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Εισαγωγή

ΣΕ ΕΝΑ ΠΑΛΙΌ ΝΕΌΚΛΑΣΙΚΌ ΚΤΙΡΙΌ μιας κακόφημης συνοικίας, 
ανάμεσα σε τοίχους με μισοσκισμένες, τριπλοπατημένες αφί-
σες, graffiti και μισόκλειστα παράθυρα ημιυπόγειων φθηνών 
κατοικιών, το ΚΙΝΚ ΜΌΤΕL ήταν το σεξουαλικό καταφύγιο 
των ανθρώπων που αναζητούσαν μερικές στιγμές πάθους, 
κυνηγημένοι από τη συμβατική ζωή που βίωναν καθημερινά. 
Περνώντας την πόρτα του motel απελευθέρωναν τους πιο 
σκοτεινούς και διεστραμμένους τους πόθους…
 
Η Αλίκη, το κορίτσι με τα κατακόκκινα μαλλιά, έδινε τα 
κλειδιά που θα τους οδηγούσαν για λίγες ώρες στο ταξίδι 
των αισθήσεων και των παραισθήσεων δίνοντας φτερά στις 
φαντασιώσεις τους, ρόλο στον φετιχισμό τους και απόλαυση 
στο κορμί και το μυαλό τους. Όλα αυτά, με το κλειδί της 
Αλίκης. Εκείνη δεν ταξίδευε ποτέ στις χώρες των θαυμάτων. 
Έστελνε όμως χιλιάδες άλλους σ’ αυτές…
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Κεφάλαιο 1: Η Αλίκη

Η ΑΛΙΚΗ ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ταξίδεψε μέχρι την Ολ-
λανδία στα τέλη του 2011, όταν η οικονομική κρίση άρχιζε 
να πλήττει φανερά τη χώρα της. Έβλεπε πως όσα είχε κάνει 
μέχρι τότε, οι σπουδές της και η προϋπηρεσία της, δεν μπο-
ρούσαν να αξιοποιηθούν στην Αθήνα, η οποία είχε αρχίσει να 
προδίδει τους πολίτες της. Πίστεψε πως ακόμη δεν είχε χαθεί 
τίποτε και αποφάσισε να συνεχίσει τις σπουδές της στο Άμ-
στερνταμ και παράλληλα να εργαστεί, για να μην επιβαρύνει 
επιπλέον την οικογένειά της. Η Αλίκη ήταν ένα παράξενο 
κορίτσι. Παράξενο όχι μόνο για τους άλλους αλλά και για τον 
εαυτό της. Η Αλίκη γνώριζε καλά πως ήταν διαφορετική και 
δεν είχε πρόβλημα με αυτό. Αγαπούσε τη διαφορετικότητά 
της και χρόνο με τον χρόνο τα έβρισκε όλο και περισσότερο 
με τον μυστήριο εαυτό της.

Η Αλίκη είχε καλή ψυχή. Δεν είχε βλάψει κανέναν επίτηδες, 
μάλλον ούτε και κατά λάθος, γι’ αυτό όμως δεν ήταν απολύ-
τως σίγουρη. Ο μεγάλος της εσωτερικός δαίμονας ήταν πως 
αντιμετώπιζε πολύ σοβαρές κρίσεις πανικού, είχε συμπτώμα-
τα αγοραφοβίας, κλειστοφοβίας και ψυχαναγκασμού και προ-
σπαθούσε με αγωγή και ψυχοθεραπεία να τα αντιμετωπίσει. 
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Η Αλίκη νόμιζε πως το ίδιο πρόβλημα πρέπει να είχε και ο 
Μπουκόφσκι, ένας από τους αγαπημένους της συγγραφείς, γι’ 
αυτό και έλεγε: «Δεν αντιπαθώ τους ανθρώπους, απλώς αι-
σθάνομαι καλύτερα όταν δεν είναι τριγύρω». Για κείνη, το 
ότι μπήκε σε ένα αεροπλάνο μόνη της, προσγειώθηκε σε μια 
χώρα στην οποία δεν γνώριζε κανέναν και κατάφερε να βρει 
δουλειά, να ανοίξει σπίτι και να κοιμάται μόνη, ήταν τρία επι-
τεύγματα με τα οποία πίστευε πώς είχε ξεπεράσει τον εαυτό 
της. Η Αλίκη αντιμετώπιζε καθημερινά πολύ περισσότερους 
φόβους από εκείνους που αντιμετωπίζουν οι υπόλοιποι άν-
θρωποι. Πράγματα που για άλλους είναι απλά ή ακόμη και 
ευχάριστα, για εκείνη ήταν δυσάρεστα, αποτελούσαν εμπόδια, 
καμιά φορά ακόμη και λόγους λιποθυμίας. 

