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NyctoΠερπατήματα...
     Νέο project, νέα όνειρα, νέες φιλοδοξίες... 
Το 2015,   όταν ξεκινούσα   τη Nyctophilia,
δεν φανταζόμουν την αποδοχή και
αναγνωρισιμότητα που θα αποκτούσε.
Καθώς τα χρόνια περνάνε, νέες ιδέες και
ανάγκες δημιουργούνται. Όλα με έναν
κοινό παρονομαστή: τον Τρόμο.
     Το site είναι η βάση από όπου ξεκινούν
όλα. Εκεί συναντιόμαστε, εκεί διαβάζουμε ο
ένας τον άλλον, εκεί γράφουμε, από εκεί
διαδίδουμε τον Τρόμο και το Φανταστικό.
Άρθρα, κριτικές, διηγήματα, συνεντεύξεις,
όλος ο κόσμος που διαβάζει και εκφράζεται
μέσω του Φανταστικού βρίσκει εκεί ένα
καταφύγιο, βρίσκει ομοίους του, βρίσκει την
αίσθηση της οικειότητας.
   Τότε, τι χρειαζόταν αυτό το «ένθετο»;
Ποιος ο ρόλος του «Phantasmal» μέσα σε όλα
αυτά που ήδη έχει θεμελιώσει η Nyctophilia;
Το «Phantasmal», για αρχή, είναι ένα
πείραμα. Είναι η προσπάθεια δημιουργίας
ενός περιοδικού όπου ο Τρόμος
παρουσιάζεται καλαίσθητα με μια
μινιμαλιστική προσέγγιση και όπου τον
πρώτο λόγο έχει η Λογοτεχνία.
    «Phantasmal» σημαίνει κάτι που ανήκει
στο πρίσμα των πνευμάτων, ένα φάσμα, μια
άυλη υπόσταση. Είναι οι σκέψεις μας και οι
ιστορίες μας, είναι όλα εκείνα τα στοιχεία
που δίνουν στον Τρόμο τον απόκοσμο
χαρακτήρα του.
      Με μεγάλη μας χαρά παρουσιάζουμε το
πρώτο τεύχος και, με ακόμα μεγαλύτερη
αγωνία, ξεκινάμε μαζί αυτό το νέο
εγχείρημα. Καλή ανάγνωση, Nyctophiliacs!

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ
Ιλέην Ρήγα



«Ιστορίες του Γκραν Γκινιόλ» 
του Maurice Level
Μετάφραση: Ιλέην Ρήγα

      Μία νεαρή γυναίκα με γαλάζια
μάτια ερωτεύεται ένα στυγνό
δολοφόνο. Ένας εκδικητικός
ευγενής, συναντά ξαφνικά τον
εραστή της γυναίκας του. Ένας
άντρας παρακολουθεί κάθε βράδυ
τον ίδιο ακροβάτη, με μία
παράξενη εμμονή καρφωμένη στο
μυαλό του. Ένας διαρρήκτης
συναντάει κάποιον που με τίποτε
δεν περιμένει στο σπίτι που έχει
μπει να κλέψει. Ένας ερωτευμένος
άντρας δίνει το πιο τρομακτικό
φιλί στην αγαπημένη του…
 
      Οι κλασσικές ιστορίες τρόμου
και μυστηρίου του  Maurice
Level,  πηγή έμπνευσης του
θεάτρου Γκραν Γκινιόλ και
πρωτοπόρες στο είδος τους,
μεταφράζονται για πρώτη φορά
στα ελληνικά. Στο χλωμό φως του
Παρισιού, σε σοκάκια, επαύλεις,
κελιά και κρυφά διαμερίσματα, οι
πιο αναπάντεχες σκοτεινές
αφηγήσεις ξετυλίγονται η μία μετά
την άλλη.



EDITORIAL
ΤΟ ΚΟΡΊΤΣΙ ΤΟΥ ΛΆΙΜΠΕΡ

      Το όνομά μου είναι Αλέξιος Συμεών
κι απόψε θα σας πάω ένα ταξίδι στο
παρελθόν. Προκειμένου να καταλάβετε τι
είναι αυτό που κάνω για να βγάζω τα
προς το ζην, κρίνω πως είναι απαραίτητο
να σας μεταφέρω μερικά χρόνια πίσω,
στο γεγονός που αποτέλεσε το έναυσμα
της ενασχόλησής μου με το υπερφυσικό
και που έμελλε να με σημαδέψει για
πάντα. Οι περισσότεροι άνθρωποι
περιφέρονται στον κόσμο με τα μάτια
τους ανοιχτά, αλλά χωρίς πραγματικά να
βλέπουν. Για ορισμένους, όμως, κάποια
στιγμή το πέπλο που καλύπτει την
αλήθεια σκίζεται απότομα και βίαια και
τα μάτια τους ανοίγουν μια και καλή, για
πάντα. Η εμπειρία μπορεί να είναι
διαφορετική για κάθε έναν από εμάς, μα
μας αλλάζει όλους.
      Άκουσα για το Κορίτσι πρώτη φορά
στις αρχές της δεκαετίας του ’90. Τότε δεν
είχα ακόμη διαβάσει Φριτζ Λάιμπερ, ούτε
ήξερα όσα ξέρω τώρα. Η ιδέα ενός
αγέραστου πλάσματος που
φωτογραφιζόταν για αντρικά περιοδικά
και άφηνε πίσω του πτώματα μου
φάνταζε τόσο εξωφρενική όσο και
πρωτότυπη. Δεν είμαι σίγουρος αν το
δικό μου Κορίτσι ήταν το ίδιο με του
Λάιμπερ – δεν είμαι καν βέβαιος πως
ανήκε ακριβώς στο ίδιο είδος. Ούτε
κυριεύτηκα από την ξαφνική παρόρμηση
να την αναζητήσω με το που διάβασα τι
γραφόταν γι’ αυτήν στα φόρουμ και είδα
τις φωτογραφίες. Στην πραγματικότητα,
δεν θα μπλεκόμουν μαζί της αν δεν
εξαφανιζόταν ο Στάθης.



      Ο Στάθης κι εγώ ήμασταν φίλοι από παιδιά. Είχαμε μεγαλώσει σε διπλανά διαμερίσματα, οι
γονείς μας ήταν φίλοι μεταξύ τους και καθόμασταν μαζί σ’ όλες τις τάξεις του σχολείου και σ’
όλες τις εκδρομές. Μετά το λύκειο, εκείνος αποφάσισε να γίνει φωτογράφος κι εγώ ακολούθησα
άλλο δρόμο. Παραμείναμε αχώριστοι. Κάποια στιγμή, μου μίλησε για μια κοπέλα που είχε βρει,
ένα μοντέλο που θα τον έκανε διάσημο. Δεν έδωσα ιδιαίτερη σημασία. Ο Στάθης δεν έγινε ποτέ
διάσημος. Βρέθηκε νεκρός και στραγγισμένος από σωματικά υγρά στην αποθήκη πίσω απ’ το
μπακάλικο του πατέρα του, την οποία είχε μετατρέψει σε «στούντιο».
      Ήμουν καταρρακωμένος για μήνες. Αλλά κάποια στιγμή κάτι έκανε κλικ στο κεφάλι μου και
θυμήθηκα εκείνες τις παλιές ιστορίες για τους νεκρούς φωτογράφους και το Κορίτσι που
παρέμενε αγέραστο μέσα στα χρόνια. Αναρωτήθηκα αν αυτή ήταν το μοντέλο του Στάθη κι
άρχισα να την ψάχνω. Στο μεταξύ, όμως, πολλά από τα φόρουμ είχαν κλείσει και, στην εποχή
της πληροφορίας, οι πληροφορίες έμοιαζαν πιο δυσεύρετες από ποτέ. Κατάφερα, τελικά, να βρω
μια παρατημένη ιστοσελίδα με πολλές φωτογραφίες και στοιχεία σχετικά με το Κορίτσι. Ο
ανώνυμος ερευνητής πίστευε πως ήταν η Ελίζα, η περίφημη ταριχευμένη κόρη της Δούκισσας της
Πλακεντίας που είχε πεθάνει μετά από ένα ταξίδι στην Ανατολή. Δεν έμαθα ποτέ αν είχε δίκιο.
Έδωσα ένα σωρό λεφτά για να εκτυπώσω τις φωτογραφίες στο τυπογραφείο της γειτονιάς μου,
μιας και δεν είχα εκτυπωτή στο σπίτι. Μελετώντας τις, δύο πράγματα μου έκαναν εντύπωση. Το
πρώτο ήταν πως το Κορίτσι έμοιαζε να φωτογραφίζεται μια φορά κάθε επτά χρόνια, από
κάποιον άσημο φωτογράφο που βρισκόταν αργότερα νεκρός υπό ανεξήγητες – αλλά όχι πάντα
τις ίδιες ανεξήγητες – συνθήκες. Το δεύτερο ήταν ότι το Κορίτσι δεν ήταν ιδιαίτερα όμορφο. Όχι
πως ήταν άσχημη, όμως σίγουρα δεν ήταν η κοπέλα που θα βοηθούσε φωτογράφους να χτίσουν
την καριέρα τους. Ήταν μελαχρινή, με οβάλ πρόσωπο κι ελαφρώς μεγάλη μύτη. Το πιο
εντυπωσιακό πράγμα επάνω της ήταν μάλλον τα μαύρα μάτια της. Σήμερα, αυτό θα ήταν αρκετό
για να με βάλει σε υποψίες. Τότε, όμως, δεν είχα ιδέα πως τα μαύρα μάτια – όχι τα σκούρα
καστανά, μα τα αληθινά μαύρα – δεν υπάρχουν.
      Το βασικό πρόβλημα ήταν ότι δεν ήξερα πώς να τη βρω ούτε τι να κάνω μαζί της εφόσον την
έβρισκα. Αποφάσισα να επικεντρωθώ στο πρώτο και να αγνοήσω το δεύτερο. Ήμουν τελείως
άσχετος με αυτά τα πράγματα, με το πού έβρισκαν μοντέλα οι φωτογράφοι ή τα μοντέλα
φωτογράφους. Οπότε, έκανα το πιο λογικό που θα μπορούσα να κάνω: ρώτησα κάτι φίλους του
Στάθη απ’ το εργαστήρι φωτογραφίας. Οι πιο πολλοί δεν ήξεραν για το Κορίτσι, ούτε είχαν δει
ποτέ το μυστηριώδες τελευταίο μοντέλο του Στάθη. Ένας, όμως, έγινε ιδιαίτερα αμυντικός όταν
άρχισα τις ερωτήσεις. Τον παρακολούθησα. Δούλευε σ’ ένα φωτογραφείο στου Ζωγράφου. Είχε
κλειδιά και συχνά επέστρεφε στο μαγαζί μεταμεσονύκτιες ώρες με διάφορες κοπέλες. Είχα
αρχίσει να απελπίζομαι και να σκέφτομαι πως μάλλον είχα κάνει λάθος, όταν μια νύχτα τον είδα
να μπαίνει στο φωτογραφείο με το Κορίτσι. Δεν την είχα δει ποτέ από κοντά, όμως δεν αμφέβαλα
στιγμή πως ήταν εκείνη.
      Συνειδητοποίησα, ξαφνικά κι απρόσμενα, πως αν δεν έκανα κάτι θα τον σκότωνε. Δεν είναι
εύκολο να συνειδητοποιείς κάτι τέτοιο. Για αρκετά λεπτά έμεινα παγωμένος στη θέση μου, μην
ξέροντας τι να κάνω. Να καλούσα την αστυνομία; Και να τους έλεγα τι; Δεν θυμάμαι πότε ή πώς
έσπασα τη βιτρίνα και εισέβαλα στο φωτογραφείο με γυαλιά να στραφταλίζουν στα μαλλιά μου,
κάνοντάς με να μοιάζω περισσότερο με ντισκομπάλα απ’ ό,τι με εκδικητή. Αλλά το έκανα. Το
Κορίτσι ήταν όρθιο πάνω απ’ το στραγγισμένο κουφάρι του νεαρού. Είχα αργήσει. Στράφηκε
προς το μέρος μου και την είδα, για πρώτη φορά, όπως έμοιαζε στ΄ αλήθεια.
 



      Το πρόσωπό της ήταν μια παλλόμενη, ρέουσα μάζα από σάρκα και κόκκαλα που πάλευε να
διαμορφωθεί σε ένα στέρεο, ελκυστικό προσωπείο. Σάστισα. Νομίζω πως δεν ούρλιαξα, αν και
οι αναμνήσεις μου από εκείνο το βράδυ είναι κάπως συγκεχυμένες. Ίσως να θέλω να πιστεύω
πως ήμουν πιο ηρωικός και στωικός απ’ όσο όντως ήμουν. Ποιος ξέρει. Με πλησίασε με αργά
βήματα και, κάπου στα μαύρα μάτια της, διέκρινα έκπληξη και οργή. Τα χαρακτηριστικά της
δεν έλεγαν να μείνουν στη θέση τους. Ήθελα να κάνω εμετό. Θα με σκότωνε, το ήξερα πως θα με
σκότωνε. Στα αριστερά μου, υπήρχε μια μηχανή από εκείνες που χρησιμοποιούσαν για να
βγάλουν φωτογραφίες ταυτότητας. Όρμησα προς το μέρος της και πάτησα μανιωδώς όλα τα
κουμπιά που βρήκα, ελπίζοντας πως το φλας θα την τύφλωνε. Φυσικά, τίποτα δεν συνέβη κι
εκείνη συνέχισε να με πλησιάζει με την ίδια εξαγριωμένη, μπερδεμένη έκφραση. Άρπαξα τη
μηχανή και της την πέταξα. Δεν έκατσα να δω τι θα συμβεί, το έβαλα στα πόδια. Σταμάτησα το
πρώτο ταξί που βρήκα μπροστά μου και πλήρωσα διπλή ταρίφα μέχρι τον Πειραιά χωρίς να το
σκεφτώ δεύτερη στιγμή.
      Το Κορίτσι το αναζήτησα ξανά μετά από κάποια χρόνια και, όταν το βρήκα, το σκότωσα.
Είχαν παρεμβληθεί ατέλειωτες ώρες γυμναστηρίου και πολεμικών τεχνών, όπως επίσης και
κάμποσες μεταφυσικές εμπειρίες ακόμα. Ούτε τη δεύτερη φορά της άρεσε που η σαγήνη της και η
ικανότητά της να παίρνει την πιο επιθυμητή για τους άντρες μορφή δεν έπιαναν σε μένα. Όχι,
δεν είμαι ξεχωριστός – απλώς είμαι ένας άνθρωπος με μυστικά. Ίσως τα μοιραστώ μαζί σας, εν
καιρώ.
      Το όνομά μου είναι Αλέξιος Συμεών και είμαι ερευνητής του υπερφυσικού. Όλα ξεκίνησαν με
το Κορίτσι, αλλά η αλήθεια είναι πως ποτέ δεν ξεμένω από δουλειά. Η Αθήνα είναι γεμάτη
πλάσματα που ακροβατούν στις σκιές, παρασιτώντας στη σάρκα και το αίμα της
ανθρωπότητας. Αν τυχόν συναντήσετε κάποιο, ξέρετε πού θα με βρείτε.
 

Αταλάντη Ευριπίδου
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      Την άκουσα λίγο πριν ξυπνήσω, πολύ πιθανόν να είναι
και ο λόγος που ξύπνησα. Δεν ήταν η φωνή μου, αυτό είναι
το μόνο σίγουρο. Ούτε η φωνή του υποσυνείδητου μου ήταν,
εκτός και αν αποφάσισε να μου απευθύνεται με γυναικεία
φωνή. Για μια στιγμή μου θύμισε την φωνή της αδερφής
μου, αλλά σύντομα άλλαξε τόνο και χροιά. Έγινε μια
άγνωστη γυναίκα μέσα στο κεφάλι μου. Την μισώ.
Πεινάει. Όποια και να είναι που φωνάζει μέσα στο κεφάλι
μου, πεινάει.
      Αργότερα την άκουσα πάλι, καθώς έκλεινα τα μάτια
μου, αφήνοντας το νερό να πέσει στο πρόσωπό μου.
Επέμενε να φωνάζει πως πεινούσε όταν άναβα το πρώτο
τσιγάρο της μέρας και καθώς έπινα την πρώτη τζούρα
καφέ. Την άκουσα πάλι καθώς οδηγούσα στην δουλειά.
Κατάφερα να φτάσω χωρίς να προκαλέσω κάποιο ατύχημα.
Αν και δεν νομίζω πως θέλει το κακό μου, παρά τον
πονοκέφαλο που μου προκαλεί.
      Πεινάει.
    Την ακούω καθώς κάθομαι μπροστά στον υπολογιστή
υποκρινόμενος πως δουλεύω. Ο προϊστάμενος μου έρχεται
να σταθεί πίσω από την οθόνη, με ρωτάει πάνω σε τι
δουλεύω. Του απαντάω με ένα σημείωμα πως δουλεύω
πάνω σε ένα νέο πελατολόγιο. Γνέφει καταφατικά και
επιστρέφει στο γραφείο του.
  Η γυναίκα μέσα στο κεφάλι μου φωνάζει. Κλαίει.
Παρακαλεί την μητέρα της να την ταΐσει. Ξανά και ξανά.
Έρχεται η ώρα που τρώω το μεσημεριανό μου στο μοναδικό
εστιατόριο κοντά στο γραφείο. Νιώθω τύψεις καθώς τρώω
και η γυναίκα μέσα στο κεφάλι μου πεινάει. Ο λογαριασμός
είναι για άλλη μια φορά πανάκριβος. Πληρώνω με βαριά
καρδιά και βγαίνω στο δρόμο να κάνω ένα τσιγάρο πριν
επιστρέψω στο γραφείο.
Πεινάω. Μητέρα; Μητέρα! Πού είσαι;



