαλογισμού και ατέρ-
μονου έρωτα. 

O Σέργιος –πρωταγωνιστής του βιβλίου– εξομολογείται και τ’ αυτιά 
του συγγραφέα ρουφούν με λαιμαργία τις λεπτομέρειες του έρωτα. 
Την έξαψη της ηδονής και τις στιγμές της απόγνωσης. Την περιγρα-
φή των εικόνων, που συντρόφευαν τα καρφωμένα στο ταβάνι μά-
τια, όλα τα άγρυπνα βράδια του έρωτα.

Μια ερωτική ιστορία, με πραγματικούς όρους ερωτικού πάθους, 
που εκτυλίσσεται μες στο λαβύρινθο ενός ιδιόμορφου έρωτα, με σε-
ξουαλικά πάθη, ίντριγκες, επιρροές, ζήλιες, αλλά και φιλοσοφική 
θεώρηση των ανθρώπινων σχέσεων στις πραγματικές τους διαστά-
σεις.

Οι διάλογοι πραγματεύονται κοινωνικές αξίες –που προκύπτουν 
μέσα από τη σχέση– όπως ηθική, ευγνωμοσύνη, έρωτας, αγάπη, 
φιλία, συντηρητισμός και προοδευτισμός. Γίνονται ακόμα αναφο-
ρές στη μονολιθική και αδιαπραγμάτευτη πίστη, το θεϊσμό και την 
αθεΐα.

Ο Σέργιος, πενηντάρης διαπρεπής δικηγόρος στη Μόσχα, και η 
Sasa, φοιτήτρια, στα μισά του χρόνια, μονομαχούν με τον έρωτα. 
Νιώθουν αντίθετοι πόλοι ενός ερωτικού μαγνήτη, που χωρίς τη συ-
νειδητοποιημένη βούλησή τους, ένωνε τα κορμιά τους, αγνοώντας 
κάθε κανόνα βιολογίας και αντοχής.

Η Sasa, στο πλαίσιο του προσωπικού αδιέξοδού της, προσφεύγει 
στη μέθοδο της ηλεκτρονικής ψυχοθεραπείας, μέσα απ’ την οποία 
αναδεικνύονται οι προσωπικές συγκρούσεις των αντικρουόμενων 
δυνάμεων της οικογενειακής της κουλτούρας.
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ΑΦΙΕΡΩΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΑΦΙΕΡΩΣΗ

Στην πιο λιτή και πιο περιεκτική αφιέρωση που έχω διαβάσει 
ποτέ. Που δεν αφορά κανέναν άλλον παρά μόνο αυτόν στον 
οποίο απευθύνεται. Κι όμως, το επίρρημα στο τέλος, έκανε 
την αφιέρωση αυτήν παγκόσμια και μοναδική. Τόσο για τη 
γυναίκα του συγγραφέα στην οποία απευθύνεται, όσο και για 
τον κόσμο όλο.

«Στη Μερσέδες βέβαια»
ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ ΓΚΑΡΣΙΑ ΜΑΡΚΕΣ

«ΕΡωτΑΣ ΣτΑ χΡόνΙΑ τηΣ χόΛΕΡΑΣ»
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στο βιβλίο αυτό καταγράφεται το ιστορικό μιας σχέσης 
ενός ανθρώπου, που τυχαία η ζωή έφερε κάποια στιγμή 
μπροστά μου. Δεν είναι στενός μου φίλος. Δε γνωριζό-
μαστε πολλά χρόνια. Δεν υπεισέρχεται το στοιχείο της 
οικειότητας και της ιστορικότητας που συνδέουν τους 
ανθρώπους. Βρεθήκαμε τυχαία. Γιος Έλληνα πολιτικού 
πρόσφυγα, με απρόσμενη εξέλιξη. Εξέλιξη βασισμένη 
στα ιδιαίτερα χαρίσματά του, αλλά και στην αναπόδρα-
στη τυχαιότητα της ανθρώπινης μοίρας.

Το κίνητρο της αποτύπωσης της ιστορίας του υπήρξε 
η αυθεντικότητα της πρώτης μας συνάντησης. Η εξο-
μολόγηση σ’ έναν τυχαίο άγνωστο τρίτο. Σ’ έναν τρίτο 
με ανοιχτά αυτιά, πρόθυμα ν’ ακούσουν. Στα δικά μου 
αυτιά, που ρούφηξαν με λαιμαργία τις λεπτομέρειες του 
έρωτα. Τις στιγμές της απόγνωσης. Την περιγραφή των 
σκέψεων που συντρόφευαν τα καρφωμένα στο ταβάνι 
μάτια, όλα τα άγρυπνα βράδια του έρωτα. Κι όλα αυ-
τά να συμβαίνουν σ’ ένα πρόσωπο με αδιαφιλονίκητη 
κουλτούρα. Σε μια προσωπικότητα με κύρος και λάμψη. 
Σ’ έναν άνθρωπο, απ’ αυτούς που νομίζεις ότι δεν τους 
ακουμπάει ο έρωτας. Που τους φαντάζεσαι το βράδυ 
να τον βγάζουν απ’ το μυαλό τους σαν ξένο σώμα, σαν 
τεχνητή οδοντοστοιχία και να τον βάζουν σ’ ένα ποτήρι. 

Κι όλα αυτά να τα προκαλεί ένα κορίτσι του τίποτα. 
Ένα κορίτσι κάτι λιγότερο απ’ το τίποτα.
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Το βιβλίο αυτό βασίστηκε στο σκελετό της ιστορί-
ας του Σέργιου, γιο του πολιτικού πρόσφυγα Θοδωρή 
Καλή. Το όνομα είναι τυχαίο και όχι πραγματικό. Έτσι 
συμφωνήσαμε με το Σέργιο όταν του έστειλα το πρώτο 
μου χειρόγραφο. 

Οι διάλογοι, δε θα μπορούσα να ισχυριστώ ότι, έχουν 
την πιστότητα του αυτήκοου μάρτυρα. Ούτε οι ερω-
τικές στιγμές μού δόθηκαν σε φωτογραφίες ή βίντεο. 
Πρέπει να ομολογήσω, όμως, ότι εισχώρησα αδιάκριτα 
στις διηγήσεις του Σέργιου. Εκείνος ενέδιδε παρακι-
νούμενος απ’ την ανάγκη του να ξαναζήσει τις στιγμές 
του ερωτικού του παραληρήματος κι εγώ υποχωρούσα 
στις ηδονοβλεπτικές μου διαθέσεις. 

Η ιστορία του Σέργιου είναι μια ιστορία ανθρώπινη. 
Μια ιστορία καθημερινή. Μια ιστορία που θα μπορούσε 
να είναι του καθενός μας. Κι αυτό γιατί πιστεύω ότι 
το ανθρώπινο μυαλό είναι ένας σκληρός δίσκος με το 
ίδιο λογισμικό. Σε κάθε εποχή πραγματοποιείται μια 
αναβάθμιση σε καινούρια έκδοση, αλλά πάντα στην ίδια 
αρχιτεκτονική. Στην αφήγηση της ιστορίας του Σέργιου 
και της Sasa, παρασύρθηκα και ενσωμάτωσα προσωπι-
κές ιδεαλιστικές μου απόψεις. Απόψεις που δεν έχουν 
ξεφύγει απ’ τις απόψεις του Σέργιου. Προσπάθησα να 
μην αλλοιώσω το πραγματικό του προφίλ. Να μην τον 
φορτώσω με ιδιότητες που δεν έχει, ούτε να του στερή-
σω πραγματικά στοιχεία της προσωπικότητάς του.

Φ.Δ.
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ΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ

Ο Στέφανος Καλής, ιδεαλιστής και βαθιά διαβασμένος φι-
λόλογος, το Σεπτέμβρη του ’45, ενταγμένος μέχρι τότε στον 
επαναστατικό στρατό, πέρασε τα σύνορα και εντάχτηκε στην 
ομάδα Τσάπρα, των πολιτικών προσφύγων της Βουλγαρίας. 
Ο πατέρας του Θοδωρής είχε σκοτωθεί τέσσερα χρόνια πριν, 
στην πρώτη γραμμή του Αλβανικού Μετώπου. Στο τέλος Αυ-
γούστου του ’45, ένα μήνα πριν ο Στέφανος αποφασίσει να 
εγκαταλείψει την Ελλάδα, έθαψε και την κυρα-Μαρίτσα, τη 
μάνα του, που ποτέ δεν έδειξε να έχει ξεπεράσει το χαμό του 
Θοδωρή της.

Ο Στέφανος ξεχώριζε για τη νηφαλιότητά του, για τις βα-
θιές του πεποιθήσεις στις αρχές του ιδεαλισμού του και για 
το ακριβοδίκαιο του χαρακτήρα του. Δεν παρασυρόταν απ’ 
το κλίμα και την ορμή της εποχής και προσπαθούσε πάντα 
να κατευνάζει τα πάθη, όταν αυτά περνούσαν τα όρια που 
επέβαλλε η λογική και η ανθρωπιά. Είχε αναλάβει καθήκοντα 
ινστρούχτορα της ελληνόφωνης νεολαίας, μεταδίδοντας τον 
ιδεαλισμό του για μια αταξική κοινωνία, χωρίς όμως κομματι-
κές και εκδικητικές κορόνες. Την κρατική επίβλεψη του έργου 
του, είχε η όμορφη, έξυπνη και νηφάλια νεαρή πρόεδρος του 
φοιτητικού κινήματος, Delka Asimova. Η Delka δεν έδειχνε 
να εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι ήταν γόνος της κομματικής 
ελίτ της Βουλγαρίας. Έδειχνε πάντα ανοχή στις παρεκβά-
σεις από τις άκαμπτες κομματικές ντιρεκτίβες και εκδήλωνε 
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μια άμεσα αναγνωρίσιμη φυσική ευγένεια. Πολύ σύντομα, 
αναπτύχθηκε μια αμφίδρομη έντονη συμπάθεια μεταξύ του 
Στέφανου και της Delka. Δεν πήρε πολύ, η συμπάθεια αυτή 
να εξελιχθεί σε κάτι πολύ έντονο που έμελλε να κρατήσει μια 
ολόκληρη ζωή. 

Τον Αύγουστο του ’49, ο Στέφανος, μετά από ένα θυελλώ-
δη έρωτα, παντρεύτηκε την Delka Asimova, κόρη του Ρώσου 
Συνταγματάρχη Sergey Asimov και της Βουλγάρας υπαλλή-
λου του Υπουργείου Εξωτερικών, Penka Vlastova. Οι γονείς 
της Delka ονειρεύονταν μια καλύτερη τύχη για την κόρη τους, 
αντί για τον Έλληνα φυγάδα, αλλά η επιμονή της κόρης τους 
και το γεγονός ότι είχε μείνει έγκυος, αποτέλεσαν τα γεγονό-
τα που έκαμψαν τις αντιρρήσεις τους.

Τον Απρίλη του ’50, η Delka έφερε στον κόσμο τον καρ-
πό του έρωτά της με το Στέφανο, ένα πανέμορφο αγόρι. Το 
όνομα που του έδωσαν ήταν Sergey, όπως ήταν και το όνομα 
του πατέρα της, ανασταίνοντας έτσι τον Sergey Asimov. Για 
πολιτικοκοινωνικούς λόγους της ταραχώδους εκείνης εποχής, 
ο ίδιος ο Στέφανος υιοθέτησε ακόμα και το επώνυμο της γυ-
ναίκας του και πολιτογραφήθηκε Stefan Asimov. Του έμεινε 
τ’ όνειρο του Στέφανου ν’ ακουστεί το όνομα του πατέρα του 
Θοδωρή, που θαρρείς και παρακολουθούσε την ατίμωσή του 
αποκεί που βρισκόταν. Ο γιος του άλλαξε το οικογενειακό 
του όνομα και σαν να μην έφτανε μόνο αυτό, ο μοναδικός του 
γιος δεν τίμησε τ’ όνομά του, όταν αξιώθηκε να γεννήσει το 
πρώτο του αγόρι.

Τον Απρίλη του ’52, όταν ο μικρός Sergey ήταν μόλις δύο 
ετών, μετά από προτροπή του Sergey Asimov, ο Stefan και η 
Delka μετακόμισαν στη Μόσχα. Ο Sergey Asimov είχε ήδη 
μετατεθεί εκεί, ως υπεύθυνος εσωτερικής μετανάστευσης, στο 
Υπουργείο Εσωτερικών.

