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Περί πνευματικής ιδιοκτησίας: 

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

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

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

ή φυσική όπως (φωτοαντίγραφα, ηχογράφηση, αναδημοσίευση κ.λπ.) χωρίς γραπτή άδεια. Το βιβλίο αυτό είναι 

διαθέσιμο προς δωρεάν αποθήκευση και ανάγνωση στην ηλεκτρονική του μορφή (.pdf) αποκλειστικά μέσω της 

ιστοσελίδας nyctophilia.gr. 

https://wallpaperaccess.com/plague-doctor
http://www.nyctophilia.gr/


 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«What’s true of all the evils in the world is true of plague as well. It helps men to rise 

above themselves.» 

- Albert Camus, The Plague 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

“Σκεφτείτε το: χρειάστηκαν τρεις ολόκληροι αιώνες ώστε ο 

ευρωπαϊκός πληθυσμός να επανέλθει στα, προ του γεγονότος, επίπεδα”. 

Ο καθηγητής Χέιγουντ κοίταξε την τάξη πάνω από τα γυαλιά του. 

Ως συνήθως, ολόκληρη η τρίτη σειρά έμοιαζε να αποτελείται από 

κατατονικούς· νεαροί και νεαρές που τον παρακολουθούσαν με μάτια 

θολά, στόματα μισάνοιχτα και μυαλά αρκετά έτη φωτός μακριά από την 

αίθουσα διδασκαλίας. Η δεύτερη σειρά φαινόταν να καταβάλλει ηρωική 

προσπάθεια να παραμείνει ξύπνια και, όσον αφορούσε την πρώτη… η 

πρώτη ήταν άδεια. Όπως είχε αποδειχτεί και φέτος, η Ιστορία του Πρώιμου 

Μεσαίωνα δεν ήταν η πρώτη επιλογή των φοιτητών του Πανεπιστημίου 

του Εδιμβούργου – τα πεδία της τεχνολογίας και των κοινωνικών 

επιστημών κονταροχτυπιούνταν με τα αντίστοιχα των κλασικών σπουδών, 

όπως ήταν η νομική ή η ιατρική, και τα συνηθισμένα θύματα ήταν τα πιο 

εξειδικευμένα μαθήματα. Για το τρέχον εξάμηνο, μόνο δεκατρία άτομα 

είχαν δηλώσει το μάθημα του καθηγητή Χέιγουντ. Θα μπορούσε να ήταν 

και χειρότερα, όπως για παράδειγμα η Ιστορία της Ανατολικής Ασίας· δεν 

το είχε επιλέξει ούτε ένας φοιτητής, με αποτέλεσμα το διοικητικό 

συμβούλιο να δώσει τετράμηνη άδεια άνευ αποδοχών στην καθηγήτρια 

Κέλσι. 

Ο Χέιγουντ ξερόβηξε και διέκρινε μια σπίθα ζωής στην τρίτη 

σειρά· μια όμορφη κοπελίτσα με αλογοουρά, η οποία κρατούσε με το ζόρι 

τα μάτια της ανοιχτά, κοίταξε γύρω της σαν ν’ αναρωτιόταν πού βρισκόταν 

και πώς διάολο είχε βρεθεί εκεί. Ο καθηγητής έτριψε αφηρημένα το πλάι 

της τεράστιας μύτης του κι έκανε στον εαυτό του τη νοητή ερώτηση που οι 

μαθητές του ήδη είχαν απαντήσει από μέσα τους εδώ και ώρα: 

“Πότε θα χτυπήσει το κουδούνι; Μάλλον ποτέ”. 

Χαμογέλασε στο, κάθε άλλο παρά ενθουσιώδες, κοινό κι έκανε άλλη 
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μια προσπάθεια ανάνηψης του ενδιαφέροντος: 

“Παρ' όλ’ αυτά, υπήρξαν και κάποιες θετικές επιπτώσεις. Μπορεί 

κάποιος από εσάς να μου πει μερικές;” 

Νεκρική σιγή ήρθε ως απάντηση στην ερώτησή του, κάνοντας ακόμα 

πιο ταιριαστή την ατμόσφαιρα του μαθήματος με το αντικείμενο – ήταν μια 

σκέψη που ο Χέιγουντ δεν μπόρεσε ν’ αποφύγει. 

Δειλά, η μορφονιά με την αλογοουρά σήκωσε το χέρι της. Ο 

καθηγητής τής χαμογέλασε ενθαρρυντικά: 

“Ναι, δεσποινίς Λόουσον;” 

“Συγγνώμη, μπορώ να πάω τουαλέτα;” 

Ο Χέιγουντ αναστέναξε και ανασήκωσε τους ώμους του. Η κοπέλα 

δεν έχασε χρόνο – μάζεψε την τσάντα της κι εξαφανίστηκε. Απελπισμένος, 

ο μεσήλικας καθηγητής στράφηκε προς την καρέκλα του. 

“Συγγνώμη”, άκουσε κάποιον να φωνάζει. 

Έριξε μια ματιά πάνω από τον ώμο του – ήταν ο Τσάρλι Γκίμπινς, 

ένας μεγαλόσωμος νεαρός που το νοητικό του επίπεδο συγκρινόταν 

εύκολα με την ευφυΐα μιας πατάτας. Ή τουλάχιστον αυτή την εντύπωση 

είχε σχηματίσει ο Χέιγουντ για το θηρίο που καθόταν απέναντί του. 

“Κύριε Γκίμπινς, αν θέλετε ν’ ακολουθήσετε την δεσποινίδα 

Λόουσον είμαι σίγουρος πως δεν χρειάζεστε την άδειά μου”, είπε 

παραιτημένος ο καθηγητής. 

Ο Τσάρλι έσμιξε τα φρύδια του, αλλά αγνόησε το υπονοούμενο. 

“Πάω στοίχημα ότι ανέβηκαν οι μισθοί”, είπε χαμογελώντας 

πλατιά. 

Ο Χέιγουντ τον κοίταξε με ανυπόκριτο ενδιαφέρον. 

“Εκπλήσσομαι”, μονολόγησε, αρκετά δυνατά ώστε ν’ ακουστεί. “Όχι 

μόνο επειδή κάποιος από εσάς όντως παρακολουθούσε το μάθημα, αλλά 

επειδή αυτό που είπε ο κύριος Γκίμπινς είναι σωστό”. 

Ο Τσάρλι έσφιξε την γροθιά του σαν να είχε πετύχει το νικητήριο 
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τέρμα στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας. Ο Χέιγουντ, παίρνοντας θάρρος 

από την απροσδόκητη τροπή των γεγονότων, συνέχισε με ανανεωμένο 

ενδιαφέρον. 

“Η ελάττωση του πληθυσμού αύξησε τη ζήτηση εργατικού 

δυναμικού. Και, όπως γνωρίζετε, όταν αυξάνεται η ζήτηση κάποιας 

υπηρεσίας, αυτόματα ανεβαίνει και η αξία της. Μέχρι τα τέλη του 1350 οι 

μισθοί στην Αγγλία είχαν διπλασιαστεί”. 

“Άρα, η μόνη λύση για να καταφέρουμε να βρούμε μια δουλειά με 

αξιοπρεπή μισθό είναι να έχουμε μια νέα επιδημία πανώλης”, πέταξε ο 

Τσάρλι, και πνιχτά γέλια ακούστηκαν στην αίθουσα. 

Οι φοιτητές ζωντάνεψαν ξαφνικά, όσο ο Χέιγουντ κουνούσε το 

κεφάλι του ηττημένος. Το ενδιαφέρον που είχε δείξει ο Γκίμπινς ήταν μόνο 

η πρόφαση για να μπορέσει να πει την ατάκα του – κι ο ίδιος είχε πέσει στην 

παγίδα του σαν πρωτάρης. Ήταν τόσο απελπισμένος να κεντρίσει το 

ενδιαφέρον τους που απέτυχε να το σκεφτεί έστω ως πιθανότητα. 

Το κουδούνι χτύπησε και ο ήχος του έφερε την ανάσταση των 

φοιτητών. Με ταχύτητα φωτός, μάζεψαν τα πράγματά τους κι 

εξαφανίστηκαν, αφήνοντας τον Χέιγουντ μόνο του. Ο καθηγητής έριξε μια 

ματιά στον λευκό πίνακα και στα όσα είχε γράψει: 

  

Θέμα: Μαύρη Πανώλη ή Μαύρος Θάνατος 

1348-1353 

75-100 εκατομμύρια νεκροί 

 

Άρχισε να μαζεύει αμίλητος τα βιβλία και τις σημειώσεις του, όταν 

αισθάνθηκε κάποιον να στέκεται πίσω του. Έστρεψε το κεφάλι και είδε τον 

Φίλιπ να τον παρακολουθεί δειλά. Το βλέμμα του ήταν καρφωμένο στα 

παπούτσια του και μετακινούσε το βάρος του σώματός του από το ένα πόδι 



 

10 
 

στο άλλο συνεχώς. 

“Ναι, κύριε Τάνερ; Μπορώ να σας βοηθήσω σε κάτι;” 

Ο νεαρός, καχεκτικός σαν λιανοκέρι και χλωμός σαν πανί, του έριξε 

μια αβέβαιη ματιά. Μεγάλοι μαύροι κύκλοι πλαισίωναν τα σκούρα μάτια 

του, τα μαλλιά του ήταν ατημέλητα και τα χείλη του έτρεμαν. Έμοιαζε 

υποσιτισμένος και άρρωστος. Απ' όσο ήξερε ο Χέιγουντ, ο Φίλιπ ήταν ο 

μοναδικός φοιτητής που επέλεγε το συγκεκριμένο μάθημα κάθε χρονιά. 

“Είσαι καλά, νεαρέ;” 

Ο Χέιγουντ φρόντισε να προσθέσει μια μικρή δόση πατρικού 

ενδιαφέροντος στην αυστηρή φωνή του, αλλά, αν αυτό είχε κάποιο 

αποτέλεσμα, ο Φίλιπ φρόντισε να μην το δείξει. Ισορρόπησε για λίγο ακόμα 

στα λεπτά του πόδια κι, έπειτα, μίλησε με ψιθυριστή, σχεδόν ανύπαρκτη, 

φωνή: 

“Κύριε καθηγητά, τι... τι ξέρετε για τους Γιατρούς της Πανούκλας;” 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

Με τα βιβλία του αγκαλιά, ο Φίλιπ έτρεξε προς την στάση του 

λεωφορείου, προσπαθώντας ν’ αποφύγει το ψιλόβροχο που είχε τη 

φιλοδοξία να μετατραπεί σε καταιγίδα. Βρήκε μια θέση στο πίσω μέρος του 

οχήματος και έκατσε, με το βλέμμα του στραμμένο στον κόσμο που 

πηγαινοερχόταν στον δρόμο και με τις σκέψεις του στην ολιγόλεπτη 

συζήτηση με τον καθηγητή. Ο Χέιγουντ δεν του είχε πει τίποτα που δεν 

ήξερε ήδη. 

“Θεωρητικά, οι γιατροί της πανούκλας ήταν αυτό ακριβώς που 

δήλωνε τα’ όνομά τους”, είπε ο καθηγητής συνοφρυωμένος. 

“Προσλαμβάνονταν και πληρώνονταν από όσες πόλεις είχαν πολλά 

θύματα από τις επιδημίες πανώλης, και υποτίθεται ότι τη θεράπευαν”. 

“Υποτίθεται;” 

“Δεν υπάρχει κανένα καταγεγραμμένο στοιχείο που ν’ αποδεικνύει 

πως αυτοί οι αποκαλούμενοι «γιατροί» είχαν καταφέρει να θεραπεύσουν 

έστω κι έναν ασθενή. Οι περισσότεροι ήταν δεύτερης διαλογής και 

κομπογιαννίτες. Η δουλειά τους περιοριζόταν ουσιαστικά στο να 

καταμετρούν τους νεκρούς παρά να βοηθούν πρακτικά”. 

Ο Χέιγουντ τού έριξε ένα βλέμμα όλο περιέργεια. 

“Πώς κι ενδιαφέρεσαι τόσο για την περίοδο του Μαύρου Θανάτου;” 

Ο Φίλιπ απάντησε χωρίς δισταγμό. 

“Δεν ενδιαφέρομαι τόσο για την χρονική περίοδο όσο για τους ίδιους 

τους Γιατρούς”. 

Ο καθηγητής ανασήκωσε τα πυκνά του φρύδια κι έτριψε ξανά την 

μύτη του, ένα ασυναίσθητο τικ που τον έπιανε κάθε φορά που δεν ήξερε 

ποιον δρόμο να ακολουθήσει σε μια συζήτηση. 

“Εντάξει”, είπε τελικά, “και γιατί ενδιαφέρεσαι τόσο για τους 

γιατρούς;” 
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Αυτή τη φορά ο Φίλιπ ήταν πιο μαζεμένος. 

“Οι μάσκες τους”, απάντησε έπειτα από λίγο. “Γιατί φορούσαν 

τέτοιες μάσκες;” 

Ο Χέιγουντ σήκωσε τον δείκτη του. 

“Α!” αναφώνησε. “Αυτή είναι μια συνηθισμένη παρεξήγηση. Φυσικά 

αναφέρεσαι στην ραμφόσχημη μάσκα τους, σωστά;” 

Ο Φίλιπ έγνεψε. 

“Κάτι που ο κόσμος μπερδεύει είναι το χρονολογικό πλαίσιο στο 

οποίο τοποθετείται η επιδημία του Μαύρου Θανάτου και η εμφάνιση της 

συγκεκριμένης αμφίεσης των γιατρών. Βλέπεις, τα πρώτα κοστούμια με τη 

συγκεκριμένη όψη σχεδιάστηκαν από τον Σαρλ Ντε Λορν, τον επικεφαλής 

γιατρό του Λουδοβίκου του Δεκάτου Τρίτου, το 1619 – δηλαδή ενάμιση 

αιώνα μετά την επιδημία που αναλύουμε στα μαθήματά μας”. 

Ο Χέιγουντ χαμογέλασε φιλικά στον ισχνό νεαρό. 

“Για ν’ απαντήσω στην ερώτησή σου όμως: η μάσκα είχε σχήμα 

ράμφους για τον απλούστατο λόγο ότι μέσα στην κοιλότητά της 

τοποθετούσαν άχυρο και διάφορα αρωματικά βότανα, τα οποία υποτίθεται 

πως προστάτευαν τον γιατρό από τον μολυσματικό αέρα. Μην ξεχνάς ότι 

ακόμα και τον 17ο αιώνα η πανώλη ήταν ένα αίνιγμα. Οι ιατρικές γνώσεις 

των γιατρών της εποχής προέρχονταν από τον Ιπποκράτη και τον Γαληνό. 

Σε μια τέτοια σκοταδιστική περίοδο δεν είναι άξιο απορίας το ότι 

κυριάρχησαν διάφορες δεισιδαιμονίες, όπως ότι ήταν η Κρίση του Θεού για 

τις αμαρτίες της ανθρωπότητας ή πως οι διάβολοι κυκλοφορούσαν στα 

δάση και χόρευαν με τους νεκρούς. Για να είμαι ειλικρινής, η σκέψη πως η 

μέντα και η καμφορά μπορούσαν να εμποδίσουν τη μόλυνση μέσω του 

αέρα, ακούγεται αρκετά πρωτοποριακή για μια κοινωνία που μαστιζόταν 

από τη θρησκοληψία και που, ως αντίδοτο, συνιστούσαν μετάνοια και 

προσευχή”. 

Ο Φίλιπ δεν απάντησε – συνέχισε να κοιτάζει τα παπούτσια του, 
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φανερά προβληματισμένος από κάτι που δεν ήξερε πώς να εκφράσει. Ο 

Χέιγουντ μάζεψε τις υπόλοιπες σημειώσεις του και έκλεισε την φθαρμένη 

τσάντα του. 

“Αν σε ενδιαφέρει τόσο πολύ το θέμα της ενδυμασίας τους, έχω να 

σου προτείνω ένα βιβλίο της Κριστίν Μπόεκλ με τίτλο «Εικόνες της 

Πανώλης και του Λοιμού». Αν μου δώσεις χρόνο, μπορώ να σου βρω 

επιπλέον βιβλιογραφία”. 

“Πώς είστε σίγουρος ότι ήταν πραγματικές μάσκες;” ρώτησε με ψιλή 

φωνή ο Φίλιπ. 

Ο καθηγητής τού έριξε ένα βλέμμα γεμάτο απορία. 

“Δεν καταλαβαίνω την ερώτηση”, απάντησε ειλικρινά. 

“Πώς... πώς ξέρουμε ότι ήταν μάσκες αυτά που φορούσαν;” 

επανέλαβε ο νεαρός ψελλίζοντας. Νιώθοντας ολοένα και πιο μπερδεμένος, 

ο Χέιγουντ παρατήρησε ότι τα χέρια του Φίλιπ έτρεμαν, θαρρείς και από 

την απάντησή του βασιζόταν η ύπαρξη ολόκληρης της πραγματικότητάς 

του. 

“Κύριε Τάνερ... Φίλιπ. Τι άλλο θα μπορούσε να είναι;” κατάφερε ν’ 

αποκριθεί ο καθηγητής. “Έχουμε σκίτσα και γκραβούρες τους από εκείνη 

την εποχή, καθώς και περιγραφές ιστορικών και επιστημόνων”. 

Ο νεαρός χαμήλωσε ακόμα περισσότερο το κεφάλι του κι έσφιξε τις 

γροθιές του. Η σύγχυση του Χέιγουντ μετατράπηκε σε ανησυχία. 

“Φίλιπ, είσαι καλά;” 

Ο φοιτητής μουρμούρισε κάτι και κίνησε να φύγει. 

“Είπες κάτι;” 

Ο Φίλιπ κοντοστάθηκε στην πόρτα. 

“Δεν ήταν μάσκες”, είπε με καθαρή, αποφασιστική φωνή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

Ο υπνωτικός βόμβος του λεωφορείου και η ζεστασιά του καλοριφέρ 

τον αποκοίμισαν, κι έτσι έχασε την στάση του· ξύπνησε μόνο όταν ένιωσε 

κάποιον να τον σκουντάει στον ώμο ελαφρά. Μισάνοιξε τα μάτια του και 

αντίκρισε τον οδηγό, έναν πενηντάρη με συμπαθητική φάτσα, που του 

χαμογελούσε ντροπαλά. 

“Νεαρέ, φτάσαμε στο τέρμα. Πρέπει να κατέβεις”. 

“Πού... πού είμαστε;” έκρωξε βραχνά ο Φίλιπ. 

“Στο Νιου Χέιβεν”, απάντησε ο οδηγός. “Έλα, μάζεψε τα πράγματά 

σου”. 

Ζαλισμένος ακόμα, ο φοιτητής κατέβηκε από το λεωφορείο και 

απέμεινε μοναχός του στην στάση. Οι ψιχάλες είχαν μετατραπεί σε 

σταθερή βροχή κι ένα παγωμένο αεράκι τον έκανε ν’ ανατριχιάσει. Ατένισε 

για λίγο το λιμανάκι και τον φάρο του Νιου Χέιβεν, αναθεματίζοντας την 

ώρα και την στιγμή που τον είχε πάρει ο ύπνος. Βρισκόταν καμιά δεκαριά 

χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του και τώρα ήταν αναγκασμένος να 

περπατήσει μέχρι την αφετηρία για να πάρει το επόμενο λεωφορείο. 

Τα βαριά, γκρίζα σύννεφα είχαν μετατρέψει το τοπίο γύρω του σ’ ένα 

μουντό, γεμάτο σκιές, βασίλειο. Ούτε ένα αυτοκίνητο δεν κυκλοφορούσε, 

ούτε ένας άνθρωπος δεν φαινόταν γύρω του, παρ' όλο που η ώρα ήταν 

πέντε το απόγευμα. Πέρα μακριά, στα εστιατόρια του λιμανιού, διέκρινε 

φώτα. Μια αμυδρή μυρωδιά ψαρόσουπας γαργάλισε τα ρουθούνια του κι 

ένιωσε το στομάχι του να γουργουρίζει. 

Έψαξε στις τσέπες του και βρήκε πέντε λίρες – δεν έφταναν για ένα 

πλήρες γεύμα, αλλά ίσως να μπορούσε να πάρει λίγη σούπα σε πακέτο. 

Κίνησε προς το πιο κοντινό εστιατόριο, αδιαφορώντας για τη βροχή και την 

ερημιά γύρω του. Πέρασε τον δρόμο με προσοχή και του φάνηκε πως είδε 

κάτι να κινείται στ’ αριστερά του, στη βραχώδη ακτή κάτω από την ξύλινη 
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προβλήτα. Κοντοστάθηκε και στράφηκε προς το μέρος της υποτυπώδους 

παραλίας, πασχίζοντας να ξεχωρίσει μέσα στο ημίφως τι ήταν αυτό που 

είχε συλλάβει με την άκρη του ματιού του. Ήταν μια παρόρμηση που δεν 

μπορούσε ν’ αγνοήσει, παρ' όλο που το μυαλό του ούρλιαζε να το κάνει, 

πως δεν ήθελε πραγματικά να δει αυτό που κρυβόταν στις σκιές. Η καρδιά 

του σταμάτησε, καθώς ο χειρότερος φόβος του επιβεβαιωνόταν – το 

πλάσμα βρισκόταν όντως εκεί, όπως γνώριζε μέσα του πως θα ήταν. 

Ήταν ψηλόλιγνο και στεκόταν ακίνητο, με τα χέρια του τεντωμένα 

κατά μήκος του σώματός του. Φορούσε έναν μακρύ, μαύρο μανδύα με 

δεκάδες ραφές στην επιφάνειά του, δερμάτινα γάντια και μια σκούρα ζώνη 

με ασημένια πόρπη. Η καλύπτρα του μανδύα του ήταν ανεβασμένη, ώστε 

το πρόσωπό του να παραμένει κρυμμένο. Όταν είδε πως ο Φίλιπ τον 

κοιτούσε, σήκωσε τα χέρια του αργά και κατέβασε την κουκούλα του, 

αποκαλύπτοντας ένα τεράστιο ράμφος με δύο ολοστρόγγυλους, 

γυαλιστερούς φακούς στην κορυφή του. 

Ο φοιτητής ένιωσε ένα επώδυνο κενό στο στομάχι. Ο κόσμος γύρω 

του περιστρεφόταν σαν τρελός και αναγκάστηκε να καθίσει στο πέτρινο 

πεζούλι στην άκρη του δρόμου, για να αποφύγει μια επικείμενη λιποθυμία. 

Δεν ήταν η πρώτη φορά που έβλεπε κάτι τέτοιο, αν και ήταν η πρώτη φορά 

που συναντούσε το συγκεκριμένο πλάσμα – όμως πάντα ένιωθε την ίδια 

αίσθηση πανικού να τον τυλίγει. 

Το άδειο στομάχι του παραπονέθηκε, και ο Φίλιπ ένιωσε την 

σκοτοδίνη να τον κλείνει στην αρπακτική αγκαλιά της. Έγειρε μπροστά, με 

το κεφάλι του ανάμεσα στα πόδια του, και ξέρασε χολή. Το στόμα του 

γέμισε πικρίλα και η ένταση της γεύσης έκανε τη ζάλη του να μειωθεί. Δεν 

εξαφανίστηκε τελείως – παρέμεινε κρυμμένη πίσω από τις υπόλοιπες 

αισθήσεις του, παρακολουθώντας και περιγελώντας τον. 

 Όταν κατάφερε να σταθεί ξανά στα δυο του πόδια, ο γιατρός της 

πανούκλας είχε εξαφανιστεί. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

Επέστρεψε στο διαμέρισμά του με το επόμενο λεωφορείο, έχοντας 

χάσει ολοκληρωτικά την όρεξή του. Έκανε ένα ζεστό ντους κι έπειτα 

χώθηκε κάτω από τις κουβέρτες, έχοντας ως μοναδικό σκοπό της ζωής του, 

στην παρούσα φάση, να κοιμηθεί για ένα δωδεκάωρο. Ο ύπνος τον πήρε 

χωρίς να το καταλάβει, νανουρισμένος από τον σταθερό ήχο της βροχής 

στο παράθυρό του. 

Όταν ξύπνησε, η βροχή είχε σταματήσει. Ανοιγόκλεισε τα μάτια του 

στο σκοτάδι, αποπροσανατολισμένος, όπως κάθε φορά που τιναζόταν από 

τον βαθύ ύπνο του. Είχε δει ξανά τον Ίθαν στους εφιάλτες του, τον είχε 

επισκεφτεί με κατηγόρια φωλιασμένη στις άδειες τρύπες των ματιών του. 

Σηκώθηκε απότομα και σκόνταψε σε μια στοίβα CDs που παραμόνευαν 

κοντά στο κρεβάτι του. Ένα μουντό πορτοκαλί φως, όσο επέτρεπαν οι 

βαριές κουρτίνες του δωματίου του να περάσει από τις λάμπες του δρόμου, 

τον βοήθησε να φτάσει δίπλα στο παράθυρο και ν’ ακουμπήσει πάνω του. 

Άφησε έναν αναστεναγμό ανακούφισης, καθώς το ιδρωμένο μέτωπό του 

ερχόταν σε επαφή με το κρύο γυαλί . Οι εικόνες του ονείρου έσβηναν αργά, 

σαν να ήθελαν να παραμείνουν λίγο ακόμα μαζί του. Ένιωσε τα μάτια του 

να τσούζουν και, όταν τα σκούπισε, συνειδητοποίησε έκπληκτος ότι ήταν 

γεμάτα δάκρυα. 

 

*** 

 

Όταν ήταν μικρός του άρεσε να κάνει βόλτες στο δάσος που 

περικύκλωνε τη λίμνη του Λόχμιλ. Του άρεσε η σιγαλιά του πρωινού και τα 

χαρούμενα τερετίσματα των πουλιών, η μαλακή αίσθηση του χώματος και 

των υγρών φύλλων που απλώνονταν σαν πολύχρωμο χαλί στα μονοπάτια του 

δάσους, η ομίχλη που απλωνόταν πάνω από τη λίμνη τα παγωμένα πρωινά 
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όσο ο πατέρας του ετοίμαζε τα δολώματά του, οι μυρωδιές που ανέβλυζαν 

από τα λουλούδια και τους γέρικους κορμούς. Όταν βαριόταν να 

παρακολουθεί τον πατέρα του να ψαρεύει, έφευγε και περιπλανιόταν στο 

απόκοσμο δάσος. Δεν είχε χαθεί ποτέ του – ήταν σαν να είχε μια πυξίδα μέσα 

στο κεφάλι του, έναν νοητικό εξάντα που του έδειχνε πάντα τη σωστή 

κατεύθυνση. Ο παππούς του έλεγε πάντα πως όλοι οι Τάνερ ήταν παιδιά της 

εξοχής, πως μπορούσαν να βρουν τον δρόμο τους μέσα σε οποιοδήποτε δάσος 

της Σκωτίας, και περιφρονούσε όσους ζούσαν στις πόλεις. Έλεγε πως ήταν 

τυφλοί και κουφοί από τα φώτα και τους θορύβους και πως απαρνιούνταν την 

φύση για τα θέλγητρα του τσιμέντου και του σίδερου. 

Η φύση όμως δεν ήταν αθώα, όπως έλεγε ο παππούς Φιλ· η φύση ήταν 

άγρια και αμείλικτη, ήταν σήψη και ανάπτυξη, θάνατος και ζωή 

σφιχταγκαλιασμένοι σ’ έναν αέναο κυκλικό χορό – και η πρώτη φορά που ο 

μικρός Φίλιπ το συνειδητοποίησε ήταν όταν ήταν επτά χρονών. 

Το 1998, στην ευρύτερη περιοχή του Λόχμιλ, υπήρχαν έντεκα σπίτια 

και τριάντα έξι κάτοικοι όλοι κι όλοι. Ο μοναδικός συνομήλικος του Φίλιπ 

ήταν ο Ίθαν Φίντλει, ένα ασθενικό αγοράκι με γυαλιά και φακίδες, που 

λάτρευε τον Ταχυδρόμο Πατ και τα παραμύθια. Προτιμούσε να περνάει τον 

ελεύθερό του χρόνο παρακολουθώντας τις περιπέτειες του Πατ στην 

τηλεόραση ή να διαβάζει για χιλιοστή φορά «Τα Ξωτικά και ο Παπουτσής» 

παρά να παίζει στα χωράφια και τα δάση που απλώνονταν γύρω από την 

κατοικημένη περιοχή τους. Ο Φίλιπ δεν τον συμπαθούσε πολύ αλλά, μιας και 

ήταν το μοναδικό παιδί που είχε την ίδια ηλικία και το ίδιο φύλο με αυτόν, 

αναγκαζόταν να κάνει παρέα μαζί του. Συνήθως, περνούσαν τις μέρες τους 

παρακολουθώντας τηλεόραση ή παίζοντας επιτραπέζια, κάτι που ο Φίλιπ 

έβρισκε υπερβολικά βαρετό. Ο ίδιος ήθελε να βρίσκεται έξω, να 

περιπλανιέται στα δάση και τα χωράφια του Λόχμιλ, όμως ο Ίθαν δεν ήταν 

ποτέ του πρόθυμος ν’ ακολουθήσει. 

Ένα υγρό πρωινό του Οκτωβρίου, μετά από τις επίμονες παρακλήσεις 
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του Φίλιπ, ο Ίθαν δέχτηκε να πάνε μια βόλτα στο δάσος. Δεν θα το έκανε αν 

ο Φίλιπ δεν τον είχε χτυπήσει στο αδύνατο σημείο του: του είχε πει πως τα 

ξωτικά ζούσαν στα δάση και πως, αν ήθελε να συναντήσει ένα από αυτά, τότε 

θα έπρεπε να τα επισκεφτεί στον τόπο κατοικίας τους. Το επιχείρημα ήταν 

αρκετά λογικό, τουλάχιστον για δυο επτάχρονα παιδιά, κι έτσι, εφοδιασμένα 

με σάντουιτς και χυμούς, ξεκίνησαν για την περιπέτειά τους. Για κάνα δίωρο 

τριγυρνούσαν μέσα στα, γεμάτα υγρασία, πράσινα μονοπάτια, με τον Ίθαν να 

γκρινιάζει ότι τον πονούσαν τα πόδια του και τον Φίλιπ να κάνει υπομονή. 

Έκατσαν σ’ ένα ξέφωτο, έφαγαν, και μετά αποφάσισαν να βγουν από το δάσος 

και να επισκεφθούν το χωράφι του γέρο-Γουίλι, έναν εγκαταλελειμμένο 

χερσότοπο που το μόνο του ορόσημο ήταν τα μισοσαπισμένα σκιάχτρα που 

κρέμονταν από τα ξύλινα κοντάρια τους, έρμαια στις καταιγίδες και τους 

ανέμους από τότε που ο ιδιοκτήτης τους είχε πεθάνει. 

Χάζεψαν για λίγο τα σαθρά, ξεφτισμένα σκιάχτρα κι έπειτα κίνησαν 

να φύγουν. Ο Ίθαν γκρίνιαζε περισσότερο από ποτέ, ο ήλιος είχε χαθεί πίσω 

από τα σύννεφα που είχαν πυκνώσει στον ουρανό και ο Φίλιπ χτυπούσε με 

ένα ξύλο τα ψηλά αγριόχορτα αμίλητος. Είδε τον Ίθαν να σκοντάφτει και να 

πέφτει, αφήνοντας μια μικρή κραυγή τρόμου, κι έτρεξε προς το μέρος του. 

Δεν πρόλαβε να δει την τρύπα στο έδαφος – έπεσε μέσα της κουβαριαστά, με 

την ανάσα του κομμένη και την αδρεναλίνη να έχει πλημμυρίσει τις φλέβες 

του. Προσγειώθηκε σε κάτι μαλακό κι έπειτα το κεφάλι του χτύπησε σε 

πέτρα. Έχασε τις αισθήσεις του και βυθίστηκε σε έναν ύπνο δίχως όνειρα. 

Ακόμα και τώρα, τόσα χρόνια μετά, ξυπνούσε κάποια βράδια κάθιδρος, 

με τα μάτια του γουρλωμένα και την καρδιά του να βροντοχτυπάει στο 

στήθος του – όπως είχε συμβεί και την αποψινή βραδιά. Τα όσα είχε ζήσει 

μέσα στην τρύπα (αργότερα είχε αποδειχτεί ότι ήταν ένα πηγάδι που ο γέρο-

Γουίλι είχε καλύψει με μερικά ξύλα, τα οποία είχαν σαπίσει με την πάροδο 

του χρόνου) είχαν παραμείνει κρυμμένα στο υποσυνείδητο του και, μερικές 

φορές, έβγαζαν το άσχημο κεφάλι τους από τις σκιές και του χαμογελούσαν. 
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Όταν συνήλθε είδε πως ο Ίθαν είχε πέσει με τα μούτρα σε μια τραχιά 

προεξοχή του τοιχώματος· τα γυαλιά του είχαν σπάσει και το κεφάλι του είχε 

σκιστεί από το μάγουλο έως το μέτωπο. Το δεξί του μάτι κρεμόταν από την 

κόγχη του και το αίμα είχε μετατρέψει το χλωμό του πρόσωπο σε μια 

γκροτέσκα, άλικη μάσκα. Μέσα στο ημίφως, ο Φίλιπ διέκρινε λευκό και 

γκρίζο μέσα στο κόκκινο – διαρρηγμένο οστό και μυαλά που είχαν ξεχυθεί 

από το ανοιγμένο κρανίο του αγοριού. 

Δεν ήξερε για πόσες ώρες ούρλιαζε, μέχρις ότου τον πήρε ο ύπνος, 

καταπτοημένο και τσακισμένο από την κούραση. Μια σκέψη συνέχιζε να 

προσπαθεί να φωλιάσει μέσα του ακόμα και τις ώρες του ανήσυχου λήθαργού 

του – ότι ο Ίθαν ήταν ακόμα ζωντανός όταν ο Φίλιπ προσγειώθηκε πάνω του 

και πως, άθελά του, το νεαρό αγόρι είχε σκοτώσει τον φίλο του. 

Είκοσι εκατοστά βρόμικου νερού και μαύρα, γλιτσιασμένα φυτά που 

είχαν φυτρώσει ανάμεσα στις σχισμές του πέτρινου τοιχώματος ήταν το μόνο 

περιεχόμενο του πηγαδιού. Ο Φίλιπ ξυπνούσε και κοιμόταν χωρίς να ξέρει τι 

ώρα ήταν – ο ύπνος του ήταν ανήσυχος, πλημμυρισμένος από εφιάλτες, και ο 

ξύπνιος του γεμάτος απελπισμένα ουρλιαχτά και αναπάντητα καλέσματα 

για βοήθεια. Ο Ίθαν παρέμενε δίπλα του, ακίνητος και με το καλό του μάτι 

καρφωμένο πάνω του, σαν να τον κατηγορούσε ότι όλο αυτό ήταν δική του 

ευθύνη. 

Οι αρουραίοι ήρθαν τη δεύτερη φορά που ο Φίλιπ ξύπνησε. Άκουσε 

ελαφρά τριξίματα και ένιωσε μικρά πόδια να περπατάνε πάνω του. 

Τινάχτηκε φρικιασμένος και είδε μια μακριά, ροζ ουρά να χάνεται σε ένα 

άνοιγμα του τοίχου. Το κουφάρι του Ίθαν έγειρε σε μια πιο βολική θέση κι 

ένας μεγάλος, καφετί ποντικός με κόκκινα μάτια και κοφτερά δόντια 

εμφανίστηκε από πίσω του. Κοίταξε επιτιμητικά τον Φίλιπ κι εξαφανίστηκε 

μέσα στο δυσώδες νερό. Από εκείνη την στιγμή κι έπειτα το νεαρό αγόρι δεν 

μπόρεσε να ξανακοιμηθεί – κάθε φορά που έκλεινε τα μάτια του έβλεπε 

ουρές και κόκκινα μάτια, μουστάκια και δόντια. Ο Ίθαν επέπλεε δίπλα του, 
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ένα εορταστικό τραπέζι για τα πλάσματα που τρέφονταν με τη σήψη. 

Είχε παρακολουθήσει τους αρουραίους να του τρώνε πρώτα τα μάτια, 

μετά τη μύτη και τα αυτιά, μετά τα χείλη. Είχε δει το πουκάμισο του Ίθαν να 

φουσκώνει στον θώρακά του, καθώς κάτι μεγάλο σαν την γροθιά του 

συστρεφόταν και σκλήριζε μέσα στο στήθος του. Είχε δει σκουλήκια να 

γεννιούνται στις άδειες κόγχες του και μικροσκοπικά μυγάκια να χορεύουν 

πάνω από το μπλαβί δέρμα του. Η οσμή του δυνάμωνε κάθε ώρα που 

περνούσε, καθώς η αποσύνθεση κατέτρωγε το ασθενικό κορμί του. 

Τους βρήκαν μετά από έξι μέρες, τον Ίθαν μισοφαγωμένο και τον 

Φίλιπ σχεδόν νεκρό από το κρύο και την πείνα. Τα τρωκτικά και τα διάφορα 

έντομα που κατοικούσαν στα λιμνάζοντα νερά του πηγαδιού είχαν 

διεκδικήσει το μερίδιό τους και από αυτόν, επιθυμώντας φρέσκια σάρκα όταν 

βαρέθηκαν το σάπιο κορμί του φίλου του. Τον επόμενο μήνα ο Φίλιπ τον 

πέρασε στο νοσοκομείο, με ένα τσούρμο γιατρούς να πασχίζουν να σώσουν τη 

ζωή του. Έπασχε από υποθερμία και ασιτία, καθώς επίσης και από μια 

ποικιλία λοιμώξεων, οι οποίες αντιμετωπίζονταν με ενέσεις και βαριά 

φαρμακευτική αγωγή. 

Πολλές φορές είχε πιάσει τον εαυτό του να σκέφτεται εκείνη την 

περίοδο και πάντα κατέληγε στο ίδιο συμπέρασμα: ήταν πολύ τυχερός που 

είχε επιζήσει. Τα σημάδια της εξαήμερης φυλάκισής του στο πηγάδι, παρέα 

με τον νεκρό Ίθαν και τους σιχαμερούς αρουραίους, είχαν παραμείνει τόσο 

στο σώμα του όσο και στην ψυχή του. Ο περιπετειώδης πιτσιρικάς είχε 

μετατραπεί σ’ έναν νευρωτικό, φοβισμένο νεαρό άντρα και το υγιές αγόρι 

είχε δώσει τη σκυτάλη σ’ έναν αρρωστιάρη έφηβο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

Η ώρα ήταν μόλις δώδεκα και μισή μετά τα μεσάνυχτα, αλλά ο Φίλιπ 

ήξερε πως δεν υπήρχε περίπτωση να κοιμηθεί ξανά. Έβαλε ένα ποτήρι 

γάλα κι έπειτα έκατσε στο γραφείο του. Έκανε λίγο χώρο, πετώντας 

σημειώσεις και βιβλία στο πάτωμα, κι άνοιξε ένα φθαρμένο 

σημειωματάριο. Έριξε μια γρήγορη ματιά στις πυκνογραμμένες σελίδες 

του μέχρις ότου έφτασε στην τελευταία καταγραφή. Άρπαξε ένα μολύβι με 

χοντρή μύτη και έγραψε με τρεμάμενα γράμματα: 

 

11-11-13 (βροχή) 

Μαύρος (1) 

Νιου Χέιβεν 

 

Το σκέφτηκε για λίγο κι έπειτα συμπλήρωσε: 

 

(Προβλήτα) 

 

Πιπίλισε την άκρη του μολυβιού σκεπτικός και μετά ξεφύλλισε πάλι 

το σημειωματάριο. Η αμέσως προηγούμενη καταγραφή του είχε 

ημερομηνία 12 Σεπτεμβρίου του 2013. Είχαν περάσει μόλις δύο μήνες, κάτι 

που σήμαινε πως η συχνότητα των θεάσεων είχε αυξηθεί σημαντικά – το 

σημερινό ήταν το πέμπτο περιστατικό μέσα σ’ έναν χρόνο, την στιγμή που 

το 2012 είχε έρθει σ’ επαφή μαζί τους μόλις τρεις φορές, το 2011 καμία, το 

2010 μόνο μία. Το σπουδαιότερο όμως δεν ήταν αυτό – αυτό που 

πραγματικά είχε σημασία ήταν το ότι έβλεπε τον Γιατρό με τον μαύρο 

μανδύα για πρώτη φορά στη ζωή του. 

Το βλέμμα του έπεσε σ’ ένα πρόχειρο σκίτσο σε μια από τις αρχικές 

σελίδες, μια ζωγραφιά που είχε κάνει όταν ήταν δώδεκα ετών· έδειχνε μια 



 

22 
 

πράσινη φιγούρα σκιτσαρισμένη με άτσαλες, χοντρές γραμμές που όμως 

ήταν φανερό τι απεικόνιζε: έναν Γιατρό με γαμψό ράμφος κι ένα μακρύ, 

σιδερένιο μπαστούνι στα χέρια του. Η θύμηση της πρώτης του συνάντησης 

με αυτά τα πλάσματα τού έφερε ανατριχίλα… 

 

Ήταν έντεκα, κι επέστρεφε από το σχολείο· θυμόταν ότι πυκνή ομίχλη 

είχε τυλίξει το δάσος και τα χωράφια του Λόχμιλ δίνοντας μια απόκοσμη όψη 

στην, κατά τ' άλλα, ειδυλλιακή περιοχή. Είχε λαχανιάσει, αν και δεν έτρεχε· 

βάδιζε απλώς λίγο πιο γρήγορα από το κανονικό. Στο μυαλό του τριγύριζε η 

Έιμι, οι ξανθιές της κοτσίδες και η κατακόκκινη καρδιά που είχε ζωγραφίσει 

στο εξώφυλλο ενός τετραδίου του, σ’ έναν αέναο χορό νοητών εικόνων που 

έβαφε τα μάγουλά του με το ίδιο χρώμα. 

Δεν κατάλαβε πότε έχασε τον δρόμο του, ούτε πώς· ακολουθούσε 

μηχανικά την ίδια διαδρομή για χρόνια, όμως τώρα είχε βρεθεί σ’ ένα σημείο 

του οικισμού που δεν αναγνώριζε. Ένα μισογκρεμισμένο σπίτι στεκόταν στην 

άκρη του δρόμου, σαν σβησμένος φάρος μέσα στην καταχνιά. Ο Φίλιπ δεν 

θυμόταν κανένα τέτοιο κτίσμα εκεί που έμενε. Η ανάσα του έγινε πιο κοφτή, 

πιο αγχωμένη. Αν χανόταν στην ομίχλη, δεν υπήρχε περίπτωση να τον βρουν. 

Μια φρικτή ανάμνηση αναδύθηκε από το μυαλό του, αλλά την απόδιωξε 

γρήγορα, όχι όμως προτού νιώσει το στομάχι του να σφίγγεται. 

Χαμένος στην ομίχλη. 

Χαμένος σ’ ένα πηγάδι, στα σωθικά ενός έρημου χωραφιού. 

Τα χείλη του τρεμούλιασαν και τα δάγκωσε προκειμένου ν’ αποφύγει 

ένα ανούσιο ξέσπασμα δακρύων – και κόντεψε να τα ματώσει τρομαγμένος, 

καθώς ο οξύς, κοφτός ήχος μιας μικρής καμπάνας έσπασε την ησυχία. 

Ο ήχος ακούστηκε ξανά και ξανά, ένας μακάβριος μετρονόμος που 

ηχούσε πένθιμα μέσα στην ομίχλη. Δύο φιγούρες εμφανίστηκαν σκίζοντας το 

γκρίζο πέπλο, περπατώντας αργά. Στα μάτια του μικρού Φίλιπ έμοιαζαν 

πανύψηλοι, πάνω από δύο μέτρα. Και οι δυο τους φορούσαν μακριούς μανδύες, 
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ο ένας σκούρο πράσινο κι ο άλλος καφετί, και μαύρες ζώνες με ασημένιες 

πόρπες. Το πιο παράξενο, όμως, ήταν το ότι φορούσαν μάσκες πουλιών, με 

μεγάλα ράμφη και μικρά στρογγυλά γυαλιά. Ο ένας κρατούσε μια χάλκινη 

καμπάνα και την χτυπούσε σε κάθε τους βήμα· ο δεύτερος βάδιζε 

στηριγμένος σ’ ένα ξύλινο μπαστούνι που η κορυφή του ήταν στολισμένη μ’ 

ένα μεταλλικό κρανίο αρουραίου, πράσινο από την οξείδωση. Καθώς 

περνούσαν δίπλα από τον Φίλιπ, κοντοστάθηκαν και του έριξαν ένα 

εξονυχιστικό βλέμμα. Ο μικρός ένιωσε ζεστό υγρό να κυλάει στους μηρούς 

του και δάγκωσε ξανά τα χείλη του δυνατά – ήθελε να το βάλει στα πόδια, 

αλλά τα μέλη του αρνούνταν να τον υπακούσουν. Το κεφάλι του αρουραίου 

έμοιαζε να τον παρακολουθεί χαμογελαστό. Κλαψούρισε κάτι που δεν 

ακούστηκε, καθώς οι παράξενοι άνθρωποι έσκυβαν προς το μέρος του. Τα 

ράμφη τους σχεδόν τον ακούμπησαν κι ο Φίλιπ μύρισε την ίδια γνώριμη οσμή 

που στοίχειωνε τα όνειρά του, τη δυσωδία της αποσύνθεσης και του θανάτου. 

Οι δύο άγνωστοι βρομούσαν όπως ο Ίθαν τρεις μέρες μετά τον θάνατό του. 

Όμως, δεν ήταν η μυρωδιά αυτό που ράγισε το μυαλό του, δεν ήταν 

αυτό που τον έκανε να ουρλιάξει και να συρθεί στα τέσσερα μακριά τους 

μέχρις ότου τα χέρια του μάτωσαν – αυτό που τον έσπρωξε προς το φρέαρ 

της παράνοιας και της φρίκης ήταν η συνειδητοποίηση πως οι άγνωστοι δεν 

φορούσαν μάσκες στην πραγματικότητα. 

Αυτό που είχε δει ήταν τα αληθινά τους πρόσωπα – το ράμφος τους 

ήταν τεντωμένο δέρμα πάνω σε ένα αλλόκοτο μακρύ οστό, τα στρογγυλά 

γυαλιά τους ήταν γυαλιστερά μάτια που έμοιαζαν με χάντρες. Μπορούσε να 

ξεχωρίσει τους μυς τους να τρεμοπαίζουν καθώς οσφραίνονταν το μικρό 

αγόρι με τα ανύπαρκτα ρουθούνια τους. 

Οι φιγούρες σήκωσαν τα χέρια τους σαν να του εύχονταν 'εις το 

επανιδείν' και χάθηκαν ξανά στην ομίχλη, αφήνοντας ως μοναδική απόδειξη 

της παρουσίας τους τον μονότονο ήχο της καμπάνας, έως ότου κι αυτός έγινε 

ανάμνηση. Ο Φίλιπ το έβαλε στα πόδια προς την κατεύθυνση απ' όπου είχε 
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έρθει μέχρι που έφτασε στο σπίτι του κυρίου Τέιτ – σε εκείνο το σημείο είχε 

κάνει λάθος, απορροφημένος καθώς ήταν από την σκέψη της Έιμι, και είχε 

συνεχίσει ευθεία αντί να στρίψει αριστερά. Πήρε τον σωστό δρόμο, 

επέστρεψε σπίτι του και κατευθύνθηκε αμέσως στο δωμάτιό του, αγνοώντας 

τις ερωτήσεις τις έκπληκτης μητέρας του. 

 

Έγειρε προς τα πίσω κι έτριψε τα μάτια του. Η πρώτη του συνάντηση 

με τους Γιατρούς της Πανούκλας (δεν ήξερε το όνομά τους τότε, το έμαθε 

λίγα χρόνια αργότερα σ’ ένα ντοκιμαντέρ του BBC) είχε θέσει σε δοκιμασία 

την ψυχική του υγεία και τη νοητική του σταθερότητα. Όταν ο ήλιος ήταν 

ψηλά στον ουρανό ή ο ίδιος βρισκόταν ανάμεσα σε άλλους ανθρώπους, το 

γεγονός ήταν μια μακρινή ανάμνηση, ένα πολύ ζωντανό όνειρο που είχε 

δει· όταν, όμως, η νύχτα κάλυπτε με τον άναστρο μανδύα της την πλάση, 

όταν η παγωμένη της ανάσα έπνιγε τους δρόμους και τα σπίτια με ομίχλη, 

τότε ο Φίλιπ δεν ήταν και τόσο σίγουρος. Εκείνες τις ώρες ήταν σίγουρος 

πως δεν είχε φανταστεί, ούτε είχε ονειρευτεί, τα μυστήρια πλάσματα με το 

μπαστούνι και την καμπάνα – εκείνες τις ώρες αναρωτιόταν τι άλλο 

περπατούσε στον κόσμο των ανθρώπων, ανίδωτο και απαρατήρητο, και με 

ποιον σκοπό. 

Τέσσερις μήνες μετά τη συνάντηση του με τους Πτηνάνθρωπους 

(τους είχε ονομάσει έτσι και τους ζωγράφιζε παντού, προς μεγάλη σύγχυση 

των γονιών του), η Έιμι Κλαρκ, η ξανθούλα συμμαθήτριά του που του είχε 

ζωγραφίσει μια καρδιά στο τετράδιο μια ομιχλιασμένη μέρα του 

Νοεμβρίου, πέθανε από λεπτοσπείρωση. Σύμφωνα με τις ιστορίες τρόμου 

που αναπόφευκτα ακολούθησαν από τους συμμαθητές του μετά την 

κηδεία της μικρής, ο Φίλιπ έμαθε πως ένας αρουραίος (ή ένα ποντίκι ή ένας 

άγριος λαγός) που κρυβόταν στους τοίχους του δωματίου της (ή κάτω από 

το κρεβάτι της ή στη λεκάνη της τουαλέτας) την είχε δαγκώσει στον λαιμό 

(ή στα χέρια ή στη μύτη ή στον πισινό). Ο ίδιος δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ να 
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μάθει τι ακριβώς συνέβη – άλλωστε το αποτέλεσμα θα παρέμενε ίδιο: η 

Έιμι δεν θα του ζωγράφιζε ποτέ ξανά καρδούλες στο τετράδιο. Για κάποιο 

λόγο, όμως, το μυαλό του είχε συνδέσει το περιστατικό του θανάτου της με 

τη συνάντησή του με τους Πτηνάνθρωπους. Ίσως να έφταιγε το κεφάλι του 

ασημένιου αρουραίου, το οποίο έβλεπε συχνά στα όνειρά του να 

ζωντανεύει και να δαγκώνει μια χαμογελαστή Έιμι, σε συνδυασμό με τη 

λεπτοσπείρωση που, όπως είχε μάθει, ήταν μια αρρώστια που 

μεταφερόταν από τρωκτικά. 

Το στομάχι του είχε αρχίσει να διαμαρτύρεται. Έφτιαξε ένα τοστ κι 

ένα φλιτζάνι τσάι κι έκατσε πάλι στο γραφείο του, με το σημειωματάριο 

ανοιχτό μπροστά του. Έφαγε αφηρημένα, ενώ στο μυαλό του 

στροβιλίζονταν σκέψεις και αναμνήσεις που ποτέ του δεν είχε θάψει. 

Στα δεκατρία του είχε τη δεύτερή του συνάντηση μ’ ένα από τα 

μυστηριώδη πλάσματα. Έμοιαζε με τους άλλους δύο, μόνο που ο μανδύας 

του ήταν ένα συνονθύλευμα από γκρίζα μπαλώματα. Στα χέρια του 

κρατούσε ένα βιβλίο, ο τίτλος του οποίου ήταν σε μια γλώσσα που ο Φίλιπ 

δεν αναγνώριζε, και περπατούσε με αργά, σερνάμενα βήματα. Αυτή τη 

φορά, ο νεαρός δεν ήταν μόνος του – βρισκόταν στο πανηγύρι του 

Νιούμπεργκ, η μέρα ήταν ανοιξιάτικη και ζεστή, οι γονείς του ήταν δίπλα 

του και χάζευαν τους πάγκους και τους μίμους. Ο Πτηνάνθρωπος πέρασε 

από δίπλα του, ρίχνοντάς του ένα φευγαλέο βλέμμα, και χάθηκε μέσα στο 

πλήθος που περιπλανιόταν στο πανηγύρι. Κανείς άλλος δεν φαινόταν να 

τον έχει παρατηρήσει, αν και οι άνθρωποι απομακρύνονταν όταν περνούσε 

από δίπλα τους, σαν να του έκαναν χώρο ασυναίσθητα. Όλο το κέφι του 

Φίλιπ χάθηκε· παρέμεινε βλοσυρός και ανόρεχτος για την υπόλοιπη μέρα, 

μέχρις ότου οι γονείς του αποφάσισαν, φανερά εκνευρισμένοι, να τον 

πάρουν και να φύγουν. 

Τρεις εβδομάδες μετά, το Νιούμπεργκ χτυπήθηκε από μια επιδημία 

γρίπης – μέχρι οι γιατροί να καταφέρουν να εξαλείψουν και τα τελευταία 
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της ίχνη δύο άνθρωποι είχαν πεθάνει και άλλοι εκατόν είκοσι είχαν 

νοσηλευτεί. Την ίδια περίπου περίοδο ο Φίλιπ αναγνώριζε στο ντοκιμαντέρ 

τις μυστηριώδεις φιγούρες που συναντούσε και η σύνδεση στο μυαλό του 

ήταν πλέον μονόδρομος: όπου εμφανίζονταν οι Γιατροί της Πανούκλας, 

μετά  από λίγο προέκυπταν περιστατικά μόλυνσης. 

Ήταν εκείνη την περίοδο που η μελέτη και η έρευνά του για 

οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα πλάσματα άρχισε να του γίνεται 

εμμονή. Διάβασε αμέτρητα βιβλία, έψαξε άπειρες ιστοσελίδες, μελέτησε 

άρθρα, επιστημονικές μελέτες, παγκόσμιους και τοπικούς θρύλους, όμως η 

αναζήτησή του έφτανε πάντοτε στο ίδιο αδιέξοδο: δεν υπήρχε πουθενά 

ούτε μια αναφορά για πλάσματα που να έμοιαζαν με τους Γιατρούς της 

Πανούκλας, πέρα από τα κλασικά ιστορικά δεδομένα που γνώριζαν όλοι – 

τα ίδια που του είχε απαριθμήσει και ο καθηγητής Χέιγουντ λίγες ώρες 

νωρίτερα. 

Όταν έγινε δεκαοκτώ έκανε εγγραφή στο Πανεπιστήμιο του 

Εδιμβούργου, και η Ιστορία του Πρώιμου Μεσαίωνα ήταν η πρώτη του 

επιλογή. Για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, άκουγε ιστορικά γεγονότα και 

στοιχεία που ήδη γνώριζε.   

Το φθινόπωρο του 2013 η θέση του καθηγητή Λόνγκχορν, ο οποίος 

θα έβγαινε στη σύνταξη, δόθηκε σ’ έναν καινούργιο καθηγητή. Ο Χέιγουντ, 

όπως ήταν το όνομά του, ήταν εκ διαμέτρου αντίθετος από τον προκάτοχό 

του όσον αφορούσε τη μέθοδο διδασκαλίας: είχε κέφι να διδάξει και η 

παρουσία ελάχιστων φοιτητών δεν τον πτοούσε. Ο Φίλιπ ένιωσε την ελπίδα 

να ζωντανεύει ξανά μέσα του – ίσως ο καινούργιος καθηγητής να ήξερε 

πράγματα που ο συνταξιοδοτημένος Λόνγκχορν αγνοούσε. Δυστυχώς γι' 

αυτόν όμως, στις πρώτες εβδομάδες του νέου εξαμήνου, αποδείχτηκε ότι οι 

γνώσεις του νεοφερμένου περιορίζονταν στα όσα είχε ήδη διδαχτεί. 

Έκλεισε το σημειωματάριό του, αποφασισμένος ν’ αφήσει την 

υπόλοιπη νύχτα να κυλήσει χωρίς να σκεφτεί ξανά τους Γιατρούς της 
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Πανούκλας και τις αλλόκοτες εμφανίσεις τους. Χάζεψε για λίγο στον 

υπολογιστή του, προσπερνώντας στα γρήγορα τις νέες ανακοινώσεις του 

Facebook - η Κέιτ έχει βγει με τις φίλες της και κάποιος τόλμησε να τις 

φλερτάρει, φωτογραφίες του Άλαν να κάνει σκι στις Άλπεις, στις 

Φιλιππίνες και το Βιετνάμ ακόμα μετρούσαν νεκρούς από το πέρασμα του 

τυφώνα Γιολάντα, ξανά η Κέιτ ενώ γελάει με τις φίλες της κρατώντας ένα 

κοκτέιλ σε κάθε χέρι, το νέο τρέιλερ της δεύτερης ταινίας του Χόμπιτ, φωτιά 

σ’ ένα κτίριο στην Βομβάη, οι Μπόστον Σέλτικς κέρδισαν τους Ορλάντο 

Μάτζικ στο NBA με 120-105, ξανά η Κέιτ να φιλάει πεταχτά τη Λιζ στα 

χείλη, ο Τζορτζ καλεί όσους ενδιαφέρονται να παίξουν παιχνίδι 

εκστρατείας σ’ ένα παλιό επιτραπέζιο που λέγεται Hero Quest και που ένας 

Θεός ξέρει πού το βρήκε, ξέσπασμα επιδημίας κάποιας νόσου σε μια 

επαρχία της Κίνας με όνομα που ήταν αδύνατον να προφέρεις, ο Άλαν 

πίνει ζεστή σοκολάτα σ’ ένα ορεινό καταφύγιο ενώ έξω από τα παράθυρα 

υπάρχει μόνο λευκό, το Thor 2 κυκλοφορεί σε DVD, ξανά η Κέιτ (“Χριστέ 

μου, έλεος”, σκέφτεται ο μουδιασμένος εγκέφαλός του) που τώρα βγάζει μια 

σέλφι και την ανεβάζει... 

Έκλεισε απηυδισμένος τον υπολογιστή κι έπεσε στο κρεβάτι, 

προσπαθώντας ν’ αποκοιμηθεί υπό τον ήχο της συνεχούς βροχής, αλλά 

μάταια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

Το πρώτο φως της αυγής διαπέρασε τα σύννεφα που είχαν αρχίσει 

ν’ αραιώνουν και χάιδεψε το πρόσωπό του. Σηκώθηκε νιώθοντας όλα τα 

κόκαλα του κορμιού του να πονάνε, και κατευθύνθηκε προς το μπάνιο. 

Έκανε ένα καυτό ντους, έφτιαξε άλλη μια κούπα τσάι κι έκατσε στο 

γραφείο του. Το βλέμμα του έπεσε στο σημειωματάριο, στη στοίβα των 

προχειρογραμμένων χαρτιών που σκόπευε ν’ αρχειοθετήσει κάποια στιγμή 

στη ζωή του, στην πλαστική μαύρη κούτα που είχε αγοράσει από το ΙΚΕΑ... 

Έκλεισε τα μάτια του προσπαθώντας να βρει τη χαμένη του τόλμη, 

καθώς αναλογιζόταν το πολύτιμο κληρονόμημά του που αναπαυόταν σε 

μια φτηνιάρικη κούτα. Άνοιξε το κάλυμμά της και, με το κορμί του να 

συνταράσσεται από μια ξαφνική ανατριχίλα, έσκυψε και τράβηξε από 

μέσα το βαρύ περιεχόμενό του. 

Όταν ο παππούς του βρισκόταν στο νεκροκρέβατό του ζήτησε από τους 

γονείς του Φίλιπ να μιλήσει μαζί του. Ο νεαρός, πρωτοετής στο 

Πανεπιστήμιο εκείνη τη χρονιά, είχε πάρει το πρώτο τρένο για το Περθ, όπου 

βρισκόταν το νοσοκομείο που έμελλε να είναι η προτελευταία κατοικία του 

παππού Φιλ. 

Οι αναμνήσεις του ήταν πάντα ανάμεικτες· ένιωθε περηφάνια και 

αγάπη για τον μεγαλόσωμο άντρα με τα’ άσπρα γένια, μαζί με μια σταγόνα 

φόβου για όλες τις φορές που τον είχε δει θυμωμένο· ο Φιλ Τάνερ, ο 

πρεσβύτερος, είχε σμιχτά φρύδια και παγερά, γαλάζια μάτια -ένας 

αχτύπητος συνδυασμός που ήταν ικανός να κόψει τα ήπατα σε όποιον τον 

εκνεύριζε και γινόταν δέκτης του βλέμματός του. Αμέτρητες ρυτίδες 

στόλιζαν το τραχύ πρόσωπό του και, ακόμα και προς το τέλος της ζωής του, 

ήταν ψηλότερος απ’ όλα του τα παιδιά και εγγόνια. Η γυναίκα του, η γιαγιά 

Σόφι, είχε πεθάνει έντεκα χρόνια νωρίτερα από καρκίνο των οστών, κι ο ίδιος 

δεν είχε χύσει ούτε ένα δάκρυ στην κηδεία της. Το παρουσιαστικό του και η 
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ψυχρή απάθειά του ήταν αυτά που τρόμαζαν περισσότερο τον Φίλιπ όταν 

ήταν παιδί. Έπρεπε να ενηλικιωθεί για να αντιληφθεί καλύτερα την ευγενική 

φύση του παππού του, το όνομα του οποίου μοιραζόταν: ο γέρο-Φιλ δεν ήταν 

αναίσθητος, ούτε κακός – ήταν ένας άντρας που είχε ζήσει μια σκληρή ζωή, 

ήταν αφάνταστα ρεαλιστής και πάλευε πάντα για το καλύτερο για την 

οικογένειά του. 

Το σκέλεθρο που συνάντησε ξαπλωμένο στο λευκό κρεβάτι του 

νοσοκομείου, σκεπασμένο με σκληρά σεντόνια, δεν θύμιζε σε τίποτα τον 

παππού Φιλ. Ο ηλικιωμένος άντρας έμοιαζε να έχει συρρικνωθεί, σαν ένα 

απαίσιο ξωτικό να είχε ξεπηδήσει από το, άλλοτε ρωμαλέο, κορμί του και να 

είχε πάρει τη θέση του. Τα μάτια του ήταν βαθιά χωμένα μέσα στις κόγχες, 

τα μαλλιά του ήταν αραχνοΰφαντα ξέφτια που κρέμονταν στο γεμάτο 

στίγματα κρανίο του. Ο καρκίνος, που είχε πάρει μακριά την γυναίκα του, 

είχε έρθει και γι’ αυτόν, κατατρώγοντάς τον λεπτό με λεπτό. Όταν ο Φίλιπ 

έπιασε συμπονετικά τον καρπό του, έμεινε έκπληκτος με το πόσο εύθραυστα 

έμοιαζαν τα οστά του. 

Οι γονείς του έφυγαν από το δωμάτιο και ο Φίλιπ έμεινε μόνος με τον 

ετοιμοθάνατο γέρο. 

“Πονάς;” 

Ο παππούς του ένευσε καταφατικά. Τα γαλάζια μάτια του, που είχαν 

ήδη αρχίσει να θολώνουν, ήταν καρφωμένα πάνω του, πηγαινοέρχονταν στο 

πρόσωπό του, στους ώμους του, στα χέρια του. 

“Μου... μοιάζεις”, ψέλλισε με κόπο. 

Ο Φίλιπ του έσφιξε, πολύ προσεκτικά, τον καρπό. Ο παππούς μάλλον 

είχε αρχίσει να τα χάνει, αλλιώς δεν θα έλεγε κάτι τόσο εκτός 

πραγματικότητας. Αν κάποιος τους έβλεπε δίπλα-δίπλα παλιότερα δεν θα 

μπορούσε να φανταστεί ότι αυτοί οι δύο ήταν συγγενείς. 

Δεν βρίσκονταν στο παρελθόν όμως – ήταν στο παρόν, στο αμείλικτο 

τώρα - και το μέλλον πλησίαζε με γρήγορα, δυσοίωνα βήματα. Κοίταξε το 
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ασθενικό κορμί του, τα χλωμά χέρια του και μια γρήγορη σκέψη πέρασε από 

το μυαλό του: ο παππούς του ίσως και να είχε δίκιο τελικά. Ίσως όντως να 

έμοιαζαν. 

“Δεν εννοώ... στην όψη”, συνέχισε ο ηλικιωμένος άντρας, σαν να είχε 

καταλάβει τις σκέψεις που περνούσαν από το μυαλό του εγγονού του. “Ούτε 

καν τώρα που... βρίσκομαι στα πρόθυρα”. 

Μια δυνατή κρίση βήχα τράνταξε το σώμα του. Ο Φίλιπ τον βοήθησε ν’ 

ανασηκωθεί και του πρόσφερε νερό και χαρτομάντιλα, αλλά ο παππούς του 

κούνησε το χέρι του. Δεν ήθελε βοήθεια. Άρπαξε ένα χαρτομάντιλο από το 

κουτί δίπλα στο κρεβάτι του και σκούπισε το στόμα του, λεκιάζοντας με 

πορφυρές σταγόνες το άσπιλο λευκό. 

“Έχεις δει”, συνέχισε όταν του πέρασε η κρίση, σαν να μην είχε συμβεί 

τίποτα άξιο λόγου. 

“Τι έχω δει, παππού;” 

“Έχεις δει την αποσύνθεση. Και τώρα είσαι ικανός να δεις κι αυτούς”. 

Την επόμενη ερώτησή του ο Φίλιπ δεν θυμόταν να την κάνει – κάθε 

φορά που προσπαθούσε να επαναφέρει στην μνήμη του την τελευταία 

συζήτηση με τον παππού του ένιωθε λες και κάποιος άλλος είχε πάρει τη 

θέση του, σαν κάποιος άλλος να κινούσε το στόμα του και να μιλούσε με τη 

φωνή του. 

“Ποιους;” 

“Τους Ιερείς της Εντροπίας. Τους Γιατρούς της Πανούκλας”. 

 

*** 

 

Ο συμβολαιογράφος είχε απαιτήσει να παραστεί κι ο Φίλιπ στο 

άνοιγμα της διαθήκης. Ο νεαρός άκουσε έκπληκτος ότι ο παππούς του τού 

είχε κληροδοτήσει το περιεχόμενο μιας θυρίδας στην τράπεζα TSB στο 

Εδιμβούργο. Ο συμβολαιογράφος του παρέδωσε έναν φάκελο που περιείχε 
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ένα κλειδί, μια υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον Φίλιπ τον 

Πρεσβύτερο, καθώς και ένα χαρτί με σαφείς οδηγίες, η πιο βασική εκ των 

οποίων ήταν το ότι ο εγγονός του θα έπρεπε να επισκεφτεί την τράπεζα και 

να παραλάβει ό,τι προοριζόταν γι' αυτόν μόνος του. 

“Δεν μου κάνει εντύπωση, ο γέρος τα είχε χαμένα”, ήταν το μόνο 

σχόλιο της μητέρας του για τον πεθερό της. Ο παππούς είχε αφήσει μόνο 

χρέη στον γιο του και σ' εκείνην. 

Τον εξυπηρέτησε ο ίδιος ο διευθυντής της TSB, ο οποίος, μόλις 

πληροφορήθηκε το ονοματεπώνυμο του παππού του, άλλαξε εντελώς 

συμπεριφορά: έτυχε να είναι παρών όταν ο Φίλιπ ρώτησε τον υπάλληλο 

πού έπρεπε ν’ απευθυνθεί για να παραλάβει το περιεχόμενο μιας θυρίδας, 

και η πρώτη του αντίδραση ήταν ένα υποτιμητικό ανασήκωμα των φρυδιών 

του. Παρ' όλα αυτά, μόλις διάβασε την υπεύθυνη δήλωση, το πλαδαρό 

πρόσωπό του πήρε μια δουλική έκφραση. Ο Φίλιπ διέκρινε φόβο στα μάτια 

του και η δική του αμηχανία χάθηκε. 

Ο διευθυντής τον οδήγησε στο υπόγειο της τράπεζας, άνοιξε τη 

θυρίδα κι αποσύρθηκε με μια υποψία υπόκλισης. Ο Φίλιπ, διασκεδάζοντας 

λίγο με το φέρσιμο του άντρα, άνοιξε το μεταλλικό κιβώτιο και κάθε καλή 

του διάθεση εξαφανίστηκε: μέσα στο κουτί, τυλιγμένο σ’ ένα λευκό πανί, 

ήταν ένα ογκώδες, δερματόδετο βιβλίο. Πάνω του ήταν χαραγμένο με 

χρυσά γράμματα ο τίτλος. Λοιμοφόροι. 

Παρατηρώντας το πιο προσεκτικά, ο Φίλιπ διέκρινε λεκέδες στο 

δέρμα, παρόμοιες με τις πανάδες που είχαν σχηματιστεί στο πρόσωπο του 

παππού του λίγο πριν το τέλος της ζωής του... Στιγμιαία, το εξώφυλλο πήρε 

μια παραμορφωμένη όψη, σαν κάποιο ανθρώπινο πρόσωπο να 

σχηματιζόταν. Το άφησε να πέσει από τα χέρια του με μια κραυγή τρόμου 

κι οπισθοχώρησε. Ο διευθυντής ήρθε τρέχοντας, αλλά φρόντισε να 

κρατήσει το βλέμμα του καρφωμένο πάνω στον νεαρό – ήταν φανερό πως 

είτε γνώριζε τι κρυβόταν στη θυρίδα είτε δεν ήθελε να έχει καμία σχέση με 
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το περιεχόμενό της. 

Ο Φίλιπ τον καθησύχασε και τον έδιωξε. Για λίγο έπαιξε με την 

σκέψη ν’ απαρνηθεί το βιβλίο, αλλά ο διάλογος με τον ετοιμοθάνατο 

παππού του είχε ανανεώσει την εμμονή του: ο γέρος ήξερε για τους 

Γιατρούς της Πανούκλας, παρ' όλο που δεν του είχε μιλήσει ποτέ γι' αυτούς, 

ούτε και του είπε τίποτα περισσότερο στην τελευταία τους συνομιλία. Ίσως 

το βιβλίο να του έδινε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το πού 

έπρεπε να ψάξει. 

Το έβαλε στην τσάντα που του έδωσαν από την τράπεζα (μαζί με 

έναν παλιό φάκελο που του παρέδωσε ο διευθυντής και είπε πως άνηκε και 

αυτό στον κάτοχο της θυρίδας) κι επέστρεψε στο διαμέρισμά του, όπου και 

πέρασε τις επόμενες μέρες του προσπαθώντας να ξεπεράσει την 

αποστροφή του για το αποξηραμένο εξώφυλλο και ν’ αποκρυπτογραφήσει 

τη δυσανάγνωστη γραφή του. 

Το βιβλίο ήταν μεγάλο σε μέγεθος και είχε πάνω από τετρακόσιες 

σελίδες. Προς μεγάλη ανακούφιση του Φίλιπ, όλες τους ήταν από χαρτί, 

κιτρινισμένες και ταλαιπωρημένες. Ήταν όλο χειρόγραφο, με πολύχρωμες 

εικόνες που αναπαριστούσαν σκηνές μαζικών θανάτων και που η τεχνική 

τους θύμιζε αυτή του Μεσαίωνα· διάφορα αποκρυφιστικά σύμβολα ήταν 

ζωγραφισμένα ανάμεσα στις λέξεις ή ήταν κρυμμένα στις εικόνες· τα 

γράμματα ήταν καλλιγραφικά σε βαθμό που δυσκόλευαν την ανάγνωση. 

Δεν υπήρχαν κεφάλαια ή τίτλοι, και όλα τα κείμενα ήταν γραμμένα στο 

κέντρο κάθε σελίδας σε μορφή στίχων, σαν να αποτελούσαν μια μεγάλη 

επωδό με άγνωστο σκοπό. 

Για μήνες ολόκληρους προσπαθούσε να βγάλει νόημα από τα 

κείμενα του βιβλίου, όμως δεν κατάφερε ν’ αλιεύσει καμία νέα 

πληροφορία. Στο τέλος, με την απέχθειά του ν’ αυξάνεται κάθε φορά που 

το έβλεπε, αγόρασε ένα πλαστικό μαύρο κουτί αποθήκευσης και φύλαξε 

μέσα εκεί το βιβλίο.. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

 

Τώρα, παρακινημένος από μια παρόρμηση που δεν μπορούσε να 

καταπολεμήσει, ο Φίλιπ άνοιξε το κουτί κι έβγαλε το βιβλίο για πρώτη 

φορά μετά από αρκετούς μήνες. Υπήρχε κάτι στις σελίδες του, κάτι που 

έπρεπε να δει ξανά για να σιγουρευτεί. 

Νιώθοντας όλο και πιο άρρωστος με κάθε γύρισμα των σελίδων, ο 

Φίλιπ έφτασε στη μέση του μακάβριου βιβλίου και η ανάσα του κόπηκε, 

καθώς επιβεβαιωνόταν η αμυδρή υποψία απ’ όταν το είχε 

πρωτοξεφυλλίσει. 

Μια μεγάλη εικόνα δέσποζε στις δύο μεσαίες σελίδες. Τέσσερις 

Γιατροί της Πανούκλας στέκονταν σε μια πεδιάδα οστών, μπροστά από 

έναν πύργο φτιαγμένο από ανθρώπινα κρανία. Τίποτα άλλο ζωντανό δεν 

υπήρχε στη ζωγραφιά, ούτε ένα πουλί, ούτε ένα ζώο, πέρα από τους ίδιους. 

Οι μανδύες τους είχαν τα χρώματα που ο Φίλιπ γνώριζε: πράσινο, καφέ, 

γκρίζο και μαύρο. Κάτω από τον καθένα τους υπήρχαν οι τίτλοι τους και 

κάποια σύμβολα που ο φοιτητής δεν είχε ξαναδεί, ίσως τα ονόματά τους. 

“Πράσινος, ο Βαρόνος της Οξείδωσης”, μουρμούρισε ο Φίλιπ, 

διαβάζοντας με δυσκολία, “Καστανός, ο Κόμης της Αποσύνθεσης. Φαιός, ο 

Δούκας της Σήψης”. 

Το δάχτυλό του ακούμπησε τον Γιατρό με τον μαύρο μανδύα, εκείνον 

που είχε δει για πρώτη του φορά την προηγούμενη μέρα. 

“Μέλας, ο Άρχοντας του Θανάτου”. 

Ο ήχος ενός περαστικού αυτοκινήτου, που ο οδηγός του κρατούσε 

πατημένη την κόρνα, τον τίναξε. Το μυαλό του ήταν γεμάτο από σκέψεις, 

όλες τους σκοτεινές και απαισιόδοξες. Τι ήταν αυτά τα όντα και γιατί μόνο 

αυτός τα έβλεπε; 

 

 



 

34 
 

*** 

 

“Μιας και στο προηγούμενο μάθημά μας υπήρχε μεγάλο 

ενδιαφέρον από μέρους σας, αποφάσισα να παρατείνουμε την παραμονή 

μας στα χρόνια του Μαύρου Θανάτου”, είπε ο καθηγητής Χέιγουντ στη 

βαριεστημένη τάξη του. Έριξε ένα βλέμμα στον Φίλιπ, χαμογέλασε και του 

έκλεισε το μάτι. Οι υπόλοιποι φοιτητές αναστέναξαν παραιτημένοι. Ο 

αρχικός τους ενθουσιασμός, όταν είδαν πως στο σημερινό μάθημα θα 

έβλεπαν διαφάνειες, έσβησε. 

Ο Χέιγουντ άνοιξε ένα από τα βιβλία του, το συμβουλεύτηκε, κι 

έπειτα έγραψε κάτι στον πίνακα. Στράφηκε στους φοιτητές και τους έδειξε 

τις δύο λέξεις που ήταν γραμμένες με μεγάλα, καλλιγραφικά γράμματα. 

“Ας εμπλουτίσουμε λίγο την έρευνά μας. Ποιος γνωρίζει οτιδήποτε 

για το Codex Cladis;” 

Όπως ήταν αναμενόμενο, βουβαμάρα έπεσε στην αίθουσα. Ο 

Χέιγουντ χαμογέλασε, καθόλου αποθαρρημένος. 

“Το Codex Cladis, το οποίο στην καθομιλουμένη σημαίνει ο «Κώδικας 

του Λοιμού», είναι ένα βιβλίο που λέγεται ότι γράφτηκε τον 14ο αιώνα από 

κάποιον ανώνυμο καλόγερο στο μοναστήρι του Κίνγκαρθ. Στις σελίδες του 

υπήρχαν αναφορές σε διάφορα περιστατικά της Μαύρης Πανώλης, 

συνοδευόμενα από έγχρωμα σχέδια που έκανε ο ίδιος ο συγγραφέας του. 

Αυτό όμως δεν είναι παράξενο, άλλωστε κατά το παρελθόν υπήρξαν 

πολλά χειρόγραφα βιβλία και κάποια από αυτά αναφέρονταν στον Μαύρο 

Θάνατο. Δεν το έχει ακούσει κανείς σας;” 

Κοίταξε ξανά τους φοιτητές του, κρατώντας την ματιά του για μια 

στιγμή παραπάνω στον Φίλιπ. Όταν κανείς δεν του απάντησε, συνέχισε: 

“Το Codex Cladis έγινε γνωστό μ’ ένα άλλο όνομα στους μελετητές 

της συγκεκριμένης ιστορικής περιόδου: οι Λοιμοφόροι”. 

Η έκφραση του Φίλιπ αλλοιώθηκε από το σοκ. Με ανανεωμένο 
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ενδιαφέρον γαντζώθηκε από τις λέξεις του καθηγητή, ενώ άνοιγε το 

τετράδιό του κι ετοιμαζόταν να κρατήσει σημειώσεις. 

“Αυτό που έκανε το Codex Cladis να διαφέρει από άλλα βιβλία που 

γράφτηκαν ή ασχολήθηκαν μ’ εκείνη την περίοδο είναι το ότι ο ανώνυμος 

μοναχός ισχυρίζεται πως η πανούκλα δεν είναι κάποιο φυσικό φαινόμενο, 

ούτε κάποια τιμωρία του Θεού, αλλά διασπείρεται από κάποια μυστηριώδη 

πλάσματα. Τα πλάσματα αυτά, οι Λοιμοφόροι, μεταδίδουν μολυσματικές 

αρρώστιες μ’ ένα τους άγγιγμα”. 

Ο καθηγητής καθάρισε τον πίνακα, έσβησε τα φώτα κι άναψε τον 

προτζέκτορα. Με γουρλωμένα μάτια, ο Φίλιπ είδε την εικόνα που 

βρισκόταν στις μεσαίες σελίδες του βιβλίου του να δεσπόζει πίσω από τον 

Χέιγουντ. Του πήρε λίγη ώρα για να καταλάβει ότι η εικόνα ήταν 

αντίγραφο, και μάλιστα κακό. 

“Σύμφωνα με τον μοναχό, οι Λοιμοφόροι ήταν τέσσερις και μάλιστα 

μας δίνονται και οι τίτλοι τους”.  

Δείχνοντας τον κάθε έναν με το στυλό του ο καθηγητής πρόφερε 

τους τίτλους τους, όπως ακριβώς είχε κάνει και ο Φίλιπ έξι μέρες νωρίτερα. 

Ο Τσάρλι Γκίμπινς κάτι είπε δυνατά πίσω του, αλλά όλη η προσοχή του 

νεαρού ήταν στραμμένη στον Χέιγουντ. Ο καθηγητής σταμάτησε τη 

διάλεξή του κι απευθύνθηκε στον γεροδεμένο φοιτητή. 

“Τι είπατε, κύριε Γκίμπινς;” 

“Αυτοί μοιάζουν μ’ εκείνους τους γιατρούς που μας λέγατε σε 

κάποιο προηγούμενο μάθημα”. 

Ο Χέιγουντ κατένευσε ικανοποιημένος. 

“Κύριε Γκίμπινς, αν συνεχίσετε να δείχνετε τέτοια προσοχή  θα 

αναγκαστώ να σας περάσω με άριστα”. 

Ο Τσάρλι έγειρε στο κάθισμά του με ένα χαμόγελο μέχρι τον σβέρκο. 

“Όπως πολύ σωστά παρατήρησε ο συμφοιτητής σας, οι Λοιμοφόροι 

έχουν καταπληκτική ομοιότητα με τους θεραπευτές που έμειναν γνωστοί 
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στην ιστορία ως γιατροί της πανούκλας. Το παράδοξο είναι πως οι στολές 

αυτές δημιουργήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν τον 17ο αιώνα. Είναι 

δυνατόν ο κατασκευαστής τους, ο Ντε Λορν, να είχε με κάποιον τρόπο 

πρόσβαση στο βιβλίο; Όχι, και αυτό επειδή το βιβλίο χάθηκε την περίοδο 

μεταξύ 1350 και 1355, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής του. 

Από το σημείο αυτό κι έπειτα, όσοι ασχολούνται με το μυστήριο των 

Λοιμοφόρων ερίζουν για το αν καταστράφηκε, για το αν μεταφέρθηκε στα 

υπόγεια του Βατικανού ή για το αν δεν υπήρξε ποτέ εξ αρχής”. 

Η τάξη είχε αρχίσει να αναδεύεται στα καθίσματά της· το σημερινό 

μάθημα είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ίσως επειδή υπήρχε κάποιο μυστήριο 

που θύμιζε αμυδρά τον Κώδικα Ντα Βίντσι. Ο Φίλιπ παρατήρησε πως η 

Μόλι Λόουσον ήδη κοίταζε τον καθηγητή Χέιγουντ σαν να είχε μπροστά 

της τον πρωταγωνιστή των βιβλίων του Νταν Μπράουν. Ο Τσάρλι ρώτησε 

δυνατά: 

“Κι αυτή η εικόνα από πού είναι;” 

“Αυτό είναι ένα φτωχό αντίγραφο της αρχικής εικόνας που -

σύμφωνα πάντα με τους ειδικούς συνομωσιολόγους που ασχολούνται 

ακόμα - βρέθηκε στις κατακόμβες του μοναστηριού του Κίνγκαρθ το 1711. 

Λέγεται ότι βρισκόταν στον τάφο του ανώνυμου μοναχού, διπλωμένο σε 

ρολό και τοποθετημένο ανάμεσα στα χέρια του”. 

Ψίθυροι ακούστηκαν ανάμεσα στους φοιτητές, καθώς η φαντασία τους 

οργίαζε. Ο Χέιγουντ χαμογελούσε τρισευτυχισμένος. Ο Φίλιπ σήκωσε το 

χέρι του. 

“Μάλιστα, κύριε Τάνερ”. 

“Εσείς τι πιστεύετε;” 

Ο Χέιγουντ τον κοίταξε μπερδεμένος. 

“Για ποιο θέμα;” 

“Για το βιβλίο. Εννοώ, πιστεύετε ότι υπήρξε και χάθηκε ή ότι δεν 

γράφτηκε ποτέ;” 
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“Α, αυτό. Δεν έχω καταλήξει ακόμα, για να είμαι ειλικρινής. Θεωρώ 

ότι και οι δυο θεωρίες είναι πιθανές, αν και τείνω περισσότερο στο να 

πιστέψω πως όλο αυτό είναι ένας αστικός μύθος. Πέρα από την εικόνα που 

βλέπετε αυτή την στιγμή, δεν υπάρχει καμία άλλη απόδειξη ότι το βιβλίο 

υπήρξε. Αλλά, ακόμα κι αν το βιβλίο είναι αληθινό, αυτό δεν σημαίνει 

αυτόματα πως και τα όσα γράφει είναι αξιόπιστα”. 

Ο Φίλιπ άνοιξε το στόμα του για να προσθέσει κάτι, αλλά το 

ξανάκλεισε. Ο Χέιγουντ τον περίμενε, μήπως και άλλαζε γνώμη – όταν 

αυτό δεν συνέβη, συνέχισε το μάθημα. 

 

*** 

 

Όπως και την προηγούμενη φορά, έτσι και τώρα, ο Φίλιπ έμεινε πίσω 

όταν οι υπόλοιποι φοιτητές αποχώρησαν από την τάξη. Ο Χέιγουντ έμοιαζε 

να τον περιμένει· είχε κάτσει αναπαυτικά στην καρέκλα του και τον 

παρατηρούσε, καθώς ο νεαρός μάζευε τα πράγματά του και τον πλησίαζε. 

“Ήμουν σίγουρος πως θα είχατε κάτι επιπλέον να ρωτήσετε, κύριε 

Τάνερ”, του είπε. 

Ο Φίλιπ κοντοστάθηκε, ζυγίζοντας μέσα του το αν έπρεπε να του 

μιλήσει ανοιχτά ή όχι. 

“Γιατί δεν μου τα είπατε όλα αυτά την περασμένη εβδομάδα;” 

Ο καθηγητής έτριψε την τεράστια μύτη του σκεπτικός. 

“Μα... δεν είναι προφανές; Όλα αυτά είναι συνωμοσιολογίες. Εγώ 

διδάσκω Ιστορία του Πρώιμου Μεσαίωνα, όχι μυθολογία”. 

“Και τότε γιατί... γιατί το σημερινό μάθημα ήταν αφιερωμένο σε 

αυτό το βιβλίο;” 

Ο Χέιγουντ ρουθούνισε και γέλασε. 

“Ας πούμε επειδή... το κοινό σε κάθε μάθημα είναι στα πρόθυρα του 

ύπνου. Ήθελα να τους δείξω πως η Ιστορία έχει πολλές ενδιαφέρουσες 
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πληροφορίες, για όποιον ενδιαφέρεται να μάθει”. 

Ο Φίλιπ απέμεινε αμίλητος. Το χάος στο κεφάλι του παρέμενε και 

ακόμα και οι ειλικρινείς απαντήσεις του καθηγητή δεν τον είχαν πείσει για 

την ορθότητα του εγχειρήματος που είχε κατά νου. 

“Κάτι μου λέει ότι δεν ήταν αυτός ο λόγος που παραμείνατε 

σήμερα”, είπε καλοσυνάτα ο Χέιγουντ. “Είναι φανερό ότι κάτι σας 

βασανίζει. Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορώ να βοηθήσω, αλίμονο, πάει καιρός 

που ήμουν φοιτητής, αλλά μπορώ να ακούσω τι σας απασχολεί”. 

Ο Φίλιπ πήρε την απόφασή του – έτσι κι αλλιώς κι ο ίδιος βρισκόταν 

σε αδιέξοδο. Ίσως ο καθηγητής να μπορούσε να τον βοηθήσει να 

ξεδιαλύνει το μυστήριο των Λοιμοφόρων. 

“Το βιβλίο που μας δείξατε σήμερα. Το Codex Cladis. Είναι αληθινό”. 

“Ακούγεστε πολύ σίγουρος, κύριε Ταν-” 

“Είναι αληθινό επειδή το έχω στην κατοχή μου”. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

 

Ο καθηγητής δεν είχε δείξει κανένα ενδιαφέρον για τα λεγόμενα του 

Φίλιπ, τουλάχιστον όχι όσο θα περίμενε ο νεαρός. Είχε δεχτεί τους 

ισχυρισμούς του με ένα μειδίαμα σκαλισμένο στο πρόσωπό του, αλλά δεν 

είχε ζητήσει καμία απόδειξη. Αποθαρρημένος, ο Φίλιπ αποχώρησε. 

Στην επιστροφή προς το διαμέρισμά του είδε ξανά έναν από τους 

Γιατρούς. Ήταν ο Φαιός, ο Δούκας της Σήψης, που είχε σκύψει πάνω από 

έναν ετοιμοθάνατο σκύλο στη μέση της οδού Μέιν. Οι διαβάτες 

προσπερνούσαν το σκυλί που βαριανάσαινε με δυσκολία, χωρίς να του 

δίνουν καμία σημασία – όσο για τον Γιατρό της Πανούκλας, αυτός 

περνούσε απαρατήρητος. 

Το πλάσμα της σήψης έριξε μια ματιά στον Φίλιπ, που είχε 

κοντοσταθεί και παρακολουθούσε βουβός και παγωμένος, κι έπειτα 

ακούμπησε την παλάμη του στο κεφάλι του σκύλου που 

κλαψούριζε· αμέσως το ζώο άνοιξε το στόμα του σαν να ήθελε να γαβγίσει, 

όμως κανένας ήχος δεν βγήκε από το λαρύγγι του. Με φρίκη, ο φοιτητής 

είδε το σημείο που ακούμπησε ο Γιατρός να κοκκινίζει και να φουσκώνει. 

Μια μεγάλη φλύκταινα δημιουργήθηκε στο κεφάλι του σκυλιού κι έσκασε, 

γεμίζοντας με κίτρινο πύον την μουσούδα του. Η πληγή έγινε γκρίζα μέσα 

σε κλάσματα δευτερολέπτου κι έπειτα μαύρισε. Τα μάτια του ζώου γύρισαν 

προς τα πάνω, αφήνοντας ορατό μόνο το ασπράδι. Το στήθος του 

ανασηκώθηκε μια-δυο φορές ακόμα και μετά απέμεινε ακίνητο, καθώς ο 

σκύλος ξεψυχούσε. Το κεφάλι του άρχισε να σαπίζει απότομα, σαν να είχε 

παραμείνει άταφο για μήνες – τα στάδια της αποσύνθεσης ακολουθούσαν 

το ένα μετά το άλλο με ασύλληπτη ταχύτητα. Όταν η σήψη ήταν τόσο 

έντονη που εμφανίστηκε το λευκό οστό του κρανίου του, σαν νησί που 

αναδυόταν μέσα σε μια θάλασσα σαπίλας, τα πάντα σταμάτησαν. Πλέον, 

στη μέση του πεζοδρομίου, βρισκόταν ένα κουφάρι που βρομούσε. Κάνα 
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δυο περαστικοί έπιασαν τη μύτη τους και κοίταξαν με αποτροπιασμό το 

πτώμα, πιθανότατα διερωτώμενοι γιατί ο δήμος δεν το είχε μαζέψει τόσο 

καιρό. 

Ο Γιατρός της Πανούκλας κοίταξε με τα αλλόκοτα, στρογγυλά του 

μάτια τον Φίλιπ. Τον χαιρέτησε κι έπειτα χάθηκε στο πλήθος. 

Ο Φίλιπ άνοιξε την τηλεόραση και μπήκε για μπάνιο χωρίς να της 

ρίξει δεύτερη ματιά. Το πρώτο θέμα στις ειδήσεις ήταν το ξέσπασμα 

κάποιας επιδημίας στη Μόσχα. Οι ειδικοί συμφωνούσαν πως ήταν κάποιο 

γνωστό στέλεχος του ιού της γρίπης το οποίο θα εξαφανιζόταν μόλις έκανε 

τον κύκλο του. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δήλωνε πως η 

κατάσταση βρισκόταν υπό έλεγχο και υπενθύμιζε το πόσο σημαντικό ήταν 

να εμβολιαστούν όσοι το είχαν αμελήσει. 

Βυθισμένος στη γαλήνη του ζεστού νερού που μαστίγωνε ευχάριστα 

το κορμί του, ο Φίλιπ προσπαθούσε να βγάλει άκρη. Ο Χέιγουντ δεν είχε 

επιδείξει καμιά διάθεση βοήθειας ή ενδιαφέροντος για το θέμα, αλλά αυτό 

ήταν αναμενόμενο – προφανώς και του ήταν πολύ δύσκολο να πιστέψει 

πως ένας τυχαίος φοιτητής είχε στα χέρια του ένα θρυλικό βιβλίο, η ύπαρξη 

του οποίου δεν είχε καν αποδειχτεί. 

Το νερό κυλούσε πάνω του και δημιουργούσε πολλά ρυάκια που 

χάνονταν σε δίνη μες στο σιφόνι. Υπνωτισμένος από την 

επαναλαμβανόμενη και κοινότοπη κίνηση, το μυαλό του Φίλιπ άδειασε και 

απέμεινε να παρακολουθεί τις σταγόνες καθώς στροβιλίζονταν λίγο πριν 

εξαφανιστούν. Πέρασαν λίγα λεπτά ολοκληρωτικού κενού σκέψεων, 

μέχρις ότου μια ανάμνηση φύτρωσε στον ξερότοπο του νου του. 

Ο φάκελος. Ο φάκελος που του είχε δώσει ο διευθυντής της τράπεζας 

και που παρέμενε ξεχασμένος σε κάποια γωνιά του διαμερίσματός του. 

Ίσως το περιεχόμενό του να έπειθε τον Χέιγουντ να τον βοηθήσει. 

Έκανε το σπίτι άνω-κάτω, αλλά τελικά κατάφερε να τον βρει χωμένο 

στις σελίδες ενός  χοντρού βιβλίου ψυχολογίας. Τον άνοιξε με τρεμάμενα 
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χέρια και από μέσα του έπεσαν μερικές φωτογραφίες. Τις πήρε από το 

πάτωμα και τις επεξεργάστηκε, για πρώτη φορά μετά από χρόνια. 

Ήταν όλες ασπρόμαυρες. Στο πίσω μέρος τους υπήρχαν 

χειρόγραφες σημειώσεις που αφορούσαν το μέρος και την ημερομηνία που 

είχαν τραβηχτεί. Κάποιες ήταν υπογεγραμμένες με τα αρχικά του 

φωτογράφου, οι περισσότερες όμως όχι. Σε δυο-τρεις απ' αυτές τα αρχικά 

Φ.Τ. ήταν γραμμένα με έναν τρόπο οδυνηρά γνώριμο στον Φίλιπ: η 

υπογραφή του παππού του. 

Η πρώτη φωτογραφία είχε ημερομηνία 4/5/1856 και έδειχνε μερικούς 

χωρικούς να στέκονται μπροστά στο ανοιχτό φέρετρο ενός παιδιού. Η 

ποιότητα ήταν κάκιστη, γεμάτη κόκκους, και τα χαρακτηριστικά των 

περισσότερων ήταν αλλοιωμένα. Κάτω από την ημερομηνία η χειρόγραφη 

σημείωση ανέφερε 'Κουργιάνοβο, χολέρα'. Πίσω από τους χωρικούς που 

κρατούσαν τα καπέλα στα χέρια τους και κοιτούσαν κάτω με ταπεινότητα, 

διακρινόταν αχνά μια παράξενη φιγούρα που έμοιαζε να φοράει μάσκα 

πουλιού. 

Η επόμενη φωτογραφία ήταν από τον Οκτώβριο του 1889. Έδειχνε 

κάποιον δρόμο σε μια απροσδιόριστη ευρωπαϊκή πόλη. Ένα ξύλινο κάρο, 

γεμάτο πτώματα, ήταν αφημένο στη διασταύρωση. Αυτή τη φορά, η 

παρουσία του Γιατρού ήταν πιο εμφανής: στεκόταν δίπλα στο κάρο κι 

εξέταζε τα κουφάρια. Η σημείωση έγραφε 'Έγκερ, ασιατική γρίπη'. 

Η τρίτη φωτογραφία είχε τραβηχτεί στη Γαλλία, με ημερομηνία 23 

Απριλίου 1918. Έδειχνε ένα χωράφι σπαρμένο με πτώματα, ενώ στον 

ορίζοντα διακρίνονταν χαρακώματα. Ένας ακόμα Γιατρός της Πανούκλας 

ξεχώριζε, καθώς στεκόταν ανάμεσα σε τρεις στρατιώτες που ήταν 

ξαπλωμένοι ανάσκελα. Στο πίσω μέρος της φωτογραφίας, η σημείωση 

ανέφερε πως αυτές ήταν περιπτώσεις ισπανικής γρίπης στη Ρουέν. 

Τις υπόλοιπες φωτογραφίες ο Φίλιπ τις πέρασε στα γρήγορα: 1957, 

ασιατική γρίπη· 1968, γρίπη του Χονγκ Κονγκ· 1974, ευλογιά στην Ινδία. Σε 
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κάθε μια από αυτές ήταν παρών κι ένας Γιατρός της Πανούκλας, είτε 

ανάμεσα στα πτώματα είτε στο βάθος. 

Η τελευταία φωτογραφία, και η μοναδική έγχρωμη, είχε ως 

ημερομηνία τον Νοέμβριο του 2009. Αφορούσε την γρίπη των χοίρων και 

ήταν τραβηγμένη σε κάποιο άγνωστο μέρος. Τέσσερις κυανόκρανοι του 

ΟΗΕ, ντυμένοι με προστατευτικές στολές, επέβλεπαν ένα γκρέιντερ που 

έσπρωχνε δεκάδες μαύρα κορμιά σ’ έναν μεγάλο, μαζικό τάφο και, 

ανάμεσά τους, στεκόταν ένας Γιατρός, αόρατος στα μάτια τους. Η 

υπογραφή στο πίσω μέρος ήταν του παππού του. Μια μαχαιριά νοσταλγίας 

του τρύπησε την καρδιά – η φωτογραφία είχε τραβηχτεί μόλις έναν χρόνο 

πριν τον θάνατό του. 

Σκάναρε τις φωτογραφίες μία-μία και τις έστειλε με mail στον 

καθηγητή Χέιγουντ. Δεν έγραψε κανένα συνοδευτικό κείμενο γιατί δεν 

χρειαζόταν· και μόνο ο τίτλος φανέρωνε τι αφορούσε το mail: 

'Πώς εξηγείται η παρουσία των Λοιμοφόρων σε διάφορες φωτογραφίες 

του τελευταίου αιώνα;' 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

 

Ο καθηγητής δεν φαινόταν να έχει πειστεί, ακόμα και όταν ήδη 

καθόταν απέναντί του στο ίδιο τραπέζι, δέκα μέρες αργότερα. Ο Φίλιπ είχε 

επιλέξει ένα μικρό καφέ κοντά στο διαμέρισμά του, που μάζευε λίγο κόσμο 

και θα μπορούσαν να συζητήσουν ανενόχλητοι. Ο φοιτητής είχε πάρει μαζί 

του το βιβλίο, τυλιγμένο σ’ ένα πανί και κρυμμένο μέσα σε μια απλή 

σχολική τσάντα. Το έβγαλε και το έδωσε στον Χέιγουντ, ο οποίος το 

κράτησε με προσοχή. Έβγαλε το πανί και το κοίταξε με αμφιβολία. 

“Είναι αυτό; Όντως;” 

 Ο Φίλιπ ανασήκωσε τους ώμους του. Στα mails που είχαν 

ανταλλάξει αφότου του είχε στείλει τις φωτογραφίες κι έπειτα, του είχε ήδη 

μιλήσει για όσα ήξερε: για τον παππού του και την κληρονομιά που του 

είχε αφήσει, για τους Γιατρούς της Πανούκλας που έβλεπε από τότε που 

ήταν έντεκα ετών, για τις υποψίες του ότι τα πλάσματα αυτά μετέφεραν 

αρρώστιες. Είχε προσφέρει τις γνώσεις του και τώρα ήθελε να λάβει 

απαντήσεις. 

Ο καθηγητής είχε αντιδράσει με πολύ σκεπτικισμό στα λόγια του 

Φίλιπ – αυτός ήταν κι ο λόγος που είχε καθυστερήσει τόσο πολύ το 

ραντεβού τους. Τώρα όμως, καθώς κρατούσε στα χέρια του το βιβλίο των 

Λοιμοφόρων, κάθε ενδοιασμός του έμοιαζε να διαλύεται. 

“Με λίγα λόγια, πιστεύεις πως οι Λοιμοφόροι περπατούν στη γη σε 

άτακτα χρονικά διαστήματα και είναι υπεύθυνοι για το ξέσπασμα των 

επιδημιών”, συμπέρανε ο Χέιγουντ. 

“Ακριβώς. Οι αποδείξεις βρίσκονται στις φωτογραφίες που σας 

έστειλα. Και - ίσως - και στο βιβλίο. Αν καταφέρουμε να το διαβάσουμε”. 

Ο Χέιγουντ χάιδεψε το εξώφυλλο και περιεργάστηκε τον ογκώδη 

τόμο. Το ότι το δέρμα που ακουμπούσε μπορεί να ήταν ανθρώπινο δεν 

φαινόταν να τον ενοχλεί, παρ' όλο που ο Φίλιπ είχε αναφέρει τη 
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συγκεκριμένη ανατριχιαστική υποψία που είχε για το υλικό του. Ο 

καθηγητής το ξεφύλλισε στα γρήγορα, με την προσοχή του να εστιάζεται 

στα κείμενα και όχι στις εικόνες. 

“Τι είναι τελικά; Αναγνωρίζετε τίποτα από το κείμενο;” ρώτησε 

έπειτα από λίγο ο Φίλιπ. 

“Χμ; Σκόρπιες λέξεις. Ο τρόπος γραφής είναι... περίεργος. Μοιάζει 

με κάποιο μακροσκελές ξόρκι. Ή με κάποια καταγραφή ιδιαίτερης μορφής. 

Δεν ξέρω”. 

“Τι καταγραφή;” 

“Βρήκα κάποια σημεία που μοιάζουν με ημερομηνίες. Δεν βγάζω 

άκρη, φαίνεται ν’ αναφέρονται σε κάποια επιδημία που χτύπησε την 

Αίγυπτο το 400 π.Χ. Έχει κι άλλα, άκου”. 

Ο Χέιγουντ γύρισε σε κάποια από τις προηγούμενες σελίδες και 

άρχισε να διαβάζει με αργή, προσεκτική φωνή: 

'Και το έτος 111 του Σωτήρος 

Λοιμός έπληξε την Σελεύκεια 

Και οι Τέσσερις Ιερείς 

Προχωρούσαν μπροστά 

Και πίσω τους ακολουθούσαν οι κολασμένοι' 

Ο καθηγητής ανασήκωσε το βλέμμα του και έτριψε τα μάτια του. 

“Τι στο καλό είναι οι τέσσερις ιερείς; Όλα τα κείμενα είναι σε αυτή 

τη μορφή, απλώς κάποια έχουν λέξεις που δεν αναγνωρίζω. Μοιάζουν με 

λατινικά, αλλά δεν είναι. Ίσως είναι φοινικικά ή αρχαία ελληνικά”. 

“Οι ιερείς ίσως είναι οι Γιατροί της Πανούκλας”, πρότεινε ο Φίλιπ 

καθώς θυμόταν τον τελευταίο διάλογο με τον παππού του. Αυτό ήταν κάτι 

που δεν είχε πει στον καθηγητή. 

“Μπορεί, μπορεί”, απάντησε εκείνος αφηρημένα. “Έτσι κι αλλιώς, 

συμφωνεί με όλες τις πληροφορίες που έχουμε γι' αυτούς τους 

υποτιθέμενους Γιατρούς”. 
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Έκλεισε το βιβλίο, αλλά δεν το επέστρεψε στον νεαρό. 

“Κοίτα, Φίλιπ”, είπε διστακτικά, “αυτό που έχεις στα χέρια σου είναι 

ένα ανεκτίμητο κειμήλιο”. 

“Στα χέρια σας”, τον διόρθωσε ο φοιτητής. 

Ο Χέιγουντ τον κοίταξε σαστισμένος – έπειτα, συνειδητοποιώντας 

ότι κρατούσε τον Κώδικα σχεδόν αγκαλιά του, γέλασε. 

“Ναι, ναι”, είπε γρήγορα. “Χρειάζεται να το μελετήσω. Τι λες, θα 

μπορούσες να μου το δανείσεις;” 

Ήταν η σειρά του Φίλιπ να διστάσει. Εμπιστευόταν τον καθηγητή 

αλλά, στο κάτω-κάτω, το βιβλίο ανήκε στον παππού του. Δεν μπορούσε να 

το δώσει στον οποιονδήποτε. 

“Για τρεις μέρες μόνο”, είπε ο Χέιγουντ βιαστικά, παρατηρώντας τις 

επιφυλάξεις του Φίλιπ. “Όπως αντιλαμβάνεσαι, δεν είναι δυνατόν να 

βγάλω συμπεράσματα με μια γρήγορη ματιά”. 

“Μπορούμε να συναντηθούμε ξανά εδώ...”, πρότεινε ο νεαρός. 

Ο Χέιγουντ έσκυψε το κεφάλι του απογοητευμένος. Τύλιξε ξανά το 

βιβλίο και το επέστρεψε στον κάτοχό του. Έβγαλε μια κάρτα του και την 

άφησε στο τραπέζι μπροστά τους. 

“Εδώ είναι το τηλέφωνο και η διεύθυνσή μου”, του είπε. “Αν ποτέ 

αισθανθείς έτοιμος να το αποχωριστείς για λίγο, κάλεσέ με”. 

Σηκώθηκε και τον ακούμπησε φευγαλέα στον ώμο, σχεδόν πατρικά. 

“Καταλαβαίνω τους ενδοιασμούς σου”, του είπε. 

Τον χαιρέτησε κι απομακρύνθηκε. 

Ο Φίλιπ έριξε μια ματιά στην τηλεόραση που έπαιζε άηχα στον τοίχο 

απέναντί του. Ένας ρεπόρτερ μιλούσε στην κάμερα, μπροστά από ένα 

νοσοκομείο. Η κάρτα των υποτίτλων έγραφε με κεφαλαία γράμματα: 
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436 ΝΕΚΡΟΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ – ΠΡΩΤΑ 

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ – ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΝ ΓΙΑ 

ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 

 

Παγωμένος από τον τρόμο, έβγαλε το κινητό του και άρχισε να 

ψάχνει στο ίντερνετ. Τα πρώτα άρθρα που διάβασε έκαναν λόγο για ένα 

μεταλλαγμένο στέλεχος του ιού της πανώλης, ο οποίος είχε εμφανιστεί 

έναν μήνα νωρίτερα σε ένα μικρό χωριό της βορειοανατολικής Κίνας. Δύο 

μέρες αργότερα αναφέρθηκαν τα πρώτα κρούσματα στη Ρωσία και το 

Αφγανιστάν. Οι τελευταίες ειδήσεις ισχυρίζονταν ότι η νόσος, 

ταξιδεύοντας δυτικά και νότια, είχε φτάσει στη Ρουμανία, ενώ υπήρχαν 

αναφορές για κρούσματα στην Ινδία, την Αίγυπτο, την Ινδονησία και την 

Αυστραλία. Οι επιδημιολόγοι ήταν πανικόβλητοι, η νόσος είχε υψηλή 

μεταδοτικότητα και θνησιμότητα που έφτανε το 99,8%. Διάφορες χώρες 

είχαν λάβει έκτακτα μέτρα – έκλειναν τα σύνορά τους, ακύρωναν τις 

αφίξεις στα λιμάνια και τα αεροδρόμια και έθεταν σε καραντίνα όσους 

είχαν ταξιδέψει στο εξωτερικό τις τελευταίες δεκαπέντε μέρες. 

Ο Φίλιπ άφησε το κινητό του στο τραπέζι φρικιασμένος. Έριξε μια 

ματιά προς το μέρος του Χέιγουντ, ο οποίος περίμενε να ανάψει πράσινο το 

φανάρι των πεζών για να περάσει απέναντι. Χωρίς να χάσει καιρό, ο 

φοιτητής άρπαξε το βιβλίο κι έτρεξε πίσω του. 

“Κύριε καθηγητά!” 

Ο Χέιγουντ στράφηκε προς το μέρος του ανέκφραστος. Ο Φίλιπ τον 

έφτασε και του παρέδωσε το βιβλίο. Ο καθηγητής έσμιξε τα φρύδια του 

αναποφάσιστος. 

“Είσαι σίγουρος;” 

“Ναι. Παρ 'τε το. Μάθετε όσα μπορείτε, τι είναι αυτά τα πλάσματα 

και, αν είναι δυνατόν, πώς μπορούν να εμποδιστούν”. 

Ο Χέιγουντ τον κοίταξε σαστισμένα. 
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“Να εμποδιστούν;” 

Ο Φίλιπ άνοιξε το κινητό του και του έδειξε τις ειδήσεις αντί για 

απάντηση. 

“Είμαι σίγουρος ότι οι Γιατροί της Πανούκλας βρίσκονται πίσω απ' 

όλα αυτά. Πρέπει να υπάρχει κάτι στον Κώδικα που να μας λέει πως 

μπορούμε να τους σταματήσουμε”. 

Ο Χέιγουντ έγνεψε καταφατικά. 

“Θα τον μελετήσω εξονυχιστικά”, υποσχέθηκε. 

Περίμενε το λεωφορείο στη στάση, με τη νευρικότητα να τον έχει 

τυλίξει, όταν μια κίνηση στην απέναντι στοά τού τράβηξε την προσοχή. 

Μέσα από το σκοτάδι αναδύθηκαν τρεις Γιατροί και στάθηκαν ακίνητοι στη 

μέση του πεζοδρομίου. