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Η ανθολογία του 1ου fanfic διαγωνισμού ιστοριών «World of Darkness» που 
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ιστοσελίδα Nyctophilia.gr. 

Διανέμεται δωρεάν σε μορφή pdf από το group του «The Inner Circle 

Storytelling Group» και την ιστοσελίδα Nyctophilia.gr. 

 

 

 

 

 

 

Περί πνευματικής ιδιοκτησίας: 

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει υλικό που προστατεύεται από τους σχετικούς ελληνικούς και διεθνείς νόμους 

πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται κάθε είδους έκδοση αυτού του υλικού χωρίς άδεια από τους κατέχοντες 

πνευματικής ιδιοκτησίας. Κανένα κομμάτι αυτού του βιβλίου δεν μπορεί να αναπαραχθεί σε μορφή ηλεκτρονική 

ή φυσική όπως (φωτοαντίγραφα, ηχογράφηση, αναδημοσίευση κ.λπ.) χωρίς γραπτή άδεια. 

Το βιβλίο αυτό είναι διαθέσιμο προς δωρεάν αποθήκευση και ανάγνωση στην ηλεκτρονική του μορφή (.pdf). 

Το βιβλίο αυτό διατίθεται δωρεάν μέσω της ιστοσελίδας http://nyctophilia.gr και το group «The Inner Circle 

Storytelling Group» 

http://nyctophilia.gr/
https://www.facebook.com/groups/icstg/
https://www.facebook.com/groups/icstg/
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Πόσες ιστορίες έχετε βιώσει μέσα στο μυαλό σας κάθε φορά που βυθίζεστε στα σκοτεινά 

«νερά» του World of Darkness; 

Πόσοι από εσάς έχετε ζωντανέψει με τη φαντασία σας το δράμα της αιώνιας ύπαρξης, της 

άσβεστης δίψας και της ανθρωπιάς που χάνεται, νύχτα με τη νύχτα, καθώς ο χρόνος σας ξεχνά; 

Ποιοι ανάμεσά σας έχουν τρέξει μαζί με την αγέλη τους σε πρώιμα δάση από την αυγή του 

χρόνου και ποιοι ένιωσαν της Μάνας Γης τον πόνο από τον βιασμό της ανθρωπότητας; 

Ποιες πραγματικότητες έχετε οραματιστεί και πόσες όψεις του Εαυτού έχετε εξερευνήσει; 

Τι τίμημα πληρώσατε για να γεννηθεί το Θέλημα σας; 

Πόσα άνυδρα δάκρυα έχετε κρατήσει πίσω από το «Πέπλο» σαν φυλαχτά και εικόνες, όταν 

ο θάνατος σας στέρησε τις ευκαιρίες που η ζωή χάριζε απλόχερα; 

Πόσα όνειρα φονεύσατε προς χάριν μιας άχρωμης «φυσιολογικής» ζωής, ματώνοντας με 

κάθε συμβιβασμό την πραγματική σας ταυτότητα; 

Το Inner Circle, σε συνεργασία με τη nyctophilia.gr, παρουσιάζει τα νικητήρια διηγήματα 

από τον πρώτο διαγωνισμό fan fiction με θέμα το «World of Darkness». 

Ιστορίες για Βαμπίρ, Λυκανθρώπους, Μάγους, Στοιχειά και Ξωτικά με φόντο την Ελλάδα 

είναι όλα όσα θα βρείτε μέσα στους σκοτεινούς μύθους αυτής της συλλογής. 
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There are such beings as vampires, some of us have evidence that they exist. Even 

had we not the proof of our own unhappy experience, the teachings and the records of the 

past give proof enough for sane peoples.  

Bram Stoker 
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της Εύας Μπαζού 

   

νοιξα τα μάτια μου με κόπο και προσπάθησα να ξυπνήσω. Η 

εικόνα ενός ζευγαριού μελαγχολικών καστανών ματιών, και 

ενός σκοτεινού άγνωστου δωματίου, είχε ήδη αρχίσει να 

ξεφτίζει και να χάνεται στους ήχους του πρωινού ξυπνητηριού. 

 Όλα πάνω μου τα ένιωθα παράξενα. Το κεφάλι μου ήταν βαρύ και μια 

σουβλιά πονοκεφάλου με έκανε να κλείσω ξανά σφιχτά τα μάτια μου. Μια 

ζαλάδα με τύλιξε σαν ομίχλη και όλες οι σκέψεις μου έβγαιναν θαμπές και χωρίς 

περίγραμμα. Σαν να μην μπορούσα να εστιάσω σε τίποτα. Το στόμα μου ήταν 

στεγνό και η γλώσσα μου έμοιαζε να έχει κολλήσει στον ουρανίσκο. Η μεταλλική 

γεύση του αίματος με έκανε να ανακατεύομαι και όσο και να γέμιζα το στόμα 

μου με σάλιο, δεν ξεπλενόταν. 

  Αν και νύσταζα, αποφάσισα να πετάξω από πάνω μου τα σκεπάσματα και 

κάνοντας αυτή την κίνηση, άφησα μια κραυγή. Ένας περίεργος πόνος, μεταξύ 

μουδιάσματος και τσουξίματος είχε απλωθεί σαν φωτιά στο αριστερό μου χέρι. 

            Με γουρλωμένα μάτια και τρέμοντας από τον φόβο και την έκπληξη, 

έμεινα να κοιτάζω ένα τατουάζ. Στην εσωτερική πλευρά του πήχη, ήταν 

ζωγραφισμένο με καθαρές γραμμές και διάφανες σκιάσεις, το πρόσωπο μιας 

όμορφης κοπέλας και ένα όνομα με καλλιγραφικά γράμματα ήταν απλωμένο στο 

μπούστο της. 

«ΚΑΣΣΙΟΠΗ» 

            Η κοπέλα ήταν ζωγραφισμένη προφίλ τρία τέταρτα και τα βλέφαρα της 

κοιτάζανε ελαφρώς προς τα κάτω. Ίσως να μπορούσα να με αναγνωρίσω στο 

σχήμα του προσώπου της, αν και δεν ήμουν σίγουρη, γιατί το στυλ των μαλλιών 

και της μπλούζας της ήταν παλιομοδίτικο και με μπέρδευε. Η προσωπογραφία 

και το όνομα ήταν ζωγραφισμένα με μαύρο μελάνι, εκτός από τα μαλλιά της που 

ήταν χρωματισμένα καστανά και έτσι έκανε όλο το τατουάζ να μοιάζει ημιτελές. 

Το πιο παράξενο σημείο ήταν ότι κάτω από τα βλέφαρα οι κόγχες των ματιών 

ήταν άδειες.  Όποιος και να χτύπησε αυτό το τατουάζ, άφησε τα μάτια κενά. 

Ά 
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 Ποια ήταν αυτή η Κασσιόπη και τι στο διάολο έκανε η ζωγραφιά της 

πάνω στο χέρι μου; Έπρεπε να μάθω τι έκανα το προηγούμενο βράδυ.  

Ο γλυκός καφές έδιωξε τη μεταλλική γεύση από το στόμα μου, αν και δεν 

έκανε τίποτα για το σφιγμένο μου στομάχι. Άναψα ένα τσιγάρο, αλλά όσο και να 

προσπαθούσα δεν μπορούσα να θυμηθώ τίποτα. Σαν να είχε χαθεί μια μέρα από 

τη ζωή μου. 

Όταν έκλεισα το τηλέφωνο με τον τελευταίο φίλο που θα μπορούσε να με 

βοηθήσει, είχα ακόμα δεκάδες ερωτήματα και καμία απάντηση. Δεν είχα 

κανονίσει να βγω με κανέναν και δεν είχα αναφέρει πως είχα σχέδια για το βράδυ. 

Η εντύπωση που είχε σχηματιστεί σε όλους, ήταν πως θα έμενα σπίτι και θα 

διάβαζα. Το τατουάζ όμως δεν το απέκτησα μένοντας σπίτι. Κάπου πήγα λοιπόν. 

Ήταν δυνατόν να έχω αποκτήσει ολόκληρο τατουάζ και να μην θυμάμαι τίποτα; 

Και ξανά, ποια στον διάολο ήταν αυτή η Κασσιόπη;  

Μιας και δεν έβγαλα άκρη μιλώντας με τους φίλους μου, αποφάσισα πως 

τα επόμενα μέρη που θα μπορούσα να ψάξω , είναι τα τατουατζίδικα.  Δεν 

μπορεί, κάποιο από αυτά θα με θυμάται ή θα με δέχτηκε το προηγούμενο 

βράδυ. Το τατουάζ έμοιαζε αρκετά επαγγελματικό για να έγινε οπουδήποτε 

αλλού. 

Με τον δεύτερο καφέ μου έκατσα στον υπολογιστή και έφτιαξα μια λίστα 

με τα καταστήματα που κάνουν τατουάζ στην Αττική. Καθησύχασα τον εαυτό 

μου με την σκέψη πως θα μου πουν ότι έκανα σε αυτούς τατουάζ  και ότι ήμουν 

λίγο μεθυσμένη, αλλά επέμενα να χτυπήσω αυτό το σχέδιο που είδα στα ντοσιέ 

τους και ότι δεν πειράζει, θα είχα μια ωραία ιστορία να λέω. 

Πού τέτοια τύχη. Πέρασα δύο ώρες μιλώντας στο τηλέφωνο με διάφορα 

τατουατζίδικα, αλλά δεν υπήρξε κανένα ραντεβού στο όνομα μου, ούτε είχα πάει 

σε κάποιο μαγαζί. Επίσης με πληροφόρησαν πως κανένα μαγαζί δεν κάνει 

τατουάζ σε άτομα που βρίσκονται υπό την επήρεια ουσιών.  

Έχοντας αρχίσει να τρελαίνομαι μετά από τόσες ώρες μέσα στο σπίτι, 

ντύθηκα για να πάω στο «ROCK TATTOO» που είναι στη γειτονιά μου, το 

οποίο είχα αφήσει τελευταίο στη λίστα. 

Βγαίνοντας στον δρόμο, ένιωσα το κρύο του Μαρτίου να με αναζωογονεί. 

Με τα χέρια στις τσέπες και κάτω από τα απογευματινά κίτρινα φώτα του στενού, 
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κίνησα προς το μαγαζί. Ο ήχος από το καμπανάκι που χτύπησε όταν έσπρωξα 

την γυάλινη πόρτα, έκανε τον υπεύθυνο να τραβήξει τα μάτια του από την οθόνη 

του υπολογιστή και να με κοιτάξει. Του συστήθηκα και τον ρώτησα εάν έκανα 

τατουάζ εκεί κι αν με έχει ξαναδεί. Με περιεργάστηκε για λίγο και μετά μου 

απάντησε αρνητικά. Σίγουρα φερόμουν πολύ απότομα και παράξενα. Ήταν 

εμφανές πως τα νεύρα μου ήταν τεντωμένα και ότι ήμουν κάτω από έντονη 

ψυχολογική πίεση. Ο Δημήτρης, έτσι λεγόταν ο υπεύθυνος, μου πρόσφερε καφέ 

και νερό και μου έπιασε την κουβέντα προσπαθώντας να με ηρεμήσει. Μετά από 

την ένταση όλης της ημέρας, ένιωσα να χαλαρώνω λίγο. Συζητήσαμε για 

κάμποση ώρα και όταν ο καφές είχε φτάσει στα μισά, μου ζήτησε να του δείξω 

το μυστηριώδες τατουάζ. 

Σήκωσα το μανίκι και τέντωσα το χέρι μου πάνω στο γραφείο. Η έκφραση 

του από ευγενική ανησυχία, άλλαξε σε έντονη έκπληξη και έπιασε το χέρι μου 

για να το φέρει πιο κοντά του. Με το πρόσωπο παγωμένο έμεινε να 

περιεργάζεται σαν υπνωτισμένος το σχέδιο. Ταυτόχρονα ψιθύριζε ξανά και ξανά 

πως είναι απίστευτο και δεν περίμενε να το δει ποτέ από κοντά. 

Όλη η ηρεμία μου εξαφανίστηκε. Περίμενα στην άκρη της καρέκλας μου 

τον Δημήτρη να συγκεντρώσει την σκέψη του και να μου εξηγήσει γιατί 

αναστατώθηκε τόσο. 

Μετά από μια ώρα βρέθηκα να περπατάω μέσα στο κρύο, προσπαθώντας 

να ξεκαθαρίσω στο μυαλό μου όλα όσα έμαθα. Το συγκεκριμένο τατουάζ, μου 

είπε, κυκλοφορεί χρόνια σαν ιστορία στους κύκλους των τατουατζίδων. Είναι από 

αυτές τις ιστορίες που δεν ξέρεις τι είναι αλήθεια και τι ψέματα, ειδικά αν έχουν 

περάσει πολλά χρόνια που κυκλοφορούν. Ο ίδιος νόμιζε πως ήταν ένα από αυτά 

τα τρομακτικά παραμύθια που τα λες με την παρέα σου για να ανατριχιάσεις, 

ενώ πίνεις τα ποτάκια σου και μασουλάς πατατάκια. 

Το τατουάζ, λέει, πρωτοεμφανίστηκε στα μέσα του ‘60 στα περίχωρα του 

Πειραιά και στο κέντρο της Αθήνας. Τα θύματα ήταν ενήλικοι άντρες και 

γυναίκες, κάποιοι ευκατάστατοι και κάποιοι όχι. Σε όλες τις περιπτώσεις 

ξύπνησαν την επόμενη μέρα χωρίς να θυμούνται τίποτα, με ένα φρέσκο τατουάζ 

στο χέρι τους. Ήταν σοκ για τους περισσότερους, μιας και τότε στην Ελλάδα το 

να έχεις τατουάζ δεν ήταν κοινωνικά αποδεκτό, εκτός αν ήσουν ναυτικός ή 

περιθωριακός ή άτομο από χαμηλή οικονομική και κοινωνική τάξη. Η ιστορία, 
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όπως την είχε ακούσει, έλεγε πως όσοι απέκτησαν αυτό το τατουάζ και 

προσπάθησαν να το καλύψουν ή να το κρύψουν, πέθαναν από φρικτά κι απίθανα 

ατυχήματα. Από εκεί έμεινε η έκφραση ή η προτροπή αν θες, «την Κασσιόπη 

μην την κρύβεις ποτέ». Ο Δημήτρης έκανε αυτή τη δουλειά από το 1994 και 

ήδη η ιστορία της «Κασσιόπης» κυκλοφορούσε αρκετά χρόνια. Κάποτε είχε δει 

μια φωτογραφία του τατουάζ σε κάποιο άλμπουμ και όντως ήταν μια παράξενη 

ζωγραφιά, έτσι όπως ήταν ασχεδίαστα και κενά τα μάτια της κοπέλας. Πίστευε 

πως η ιστορία είχε φτιαχτεί πάνω στο τατουάζ επειδή ήταν παράξενα όμορφο. 

Τέλος, του είχε κάνει εντύπωση ότι τα μαλλιά στο δικό μου τατουάζ ήταν 

καστανά, καθώς στην ιστορία και στην φωτογραφία δεν ήταν χρωματισμένα. 

Όλα αυτά τα σκεφτόμουν περπατώντας. Ήμουν τόσο απορροφημένη στις 

σκέψεις μου που δεν πρόσεξα πως κάποιος περπατούσε πίσω μου. Γύρισα να 

κοιτάξω και ένιωσα να καρφώνομαι σε ένα ζευγάρι καστανά μάτια. 

Άνοιξα τα μάτια μου και πετάχτηκα απότομα πάνω. Η καρδιά μου 

χτυπούσε δυνατά και άκουγα τις σκέψεις μου να ουρλιάζουν μέσα στο κεφάλι 

μου. Πώς βρέθηκα στο κρεββάτι μου; Δεν θυμόμουν τίποτα πάλι! 

Η μπλούζα κολλούσε πάνω μου ιδρωμένη και η γεύση του αίματος με 

καλωσόριζε ξανά. Με την γλώσσα μου έψαξα τα χείλη μου και το εσωτερικό του 

στόματος μήπως και είχα δαγκωθεί, αλλά δε βρήκα κάτι. 

Το μεσημεριανό φως έμπαινε μέσα από το παράθυρο και το πρώτο που 

έκανα ήταν να κοιτάξω το αριστερό μου χέρι. Το τατουάζ είχε προχωρήσει. Τα 

χείλη της Κασσιόπης ήταν κατακόκκινα και το δέρμα της ήταν απαλό και 

ανοιχτόχρωμο. Το φόντο ήταν ένα βελούδινο μενεξεδί, που έκανε αντίθεση με 

τη λευκή σαν το χιόνι μπλούζα της με τον ψηλό δαντελένιο λαιμό. Οι κόγχες 

των ματιών της όμως παρέμεναν αδειανές. 

Κοίταξα γύρω στο δωμάτιο σαν χαμένη. Το μυαλό μου έψαχνε κάτι να 

κρατηθεί, να μην μου στρίψει. Το βλέμμα μου έπεσε πάνω στην αναμμένη οθόνη 

του λάπτοπ. Σηκώθηκα και έκατσα στο γραφείο. Καμιά δεκαριά ιστοσελίδες 

ήταν ανοιγμένες και με περιμένανε.  

Αν και δεν θυμόμουν τι έγινε χτες, φαίνεται πως μετά από το «ROCK 

TATTOO», κάποια στιγμή γύρισα σπίτι και ερεύνησα στο διαδίκτυο. Είχα βρει 

τρία τέσσερα μπλογκς με διηγήματα τρόμου, που είχαν σαν στοιχείο 
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παραλλαγές ή κομμάτια της ιστορίας που μου είχε πει ο Δημήτρης και 

ιστοσελίδες από τα ψηφιακά αρχεία εφημερίδων. Είχα βρει ειδήσεις από τις 

απογευματινές εκδόσεις της «Απογευματινής» του 1967 και του 1975, όπου μια 

γυναίκα γύρω στα τριάντα πέθανε φρικτά στην κουζίνα του σπιτιού της μετά από 

έκρηξη φιάλης γκαζιού και ενός τριανταπεντάρη άντρα αντίστοιχα, που πέθανε 

από αιμορραγία όταν μια τζαμαρία έπεσε πάνω του. Άλλη μια είδηση από το 

αστυνομικό ρεπορτάζ της «Αθηναϊκής» το 1984, ανέφερε ότι βρέθηκε το 

ακέφαλο πτώμα μιας νεαρής  γυναίκας σε απομακρυσμένη δασική περιοχή της 

Αττικής και το έγκλημα δεν εξιχνιάστηκε ποτέ. Και στις τρείς περιπτώσεις, το 

κοινό στοιχείο ήταν πως στους νεκρούς έλειπαν κομμάτια δέρματος και ότι όλα 

τα περιστατικά έλαβαν χώρα μήνα Μάρτιο.  

Ώστε η ιστορία του Δημήτρη ήταν αλήθεια. Αυτοί οι θάνατοι συνέβησαν.  

Έμενε να διαβάσω ακόμη μια σελίδα και με τον κέρσορα επέλεξα το 

κείμενο να ανοίξει. Η είδηση ήταν από τα κοσμικά της «Εστίας», με ημερομηνία 

2 Απριλίου 1962. Ανέφερε την μετεγκατάσταση, το 1958, μιας ευκατάστατης 

Αιγυπτιώτισσας με αριστοκρατική καταγωγή συνοδευόμενη από την νεαρή κόρη 

της, σε ένα μεγάλο νεοκλασικό διώροφο σπίτι στον Πειραιά. Το άρθρο έριχνε 

ιδιαίτερο βάρος στη νεαρά Κ. Ζαρώνη, του γένους Παλαιολόγου, την οποία την 

περιέγραφε ως γυναίκα εξαιρετικής ομορφιάς και ως αναγνωρισμένη ποιήτρια 

και συγγραφέα. Ο αρθρογράφος αναρωτιόταν αν ο λόγος που ήρθαν να 

εγκατασταθούν στην Ελλάδα, ήταν η αναζήτηση γαμπρού για την 

εικοσιπεντάχρονη θυγατέρα. Προς το τέλος του κειμένου υπήρχε η αναγγελία 

του θανάτου της δεσποινίδας Κασσιόπης Ζαρώνη από πνιγμό, με ημερομηνία 

28 Μαρτίου 1962.  

Στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας είχε μια βραδινή ασπρόμαυρη 

φωτογραφία της νεαρής γυναίκας μαζί με την μαυροφορεμένη και με πέπλο 

μητέρα της, μπροστά από την οικία τους στο Πειραιά. 

Ένιωσα το στομάχι μου να σφίγγεται όταν μεγέθυνα την εικόνα. Η κοπέλα 

της φωτογραφίας ήταν η Κασσιόπη του τατουάζ!  

Η μορφή της μαυροφορεμένης γυναίκας δίπλα της μου φάνηκε οικεία και 

δεν μπορούσα να καταλάβω το γιατί. Δεν φαινόντουσαν τα χαρακτηριστικά της, 

μιας και ήταν καλυμμένο το πρόσωπο της από το πέπλο. Το μόνο που ήξερα, 

ήταν πως ένιωθα σαν να έβλεπα τη φωτογραφία κάποιου αγαπημένου συγγενή ή 
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κάποιου για τον οποίο έτρεφα τρυφερά συναισθήματα. Το άγχος και το σοκ, 

μετά από όλα αυτά που είχα υποστεί επί δυο ημέρες, έμοιαζαν να εξαφανίζονται. 

Το κεφάλι μου μούδιασε και οι μυς μου χαλάρωσαν. Καλωσόρισα με 

ανακούφιση αυτή την αλλαγή διάθεσης, γιατί πραγματικά ένιωθα πολύ 

κουρασμένη ψυχολογικά. 

Όπως παρατηρούσα τη φωτογραφία, συνειδητοποίησα ότι αυτό το κτίριο 

δεν μου ήταν άγνωστο. Ήταν στα διατηρητέα του Πειραιά και από όσο γνώριζα 

δεν είχε εγκατασταθεί κανείς εκεί εδώ και δεκαετίες. Έπρεπε να πάω εκεί. Κάτι 

μέσα μου μού έλεγε πως εκείνο το σπίτι θα έβρισκα τις απαντήσεις που έψαχνα. 

Καθώς σηκώθηκα και πήγα προς την καρέκλα που είχα ριγμένα τα 

χτεσινά μου ρούχα, σκόνταψα στο σκέπασμα του κρεββατιού έτσι όπως ήταν 

μισό πεσμένο στο πάτωμα και καθώς μετακινήθηκε η άκρη της κουβέρτας, 

παρατήρησα κάτι αταίριαστο πάνω στο χαλί, κάτι που μου είχε διαφύγει 

νωρίτερα. Βαμβάκια λερωμένα με χρωματιστό μελάνι κι αίμα ήταν πεταμένα 

κάτω. Στο κομοδίνο, ήταν στοιβαγμένα όλα τα ημερολόγια μου, ακόμα και αυτά 

πού είχα ξεχασμένα. Ένα μπουκάλι με μενεξεδί μελάνι στεκόταν μαζί με τα 

κλειδιά μου στο τραπεζάκι της εξώπορτας. Οι ντουλάπες μου ήταν ελαφρώς 

ανακατεμένες. Κάποιος ήταν μαζί μου στο σπίτι το προηγούμενο βράδυ. 

Έπρεπε να πάω στο νεοκλασικό της Κασσιόπης. Έπρεπε να μάθω τι συμβαίνει. 