Ο Stefan, με τη βοήθεια του πεθερού του, διορίστηκε υπεύ-
θυνος Τύπου στην εφημερίδα «Πράβδα», για την κάλυψη 
των γεγονότων της Ελλάδας. Η Delka, που είχε σπουδάσει 
οικονομικά, διορίστηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπου με 
το όνομα του πατέρα της, είχε τη δυνατότητα να εργάζεται με 
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πολύ ελαστικό ωράριο, ικανό να της επιτρέπει τη φροντίδα 
του μικρού Σέργιου. Η ελληνική εκδοχή του ονόματος του γιου 
του, ήταν το μόνο που μπόρεσε να επιβάλει και να διατηρήσει 
ο Stefan απ’ την ελληνική του ταυτότητα. Η Delka είχε ενδώσει 
στο καπρίτσιο του και φώναζε και κείνη το μικρό Sergey με 
την ελληνική του εκδοχή, Σέργιο. Στο σχολείο, αργότερα, ο 
Σέργιος επέβαλλε το «Σέργιος» και όλοι το θεωρούσαν σαν 
το ιδιόρρυθμο χαϊδευτικό του όνομα και έτσι τον αποκαλού-
σαν. 

Η ζωή του μικρού Σέργιου δεν έμελλε να πάει όπως φαι-
νόταν και όπως η κοινωνική προδιαγραφή της οικογένειάς 
του υπαγόρευε. Είχε περάσει ένας χρόνος από τότε που η 
οικογένεια του Stefan είχε εγκατασταθεί στη Μόσχα, όταν ο 
πεθερός του, υποστράτηγος, πλέον, Sergey Asimov, κατηγορή-
θηκε για συμμετοχή στην ανατρεπτική ομάδα του Λ. Μπέρια, 
που στόχευε στην ανατροπή της λαϊκής κυριαρχίας. Η δύσκο-
λη εποχή των ηγετικών ανταγωνισμών, της προσπάθειας Ν. 
Χρουστσόφ να υποσκελίσει το φυσικό διάδοχο του Στάλιν, 
Γκεόργκι Μαλενκόφ, ήταν ένας ακόμα λόγος που ο Sergey 
Asimov δε δικάστηκε καν και το χάραμα μιας βροχερής Παρα-
σκευής, του Μάη του 1953, εκτελέστηκε μαζί με άλλους τρεις 
συγκρατούμενους «προδότες» της λαϊκής επανάστασης. 

Στο διάστημα αυτό, αμέσως μετά τη σύλληψη του Sergey 
Asimov και την απαγγελία της κατηγορίας για εσχάτη προ-
δοσία, ομάδα της κρατικής μυστικής υπηρεσίας εισέβαλε 
στο σπίτι του Stefan και της Delka. Σημαντικά πειστήρια 
έλλειψης νομιμοφροσύνης οδήγησαν το Stefan στη φυλακή 
και στην απόλυσή του απ’ την εφημερίδα. Η Delka, ξεπέρασε 
το πρόβλημα της ενοχής της με απόλυση και μια εξοντωτική 
σαρανταoκτάωρη ανάκριση.

Έξι μήνες αργότερα, ο Stefan αποφυλακίστηκε και βρήκε 
τη γυναίκα του και το γιο του στο καινούριο τους σπίτι, στο 
νούμερο 124 της οδού Cherkizovskaya, ένα δωμάτιο, με κοινή 
τουαλέτα, με άλλες τέσσερις οικογένειες, που μοιράζονταν 
τους χωρισμένους χώρους ενός παλιού σπιτιού στα ανατολικά 
της Μόσχας. Η καινούρια τους ζωή προσαρμόστηκε στα νέα 
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δεδομένα. Ο Stefan, μέσω του περιφερειακού τομέα εργασίας, 
κατόρθωσε και πήρε την καινούρια του δουλειά, στο εργο-
στάσιο κινητήρων εσωτερικής καύσης της Μόσχας ως ανει-
δίκευτος εργάτης. Η Delka εκμεταλλεύθηκε μια παιδική της 
γνωριμία με τον κομισάριο Boris Smirnof και έπιασε δουλειά 
ως καθαρίστρια στα τοπικά γραφεία ενημέρωσης του πολί-
τη. Η καινούρια ζωή κυλούσε στη νέα της κοίτη και ο μικρός 
Σέργιος μεγάλωνε στον κρατικό παιδικό σταθμό, ευτυχής, 
ανάμεσα στα 110 βλαστάρια της ηλικίας του.

Είχαν περάσει δεκατρείς μήνες απ’ τη μέρα της αποφυ-
λάκισης του Stefan, όταν ένα πρωί τον κάλεσαν στο γραφείο 
διεκπεραίωσης και μέριμνας. Οι οδηγίες ήταν να παρουσι-
αστεί αμέσως στα κεντρικά γραφεία της νεοσύστατης KGB 
για προγραμματισμένη συνάντηση με τον κομισάριο Vladimir 
Vifkof, γενικό επόπτη των βαλκανικών υποθέσεων.

Η συνάντηση υπήρξε ανέλπιστα καλή για το Stefan. Η σύ-
σταση είχε γίνει απ’ τον παλιό φίλο του, Leonid Alexandrov. 
Η φιλία τους είχε αναπτυχθεί απ’ την εποχή της Βουλγαρίας, 
όπου ο «Λεωνίδας», όπως τον φώναζε ο Stefan, ήταν τυπικά 
υπεύθυνος επικοινωνίας και μετανάστευσης στη Σοβιετική 
Ένωση, ενώ στην ουσία ήταν μυστικός πράκτορας. Η φιλία 
των δύο νεαρών τότε, στηρίχτηκε στα κοινά τους ενδιαφέ-
ροντα για την παγκόσμια λογοτεχνία και στη λατρεία του 
«Λεωνίδα» για τα ελληνικά γράμματα. Ο Leonid είχε εξελι-
χθεί στα γρανάζια της κρατικής μυστικής υπηρεσίας και είχε 
φτάσει στο πόστο του γενικού επόπτη του Στάλινγκραντ. 
Σε μια υψηλή συνάθροιση των περιφερειακών στελεχών της 
KGB, όταν τέθηκε θέμα έμπιστου και νομοταγούς συνδέσμου 
με την κομμουνιστική ηγετική ομάδα της Ελλάδας, ο Leonid 
πετάχτηκε πάνω και ανέφερε το φίλο του Stefan. Ο φάκελος 
του Stefan μελετήθηκε διεξοδικά και προέκυψε με σαφήνεια 
ότι η δίωξή του ήταν παράπλευρη, χωρίς τίποτα το μεμπτό 
που να τον αφορούσε. Η κατηγορηματική εγγύηση του Leonid 
και η καταλληλότητα του προφίλ του Stefan, εξαφάνισαν κάθε 
επιφύλαξη. Η αποκατάσταση είχε συντελεστεί σε μερικές 
ώρες. 
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Μια νέα ζωή άρχιζε για την τριμελή οικογένεια. Η ενημέ-
ρωση του Stefan κράτησε ένα μήνα. Στις 11 Ιανουαρίου του 
1955, η οικογένεια μετακόμισε στη Σόφια, όπου ο Stefan θα 
οργάνωνε το γραφείο επικοινωνίας με την ηγετική ομάδα της 
κομμουνιστικής δράσης της Ελλάδας. Μια νέα καριέρα ξεκι-
νούσε για το Stefan, που ωστόσο έβλεπε με μεγάλη επιφύλα-
ξη. Προσεχτικός πάντα, οργάνωσε τα πολυτελή γραφεία που 
του παραχώρησαν στη Σόφια και κατένειμε τα καθήκοντα 
στα οκτώ άτομα που τον είχαν ακολουθήσει. Ο Stefan έπεσε 
με τα μούτρα στη δουλειά. Οι σύνδεσμοι με την Ελλάδα ήταν 
τα τέσσερα κορυφαία ηγετικά στελέχη του πολιτικού αγώνα. 
Η διωκτική πολιτική, κατά των κομμουνιστών της Ελλάδας, 
αποτελούσε καθημερινή απασχόληση της ομάδας του Stefan. 
Όλα τα δημοσιεύματα αναλύονταν και οδηγίες για αντιδρά-
σεις και προπαγανδιστική πολιτική καθορίζονταν. Τα κονδύ-
λια, για πολιτική συνδρομή του λαϊκού αγώνα στην Ελλάδα, 
τα χειριζόταν ο ίδιος ο Stefan, με φειδώ και διαφάνεια. Οι 
επαφές, του ίδιου, περιορίζονταν μόνο με τους πολιτικούς 
εκπροσώπους και τους οπλαρχηγούς του αποδεκατισμένου 
«Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας».

Πλησίαζαν τα Χριστούγεννα του ’55, όταν ο Stefan έλαβε 
μήνυμα να πάει επειγόντως στη Μόσχα. Παρουσιάστηκε στα 
γραφεία της KGB και οδηγήθηκε στο γραφείο του πρώτου 
υπαρχηγού. Τρεις υψηλοί αξιωματούχοι κάθονταν στη ίδια 
πλευρά ενός πελώριου οβάλ τραπεζιού συνεδριάσεων και ο 
πρώτος υπαρχηγός στην κορυφή, προς την πλευρά του κάτα-
σπρου απ’ το χιόνι παράθυρου του γραφείου του. 

«Σύντροφε Asimov, το κόμμα και η υπηρεσία μας, εκφρά-
ζουν την απόλυτη ικανοποίησή τους για τις υπηρεσίες σου. Ο 
σύντροφος Leonid Alexandrov δικαιώθηκε για την εμπιστοσύ-
νη που έδειξε στο πρόσωπό σου. Θα φύγεις για την Ελλάδα ως 
διπλωμάτης και θα συνεχίσεις το έργο σου εκεί, με έδρα σου 
τη Θεσσαλονίκη. Θα παραμείνεις στη Μόσχα μέχρι το τέλος 
Γενάρη για ενημέρωση και τις πρώτες μέρες του Φλεβάρη θα 
είσαι στη Θεσσαλονίκη». 

Ο Stefan, εξέφρασε με σεβασμό την ικανοποίησή του και 
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υποσχέθηκε να καταβάλει κάθε προσπάθεια για το νέο του 
έργο.

Ήταν 2 Φεβρουαρίου του ’56 και ο Stefan, με την Delka 
και το μικρό Σέργιο έφτασαν στη Θεσσαλονίκη. Εγκαταστά-
θηκαν στην οδό Ανθέων, σε μια πανέμορφη μονοκατοικία με 
κήπο, πίσω απ’ την πλατεία Αριστοτέλους και μια καινούρια 
ζωή ξεκινούσε. Ο Σέργιος κόντευε τα έξι. Ο Stefan του μι-
λούσε πάντα ελληνικά και έτσι δε δυσκολεύτηκε καθόλου να 
εγκλιματιστεί γρήγορα. Η ζωή κυλούσε ανέφελα. Ο Σέργιος 
τέλειωσε το δημοτικό σχολείο. Είχε κάνει φίλους και ξεχείλιζε 
από ευτυχία, χωρίς τίποτα απ’ το παρελθόν να του θυμίζει ότι 
πάντοτε τα πράγματα δεν ήταν έτσι. 

Είχαν περάσει επτά χρόνια στην Ελλάδα. Ο Stefan είχε 
μπει ολοκληρωτικά στο πετσί της ελληνικής του ταυτότητας. 
Διάβαζε ελληνική και ξένη λογοτεχνία και έβλεπε συχνά δυο 
φίλους απ’ την εποχή των επαφών του γραφείου της Σόφιας, 
καθώς και τη Μαρία και τον Απόστολο, τα μόνα συγγενικά 
του άτομα, πρώτα ξαδέρφια του απ’ τη μεριά της κυρα-Μαρί-
τσας. Ο πατέρας του είχε σκοτωθεί στο Αλβανικό Μέτωπο και 
η μάνα του είχε πεθάνει από ανακοπή ένα χρόνο πριν φύγει 
για τη Βουλγαρία.

Η Delka ένιωθε υπέροχα με την καινούρια ζωή της. Πήγαινε 
συχνά στη Σόφια και επισκεπτόταν τη μητέρα της που ζούσε 
πια εκεί, έβλεπε παλιούς συμφοιτητές και γνώριμους απ’ 
την παιδική της ζωή και ήταν ευτυχισμένη με τη ροή και την 
εξέλιξη της ζωής της.

