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NyctoΠερπατήματα...
  Κοντά τέλη Νοέμβρη και εμείς έχουμε
ακόμα το Halloween στην καρδιά μας.
Μπορεί η 31η Οκτωβρίου να πέρασε, οι
ιστορίες όμως μένουν, οι τρόμοι ακόμα
καραδοκούν και τα πνεύματα είναι ξανά
ανήσυχα... Καθώς όμως  ο Νοέμβρης είναι ο
μήνας των γενεθλίων μας (15/11/2015
δημοσιεύσαμε τα πρώτα μας άρθρα),
σκεφτήκαμε πως θα ήταν ταιριαστό να
ανέβει τώρα, πριν μαζέψουμε και τις
τελευταίες κολοκύθες μας για να στολίσουμε
Χριστουγεννιάτικα.
   Στις σελίδες του τρίτου μας τεύχους ο
λαογραφικός τρόμος έχει την τιμητική του.
Θρύλοι και μύθοι που συνδέονται με το "All
Hallows' Eve" ξυπνούν και αναζητούν
εκείνους που θα τους ακούσουν.
   Το τεύχος που κρατάτε τώρα ειναι και το
τελευταίο για το 2019. Το πρώτο τεύχος του
2020 θα δημοσιευτεί Φεβρουάριο και θα
φιλοξενεί και την στήλη "Your Nightmares",
οπότε μέχρι 1 Δεκεμβρίου μας στέλνετε τα
διηγήματά σας στο mail
"nyctophilia.nightmares@gmail.com".
   Ένα μεγάλο ευχαριστώ ξανά σε όσους
συμμετέχουν και σε εσάς που μας διαβάζετε
πιστά 4 χρόνια τώρα στο site και από φέτος
στηρίζετε και το περιοδικό μας. Ελπίζουμε
πως μέσα στο 2020 θα καταφέρουμε να το
εκδίδουμε και έντυπα πλέον.
      Α, περάστε μια βόλτα και από τη σελίδα
μας στο Facebook για να ενημερωθείτε για
το "Photo Challenge" που τρέχει μέχρι τέλος
του 2019.
   Καλή ανάγνωση, Nyctophiliacs.

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ
Ιλέην Ρήγα



EDITORIAL
Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΚΕΦΑΛΟΥ ΧΑΡΛΕΑ

     Όταν κάνεις τη δουλειά που κάνω,
μοιραία θα σου χτυπήσουν την πόρτα και  
άνθρωποι που δεν συμπαθείς ή που ο
ηθικός τους κώδικας διαφέρει απ’ τον
δικό σου. Είναι κομμάτι του
επαγγέλματος και, με τον καιρό, το
αποδέχεσαι και μαθαίνεις να το
σπρώχνεις όλο και πιο βαθιά στον πάτο
του μυαλού σου, μαζί με τις περισσότερες
απ’ τις αναστολές σου. Μα πάντα
υπάρχει μια νοητή γραμμή, πάντα
υπάρχουν όρια που δεν είσαι
πραγματικά διατεθειμένος να περάσεις –
ακόμη κι αν πίστευες το αντίθετο
βλέποντας τους λογαριασμούς να
στοιβάζονται στο γραφείο σου ή να
ξεχειλίζουν από το γραμματοκιβώτιό
σου. 
     Ήταν Οκτώβρης του ’17 κι είχα ήδη
στα χέρια μου τρεις υποθέσεις που
έτρεχαν. Το φθινόπωρο πάντα πέφτει
κίνηση, δεν ξέρω γιατί. Ο φίλος μου ο
Ηλίας, που είναι νεκροθάφτης τα
τελευταία δεκαπέντε χρόνια, λέει πως
φταίνε οι αυξημένοι θάνατοι του
καλοκαιριού. Ιούνιος με Αύγουστο είναι
νεκρή σεζόν, χασκογελάει μόνος του κάθε
φορά και το γέλιο του μοιάζει με
αλύχτισμα σκύλου. Τέλος πάντων, ήταν
Οκτώβρης κι έπηζα στη δουλειά – αυτό
είναι το θέμα μας. Οπότε, όταν
εμφανίστηκαν στην πόρτα μου ο Μάρκος
Κυριακίδης και οι μπράβοι του, δεν είχα
χρόνο να αναλάβω επιπλέον υποθέσεις.
Αν ήταν άλλος, θα τον είχα παραπέμψει
σε κάποιον έμπιστο συνάδελφο και δεν
θα είχα ασχοληθεί περαιτέρω.
 



     Μα στον Μάρκο Κυριακίδη δεν έλεγες όχι, εκτός αν ήσουν λίγο πριν τη σύνταξη και
κατάμονος στον κόσμο, οπότε δεν είχες τίποτα και κανέναν να χάσεις. Ακόμη και σ’ αυτήν την
περίπτωση, θα μπορούσε πιθανότατα να σου κάνει τη ζωή δύσκολη. Το ’17, τουλάχιστον, που
δεν είχε καταδικαστεί ακόμα. Τότε που εξαφανίστηκε η δημοσιογράφος, η Ανδρεάτου, κι όλοι
έλεγαν πως ήταν επειδή είχε αρχίσει να ρωτάει για δαύτον.
      Ήταν ίδιος με τις φωτογραφίες του που είχα δει κατά καιρούς σε εφημερίδες: κοντός και
λιγνός, με γουρλωτά μάτια και πανάκριβο, αλλά κακόγουστο κοστούμι, μπλε ελεκτρίκ με
φλαμίνγκο. Αυτό που ο φακός δεν μπορούσε να αποτυπώσει, όμως, ήταν το πόσο χαρισματικός
γινόταν όταν μιλούσε. Ήταν αδύνατο να του αρνηθείς. Όχι επειδή φοβόσουν τη δύναμή του – ή,
τουλάχιστον, όχι μόνο γι’ αυτό –, αλλά γιατί δεν ήθελες. Σε έκανε να μη θέλεις. 
         Απλή υπόθεση έμοιαζε. Μια αποθήκη κι ένα φάντασμα που τρομοκρατούσε το προσωπικό.
Τι φάντασμα; Ο Κυριακίδης δεν ήξερε πολλά πέρα απ’ το ότι καβάλαγε Χάρλεϋ και δεν είχε
κεφάλι. Τι αποθήκη; Γκατζετάκια, κινεζιές. Πότε εμφανίστηκε; Αρχές Οκτώβρη. Ήταν άντρας ή
γυναίκα; Δεν είχε ιδέα. Το μόνο για το οποίο είχε ιδέες ο Κυριακίδης ήταν το πώς να κάνω τη
δουλειά μου και πόσο γρήγορα, γιατί έχανε λεφτά όσο η αποθήκη έμενε κλειστή. Μου έδωσε
προκαταβολή, του έκοψα απόδειξη με βαριά καρδιά και, αφού έριξα μια ματιά στους
υπόλοιπους φακέλους μου, αποφάσισα ότι με έπαιρνε να τις αφήσω για μια-δυο μέρες στην
άκρη, προκειμένου να ξεμπερδέψω με τον Κυριακίδη μια ώρα αρχύτερα. Συμφωνήσαμε να του
τηλεφωνήσω αν χρειαζόταν να πάω στην αποθήκη. 
       Οι εξορκισμοί είναι παιχνιδάκι όταν ξέρεις το όνομα του φαντάσματος και το πώς πέθανε.
Αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολοι χωρίς αυτές τις πληροφορίες. Παρ’ όλα αυτά, τα φαντάσματα
είναι απλά πλάσματα. Θέλουν να μιλήσουν, θέλουν να μοιραστούν τα βάσανά τους. Αρκεί να
μην τρέχεις προς την αντίθετη κατεύθυνση όταν επιχειρούν να το κάνουν. Βέβαια, το πώς θα μου
μιλούσε το φάντασμα του Ακέφαλου Χαρλεά ήταν ένα ζήτημα – όμως έπρεπε να προσπαθήσω
να το πλησιάσω αν ήθελα να έχω οποιαδήποτε ελπίδα να το ξορκίσω.  Οπότε, αποφάσισα να
περάσω μια νύχτα στην αποθήκη. 
        Ναι, είπα ψέματα, δεν ενημέρωσα κανέναν πριν πάω. Δεν ήθελα να του δώσω την ευκαιρία
να κρύψει τίποτα που θα είχε σημασία. Τρύπωσα από ένα άνοιγμα στην περίφραξη, λίγο πριν
τις δώδεκα. Μου είχε πει ψέματα, η αποθήκη δεν ήταν κλειστή. Αντιθέτως, ο αριθμός των
μπράβων ήταν μάλλον ύποπτος για ένα μέρος όπου φυλάσσονταν μαϊμούδες. Κι από μέσα
ακουγόταν κίνηση και φωνές σε κάποια γλώσσα που δεν μπορούσα να αναγνωρίσω. Είδα τους
φύλακες να μαζεύονται κοντά στην πόρτα κι έριξα μια ματιά στο ρολόι μου. Δώδεκα παρά ένα. 
Μαρσάρισμα μηχανής και αλυσίδες. Αλυσίδες; Αυτό δεν ήταν καλό, οι αλυσίδες μόνο ένα
πράγμα μπορούσαν να σημαίνουν: στοιχειό. Τα φαντάσματα μπορούσαν να γίνουν επικίνδυνα
υπό τις κατάλληλες συνθήκες, μα τα στοιχειά δεν μπορούσαν να γίνουν ακίνδυνα υπό τις
κατάλληλες συνθήκες. Τον είδα να υλοποιείται μέσα από έναν τοίχο, τυλιγμένος σε μια
αρρωστιάρικη, γαλαζωπή αχλή. Δεν ήταν όπως τον φανταζόμουν. Η Χάρλεϋ ήταν ένα ερείπιο
που κρατιόταν όρθιο μόνο και μόνο απ’ την οργή του νεκρού κι ο ίδιος ντυμένος με
χιλιομπαλωμένα, σκισμένα και ματωμένα ρούχα κάτω απ’ τα οποία ξεπρόβαλλαν χίλια
σημάδια. Πράγματι, το κεφάλι του έλειπε και στη θέση του υπήρχε μόνο σκοτάδι που κινούταν
αδιάκοπα κι ανατριχιαστικά, σαν πίσσα που κόχλαζε εκλύοντας πυκνό, μαύρο καπνό. Οι
αλυσίδες ήταν τυλιγμένες γύρω απ’ τους καρπούς, τους αστραγάλους και τον λαιμό του,
καμωμένες απ’ το ίδιο σκοτάδι που είχε αντικαταστήσει το κεφάλι του. 
 



Παρέμεινα στην κρυψώνα μου και τον είδα να χιμάει προς τους μπράβους. Τον περίμεναν –
πράγμα που σήμαινε πως μάλλον το είχε ξανακάνει. Δεν έμοιαζαν φοβισμένοι, παρότι ένα
αληθινό φάντασμα, ένα στοιχειό ετοιμαζόταν να τους επιτεθεί.  Μάλλον τους πλήρωνε καλά ο
Κυριακίδης. Μέχρι που είδα το φάντασμα να σταματάει απότομα, τη φασματική του μηχανή να
κολλάει στο πουθενά, λες κι είχε βρει σ’ έναν αόρατο τοίχο. Μέχρι που παρατήρησα τον κύκλο
από αλάτι που προστάτευε τους φύλακες και τους άκουσα να γελάνε εις βάρος του στοιχειού.
Μέχρι που άκουσα τις γυναικείες φωνές μέσα απ’ την αποθήκη και δεν διέκρινα ίχνος φόβου,
μόνο ικεσία κι απελπισία. Μέχρι που συνειδητοποίησα ότι το μπουφάν του φαντάσματος
φούσκωνε ελαφρά στο στήθος κι όλα έκαναν κλικ στο μυαλό μου. 
        Η εξαφάνιση της Ανδρεάτου, ο μηχανόβιος που τελικά ήταν μηχανόβια, οι αλυσίδες γύρω
απ’ τις αρθρώσεις, το κεφάλι που έλειπε, οι φωνές των γυναικών στην αποθήκη – όλα.
Γνωρίζοντας πια και το όνομα και το πώς πέθανε, ο εξορκισμός ήταν εύκολος κι ίσως της έκανε
και καλό, ίσως αναπαύτηκε η ψυχή της. Το πρόβλημα είναι πως δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν
υπάρχουν ψυχές ή αν τα φαντάσματα είναι απλώς απόηχοι φτιαγμένοι απ’ τις μνήμες και τα
κολλήματα των ζωντανών. Δεν ξέρω πού πάνε όταν τα ξορκίζω, αν πάνε κάπου ή αν χάνονται
για πάντα. Δεν ξέρω. Μα τι σόι μοίρα είναι αυτή, να μένεις για πάντα ανάμεσα; 
        Την ξόρκισα. Όχι εκεί κι όχι εκείνη τη στιγμή, μα αργότερα, όταν βρέθηκα πάλι πίσω, στην
ασφάλεια του σπιτιού μου και στάθηκα στον κύκλο μου από κιμωλία και αλάτι κι επικαλέστηκα
ιερά κι ανόσια για να τη διώξω απ’ τον κόσμο αυτό. Και μετά τηλεφώνησα σ’ ένα φιλαράκι στην
αστυνομία και του είπα για την αποθήκη όπου ο Κυριακίδης κράταγε τις γυναίκες που έφερνε
στη χώρα παράνομα και τις μοίραζε στις επιχειρήσεις του, πρωινές και νυχτερινές, ανάλογα
πόσο έκρινε ότι περνούσε η μπογιά τους. 
       Στη δουλειά μου, κάποιες φορές σε αναγκάζουν οι συνθήκες να δουλέψεις για ανθρώπους
σαν τον Κυριακίδη. Και, σε τέτοιες περιπτώσεις, καλείσαι να διαλέξεις πού θέλεις να στέκεσαι.
Πού είναι τα όριά σου, πού φτάνει η ηθική σου. Κι ελπίζεις να ανακαλύψεις πως δεν τελειώνει σ’
ένα γραμματοκιβώτιο γεμάτο λογαριασμούς. 
 
 

Αταλάντη Ευριπίδου
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"Η Ελλάδα & η Κύπρος μέσα από τα μάτια των
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Φωτογραφικό challenge στα πλαίσια της ιδέας
"Αναζήτησε το Φανταστικό στη πόλη σου"!

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το site.
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"Φανάρι στο Αγρίνιο"
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Καρφωμένος στα σανίδια της πρύμνης, ανίχνευε με 

φουρτουνιασμένη ματιά τον ορίζοντα. Το κατακόκκινο σκαρί γεννούσε 

με ορμή λευκούς αφρούς πάνω στο σκούρο μπλε της θάλασσας 

σχίζοντας το νερό δίχως να το πληγώνει. Το στέρνο του φούσκωνε όπως 

τα πανιά. Θα έπιαναν λιμάνι πριν τη δύση του ήλιου. Ποτέ άλλοτε δεν 

είχε νοσταλγήσει τη στεριά με αυτό τον τρόπο λες κι ήθελε να την κάνει 

κομμάτια και να την φάει. Πριν γίνει ναυτικός -από τότε που θυμόταν 

τον εαυτό του- τα γυμνά του πόδια έκαιγαν πάνω στα χώματα που 

όργωνε ο πατέρας του. Το μόνο που ήθελε ήταν να ξανοιχτεί στα 

πελάγη. Μα σε τούτον το γυρισμό κάτι φάνταζε να είναι αλλιώτικο. Είδε 

ένα όνειρο κι όταν ξύπνησε, μύριζε το ζεστό ψωμί που έφτιαχνε η μάνα 

του. Δεν θυμόταν το όνειρο. Θυμόταν όμως τη στεριά που την είχε 

λησμονημένη.  

Όταν αντίκρισε το νησί, ηρέμησε. Ένιωσε πως κάπου είχε φτάσει 

επιτέλους κι η ψυχή του αναπαύτηκε. Σκίρτησε σύγκορμος. Τινάχτηκε 

για να διώξει τα παράξενα ρίγη από πάνω του. Έτρεξε να τελειώσει τις 

δουλειές του για να μπορέσει να ζητήσει από τον καπετάνιο να βγει. Θα 

έμενε όλη τη νύχτα έξω και την άλλη μέρα ολόκληρη, ίσως και λίγο 

παραπάνω-αν στεκόταν τυχερός. Μόλις πήρε την άδεια, άρπαξε τον 

μπόγο του και δρόμο. Όλοι οι άλλοι έλεγαν για τον Βράχο, κοιτούσαν 

ψηλά κι έλεγαν, όμως αυτός δεν έδωσε σημασία. Ο νους του έτρεχε 

αλλού.  

Περπάτησε την αποβάθρα βιαστικά μέχρι εκεί που τελείωνε, 

μέχρι την πράσινη σπίθα. Μια γάτα τον περίμενε. Γκρίζα με γαλάζια 

μάτια. Φαινόταν να μην θέλει παρέα. Εκείνος κάθισε δίπλα της κι άφησε 

τα πόδια του να κρεμαστούν πάνω από το νερό. Πήρε βαθιά ανάσα. Ο 

ξηρός αέρας του νησιού καθάρισε τα πνευμόνια του από την αλμύρα της 

θάλασσας. Νευρίασε απότομα χωρίς να ξέρει το λόγο. Σηκώθηκε και 



τράβηξε κατά το λιμάνι, πάλι. Απόψε, θα κοιμόταν με μια γυναίκα. Θα 

χωνόταν στο μπούστο της και θα κοιμόταν εκεί σαν παιδί, ως την ώρα 

που θα έβγαινε ο ήλιος. Θα το έκανε όσα κι αν του ζητούσε.  

Ένας γέρος με γυμνή ηλιοκαμένη πλάτη σήκωνε τσουβάλια. Τα 

μακριά άσπρα μαλλιά είχαν γίνει ένα με την άσπρη του γενειάδα. Το 

πρόσωπο του δεν το ξεχώριζες εύκολα, μόνο τα μάτια του, κι από’ κει 

καταλάβαινες πως ίσως να μην ήταν τόσο γέρος όσο έδειχνε. Είχε σκοπό 

να τον ρωτήσει που μπορούσε να βρει ένα καλό σπίτι, με όμορφα 

κορίτσια και γλυκόπιοτο κρασί, αλλά ο αρχαίος τον πρόλαβε: 

«Η ωραιότερη πόρνη μας περιμένει σε εκείνο το λιμάνι που δεν θα 

δέσουμε ποτέ. Αυτήν ψάχνουμε, γι’ αυτήν ταξιδεύουμε˙ τα άλλα λόγια 

πως δήθεν αγαπάμε τη θάλασσα είναι όλα ψέματα», χαχάνισε πίσω από 

τα μούσια του που δεν σε άφηναν να δεις τα δόντια του. «Αν βαδίσεις σε 

αυτό το μονοπάτι που σου δείχνω, θα συναντήσεις ένα σπίτι με πολλά 

φώτα και κόκκινα παντζούρια πίσω από τα τζάμια. Έμπα. Εκεί θα βρεις 

αυτό που ζητάς». 

Του κούνησε το κεφάλι για να τον ευχαριστήσει χωρίς να μιλήσει. 

Την ώρα που ανέβαινε το σοκάκι, η πόρτα του σπιτιού άνοιξε. Ένα 

μάτσο μεθυσμένοι πελάτες εγκατέλειπαν τις πληρωμένες τους ερωμένες, 

αρπάζοντας με τα χέρια τους λαίμαργα όσο από το κρέας τους 

προλάβαιναν ακόμη ενώ εκείνες τους έσπρωχναν με τέχνη δείχνοντας τις 

άδειες χούφτες τους σαν να τους έλεγαν με τρόπο πως χωρίς νομίσματα, 

δουλειά δεν γίνεται ενώ την ίδια στιγμή τους χάριζαν χάδια που τους 

προσκαλούσαν να ξανάρθουν.  

Δρασκέλισε την είσοδο ανάμεσα σε δυο πόρνες˙ κολώνες που 

στέκονταν δεξιά κι αριστερά με το λευκό τους δέρμα να λάμπει 

τυλιγμένο από τα ξεκουμπωμένα τους φορέματα. Ευθεία μπροστά μια 

γεματούλα χαριεντιζόταν στον καναπέ μόνη της. Οι μπούκλες των 



μαλλιών της, της τρυπούσαν τους ώμους. Πήγε κοντά, της ψιθύρισε κάτι 

στο αυτί κι εκείνη τον οδήγησε απαλά σ’ ένα δωμάτιο στον πάνω όροφο, 

όπου η μουσική κι η φασαρία έμειναν πίσω κι ακούγονταν μονάχα σαν 

ένας μελωδικός ψίθυρος. Καθώς ξεντυνόταν, σκέφτηκε πως ήταν έξυπνο 

το κόλπο που είχε βρει η πατρόνα  για να νιώθουν οι πελάτες ότι 

βρίσκονται σε άλλο κόσμο. Η κοπέλα που είχε πληρώσει ήταν ένα 

πληθωρικό κορίτσι που γέμιζε το κρεβάτι με την υπέροχη γύμνια της. 

Όταν βυθίστηκε στα νερά της, ένιωσε τη γλύκα της να τον μουδιάζει και 

να χάνεται, να βγαίνει από το κορμί του. Αυτό ήθελε κι αυτό χάρηκε, 

ξανά και ξανά, ώσπου κοιμήθηκε, όπως ακριβώς λαχταρούσε τόσους 

μήνες.       

Ξύπνησε χορτάτος από ύπνο. Πεινούσε σαν λαίμαργο παιδί. Η 

γλυκειά ερωμένη κοιμόταν δίπλα του. Καθώς φορούσε τα ρούχα του, 

κοίταξε έξω από το παράθυρο. Τώρα τον είδε. Τώρα είχε μάτια να τον 

δει. Στεκόταν επιβλητικός εκεί πάνω και σε ανάγκαζε να υποταχτείς στο 

δέος του χωρίς δεύτερη ματιά.   

Κατέβηκε στο σαλόνι του σπιτιού. Στρογγυλοκάθησε σε ένα 

τραπέζι, έφαγε κι ήπιε. Κάθε μπουκιά σχεδόν, την κατέβαζε με μια 

γουλιά κρασί. Δεν σταμάτησε ούτε για μια στιγμή. Οι γεύσεις 

ανακατεύονταν στο στόμα του ευφραίνοντας τον ουρανίσκο του και 

κατέληγαν στο στομάχι που τις καλοδεχόταν με ηδονή. Όταν τελείωσε, 

άναψε ένα μακρύ τσιγάρο κι απλώθηκε στην καρέκλα του σαν βασιλιάς 

στο θρόνο. Η ηδονή τον γαργαλούσε. Προσπέρασε τις πόρνες και τους 

μέθυσους που έλιωναν στους πάγκους και στα μαξιλάρια και βγήκε έξω 

να τελειώσει το τσιγάρο του.  

Ο γέρος τον περίμενε καθιστός στο κατώφλι χωμένος σε μια 

χοντρή πρασινωπή κάπα με τα χέρια κρυμμένα στις τσέπες αλλά χωρίς 

να δείχνει ότι κρυώνει. 



«Γιατί δεν γυρνάς σπίτι σου, γέρο; Θα ξημερώσει σε λίγο». 

«Έχουμε πολλή ώρα ακόμη για το ξημέρωμα». 

Έκανε μια μικρή παύση ετοιμάζοντας το λαρύγγι του να βγάλει 

κουβέντες μεγάλες κι ύστερα είπε:  

«Εδώ μένω, εγώ έδεσα βλέπεις».  

Ο ναυτικός του πρόσφερε τσιγάρο κι εκείνος το πήρε. 

«Θα πας πάνω;» 

«Θα πάω». 

«Αύριο να πας, να΄ ναι μέρα». 

«Αύριο έλεγα». 

«Θα πας και στη σπηλιά του Αγίου;» 

«Δεν είμαι καθαρός, γέρο». 

Ο γέρος δεν μίλησε. Σούφρωσε ολόκληρος. Είχε πολλά να πει 

που δεν ήθελε.   

«Άκου εδώ…αν είναι να ανεβείς επάνω να είναι μέρα. Να πας με τα 

πόδια, όχι με το άλογο. Να δεις τη θέα να απλώνεται από κάτω, να 

καθαρίσει η ψυχή σου, να ξεχάσεις τα κρίματα σου κι ύστερα να κατέβεις 

και να πας στη σπηλιά. Ο Άγιος είναι για μας τους αμαρτωλούς. Εμάς 

περιμένει. Ακούς;» 

«Καλά, γέρο. Πόσο είσαι, μου λες;» 

«Όσο είναι κι ο Βράχος. Όπως σου τα είπα να τα κάνεις». 

«Είναι ωραία η Χώρα που είναι χτισμένη πάνω στο Βράχο, γέρο;» 

«Όμορφη είναι μα να προσέχεις να μην χαθείς. Μέρα να πας!». 

Έσβησε το τσιγάρο που τον είχε νυστάξει κι ετοιμάστηκε να 

ξαναγυρίσει στην καλοπληρωμένη του σάρκα, να χωθεί πάλι στ’ άδυτα 

της, σβήνοντας την λαχτάρα που τον έκαιγε μέχρι το πρωί.  

«Εντάξει, γέρο. Θα’ ρθεις μέσα;» 

«Δεν είναι η ώρα μου». 



«Καλό ξημέρωμα τότε» 

Επιστρέφοντας στο δωμάτιο βρήκε την κοπέλα να κοιμάται 

γυμνή στο κρεβάτι. Το στήθος της ίσα που φαινόταν να ανεβοκατεβαίνει 

απ’ την ανάσα της, το πρόσωπο της βασιλεμένο σε μια θεσπέσια 

γαλήνη. Πρώτη φορά πρόσεξε πως είχε κατακόκκινα μαλλιά · εκείνες οι 

μπούκλες που πριν τρυπούσαν τους ώμους της, τώρα της σκέπαζαν την 

πλάτη σαν κόκκινο μετάξι. Δεν είχε τη δύναμη  να την ξυπνήσει. 