      Δεν ξέρω γιατί, αλλά αυτή την φορά ακούγεται σαν την
Αλίκη Βουγιουκλάκη. Γιατί όμως; Πάντα μου άρεσε η
Καρέζη περισσότερο. Αποφασίζω να την αποκαλώ Αλίκη.
Γιατί όχι, άλλωστε; Κάθε μαρτύριο αξίζει ένα όνομα.
    Επιστρέφω στο γραφείο. Κάθομαι και πάλι μπροστά
στον υπολογιστή. Κουνάω το ποντίκι. Η Αλίκη φωνάζει. Η
κραυγή της είναι εκκωφαντική. Θέλει την μητέρα της.
Πεινάει. Μια ξαφνική ημικρανία με φέρνει να ακουμπήσω
το κούτελό μου πάνω στο πληκτρολόγιο. Η πείνα της με
πονάει, καθώς συνεχίζει να ωρύεται. Πεινάει. Πονάω.
      Ένα απαλό χτύπημα στον ώμο μου με ξαφνιάζει. «Είσαι
καλά;» Ο προϊστάμενός μου έχει έρθει πάνω από το
γραφείο μου. Σηκώνω με δυσκολία το κεφάλι και τον
κοιτάζω. Συνοφρυώνεται με κάτι που μόλις είδε. «Πήγαινε
στην τουαλέτα και σκούπισε το πρόσωπό σου. Έχεις άδεια
την υπόλοιπη μέρα», σωπαίνει και περιμένει να σηκωθώ.
Όταν σταθώ δίπλα του θα μου πει με ένα ανήσυχο βλέμμα
που πολύ πιθανό να υποκρίνεται, «πήγαινε να σε δει ένας
γιατρός. Η εταιρεία προσφέρει νοσηλευτική περίθαλψη για
αυτές ακριβώς τις περιπτώσεις».
   Γνέφω καταφατικά και κατευθύνομαι στην τουαλέτα.
Κοιτάζομαι στον καθρέφτη. Αίμα τρέχει από τα ρουθούνια
και τα αυτιά μου. Το μισό πρόσωπό μου είναι βαμμένο
κόκκινο. Γιατί δεν το νιώθω, όμως; Αγγίζω τα μάγουλά μου
και δεν νιώθω τίποτα. Βγάζω το αναπτήρα από την
αριστερή τσέπη του πουκαμίσου μου. Φέρνω την φλόγα του
στο πρόσωπό μου. Βλέπω το δέρμα μου να αλλιώνεται
καθώς καίγεται, αλλά δεν νιώθω τίποτα. Λες και το δέρμα
και η σάρκα που καλύπτουν το κρανίο μου δεν μου
ανήκουν. Τι θα γίνει αν τα γδάρω; Θα νιώσω πόνο άραγε;
«Τι στο καλό κάνεις;» Ο προϊστάμενος μου στέκεται πίσω
μου. Σχεδόν φώναξε με ανυσηχία. Με κοιτάζει με
γουρλωμένα μάτια και σουφρωμένα χείλη. Είναι
αηδιασμένος με το θέαμα. Ο φόβος του είναι το ίδιο
διακριτός με την αηδία που νιώθει. 
      Η Αλίκη πεινάει. Αυτή την φορά ζητάει κι άλλο φαγητό.
Η ημικρανία μου έγινε πόνος πίσω από το δεξί αυτί μου,
αλλά πονάει λιγότερο με πριν.
     Κάνω νόημα με τα χέρια μου πως δεν νιώθω πόνο. Μετά
θυμάμαι πως ο προϊστάμενος δεν γνωρίζει νοηματική
γλώσσα και δεν έχω μαζί μου το σημειωματάριό μου. 



    «Πήγαινε στο νοσοκομείο. Αλλιώς θα σε πάω εγώ. Μην
έρθεις για δουλειά αν δεν σε έχει δει κάποιος γιατρός».
      Γνέφω.
      Ο προϊστάμενός μου είχε δίκιο. Η εταιρεία προσφέρει
την καλύτερη νοσηλευτική κάλυψη που θα μπορούσα να
έχω. Μέσα σε λιγότερο από έξι ώρες, είχα ξαπλώσει κάτω
από κάθε ιατρική συσκευή διαθέσιμη. Δεν τους είπα για την
Αλίκη. Τους είπα πως πονάει το κεφάλι μου, πως το
πρόσωπο μου νιώθει μουδιασμένο, και για το αίμα. Αλλά
τίποτα για την Αλίκη. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως να ένιωσα πως
δεν θα με αντιμετώπιζαν το ίδιο αν τους έλεγα πως μια
γυναίκα μιλάει μέσα στο κεφάλι μου. Αρχικά πίστεψα -
ήλπισα- πως δεν θα έβρισκαν κάτι. Πάντα νόμιζα πως
φωνές από το πουθενά έρχονται από μέρη του εγκεφάλου
που δεν μπορούν να εντοπίσουν οι γιατροί.
      Ο γιατρός μπροστά μου, ωστόσο, φαίνεται να έχει κάτι
διαφορετικό να πει. Είναι τεράστιος. Δύο φορές το μέγεθός
μου. Νιώθω σαν να μου μιλάει ένας προπονητής
Ελληνορωμαϊκής πάλης και όχι ένας ογκολόγος. Παρόλα
αυτά φαίνεται να ξέρει τι του γίνεται. Στο γραφείο του είδα
ένα κάρο διπλώματα καρφωμένα στον τοίχο και αλλά τόσα
βραβεία, τοποθετημένα σε τρία ράφια, το ένα βραβείο
βαρύτερο από το άλλο.   Έχει κρεμάσει στους τοίχους μια
σειρά από ακτινογραφίες και έχει τρεις οθόνες αφιερωμένες
στο εσωτερικό του κεφαλιού μου. Με το δάχτυλό του μου
υποδεικνύει την περιοχή μεταξύ της μύτης μου και του
δεξιού αυτιού μου. 
      Πεινάω.



     «Ό,τι και να ‘ναι, φαίνεται να έχει φωλιάσει πίσω από
το τυμπανικό υμένα».
      Μητέρα, πεινάω.
    Προσπαθώ να συγκεντρωθώ στα όσα μου λέει ο γιατρός.
Γράφω στο σημειωματάριο μου αν πιστεύει πως είναι
καρκίνος. Μεγεθύνει μια από τις οθόνες. Μπορώ να το δω.
Μοιάζει με αυγό. Ο γιατρός μου λέει πως το σχήμα του
είναι πολύ συμμετρικό για να είναι κακοήθεια.   Πολύ
πιθανόν να είναι λίπωμα. Θα ξέρει σίγουρα μετά την
επέμβαση. Ξαφνικά, τα μάτια του σκοτεινιάζουν και πριν
μου μιλήσει πάλι κοιτάζει το σημειωματάριο μου με ενοχή.
«Η επέμβαση είναι δύσκολη. Υπάρχει μια πιθανότητα να
χάσεις την ακοή στο δεξί αυτί σου».
      Καταλαβαίνω αμέσως τον λόγο πίσω από το δισταγμό
του. Δεν είναι εύκολο να πεις σε κάποιον που έχασε την
μιλιά του πριν από μερικά χρόνια, πως υπάρχει περίπτωση
να χάσει και την ακοή του, έστω και μερικώς. Τον ρωτάω
αν πιστεύει πως το λίπωμα έχει να κάνει με εκέινο το
περιστατικό.
      «Διάβασα την περίπτωσή σου. Θα είμαι ειλικρινείς μαζί
σου: δεν ξέρω. Κανείς δεν ξέρει».
       Γνέφω και αναστενάζω.
      «Κοίτα, οι φωνητικές σου χορδές ατρόφησαν επειδή σε
τσίμπησε ένα έντομο. Πολύ πιθανόν αυτό», το δάκτυλο του
πέφτει πάλι στο ωοειδές πράγμα στην οθόνη, «να είναι ένα
λίπωμα και τίποτα άλλο. Αυτό που επείγει είναι να το
αφαιρέσουμε. Εντάξει;»
   Με κοιτά με ζαρωμένα φρύδια, περιμένοντας με να
απαντήσω.
      Γνέφω καταφατικά.
      Ποια άλλη επιλογή έχω άλλωστε;
     Ο γιατρός είναι θυμωμένος μαζί μου. Νομίζω πως μετά
την επέμβαση θα με περιμένει η αστυνομία ή κάποιος
ψυχολόγος. Προσπάθησα να του εξηγήσω πως δεν με
έπαιρνε ο ύπνος. Πως ο πονοκέφαλος με κρατούσε ξύπνιο,
μαζί και η εικόνα του λιπώματος πίσω από το αυτί μου.
Προσπάθησα να πάρω χάπια, αλλά τίποτα. Δεν του είπα
πως η Αλίκη φώναζε πως θέλει κι άλλο. Πως κάθε φορά
που μιλούσε τα μάτια μου έκαιγαν και πονούσαν. Πως
δάκρυσα αίμα. Τρομοκρατήθηκα.



      Για τον γιατρό και το προσωπικό του, οι οποίοι με
κοιτάζουν σαν να είμαι φρενοπαθής, το ωοειδές λίπωμα
πίσω από το αυτί μου είναι άψυχο και έχει το ίδιο όνομα σε
κάθε ασθενή. Για μένα, όμως, έχει όνομα, φωνή και το
δικαίωμα να με τυραννά όποτε το αποφασίσει. Κάθε φορά
που μιλούσε έβλεπα την ακτινογραφία. Ήξερα που
βρισκόταν. Στις τέσσερις τα ξημερώματα αποφάσισα να
δώσω ένα τέλος. Απέτυχα. Η σιωπή της κράτησε μόνο για
λίγα λεπτά.
      «Δεν ξέρω αν η ζημιά που έκανες στον τυμπανικό σου
υμένα μπορεί να διορθωθεί» μου λέει ο γιατρός. Ίσα που τον
ακούω μέσα από το βούισμα στο αυτί μου και τις κραυγές
της Αλίκης, «η οδοντογλυφίδα κουβαλάει πάνω της ένα
σωρό μικρόβια. Ωστόσο, η εξέταση αίματος θα μας δείξει
πως δεν έχεις κάποια λοίμωξη».
      Τον ρωτάω αν θα με χειρουργήσει. Ζαρώνει τα χείλη
και αντί να με στείλει στο διάολο, μου λέει πως θα
περιμένει τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Γνέφω
καταφατικά και ζητάω συγνώμη. 
   «Θα σου δώσουμε ένα δυνατό ηρεμιστικό για να
κοιμηθείς. Αν όλα πάνε καλά θα μπεις στο χειρουργείο
απόψε».
     Η αγνή φωνή του γιατρού -και όχι η κραυγή της
Αλίκης- με ξυπνάει. Όταν ανοίγω τα μάτια μου, νιώθω το
σώμα μου μουδιασμένο. Πόσες ώρες κοιμόμουν; Είναι
ακόμα το πρωί που ήρθα ή το φως της επόμενης μέρας
ζεσταίνει το πρόσωπό μου;
      «Με ακούς;»
      Γνέφω καταφατικά και ο γιατρός μου χαμογελά. Γυρνά
και κλείνει το μάτι στην νοσοκόμα που κάθεται δίπλα μου.
Νιώθω το παγωμένο χέρι της να φράζει το δεξί αυτί μου.
Βλέπω τα χείλη του γιατρού να κινούνται αλλά δεν ακούω
κάτι. Η νοσοκόμα μετακινεί το χέρι της και ο γιατρός με
ρωτά αν άκουσα τι μου είπε. Κουνάω το κεφάλι μου αργά.
      Ο γιατρός ζαρώνει τα χείλη και λέει με υψωμένο τόνο
φωνής, «το χειρουργείο ήταν επιτυχές. Αφαιρέσαμε το
λίπωμα. Δεν νομίζω πως είναι κακοήθεια. Θες να το δεις;»
      Ναι. Εννοείται. Γνέφω.



     Φέρνει μπροστά στα μάτια μου ένα γυάλινο δοχείο.
Μέσα του βλέπω ένα αυγό στο μέγεθος μιας γόμας. Το
κέλυφός του είναι τόσο λείο που αντανακλά το φως. Έχει
χλωμό κίτρινο χρώμα, στα μάτια μου μοιάζει με χρυσό.
Είναι τέλειο. Μόνο εγώ μπορώ να δω πόσο όμορφο είναι.
Πώς κάτι τόσο τέλειο δημιουργήθηκε μέσα μου, και γιατί
συμφώνησα να το αφαιρέσω;
      Έχουν περάσει μόνο μερικές ώρες, και έχω λησμονήσει
την φωνή της. Και όχι μόνο. Ο πόνος που μου προκαλούσε
αποδυκνύεται καθώς περνούν τα λετπά πως ήταν ηδονή
που τόσο καιρό δεν ήξερα πως ποθούσα. Όταν κανείς δεν
ήταν στο δωμάτιο μου, προσπάθησα να πιέσω το δάκτυλό
μου μέσα στο αυτί μου. Δεν πόνεσα, όχι όσο θα με πονούσε
η Αλίκη. Μου λείπει. Θέλω να την ξανακούσω. Να την
ξαναδώ.   Νιώθω σαν το μοναδικό αψεγάδιαστο κομμάτι
του εγώ μου καταστράφηκε. Γροθοκοπώ το κρεβάτι μου.
Δακρύζω. Θέλω να κραυγάξω, αλλά δεν έχω πια φωνή.
Εκείνη ήταν η φωνή που έχασα πριν από χρόνια. 
      Η νοσοκόμα μπαίνει στο δωμάτιο και από το βλέμμα
της ξέρω πως καταλαβαίνει την αναστάτωσή μου. Έχω ήδη
γραμμένο το αίτημά μου. Το διαβάζει. Με κοιτάει με
ζαρωμένα φρύδια. Με ρωτάει ποια είναι η Αλίκη. Την
κοιτάζω με απάθεια. Και να της εξηγήσω δεν θα
καταλάβει. Γράφω πάλι, αυτή την φορά πιο συγκεκριμένα.
      «Το λίπωμα είναι στο γραφείο του γιατρού. Αύριο θα
σταλεί για βιοψία. Το εργαστήριο είναι ανοιχτό μόνο
Τετάρτη και Παρασκευή».
      Μου λέει ψέμματα. Αν ήρθα Τρίτη και το χειρουργείο
έγινε την ίδια νύχτα τότε σήμερα είναι Τετάρτη. Την ρωτάω
πόσες μέρες βρίσκομαι εδώ. Διστάζει πριν μου απαντήσει.
    «Σήμερα είναι Πέμπτη. Δεν θυμάσαι; Να καλέσω τον
γιατρό;»
     Της λέω πως δεν χρειάζεται. Πως είμαι ακόμα
θολωμένος από το χειρουργείο. Μου λέει πως δεν είναι
συνήθες. Θα πρέπει να μιλήσει στον γιατρό.
     Βγαίνει από το δωμάτιο με ένα ανήσυχο βλέμμα.
Σηκώνομαι και τα μουδιασμένα πόδια μου ίσα που με
αντέχουν. Μετά από μερικά βήματα νιώθω κάπως
καλύτερα.



     Ανοίγω την πόρτα και προλαβαίνω να δω την νοσοκόμα
να στρίβει στο τέλος του διαδρόμου. Για καλή μου τύχη
κανείς άλλος δεν στέκεται εμπόδιο μεταξύ εμένα και της
Αλίκης. Μόνο ο γιατρός πίσω από εκείνη την πόρτα. Δεν θα
τον αφήσω να μου την πάρει. Δεν θα τους αφήσω να την
καταστρέψουν. Δεν θα θάψουν την φωνή της στο όνομα της
επιστήμης.
      Ανοίγω την πόρτα και τα μάτια μου πέφτουν αμέσως
στο πρόσωπο του γιατρού. Φαίνεται ενοχλημένος με την
παρουσία μου αν και δεν εκφράζει την ενόχλησή του. Αντ’
αυτού με ρωτάει πώς νιώθω. Αν θυμάμαι πώς βρέθηκα εκεί
ή τι μέρα είναι. Του απαντώ με νοήματα πως δεν είμαι ο
πρώτος άνθρωπος που ξεχνάει τι μέρα είναι. Πως η
νοσοκόμα υπερβάλει. Με κοιτούν και οι δυο με απορία.
Προφανώς και δεν γνωρίζουν νοηματική. 
      Ο γιατρός κάνει νόημα στην νοσοκόμα να βγει από το
δωμάτιο και μου ζητάει να καθίσω. Όταν η πόρτα έχει
κλείσει και είμαστε μόνο οι δυο μας με ρωτάει
Χρησιμοποιώντας την νοηματική παράλληλα με την ομιλία
του «μπορείς να επαναλάβεις σε παρακαλώ τα νοήματά που
έκανες πριν από λίγο;»
     Όταν τελειώσω τα νοήματα μου, λέει με ανήσυχο βλέμμα
«δεν βγάζεις νόημα. Πόσο καιρό μιλάς την νοηματική;» Μου
προσφέρει ένα κομμάτι χαρτί και ένα στυλό. 
     Του γράφω «λίγους μήνες αφότου έχασα την φωνή μου». 
     «Ποια είναι η Αλίκη;»
Τον κοιτώ με απορία. Είμαι σίγουρος πως δεν έγραψα το
όνομά της. Κοιτάζω το χαρτί. 
«Θέλω να δω την Αλίκη».
     Προσπαθώ να κρύψω την αγωνία και τον φόβο μου όσο
καλύτερα μπορώ, αλλά αποτυγχάνω. Όσο και να ποθώ να
την δω δεν ήθελα να την αναφέρω από την αρχή. Δεν ξέρω
τι μου συμβαίνει, και ο γιατρός μπορεί να το δει. 
     «Ίσως θα πρέπει να σε κρατήσω λίγες μέρες παραπάνω.
Να δούμε και τι θα μας δείξει η βιοψία—»
   Χτυπάω την γροθιά μου στο γραφείο. Ο γιατρός
ξαφνιάζεται. Αρπάζω το στυλό και γράφω με τρεμάμενα
δάχτυλα ‘όχι’. Από κάτω γράφω ‘Αλίκη’. Και στο τέλος
‘Βιοψία’.