Η Αλίκη αγαπούσε το περιθώριο. Δεν ήταν μέρος του, αλλά 
της άρεσε να το παρατηρεί. Έβρισκε μια απερίγραπτη ομορ-
φιά στα αλλόκοτα πρόσωπα και στις αλλοπρόσαλλες συμπε-
ριφορές, μια σαγήνη στα περιθωριακά στοιχεία και μάλλον 
βαριόταν την κανονικότητα, έτσι τουλάχιστον όπως την αντι-
λαμβάνονταν οι άλλοι. Γι’ αυτό και η δουλειά που της προ-
σφέρθηκε στη ρεσεψιόν του Kink Motel τής φάνηκε πολύ ενδι-
αφέρουσα. Την Αλίκη δεν την κούραζαν οι νυχτερινές βάρδιες, 
άλλωστε πάντα αγαπούσε να ζει τη νύχτα και να κοιμάται 
τη μέρα. Από μωρό έκλαιγε ασταμάτητα πριν πέσει για ύπνο 
τη νύχτα και ονειρευόταν να ζήσει σε μια χώρα όπου όλα να 
δουλεύουν ανάποδα: την ημέρα οι άνθρωποι να κοιμούνται και 
τη νύχτα να εργάζονται.

Από μικρή η Αλίκη πίστευε πώς ήταν γεννημένη για κάτι πολύ 
μεγάλο, όμως όσο περνούσαν τα χρόνια αντιλαμβανόταν πως 

αυτό το πιστεύουν οι περισσότεροι για τον εαυτό τους και 
τελικά ελάχιστοι είναι αυτοί που το καταφέρνουν. Δεν στα-
ματούσε όμως ποτέ να προσπαθεί και παρόλο το ψυχικό της 
υπόβαθρο ζούσε έντονα, πολλές φορές όχι ενεργητικά αλλά 
παθητικά, καταστάσεις και γεγονότα. Η Αλίκη, μπορεί να μη 
λάμβανε μέρος σε μια πράξη, αλλά ήταν σχεδόν πάντα παρού-
σα. Θυμόταν πως υπήρξε μάρτυρας πολλών περιστατικών στα 
οποία δεν πρωταγωνιστούσε, όμως ήταν εκεί και μπορούσε να 
εμπλουτίσει με αυτά την εμπειρία της και αυτό που κάποιοι 
αποκαλούν ανθρώπινη σοφία. 

Στο Kink motel ένα υπερυψωμένο γκισέ τη χώριζε από τις 
ζωές των πελατών, οι οποίες περνούσαν από μπροστά της 
και συνέχιζαν την τρελή πορεία τους. Άλλες φορές εκείνη 
έμενε σταθερή, ευγενική κι απόμακρη μέσα στη ρεσεψιόν της, 
άλλοτε άπλωνε το χέρι της και άγγιζε λίγο τους άγνωστους 
και τις ιστορίες τους και σε πολύ λίγες περιπτώσεις έβγαινε 
από το προστατευτικό γκισέ της και γινόταν ένα με τους πε-
λάτες και τις συγκεκριμένες στιγμές της ζωής τους. Η Αλίκη, 
το κορίτσι με τα κατακόκκινα μαλλιά, την κατάλευκη επιδερ-
μίδα και τα μεγάλα πανέμορφα μάτια, ήταν η ρεσεψιονίστ 
στο ξενοδοχείο της φθηνής πολυτέλειας, των σκοτεινών πό-
θων και των χιλιάδων προσώπων και αποχρώσεων, όπως το 
είχε χαρακτηρίσει η ίδια. 