Καλύτερα να έμενε κι αύριο. Θα πλήρωνε για όλη τη μέρα κι όλη τη 

νύχτα. 

Τρίβοντας το σαγόνι του, δούλεψε μιαν ιδέα στο μυαλό του. Αν 

έφευγε τώρα για το Βράχο, θα πρόφταινε να βρεθεί εκεί μέχρι την αυγή. 

Κατεβαίνοντας θα μπορούσε να επισκεφτεί την Σπηλιά για να πάρει την 

ευλογία του Αγίου πριν ξαναταξιδέψει. «Ανάποδος από γεννησιμιού 

σου!» φώναξε η μάνα του ζυμώνοντας από κάπου σε μια άκρη της 

ψυχής.  

«Αγύριστο κεφάλι!» πρόσθεσε εκείνος. Έψαξε τις τσέπες του για 

να δει αν είχε ότι χρειαζόταν- λεφτά, σουγιάς, καπνός, φωτιά. «Νερό;» 

σκέφτηκε αλλά δεν δίστασε. Θα έβρισκε σίγουρα μια πηγή στο δρόμο 

του. 

Καθώς άφηνε το λιμάνι πίσω του μπαίνοντας στο βαθύ σκοτάδι 

της ανηφόρας, κοίταξε τον ουρανό. Ασέληνη νύχτα. Το φως των άστρων 

δεν έφτανε. Όμως πίστευε από την καρδιά του πως ο Άγιος δεν θα τον 

άφηνε να χαθεί.  Κάθε του βήμα ήταν στέρεο. Η λευκή πόλη άστραφτε 

εκεί ψηλά˙ μια την άφηνε πίσω του και μια την έβλεπε μπροστά του 

καθώς ο δρόμος έστριβε μια μπρος, μια πίσω σαν φίδι. 

Έφτασε γρήγορα. Εδώ είχε περισσότερο φως. Μπήκε στην πόλη 

από το πρώτο της σοκάκι. Τα παράθυρα σφαλισμένα κι οι πόρτες 

αμπαρωμένες καλά. Όλα έμοιαζαν να μιμούνται τη σιγή του θανάτου. 



Οι σκιές έλειπαν. Χαμένος στα μονοπάτια της ένιωσε πώς τον σκέπαζε 

ένας αόρατος θόλος. Μια ολόκληρη πόλη κρυψώνα, μια πόλη με ένα 

μεγάλο μυστικό στα σωθικά της. Ήθελε να την περιδιαβεί από άκρη σε 

άκρη για να το μάθει. Να σκάψει βαθιά στα μυστήρια της και να της 

κλέψει ένα μικρό κομμάτι, έτσι για να νιώσει σαν πειρατής που την 

κούρσεψε. 

Μπροστά του ανοίχτηκαν ξαφνικά δυο σοκάκια, παράξενα στην 

όψη. Το ένα κατέβαινε και το άλλο ανέβαινε, ξεκινώντας μαζί από το 

ίδιο σημείο κι ανάμεσα τους, στη γωνία που σχημάτιζαν, ένας τοίχος 

ψηλός. Μια πόρτα είχε χτιστεί στις πέτρες του από σκούρο καφέ ξύλο 

γεμάτο ξέφτια. Κι ένα παράθυρο λίγο πιο πέρα, ένα παράθυρο που δεν 

ταίριαζε πουθενά. Μόνο τζάμι κι ένας σταυρός στη μέση για να το 

κρατάει κλειστό. 

Κάθισε στο πεζούλι. Ακούμπησε στο πλάι να ξεκουραστεί λίγο. Δεν 

ήθελε να αποκοιμηθεί. Σε λίγο θα ξημέρωνε. Τον περίμεναν η θέα κι ο 

Άγιος να τον ξεπλύνουν. Τον περίμενε μια κοπέλα. Η εικόνα της να 

κοιμάται, τον νύσταξε. Έγειρε λίγο περισσότερο. Χώθηκε στο γιακά 

σφίγγοντας το πανωφόρι του. Άκουσε βήματα. Δεν ήξερε αν είχε 

προλάβει να κοιμηθεί. Έτσι του φάνηκε.  

Τα βήματα ακούγονταν από την στοά με τις καμάρες, απέναντι 

του. Μια γυναίκα με μαύρα βελέσια ερχόταν κουτσαίνοντας. Είχε τυλίξει 

το πρόσωπο της και το στόμα της. Μόνο τα μάτια της φαίνονταν. Από το 

χέρι της κρεμόταν ένα καλάθι, σκεπασμένο με μαύρο πανί κι αυτό. Δεν 

γύρισε να τον δει. Προχωρούσε με σκυμμένο κεφάλι. Εκείνος πετάχτηκε 

όρθιος. Της φώναξε, δυνατά και με θράσος: 

«Ε, κυρά! Πού πηγαίνεις;  

Η γριά προχώρησε σκυφτή σέρνοντας το χωλό της πόδι. 

«Γιατί δεν με κοιτάζεις;» 



Δεν πήρε απάντηση. Η γριά σκέπασε καλύτερα αυτό που κουβαλούσε.  

«Τι έχεις στο καλάθι; Φοβάσαι να μην στο κλέψω;» 

«Ψωμί», του απάντησε μονολεκτικά χωρίς να γυρίσει· όμως στάθηκε.  

«Θα μου δώσεις ένα κομμάτι ή το θέλεις όλο για δικό σου; Έχεις παιδιά 

μήπως;»  

«Παιδιά δεν έχω». 

Την πλησίασε με ένα σάλτο φωνάζοντας χαρούμενος:  

«Ε, δώσε μου, λοιπόν!». 

«Βάλε το χέρι σου και πάρε όσο θέλεις». 

«Μην με φοβάσαι, κυρά. Μόνο ψωμί θέλω. Θα πάρω ένα κομμάτι κι 

ύστερα θα τραβήξεις το δρόμο σου. Δεν είμαι κλέφτης». 

Τράβηξε το μαύρο πανί όμως όσο κι αν έψαξε, το καλάθι ήταν άδειο. 

«Με κοροϊδεύεις, γριά;» είπε θυμωμένος. 

«Δεν θα έψαξες καλά». 

Ξαναέβαλε το χέρι του στο καλάθι. Κοντά στον πάτο τα δάχτυλα 

του ακούμπησαν την ζεστή κόρα από ένα φρεσκοφουρνισμένο καρβέλι. 

Το τράβηξε έξω. Μόλις το είδε τα μάτια του βούρκωσαν. Έπεσε στα 

γόνατα και με μανία έψαξε να βρει το χέρι της γριάς κάτω από τα 

φουστάνια της για να το φιλήσει, να της πει ευχαριστώ, να ζητήσει 

συγχώρεση, μα όταν το άγγιξε το πέταξε από τις παλάμες του με αηδία. 

Το δέρμα της απαίσια ρυτιδιασμένο, τα δάχτυλα της ροζιασμένα και τα 

νύχια της μακριά, γαμψά και βρώμικα, γεμάτα χώμα σαν να είχε μόλις 

σκάψει. Φαντάστηκε το στόμα της πίσω από εκείνο το μαύρο πανί και 

γέμισε τρόμο. Μαβιά γλώσσα. Δόντια μυτερά και σάπια. Σάλια πηχτά 

μελανιασμένα.  Έκρυψε το καρβέλι στον κόρφο του και γύρισε σχεδόν 

γονατιστός στο πεζούλι του λες και θα τον προστάτευε.  

«Τράβα το δρόμο σου, γριά».  



Χωρίς να του απαντήσει, χωρίς να τον δει, σκέπασε πρώτα το 

καλάθι με το νεκρό της χέρι, ύστερα έκρυψε το χέρι της κάτω από τα 

μαύρα πανιά που το κάλυπταν κι έπειτα προχώρησε κουτσαίνοντας, 

όπως ήρθε, χωρίς να κοιτάξει πίσω.  

Πριν δαγκώσει μια μπουκιά, έπιασε το μάνταλο. Το χτύπησε με 

δύναμη. Ας τους ξυπνούσε όλους. Έπρεπε να μπει μέσα. Είχε δίκιο ο 

αρχαίος του φίλος. Αργούσε πολύ το ξημέρωμα σε τούτο το μέρος. 

Χτύπησε και ξαναχτύπησε. Ξέχασε το ψωμί. Κανείς δεν του άνοιγε. Κι 

όμως υπήρχε κάποιος από την άλλη πλευρά. Τον αισθανόταν. Κάποιος 

στεκόταν πίσω από τον τοίχο και περίμενε, μα δε του άνοιγε. Χτυπούσε 

ασταμάτητα. Τον ικέτεψε χωρίς να καταλαβαίνει τον πόθο που τον 

έκαιγε να θέλει να περάσει. Έχυσε δάκρυα, πολλά δάκρυα, ώσπου 

απογοητεύτηκε και τα παράτησε.  

Στο παράθυρο τότε άναψε φως. Ένα κίτρινο φως από λυχνάρι. 

Σίγουρα από λυχνάρι. Τώρα θα του άνοιγε εκείνος ο μυστήριος φρουρός 

και θα έμπαινε. Θα του χάριζε το καρβέλι ολόκληρο για να τον 

ευχαριστήσει. Ένα κρεβάτι να κοιμηθεί ήθελε μέχρι να ξημερώσει. 

Τίποτα παραπάνω.  

Το φως έσβησε απότομα. Τρελός θυμός πύρωσε όλο του σώμα 

μέχρι το κρανίο. Χτύπησε το ξεφτισμένο ξύλο με τις γροθιές του, ξανά 

και ξανά και ξανά. Μόλις σταμάτησε, η σιγή της πόλης τον τύλιξε. 

Ούρλιαξε, απαιτώντας να του ανοίξουν. Ούρλιαξε για να δει αν τον 

ακούει κανείς. Ούτε η ηχώ του δεν ακούστηκε. Ούτε ένας ήχος.  

Τα βήματα της γριάς πίσω από την πλάτη του έσπασαν την 

σιωπή και τον γέμισαν τρόμο. Ερχόταν πάλι. Τώρα δεν κούτσαινε. 

Τώρα έσερνε το πόδι της βαριά. Δεν ήθελε να την δει. Κοίταξε δειλά 

πάνω από τον ώμο του. Τα φουστάνια της  γεμάτα χώματα.    

«Δεν θα σου ανοίξουν», είπε χωρίς χρώμα στη φωνή της.  



Έπεσε με όλο του το σώμα πάνω. Τίποτα δεν έγινε.  

«Δεν θα σου ανοίξει κανείς» ξαναείπε χαιρέκακα αυτή τη φορά και 

χάθηκε πάλι.  

Χτύπησε, παρακάλεσε, ικέτευσε. Πολλές φορές. Κανείς δεν του 

άνοιξε. Κανείς δεν φάνηκε για να τον βοηθήσει. Το λυχνάρι άναψε κι 

έσβησε για μια στιγμή. Το πόδι της γριάς γρατζούνισε την πέτρα του 

δρόμου. Έτρεμε σύγκορμος από το φόβο. Άρχισε να τρέχει. Έτρεχε 

πέφτοντας πάνω σε τοίχους, σκόνταφτε και σηκωνόταν. Ψάχνοντας με 

μανία την έξοδο από την πόλη, παρακάλεσε το Θεό να τον βγάλει από 

αυτόν το λαβύρινθο. Μπροστά του μια αυλή με μωβ λουλούδια. Πήρε 

κουράγιο. Ίσως να έμεναν άνθρωποι εδώ. Έστριψε στην γωνία 

περιμένοντας να δει την πύλη του σπιτιού. Έβαλε τα κλάματα. Ένα 

μονοπάτι ανέβαινε κι ένα κατέβαινε και στη γωνιά ανάμεσα τους ένας 

τοίχος, η πόρτα και το παράθυρο με το φως από λυχνάρι. Το φως 

έσβησε, το πόδι της γριάς ακούστηκε να γδέρνει μέχρι μέσα βαθιά την 

πλάκα του δρόμου. Κάθισε στο πεζούλι ανήμπορος να χτυπήσει με το 

μάνταλο. Η γριά με χώμα να βγαίνει από το σιχαμερό της στόμα του 

είπε με γέλιο δαίμονα: « Δεν θα σου ανοίξουν» και προχώρησε 

αφήνοντας γραμμές από λάσπη στο διάβα της. Αγκάλιασε το καρβέλι 

κλαίγοντας και σωριάστηκε.  

Το κλάμα και τα ουρλιαχτά του είχαν ξεράνει το λαιμό. « Λίγο 

νερό» ψιθύρισε απελπισμένος και καταράστηκε την πηγή που δεν είχε 

βρει στον ερχομό, τον εαυτό του που ξεκίνησε να ανέβει εδώ πάνω μα 

πριν καταραστεί κι εκείνο τον αρχαίο, μαζεύτηκε. Πήγε να βγάλει πάλι 

φωνή αλλά τον σταμάτησε κάτι τραχύ κι ένας πόνος, σαν να τριφτήκαν 

δυο πληγές μεταξύ τους. Γεύση από αίμα γέμισε το στόμα του. Θέλησε 

να φτύσει όμως δεν είχε σάλιο. Θα έδινε την ψυχή του για να τρέξει έστω 



μία και μοναδική σταγόνα νερό στο λαιμό του και να του απαλύνει τον 

πόνο.  

Έτσι, όπως, είχε σωριαστεί, το πρόσωπο του είχε γίνει ένα με τη 

χαραμάδα. Πλησίασε λίγο περισσότερο μήπως καταφέρει να ακούσει ή 

να δει κάτι. Μια δροσερή πνοή αέρα πετάχτηκε απότομα. Τρόμαξε. Το 

ίδιο ξαφνικά άναψε πάλι το κίτρινο φως του λυχναριού. Σώπασε 

ολόκληρος καρτερώντας να φανεί η σκιά από το φρουρό της πόρτας. Δυο 

πόδια στάθηκαν πίσω της. «Λίγο νερό, την ψυχή μου για μια σταγόνα 

νερό, σε ικετεύω».  

Το πόδι της γριάς χάραξε το μάρμαρο. Γύρισε ανάσκελα και την 

είδε. Στη μέση της στοάς σταμάτησε και στράφηκε προς το μέρος του. 

Ξεκίνησε. Τα μακάβρια χέρια της ξεσκέπαστα, το ένα κρατούσε μια 

στάμνα, τ’άλλο μια σκουριασμένη κούπα. Το νερό χυνόταν σε κάθε της 

βήμα. Τα πανιά κουρελιασμένα κρέμονταν γύρω από το σαπισμένο 

στόμα της. Χώμα έβγαινε από παντού πάνω της, σκορπιζόταν στο 

δρόμο, ανακατευόταν με το νερό κι άφηνε χνάρια λάσπης πίσω της. Τα 

μάτια της βουρκωμένα με αίμα τον κάρφωσαν καλά κάτω. Της πέταξε 

το καρβέλι με όση δύναμη κι οργή του είχε απομείνει.  

«Πάρ’ το πίσω και τράβα από’ κεί που ήρθες, κυρά. Αφήστε με να 

φύγω. Δεν θέλω πια να μου ανοίξουν. Μόνο να φύγω θέλω», μυξόκλαψε  

παραμορφωμένος από το παραλήρημα της απελπισίας. Όταν η μαύρη 

της εικόνα τον σκέπασε, παραδόθηκε σε ότι του έμελλε, ψελλίζοντας με 

μισόλογα μια  προσευχή που δεν ήξερε καλά, εκλιπαρώντας για 

σωτηρία. 

 

♀ 

 



Η πόρνη με τα κόκκινα μαλλιά ξύπνησε κρατώντας τα μάτια 

κλειστά. Είχε την απροσδιόριστη αίσθηση ενός εφιάλτη γύρω της που 

της ανακάτευε τα σωθικά. Θυμήθηκε πως στον ύπνο της μια φωνή 

χαμένη κάτι της ζητούσε κι αυτή η ανάμνηση την έκανε να τιναχτεί από 

ανατριχίλα. Ανασηκώθηκε, άνοιξε τα μάτια της και παραμέρισε το 

παντζούρι. Το φως της αυγής την τύφλωσε. Κοίταξε στο λιμάνι. Το 

κόκκινο πλοίο δεμένο κι αραγμένο ακόμη στον μόλο. Της φάνηκε 

στοιχειωμένο, έτσι ζωσμένο όπως το έβλεπε από την τόση ερημιά. 

Σκεπάστηκε με τις κουβέρτες σαν φοβισμένο κοριτσάκι . Δεν ήθελε να 

σηκωθεί. Έξω από την πόρτα δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μια 

πληρωμένη πόρνη, καταδικασμένη για όλη την αιωνιότητα. Θα 

κρυβόταν για λίγο . Μέχρι να την βρει η πατρόνα, μέχρι να την ξαναβρεί 

η μοίρα της, θα κρυβόταν εδώ, κάτω από τα σκεπάσματα. Ίσως αύριο, 

πριν το ξημέρωμα, να πήγαινε μέχρι το Βράχο με τα πόδια, να δει τη θέα 

και κατεβαίνοντας να προσκυνήσει στην Σπηλιά. 

 

 Εν αγνοία μου για τον Μπέρτι. 





Τ Ο  Α Ν Ο Ι Γ Μ Α  Τ Η Σ
Π Υ Λ Η Σ

Α Ρ Γ Υ Ρ Ω  Χ Α Ρ Ι Τ Ο Υ



Ένας οξύς, δυνατός ήχος με ξυπνά και μου προκαλεί νεύρα και θυμό. 

Ποιος τολμάει να ενοχλεί την ηρεμία μου; Το έδαφος που αγγίζω είναι 

λείο, απαλό και παγωμένο. Σηκώνω το κεφάλι μου και αντιλαμβάνομαι 

ότι η μυρωδιά στον χώρο είναι πιο ελαφριά, πιο γλυκιά, και το θειάφι δεν 

καίει τα ρουθούνια μου. Τελικά δεν ήταν όνειρο. Κοιτάζω γύρω μου. 

«Άσε με να βγω, τώρα!» Ακόμα δεν πέθανε; 

«Ταμιέτ, αφέντρα μας, πώς μπορούμε να σε υπηρετήσουμε;» Πόσο 

υπέροχα ηχεί η λέξη αφέντρα, ακόμα και από το στόμα των νεκρών. Θα 

μπορούσα να ήμουν στη Χάθροναι, στον κόσμο μου. 

Σηκώνομαι όρθια και κοιτάζω τα χέρια μου. Προσπαθώ να δεχτώ 

το νέο, εύθραυστο σώμα μου, αγγίζοντάς το. Έχω καιρό να καταλάβω 

γήινο σώμα και χρειάζεται ώρα να γίνει η ένωση μου μαζί του. Άραγε, 

πόση ώρα βρίσκομαι στη γη; Νιώθω ότι το σχίσμα έχει κλείσει. Όμως, 

ακόμα και αν είχε παραμείνει ανοιχτό, δεν θα μπορούσα να επιστρέψω 

στον κόσμο μου. Θα πρέπει να βρω μια πύλη.  

Υπάρχει μια αρκετά κοντά μας. 

Εμείς θα σε βοηθήσουμε. 

Κράτησε μας κοντά σου.  

Μου αρέσει αυτή η υποταγή των νεκρών. Παρατηρώ το μέρος: αίμα 

και σάρκες βρίσκονται σε κάθε γωνιά. Λιωμένα κρανία, κεριά και 

σκισμένα ρούχα βρίσκονται γύρω από το σημείο της τελετής. Πόσο 

ανεκπαίδευτες ήταν ώστε να μην γνωρίζουν τα βασικά για μένα;  

Προσέχω μήπως και υπάρχει κάτι που μπορεί να με βοηθήσει να 

έρθω σ’ επαφή με τον κόσμο μου. Βλέπω μόνο έπιπλα και αντικείμενα που 

δεν μπορώ να καταλάβω τη χρήση τους.  

«Άκουσέ με έκτρωμα της φύσης, εγώ σε κάλεσα και απαιτώ την 

αμέριστη προσοχή σου».  



Γιατί δεν τη σιωπάς; Με ρωτάει μια ψυχή από τους νεκρούς που 

ήρθαν μαζί μου. 

Γιατί να τη σιωπήσω; Την αφήνω να προσπαθεί να σωθεί από το 

αναπόφευκτο.  

Περπατώντας στο δωμάτιο βλέπω έναν μεγάλο καθρέφτη, Με αυτόν  

θα προσπαθήσω να έρθω σ επαφή με τον κόσμο μου. Συγκεντρώνομαι 

και τον αγγίζω:  

«Ιχμέλ, Αχλάμ, Ιστάν» επαναλαμβάνω τις λέξεις συνέχεια. Μαζί μου 

και οι νεκροί ψέλνουν και δυναμώνουν τη σύνδεση.  

Ο καθρέφτης δονείται και το είδωλο μου εξαφανίζεται: «Ταμιέτ;» 

συνδέθηκα, αν και δεν μπορώ να τη δω.  

«Μαχλάτ, βρίσκομαι στη γη». 

«Τι συνέβη;»  

«Κάποιος είχε βρει το απαγορευμένο ξόρκι των ανώτερων δαιμόνων 

και με τη βία με μετέφερε μέσα στον κόσμο των νεκρών, έως ότου έγινε το 

σχίσμα και πέρασα στη γη. Περίμενα να δω μάγους με τα ιερά κειμήλια 

του άρχοντά μας, έτοιμους να με προσκυνήσουν και να ζητάνε την 

επιείκεια μου, όμως αντί για εκείνους είδα τέσσερα κοριτσάκια, να 

χειρίζονται το απαγορευμένο βιβλίο, ζητώντας μου να τους δώσω 

ομορφιά. 

Με κάλεσαν χωρίς να έχουν ούτε τις στοιχειώδεις γνώσεις. Αμέσως 

σκότωσα τις τρεις αποκόβοντας τα χέρια από το σώμα τους και το κεφάλι 

από τον λαιμό. Της τέταρτης, της  κατέλαβα το κορμί και άρχισα να τρώω 

τις φίλες της και να ρουφάω το αίμα τους, για να αποκτήσω τις δυνάμεις 

μου και στη γη». 

«Καλά τις έκανες, η δύναμη σου δαιμόνισσά μου είναι ανυπέρβλητη. 

Ακόμα και με την άυλη υπόσταση σου ελέγχεις τους ανθρώπους. Ταμιέτ 

βλέπω καλά, έχεις νεκρούς γαντζωμένους πάνω σου;» 



«Ναι, κάποιοι ήρθαν μαζί μου και είναι πολύ καλή παρέα». 

«Γιατί κάλεσες εμένα κι όχι τον άρχοντα μας;» 

«Γιατί θέλω να επιστρέψω στον κόσμο μας, κι εκείνος προσπαθεί εδώ 

και καιρό να με πείσει να έρθω στη γη». 

«Τι θες από εμένα;» 

«Να μου βρεις την κοντινότερη πύλη από εδώ που βρίσκομαι. Οι 

ψυχές μου είπαν ότι υπάρχει μια κοντά μου».  

«Μου αρέσει, που η πιστή του άρχοντα επαναστατεί. Βρες το πηγάδι 

στο δάσος, είναι πύλη, θα σε περιμένω εκεί... Πρόσεχε!» μου λέει και 

κλείνει τη σύνδεσή μας. Κάποιος είχε έρθει κοντά της. Εύχομαι να μην μας 

άκουσε. 

Κοιτάζω το είδωλο μου. Έχει ξεραμένο αίμα στο λαιμό, στο 

πρόσωπο, στα χέρια. Είναι το αίμα των νεκρών πια κοριτσιών. Μου 

αρέσει! Τι είναι αυτό; Κάτι μου γαργαλάει τα οπίσθια. Γυρίζω απότομα 

για να δω ποιος είναι, κανένας! Ένας ενοχλητικός θόρυβος συνοδεύει το 

γαργάλημα.  

«Είναι το κινητό μου». Το ποιο; «Με ψάχνουν. Βάλε το χέρι σου πίσω, 

θα βρεις μια τσέπη. Μέσα εκεί, αυτό που θα πιάσεις, είναι αυτό που σε 

γαργαλάει». 

Όντως, ένα μικρό, σκληρό αντικείμενο κουνιέται στα χέρια μου. Οι 

νεκροί μου λένε να πατήσω το πράσινο. Το πατάω. Τι μαγεία έχουν 

ανακαλύψει οι άνθρωποι; Το γνωρίζει ο άρχοντας; 

«Έλα φιλενάδα μου, ααααα! Καλέ... Γιατί έχεις βαφτεί ματωμένη 

νύφη; Είπαμε για Halloween θα ντυθούμε μάγισσες».  

«Πώς κλείστηκες εκεί μέσα; Ποιος έκλεψε την ψυχή σου; Ποιος έχει 

αυτή την δύναμη; Μίλα!» πατάω πάνω σ’ αυτό το μικρό, παγωμένο 

αντικείμενο, αλλά δεν μπορώ να την αγγίξω. Πώς μπόρεσαν και την 

φυλάκισαν εκεί μέσα;  



«Τι λες;»  

«Κριστίν, εδώ είμαι, σώσε με, σε παρακαλώ! Είναι δαίμονας. Μην με 

εγκαταλείπεις». 

«Κριστίν...»  

«Μην την ακούς, πάνε στην αστυνομία».  

«Κριστίν, πες μου πώς να έρθω κοντά σου». 

«Γιατί τα μά...τια σου...  Είμαι στο πάρτι του Κρίστοφερ σας 

περίμενα».  

«Πού είναι το πάρτι του;» 

«Σου στέλνω τις συντεταγμένες».  

«Περίμενέ με εκεί που είσαι».  

«Εντάξει, αφέντρα μου». Εξαφανίστηκε.  

Αυτό το μαγικό αντικείμενο μαύρισε και συγχρόνως κουνήθηκε 

πάλι. Οι νεκροί μού εξηγούν πώς να το χρησιμοποιώ. Με ενημερώνουν 

ότι με αυτό το αντικείμενο οι άνθρωποι επικοινωνούν όσο μακριά κι αν 

είναι, κι έτσι έρχονται κοντά. Μου αναφέρουν λεπτομέρειες, οι οποίες αυτή 

τη στιγμή δεν με βοηθούν.  