       Χαμηλώνει τα βλέφαρα του και κοιτάζει στα αριστερά.
Ακολουθώντας το βλέμμα του ξεχωρίζω ανάμεσα από δύο
ντουλάπια και κάτω από τα ράφια με τα βραβεία ένα λευκό
ψυγείο. Αν και η πόρτα του είναι λευκή, καταλαβαίνω πως
η Αλίκη είναι εκεί μέσα. Μπορώ να την φανταστώ να
παγώνει. Να κραυγάζει ζητώντας βοήθεια. Να ζητάει από
την μητέρα της να την σώσει.
   «Όταν λες Αλίκη», λέει ο γιατρός με σιγανή φωνή,
«εννοείς το λίπωμα;»
     Τον κοιτάζω. Προσπαθεί να κρατηθεί από το να γελάσει
αλλά την ίδια στιγμή μου δίνει την εντύπωση πως με
περνάει για τρελό. Δεν με νοιάζει. Ας με πουν τρελό. Ας με
κλείσουν στο τρελοκομείο. Θέλω να σώσω την Αλίκη, ό,τι
και να μου συμβεί μετά. Γυρνάω το κομμάτι χαρτί που μου
είχε δώσει και γράφω ‘θέλω να την δω’.
      Ένα γελάκι ξεφεύγει από τα χείλη του, αλλά του κόβω
το γέλιο με μια γροθιά στο γραφείο. Τον ξαφνιάζω άλλη
μια φορά. Σηκώνει τα χέρια ψηλά και κουνάει το κεφάλι
πέρα-δώθε. Μουρμουρά πως δεν πιστεύει αυτό που του
συμβαίνει. Σηκώνεται από την καρέκλα του και
κατευθύνεται προς το ψυγείο. Γονατίζει και το ξεκλειδώνει
με ένα κλειδάριθμο που κρέμεται δίπλα στην πόρτα.
      Την βλέπω στα χέρια του, και μια θέρμη μου καίει τα
σωθικά. Η καρδιά μου ξεκινάει να χτυπά με ξέφρενους
ρυθμούς. Ξεφυσώντας καυτό αέρα από τα ρουθούνια μου
δεν έχω παρά να σκεφτώ πως είναι η ευκαιρία που έψαχνα.
Πρέπει να την σώσω. Αν δεν κάνω κάτι τώρα, θα την
ξαναβάλει μέσα στο ψυγείο και θα με στείλει στο δωμάτιο
μου. Θα μου δώσει ηρεμιστικά και όταν ξυπνήσω πάλι η
Αλίκη θα έχει χαθεί. Η τελειότητά της θα αμαυρωθεί από
ανίδεους τραμπούκους. Πρέπει να κάνω κάτι. Πρέπει.
      Σηκώνομαι όσο πιο γρήγορα μπορώ και προσγειώνω
το γόνατό μου στην κορυφή της σπονδυλικής του στήλης.
Χτυπάω έναν βράχο και όχι άνθρωπο. Ξαφνιάζεται και
γυρνάει να με κοιτάξει. Δεν έχει καταλάβει ακόμη τι
συμβαίνει. Τα μάτια μου πέφτουν στα βραβεία του. Πιάνω
το πιο μεγάλο -έναν κύβο- και το προσγειώνω με μια
κίνηση στο πρόσωπό του. Πετυχαίνω το δεξί μάτι του. Έχει
ματώσει. Αγκομαχά και ανασηκώνεται. Δεν θα προλάβει να
σταθεί στα πόδια του.



      Αρπάζω άλλο ένα βραβείο, ένα άγαλμα, και αυτή την
φορά τον χτυπάω στην κορυφή του κεφαλιού του. Τα μάτια
του βλεφαρίζουν. Φαίνεται να αδυνατεί να κρατηθεί στα
γόνατά του. Τον χτυπάω άλλη μια φορά, όσο πιο κοντά
στο ίδιο σημείο γίνεται. Η Αλίκη πέφτει στο έδαφος. Τον
χτυπάω άλλη μια φορά και αυτή την φορά δεν αγκομαχά.
     Ξαπλώνει μπρούμυτα, το πρόσωπό του βυθίζεται στο
ποτισμένο με το αίμα του χαλί. Τα μάτια του ανοιχτά και
έντρομα. Τα χείλη του κινούνται σπασμωδικά. Τα χέρια
μου τρέμουν. Τι έκανα, Θεέ μου; Θα καταλήξω στην
φυλακή. Αν ξυπνήσει, θα καταλήξω στην φυλακή. Αν η
νοσοκόμα μπει στο δωμάτιο, θα καταλήξω στην φυλακή.
Αν… αν… δεν πρέπει να ξυπνήσει. Ποτέ ξανά. Γονατίζω
από πάνω του και τον χτυπάω άλλη μια φορά. Τον χτυπάω
μέχρι τα χείλη του να σταματήσουν να κινούνται. Αίμα,
οστά και κομμάτια από το εσωτερικό του κεφαλιού του
εκτοξεύονται παντού. Πάνω στο πρόσωπό μου, στο ψυγείο,
στα ράφια με τα βραβεία. Δεν θα σταματήσω μέχρι να
αφήσει την τελευταία του αναπνοή. Τα χέρια μου νιώθουν
αδύναμα. Αφήνω το φονικό μου όπλο στο πάτωμα. Πρέπει
να κλειδώσω την πόρτα. Ή μήπως να περιμένω την
νοσοκόμα να μπει στο δωμάτιο;
      Κοιτάω την Αλίκη. Είναι εγκλωβισμένη στο δοχείο της.
Μπορώ να την φανταστώ να κραυγάζει για βοήθεια,
ανήμπορη να ακουστεί. Σαν να έχει χάσει την φωνή της.
Μπουσουλάω προς το μέρος της και την φέρνω στα χέρια
μου. Είναι το ίδιο τέλεια με την πρώτη φορά που την είδα.
Ανοίγω το δοχείο με δυσκολία, αλλά και λαχτάρα. Την
ακουμπάω στην ματωμένη παλάμη μου. Είναι βαριά,
σχεδόν όσο και το βραβείο που κρατούσα στα χέρια μου
πριν από λίγο. Την χαϊδεύω απαλά με το δάκτυλό μου.
Είναι παγωμένη σαν μέταλλο. 
      Δεν είσαι μόνη, Αλίκη. Μην φοβάσαι. Η μητέρα είναι
εδώ. 
      Με ακούει άραγε; Νιώθει την θαλπωρή που θέλω να
της προσφέρω; Θα μου ξαναμιλήσει ποτέ;
     Ξαφνιάζομαι και κοντανασαίνω, καθώς νιώθω ένα
γαργαλητό στην παλάμη μου. Κι άλλο. Λες και μου
απάντησε. Το χέρι μου μουδιάζει και τα μάτια μου
δακρύζουν. Είναι ζωντανή. Την κοιτάζω περιμένοντας για
άλλη μια αντίδραση, αλλά τίποτα. Προσπαθώ να καταλάβω
το γιατί. Γιατί σταμάτησε; Τι άλλαξε;



       Το αίμα. Αυτό άλλαξε. Όσο αίμα έβαφε την παλάμη
μου έχει εξαφανιστεί. Την θυμάμαι να λέει πως πεινάει.
Θυμάμαι να ματώνω στο γραφείο. Θυμάμαι πως ηρέμησε
όταν τρύπησα το αυτί μου. Αίμα. Τρέφεται με αίμα.
    Την ακουμπάω στο πάτωμα, πάνω στο αίμα του
γιατρού. Χαμηλώνω το κεφάλι μου από πάνω της και
περιμένω να δω τι θα γίνει. Αν θα αντιδράσει.
      Σταματώ να ανασαίνω. Χαμογελάω. Το κέλυφός της
πάλλεται αργά λες και ανασαίνει. Κάθε παλμός της με
κάνει υπερήφανο και χαρούμενο. Σαν γονέας που
καμαρώνει το παιδί του να μεγαλώνει. Μέσα σε λίγα
δευτερόλεπτα έχει αποκτήσει το μέγεθος του αγάλματος
που κρατούσα πριν από λίγο. Αίμα. Χρειάζεται αίμα.
      Πόσο αίμα θα χρειαστεί άραγε μέχρι να εκκολαφτεί;
Πόσο αίμα θα πρέπει να χυθεί μέχρι να ακούσω την φωνή
της και πάλι;



Η ανθρωπότητα είναι υπό τον τυραννικό ζυγό μιας Αυτοκρατορίας Μαγισσών και Δαιμόνων. Κάθε δεκατρείς του μήνα σε κάθε γωνία του
πλανήτη εμφανίζεται και από μια Τιμωρία, ένα τερατούργημα ενός ουράνιου Πατέρα, ο οποίος δε συγχώρεσε ποτέ τους ανθρώπους για την
σταύρωση του γιού του. Δύο χιλιάδες χρόνια μετά, μια σειρά από διαφορετικούς ήρωες, κάθε στρατοπέδου, γίνεται είτε άθελά του είτε ηθελημένα
το μέσο της θείας Κάθαρσης.
Μέσα στο χάος που επικρατεί σε ένα ήδη χαοτικό και σκοτεινό κόσμο, ο μυστήριος βρικόλακας Βίνσεντ βοηθά την αγαπημένη του Κάρεν να
λύσει το μυστήριο πίσω από την επιστροφή της από τον κόσμο των νεκρών. Οι δυνάμεις της και ή απουσία της κατάρας από πάνω της μαρτυρά
πως δεν είναι σαν τους υπόλοιπους που επιστρέφουν, αλλά γιατί; Είναι άραγε διαφορετική, ή είναι άλλη μια ψυχή γεννημένη στις 13ης;
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ΣΚΙΑ
ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΚΟΥΤΡΑ

Μπορώ να αγγίξω
τη σκιά στο βλέμμα σου;

Είχες δίκιο.
Τα σκοτάδια που φοβηθήκανε,

τα σκοτάδια που αγάπησες,
προστατεύουν μέχρι τέλους

την πιο βαθιά ανησυχία μας.
Είχες δίκιο.

Τώρα που κάναμε κομμάτια τα
φίμωτρα

και αφήσαμε ελεύθερα
τα ουρλιαχτά των λύκων
να ξυπνήσουν τη νύχτα,

τώρα που κάθε χαλινάρι είναι νεκρό
και αφήσαμε ανεξέλεγκτα

τα μαύρα σπαθιά των ιπποτών
να αποδώσουν δικαιοσύνη,

τώρα,
μόνο τώρα,

μπορούμε να ζήσουμε.
Μπορείς να αγγίξεις

τη σκιά στο βλέμμα μου;
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New book on echoes of ancient Greek literature in Tolkien’s work
translating previous scholarship into Modern Greek for the first

time.
J.R.R. Tolkien’s fantasy literature, best-known from The Hobbit,

The Lord of the Rings, and The Silmarillion, was influenced by
Northern European myth and folklore (e.g. the Old English poem

Beowulf, the Icelandic Eddas, and the Finnish Kalevala).
Nevertheless, Tolkien’s original course of study at the University
of Oxford was “Greats” (i.e. Classics), and he was familiar with a
wealth of Greek and Latin literature. Greek literature played an

equally important part in his creative writing, though it remains a
less-studied element of his inspirations.
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     Όπως όλο το κακό στον κόσμο, έτσι και αυτό που
αφορά τη δική μου ζωή έγινε για το τίποτα. Πολύ κακό για
πολύ τίποτα.
       Ένα σπίτι σχετικά παλιό με δύο ορόφους, όπου ζει μια
τετραμελής οικογένεια έξω από τα νοητά σύνορα μιας
μικρής πόλης, είναι από μόνο του ένα γεγονός που θα έκανε
αρκετό κόσμο να αισθάνεται άβολα. Φαντάσου τώρα πυκνά
δέντρα να το τυλίγουν από όλες τις πλευρές γύρω γύρω,
μια σκούρα πράσινη προσπάθεια της φύσης να εντείνει την
αίσθηση της απομόνωσης. Τις νύχτες μόλις που έφταναν
μέσα από τις φυλλωσιές κάποια αδέσποτα, ξανθά φώτα
από την πόλη που προσπαθούσε πάντοτε να καθυστερήσει
την ανατολή του ήλιου.
   Θυμάμαι ξεκάθαρα, ακόμα και τώρα, τα φώτα να
τρεμοσβήνουν, ύστερα να εξαφανίζονται τελείως· μια
διακοπή ρεύματος που βύθισε το διώροφο, μοναχικό μας
σπίτι στο σκοτάδι. Η μητέρα μου ανέβαινε αργά τις σκάλες,
είχε πρόβλημα οστεοπόρωσης και τα κόκκαλα των ποδιών
της δεν τη βοηθούσαν. Με το ένα χέρι κρατούσε την
κουπαστή, με το άλλο μια μικρή λαμπάδα, που έχυνε την
αδύναμη λάμψη της πριν την εμφάνισή της. Εγώ με την
αδελφή μου στεκόμασταν στον διάδρομο και βλέπαμε στον
τοίχο το κίτρινο φως να τρεμουλιάζει, ακούγαμε τα βήματα
να ανεβαίνουν και τη φωνή της μητέρας σχεδόν μη
αναγνωρίσιμη από την αρρώστια που την ταλαιπωρούσε,
βραχνή και τραυματισμένη, να ψιθυρίζει όσο το δυνατόν
πιο δυνατά, «μη φοβάστε, παιδάκια, ανεβαίνω τώρα για
σας».
      Δεν ξέραμε στ’ αλήθεια εάν θέλαμε να αντικρίσουμε τη
γυναίκα αυτή που έδιωχνε ερχόμενη το σκοτάδι και
ισχυριζόταν ότι ερχόταν για χάρη μας, μιμούμενη όσο
μπορούσε τη φωνή της μητέρας. Οι σκέψεις και οι
αμφιβολίες μας διακόπηκαν, καθώς ο γδούπος πάνω στο
ξύλο, ξανά και ξανά, το τρεμάμενο φως που για λίγο
χόρεψε και ύστερα χάθηκε, δε μας άφησαν επιλογή.
      Η πτώση αχρήστευσε εντελώς τα πόδια της μητέρας.
Ενώ το κερί, ενόσω αυτή ήταν λιπόθυμη, έκαψε μέρος των
χειλιών της από την αριστερή πλευρά και λίγο πιο πίσω,



προς το μάγουλο, αφήνοντας μόνιμο σημάδι και
μεγαλώνοντας το στόμα της, το οποίο σε εκείνο το σημείο,
περιτριγυρισμένο καθώς ήταν από λιωμένη σάρκα,
φανέρωνε δύο υποκίτρινα δόντια· έναν καθόλου μυτερό
κυνόδοντα και λίγο από τον πρώτο προγόμφιο. Είναι
φρικτό πράγμα να σου προκαλεί ταραχή το πρόσωπο της
ίδιας σου της μητέρας. Η Άννα πλέον φοβόταν τα
νανουρίσματα. Την τρόμαζαν οι ιστορίες της, της
προκαλούσαν εφιάλτες, παρόλο που τα παραμύθια δεν
είχαν αλλάξει. Άρχισα να βλέπω και εγώ εφιάλτες ότι χάνω
τα δόντια μου. Όταν η Άννα είχε βάλει ένα από τα νεογιλά
της δόντια κάτω απ’ το μαξιλάρι, δήθεν για να το πάρει η
νεράιδα του δοντιού, την άλλη μέρα το χάραμα ήταν
εξαφανισμένο.
      «Πώς ανέβηκες;» είχα ρωτήσει τη μάνα. «Δεν ανέβηκα»,
είχε αποκριθεί, στρέφοντας το κεφάλι της μακριά απ’ το
ανήσυχο βλέμμα μου. Πράγματι, τα κρεβάτια μας ήταν στο
πάνω πάτωμα απ’ όπου η μητέρα, λόγω της αναπηρίας της,
ήταν εξορισμένη για πάντα.
      Και ο πατέρας και η μητέρα, όμως, ήταν άνθρωποι ήδη
ταλαιπωρημένοι και αντιμετώπισαν την κακοτυχία με
σχετική καρτερία. Εμείς, τα παιδιά, αναλάβαμε, όσο
μπορούσαμε, τις δουλειές του σπιτιού. Ο πατέρας κανονικά
έφευγε το πρωί για τη δουλειά του και γυρνούσε αργά το
απόγευμα. Η μητέρα, καθηλωμένη στο αναπηρικό της
κάθισμα, με μια μόνιμη γκριμάτσα στο πρόσωπό της,
δούλευε με προσήλωση τις κλωστές της. Και τα υφαντά
απασχολούσαν τα χέρια της ώσπου σουρούπωνε.
     Σε γενικές γραμμές τα καταφέρναμε, παρόλο που, ενίοτε,
όλοι μας αναρωτιόμασταν για το πόσο γρήγορα,
απρόσμενα, πόσο απλά, είχαν γίνει όλα. Όταν
βρισκόμασταν και οι τέσσερις στον ίδιο χώρο,
προσπαθούσαμε να είμαστε αν όχι καλοδιάθετοι,
τουλάχιστον όχι κατηφείς. Έπρεπε ο ένας να δίνει στον
άλλον κουράγιο. Υπήρχαν, όμως, φορές, και το γνωρίζω
καλά πως δεν το ένιωθα μόνο εγώ, που όταν ο καθένας
έμενε μόνος του, αναλογιζόταν την ευθραυστότητα της
ανθρώπινης ζωής. Μία διακοπή ρεύματος είχε σχεδόν
σκοτώσει τη μητέρα μας, απ’ το τίποτα.



      Κάτω απ’ τα σκεπάσματα αναρωτιόμουν γιατί οι
σύγχρονοι άνθρωποι φοβούνται το σκοτάδι, τη νύχτα, τη
σιωπή. Αυτή που ευαγγελίζονταν την ανάπτυξη του
ανθρώπου, την πρόοδο του πολιτισμού, δεν τολμούσαν να
κοιτάξουν λίγο πιο δίπλα, ή ακριβέστερα, λίγο πιο μέσα,
να διαπιστώσουν πως οι αρχέγονοι φόβοι που ταράζουν
την ψυχή του ανθρώπου χρειάζονται απλώς μια αφορμή για
να σαλέψουν. Και ο φόβος του παιδιού είναι ο πιο γνήσιος,
γιατί είναι αφιλτράριστος, δε νιώθει ντροπή.
      Ο μεταλλικός ήχος του αλυσοπρίονου, οι φωνές
ανδρών. Νόμιζα πως το σπίτι περικυκλωνόταν, πως μια
απειλή ερχόταν απρόσκλητη να ταράξει για άλλη μια φορά
τη γαλήνη, την εύθρυπτη, σαν τα φύλλα γύρω μας, μοναξιά.
Η μάνα είχε τσουλήσει ως το παράθυρο και είχε τραβήξει
με βιασύνη την κουρτίνα.
     Θα αποκτούσαμε γείτονες. Οι εργάτες δεν αντάλλασσαν
και πολλές κουβέντες. Συνέχιζαν να κόβουν τα δέντρα, λες
και τους ανήκαν, για να φτιαχτεί το οικόπεδο. Οι κορμοί
έπεφταν ο ένας με τον άλλον, σαν πτώματα που ξεψυχούσαν
και σωριάζονταν, καταπονημένα από βασανιστήρια.
Απάντηση δεν πήραμε ποτέ για το πού είχε βρει το
δικαίωμα ο φιλόδοξος γείτονας να χτίσει σε αυτή την
περιοχή, και μάλιστα τόσο κοντά στο δικό μας σπίτι. Ο
πατέρας μου υποπτευόταν παρασκηνιακές τακτικές και
πολιτικά παιχνίδια.
      Έγιναν όλα τόσο γρήγορα, σαν να είχε χτιστεί μέσα σε
μια νύχτα. Τέντες το κάλυπταν ήδη από την τοποθέτηση
των θεμελίων, και έτσι, όταν έγιναν τα αποκαλυπτήρια,
κανείς δεν παραξενεύτηκε που η βελόνα της μητέρας
τρύπησε το δάχτυλό της. Το γειτονικό σπίτι ήταν μια
διεστραμμένη φάρσα, ένα κακέκτυπο του δικού μας σπιτιού.
Ο ιδιοκτήτης του δεν έφτανε που είχε έρθει ακριβώς δίπλα
μας, είχε κουβαλήσει μαζί και την αρρωστημένη ψυχή του.
Εάν εξαιρέσεις την εξώπορτα, που κοιτούσε προς τη δύση,
ενώ η δική μας κοίταζε προς την ανατολή, όλα τα άλλα
συνέπιπταν. Οι φράχτες ήταν ίδιοι, το χρώμα ίδιο, από το
παράθυρο του δωματίου μου στον πάνω όροφο, έβλεπα,
στο ίδιο ακριβώς ύψος απέναντι, ένα άλλο παράθυρο. Η
σκεπή είχε όμοια κλίση, παρόλο που η δική μας ήταν έτσι
κεκλιμένη από αρχιτεκτονικό σφάλμα.



      Ένας μεγάλος καθρέφτης ήταν εγκατεστημένος απέναντι
απ’ το σπίτι μας. Κάθε πρωί που έφευγα για το σχολείο,
προσπαθούσα να μην το κοιτάζω, αυτό το ξένο οικοδόμημα,
που μας χλεύαζε χωρίς να του ’χουμε φταίξει σε τίποτα.
     Οι νύχτες μου είχαν αρχίσει να αγριεύουν. Ο ύπνος
όλων μας δεν ήταν ο συνηθισμένος. Τον γείτονα δεν τον
είχαμε δει ακόμα. Οι απόπειρες του πατέρα μου στην πόλη
να διαλευκανθεί το μυστήριο του ιδιοκτήτη ήταν ολότελα
άκαρπες. Ήταν λες και το σπίτι είχε αποφασίσει να χτιστεί
από μόνο του, επειδή απλώς το ήθελε, υπακούοντας σε
κάποιον καλά κρυμμένο νόμο που μοιράζονταν τα δέντρα
μεταξύ τους. Τα θροΐσματά τους ηχούσαν αλλιώτικα και η
νύχτα βάθαινε περισσότερο ανάμεσα από τα μπαλώματα
των φύλλων. Ένας ψίθυρος πλανιόταν στις μεσονύκτιες
αύρες για μια απομόνωση που είχε κρατήσει παραπάνω
από όσο έπρεπε.
      Τρομακτικά όνειρα άρχισαν να επηρεάζουν τις ημέρες
μου, ενώ αλλόκοτες σκέψεις μόλυναν με εφιάλτες τον ύπνο
μου. Έβλεπα, φανταζόμουν, ή ονειρευόμουν –έτσι κι αλλιώς
μικρή διαφορά είχε πλέον– το απέναντι σπίτι παντελώς
άδειο. Ένας φρικώδης εξωσκελετός, μία ύβρις καμωμένη
από τσιμέντο, μέταλλο και ξύλο, που φιλοξενούσε το
απόλυτο κενό. Ύστερα ο αέρας αποφασίζει να γεμίσει τους
χώρους και τα δωμάτια, ανεβοκατεβαίνει την εσωτερική
σκάλα. Μια ζέστη κάνει τα μέταλλα να διαστέλλονται και
να ελευθερώνουν ήχους μιας ύλης που διογκώνεται δίχως
λόγο, και τα ξύλα απ’ τα έπιπλα τρίζουν. Κάπου εκεί, σε
μια άλλη εκδοχή πραγματικότητας ή ονείρου, υπάρχει
ξαπλωμένος ένας άνδρας σε ένα κρεβάτι. Στο ακριβώς
απέναντι παράθυρο από το δικό μου, στο ακριβώς
αντικριστό κρεβάτι. Είναι γυρισμένος πλάτη, ενώ η ράχη
του μοιάζει να κυρτώνει αφύσικα. Δε χρειάζεται να γυρίσω
πλευρό για να τον αντιληφθώ, και μόνο η παράταιρη
παρουσία αυτού και του σπιτιού του μου αρκούν. Θα τα
αγνοήσω, λοιπόν. Αλλά μόλις κάνω αυτές τις σκέψεις, κάτι
με έλκει, αναγκάζει το κορμί μου να συστραφεί αργά, κάτω
απ’ το σεντόνι. Δεν έχω φωνή να ουρλιάξω, τα νεύρα μου δε
με υπακούν, και μαγνητίζομαι συνεχώς, ώσπου, μετά από
ένα διάστημα, που ο τρόμος το θέλει να απαριθμεί αιώνες,
έχω γυρίσει εντελώς.Τα βλέφαρά μου δεν κλείνουν, τα
μάτια μου τσούζουν,



τα νιώθω να υγραίνουν, αλλά δεν έχω επιλογή· τα κρατάω
ανοιχτά και κοιτάζω την κυρτωμένη ράχη που νόμιζα πως
μπορώ να αγνοήσω.
      Και τότε, το ίδιο αργά, μέσα στο ημίφως, αυτή η ράχη
ξεκινά να γυρίζει προς το μέρος μου.
      
       Μα το νήμα μπορούσε να ξετυλιχτεί τελικά από πολλές
πλευρές, και όσο αφήνει κανείς τη σκέψη να εκτροχιάζεται,
τόσο απομακρύνεται, και απομακρύνεται, με τον κίνδυνο να
αυτονομηθεί.
  Το σπίτι μπορεί να μην περιοριζόταν στον
αντικατοπτρισμό του εξωτερικού, αλλά και του εσωτερικού.
Δυσοίωνοι συλλογισμοί, πάνω στους οποίους
αποκοιμιόμουν για να ξυπνώ πρωινά με τα χέρια μου να
έχουν τσαλακώσει τα σκεπάσματα. Η Άννα είχε επηρεαστεί
και αυτή, αλλά, νομίζω λιγότερο, λόγω της ηλικίας της.
Από την άλλη, η μητέρα και ο πατέρας προσπαθούσαν να
φέρονται φυσιολογικά και να προσαρμοστούν σε αυτή την
αλλόκοτη, σχεδόν ονειρώδη, πραγματικότητα. Ώσπου ένα
ανώνυμο μουντό απόγευμα, για πρώτη φορά, φάνηκε φως
στο απέναντι σπίτι. Ένα αδύναμο φως, που θόλωνε πίσω
από την κουρτίνα και ξέφτιζε στο μούχρωμα.
      Και μια σκιά έμπαινε πότε πότε μπροστά απ’ το φως,
μια σκιά που άλλοτε φαινόταν να ανήκει σε άντρα και
άλλοτε σε γυναίκα. Άλλοτε ήταν ευθυτενής, άλλοτε
σκεβρωμένη, αργόσυρτη μέσα στο σιωπηλό σπίτι. Το φως
έσβησε. Κανένας ήχος δεν είχε ακουστεί. Δεν υπήρχε αμάξι
παρκαρισμένο απέξω, θα το είχαμε ακούσει εξάλλου. Όταν
ο πατέρας μου πήγε να χτυπήσει την πόρτα, είχε πέσει για
τα καλά η νύχτα, δεν ήταν, όμως, αργά. Γύρισε πίσω
άπραγος, κανένας δεν υπήρχε μέσα στο σπίτι, είπε.
      Εγώ είχα ξυπνήσει πιο νωρίς απ’ ό,τι συνήθως και είχα
στυλώσει τα μάτια μου απέναντι. Δεν είχε ξημερώσει, γιατί
οι νύχτες το φθινόπωρο αρχίζουν να μακραίνουν, καθώς
πλησιάζουν τον χειμώνα. Και εγώ περίμενα για κάποια
κίνηση, κάποιο σάλεμα μέσα στο μυστηριώδες εκείνο σπίτι
που έμοιαζε να με περιγελά.
      Η Άννα δίπλα ανάσαινε ελαφρά, πού και πού έβγαζε με
περισσότερη δύναμη τον αέρα από τα χείλη της. Λίγη ώρα
μετά ακούστηκε η εξώπορτα.



Ο πατέρας έφευγε για τη δουλειά. Εγώ με την αδερφή μου
ετοιμαζόμασταν για το σχολείο.
      Μόνο ως κακόγουστο αστείο μπορούσαμε να το δούμε,
αρχικά τουλάχιστον. Μία εβδομάδα αργότερα, και πάνω
που είχαμε αρχίσει να συνηθίζουμε στην ιδέα του ίδιου
σπιτιού με τον αόρατο ένοικο, όπως όταν παραδίνεται
κανείς σε ένα μονότονο, επαναλαμβανόμενο όνειρο, η
μητέρα μου είχε βρει έναν κλειστό φάκελο στο πάτωμα, τον
οποίο κάποιο χέρι είχε σπρώξει κάτω απ’ την πόρτα. Ήταν
τότε που είχαν αρχίσει οι βροχές, κι ο φάκελος σε κάποια
σημεία ήταν υγρός. Λασπωμένες πατημασιές υπήρχαν στα
σκαλοπάτια μπροστά απ’ την πόρτα, τα οποία, όπως είχε
παρατηρήσει ο πατέρας, έμοιαζαν να ανήκουν σε
υποδήματα που φοριόντουσαν και τα δύο σε αριστερά
πόδια. Εγώ και η αδερφή μου δεν τα είδαμε ποτέ, γιατί όταν
ξυπνήσαμε, το νερό της βροχής τα είχε πλύνει.
     Ο φάκελος ήταν σφραγισμένος με βουλοκέρι, λες και
είχε έρθει με καθυστέρηση εκατοντάδων χρόνων. Τα
γράμματα ήταν ευανάγνωστα, μα εντελώς τυποποιημένα,
λες και ήταν γράμματα τυπογραφείου, δε φανέρωναν
κανένα στοιχείο, κανενός χαρακτήρα. Είχαμε αντιγράψει,
έλεγαν, την αρχιτεκτονική του σπιτιού. Και όσο περίεργο
και αν ακούγεται κάτι τέτοιο, υπήρχε μέσα εσώκλειστο το
αρχιτεκτονικό σχέδιο του διπλανού σπιτιού, το οποίο
χρονολογούνταν δέκα χρόνια πριν την κατασκευή του δικού
μας.
     Και το νήμα άρχισε πάλι να απλώνεται και να
μπλέκεται στα σκέλη και τα σώματα αυτής της τετραμελούς,
φιλήσυχης οικογένειας την οποία αποτελούσαμε, και
εκτελώντας κινήσεις αναρριχητικές, σερνόταν αργά προς τα
κεφάλια μας.
        Σιωπή που έγινε γέλιο, για να γίνει μειδίαμα, και να
καταλήξει πάλι σε σιωπή. Η οποία την επόμενη μέρα
βάθυνε, βούλιαξε ανάμεσα στους τοίχους του σαλονιού,
μεταξύ του δαπέδου και της οροφής, στοιχειώνοντάς μας. Η
μητέρα με τις βελόνες παγωμένες στα χέρια της, σαν
αποσπασμένα κεντριά από σώματα τιτάνιων σφηκών, ο
πατέρας να πιάνει το κούτελό του, να ξεφυσά. Η Άννα να
μην πολυκαταλαβαίνει έτσι κι αλλιώς. Και εγώ;



   Εγώ, επιρρεπής καθώς φαίνεται προς τέτοιες
κατευθύνσεις νοητικές, είχα χωθεί ακόμη βαθύτερα στις
σκέψεις μου. Είχα αρχίσει να συρρικνώνομαι στον στενό
χώρο που απομένει μεταξύ πυρετωδών αυτόκλητων
σκέψεων κατά τη διάρκεια του ξύπνιου και φρικιαστικών
εφιαλτών κατά τη διάρκεια του ύπνου.
       Γιατί, πλέον, ήξερα πως δεν είχε αντιγράψει ο γείτονας
το σπίτι μας, αλλά εμείς το δικό του. Και εάν θέλω να
παραδεχτώ τη σκοτεινότερη εκδοχή της ταραχώδους μου
διανόησης και των αποκυημάτων της, θα έλεγα πως το
απέναντι σπίτι είχε αντιγράψει το δικό μας, αφήνοντας απ’
έξω τον ιδιοκτήτη του. Και οι γονείς μου είχαν την ίδια
επίγνωση, που δεν την παραδέχονταν με λόγια ο ένας στον
άλλον, αλλά την αναγνώριζαν ως αληθινή στις σύντομες
ματιές που αντάλλαζαν μεταξύ τους.
      Σιγά σιγά, άρχισα να αμφιβάλλω, Για μένα, για την
πραγματικότητα γύρω μου, μέσα μου. Άρχισα να
αμφιβάλλω για σένα. Οι σανίδες πλέον έτριζαν πριν το
πόδι μου πατήσει πάνω τους, οι πόρτες υποχωρούσαν ενώ
το χέρι μου δεν τις είχε σπρώξει ακόμα, η μητέρα μου
απαντούσε σε καλέσματα που δεν έγιναν ποτέ. Όλα αυτά
εικάζω πως ήταν συνέπειες των, εδώ και λίγο καιρό,
ονείρων που με επισκέπτονταν προτού κοιμηθώ.
    Ένας ανώνυμος επιστολογράφος άφησε μια μέρα ένα
γράμμα κάτω από μια πόρτα, σαν να πετούσε κομμάτια
από παζλ, και μας προκαλούσε να τα ενώσουμε, χωρίς,
όμως, να έχουμε γνώση του τι θα φτιάχναμε στο τέλος.
Μόνο υπόνοιες, υπαγορευμένες από τα ένστικτά μας.
     Και έτσι μια διχοτόμηση άρχισε να επικρέμαται από
πάνω μου. Δε θεωρούσα τον εαυτό μου γνήσιο. Ένας εαυτός
μεγαλωμένος και πλασμένος σε ένα περιβάλλον που ήταν,
τελικά, απομίμηση. Εγώ δεν ήμουν εγώ, ή μάλλον ανήκα
στον εαυτό μου όσο το είδωλό μου ανήκε στο σώμα μου, και
όσο ο ίσκιος κάτω από τον απογευματινό ήλιο κρατούσε τα
χαρακτηριστικά μου. Ο πατέρας άρχισε να λείπει όλο και
περισσότερο. Τσακωνόταν με τη μητέρα, της οποίας το
παραμορφωμένο στόμα συχνά πια υγραινόταν από δάκρυα,
που πάσχιζαν να κρατηθούν στα λεπτά της χείλη, σαν
δροσοσταλίδες σε πέταλα μαραμένων ανθών. Η στάχτη της
επιστολής είχε αναγάγει το περιεχόμενό της σε θέσφατο
που ξαναγεννιόταν σαν αόρατος φοίνικας μέσα από την
εστία του τζακιού κάθε αυγή.



      Και το φως στο απέναντι σπίτι άναβε πού και πού,
αλλά ποτέ δε βλέπαμε τον ένοικό του. Διάφανος σαν αέρας,
είχε έρθει, μια ψυχή σκοτεινή, να ορθώσει το επίβουλο
οικοδόμημά του μπροστά στη ζωή μας, προκαλώντας μια
μόνιμη έκλειψη απ’ ό,τι υποσχόταν πως θα μπορούσαμε και
εμείς να έχουμε μία φυσιολογική και ήρεμη ζωή.
      Το έβλεπα πια στα μάτια όλων. Η απελπισία και η
αϋπνία ζωγράφιζε μελανιασμένα μισοφέγγαρα κάτω από
κόρες οφθαλμών που δεν εστίαζαν πουθενά, καθρέφτες
μυαλών που προτιμούσαν να μη σκέφτονται.
 
      Έφτασε ο χρόνος που ο πατέρας βγήκε από το σπίτι
και δεν ξαναγύρισε σε αυτό. Έφυγε, χάθηκε. Τον κατάπιε
ένα απόβραδο που τον περιμέναμε, όπως κάθε μέρα. Αλλά
οι δείκτες κυλούσαν στα ρολόγια, η μάνα περίμενε με τις
βελόνες στο χέρι, με τη μύτη τους όλο και να γέρνει προς τα
μέσα. Τα δικά μου μάτια καρφωμένα στην πόρτα, που δεν
άνοιξε ποτέ απέξω, αλλά από μέσα, όταν η μητέρα θέλησε
να ψάξει με τη ματιά της για τον άνδρα της, μέσα στα
σκοτάδια. Κορμοί δέντρων μονάχα, σιωπή. Στο βάθος τα
φώτα της πόλης που έμοιαζαν ολοένα να απομακρύνονται
τον τελευταίο καιρό. Τη βοήθησα να βγει λίγο πιο έξω.
Έστρεψε τον λαιμό της αριστερά και κοίταξε το σπίτι.
Σήκωνε αργά το κεφάλι προς τα πάνω, μισοκλείνοντας τα
μάτια προσπαθώντας να εστιάσει, λες και αντίκριζε έναν
πανύψηλο πύργο που μάκραινε προς τ’ αστέρια,
ημιδιάφανος. Το σπίτι, όμως, ήταν αυτό που ήξερε τόσο
καλά. Γιατί, όπως αποδείχθηκε, στον ίσκιο αυτών των
τοίχων είχε ζήσει τόσα χρόνια. Κάτι ψέλλισε τότε που δεν
μπόρεσα να καταλάβω ακριβώς. Μετά, καθώς την
τσουλούσα προς τα μέσα, την άκουσα να λέει χαμηλόφωνα,
«Θα ’φευγε κάποια στιγμή. Γιατί να καθόταν με μία σαν
εμένα;»
      Θεέ μου, το παραμιλητό της μάνας τις επόμενες νύχτες.
Τα ασυνάρτητα λόγια, μπλεγμένα με λυγμούς, κλαυσίγελοι
ενός χαίνοντος στόματος, ενός γυναικείου, απελπισμένου
προσώπου με κλειστά μάτια που ανήκε σε ένα σώμα
σακατεμένο, ασυνήθιστο να κοιμάται μόνο του σε διπλό
κρεβάτι.
      Και τα πρωινά, πριν ακόμα φανεί το φως στην ανατολή,
να λέει η μάνα, με τη φωνή της να τρέμει, πως ο πατέρας
ήταν κοντά, τον ένιωθε.



     Ο πατέρας, έλεγε, έμενε πια δίπλα. Με ανάγκασε
μερικές φορές να την πάω μέχρι εκεί. Η αλήθεια είναι πως
κάθε φορά αρνιόμουν πεισματικά, όχι επειδή πίστευα ότι
αυτό που υποστήριζε η μητέρα ήταν ολότελα τρελό. Το
αντίθετο. Φοβόμουν. Φοβόμουν να πλησιάσω το σπίτι,
φοβόμουν μήπως η μητέρα είχε δίκιο.
    Ο ίσκιος του σπιτιού βούλιαζε μέσα μου, καθώς
κρατούσα τις λαβές από το καροτσάκι και το κυλούσα
μπροστά. Με πλάκωνε. Και στο κουδούνι που ηχούσε
απόκοσμα δεν ανταποκρινόταν κανείς και ο υπόκωφος
χτύπος στην πόρτα δεν είχε αποτέλεσμα. Και η μάνα
έκλαιγε, ψέλλιζε πως ο πατέρας ήταν μέσα, αλλά δεν την
ήθελε πια, έλεγε πως σύντομα θα έβρισκε άλλη γυναίκα,
εάν δεν το είχε κάνει ήδη, θα έφτιαχνε νέα οικογένεια. Το
ένιωθε.
      Σταδιακά έπαψα να μετρώ τις μέρες που περνούσαν,
οπότε δε θυμάμαι μετά από πόσο καιρό ξύπνησα και είδα
το απέναντι κρεβάτι του δωματίου ξέστρωτο και άδειο. Η
Άννα έλειπε. Έψαξα σε όλο το σπίτι, και πάνω και κάτω.
Πίσω από πόρτες, μέσα σε έπιπλα, οποιοδήποτε μέρος θα
μπορούσε να είχε αποφασίσει η μικρή μου αδερφή να κάνει
κρυψώνα της την πιο ακατάλληλη περίσταση.
      Και μόνο όταν διαπίστωσα με βεβαιότητα ότι η Άννα
δεν κρυβόταν, μίλησα στη μητέρα.
    Η αντίδρασή της με διέλυσε, όχι ότι η δική μου
ψυχολογία ήταν καλύτερη. Αλλά ένιωθα πως είχα ακόμη την
ευθύνη της μητέρας. Αυτή με είχε μεγαλώσει, με είχε
φροντίσει, και τώρα έπρεπε να της το ανταποδώσω, να τη
στηρίξω. Να προσπαθήσω να δείχνω γενναιότητα. Είχε
αυτή εμένα και εγώ εκείνη.
    Η αλλαγή της συμπεριφοράς της, όμως, με τρομοκράτησε.
Ως το βράδυ έδειχνε τελείως διαφορετική εικόνα. «Ίσως
είναι καλύτερα και αυτή», είπε, «στο νέο της σπίτι. Θα τη
φροντίζει ο πατέρας σου, αφού εγώ δεν μπορούσα».
     Τα φώτα στο απέναντι σπίτι τρεμόπαιζαν πίσω απ’ τα
σκυθρωπά παράθυρα, φανέρωναν ζωή. Ακόμα και όταν
βρισκόμουν στη μεγαλύτερη απελπισία μου, δεν μπόρεσα
να πάω ως εκεί, να την αναζητήσω. Το σπίτι ήταν σαν
μαγνήτης ομώνυμου πόλου για μένα. Με απωθούσε, με
έλιωνε. Και η μάνα τρελαινόταν. Μία έκλαιγε, μία
χαμογελούσε και έλεγε πως όπου να ’ναι, εάν ήταν τυχερή,
θα ερχόταν και η δική της η σειρά.



      Ο ύπνος σχεδόν σταμάτησε να με επισκέπτεται. Μόνο
λίγο αποκοιμιόμουν λόγω της εξάντλησης και μετά πάλι τα
μάτια μου κοιτούσαν στα σκοτάδια του δωματίου μου, στα
σκοτάδια έξω, ώσπου έφταναν σε ένα φως που τρεμούλιαζε,
στο απέναντι σπίτι. Και τότε, νομίζω, πως άρχισα να
παραιτούμαι. Έχω την εντύπωση ότι οι σκέψεις δε
γεννιόντουσαν στο κεφάλι μου, αλλά επώαζαν σε αβύσσους
πολύ έξω από μένα και σέρνονταν μετά ως το μυαλό μου.
Τις νύχτες, τη λίγη ώρα που κατάφερνα να αποκοιμηθώ, με
μόλυναν σιγά σιγά, ώσπου μια μέρα έγιναν συνειδητές.
Αλλά τις ένιωθα τόσο ξένες, τόσο αλλότριες στην
προσπάθειά τους να μου επιβάλουν την αλήθεια τους. Το
απέναντι σπίτι ήταν αυτό που φιλοξενούσε ζωή, αυτό που
είχε φως, που κάτι ανέπνεε, τέλος πάντων, εκεί μέσα. Το
δικό μου ήταν πια βουτηγμένο στη μαυρίλα και στη σιωπή.
Η μητέρα, δεν ξέρω πώς, κατάφερνε και κοιμόταν, σε
αντίθεση με εμένα.
      Το δικό μου σπίτι ήταν το καθρέφτισμα, η κάλπικη
απομίμηση. Κακέκτυπο εγώ και η μητέρα μου και όλοι,
ολόκληρη η ζωή που είχαμε ζήσει ήταν ένα λάθος, μια
παραχώρηση που μας είχε γίνει από κάποιο τραγικό
σφάλμα, και τώρα, το πράγμα εξισορροπούνταν με τον δικό
του, αδιανόητο τρόπο. Το απέναντι κτήριο έπαιρνε πίσω
ό,τι του ανήκε. Τα δέντρα ψιθύριζαν μεταξύ τους την
πραγματικότητα που ήθελα να αρνηθώ, έλεγαν πως κανείς
δε μας επισκέφτηκε ποτέ σε αυτό το σπίτι, πως στον δρόμο
μάς απέφευγαν, γιατί η κίβδηλη ύπαρξή μας γινόταν
αισθητή στους άλλους. Ίσως η Άννα είναι όντως εκεί μέσα.
     Και η Άννα που εγώ έζησα μαζί της, ποια ήταν; Η
αντανάκλαση ενός θολού, ραγισμένου καθρέφτη που
επέστρεψε στον κάτοχό της. Και ο πατέρας το ίδιο, και η
μητέρα. Να το πιο τρομακτικό όραμα, το πιο τρομερό όνειρο
που δεν τόλμησα να αντικρίσω, η ίδια η πραγματικότητα.
Ναι, η μητέρα το είχε νιώσει πριν από εμένα, γι’ αυτό
γαλήνεψε.
      Η μητέρα, το τραυματισμένο της στόμα, ακίνητο. Η
εκπνοή μέσα στον ύπνο της, ένας φιδίσιος συριγμός. Την
έβλεπα κοιμισμένη στην καρέκλα της. Τα χείλη της
κινούνται, χαμογελάει μέσα στον ύπνο της. Υπάρχει άραγε
μια άλλη μητέρα λίγο πιο δίπλα που κάνει το ίδιο; Μαμά;
Τίνος το φρικαλέο χαμόγελο μιμείσαι;



      Δε θέλω πια να ζω μέσα σε αυτούς τους τέσσερις,
μολυσμένους τοίχους. Το κουκλόσπιτο αυτό δε με καλύπτει,
δε νιώθω, ακόμα, τόσο μαριονέτα. Και αυτή η μοναξιά,
σχεδόν, αυλακώνει το κορμί μου, ανοίγει πληγές. Δεν έχω
σε ποιον να μιλήσω, και αυτή η νύχτα είναι τόσο βαθιά και
κρατάει πολύ, δε λέει να ξημερώσει. Φτάνει και η δική μου
ώρα, μάλλον. Ίσως συναντήσω τους άλλους, τους
αληθινούς, τη μητέρα που, τελικά, βρήκα την αναπηρική της
θέση κενή. Τους φαντάζομαι όλους απέναντι, στο
καθιστικό, τον μπαμπά και τη μαμά πίσω από τον καναπέ
όρθιους, και την Άννα να κάθεται μπροστά, με το χέρι της
μητέρας στον ώμο της. Και δίπλα της, μια θέση κενή, αυτή
που προορίζεται για μένα. Έτοιμοι για μια οικογενειακή
φωτογραφία, μια λάμψη που θα αιχμαλωτίσει τέσσερις ζωές
σε ένα χαρτί. Βλέπω φώτα στο απέναντι σπίτι. Νομίζω πως
άκουσα την πόρτα του να χτυπά. Μα να, πλησιάζει προς τα
εδώ, με βήματα σταθερά. Με χαιρετάει, με είδε που κοιτάζω
απ’ το παράθυρο. Δε θέλω πια να ζω μέσα σε αυτούς τους
τέσσερις, μολυσμένους τοίχους. Θα βγω έξω τώρα που μου
κάνει νόημα, τώρα που το κάτοπτρο ζητάει πίσω και την
τελευταία αντανάκλασή του και θα βυθιστώ στο παγωμένο
γυαλί που κάποτε με γέννησε. Ας μείνει για πάντα το μέρος
αυτό σταματημένο σε αυτή τη νύχτα, ας βουβαθούν τα
αστέρια, το φεγγάρι. Έτσι κι αλλιώς, χωρίς το φως ο
καθρέφτης δεν έχει τι να καθρεφτίσει. Έτσι κι αλλιώς, εγώ
δε θα ’μαι εδώ.

Το διήγημα 
"Χαμόγελο Βουντού"
θα το βρείτε στη νέα

συλλογή διηγημάτων
του 

Γιώργου Πρέκα 
"Το Συμπόσιο των

Σκιών".
 

Κυκλοφορεί από τις 
εκδόσεις Nightread



Bρυκόλακα
Οι ελληνικές ρίζες του

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια ολοένα αυξανόμενη

στροφή στην εντοπιότητα σε ό,τι αφορά την εγχώρια σκηνή

του Φανταστικού. Τόσο στον Τρόμο αλλά και στο Fantasy,

αρκετοί εκλεκτοί Έλληνες συγγραφείς επιλέγουν να

διηγηθούν ιστορίες που εξελίσσονται στην πατρίδα μας ή

σε κάποια άλλη, μη πραγματική χώρα που όμως τη θυμίζει

έντονα, κατά τη διάρκεια κάποιας ιστορικής της περιόδου.

Οφείλω να ομολογήσω πως δεν τρελαίνομαι ιδιαίτερα με

την τάση αυτή καθώς είμαι λιγάκι πιο ‘κλασικός’, πιο

δυτικοευρωπαίος σε ό,τι αφορά τα γούστα μου. Βλέπω

όμως πως υπάρχει μεγάλη απήχηση, οπότε πάσο. Και

αναλογιζόμενος την απήχηση αυτή, αποφάσισα να

επιλέξω για το πρώτο τεύχος του Phantasmal -καλοτάξιδο

να είναι κιόλας, ελπίζουμε να σας αρέσει, γιατί αν δεν

ευλογήσουμε τα γένια μας, τότε τι κάνουμε;- να γράψω για

το αγαπημένο μου θέμα. Κάπου εδώ θα έπρεπε κανονικά

να κάνω μια μακροσκελή, ιντριγκαδόρικη εισαγωγή ώστε

να τρώτε τα νύχια σας διερωτώμενοι ποιο είναι αυτό, αλλά

μάλλον με έχει προδώσει ο τίτλος. Οπότε, ας περάσουμε

στο ζουμί, στο πιο ζωτικό ζουμί από όλα, το πολύτιμο

αίμα, την ίδια τη ζωή, τον διακαή πόθο και την αέναη

κατάρα των αγαπημένων μου βρυκολάκων.

Βρυκόλακες στην αρχαία Ελλάδα

 

Αναμφίβολα, κύριος υπεύθυνος για το γεγονός πως αυτή

τη στιγμή διαβάζετε σε ένα λογοτεχνικό περιοδικό ένα

άρθρο αφιερωμένο στα πιο γοητευτικά πλάσματα της

νύχτας δεν είναι άλλος από τον Ιρλανδό Abraham ‘Bram’

Stoker ο οποίος το 1897 εξέδωσε το πασίγνωστο γοτθικό

μυθιστόρημα Dracula, μπλέκοντας έτσι μια ευρέως

διαδεδομένη Βαλκανική -και όχι μόνο- λαϊκή παράδοση με

ένα υπαρκτό πρόσωπο, τον αιμοσταγή αλλά ηρωικό και

δίκαιο μονάρχη της Βλαχίας, Βλαντ Τσέπες, γιο του Βλαντ

Ντράκουλ. Αυτό που ίσως δε γνωρίζετε, είναι πως

παρόμοιες δοξασίες για πλάσματα που τρέφονται με αίμα

υπήρχαν στον ελλαδικό χώρο ήδη από την αρχαιότητα.

Μία από τις πρώτες τέτοιες αναφορές προέρχεται από την

Οδύσσεια, όταν κατά τη ραψωδία λ (γνωστή κι ως Νέκυια)

οι νεκροί του Άδη πίνουν το αίμα από τα ζώα που θυσίασε

ο πολυμήχανος πρωταγωνιστής του Ομήρου προκειμένου

να θυμηθούν τις ζωές τους στον Επάνω Κόσμο και να

απαντήσουν στις ερωτήσεις του.

 

γράφει ο Ηλίας Τσιάρας



Ένα πλάσμα της μυθολογίας μας που θυμίζει έντονα τη

φυσιολογία των βρυκολάκων είναι οι θανάσιμες λάμιες,

δαίμονες που μεταμορφώνονταν σε πανέμορφες γυναίκες,

και έπιναν το αίμα παιδιών και νεαρών αντρών που

φυσικά αποπλανούσαν με τα κάλλη τους. Ο Φιλόστρατος,

ένας σοφιστής του 2ου αιώνα μ.Χ., αναφέρει ένα σχετικό

περιστατικό στο πιο διάσημο ίσως έργο του, το Βίος

Απολλωνίου του Τυανέως. Αξίζει να σημειωθεί πως ο

Απολλώνιος ήταν υπαρκτό πρόσωπο, σύγχρονος του

Ιησού. Η πιο πιστή, με βάση τη μοντέρνα τους εκδοχή,

περιγραφή βρυκόλακα εκείνης της περιόδου είναι αυτή του

Φλέγοντα του Τραλλιανού, ενός απελευθερωμένου

ιστορικού που έζησε την εποχή του αυτοκράτορα Αδριανού

(του γνωστού, που έχει και μια πύλη λίγο πιο κάτω από

την Ακρόπολη). Στη συγκεκριμένη ιστορία, μια κοπέλα που

θεωρείται νεκρή εδώ και έξι μήνες, πραγματοποιεί

νυχτερινές επισκέψεις σε έναν όμορφο νεαρό. Μετά από το

σούσουρο που προκύπτει όταν μαθαίνονται τα νέα αυτά, ο

σοφός της πόλης συμβουλεύει τους κατοίκους να κάψουν το

πτώμα της κοπέλας. Sounds familiar?

 

Ο πρώτος ειδήμων και η ετυμολογία

 

Ναι, ξέρω πως ακούγεται σαν τις ασυναρτησίες που έλεγε

γνωστή τηλεπερσόνα η οποία πουλούσε βιβλία σχετικά με

ομάδες Ε, Λ, Η και διάφορα άλλα γράμματα του

αλφαβήτου, αλλά είναι η πάσα αλήθεια. Ο πρώτος

νεότερος ιστορικός που ασχολήθηκε σοβαρά με το θέμα

των βρυκολάκων ήταν Έλληνας. Το όνομά του ήταν

Λιωνής Αλάτζης αλλά έμεινε γνωστός ως Λέων Αλλάτιος

και γεννήθηκε στη Χίο (όπως και ο Όμηρος, δύο χιλιετίες

πριν) το 1586. Το 1645, κυκλοφορεί το De Graecorum hodie

quorundam opinationibus, μια εντυπωσιακή συλλογή

λαϊκών δοξασιών από ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο, στις

σελίδες της οποίας αναφέρεται εκτενώς στα συγκεκριμένα

πλάσματα. Την εποχή εκείνη, η επικρατέστερη ονομασία

ήταν ‘Βουρκόλακας’ ή ‘Βουρβούλακας’, αν και στη

Μακεδονία συνηθιζόταν και το πιο σλάβικο ‘Βάμπυρας’ ή

‘Βόμπυρας’. Για την επικράτηση της λέξης ‘Βρυκόλακας’

(σας ικετεύω, μην τη γράφετε με γιώτα, νιώθω πως αποκτά

άλλο ειδικό βάρος με το μεγαλοπρεπέστατο ύψιλον)

υπεύθυνος θεωρείται ο Αδαμάντιος Κοραής που για

κάποιον λόγο τη συνδέει με τη λέξη ‘Βρίκελος’ (ξέρω,

γράφεται με γιώτα, προσπεράστε την) η οποία δηλώνει ένα

τρομακτικό προσωπείο του αρχαίου θεάτρου.

Οι περισσότεροι μελετητές συμφωνούν πως κοινή ρίζα

όλων των λέξεων αυτών είναι η σέρβικη ‘vukodlak’, που

μεταφράζεται κάπως σαν ‘τομάρι λύκου’. Κι έτσι, ο

λυκάνθρωπος μπερδεύεται με τον βρυκόλακα, αλλά αυτή

είναι μια άλλη πονεμένη ιστορία…

 

Ήλιος, θάλασσα και βρυκόλακες

 

Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το γεγονός πως πριν από

μερικούς αιώνες, τα παγκοσμίου φήμης και ομορφιάς

νησιά μας έβριθαν από νεκροζώντανους. Αυτό

τουλάχιστον υποστηρίζουν αρκετοί ξένοι περιηγητές

(πάντα είναι λίγο πιο αξιόπιστη η μαρτυρία ενός

Ευρωπαίου). Περί τα 1650, ο Γάλλος ιερωμένος Franchois

Richard ταξίδεψε σε πολλά νησιά του Αιγαίου σε μια

προσπάθεια προσηλυτισμού του τοπικού πληθυσμού στον

Καθολικισμό. Τα όσα είδε και άκουσε στις περιπλανήσεις

τους τα κατέγραψε σε ένα χρονικό, στο οποίο υπάρχει ένα

κεφάλαιο με τίτλο ‘Οι Ψευδοαναστημένοι που οι Έλληνες

ονομάζουν βρυκόλακες’. Το 1700, ένας άλλος Γάλλος, ο

Pitton de Tournefort, βοτανολόγος στο επάγγελμα,

αναφέρει ένα περιστατικό ενός νεκρού κατοίκου της

Σαντορίνης που δεν έλεγε να μείνει με τίποτα ήσυχος στον

τάφο του, παρά μόνο αφού οι απεγνωσμένοι γείτονες

κάψανε το πτώμα.

Ο δημοσιογράφος και ιστοριοδίφης Κυριάκος Σιμόπουλος

στο βιβλίο του ‘Ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα’ αναφέρει

πληθώρα πιο σύγχρονων περιστατικών με πρωταγωνιστή

κάποιον ανήσυχο βρυκόλακα, ανάμεσά τους και μια

εμφάνιση στη Φθιώτιδα (δεν είναι νησί, απλώς ταίριαζε και

το έβαλα εδώ, μη μας πείτε και αγεωγράφητους!) το 1850

από τον Δημήτρη Αινιάν, τον πρώτο βιογράφο του

Γεώργιου Καραϊσκάκη. Επίσης, μόνο τυχαίο δεν μπορεί να

χαρακτηριστεί το γεγονός πως ο Αμερικανός πρόξενος

George Horton έγραψε κάπου στις αρχές του 20ου αιώνα

το βιβλίο Νησιά της Ελλάδας - Σπίτι των Νυμφών

(Αγελούδων;) και των Βρυκολάκων, γοητευμένος από τις

απόκρυφες δοξασίες που άκουσε κατά τη θητεία του στη

χώρα μας. Τέλος, θα ήταν τεράστια παράλειψη εάν δεν

εμφανιζόταν πουθενά το όνομα του Νικόλαου Πολίτη,

κατά πολλούς ο πατέρας της ελληνικής λαογραφίας, ο

οποίος αφιερώνει ένα ολόκληρο κεφάλαιο από το ιστορικό

του έργο Παραδόσεις -πιο συγκεκριμένα, σαράντα πέντε

(45!) καταγεγραμμένες παραδόσεις- στους βρυκόλακες της

πατρίδας μας.

 



Ο ελληνικός βρυκόλακας εμπνέει

 

Το συγκεκριμένο άρθρο θα το θεωρούσα ελλιπές εάν δε

γινόταν μια μικρή έστω αναφορά στην ελληνική ιδέα του

θρύλου του βρυκόλακα, όπως αυτή κατόρθωσε να

αποτυπωθεί πρώτα στο μυαλό και ύστερα στα έργα

μερικών από τους σπουδαιότερους εκπροσώπους της

Ευρωπαϊκής λογοτεχνίας. Ο Γερμανός Goethe κάνει την

αρχή με το ποίημα του 1797, "Η Νύφη της Κορίνθου".

Είκοσι χρόνια αργότερα, ο Βρετανός εκπρόσωπος του

ρομαντισμού John Keats μας ταξιδεύει στην αρχαία Ελλάδα

με το έργο του "Η Λάμια" ενώ την ίδια χρονιά ο John

Polidori, προσωπικός γιατρός του Λόρδου Βύρωνα, θα

κυκλοφορήσει το "Ο Βρυκόλακας", το οποίο γράφεται

κατά τη διάρκεια εκείνης της μάζωξης-ορόσημο για τη

λογοτεχνία τρόμου, όταν από έναν ευγενή συναγωνισμό

μεταξύ φίλων/συγγραφέων θα προκύψει και το

"Φρανκενστάιν ή Ο Σύγχρονος Προμηθέας" της Mary

Shelley. Φυσικά, δεν πρέπει να ξεχνάμε και τον δικό μας

Αριστοτέλη Βαλαωρίτη με το ποίημα (με τον καθόλα

πρωτότυπο τίτλο) "Ο Βρυκόλακας", που πρόσφατα

κυκλοφόρησε και με τη μορφή κόμικ από τη Βέρα

Καρτάλου, με εικονογράφηση του Νίκου Παπαμιχαήλ.

Θεωρώ αυτονόητο το γεγονός πως όλες οι χώρες του

κόσμου, όλες οι φυλές και όλα τα έθνη έχουν δοξασίες,

μύθους, θρύλους και παραδόσεις σχετικά με καταραμένα

πλάσματα που διψούν για το αίμα των ζωντανών ή

νεκρούς που επιστρέφουν από τον τάφο για να

δημιουργήσουν προβλήματα σε συγγενικά τους πρόσωπα.

Οι Κινέζοι έχουν τα chiang-shih, οι Αφρικανοί τα obayifo,

οι Ινδοί τα churel, οι Φιλιππινέζοι τα aswang κτλ. Ακόμα

μια απόδειξη πως κατά βάθος, όλοι οι άνθρωποι

μοιραζόμαστε τους ίδιους φόβους, τα ίδια πάθη και κατ`

επέκταση μοιάζουμε σε πολύ περισσότερα από όσα

διαφέρουμε. Αυτό ακριβώς οφείλει να είναι και ο κύριος

σκοπός, το βαθύτερο μήνυμα της λογοτεχνίας και ιδίως της

λογοτεχνίας του Φανταστικού. Είμαστε όλοι διαφορετικοί

και ταυτόχρονα όλοι ίσοι. Ακόμα κι αυτοί που

κυκλοφορούν μόνο τη νύχτα, καταδικασμένοι να μην

αντέχουν το φως, κατατρεγμένοι και βασανισμένοι ανά

τους αιώνες, έρμαια της ακόρεστης δίψας τους για ζωή.
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Τ Ο  Χ Ω Μ Α  Π Ο Υ
Τ Ρ Α Ν Τ Α Ζ Ε Τ Α Ι

Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Ν Α  Λ Α Σ Κ Η



     Κρακ! Το τσάκισμα της ραχοκοκκαλιάς του πνίγηκε
στον βρυχηθμό μιας μοτοσικλέτας που όρμησε, μέσα στη
νύχτα, στον έρημο δρόμο. Πέντε μέτρα κάτω από τα
παράδοξα τσακισμένα ξύλα της σκαλωσιάς, στο
μετροχάσμα της Αγίας Σοφίας, οι σκαλισμένες πέτρες,
ανηφόρισαν, παράδοξα κι αυτές, στο έδαφος και
στοιβάχτηκαν πάνω στα γουρλωμένα μάτια του.
    Ήρθα από πάνω του – εργάτης νεαρός, άνεργος
πτυχιούχος πιθανότατα, υπερωρία βραδινής βάρδιας,
ξεσκαρτάριζε τις απλές πέτρες από τις αρχαιολογικές.
Μάλλον δεν έκανε καλή δουλειά. Είδα τη λευκή σκιά να
εισχωρεί στα τοιχώματα, στο ρωμαϊκό υπόστρωμα. Οι
σπασμένες πέτρες ήταν από το σπίτι του; Ακραίο, αλλά
κατανοητό για μένα. Μπορεί να ήταν και Βυζαντινός ο
δολοφόνος, κόκκινος μανδύας, μεταλλικός θώρακας… ποτέ
δεν ήμουν σίγουρος με τα αρχαιότερα ενδύματα. Η υποψία
μου, όμως, πως αυτό δεν ήταν ένα ακόμα ατύχημα,
επιβεβαιώθηκε όταν αισθάνθηκα την παρουσία πολλών
ακόμα, που κοιτούσαν. Ήμουν σίγουρος πια για όσα είχα
ακούσει. Πως ήταν οι ακοίμητοι νεκροί της πόλης αυτοί που
μπαινόβγαιναν από τα χάσματα, τα ανοιγμένα από τις
μηχανές στην κοιλιά της Νύφης του Θερμαϊκού – πεθαμένοι
μετέδιδαν συνειδητά τον θάνατο.
 

***
     Ανέβηκα στην επιφάνεια του εδάφους. Σκέφτηκα τη
διαδρομή – όχι απ’ την Εγνατία. Οι Ρωμαίοι πάντα μου την
έσπαγαν εκεί, άρχισαν τώρα να αλωνίζουν πέρα από τον
άξονα Αγορά-Καμάρα. Ρωμαίοι! Δυο ντουζίνες μείνανε και
ακόμα περνιούνται για κυρίαρχοι της πόλης. Λοιπόν,
αμίτσι, πολλοί ακόμα χτίσανε από πάνω σας. Ο
Οκτωβριανός Βαρδάρης διέχυσε απλόχερα την
ψαροσκουπιδίλα του Θερμαϊκού και μ’ έκανε να
βλαστημήσω που, από τις αισθήσεις που μου είχαν
απομείνει, ήταν ισχυρότερη η όσφρηση. Η καταιγίδα
ξεκίνησε να πλένει παθιασμένα τους λερούς δρόμους με τα
μεγάλα ονόματα, καθώς γλιστρούσα προς τη Διαγώνιο. Δεν
με ενοχλούσε η βροχή – ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες,
που περνούσε από μέσα μου.



    Εξεπλάγην αρχικά που τόσα φαντάσματα της
Θεσσαλονίκης εντάχθηκαν στην εξτρεμιστική οργάνωση –
όμως γνωρίζω εκ πείρας ότι, για να είσαι φάντασμα, έχεις
μια κλίση παραπάνω στο απωθημένο, μια μνησικακία.
Εξεπλάγην, όχι ότι με νοιάζει. Το σπίτι μου με νοιάζει
εμένα. Αλλά δεν μου αρέσουν και οι εξτρεμιστικές
οργανώσεις. Εβραίος Θεσσαλονικιός είμαι, στο κάτω-κάτω,
μια τέτοια οργάνωση, γερμανική, είναι που με έχωσε κάτω
εδώ να τυραννιέμαι, εξήντα και χρόνια.
          Τα δικά μου απωθημένα άστραψαν τώρα, κρότοι από
περίστροφο, στο κεφάλι μου. Νταχάου. Η γυναίκα μου, τα
παιδιά μου σκελετωμένα – τρεις χιλιάδες χιλιόμετρα
επιστροφή πεζός, κουρελής. Το σπίτι μου ρημαγμένο. Ξένοι
κοιμούνταν μέσα του. Το χέρι μου, οπλισμένο, στράφηκε
από αυτούς πάνω στον κρόταφό μου. Η λάμψη και η
επιστροφή, ξανά. Δεν τους σκότωσα, αλλά, χαχά, τους
έκανα να φύγουν τρέχοντας. Κι όσους άλλους τόλμησαν να
εισέλθουν στο ερείπιό μου. Και τώρα αυτούς που σκάβουν
τούνελ για τρένα που περνάνε από το σπίτι μουου, το
σπίιτιι μουου!
       Η βοή της θάλασσας με διαπερνάει. Με περιμένει ο
Αρμένης στον Πύργο του Αίματος, ξέρει πού θα γίνει η
συγκέντρωση. Μπορεί να μην του έχουν μείνει δάχτυλα,
αλλά κινεί άψογα τα νήματα της ορδής των
ακρωτηριασμένων, αυτών που έβαψαν τον Πύργο κόκκινο.
Είναι ιδιαίτερη φατρία, όχι τοποκεντρική ή εποχοκεντρική.
Τους έχει οργανώσει με βάση τα αισθήματα που βίωσαν
στον «Λευκό» Πύργο. Χα. Τα αισθήματα. Αυτοί που έχουν
γρήγορο θάνατο απελευθερώνονται πιο γρήγορα, μόλις το
συνειδητοποιήσουν. Μάλλον αυτοί που σκοτώσαμε είναι
τέτοιοι, για αυτό δεν έχουν εμφανιστεί. Εμείς, τα διαρκή
φαντάσματα, έχουμε τεράστια συναισθηματικά αποθέματα
να κάψουμε, μέχρι να φύγουμε. Οργή. Ντροπή.
Εκδικητικότητα. Ενοχή. Ανεκπλήρωτα θέλω, εραστές,
αγωνιστές, βασανισμένοι. Θλίψη.



      «Καρντάς, τι γίνεσαι; Είδες, που σε ‘λεγα πως θα
φτάνει η αφεντιά σου ίσαμε εδώ;» γέλασε ο Αρμένης, καθώς
προσγειωνόταν στα εκατόν είκοσι φασματικά, πληγιασμένα
κιλά του. Έκανε νόημα να ανηφορίσουμε προς την
Τσιμισκή. Πίσω του οι ορδές των Τόρε Μπιάνκα, έπλεαν
μες στον Βαρδάρη που φυσούσε μανιασμένα, παρασύροντας
μια μπόχα σάπιου αίματος.
         «Η αφεντιά μου τεντώθηκε ως εδώ, γιατί με είπες κάτι
θα κάνετε απόψε για όλο αυτό οι Τόρε Μπιάνκα, κι εγώ
τίποτα δεν βλέπω»
     «Έννοια σου, ωρέ και μετά από το αποψινό δεν θα
τεντώνεσαι, θα ξαπολυθούμε όλοι μας, τεράστια δύναμη,
σου λέω!» Έπειτα πιο σιγά, συνέχισε, «Μ’ αυτόν που
σκοτώσανε σήμερα, θα εκδικηθούν πολλοί, θα λευτερωθούν!
Ωρέ, εγώ το κάνω γούστο το Μετρό, δεν πάει όλα λίμπα να
τα κάνει, να ησυχάσουμε κι εμείς, να φύγουμε για πάνω
επιτέλους;»
        «Μα πώς;»
     «Και μην μας λες Τόρε Μπιάνκα, ωρέ Οβριέ, θα σε
γδάρω, προσβάλλεις τη μνήμη μας! Κανλί Κουλέ, μας λεν.
Ακούς; Κανλίι Κουλεεέ!» Ο Αρμένης δεν είπε άλλα, τον
γράπωσε ο καημός του, άρχισε να θρηνομουρμουράει το
συνηθισμένο του. Έμεινα σερνάμενος πιο πίσω – μια
εφημερίδα ξέφυγε πετώντας από ένα υπόστεγο που
κούρνιαζε ένας άστεγος, η βροχή την τιμώρησε, κόλλησε
πάνω στα μούτρα του αγάλματος της Γυναίκας της Πίνδου.
Εκείνη την πέταξε μακριά με το μεταλλικό της χέρι, έριξε
ένα τσατισμένο βλέμμα στο χάλκινο χαχανητό του Κρητικού
Μακεδονομάχου, μούγκρισε κάτι στα βλάχικα και ίσιαξε τη
μαντήλα της, πριν κοκαλώσει ξανά. Τα αγάλματα είναι
πλέον τα μόνα που δεν έχουν κουνηθεί από τη θέση τους, σε
αντίθεση με τα άλλα φαντάσματα.
     Γενικά, τα φαντάσματα δεν μπορούμε να πάμε πολύ
μακριά από τον τόπο που στοιχειώνουμε. Λίγα το
καταφέρνουν, ακόμα λιγότερα, τα ταραχοποιά, τα
αναρχοειδή, λέω εγώ, μπορούν να επέμβουν στη φυσική
διάσταση. Βέβαια, κάποιες φατρίες, κυρίως των
Βυζαντινών, μπορούν να κυριεύσουν εύκολα ανθρώπινα
μυαλά. Αλλά με τα έργα του Μετρό σπίτια και δεσμά
διαλύθηκαν, γίνεται χαμός.