Ήταν δέκα το βράδυ όταν αντίκρυσα την εξώπορτα του νεοκλασικού. Τα 

ακροδάχτυλα μου ήταν παγωμένα και η αναστάτωση που ένιωθα έκανε τα πόδια 

μου να τρέμουν. Δοκίμασα να ανοίξω την πόρτα. Ήταν κλειδωμένη κι όσα 

παράθυρα δεν ήταν κλεισμένα ερμητικά με τα παντζούρια, είχαν τα τζάμια τους 

βαμμένα μαύρα. Αριστερά του κτιρίου ήταν μια μεταλλική καγκελόπορτα και 

από πίσω της φαίνονταν τα πλακάκια του εξωτερικού μονοπατιού, που μάλλον 

κατέληγε στην πίσω είσοδο του σπιτιού. Γύρισα το χερούλι και με έκπληξη το 

ένιωσα να υποχωρεί καθώς η καγκελόπορτα άνοιξε μπροστά μου. Περπάτησα 

πάνω στο πλακόστρωτο δρομάκι, χρησιμοποιώντας τον φακό του κινητού μου 

για να βλέπω. Ήταν πολύ σκοτεινά, η γειτονιά δεν είχε καθόλου φώτα και ο 

ουρανός ήταν συννεφιασμένος. Ενώ η πρόσοψη του νεοκλασικού ήταν 

φροντισμένη, ο κήπος ήταν παρατημένος. Η βλάστηση ήταν εκτός ελέγχου και 

με το ζόρι έβρισκα το πάτημα μου, προσπαθώντας να αποφύγω κλαδιά και 

σκουπίδια.  
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Στο άνοιγμα της πίσω πόρτας έστεκε η μαυροφορεμένη μορφή από την 

φωτογραφία, τα καστανά της μάτια με κοιτάξανε τρυφερά και σαν μέσα σε όνειρο 

άκουσα την αγαπημένη της φωνή, «Καλώς ήρθες σπίτι, κόρη μου αγαπημένη». 

Στους τοίχους του υπογείου, είναι καρφωμένα δεκάδες σχέδια και πίνακες με 

παραλλαγές του τατουάζ μου.  

Με τη γλώσσα μου γλείφω και την τελευταίες σταγόνες του αίματος από 

τα χείλη μου. Ο πόνος από το κορμί και το πρόσωπο μου νιώθω να εξαφανίζεται. 

Το κάψιμο, το τράβηγμα και το τρίψιμο είχαν τελειώσει. Ότι μεταμόρφωση ήταν 

να γίνει, είχε ήδη ολοκληρωθεί. Νιώθω ότι μπορώ με τους μυς μου να ρίξω ένα 

σπίτι, να ξεριζώσω ένα δέντρο, να τρέξω εκατό χιλιόμετρα, χωρίς να χρειαστεί 

να πάρω ανάσα. Το μυαλό μου είναι πιο δυνατό, πιο εύστροφο και πιο καθαρό 

από ποτέ. Δεν με φοβίζει τίποτα πια. Νιώθω ξαναγεννημένη. Το καινούργιο μου 

πρόσωπο με περιμένει στον καθρέφτη. 

            Ουλές το καλύπτουν και συνεχίζουν μέχρι χαμηλά στο στήθος και μέσα 

στις εσοχές τους κρύβεται το σημάδι του δαγκώματος. Η κάτω γνάθος μου έχει 

αλλάξει σχήμα, καθώς τα δόντια μου ξεπροβάλλουν κίτρινα και στραβωμένα. Τα 

μαλλιά μου  είναι πεσμένα στο πάτωμα και το κρανίο μου στέκει γυμνό και 

παραμορφωμένο. Πόσο μοιάζω με την καινούργια μου Μητέρα! 

Μέσα από τον καθρέφτη τη βλέπω να πλησιάζει και ανυπομονώ να την 

αγκαλιάσω, να κοιτάξω τα καστανά της μάτια και να της πω πόσο την αγαπώ. 

Πριν γυρίσω, η ματιά μου πέφτει πάνω στο τατουάζ της Κασσιόπης στο χέρι 

μου. Έχει ολοκληρωθεί και τα μάτια της κοιτάνε ντροπαλά κάτω από τα 

ζωγραφισμένα βλέφαρα. Και είναι πράσινα σαν τα δικά μου. 
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του Δημήτρη Ψωμαδέλλη 

 

λλη μια μέρα που δεν κατάφερα να κοιμηθώ. Συνεχώς 

στριφογύριζα στο κρεβάτι. Το στρώμα παραείναι μαλακό, 

βουλιάζω μέσα του. Στα μισά της μέρας καταλήγω να 

κουλουριάζομαι στο πάτωμα. Κοντεύει πια 8. Ο ήλιος έχει δύσει. Το ξέρω 

παρόλο που τα παραθυρόφυλλα και οι βαριές βυσσινί κουρτίνες δεν επιτρέπουν 

ούτε μια ακτίνα του να περάσει στο δωμάτιο. «Μακριά από τον ήλιο» μου είχε 

πει ο γεννήτοράς μου. Αυτή ήταν μια από τις ελάχιστες συμβουλές που μου είχε 

δώσει προτού εξαφανισθεί αφήνοντάς με σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να 

καταλάβω την νέα μου ζωή, την νέα μου κατάσταση όπως συνηθίζω να λέω. Πάνε 

50 χρόνια τώρα που έχω να μάθω νέα του μα και ποτέ να μη μάθω καρφί δε μου 

καίγεται. 

Πηγαίνω αργά προς το μπάνιο. Δεν ανάβω κανένα φως. Δε το χρειάζομαι. 

Βλέπω μια χαρά παρά το απόλυτο σκοτάδι που επικρατεί στο διαμέρισμα. Ρίχνω 

λίγο νερό στο πρόσωπό μου και κοιτάζομαι στον καθρέφτη. Δεν έχει υπάρξει 

ούτε η παραμικρή αλλαγή πάνω μου. Όλα ίδια… εκτός από τα αυτιά μου. Είναι 

3 εβδομάδες τώρα από την νύχτα που δεν θυμάμαι τι έκανα, τι μου συνέβη. Η 

τελευταία μου ανάμνηση ήταν πως είχα βγει για κυνήγι και η αμέσως επόμενη να 

αναδύομαι από το χώμα, ολόκληρο το σώμα μου γεμάτο σκόνη, την επόμενη 

βραδιά. Και τα αυτιά μου να είναι μυτερά. Τα μακριά μου μαλλιά βοηθάνε να 

τα καλύψω. Όχι ότι ντρέπομαι για αυτά. Αντιθέτως, αισθάνομαι μια περηφάνια 

αλλά δύσκολα γίνεσαι ένα με τον κόσμο των θνητών έτσι. 

Ακούω ένα ελαφρύ θρόισμα στην εξώπορτα. Μεμιάς όλες οι αισθήσεις 

μου χτυπούν συναγερμό και αισθάνομαι το αίμα μου να ξυπνά μέσα στις φλέβες 

μου. Πετάγομαι στο χολ του διαμερίσματος και βλέπω ένα μικρό λευκό φάκελο 

μπροστά στην σχισμή της πόρτας. Ανοίγω σχεδόν βίαια την πόρτα έτοιμος να 

αρπάξω από τον λαιμό οτιδήποτε δω, αλλά τίποτα. Ο διάδρομος φαντάζει 

ξεχασμένος, σαν κανείς να μη πέρασε ποτέ από εκεί. Το ένστικτό μου όμως μου 

λέει ότι κάποιος βρίσκεται κοντά μου. «Άκου το ένστικτό σου. Δε θα σου πει 

Ά 
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ποτέ ψέματα. Εμπιστεύσου το». Άλλη μια συμβουλή του “αγαπημένου” μου 

γεννήτορα. 

Πιάνω τον φάκελο και τον σχίζω με απρόσεκτες κινήσεις.  

«Προς Φραγγέλιο  

Παρακαλώ μεταβείτε στο κλαμπ «Εφημερίδα». Μετά τις 23,00 θα έρθετε σε επαφή με 

τον σύνδεσμό σας. Στόχος σας είναι να επανακτήσετε ένα μενταγιόν που κλάπηκε από τον 

Τρεμέρ Μάξιμος και να παρουσιάσετε τον θύτη ενώπιον του Πρίγκιπα.» 

Το γεγονός ότι αναφέρει το όνομα του Τρεμέρ είναι μέρος της τιμωρίας 

του, διαπόμπευση. Ένα χαιρέκακο χαμόγελο σχηματίζεται στα χείλη μου. 

Βρωμο-μάγε.  

Μια φωτογραφία από κάμερα παρακολούθησης που έδειχνε ένα 

λιπόσαρκο ατημέλητο άνδρα να ετοιμάζεται να πηδήξει από ένα παράθυρο ήταν 

επίσης μέσα στον φάκελο. Η εικόνα, μου ξυπνάει κάποιες παλιές αναμνήσεις 

αλλά δεν μπορώ να προσδιορίσω ποιες ακριβώς και γιατί. Τουλάχιστον έχω λίγη 

δουλειά, να απασχολήσω το μυαλό μου με κάτι άλλο από το κενό μνήμης που 

είχα και με βασανίζει μέρες τώρα. 

Στέλνω ένα γρήγορο mail στον Έρνι με την φωτογραφία και φεύγω 

βιαστικά. 

Ο χειμώνας στην Ελλάδα είναι ανεκτός. Το καλοκαίρι όμως αφόρητο. 

Όχι για τη ζέστη, δεν με απασχολεί καθόλου αυτό. Η διάρκεια της νύχτας όμως 

είναι ελάχιστη. Ίσως θα πρέπει να φύγω. Δε τα πάω καλά με τους περιορισμούς. 

Το Πεδίον του Άρεως είναι ένας μικρός μπουφές, ειδικά αν βιάζεσαι. Η 

νύχτα πλέον έχει διώξει και τους τελευταίους επισκέπτες και οι μόνοι που έχουν 

μείνει είναι άστεγοι, πρεζόνια κι εγώ. Εντοπίζω έναν ξαπλωμένο στα πλάγια μιας 

εκκλησίας και χαμογελώ με τον εαυτό μου που στα πρώτα χρόνια της νέας μου 

ζωής, απέφευγα κάθε ιερό χώρο. Τον πλησιάζω και τον βλέπω κουκουλωμένο ως 

τη μύτη. Ήδη η έξαψη έχει αρχίσει να με συνεπαίρνει. Αισθάνομαι ένα 

γαργαλητό καθώς τα δόντια μου τρυπάνε το κάτω χείλος μεγαλώνοντας. 

Γονατίζω δίπλα του και αμέσως πετάγεται πάνω αλαφιασμένος. 

«Ηρέμησε φίλε, λεφτά ήρθα να σου δώσω» κουνώντας του ένα 10ευρω στη 

μούρη.  
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Σαν υπνωτισμένος, χαλαρώνει και τότε του πιέζω με δύναμη το κεφάλι 

στο πλάι για να αποκαλυφθεί ο λαιμός του. Το σοκ τον αφήνει άφωνο και εγώ 

μπήγω τα δόντια μου βαθιά και αφήνω το αίμα του να αναβλύσει μέσα μου, 

χάνομαι στην απόλυτη και μοναδική ηδονή της ύπαρξης μου. Τραβήχτηκα 

απότομα. Ο τύπος είναι ζωντανός, ευτυχώς. Ανεβάζω την κουκούλα του φούτερ 

και απομακρύνομαι βιαστικά.  

Η χθεσινή νεροποντή έχει αφήσει τα σημάδια της στο δρόμο. Αποφεύγω 

μια νερολακούβα και κατευθύνομαι στην οδό Σινά. Το κλαμπ «Εφημερίδα» είναι 

ένα από τα πολλά που έχουν φυτρώσει σα μανιτάρια στο κέντρο της πόλης. 

Στέκομαι στο απέναντι πεζοδρόμιο και χαζεύω τους θαμώνες. Μια παρέα 

κοριτσιών στη στάση του λεωφορείου χασκογελάει. Μάλλον τα έχουν ήδη 

κοπανίσει. Ο υπόκωφος ήχος της μουσικής από την ροκ μπάντα φθάνει στα αυτιά 

μου σα θόρυβος. Παλιά γούσταρα τέτοιες καταστάσεις. Όχι πια. Τίποτα δεν με 

ελκύει πέραν της έντασης του κυνηγιού, του φόβου του θηράματος όταν πια ξέρει 

ότι δεν έχει διαφυγή. Μια φωνή δίπλα μου με έκανε να πεταχτώ. 

«Μήπως έχετε ένα τσιγάρο;» Μια κοπέλα ντυμένη στα μαύρα με κοιτάει 

με ένα πονηρό χαμόγελο.  

«Τα μάτια μου μπορεί να με γελούν αλλά όχι και η μύτη μου Έρνι. Η 

μούχλα έχει καλύψει το μισό τετράγωνο» λέω, ίσως, στον μόνο Ομόαιμο που θα 

μπορούσα να βασιστώ στην πόλη.  

«Έχεις σκουριάσει. Ξέρεις πόση ώρα στεκόμουν δίπλα σου;» μου λέει 

περιπαιχτικά.  

«Γι’ αυτό σου έστειλα το mail. Βρήκες τίποτα;» 

«Ακολούθησέ με» μου γύρισε επιτακτικά και χάνεται στο σκοτάδι του 

στενού. 

Τον ακολούθησα και βρέθηκα μπροστά στην πραγματική του φύση, ίσως 

και όλων μας. Η γκροτέσκα μορφή του τυλιγμένη από τις σκιές ξεπρόβαλε σαν 

να έβγαινε από τον πιο αρρωστημένο εφιάλτη. Δε νομίζω ότι θα την συνήθιζα 

ποτέ.  

«Ο τύπος που έστειλες λέγεται Χανς. Το μενταγιόν έμαθα ότι είναι μια 

δημιουργία του παρεκκλησιού των Μάγων αλλά κανείς δε ξέρει τι κάνει. Το θέμα 
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είναι ότι ο Χανς ανήκει στην δική σου φυλή και αυτό με κάνει να απορώ. Γιατί ο 

Πρίγκιπας επέλεξε εσένα για αυτή τη δουλειά;». Η βραχνή φωνή του φτάνει σαν 

ηχώ στα αυτιά μου. 

«Χανς;» ρωτώ με έκπληξη. Πώς γίνεται να μην τον είδα, να μην τον 

αναγνώρισα; Πενήντα χρόνια περίμενα να έρθει ξανά, να με διδάξει, να μου 

δείξει τον δρόμο. Και τώρα είναι εδώ και τον έχω για στόχο; Τι σκατά 

γεννήτορας είναι; 

«Όλα καλά; Με ακούς;» αισθάνομαι τον Έρνι να με ταρακουνά. 

«Δεν μπορούν να γίνουν καλύτερα» του απαντώ με μπόλικο σαρκασμό. 

«Τι θα κάνεις που ο τύπος είναι της φυλής σου;» 

«Θα συνεχίσω σύμφωνα με το σχέδιο. Σιγά μην κωλώσω. Τι έκανε η φυλή 

μου όλα αυτά τα χρόνια; Δε τους χρωστώ τίποτα» του γυρίζω και διακρίνω ένα 

παράπονο στη φωνή μου που με αηδιάζει. 

«Εσύ ξέρεις καλύτερα. Σε εμάς δε παίζει κάτι τέτοιο. Πρώτα από όλα η 

πατριά.» 

Τα ίδια μου έλεγε και ο δικός μου και μετά έγινε καπνός. 

«Το ξέρω. Σε ευχαριστώ φίλε.» 

Μου σκάει ένα χαμόγελο, που μόνο τρόμο θα μπορούσε να προκαλέσει, 

αποκαλύπτοντας τα μονίμως μυτερά δόντια του και αφήνεται να τον καταπιούν 

οι σκιές. Δεν βρίσκεται πια μπροστά μου. 

Προχωρώ αργά και μπαίνω στο μαγαζί. Ένα δυνατό κύμα μουσικής με 

χτυπά βίαια και με βγάζει από τις σκέψεις μου. Καπνός, ιδρώτας και αλκοόλ σε 

μια μίξη που με αποπροσανατολίζει. Κοιτάζω εξεταστικά τον κόσμο γύρω μου. 

Η ώρα έχει πάει ήδη 23:30 και ο σύνδεσμός μου θα έπρεπε να είναι εδώ. 

Ενστικτωδώς εστιάζω στη μελαμψή κοπέλα στο μπαρ. Ξέρω ότι είναι αυτή. Την 

πλησιάζω και την ακουμπώ ελαφρά στον ώμο. Γυρίζει και με κοιτάξει. Τώρα 

ξέρει κι αυτή. Της κάνω νόημα να φύγουμε από εδώ αλλά ευθύς τα πάντα 

βουβαίνονται γύρω μου και κανείς δεν δείχνει να το προσέχει. Όλοι συνεχίζουν 

να χτυπιούνται στους ήχους του “Vampire Club” των Solidium. Προσπαθώ να 

κρύψω την έκπληξη και την απορία μου ανεπιτυχώς. 
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«Μπορούμε να μιλήσουμε άνετα κι εδώ», μου λέει η κοπέλα και δείχνει 

να απολαμβάνει το σοκ που μου προκάλεσε. 

Οι δυνάμεις του αίματος δεν θα σταματήσουν να με ξαφνιάζουν. 

«Ο τύπος που ψάχνουμε λέγεται Χανς και πιθανόν να κρύβεται σε κάποια 

δασική έκταση μέσα στην πόλη, κάποιο πάρκο ίσως» της λέω κοιτώντας γύρω 

μου με φόβο μήπως και με άκουσε κανείς αλλά τίποτα. 

«Οπότε είναι καλό που είσαι και εσύ μαζί μου», μου απαντά και 

καταλαβαίνω ότι ξέρει περισσότερα για μένα από ότι εγώ για εκείνη. 

«Ας αρχίσουμε από τον Κήπο Διομήδους. Έχω το αυτοκίνητο έξω». 

Να πάρει, το φοβόμουν αυτό. Δεν ήθελα να βρεθώ εκεί, όχι τόσο 

σύντομα. Εκεί ξύπνησα πριν 3 εβδομάδες χωρίς να ξέρω τι μου γινόταν. Και 

είναι ακόμα νωρίς για να βρεθώ πάλι εκεί. 

Το μικρό βαν με τα φιμέ τζάμια μας περιμένει στο διπλανό στενό. 

Μπαίνω στη θέση του συνοδηγού και κοιτώ πίσω μου με καχυποψία. Ένας 

υπνόσακος και ένα μπαούλο, που άνετα θα χωρούσε ένα σώμα, είναι τα μόνα 

αντικείμενα. 

Καθώς τρέχαμε στους άδειους δρόμους της Αθήνας το μυαλό μου 

ταξίδευε στα τελευταία λόγια του Έρνι και στην λογική απορία του. Γιατί ο 

Πρίγκιπας διάλεξε εμένα για αυτή τη δουλειά; Σίγουρα ήξερε ότι ο στόχος είναι 

της δικής μου φυλής. Μήπως προσπαθούσε να ελέγξει την αφοσίωση μου; Ή όλα 

είναι απλά ένα παιχνίδι της μοίρας με μπόλικη δόση ειρωνείας; 

Η κοπέλα δίπλα μου οδηγούσε αμίλητη. Κάποιες στιγμές την έπιανα να 

μου ρίχνει ματιές, να με ελέγχει. Αν ο Πρίγκιπας με εμπιστευόταν δεν θα μου 

έστελνε συνοδεία. Να πάει στο διάολο και αυτός. 

Βγαίνουμε από το αμάξι και ο παγωμένος αέρας με αναζωογονεί. Η 

μυρωδιά των πεύκων, της υγρασίας και του χώματος είναι τόσο φυσική στη μύτη 

μου. Εδώ αισθάνομαι απόλυτη ελευθερία. Νιώθω ότι ανήκω εδώ. 

Με ένα σάλτο ξεπερνάμε το εμπόδιο του φράκτη και προσγειωνόμαστε 

πάνω στο νοτισμένο χώμα. Κάτι με ωθεί μέσα μου να αρχίσω να τρέχω χωρίς 

προορισμό αλλά καταφέρνω να το καταπνίξω.  
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«Νόμιζα ότι θα πηγαίναμε τον τύπο ζωντανό στον Πρίγκιπα», λέω στην 

κοπέλα καθώς η άκρη του ματιού μου έπιασε την αντανάκλαση της γυαλιστερής 

λεπίδας της. 

«Βέβαια, αν νομίζεις ότι θα μπορέσεις να τον πείσεις ή να τον 

γλυκοκοιτάξεις με τα όμορφα κοκκινωπά μάτια σου» μου απαντά με αλαζονεία. 

Τώρα ξέρω ότι δεν την συμπαθώ.  

Είκοσι λεπτά πορείας μέσα στο δάσος και κανένα ίχνος του Χανς. Με 

έχει αφήσει να προχωρώ μπροστά λες και έχει βγάλει το λαγωνικό βόλτα. Την 

απεχθάνομαι. Εικόνες εκείνης πεσμένης στο έδαφος και εγώ να της ξεσκίζω τα 

σωθικά με μανία περνούν από το μυαλό μου σαν φευγαλέες φαντασιώσεις. 

Είχα τόσο εστιάσει στις σκέψεις μου για την κοπέλα που το δυνατό 

χτύπημα στο κεφάλι μου πιο πολύ με εξέπληξε παρά με πόνεσε. Πέφτω κάτω 

μέσα σε πλήρη σύγχυση και τα πάντα μαυρίζουν για μια στιγμή. Μέσα στη 

θολούρα μου προσπαθώ να ανασηκωθώ και διακρίνω μια τριχωτή μορφή να 

πέφτει γρυλίζοντας πάνω στην κοπέλα η οποία δείχνει να κινείται με απίστευτη 

ταχύτητα και χάρη. Καταφέρνω να ανασηκωθώ στα πόδια μου και τα πάντα 

γίνονται πιο ξεκάθαρα γύρω μου.  

Η κοπέλα περνά την λεπίδα πάνω από τη γλώσσα της η οποία κοκκινίζει 

ευθύς. Ο Χανς βρίσκεται σε μια στάση έτοιμος να ορμήσει πάνω της. Η 

σύγκρουση των δύο κορμιών είναι σφοδρή. Διακρίνω τη λεπίδα της κοπέλας να 

έχει διαπεράσει το σώμα του Χανς αλλά και τα μακριά γαμψά νύχια του έχουν 

πάρει ένα καλό κομμάτι από τη μέση της. Ακούω τον συριστικό ήχο του αίματος 

να αφήνει τα δύο σώματα. Νοιώθω τις φλέβες μου να βράζουν. Τα δάχτυλά μου 

αρχίζουν και μακραίνουν παίρνοντας μια εξωπραγματική και εφιαλτική μορφή. 

Αποκαλύπτω τα δόντια μου και με ένα ουρλιαχτό χιμάω με λύσσα πάνω του. 

Αυτός είναι που με καταδίκασε σε αυτή την αιώνια, επίγεια κόλαση και μετά με 

παράτησε. Και τώρα είναι μπροστά μου. Πέφτω με δύναμη πάνω του και τον 

κολλάω σε ένα δέντρο, ακούγοντας τον γδούπο του κεφαλιού του να χτυπάει τον 

κορμό. Μπήγω τα νύχια μου στα πλευρά του και τον ακούω να ουρλιάζει 

αποκαλύπτοντας δύο τεράστιους λευκούς κυνόδοντες. Νοιώθω τα δικά του να 

χώνονται και να ξεσκίζουν ρούχα και σάρκα στην πλάτη μου. Ο πρωτόγνωρος 

πόνος με κάνει να χάσω τον έλεγχο και βυθίζω τα δόντια μου στον απροστάτευτο 
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λαιμό του. Η γλύκα του αίματος, η αίσθηση να ρέει στον οισοφάγο μου και να 

γεμίζει τα σωθικά μου είναι μοναδική και τόσο γνώριμη. 