Πρέπει να βρω κάτι που θα χρησιμοποιήσω εναντίον των 

ανθρώπων. Η φασαρία που ακούω έξω από τα παράθυρα είναι δυνατή, 

μάλλον κατάλαβαν την άφιξή μου. Η λάμψη της φωτιάς τους είναι 

παράξενη, έντονη και διαφορετική από αυτήν που γνώριζα. Τι έχουν 

κάνει; 

Βγαίνω από το οίκημα, με προσοχή, κι αυτό που αντικρίζω με 

εκπλήσσει. Με μεγάλη ταχύτητα περνάνε από μπροστά μου θηρία με 

φωτεινά μάτια, στρόγγυλα πόδια και με προστατευτικό από παράξενο 

υλικό. Τρέχω πάνω τους, όμως οι νεκροί με σταματάνε. Μου λένε ότι είναι 

τα νέα κάρα. Τα νέα κάρα; Μ’ ενημερώνουν ότι έχουν περάσει χίλια 



χρόνια από τότε που είχα επισκεφτεί τη γη και πολλά πράγματα έχουν 

αλλάξει. 

Παρατηρώ τριγύρω μου. Σπίτια πανύψηλα. Πώς ανεβαίνουν εκεί 

πάνω; Τα θηρία, που τελικά τα λένε αυτοκίνητα, είναι τεράστια, 

αναρίθμητα, και τρέχουν πάνω κάτω. Κόσμος υπερβολικά πολύς, 

συμπιέζεται για να περπατάει πάνω στους μαύρους σαν καμένους 

δρόμους. Όλοι έχουν στα χέρια τους το ίδιο μαγικό αντικείμενο μ’ εμένα. 

Μιλάνε και γελάνε δυνατά, μια ανούσια φασαρία παντού.  

Καθώς περπατώ, παρατηρώ το ντύσιμο και το βάψιμό τους που 

είναι παράξενο. Μου λένε ότι είναι Halloween και ντύνονται τρομακτικά 

πλάσματα, νεράιδες, μάγισσες και ό,τι τους εκφράζει από ταινίες και 

βιβλία. Τι είναι οι ταινίες; Μου δείχνουν τις μεγάλες οθόνες που 

υπάρχουν γύρω μας. Κι άλλες φυλακισμένες ψυχές. Τι αλλαγές τρομερές 

έχουν συμβεί;  

Οι νεκροί προσπαθούν να με βοηθήσουν να κατανοήσω τη γιορτή 

τους, όμως είναι όλα λάθος.  Οι βρικόλακες δεν υπάρχουν, τους εξόντωσε 

ο άρχοντας, οι νεράιδες δεν έχουν φτερά και οι μάγισσες δεν κρατάνε 

σκούπες, διότι δεν καθαρίζουν και είναι άχρηστες για πέταγμα. «Ακούς 

εκεί, πετάνε».  

Το βλέμμα μου παρατηρεί μια ομάδα νεαρών. Οι νεκροί μου 

αναφέρουν ότι έτσι φαντασιώνονται ότι είναι ο άρχοντάς μου. Γιατί 

πιστεύουν ότι είναι κόκκινος, ότι έχει τριγωνική ουρά και κρατά την 

τρίαινα του Ποσειδώνα; Άρχοντά μου, έχεις καιρό να εμφανιστείς στους 

ανθρώπους.  

Μια ομάδα αγοριών μου τραβάει το ενδιαφέρον, γιατί φωνάζουν 

πολύ και παρενοχλούν δυο κορίτσια. Δεν έχουν πολεμιστές προστάτες; 

Με θυμώνουν οι λέξεις τους, θέλω να τους σκοτώσω, αλλά δεν θέλω να 

τραβήξω τα βλέμματα. Προσέχω τις κινήσεις μου, για να μην κινήσω 



υποψίες. Μόλις με προσπερνάν, τραβάω τον πιο νταή από τον λαιμό και 

πριν προλάβει να μιλήσει ενεργοποιώ τη δύναμη μου: 

«Πήγαινέ με εδώ» του λέω, καθώς έχω εγκλωβίσει το βλέμμα του με 

τα κατακόκκινα μάτια μου. Τον μετατρέπω αμέσως σε μαριονέτα μου. 

Παίρνει το μαγικό αντικείμενο και με κοιτάζει με το απλανές του βλέμμα. 

Η φίλοι του ούτε που κατάλαβαν την απουσία του. 

«Ακολούθησε με, αφέντρα μου». 

Τη δαιμονική μου δύναμη κανένας δεν μπορεί να την αποφύγει.  

Στον λαιμό του έχει το σύμβολο του αρσενικού και του θηλυκού ενωμένο. 

Γι’ αυτό το σύμβολο κάποτε σκότωναν τις μάγισσες και τώρα το 

κουβαλάνε οι άντρες;  

Οι νεκροί μου ζητάνε να μην ασχολούμαι με ανούσιες λεπτομέρειες. 

Μου εξηγούν ότι πολλά έχουν αλλάξει ως προς τους κανόνες, τα ήθη και 

τα χαμένα σύμβολα. Αν όμως δεν τηρούν τους κανόνες και δεν γνωρίζουν 

τα σύμβολα, τότε ζουν στο χάος. Οι ψυχές δεν μπόρεσαν να μου 

απαντήσουν πάνω σε αυτό. 

Ξεκινάω να τον ακολουθώ και το πόδι μου σκίζεται.  

Ταμιέτ, το κορμί σου καταστρέφεται. Έχουν δίκιο οι νεκροί. Το σώμα 

που φοράω αρχίζει και διαλύεται, γιατί δεν μπορεί να αντέξει τη δύναμή 

μου, τώρα που η ψυχή της πέθανε. Η γάμπα μου έχει ανοίξει μέχρι το 

γόνατο και αίμα μαύρο, πηχτό, αρχίζει να τρέχει. Πρέπει να βρω άλλο 

σώμα σύντομα, αυτό δεν θ’ αντέξει μέχρι να ανοίξω τη πύλη. Οι νεκροί με 

βοηθούν συγκρατώντας το δέρμα που με περιβάλλει. Έχουν 

δημιουργήσει μια μαύρη, άυλη τήβεννο, που οι περαστικοί κοιτάζουν 

εκστασιασμένοι. Είμαι σίγουρη ότι ψάχνουν το τέχνασμα πίσω από αυτή 

τη μαγεία. Δεν έχουν γίνει, τελικά, εξυπνότεροι στα χίλια χρόνια που έχω 

να τους δω. 



Ο νεαρός μπροστά μου, ακάθεκτα, με οδηγεί στην Κριστίν και στο 

πάρτι του Κρίστοφερ. Συγχρόνως, έχω στείλει κάποιες ψυχές να 

ανακαλύψουν το δάσος όπου βρίσκεται το πηγάδι. Όταν επιστρέφουν, 

μου δείχνουν πού είναι μέσω της σκέψης μας. Σύντομα θα δω την Μαχλάτ 

και θα επιστρέψω στον κόσμο μου. Πώς επιλέγουν μερικοί δαίμονες να 

μένουν εδώ, στη φασαρία, την ασχήμια, με τους εύθραυστούς ανθρώπους, 

εγκαταλείποντας τον κόσμο τους και την ομορφιά του; Τα αυτοκίνητα 

μουγκρίζουν άγρια όταν περνάω από μπροστά τους, αλλά μου εξηγούν 

οι νεκροί ότι έτσι ακούγεται η μηχανή και ότι δεν θέλουν να μου επιτεθούν. 

Έχουμε φύγει αρκετά από τη φασαρία και την πολυκοσμία. Είναι 

πολύ καλύτερη αυτή η περιοχή. Ο υποτακτικός μου σταματά μπροστά 

από ένα σπίτι και μένει στήλη άλατος, μιας και εκτέλεσε την εντολή μου. 

Είναι το πάρτι, μ’ ενημερώνουν οι ψυχές. Έχει πάρα πολλή φασαρία κι 

έναν εκκωφαντικό ήχο που μοιάζει με ψαλμωδίες. Έτσι διασκεδάζουν 

τώρα; Πριν χίλια χρόνια τα πανηγύρια θεωρούταν όλο το χωριό μαζεμένο 

στο δάσος ή στην πλατεία. Τι να χαρεί κάποιος μέσα σ΄ ένα σπίτι; 

Προσέχω ότι απ’ έξω βρίσκονται νεαρά άτομα που κοιμούνται, κάνουν 

εμετό, ή κλαίνε. Πόσο απογοητευτικό είδος. 

Κοιτάζω γύρω μου για να αναγνωρίσω την ψυχή που με πήρε 

τηλέφωνο. Την βρίσκω ακίνητη, όπως της ζήτησα. Οι νεκροί δεν μπορούν 

να διατηρήσουν άλλο το δέρμα μου, το οποίο το βλέπω να ξεκολλά από 

το σώμα μου και να πέφτει στο έδαφος. Νιώθω τα μάγουλα να γλιστρούν 

και να πέφτουν στο στήθος μου.  

Στο δρόμο έχει σχηματιστεί μια μικρή γούρνα με νερά και παρατηρώ 

το είδωλο μου, που είναι πια ένα μωσαϊκό από μυς, μαύρο αίμα, 

μπαλώματα δέρματος και μαλλιά.  

Πλησιάζω την κοπέλα: «Κριστίν». 

«Ναι, αφέντρα μου». 



«Έλα μαζί μου». 

Σηκώνω το χέρι μου για να πιάσω το δικό της, όμως στη θέα του 

ξεφλουδισμένου δέρματος ακόμα και εγώ με σιχαίνομαι. Την οδηγώ εκεί 

όπου υπάρχουν δέντρα, ώστε να έρθω σε αρμονία με τη φύση.   

Την κοιτάζω. Δεν μ’ ευχαριστεί καθόλου που πρέπει να ντυθώ πάλι. 

Έχει καταστραφεί τελείως το γήινο σώμα και η υπόστασή μου, τώρα πια, 

είναι ελεύθερη. Τα τέσσερα χέρια μου αγγίζουν το κορμί της. Ψέλνω στην 

γλώσσα μου, για  να την ηρεμήσω και να με δεχτεί μέσα της. Μόλις την 

νιώθω έτοιμη αρχίζω να εισχωρώ και να καταλαμβάνω το κορμί της, 

εκτοπίζοντας την ψυχή της στην ανυπαρξία.  

Περιμένω λίγη ώρα μέχρι να ολοκληρωθεί η ένωσή μας. Αυτή την 

φορά γίνεται πιο γρήγορα. Είναι καλό σώμα, θα με κρατήσει μέχρι το 

άνοιγμα. 

Τώρα είναι το δύσκολο σημείο. Πρέπει να βρω τους πιστούς που θα 

δώσουν τη ζωή τους για το άνοιγμά της. Γι’ αυτό υπάρχουν 

συγκεκριμένες ημερομηνίες για να ενεργοποιούνται τα ξόρκια, όταν οι δυο 

κόσμοι είναι κοντά και το πέπλο που τους χωρίζει λεπτό, ώστε να μην 

χρειάζεται πολύ αίμα, πρωτίστως, και να μην τραβάμε τα βλέμματα από 

τους ανθρώπους.  

Μπαίνοντας με τον υποτακτικό μου μέσα στο σπίτι, βλέπω νεαρά 

άτομα να χορεύουν, να μιλάνε, να καπνίζουν, να κάνουν έρωτα 

απροκάλυπτα – κάτι το οποίο η Μαχλάτ θα απολάμβανε.  

Οι νεκροί μού λένε να ανέβω στο πιο ψηλό σημείο του σπιτιού για 

να τους τραβήξω την προσοχή. Ανεβαίνω και κλείνω τις ψαλμωδίες. Όλοι 

μοιάζουν σαν να ξυπνάνε από βαθύ ύπνο.  

«Τι κάνεις εκεί;» μου λέει φωνάζοντας ένας νεαρός, ο οποίος έρχεται 

τρέχοντας κατά πάνω μου. Μ’ ένα μου βλέμμα ο υποτακτικός μου τον 

πλησιάζει και του κλείνει το δρόμο. Οι δυο άντρες πιάνονται στα χέρια. 



Παρατηρώ ότι οι θαμώνες του σπιτιού έχουν κάνει κύκλο γύρω τους, 

φωνάζουν και γελάνε απολαμβάνοντας το θέαμα. Μάλιστα. Πρόβατα 

έτοιμα για σφαγή. Ενδιαφέρον! 

«Σταματήστε όλοι και ακούστε με». Η δαιμονική μου φωνή τραβάει 

την προσοχή τους. Τα κόκκινα μάτια μου τίθενται σε εφαρμογή και τους 

κοιτάζω όλους, έναν προς έναν. «Αν θέλετε αίμα, ξύλο και πόνο ελάτε μαζί 

μου, γιατί θα σας προσφέρω ένα από τα ωραιότερα θεάματα που έχετε δει 

ποτέ σας».  

Κατεβαίνω και περπατώντας ανάμεσά τους, αρχίζουν να με 

ακολουθούν. Δεν περίμενα να ήταν τόσο εύκολο. Λίγες στιγμές με 

χωρίζουν από το άνοιγμά της, που θα μου επιτρέψει να είμαι και πάλι 

στον κόσμο μου. 

Το ότι άφησαν ένα ολόκληρο δάσος στο χάος που έχουν 

δημιουργήσει μου φαίνεται παράξενο. Μα δεν γνωρίζουν ότι για να είναι 

προστατευμένοι από εμάς χρειάζονται τη φύση; Έχουν δίκιο οι νεκροί, 

έχουν χάσει την επαφή τους με την ενέργεια του σύμπαντος που είναι τα 

τέσσερα στοιχεία. Νιώθω το δάσος ζωντανό και την ενέργειά του καθαρή. 

Σχεδόν μου μιλάει. Αυτό θα βοηθήσει στην επίτευξη του σκοπού μου. 

Μαζεύω ξερά φύλλα, κλαδιά και χώμα που θα ενισχύσουν το ξόρκι.  

Όταν φτάνω στο πηγάδι που είναι το μέσο για να φύγω, ανεβαίνω 

πάνω του και παρακολουθώ το κοπάδι να έρχεται κοντά μου. Παρατηρώ 

ότι είναι υπέρ αρκετοί για το άνοιγμα της, όμως θα πεθάνουν όλοι, γιατί 

έτσι θέλω. 

Μόλις έχουν πλησιάσει αρκετά και μ’ έχουν περικυκλώσει τους 

μιλάω:  

«Σήμερα είμαστε μαζί για να δοξάσουμε τον άρχοντά μας. Πείτε μαζί 

μου ότι γι’ αυτόν είστε εδώ αυτή την στιγμή».  



«Είμαστε εδώ για τον άρχοντα». Σε υπακούν Ταμιέτ, πιστά. Για σένα 

έπρεπε να λένε, όχι για τον άρχοντα. Για σένα έπρεπε να χύνουν το αίμα 

τους.  

«Δεν γίνεται να χυθεί το αίμα τους για εμένα. Μόνο για αυτόν που 

κυβερνάει τον κόσμο μου επιτρέπεται. Δεν είναι σαν το κάλεσμα, άλλη 

διαδικασία έχει το  άνοιγμα μιας πύλης» τους ενημερώνω. 

«Θέλω να βρείτε μια μεγάλη πέτρα και να την κρατήσετε», ζητάω και 

αμέσως οι υποτακτικοί μου ανιχνεύουν το μέρος. Μόλις βρουν 

επανέρχονται στην θέση τους και περιμένουν.  

«Θέλω να χτυπήσετε ο ένας τον άλλον με τις πέτρες, μέχρι να τον 

σκοτώσετε».  

Αμέσως οι υποτακτικοί αρχίζουν και χτυπάνε με τις πέτρες τους ο 

ένας τον άλλον. Ακούγονται κάποιες κραυγές, ουρλιαχτά, σπάσιμο 

κρανίων και κοκάλων, οι οποίες είναι οι ψαλμωδίες του δικού μου πάρτι. 

Συγχρόνως, ψέλνω το ξόρκι για το άνοιγμα της πύλης, ρίχνοντας στο 

πηγάδι, τα κλαδιά, τα φύλλα και το χώμα. Μόλις πεθαίνουν οι πρώτοι, 

το πηγάδι αρχίζει και βράζει. Σκίζω το χέρι μου και αφήνω το μαύρο, 

δαιμονικό μου αίμα να πέσει μέσα του.  

Ο βρασμός του πηγαδιού δεν σταματάει, όμως θέλει κι άλλο αίμα 

για να ανοίξει η πύλη.  

Καθώς οι νεκροί αυξάνονται και το αίμα τους έχει ποτίσει το έδαφος, 

το πηγάδι έχει φουσκώσει και το ρήγμα έχει πραγματοποιηθεί. 

Απομακρύνομαι από το μέρος και περιμένω να δω την Μαχλάτ. Όταν 

πέφτει και ο τελευταίος νεκρός, ξεκινά ένας σεισμός και μέσα από το 

μαύρο υγρό, που εξέρχεται από το σπασμένο πια πηγάδι, εμφανίζεται ο 

άρχοντάς μου κρατώντας την Μαχλάτ από τον λαιμό. Τρομάζω στην 

εμφάνισή του. Τα κέρατά του φλέγονται, που σημαίνει ότι είναι 

θυμωμένος. Με πρόδωσε; Την έπιασαν; Εκείνος δεν βγαίνει από το 



πηγάδι, σπρώχνει εκείνην μόνο προς το μέρος μου. Με κοιτάζει με τα 

χρυσά του μάτια και ανοίγει όλα του τα χέρια. Δεν μπορώ να μην 

αναγνωρίσω την  ομορφιά του.  

«Ταμιέτ μου, αν και προσπάθησες ανεπιτυχώς να μου κρύψεις την 

επίσκεψή σου στη γη, πέτυχες το ακατόρθωτο. Νιώθω ισχυρότερος, αν 

συνεχίσεις κατ’ αυτόν τον τρόπο θα νικήσω τον μεγάλο πόλεμο». Αν 

συνεχίσω; «Ολοκλήρωσε αυτό που ξεκίνησες σε κάθε πύλη στον κόσμο 

αυτόν». 

«Άρχοντα μου...» 

«Να χαίρεσαι που δεν σε σκοτώνω μαζί με τη φίλη σου που 

προσπάθησε να μου αποκρύψει τα σχέδιά σου.  Έχω αναφέρει και στον 

Μπάλταζαρ να σου βρει το κατάλληλο φόρεμα, ώστε να δουλεύεις 

αναπόσπαστη από αδύναμα σώματα».  

Με αυτά του τα λόγια, μου γυρνάει την πλάτη και εξαφανίζεται. Με 

αυτά του τα λόγια μ’ αφήνει εδώ, στον κόσμο των ποταπών ανθρώπων, 

κι έχω αγκιστρωθεί σ’ αυτό το μέρος για δεύτερη φορά.  

Ταμιέτ... οι νεκροί δεν έφυγαν με τον Άρχοντα; Όχι, εσένα θέλουμε, 

εσύ μας ελευθέρωσες κι αν μας επιτρέψεις να αποκτήσουμε και σώμα τότε 

θα είμαστε πιστοί σου ακόλουθοι.  

«Ταμιέτ...»  

«Όχι, τώρα Μαχλάτ» την σταματώ γιατί σκέφτομαι αυτό που είπε ο 

άρχοντας αλλά και οι νεκροί. «Ψυχές, αποκτήστε όποιο σώμα από τα 

νεκρά σας ταιριάζει».  

Αέρας δυνατός σηκώνεται και, έπειτα, τα νεκρά σώματα από το 

έδαφος έρχονται κοντά μου.  

«Τι θέλεις να κάνουμε για εσένα, Αφέντρα;» 

«Θέλω να επιστρέψετε στα σπίτια αυτών των παιδιών και να μείνετε 

ενωμένοι μέχρι την ημέρα που θα σας καλέσω».  



«Μάλιστα αφέντρα», μου λένε όλοι με μια φωνή και φεύγουν από 

κοντά μας. Η φίλη μου τους φυσάει και τους καλύπτει με μια μαγική αύρα, 

ώστε να μην φαίνονται οι πληγές τους. Θα ασχοληθώ μετά με τη θεραπεία 

των σωμάτων τους. 

Την κοιτάζω που στέκεται δίπλα μου. Την δημιούργησε με 

ανθρώπινο σώμα για να της είναι πιο εύκολο να πλανά τους άντρες ή τις 

γυναίκες, ανάλογα την επιθυμία της.  

«Θα μου πεις τώρα έτσι όπως τα κατάφερες τι θα κάνουμε;» Είναι 

γυμνή, αλλά δεν την απασχολεί. Και στον κόσμο μας γυμνή κυκλοφορεί.  

«Θα κάνουμε αυτό που είπε ο άρχοντας. Θα συγκεντρώσουμε 

κόσμο...» Της χαμογελάω πονηρά. «... άλλα όχι για εκείνον». 

«Αλλά, για ποιόν;»  

«Για εμάς». 

«Ταμιέτ; Δεν περίμενα ποτέ να διεκδικήσεις τη θέση σου». 

Της χαμογελάω. «Έφτασε η ώρα να φτιάξω την δική μου Χαθρόναι 

στη γη. Είσαι μαζί μου;» 

Τα ζαφειρένια μάτια της έλαμψαν. Δεν χρειαζόταν να πει τίποτα. 





If you have a
message you
want to send

to hell,
give it to me -

I’ll carry it.

Lavinia
Fisher

Η διαβολική  

H Lavinia Fisher ήταν μια πανούργα γυναίκα που έζησε στις αρχές του 19ου αιώνα.
Χρησιμοποιούσε την ομορφιά και την γοητεία της για να παγιδεύει άντρες. Είχε μακριά
μαύρα μαλλιά, πορσελάνινη επιδερμίδα και μπλε μάτια. Θεωρείται ότι είναι η πρώτη “serial
killer της Αμερικής”, ενώ στην ουσία δεν διέπραττε τους φόνους η ίδια.

   Στη Νότια Καρολίνα, όλοι
γνωρίζουν τον μύθο που
στοιχειώνει την περιοχή εδώ και
διακόσια χρόνια. Tοπικά μουσικά
συγκροτήματα έχουν γράψει
τραγούδια γι’ αυτήν, όπως το
“Pretty Lavinia”, από American
Murder Song και το “Lavinia’s
Song”, από All The Little Pieces. 

   Μαζί με τον άντρα της, John
Fisher, ήταν ένα σαδιστικό
δίδυμο και μέλη του υποκόσμου.
Ζούσαν στο Charleston, στη
Νότια
Καρολίνα, το 1800 και είχαν ένα
πανδοχείο που λεγόταν “Τhe Six
Mile Wayfarer House”. Για τους
κουρασμένους ταξιδιώτες και
έμπορους της περιοχής ήταν το
ιδανικό μέρος ανάπαυσης. Να
σημειωθεί ότι η πόλη του
Charleston, χτισμένη ανάμεσα
τους ποταμούς Ashley και
Cooper,  αποτελούσε ένα
σημαντικό οικονομικό κέντρο
λόγω του
λιμανιού. Ήταν, όμως, και
κρησφύγετο κακοποιών, κέντρο
παράνομων παιχνιδιών πόκερ
και εγκληματικής
δραστηριότητας. Ανυποψίαστοι
περαστικοί έπεφταν συχνά
θύματα κλοπής και οι φήμες
οργίαζαν για άτομα που
εξαφανίζονταν.
   Σύμφωνα με τον μύθο, η
γοητευτική Lavinia,
προσκαλούσε τους ταξιδιώτες
για δείπνο και
τους σέρβιρε τσάι με ένα είδος
πικροδάφνης, “Nerium oleander”,
που είναι δηλητηριώδης. 

Η γλυκιά της γεύση ξεγελάει τις
αισθήσεις και προκαλεί
μούδιασμα, ενώ η κατανάλωσή
της μπορεί να αποβεί ακόμα και
θανατηφόρα. Όταν οι άτυχοι
περαστικοί έπεφταν σε
λήθαργο, ο John έμπαινε στα
δωμάτια, τους μαχαίρωνε και
έκλεβε τα χρήματα και τα
υπάρχοντά τους. Μια
διαφορετική εκδοχή αναφέρει ότι
κάτω από τα κρεβάτια υπήρχε
μια καταπακτή και έπεφταν
στο υπόγειο πάνω σ’ έναν ειδικά
διαμορφωμένο χώρο με
παλούκια. Εικάζεται ότι δεκάδες
άνθρωποι βρήκαν έτσι φρικτό
θάνατο.
   Το αρνητικό κλίμα οδήγησε το
οργισμένο πλήθος να πάρει την
κατάσταση στα χέρια του.
Απείλησαν να κάψουν το
πανδοχείο και ζήτησαν από το
ζευγάρι να φύγει από τη περιοχή.
Άφησαν έναν άντρα, τον David
Ross, ως φύλακα.  Την επόμενη
μέρα, δύο άντρες από την
συμμορία των Fisher του
επιτέθηκαν, τον έδεσαν και τον
φίμωσαν. Ανάμεσά τους ήταν
και η Lavinia, η οποία
προσπάθησε να τον πνίξει και
τον χτυπούσε στο

   Κάποιοι πιστεύουν ότι ήταν
ένοχη, άλλοι υποστηρίζουν ότι
ήταν αθώα. Ωστόσο, ήταν μια
βίαιη γυναίκα, με άγρια ένστικτα
που αψηφούσε τους νόμους της
εποχής και απέκτησε φήμη ως η
πιο επικίνδυνη από τις καλλονές
του Νότου.