     Η πόλη φούσκωσε από τα τραντάγματα, και ο
παγιδευμένος αέρας, ο αέρας των φαντασμάτων, αρχίζει να
τραντάζει τις Πύλες. Πολλές λυτρώσεις. Ασυνήθιστα
πολλές. Όπως πολλές, ασυνήθιστα πολλές είναι τώρα οι
σκιές που συνωστίζονται πλέοντας πάνω από τα Ανάκτορα
του Γαλέριου. Προς μια τέτοια μαζική λύτρωση μάλλον
βαδίζουμε, βλέπω πυκνώνει ολοένα η φωτεινή στήλη που
υψώνεται από τη Ροτόντα. 
         Πριν προχωρήσω, σκύβω στην εφημερίδα, ημερομηνία
προηγούμενης εβδομάδας:
        «Κι άλλος θάνατος γύρω από το Μετρό Θεσσαλονίκης,
μετά από τον νεκρό αστυνομικό και τη μοιραία πτώση
πολίτη σε ακάλυπτη τρύπα της Βενιζέλου. Η καθηγήτρια
Αρχαιολογίας του ΑΠΘ, Αργυρώ Σεφίρου, καταπλακώθηκε
από αρχαία κολόνα, μετά από ανεξήγητη εμπλοκή του
γερανού, στις ανασκαφές της Στάσης Συντριβανίου.
Τραγικές φιγούρες στην κηδεία τα δύο της παιδιά, στο
στιγμιότυπο τα ευλογεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης
Άνθιμος. Η αστυνομία διεξάγει έρευνες. Ο νέος
αρχιμηχανικός του έργου, Βάλτερ Φ…».
       Αφήνω πίσω την εφημερίδα – δεν θέλω να καταναλώσω
ενέργεια να τη σηκώσω, είμαι μακριά από το σπίτι μου στο
Βαρδάρι. Τα σωθικά μου σφίγγονται, ταράζομαι. Είναι
ίσως το ξενικό όνομα στο χαρτί, που μαστίγωσε τη δική μου
λύτρωση;
         Πλάι στον Αρμένη, ίπταται πομπωδώς, με τον μανδύα
του πιο πορφυρό δεξιά απ’ τον αιμάτινο λεκέ, ο
αξιωματούχος των Βυζαντινών Σφαγμένων του
Ιπποδρόμου. Δεν τον χωνεύω – μένω πίσω.
     «Μπράβο σας, πάντως», κορόιδευε ο Αρμένης. «Από τότε
που γκρεμίσατε την πολυκατοικία, το ’79, είχατε να
λευτερώσετε μαζικά κόσμο. Πόσο ήταν τότε η αναλογία;
Εφτά φαντάσματα για έναν ζωντανό;» Ο Βυζαντινός
σήκωσε τη μύτη του, περιφρονητικά.
      «Έχουσιν αλλάξει οι ποσοστώσεις μετά των τρεχόντων
γεγονότων. Πλέον ευρισκόμαστε στο δέκα κόμμα είκοσι
εφτά προς έναν.»
     «Χαχα, το εικοσεφτά τι ‘ναι; Λυτρώνεται ένα άντερο μαζί
με τους ολόκληρους; Άμα είναι να στείλω το σκώτι μου για
λευτέρωση, α, κάτσε όχι, μου το βγάλανε, κανένα πλεμόνι
τότες, χαχα».



       Οι της φατρίας του χαχάνισαν, αν και δεν πιάσαν το
αστείο. Ψοφούσαν – τρόπος του λέγειν – να κοροϊδέψουν
Βυζαντινό. Παλιά απωθημένα.
«Σιωπή! Αμαρτωλοί! Σιωπή! Εις πομπή λυτρώσεως
παρίστασθε!» ακούστηκε ο ιερέας του Ιπποδρόμου. Κι αυτός
με όργιζε. Ιερέας μεν, αλλά στις ιπποδρομίες ο πιο
φανατικός στοιχηματζής. Εντάξει, έσφαλλε ο Θεοδόσιος
που αιματοκύλησε την εξέγερση των ιπποδρομόφιλων στα
390, γέμισε την περιοχή στοιχειώματα, αλλά για
κάποιους…
   «Κάνετε λάθος, φίλτατε», ψιθύρισε στον Αρμένη ο
αξιωματούχος. «Κατά τακτά διαστήματα λυτρώνωμεν
εδικούς μας, μέσω πνευματικών καταλήψεων και
οικειοθελών θανάτων ναρκομανών στα Γαλεριανά
Ανάκτορα. Μάλιστα ο φόνος του οργάνου της τάξεως
μπορεί να χρεωθεί σχεδόν αποκλειστικώς εις ημάς. Η
Ματωμένη Στήλη είναι ισχυρά εις την πόλιν»
Επιβεβαιώθηκαν οι υποψίες μου. Αυτοί που σπρώξαν στη
μοιραία δόση τον γιο του αρχιμηχανικού, που πριν τρεις
μήνες βρέθηκε στη Ναυαρίνου. Ο μηχανικός παραιτήθηκε
και ο μετροπόντικας τραβήχτηκε ξανά από τα λαγούμια
του. Τον αντικατέστησαν με Γερμανό. Έφτυσα το φασματικό
μου σάλιο στους χείμαρρους που φούσκωναν τις
βουλωμένες αποχετεύσεις της Ερμού.
   «Μη φτύνεις! Ιερά στιγμή!» με ξαναμάλωσε ο παπάς.
Κοίταξα δίπλα μου, ωπ, δεν ήταν ο παπάς. Ένας νεαρός
Βυζαντινός μου έκλεισε το μάτι. Από τα ρούχα του έκρινα
ότι ήταν οπαδός της Βένετης Ομάδας. Από τα μάτια του, ότι
η Ματωμένη Στήλη των Σφαγμένων του Ιππόδρομου του
έδινε μεγάλη δύναμη. «Ξέρεις, ε», μου λέει «Ετούτος που
εστοίχειωσε το πρεζάκιον, πολύ φίλος μου. Αυτός το έβαλε
και εσκότωσε τον αστυνόμον που οργάνωνε τις περιπολίες
στο Μετρόν, ναι! Αυτό δεν ήτον στην αποστολή του, από
φχαρίστηση το ‘πραξε! Ουάαα! Κάτωω η καταστοληή!»
Ο Αρμένης χτύπησε στον ώμο τον νεαρό.
    «Πολύ μιλάει ο πιτσιρίκος, ε; Χάιντε, τζάνε μ’, πάνε να
μιλήσεις με την Εργατομάνα, που έχετε κοινά απωθημένα!
Χάιντε κι έχω δουλειά με τον Οβριό εγώ!»
     Ο Βυζαντινός έκοψε πέρα, αλλά φεύγοντας μου σφύριξε:
«Μου έμαθε κι εμένανε, εισέρχομαι σ’ όποιον ηθέλης, αν
είναι πιωμένος ειδικώς. Αν ηθέλης σε μαθαίνω, αλλά αν σε
διαλέξουνε, έμενανε να με πάρεις, εντάξει;».



         «Ποια αποστολή; Ποιος να με διαλέξει;»
      Ο Αρμένης έβαλε το κομμένο του δάχτυλο στα χείλη
μου:
       «Έχω εντολές ν’ αλλάξω τα πράγματα στην οργάνωση.
Θα σε πω μετά αλλά τσιμουδιά!»
     Η πομπή των φαντασμάτων φωσφόριζε πάνω στους
ανάγλυφους αετούς της Καμάρας. Θα ‘λεγες όλη η νεκρή
Θεσσαλονίκη είχε μαζευτεί για το γεγονός. Η Ροτόντα.
Βέβαια, η Ροτόντα. Ακλόνητη στα χίλια εφτακόσια
δεκαπέντε χρόνια της – ναι, εμείς έχουμε εμμονή με τα
χρόνια, τις μέρες, τα δευτερόλεπτα –ιερός τόπος σχεδόν για
όλους όσους πέρασαν από εδώ. Ενισχυμένη από χιλιάδες
προσευχές και τώρα χιλιάδες σπίθες δύναμης, που είχαν
αναβλύσει, μέσα στη βροχή, από κάθε όρυγμα των μηχανών
και συσσωρεύονταν μες στο αρχαίο κτίριο.
   Δεκάδες σκιές συνωστίζονταν– απεχθανόμουν τους
συνωστισμούς, μπερδεύονταν μέσα μου βρωμερές ξένες
ενέργειες. Αλλά εκμεταλλεύτηκα την επιρροή του Αρμένη
για να εισέλθω κι εγώ στο θολωτό κτίσμα. Αντιπροσωπείες
από όλα τα φαντάσματα της πόλης αιωρούνταν κάτω από
τον τρούλο, όπου ένας άξονας φωτός αστραποβολούσε
δυνατότερα από τους κεραυνούς έξω. Μπρος στον πίδακα
ήρθε τώρα η σκιά που είχα δει στο μετροχάσμα – τώρα
φαινόταν ξεκάθαρα, περήφανα, η ρωμαϊκή ταυτότητά του.
Τα μουρμουρητά πνίγηκαν, καθώς ένα φύσημα, πιο
παγωμένο, πιο βουερό από χίλιους Βαρδάρηδες, αντήχησε
στους πέτρινους θόλους:
    «Στο Όνομα του Θανάτου, του Ιερού Θανάτου, ποιος
ήσουν;»
   Ο στρατιώτης χτύπησε προσοχή και ένα λατινικό
συνονθύλευμα ονομάτων και στρατιωτικών τίτλων χύθηκε
από το στόμα του. Το πόσο ξεκάθαρα θυμόταν ο Ρωμαίος
το όνομά του, με ξάφνιασε. Φαίνεται, προετοιμαζόταν καιρό
για τη στιγμή.
     «Είσαι έτοιμος να πεθάνεις;»
     «Paratus sum, dominus»
     «Δέκα ή Πέντε;»
     «Decem», είπε ο Ρωμαίος με περήφανη ετοιμότητα, ενώ οι
φατρίες γύρω του σφύριξαν αποδοκιμαστικά.
     «Ποιους θα πάρεις μαζί σου;»
    Ο λεγεωνάριος έγνεψε προς τους εννιά εναπομείναντες
άνδρες της κοόρτης του. Συγκινήθηκα.



  Έγειρα στον Αρμένη: «Είναι οι Λιποτάκτες; Της
Πολιορκίας των Γότθων;» Ο Αρμένης έγνεψε βλοσυρά,
κουνώντας τα χείλη του:
       «Και τώρα πάνε αυτοί, πριν από εμάς! Κάνανε, λέει, το
χρέος τους και προστατέψανε τώρα την αρχαία πόλη από
τους καταστροφείς». Ο μικρός Βυζαντινός δίπλα του
κάγχασε.
    «Κολοκύθια κάνανε. Που σταματήσανε έναν εργάτη;
Εμείς φάγαμε τον γιο του μηχ-»
   «Σιωπή!» αντήχησε η Φωνή. Αδιευκρίνιστη προφορά,
αρχαία, σύγχρονη, αρσενική, θηλυκή; Σκανδαλίστηκα.
Ποιοι ήταν; Πώς έγιναν τόσο ισχυροί; Μα σκανδαλίστηκαν
κι άλλοι, όταν ο Ρωμαίος, έγνεψε, για το δέκατο, τελευταίο
άτομο, στη μεριά των Καμένων. Μια κοπέλα, από τις
Τουρκογειτονιές όπου ξεκίνησε η Πυρκαγιά του ’17 –
μαλλιά καψαλισμένα, μισοκόκκινο πρόσωπο– σύρθηκε
αγέρωχη μπροστά.
   «Δικό μας παιδί ‘ναι τούτο! Δεν θα το λευτερώσει ο
βρωμορωμιός!» άρχισαν να ωρύονται οι συγγενείς της,
γυναίκες χτυπούσαν μαυρισμένες μαντήλες, την τραβούσανε
πίσω.
     Η κοπέλα τους έσπρωξε, έπιασε τον Ρωμαίο από το
χέρι, αυτός την τράβηξε κοντά του, έβγαλε την
περικεφαλαία, έσκυψε το κεφάλι σ’ έναν από τους
μπροστινούς της φατρίας της.
      «Μπάμπαμ», ικέτεψε εκείνη. Η φωνή της διαπέρασε τα
βογκητά, ως τον πατέρα της, έναν βαρύ, γεμάτο εγκαύματα
μουστακαλή. «Εσύ δεν ήθελες να παντρευτώ, προτού φύγεις
για πάνου; Μπάμπαμ, εγώ μόνο άμα με πάρει κάποιος
ταίρι του θα λυτρωθώ. Μπάμπαμ, άφηκέ με, σεβγκίλιμ…»
Ο πατέρας έβγαλε ένα μουγκρητό. «Κι οι δικοί σου, τζάνε
μ’; Εμείς πότε θα φύγουμε; Για ‘μάς κανείς;» 
     Η κοπέλα ταράχτηκε. Για αρκετή ώρα η σκιά της
τρεμόπαιξε, καθώς οι λεγεωνάριοι περνούσαν ένας-ένας
στον φωτεινό πίδακα κι εκτοξεύονταν, με μια ιαχή, από την
οροφή. Ο αέρας τσιτσίριζε, από την ενέργεια και από τα
στοιβαγμένα βάσανα αιώνων. Ο πίδακας εξασθενούσε,
τελείωνε ο χρόνος.
        «Διάλεξε» βρόντηξε η Φωνή.



    Τότε η Τουρκάλα έκανε κάτι αλλόκοτο. Με ένα
τράβηγμα, ξαγκιστρώθηκε από την αγκαλιά του Ρωμαίου,
καθώς αυτός, χυνόταν, προτελευταίος, ψηλά. Άρπαξε τον
γέρο πατέρα της και τον έσπρωξε προς τον πίδακα. 
        «Τζάνε μ’» ψιθύρισε εκείνος, πριν χαθεί.
 

***
 
      «Τι εννοούσε “διάλεξε”; Να πάω στον ραββίνο, να μου
ξεμπερδέψει το κουβάρι». 
    Η καταιγίδα είχε σταματήσει το ίδιο ξαφνικά όπως
άρχισε. Καθώς διαλυόταν το πλήθος, διώξαμε κάτι
αλλοδαπούς που λούφαζαν στα πεζούλια της Ροτόντας,
κάτσαμε εμείς. Οσμίστηκα νοσταλγικά τον καπνό του
παρατημένου τσιγάρου τους, που ξεψυχούσε στις βρεγμένες
πλάκες.
     «Δεν ειν’ κουβάρι, καρντάς μ’», μουρμούρισε ο Αρμένης.
«Η Καμένη μας διάλεξε τον ζόρικο δρόμο, τον πέντε, τον
εδικό μας. Να αρνηθεί τη λύτρωσή της, να πάρει αποστολή,
να λευτερώσει δικούς της».
   «Ποιος είναι ο ζόρικος δρόμος; Πώς λυτρώνουν οι
σκοτωμοί στο Μετρό τα δικά μας απωθημένα;» σφύριξα. Ο
Αρμένης βλεφάρισε συνομωτικά προς τον Βυζαντινό, που
σηκώθηκε σκεπτικός, να δώσει τη θέση του στην
Εργατομάνα, που είχε ξεκόψει από τη φατρία της και
κατέφθανε σκυφτή. Όχι μόνο από σεβασμό, τη φοβόμασταν,
κατείχε τον ισχυρότερο Καημό. Της είχαν σκοτώσει τον γιο
στην εργατοδιαδήλωση του ’36. Ένας ποιητής της είχε
γράψει τραγούδι, γινόταν πιο ισχυρή, όταν οι ζωντανοί το
τραγουδούσαν στις πορείες, τρομερή, όταν στοίχειωνε
μοιρολογώντας τις κούνιες των νιογέννητων παιδιών όσων
κατέστειλαν τις διαδηλώσεις. 
  «Άδικο! Άδικο! Τόσες λυτρώσεις επειδή σκότωσαν οι
βρωμοστρατιώτες ένα παιδί της εργατιάς. Από τον ιγιό
μου, πιο νέο ήταν αυτό! Ντροπή τους!», γκρίνιαξε. Α, και
γκρίνιαζε για οποιαδήποτε πολιτική των ιθυνόντων
φαντασμάτων. Γενικά η φατρία της ήταν από τις πιο
δυσεπίλυτες, από πλευράς ησυχασμού.



    «Όσο οι ζώντες μας εκριζώνουν, θα εκριζώνουμε κι εμείς
εκείνους. Και με την ζώσα ενέργειά των θα τρέφουμε τον
πίδακα, ολοένα ισχυρότερον. Με τον θάνατόν τους, άλλοι
εκπληρώνουσιν το καθήκον τους. Άλλοι παίρνουν
εκδίκησιν. Άλλοι σώζουσιν το σπίτι τους. Άλλοι ενθυμώνται
ποιοι ήτον και οδεύουν εκεί. Άλλοι όλα εις συνδυασμόν». Η
φωνή του Βυζαντινού αξιωματούχου πλησίασε και εστίασε
πάνω μου υπαινικτικά: «Εβραίε, σε παραδίδω το μήνυμα
της Φωνής. Θα είσαι ο επόμενος που θα αναλάβεις
αποστολήν. Δέκα εδικοί σου θα έχουσιν προτεραιότητα εις
την επόμενη λύτρωσιν».
    «Άδικο!» ωρύονταν οι Καμένοι, που στοιβάζονταν πίσω
από την Καμένη κοπέλα, που απαρνήθηκε τη λύτρωσή της.
«Σεβαστείτε τη διαδικασία! Ο επόμενος σκοτωμός είναι
δικός της, δικός μας!»
    «Ντροπή, σύντροφοι», φώναξε η Εργατομάνα και γύρω
της στριμώχτηκαν οι εικοσιπέντε άλλες αριστερίζουσες
υποφατρίες της. «Μην χωρίζεστε, δεν υπάρχουν ράτσες,
όλοι λαός είμαστε, αδέρφια! Για όλους έχει η Φτωχομάνα!
Ενωμένοι θα λευτερωθούμε!»
     Όσοι στην ομήγυρη των φαντασμάτων είχαν φρύδια, τα
σήκωσαν προς τη μεριά της. Εκτός από τον Αρμένη, τον
Βυζαντινό, την Τουρκάλα, που αλληλοκοιτάχτηκαν
παράξενα. Ο Αξιωματούχος των Σφαγμένων αγόρευε:
    «Μηδέν ωρύεστε, φίλτατοι Κεκαυμένοι! Η σειρά σας θέλει
ελθείν, υπάρχουσιν φαντάσματα παλαιότερα από εσάς!
Ακούσατε τη γηραιά αντικαθεστωτική σας! Τώρα που οι
Ρωμαίοι αποτελούσιν πλέον μειοψηφία, ημείς, η άρχουσα
τάξις των Βυζαντινών Σφαγμένων, θα επαναφέρωμεν ένα
αυθεντικόν όραμα για την πόλη, θα προωθήσουμε τη
συμμετοχικότητα, την πολυπολιτισμικότητα εις τα επιλογάς
των λυτρωμένων μας!»
    Λίγο η Εργατομάνα, που έφτυσε προς τη μεριά του μα
σώπασε, λίγο η καθαρεύουσα που μπέρδεψε τις
αλλόγλωσσες φατρίες, λίγο η πολιτική δικτύωση των
Βυζαντινών με τη Φωνή, το πλήθος καθησυχάστηκε. Η
Καμένη Τουρκάλα με κοίταξε υπαινικτικά πριν βυθιστεί μες
στην κρήνη της Ροτόντας. Ο αξιωματούχος των Σφαγμένων
ξαναρώτησε:



 «Δέχεσαι την αποστολή;» Μούδιασα. Ο Αρμένης μου
κρυφοέγνεψε καταφατικά.
   «Πρέπει να μιλήσω με τον ραββίνο μας». Ο αξιωματούχος
κάγχασε και έκανε ένα εκνευρισμένο νεύμα προς τα
Πανεπιστήμια.
 

