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Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η ολική ή μερική 

αναπαραγωγή του παρόντος έργου με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, 

μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό και ηχογράφησης, ή όπως 

αλλιώς, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. 
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Πρόλογος 
 

 

 Μάρτιν Κάμερον χτυπούσε λαίμαργα τα πλήκτρα της 

γραφομηχανής του χωρίς σταματημό. Κάπου κάπου 

έκανε μια μικρή παύση, για να κοιτάξει την κορνίζα που 

είχε πλάι του, και συνέχιζε με ένα πλατύ χαμόγελο να απο-

τυπώνει τα συναισθήματά του στο χαρτί. Ήταν περασμένα 

μεσάνυχτα κι ένιωθε τα γέρικα μάτια του βαριά, έτοιμα να 

κλείσουν από την κούραση, παρόλο που οι γιατροί τον συμ-

βούλευαν να μην πιέζει τον εαυτό του, εκείνος συνέχιζε να 

πατά το πλήκτρο enter της γραφομηχανής για να περιστρέ-

φεται ο κύλινδρος, έτσι ώστε να ξεκινάει μια νέα γραμμή στο 

χαρτί. Έπρεπε να γράφει όσο πιο συχνά και γρήγορα 

μπορούσε, τώρα που ήταν ακόμη γερός και… εν μέρει υγιής.  

Από το διακριτικό ηχοσύστημα που βρισκόταν στο 

απέναντι τραπεζάκι, ακουγόταν το ανάλαφρο παίξιμο ενός 

Ιάπωνα πιανίστα, ο οποίος κουνούσε τα δάχτυλά του με 

τρόπο μαγικό, εισχωρώντας στην ψυχή του ακροατή προ-

καλώντας του έναν πνευματικό οργασμό συναισθημάτων. 

Ο Μάρτιν χαλάρωσε για λίγο στην αναπαυτική καρέκλα 

του γραφείου του ακολουθώντας τη μελωδία. Ήταν ένα 

υπέροχο κομμάτι, θεραπευτικά νόστιμο, ικανό να απαλύνει 

O 
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τον εσώκλειστο ψυχικό πόνο που βασανίζει τις ανθρώπινες 

αδυναμίες…  

Επέστρεψε στο γραπτό του με μάτια μελαγχολικά, πα-

ραπονεμένα. Μπορούσε να γράψει στον υπολογιστή, πιο 

εύκολα και ευχάριστα, εκείνος όμως επέλεγε πάντα την 

γραφομηχανή του, την πανέμορφη Smith-Corona Silent.  

Ήταν το ίδιο γέρικη με κείνον, κουρασμένη από τη φθορά 

του χρόνου, μα τη φρόντιζε όσο καλύτερα μπορούσε. Δεν 

άντεχε στην ιδέα ότι θα την έχανε. Είχε βέβαια και μια θρυ-

λική Royal στο γραφείο του, μα την αντιπαθούσε, την απέ-

φευγε, παραήταν σοβαρή και άγρια, θα άγγιζε τα πλήκτρα 

της μόνο αν ήταν ανάγκη. Προς το παρόν, έβρισκε παρη-

γοριά στη χαριτωμένη Smith-Corona Silent.   

Ήταν συγγραφέας παλιάς κοπής, ρομαντικός, ευαί-

σθητος, έτοιμος για ταξίδια χωρίς χυδαίες και φτηνές λέξεις 

του συρμού. Δεν μπορούσε να γράψει όπως οι μοντέρνοι συ-

νάδελφοί του που φλυαρούσαν χωρίς ουσία, χρησιμο-

ποιώντας αμόρφωτες εκφράσεις, βγαλμένες από κακόφημα 

και παρακμιακά μπαρ. Ωστόσο, ποτέ δεν μιλούσε άσχημα 

για κανέναν από δαύτους, αφού τους θεωρούσε όλους τα-

λαντούχους, έξυπνους και τον εαυτό του υποδεέστερό τους.  