με το δηλητηριώδες τσάι
της Αννίτας Ιωάννου



κεφάλι. Παρ’ όλα αυτά, ο Ross
κατάφερε να διαφύγει και ανέφερε το
περιστατικό στον σερίφη. Ο John Fisher
τον κυνηγούσε ουρλιάζοντας: “you
damned infernal rascal! If I ever catch
you, I will give you a hundred lashes!”
   Την ίδια χρονική περίοδο, ένας
ταξιδιώτης από την Georgia, ο John
Peeples, ήρθε στο πανδοχείο
ζητώντας ένα δωμάτιο. Η Lavinia του
πρόσφερε το δηλητηριώδες τσάι. Ο
John είχε ένα δυσάρεστο προαίσθημα
και αποφάσισε να μην πιει το τσάι,
ούτε να κοιμηθεί στο κρεβάτι, αλλά να
περάσει τη νύχτα σε μια καρέκλα. Τον
ξύπνησε ένας εκκωφαντικός θόρυβος και
συνειδητοποίησε ότι το κρεβάτι είχε
εξαφανιστεί σε μια τρύπα στο
πάτωμα. Έντρομος, διέφυγε από το
παράθυρο και ειδοποίησε τις αρχές του
Charleston.
   Δώδεκα άτομα συνελήφθησαν και
μεταφέρθηκαν στο κτίριο της Old City
Jail έως ότου γίνει η δίκη. Μόνο τρεις
καταδικάστηκαν σε θάνατο, ο John, η
Lavinia και ο William Heyward,
συνιδιοκτήτης του Six Mile House. Στις
13 Σεπτεμβρίου του 1819 ο John Fisher
κατάφερε να αποδράσει από τη
φυλακή μ’ ένα σκοινί που έφτιαξε από
σεντόνια. Όμως, γύρισε πίσω γιατί δεν
ήθελε να αποχωριστεί την αγαπημένη
του Lavinia. Υπήρχε προκήρυξη για τη
σύλληψη του με αμοιβή $500 στην
εφημερίδα «Τhe Southern Patriot» τον
Σεπτέμβριο του 1819.
   Τα δύο περιστατικά με τον David
Ross και τον John Peeples έχουν
ψήγματα αλήθειας. Οι φρικιαστικές
ιστορίες για το υπόγειο με τα
παλούκια, τα μυστικά περάσματα, τα
εκατοντάδες ανθρώπινα υπολείμματα
στο ακίνητο παραμένουν εικασίες. Το
ζευγάρι ήταν μέλη μια συμμορίας
ληστών. Οι τοπικές εφημερίδες της
εποχής αναφέρουν περισσότερο
ληστείες παρά φόνους. Επίσης, δεν
υπάρχουν αδιάσειστες αποδείξεις ότι οι
Fishers σκότωναν ανθρώπους. Στο
βιβλίο “Six Miles to Charleston: the True
Story of John and Lavinia Fisher”, ο
αστυνομικός ερευνητής Bruce Orr
ισχυρίζεται ότι οι Fishers ήταν
άπληστοι και ανήθικοι, όχι όμως
δολοφόνοι, και πως έπεσαν θύματα
πολιτικής διαφθοράς.
   Το δικαστήριο τους καταδίκασε για
ληστεία, που τότε ήταν αδίκημα που
τιμωρούνταν με θάνατο δι'
απαγχονισμό.

   Στις 18 Φεβρουαρίου του 1820, οι
κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στην
κρεμάλα στην Οδό Meeting έξω από τα
όρια της πόλης.   
   Φορούσαν μια φαρδιά άσπρη ρόμπα,
συνειρμός ότι η Lavinia εμφανίστηκε με
το νυφικό της. Τη δημόσια εκτέλεση
παρακολουθήσαν 2000 άτομα. Ο
Αιδεσιμότατος Richard Furman
εξομολόγησε τον John, ο οποίος τον
παρακάλεσε να σώσει την ψυχή του. O
John ανέβηκε στο ικρίωμα και είπε στο
πλήθος ότι είναι αθώος και ότι
μετανοεί για τις πράξεις του.
  Η Lavinia ήταν ανένδοτη και οι
δεσμοφύλακες την τραβούσαν με το
ζόρι, ενώ εξαπέλυε κατάρες και βρισιές.
Πίστευε ότι θα της δοθεί χάρη, διότι ο
νόμος δεν επέτρεπε να κρεμάσουν
παντρεμένες γυναίκες. Ο δικαστής τότε
διατύπωσε την άποψη ότι ο John θα
κρεμαστεί πρώτος, άρα η Lavinia θα
μείνει χήρα και θα αντιμετωπίσει την
ποινή που της επιβλήθηκε. Τα
τελευταία ανατριχιαστικά της λόγια
έκαναν το πλήθος να παγώσει: “If you
have a message you want to send to
hell, give it to me - I’ll carry it.” Λίγο
μετά τις 2 το μεσημέρι, ο 29χρονος John
και η 27χρονη Lavinia  αγκαλιάστηκαν
για τελευταία φορά.
   Οι Fishersθάφτηκαν σε ανώνυμο τάφο
κοντά στο κτίριο της παλιάς φυλακής
και όχι στο Νεκροταφείο Unitarian, στο
οποίο υποτίθεται ότι εμφανίζεται το
φάντασμα της Lavinia. Ghost tours
πραγματοποιούνται μέχρι και σήμερα,
ενώ υπάρχουν αστικοί θρύλοι
φαντασμάτων, όπου κάτοικοι του
Charleston έχουν δει το πρόσωπό της
στο παράθυρο του κελιού που ήταν
φυλακισμένη. Αξιοπερίεργο είναι το
γεγονός ότι η εφημερίδα «The Yorkville
Enquirer’ έγραψε στις 8 Αυγούστου του
1922 για μια μακάβρια έκθεση με το
τίτλο “Skeleton on Display”, όπου τα
κόκαλα της Lavinia Fisher είχαν εκτεθεί
στο Μουσείο του Charleston για μικρό
χρονικό διάστημα.
   Παρόλο που δεν αποδείχτηκε ποτέ,
για το ευρύ κοινό οι φήμες κατέληξαν
να γίνουν  αληθινές, και έτσι το Six Mile
Wayfarer House έγινε το πανδοχείο του
τρόμου. Το οργισμένο φάντασμα της
Lavinia περιπλανιέται στα μέρη που
έζησε τις τελευταίες της στιγμές και
ίσως ψάχνει τα κόκκαλά της…
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Η Μάγκι Κόνα περίμενε στο τελευταίο βαγόνι, λίγο πριν από τον 

σταθμό Συγγρού - Φιξ. Είχε μια στάση αμυντική, καθώς είχε βάλει τον 

λαιμό της μέσα στο γιακα του γκρι-μπλε καρό παλτό της, γιατί η νόμιμη 

οπλοφορία δεν αναιρούσε το άγχος του αποψινού, απώτερου σκοπού 

της. Τα χέρια της ήταν σταυρωμένα μέσα στις τσέπες της γύρω από την 

κοιλιά της, για να νιώθει σιγουριά ότι το πιστόλι, που τώρα το ένιωθε 

ζεστό από τα ενδύματα, ήταν εκεί. 

Προσπάθησε να μην κοιτάξει κανέναν επιβάτη στα μάτια, πράγμα 

πολύ δύσκολο για έναν αστυνομικό και διακριτικό συνεργάτη των 

μυστικών υπηρεσιών, ο οποίος αρέσκεται ν’ ανιχνεύει τα βλέμματα 

όλων. Όμως, τώρα δεν ήθελε καμιά παρεμβολή στην σκέψη της. Στο 

άκουσμα του ονόματος Συγγρού - Φιξ πέρασε απλά την πόρτα και 

ανέβηκε στην εξοδο από τις αποβάθρες. Ήταν η πρώτη φορά που δεν θα 

έριχνε μια ματιά περνώντας από εκεί ούτε στο σινεμά «Μικρόκοσμος» 

για να ενημερωθεί τι προβολές θα είχε την προσεχή εβδομάδα, ούτε στο 

σεξ σοπ λίγο πιο πέρα για να πάρει διάφορες ιδέες.   

Έστριψε κάπου στην οδό Φαλήρου και αμέσως φάνηκε η πολύ 

μικρή, κόκκινη ταμπέλα που έγραφε «Limbo K». Ήταν ένα υπόγειο 

μεταξύ κλαμπ και μπαρ, όπου μέσα σε αυτό σκότωσαν τον αδερφό της 

πριν από μια εβδομάδα. Φήμες έλεγαν για ένα παράξενο ναρκωτικό 

που κυκλοφορούσε μόνο εκεί, αλήθειες διασταυρωμένες έλεγαν ότι ο 

δεκαεννιάχρονος αδερφός της συσχετιζόταν άμεσα με αυτό, και κάποιες 

υπερβολές ήθελαν το ναρκωτικό αυτό, τον λεγόμενο «ναρκομάγο» να 

είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με ξόρκια και άλλα μαγικά κόλπα. Πριν 

μπει μέσα, άφησε για λίγο τον κρυο αέρα, που κάθε τέλος Οκτωβρίου 

επιστρέφει για τα καλά στις ζωές μας, να χαϊδεψει το πρόσωπό της, και 

έσφιξε τα χέρια της για να θρέψει μια ψευδαίσθηση, ότι κάποιος τη 



στηρίζει. Από όταν ο αδερφός της έφυγε ένιωθε μια ανασφάλεια 

πρωτόγνωρη για τα τριάντα δύο της χρόνια. 

Φόρεσε μία μάσκα Αρλεκίνου για να ταιριάζει με το κλίμα. Ήταν 31 

Οκτωβρίου απόψε και είχε ακούσει ότι στο Limbo K θα είχαν πάρτι 

χάλογουιν. Έτσι σκέφτηκε ότι θα βρει εκεί όλους όσους συσχετίζονταν 

με τον χαμό του Γιάννη. Όλοι οι αρρωστημένοι, που πίστευαν σε 

πνεύματα και σε ανούσιες δεισιδαιμονίες, σίγουρα θα αποζητούσαν 

αυτή τη νύχτα για να τη συνδυάσουν με το ναρκομάγο. Τα μαύρα 

μαλλιά της έπεφταν μπροστά στα κενά για τα μάτια της μάσκας και 

αυτό την έκανε ακόμα πιο αισθησιακή στην όψη. Σε συνδυασμό με το 

ψηλό της ανάστημα, έκλεψε τις εντυπώσεις πρώτου καν κατεβεί όλα τα 

σκαλιά. 

Ξαφνιάστηκε με μερικές  αμφιέσεις που είδε. Όλες τους ήταν 

φοβερά επιμελημένες και δεν αρκούνταν σε μια απλή μάσκα. Μια 

κοπέλα είχε εμφάνιση ασπρόμαυρου, καναδικού κλόουν, από τους πιο 

μελαγχολικούς που υπάρχουν, και θυμήθηκε έναν σε μια αφίσα κάποτε, 

η οποία έγραφε πάνω Tivoli. Πιο κοντά στο μπαρ, τα κλισέ έδιναν και 

έπαιρναν όμως. Στολές και μακιγιάζ τζόκερ, ημίγυμνες περιβολές από 

γυναίκες και άνδρες που το έπαιζαν ατίθασα πλάσματα, λάτρεις του 

γοτθισμού και ρόπαλα στα χέρια από ηλίθιους που δεν είχαν υπομονή 

για το Φεβρουάριο και τις Απόκριες. Πολλοί κρατούσαν στα χέρια τους 

αναψυκτικά και όχι ποτά και δεν χρειαζόταν να σκεφτεί και πολύ τι 

άλλο υπήρχε στην τσέπη τους ή ήδη στο στομάχι τους να διασπάται.  

Μετά από λίγα λεπτά βρήκε ένα σημείο που θύμηζε στενό σε 

πεζοδρόμιο και κάθησε εκεί, με φόντο ένα γκρι τοίχο, που τώρα η 

αντίθεση του με το χαρτοπόλεμο και τα πολύχρωμα κομφετί 

δημιουργούσε μια οπτική πανδαισία.  Στάθηκε στον τοίχο και άναψε ένα 

μακρύ, καφέ τσιγάρο more και άρχισε, χωρίς να χρονοτριβεί, να 



αναζητά τον στόχο της με τα μάτια. Ο Γιάννης μαχαιρώθηκε υπό την 

επήρεια ναρκωτικών, όπως προέκυψε από τις τοξικολογικές εξετάσεις. 

Ο ανόητος, σκέφτηκε. Η εμμονή του να αναζητά απόκρυφα πράγματα 

τον οδήγησε στο να μπλέξει με αυτούς εδώ και στον τρόπο ζωής τους.  

Σκότωσαν τον αδερφό μιας αστυνομικού πριν λίγες ημέρες και είχαν το 

θράσος να μην κρυφτούν καν, να λειτουργήσουν το μαγαζί τους 

κανονικά.  Πέρα από μάσκες τύπου κολοκύθα-πρόσωπο-με-λαστιχάκι 

και πολύ μεγάλα στρογγυλά γυαλιά, εντόπισε τρία άτομα στο 

συγκεκριμένο μέρος που τα πρόσωπά τους δεν τα καλυπτε τίποτα, ούτε 

πούδρα μασκαρέματος ούτε μάσκα ή κάτι παρόμοιο με αυτό. Οι δύο 

ήταν Στελθίτες, μέλη εκείνης της ανόητης ομάδας που έβρισκε μέρη σαν 

και αυτό και θεωρούσε ότι απονέμει δικαιοσύνη με το να γλυτώνει 

κόσμο από τέτοιες κάστες και τη μεθοδική τους αποπλάνηση, ενώ στους 

κύκλους της αστυνομίας φημολογούταν έντονα ότι αναζητούσαν 

οτιδήποτε άλλο παλαβό μπορεί να πιστεύει κάποιος, όπως 

στοιχειωμένα σπίτια από τα οποία λύτρωναν ψυχές παιδιών που δεν 

πέρασαν απέναντι και πολλά άλλα αλλόκοτα πράγματα. Τους 

αντιπαθούσε, όπως αντιπαθούσε όλους όσους θεωρούσαν τον εαυτό 

τους κάτι τόσο ξεχωριστό ώστε να χώνουν τη μούρη τους παντού και να 

επιβάλλουν το νόμο και τα δικά τους θέλω. Όλοι πήραν το ψεύτικο 

θάρρος και το θράσος τους και ήρθαν απόψε στο φυσικό τους χώρο, σε 

ένα καρναβάλι, σκέφτηκε. Ειδικά βλεποντας το ηλίθιο τατού της μικρής, 

της Ευχής, που είχε ένα μοναδικό, στρογγυλό σύμβολο των ευχών γύρω 

από το μάτι της.  Πώς είχαν την επιθυμία να κρύβονται με τέτοια σημεία 

επίδειξης και αυτοπροβολής; Ο άλλος δίπλα της ήταν σίγουρα γύρω 

στα δέκα χρόνια μεγαλύτερος, με ξυρισμένα πλαϊνά μαλλιά και τα πάνω 

πολύ φουντωτά με ζελέ, αλλά πέρα από το απερίγραπτο λουκ του την 

ενόχλησε το ό,τι κάπνιζε το ίδιο τσιγάρο με εκείνη. Ο σταυρός στο αυτί 



του την έκανε να απορήσει πόσα κλισέ μπορούσε να αντέξει απόψε. Ένα 

θετικο υπήρξε, μόνο, από τη διασταύρωση του βλέμματος της Κόνα με τα 

δικά της, και ήρθε να δέσει με το γεγονός ότι κοιτούσαν παράλληλα και 

εκείνοι την τρίτη χωρίς μάσκα, η οποία ναι, ταίριαζε απόλυτα με την 

περιγραφή των θαμώνων - μαρτύρων που ανέφεραν ότι είδαν μια 

γυναίκα να σέρνει το πτώμα του αδερφού της από τα πόδια για να τον 

βάλει σε ένα μαύρο Lexus του 2010. Οι Στελθίτες μέσα στα μαύρα τους 

ρούχα έγνεψαν για να σχηματιστεί στον αέρα με την Κόνα μια σιωπηλή 

συνομωσία που θα μπορούσε να πάρει τον τίτλο "θέλουμε το ίδιο 

απόψε" και, έτσι, η αστυνομικός σκέφτηκε ότι μπορούσε να ασχοληθεί 

αργότερα μαζί τους και, αν ήταν τυχερή, θα έκαναν κάτι που θα 

αποκάλυπτε την αμφιλεγόμενη δράση τους για να τους πάει στο τμήμα. 

Την πλησίασε η ψιλόλιγνη γυναικεία φιγούρα με ένα καρό, πολύ μεγάλο 

γιακά, αλλά χωρίς μάσκα, μόνο με μαύρο μολύβι στα μάτια. Η 

ενδυμασία της συμπληρωνόταν με μαύρο κολλάν και όλα τα ρούχα ήταν 

μαύρα από τη μια μεριά και άσπρα από την άλλη. Της πήρε το τσιγάρο 

απότομα, αλλά με σταθερές κινήσεις και της φύσηξε τον καπνό στη μύτη. 

Το βλέμμα της είχε μεγάλο πάθος, αλλά και ψυχραιμία και σιγουριά. 

"Είσαι έτοιμη για το άλλο ταξίδι;" της είπε και κόλλησε την παλάμη της 

στο στήθος της Μάγκι Κόνα πάνω από το παλτό της. Εκείνη 

ξαφνιάστηκε για λίγο, ενώ άφησε ένα ενστικτώδες χαμόγελο να 

σχηματιστεί. Δεν είχε κρύψει ποτέ το ενδιαφέρον της για τις γυναίκες, 

παρά το ό,τι, από ένα σημείο και μετά, της είχε δημιουργήσει πρόβλημα 

στη μυστική υπηρεσία. Απορούσε και η ίδια πολύ συχνά πώς με τόση 

ειλικρίνεια είχε γίνει αστυνομικός. Η γυναίκα κόλλησε το μέτωπό της σε 

εκείνο της Κόνα και άπλωσε το χέρι στον λαιμό της, ακουμπώντας τον με 

τα μακριά, μαύρα νύχια της. Η Κόνα ανατρίχιασε στο κρύο άγγιγμα. 

"Έμεινε τόσο γρήγορα για εσένα πίσω στο χθες ο Γιάννης;" της είπε η 



Κόνα για να αποδράσει από το στενό μαρκάρισμα. Η γυναίκα σάστισε. 

Το χαμόγελο πάγωσε για λίγο, για να έρθει ξανά στη θέση του, ενώ το 

ένα χέρι της μπήκε στην κωλότσεπη, καθώς το άλλο το έβαλε κόντρα 

στον τοίχο. Έβγαλε ένα μαύρο κουτί με σπίρτα, το οποίο είχε ένα 

παράξενο κόκκινο σύμβολο που η Κόνα δεν είχε ξαναδεί. "Δε τον ήξερα, 

τελικά, όπως αποδείχθηκε", της είπε και έβγαλε ένα σπίρτο, το κεφάλι 

του οποίου ήταν πιο μεγάλο από το σύνηθες μέγεθος και μια απόχρωση 

κόκκινου έναν τόνο πιο βαθύ από το σύνηθες. Η Κόνα δάκρυσε καθώς 

είχε απέναντί της μια από τους συνεργούς της δολοφονίας, αλλά ήλπιζε 

εκείνη τη στιγμή ότι η μάσκα θα έκρυβε την γνώση και την αδυναμία της. 

Η γυναίκα άναψε το σπίρτο και η Κόνα είχε ήδη οπλίσει τον κόκκορα 

μέσα από το παλτό, αλλά δεν πρόλαβε να κάνει κάτι άλλο αφού αυτό 

που είδε θα το θυμόταν για πολύ καιρό. Μέσα από τη φλόγα του 

σπίρτου ξεπρόβαλλε καπνός που πήρε ένα σχήμα φρικιαστικό και 

απόκοσμο, σαν ένα αέρινο σπερματοζωάριο, και στο κεφάλι είχε δύο 

κόκκινα μάτια και ένα γέλιο διαολεμένης σιγουριάς, ίδιο με αυτό της 

γυναίκας. Ο ναρκομάγος ήταν αληθινός, πρόλαβε να σκεφτεί η Κόνα 

καθώς η καπνομορφή εισχώρησε στα ρουθούνια της και φώλιασε στον 

εγκέφαλό της. Άρχισε να χάνει τις αντιστάσεις της και τον έλεγχο όταν η 

γυναίκα την φίλησε χωρίς να δει κάποια αντίσταση και, αφού 

τραβήχτηκε λίγο πίσω, ακούμπησε το δείκτη του χεριού της στα έντονα 

χείλη της Κόνα και της είπε με ύφος: "Δεν μου αρέσει να ανακαλύπτω ότι 

δεν ξέρω τίποτα... και όταν υπάρχει μόνο αμφιβολία... είναι καλύτερος ο 

διάβολος που ξέρεις... και απόψε είναι η νύχτα του… απόλαυσε τον μαζί 

μας ". 

Το μίσος για τη μία από τους φονιάδες του αδερφού της 

απορροφήθηκε μέσα σε ένα ντελίριο έκστασης και επιθυμίας για ηδονή. 

Η γυναίκα την πήρε από το χέρι και άρχισε να τρέχει μαζί της στους 



μικρούς διαδρόμους του Limbo Κ. Άνοιξε ένα δωμάτιο και της είπε 

"θαύμασε και δες τι σου στερεί η καταπίεση". Ένα ζευγάρι ντυμένο 

κλόουν με κατεβασμένα παντελόνια  έκανε σεξ στα τέσσερα, ενώ η 

γυναίκα του ντουέτου έπινε γάλα ταυτόχρονα από ένα μπιμπερό.  Δεν 

είχε ξαναδεί τόσο αλλόκοτο φετίχ, αλλά και τόσο απλό και 

γαργαλιστικά αστείο ταυτόχρονα. Μετά, στο δίπλα δωμάτιο, είδε δύο 

αγόρια με ένα κορίτσι μετά βίας δεκαοχτώ χρονών να παίζουν 

μαξιλαροπόλεμο με μπύρες στο χέρι. Αντιλαμβανόμενοι την παρουσία 

της στο χώρο, έσπευσαν να την κεράσουν χόρτο και την αγκάλιασαν, 

αλλά η γυναίκα τους είπε ότι είναι παρθενομάγος. Δεν χρειάστηκε να 

επεξεργαστεί τι σημαίνει η λέξη, εννοούσαν κάποιον που δεν είχε 

ξαναβιώσει την εμπειρία του ναρκοφαντάσματος μέσα στο κεφάλι του. 

Κανένας τους δεν ήταν νηφάλιος. Έβλεπε κόσμο δεξιά και αριστερά να 

κάνει ό,τι ατασθαλία και κατάχρηση υπήρχε, αλλά έπιασε τον εαυτό της, 

που σιγά σιγά γινόταν ένα με το αλλόκοτο καρναβάλι, να γοητεύεται 

από τα βλέμματά τους. Είχαν μια έκσταση μέσα τους που μόνο η χημεία 

μπορούσε ν’ αποδώσει, και αυτό το μισούσε ανέκαθεν, αλλά συνάμα και 

μια νεανική λάμψη, μια επιθυμία έτσι όπως μπορούσε να ζωγραφιστεί 

μόνο σε ένα παιδικό ή εφηβικό βλέμμα. Σε κάποια στιγμή βρέθηκαν στο 

κέντρο του Limbo K με φώτα ν’ αλλάζουν χρώματα από πάνω και η 

γυναίκα τη βούτηξε ξανά και κόλλησε το πρόσωπό της στο δικό της, 

φιλώντας τη ακόμα πιο άγρια από πριν, τόσο που ένιωθε τη γεύση του 

σιδήρου στο στόμα της η Κόνα από τα ματωμένα ούλα, και αυτό την 

αναστάτωσε περισσότερο. Τέντωσε το κολλάν της γυναίκας με τον 

αντίχειρά της και κόλλησε ην παλάμη της στον κώλο της, την ίδια ώρα 

που η γυναίκα είχε τυλίξει τα χέρια γύρω από τον αυχένα της 

αστυνομικού ανάβοντας ακόμα έναν ναρκομάγο. Η Μάγκι Κόνα τον 

δέχθηκε κοιτώντας στον ουρανό του κλαμπ και σχημάτισε ένα τεράστιο 



γέλιο βλέποντας όλα τα χρώματα να γυρίζουν. Μια βαλίτσα αναμνήσεις 

έτρεχαν, βόλτες σε λιμάνια, ατελείωτες σκέψεις από τον πρώτο χρόνο 

στην αστυνομία και την εσωτερική διαφθορά της, παιδικές αναζητήσεις, 

μοναδικά ηλιοβασιλέματα και όσα είχαν μείνει κρυφά να παλιώνουν 

ανεκπλήρωτα στο νου της, καθώς  και το βλέμμα της γυναίκας που τη 

φιλούσε ήθελε για κάποιο λόγο να είναι πάντα εκεί, να τα μοιράζεται 

μαζί της. 