Είχε κλείσει τα δώδεκα ο Σέργιος και βάδιζε στα δεκατρία, 
όταν ήρθε το μήνυμα απ’ τη Μόσχα για επαναπατρισμό. Ο 
Σέργιος, όταν το πληροφορήθηκε, έπεσε σε βαριά κατάθλι-
ψη. Έκλεγε καθημερινά, μόλις ανοιγόταν η κουβέντα, χωρίς 
να πιστεύει ότι αυτό θα συνέβαινε πραγματικά και ότι δεν 
ήταν μια τυχαία ρητορική απειλή. Ο Stefan δυσκολευόταν να 
σκεφτεί ότι θα εγκατέλειπε ξανά την Ελλάδα. Είχε πια μπει 
για τα καλά στην ελληνική πραγματικότητα και οποιαδήποτε 
άλλη εκδοχή της ζωής του, τον απογοήτευε και τον πίκραινε 
βαθιά.
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Είχε μπει πια η Άνοιξη του ’63 και η Ελλάδα συγκλονι-
ζόταν ολόκληρη απ’ τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης. Ο αρι-
στερός βουλευτής Γρηγόρης Λαμπράκης είχε δολοφονηθεί. 
Το τμήμα του Stefan στο προξενείο ήταν σε αναβρασμό και 
δεκάδες τηλεφωνήματα έδιναν διάφορες εκδοχές και ποικίλες 
μαρτυρίες. Πληροφορίες μαζεύονταν καθημερινά και μετά 
από επεξεργασία στέλνονταν στη Μόσχα. Η μεγάλη αυτή 
αναταραχή ήταν η αιτία να παραμείνει ο Stefan, για έναν 
ακόμα χρόνο στην Ελλάδα. Είχε αναλάβει προσωπικά την 
υπόθεση και ενημέρωνε κατευθείαν την κεντρική υπηρεσία 
καθημερινά.

Ήταν 43 ετών, Απρίλης του ’64, όταν ήρθε το δεύτερο μή-
νυμα επαναπατρισμού, που στα αυτιά του Stefan έμοιαζε πια 
για νέος ξενιτεμός. Στις 3 Μαΐου, αυτός και η οικογένειά του 
επέστρεψαν στη Μόσχα. Την πρώτη μέρα, με το έγγραφο του 
Υπουργείου Εξωτερικών ανά χείρας και την εντολή παροχής 
κατοικίας με διαβάθμιση «Β» της αρμόδιας υπηρεσίας, ο 
Stefan πήγε και παρέλαβε τα κλειδιά του καινούριου σπιτιού 
τους. Ακόμα και ο ίδιος δεν το περίμενε ότι θα είχε τόσο ευ-
νοηθεί. Η κατοικία που του παραχωρήθηκε ήταν πέρα απ’ τις 
προσδοκίες του. Ένα πανέμορφο σπίτι με καταπράσινο κήπο, 
στην οδό Ostozhenka του κεντρικού Okrug.

Ο Σέργιος είχε φοιτήσει μια χρονιά σε ιδιωτικό γυμνάσιο 
στη Θεσσαλονίκη. Η πρώτη χρονιά στο νέο του περιβάλλον 
άρχισε το Σεπτέμβρη του ’65 και ήταν πολύ δύσκολη. Όλα του 
φαίνονταν βουνό. Τίποτα δεν τον ικανοποιούσε. Οι παρέες, ο 
τρόπος διασκέδασης, τα αστεία των παιδιών, οι παρέες των 
γονιών του. Όλα ήταν μια απογοήτευση. Ο Σέργιος ένιωθε 
τον καινούριο του κόσμο να τον πλακώνει. Είχε περάσει η 
πρώτη χρονιά του στο ρωσικό γυμνάσιο και δεκαέξι χρονών 
παλικαράκι πια, ένιωσε το πρώτο του έντονο ερωτικό σκίρ-
τημα. Η Νάντια ήταν ο αέρας που φύσηξε και πήρε μακριά 
τα εμπόδια της προσαρμογής. Η ζωή άρχισε να του φαίνεται 
πάλι ωραία. Ξυπνούσε με τη σκέψη της και με την αίσθηση 
ότι όλη τη νύχτα ήταν μαζί της. Η Νάντια κι ο Σέργιος ζού-
σαν τον εφηβικό τους έρωτα κάτω από ιδανικές συνθήκες. 
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Ήταν δυο παιδιά με ισορροπημένο οικογενειακό περιβάλλον, 
μεγάλωσαν με αγάπη για τον άνθρωπο και ενδιαφέρον για 
τη ζωή. Το πλεονέκτημα ακόμα ήταν το καλλιεργημένο και 
διεισδυτικό μυαλό τους, που τους επέτρεψε ν’ αποκτήσουν 
σημαντική πρώτη εμπειρία, που υπήρξε καταλυτική για τη 
μετέπειτα ζωή τους. Διάβαζαν τα ίδια βιβλία, αντάλλασσαν 
απόψεις, έγραφαν ποιήματα, ανακάλυπταν τις ανάγκες του 
σώματος σε συνδυασμό με αυτές του πνεύματος και γενικά 
περιόρισαν στο ελάχιστο τα εφηβικά απωθημένα. Η σχέση του 
Σέργιου και της Νάντιας κράτησε δύο χρόνια. Ο Σέργιος ήταν 
πια δεκαοχτώ χρονών, ώριμο παιδί, με μεγάλες εναλλαγές στη 
ζωή του, τόσο παρμένες απ’ τις γονικές εμπειρίες που βίωσε, 
όσο και απ’ τις προσωπικές του, που αναγκαστικά έζησε σε 
διαφορετικά περιβάλλοντα, με διαφορετικούς ανθρώπους και 
διαφορετικές συνήθειες και κουλτούρες. Τις σπουδαίες αξίες 
της ζωής τις πήρε απ’ τον πατέρα του.

Ο Stefan πάντα έβρισκε χρόνο για να συζητάει με το γιο 
του. Μιλούσε μαζί του πάντα με μια ισοτιμία, που έδινε στο 
Σέργιο την εντύπωση ότι συνδιαλεγόταν με τον καλύτερο φί-
λο του. Συζητούσαν για όλες τις αξίες της ζωής. Ο Stefan δεν 
παρέλειπε, σε κάθε σοβαρή συζήτησή τους, να στιγματίζει την 
αγνωμοσύνη και την αναξιοπρέπεια των ανθρώπων. Πίστευε 
ότι όταν ο άνθρωπος προσβληθεί απ’ τις δύο αυτές κοινωνικές 
ασθένειες, γίνεται αποδιοπομπαίο μίασμα, που θα πρέπει ο 
κάθε νουνεχής άνθρωπος ν’ αποφεύγει. 

«Η ειλικρινής φιλία, Σέργιέ μου, είναι ό,τι πιο ασφαλές 
μπορεί ν’ αποκτήσει κανείς στη ζωή του. Είναι απαραίτητο, 
όμως, να δείχνει κανείς μεγάλη προσοχή και την ανοχή τού 
απαιτούμενου χρόνου, για να καταλήγει σε ασφαλή συμπε-
ράσματα. Οι άνθρωποι δείχνουν πάντα σε κάθε επιφανειακή 
γνωριμία τον καλύτερο εαυτό τους. Κρύβουν τη στρεβλότητά 
τους. Καμουφλάρουν την ιδιοτέλειά τους. Αυτό, όμως, δε ση-
μαίνει ότι παραμονεύουμε όλους τους ανθρώπους της ζωής 
μας μ’ ένα όπλο στο χέρι, για να τους τσακώσουμε στα λάθη 
τους. Απλά τηρούμε μια στάση αυτοσυγκράτησης, μέχρις 
ότου αποκτήσουμε επιβεβαιωτικά στοιχεία του πραγματι-
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κού τους χαρακτήρα και των προσδοκιών τους απ’ τη σχέση 
μας. Οι καλές φιλίες, είναι αυτές που έχουν δοκιμαστεί και 
διέπονται από μια ιστορικότητα. Τους καλούς φίλους δεν 
τους εγκαταλείπουμε ποτέ. Ο καλός φίλος είναι ο παλιός 
φίλος. Και παλιούς φίλους δεν έχουμε ποτέ τη δυνατότητα 
να κάνουμε στον τρέχοντα χρόνο. Ο παλιός και καλός φίλος 
απλά προκύπτει. Μοιάζει με το καλό κρασί που, αφού το 
δοκιμάσουμε και το βρούμε της αρεσκείας μας, αποφασί-
ζουμε να το παλαιώσουμε για μια καλή μελλοντική στιγμή. 
Αυτό, όμως, που είναι προαπαιτούμενο, είναι η πεποίθησή 
μας για το καλό της ποιότητάς του. Αν παλαιώσουμε ένα επι-
φανειακά καλό κρασί που δεν έχει τα απαιτούμενα ποιοτικά 
στοιχεία της διατήρησης, όταν χρειαστεί να το ανοίξουμε, θα 
το βρούμε χαλασμένο». 

Ο Σέργιος έπαιρνε υποδόρια τις αξίες που του μετέδιδε ο 
πατέρας του. Έχτιζε το σημαντικό κομμάτι του εσωτερικού 
του κόσμου. Έχτιζε με σωστά υλικά αυτό το κομμάτι που 
αποτελεί τα θεμέλια της ανθρώπινης ψυχικής φυσιογνωμίας. 
Το κομμάτι που θέλει μεγάλη προσπάθεια και αγώνα για να 
μεταβληθεί σε πιο προχωρημένη ηλικία. Ο Stefan είχε πάντα 
χαραγμένα στο μυαλό του τα λόγια του Άγγλου φιλοσόφου 
και στοχαστή Τζον Λοκ, που ανέκαθεν θαύμαζε: 

Το πνεύμα, προτού ακόμα γνωρίσει τον εξωτερικό 
κόσμο, είναι άγραφο χαρτί. Τις ιδέες και την αξία των 
εννοιών τις αποκτά στη διάρκεια της ανάπτυξής του, 
με την εμπειρία και τις αισθήσεις.

Προσπαθούσε, λοιπόν, να βοηθήσει στο γέμισμα του άγραφου 
χαρτιού του γιου του με το καλύτερο υλικό. 

Τότε, στα δεκαοχτώ του, ήρθε για το Σέργιο, η μεγάλη 
έκπληξη. Η Delka ήταν έγκυος. Ο Σέργιος, αρκετά μεγάλος 
γι’ αυτό, θα αποκτούσε αδελφάκι. Ο Stefan ήταν αυτός που 
αποφάσισε να του μιλήσει, για την επικείμενη εξέλιξη στην 
οικογένειά τους. Μπήκε απευθείας στο θέμα.

«Σέργιε, αγόρι μου, η μητέρα σου είναι έγκυος. Καταλα-
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βαίνω, είσαι πολύ μεγάλος για ν’ αποκτήσεις αδελφάκι, ίσως 
να αισθάνεσαι περίεργα, ίσως να ντρέπεσαι, αλλά είναι κάτι 
που δεν αποτρέπεται. Η μητέρα σου είναι μόνο τριάντα εννιά 
χρονών και θέλει να το γεννήσει αυτό το παιδί». 

Ούτε που ανέφερε βέβαια, ότι το μυαλό του ήταν πάντα 
καρφωμένο στην απρέπεια που είχε διαπράξει σε βάρος τής 
μνήμης του πατέρα του, με το να μη δώσει στον πρωτότοκο 
γιο του το όνομα Θοδωρής. Ήλπιζε τώρα να αποκατασταθεί 
στα μάτια του, εκεί πάνω που βρισκόταν, αν το παιδί στα 
σπλάχνα της Delka ήταν και πάλι αγόρι. 

«Μα τι είναι αυτά που λες» φώναξε απ’ τη χαρά του ο 
Σέργιος. «Το θέλω, το θέλω πάρα πολύ. Δε συμβιβάζομαι, 
ούτε απλά δέχομαι κάτι που έτσι κι αλλιώς θα συμβεί. Είναι 
κάτι που με γεμίζει χαρά. Με ξετρελαίνει η ιδέα ότι θα έχουμε 
ένα μωράκι μες στο σπίτι. Αγόρι ή κορίτσι, δεν μπορώ να πω 
τι θα ήθελα πιο πολύ. Με ξετρελαίνει η ιδέα». 

Πάνω στη στιγμή μπήκε στο δωμάτιο η Delka και είδε τη 
χαρά του Σέργιου να καθρεφτίζεται στα μάτια και στο πρό-
σωπό του ολόκληρο. Τον αγκάλιασε.

«Αγάπη μου, δε χρειάζεται να σου πω ότι είσαι ό,τι πιο 
πολύτιμο έχω. Δε χρειάζεται να στο πω γιατί είσαι αρκετά 
ώριμος να καταλάβεις ότι κάτι τέτοιο θα σήμαινε χάιδεμα των 
αυτιών σου. Θα ήταν σαν να υπονοούσα ότι θα πρέπει να μοι-
ράζεσαι την αγάπη μας. Ξέρεις ότι σ’ αυτές τις περιπτώσεις, η 
υπάρχουσα αγάπη, δε μοιράζεται. Απλά μια άλλη, ίδιας ποσό-
τητας, δημιουργείται και δίνεται στο νέο πρόσωπο. Ο πατέρας 
σου είμαι σίγουρη ότι σου μίλησε για το κοινωνικό μέρος του 
γεγονότος. Εγώ σου μιλάω για το συναισθηματικό».