Αισθάνομαι την κοπέλα να τραβά τα μαλλιά μου και να με αποσπά βίαια 

από τον Χανς ο οποίος πέφτει αποκαμωμένος στα γόνατα. Σαν να ξύπνησα από 

βαθύ ύπνο κάθομαι πάνω σε ένα στρώμα από πευκοβελόνες κοιτώντας γύρω μου, 

σαν να μην καταλαβαίνω τι γίνεται.  

Η κοπέλα φτύνει λίγο αίμα και την βλέπω να πιέζει το πλευρό της που 

συνεχίζει να ματώνει. 

Για μια στιγμή τα πάντα έχουν σιγήσει και όλοι μένουμε ακίνητοι ώσπου 

να ξαναβρούμε την αυτοκυριαρχία μας. Η μάχη έχει τελειώσει και υπάρχει 

νικητής. Την σιωπή σπάει η βραχνή, αδύναμη φωνή του Χανς. 

«Ξύπνα κουτάβι! Νομίζεις ότι όλα αυτά γίνονται για μένα; Για αυτό το 

ρημάδι γίνονται!» Μου πετά μπροστά στα πόδια ένα ασημένιο σκαλιστό 

μενταγιόν. 

«Δε καταλαβαίνεις ότι προδίδεις τη φυλή σου; Αυτό το μαραφέτι μπορεί 

να μετατρέψει όλους τους Γκάνγκρελ στους πέτρινους φρουρούς τους με λίγο 

αίμα και το κατάλληλο ξόρκι. Το απόλυτο όπλο στα χέρια των Μάγων για να 

ξεκληρίσουν την φυλή μας. Δεν βλέπεις ότι έτσι μας προδίδεις όλους; Τον εαυτό 

σου, την φύση σου την ίδια; Σε έστειλαν εδώ σαν καλά εκπαιδευμένο κατοικίδιο 

να με ξετρυπώσεις και ο χαρτογιακάς κάθεται ανέμελος στην ασφάλεια του 

γραφείου του. Αυτό θες να είσαι; Να κουνάς την ουρά σου όποτε σου πετάνε ένα 

κόκκαλο; Ή να δείξεις επιτέλους τα δόντια σου, την πραγματική σου μορφή σε 

όλο της το μεγαλείο;»  

«Μην τον ακούς! Λέει ότι μπορεί για να γλιτώσει!» σφύριξε βλοσυρά η 

κοπέλα από πάνω μου. 

Ένα κουτάβι. Ένα εκπαιδευμένο λαγωνικό που τρέχει μόλις το φωνάξει ο 

αφέντης του, που συμβιβάζεται με βρώμικους, άρρωστους άστεγους αντί να βρει 

ένα θήραμα αντάξιο της δύναμης και των ικανοτήτων του. 

Το χέρι μου κινήθηκε ασυναίσθητα, σαν να μην το έλεγχα εγώ και χώθηκε 

στο λαιμό της κοπέλας. Άρπαξα το λαρύγγι της και το ξέσκισα αφήνοντας το 

αίμα να φεύγει σε μεγάλους πίδακες και να ποτίζει το χώμα και μένα. Η κοπέλα 
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με κοίταξε με γουρλωμένα μάτια γεμάτα έκπληξη και τρόμο και σωριάστηκε 

κάτω, νεκρή. 

«Αφέσου. Αγκάλιασε την φύση σου. Είσαι ένα αρπακτικό που δεν δίνει 

λόγο σε κανέναν. Αποτίναξε όλους τους περιορισμούς και γίνε κυρίαρχος του 

εαυτού σου. Πάμε;» 

Το χέρι του Χανς πάνω στο ώμο μου ήταν το μόνο που χρειαζόμουν να 

νοιώσω. Αρχίσαμε να τρέχουμε ανεξέλεγκτα μέσα στο δάσος κάτω από τον 

έναστρο ουρανό με τον ψυχρό αέρα να μαστιγώνει τα πρόσωπά μας, ελεύθεροι.  

Η μεταμόρφωση ήρθε τόσο φυσικά όσο και η ανάσα σε ένα θνητό και 

ήταν μεγαλοπρεπής και μαγική. Αποτίναξα κάθε αυτοσυγκράτηση και 

περιορισμό πάνω μου και έτρεξα ξέφρενα προς ένα ξέφωτο για να αντικρίσω το 

φεγγάρι. Αυτό είμαι τώρα, ένα Παιδί της νύχτας, με την σελήνη για οδηγό. Το 

ουρλιαχτό μου έσκισε τη σιγαλιά της και κάπου στα αυτιά μου αντήχησε σαν 

ξέπνοη ηχώ το ανθρώπινο όνομά μου. 

«Μίνααα…» 
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του Νικόλαου Μπίλη 

 

εν αντέχω να γράψω ούτε το όνομά της. Την γνώρισα τέλη '90, 

σε με μπορώ να καταλάβω γιατί έρχονται πάντα σε ζευγάρια. 

Για να φαίνεται μάλλον πιο φυσιολογικό και τυχαίο. Πόσο μας 

υποτιμούν μα τον Σετ. Από τη νύχτα  που άνοιξα το μαγαζί, πριν σαράντα πέντε 

χρόνια δηλαδή, στέλνουν θνητούς  για δόλωμα, ούτε καν ghouls .Θέλουν να 

δοκιμάζουν την υπομονή μας. Θα τους διώξουμε; Θα τους εξαφανίσουμε ή 

ακόμα χειρότερα θα τους εντάξουμε στην οικογένειά μας; Αν ήξεραν τι σημαίνει 

η γλυκιά αγκαλιά του Σετίτη μάλλον θα διάλεγαν ένα γρήγορο θάνατο. Το πιο 

πιθανό είναι ότι προσπαθούν να επιβεβαιώσουν την τοποθεσία του Ναού μας. 

Εκεί νομίζουν ότι τριγυρνούν τα βδελυρά φίδια όπως μας αποκαλούν οι δήθεν 

πολιτισμένοι Καινίτες. Η άγνοια τους είναι σοκαριστική, αλλά και χρήσιμη. 

Αρκεί να μπορείς να διακρίνεις τις ατελείωτες συνωμοσίες των απέθαντων. 

 Το αποψινό ζευγάρι είναι 2 συμπαθέστατες κοπελιές. Μπήκαν βιαστικές 

για να γλιτώσουν από τη βροχή που ξεκίναγε. Κάθισαν κατευθείαν στη μπάρα 

που σερβίρω αντί να προτιμήσουν τα δύο άδεια τραπέζια.  Αυτό δεν είναι καλό 

σημάδι. Με έχουν στοχοποιήσει ακόμα και τα θνητά τσιράκια των  παιδιών του 

Κάιν. Υποψιάζομαι ότι είναι μεικτή  προσπάθεια από διαφορετικές φατρίες. 

Προφανώς κάτι τους έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον για να είναι τόσο 

απρόσεκτοι. 

-Θα πάμε στην έκθεση την άλλη εβδομάδα. Δε μου γλυτώνεις αυτή τη 

φορά. Λέει περιπαικτικά η μία. 

-Σε ποια έκθεση ρε Δέσποινα; 

-Με δουλεύεις; Τόσο καιρό σου λέω για την έκθεση στο Εθνικό 

Αρχαιολογικό Μουσείο με τις εννέα  μούμιες. 

-Προτιμώ μέρη με ζωντανούς ανθρώπους. 

-Μία από τις μούμιες είναι συνάδελφός σου χορεύτρια, θα ανταλλάξετε 

και γνωριμίες. 

 Δ 
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-Άντε και γαμήσου φιλενάδα. Ανταπαντά  γελώντας . 

  Γελούν. Είμαι έτοιμος να βάλω τα κλάματα από τη τόσο άγαρμπη 

προσπάθειά τους να μου τραβήξουν τη προσοχή. 

Εδώ και πολλά χρόνια όμως δεν έχω αλλά δάκρυα. Μόνο το καταραμένο 

αίμα μπορεί να θολώσει πλέον τα μάτια μου. Εξάλλου ό,τι οδύνη είχα την 

αφιέρωσα στον Σουτέχ για να προχωρήσω μέσα στη νύχτα. Θα μπορούσα με 

ένα νεύμα να βάλω τον άλλο μπάρμαν να ασχοληθεί μαζί τους αλλά  θα υπομείνω  

την παράσταση τους. Διαισθάνομαι μια αλλαγή να πλησιάζει απόψε. Κάτι θα 

συμβεί με τις θνητές. 

 Μιλάμε για λίγη ώρα. Η Δέσποινα είναι αρχαιολόγος στο μεταπτυχιακό 

της. Ποντάρω ότι την γυροφέρνει κάποιος βαρετός υπηρέτης των Τρεμέρ. Η 

χορεύτρια ονομάζεται Μίνα. Το βλέμμα της περιπλανιέται  στο μαγαζί που έχει 

γεμίσει κόσμο και καπνό. Η βροχή έξω δυναμώνει. Πλησιάζει καταιγίδα.  Καλός 

οιωνός. Αναρωτιέμαι αν την έχουν προσεγγίσει οι Τορεαδορ ή είναι απλά η  

αθώα συντροφιά της επίδοξης μαγισσούλας. 

 Η κουβέντα δεν οδηγεί  κάπου  και αρχίζω να χάνω την όρεξη μου. Το 

μόνο ενδιαφέρον που έχει αυτή η πρόχειρη μασκαράτα είναι ότι η μία μούμια 

που θα παρουσιαστεί στην έκθεση ήταν πράγματι χορεύτρια με το όνομα Μιν-

Τα-χερέντ Μιν, κόρη μιας πλούσιας οικογένειας υπό τον διακριτικό έλεγχο των 

ιερέων του αρχαίου ναού μας στην Μέμφιδα. Μήπως θέλουν λοιπόν να 

διαπιστώσουν οι αντίπαλοί μας, αν έχουμε κάποια σχέση με την έκθεση; Θα τους 

αφήσω να αναρωτιούνται. Ακούγονται βροντές από μακριά. 

 Πλησιάζει η ώρα για αποφάσεις. Τι να κάνω με τη χορεύτρια και τη 

μάγισσα; 

 Η Μίνα γυρνάει προς εμένα και ρωτάει. 

-Το μαγαζί σου πώς το λένε; Δεν είδα πινακίδα έξω. 

-Δεν είναι δικό μου και δεν έχει όνομα. Της απαντώ. 

Αντιλαμβάνομαι ότι επικρατεί μία περίεργη σιωπή στο μαγαζί. Η 

προσοχή μου εστιάζεται απόλυτα στη καρωτίδα της, ενώ ακούω τη μουσική του 

σφυγμού της. 
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-Πώς ονομάζεται  το αφεντικό σου; 

  Κεραυνός. Δεν προλαβαίνει να τελειώσει την ερώτηση της και ξεσπά η 

πραγματική καταιγίδα. Οι πελάτες και η αποψινή μου παρέα για μία στιγμή 

ξαφνιάζονται . Έξω στην πλατεία ο λιγοστός κόσμος που έχει μείνει τρέχει να 

καλυφθεί. Έχω μείνει προσηλωμένος στη Μίνα. Το μήνυμα του Θεού της 

Καταιγίδας είναι ξεκάθαρο και η μοίρα των θνητών γυναικών έχει σκαλιστεί  

πλέον στο Ναό της Άβαρις. Τελικά μόνο το αίμα γνωρίζει τα τραγούδια που θα 

σφυρίξουν οι λυγμοί των θνητών. 

 -Δεν πάμε πουθενά τώρα. Θα μας έχεις όλο το βράδυ εδώ. Λέει η 

δέσποινα και με βγάζει από την έκσταση της εσωτερικής μου μυσταγωγίας. 

 Η Μίνα παραμένει σιωπηλή. Αισθάνεται ότι έχει μπροστά της ένα 

σκοτεινό και δελεαστικό μονοπάτι. Το βλέμμα της γυαλίζει. 

-Συγνώμη για την αδιακρισία μου πριν. Δεν ήθελα να σε φέρω σε δύσκολη 

θέση. 

-Κανένα πρόβλημα. Απλά για τιμωρία θα με βοηθήσετε να μαζέψουμε το 

ανώνυμο μαγαζί μας. Χασκογελάω σαν τον μαλάκα. Γελούν και χαλαρώνουν. 

-Μη φύγετε. Περιμένετε να σας φέρω κάτι πιο καλό να πιείτε.  

Χρησιμοποιώ την πειθώ του αίματος μου για να σιγουρευτώ ότι δεν θα φοβηθούν 

και θα φύγουν. Τα βήματα πλέον πρέπει να είναι προσεκτικά. 

Κατεβαίνω τα σκαλιά προς την κουζίνα. Στην πυροσβεστική φωλιά 

ενεργοποιώ το μηχανισμό που ανοίγει την πόρτα του μυστικού δωματίου 

ασφάλειας. Οι κάμερες βλέπουν όλους τους χώρους μέσα και γύρω από το 

μαγαζί. Κάθομαι μπροστά από τον υπολογιστή και πληκτρολογώ τον κωδικό 

της ενημέρωσης από τον σύνδεσμο μου στο ναό του Καΐρου. Μετά από μερικά 

δευτερόλεπτα, η οθόνη γεμίζει με ένα ακαταλαβίστικο, για τους μη μυημένους 

κείμενο. Η ενημέρωση είναι λιτή και ουσιαστική. Η Δέσποινα έχει προσεγγιστεί 

από ένα ghoul των Τρεμέρ, με την υπόσχεση μιας θαυμάσιας ακαδημαϊκής 

καριέρας. Η Μίνα είναι μέλος σε μία χορευτική ομάδα υπό την αόρατη πατρωνία 

του αρχηγού των Τορέαδορ στην Αθήνα. Η επιχείρηση έχει συντονιστή ένα 

Νοσφεράτου, ο οποίος έχει παρατηρητές όλο το εικοσιτετράωρο στο, βολικά 

άδειο, τρίτο όροφο της απέναντι πολυκατοικίας. Η ενημέρωση κλείνει με την 

εντολή να διευθετήσω το θέμα όπως κρίνω εγώ  απαραίτητο. 
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 Η θέλησή μου είναι ξεκάθαρη και αιχμηρή. Θα υπηρετήσουν το θέλημα 

του Σετ. Το δόλωμα της Καμαρίλα θα μετατραπεί σε όπλο στα χέρια μου. Θα 

τις οδηγήσω να περάσουν το Κατώφλι του Ναού  και όταν γυρίσουν στις φατρίες 

τους θα αναφέρουν  ότι πληροφορίες θέλουμε εμείς. 

 Προχωρώ στον διάδρομο που οδηγεί στον προθάλαμο του ναού. 

Ανοίγω την πόρτα ασφαλείας της αποθήκης για να ελέγξω τα πραγματικά 

εκθέματα της έκθεσης. 

 Φυσικά εμείς φέραμε τις μούμιες, με ειδικά ναυλωμένο πλοίο 

συνοδευόμενο από Έλληνες και Αιγύπτιους αστυνομικούς. Τα τέσσερα ειδικά 

διαμορφωμένα φορτηγά αποβιβάστηκαν χωρίς καθυστέρηση και περιττούς 

ελέγχους στο λιμάνι. Τα τρία από αυτά έφτασαν γρήγορα στο μουσείο. Ένα 

όμως έκανε μία μικρή στάση μερικά μέτρα μακριά από το μαγαζί, στην είσοδο 

μιας  εγκαταλελειμμένης  πολυκατοικίας που κρύβει μια δίοδό προς το ναό, για 

να παραδώσει το πολύτιμο ζωντανό φορτίο του. 

 Κοιτάζω τα πέντε παιδιά με αλμπινισμό που είναι δεμένα και 

διασωληνωμένα σε ειδικές κλίνες για να δίνουν αίμα τους. Ο Ventrue πρίγκιπας 

της Αθήνας έχει μία ιδιαίτερη προτίμηση στο αίμα αλμπίνων παιδιών από την 

Αφρική. Έτσι μας ζήτησε μία μικρή χάρη. Δεν είπαμε όχι. Η έκθεση κάλυψε 

τέλεια τη μεταφορά των σπάνιων θνητών.    

Ο ναός είναι σκοτεινός και άδειος. Δεν υπάρχει τίποτα το περιττό. Μόνο 

η σκαλισμένη στο τοίχο μορφή του Σετ εγκλωβίζει τη ματιά μου. Μπροστά από 

τα πόδια της σκοτεινής μορφής βρίσκεται ένα μεταλλικό κύπελλο. Οι ερυθροί 

ποταμοί συνεχίζουν μέσα  στους αιώνες να δίνουν  ζωή, πόνο και  ηδονή στους 

πιστούς. Περιχύνω το κύπελλο με λίγο αίμα από τις  κρύες φλέβες μου. Ακόμα 

και σε αυτήν την αδιάφορη νύχτα μου φανέρωσες  το Θέλημά σου. 

 Επιστρέφω στις καλεσμένες μου με δύο γεμάτα ποτήρια. Κοιτάζουν με  

περιέργεια. 

-Σας έφερα κάτι εξαιρετικά σπάνιο 

-Τι ποτό είναι; Με κοίταξε ύποπτα η Δέσποινα. 

-Είναι κασάμπ. Ένα παραδοσιακό ποτό της Αιγύπτου με μια δικιά μου 

προσθήκη. Είναι κερασμένα από το αφεντικό . 
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Διστάζουν. Δεν κάνω τίποτα. Είναι καθαρά θέμα δικό τους πλέον αν θα 

γευτούν το νέκταρ ενός  θεού. Αν θα διαβούν την πύλη. 

Παίρνω απαλά τα άδεια  ποτήρια από τα χέρια τους. Σα να βλέπω  τη 

ζεστασιά να απλώνεται στα πρόσωπά τους. Πόσο θερμά είναι τα ζωντανά 

κορμιά. 

-Θα γνωρίσουμε το αφεντικό σου; Ρωτάει η Μίνα με προσμονή στη φωνή 

της. 

Κοιτάζω τα δύο άδεια ποτήρια. 

-Ω. Να ‘σαι σίγουρη γι' αυτό.  
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του Δημήτρη Μαυρομάτη 

 

εν αντέχω να γράψω ούτε το όνομά της. Την γνώρισα τέλη '90, 

σε μία από τις πρώτες Athens Biennale. Ήμουν νέα, όχι 

ιδιαίτερα όμορφη αλλά σίγουρα ελκυστική. Η θέση μου στο 

υπουργείο πολιτισμού  έκανε πολύ εύκολη την επικοινωνία με άτομα της 

κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής ελίτ. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη στιγμή που 

με προσέγγισε. Ανάμεσα σε δεκάδες χαρισματικές προσωπικότητες, έκανε τους 

υπόλοιπους να μοιάζουν καρικατούρες από βουβή ταινία. Μετά από λίγο 

ήμασταν σε ένα από τα πρώτα συγκροτήματα lofts, που είχαν ήδη αρχίσει να 

κάνουν την εμφάνισή τους στο κέντρο. Για λίγο, όλα ήταν τέλεια. Ήμουν 

επιτυχημένη,  ερωτευμένη και  γεμάτη  ενέργεια. Μετά, τα πράγματα έγιναν 

ακόμα καλύτερα. Ένοιωθα σχεδόν συνέχεια μια διαύγεια. Όλη μου η ζωή 

χαρακτηριζόταν πλέον από την υψηλή αισθητική. Ακόμα και μετά από ξέφρενες 

ολονυχτίες και καταχρήσεις, ήμουν πάντα φρέσκια και αναζωογονημένη. 

 Ωστόσο, καθώς περνούσαν οι μήνες και τα χρόνια, ήταν ξεκάθαρο πως 

είχα εθιστεί στην προσωπικότητά της. Θα έλεγε κανείς ότι ακόμα και εκείνο το 

Merlot που πίναμε πάντα, ήταν εθιστικό. Οι κουβέντες και το σεξ που σχεδόν 

πάντα το συνόδευαν, επίσης. Το μόνο που σκεφτόμουν πλέον, ήταν η στιγμή που 

θα γευτώ αυτό το απίστευτο κρασί, ενώ παράλληλα θα άκουγα την ίδια να 

κονιορτοποιεί όποια έκθεση δεν της άρεσε. Φυσικά δε μου είπε ποτέ που βρίσκει 

αυτή τη μονάδικη ποικιλία. Ήταν τόσο ακριβό και σπάνιο που ποτέ δεν πίναμε 

ολόκληρο μπουκάλι.  Την εκλιπαρούσα για ένα ποτήρι παραπάνω, αλλά κυρίως 

για περισσότερες ώρες μαζί της.  Μια φορά έχασα τον έλεγχο και πήγα να τη 

χτυπήσω, κατά τη διάρκεια των "παιχνιδιών" μας. Είχα τραβήξει τόσες γραμμές 

εκείνο το βράδυ που νόμιζα ότι κινούμαι σπασμωδικά, ίσως αστραπιαία. Το χέρι 

μου δεν έφτασε ποτέ στο πρόσωπό της. Με σταμάτησε και με έριξε αναίσθητη. 

Ποτέ δεν κατάλαβα πως μια τέτοια παγωμένη και εύθραυστη ύπαρξη έκρυβε 

τόσο σθένος. Θυμάμαι ακόμα τις μανιοκαταθλιπτικές εξάρσεις μου όταν 

περνούσαν μέρες  χωρίς να τη δω. Με τον καιρό έκοψα επαφή σχεδόν με όλους. 

Οποιοσδήποτε άλλος μου φαινόταν απελπιστικά βαρετός και ασήμαντος. Εκτός 

ίσως από κάποιους  φίλους της. 

Δ 
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 Οι φίλοι της...αν μου φτάσει ο χρόνος σίγουρα έχω να πω πολλά γι' 

αυτούς. Σνόμπ, ιδιόρρυθμοι, πανέμορφοι, απόκοσμοι, ωμοί, παράφρονες, 

πάμπλουτοι, αλησμόνητοι. Ορισμένοι με βοήθησαν όταν δεν ήμουν σε θέση να 

πηγαίνω στο γραφείο για αρκετό καιρό. Φυσικά ανταπέδωσα τις χάρες με το 

παραπάνω. Κάποια στιγμή μου ζητήθηκε να οργανώσω και μία έκθεση με 

φωτογραφίες που είχαν τραβήξει χρήστες ναρκωτικών. Στην Αθήνα του 2000, 

αυτό ήταν πολύ εύκολο. Ειδικά με τα κονδύλια που έπεφταν βροχή.  Φυσικά 

ήταν και αυτή εκεί, μαζί με την εκλεκτή παρέα της. Ποτέ δεν με έκαναν να 

νοιώσω άνετα ανάμεσά τους. Ο ελιτισμός τους ξεπερνούσε ακόμα και τα γούστα 

μου.  Ήταν και αυτή η ζήλεια που ένοιωθα όταν κάποιος άλλος της ψιθύριζε και 

αυτή έδειχνε εκείνο το διεστραμμένο  χαμόγελο. Εκείνο το εξωφρενικά 

γοητευτικό χαμόγελο. Ένας από αυτούς, μου ζήτησε πληροφορίες για τους 

φωτογράφους-χρήστες. Ήθελε να τον φέρω σε επαφή για να  τους βοηθήσει, 

όντας πρόεδρος ενός τεράστιου φιλανθρωπικού ιδρύματος. Αρκετοί από αυτούς 

βρέθηκαν νεκροί, μερικές μέρες μετά την έκθεση. Αδιαφόρησα πλήρως για τη  

σύμπτωση, καθώς εκτός από την τεράστια δωρεά που έκανε το ίδρυμα στο 

κέντρο απεξάρτησης, ο λογαριασμός μου έγινε εξαψήφιος. Περίπου  ένα 

εξάμηνο μετά, πέτυχα τον  ίδιο, καλοντυμένο κύριο να ψωνίζει μαστουρωμένες  

πουτάνες στην Σοφοκλέους. Είχα βγει για ποτό Ψυρρή και έψαχνα κι εγώ τις 

γραμμές μου, αφού η αγαπημένη μου, μου έκανε μούτρα και είχα τρελαθεί. 

Όταν του μίλησα, ήταν μέσα στη BMW του. Βγήκε έξω, με τον γνωστό του 

εκνευριστικό καθωσπρεπισμό, μου σήκωσε το πηγούνι και μου είπε απλά να μην 

πω σε κανέναν ότι τον είδα εκεί. Για λόγους που ακόμα δεν ξέρω, ακολούθησα 

πιστά την οδηγία του. Σίγουρα είχε ένα θέμα με ναρκομανείς, ποτέ δεν έμαθα 

ποιά ήταν η φάση του. Ακόμα και τώρα που γράφω για αυτό, αισθάνομαι πολύ 

περίεργα. Αλλά και πάλι τίποτα από τον κόσμο της δεν ήταν φυσιολογικό. 

 Πέρασε μια δεκαετία γεμάτη εμπειρίες, διαφθορά, ηδονή και 

καταστάσεις που θέλουν τόμους για να εξιστορηθούν. Ήμουν ακόμα ακμαία και 

δυναμική, όταν βέβαια  την έβλεπα συχνά. Ακολούθησε μια μεγάλη περίοδος 

αποχής από τις επαφές μας, ώσπου εξαφανίστηκε τελείως χωρίς να πει κουβέντα. 

Ξεπέρασα το αρχικό σοκ με μεγάλο κόστος. Παραιτήθηκα από τη θέση μου. 

Κανείς δεν ήθελε να με δει, καθώς είχα υστερική συμπεριφορά. Έψαξα τους 

φίλους της, οι οποίοι με περιέπαιζαν. Κανείς δεν ήξερε που είναι. Άκουσα φήμες 

ότι την είδαν να κυκλοφορεί στο Κολονάκι με έναν ανερχόμενο συγγραφέα. 

Μέσα σε λίγους μήνες είχα γεράσει πριν την ώρα μου. Ίσως, μέσα στην απελπισία 
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μου δεν είχα συνειδητοποιήσει το πόσο είχε επηρεάσει το σώμα μου η απώλειά 

της. Το μυαλό μου σάπιζε με ακόμα πιο γρήγορους ρυθμούς. Δεν άργησα να 

βρω το νέο προστατευόμενο της. Τον περίμενα ένα βράδυ έξω από το σπίτι του 

στο Μετς. Τον σκότωσα ανέλπιστα εύκολα, καρφώνοντας τον στο λαιμό με ένα 

κοπίδι. Ενστικτωδώς έτρεξα προς το πάρκο δίπλα από το νεκροταφείο. Έτρεξα 

τόσο γρήγορα, σαν άγριο ζώο. Κανείς δε με είδε. Εκείνο το βράδυ πέρασε 

γρήγορα.  Δυστυχώς όμως δεν την είδα στη κηδεία του. Η αλήθεια είναι ότι αν 

μπορούσα να τρομάξω με τον εαυτό μου θα το έκανα. Πλέον όμως νοιώθω ότι 

έχω ξεπεράσει τα όρια της συμβατικής ζωής και ηθικής.  

 Γερνάω. Ρυτίδες σχηματίζονται στο πρόσωπό μου σαν χαρακιές. Τα 

μάτια μου είναι  πλέον  σκαμμένα . Έχω αρχίσει και βάφω τα μαλλιά μου, καθώς 

αυτό με κάνει  λιγότερο παρείσακτη. Οι πολλές άσπρες τρίχες δε βοηθούν στην 

αθηναϊκή νύχτα. Πάνε μήνες που με παράτησε και ψάχνω απελπισμένα να τη 

βρω στα μέρη που σύχναζε. Δεν με νοιάζει τόσο το ότι η ημερομηνία λήξης μου 

επιταχύνεται. Το χειρότερο είναι η απώλεια. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτήν. 

Μου λείπει σε βαθμό που τρελαίνομαι. Μετά από τόσο καιρό, είναι η πρώτη 

φορά που σκέφτομαι κάποια πράγματα. Ίσως είναι γιατί θα πεθάνω από μέρα σε 

μέρα. Δεν με ένοιαξε ποτέ ότι την έβλεπα μόνο βράδυ, για τόσα χρόνια. Δεν με 

ένοιαξε ποτέ γιατί οι φλέβες της μου προκαλούσαν τέτοιο πόθο. Δεν με ένοιαξε 

ποτέ, ότι δεν της είπα όχι ούτε μία φορά.  Δεν έχει σημασία. Δεν μετανιώνω για 

τίποτα. Εύχομαι μόνο να πίναμε μαζί ένα τελευταίο Merlot, πριν ξεψυχήσω. 
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του Φώτη Κακογιάννη 

 

ι μικρές πόλεις είναι ιδανικές για να σε κάνουν να νοιώσεις 

παγιδευμένος. Κοίταξα τον τοίχο εκεί που η υγρασία είχε 

αφήσει οριζόντιες γκρίζες δαχτυλιές, διαγράφοντας τις ακμές 

των τούβλων. Δεν είναι όσο τραγικό όσο ακούγεται. Συμβαίνει συχνά στην 

Πάτρα. Η “νέα πόλη” είναι χτισμένη κάτω από τη σκιά της παλιάς, και το μικρό 

μου διαμέρισμα ήταν στην καρδιά μιας περιοχής που μόλις πριν έναν αιώνα ήταν 

ακατοίκητα βαλτοτόπια. Το ήξερα αυτό γιατί και η φίλη μου το ήξερε αυτό. 

Έβαλα τα παπούτσια μου ένα τη φορά. Πήρε ώρα να βρω το καθένα μέσα 

σε ένα δωμάτιο πνιγμένο με άπλυτες κούπες και στοίβες από ρούχα σε κάθε 

δυνατή επιφάνεια… Δεν είναι έξυπνο να αφήνεις τον εαυτό σου άεργο όταν μένεις 

μόνος σε αυτήν την πόλη. Πριν καν το καταλάβεις βυθίζεσαι όλο και πιο βαθιά 

σε κάτι σκοτεινό. Η ίδια η ατμόσφαιρα μοιάζει αποπνικτική, σε πιέζει προς τα 

κάτω. Γίνεται δύσκολο να αναπνεύσεις. Και η εικόνα των κόκκαλών μου να 

ξεπροβάλλουν κάτασπρα από ένα αρχαίο έλος ερχόταν συχνά απρόσκλητη στο 

μυαλό μου. 

Έτσι κι εγώ περπατούσα. Αυτή ήταν η λύση μου. Το σημείο Α ήταν η 

καγκελόπορτα που με βγάζει στον ασφαλτόστρωτο δρόμο. Το σημείο Β, 

σήμερα, ήταν το Κέντρο. Είχα καιρό να δω τις πρωινές ώρες της πόλης, κι 

ακόμα περισσότερο καιρό να δω τη σχολή, τους γνωστούς μου, ή τον 

οποιονδήποτε για την ακρίβεια. Δεν είναι και τόσο δύσκολο να το καταφέρει 

αυτό κανείς. Παίρνει, σύμφωνα με τους υπολογισμούς μου, περίπου δεκαοχτώ 

μέρες για να σταματήσουν τα τηλέφωνα, τα “τι κάνεις” και τα “μωρέ χαθήκαμε”, 

και να γίνεις μια μακρινή ανάμνηση στη συνείδηση του κόσμου. Μόνο ένα είκοσι 

τοις εκατό των εξαφανισθέντων το καταγγέλλουν γνωστοί τους. Αν οι 

λογαριασμοί σου συνεχίζουν να εξοφλούνται στην ώρα τους, θα περάσουν μήνες 

και μήνες μέχρι να σε ψάξουν. Μπορεί και να μην σε ψάξουν ποτέ. Το ήξερα 

αυτό γιατί και η φίλη μου το ήξερε αυτό. 

Αυτή η πόλη φτιάχτηκε για περπάτημα. Μπορεί οι μεγάλοι κεντρικοί 

δρόμοι, οι παράλληλοι προς τη θάλασσα, να χαράζουν τις ζωτικές αρτηρίες της 

Ο 
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πόλης (προς τις αγορές, προς το λιμάνι, προς τις εθνικές οδούς), αλλά ο κάθε 

παράδρομος φιδογυρίζει και σε τραβά σιωπηλά και αναπόφευκτα προς την παλιά 

πόλη. Μπορεί να περάσουν και χρόνια ολόκληρα χωρίς να το παρατηρήσεις 

αυτό. Αλλά όσο απομακρύνεσαι από την κίνηση και επεξεργάζεσαι τα στενάκια 

και τα  αδιέξοδα, μακριά από τη θάλασσα και πιο κοντά στις παρυφές τις πόλης, 

στις ρίζες των λόφων, αρχίζεις και βρίσκεις κτήρια που τα έχει ξεχάσει ο χρόνος. 

Εγκαταλελειμμένα νεοκλασικά με ζωγραφιστά λουλούδια - ξεθωριασμένα τώρα 

- στην κάτω πλευρά των μπαλκονιών τους. Παλιές εργατικές κατοικίες με τοίχους 

ξασπρισμένους με ασβέστη και γαλάζιες πόρτες. Και φυσικά, αν εμπιστευτείς τα 

σπίτια και ακολουθήσεις τους λόφους, καταλήγεις σε μία από τις τρεις μεγάλες 

σκάλες που χωρίζουν την νέα πόλη, την χαμηλή, από το παλιό ιστορικό κέντρο 

γύρω από το κάστρο. Οι ακτές που τώρα η πόλη αγκαλιάζει με τόση άνεση δεν 

ήταν ασφαλείς παλιά. Το κάστρο χτίστηκε από τον Ιουστινιανό γι’ αυτόν ακριβώς 

το λόγο. Χτίστηκε πάνω στην αρχαία ακρόπολη με τα ίδια της τα κόκκαλα, και 

κομμάτια από ξεχασμένους ναούς και αγάλματα είναι ακόμα και σήμερα 

θαμμένα μέσα στις πολεμίστρες. Με την τέταρτη σταυροφορία το φρούριο 

περιήλθε στην κατοχή των Ιπποτών οι οποίοι το επέκτειναν κι άλλο, τραβώντας 

την τάφρο κι από τις τρεις του πλευρές. Και συνάμα η πόλη υφαινόταν γύρω από 

την άμεση ασφάλεια του. Σκέφτηκα πως ακριβώς αυτή η διαδρομή που τώρα 

ξεκινούσα εγώ να κάνω είναι που θα περπατούσαν οι ψαράδες και οι γύρω 

χωρικοί για να πάνε από την ακτή στο κάστρο και την περιβάλλουσα πόλη με 

τις αγορές της, τόσους αιώνες πριν. Το ήξερα αυτό γιατί και η φίλη μου το ήξερε 

αυτό. 

Τον ουρανό κάλυπτε μια κουβέρτα από γκρίζα σύννεφα. Έβρεχε συχνά 

εκείνη την εποχή και το αρρωστιάρικο φως των λαμπτήρων έβαφε κάθε νωπή 

επιφάνεια χρυσή. Ο χρόνος είναι σχετικός όταν κινείσαι σε έναν χώρο που 

γνωρίζεις καλύτερα κι από την παλάμη σου. Οι σκέψεις σου - ο δικός μου φαύλος 

κύκλος έγνοιας και ενοχής - αναβάλλονται για λίγο. Για τον χρόνο αυτό που 

αναλογεί στην απόσταση ανάμεσα Α και Β, όλοι οι πόνοι μοιάζουν περαστικοί. 

Ο χρόνος από την γειτονιά μου μέχρι το κέντρο είναι είκοσι λεπτά. Τριάντα αν 

ακολουθήσεις την ακτή. Σαράντα αν αφήσεις τους παράδρομους της παλιάς 

πόλης να σε οδηγήσουν. Όταν έφτασα στην μεγάλη κεντρική πλατεία, στο όριο 

μεταξύ των δύο κόσμων, νέας πόλης και παλιάς, το φεγγάρι ορθωνόταν ήδη στον 

ορίζοντα πάνω από τις σκάλες της οδού Γεροκωστοπούλου. 

Η μνήμη μου θολή. 
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Ένας πόνος σουβλερός πίσω από τα μάτια μου, βαθιά μες το κεφάλι μου. 

Υπάρχει μια πόρτα, κάπου ψηλά, σε ένα από τα αραχνιασμένα δημοτικά 

κτήρια πίσω από το θέατρο Τσίλλερ. Το θέατρο είναι μια μικρογραφία της 

σκάλας του Μιλάνου και… το ήξερα αυτό… γιατί και η… 

Ο πόνος ξανά. 

Εκεί ψηλά, υπάρχει μία πόρτα στο βάθος ενός φιδογυριστού διαδρόμου. 

Εκεί, πίσω από τρεις κλειδαριές και έναν σύρτη που βρίσκεται παραδόξως στο 

εξωτερικό της πόρτας υπάρχει ένα δώμα. Μοιάζει να μην ανήκει εκεί. Είναι σαν 

να επισυνάπτεται στο εξωτερικό του κτηρίου - τρεις ψευδότοιχοι και μια στέγη, 

κολλημένα εκεί που θα έπρεπε να υπάρχει μόνο μια ταράτσα από τσιμέντο. Τα 

χέρια μου ξεκλείδωσαν μηχανικά την πόρτα, ενώ εγώ τα παρατηρούσα 

ζαλισμένος, παθητικά. Η φίλη μου έμοιαζε λευκή και εύθραυστη πάνω στο 

σκονισμένο καναπέ που έχει για κρεβάτι. Το μοναδικό παράθυρο δεν έφερνε 

καθόλου φως. Έβλεπε μόνο σε έναν σκοτεινό φωταγωγό - πολεοδομικό λάθος 

για να φωλιάζουν περιστέρια. Άνοιξα την δεύτερη πόρτα και το φεγγάρι έλουσε 

το μικρό δωμάτιο στο γαλάζιο του φως. Ή πόρτα αυτή έμοιαζε να βγάζει στο 

πουθενά: ένα μικρό τσιμεντένιο μπαλκόνι χωρίς κάγκελα που κλέβει λίγη θέα 

προς την πλατεία, πίσω από τις επιγραφές και τις διαφημιστικές ταμπέλες των 

μπροστινών κτηρίων.  Ήταν βρώμικο και σπαρμένο με σπασμένα ακροκέραμα. 

Στις δυο του γωνίες, μικρές γύψινες Καρυάτιδες στέκονταν μελαγχολικά, 

ραγισμένες από κάποιο αόρατο άχθος. 

Η φίλη μου, ανασηκωμένη στους αγκώνες της, μου χαμογέλασε. 

Φορούσε το φούτερ και το τζιν μου, τα πόδια της γυμνά. Έμοιαζε πιο δυνατή 

από άλλες φορές, τα μάτια της πιο ζωηρά. Σήμερα, όπως και της άλλες φορές, 

κάθισα δίπλα της. Εκείνη πήρε απαλά τον καρπό μου στο στόμα της κοιτώντας 

με μεγάλα μαύρα μάτια. Περίμενε να γυρίσω από την άλλη. Δεν της άρεσε να 

την κοιτάζω να το κάνει. Μια υποψία στιγμιαίου, κοφτερού πόνου και ξαφνικά η 

πραγματικότητα γλιστράει - υποχωρεί κάτω από το βάρος του Φιλιού. Ο πόνος 

στους κροτάφους μου, το δωμάτιο, και η πόλη ολόκληρη εξαφανίστηκαν 

μονομιάς και μόνο ο δίσκος του φεγγαριού έμεινε να στριφογυρίζει στη γραμμή 

του ορίζοντα σαν παλιά δεκάρα… 

Ήμουν ξαπλωμένος στον παλιό καναπέ. Η κοπέλα σκυμμένη από πάνω 

μου, τα μαλλιά της πιο μαύρα από τη νύχτα. 
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Τα χείλη της κατακόκκινα σα ροδοπέταλα. 

“Έκανες ότι σου ζήτησα;” μου ψιθύρισε. 

“Ναι,” μουρμούρισα. “Φυσικά.” 

“Έχεις μιλήσει σε κανέναν όλες αυτές τις μέρες;” 

“Όχι.” 

“Μπράβο! Μπράβο καρδιά μου! Μπράβο!” 

Άγγιξε τα μάγουλά μου με στοργή σχεδόν μητρική και με αγκάλιασε. 

Έμοιαζε να είναι πραγματικά συγκινημένη και αυτό με έκανε να νοιώθω μια 

τεράστια ανακούφιση. Το καημένο πλάσμα ζούσε μονίμως στη σκιά των διωκτών 

της, τεντωμένη σαν χορδή. Μου χάιδεψε τα μαλλιά και ψιθύρισε: 

“Βγάλε με έξω απόψε, καρδιά μου.” 

Ήμουν μουδιασμένος. Δεν είχε ξανασυμβεί αυτό. Έφερα αδύναμα κάποια 

αντίρρηση που δεν θυμόμουν καν μερικές στιγμές αργότερα. Της έδωσα το 

παλτό μου και μουρμούρισε ότι δεν το χρειάζεται, όμως τυλίγοντας το γύρω της 

ούτως ή άλλως. Η μέθη του Φιλιού είχε αρχίσει να ξεθωριάζει και ο πόνος 

επανερχόταν. Σιγά σιγά με πλημμύριζε ένας σωρός συναισθήματα που 

προσπαθούσα τόσο καιρό να αποφύγω. Και ξεχνούσα κάτι… Κάτι σημαντικό. 

Προσπαθώντας να κρατήσω το μυαλό μου σε ένα κομμάτι συγκεντρώθηκα στην 

δαιδαλώδη πορεία μέχρι την έξοδο. Ποιους διαδρόμους να αποφύγω και ποιες 

σκάλες να πάρω σε κάθε όροφο για να μην συναντήσω ψυχή. Όταν βγήκαμε στο 

πεζοδρόμιο η κίνηση ήταν αρκετή για να περνάει ακόμα και το δικό μας 

αλλόκοτο ζευγάρι απαρατήρητο - εγώ ζαλισμένος και ιδρωμένος παρά το κρύο, 

και εκείνη ξυπόλητη φορώντας ένα παλτό δύο νούμερα μεγαλύτερό της. 

“Πού πάμε;” ψέλλισα. Εκείνη έπιασε το χέρι μου σφιχτά μες το δικό της. 

“Στις σκάλες. Έλα.” 

Ξεκινήσαμε για την ανηφόρα και πήραμε τον πεζόδρομο που οδηγεί στα 

σκαλιά. Περάσαμε καφετέριες και βιβλιοπωλεία και σημεία με τόση ζωή και φως 

πού με έκαναν να νοιώθω άβολα. Η πόλη είναι μικρή, σκέφτηκα. Αν την δουν; 

Αν κάποιος τους είναι εδώ; Και υπήρχε και κάτι άλλο, μία υποψία που βούιζε 

επίμονα στο βάθος του κεφαλιού μου. Δεν ανήκα εδώ. Είχα να κοιταχθώ σε 



 

 
38 

 

καθρέφτη για μέρες, ενώ δεν ήμουν σίγουρος καν τι φορούσα. Η παρουσία μόνο 

άλλων ανθρώπων μου δημιουργούσε έναν κόμπο στο στομάχι. Ήθελα να 

κρυφτώ. Ήθελα να αφήσω το μικρό χεράκι της που με τράβαγε όλο και πιο βαθιά 

μες τη βουή, και να αφήσω τα βήματα μου να με οδηγήσουν στις σκιές. Στις 

σκιές… μορφές κουνιούνταν με την βία της μελετημένης σκοπιμότητας. 

“Είναι εδώ,” της ψιθύρισα ταραγμένα, “Ήρθαν! Μ’ακούς;” 

Χωρίς να κοιτάξει πίσω της, επιτάχυνε το βήμα. Πήρε την πρώτη στροφή, 

προσπερνώντας τον κόσμο και οδηγώντας μας άλλη μια φορά στο χλωμό 

γαλάζιο φως του φεγγαριού. Εδώ, στη ρίζα της ανηφόρας και κάτω από τη σκιά 

της σκάλας ήταν μισοθαμμένα τα ρωμαϊκά λουτρά, φραγμένα κατά μήκος του 

μικρού παράδρομου με έναν χαμηλό τσιμεντότοιχο και πράσινα κάγκελα. Για 

τους περαστικούς ήταν σχεδόν αόρατα. Μια σειρά από σπασμένα τείχη και στοές 

που κανείς δεν θα τους έδινε δεύτερη ματιά. Η κοπέλα πήδηξε τα κάγκελα με 

ευκολία και μου φώναξε. 

“Μπες!” 

“Πού πάμε;” 

“ΜΠΕΣ.” 

Η κοπέλα πήδηξε με χάρη μέσα στα ερείπια ενώ εγώ την ακολουθούσα 

σκοντάφτοντας στο σκοτάδι, γδέρνοντας τα χέρια καί τα γόνατα μου στα 

χαλίκια. Για κάποιο λόγο ήξερα ότι οι άνδρες μας ακολουθούσαν ακόμα. Ότι 

θα μας έβρισκαν εδώ. 

“Τα πράγματα είναι όλα εδώ;” ρώτησε το κορίτσι. 

Άκουσα τον εαυτό μου να απαντάει καταφατικά. Δεν το θυμόμουν. 

Άρχισα να απελπίζομαι. Δεν θυμόμουν για τι πράγμα μιλούσε. Είχα ξανάρθει 

εδώ; Το κορίτσι βρήκε μια μαύρη τσάντα κάτω από έναν πέτρινο κρουνό. Οι 

ώμοι μου άρχισαν να τραντάζονται από τα αναφιλητά. Το κορίτσι τώρα 

κρατούσε ένα μακρύ κουζινομάχαιρο και ένα κουτί αλάτι. Το κεφάλι μου ήταν 

έτοιμο να σπάσει. 

Άκουγα μακρινά ποδοβολητά, πολύ μακρινά. Και φωνές. Ήταν γνώριμες 

οι φωνές. Παραπάτησα και έπεσα με βία φαρδύς πλατύς στο πάτωμα. 
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Το κορίτσι ατάραχο γονάτισε στα χώματα και πήρε το κεφάλι μου στα 

γόνατά της χαϊδεύοντας μου τα μαλλιά. 

“Μία φορά κι έναν καιρό,” μουρμούρισε, “υπήρχε ένα μικρό πριγκιπάτο 

στις ακτές του Ιονίου και στην καρδιά του μία πόλη. Για εβδομήντα χρόνια η 

Βαρονία της Πάτρας ανήκε στον Πρίγκηπα και η οικογένεια μου ήταν οι μάγοι 

της αυλής, καρδιά μου. Αλλά ο Αρχιεπίσκοπος πρόδωσε τον Πρίγκηπα… Έγινε 

Βαρώνος και με την πρώτη του διαταγή οι Ιππότες έκαψαν την οικογένεια μου 

στα κρεβάτια τους.” 