Τότε ένιωσε ένα σκούντηγμα στην ωμοπλάτη της και γύρισε 

ξαφνιασμένη να δει ποιος την ενοχλούσε. Η Ευχή της Στέλθης ήταν και 

μόλις την είδε έκπληκτη δεν έχασε την ευκαιρία να κάνει την επίθεση της 

σκεπτοπροβολής. Της έπιασε το κρανίο με τα δύο χέρια, σαν να ήταν 

μπάλα του μπάσκετ, και βλεποντας όλες εκείνες τις σκέψεις που 

περνούσαν σαν το συρμό του ΗΣΑΠ, γρήγορα, άγαρμπα και αμφίβολα 

εισχώρησε ακόμα πιο πίσω, για να πιάσει την αφορμή που την είχε 

φέρει απόψε εδώ, επαληθεύοντας ότι ήταν η αδερφή του Γιάννη 

Κωνσταντίνου, όπως ήδη υπέθετε μαζί με τον Άλφα. Προσπάθησε να δει 

ακόμα πιο πίσω από αυτή την σκέψη, αν και ένιωθε το αίμα στο ένα της 

ρουθούνι καθώς αυτό πιεζόταν, σαν να του είχαν μπήξει μέσα μια 

χάλκινη λάμα. Η Ευχή όταν συλλάμβανε έναν εγκέφαλο σε μια στιγμή 

που η σκέψη του ήταν κενή μπορούσε, αγγίζοντας το κεφάλι του ίδιου 

ατόμου, να εισβάλλει πίσω από το βλέμμα του σε όλο του το είναι και, 

όσο επικίνδυνη και να ήταν για τους εχθρούς της, άλλο τόσο επικίνδυνη 

ήταν και για τον εαυτό της, ειδικά τώρα που ταξίδευε σ’ έναν μηχανισμό 

νόησης ο οποίος είχε περάσει σε μια εναλλακτική κατάσταση, την πιο 

φοβερή που αντιμετώπισε ποτέ του λόγω του ναρκομάγου. Η Κόνα 

τρόμαξε και έκανε να βγάλει το πιστόλι από το παλτό της, αλλά 

πάγωσε όταν ένιωσε την Ευχή να της μεταδίδει το μήνυμα ότι απόψε 

ήθελαν και οι δύο μεριές το ίδιο, το τέλος του ναρκωτικού – βουντού, και 



την τιμωρία των ενόχων. Είχε μείνει να κοιτάζει το αποφασιστικό, 

κόκκινο απο την ατελείωτη πίεση βλέμμα της Eυχής κάτω από το τατού 

–σύμβολο, όταν η γυναίκα έδωσε μια γροθιά στην Ευχή και την πέταξε 

κάτω. Ετοιμαζόταν να της δώσει τη χαριστική βολή με την τσάντα της, 

όταν ο Άλφα πετάχτηκε και της κάρφωσε στο χέρι το σταυρό με την 

αιχμηρή κατάληξη που είχε βγάλει από το σκουλαρήκι του. Η γυναίκα 

τον απείλησε μ’ έναν ναρκομάγο και εκείνος, χωρίς σκέψη, αγκάλιασε τη 

μισή σε μέγεθος από εκείνον Ευχή κλείνοντάς της το στόμα και τη μύτη 

με τον πήχη του χεριού του, για να μην εισπνεύσει τον σατανά, και έκανε 

όσα βήματα πίσω μπορούσε.  

Η Κόνα αφέθηκε καθώς την τραβούσε από το χέρι η υποψήφια 

ερωμένη της, και κοίταζε την Ευχή με τον Άλφα αγκαλιασμένους καθώς 

χάνονταν στο χαμό του κλαμπ. Αναρωτιόταν μετά την εγκεφαλική 

σύγκρουση μαζί τους για το ποιες τελικά ήταν οι προθέσεις τους. Η 

γυναίκα έσπρωξε βεβιασμένα μια πόρτα. που απέξω είχε μια επιγραφή 

«the truth corner» με νέον γράμματα, και μπήκαν μέσα στο δωμάτιο μαζί. 

Έμεινε αρκετά  έκπληκτη όταν είδε έναν άνδρα και μια γυναίκα να είναι 

καθισμένοι οκλαδόν και να ασχολείται ο ένας με τα γεννητικά όργανα 

του άλλου, καθώς μια καπνομορφή μπαινόβγαινε συνεχώς στα στόματα 

τους, που ήταν σαν να έχουν στήσει μια νοητή γέφυρα, ενώ δε μπορούσε 

να διακρίνει τις κόρες των ματιών τους. Όμως, το μεγάλο σοκ ήρθε όταν 

είδε μια κορνίζα με τον αδερφό της να κρατάει ένα τρόπαιο και να 

φοράει γυαλιά ηλίου.  Στο τρόπαιο ήταν σκαλισμένο ένα βλέμμα ίδιο με 

την απόκοσμη φάτσα που σχημάτισε ο ναρκομάγος μετά το άναμμα του 

σπίρτου που του έδινε πνοή ζωής. Κάτω από την κορνίζα ήταν μια 

οθόνη LG μεγάλη. Τότε, ένας ναρκομαγος, που μάλλον έχει ανάψει ξανά 

η γυναίκα, μπήκε από το δεξύ της αυτι και την έκανε να θέλει να 

παρατήσει κάθε προσπάθεια να αντισταθεί πλέον.  Δύο κορίτσια 



εικοσάρες, με τα μαλλιά πιασμένα κοτσίδα, εμφανίστηκαν μπροστά της 

και της  ψιθύριζαν κάτι παιδικά τραγούδια, και εκείνη είχε μείνει καθώς 

έστεκε στα γόνατα να γελάει μουδιασμένη. Ήθελε απλώς να ακούει τα 

παιδικά τραγούδια και να μη θυμάται πια τίποτα, αφού η αλήθεια είχε 

ξεδιπλωθεί στην hdmi τηλεόραση μπροστά της. Ο αδερφός της δεν ήταν 

θύμα της πλάνης και του τρόπου ζωής του, ήταν ο πρωτεργάτης  της 

διακίνησης του ναρκομάγου. Προβαλλόταν ένα βίντεο με σπίρτα να 

αλλάζουν χέρια συνέχεια, με αγκαλιές έξω από μαύρα φορτηγά χωρίς 

πινακίδες, σαν οικογενειακές αναμνήσεις μιας μαφίας ή μιας κάστας 

ηλίθιων που δεν υπολόγιζαν τίποτα πέραν της τσέπης τους. Τότε, η 

πόρτα έσπασε και μέσα μπήκε ο Ζηντ, ένας πολύ ψηλό , μαύρος άνδρας 

με κοντά σχετικά ράστα και αθλητικά ρούχα, κρατώντας ένα ραβδί ενώ 

στα δάχτυλα είχε κάτι σύμβολα που η Κόνα ήταν σίγουρη ότι 

συμβόλιζαν τη γη και έναν φύλακα της ημέρας  που σίγουρα θυμάται ότι 

λάτρευαν οι  πρόγονοι των Μεξικανών, αλλά και άλλες αρχαίες φυλές. 

Πίσω του ξεπρόβαλλε η Ευχή που έμοιαζε σαν να μόλις είχε σταματήσει 

να κλαίει και στη συνέχεια ο Άλφα κρατώντας ένα κορίτσι από το χέρι 

που μετά βίας ήταν δεκαέξι χρόνων και επίσης έκλαιγε γοερά.  

Της έκανε εντύπωση αμέσως το δέσιμο που εξέπεμπαν οι τρεις 

τους. Τον μαύρο άνδρα δε τον είχε ξαναδεί, αλλά τους άλλους δυο τους 

είχε παρακολουθήσει στενά τον τελευταίο μήνα και η μικρή ήταν πολύ 

πιο ευαίσθητη και πονεμένη στην ψυχή από όσο έδειχνε η αλαζονεία της, 

το είδε στα δρομάκια του μυαλού της, ενώ ο Άλφα, που της ήταν πλήρως 

αντιπαθής με τις ειρωνικές του ατάκες και τα σνομπ χαμόγελα του, τώρα 

είχε πιάσει ένα κορίτσι που δε γνώριζε καν σαν να ήταν ο μπαμπάς της 

ή σαν να ήταν η αδερφή που ποτέ δεν είχε, για να της πάρει το φόβο 

από το χέρι της που ετρεμε μέσα στο δικό του. Τους είχε δει να 

αγοράζουν φαστ φουντ από τα Goody’s πριν τρεις μέρες σε κάτι άλλα 



παιδιά και απόρησε για λίγο για τις προθέσεις τους, αλλά στο τέλος 

είχε αποφασίσει ότι παραμένει αφελής ακόμα και τώρα, μετά από πέντε 

χρόνια στην αληταρία της αστυνομίας, κάτι που την καταβάλλει.  

Η γυναίκα ξαφνικά σηκώθηκε στον αέρα και άρχισε να ουρλιάζει 

και τότε η Μάγκι Κόνα πρόσεξε ότι όλη εκείνη την ώρα ο Ζιντ είχε 

στρέψει το ραβδί του πάνω της και ψέλιζε πολλά παράξενα. Άλλα ήταν 

αρχαία ελληνικά, άλλα θύμιζαν ψαλμωδίες και άλλα παρέπεμπαν πιο 

πολύ σε κάποια αφρικανική διάλεκτο. Ξεπετάχτηκε από το στόμα της 

γυναίκας μια ανατριχιαστική φιγούρα που επίσης θύμιζε θηλυκό, αλλά 

σε απόλυτη αντίθεση με τον ξενιστή της, ο δαίμονας ήταν πλήρως 

αποκρουστικός. Τα μάτια του είχαν ακαθόριστο σχήμα, ενώ η Κόνα 

πρόσεξε ότι τα δύο του πόδια ήταν ζωομορφικά και το ένα, μάλιστα, 

ήταν σχηματισμένο από κόπρανα που δεν μοιάζαν ανθρώπινα. Ήδη είχε 

αρχίσει να ξερνάει, όταν οι αντικατάρες και οι εξορκισμοί του Ζιντ 

διέλυσαν το πλάσμα και το σκόρπισαν παντού, ενώ σιγά σιγά το 

βλέμμα της θόλωνε περισσότερο από το σοκ και έκλαιγε, έχοντας μείνει 

σε στάση εμβρυακή στο πάτωμα. 

Αργότερα, ο Ζιντ εξηγούσε μαζί με την Ευχή ότι ήταν η Γελλώ, η 

μισή ανθρώπινη - μισή ζωώδης γυναικεία  μορφή από τα πάρα πολύ 

παλιά χρόνια, που στοίχειωνε τα σπίτια και έπαιρνε τις ζωές των 

μικρών παιδιών για να εκδικηθεί για τον δικό της παιδικό πόνο και τη 

μη αποδοχή. Σήμερα, στο 2019, τα τεχνάσματά της εξελίχθηκαν πια και 

θρεφόταν ενεργοποιώντας κρυφές παιδικές και εφηβικές επιθυμίες και το 

φόβο της συνέπειας αυτών στα μυαλά των γυναικών και των νεαρών 

ανδρών. Όμως, και τα όπλα των οπαδών της και των εμπόρων 

ναρκωτικών εξελίχθηκαν επίσης. Ο ναρκομάγος είχε κάτω από το 

περίβλημα της κεφαλής στοιχεία LSD και mdma, ενώ όλα τα σπίρτα 

είχαν βουτηχτεί σε αίμα δαιμονισμένων νέων από τη Γελλώ, πράγμα 



που εξηγούσε το βαθύ κόκκινο των σπίρτων, και έτσι ο ναρκομάγος 

χτυπούσε στο ψυχικό και στο καθαρά ορμονικό κομμάτι ταυτόχρονα πιο 

δυνατά από οποιοδήποτε άλλο ψυχότροπο. Σε μια νύχτα σαν το 

Χάλογουιν η ενέργεια που συγκέντρωνε η Γελλώ ήταν ισχυρότερη και 

ας ήταν πλασματική η λατρεία της γιορτής από πολλούς. Ο αδερφός της 

Κόνα, δυστυχώς, ήταν από τους κινητήριους μοχλούς πίσω από όλα. 

Η Κόνα, τρέμοντας ακόμα, ένιωσε ενοχές γιατί ξαφνικά μισούσε 

έναν αδερφό που δεν ήξερε ποτέ τελικά. Την ώρα της επίρρρειας τον 

μισούσε λιγότερο που της έκρυβε τόσα και περισσότερο που δεν πίστευε 

στην γλυκιά αθωότητα του παρελθόντος, εκείνη  στην οποία σε πήγαινε 

απευθείας ο ναρκομάγος. Τον μισούσε που τον ένοιαξαν μόνο τα 

χρήματα της διακίνησης. Οι ομόσταβλοί του στο οκαλτ του Limbo K γι’ 

αυτό τον έβγαλαν από τη μέση. Ο ναρκομάγος είχε βιάσει πλήρως το 

υποσεινήδητό της. Η γυναίκα γελούσε πονηρά κοιτάζοντάς την και η 

Κόνα σηκώθηκε με τη δύναμη και την ειρωνεία του κυνισμού για κίνητρο 

και άρχισε να απαγγέλει κατηγορίες. "Συλλαμβάνεσαι. Κατηγορείσαι 

για συμμετοχή σε φόνο και διακίνηση ναρκωτικών σε ανήλικους". Της 

φόρεσε χειροπέδες και στράφηκε απευθείας στους Στελθίτες. "Εσείς. 

Ευχαριστώ για τη βοήθεια, αλλά με αντάρτες ονειροπαρμένους δεν θα 

έχουμε παρτίδες. Όλοι θα πάτε μέσα απόψε και θα μας πείτε τα πάντα 

και οι τρεις. Αν φέρετε αντίσταση θα σας πάω στο τμήμα της Ομονοίας 

κιόλας, και όχι της Ακρόπολης, να καλοπεράσετε ακόμα πιο πολύ". 

Η Ευχή την πλησίασε και της είπε ότι τους γνώριζε ήδη 

περισσότερο από όσο νόμιζε για εκείνους, σε αντίθεση με οποιονδήποτε 

άλλον πια. Η Μάγκι Κόνα της είπε ότι δύο άνδρες, ο Άλφα και ο Ζιντ 

την έβαλαν μπροστά να κάνει το πιο δύσκολο μέρος της δουλειάς πριν 

αναλάβουν δράση, βάζοντάς την σε κίνδυνο, και η Ευχή της εξήγησε ότι 

τους παρακίνησε εκείνη και ότι χρειαζόταν ένα τρίπτυχο ανθρώπων που 



είχαν πονέσει παραπάνω από όσο χρειαζόταν όταν ήταν παιδιά για να 

λειτουργήσει η αντικατάρα τους. 

«Τον τελευταίο καιρό αντιμετωπίζουμε μια πολύ σκληροτράχηλη 

μίξη μαγείας και βρώμικης επιστήμης, είσαι αστυνομικός που 

μπούχτισε, έχεις τη γνώση να μας βοηθήσεις, δεν σου κρύβω ότι σε 

χρειαζόμαστε. Έλα μαζί μας, στο σωστό μέρος με τα σωστά άτομα. Σε 

χρειαζόμαστε». 

Η Κόνα κοίταζε τις ακαθαρσίες, απομεινάρια της Γελλούς στο 

πάτωμα, και σκέφτηκε ότι ταίριαζαν τόσο πολύ με όσα θα χαρακτήριζαν 

όσους έφταιγαν για όλα εκείνα απόψε. «Δε σας ξέρω, σας είδα να 

στηρίζετε και ο ένας τον άλλο, αλλά και εμένα που δε με γνωρίζετε καν, 

όμως δεν έχω ιδέα ποιοι είστε.  Χαζοί και φυσικά επικίνδυνοι όπως όλοι 

οι ηλίθιοι μου φαίνεστε και εσείς, σε τελικό απολογισμό». 

Η Ευχή ακούμπησε το δάκτυλο της στο μέτωπο της Κόνα και όχι 

ολόκληρη την παλάμη του χεριού της, για να κάνει μια μικρή 

σκεπτοπροβολή ακόμα, χωρίς μεγάλη δύναμη. Της χαμογέλασε αθώα. 

«Είδες…  Όταν έχεις αμφιβολίες ... καλύτερα ο διάβολος που ξέρεις». 

*** 

Μια ώρα αργότερα περπατώντας είχαν φθάσει οι τέσσερίς τους 

κάπου στην οδό Πειραιώς με κατεύθυνση προς το υπόγειο της Στέλθης, 

στο κέντρο της Αθήνας. Ο Ζιντ έστριψε για κάπου αλλού, οι άλλοι δύο 

την κρατούσαν από τα χέρια διαρκώς, τώρα που για κάποιο λόγο είχε 

αποφασίσει να τα πάρει από το πιστόλι της. Είχε ακόμα εμπιστοσύνη 

στο ένστικτό της και ήξερε ότι στην περίπτωση του αδερφού της το είχε 

εκείνη τυφλώσει οικειοθελώς. Ένα τραγούδι παιδικό της σιγοψέλλιζαν 

και οι δύο, ένα γνωστό που δεν θυμόταν πως το λένε, αλλά την 

ανατρίχιαζε ένας στίχος που έλεγε "και έτσι όλοι μαζί και αντάμα να 



τραγουδάμε για τα δίκια της ζωής... να τραγουδάς και εσύ απ' την 

πλατεία, να μάθεις φίλε μου σωστά να ζεις...» 

Κάπου στη διαδρομή, στην πόρτα μιας γκαλερί, στάθηκαν να 

σχολιάσουν ένα χερούλι με πρόσωπο διαβόλου. Η Μάγκι Κόνα το είδε 

και φυσικά ο συνειρμός με το ναρκομάγο την έκανε να νιώθει το αίμα της 

να κυλάει κάτω από παγωμένους μύες ζεστό. Οι αρθρώσεις της ήταν 

μουδιασμένες και το κεφάλι της θολό, αλλά έτσι όπως της έσφιγγαν οι 

δυο Στελθίτες τα χέρια νόμιζε ότι έχασε μια οικογένεια για να κερδίσει 

μια άλλη. Δεν ήξερε αν ήταν προιόν ανασφάλειας αυτή η 

συντροφικότητα μαζί τους,  αλλά από την ώρα που ξεκίνησαν να 

περπατούν μαζί της, κάθε που η καρδιά της φτερούγιζε επικίνδυνα και 

νόμιζε ότι το σύμπαν θα γυρνούσε ανάποδα από την απόγνωση, η 

αίσθηση στους καρπούς των χεριών της έκανε την ισορροπία να 

επιστρέψει. 

 Η Ευχή έβγαλε το σμάρτφον της και της έδειξε μια φωτογραφία 

στην οποία ήταν η ίδια μπροστά σε αρμένικο χριστιανικό μοναστήρι το 

οποίο είχε το ίδιο χερούλι. Πόσα παράδοξα μαζί, σκέφτηκε η Μάγκι 

Κόνα. Ο κόσμος δεν θα είναι απλός όπως πριν, τώρα που έπρεπε να 

βρει τη δύναμη να δεχθεί ότι υπήρχε μια πόλη μέσα στην ίδια την πόλη 

που δε θα τιθασευόταν απλώς με λίγη αγρύπνια και την όψη ενός 

σιχαμένου πιστολιού. Θα υπάρχει το γκρι για το άσπρο και το μαύρο 

και τη μη ρεαλιστική απολυτότητα τους πάλι... Αλλά τώρα επίσης,  για 

κάθε αμφιβολία, γλυκιά και θανάσιμη (χαμογέλασε με ελπίδα κοιτώντας 

διακριτικά στα δεξιά της την Ευχή και στα αριστερά της τον Άλφα) 

υπάρχει ο διάβολος που ξέρεις… 





Τ Ο  Κ Α Κ Ο  Σ Υ Ν Ο Ρ Ο

Α Γ Γ Ε Λ Ι Κ Η  Ρ Α Δ Ο Υ



Αν η ζωή ήταν ανήφορος, το παιδί είχε φτάσει στην κορυφή του. Και τώρα 
γλιστρούσε. Η ικμάδα του στέρευε, ανάσα την ανάσα, και κάθε ώρα που 
περνούσε, στράγγιζε το αίμα απ’ τα μάγουλά του. Τις τελευταίες μέρες δεν 
άνοιγε τα μάτια του, ούτε μιλούσε. Έβγαζε μόνο κάτι σαν βογκητό, όταν 
διψούσε, κι η μάνα του, η Χριστίνα, τού ‘βρεχε τα χείλη. Ύστερα εκείνο βυθιζόταν 
πάλι στον ύπνο κι η μάνα στην απελπισία.  

Ο Γιώργης ήταν εφτά χρονών και δεν είχε αρρωστήσει ποτέ στη ζωή του. 
Το κορμί του δεν ήξερε τι θα πει πυρετός και η Χριστίνα δεν είχε ξενυχτήσει ούτε 
μια φορά για να τον γιατροπορέψει. Όμως τώρα, ήταν σαν να είχαν μαζευτεί 
όλες οι αρρώστιες για να πάρουν τα χρωστούμενα, απ’ τον Γιώργη και απ’ τη 
μάνα του, που τον είχε μεγαλώσει χωρίς μεγάλη έγνοια. 

“Θα το χάσεις το παιδί”, είπε ένα βράδυ στη Χριστίνα η πεθερά της και 
κείνη έσφιξε τα δόντια για να μην βλαστημήσει. Η κυρά-Λένη κόντευε ενενήντα 
χρονών αλλά είχε μυαλό ξυράφι και γλώσσα που δεν σκόνταφτε σε σκέψεις.  
    “Σώπα, μάνα!”, της φώναξε ο Χαράλαμπος, ο άντρας της Χριστίνας. 
“Δεν τη βλέπεις πώς είναι;”  
    Η Χριστίνα σκούπισε τα δάκρυά της και πήρε να κόψει τη σαλάτα για 
το βραδινό. 
       “Θα το χάσεις το παιδί, εκτός κι αν κάνεις ό,τι σου πω!” 
     “Σώπα! Δεν είναι ώρα για τέτοιες ιστορίες!”, φώναξε ξανά ο  
Χαράλαμπος και σηκώθηκε να βοηθήσει τη γυναίκα του.  
     Στο τραπέζι, μόνο ο Χαράλαμπος είχε όρεξη για φαΐ και κουβέντα. 
Μέχρι που ήπιε και τρία ποτήρια κρασί για να καλύψει τη σιωπή των γυναικών 
που ανάδευαν σκυθρωπές τον τραχανά στα πιάτα τους.  

Όταν απόφαγαν, η Χριστίνα μάζεψε τα πιάτα κι ο Χαράλαμπος με την 
κυρά- Λένη κάθισαν να δουν τηλεόραση. Μάνα και γιος κουβέντιαζαν 
χαμηλόφωνα μπροστά από τη βουβή συσκευή, όσο η Χριστίνα έτριβε τις 
κατσαρόλες της, με το ένα αυτί στους ψιθύρους τους και το άλλο στον Γιώργη της 
που βογκούσε πάλι.  
     “Το κρίμα στο λαιμό σου Μπάμπη!”, άκουσε την πεθερά της να λέει. 

“Ε, θα σωπάσεις επιτέλους; Πού ακούστηκε να γιατρεύονται οι 
ετοιμοθάνατοι με θρύλους;” 
      Με αυτή την τελευταία κουβέντα, ο Χαράλαμπος σηκώθηκε 
ζοχαδιασμένος και πήγε να κάνει την ανάγκη του. Η γριά έμεινε κοντά στη 
παραστιά, ρίχνοντας το βλέμμα στη νύφη της. Η Χριστίνα ένιωσε τα γκρίζα 
μάτια να καρφώνονται στην πλάτη της, αλλά το κάλεσμα του άντρα της δεν 
έπαιρνε αναβολή. 



    “Σώσε με την κουζίνα κι έλα να ξεκουραστείς. Φέρε και νερό για τον 
Γιώργη που διψάει”. 

Η Χριστίνα έβαλε φρέσκο νερό στο ποτήρι και πήγε στο δωμάτιο του 
Γιώργη. Μ’ένα καθαρό μαντήλι έβρεξε τα χείλη του κι ύστερα ξάπλωσε δίπλα 
στον Χαράλαμπο. Περίμενε. 

Σε λίγα λεπτά το σπίτι αντηχούσε απ’ το ροχαλητό του άντρα της.  
      Με τα πόδια της γυμνά, όπως είχε ξαπλώσει, και τη νυχτικιά της 
φορεμένη ανάποδα απ’ τη βιασύνη, η Χριστίνα γλίστρησε έξω απ’ το κρεβάτι 
και πήγε στην κουζίνα.  
    Η κυρά-Λένη είχε μείνει ασάλευτη στη θέση της με τα μάτια κλειστά. Η 
Χριστίνα νόμιζε ότι κοιμάται. 
    “Κάτσε, σε περίμενα”, μουρμούρισε η γριά μόλις ένιωσε τον ίσκιο της 
άλλης πάνω της. 
     “Τι ήταν εκείνο που είπες νωρίτερα;” 
       Η κυρά-Λένη μισάνοιξε τα βλέφαρα. 
     “Ό,τι σου πω θα μείνει εδώ. Κρύψ’ το κι απ’ το γιο μου γιατί δεν θα σ’ 
αφήσει να κάνεις το σωστό”. 
      Η Χριστίνα έκατσε στο χαμηλό σκαμνί που βρισκόταν δίπλα στην 
πεθερά της και αγκάλιασε τα πόδια της, σαν παιδί που βολεύεται για να ακούσει 
το παραμύθι της γιαγιάς. 
     “Είναι κακό κι αφύσικο να πεθαίνει ένα παιδί. Στα νιάτα μου το 
παίρναμε για κατάρα, όχι μόνο για την δύστυχη οικογένεια αλλά για όλο το 
χωριό. Κι αυτό που θα σου πω το έκαναν οι μανάδες που είχαν πολύ άρρωστα 
παιδιά, κι έπιανε πάντα, αν δεν ήταν πολύ αργά”. 
   Ο Γιώργης ακούστηκε απ’ το διπλανό δωμάτιο. Το βογκητό του γέμισε την 
κοιλιά της Χριστίνας με μια περίεργη ζέστη. Μη με βασανίζεις παλιόγρια, πήγε 
να πει αλλά δαγκώθηκε.  
    “Πέρα στη Μεγάλη Λακιά, κοντά στο χωράφι με τις ελιές μας, υπάρχει 
ένα πηγάδι. Είναι πολύ βαθύ και γεμάτο νερό. Θα πας αύριο το βράδυ και θα 
περιμένεις να σημάνει μεσάνυχτα. Μόλις ακούσεις το ρολόι απ’ την εκκλησιά του 
Ταξάρχη, θα σκύψεις στο πηγαδόστομα και θα φωνάξεις το όνομα του γιου σου 
τρεις φορές, δυνατά, να φτάσει μέχρι τον πάτο. Μετά θα φύγεις, χωρίς να 
κοιτάξεις πίσω”. 
    Η κυρά-Λένη έγειρε προς τη νύφη της για να δει την αντίδρασή της. Η 
Χριστίνα έτρεμε. Θυμός ανέβαινε στα μηνίγγια της, η φλόγα στο τζάκι 
αργοπέθαινε. Αυτό θα έσωζε τον Γιώργη της; 



    “Δεν είσαι από δω και δεν ξέρεις”, διάβασε η κυρά-Λένη την αμφιβολία 
στο πρόσωπό της. “Το νερό είναι σύνορο ανάμεσα σε τούτο τον κόσμο και στον 
άλλο. Η ψυχή του ετοιμοθάνατου γιου σου βρίσκεται εκεί κάτω, έτοιμη να φύγει, 
αλλά δεμένη στα επίγεια για όσο χτυπάει η καρδιά του. Όταν φωνάξεις το 
όνομά του η ψυχή θα σε ακούσει, κι αν δεν είναι αργά, μπορεί να δελεαστεί και 
να γυρίσει πίσω, φέρνοντας το γιο σου πιο κοντά στους ζωντανούς παρά στους 
νεκρούς”. 
    Οι κουβέντες της γριάς, το σκοτάδι και το κρύο, έκαναν τα σωθικά της 
Χριστίνας να δονούνται. Αν και ήταν ακόμα καθιστή, ένιωθε πως θα κατέρρεε.  
     “Χριστίνα! Χριστίνα!” 
     Η φωνή του Χαράλαμπου την ξάφνιασε.  
    “Σώσε με τις δουλειές και έλα στο κρεβάτι!” 
    Η Χριστίνα πήγε να ξαπλώσει με μια σκέψη να την τριβελίζει. Αν δεν 
είναι αργά, είχε πει η πεθερά της, δύο φορές. Δεν είχε προλάβει να τη ρωτήσει τι 
εννοούσε.  
 

*** 
 

   Ο γιατρός πήγε πρωί πρωί στης Χριστίνας. Ο Χαράλαμπος του ‘χε μηνύσει 
απ’ την προηγούμενη και πέρασε απ’ το σπίτι τους, πριν ξεκινήσει τις επισκέψεις 
της ημέρας. Η Χριστίνα είχε όλα τα παράθυρα ανοιχτά -εκτός από του Γιώργη- 
και έκανε δουλειές. Γυρνούσε σαν τρελή με τη σκούπα στο χέρι, προσπαθώντας 
να καθαρίσει τα δωμάτια απ’ τη σκόνη και την κακοτυχία.  
    “Καλημέρα Χριστίνα. Σε βλέπω που ‘χεις δουλειές. Να περάσω 
αργότερα;”  
     “Όχι, γιατρέ, προς Θεού! Πέρνα μέσα και συγχώρα με. Ξεχάστηκα.” 
     Η Χριστίνα άφησε τη σκούπα της δίπλα στο τζάκι και έκλεισε τα 
παράθυρα.  
   “Να σου ψήσω καφέ;” 
   “Έχω πιει, σ’ ευχαριστώ. Πώς είναι το παιδί; Είδες καθόλου βελτίωση με το 
φάρμακο που σου ‘δωσα;” 
     “Δεν είναι καλά και το φάρμακο δεν έκανε τίποτα. Ο Γιώργης μου δεν 
ανοίγει ούτε τα μάτια του”. 
    Η ερώτηση του γιατρού τής έφερε στο νου την χθεσινή κουβέντα με την 
πεθερά της. Σκέφτηκε να του τα πει και να ζητήσει τη συμβουλή του. Όμως ο 
γιατρός ήταν νέος, χωρίς παιδιά και δεν θα καταλάβαινε. 
     “Μάλιστα. Για πάμε να τον δω”. 



      Οι δυο τους μπήκαν στο δωμάτιο που βρισκόταν ο Γιώργης, στην ίδια 
θέση εδώ και μέρες, ακίνητος και χλωμός. Η καρδιά του χτυπούσε ακόμα, αλλά 
δεν είχε τίποτα ζωντανό πάνω του. Η Χριστίνα σήκωσε τα σκεπάσματα και 
ανέβασε τα ρούχα του για να βοηθήσει το γιατρό, κι αυτός έκανε τη δουλειά του 
αμίλητος. 
    “Χριστίνα, τα νέα δεν είναι καλά”, είπε ο άντρας, που τώρα είχε στο 
πρόσωπο κάτι απ’ την χλωμάδα του Γιώργη. “Ακούω την καρδιά του με 
δυσκολία και η ανάσα του είναι αδύναμη. Θα αλλάξω το φάρμακο αλλά δεν 
ξέρω αν θα τον βοηθήσει. Πρέπει να προετοιμαστείτε για το χειρότερο. Λυπάμαι 
πολύ”. 
      Τα λόγια που είχε ξεστομίσει με τόση ευκολία ο γιατρός, έγιναν θηλιές 
στο λαιμό της Χριστίνας. Ένιωσε και τη δική της ανάσα να λιγοστεύει, μα θέλησε 
να κρύψει την ταραχή της. Τον άφησε να φύγει. Έπειτα κάθισε στο κρεβάτι του 
γιου της και άρχισε να κλαίει.  
     Το απόγευμα που γύρισε ο Χαράλαμπος απ’ τη δουλειά, βρήκε τη μάνα 
του κοντά στη φωτιά, μαζί με δύο γειτόνισσες. Γύρεψε με το βλέμμα τη Χριστίνα. 
Πρώτη φορά στα τόσα χρόνια γάμου που δεν τον περίμενε με το φαγητό 
στρωμένο στο τραπέζι.  
     “Μέσα είναι η γυναίκα σου, κοιμάται”, είπε η κυρά-Λένη σκυθρωπή. 
Είχε συναντήσει τον γιατρό στο χωριό και ήξερε. 
    Ο Χαράλαμπος πήγε στο δωμάτιο του Γιώργη και είδε τη Χριστίνα 
στρυμωγμένη δίπλα του.  
      “Γυναίκα, ξύπνα! Είσαι καλά;” 
      Η Χριστίνα πετάχτηκε και τον κοίταξε σαν να ήταν ξένος. Ο 
Χαράλαμπος τη σήκωσε και την πήρε από το χέρι. Θυμήθηκε πως το πρωί θα 
περνούσε ο γιατρός, κι απ’ την κατάστασή της κατάλαβε πως τα πράγματα ήταν 
άσχημα.  
     “Κάτσε ‘κει να σου φέρω λίγο νερό”, είπε ο Χαράλαμπος, βάζοντάς τη 
σε μια καρέκλα.  
     Η Χριστίνα άφησε τα μάτια της να τρέχουν και στήριξε τα χέρια της στο 
τραπέζι. Απέναντί της κάθονταν οι τρεις μαυροφορεμένες γριές και την 
κοιτούσαν με θλίψη, σαν τις μοίρες που γνέθουν το τέλος. 
     Καταραμένες, δεν έχει πεθάνει ακόμα, ήθελε να ουρλιάξει.  
    “Χριστίνα, δεν πρέπει να χάνουμε το κουράγιο μας. Ο Γιώργης είναι 
παιδί και έχει γερή κράση. Λίγες φορές έχουν κάνει λάθη οι γιατροί; Όσο 
χτυπάει η καρδιά του, υπάρχει ελπίδα”.    



     Οι παρήγορες κουβέντες του Χαράλαμπου δεν την έφταναν. Πώς να 
σταθεί μέσα της η ελπίδα, απέναντι από κείνες τις γριές που μύριζαν θάνατο; 
    “Το φαΐ είναι στο ψυγείο. Εγώ πάω μέσα”, είπε, κοιτάζοντας μια 
τελευταία φορά τη σκοτεινή τριάδα.  
    Από το συζυγικό της κρεβάτι, ίσα που άκουγε τον θόρυβο στην κουζίνα. 
Ο Χαράλαμπος έφαγε κρύα τη προχθεσινή φακή, κι η κυρά-Λένη ξεπροβόδισε 
ύστερα από λίγη ώρα τις γειτόνισσες. Ο Γιώργης, λες και το ‘χε βάλει σκοπό να 
καθησυχάσει τη μάνα του, δεν βόγκηξε για νερό. Η βραδινή λάτρα έμεινε για το 
πρωί, το σπίτι ησύχασε, κι ο ύπνος έπεσε βαρύς στα βλέφαρα του Χαράλαμπου 
και της κυρά-Λένης. Όμως όχι στης Χριστίνας. Με τα μάτια ανοιχτά, μέσα στο 
σκοτάδι, περίμενε το ρολόι του Ταξάρχη να σημάνει εντεκάμιση. Ήταν 
ανυπόμονη και ο χτύπος τη βρήκε όρθια στο κατώφλι του σπιτιού με μια ζακέτα 
ριγμένη στους ώμους. 
    Εκείνη την ώρα δεν κυκλοφορούσε ψυχή. Μόνο τρεις γέροι είχαν 
απομείνει στο κακοφωτισμένο καφενείο, για το τελευταίο κρασί της ημέρας, κι 
αυτοί δεν έβλεπαν μπροστά τους απ’ το μεθύσι. 
    Η Χριστίνα περπάτησε την άσφαλτο που περνούσε μέσα απ’ το χωριό 
και έστριψε γρήγορα στο μονοπάτι που οδηγούσε στα χωράφια τους. Ήξερε το 
μέρος γιατί είχε πάει πολλές φορές με τον Χαράλαμπο να μαζέψουν ελιές.  
    Έτσι όπως βάδιζε ανάμεσα στα δέντρα, ένιωσε το κρύο καθαρό πάνω 
της και φόρεσε τη ζακέτα. Την τράβηξε στο στήθος της για να ζεσταθεί και 
κοίταξε τον ουρανό. Το φεγγάρι απόψε, φώτιζε για κείνη.  
    Είχε κάνει εκατοντάδες φορές αυτή τη διαδρομή, μα τώρα αισθανόταν 
λες και ταξίδευε προς άγνωστο προορισμό. Έβλεπε καινούργια δέντρα εκεί που 
υπήρχαν ελιές αιώνων και το σκαμμένο μονοπάτι μπροστά της, φάνταζε 
απάτητο. Την είχαν απορροφήσει τόσο οι σκέψεις που κόντεψε να χάσει τη 
στροφή για το πηγάδι. Τελευταία στιγμή το σώμα της τραβήχτηκε, σαν από χέρι 
αόρατο, και άλλαξε την πορεία του.  
     Στο ξέφωτο του ελαιώνα η Χριστίνα διέκρινε το πηγάδι και τάχυνε το 
βήμα της. Μόνη, στη μέση της νύχτας, δεν μπορούσε να αποδιώξει το αίσθημα 
του εισβολέα. Το ήξερε πως δεν θα έπρεπε να βρίσκεται εδώ, αυτή την ώρα, και 
δεν θα ερχόταν ποτέ, αν δεν ήταν για τον Γιώργη της. Γι’ αυτό περίμενε πέντε 
λεπτά, ώσπου το ρολόι της εκκλησιάς χτύπησε μεσάνυχτα. Και τότε όρμησε προς 
το πηγάδι, έσκυψε μέσα και φώναξε, “Γιώργη! Γιώργη! Γιώργη!”. Έπειτα έφυγε 
με την ίδια ορμή, χωρίς να κοιτάξει πίσω.  
     Η Χριστίνα γύρισε σπίτι αλλά η φωνή της έμεινε στο πηγάδι. Όπως 
βγήκε απ’ το λαρύγγι της, ενώθηκε με τις απεγνωσμένες φωνές των άλλων 



μανάδων που είχαν προσπαθήσει να σώσουν τα παιδιά τους απ’ τον τάφο και 
ξανά, όλες μαζί, έφτασαν στον υγρό πάτο. Τότε, κάτι έσπασε την γυάλινη 
επιφάνεια του νερού, το πηγάδι σείστηκε και η Χριστίνα, που βολευόταν στο 
συζυγικό της κρεβάτι, δεν είδε αυτό που σκαρφάλωνε αργά τα πέτρινα 
τοιχώματα για να συρθεί προς την πόρτα της. 
 

*** 
 

    Ξημέρωσε Κυριακή, με μια βροχή ασταμάτητη. Δεν ήταν μέρα για 
εξωτερικές δουλειές, γι’ αυτό οι πιο πολλοί δεν είχαν ξεμυτίσει. Μόνο το καφενείο 
είχε κόσμο, κάτι κυνηγούς από το διπλανό χωριό, κι εκείνους τους τρεις γέρους 
που είχαν φύγει τελευταίοι το προηγούμενο βράδυ. Τώρα έπιναν καφέ αλλά 
μέχρι το μεσημέρι θα ήταν πάλι μεθυσμένοι από κονιάκ και κρασί.  
    Η Χριστίνα σηκώθηκε πρώτη, ελαφριά και ξεκούραστη. Είχε να κοιμηθεί 
τόσο καλά από τότε που αρρώστησε ο Γιώργης. Ένιωσε αμέσως πως κάτι είχε 
αλλάξει, κι όπως κάθε πρωί, πήγε ευθύς στο δωμάτιό του. Αυτό που αντίκρισε 
την τάραξε. Ο Γιώργης ήταν καθιστός στο κρεβάτι του, ταλαιπωρημένος και 
αδύναμος, αλλά ξύπνιος. Η Χριστίνα έβγαλε μια κραυγή που ξύπνησε τον 
Χαράλαμπο και την κυρά-Λένη.  
    Ο Γιώργης βρισκόταν στην αγκαλιά της Χριστίνας, κι ο Χαράλαμπος 
κοίταξε λοξά τη μάνα του που είχε αρχίσει να σταυροκοπιέται.“Δόξα τω Θεώ”, 
μουρμούρισε η γριά και πήγε να ανάψει το τζάκι. Ο Χαράλαμπος δεν πλησίασε 
τη γυναίκα του και το γιο τους. Πέταξε μόνο ένα, “Πάω στο χωριό” και σε δύο 
λεπτά βρισκόταν έξω από το σπίτι.  
     Οι δύο γυναίκες βάλθηκαν να φροντίσουν τον αναστημένο. Έβαλαν 
μπροστά μια μοσχαρόσουπα, ζέσταναν νερό για να τον πλύνουν, άλλαξαν τα 
σεντόνια, τάισαν τη φωτιά που φούντωνε, κι όταν τελείωσαν με όλα, κάθισαν 
μαζί γύρω από το τζάκι.  
     Ο Γιώργης είχε συνέλθει αλλά δεν είχε όρεξη για πολλά. Δεν ήθελε να 
φάει, ούτε να πιει. Οι κουβέντες του ήταν λίγες και το βλέμμα του θολό. Η 
αρρώστια δεν είχε αδυνατίσει απλώς το κορμί του. Είχε κλέψει κάτι από μέσα 
του.  
     Το μεσημέρι έφτασε γρήγορα και το τραπέζι στρώθηκε από τις γυναίκες 
του σπιτιού, με δύο μονάχα πιάτα. Ο Γιώργης ήθελε να κοιμηθεί κι ο 
Χαράλαμπος δεν είχε γυρίσει. 
      “Έκανες το σωστό”, είπε η κυρά-Λένη στη νύφη της, ρουφώντας τη 
σούπα που άχνιζε. 



       Η Χριστίνα δεν είπε τίποτα. Της έφτανε που είχε γίνει καλά ο Γιώργης 
της. 
     Στις δέκα το βράδυ, ο Χαράλαμπος ήταν άφαντος. Η Χριστίνα, 
κατάκοπη από τα γεγονότα της ημέρας, πήγε στο κρεβάτι νωρίς, αφού κι ο 
Γιώργης ακόμα κοιμόταν. Μόνο η κυρά-Λένη έμεινε ξύπνια, παρέα με τους 
λογισμούς της.  
     Ο Γιώργης ήταν το μοναδικό της εγγόνι, κι είχε το όνομα του άντρα της. 
Δεν άντεχε να τον χάσει. Γι’ αυτό είχε πει στην Χριστίνα την ιστορία με το πηγάδι. 
Τη μισή ιστορία...Αν της τα ‘χε πει όλα μπορεί να φοβόταν, να μην πήγαινε και 
να πέθαινε τελικά το παιδί.  
    “Ας είναι”, μουρμούρισε η γριά, κι έκατσε να ζεστάνει τα κόκαλά της που 
πονούσαν απ’ την υγρασία. 
   Μέσα στη φουντωμένη φλόγα του τζακιού χόρευαν σκιές, άνθρωποι απ’ τα 
παλιά και πλάσματα της φαντασίας που νανούριζαν την κυρά-Λένη. Ήταν 
έτοιμη να κοιμηθεί, όταν ο Χαράλαμπος μπήκε στο σπίτι, βροντώντας την πόρτα 
πίσω του.    
    “Ντάξει, το σώσατε το κρασί;”, έφτυσε η κυρά-Λένη. 
    Η ανάσα του Χαράλαμπου βρωμούσε απ’ το μεθύσι. 
    “Γιατί δεν τον αφήσατε να πεθάνει; Έπρεπε να τον αφήσετε να πεθάνει!” 
    Η κυρά-Λένη ξύπνησε για τα καλά και σηκώθηκε απότομα απ’ την 
καρέκλα, έτοιμη να χαστουκίσει το γιο της. 
    “Σύνελθε μωρέ! Πού ακούστηκε πατέρας να θέλει νεκρό το παιδί του;” 
     “Αυτό εκεί μέσα δεν είναι ο Γιώργης μου!” 
     Η φωνή του Χαράλαμπου έφτασε στα αυτιά της Χριστίνας. Εκείνη 
γύρισε πλευρό και συνέχισε τον ύπνο της, όσο η κυρά-Λένη προσπαθούσε να 
ηρεμήσει το γιο της.  
   “Αυτό δεν είναι ο Γιώργης μου..”, τρύπωσε ξανά το παραμιλητό του μεθυσμένου 
στα όνειρα της Χριστίνας και, σαν επωδός, άγγιξε το πέρα της λογικής. Η 
γυναίκα όμως δεν ξύπνησε, σε αντίθεση με το παιδί, που παραμόνευε στο 
σκοτάδι για να χιμήξει στη νύχτα. 
 

*** 
 

    Το χωριό ξύπνησε αξημέρωτα από πένθιμο αλαλαγμό. Στο σπίτι του 
Κώτσου είχε πέσει συμφορά και τα σοκάκια αντιλαλούσαν τα ζοφερά μαντάτα. 
“Το σκυλί τους βρέθηκε πνιγμένο!Κι ήταν και μεγάλο!”,“Αχ, και το λεχούδι το 



κακόμοιρο!”,“Η μάνα του έπρεπε να προσέχει πιότερο, μέχρι να πάρει την ευχή!”, 
“Τι τα θες! Οι νέες δεν τα πιστεύουν αυτά και να τι παθαίνουν!”. 
   Η κυρά-Λένη άκουσε τις φωνές και βγήκε να δει τι συμβαίνει. Δεν χρειάστηκε 
να απομακρυνθεί από το σπίτι. Η γειτόνισσά της ήταν έτοιμη να διαδώσει τα 
νέα: Η Γιαννιώ, η γυναίκα του Κώτσου, σηκώθηκε με το στήθος πρησμένο απ’ το 
γάλα, κι όταν πήγε να ταΐσει το βρέφος, το βρήκε μες τα αίματα. Απ’ τα χεράκια 
του έλειπαν και τα δέκα δάχτυλα, ήταν φαγωμένα, και το μωρό είχε πεθάνει, 
πριν προλάβει να το ξυπνήσει η πείνα.  
    Η γειτόνισσα είχε κι άλλα να πει αλλά η κυρά-Λένη ξαναμπήκε στο 
σπίτι λες και την κυνηγούσε ο διάολος. Ο Χαράλαμπος την περίμενε πίσω απ’ 
την μισάνοιχτη πόρτα.  
    “Εσύ φταις για το κακό που έγινε!”, μούγκρισε ο γιος της. 
   “Ό,τι έγινε ήταν θέλημα Θεού! Κι άμα σκάσεις, κανείς δεν θα μάθει για το 
παιδί!”, αντιγύρισε εκείνη.  
   “Έτσι νομίζεις; Λες να είμαι ο μόνος που θυμάται το θρύλο; Λες να κρατήσουν 
το μυστικό οι γριές που πηγαινοέρχονται εδώ μέσα;” 
    Αυτή τη φορά, η φωνή του Χαράλαμπου σήκωσε τη Χριστίνα απ’ το 
κρεβάτι. 
     “Τι έγινε; Τι πάθατε;”, μουρμούρισε μέσα από ένα χασμουρητό. 
    Η κυρά-Λένη δεν της έδωσε σημασία. Είχε στο νου της να μαζέψει τον 
Χαράλαμπο που το ‘χε βάλει σκοπό να ακουστεί μέχρι το διπλανό χωριό, και 
χτυπιόταν και έσκουζε, λες και τον είχαν βρει όλα τα κακά του κόσμου. 
    “Χαράλαμπε, τι έγινε; Γιατί κάνεις έτσι;” 
    Η ερώτηση της Χριστίνας έπεσε πάνω του σαν ξόρκι που λύνει τα 
μάγια. Παραμέρισε τη μάνα του και σωριάστηκε σε μια καρέκλα.  
     “Αφού είναι θέλημα Θεού, πες της τώρα τι είναι αυτό που κοιμάται στη 
θέση του γιου της. ΠΕΣ ΤΗΣ!” 
     Ο Χαράλαμπος έβγαλε ένα ρόγχο, προσπαθώντας να σταματήσει το 
λυγμό που ανέβαινε απ’ το στήθος του. Δεν τα κατάφερε. 
     Η Χριστίνα ήταν άσπρη, πιο άσπρη κι απ’ το νυχτικό που φορούσε, και 
κοίταζε μία τον άντρα της και μία την πεθερά της. Όταν το βλέμμα της σταμάτησε 
πάνω στη γριά, εκείνη άνοιξε το στόμα της. 
     “Συμβαίνει καμιά φορά ο άρρωστος να είναι πιο κοντά στους νεκρούς 
παρά στους ζωντανούς. Εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, αλλά η ψυχή το 
ξέρει. Τότε είναι αργά να την καλέσεις πίσω, κι αν το κάνεις, δεν ξέρεις ποτέ τι 
θα επιστρέψει απ’ το νερό. Δεν ξέρεις τι είναι αυτό που θα ‘ρθει απ’ το Κακό 
Σύνορο.” 



     Η κυρά-Λένη έφερε το χέρι στο στόμα της, να εμποδίσει τις λέξεις, και τα 
μάτια της Χριστίνας γέμισαν δάκρυα. 
     “Δηλαδή, ο Γιώργης μου δεν γιατρεύτηκε;”, ρώτησε αλλά αντί να 
περιμένει απάντηση, πήγε μέχρι το δωμάτιο του γιου της. Πλησίασε στο κρεβάτι 
και είδε το αγόρι που κοιμόταν, τα μάγουλά του ροδαλά, τα χείλη του κόκκινα. 
    Πισωπάτησε και πριν καλά καλά βγει απ’ το δωμάτιο, έπεσε πάνω 
στον Χαράλαμπο. 
     “Σήμερα δεν θα βγει κανείς από το σπίτι, ούτε θα βάλετε ξένους μέσα. 
Όταν νυχτώσει για τα καλά και ξυπνήσει το παιδί, τότε θα το πάρω να πάμε 
στις ελιές, να καθαρίσω το μαγάρισμα.” 
     Η κυρά-Λένη γούρλωσε τα μάτια και η Χριστίνα έβγαλε ένα πνιχτό, 
“Όχι”. Δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα άλλο. 
 

*** 
 

    Οι ώρες, μέχρι να βραδιάσει, πέρασαν από πάνω τους σαν χρόνια. Η 
Χριστίνα με την κυρά-Λένη έκατσαν όλη μέρα μπροστά στη φωτιά, σαν 
βαλσαμωμένες, ενώ ο Χαράλαμπος πηγαινοερχόταν, φρουρός στη φυλακή που 
είχε ο ίδιος ορίσει για την οικογένειά του. Πότε πότε σταματούσε για να πιει, κι 
ύστερα πάλι έπιανε να σκάβει το πάτωμα με τα βήματά του. 
    Γύρω στις έντεκα το βράδυ, ο Γιώργης βγήκε απ’ το δωμάτιο. Έκανε να 
πλησιάσει τη Χριστίνα, κι εκείνη πήγε να σηκωθεί. Ο Χαράλαμπος δεν τη 
άφησε.  
    “Φόρα κείνο το παντελόνι που σου ‘χει η μάνα σου στο κρεβάτι και 
φύγαμε Γιώργη. Έχω κάτι να σου δείξω.” 
    Το παιδί έκανε όπως του είπε ο πατέρας και η κυρά-Λένη μίλησε για μια 
τελευταία φορά στον Χαράλαμπο. 
     “Μην πάτε. Είναι ο γιος σου.” 
    Ο Χαράλαμπος πήγε στην πόρτα, σαν να μην την είχε ακούσει. Ο 
Γιώργης ντύθηκε γρήγορα και βγήκε απ’ το δωμάτιο με τα μάτια καρφωμένα 
στις γυναίκες. Η μάνα του έκλαιγε αλλά η γιαγιά του χαμογελούσε. 
    Πατέρας και γιος βγήκαν στη νύχτα και πήραν το δρόμο που είχε διαβεί 
η Χριστίνα το προηγούμενο βράδυ. Ο φόβος και το κρύο είχαν κλείσει τους 
χωριανούς στα σπίτια τους, κι έτσι κανένα μάτι δεν τους είδε.  
     Καθώς περπατούσαν, τα χέρια του Χαράλαμπου έτρεμαν και η καρδιά 
του σφυροκοπούσε. Ήξερε πως δεν έπρεπε να κάνει πίσω αλλά φοβόταν. Δεν 
είχε σκοτώσει ποτέ κανέναν και τώρα πήγαινε να σκοτώσει το γιο του. 



     “Δεν είναι ο γιος μου”, ήρθε η σκέψη να δικαιολογήσει το κακό και μαζί 
της ήρθε μια παγωμάρα που τον κοκάλωσε. 
     Εκεί, με τα πόδια καρφωμένα στο χώμα, διέκρινε το πηγάδι και τις σκιές 
που το περικύκλωναν, σαν διψασμένα ζώα. Τότε ο Γιώργης μίλησε, μα ο 
Χαράλαμπος δεν τον άκουσε. Το σκοτάδι πύκνωσε γύρω τους και το κακό έγινε, 
γρήγορα και αθόρυβα, σκεπασμένο απ’ τη νύχτα. Ώσπου ήρθε το χάραμα. 
    Πριν απλωθεί το φως, ένας δυνατός χτύπος στην πόρτα, τάραξε τις 
ξάγρυπνες γυναίκες στο σπίτι του Χαράλαμπου. Η κυρά-Λένη σηκώθηκε αργά 
και πήγε ν’ ανοίξει, ξέροντας τι θα έβλεπε. Ήταν ο Γιώργης με το στόμα του 
ματωμένο και, πίσω του, μια λιτανεία από σκιές που πάλλονταν στο ξημέρωμα. 
     “Ας είναι”, είπε η γριά και αγκάλιασε τον εγγονό της, μαζί με αυτόν, κι 
ό,τι άλλο είχε βγει απ’ το Κακό Σύνορο. 
 





Η  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α  Π Ο Υ
Κ Α Ν Ε Ι Σ  Δ Ε Ν  Ξ Ε Ρ Ε Ι

Φ Ε Β Ρ Ω Ν Ι Α  Κ Ο Υ Τ Ε Λ Ι Δ Α



Πάντα είχε την απορία για το ποια ιστορία κρυβόταν πίσω από την 

αγαπημένη του γιορτή. Εκείνη που βρίσκεται στην καρδιά της πιο όμορφης 

εποχής και αναπαριστά τον γλυκό θάνατο όλου του χρόνου και της φύσης. Ένα 

τέλος που σου δείχνει ότι τα καλύτερα έρχονται μόνο με θυσίες. Tο Halloween, η 

γιορτή All Hallows’ Eve, η παραμονή των Αγίων Πάντων με τις ρίζες της στη 

γιορτή των Κελτών Samhain για να εξυμνήσουν τη σύνδεση του κόσμου των 

ζωντανών με αυτή των νεκρών. Η γιορτή για την αλλαγή όλων των εποχών με 

το καλωσόρισμα του χειμώνα, για να τους φερθεί όμορφα και να τα καταφέρουν 

αλώβητοι μέχρι ο καιρός να ανοίξει και ν’ ανθίσει μαζί με τα λουλούδια. 

Μισός Αμερικανός, από την πλευρά του πατέρα του, και μισός Έλληνας, 

από την πλευρά της μητέρας του, ο Αλέξανδρος μεγάλωσε στην Ελλάδα, καθώς 

και στους δύο γονείς του άρεσε περισσότερο το κλίμα της και η θάλασσά της. 

“Στην Αμερική δεν μπορούμε να χαρούμε τη θάλασσα”, του έλεγε. “Εκεί υπάρχει 

ο αβυσσαλέος Ωκεανός που δεν μπορείς να τον ακουμπήσεις και να έρθεις σε 

επαφή μαζί του. Εδώ είναι πιο ήρεμη, σαν να θέλει και η ίδια να έρθει σε επαφή 

μαζί σου, όσο απαίσια κι αν της φέρεσαι”. Κι έτσι, απ' όταν θυμάται τον εαυτό 

του, άκουγε ιστορίες για τα έθιμα που επικρατούσαν στην Αμερική και τις 

συνήθειές τους. Αλλά, με αυτό που απέκτησε εμμονή ήταν το Halloween. Σκάλιζε 

κολοκύθες και κρεμούσε σκελετούς στη βεράντα κάνοντας το σπίτι τους 

διαφορετικό από τα υπόλοιπα. Μια χαρά που την συμμεριζόταν μόνος του, γιατί 

κανένα άλλο παιδί δεν καταλάβαινε του την αγάπη. Για τους υπόλοιπους ήταν 

απλά κάτι ξενόφερτο που το παρομοιάζανε με τις Απόκριες. “Δεν ξέρουν το 

σκοτάδι που κρύβεται πίσω από όλη αυτή τη μαγεία που απαξιούν”, σκεφτόταν. 

“Είναι λίγοι αυτοί που μπορούν να αισθανθούν τι συμβαίνει αυτή τη μέρα”. 

Όσο μεγάλωνε σε ηλικία, μεγάλωνε και το πάθος του για να μάθει την 

“Κρυμμένη αλήθεια”, όπως την αποκαλούσε, για το Halloween. Δεν μπόρεσε ποτέ 

του να τη χαρεί, ούτε να την γιορτάσει, πηγαίνοντας από πόρτα σε πόρτα για 



φάρσα ή κέρασμα. Το μόνο που έκανε κάθε χρόνο ήταν να στολίζει το σπίτι, να 

βλέπει την ομώνυμη ταινία και να γελάει με τις δολοφονίες του Μάικλ Μάγιερς. 

Αυτόν το χρόνο ήθελε να κάνει κάτι διαφορετικό, αλλά τίποτα δεν του ερχόταν 

στο μυαλό. Οπότε θα καθόταν με τον πατέρα του για να του εξιστορήσει για μια 

ακόμη φορά όσα ήδη ήξερε, περιμένοντας να ακούσει κάτι που θα του κέντριζε 

το ενδιαφέρον. Ο πατέρας του, όμως, άρχισε να του λέει ξανά τα ίδια. Και δεν 

ήταν κάτι που δεν το περίμενε, αλλά ένιωσε έναν θυμό να αναβλύζει από μέσα 

του, γιατί ένιωθε μόνος και ότι κανείς δεν μπορούσε να έρθει στο επίπεδο της 

επιθυμίας του για γνώση. Ήταν ένα άσχημο συναίσθημα που δεν μπόρεσε να το 

ελέγξει, με αποτέλεσμα να του βάλει τις φωνές αιφνιδιάζοντάς τον. 

“Ναι, ναι, τα ξέρω αυτά. Μπορείς να σταματήσεις να παπαγαλίζεις τα 

βασικά που έχουν μείνει στην ιστορία και να μου πεις κάτι που δεν ξέρει κανείς; 

Κάτι που να εξηγεί όλη αυτή την ατμόσφαιρα;”  

“Δεν ξέρω”, του είπε αρχικά τρομαγμένος από τις σπίθες που έβλεπε στα 

μάτια του γιού του. “Ίσως κάτι που δεν σου έχω πει με ακρίβεια είναι ο λόγος 

που επικρατεί το έθιμο του μασκαρέματος. Λένε ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε 

να έρθουμε πιο εύκολα σε επαφή με τους νεκρούς, γιατί έτσι σταματάμε να τους 

θυμίζουμε το παρελθόν τους...” κι εκεί σταμάτησε απότομα γιατί καταλάβαινε 

πως αυτό δεν θα έβγαινε σε καλό. Ο Αλέξανδρος τον άκουγε αποσβολωμένος, 

σαν να προσπαθούσε να βρει κάτι το αποκρουστικό για να το αφομοιώσει. 

“Νομίζω ότι σου έχω πει αρκετά μέχρι τώρα. Δεν την καταλαβαίνω αυτή την 

εμμονή σου. Είναι μια γιορτή όπως όλες οι άλλες, και δεν υπάρχει λόγος να της 

δίνεις περισσότερη σημασία. Δεν υπάρχει κάτι για να ανακαλύψεις, γιατί πολύ 

απλά δεν κρύβεται τίποτα παραπάνω από αυτό πρέπει να φανεί. Γιατί δεν μιλάς 

με κάποιο φίλο σου για να βγείτε και να ξεχαστείς; Πρέπει να ξεκολλήσεις από 

αυτή τη μανία”. 



Ο Αλέξανδρος κατάλαβε ότι εάν το συνέχιζε δεν θα τον άφηνε να κάνει 

τίποτα γι' αυτό βρήκε κάτι διπλωματικό να του πει ώστε να τον ηρεμήσει. “Ίσως 

επειδή μου έχεις πει τόσα πολλά να την βλέπω ως κάτι που μου εξάπτει τη 

φαντασία. Έχεις δίκιο, δεν είναι και τόσο σημαντικό. Θα μιλήσω με τον Κώστα 

για να βγούμε”. Μετά από αυτό σηκώθηκε για να πάει στο δωμάτιό του 

ακούγοντας τον πατέρα του να λέει “Ωραία”. 

Όμως, δεν ήταν τόσο «ωραία» όσο θα ήθελε. Στο μυαλό του γιου του 

αποτυπώθηκε η φράση για το μασκάρεμα. “Ίσως να ισχύει αυτό. Ίσως να 

μπορέσω να προσελκύσω τις ψυχές αλλάζοντας την εμφάνισή μου. Θέλω όμως 

να βρω μια βασανισμένη ψυχή. Ο χαρτοκόπτης θα με βοηθήσει. Το νεκροταφείο 

είναι το καλύτερο μέρος για να πετύχω αυτό που θέλω”. Το παιδί έβαλε στην 

τσάντα του τον χαρτοκόπτη και μερικούς επιδέσμους. Ήθελε να κάνει τον εαυτό 

του να φαίνεται όσο πιο πονεμένος και εξαθλιωμένος μπορούσε. Ήταν έτοιμος 

να ξεκινήσει, αλλά κάτι δεν του κολλούσε. Δεν ένιωθε προετοιμασμένος για να 

έρθει σε επαφή με τον άλλον κόσμο, εκείνο των νεκρών. Αποφάσισε να πάρει 

λίγο χόρτο, που αγόρασε από έναν συμμαθητή του, και κόκκινο ημίγλυκο κρασί, 

που του θύμιζε αίμα. Αυτά τα δύο θα τον έφταναν στην εγκεφαλική μέθη που 

επιθυμούσε. “Τώρα είμαι έτοιμος”, σκέφτηκε και έφυγε. 

“Θα είμαι στη μπυραρία με τον Κώστα”, είπε στους γονείς του “Μην με 

περιμένετε”. 

“Εντάξει. Άφησε ανοιχτό το κινητό σου όμως”. 

Έκλεισε την πόρτα και άρχισε να βαδίζει γρήγορα προς το νεκροταφείο, 

μέσα από τις σκιές, προσπαθώντας να μην γίνει αντιληπτός. Έφτασε στην 

καγκελόπορτα και κοντοστάθηκε ακουμπώντας στο μέταλλο. Υπήρχαν κάπου 

στα τριακόσια μνήματα και στη μέση δέσποζε ένα επιβλητικό δέντρο το οποίο, 

εξαιτίας της νύχτας, φαινόταν πολύ πιο τρομακτικό απ’ όσο πραγματικά ήταν.  



Στη φαντασία του δημιουργούσε εικόνες κρεμασμένων ανθρώπων με τις 

ψυχές τους να τριγυρνάνε στα κλαδιά. Γέλασε σε αυτή του τη σκέψη, μα συνάμα 

ανατρίχιασε. Διώχνοντας τις σκέψεις, μπήκε στο νεκροταφείο και βάδισε προς το 

δέντρο. Ήξερε πως ό,τι έκανε θα το έκανε εκεί. Έφτασε στο χώμα που ήταν οι 

ρίζες του και πήρε μια μικρή χούφτα στην παλάμη του για να το επεξεργαστεί. 

Ήταν μαλακό και μάλλον φρεσκοποτισμένο. Η φυλλωσιά του μαρτυρούσε πως 

ήταν πλάτανος και του μίλησε σαν να ήταν κάποιος φίλος που ήθελε να 

αποκτήσει, έστω και για μερικές ώρες “Θα ζήσεις πολλά περισσότερα χρόνια 

από μένα κι έχεις να δεις ακόμα πιο πολλά. Θα προσπαθήσω αυτή τη νύχτα να 

την περάσουμε όσο πιο θαρραλέα γίνεται, για να με θυμάσαι”. 

Έκατσε στηρίζοντας την πλάτη του στον κορμό του δέντρου. Έβγαλε τον 

χαρτοκόπτη από την τσάντα του έτοιμος να κάνει την τρομερή φαντασίωσή του 

πραγματικότητα. “Αυτό είναι το πρόσωπο που βλέπετε όσο είμαι ένας θνητός 

και απομακρυσμένος από εσάς που είστε το μέλλον μου. Εσάς, που τόσο πολύ 

θέλω να δω, περισσότερο από τον κάθε ζωντανό. Σήμερα είναι η μέρα μας και 

ξέρω πώς να έρθω πιο κοντά σας”.  

Έστρεψε την σκέψη του στις ψυχές που ήθελε να δει και να μιλήσει μαζί 

τους. Ξεκίνησε να χαράζει τον εαυτό του από τα χέρια βάζοντας δύναμη. Ήθελε 

το αίμα του να είναι η αιτία της αλλαγής της εμφάνισής του. Το αίμα που 

ανάβλυζε και κάλυπτε το σώμα του, δημιουργώντας ένα υγρό προσωπείο. Μετά 

από λίγα λεπτά ένιωσε πόνο και τα νεύρα του να παραλύουν, γι’ αυτό  και 

σταμάτησε. Κάποια σημεία τα είχε κόψει αρκετά βαθιά καθώς το ξυράφι του 

χαρτοκόπτη ήταν πολύ κοφτερό και ικανό να σκίσει τη σάρκα του. Η φωνή της 

λογικής προσπαθούσε να του επιβληθεί και να του πει πως όλο αυτό ήταν 

λάθος. Ότι καλύτερα θα ήταν να γύριζε σπίτι και να καθάριζε τις πληγές του 

για να μην μολυνθούν. Ότι θα έπρεπε να κρατήσει μυστικό αυτό που πήγε να 

κάνει, γιατί ήταν ντροπή. Ο Αλέξανδρος, όμως, την υποτίμησε γιατί τη θέση της 



λογικής είχε πάρει προ πολλού η παράνοια και η έλλειψη φόβου. Οπότε, απλά 

χαλάρωσε κι έστριψε ένα τσιγάρο. Άνοιξε και το κρασί και ξεκίνησε να πίνει.  

Στήριξε τη πλάτη του στον πλάτανο και κοιτούσε τα μνήματα. Στο 

μεθυσμένο του μυαλό, ο τρόπος που το άσπρο μάρμαρο γινότανε γκρι στην 

έλλειψη του φωτός, και οι χαμογελαστές φωτογραφίες των νεκρών τού έδειχναν 

πως αυτό που έκανε ήταν σωστό. Κι έτσι έπαιρνε τον χαρτοκόπτη και χαράκωνε 

τον εαυτό του αργά και σταθερά κάνοντας τρεις πληγές τη φορά. Η ώρα 

περνούσε αργά πλέον, λες και το ρολόι να είχε σταματήσει. Οι γονείς του δεν 

είχαν κάνει καμία κλήση στο κινητό του. Σκέφτηκε πως, προφανώς, δεν 

ανησυχούσαν για εκείνον. Το κρασί και το χόρτο, σε συνδυασμό με τον πόνο, 

τον είχανε μουδιάσει κι άρχισε να ζαλίζεται. Το μυαλό του είχε αρχίσει να 

αντιλαμβάνεται διαφορετικά τις αισθήσεις του, όμως ακόμα δεν υπήρχε τίποτα 

το ενδιαφέρον γύρω του, τίποτα που να μην είχε ξαναδεί. 

Η μπλούζα, η ζακέτα και το παντελόνι του είχαν ποτιστεί με αίματα. 

Έφτασε το λεπίδι στο πρόσωπο του κι εκεί έγινε κάτι που, επιτέλους, θα τον 

ανάγκαζε να αφήσει κάτω την λεπίδα. Ένα φίδι σύρθηκε προς το μέρος του, σιγά 

σιγά, από την άλλη πλευρά του δέντρου, αφήνοντας ίχνη σαν να υπήρχε κάποιο 

σχοινί στο έδαφος. Ήταν μαύρο και είχε δύο κεφάλια. Το ένα ήταν κανονικό από 

το οποίο έβλεπε, μύριζε και αισθανόταν με την διχαλωτή του γλώσσα. Το άλλο 

βρισκόταν στην ουρά του και δεν είχε ούτε στόμα, ούτε μάτια, ούτε μύτη. Με 

εκείνο αισθανόταν μόνο τις ψυχές. Διέκρινε τις καλές από τις κακές για να ξέρει 

ποια ν’ αποφύγει. Ο Αλέξανδρος, όμως, ήταν κάτι περίεργο για το φίδι. Δεν 

ανήκε στον κόσμο των νεκρών, αλλά ούτε και στων ζωντανών, γι' αυτό κι 

αποφάσισε να τον πλησιάσει για να του μιλήσει. 

“Δεν έχω δει κάτι παρόμοιο μ' εσένα στα μέρη μου. Πες μου τι ακριβώς 

είσαι;” 



“Είμαι κι εγώ μια ψυχή που τριγυρνάει ανάμεσα σε δύο κόσμους. Δεν ξέρω 

πού ανήκω ακόμα. Αυτή η μέρα πάντα με δελέαζε να ανακαλύψω κάτι που δεν 

ξέρω. Μια ιστορία που κανείς δεν ξέρει ίσως”. 

Το φίδι πλησίασε και άγγιξε τον Αλέξανδρο με τη γλώσσα του όσο εκείνος 

έπινε κρασί. “Αυτό το κόκκινο υγρό που σε έχει καλύψει το έχω δει πολλές φορές. 

Το κουβαλάνε πηγμένο και μαύρο όσοι με επισκέπτονται κάτω από το χώμα. 

Φαντάζομαι πως τους ξέρεις. Έχουν σώμα σαν το δικό σου, μόνο που δεν 

κουνιέται ούτε μιλάει γιατί έχει φύγει η ψυχή από μέσα τους. Μάλλον κι αυτό το 

κόκκινο υγρό δίνει ζωή στους ζωντανούς με κάποιο τρόπο”. 

“Αίμα λέγεται… κι όντως μας βοηθάει να ζήσουμε. Όμως εγώ το νιώθω να 

λιγοστεύει μέσα μου”. 

“Όντως. Έχεις αρχίσει να παίρνεις και το χλωμό χρώμα τους. Θα θυμάμαι 

ότι το Αίμα έδινε ζωή κάποτε στους επισκέπτες μου”. 

“Είδες; Σου είπα κάτι που δεν ήξερες, τώρα πες μου κι εσύ μια ιστορία που 

δεν ξέρω”, παρακάλεσε το φίδι με όση δύναμη του είχε απομείνει. 

“Και οι δύο κόσμοι που έχεις καταδικαστεί είναι περιορισμένοι. Μπορώ να 

σε βοηθήσω γιατί βλέπω ότι έχεις κάτι διαφορετικό απ' όσους έχω δει μέχρι 

τώρα. Μπορεί να έχεις μια υπεράνθρωπη αντίληψη. Όμως, σε καμία περίπτωση 

δεν πρέπει να την πεις κάπου αλλού. Κανείς δεν θα σε καταλάβει και όλοι θα σε 

παρεξηγήσουν”. 

Ο Αλέξανδρος χαμογέλασε κοιτώντας τις πληγές του. Είχε κόψει πολλές 

φλέβες του πάνω στην έκστασή του. Ήξερε ότι είχε χάσει πολύ αίμα και οι 

δυνάμεις του τον εγκατέλειπαν. Και τότε του ήρθε στο μυαλό ότι ίσως το φίδι και 

η συζήτησή μαζί του ήταν απλά μια ψευδαίσθηση, όμως δεν ήθελε να φύγει με 

απαισιοδοξία. Ήθελε να γιορτάσει την εμμονή του που έγινε πραγματικότητα 

όσο έβλεπε αυτό το αλλόκοσμο φίδι. 



Κι έτσι, το κοίταξε μέσα στα κατάμαυρα μάτια που γυάλιζαν από το 

ελάχιστο φως του φεγγαριού και του είπε τις τελευταίες του λέξεις. 

 “Πάρε με μαζί σου κι ας μην μάθει κανένας ποτέ τι έπαθα. Ας μείνει η 

ύπαρξή μου ένα παραμύθι για να τρομάζουν τα παιδιά”. 

“Ας είναι λοιπόν”, ψιθύρισε το φίδι κοντά στο αυτί του. “Δεν θα είσαι 

επισκέπτης μου, όμως. Θα είσαι ο  καλεσμένος μου. Κι αυτή θα παραμείνει η 

ιστορία που κανείς δεν θα ξέρει”. 



Η  Ο Μ Ο Ρ Φ Η
Β Α Σ Ι Λ Ι Σ Α
Μ ε τ ά φ ρ α σ η :  Ά ρ τ ε μ ι ς  Τ ο υ λ ή
 
Ε ι κ ο ν ο γ ρ ά φ η σ η  κ α ι
λ ο γ ο τ ε χ ν ι κ ή  ε π ι μ έ λ ε ι α :  
Λ ί λ α  Κ ί σ σ α - Φ ρ α γ κ ο μ ί χ α λ ο υ

Ar t  b y  Λ ί λα  Κ ίσσα  -  Φραγκομ ί χαλου



Πολλά χρόνια πριν, σε ένα χωριό ζούσε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Είχαν 

μόνο μια κόρη. Το όνομα αυτής Βασιλίσα. Κατοικούσαν σε μια καλύβα μικρή, 

άλλα άνετη και βολική. Όμως μεγάλη συμφορά τους βρήκε: η μητέρα 

αρρώστησε βαριά και μόλις ένιωσε ότι ο θάνατος ήταν στο κατώφλι, φώναξε 

την κόρη της. Της έδωσε μια μικρή κούκλα και της είπε: 

«Αγαπημένη μου κόρη, φύλαξε αυτή τη μικρή κούκλα και μην αφήσεις 

ποτέ κανέναν άλλο να τη δει. Εάν βρεθείς σε κίνδυνο, δώσε της κάτι να φάει 

και ζήτα τη συμβουλή της. Θα φάει το φαγητό και θα σε βοηθήσει». 

Και αφού έδωσε στην κόρη της ένα τελευταίο φιλί, πέθανε. Αν και ο 

γερο-πατέρας πένθησε τον θάνατο της γυναίκας του, μετά από καιρό 

παντρεύτηκε ξανά, πιστεύοντας ότι η κόρη του είχε ανάγκη από μια μητρική 

φιγούρα. Άλλα η δεύτερη του γυναίκα αποδείχτηκε μια αγενής μητριά. Είχε 

δύο κόρες δικές της που ήταν χαζές και άτσαλες και πολύ κακομαθημένες. Η 

μητέρα τους τις λάτρευε, αλλά έκανε μαύρη τη ζωή της Βασιλίσα. Την χλεύαζε, 

την αντιμετώπιζε άσχημα, την έβαζε να δουλεύει σκληρά. Και οι κόρες της 

ακολουθούσαν το παράδειγμά της. Έκαναν ό,τι μπορούσαν για να την 

εξασθενήσουν με υπερβολικές δουλειές, ώστε να μην έχει όμορφη όψη, 

εκθέτοντάς την στον ήλιο και στον άνεμο. Όλη την ημέρα το κορίτσι δεν 

άκουγε τίποτα άλλο παρά μόνο: 

«Μαγείρεψε το δείπνο, Βασιλίσα, σκούπισε το σπίτι, κόψε καυσόξυλα, 

άναψε φωτιά, άρμεξε τις αγελάδες! Συνέχισε, πρέπει να εργάζεσαι πιο 

γρήγορα!» 

Η Βασιλίσα παρ’ όλα αυτά ήταν πολύ πρόθυμη. Έκανε ό,τι της 

ζητούσαν, προσπαθούσε πάντα να τους ευχαριστεί και διαχειριζόταν τις 

δουλείες του σπιτιού πολύ καλά. Και με τον καιρό μεγάλωνε και γινόταν όλο 

και πιο όμορφη. Και η μικρή κούκλα ήταν μεγάλη βοήθεια. Κάθε μέρα νωρίς 

το πρωί η Βασιλίσα έπαιρνε λίγο γάλα, κλειδωνόταν στο κελάρι, έδινε στη 

κούκλα το γάλα και της έλεγε: 



«Πιες, κουκλίτσα, και άκου τους καημούς μου…» 

Η κούκλα έπινε το γάλα και παρηγορούσε το κορίτσι και έκανε όλη τη 

δουλειά γι 'αυτήν. Η κοπέλα καθόταν ήσυχα κάπου στη σκιά, ενώ η κούκλα 

φρόντιζε τα λουλούδια, κουβαλούσε νερό, άναβε τη σόμπα, πότιζε τα λάχανα. 

Η κούκλα έδειξε ακόμη στην Βασιλίσα ορισμένα βότανα που θα την 

προστάτευαν από το ηλιακό έγκαυμα, κι έτσι το κορίτσι έγινε πιο όμορφο 

από ποτέ. 

Μια μέρα ο πατέρας της έπρεπε να φύγει από το σπίτι για κάποιο 

χρονικό διάστημα. Ήταν αργά το φθινόπωρο και όλα έμοιαζαν σκοτεινά έξω 

από το εξοχικό σπίτι. Η βροχή έπεφτε αδιάκοπα και ο άνεμος ούρλιαζε. Έτσι, 

η μητριά και οι κόρες της δεν έβγαιναν έξω. Γύρω από το χωριό απλωνόταν 

ένα πυκνό δάσος όπου ζούσε η μάγισσα Μπάμπα Γιάγκα. Λεγόταν ότι 

έτρωγε τους ανθρώπους, όπως αυτοί τα κοτόπουλα. Μια νύχτα η μητριά 

ανέθεσε δουλειές σε όλα τα κορίτσια. Μια από τις κόρες της έφτιαχνε 

δαντέλες, η δεύτερη έπλεκε κάλτσες, ενώ η Βασιλίσα έπρεπε να υφάνει. Η 

μητριά έσβησε όλα τα φώτα εκτός από μια μικρή λάμπα στην κάμαρα όπου 

τα κορίτσια δούλευαν και έπειτα ξάπλωσε για λίγο. Το ξύλο σημύδας το 

οποίο έκαιγε για φως, σώθηκε και έσβησε. 

«Τώρα τι πρέπει να κάνουμε;» αναρωτήθηκαν οι δύο κόρες. «Δεν 

υπάρχει φως πουθενά στο σπίτι και έχουμε δουλειά να κάνουμε. Κάποιος 

πρέπει να πάει στη μάγισσα Μπάμπα Γιάγκα και να πάρει φως». 

«Αλλά εγώ δεν θα πάω», είπε η μεγαλύτερη. «Φτιάχνω δαντέλες, και το 

βελονάκι μού δίνει όλο το φως που χρειάζομαι». 

«Ούτε κι εγώ θα πάω», δήλωσε η δεύτερη κόρη. «Πλέκω κάλτσες και οι 

βελόνες μού δίνουν όλο το φως που χρειάζομαι».  

Και οι δύο αδελφές φώναξαν αμέσως: 

«Η Βασιλίσα πρέπει να πάει για το φως! Εσύ πήγαινε στη μάγισσα 

Μπάμπα Γιάγκα, Βασιλίσα!».  



Και έσπρωξαν την κοπέλα έξω από το σπίτι. Η Βασιλίσα τυλίχτηκε 

στη σκοτεινιά μπαίνοντας στο πυκνό δάσος. Άκουγε μονάχα τον θυμωμένο 

άνεμο. Δάκρυα απελπισίας ανάβλυσαν από τα μάτια της κι έβγαλε την 

κούκλα από την τσέπη της. 

«Αγαπημένη μου κουκλίτσα», ψέλλισε, «με στέλνουν στη μάγισσα 

Μπάμπα Γιάγκα  να γυρέψω φως. Αλλά η μάγισσα αυτή τρώει ανθρώπους 

και τους σπάει τα κόκαλα…». 

«Μην ανησυχείς», την παρηγόρησε η κούκλα. «Όσο είμαι μαζί σου, 

τίποτα δεν θα σου συμβεί και κανένα κακό δεν θα σε αγγίξει». 

«Σε ευχαριστώ, κουκλίτσα, για τα ευγενικά σου λόγια». Η Βασιλίσα 

λίγο πιο ανακουφισμένη συνέχισε την πορεία της για την καλύβα της 

μάγισσας. 

Το δάσος ήταν σαν τείχος γύρω της. Δεν μπορούσε να δει τα άστρα 

που έλαμπαν και το άλλοτε φωτεινό φεγγάρι δεν φαινόταν ούτε αυτό. 

Περπατούσε τρέμοντας, πιέζοντας την κούκλα στο στήθος της. Ξαφνικά, ένας 

ιππέας την προσπέρασε. Ήταν  ντυμένος στα άσπρα, ίππευε ένα λευκό άτι 

και τα λουριά του αλόγου ήταν λαμπερά. Η αυγή άρχισε να χαράζει. Καθώς 

η Βασιλίσα προχωρούσε, σκόνταψε και χτύπησε σε ένα κούτσουρο. Κρύος 

ιδρώτας την έλουσε, και τα χέρια της πάγωσαν… 

Προτού προλάβει να συνέλθει κι άλλος ιππέας την προσπέρασε. Ήταν 

ντυμένος στα κόκκινα, με ένα κοκκινότριχο άτι και τα λουριά του αλόγου 

ήταν κόκκινα. Ο ήλιος ανέτειλε, χάιδεψε την Βασιλίσα, τη ζέστανε, και 

στέγνωσε τη δροσιά από πάνω της. 

Όλη τη μέρα περπατούσε. Προς το βράδυ έφτασε σε μια πύλη. Κοίταξε 

μέσα απ’ αυτή και διέκρινε μια καλύβα. Τριγύρω της ήταν ένας φράχτης από 

ανθρώπινα οστά. Στον φράκτη υπήρχαν ανθρώπινα κρανία. Ανθρώπινα 

πόδια χρησίμευαν ως πόρτα, χέρια σαν βίδες και αιχμηρά δόντια 

λειτουργούσαν ως κλειδαριά. Μπροστά σε αυτή την ζοφερή εικόνα το κορίτσι 



τρομοκρατήθηκε.  Ξαφνικά ακόμη ένας ιππέας την προσπέρασε. Ήταν 

ντυμένος εξολοκλήρου στα μαύρα. Ίππευε ένα μαύρο άτι και τα λουριά του 

αλόγου ήταν μαύρα κι αυτά. Βγήκε από την πύλη και εξαφανίστηκε σαν να 

τον είχε καταπιεί η γη. Νύχτωνε. 

Και καθώς έπεσε πλήρως το σκοτάδι, όλες οι αδειανές κόγχες των 

ματιών στα κρανία του φράχτη άρχισαν να λάμπουν δυνατά σαν να είχε 

ξημερώσει στην πύλη. Η Βασιλίσα βρέθηκε να τρέμει πάλι σύγκορμη. Δεν 

μπορούσε να κινηθεί, τα πόδια της είχαν ριζώσει στη γη. Κι αναπάντεχα 

ένιωσε το έδαφος να σείεται κάτω απ’ τα πόδια της. Ήταν η μάγισσα που 

επέστρεφε στο σπίτι της. Οδηγούσε ένα τεράστιο γουδί, χρησιμοποιώντας ένα 

γουδοχέρι ως πηδάλιο, ενώ τα ίχνη που άφηνε στο διάβα της σβήνονταν από 

την σκούπα της. Καθώς πλησίαζε στην πύλη βροντοφώναξε: 

«Ο τόπος βρωμάει ανθρώπινη, ρωσική ψυχή. Ποιος είναι εδώ;!» 

Η Βασιλίσσα ζύγωσε, έκανε βαθιά υπόκλιση και μίλησε πολύ ταπεινά: 

«Εγώ, Γιαγιάκα», είπε. «Οι κόρες της μητριάς μου με έχουν στείλει σε 

εσένα για να ζητήσω φως». 

«Α, ναι», απάντησε η μάγισσα. «Η μητριά σου είναι συγγενής μου. 

Λοιπόν, μπορείς να μείνεις και να εργαστείς για μένα, και θα δούμε για το 

φως…» Κι έπειτα φώναξε: «Γεια σας, ισχυρές βίδες, ξεβιδωθείτε! Πλατιές 

πύλες, ανοίξτε για μένα!» 

Οι πύλες άνοιξαν και η μάγισσα μπήκε στον περίβολο. Η Βασιλίσα 

ακολούθησε. Μια σημύδα που ήταν φυτρωμένη εκεί προσπάθησε να αρπάξει 

τη Βασιλίσα με τα κλαδιά της. 

«Μη μαστιγώνεις το κορίτσι, σημύδα», την απέτρεψε η μάγισσα. «Εγώ 

την κάλεσα μέσα». 

Στο πλατύσκαλο ήταν ξαπλωμένο ένα σκυλί και προσπάθησε να 

δαγκώσει το κορίτσι. 

«Κρύψε τα δόντια σου! Εγώ την έφερα μέσα», γρύλισε η μάγισσα. 



 



Στη βεράντα μια τρομακτική γάτα προσπάθησε να γρατσουνίσει το 

κορίτσι. 

«Μάζεψε τα νύχια σου!» διέταξε τη γάτα κλωτσώντας την. «Εγώ την 

έφερα μέσα». 

Κι έπειτα έστρεψε την προσοχή της στη νεαρή κοπέλα:  

«Όπως βλέπεις, δεν είναι εύκολο να ξεφύγεις από μένα. Η γάτα 

γρατζουνά, το σκυλί δαγκώνει, η σημύδα θα σου βγάλει τα μάτια, οι πύλες 

δεν θα ανοίξουν».  

Χώθηκε στην καλύβα, απλώθηκε σε έναν πάγκο και φώναξε: 

«Λίγο φαγητό!»  

Ένα μελαψό, κοκκινομάλλικο, νεαρό κορίτσι έτρεξε να εξυπηρετήσει τη 

μάγισσα. Έφερε ένα καζάνι με σούπα τεύτλων, έναν κουβά γάλα, είκοσι 

μικρά κοτόπουλα, σαράντα παπάκια, δύο πίτες, καθώς και ατελείωτες 

ποσότητες κβας, οινόμελου και μπύρας. Η μάγισσα έφαγε και ήπιε τα πάντα. 

Έδωσε στη Βασιλίσα μόνο κόρα από ψωμί. 

«Λοιπόν, Βασιλίσα», είπε, «πάρε τώρα αυτό τον σάκο κεχρί και 

ξεδιάλεξε τον σπόρο προς σπορά. Βγάλε όλο τον μαύρο σπόρο κι αν δεν τα 

καταφέρεις ως το χάραμα, θα σε φάω». 

Κατόπιν πήγε για ύπνο και σύντομα άρχισε να ροχαλίζει. Η Βασιλίσα 

βουρκωμένη πήρε το ξεροκόμματο, το έβαλε μπροστά από την κούκλα της και 

είπε: 

«Κουκλίτσα, κουκλίτσα, φάε το ψωμί και άκουσε τους καημούς μου. Η 

μάγισσα μου έδωσε έργο ακατόρθωτο και λέει ότι θα με φάει αν δεν το 

καταφέρω». 

  Και η κούκλα απάντησε: 

«Μην κλαις. Καλύτερα να πας για ύπνο. Θα νιώσεις καλύτερα αν 

ξεκουραστείς…» 

Μόλις η Βασιλίσα αποκοιμήθηκε η κούκλα φώναξε: 



«Μικρά πουλιά, σπουργίτια και περιστέρια, ελάτε εδώ και σώστε την 

Βασιλίσα από το κακό». 

Αμέσως έσπευσαν όλα τα πουλιά. Και ραμφίζοντας και ψιθυρίζοντας, 

άρχισαν να δουλεύουν για να ταξινομήσουν το κεχρί. Εξέτασαν όλους τους 

σπόρους σιτηρών και τους ξεδιάλεξαν από εκείνους των ζιζανίων.  

Μόλις τελείωσε η δουλειά, ο ασπροντυμένος ιππέας με το λευκό άτι 

πέρασε τις πύλες. Η αυγή είχε έρθει. Η μάγισσα ξύπνησε και αμέσως κάλεσε 

τη Βασιλίσα: 

«Λοιπόν, έκανες αυτό που σου ζήτησα;» 

«Όλα έγιναν, γιαγιάκα!» απάντησε. 

Η μάγισσα οργίστηκε, αλλά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. 

«Λοιπόν,» γκρίνιαξε, «πρέπει να φύγω τώρα για να φέρω κάτι, αλλά 

πάρε εκείνο τον σάκο εκεί. Έχει μέσα μπιζέλια ανακατεμένα με 

παπαρουνόσπορο. Θα τα αδειάσεις όλα έξω και θα τα χωρίζεις σε δύο 

σωρούς. Κι αν δεν το καταφέρεις, θα σε φάω». 

Η γριά βγήκε έξω και σφύριξε. Το γουδί και το γουδοχέρι ήρθαν στην 

πόρτα της. Ο κόκκινος ιππέας πέρασε απ’ έξω. Ο ήλιος ανέτειλε. Η μάγισσα 

μπήκε στο γουδί και βγήκε έξω από τον αυλόγυρο, χρησιμοποιώντας το 

γουδοχέρι σαν πηδάλιο, και σκουπίζοντας τα ίχνη της με μια σκούπα.  

Η Βασιλίσα πήρε μια φέτα ψωμιού, τάισε την κούκλα της και είπε: 

«Λυπήσου με, αγαπημένη κουκλίτσα. Βοήθησέ με…» 

Η κούκλα φώναξε με δυνατή φωνή: 

«Ελάτε γρήγορα σε μένα, ποντίκια των χωραφιών, ποντίκια των 

σπιτιών, ποντίκια από σιταποθήκες!» 

Πλήθος ποντικών κατέφτασε. Και σε μια ώρα είχαν ξεκαθαρίσει όλο 

τον αρακά από τον σπόρο παπαρούνας. Αργά το απόγευμα το μελαψό 

κορίτσι έστρωσε το τραπέζι και περίμενε τη μάγισσα να επιστρέψει.  



 



Ο μαύρος ιππέας πέρασε την πύλη. Κι η νύχτα έπεσε. Στα κρανία οι 

οπές των ματιών άρχισαν να λάμπουν, τα δέντρα ρίγησαν, τα φύλλα θρόισαν. 

Η Μπάμπα Γιάγκα, η μάγισσα με τα ισχνά κοκκαλιάρικα πόδια, επέστρεψε 

σπίτι της. 

«Λοιπόν, τι γίνεται, Βασιλίσα;» ρώτησε μόλις μπήκε. «Έκανες τη 

δουλειά που ζήτησα;» 

«Είναι όλα έτοιμα, γιαγιάκα!» απάντησε η κοπέλα. Η μάγισσα 

εξαγριώθηκε, αλλά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. 

«Σε αυτή την περίπτωση» είπε, «πήγαινε στο κρεβάτι πρώτη, κι εγώ θα 

ξαπλώσω σε λίγο». 

Η Βασιλίσα κουλουριάστηκε πίσω από τη σόμπα. Αλλά προτού να 

κοιμηθεί, άκουσε τη μάγισσα να λέει: 

«Μελαψό κορίτσι, ετοίμασε τον φούρνο. Όταν ξυπνήσω, θα μαγειρέψω 

την Βασιλίσα». 

Στη συνέχεια, ξαπλώθηκε σε ένα παγκάκι, κάλυψε τα πόδια της και 

άρχισε να ροχαλίζει τόσο δυνατά ώστε μπορούσε να ακουστεί σ’ όλο το 

δάσος. Η Βασιλίσα ζαρωμένη στη γωνία της, έπιασε να κλαίει. Στη συνέχεια, 

έβγαλε τη κούκλα της και έβαλε μια φέτα ψωμιού μπροστά της. «Κουκλίτσα 

μου» είπε, «φάε το ψωμί και άκουσε τους καημούς μου». Η κούκλα έφαγε το 

ψωμί και έπειτα είπε στη νεαρή τι έπρεπε να κάνει για να ξεφύγει από τη 

μάγισσα. Έτσι, το κορίτσι πήγε στο μελαψό παιδί, και το παρακάλεσε. 

«Βοήθησέ με, μελαψό παιδί, Μην κάψεις το ξύλο, απλά κάπνισέ το 

λίγο. Πάρε το μεταξωτό μαντήλι μου σαν δώρο». 

«Εντάξει» είπε το παιδί, «θα σε βοηθήσω. Θα καθυστερήσω να 

ετοιμάσω τον φούρνο  και θα γαργαλήσω τα πόδια της γριάς για να κοιμηθεί 

πιο πολύ. Και έτσι θα φύγεις από το σπίτι, αγαπητή Βασιλίσα». 

«Πιστεύεις ότι κάποιος από τους ιππείς θα με πιάσει;» ρώτησε με 

άγχος η Βασιλίσα. «Θα επιστρέψουν;» 



«Ω, όχι» απάντησε το παιδί. «Ο λευκός ιππέας είναι το φως της ημέρας, 

ο κόκκινος ιππέας είναι ο χρυσός ήλιος και ο μαύρος ιππέας είναι η σκοτεινή 

νύχτα. Δεν θα σε βλάψουν». 

Η Βασιλίσα βγήκε στη βεράντα. Η γάτα έσπευσε και προσπάθησε να 

την γρατσουνίσει. Όμως της έριξε ένα κομμάτι ζύμη και η γάτα δεν την 

πείραξε. Κατέβηκε τα σκαλοπάτια. Ο σκύλος προσπάθησε να την δαγκώσει. 

Αλλά του πέταξε ψωμί και το ζώο την άφησε να περάσει. Έτρεξε μέσα στην 

αυλή. Η σημύδα προσπάθησε να της βγάλει τα μάτια με τα κλαδιά της. Αλλά 

η νέα έδεσε με μια κορδέλα την σημύδα κι εκείνη την άφησε να περάσει. Οι 

πύλες γύρεψαν να κινηθούν εναντίον της. Αλλά γράσαρε τους μεντεσέδες κι 

άνοιξαν γι’ αυτήν. Αλλά τώρα ο μαύρος ιππέας πέρασε. Και το δάσος 

σκοτείνιασε ακόμα περισσότερο. Πώς θα μπορούσε να βρει ποτέ το σπίτι της 

χωρίς φως; Η μητριά της θα τη χτυπούσε αν επέστρεφε χωρίς αυτό. Για άλλη 

μια φορά η κούκλα τής έδωσε οδηγίες. Πήρε ένα κρανίο από τον φράκτη και 

το στερέωσε σε ένα παλούκι. Στη συνέχεια χώθηκε στο πυκνό δάσος και οι 

οπές στο κρανίο έλαμψαν τόσο έντονα ώστε η σκοτεινή νύχτα έγινε ημέρα. 

Μετά από έναν υπνάκο η γριά μάγισσα ξύπνησε και τεντώθηκε. Πήγε να 

πιάσει τη Βασιλίσα για να την μαγειρέψει μα δεν την βρήκε. Έτρεξε στη 

βεράντα. 

«Παλιόγατα!» είπε. «Η κοπέλα πέρασε από δίπλα σου, γιατί δεν την 

γρατσούνισες;» 

Τότε η γάτα απάντησε: 

«Σε υπηρετούσα για δέκα χρόνια, Μπάμπα Γιάγκα, και ποτέ δεν μου 

έδωσες ούτε μια φέτα ψωμί, αλλά εκείνη μου έδωσε μια ζύμη. Έτσι την άφησα 

να περάσει». 

Στη συνέχεια η μάγισσα έσπευσε στην αυλή και φώναξε: 

«Ο πιστός μου κυνηγός είσαι! Γιατί δεν δάγκωσες την ανυπάκουη 

κοπέλα;!» 



Τότε το σκυλί απάντησε: 

«Σε υπηρετούσα όλα αυτά τα χρόνια, και ποτέ δεν μου έριξες ούτε ένα 

κόκαλο, αλλά εκείνη μου έδωσε ψωμί. Έτσι την άφησα να περάσει». 

Η μάγισσα φρύαξε: 

«Σκληρό δέντρο, σημύδα μου, γιατί δεν της έβγαλες τα μάτια;!» 

Τότε η σημύδα απάντησε: 

«Θεριεύω και μεστώνω στην αυλή σου εδώ και δέκα χρόνια, και ποτέ 

δεν έχεις δέσει τα κλαδιά μου ούτε καν με σπάγκο. Αλλά εκείνη μου έβαλε μια 

κορδέλα. Έτσι την άφησα να περάσει». 

Η μάγισσα έτρεξε στις πύλες: 

«Ισχυρές μου πύλες, γιατί δεν κλείσατε μέσα την ανυπάκουη κοπέλα;!» 

Αλλά οι πύλες τής απάντησαν: 

«Σε έχουμε υπηρετήσει αδιάκοπα και ποτέ δεν έχεις βάλει ούτε νερό 

στους μεντεσέδες μας. Αλλά εκείνη μας τους λίπανε με γράσο. Γι’ αυτό την 

αφήσαμε να περάσει». 

Η μάγισσα ήταν εκτός εαυτού. Άρχισε να χτυπάει το σκυλί, να 

σβουρίζει τη γάτα, να πελεκάει τη σημύδα και να σπάζει την πύλη. Αλλά δεν 

προσπάθησε να καταδιώξει τη Βασιλίσα. 

Εν τω μεταξύ, η όμορφη κοπέλα έτρεχε καθ’ όλη τη διαδρομή. Όταν 

έφτασε στο πατρικό της, διαπίστωσε ότι ακόμα δεν υπήρχε φως στο σπίτι. Οι 

θετές αδελφές της μόλις την αντιλήφθηκαν, έβαλαν τις φωνές κατηγορώντας 

την. 

«Γιατί άργησες τόσο πολύ να φέρεις το φως; Εμείς απλά δεν μπορούμε 

να κρατήσουμε κανένα φωτισμό μέσα στο σπίτι. Προσπαθούσαμε όλη την 

νύχτα, αλλά δεν καταφέραμε ούτε μια σπίθα να ανάψουμε. Ας ελπίσουμε ότι 

το φως που έφερες εσύ θα παραμείνει αναμμένο». 

Η Βασιλίσα έφερε το κρανίο στην καλύτερη κάμαρα και εκεί οι 

αναμμένες κόγχες του κοίταξαν την μητριά και τις κόρες της τόσο έντονα που  



 



εκείνες άρχισαν να αισθάνονται κάψιμο. Προσπάθησαν να κρυφτούν από το 

κρανίο, αλλά μάταια. Όπου κι αν έτρεχαν, η λάμψη τις έβρισκε. Το πρωί 

είχαν καεί και οι τρεις. Αλλά η φωτιά δεν έβλαψε τη Βασιλίσα. Το πρωί πήρε 

το κρανίο και το έθαψε στο έδαφος. Κι ένας κόκκινος θάμνος φύτρωσε στο 

σημείο.  

Η κοπέλα δεν ήθελε να μείνει μόνη στο σπίτι, έτσι πήγε στην πόλη και 

άρχισε να ζει με μια ηλικιωμένη γυναίκα. Μια μέρα της είπε: 

«Γιαγιάκα, βαριέμαι να κάθομαι εδώ και να μην κάνω τίποτα. 

Αγόρασέ μου λινό, το πιο λεπτό που μπορείς να βρεις». 

Η ηλικιωμένη αγόρασε το λινό και η Βασιλίσα κάθισε για να το 

υφάνει. Η δουλειά γινόταν τόσο γρήγορα στα χέρια της, ώστε το αδράχτι 

φάνταζε να πετά. Το νήμα έβγαινε μακρύ και ωραίο, σαν χρυσή τρίχα. Στη 

συνέχεια η κοπέλα ύφανε το νήμα κι έφτιαξε λινή κλωστή που θα μπορούσε 

να περάσει από το μάτι της βελόνας. Έπειτα έφτιαξε λευκά είδη από αυτό. 

Και ήταν πιο λευκά κι απ’ το χιόνι. 

«Τώρα, γιαγιάκα» είπε, «πήγαινε να πουλήσεις τα λευκά είδη και 

κράτα όσα χρήματα κερδίσεις από αυτά». 

Η ηλικιωμένη γυναίκα αποκρίθηκε: 

«Όχι, κόρη μου, δεν θα τα πουλήσω. Είναι τόσο άριστα καμωμένα που 

μόνο ένας πρίγκιπας είναι άξιος να τα έχει. Θα τα πάω στον πρίγκιπα». 

Όταν ο πρίγκιπας είδε τα λινά, έμεινε εμβρόντητος από την ποιότητά 

τους. «Πόσα χρήματα θέλεις γι’ αυτά;» ρώτησε. 

«Τα ενδύματα αυτά δεν έχουν τιμή» απάντησε η γριά. «Έτσι τα έφερα, 

σαν δώρο». 

Ο πρίγκιπας την ευχαρίστησε και την έστειλε σπίτι με πολλά δώρα. Οι 

υπηρέτες θέλησαν να κάνουν ένα πουκάμισο γι’ αυτόν από το λινό ύφασμα, 

αλλά όταν διαπίστωσαν την ποιότητά του κανείς δεν τόλμησε να αναλάβει 

την εργασία. Ήταν πολύ καλό για να το χειριστούν. Ο πρίγκιπας έστειλε να  





καλέσουν την ηλικιωμένη γυναίκα και όταν εκείνη βρέθηκε εμπρός του, της 

είπε: 

«Επειδή είστε τόσο ικανή να υφάνετε ένα τόσο ντελικάτο λινό, τώρα θα 

ράψετε κι ένα πουκάμισο απ’ αυτό;» 

«Αλίμονο, δεν ήμουν εγώ που τα ύφανα όλα αυτά, πρίγκιπα», 

απάντησε η γριά. «Ήταν η χρυσοχέρα η Βασιλίσα». 

«Καλώς, αφήστε τότε εκείνη να ράψει το πουκάμισο», της απάντησε. 

Η γριά επέστρεψε στο σπίτι και ενημέρωσε τη Βασιλίσα για το θέλημα 

του πρίγκιπα. Το κορίτσι έκανε το πολύτιμο ύφασμα πουκάμισο. Το έραψε με 

μετάξια και το διακόσμησε με μαργαριτάρια. Στη συνέχεια η ηλικιωμένη 

γυναίκα το έφερε πίσω στο παλάτι.  

Η Βασιλίσα καθόταν στο παράθυρο του εξοχικού σπιτιού κεντώντας, 

όταν ξαφνικά είδε ότι ένας από τους υπηρέτες του πρίγκιπα ερχόταν 

βιαστικός. Πλησιάζοντας της είπε λαχανιασμένος: 

«Ο πρίγκιπάς σας απαιτεί να πάτε στο παλάτι άμεσα». 

Και η κοπέλα πράγματι έσπευσε στο παλάτι. Και όταν ο πρίγκιπας 

είδε πόσο όμορφη ήταν έμεινε άφωνος. Μέχρι το σούρουπο την είχε ερωτευτεί. 

«Δεν σκοπεύω να σας αφήσω να φύγετε», της μουρμούρισε. «Δεν θέλω τίποτα 

περισσότερο απ’ το να γίνετε γυναίκα μου…» 

Πήρε τα λευκά της χέρια στα δικά του και την κάθισε στο πλάι του 

ισάξιά του. 

Λίγο μετά τον γάμο τους ο πατέρας της Βασιλίσα επέστρεψε από τα 

ταξίδια του και πήγε να ζήσει κι εκείνος στο παλάτι, για να έχει κοντά του τη 

μονάκριβη κόρη του. Και η Βασιλίσα δεν ξέχασε την ηλικιωμένη γυναίκα που 

τόσο την βοήθησε. Την πήρε στο παλάτι και την έθεσε υπό την υπηρεσία της. 

Και όσα χρόνια κι αν πέρασαν, ακόμα κι αν ήταν πλέον πριγκίπισσα, βαθιά 

μέσα στην τσέπη της θα έβρισκε κανείς την κούκλα της. Την ευλογία της 

μάνας της που την είχε προστατέψει από κάθε κακό… 





Σε αυτό το τεύχος,
συμμετέχουν:









Φιλοξενούνται:
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