***
 
     «Για την επιλογή έχουμε διαπραγματευθεί: ή εκτελώντας
– βέβαια – την αποστολή θα λυτρώσεις δέκα, κατά σαφή
προτίμηση δικούς μας, ή θα αρνηθείς με κάποιο τρόπο να
την εκτελέσεις και διαλέξεις πέντε, που θα αναλάβουν δικές
τους αποστολές και θα λυτρώσουν άλλους δέκα ο καθένας,
ή θα αρνηθούν και θα ορίσουν πέντε και ούτω καθεξής».
«Μα οι πέντε δεν είναι προτιμότερο, ραββί μου».
  Η συνέλευση των Εβραίων Βεβηλωμένων στα
Πανεπιστήμια είχε λήξει με τέτοια αναταραχή, που έκανε
πολλούς επίδοξους εμπόρους ναρκωτικών και βιαστές, που
έβρισκαν άσυλο κοντά στη Νομική, να λακίσουν
αλλόφρονες. Η πολυπληθής εβραϊκή νεκροκοινότητα έδρευε
στο παλαιό νεκροταφείο μας, που ισοπεδώθηκε στην
Κατοχή και πάνω του χτίστηκε το Αριστοτέλειο. Αλλά δεν
είχαμε επιρροή, είτε γιατί δεν συμφωνούσαμε ποτέ με τους
άλλους, είτε γιατί δεν είχαμε μεγάλες φιλοδοξίες, πέραν του
να φυλάσσουμε τις ξεχωμένες μας ταφόπλακες και να
εμποδίζουμε ψυχονοητικά τα κονδύλια και τις έρευνες που
πρότειναν Γερμανικές εταιρίες στα διδακτορικά και στην
αστυνόμευση.
      «Είναι απαραίτητο να θυσιάζουμε ζωντανούς, ραββί, σε
αυτές τις αποστολές, για να λυτρωθούμε; Δεν μπορούμε…»
κόμπιασα, «να τους σ- συγχωρήσουμε;»
  Ο αρχιραββίνος με τράβηξε από το χέρι, καθώς
ανηφορίζαμε από την Αγίου Δημήτριου προς τα νεκροταφεία
της Ευαγγελίστριας. 
  «Να συγχωρήσουμε; Το σπίτι σου σύντομα θα το
γκρεμίσουν οι ζωντανοί, γιε μου, θα υποφέρεις. Δεκάδες
κτίσματα έχουν ισοπεδωθεί, οι νεκροί ξεσηκώθηκαν, θέλουν
να φύγουν οι ζωντανοί από τα χώματα τους, ή να φύγουν οι
ίδιοι, να λυτρωθούν. Δεν χωράμε πια και οι δυο σε αυτή την
πόλη! Δεν θες να μας λυτρώσεις; Δεν λαχταράς να ξαναδείς
την οικογένειά σου;»



   Με μαστιγώσανε τα λόγια του. Τα στοιχειά των
Χριστιανών και των Αρμένηδων μας κοιτούσαν θλιμμένα
από τα νεκροταφεία τους καθώς ανηφορίζαμε προς τα
Κάστρα. Είχε δίκιο ο Αρμένης. Σαν να είχα νέα δύναμη, να
κυκλοφορήσω πέρα από τα φασματικά όριά μου. Να
περάσω ίσως τα όρια των ζωντανών, να γίνω το παρελθόν
που εκδικείται για τη βεβήλωσή του, να σταματήσω το
ξεκοίλιασμα των νεκρών σωθικών της Σαλονίκης από τα
τρυπάνια και τα τρένα. Ή… να σταματήσω τη θυσία… των
ζωντανών από τους νεκρούς;
   «Ραββί, δεν θέλω να σκοτώσω για αυτό! Ίσως οι
ζωντανοί να δικαιούνται αυτό που κάνουν; Να δικαιούνται
την πόλη».
      «Θα αλλάξεις γνώμη, όταν δεις ποιος σου έχει ανατεθεί,
γιε μου, όταν σου δοθεί η δύναμη».
Ποιού ζωντανού ο θάνατος θα λύτρωνε εμένα; Ποιοι θα μου
έδιναν τόση δύναμη; Όχι, οι δικοί μου, ούτε οι Κανλί Κουλέ,
ούτε οι άλλοι, ούτε καν οι Καστρινοί. Κοίταξα τα
πορτοκαλί φώτα της Ακρόπολης. Οι Γεντί Κουλέ είχαν
έντονη οργή, αλλά όχι για ν’ ανοίξουν τέτοιος Πίδακες.
Ποιοι τότε; Μια γνώριμη οσμή, κοίταξα γύρω μου. Λιβάνι.
Ανατολίτικο λιβάνι. Είχαμε φτάσει στους Κήπους του
Πασά.
       Οι Κήποι του Πασά. Βέβαια, εδώ. Αστραποβολημένες
πέτρες στα ρημαγμένα συντριβάνια, απόκρυφα σύμβολα,
αστικοί θρύλοι για μαγικά περάσματα, κατακόμβες. Ένας-
ένας, κατά αξιώματα, παρατάχθηκαν οι Τούρκοι Τέκτονες.
«Βέβαια, εδώ, υποψήφιε. Και δεν είμαστε Τούρκοι, όχι μόνο.
Είμαστε Παγκόσμιοι. Τα εργαλεία μας είναι Παγκόσμια,
αυτά ανοίξανε το στόμα της Φωνής». Ο μάγιστρός τους
υποκλίθηκε σεβάσμια στον ραββίνο. Εκείνος πήρε το χέρι
μου και με παρέδωσε.
 

***
 
     Μέρες χτυπιέμαι στους τοίχους του σπιτιού μου, δεν
μπορώ να βρω ηρεμία. Όχι από τα μετροτρύπανα, αλλά
από την τελετή στους Κήπους, νιώθω πανίσχυρος, βράζω,
ατμίζομαι. Η γη μας θα καταπιεί σύντομα τον άθλιο, από
δικό μου σπρώξιμο. Έμαθα από τον μικρό Βυζαντινό τη
γητειά της κατάληψης, θα τον τρελάνω,



θα τον σπρώξω να τσακίσει τη ζωή του, όπως ο πρόγονός
του τσάκισε τη δική μου.
      Αποστολή μου, το ξενικό όνομα της εφημερίδας. Ο νέος
αρχιμηχανικός του Μετρό. Ο Γερμανός, τ’ όνομά του
απαράλλαχτο με του φρουρού του Νταχάου, που στα χέρια
του ξεψύχησαν τα παιδιά μου, που γέλασε στο στερνό μου
φιλί με τη γυναίκα μου. Η οργή απειλεί να με κάνει
κομμάτια. Όχι. Θα κάνει αυτόν κομμάτια. Τόσο φριχτά
κομμάτια που θα πάψουν για πάντα να σκάβουν τον πόνο
μας οι εργάτες, οι αρχαιολόγοι και οι αστυνομικοί και οι
μηχανικοί και όλοι οι ζωντανοί. Σε λίγες μέρες. Χάιδεψα το
πάτωμα, το πότισα με δάκρυα. Μόνος μου. Μόοονος.
     Ωχ. Όχι μόνος. Αυτοί οι τέσσερεις παραβιάζουν πάλι
την ησυχία μου. Ο Βασανισμένος Αρμένης, η Καμένη
Τουρκάλα, Ο Σφαγμένος Βυζαντινός, η Εργατομάνα. Τους
επέτρεψα και γλίστρησαν σιωπηλά γύρω μου.
       «Να ‘μαστε πάλιιι.»
       «Τι θέτε, τι ταράζετε την ησυχία μου;»
    «Ωραία ησυχία, ωρέ. Κι ακόμα δεν έχεις καταλάβεις
γιατί η Φωνή ανάθεσε σε εμάς να σ’ εκπαιδεύσουμε; Σε
είπα» ο Αρμένης χαχάνισε. Η Τουρκάλα, με κοίταξε
καταπρόσωπο. Τα κόκκινα μάτια της μοιάζαν της καλής
μου. Τινάχτηκα.
      «Γιόζεφ», με κέντρισε η βαριά προφορά της στο όνομά
μου. Τ’ όνομά μου!
      «Όλους εδώ η Φωνή μας όρισε, να βρούμε άλλο τρόπο
να ανοίγουμε τον Πίδακα, που να μην είναι εκδίκηση,
αντίσταση ή απωθημένο. Μα πρέπει να μας διαλέξεις εσύ,
να μας περάσεις τη Δύναμη».
   «Να δώσουμε χώρο και στους ζωντανούς και στους
νεκρούς» είπε ο Βυζαντινός.
    «Να λευτερώσουμε όλες τις φατρίες, λίγο-λίγο, πέντε-
πέντε, δέκα-δέκα», μουρμούρισε η Εργατομάνα. Τους
άκουγα μισοθολωμένος.
      «Αμάν, Οβριέ. Δύναμη μπορείς να πήρες αλλά τα μυαλά
σου τα τίναξες όλα τότες, ντιπ δεν σου ‘χει μείνει»
κορόιδεψε ο Αρμένης κι έβαλε το δάχτυλο στην τρύπα του
κροτάφου μου. Είδα μια εικόνα μέσα μου, το σχέδιο τους. 
      «Δεν χρειάζεται θάνατος. Η Φωνή λέει πως μπορούμε να
διαλέξουμε τη συγχώρεση. Εμείς οι τέσσερεις, έχει βρει και
μια πέμπτη, να μας διαλέξεις για τις νέες αποστολές,



και εμείς να αρνηθούμε να τιμωρήσουμε τους ζωντανούς, να
τους συγχωρήσουμε, γιατί είναι η σειρά τους να ζήσουν. Κι
ας μην λυτρωθούμε ακόμα. Μπορούμε όμως να λυτρώσουμε
άλλους»
    Συγχώρεση; Όχι, όχι! Η ενέργειά μου τον σούβλισε,
γέλασε, τον γονάτισα κάτω, κι έπειτα έναν-έναν όλους. 
 «Όχι».
 

***
 
    Ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς. Βγαίνω από τη
θάλασσα, μα όχι εξαγνισμένος. Το σκοτάδι μου δεν
ξεπλένεται έτσι. Περνάω τον τοίχο της σουίτας του,
κάθομαι στο κεφαλάρι του κρεβατιού, λίγο πριν το μυαλό
του. Μπορεί και κοιμάται! Στο γραφείο του χάρτες,
διαγράμματα. Τα σπρώχνω κάτω, όλα. Τινάζεται, μα δεν
ξυπνάει. Δεν θα ξυπνήσει πια. Δεν θα μείνει ζωντανός πια,
ούτε αυτός ούτε κανείς που ταράζει τη μνήμη μας, που
βεβηλώνει το παρελθόν μας. Το παρελθόν θα τον
μασουλήσει και θα τον φτύσει σε συντρίμμια. Πριν
εννιακόσιους δεκαοχτώ μήνες, έντεκα ώρες και τρία λεπτά,
οι ζωντανοί πρόγονοί του ερήμωσαν το σπίτι μου, τη ζωή
μου. Τώρα, είν’ η σειρά μου. Ύστερα το φως. Η γαλήνη. Οι
δικοί μου. 
       Είναι μόνος. Εισέρχομαι στον νου του. Ονειρεύεται.
Φτύνω. Δεν θένα μοιραστώ τα άθλια όνειρά του, τα γεμάτα
πόλεμο και τρυπάνια και θάνατο. Βγαίνω ξανά. Όχι. Δεν
έβλεπε αυτά. Τι; Πρέπει να ξαναμπώ, έστω μέχρι να τον
ωθήσω να δρασκελίσει τα κάγκελα του μπαλκονιού. 
Εισέρχομαι ξανά. Ο νους του λιβάδι ανθισμένο. Δυο ξανθά
κοριτσάκια τρέχουν στην αγκαλιά του. Μια γυναίκα
μελαχρινή, τα κυνηγάει με τις ζακέτες τους. Μιλούν στη
γλώσσα τους. Λίμπε. Φλουγκ ναχ Γκριχελαντ. Φτύνω ξανά,
που αναγνωρίζω τις λέξεις. Της διηγιέται τα σχέδιά του, να
χτίσει, λέει, υπόγειο μουσείο στο Μετρό, ένα μεγάλο πάρκο.
Να έρθουνε αργότερα με τα παιδιά στη Θεσσαλονίκη, έχει
ήλιο, θάλασσα. Όμορφα είναι για να ζεις, λέει.
        Πετάγομαι έξω από το μυαλό του, κάθε φασματικό
μου νεύρο τρέμει. Θα τον σκοτώσω. Θα τον σκοτώσω.



      Αυτός, στην πόλη, τη δική μου πόλη, στη θάλασσά μου,
στον ήλιο μου, στο σπίτι μου, εκεί που σκόρπισε τον
θάνατο; Να φέρει –τα παιδιά του, να φτιάξει πάρκα–
μουσεία, στο σπ… σπίτι μου;
Κοιτάω τον ξεθωριασμένο αριθμό στο ωχρό χέρι μου, τα
φασματικά μου πόδια. Κοιτάω τα δικά του, φλέβες χτυπάνε
πάνω τους. Με αυτά τα πόδια θα κατέβει στα χάσματα των
νεκρών της Σαλονίκης; Δικά μας, τα χάσματα, τα ερείπιά
μας! Το ουρλιαχτό μου τον τρομάζει, ξυπνάει, τρίβει τα
μάτια του.
      Τα χέρια του μοιάζουν με εκείνου, δεκάδες χρόνια πριν,
μα τα μάτια του είναι αλλιώτικα. Πράσινα, ζωντανά.
Τινάζομαι πίσω, με όλη μου τη Δύναμη, έξω από το
παράθυρο, πάνω από τη θάλασσα. Ψηλά, πάνω από τη
συνοικία του ο καθένας, αιωρούνται, προσμένοντας, οι
πέντε συνωμότες. Πέντε; Ποιος είν’ ο Πέμπτος; Μια
γριούλα, πάνω από την Καλαμαριά. Μόλις πριν μέρες
ξεψύχησε, τα ατέλειωτα έργα του Μετρό στη γειτονιά της,
είχαν εμποδίσει την πρόσβαση του ασθενοφόρου. Μα τους
συγχώρεσε και τώρα με καλεί να κάνω το ίδιο. Πέντε, μου
δείχνει με τα ζαρωμένα δάχτυλά της.
     Πίσω της –τραντάζομαι– με όλη του τη Δύναμη, αυτός
που ψυχανεμιζόμουν πάντα ότι άνοιξε τον Πίδακα. Ο
τελευταίος απόγονος της Μακεδόνισσας Βασίλισσας, ο
αρχαιότερος των Νεκρών, ο Ιδρυτής. Εκείνος, για την πόλη
τη χιλιοπατημένη, τη χιλιοπονεμένη, ζητά την πόλη για
τους ζωντανούς αντί για εμάς; Τη συγχώρεση;
      Η Δύναμή του έσπρωξε μπρος μου τη γριούλα, κι εκείνη
άνοιξε το στόμα της κι ακούστηκε, ανδρόγυνη, αρχαία και
νέα, η Φωνή:
      «Διάλεξε».





Her Strong
Enchantments
Failing
WRITTEN BY A. E. HOUSMAN

Her strong enchantments
failing, 
Her towers of fear in wreck, 
Her limbecks dried of poison
And the knife at her back, 
 
The Queen of air and
darkness
Begins to shrill and cry, 
'Oh young man, oh my
slayer, 
Tomorrow you shall die.'
 
Oh Queen of air and
darkness, 
I think ‘tis truth you say, 
And I shall die tomorrow; 
but you will die today.

Τα Μάγια Της Δεν
Πιάνουν Πια

ΑΠΟΔΟΣΗ: ΙΛΕΗΝ ΡΗΓΑ

Τα μάγια της δεν πιάνουν πια
Ερείπια τα άλλοτε επίφοβά της
κάστρα,
Από δηλητήριο στεγνό το
αποστακτήριο
και το μαχαίρι πισώπλατα,
 
Η Βασίλισσα του ανέμου και του
σκότους
Κλαίει και οδύρεται,
"Εσύ νέε, εσύ φονιά μου
Αύριο είθε να πεθάνεις".
 
Βασίλισσα εσύ του ανέμου και
του σκότους
Μ' αλήθειες θαρρώ μιλείς,
και είθε αύριο εγώ να πεθάνω·
μα σήμερα πεθαίνεις εσύ.



Σε αυτό το τεύχος,
συμμετέχουν:







Φιλοξενούνται:



Phantasmal

 

(adj.) pertaining to or of the nature of a phantasm; 
unreal; illusory; spectral.
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Το περιοδικό "Phantasmal" 
είναι μια ηλεκτρονική έκδοση της