«Μανούλα μου, σ’ αγαπώ» της είπε γλυκά ο Σέργιος, σφίγ-
γοντάς την στην αγκαλιά του. «Είμαι αλήθεια ευτυχισμένος με 
τη σημερινή έκπληξη που μου κρατούσατε και οι δυο σας». 

Τον Αύγουστο του ’68, η Delka γέννησε το Θοδωρή. Teodor 
γράφτηκε στα βιβλία του ληξιαρχείου του πρώτου κεντρικού 
διαμερίσματος της Μόσχας. 

Απ’ την πρώτη μέρα ο Σέργιος δέθηκε τόσο πολύ με τον 
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αδελφό του, που έκανε τη σχέση τους στη συνέχεια της ζωής 
τους να αποτελεί γεγονός για συζήτηση. Σ’ όλα τα στάδια της 
ζωής τους, ο Σέργιος έκανε πράγματα για το Teodor. Έπαιζε 
μαζί του όταν ήταν μωρό. Τον διάβαζε όταν πρωτοπήγε σχο-
λείο. Τον συμβούλευε αργότερα για όλες τις επιλογές του. Συ-
ζητούσε μαζί του κάθε θέμα, όταν άρχιζαν οι προβληματισμοί. 
Του μετέδιδε γνώσεις και κουλτούρα αργότερα. Γενικά, ο 
Σέργιος μπορούσε να αλλάξει το πρόγραμμά του για κάτι που 
θα αφορούσε το Teodor και χρειαζόταν η παρουσία του. 

Ο Σέργιος το Σεπτέμβρη του ’68 μπήκε στη Νομική Σχολή 
της Μόσχας. Η ζωή του μπήκε πια σε μια άλλη πορεία. Είχε 
έρθει η εποχή των πολλαπλών σχέσεων. Το σεξ για το σεξ. Ο 
Σέργιος απολάμβανε την εναλλαγή των συντρόφων του. Είχε 
όλα τα στοιχεία που μπορούσε να θέλξει οποιαδήποτε γυναί-
κα. Ήταν απ’ τους άντρες που είναι από παιδιά άντρες.

Ο κορεσμός και μια συγκυρία οδήγησαν το Σέργιο στα είκοσι 
πέντε του να έχει παντρευτεί την Olga. Εκείνος μόλις είχε 
τελειώσει τη Νομική Σχολή της Μόσχας και η Olga φοιτήτρια 
ακόμα στην ιατρική. Η ζωή τους είχε ξεκινήσει με το συνήθη 
φοιτητικό, νεανικό έρωτα, που κατέληξε ενάμιση χρόνο αρ-
γότερα στο γάμο. Η ζωή τους κύλησε χωρίς έντονες ανατα-
ράξεις. Έξι μήνες μετά το γάμο τους απέκτησαν το Στέφανο, 
πάνω στον οποίο διοχέτευσαν όλα τα έντονα συναισθήματα, 
που και οι δυο τους είχαν δεχτεί απ’ τα σπίτια τους ως παιδιά. 
Τρία χρόνια αργότερα, η ζωή τους είχε μπει σε μια ιδιότυπη 
ρότα, χωρίς εξάρσεις και έντονες ερωτικές διακυμάνσεις. Η 
κοινωνική τους ζωή ήταν ήσυχη, η σεξουαλική τους σχέση ταυ-
τιζόταν και ανταποκρινόταν στις βιολογικές τους ανάγκες και 
οι δουλειές τους είχαν πάρει τον προδιαγεγραμμένο δρόμο 
τους. Η Olga είχε τελειώσει την ιατρική και είχε διοριστεί στο 
κεντρικό κρατικό νοσοκομείο «Λένιν» της Μόσχας. Ο Σέργιος 
είχε διοριστεί στο παράρτημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης 
για τον έλεγχο διαδικασιών ανάκρισης της «Γενικής Διεύ-
θυνσης Κρατικής Ασφάλειας». Είχαν περάσει ήδη τέσσερα 
χρόνια και τον ενοχλούσε η γραφειοκρατική ρουτίνα. 
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Ήταν Δεκέμβρης του 1978, όταν ο Σέργιος συνάντησε την 
Alexia. Μια συμφοιτήτριά του απ’ τη Νομική Σχολή. Μετά 
τις αγκαλιές και τα φιλιά της έκπληξης, κάθισαν για έναν 
καφέ. Μίλησαν, γέλασαν, θυμήθηκαν δεκάδες επεισόδια της 
φοιτητικής τους ζωής και ξαφνιάστηκαν όταν κοίταξαν το 
ρολόι και διαπίστωσαν ότι βρίσκονταν μαζί κάτι παραπάνω 
από τέσσερις ώρες. 

«Βρε Σερ» (έτσι τον φώναζαν χαϊδευτικά στο πανεπιστή-
μιο) είπε η Alexia «θα με ψάχνουν εδώ και ώρες».

«Ποπό» είπε ο Σέργιος «εμένα να δεις, έφυγα για να πά-
ρω τσιγάρα και πρέπει να πω πως πήγα στα καπνοχώραφα 
για συγκομιδή και μετά στο Μινσκ, στο κρατικό εργοστάσιο 
τσιγάρων, για προσωπική βιομηχανοποίηση».

«Γιατί βρε» απάντησε η Alexia γελώντας με νόημα «με 
άδεια βγαίνεις έξω;».

«Καλά πλάκα μου κάνεις;» είπε ενοχλημένος ο Σέργιος. 
«Απλά θα διηγηθώ στην Olga τη συνάντησή μας». 

Είχαν ανταλλάξει τηλέφωνα και υποσχέσεις να μη χαθούν 
και χωρίστηκαν. Πήγαν ο καθένας τους στη δική του στάση, 
περιμένοντας το λεωφορείο.

Η συνάντηση αυτή υπήρξε η απαρχή για ένα μεγάλο έρωτα 
των δύο παλιών συμφοιτητών. Πέρασαν πέντε χρόνια, ζώντας 
έναν κρυφό έρωτα, ένα κρυφό πάθος, που σερνόταν ανάμεσα 
στα δυο ζευγάρια. Ο έρωτάς τους δεν ολοκληρώθηκε ποτέ με 
ολοκληρωτικό σμίξιμο, αφού και οι δυο τους υπολόγιζαν σο-
βαρά την ψυχοσύνθεση του γιου του ο ένας, και της τρίχρονης 
κόρης της η άλλη. Η σχέση τους είχε μοναδικά στοιχεία, το 
συνταίριασμά τους ήταν σπάνιο, αλλά η φθορά αναπότρεπτη. 
Την Άνοιξη του 1983, σταμάτησαν να βλέπονται ερωτικά. 
Αυτό που παρέμεινε για πάντα, ήταν μια πραγματική φιλία 
κι ένας αμφίπλευρος σεβασμός.

Ο Σέργιος, είχε πάντα την ανάγκη της ερωτικής ευεξίας. Πά-
ντα ήθελε να βρίσκεται στο κλίμα της ερωτικής έξαψης. Το θε-
ωρούσε σαν το αλάτι της ζωής. «Χωρίς έρωτα» έλεγε «η ζωή 
είναι κενή. Οδηγείται ο άνθρωπος στο τέλος του χωρίς ουσία, 
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χωρίς κανένα απολύτως νόημα». Από τότε που σταμάτησε η 
σχέση του με την Alexia, ο Σέργιος έγινε η ερωτική μέλισσα 
που πετούσε από άνθος σε άνθος και ρουφούσε το ερωτικό 
νέκταρ. Έκανε πολλές σχέσεις. Τον δελέαζε το καινούριο. Τον 
εξιτάριζε η αρχή. Το φλερτ και η κατάκτηση. Όταν το κάστρο 
έπεφτε, όταν ένιωθε ότι τίποτα το καινούριο δεν υπήρχε να 
πάρει, τότε ένιωθε την ανάγκη της φυγής. Οι περιπτώσεις που 
έμεινε περισσότερο, ήταν αυτές με εγγενείς δυσκολίες. Οι 
περιπτώσεις που η περιστασιακή σύντροφος κάτι κρατούσε. 
Ο Σέργιος ήθελε να τα πάρει όλα και να φύγει. Ήθελε να στύ-
ψει το λεμόνι μέχρι τέλους. Ήθελε η λεμονόκουπα να μείνει 
στεγνή, χωρίς ερωτικό χυμό.

Τώρα πια, είχε αναλάβει και την ερωτική καθοδήγηση του 
Teodor. Ο Σέργιος μετέδιδε στο μικρό αδελφό του την τέχνη 
και τη φιλοσοφία της ερωτικής προσέγγισης. Ο δεκαπεντάχρο-
νος Teodor έδειχνε καλός μαθητής. Η σχέση των δυο αδελφών, 
παρά τη μεγάλη διαφορά ηλικίας, ήταν μοναδική. Απ’ την 
πλευρά του Σέργιου έφτανε τα όρια της αυτοθυσίας. Έδει-
χνε ασταμάτητο ενδιαφέρον για όλες τις δράσεις του μικρού 
Teodor. Του μετέδιδε, με ισότιμες συνομιλίες, μια υγιή κουλ-
τούρα διαπροσωπικών σχέσεων, χωρίς να τον υποτιμά για την 
ηλικία του. Τον αντιμετώπιζε σαν ίσο, απλά με λιγότερη εμπει-
ρία. Ο Teodor στα δεκαοχτώ του ήταν ένα παιδί-άντρας, αφού 
είχε συλλέξει μια προσεγμένη εμπειρία, δοσμένη με τεράστιο 
ενδιαφέρον και αγάπη. Ο Stefan και η Delka παρακολουθού-
σαν με λατρεία τη μοναδική αυτή σχέση των δυο αδελφών.

Ο Σέργιος, καθοδηγούσε το μικρό αδελφό του στη σωστή 
αντιμετώπιση των διαπροσωπικών του σχέσεων, τόσο με τους 
φίλους του, όσο και με τα κορίτσια που έβλεπε ερωτικά. Του 
εξηγούσε τι είναι ο έρωτας, όχι με υπεροπτικό και δασκαλί-
στικο ύφος. Τα πάντα προέκυπταν από συζήτηση, που έκα-
ναν το μικρό Teodor να αισθάνεται ότι συμμετέχει ισότιμα 
στη διαμόρφωση των συμπερασμάτων. Τα συμπεράσματα δε, 
ποτέ δεν έβγαιναν σαν επιμύθιο διδασκαλίας, αλλά σαν αδια-
τύπωτο αποτέλεσμα της συζήτησης. Ακόμα και οι υποδείξεις 
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του Σέργιου για διάβασμα λογοτεχνικών βιβλίων, γίνονταν 
με μαεστρία. Αναφερόταν σε σημαντικά σημεία ενός βιβλίου 
με αποτέλεσμα ο Teodor να ερεθίζεται πνευματικά και να 
επιθυμεί να βρεθεί κάπου με τη δυνατότητα να θαυμάζεται, 
όπως ο ίδιος θαύμαζε το Σέργιο. Όλη η συμπεριφορά και η 
αντιμετώπιση του Teodor απ’ το Σέργιο, θύμιζε τη σχέση του 
Stefan με τον ίδιο. Άλλα αποτελούσαν συνειδητά απορροφη-
μένα ενθυμήματα και άλλα υποσυνείδητες ενσταλάξεις της 
οικογενειακής κουλτούρας. 

Ο χρόνος κυλούσε, χωρίς δυσκολίες για την οικογένεια 
του Σέργιου, αλλά με αχόρταγες μεταλλάξεις στις δομές της 
Σοβιετικής Ένωσης. Η μεγάλη αυτή χώρα ζούσε πια το τέλος 
μιας εποχής άκρατου αυταρχισμού, φοβίας και τρόμου. 

Η παλιά σιδηρά Σοβιετική Ένωση έβαινε το δρόμο της 
διάλυσής της. Όλα έδειχναν ότι ήταν πια θέμα χρόνου. Εντού-
τοις, οι πολιτικοκοινωνικές ανακατατάξεις είχαν ευνοήσει το 
Σέργιο. Μιλούσε αγγλικά, γαλλικά, ελληνικά και ρώσικα. Η 
νομική του εμπειρία ήταν μοναδική, αφού υπήρξε πάντα πα-
ρών σε όλες τις κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις. Τα προσόντα 
του αυτά θα αποτελούσαν αργότερα το διαβατήριο της επαγ-
γελματικής του επιτυχίας.