Χτένισε με το χέρι τα άσπρα του μαλλιά και έπειτα το 

βλέμμα του σκάλωσε στη φωτογραφία του γιου του, Κένεθ. 

Την τελευταία φορά που τον είχε δει, ένα πρωινό του Νο-

εμβρίου, κάπου στο κέντρο της μεγαλούπολης, έδειχνε σκε-

πτικός και στεναχωρημένος. Τον παρακολουθούσε συχνά 

από απόσταση χωρίς να γίνεται αντιληπτός, γιατί ο Κένεθ 
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δεν τον ήθελε στη ζωή του. Όσες προσπάθειες κι αν έκανε 

να τον πλησιάσει, εκείνος έμενε ανένδοτος στις σκληρές και 

άδικες αποφάσεις του. Είχε δικάσει τον πατέρα του δίχως 

ελαφρυντικά, δίχως να ακούσει τη δική του πλευρά. Τον 

θεωρούσε υπεύθυνο για την αστάθεια της εφηβείας του, για 

τις αδικαιολόγητες εκρήξεις του και την άκομψη φυγή από 

το πατρικό του. Τον έπνιγαν όλα εκεί γύρω ή σχεδόν όλα… 

Ο Κένεθ είχε βουλιάξει στο σκοτάδι της μοναξιάς και 

δεν μπορούσε να διαχειριστεί τη δύσκολη εφηβεία. Έβλεπε 

παντού εχθρούς και δαίμονες, επιθετικά αρπακτικά έτοιμα 

να κατασπαράξουν την ευτυχία του. Μα το χειρότερο και 

πιο επικίνδυνο απ’ όλα, εκείνο που τον κρατούσε στο 

μηδέν, στο τίποτα, ήταν ο πατέρας του. 

Τελικά βρήκε τη διέξοδο προς τη μεγαλούπολη κι έζησε 

εκεί τις σπουδές του, τον έρωτα και τη φιλία. Είχε γίνει δι-

κηγόρος, ακριβώς όπως ο πατέρας του –γεγονός για το 

οποίο δεν ήθελε να μιλάει– και μάλιστα πολύ καλύτερος 

από κείνον, μια και ο πατέρας του τα είχε παρατήσει για ν’ 

ασχοληθεί με τη συγγραφή. Ο Μάρτιν τον είχε παρακο-

λουθήσει μια δυο φορές σε δίκες, χωρίς να το γνωρίζει ο 

Κένεθ, όπως εκείνη την υπέροχη παράσταση που είχε δώ-

σει στο ποινικό δικαστήριο πριν από δυο χρόνια και ένιωσε 

υπερήφανος για τον γιο του, όχι μόνο γιατί τα είχε καταφέ-

ρει μόνος του, χωρίς τις πλάτες των μεγάλων γραφείων, 

που διευθύνουν συνήθως άνθρωποι με διασυνδέσεις σε πο-

λιτικά πρόσωπα, αλλά κι επειδή ήταν ένας έγκριτος και 

ταλαντούχος δικηγόρος.  
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Παρόλ’ αυτά, ο Μάρτιν υπέφερε μέσα του, καθώς δεν 

μπορούσε να ξεπεράσει το κενό της απώλειας του γιου του. 

Ποτέ του δεν κατηγόρησε το παιδί· η ευθύνη ένιωθε ότι 

ήταν ολοκληρωτικά δική του. Είχαν να μιλήσουν αρκετό 

καιρό και τον τσάκιζε που εκτός από τον γιο του δεν έβλε-

πε ούτε τα εγγόνια του, την πανέμορφη Μελίσα και τη γλυ-

κιά Κριστίν. Κρυμμένος πίσω από δέντρα και κτίρια, παρα-

κολουθούσε τον Κένεθ με την οικογένειά του να ζουν στιγ-

μές χαράς χωρίς εκείνον. Ήταν αβάσταχτο. Ευτυχώς είχε 

το γράψιμο. Δεν ήξερε τι θα έκανε αν δεν ξεσπούσε στο 

χαρτί. Πολλές φορές, αδύναμος να το διαχειριστεί, έκλαιγε 

παράμερα για να μην τον δει η γυναίκα του, η καλόκαρδη 

Νταϊάν, και στεναχωρηθεί κι εκείνη.  

Η Νταϊάν, σπάνιος άνθρωπος, με ήθος και αρχές, έμενε 

δίπλα του περίπου πενήντα χρόνια, στηρίζοντάς τον σε κά-

θε του τρέλα, κάθε του προσπάθεια, επαγγελματική και 

προσωπική. Πενήντα χρόνια! Σκέφτηκε με θαυμασμό, συ-

νειδητοποιώντας πως πέρασε αρκετός καιρός από τότε 

που την είχε πρωτοδεί να περπατάει με χάρη δίπλα στη 

θάλασσα. Την είχε γνωρίσει ένα πρωινό του Ιουλίου στο 

Άνκο μπίτς, ανατολικά του κόλπου Γκάμπερν, όταν εκείνος 

ήταν στα είκοσι πέντε κι εκείνη στα είκοσι ένα. Ήταν μια 

υπέροχη μέρα με απαλό αεράκι και καταγάλανο ουρανό. Ο 

Μάρτιν καθόταν στη χρυσαφένια αμμουδιά ατενίζοντας 

τον Ατλαντικό. Έκανε ζέστη και ο αέρας ήταν βαρύς από 

την υγρασία, μα εκείνος δεν ήθελε να βουτήξει στο νερό για 

να δροσιστεί, επέλεγε να κοιτάζει την άγρια ομορφιά της 
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θάλασσας από έξω. Ξάφνου, μια ντελικάτη σιλουέτα πέρα-

σε από μπροστά του και τα μάτια του Μάρτιν καρφώθη-

καν πάνω της. Ήταν κεραυνοβόλο χτύπημα. Τα ξανθά 

μαλλιά της ανέμιζαν με χάρη και το υπέροχο κορμί της φο-

ρούσε ένα μοντέρνο κίτρινο μαγιό της εποχής με συντη-

ρητική γραμμή. Η Νταϊάν ήταν το πιο όμορφο πλάσμα που 

είχε δει στη ζωή του. Συγκρότησε το θάρρος του, όπλισε 

την ευκολία που είχε να διαχειρίζεται τον λόγο και πλησία-

σε την ξανθιά καλλονή για να την γνωρίσει. Δυο χρόνια 

μετά παντρεύτηκαν.   

Ο Μάρτιν ένιωθε πολύ τυχερός. Η Νταϊάν ήταν θησαυ-

ρός, σύντροφος και φίλος. Δεν ήξερε πού θα είχε καταλήξει 

αν δεν τη γνώριζε. Εκείνη τον φρόντιζε, τον συμβούλευε και 

κρατούσε τις ισορροπίες. Πολλές φορές, κυρίως τα πρώτα 

χρόνια του γάμου τους, πριν γεννηθεί ο Κένεθ, πίστευε πως 

δεν του άξιζε αυτή η γυναίκα, πως ήταν πολύ λίγος για 

κείνη. Όμορφη, έξυπνη, με ήθος και παιδεία. Τι δουλειά είχε 

μαζί του; Την απάντηση του την έδωσε η ίδια η γυναίκα 

του: «Είσαι ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει. Με 

κέρδισε ο τρόπος σου, η ευγένειά σου, το ταλέντο που έχεις 

να περιγράφεις τη φύση, τη ζωή, τον κόσμο… Καμιά γυ-

ναίκα δεν θα μπορούσε να αντισταθεί στη γοητεία σου». 

Και δεν είχε άδικο, πέρα από το ταλέντο να μιλά και να 

γράφει υπέροχα, ήταν κι ένας γοητευτικός άντρας με τρό-

πους και ευγενικές διαθέσεις. 

Η Νταϊάν είχε δεχτεί την πρόταση του Μάρτιν να μεί-

νουν για πάντα στο Μέινχοουμ, παρόλο που θα της έλειπε 
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η θαλασσινή αύρα του Άνκο και οι γονείς της. Όμως δεν 

είχε παράπονο, γιατί η ζωή της είχε φερθεί πολύ όμορφα 

και η γέννηση του Κένεθ ολοκλήρωσε την ευτυχία της. Μια 

ευτυχία που μετατράπηκε σε θλίψη, όταν ο γιος της μεγά-

λωσε και άρχισε να αντιδρά περίεργα απέναντι στον πατέ-

ρα του. Η καρδιά της μάτωνε που τους έβλεπε να απομα-

κρύνονται σαν δυο ξένοι. Εκείνη ήταν πάντα ο συνδετικός 

κρίκος ανάμεσά τους. Προσπαθούσε να γεφυρώσει τις 

σχέσεις τους, μα ο Κένεθ αρνιόταν. Ήθελε μόνο τη μάνα 

του, εκείνη εμπιστευόταν… 

Ο Μάρτιν σηκώθηκε από την καρέκλα και κοίταξε το 

χαμηλό ντουλάπι απέναντι από το έπιπλο της βιβλιοθήκης. 

Γονάτισε και το άνοιξε. Εκεί μέσα είχε κρυμμένα τα βιβλία 

που είχε γράψει ο ίδιος. Έπιασε το πρώτο και έδιωξε την 

σκόνη από το γυαλιστερό μοβ εξώφυλλο που έγραφε με 

άσπρα γράμματα: «Μας εγκατέλειψε». Έπειτα έπιασε το 

«Μέσα στη γερασμένη σου αγκαλιά» και το «Μαθήματα 

ανθρωπιάς». Συνέχισε με τα υπόλοιπα, νιώθοντας κύματα 

συγκίνησης να χτυπούν τα συναισθήματά του. Μια ζωή 

διηγούνταν ιστορίες με πάθος, παρασέρνοντας τον ανα-

γνώστη σε ταξίδια μακρινά και τώρα να, εκεί, στη γραφο-

μηχανή του, κατέθετε το τελευταίο του βιβλίο –ήξερε πως 

δεν θα κατάφερνε να ολοκληρώσει κάποιο άλλο, δυστυχώς 

έπνεε τα λοίσθια– μόνο που αυτό δεν ήταν ένα οποιοδήπο-

τε βιβλίο. Αυτό ήταν ένα απαιτητικό βιβλίο, το πιο δύσκολο 

που είχε γράψει σε ολόκληρη τη ζωή του και ήταν αφιερω-

μένο στον γιο του.  
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Εκεί μέσα είχε καταθέσει την ψυχή του και ως συνή-

θως, χωρίς να είναι φειδωλός στη χρήση συναισθημάτων 

και ποιητικότητας, διατηρούσε το κλασικό του ύφος. Τώρα 

που έφτανε στο τέλος, μπορούσε να νιώσει εκείνη την απα-

λή αίσθηση της ικανοποίησης, τόσο γιατί το κύκνειο άσμα 

του απευθυνόταν στον γιο του, όσο κι επειδή ένιωθε ότι 

έστω και αργά θα του έδινε τις απαντήσεις που όφειλε.   

Χαμογέλασε. Έβαλε τα βιβλία πίσω στη θέση τους και 

επέστρεψε στην αναπαυτική καρέκλα του. Ήξερε τι έκανε. 

Θα οδηγούσε τον γιο του εκεί που ήθελε, αρκεί ο Κένεθ να 

έπαιζε το παιχνίδι του, να είχε διάθεση για ένα μαγικό ταξί-

δι ανάμεσα στο χθες και το σήμερα. Κοίταξε τη γραφομη-

χανή του και χάιδεψε τα πλήκτρα της: «Κένι, αγόρι μου, 

νομίζω ότι κάποια μέρα θα καταλάβεις…» είπε και έγειρε 

πίσω στην καρέκλα. Έκλεισε τα μάτια του και ταξίδεψε για 

τελευταία φορά στον κόσμο των βιβλίων του… 

 

 
 

  