Μου χάιδεψε τα μαλλιά και πήρε το δεξί μου χέρι στο δικό της. Στον 

καρπό μου ήταν στιγματισμένη μια ασπίδα με τον σταυρό moline στο κέντρο 

της. Τόσο… περίεργο… πως και δεν το είχα παρατηρήσει ποτέ; 

“Και οι Ιππότες δεν έφυγαν ποτέ. Το ήλπιζα κάπου μέσα μου ξέρεις. Ότι 

θα γύρναγα και θα ήτανε ακόμα εδώ. Οι εγγονοί των εγγονών τους ίσως,” μου 

χαμογέλασε. “Είναι σαχλός ρομαντισμός, το ξέρω. Αλλά ήθελα τόσο πολύ 

κάποιος να είναι εδώ. Για να πληρώσει.” Η φίλη μου κράτησε σφιχτά τον καρπό 

μου και το κουζινομάχαιρο χάραξε μια βαθιά γραμμή κατά μήκος του τατουάζ. 

Το αίμα πετάχτηκε κατάμαυρο στο ημίφως. 

“Θεέ μου! Ο Χριστόφορος! Θεέ μου!” 

Ακούω φωνές. Μορφές συνωστίζονται στα κάγκελα. Κρυώνω, αλλά πονάω 

όλο και λιγότερο. Οι μορφές με φωνάζουν με τ’ όνομά μου. Οι Ιππότες με 

γνωρίζουν. Μου λένε να σπάσω τον κύκλο με το αλάτι γύρω από εμένα και το 

κορίτσι. Τον κύκλο που ποτίζει με το αίμα μου. Προσπαθώ αδύναμα να τεντώσω 

το χέρι μου προς την γραμμή, ενώ νοιώθω το κορίτσι να τραβάει το κρύο ατσάλι 

πάνω στο λαιμό μου. Είμαι τόσο κουρασμένος. Θα κλείσω τα μάτια μου… 

μονάχα για μια στιγμή, και… 
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του Γιάννη Σιδέρη 

 

 ήλιος έδυε γι’ ακόμα μία φορά πάνω από την Αθήνα. Οι 

κάτοικοι ακολουθούσαν την καθημερινότητα τους πιστά, 

χωρίς να τολμούν να αλλάξουν οτιδήποτε θα τους έβγαζε από 

τον ρυθμό τους. Ο χασάπης έκλεινε το μαγαζί του, τα σούπερ μάρκετ έδιωχναν 

τους τελευταίους πελάτες ενώ τα μπαράκια κατέβαζαν τις καρέκλες από τα 

τραπέζια για να υποδεχτούν τους νυχτερινούς επισκέπτες τους. 

 Όλοι ακολουθούσαν το πρόγραμμα τους. Ακόμα κι η Πηνελόπη, η οποία 

ετοιμαζόταν να πάρει το πρωινό της. Βέβαια, υπήρχαν δύο μικρά 

προβληματάκια. Πρώτον, δεν ήταν πρωινό γιατί ήδη ο ήλιος είχε δύσει. 

Δεύτερον, το αποψινό γεύμα είχε παρουσιαστεί ιδιαίτερα ομιλητικό με 

αποτέλεσμα να της έχει σπάσει τα νεύρα. Είχε γείρει πάνω στο τραπέζι, 

στηρίζοντας το στρογγυλό της πρόσωπο πάνω στο δεξί χέρι και 

παρακολουθούσε. Το φαγητό, απέναντι της, μιλούσε ακατάπαυστα για μία 

εγκυκλοπαίδεια του Μπιμπερό... ντιμπερό... κάτι τέτοιο τέλος πάντων. 

 «Ντιντερό, αγαπητή μου. Ντιντερό. Ο μεγαλύτερος εμπνευστής και 

στοχαστής για την συγγραφή της πασίγνωστης εγκυκλοπαίδειας όπου...» 

 Όλο της το πρόσωπο φώναζε σκάσε! Είχε υποσχεθεί στον εαυτό της ότι 

δε θα ξαναψώνιζε φαγητό από του Ντίνου. Τα τελευταία κομμάτια ήταν πολύ 

κακής ποιότητας. Και μιλούσαν σαν πεντάχρονο πιτσιρίκι που εξιστορεί με κάθε 

λεπτομέρεια την πρώτη του μέρα στο σχολείο. 

 «Ωραία όλα αυτά, κι ο μπιμπερό με το γάλα του, αλλά έχουμε και 

δουλειές. Μπορώ;» 

 Ο άνδρας απέναντι της έβγαλε έναν αναστεναγμό και της έγνεψε θετικά. 

Χαμήλωσε τον γιακά του πουκαμίσου του και έγειρε το κεφάλι του στα αριστερά. 

Η Πηνελόπη χαμογέλασε. Οι κυνόδοντες της γυάλισαν.  

 Επιτέλους μαμ. 

 Ο 
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 Το μαγαζί του Ντίνου δεν διέφερε σε τίποτα από τα υπόλοιπα 

κωλόμπαρα της περιοχής. Τουλάχιστον είχε την ίδια παρακμιακή εικόνα. 

Μεγαλόσωμος πορτιέρης, στοιβαγμένος μόνιμα δίπλα στην πόρτα λες και τον 

είχαν καρφώσει εκεί με ατσαλόπροκες. Δύο κόκκινα φωτάκια πλαισίωναν την 

πινακίδα που έγραφε, με μία γραμματοσειρά ξεχασμένη στους αιώνες, «Dinos 

Palace». Η Πηνελόπη μισούσε κι αγαπούσε αυτό το μέρος. Υπήρχαν καλύτερα 

μαγαζιά όπου πήγαιναν όμοιοι της, αλλά μία τέτοια μαγεία σαπίλας και 

παρακμής, δεν μπορούσε να βρεθεί εύκολα οπουδήποτε. Και το σημαντικότερο 

όλων: Έβρισκε φαγητό εύκολα, σχεδόν κάθε βράδυ. Με εξαίρεση ίσως τις 

τελευταίες φορές. Πώς είχε βρεθεί φοιτητής φιλοσοφίας σ' ένα τέτοιο μαγαζί, 

ακόμα δεν μπορούσε να το καταλάβει. Τουλάχιστον είχε ωραία γεύση. 

 Ο πορτιέρης της χαμογέλασε και της άνοιξε την πόρτα. Ο χώρος μέσα 

είχε πρόσφατα ανακαινιστεί τοποθετώντας δύο ράφια επιπλέον για τα ποτά και 

δύο σκαμπό στο μπαρ. Αυτό ήταν όλο. Ο Ντίνος χαιρέτισε από μακριά την 

Πηνελόπη και κίνησε για να την αγκαλιάσει. Πρώτα έστριβε η κοιλιά του και 

μετά το υπόλοιπο σώμα.  

 «Πού ‘σαι ρε Πόπη, τι γίνεται;» 

 Ο μοναδικός που του επέτρεπε να την φωνάζει έτσι. Γιατί πέρα από τα 

υπόλοιπα, η Πηνελόπη σιχαινόταν τα υποκοριστικά. Και γενικά τα κομμένα 

ονόματα. Ίσως και τα ονόματα στο σύνολο.  

 «Γεια σου Ντίνο. Σε παρακαλώ, την επόμενη φορά, ζήτα και φοιτητική 

ταυτότητα από τα φρούτα που βάζεις στο μαγαζί σου. Παραλίγο να πεθάνω από 

την βαρεμάρα χθες». 

 Ο τρόπος που τόνισε το πεθάνω έκανε και τους δύο να λυθούν στα γέλια. 

Ο Ντίνος πήρε αγκαλιά την Πηνελόπη και την οδήγησε στο μπαρ. Έζεχνε 

ιδρωτίλα και φτηνό άρωμα. Κάποτε τής την είχε πέσει. αλλά ευτυχώς κατάλαβε 

σύντομα ότι περισσότερα είχε να κερδίσει σαν φίλος παρά σαν χυλοπιτιασμένος 

γκόμενος. 

 «Που λες μανάρι μου, ήρθε ο Άνβιλ από 'δω χθες». 

 «Ο Αντώνης εννοείς. Ο μαλάκας με την πόρσε». 

 «Ναι αυτός. Έγινε, λέει, λόρδος και θέλει να τον αποκαλούμε έτσι τώρα». 
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 «Ποια γκόμενα πήδηξε πάλι και πήρε τον τίτλο; Την Δούκισσα της 

Γλυφάδας;» 

 Ο Ντίνος γέλασε δυνατά και γέμισε το ποτήρι του ουίσκι. Τα υπόλοιπα 

βαμπίρ δεν άντεχαν ούτε να μυρίσουν το αλκοόλ, αλλά ο Ντίνος το είχε 

εξασκήσει ακόμα και πριν την αλλαγή του. Δεν γίνεται ιδιοκτήτης μπαρ και να 

μην κατεβάζει σταγόνα. Θα έκανε κακό στην πιάτσα. 

 «Δεν ξέρω ποια πήδηξε, αλλά ο Πρίγκηπας τον έχει πολύ κοντά. Και μας 

το παίζει καμπόσος τώρα». 

 Γεμίσαμε μαϊντανούς και ραπανάκια σ' αυτήν την πόλη. Αχ Βουδαπέστη, 

αχ. 

 «Και τι ήθελε λοιπόν;» 

 Ο Ντίνος ξερόβηξε κι έκανε νόημα προς την πόρτα. Ένας αδύνατος 

άνδρας, με γκρίζους κροτάφους και ημίψηλο καπέλο κοίταζε με περιφρόνηση 

τον χώρο. Έμοιαζε με ψώνιο της λυρικής σκηνής που είχε κάνει λάθος στο GPS 

κι είχε βρεθεί σε κάποιο καταγώγι των Εξαρχείων. 

 «Άσε κατάλαβα θα μου τα πει ο ίδιος». Η Πηνελόπη στράβωσε το στόμα 

της επιδεικτικά για να φανεί ξεκάθαρα στον λιμοκοντόρο που περίμενε στην 

πόρτα, ο οποίος μόλις την εντόπισε, κινήθηκε προς το μέρος της.  

 «Γεια σου Πενέλοπε». 

 Γεια σου καθυστερημένε 

 «'Σπέρα Αντώνη». 

 «Λόρδος Άνβιλ σε παρακαλώ. Αναβαθμίστηκα». 

 «Ναι, έβαλες καινούργιο επεξεργαστή. Ποιο τσουλί πήδηξες πάλι και 

πουλάς αρχοντιλίκια;» 

 Κάποτε τον γούσταρε. Όταν ακόμα ήταν Αντώνης, νεοφερμένο 

βαμπιράκι, χύμα, άνετο και γοητευτικό. Τώρα βρομούσε φθηνό άρωμα κι είχε 

ένα ύφος λες και του είχαν χώσει μπαστούνι στον κώλο. 

 «Πενέλοπε... » 
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 «Κόφ’ το το Πενέλοπε. Μου την δίνει. Πηνελόπη σκέτο». 

 «... ο Πρίγκηπας σε ζήτησε για να κάνεις κάτι σημαντικό. Στην θέση σου 

θα είχα λίγο μεγαλύτερο σεβασμό για τον καινούργιο σερίφη της πόλης». 

 ΠΛΑΚΑ ΜΟΥ ΚΑΝΕΙ; 

 Η Πηνελόπη πετάχτηκε από το κάθισμα κι όρμησε πάνω του. Οι 

κυνόδοντες της απείχαν εκατοστά από το πρόσωπό του, ενώ το δικό της είχε 

τραβηχτεί απότομα προς τα πίσω, σαν άγριο θηρίο. Οι πάντες στο μαγαζί είχαν 

σταματήσει την αναπνοή τους, όσοι ανέπνεαν, κι ο Ντίνος είχε μείνει κόκκαλο. 

 «Δεν ξέρω τι κόλπο πας να στήσεις Αντωνάκη, αλλά εμένα τέτοιες 

μαλακίες δε θα μου τσαμπουνάς. Είσαι ικανός να έγλειψες όλα τα κωλομέρια 

από δω μέχρι και την Κηφισιά για να γίνεις σερίφης. Τέτοιος παπάρας είσαι». 

 Ο Αντώνης είχε δείξει κι αυτός τα δόντια του και έβγαλε απαλά έναν 

μικρό φάκελο από την τσέπη του παλτού του και το έφερε μπροστά στο 

πρόσωπο της. Χαμογελούσε ειρωνικά.  

 «Εδώ είναι γραμμένα όσα πρέπει να κάνεις. Και το καλό που σου θέλω, 

την επόμενη φορά να ελέγξεις το... ταπεραμέντο σου. Αλλιώς θα φροντίσω να 

μάθει όλη η κοινότητα την ανυπακοή σου». 

 «Πόπη άστον. Φτάνει». 

 Η φωνή του Ντίνου την ηρέμησε και σηκώθηκε απότομα. Κοίταξε 

τριγύρω. Δύσκολα θα έβρισκε φαγητό σήμερα απ' το μαγαζί. Θα έπρεπε να 

κυνηγήσει μετά από πολύ καιρό. Άρπαξε τον φάκελο, τον έχωσε στην τσέπη του 

παντελονιού της χωρίς να τον δει κι έφυγε γρήγορα προς την έξοδο.  

 Αχ ρε Βουδαπέστη, αχ... 

 Το σημείωμα στον φάκελο δεν μπορούσε να το λέει πιο ξεκάθαρα. «Μπες 

στο νοσοκομείο, βούτα τον ασθενή από το δωμάτιο 32, φύγε χωρίς να σε δει 

κανείς». Αν δεν είχε την υπογραφή του Πρίγκηπα θα πίστευε ότι της κάνουν 

καψόνια για να δουν πόσο υπάκουο σκυλάκι είναι. Αλλά η σφραγίδα του ήταν 

γνήσια. Και δεν είχε λόγο να αμφισβητήσει την εντολή του. 

 Η Πηνελόπη χρησιμοποίησε την ικανότητα της να κινείται γρήγορα για 

να ξεφύγει από τα ανυποψίαστα βλέμματα των φρουρών. Προτίμησε την έξοδο 
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του πάρκινγκ για να μπει στο νοσοκομείο και παίζοντας με τις σκιές κατάφερε 

να κρυφτεί στα απαραίτητα σημεία προκειμένου να φτάσει στον 3ο όροφο. Οι 

νοσοκόμες έκαναν την νυχτερινή τους περιφορά, όσο η Πηνελόπη σάρωνε τον 

χώρο για να εντοπίσει το δωμάτιο. Είχε την εντύπωση ότι θα αντίκριζε 

τερατώδεις σωματοφύλακες να φυλάνε την είσοδο. Κι όμως, το δωμάτιο με το 

νούμερο 32 ήταν έρημο κι αφύλαχτο. Σαν αιλουροειδές, έφτασε στην πόρτα και 

την άνοιξε διακριτικά.  

 Ο χώρος μύριζε αντισηπτικό και χλωρίνη. Ένα κρεβάτι μόνο ήταν 

τοποθετημένο στην δυτική πλευρά κι ένα κορίτσι, όχι πάνω από δώδεκα, 

ξαπλωμένο ανάσκελα. Η Πηνελόπη έσφιξε τις γροθιές της κι οριακά 

συγκρατήθηκε από το να μην κατεβάσει τον τοίχο δίπλα της.  

 Ένα κορίτσι; Μα είναι τόσο μαλάκες; Τι το θέλει το κορίτσι ο Πρίγκηπας; 

Θα τον γαμήσω τον Αντώνη, θα- 

 Ένας απότομος ήχος έξω απ' το δωμάτιο της έκοψε τις σκέψεις. Η 

Πηνελόπη είδε απ' το τζάμι της πόρτας, δύο άνδρες της ασφάλειας του 

νοσοκομείου να έρχονται προς το μέρος της. Γύρισε προς το κορίτσι. Είχε 

ανασηκωθεί και την κοιτούσε με ένα άδειο βλέμμα. 

 «Είσαι γιατρός;» 

 Την πλησίασε. Έβλεπε τις φλέβες της μικρής να πάλλονται μέσα από το 

δέρμα της και συνειδητοποίησε ότι δεν είχε φάει σήμερα. Μεγάλο της λάθος. 

 «Όχι μικρή μου. Αλλά πρέπει να φύγουμε από δω. Αυτοί που έρχονται 

κουβαλάνε ενέσεις και χίλια δυο άσχημα πράγματα. Δεν σου αρέσουν οι ενέσεις 

φαντάζομαι, έτσι;» 

 Η μικρή έγνεψε αρνητικά. 

 «Ωραία. Εμπιστέψου με και θα πάμε κάπου καλύτερα». 

 Τα βήματα έφτασαν έξω από την πόρτα. Το παράθυρο του δωματίου ήταν 

ανοιχτό. Όταν οι άνδρες μπήκαν μέσα, τους φάνηκε ότι είδαν μία σκιά να 

βουτάει έξω από το παράθυρο την ώρα που οι κουρτίνες αναπήδησαν απότομα. 

Το δωμάτιο ήταν άδειο κι απευθείας έπιασαν τον ασύρματο τους.  

 «Μίλα ρε αρχίδι! Το ήξερες;» 
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 Το κολλημένο στον τοίχο πρόσωπο του Αντώνη παρέμενε σιωπηλό, με 

εξαίρεση κάτι μουγκρητά που ξέφευγαν από το στόμα του. Προσπαθούσε να 

μιλήσει, αλλά το χέρι της αγριεμένης Πηνελόπης δεν τον βοηθούσε ιδιαίτερα 

έτσι όπως ήταν καρφωμένο πάνω του. 

 «Το... όχι... ο πριγκ-» 

 «Μην βάζεις τον Πρίγκηπα σε αυτό. Λέει ότι ήταν δική σου πρωτοβουλία. 

Τι το θες το κορίτσι ρε μαλάκα; Δεν έχεις αρκετά παιχνιδάκια ήδη;»  

 Ο Αντώνης κατάφερε να ξεφύγει από την λαβή της Πηνελόπης και την 

έσπρωξε πίσω. Αυτή προσπάθησε να του ορμήσει και πάλι αλλά την κράτησε 

στο πάτωμα. 

 «Πενέλοπε φτάνει. Μην το κάνεις πιο δύσκολο. Υπάρχει λόγος που θέλει 

το κορίτσι». 

 Θέλει; 

 «Ποιος το θέλει; Ποιος σε έβαλε ρε; Μίλα!» 

 Ο Αντώνης ξεροκατάπιε. Είχε μιλήσει παραπάνω απ' ότι έπρεπε. Την 

άφησε απότομα  κι έκατσε στην καρέκλα πίσω του. Το μαγαζί του Ντίνου ήταν 

ακόμα άδειο κι ο ίδιος έλειπε. Η Πηνελόπη ήξερε ότι ο μαλάκας απέναντι της 

δε θα μιλούσε αν ήταν κόσμος μπροστά. Κι αν δεν συμμορφωνόταν σύντομα, 

θα έπρεπε να βάλει τα μεγάλα μέσα. 

 «Σταμάτα, θα σου πω. Ο δημιουργός σου θέλει το κορίτσι. Αυτός μου το 

ζήτησε σαν προσωπική χάρη». 

 Δεν παίζει, με δουλεύει στεγνά. 

 «Ο Ντάγκλας θέλει το παιδί; Μα τι μπορεί να του προσφέρει εν-» 

 Η Πηνελόπη σηκώθηκε απότομα και κοίταξε τον Αντώνη με ένα βλέμμα 

κοκαλωμένο. Τα φρύδια της έσμιξαν και με απίστευτη ταχύτητα άρπαξε ένα 

τραπέζι, το οποίο εκσφενδόνισε προς το μέρος του. Αυτός έσκυψε τελευταία 

στιγμή και το τραπέζι διαλύθηκε στον τοίχο πίσω του. 

 «Θέλει το παιδί για πειράματα το κάθαρμα; Κι εσύ δέχθηκες ρε γελοίε; 

Και γιατί δεν πήγες να το πάρεις μόνος σου;» 
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 «Γιατί δεν ήθελα να ρισκάρω να με καταλάβουν. Ενώ εσένα... » 

 «Είσαι πραγματικά για τα κλάματα. Χειρότερος απ' όταν ξεκίνησες». 

 «Τι θες να κάνω; Να φέρω αντίρρηση σε ένα από τα πιο σημαντικά και 

παρανοϊκά βαμπίρ της κοινότητας μας; Αύριο έρχεται από Αγγλία για να την 

παραλάβει. Που την έχεις;» 

 Η Πηνελόπη δεν άκουγε τίποτα. Αν άφηνε κι άλλο τον θυμό να κυριεύσει 

το σώμα της, θα έσπαγε όλο το μαγαζί. Και δεν άξιζε. Φόρεσε το παλτό της κι 

έστειλε ένα μήνυμα στο κινητό του Ντίνου. 

 «Να πεις στον φίλο σου ό,τι τα πειράματα του να τα κάνει στα ψοφίμια με 

τα οποία συναναστρέφεται. Κι αν θέλει το κορίτσι, ξέρει που θα με βρει. Ω, ναι, 

θα τον περιμένω». 

 Ο Αντώνης πήγε να πει κάτι αλλά η Πηνελόπη βρέθηκε αστραπιαία 

μπροστά του κλείνοντας του απαλά το στόμα. 

 «Πρόσεξε καλά “Λόρδε”. Μην βρεθείς στον δρόμο μου. Έχω ένα 

παλούκι ειδικά φτιαγμένο για σένα». 

 Με τα τελευταία λόγια έτρεξε στην έξοδο και χάθηκε στην νύχτα που ήδη 

αγκάλιαζε την Αθήνα. 

*********** 

 Δύο δερμάτινα λουριά στα χέρια. Αλυσίδες στα πόδια. Ένας προβολέας 

να της καίει το πρόσωπο. Ένα ζευγάρι κόκκινα μάτια να την κοιτάει βλοσυρά. 

 «Καλά ξυπνητούρια κόρη μου. Η ώρα έφτασε». 

 Δεν θυμόταν τίποτα. Το κεφάλι της πονούσε. Κι αυτός από πάνω της δεν 

ήταν ο πατέρας της. Ο λαιμός της έκαιγε αλλά δεν μπορούσε να κουνηθεί 

καθόλου. Θόρυβος από τραπέζι που σέρνεται κι ένα μονότονο μπιπ – μπιπ, 

πλημμύριζαν το κεφάλι της. Άγχος. Φόβος. Αγωνία. 

 «Πού... είμαι». 

 «Στον παράδεισο. Στην αθανασία. Στα, γεμάτα αγάπη, χέρια μου». 
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 Ο άνδρας φορούσε μία μάσκα που του κάλυπτε το μισό πρόσωπο. Τον 

έβλεπε να σηκώνει μία σύριγγα και να τινάζει την βελόνα. Σκουρόχρωμο υγρό 

πεταγόταν από την άκρη της. Ο άνδρας κατέβασε την μάσκα κι άφησε δύο 

τεράστιους κυνόδοντες να εμφανιστούν. Εκείνη ούρλιαξε. 

 «Ήρεμα τώρα μικρή μου... σε λίγο θα αποκτήσεις την αιώνια ζωή. Και 

μαζί θα γίνουμε άρχοντες». 

 Η βελόνα μπήκε στον λαιμό της. Κάψιμο, πόνος και τα άκρα της να 

παραλύουν. Μύριζε αίμα. Πολύ αίμα. Πεινούσε. Ο άνδρας της έλυσε τα λουριά 

κι εκείνη σηκώθηκε απότομα. Ένιωθε πολύ δυνατή και πολύ πεινασμένη. Στην 

απέναντι γωνία υπήρχε ένα κουλουριασμένο σώμα που έτρεμε. Η Πηνελόπη 

έβλεπε όμως μόνο φλέβες με λαχταριστό αίμα. Του όρμησε. 