Είχε μπει το 1985 και για τη Σοβιετική Ένωση είχε έρθει 
μια νέα εποχή. Οι διακηρύξεις Γκορμπατσόφ, για glasnost και 
perestroika, ήταν ένας καινούριος αέρας, που προμήνυε μεγάλες 
αλλαγές. Ο Σέργιος, στενός φίλος και συνεργάτης του σοβιετι-
κού οικονομολόγου Leonid Abalkin, βρισκόταν στο προσκήνιο 
των εξελίξεων. Οι προτάσεις του Abalkin προς το Μιχαήλ 
Γκορμπατσόφ για αναποτελεσματικότητα της ελεύθερης οι-
κονομίας, χωρίς αυτή να συνδυάζεται με πολιτικές ελευθερίες, 
βρήκαν ανοιχτά τα αυτιά του νεοτεριστή σοβιετικού ηγέτη. 
Ο Σέργιος είχε παλιά φιλία με τον Abalkin, χρονολογούμενη 
απ’ το 1980, ως ηγετικά στελέχη της Comecon. Ο ένας είχε τη 
διεύθυνση της οικονομικής εποπτείας και ο άλλος τη νομική 
οργάνωση και διεύθυνση. Η σχέση αυτή βοήθησε σημαντικά 
στην επαγγελματική καθιέρωση και άνοδο του Σέργιου.

Ο Σέργιος πρωτοστάτησε στην κατάρτιση του νομικού 
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πλαισίου που στηρίχθηκε η Κεντρική Επιτροπή του Κομμου-
νιστικού Κόμματος στις 7 Φεβρουαρίου του ’90, για την απε-
μπόληση της αποκλειστικής ισχύος της Σοβιετικής Ένωσης επί 
των συνασπισμένων δημοκρατιών που τη συγκροτούσαν. Το 
γεγονός αυτό και οι επαφές του με τους ηγέτες των δημοκρα-
τιών που αποσκιρτούσαν η μια μετά την άλλην, τον καθιέρω-
σαν ως τη νομική αυθεντία, έξω απ’ τα όρια της Ρωσίας και 
του εξασφάλισαν σοβαρή οικονομική ανεξαρτησία.

Η Ρωσία είχε πια μπει στην περίοδο Πούτιν. 
Η ανατολή του 21ου αιώνα βρίσκει το Σέργιο εδραιωμένο 

και διακεκριμένο νομικό, με δεκατέσσερις δικηγόρους και 
οκτώ βοηθητικούς υπαλλήλους να δουλεύουν γι’ αυτόν, σ’ ένα 
ιδιόκτητο κτίριο στην καρδιά της Μόσχας. Ο Σέργιος στέγαζε 
τα γραφεία της νομικής του εταιρείας στο δεύτερο και τρίτο 
όροφο του ιδιόκτητου κτιρίου του. Στον πρώτο όροφο, στεγά-
ζονταν τα γραφεία του πρώην βοηθού του Mikhail Antonov, 
όταν ο ίδιος διηύθυνε το νομικό τμήμα της Comecon. Όλες οι 
εγκαταστάσεις ανήκαν στο Σέργιο, που για να βοηθήσει το 
«Μιχαήλ», έτσι τον αποκαλούσε ο Σέργιος, του είχε εκχωρή-
σει το 50% των εσόδων του γραφείου. 
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Ήταν Δεκέμβρης του 1958. Το χιόνι έπεφτε ασταμάτητα βά-
φοντας κάτασπρα τα πάντα. Σπίτια, δέντρα, άνθρωποι, όλα 
βουτηγμένα στο άσπρο. Η Sonia Stankova, ένα δεκαπεντά-
χρονο κορίτσι, περπατούσε απτόητο, με θηλυκό λίκνισμα σαν 
να παρουσίαζε ρούχα σε πασαρέλα. Τη θηλυκότητα την είχε 
στο αίμα της η Sonia. Από πουθενά δε θα μπορούσε να έχει 
ξεσηκώσει το ερωτικό αυτό κάλεσμα κι όμως το απόπνεε 
έντονα. Σε τίποτα δε θύμιζε το πριν δυο τρία χρόνια κατά-
ξανθο γαλανομάτικο κοριτσάκι, που γυρνούσε απ’ το σχολείο, 
της Β  ́περιφέρειας του ΣΤ  ́διαμερίσματος της Μόσχας. Τα 
βήματα τότε της μικρής Sonia ήταν ομοιόμορφα, καρφωτά με 
τα τακούνια απ’ τις πλαστικές της μπότες στο χιόνι σαν να 
μετρούσε με βήματα την απόσταση που είχε να διανύσει μέχρι 
το σπίτι. Ωστόσο η Sonia, από τότε, μεγαλόδειχνε.

Μια κόντρα περίεργη κυριαρχούσε στη ζωή της μικρής 
Sonia με τη μάνα της την Anna. Μια κόντρα χωρίς μίσος 
και υστεροβουλία, που φούντωνε, όμως, για διαφορετικούς 
λόγους για την καθεμιά τους. Η Anna είχε γαλουχηθεί και 
πίστευε ότι ο σωφρονισμός και η καταστολή είναι οι μοναδι-
κές μέθοδοι διαπαιδαγώγησης. «Αγάπα το παιδί σου χωρίς 
να το ξέρει» έλεγε. Έτσι, η Sonia, γαλουχήθηκε και με τις 
τρεις προϋποθέσεις που προκαλούν τη βίαιη και ανάλγητη 
συμπεριφορά. Τις γενετικές της καταβολές, το περιβάλλον 
και τις εγκεφαλικές της δομές. Η κόντρα μονοπωλούσε τη 
σκέψη της. Περπατούσε και χωρίς κανένα φόβο, σκεφτόταν 
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τι θα έβρισκε πάλι η Anna, η μάνα της, για να τη δείρει. Είχε 
χρόνο πάντα να σκέφτεται, αφού το ΣΤ΄ διαμέρισμα ήταν 
στα βόρεια της πόλης, στα ανατολικά του αυτοκινητόδρομου 
προς το Στάλινγκραντ, ξεπερνώντας τα τρία χιλιόμετρα ως 
το σπίτι της.

Η Sonia τις περίμενε αυτές τις στιγμές, κι αν δεν έρχονταν 
από μόνες τους, τις προκαλούσε. Είχε αποκτήσει μια μορφή 
μιθριδατισμού και απολάμβανε τη στιγμή που η κοντόχοντρη 
Anna θα της άστραφτε ένα χαστούκι. Τότε η Sonia απολάμβα-
νε να την κοιτάζει κατάματα, μ’ ένα αδιόρατο χαμόγελο, μια 
υποψία χαμόγελου, και όλη την ικανοποίηση ζωγραφισμένη 
στο πρόσωπό της. Ήταν πάντα μια σιωπηρή πρόκληση. Μια 
σιωπηρή νίκη τής μικρής Sonia. Είχε τύχει απ’ το χαστούκι 
ν’ ανοίξει η μύτη της. Το προκαλούσε μάλιστα, στρέφοντας 
το πρόσωπό της κόντρα στο υψωμένο χέρι της Anna. Τότε το 
απολάμβανε ακόμα περισσότερο. Άφηνε το αίμα να τρέχει 
προκλητικά, χωρίς να το σκουπίζει και να κοιτάει τη συγχυ-
σμένη και αμήχανη Anna. «Αυτό το παιδί έχει το δαίμονα 
μέσα του» έλεγε η Anna κι έφτυνε πάντα τον κόρφο της. Ο 
πατέρας της Sonia είχε πεθάνει, όταν η ίδια ήταν τεσσάρων 
χρόνων. Η Anna συζούσε από τότε με το Victor Petrovich, 
ένα ψηλό καλοστεκούμενο βιβλιοθηκάριο, της περιφερειακής 
κρατικής βιβλιοθήκης του Στάρτσμπουργκ. Ο Victor, είκοσι 
χρόνια μεγαλύτερος απ’ την Anna, είχε βολέψει τις εργένικες 
ανάγκες του, με τις φροντίδες και τον έρωτα της Anna.

Απ’ την αρχή της συμβίωσής τους, δέκα χρόνια κλεισμένα, 
ο Victor έδειχνε μια αδυναμία στη μικρή Sonia και η ίδια 
του την ανταπόδιδε. Την έπαιρνε στα πόδια του και της δι-
ηγούνταν ιστορίες. Άλλες πραγματικές, άλλες φανταστικές 
και άλλες που είχε προσθέσει δικά του κομμάτια, που όπως 
έδειχνε τα είχε πιστέψει κι ο ίδιος. Επέκτεινε τη μηδαμινή 
πραγματικότητα, με ένδοξες προεκτάσεις και θα έπαιρνε 
όρκο κανείς, ότι όλα όσα διηγιόταν τα είχε ζήσει στ’ αλήθεια. 
Αυτό που δεν άρεσε καθόλου στην Anna ήταν ότι ακόμα και 
σ’ αυτήν την ηλικία τής Sonia, ο Victor εξακολουθούσε να 
την αγκαλιάζει, να ξαπλώνει μαζί της και να της διηγείται. 
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Η Sonia έδειχνε να το απολαμβάνει προκλητικά και πολλές 
φορές ξεδιάντροπα.

Την παγωμένη εκείνη μέρα του Δεκέμβρη, η Sonia γύρισε 
απ’ το σχολείο. Σταμάτησε το λικνιστικό μέτρημα των βη-
μάτων της έξω απ’ την είσοδο της κρατικής πολυκατοικίας, 
χτύπησε μερικές φορές τις μπότες της στο τσιμέντο για να φύ-
γουν τα χιόνια και ανέβηκε τρέχοντας τις σκάλες. Σταμάτησε 
στον τρίτο όροφο, έξω απ’ το διαμέρισμα 34, έβαλε το κλειδί 
στην πόρτα και μπήκε. Κοίταξε αριστερά δεξιά και ρώτησε 
το Victor που καθόταν στην πολυθρόνα του και διάβαζε το 
βιβλίο του. 

«Γεια σου Victor, πού είναι η μάνα μου;». 
Εκείνος παράτησε το βιβλίο του μπρούμυτα στο τραπέζι, 

ανοιγμένο στη σελίδα που διάβαζε. 
«Έχει πάει στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Έχει η φουκα-

ριάρα πρόβλημα με τα μάτια της όπως ξέρεις». 
Η Sonia είχε πετάξει από πάνω της το παλτό, το σκούφο 

της και κάθισε στον καναπέ. Έβαλε τα χέρια της κάτω απ’ τη 
φούστα της και τράβηξε προς τα κάτω τη μαύρη μάλλινη φόρ-
μα της. Στο κατέβασμα οι κινήσεις της έγιναν επιτηδευμένα 
αδέξιες και απρόσεκτες. Η αριστερή μεριά της φούστας της 
είχε παραμείνει ανεβασμένη, αποκαλύπτοντας την κατάλευκη 
και σφριγηλή εφηβική της σάρκα. Ο Victor πήρε το βιβλίο του 
και, ρίχνοντας μια ακόμα ματιά, καμώθηκε ότι απορροφήθηκε 
στο διάβασμα. Η Sonia άνοιξε το ντουλάπι πάνω απ’ το κα-
λοριφέρ και πήρε ένα γυάλινο μπουκάλι με οινόπνευμα. Πήγε 
μπροστά στο Victor, το ακούμπησε πάνω στο τραπέζι δίπλα 
του και τραβώντας ψηλά την μπλούζα της του είπε:

«Τρίψε με λίγο Victor, έχω πουντιάσει». 
Εκείνος πήρε το μπουκάλι, έριξε στη μια φούχτα του οινό-

πνευμα, έριξε το μισό στην άλλη και ακούμπησε τις παλάμες 
του στην πλάτη της Sonia. Έτριβε απαλά το εφηβικό δέρμα 
και ένιωθε τα ακροδάχτυλά του να ακουμπούν τις παρυφές 
του καλοσχηματισμένου πια στήθους της. Ξαφνικά η Sonia 
γύρισε, σήκωσε τα χέρια της και του είπε:

«Και μπροστά Victor, θέλω και μπροστά». 
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Ο Victor ένιωσε τις δυνάμεις και τις αντοχές του να τον 
εγκαταλείπουν. Ακούμπησε τα χέρια του στην κοιλιά της Sonia 
και άρχισε να χαϊδεύει όλη την επιφάνεια του στήθους της, αρ-
γά αργά, έχοντας ξεχάσει πια τον αρχικό σκοπό που βρισκόταν 
εκεί μπροστά του. Η Sonia έβγαζε μακρόσυρτους αναστεναγ-
μούς ικανοποίησης και τα μάτια της είχαν μισοκλείσει. Είχε 
δέσει τα χέρια της πίσω απ’ το λαιμό της και είχε αφεθεί στα 
συγκαλυμμένα χάδια του Victor, που είχε οδηγηθεί πια σε πα-
ροξυσμό. Όταν άνοιξε η πόρτα και μπήκε μέσα η Anna, ο Victor 
είχε παραιτηθεί από τα γιατροπορευτικά του καθήκοντα και 
είχε αγκαλιάσει κάτω απ’ τη φούστα τα πόδια της Sonia, με τα 
δυο του χέρια θωπεύοντας την εφηβική σάρκα. 