[ 10 ]



[ 12 ] [ 13 ]

Κεφάλαιο 2: Η μαντάμ Ζιζί

Η ΜΑΝΤΑΜ ΖΙΖΙ ήταν τόσο παλιά όσο και το motel. Το βαφτιστικό 
της όνομα είχε ξεχαστεί μέσα στους αιώνες, παραμορφωμένο 
από τον τόπο καταγωγής της, ένα χωριό το οποίο ήθελε να απο-
χωριστεί γρήγορα γιατί, όπως έλεγε, δεν μπορούσε να χωρέσει 
τα όνειρά της. Γνήσια λαϊκή γυναίκα με μικροαστικές καταβο-
λές, πάλευε αρκετά να εκμοντερνιστεί και να εξευγενιστεί αλλά 
τα νύχια της χωριάτικης καταγωγής, της κατώτερης μόρφωσης 
και της σχολής του πεζοδρομίου δεν την άφηναν να το επιτύχει. 
 
Η μαντάμ Ζιζί παινευόταν πως ήταν η αυτοκράτειρα του motel. 
Και πιθανόν να ήταν. Πιθανότατα ο συγκεκριμένος θρόνος δεν 
είχε μεγαλύτερες απαιτήσεις, ούτε ιδιαίτερο ανταγωνισμό. Στο 
δικό της το κεφάλι όμως φάνταζε σπουδαίος και θεωρούσε πως 
δίχως αυτήν η «επιχείρηση» θα είχε πέσει έξω. Η μαντάμ Ζιζί 
ήταν ένας κοντός και χοντρός σούπερ ήρωας με ρόμπα. Ήταν 
πανταχού παρούσα και τα πάντα πληρούσα. Πηγαινοερχόταν 
ασταμάτητα σε όλους τους χώρους του motel, ήλεγχε τα πάντα, 
τρομοκρατούσε τις καμαριέρες, φώναζε στο προσωπικό, έβρισκε 
μια λύση για κάθε πρόβλημα κι ένα πρόβλημα για κάθε λύση. 
 

Την ενοχλούσε που η Αλίκη άκουγε μουσική, θεωρούσε πως 
την αποσπά από την εργασία της. Η Αλίκη ήξερε πως, όταν 
οι γιατροί χειρουργούν, ακούν μουσική. Πώς να το εξηγήσει 
στη μαντάμ Ζιζί. Ήταν μάταιο. Η μαντάμ Ζιζί είχε καταλή-
ξει στο Άμστερνταμ ύστερα από ατέλειωτες περιπλανήσεις 
σε πόλεις και πρωτεύουσες της Ευρώπης και κάνοντας πολ-
λές και διάφορες δουλειές. Η περιθωριακή σοφία της για τις 
ανθρώπινες σχέσεις είχε επέλθει ύστερα από τρεις γάμους, 
τέσσερα παιδιά κι επτά εκτρώσεις. Ήταν σκληρή γυναίκα και 
κοιτούσε πάνω απ’ όλα το συμφέρον της. Όπου την έπαιρνε 
γινόταν λυσσαλέα, όπου όχι, συγκαταβατική. Η Αλίκη ήταν το 
πρόσωπο που μισούσε να αγαπά και αγαπούσε να μισεί. Για 
την Αλίκη, η μαντάμ Ζιζί ήταν αόρατη. Άλλωστε είναι κι αυτό 
χαρακτηριστικό ενός σούπερ ήρωα…