*********** 

 Οι αναμνήσεις του πρώτου της γεύματος πάντα την στοίχειωναν, ειδικά 

όταν ένιωθε φόβο κι απειλή. Θυμόταν πως ξεκίνησε και που κατέληξε. Μακριά 

από τα δεσμά του δήμιου-πατέρα της. Κολλημένη σε ένα ημιυπόγειο, μ' ένα 

κοριτσάκι απέναντι της που έτρωγε με όρεξη ένα έτοιμο σάντουιτς.  

 Η Πηνελόπη δεν ήξερε τι να κάνει και κάθε επιλογή που σκεφτόταν 

οδηγούσε στο ίδιο αποτέλεσμα. Μόνιμος θάνατος. Αλλά δε θα άντεχε να δει κι 

άλλο κορίτσι στα χέρια αυτού του καθάρματος. Αρκετά είχε υποφέρει η ίδια 

πριν χρόνια. 

 «Χόρτασες;» 

 Το κοριτσάκι έγνεψε θετικά, σκουπίζοντας υπολείμματα ψωμιού από τα 

χείλη της. Την πλησίασε. 

 «Κυρία Πηνελόπη, γιατί με φέρατε εδώ; Εμένα μου είπαν ότι είμαι 

άρρωστη και πρέπει να μείνω στο νοσοκομείο». 

 «Σκέτο Πηνελόπη, γλυκιά μου. Σε έφερα εδώ για να φας το καλύτερο 

σάντουιτς της Αθήνας και για να ξεφύγουμε από κάποιους κακούς ανθρώπους». 

 Το κοριτσάκι μπροστά στραβομουτσούνιασε και σταύρωσε τα χέρια της. 

 «Δεν είμαι μωρό, Πηνελόπη. Καταλαβαίνω ότι από κάποιον με κρύβεις. 

Αλλά δεν ξέρω γιατί». 
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 Της χάιδεψε απαλά το κεφάλι και χαμογέλασε. 

 Τα μαλακισμένα είναι πιο έξυπνα τελικά απ' ότι νόμιζα... 

 «Το ξέρω ότι δεν είσαι μωρό. Σου υπόσχομαι σύντομα να φύγουμε, αφού 

πρώτα-» 

 Ο ήχος από ρόδες που στριγγλίζουν στον δρόμο την διέκοψε. Προβολείς 

άναψαν δυνατά, λούζοντας τον χώρο μπροστά τους. Η Πηνελόπη έσβησε όλα 

τα φώτα και οδήγησε την μικρή σε μία μεγάλη ντουλάπα. 

 «Άκουσε με προσεχτικά. Δε θα βγεις από 'δω μέσα για κανέναν λόγο. 

Πάρε αυτό το μαχαίρι. Αν σου ανοίξει οποιοσδήποτε άλλος, εκτός από εμένα, 

πάλεψε για την ζωή σου. Αν και... τέλος πάντων». 

 Η μικρή προσπάθησε να αντιδράσει αλλά η Πηνελόπη την είχε ήδη 

κλείσει μέσα. Έκλεισε τα μάτια της και συγκεντρώθηκε. Οι αισθήσεις της 

μεγιστοποιήθηκαν και πλέον ο χώρος γύρω της γέμισε χρώματα. Στρατιώτες και 

βαμπίρ είχαν περικυκλώσει το σπίτι της. Πλησίαζαν στην εξώπορτα. Ο ήχος από 

τα όπλα που γεμίζουν. Η Πηνελόπη έγλειψε απαλά τους κυνόδοντες της.   

 Ήθελε να δει την Βουδαπέστη άλλη μία φορά. Μπορεί και να τα 

κατάφερνε.  

 Μπορεί. 

 Το μικρό κορίτσι άκουγε πυροβολισμούς να λούζουν τ' αυτιά της. 

Απανωτές κραυγές και χτυπήματα. Γδούπους στο πάτωμα και πέτρες να σπάνε 

σε κομμάτια. Στο τέλος, ησυχία. Για αρκετή ώρα, δεν άκουγε τίποτα. Αποφάσισε 

να ανοίξει την ντουλάπα. Σωρός από σκόνη την τύλιξε και την έπιασε έντονος 

βήχας. Προχωρώντας στα τυφλά, βγήκε έξω. Δύο περιπολικά είχαν σταθμεύσει 

μπροστά από το σπίτι κι ένας αστυνομικός την πλησίασε. 

 «Γεια σου, μικρή μου. Είσαι καλά;» 

 Εκείνη έγνεψε. Δεν έβλεπε πουθενά την Πηνελόπη. Δάκρυα άρχισαν να 

σχηματίζονται στις άκρες των ματιών της. 

 «Πως σε λένε;» 
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 Δε θυμόταν. Πριν το νοσοκομείο δε θυμόταν τίποτα. Μόνο σκόρπιες 

εικόνες ντυμένες με ένα γκρίζο πέπλο. Αλλά θυμόταν σίγουρα ένα πρόσωπο το 

οποίο την είχε κρατήσει ζωντανή. 

 «Πηνελόπη». 

 Ο αστυνομικός χαμογέλασε. 

 «Έλα μαζί μου, Πηνελόπη. Ο Πρίγκηπας σε περιμένει». 
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του Ηλία Στεργίου 

      

 σόμπα στο κέντρο του μικρού καφενείου έκαιγε με θέρμη, 

κάνοντας τους λιγοστούς εναπομείναντες θαμώνες του να 

μαζευτούν τριγύρω της. Ο Γιάννης ο καφετζής, κοίταξε το παλιό 

ρολόι στον τοίχο. Κόντευε δέκα και μισή και ξεφυσούσε από αγανάκτηση που 

δεν λέγανε να ξεκολλήσουν και να φύγουν επιτέλους, να πάει και αυτός ο 

χριστιανός στο σπίτι του, χρονιάρες μέρες. Να δοκιμάσει και το γουρουνάκι που 

έσφαξε ο μπατζανάκης του ο Γιώργης την προηγούμενη, ανήμερα 

Χριστουγέννων και που η γυναίκα του η Μαριώ το έφτιαχνε στον φούρνο με 

πατάτες, σκέτο λουκούμι. 

Φυσούσε λοιπόν και ξεφυσούσε από το κακό του και όλο τριγύριζε τους 

συγχωριανούς του με το πανί στο χέρι. Εκείνοι όμως είχαν πιάσει το ψιλό 

μαμπέτι, για το χιόνι που είχε πέσει, για το πώς λιγόστεψε το κυνήγι φέτος και 

άλλα τέτοια. Σκοπό δεν είχανε να σηκωθούνε. Ξάφνου, η πόρτα άνοιξε απότομα 

και εμφανίστηκε μπροστά τους αλαφιασμένος ο Κωνσταντής. Το βλέμμα του 

ήταν άγριο, απόμακρο μα έτσι ήταν αυτός, αλαφροΐσκιωτος.  

-Κόπιασε Κωνσταντή, του πρότεινε ο Θωμάς, έλα να σε φιλέψουμε, να 

πιεις και ένα τσίπουρο να ζεσταθείς. Και έλα να μας πεις καμιά ιστορία, ξέρεις 

εσύ, από τις δικές σου, τις καλές. Γιάννη! Φέρε τσίπουρο μαθές στον άνθρωπο. 

Ο καφετζής έφερε ανόρεχτα  ποτήρι και μπουκάλι. Θα άρχιζε τις 

παλαβομάρες του, όλοι θα τον παίρνανε πάλι στο ψιλό και δεν θα έφευγε ποτές 

του. Μα εκείνος καθότανε εκεί, αμίλητος και σκιαγμένος. 

-Λέγε  βρε βλογημένε, φάντασμα είδες και άλλαξε η όψη σου; τον 

τσίγκλησε ο Νικόλας. 

Ο Κωνσταντής δεν μίλησε. Ήπιε μονορούφι το τσίπουρο και τα 

παγωμένα του μάγουλα ξαναπήραν το ροδαλό τους χρώμα. Έκανε νόημα να του 

ξαναγεμίσουν το ποτήρι. Το ήπιε και αυτό μονομιάς. Άρχισε κάπως να 

αναθαρρεύει. 

 Η 
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-Βρε παιδιά, ξεκίνησε να λέει ο  Γιάννης, λυπηθείτε με τον δυστυχή, 

περιμένει και η κυρά στο σπίτι….. 

Κανείς δεν του έδωσε σημασία, παρά μοναχά μαζεύτηκαν πιο κοντά  στον 

σκιαγμένο. 

-Άντε βρε, μολόγα! ξανάπε ο Θωμάς. 

Ο Κωνσταντής σκούπισε με το ανάποδο της παλάμης του τα χείλη. 

Κοίταξε πίσω του την πόρτα θαρρείς και κάποιος ήταν στο κατόπι του. 

Χαμήλωσε το κεφάλι, μισόκλεισε τα μάτια και σούφρωσε τα χείλη του. 

-Κίνησα νωρίς το σούρουπο να πάω κατά το Παλαιοχώρι…. 

-Και τι ήθελες του λόγου σου στο Παλαιοχώρι, πετάχτηκε ο Θύμιος, και 

μάλιστα σούρουπο; Δεν το ‘ξερες  βρε, πως τέτοιες μέρες δεν τριγυρνούν οι 

γνωστικοί σαν πέσει ο ήλιος; 

Χάχανα ακούστηκαν από τριγύρω και ο Κωνσταντής αρπάχτηκε. 

-Ηρέμησε άνθρωπε του Θεού, επενέβη ο Νικόλας, και μην τον 

ξεσυνερίζεσαι. Πες μας το λοιπόν, εκκίνησες και τι έγινε. 

Έριξε μια βλοσυρή μάτια στον Θύμιο που χασκογελούσε ακόμα και 

ζήτησε να του ξαναγεμίσουν το ποτήρι. 

-Σαν έφτασα το λοιπόν στον μύλο του Θανασιά,  άκουσα φασαρία και 

φωνές, εκεί σιμά στο ποτάμι, στις ιτιές. 

Ξεροκατάπιε και ξανακοίταξε πίσω από την πλάτη του. 

-Και τότε τα είδα μαθές….. 

-Ποιά μωρέ και θα μας τρελάνεις απόψε; 

Η ματιά του χάθηκε στο κενό μπροστά του, μια σκιά σκέπασε το 

βλογιοκομμένο του πρόσωπο. Γύρισε απότομα και κοίταξε τον Αποστόλη 

τρομοκρατημένος. Ο Αποστόλης σκιάχτηκε, ένα ρίγος του διαπέρασε την 

ραχοκοκαλιά.  

-Τα καρκατζέλια….. 
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Τρανταχτά γέλια ξέσπασαν στην ομήγυρη. 

-Καλικάντζαρους είδες μωρέ ψυχοβγάλτη; 

Σαν να συνήλθε ο Κωνσταντής, κοίταξε τους συγχωριανούς του τριγύρω 

που πιάνανε την κοιλιά τους από τα γέλια. 

-Γελάτε μαθές, μα εγώ τους είδα, εκεί στην ακροποταμιά, 

κακομούτσουνοι και σιχαμένοι, όλοι τους και απ’ ένα κουσούρι. Άλλοι 

στραβοπόδαροι, άλλοι μονόματοι, μονοπόδαροι και ξεπλατισμένοι. Όλοι τους 

ψηλοί, θεόρατοι, περνάγανε σε μπόι ακόμα και τον Παναγή τον Σκούταρη. Τα 

μαλλιά τους μακριά και βρώμικα, με μάτια κόκκινα σαν  πυρωμένα κάρβουνα. 

Είχανε ριχτεί σε μια αγελάδα του Παντελή, εκεί τις αφήνει και βοσκούν,  και την 

είχανε ξεσκίσει με νύχια και με δόντια.  

-Και δεν τους φώναξες, είπε ο Θύμιος, να φοβηθούν να φύγουν; 

-Τρελάθηκες μωρέ; του αντιγύρισε. Δεν το ξέρεις πως σαν τους μιλήσεις 

σου παίρνουν την λαλιά σου; 

-Έχει δίκιο ο Κωνσταντής, φώναξε τάχα σοβαρός ο Νικόλας. Και για 

συνέχισε, τι έγινε; 

-Κοπήκανε τα πόδια μου, σπιθαμή δεν μπόρεσα να κουνηθώ. Και εκείνα, 

εκεί, τα σιχαμένα, βουτηγμένα μες το αίμα, να αποτελειώνουν το δύστυχο το 

ζωντανό που είχε την ατυχία να βρεθεί στον διάβα τους. 

Ο Θύμιος έκανε νόημα στον Γιάννη να κεράσει άλλη μια γύρα τον καφενέ 

αγνοώντας το φουρκισμένο του πρόσωπο. 

-Το λοιπόν; ρώτησε ανυπόμονα ο Νικόλας. 

-Έκανα να φύγω μα με πήρανε χαμπάρι και τρέξαν  στο κατόπι μου. Ένας 

Θεός ξέρει πως γλύτωσα του λόγου μου….. 

Καινούργια γέλια ξέσπασαν στον καφενέ. Μονάχα ο Αποστόλης, που 

καθότανε σιωπηλός τόση ώρα στην γωνία, τον άκουγε σκεφτικός. 

-Μπα σε καλό σου συφοριασμένε, με έκανες και γέλασα νυχτιάτικα, είπε 

με δάκρυα στα μάτια ο Θωμάς. 
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Ο Κωνσταντής σηκώθηκε φουριόζος και γεμάτος νεύρα από την καρέκλα 

του. 

-Την αλήθεια σας λέω μωρέ! φώναξε αγανακτισμένος. 

-Δεν ντρέπεσαι βρε του λόγου σου, δυο μέτρα άντρας να πιστεύεις σε 

αερικά και νεράιδες; ακούστηκε από μια μεριά ο Θωμάς. 

-Δεν με πιστεύετε μα εγώ θα σας δείξω. Τώρα δα, θα πάρω το τουφέκι 

μου, να ξαπλώσω ένα και να σας το φέρω! 

Άδειασε το ποτήρι του και κίνησε να φύγει. 

-Κάθισε κάτω βρε  τρελέ, που θα πας τέτοια ώρα μ’ αυτόν τον καιρό; του 

φώναξαν μα του κάκου. Βρε Κωνσταντή! 

Βρόντηξε τη πόρτα και χάθηκε στην παγωμένη νύχτα. 

-Συμπαθάτε με βρε παιδιά, είπε ο Αποστόλης, μα να τον παίρναμε στο 

κατόπι; Μήπως …..; μα δεν απόσωσε την φράση του, δεν ξεστόμισε τα φοβερά 

που είχε στο νου του. Φοβήθηκε του λόγου του, σάμπως και θα του έβγαινε και 

εκείνου το όνομα σαν του δύστυχου του Κωνσταντή. 

Κανείς δεν του ‘δωκε σημασία και σιγά-σιγά, ένας-ένας κινήσαν για τα 

σπίτια τους γελώντας ακόμα με τις παλαβομάρες του. 

Την άλλη μέρα το πρωί, η Μαργαρίτα η αδερφή του, του χτύπησε την 

πόρτα μα κανείς δεν αποκρίθηκε. Σούσουρο μεγάλο γίνηκε στο χωριό και οι 

χωριανοί, βγήκαν στο κατόπι να τον ψάξουν. Μονάχα ο Αποστόλης, 

ακουμπισμένος στον μεγάλο πλάτανο της πλατείας, κοιτούσε σκεφτικός, 

λυπημένος, σάμπως και ήξερε το μαύρο ριζικό του δύστυχου του Κωνσταντή. 

 Όσο και να τον ψάξανε οι συγχωριανοί  του, δεν βρέθηκε ποτέ. Μονάχα 

κάτω στο ποτάμι, εκεί κοντά στον μύλο του Θανασιά, βρήκανε τα απομεινάρια 

από μία αγελάδα του Παντελή που είχε ξεκόψει από το κοπάδι.  

Την είχανε φάει μάλλον οι λύκοι, είπε το χωριό… 
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του Βασίλη Παπαδόπουλου 

 

Μέρος πρώτο – Στο Κενό 

χω κολλήσει κάπου ανάμεσα στη δέκατη τρίτη ώρα. Δεν 

ξέρω αν έχει περάσει χρόνος· σε αυτό το σημείο δεν 

υπάρχει ο χρόνος. Αν υπάρχει δεν είναι σταθερός ή απτός. 

Οι στιγμές περνάνε σαν δευτερόλεπτα ή αιώνες. Άλλοτε νιώθω σαν να ήμουν από 

πάντοτε εδώ.  

Δεν αναγνωρίζω κανένα γύρω μου· δε διακρίνω τα χαρακτηριστικά τους. 

Όλα είναι θαμπά και φωτεινά και κινούνται αργά σαν καπνός που χορεύει μέσα 

σε μία λάμπα. Κινούμαι μέσα στο λαβύρινθο. Πλέον ξέρω τα πάντα για εμένα 

και τίποτα.  

Ο φόβος, η λύπη και η χαρά έχουν εξαφανισθεί. Μόνο ένα συναίσθημα 

κυριαρχεί: προσμονή. Δεν ξέρω για τί ή για ποιον. Αν θα κριθώ ή αν θα 

συναντήσω κάποιον να μου εξηγήσει. Απλά προσμένω.  

Λαχταρώ να μάθω τι υπάρχει μετά. Καρτεράω την ώρα που θα φτάσω 

κάπου· κάποτε. Εδώ το τώρα είναι χωρίς άγχος ή έγνοιες. Μόνο καθαρή 

προσμονή.  

Προσμένω μέσα στις νεκροπόλεις. 

Προσμένουμε κάτω από ένα μαύρο ουρανό. 

Μέρος δεύτερο – Στην Αρχή 

04:00 π.μ. 

Όλα είναι θολά, γεμάτα ιδρώτα και αίμα. Ένα βάρος πλακώνει το στέρνο 

μου σαν μπάλα από μολύβι. Τα μάτια μου παίζουν· πότε ανοίγουν, πότε κλείνουν 

και ξαναβυθίζομαι σε λήθαργο. Νιώθω να δόντια μου να έχουν θρυμματιστεί 

μέσα στο στόμα μου. Υγρό με πνίγει και βήχω μέσα σε κάτι πλαστικό που 

καλύπτει το στόμα μου.  

Έ 
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Θέλω να φωνάξω, «ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΤΗ 

ΣΕΙΡΗΝΑ!», αλλά δεν έχω τη δύναμη και τα λόγια χάνονται μέσα στο κεφάλι 

μου.  

Σκοτάδι. 

06:00 π.μ. 

Κίνηση!  

Είμαι ξαπλωμένος και τραντάζομαι από φιγούρες που κινούνται βιαστικά. 

Με οδηγούν μέσα σε δωμάτια από διαδρόμους και πόρτες. Τα μάτια μου 

κλείνουν, αλλά βλέπω.  

06:30 π.μ. 

Νιώθω να πετάω. Νομίζω είμαι ελεύθερος επιτέλους. Ξαφνικά, οξυγόνο 

μπαίνει στα πνευμόνια μου. Φοβάμαι να κουνηθώ. 

Θεέ μου δε νιώθω το σώμα μου! 

08:00 π.μ. 

Σιωπή.  

Είμαι ξύπνιος; Ακούω συζητήσεις. Κάτι για μεγάλη απώλεια αίματος, για 

μία κοπέλα και σπασμένα γυαλιά. Έρχονται, φεύγουν και γίνονται ψίθυροι.  

Ακούω παιδικά γέλια, σφυρίγματα και πάλι σιωπή. 

Πόσο ακόμα; 

10:00 π.μ.  

Δεν ξέρω τίποτα. Καληνύχτα. 

11:00 π.μ. 

Και τί της είπα; Το ήξερε πόσο την αγαπούσα; Πρόλαβα να της το πω; 

Να μην ξαναπιάσει το τιμόνι του αυτοκινήτου μεθυσμένη. Αυτό της το είπα; Δε 

θυμάμαι. Σίγουρα την φίλησα πριν...  



 

 
56 

 

Γελάω συνέχεια από μέσα μου. Νιώθω ότι ο πόνος πρέπει να συθλίβει το 

σώμα μου. Σιγά σιγά δε με ενδιαφέρει. Ακούω ψαλμωδίες σαν βρυχηθμούς · σαν 

νανούρισμα με υπνωτίζουν. Φοβάμαι το σκοτάδι. 

12:00 

Ταραχή και πανικός!  

Γύρω μου όλοι τρέχουν. Ακούω ένα τσιριχτό, μονότονο ήχο κάπου δεξιά 

μου. Μια φωνή χωρίς λόγια κάπου αριστερά, ευθεία και πάνω μου. Χιλιάδες 

βελόνες τρυπούν το σώμα μου και πονάω για δευτερόλεπτα.  

Ξανά! 

Και μία τρίτη φορά.  

Βλέπω μία ευθεία γραμμή. Θέλω να περπατήσω πάνω της. Να χαθώ στο 

τέλος της. 

Τρέχω! 

Περιελίσσομαι! 

Πέφτω στο Κενό. 

Μέρος Τρίτο – Η Σκιά 

Νομίζω ότι τρέμω. Το δέρμα μου είναι βρεγμένο· είμαι γυμνός. Το 

δωμάτιο είναι σαν σπηλιά. Οι τοίχοι του είναι γκρίζοι και φυτά φυτρώνουν πάνω 

τους. Υπάρχουν σχήματα και σύμβολα στους τοίχους που μου καίνε τα μάτια. 

Έξω από το δωμάτιο, οι διάδρομοι χάνονται ο ένας μέσα στον άλλο. Δεν 

υπάρχει βασικό μονοπάτι.  

Αυτό είναι ο Υπόκοσμος.  

Διαλέγω το δρόμο μου μέσα στο δαιδαλώδες σύστημα των διαδρόμων. 

Πάντα όταν κοιτάζω πίσω μου βλέπω μόνο ένα μονοπάτι. Ακουμπάω τον τοίχο 

και νιώθω τους πόρους του να αναπνέουν. Είμαι πάλι πίσω στην αρχική μου θέση 

και παρατηρώ τα ζωτικά υγρά του Πέπλου να κυλούν στο πάτωμα 

δημιουργώντας κάτι. 
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Έχω μπροστά μου ένα γυμνό άντρα με γυρισμένη την πλάτη του σε 

εμένα. Δεν κουνιέται, μονό στέκεται. Δεν ξέρω αν πρέπει, φοβάμαι, αλλά θέλω 

να δω το πρόσωπό του. Όλα είναι ήρεμα αλλά, κάτι φρικτό με πλημμυρίζει 

ανησυχία. 

Δε θα ουρλιάξω.  

«Δεν ξέρω ποιος είσαι και τι θέλεις αλλά, γύρνα τώρα!», λέμε μαζί. «Έλα 

να με γυρίσεις εσύ», μας απαντάμε. Προσπαθώ να τον πλησιάσω αλλά, κινείται 

το ίδιο αργά και γρήγορα με εμένα. Κάνει ακριβώς ότι κάνω. Προσπαθώ να 

γυρίσω το σώμα μου για να γυρίσει και το δικό του αλλά, πάλι δεν καταφέρνω 

να δω το πρόσωπό του  επειδή αναγκάζομαι να γυρίσω αλλού και το κεφάλι μου.  

Ξαφνικά με γεμίζει τρόμος επειδή συνειδητοποιώ ότι του έχω γυρίσει την 

πλάτη μου. Αρχίζω να τρέχω και τον ακούω να τρέχει και εκείνος πίσω μου. 

Τώρα είναι πιο γρήγορος. Τον νιώθω να με αγκαλιάζει με δύναμη. Γελάει δίπλα 

στο αυτί μου. Γυρίζω να τον αντιμετωπίσω και δεν είναι πια εκεί. Μα που πήγε; 

Θεέ μου, έχει γραπωθεί στην πλάτη μου! 