Η Anna πέταξε στο πάτωμα δυο τσάντες με ψώνια που 
κρατούσε και φωνάζοντας λυσσαλέα άρχισε να χτυπάει τη 
Sonia όπου την έβρισκε. Ο Victor είχε μείνει αποσβολωμένος 
και ανίσχυρος να αντιδράσει. Η Sonia ήταν η μόνη ψύχραιμη 
μες στο χώρο. Κινήθηκε σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Ο 
Victor ψέλλιζε δικαιολογίες ότι έτριβε τη Sonia για το κρυο-
λόγημα που είχε αρπάξει και η Anna μονολογούσε περιφερό-
μενη με βρισιές και κατάρες για την κόρη της.

Ο καιρός περνούσε, αλλά το επεισόδιο είχε σημαδέψει τη 
σχέση της τριμελούς οικογένειας. Είχαν περάσει δυο χρόνια. 
Η Sonia φοιτούσε ακόμα στη Γ΄ τάξη του γυμνασίου, είχε 
χάσει δυο χρονιές. Ήταν δεκαεπτά χρόνων, αλλά έμοιαζε 
και συμπεριφερόταν σαν ώριμη γυναίκα. Η ζωή της Anna 
είχε γίνει κόλαση. Τα νεύρα της ήταν πάντα σε εγρήγορση. 
Παρακολουθούσε τα μάτια του Victor. Παρακολουθούσε τις 
αποκαλυπτικές πόζες της Sonia. Τα ανοιχτά πόδια της όταν 
καθόταν. Έβλεπε τα μάτια του Victor να ακολουθούν τη Sonia 
όταν έμπαινε στο μπάνιο, να μπαίνουν μαζί της μέσα και 
να αιωρούνται ανάμεσα στους ατμούς του ζεστού νερού. Τα 
έβλεπε να μετακινούνται μόνα τους. Ένα ζευγάρι μάτια στο 
χώρο, και να επανέρχονται στον κάτοχό τους όταν η Sonia 
τέλειωνε κι έφευγε απ’ το σπίτι. 

Ήταν Μάιος. Κυριακή απόγευμα του 1960 όταν χτύπησε η 
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πόρτα του διαμερίσματος της Anna. Ένας νέος, γύρω στα εί-
κοσι πέντε, μπήκε στο σπίτι και πιάνοντας τη Sonia απ’ το χέ-
ρι, συστήθηκε ως Alexei Basov και ζήτησε να την παντρευτεί. 
«Είμαι μηχανικός στο εργοστάσιο Moskvitch, αγαπιόμαστε 
και θα την κάνω ευτυχισμένη». Η Anna είχε πολύ καιρό να 
νιώσει τέτοια αγαλλίαση. Για την τιμή των όπλων, εξέφρασε 
δισταχτικά μερικές αντιρρήσεις. 

«Είναι πολύ μικρή, βρε παιδάκι μου, για παντρειές. Αφού, 
όμως, αγαπιέστε εγώ δεν έχω πολλά να πω, παρά μονάχα να 
είστε ευτυχισμένοι». 

Τις περισσότερες αντιρρήσεις και απορίες τις είχε ο Victor. 
«Καλά, πότε προλάβατε ν’ αγαπηθείτε; Πόσο καιρό γνωρί-

ζεστε; Είστε σίγουροι για μια τέτοια απόφαση; Εγώ θα έλεγα 
να το σκεφτείτε και να το αφήσετε να ωριμάσει λίγο».

Η Sonia τον κοίταξε με νόημα. 
«Victor, τα έχουμε σκεφτεί όλα και έχουμε αποφασίσει να 

ζήσουμε μαζί». 
Η Anna συγκατένευσε. 
«Καλά, κορίτσι μου, άλλωστε οι εποχές αλλάζουν. Οι νέοι 

αποφασίζουν μόνοι τους πια για την τύχη και το μέλλον τους. 
Αλήθεια, με το σχολείο σου εσύ τι θα κάνεις;».  

«Το σχολείο το έχω εγκαταλείψει εδώ και δύο μήνες. Δεν 
πάω πια. Δεν το αντέχω, δε μ’ αρέσει. Θα δουλέψω και εγώ 
στη Moskvitch». 

Η Anna δάγκωσε το κάτω χείλος της. Ο Victor παρέμενε 
σιωπηλός, βυθισμένος στις σκέψεις του και ο Alexei κοιτούσε 
αμήχανος. Μόνο η Sonia έλεγχε την κατάσταση, με απόλυτη 
ψυχραιμία και αποφασιστικότητα. Όλοι ήταν κάτω απ’ τον 
έλεγχό της, ο καθένας για διαφορετικούς λόγους. 

Ο γάμος έγινε στις 5 του Ιούνη. Το καινούριο ζευγάρι, 
εγκαταστάθηκε σ’ ένα διαμέρισμα δύο δωματίων, που του 
παραχωρήθηκε στις κρατικές πολυκατοικίες, 500 μέτρα μα-
κριά απ’ το εργοστάσιο της Moskvitch. Ο Alexei έκανε αίτηση 
στη γραμματεία για να προσληφθεί και η Sonia ως εργάτρια. 
Έπρεπε, όμως, να περάσει απ’ όλα τα γρανάζια της γρα-
φειοκρατίας. Οι βδομάδες περνούσαν και η Sonia ήταν στο 
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περίμενε. Ο μισθός του Alexei ήταν απ’ τους χαμηλότερους, 
παρά το γεγονός ότι δούλευε ως μηχανικός των κινητήρων του 
καινούριου μοντέλου Moskvitch 401/422, το καμάρι της σοβιε-
τικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Στο γκρουπ των μηχανικών, 
που δούλευαν στο μοντέλο αυτό, είχαν επιλεγεί οι καλύτε-
ροι, αφού προοριζόταν για εξαγωγή στις ευρωπαϊκές χώρες. 
Χώρια, όμως, απ’ το μισθό του ο Alexei, έπαιρνε μπόνους 30 
ρούβλια τη βδομάδα. 

Είχαν περάσει τρεις μήνες χωρίς ανταπόκριση για την αί-
τηση της Sonia. Είχε μπει ο Σεπτέμβρης και ο καιρός είχε πια 
βαρύνει. Η Sonia είχε αρχίσει να βαριέται αφόρητα περιμέ-
νοντας τον Alexei να γυρίσει μετά τις οκτώ κάθε βράδυ. Μια 
Κυριακή τους έμενε κι αυτήν την περνούσαν με φίλους του 
Alexei στο σπίτι. Η Sonia έπρεπε να τους περιποιείται, να 
μαγειρεύει, χωρίς καν να συμμετέχει στις κουβέντες τους που 
αφορούσαν αποκλειστικά τη δουλειά. Τελευταία, μάλιστα, η 
κουβέντα ήταν ακόμα πιο βαρετή, αφορούσε τα περήφανα 
εθνικά σχόλια, για την πρόοδο του «Σύμφωνου της Βαρσο-
βίας».

Κόντευε να βγει ο Σεπτέμβρης και μια βραδιά μπήκε ο 
Alexei χαρούμενος και κεφάτος. 

«Αυξήθηκε το εισόδημά μας, Sonia».
«Γιατί, πήρες αύξηση;». 
«Όχι εγώ, εσύ θα παίρνεις μισθό αποδώ και πέρα».
«Α, τι έγινε, ξεκινάω δουλειά επιτέλους;». 
«Όχι, μπέμπα μου, το “Πολίτμπιρο”� αποφάσισε καθιέ-

ρωση ελάχιστου μισθού για όλους τους πολίτες. Είσαι και 
συ μέσα. Θ’ αρχίσεις να πληρώνεσαι. Επιτέλους θα πάρουμε 
ανάσα. Θ’ ασκήσω το δικαίωμα που μας δίνουν να πάρω αυ-
τοκίνητο απ’ αυτά που δεν περνούν το τεστ εξαγωγής. Θα έχω 
την υποχρέωση να γράφω παρατηρήσεις απ’ τη χρήση του, 
για τη βελτίωση των ατελειών που θα εντοπίζω. Θα πρέπει, 
βέβαια, να πληρώνουμε ένα ποσό κάθε μήνα, αλλά είναι πολύ 
μικρό για το προνόμιο να έχω αυτοκίνητο. Το ποσό θα είναι 

�. Πολιτικό Γραφείο του Κόμματος [Σ.τ.Ε.].
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περίπου όσο και ο μισθός σου. Τι είχαμε, τι χάσαμε δηλαδή. 
Το φαντάζεσαι, θα έχουμε αυτοκίνητο». 

Τα μάτια της Sonia άστραψαν. 
«Δεν πρέπει να είσαι καθόλου καλά. Θα πληρώνω εγώ το 

μισθό μου για να έχεις εσύ αυτοκίνητο και να παριστάνεις τον 
Αμερικάνο; Βρε δεν πας να πνιγείς καλύτερα». 

Το χέρι του Alexei έπεσε με φόρα στο πρόσωπό της. Ένιω-
σε να χάνει το φως της. Ένιωσε υγρασία στο στόμα της. 
Έβαλε το χέρι της και γέμισε αίμα. Το συναίσθημα δεν είχε 
καμιά σχέση με τα επεισόδια με την Anna. Το μυαλό της Sonia 
θόλωσε. Άρπαξε τη γυάλινη φρουτιέρα –γαμήλιο δώρο της 
Anna– απ’ το τραπέζι και όρμησε καταπάνω του. 

«Αλήτη, θα το πληρώσεις αυτό που έκανες». 
«Τι είπες μωρή...».
Ήταν τα τελευταία λόγια που θυμόταν, όταν πήγε να ση-

κωθεί απ’ τον καναπέ. Το δεξί της μάτι δεν άνοιγε καλά και 
την πονούσε αφόρητα. Το κεφάλι της βούιζε και το σώμα της 
πονούσε παντού. Ο Alexei βημάτιζε μπρος πίσω και κάπνιζε. 
Την είδε που σηκώθηκε, τέντωσε το χέρι του με προτεταμένο 
το δείκτη και άκουσε τη φωνή του να αναμιγνύεται με τη 
ζάλη της. 

«Αν ξανατολμήσεις να συμπεριφερθείς έτσι, τέλειωσες. 
Το κατάλαβες;». 

Η φωνή του τώρα κάλυπτε τη ζάλη της.
Κούνησε το κεφάλι της καταφατικά. 
«Έτσι μπράβο. Ό,τι έγινε θα το ξεχάσω. Εντάξει;».
Η Sonia ένευσε ξανά καταφατικά.
Πήγε κοντά της και άρχισε να της χαϊδεύει τα μαλλιά. Την 

τράβηξε απ’ το χέρι και την αγκάλιασε. Είχε γείρει το κεφάλι 
της στον ώμο του και της χάιδευε τα μαλλιά. Την τράβηξε 
πισωπατώντας και την πήγε στο κρεβάτι. Της έκανε έρωτα. 
Άγριο έρωτα που η Sonia, κατά παράδοξο τρόπο, τον από-
λαυσε.

Ο Alexei σε δυο βδομάδες πήρε το αυτοκίνητο. Τα βράδια 
τώρα αργούσε περισσότερο. Ένα βράδυ γύρισε πολύ αργά. 
Ήταν περασμένες δώδεκα. Η Sonia ήταν εριστική και αγριεμέ-



SASA - Η ΙΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ

33

νη. Ο καβγάς στα λόγια δεν κράτησε πολύ. Ο Alexei τη χτύπη-
σε πάλι άσχημα. Το πρωί η Sonia πήρε το λεωφορείο και πήγε 
στο σπίτι της. Η Anna την περιποιήθηκε και της μίλησε. 

«Άκουσε Sonia. Θα του μιλήσω εγώ. Θα του κάνω τις πα-
ρατηρήσεις που πρέπει. Είναι, όμως, άντρας σου και πρέπει 
να γυρίσεις στο σπίτι σου. Άντρας είναι τέλος πάντων, είπε 
και δυο κουβέντες παραπάνω. Ποιος ξέρει τι να του ’συρες 
και συ. Σε ξέρω άλλωστε τι τσούχτρα είσαι και το τι βγάζει 
το στόμα σου, όταν το ανοίξεις». 

Ο Victor πετάχτηκε πάνω. 
«Μα τι είναι αυτά που λες. Τι θα πει άντρας είναι και θα 

πει και δυο κουβέντες παραπάνω. Και εγώ άντρας είμαι. Πώς 
θα σου φαινόταν να σε μελάνιαζα στο ξύλο; Πρέπει να τον 
καταγγείλουμε στην αστυνομία και να μην ξαναπατήσει στο 
σπίτι του. Τον παλιοαλήτη».

Η Sonia πήγε κοντά του και τον αγκάλιασε.
«Ευχαριστώ Victor μου. Ευχαριστώ».
Η Anna έγινε έξαλλη. 
«Μα σαν δεν ντρέπεσαι λιγάκι. Τι είναι αυτά που λες 

τώρα. Δεν ξέρω τι έχεις κατά νου και τον κοίταξε με νόημα, 
αλλά τέτοια ρεζιλίκια εγώ δεν τα θέλω. Ούτε η πρώτη είναι 
ούτε η τελευταία. Θα του γίνουν μερικές συστάσεις, το πολύ 
πολύ να του γίνουν προειδοποιήσεις και τα πράγματα θα εί-
ναι μια χαρά. Sonia, πρέπει απόψε με το βραδινό λεωφορείο 
να γυρίσεις σπίτι σου».

Η Sonia γύρισε και την κοίταξε σιωπηρά και έντονα.
«Αυτά έχεις να μου πεις;».
«Ναι, φυσικά, τι άλλο περίμενες; Να του κηρύξουμε τον 

πόλεμο και να σε μαζέψουμε εδώ;».
Η Sonia αγνόησε και τις προτροπές του Victor για να μείνει, 

πήρε την πράσινη υφασμάτινη βαλίτσα της, άνοιξε την πόρτα 
και κατέβηκε τις σκάλες. Πριν βγει στο δρόμο, την πρόφτασε 
ο Victor.

«Πού θα πας τώρα Sonia; Πες μου, θέλω να ξέρω τι έχεις 
στο νου σου;».

«Θα πάω στο σπίτι της Svetlana της φίλης μου. Όλο αυτόν 
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τον καιρό αλληλογραφούμε και έχουμε βρεθεί μια φορά. Ο 
πατέρας της είναι αξιωματικός του στρατού, όπως ξέρεις και 
έχει πάει στην Ουγγαρία με τις σοβιετικές δυνάμεις που πή-
γαν για να καταστείλουν την επανάσταση των ιμπεριαλιστών. 
Μου τα έγραψε στο τελευταίο γράμμα της η Svetlana. Η μάνα 
της έχει πεθάνει εδώ και δύο χρόνια και είναι μόνη της. Θα 
πάω εκεί να μείνω. Ελπίζω να μην έχει αντίρρηση». 

«Καλά κορίτσι μου, θα περάσω να σε δω, αρκεί που ξέρω 
πού θα βρίσκεσαι».

Τις επόμενες μέρες τα γεγονότα εξελίχθηκαν με κινημα-
τογραφική ταχύτητα. Ο πατέρας της Svetlana είχε επιστρέψει 
απ’ την Ουγγαρία και δεν επέτρεψε στη Sonia να μείνει στο 
σπίτι του. Η Sonia επέστρεψε στο σπίτι της Anna. Ο Alexei 
τους επισκέφτηκε δυο μέρες αργότερα και μετά από τις σχε-
τικές τυπικές συγγνώμες έφυγαν μαζί για το σπίτι τους. Η 
συμβίωση του ζευγαριού κράτησε δυο χρόνια. Δυο χρόνια 
κλασικής συμβίωσης δυο ανθρώπων που έδεσαν τη ζωή τους, 
επειδή κάποια στιγμή ένιωσαν μια σεξουαλική έλξη ο ένας 
για τον άλλον και στα χνάρια του κοινωνικού πρότυπου είχε 
έρθει η ώρα τους να κάνουν οικογένεια. 

Ήταν Αύγουστος του 1963 και η Sonia σε ηλικία 20 χρόνων 
εγκατέλειψε τον Alexei και το σπίτι τους και με την κόρη της 
Ileana βρέθηκε να ζει μόνη σε ένα διαμέρισμα ενός δωματίου 
στα δυτικά της Μόσχας. Απ’ την πρώτη κιόλας εβδομάδα, η 
Sonia φάνηκε τυχερή μες στην ατυχία της ζωής της. Σε μια 
απ’ τις επισκέψεις της στο πολιτικό τμήμα του οικογενειακού 
δικαίου του Εφετείου της Μόσχας, γνώρισε τον πολιτικό το-
μεάρχη, κομισάριο Ivan Kropovich. Ο Ivan, καλοστεκούμενος 
ερωτύλος εξηντάρης, κανόνισε όλα τα θέματα της διατροφής 
της Sonia και της κόρης της, ανταλλάσσοντας τις καλές του 
υπηρεσίες με επισκέψεις στο σπίτι της Sonia, δύο φορές την 
εβδομάδα. Οι επισκέψεις του Ivan συνοδεύονταν από δυο 
τσάντες με τρόφιμα και ένα αξιοπρεπές χαρτζιλίκωμα για 
την πάντα άπληστη και απαιτητική Sonia. 

Η ζωή της Sonia χτίστηκε πάνω στο μοντέλο που υπαγό-
ρευσαν οι συνθήκες της ζωής της, η κουλτούρα που είχε μέχρι 
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τότε περισυλλέξει, αλλά και οι ανάγκες της επιβίωσης τόσο 
της ίδιας όσο και της μικρής Ileana. 

Για τα επόμενα επτά χρόνια η Sonia κινήθηκε στα πλαίσια 
μιας ιδιοτελούς εναλλαγής συντρόφων, χωρίς να παραιτείται 
απ’ τα κεκτημένα του Ivan. Πρυτάνευε πάντα η ανασφάλεια 
του αύριο και η ανάγκη της αποταμίευσης. Μια ανάγκη, που 
εξελίχθηκε σε βίωμα και αργότερα σε παρανοϊκή μιζέρια που 
θα τη σημάδευε για όλη της τη ζωή.

Ήταν Νοέμβριος του 1970. Η Sonia εξακολουθούσε να εί-
ναι ένα ελκυστικό καλοσχηματισμένο κορίτσι κάτω απ’ τα 
τριάντα. Εδώ και ενάμισι χρόνο οι σχέσεις της με τη μητέρα 
της πήγαιναν καλά. Ο Victor, έξι μήνες πριν, μετά από μα-
κροχρόνια φυματίωση πέθανε, αφού έμεινε για τρεις μήνες 
στο νοσοκομείο «Λένιν» της Μόσχας, με την Anna ακοίμητο 
φρουρό στο πλάι του, που τον πόνεσε και τον έκλαψε μέσα 
απ’ την καρδιά της. Η Anna από μόνη της ζήτησε και πήρε στο 
σπίτι της την εγγονή της Ileana. Όλα έδειχναν να πηγαίνουν 
κατ’ ευχήν για την ανεμοδαρμένη Sonia. 

Το τελευταίο της απόκτημα ήταν ένα πικάπ Dual 1004, με 
αυτόματο τροφοδότη δίσκων. Το πικάπ, ο δωρητής το είχε 
συνοδέψει, με ένα κουτί με δώδεκα δίσκους με μοντέρνα ευ-
ρωπαϊκή και αμερικάνικη μουσική. Όλα παράνομα βαλμένα 
στη χώρα, προνόμιο της αναπτυσσόμενης νομενκλατούρας 
και όσων ταξίδευαν στο εξωτερικό. Η Sonia πετούσε στον 
έβδομο ουρανό.

Τις μέρες εκείνες του Νοέμβρη, ο Leo Rastov, στα διπλάσιά 
της περίπου χρόνια, υπαξιωματικός του πολεμικού ναυτικού, 
είχε τριάντα μέρες άδεια. Με τη Sonia γνωρίστηκαν σε μια συ-
γκέντρωση στο σπίτι μιας πρόσφατης φίλης της. Ο Leo έδειξε 
έντονο ενδιαφέρον για τη Sonia, κολλημένος δίπλα της όλο το 
βράδυ. Η συζήτηση αφορούσε αποκλειστικά τα ταξίδια του 
σε διάφορα λιμάνια της Ευρώπης. Τουρκία, Γιουγκοσλαβία, 
Ελλάδα, αποτέλεσαν το αντικείμενο για ελκυστικές περιγρα-
φές της ελεύθερης αγοράς και των μοντέρνων προϊόντων τής 
καπιταλιστικής ευμάρειας. Ο Leo υποσχέθηκε στη Sonia δυο 
ζευγάρια νάιλον κάλτσες, που αποτέλεσαν και το εισιτήριο 
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για το κρεβάτι της. Το πικάπ και οι δίσκοι στη συνέχεια, απο-
τέλεσαν το εισιτήριο για το καθαρτήριό του.

Έξι μήνες αργότερα, ο Leo Rastov βρέθηκε παντρεμένος 
με τη Sonia, που είχε μείνει έγκυος στο γιο τους Vladimir. Στο 
διάστημα αυτό, ο Leo ταξίδεψε μόνο για δύο μήνες, χρησι-
μοποιώντας μια γνωριμία του με το γραμματέα του αρχηγού 
της 2ης Μοίρας του Στόλου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 
Απ’ το πρώτο κιόλας διάστημα της συνύπαρξής της με το Leo 
Rastov, η Sonia επέβαλε το δικό της παιχνίδι. Έβγαινε μόνη της 
πολλές φορές. Αγνοούσε τις σεξουαλικές του επιθυμίες και 
πάντα τις χρησιμοποιούσε, για να διεκδικήσει ή να αποκτήσει 
οικονομικά οφέλη απ’ τον ίδιο της τον άντρα. 

Είχαν πια περάσει δυο χρόνια έγγαμου βίου, του αταί-
ριαστου ζευγαριού. Μια Sonia περιβεβλημένη πάντα μ’ ένα 
σύννεφο σεξουαλικής πρόκλησης κι ένας Leo κοινωνικό πα-
ρακολούθημά της. Ένα παιδί από προηγούμενο γάμο εγκα-
ταλειμμένο στη γιαγιά του και άλλο ένα να διακονείται με τη 
φροντίδα του πατέρα του. Ο Leo, 63 χρόνων πια, έπρεπε να 
δουλέψει δυο χρόνια ακόμα. Ήταν καταχείμωνο, Δεκέμβρης 
μήνας και ο αρχικελευστής Leo Rastov ειδοποιήθηκε να πα-
ρουσιαστεί και να μπαρκάρει στο ναρκαλιευτικό Baltika.

Η Sonia, προς μεγάλη της χαρά, θα έμενε μόνη. Τη δεύτερη 
κιόλας μέρα που μπαρκάρισε ο Leo, επισκέφθηκε την Anna. 
Η Ileana καλοδέχτηκε το μικρό Vladimir και η Sonia έπεισε 
τη μάνα της να μην τους χαλάσει την παρέα. Ανάλαφρη, γύ-
ρισε στο σπίτι της και το ίδιο βράδυ κανόνισε μια ερωτική 
πανδαισία με το φίλο του άντρα της Pavel Pavlov. Ο Pavel 
ήταν αποθηκάριος στις περιφερειακές αποθήκες τεχνολογι-
κού υλικού. Ήταν 38 χρόνων, παντρεμένος με δύο κόρες 11 
και 13 χρόνων. Η Sonia είχε σχέση μαζί του πάνω από ένα 
χρόνο, με υποψίες να αιωρούνται απ’ τις πλευρές και των 
δύο απατημένων συζύγων. Η Sonia όχι μόνο δε χαμπάριζε 
τίποτα, αλλά το απολάμβανε κιόλας. Είχε κατορθώσει, όχι 
μόνο να απολαμβάνει τη σεξουαλική συνεύρεση με τον Pavel, 
αλλά και να τον χρεώνει με κάθε της ανάγκη επιτακτικά και 
αδιαπραγμάτευτα. Θεωρούσε ότι όλοι όσοι είχαν πράσινη 
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κάρτα στο κρεβάτι της, όφειλαν να πληρώνουν αδρά γι’ αυ-
τό, ανεξάρτητα απ’ το πόσο η ίδια το ήθελε. Είχε αναπτύξει 
την πεποίθηση ότι το σεξ κανένας άντρας δεν το δικαιούται 
δωρεάν. Το σπουδαιότερο δε ήταν, ότι επ’ ουδενί ίσχυε το, 
«ό,τι προαιρείστε». Οι απαιτήσεις της άγγιζαν τα όρια τής 
«Πίθου των Δαναΐδων». Στο πλαίσιο αυτό, ο Pavel έκλεβε και 
κουβαλούσε ό,τι η Sonia είχε ανάγκη, αλλά ακόμα και οτιδή-
ποτε μπορούσε να έχει ανταλλακτική αξία για άλλες ανάγκες 
της. Το μπαρκάρισμα του συζύγου διαφοροποίησε τις απαι-
τήσεις της Sonia απέναντι στον Pavel. Τώρα που η ίδια είχε 
άνεση, του επέβαλλε να βρίσκεται μαζί της όσο αυτή ήθελε. 
Η σεξουαλική εξάρτηση του Pavel τον οδήγησε στην οριστική 
διάλυση του γάμου του. Εγκατέλειψε σύζυγο και παιδιά και 
βρέθηκε να ζει στο σπίτι της Sonia. Πέρασαν εννιά μήνες. Ο 
Leo ταξίδευε και... η τύχη του δούλευε. Η Sonia με ειδικό πλη-
ρεξούσιο που του είχε αποσπάσει, εισέπραττε το μισθό του. 
Απ’ την άλλη είχε εντείνει τις πιέσεις της προς τον Pavel, για 
καθημερινές αφαιμάξεις των αποθηκών τεχνολογικού υλικού, 
με καθαρά προσωπική της διάθεση των λάφυρων στην αγορά 
που είχε δημιουργήσει. Η Sonia δεν πίστευε ότι εκμεταλλευ-
όταν. Πίστευε ακράδαντα, με ειλικρινή πεποίθηση, ότι όλα 
αυτά τα δικαιούτο. Πίστευε ότι με θεϊκή πρόνοια αυτό που 
είχε ανάμεσα στα σκέλια της αποτελούσε προσοδοφόρο και 
θεϊκά σχεδιασμένο εργαλείο. Γι’ αυτό και όλες οι απαιτήσεις 
της είχαν κάτι το αυθεντικό, κάτι το αδιαπραγμάτευτο. Όταν 
απειλούσε τη στέρηση των υπηρεσιών της, το εννοούσε και 
το εφάρμοζε κιόλας. Οι εγκεφαλικές της δομές ακύρωναν την 
έννοια της ατομικής ευθύνης.