Προσπαθώ να τον ξεκολλήσω από πάνω μου με όση δύναμη και πάθος 

έχω. Αυτό μου προκαλεί πόνο και εκείνος γελάει. Μου μιλάει για την ψυχή της 

κοπέλας που ήταν μαζί μου στο ατύχημα· ότι κλαίει αιώνια μέσα στο σκοτάδι 

μοναχή της. Μου θυμίζει την οικογένεια μου και το πόσο πολύ πονάνε από τότε 

που πέθανα. Νιώθω πάλι τις βελόνες να με τρυπάνε μια και δυο και τρεις φορές. 

Ακούω τον ήχο σειρήνας να ουρλιάζει παντού! Μα τί θέλεις από εμένα; Τι σου 

έχω κάνει;  

 Η απάντηση έρχεται σαν φίλος σε κάλεσμα βοήθειας: Θέλει να σε ρίξει 

στη Λήθη.  

Δεν πρέπει να τον αφήσω! Δεν πρέπει! 

Τότε, ακούγεται ένας ήχος σαν να σπάει ο ουρανός στα δύο. Όλα 

παγώνουν για δευτερόλεπτα. Ξεκινάει καταιγίδα και η Μεγάλη Δίνη εμφανίζεται 

στον ορίζοντα. Ο άλλος-εγώ επάνω μου, ουρλιάζει και τρέχει να κρυφτεί. Εγώ 

θέλω να κοιτάξω! Θέλω να δω! Νιώθω τη δύναμη της Δίνης να μεγαλώνει και να 

καλεί Αυτούς που κοιμούνται να ξυπνήσουν. Βλέπω κάτι σκοτεινό να ορθώνεται 
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μακριά. Πρέπει να είναι τεράστιο σε μέγεθος. Νιώθω το φόβο μέσα μου να 

μεγαλώνει, αλλά δε θέλω να αποστρέψω το βλέμμα μου.  

Έχει έρθει η τελευταία ώρα.  

Βλέπω τα νεκρόφωτα της πόλης να τρεμοπαίζουν. Ακούω κραυγές μέσα 

από ρωγμές στη γη. Χέρια και μάτια γεμάτα λύσσα και μανία εμφανίζονται 

μπροστά μου. Αυτά τα πλάσματα έχουν μόνο ένα σκοπό: να καταβροχθίσουν 

και να καταστρέψουν τα πάντα. Τους ακούω, σαν χορωδία, να ψέλνουν ένα όνομα 

ξανά και ξανά «Ντζα Αχκ! Ντζα Αχκ!»  

  Νιώθω πάλι τον σφυγμό μου να χτυπάει. Μα δεν έχω σφυγμό πλέον! Τι 

συμβαίνει; 

Η βροχή πέφτει πάνω μου με δύναμη. Είναι υγρό μίσος. Το μίσος όλης 

της δημιουργίας πέφτει στα κεφάλια μας, μέσα στους δρόμους της χώρας των 

σκιών. 

Κάπου μέσα στο χαμό, νομίζω ότι ακούω τον ήχο μίας λύρας και μέσα 

στη μελωδία της ένα ρολόι χτυπάει δεκατρείς φορές.  
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του Ηλία Τσιάρα 

 

άμε. Η ησυχία της νύχτας διαλύθηκε για μία μόνο στιγμή 

από την κοφτή εντολή. Αμέσως, δύο ανθρωπόμορφες 

σκιές αποσπάστηκαν από το γενικό σκοτάδι που 

επικρατούσε στο μικρό παραμελημένο παρκάκι. Με 

γρήγορα, αποφασιστικά βήματα διέσχισαν τον έρημο 

δρόμο και σταμάτησαν σκυφτές μπροστά στη χτιστή περίφραξη του σπιτιού. 

Ήταν ένα νεοκλασικό αρχοντικό, ένα από τα ελάχιστα εναπομείναντα στολίδια 

μιας πιο ένδοξης Θεσσαλονίκης. Χτισμένο στις αρχές του περασμένου αιώνα, 

είχε αφεθεί στην τύχη του για πάνω από τέσσερις δεκαετίες. Μέχρι που το 

αγόρασε ο σημερινός του ένοικος, ένας μυστηριώδης συλλέκτης έργων τέχνης, 

και μέσα σε πέντε μήνες κατάφερε να το επαναφέρει στη ζωή ομορφότερο από 

ποτέ.  

Η πιο μεγαλόσωμη από τις δύο φιγούρες βοήθησε την άλλη να πηδήξει 

πάνω από το πρώτο εμπόδιο, προτού βρεθεί και αυτή από τη μέσα μεριά του 

τοίχου με ένα επιδέξιο άλμα. Ήταν Τετάρτη ξημερώματα και η παραλιακή οδός 

της Νέας Κρήνης ήταν άδεια, έτσι δεν υπήρχε κανείς για να αντιληφθεί τις 

ύποπτες κινήσεις τους. 

«Πόρτα ασφαλείας με τριγωνικό κλειδί», μουρμούρισε εντυπωσιασμένος 

ο κοντός κάτω από το αραιό του μουστάκι, ενώ ταυτόχρονα έβγαζε δυο λεπτά 

ατσάλινα εργαλεία από μια τσέπη.  

«Σου το είπα, ο τύπος ξέρει τι λέει», αποκρίθηκε ο σύντροφός του 

χαμηλόφωνα, ρίχνοντας κλεφτές ματιές πίσω τους. «Όπως και με τη δουλειά στη 

βίλα του δικηγόρου». Το δεξί του χέρι ήταν χωμένο στο εσωτερικό του σκούρου 

μπουφάν του, όπου βρισκόταν μια Beretta Nano. Δεν την είχε χρησιμοποιήσει 

ποτέ, δεν πίστευε πως θα του χρειαζόταν ούτε απόψε, αλλά ένιωθε λιγάκι πιο 

σίγουρος αγγίζοντας την κοντή ατσάλινη κάννη της.  

«Μπήκαμε», ψιθύρισε ο κοντός. Άνοιξε τη βαριά ξύλινη πόρτα με ένα 

γαντοφορεμένο χέρι και την κράτησε για να περάσει κι ο συνεργάτης του. Μετά, 

Π 
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την έκλεισε πίσω τους μέχρι που η γλώσσα της κλειδαριάς να ακουμπήσει απαλά 

στην κάσα.  

«Εγώ θα ανέβω στο υπνοδωμάτιο να ναρκώσω τον τύπο», τον ενημέρωσε 

ο ψηλός, φορώντας παράλληλα μια μαύρη μάσκα του σκι. «Εσύ ξεκίνα με τους 

πίνακες». 

Ο βραχύσωμος διαρρήκτης ένευσε καταφατικά. Είχε ήδη κρύψει το δικό 

του πρόσωπο κάτω από  μία πολύχρωμη υφασμάτινη μάσκα που είχε αγοράσει 

από το διαδίκτυο. Την ημέρα θα έδειχνε το λιγότερο γελοίος, αλλά τώρα, στο 

σκοτάδι του ισογείου που φωτιζόταν μόνο από τις δέσμες των φακών τους, 

φάνταζε σαν κάποιος παρδαλός δαίμονας.  

Ο οπλισμένος άντρας ανέβηκε αθόρυβα τη δρύινη σκάλα και 

κατευθύνθηκε προς την κρεβατοκάμαρα. Ο πληροφοριοδότης του πρέπει να 

ήξερε πολύ καλά τα κατατόπια, γιατί όταν άνοιξε μια σπιθαμή την τρίτη πόρτα 

στα δεξιά του, είδε μια γυμνή αντρική πλάτη με ένα γυναικείο χέρι τυλιγμένο 

γύρω της . Χωρίς να χάσει χρόνο, έβγαλε από μια εσωτερική τσέπη ένα μικρό 

δοχείο και αφού έστριψε αριστερόστροφα το πάνω μέρος του, το έστειλε να 

κυλήσει στο εσωτερικό του δωματίου. Δεν περίμενε να δει τον λευκό καπνό που 

άρχισε να γεμίζει τον χώρο. Ήξερε πολύ καλά τι επίδραση θα είχε στο ζευγάρι. 

Προσπέρασε την διπλανή πόρτα, του μπάνιου όπως τον είχαν ενημερώσει, και 

άνοιξε αυτή του γραφείου. Αμέσως συνειδητοποίησε δύο πράγματα: πρώτον, ο 

κάτοικος του σπιτιού ήταν τουλάχιστον εξίσου πλούσιος με τον μεγαλοδικηγόρο 

που ξάφρισαν πριν δύο μήνες. Δεύτερον, είχε πολύ καλύτερο γούστο. Ο χώρος 

ήταν επιπλωμένος σχετικά λιτά με μια τεράστια βιβλιοθήκη γεμάτη 

δερματόδετους τόμους, ένα κομψό αγγλικό σεκρετέρ από μαόνι με ένα λάπτοπ 

τελευταίας τεχνολογίας πάνω του, και μία τεράστια ελαιογραφία στον δεξί τοίχο. 

Το κάδρο ήταν από σκαλιστό ξύλο με ένθετα φύλλα σφυρηλατημένου ασημιού, 

ένα πραγματικό κομψοτέχνημα από μόνο του. Κρίμα που θα έπρεπε να το 

αφήσει. Άφησε κάτω την κυλινδρική τσάντα που είχε κρεμασμένη στον ώμο του, 

τράβηξε σιγανά μια καρέκλα ώστε να φτάσει την πάνω μεριά του πίνακα και αφού 

ανέβηκε πάνω της, ψάρεψε από μια πλαϊνή τσέπη του παντελονιού του ένα κοπίδι. 

Με σίγουρες κινήσεις έκοψε τον καμβά, τον έκανε ρολό και τον τοποθέτησε στην 

τσάντα. Προτού βγει από το δωμάτιο και συναντήσει τον συνεργάτη του, έριξε 

μια ματιά προς τον φορητό υπολογιστή. Τελικά, κούνησε αρνητικά το κεφάλι 

του και άρχισε να κατεβαίνει τα φαρδιά σκαλοπάτια. 
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«Μιχάλη, τελείωσες;» ψιθύρισε προτού ακόμα ακουμπήσουν και τα δυο 

του πόδια στο μάρμαρο του ισογείου.  

«Άλλοι δύο», αποκρίθηκε εκείνος. «Ο τύπος έχει πολλά φράγκα. 

Αφαίρεσα ήδη έναν Καραβάτζο, έναν Ελ Γκρέκο και κάτι πιο σύγχρονο, αλλά 

σίγουρα ακριβό», πρόσθεσε με ένα μικρό γελάκι. «Τι είχε στο γραφείο;» 

«Ρέμπραντ», απάντησε ο άλλος χαμογελώντας. «Κάτσε να σε βοηθήσω...» 

«Πώς αλλάζουν οι καιροί!» ακούστηκε μια σιγανή, αλλά συνάμα σκληρή 

φωνή από πίσω τους. Οι δύο μασκοφόροι στράφηκαν απότομα προς τη σκάλα, 

όπου και αντίκρισαν έναν ημίγυμνο νεαρό να τους κοιτά με ευθυμία. «Στις μέρες 

μου, οι κλέφτες δεν είχαν ιδέα από τέχνη, άρπαζαν ό,τι γυάλιζε ή τρωγόταν. Και 

για την ιστορία, αυτός ο ‘σύγχρονος’ είναι έργο του Ρόι Λίχτενσταϊν. Όχι πως 

θα σας ωφελήσει μια τέτοια γνώση», πρόσθεσε κάνοντας ένα απειλητικό βήμα 

προς το μέρος τους. 

Αμέσως, ο ψηλός έβγαλε το πιστόλι του και το έστρεψε προς το μέρος 

του νεαρού. 

«Μην το παίζεις ήρωας, παλιομαλάκα», σφύριξε μέσα από σφιγμένα 

δόντια. «Ανέβα πάνω στο γκομενάκι σου και κάνε πως κοιμάσαι. Το πρωί, πάρε 

τηλέφωνο στους μπάτσους. Δεν είδες τα πρόσωπά μας, δεν χρειάζεται να σε 

φυτέψω». 

«Χμ, ενδιαφέρουσα πρόταση, δεν λέω», αποκρίθηκε αυτός, λες και ο 

ψηλός του έλεγε να παίξουν μια παρτίδα μπιλιάρδο, «αλλά μάλλον θα αρνηθώ. 

Άσε που δε νομίζω πως θες πραγματικά να με πυροβολήσεις, έτσι δεν είναι;» 

Τις τελευταίες αυτές λέξεις τις είπε έχοντας το βλέμμα του καρφωμένο πάνω στον 

ένοπλο εισβολέα, ο οποίος άρχισε να χαμηλώνει το όπλο του.  

«Έτσι είναι», ψιθύρισε αυτός με επίπεδη φωνή.  

Ένα λυκίσιο χαμόγελο σχηματίστηκε στα κόκκινα χείλη του νεαρού. Ο 

κοντός διαρρήκτης τα είχε χαμένα. Κοιτούσε μια τον έναν και μια τον άλλον. 

«Τέο, τι σκατά κάνεις; Ρίξ` του!» φώναξε. Βλέποντας πως ο σύντροφός του 

δεν έδειχνε καν να τον ακούει, παρά μόνο παρέμενε να κοιτά απαθέστατα τον 

συλλέκτη, ξεκίνησε να τρέχει προς την εξώπορτα. 
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Δεν είχε προλάβει να κάνει πάνω από τρία βήματα όταν τα σκοτεινά μάτια 

του νεαρού στράφηκαν προς το μέρος του. Αμέσως κοκάλωσε στη θέση του, λες 

και η λάμψη που τρεμόπαιζε μέσα τους ασκούσε πάνω του μια σαγηνευτική 

δύναμη. 

«Αχ, Μιχάλη, Μιχάλη, Μιχάλη...» αναφώνησε ειρωνικά ο ημίγυμνος 

άντρας πλησιάζοντας τον. «Ξέρεις, αν είχατε σκοπό να κλέψετε μόνο χρήματα ή 

κοσμήματα, θα σας άφηνα να τα πάρετε. Αλλά τους πίνακές μου, ποτέ», 

πρόσθεσε κουνώντας πέρα δώθε το όμορφο του κεφάλι. Τώρα που είχε 

πλησιάσει, φαινόταν καθαρά το νεαρό της ηλικίας του. Δεν πρέπει να ήταν 

περισσότερο από τριάντα πέντε χρονών. «Η κουβέντα με δίψασε», είπε απότομα 

και με μια αστραπιαία κίνηση, έβγαλε την κουκούλα του Μιχάλη και βύθισε τα 

κοφτερά του δόντια στο πλαϊνό μέρος του λαιμού του. Ο άτυχος άντρας 

πρόλαβε να βγάλει μια διαπεραστική κραυγή η οποία κράτησε λιγότερο από ένα 

δευτερόλεπτο, προτού μετατραπεί σε ένα πνιχτό κλαψούρισμα. Ο Τέο, 

βλέποντας τον συνεργάτη του να πεθαίνει μπροστά στα μάτια του, ξύπνησε από 

τον λήθαργο στον οποίο είχε πέσει, και πυροβόλησε τρεις φορές διαδοχικά. Αν 

και η απόσταση που τον χώριζε από το ανθρωπόμορφο τέρας δεν ήταν 

μεγαλύτερη από δύο μέτρα, εκείνο ήταν τρομερά γρήγορο και κατόρθωσε να 

αποφύγει τις σφαίρες. Με ένα άγριο ουρλιαχτό όρμησε πάνω στον ψηλότερο 

άντρα, ρίχνοντάς τον στο πάτωμα. Η δύναμη του ήταν τρομακτική, εντελώς 

αταίριαστη για τους λεπτοκαμωμένους μυώνες του. Το κεφάλι του Τέο 

συνάντησε το κρύο μάρμαρο του πατώματος με έναν υπόκωφο γδούπο. Η όρασή 

του θόλωσε.  Τη στιγμή  που ο άντρας από πάνω του είχε γυμνώσει τα ματωμένα 

του δόντια, έτοιμος να του ξεσκίσει την καρωτίδα, ακούστηκε ένας δυνατός 

θόρυβος, σαν γυαλιά που σπάνε. Το πλάσμα ούρλιαξε ξανά, από πόνο αυτή τη 

φορά, αφού μια μολότοφ είχε σκάσει πάνω του, τυλίγοντας τη γυμνή του πλάτη 

με πορτοκαλί φλόγες.  

«Δεν πειράζει που ήρθαμε απρόσκλητοι, έτσι δεν είναι, έκφυλη 

αιματορουφήχτρα;» 

Την ερώτηση την έκανε ένας γεροδεμένος τύπος με ξυρισμένο κεφάλι, 

βαρύ δερμάτινο μηχανόβιου ενισχυμένο με σκληρό πλαστικό και ένα παράξενο 

κυρτό σπαθί με φαρδιά λεπίδα στο αριστερό του χέρι. Η έκφραση του προσώπου 

του δεν είχε καμία σχέση με την ελαφρότητα των λόγων του. Μονάχα ο θάνατος 

κρυβόταν πίσω από τα σκούρα του μάτια.  
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Το βαμπίρ, τρελαμένο από τον αφόρητο πόνο που του προκαλούσε η 

φωτιά, έκανε ένα άλμα με σκοπό να χιμήξει πάνω στον νέο του, σαφέστατα πιο 

επικίνδυνο, εχθρό. Ροζ αφροί έβγαιναν από το στόμα του που έχασκε 

ορθάνοιχτο, κάνοντας τους κυνόδοντές του να μοιάζουν με κοκάλινες βελόνες 

μπηγμένες σε ένα κόκκινο μεταξωτό μαξιλαράκι.   

Μια γυναικεία φιγούρα κινήθηκε αστραπιαία και βρέθηκε ανάμεσα στους 

δύο αντιπάλους. Σήκωσε τα δύο περίστροφα που κρατούσε και τα άδειασε με 

τρομακτική ακρίβεια πάνω στο πρόσωπο και τον θώρακα του πλάσματος. Όταν 

αυτό έπεσε στο πάτωμα, καμένο και πολτοποιημένο, δεν θύμιζε σε τίποτα τον 

όμορφο συλλέκτη. Χωρίς να χάσει καιρό, ο ξυρισμένος άντρας σήκωσε το 

γιαταγάνι του και με μια κίνηση όλο χάρη, απέκοψε εύκολα το παραμορφωμένο 

πρόσωπο από τους γυμνούς ώμους.  

Η γυναίκα με αργά και προσεκτικά βήματα πλησίασε το άψυχο κορμί του 

Μιχάλη, έχοντας τα μάτια της καρφωμένα στο κουφάρι που ακόμα καιγόταν 

πάνω σε ένα πανάκριβο περσικό χαλί. Έψαξε για σφυγμό, έκανε ένα κοφτό 

αρνητικό νεύμα στον ξυρισμένο που την παρατηρούσε καθαρίζοντας 

ταυτόχρονα τη φονική του λεπίδα και μετά πλησίασε τον Τέο.  

«Ζει», ανακοίνωσε λακωνικά. 

«Όκει, εντάξει», αποκρίθηκε ο συνεργάτης της, χωρίς να γυρίσει να την 

κοιτάξει. Είχε αρχίσει να ψάχνει στα συρτάρια ενός δρύινου κομό και είχε 

στρέψει όλη του την προσοχή στην αλληλογραφία του νεκρού βαμπίρ. «Μπορείς 

πάντα να βασίζεσαι στην καλλιτεχνική φύση ενός Τορεαδόρ», πρόσθεσε μετά 

από μερικές στιγμές. «Ο τύπος έστελνε ακόμα επιστολές», έκανε μια παύση για 

να φέρει το χαρτί κάτω από τη μύτη του, «και μάλιστα με αρωματισμένο χαρτί! 

Αν είναι δυνατόν!» Έχωσε καμιά δεκαπενταριά σελίδες στην κωλότσεπή του 

προτού στραφεί χαμογελαστός προς τη γυναίκα. «Τουλάχιστον άλλοι δύο τρεις 

έκφυλοι. Ο ένας εδώ, στην πόλη», ανακοίνωσε θριαμβευτικά.    

Η κοπέλα ένευσε κοφτά και έκανε ένα βήμα προς την ανοιχτή εξώπορτα. 

Ήταν δεν ήταν είκοσι χρονών, με κορμί που θα ζήλευε και επαγγελματίας 

μπαλαρίνα. Το πρόσωπό της από την άλλη, θύμιζε περισσότερο παλαιστή. 

Κάποτε μπορεί να ήταν κι αυτό όμορφο αλλά τώρα το μάτι σκάλωνε σε μια 

ανοιχτόχρωμη ουλή που ξεκινούσε λίγο πιο κάτω από τον αριστερό της 

κρόταφο, διέσχιζε την στραβή της  μύτη, αποτέλεσμα κάποιου κατάγματος που 
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ποτέ δεν έθρεψε σωστά, και κατέληγε στο πάνω της χείλος.  «Πρέπει να φύγουμε. 

Το αστυνομικό τμήμα δεν απέχει πάνω από πεντακόσια μέτρα», πρότεινε 

κάνοντας ένα βήμα προς την εξώπορτα. 

«Ηρέμησε. Τέτοια ώρα δεν περνά κανείς απ` έξω. Τα πιστόλια σου έχουν 

σιγαστήρα. Οι φλόγες έχουν σχεδόν σβήσει», της απάντησε, κουνώντας 

καθησυχαστικά το χέρι του. «Εσύ, βγάλε έξω τον Τέο. Χάσαμε έναν ευκολόπιστο 

διαρρήκτη σήμερα, ας μας μείνει ο άλλος. Εγώ θα ανέβω στο γραφείο να δω αν 

θα βρω κανένα άλλο στοιχείο για τυχόν συγγενείς του νεκρού μας φίλου. Και 

λογικά είναι και η γκόμενα». 

«Θα την σκοτώσεις;», ρώτησε η γυναίκα σηκώνοντας στην πλάτη της τον 

αναίσθητο Τέο. Παρά τη λεπτεπίλεπτη σιλουέτα της, δεν φάνηκε να την 

δυσκολεύει ο μεγάλος του όγκος.  

Ο ξυρισμένος ανασήκωσε τους φαρδιούς του ώμους. «Μόνο αν την είχε 

δέσει με το αίμα του το μίασμα», είπε και ξεκίνησε να ανεβαίνει τις σκάλες.  

Λίγα λεπτά αργότερα ο ξυρισμένος βγήκε στον περιποιημένο κήπο του 

αρχοντικού. Κρατούσε κάτω από την αριστερή του μασχάλη ένα λάπτοπ καθώς 

και την κυλινδρική θήκη με τους κλεμμένους πίνακες. «Κρίμα είναι να καούν και 

αυτοί», είπε στην γυναίκα που  στεκόταν στις σκιές, έχοντας δύο πεντάκιλα 

μπιτόνια βενζίνη στα πόδια της. Δεν χρειαζόταν να τον ρωτήσει για την τύχη της 

κακόμοιρης κοπέλας. Χωρίς να ανταλλάξουν άλλη λέξη άδειασαν τα δύο 

μπιτόνια στο ισόγειο και στον προθάλαμο του σπιτιού, καθώς και στα σκαλιά της 

εξώπορτας. Η γυναίκα έβγαλε άλλη μια μολότοφ από ένα μικρό σακίδιο στην 

πλάτη της και την πέταξε. Πορτοκαλί και γαλάζιες φλόγες άρχισαν να τρώνε με 

θόρυβο το βερνικωμένο ξύλο. Οι δύο κυνηγοί επιβιβάστηκαν σε ένα μικρό 

φορτηγάκι και χάθηκαν απαρατήρητοι μέσα στη νύχτα.   