Ήταν 15 Αυγούστου του 1973, πέντε η ώρα το πρωί, όταν 
ο Leo Rastov άνοιξε την πόρτα του σπιτιού του και βρήκε τη 
Sonia και τον Pavel στο κρεβάτι. Η Sonia σηκώθηκε γυμνή, 
αγέρωχη, χωρίς καμιά τύψη ή συστολή. Χωρίς καμιά βιασύνη 
να κρύψει τη γύμνια της, αντιμετώπισε τις φωνές και την επι-
κίνδυνη ερυθρότητα του προσώπου του. 

«Τι φωνάζεις ρε σαν τρελός. Μπορείς να μου πεις;».
«Θα σας λιώσω και τους δύο, βρομιάρα».
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Το χέρι της Sonia σηκώθηκε και έπεσε με δύναμη στο πρό-
σωπό του.

«Να, για να μάθεις να μου μιλάς έτσι, αλήτη».
Ο Leo μάζεψε με την παλάμη του το αίμα απ’ τη μύτη του 

και προχώρησε προς την τουαλέτα για να πλυθεί. Στην ουσία 
η κίνησή του ήταν αδυναμία αντίδρασης, στον αιφνιδιασμό 
και την αποφασιστικότητα της Sonia. 

Η Sonia γύρισε προς τον Pavel, ενώ φορούσε τη ρόμπα της 
και του είπε επιτακτικά: 

«Φύγε τώρα και θα μιλήσουμε αργότερα».
Ο Leo βγήκε απ’ την τουαλέτα, κάθισε στον καναπέ και 

διατύπωνε τα παράπονα και τις κατηγόριες του σε τρίτο 
πρόσωπο. 

«Λοιπόν, άκου Leo, τον έκοψε η Sonia. Εσύ είσαι ο άντρας 
μου. Ο Pavel είναι ο μαλάκας της παρέας. Πρώτον, τι ήθελες 
να κάνω όσο έλειπες; Ανάγκες δεν έχω; Πώς θα τις ξεπερ-
νούσα; Τι ήθελες, να βγω στους δρόμους και να πηγαίνω με 
τον οποιονδήποτε; Τι φαντάστηκες ότι θα παίζαμε εγώ την 
Πηνελόπη και συ τον Οδυσσέα; Όσο έλειπες, δε χρειαζόταν 
ένας άνδρας στο σπίτι; Για όνομα του Θεού, μη γίνεσαι τε-
λείως παράλογος. Τα έλεγε και τα πίστευε. Το δίκιο της ήταν 
ήδη χτισμένο».

Ο Leo έδειξε να πείθεται με τα... ακλόνητα επιχειρήματα 
της Sonia. Το μόνο που βρήκε να ρωτήσει ήταν, αν ήξεραν όλοι 
οι γείτονες τι συνέβαινε. 

Ο Pavel γύρισε σπίτι του κατ’ απαίτηση της Sonia. Ο Leo 
μετά από αίτηση στην κρατική διεύθυνση κατοικίας, έλαβε 
εντολή παροχής κατοικίας με διαβάθμιση «Δ» αντί της μέχρι 
τότε «Ε». Το νέο διαμέρισμα, στη κεντρική οδό Cosmolayia, 
είχε τρία δωμάτια και τη στάση του λεωφορείου στα δέκα 
μέτρα. Είχαν περάσει δύο μήνες στο καινούριο τους σπίτι, 
όταν η Sonia διαπίστωσε ότι ήταν έγκυος. Η ίδια άνοιξε μαύρα 
πανιά. Ο Leo αντίθετα πίστευε ότι η πολυπληθής οικογένεια 
θα κρατούσε τη Sonia στο σπίτι και σε αποχή από άλλες, 
μειωτικές για τον ίδιο, δράσεις. Τον Ιούλιο του 1974 η Sonia 
γέννησε τις δύο δίδυμες κόρες της. Την Olga και τη Sasa.
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Η ζωή πια είχε πάρει έναν άλλο δρόμο. Ο Leo συνταξιοδο-
τήθηκε απ’ το ναυτικό. Είχε χρόνο χωρίς περιορισμό, γεγονός 
που η Sonia αξιοποιούσε. Η Ileana και ο Vladimir γύρισαν στο 
σπίτι, μετά από απαίτηση της Anna. Η Sonia υποχρέωνε τον 
Leo να φυλάει τα παιδιά, για να μπορεί η ίδια να ασχολεί-
ται με τη διάθεση των κλοπιμαίων του Pavel, τον οποίο είχε 
επιβάλλει σαν επαγγελματικό συνεταίρο. Η ζωή μπήκε στην 
αναπόφευκτη ρότα της και η καθημερινή ρουτίνα αποτελούσε 
το καθεστώς της ζωής της πολυμελούς πια οικογένειας. 

 Στα χρόνια που ακολούθησαν, η ζωή κύλησε στα χνάρια 
και με τις ιδιορρυθμίες της Sonia. Ο Leo παρέμενε από έλ-
λειψη άλλης επιλογής και ο Pavel τροφοδοτούσε το ερωτικό 
του ενδιαφέρον απ’ το παράδοξο και την έντονη ζηλοτυπία 
που του προκαλούσε η Sonia. Το ενδιαφέρον του Leo για τα 
παιδιά είχε ατονήσει, αφού πίστευε ότι ο Pavel διέθετε τις 
περισσότερες πιθανότητες να είναι ο πατέρας τους. 

Τα χρόνια κυλούσαν και η εκμεταλλευτική διάθεση της 
Sonia κάλυπτε όλο το φάσμα του οικογενειακού και κοινω-
νικού της περίγυρου. Ο γαλβανισμένος απ’ την ιδιοτέλεια 
χαρακτήρας της κάλυπτε και επισκίαζε όλα τα μέλη της ιδιό-
τυπης οικογενειακής της ομάδας. Όλοι έπρεπε κάτι να συνει-
σφέρουν. Η ιδιότητα της μάνας διαλαλείτο και στα τέσσερα 
παιδιά της σαν υποχρέωση προσφοράς τους. Στο μυαλό της, 
όλα όσα από καθήκον έκανε, είχαν ένα αντίτιμο που θα έπρε-
πε να εισπράξει αργότερα. Ό,τι έκανε για τα παιδιά της το 
θεωρούσε έντοκο δάνειο αναπόσβεστο και μελλοντικά απο-
πληρωτέο.
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Ο Σέργιος είχε φτάσει πια στα πενήντα δύο του, είχε ζήσει 
έντονα και απολαυστικά τη ζωή του, που είναι αλήθεια, τον εί-
χε έντονα ευνοήσει. Ανήκε στους ευνοημένους της ζωής, αφού 
η υγεία και η φυσική του κατάσταση ήταν αμετάβλητη, από 
τότε που θυμόταν τον εαυτό του. Η ερωτική του ζωή υπήρξε 
πάντα πλούσια, με πολλές ερωτικές εκπλήξεις, πρόσκαιρες 
περιπέτειες, παράλληλες πολλαπλές σχέσεις και έντονους 
έρωτες. Θα τον έλεγε κανείς ερωτικά καλοζωισμένο και πολύ 
έμπειρο.

Ο Σέργιος ήξερε να χειρίζεται τις ερωτικές του υποθέσεις με 
λεπτότητα, αλλά και αποφασιστικότητα. Πάντα έλεγε ότι η 
ζωή είναι τόσο λίγη, που με τίποτα δεν αξίζουν οι συμβιβασμοί 
ενός τέλματος. Πάντα πίστευε ότι το έργο παίζεται τώρα. 

Το πακέτο του συμπληρωνόταν από ένα κοφτερό μυαλό, 
αναλυτικό πνεύμα και από μια μεγάλη γκάμα γνώσεων σε 
όλες τις εκφάνσεις της ζωής. Γοήτευε πάντα με το λόγο του, 
όλες τις κατηγορίες ανθρώπων και το μεγάλο του ατού ήταν 
το ανεπιτήδευτο στήσιμό του σε οποιονδήποτε χώρο, συνδυ-
ασμένο με μια άνετη και γοητευτική κίνηση, που ήταν και το 
χαρακτηριστικό του γνώρισμα. Bon viveur απ’ τα νιάτα του, 
ήξερε να ζει και να προσφέρει στις εκάστοτε συντρόφους του 
το καλύτερο. Ο Σέργιος πίστευε στη χειραφετημένη γυναίκα 
και τον εξιτάριζε πάντα το σπάνιο ζώο που συγκέντρωνε 
αναλυτικό μυαλό, ηδονισμό και εξυπνάδα.

Η ιέρεια του έρωτα

Μυθιστόρημα

Φιλοκτήτης Διακομανώλης

Ο Φιλοκτήτης Διακομανώλης γεννήθηκε το 1946 στη 
Σάμο και είναι οικονομολόγος.

Ασχολείται με τη λογοτεχνία από την εφηβική του 
ηλικία. 

Το βιβλίο «Sasa - Η ιέρεια του έρωτα» είναι η πρώτη 
του εμφάνιση στα ελληνικά γράμματα. 

Βασισμένο σε αληθινά γεγονότα, το μυθιστόρημα «Sasa - Η ιέρεια 
του έρωτα» αποτελεί ένα μείγμα φιλοσοφίας, διαλογισμού και ατέρ-
μονου έρωτα. 

O Σέργιος –πρωταγωνιστής του βιβλίου– εξομολογείται και τ’ αυτιά 
του συγγραφέα ρουφούν με λαιμαργία τις λεπτομέρειες του έρωτα. 
Την έξαψη της ηδονής και τις στιγμές της απόγνωσης. Την περιγρα-
φή των εικόνων, που συντρόφευαν τα καρφωμένα στο ταβάνι μά-
τια, όλα τα άγρυπνα βράδια του έρωτα.

Μια ερωτική ιστορία, με πραγματικούς όρους ερωτικού πάθους, 
που εκτυλίσσεται μες στο λαβύρινθο ενός ιδιόμορφου έρωτα, με σε-
ξουαλικά πάθη, ίντριγκες, επιρροές, ζήλιες, αλλά και φιλοσοφική 
θεώρηση των ανθρώπινων σχέσεων στις πραγματικές τους διαστά-
σεις.

Οι διάλογοι πραγματεύονται κοινωνικές αξίες –που προκύπτουν 
μέσα από τη σχέση– όπως ηθική, ευγνωμοσύνη, έρωτας, αγάπη, 
φιλία, συντηρητισμός και προοδευτισμός. Γίνονται ακόμα αναφο-
ρές στη μονολιθική και αδιαπραγμάτευτη πίστη, το θεϊσμό και την 
αθεΐα.

Ο Σέργιος, πενηντάρης διαπρεπής δικηγόρος στη Μόσχα, και η 
Sasa, φοιτήτρια, στα μισά του χρόνια, μονομαχούν με τον έρωτα. 
Νιώθουν αντίθετοι πόλοι ενός ερωτικού μαγνήτη, που χωρίς τη συ-
νειδητοποιημένη βούλησή τους, ένωνε τα κορμιά τους, αγνοώντας 
κάθε κανόνα βιολογίας και αντοχής.

Η Sasa, στο πλαίσιο του προσωπικού αδιέξοδού της, προσφεύγει 
στη μέθοδο της ηλεκτρονικής ψυχοθεραπείας, μέσα απ’ την οποία 
αναδεικνύονται οι προσωπικές συγκρούσεις των αντικρουόμενων 
δυνάμεων της οικογενειακής της κουλτούρας.
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