Ο Τέο άνοιξε τα μάτια του. Ολόκληρο το σώμα του ήταν ένας ενιαίος 

παλλόμενος πόνος, με οδυνηρή αφετηρία το πίσω μέρος του κεφαλιού του. 

Προσπάθησε να σηκωθεί από το κρεβάτι του, αλλά ζαλίστηκε και ανακάθισε 

πάνω στο στρώμα. Με έκπληξη παρατήρησε πως φορούσε ακόμα τα ρούχα της 

δουλειάς. Μπερδεμένες εικόνες κατέκλυσαν το θολωμένο του μυαλό. Πορτοκαλί 

φλόγες, αστραφτερά δόντια, σκούρο αίμα, ο Μιχάλης... Ο Μιχάλης ήταν νεκρός. 

Τον ξέσκισε εκείνο το πλάσμα με το αγγελικό πρόσωπο και το σατανικό βλέμμα.  

Ήξερε πως αυτό, αν και απίστευτο, ήταν αληθινό. Αυτό που σίγουρα δεν 
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μπορούσε να πιστέψει, ήταν πως τον είχε σώσει ο πληροφοριοδότης του, ο Μπο, 

ο πιο πράος και ευγενικός άνθρωπος που είχε γνωρίσει στον υπόκοσμο. Αν και, 

ομολογουμένως, το ξυρισμένο του κεφάλι και τα καστανά, σχεδόν μαύρα μάτια 

του, σου έδιναν εντελώς διαφορετική εντύπωση.  

Η άκρη του ματιού του έπεσε στον  κύλινδρο με τον κλεμμένο Ρέμπραντ. 

Με αργά, προσεκτικά βήματα πλησίασε στη γωνία του τοίχου όπου ακουμπούσε 

και τον άνοιξε. Ο καμβάς δεν ήταν εκεί, αλλά η θήκη δεν ήταν άδεια. Την 

αναποδογύρισε και ένα μικρό λευκό κομμάτι χαρτί έπεσε αργά στο πάτωμα. 

Επάνω του διάβασε τέσσερις λέξεις αποτυπωμένες με έναν γνώριμο 

στρογγυλεμένο γραφικό χαρακτήρα. “Πρέπει να μιλήσουμε. Μπο.” 

Ήταν σίγουρος πως αυτή θα ήταν μια συζήτηση που δεν θα απολάμβανε 

καθόλου... 
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του Γρηγόρη Ιωαννίδη 

  

ταν βρίσκεσαι σε τέτοια δουλειά, έχεις συνηθίσει να βλέπεις 

όλο    το άσχημο πρόσωπο της ανθρωπότητας. Ακόμα και 

έτσι όμως, όταν αποφάσισα να γίνω «όργανο της τάξης», δεν 

περίμενα ότι θα συναντήσω μπροστά μου τέτοιες ακραίες περιπτώσεις.  

Όπως θα περίμενες σε μια ταινία φτηνού splatter, έτσι και σε αυτήν την 

υπόθεση, ο χώρος του εγκλήματος ήταν μούσκεμα στο αίμα. Ήταν τόσο πολύ 

το αίμα που στην αρχή πίστευα πραγματικά ότι οι τοίχοι του χολ ήταν βαμμένοι 

κόκκινοι. Μόνο κοιτώντας τους δυο νεκρούς άνδρες, με τα σωθικά τους να 

κρέμονται έξω, κατάλαβα ότι αυτή δεν θα ήταν μια συνηθισμένη υπόθεση. 

Φτάνοντας στο σαλόνι, βρίσκονταν άλλοι δυο άνδρες. Ο ένας ήταν 

αποκεφαλισμένος με το κεφάλι του να λείπει φανερά από τον χώρο, ενώ ο 

δεύτερος είχε δεχτεί αλλεπάλληλα χτυπήματα στο πρόσωπο του, θέτοντας το, 

μη αναγνωρίσιμο και σχεδόν εξωγήινο. Μια γυναίκα στέκονταν πεσμένη στο 

πάτωμα δίπλα στην πόρτα του υπνοδωματίου με εμφανές τραύμα από πυροβόλο 

όπλο στην πλάτη. Το πιο φυσιολογικό ανάμεσα στα πτώματα.  

Παρόλο το αίμα όμως, παρόλο το φρικιαστικό θάνατο και το γκροτέσκο 

θέαμα, τίποτα δεν μπορούσε να με προετοιμάσει για το θέαμα που με περίμενε 

μέσα στο υπνοδωμάτιο. 

Σαν να με οδηγούσε εκεί η νεκρή γυναίκα άνοιξα την πόρτα. 

Προσπάθησα να ανοίξω το φως, αλλά ο διακόπτης δεν υπάκουε. Με το φως του 

φακού μου, έριξα φως στο δωμάτιο. Ένα μεγάλο άνετο κρεβάτι καταλάμβανε 

σχεδόν όλο το δωμάτιο. Πάνω σε αυτό, βρισκόταν ξαπλωμένο ένα κορίτσι. Όχι 

πάνω από δώδεκα, θα νόμιζε κανείς ότι κοιμάται, αν το νυχτικό της δεν έλαμπε 

υπό το φως του φακού μου πορφυρό κόκκινο. Και εκεί στο μικρό σώμα της, ένα 

κομμάτι ξύλο εξείχε προς τα έξω, φυτεμένο με το μίσος κάποιου παράφρονα. 

Πόσο ποιο σιχαμένο μπορούσε να γίνει το ανθρώπινο είδος; 

Ξανά και ξανά κοιτούσα τις φωτογραφίες που έβγαλε η σήμανση ενώ 

μετακινιόμουνα από μπαρ σε μπαρ. Δεν μπορούσα να βγάλω την εικόνα του 

Ό  
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κοριτσιού από το μυαλό μου. Έτσι αποφάσισα να κάψω την ανάμνηση με 

αλκοόλ. Μέχρι στιγμής δεν δούλευε. Αλλά δεν υπήρχε περίπτωση να επιστρέψω 

στο σπίτι μου. Εκεί που με περίμενα μια γυναίκα και δυο κόρες. Δυο κόρες που 

το μυαλό μου έβαζε στη θέση του μικρού κοριτσιού. Ο φόβος που θα τριβέλιζε 

τις σκέψεις κάθε πατέρα. 

Η νύχτα πέρασε αργά και βασανιστικά, με τον ήχο της δόνησης του 

κινητού μου να διακόπτουν τις σκοτεινές μου σκέψεις κάθε τόσο και να με 

επαναφέρουν στην πραγματικότητα. Το ξημέρωμα με βρήκε ράκος ψυχολογικά 

αλλά αποφασισμένο να βρω αυτό το ανθρώπινο τέρας. 

Χρειάστηκαν μερικές μέρες αλλά στη σήμανση βρήκαν πολλά. Οι δυο 

άνδρες στην είσοδο είχαν σκοτωθεί από κάποιο είδους μαχαιριού φτιαγμένο να 

μοιάζει σαν νύχια, πιθανότατα κάποιο karambit. Άκουσα κάποιους να 

αστειεύονται ότι ο δολοφόνος είναι ο «Freddy Krueger». Δεν υπήρχε τίποτα 

αστείο σε αυτήν την υπόθεση. Οι δυο στο σαλόνι ήταν διαφορετική υπόθεση. 

Από ότι φαίνεται ο «ακέφαλος» δεν είχε απλά χάσει το κεφάλι του, αλλά του το 

ξερίζωσαν με κάποιο τρόπο και το πέταξαν από το παράθυρο. Το ίδιο το κεφάλι 

βρέθηκε στο πάρκο απέναντι από την πολυκατοικία, δίπλα στο ξενοδοχείο 

πολυτελείας που βρισκόταν στην πολυσύχναστη παραλία της Θεσσαλονίκης. 

Ευτυχώς είχε βρεθεί γρήγορα, πριν προκληθεί πανικός, οπότε σύντομα θα 

είχαμε τα αποτελέσματα του ιατροδικαστή για τον περίεργο θάνατο. Όσο για 

τον δεύτερο, φαίνετε ότι όποιος τον έβγαλε από τη μέση το έκανε εν βρασμώ με 

την αγριότητα και τη βαναυσότητα ενός ζώου. Ο νεκρός ήταν πελώριος, οπότε 

μπορούσα μόνο να φανταστώ το μέγεθος και τη δύναμη του δράστη. Τελευταίο 

είχα αφήσει φυσικά τα αποτελέσματα της μικρής. Το σκέφτηκα αρκετά πριν 

πάρω την απόφαση να τα κοιτάξω. Μπορούσα ακόμα να τα παρατήσω. Αν 

ζητούσα να με αλλάξουν υπόθεση θα το έκαναν. Η υπηρεσία έπαιρνε στα σοβαρά 

τέτοιες ευαισθησίες. Αλλά πως μπορούσα να το αφήσω έτσι; Πως γινόταν να 

γυρίσω απλά σελίδα σε κάτι άλλο και να αφήσω έναν τέτοιο φονιά να κυκλοφορεί 

ανάμεσα μας ατιμώρητος; Ένα τέρας με ανθρώπινο πρόσωπο. Δεν θα έμενε 

ατιμώρητο. 

Άρπαξα τον φάκελο και τον διάβασα εξονυχιστικά. Ξανά και ξανά μέχρι 

που δεν υπήρχε λεπτομέρεια που δεν είχα αποστηθίσει. Μια και μόνο πληγή 

υπήρχε και είχε προκληθεί από τη ξύλινη σφήνα που είχε διαπεράσει τον θώρακα 

και μαζί την καρδιά. Ο ιατροδικαστής είχε αποφανθεί ότι αυτή ήταν και η αιτία 



 

 
68 

 

θανάτου. Μια υποσημείωση δήλωνε ότι πέρα από αυτό δεν υπήρχε καμία 

απολύτως πληγή, ουλή ή το οποιαδήποτε σημάδι προηγούμενης επέμβασης ή 

αρρώστιας. Τοξικολογική έρευνα δεν υπήρχε στο φάκελο, πράγμα σπάνιο. Με 

ένα τηλεφώνημα μου εξήγησαν ότι ζήτησαν επαναληπτική εξέταση γιατί το 

πρώτο σετ βγήκε «περίεργο». Δεν ήθελαν να μου εξηγήσουν οπότε δεν πίεσα. 

Αυτοί στα ιατρικά τους εγώ στα αστυνομικά μου. 

 Πέρα από ότι είχαμε βρει μπροστά μας στο γκροτέσκο διαμέρισμα, είχα 

πολύ λίγα πράγματα στα χέρια μου. Κανένα όνομα των θυμάτων, καμία 

ταυτότητα, κανένα αποτύπωμα στις βάσεις δεδομένων. Τέσσερις άγνωστοι 

άνδρες, μια άγνωστη γυναίκα και ένα παιδί. Άγνωστο. Το μόνο στοιχείο που είχα 

ήταν το όνομα των ενοικιαστών. “Firenze”. Εισαγωγές – Εξαγωγές. 

 

 Δεν ήταν δύσκολο ένα ραντεβού με τον προσωπάρχη τους την ίδια 

εβδομάδα. Μου είπαν να πάω το απόγευμα, μετά το κλείσιμο, για να μην 

διαταράξω την καλή εικόνα του ομίλου. Έφτασα στις αποθήκες της Firenze, στο 

λιμάνι της Θεσσαλονίκης, νωρίς το απόγευμα ενώ εργάτες ακόμα ξεφόρτωναν 

κοντέινερ και καταγράφανε εμπορεύματα σε καταλόγους. Όλα φαίνονταν 

φυσιολογικά και όμως τελείως αφύσικα. Η δουλειά πήγαινε, αλλά όλα ήταν πολύ 

ήσυχα. Όχι φωνές, φασαρίες, τίποτα. Σαν να ήξεραν ότι κάποιος «ξένος» ήταν 

ανάμεσα τους. 

Περίμενα αρκετά, μέχρι που πια είχε νυχτώσει και σχεδόν όλοι οι 

υπάλληλοι είχαν φύγει. Μόνο τότε η γραμματέας με το μαλλί αυστηρό κότσο 

μου έδειξε την είσοδο στο γραφείο του διευθυντή. 

 το δωμάτιο ήταν παγωμένο. Όχι τόσο η θερμοκρασία, όσο ο χώρος. Μια 

γκρίζα μοκέτα κάλυπτε όλο το πάτωμα. Οι τοίχοι ήταν ενοχλητικά άδειοι και 

λευκοί ενώ μια γλάστρα με ένα μοναχικό φυτό έμοιαζε τόσο εξωγήινο, στο χώρο, 

όσο θα ήταν και στον πλανήτη Άρη. Ένα μεγάλο γραφείο με ένα τηλέφωνο 

βρίσκονταν στην άλλη άκρη όπου ο διευθυντής «κ. Αντώνης» κάθονταν και με 

περίμενε. 

 Μιλήσαμε αρκετή ώρα. Ο ίδιος δεν ήξερε προσωπικά για το διαμέρισμα. 

Ο όμιλος διατηρούσε αρκετά διαμερίσματα στη πόλη για να τα παρέχει σε 

υψηλόβαθμα στελέχη αλλά το συγκεκριμένο ήταν καταχωρημένο σαν άδειο. 
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Ήταν αρκετά εξυπηρετικός και φαινόταν ειλικρινής. Αλλά όσο περισσότερο 

μιλούσαμε, τόσο περισσότερο ένιωθα όλη τη κατάσταση να με βαραίνει. Σαν να 

με έπνιγε ο χώρος, σαν να μίκραινε το δωμάτιο. Και ο ίδιος φάνηκε να το 

παρατηρεί. Μου έδωσε ότι του ζήτησα, κυρίως μια λίστα με τα ονόματα αυτών 

που είχαν πρόσβαση στα διαμερίσματα και με ξεπροβόδισε ευγενικά. 

 Το τηλέφωνο χτυπούσε σαν να μην υπήρχε αύριο. Πετάχτηκα αμέσως 

ανάμεσα στα χαρτιά και τις σημειώσεις. Δεν θυμάμαι πως και πότε γύρισα στο 

γραφείο. Ούτε πότε με πήρε ο ύπνος και τι διάβαζα όταν υπέκυψα στην κούραση. 

Απάντησα όμως αμέσως στο τηλέφωνο. Από ότι φαίνεται η σωρός της μικρής 

είχε ελευθερωθεί από το νεκροτομείο και θα κηδεύονταν σήμερα. Είχα ζητήσει 

να με ενημερώσουν. Κανείς δεν είχε προχωρήσει στην αναγνώριση της σωρού 

ούτε την αναζήτησε κανείς, οπότε δημοσία δαπάνη. Μόνη ακόμα και στο 

θάνατο. Αν μπορούσα να αλλάξω τουλάχιστον αυτό, θα το έκανα. 

 Δεν υπήρχε κανείς εκεί. Ένας ιερέας και οι υπάλληλοι του νεκροταφείου, 

για να κάνουν δουλειά τον πόνο του άλλου. Θα ήμουν υποκριτής αν έλεγα ότι η 

δική μου δουλειά διαφέρει πολύ. Βοήθησα να κουβαλήσουμε το φέρετρο. Ήταν 

πανάλαφρο, σαν να το κουβαλούσαμε άδειο. Αλλά δεν το ένοιωθα έτσι. Τα 

μικρότερα φέρετρα ήταν πάντα τα βαρύτερα. 

 Πέρασα τη λίστα του «κ. Αντώνη» αρκετές φορές. Έψαξα τα άτομα 

εξονυχιστικά για οτιδήποτε θα μπορούσε να τα συνδέσει με τον τόπο του 

εγκλήματος ή κάτι που θα μου έδειχνε την ταυτότητα των θυμάτων. Αλλά τζίφος. 

Η υπόθεση ήταν αδιέξοδο. Ήδη οι ανώτεροι μου ήθελαν να φακελώσουν την 

υπόθεση. Έτσι κι αλλιώς δεν είχε διαρρεύσει πουθενά και δεν υπήρχε πίεση για 

να βρεθεί ο δράστης. Μόνο εγώ νοιαζόμουν για λίγη δικαιοσύνη. Ότι ήταν να 

γίνει, έπρεπε να γίνει γρήγορα. Χρειαζόμουν μια ιδέα, μια αναλαμπή. Κάτι. 

 Είχα ξεμείνει τελείως από ιδέες όταν αποφάσισα να τρέξω τις ταυτότητες 

των θυμάτων με την Interpol. Δεν ήταν συνηθισμένος έλεγχος. Πολλές φορές 

τέτοιες έρευνες διέρρεαν στον τύπο ή έμπλεκες με διπλωματικές αηδίες όπου το 

κάθε τμήμα έδειχνε πόσο μακριά μπορεί να «κατουρήσει». 

 Δεν περίμενα να βγάλω κάτι από την Interpol. Μόνο να χάσω την ώρα 

μου και σίγουρα κάποια επίπληξη από ψηλά. Παρόλα αυτά, η αναλαμπή μου, 

απέδωσε καρπούς. Οι τέσσερις άνδρες ήταν ιταλικής καταγωγής και είχαν έρθει 
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στην Θεσσαλονίκη σαν υπάλληλοι μια εταιρίας εισαγωγών. Firenze. Και τώρα 

είχα τα ονόματα τους. 

 Τα ευρήματα μου δεν ενθουσίασαν τους ανωτέρους μου. Ήθελαν 

περισσότερο να θάψουν την υπόθεση παρά να δούνε τον υπαίτιο να οδηγείται 

στη δικαιοσύνη. Ήταν πολύς ο κόπος για τους γραφειοκράτες του δημοσίου. 

Αλλά ένα τέτοιο έγκλημα δεν μπορούσε να μείνει ατιμώρητο. Ακόμα και αν μου 

στοίχιζε τη καριέρα μου ή ακόμα και την ελευθερία μου. 

 Περίμενα έξω από τη Firenze για να φύγει και ο τελευταίος υπάλληλος, 

και υπό την κάλυψη του σκότους ξεκίνησα να βρω το συνδετικό κρίκο. Πήδηξα 

εύκολα τον εξωτερικό φράκτη και απέφυγα ακόμα πιο εύκολα τον νυχτοφύλακα 

που έπαιζε με το κινητό του ενώ έκανε το γύρω της περίφραξης. Για καλή μου 

τύχη (και για λόγο που δεν καταλαβαίνω) δεν υπήρχαν κάμερες ασφαλείας. 

 Διέρρηξα την εξώπορτα και μπήκα στα γραφεία. Εκεί που ήταν το 

γραφείο του «κ. Αντώνη» μαζί με τους φωριαμούς του προσωπικού. Ακόμα και 

αν ξεφορτώθηκαν τα πάντα, θα έπρεπε να υπάρχει κάτι. Κάποιο μισθολόγιο με 

κάποιο όνομα, κάποια σύμβαση, κάποια υπερωρία, κάποια σύνδεση. 

 Είχα ανοίξει το φωριαμό και με το φως του κινητού μου, έψαχνα τους 

φακέλους όταν η πόρτα άνοιξε διάπλατα. Γύρισα απότομα και το κινητό μου 

έπεσε. Η φιγούρα στην πόρτα δεν φαίνονταν παρά το περίγραμμα της. Ψηλή και 

λεπτή στεκόταν ακίνητη και με κοιτούσε μέσα από το σκοτάδι. Αν και δεν 

υπήρχε κανένας δυνατός τρόπος γι’ αυτό, ήμουν σίγουρος ότι με έβλεπε σαν να 

ήταν μέρα μεσημέρι. Και ήμουν σίγουρος ότι ήταν ο «κ. Αντώνης», η ίδια ψύχρα 

κάλυψε αμέσως το χώρο, σαν να βρισκόμουν δίπλα σε ανοιχτό ψυγείο. Με 

κοίταξε για μια στιγμή η οποία έμοιασε αιώνια. 

«Θέλετε να με ρωτήσετε κάτι. Σας συμβουλεύω να το κάνετε τώρα» με 

ρώτησε με την ίδια ευγένεια που είχε και πριν αλλά και έναν απειλητικό τόνο να 

πλανιέται στη φράση του. 

«Εσύ έβαλες να σκοτώσουν τη μικρή. Γιατί;» τον ρώτησα χωρίς να με 

νοιάζει πια τι θα απογίνω. Ήταν για να στείλει μήνυμα; Για να εκδικηθεί; Έπρεπε 

να μάθω γιατί ένας άνθρωπος πέφτει τόσο χαμηλά.  
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Αντί για απάντηση, απλά στάθηκε και με κοίταξε με μάτια που μπορούσα 

σχεδόν να διακρίνω παρά το σκοτάδι. Και έκανε στην άκρη με τη σιλουέτα του 

να χάνεται στο σκοτάδι.  

Η καρδιά μου βυθίστηκε σαν να μου έπεσε από το στήθος, καθώς μια 

παιδική φιγούρα φάνηκε στην πόρτα. Αντίθετα με τον «κ. Αντώνη» που ήταν ένα 

με το σκοτάδι, αυτή έλαμπε. Δεν ήταν πάνω από δώδεκα, με ένα λευκό νυχτικό. 

Και στέκονταν εκεί. Τα γόνατα μου δεν υπάκουαν πια, και αμέσως το βλέμμα 

μου βρέθηκε στο ίδιο ύψος με το παιδικό δικό της. 

Με αργά βήματα με πλησίασε, και κάθε στιγμή έμοιαζε σαν να βγήκε από 

κάποιο αρρωστημένο όνειρο. Άπλωσα το χέρι μου και μπόρεσα να την αγγίξω. 

Δεν ήταν οπτασία, κάποιο φάντασμα του ταλαιπωρημένου μου νου. Ήταν εκεί, 

με σάρκα και οστά. Σαν να ήταν δική μου κόρη, την αγκάλιασα και ένιωσα καυτά 

δάκρια χαράς να κυλάνε στο πρόσωπο μου. Δεν ήταν νεκρή. Δεν ξέρω πως αλλά 

δεν ήταν. 

Τα παγωμένα της χέρια με αγκάλιασαν και αυτά. Το πρόσωπο της χώθηκε 

δίπλα στο δικό μου. Χωρίς κανέναν ίχνος ανάσας, χωρίς κανένα δισταγμό, το 

παιδικό στόμα έκλεισε ορμητικά στην κύρια αρτηρία μου, παραλύοντας με. 

Ένιωσα την κάθε σταγόνα αίματος να αφήνει το σώμα μου και να κυλάει στον 

απέθαντο λαιμό της. Χωρίς να μπορώ να αντισταθώ, χωρίς να μου έχει αφήσει 

καμία δύναμη, και με τις τελευταίες σταγόνες αίματος μου να κυλάνε στη γκρίζα 

μοκέτα, είδα παρά το σκοτάδι τον «κ. Αντώνη» να υποκλίνεται ελαφρά καθώς 

εκείνη έβγαινε από το δωμάτιο. 

«Θα το κανονίσω εγώ, Πριγκίπισσα» είπε δουλικά και με κοίταξε με μάτια 

που φανέρωναν οίκτο και αηδία ταυτόχρονα. 

Όταν βρίσκεσαι σε τέτοια δουλειά, έχεις συνηθίσει να βλέπεις όλο το 

άσχημο πρόσωπο της ανθρωπότητας. Αλλά τίποτα δεν σε προετοιμάζει ποτέ για 

το πρόσωπο που κρύβεται από κάτω. Αυτό που λίγοι έχουν δει και ακόμα 

λιγότεροι έχουν επιβιώσει για να διηγηθούν. 


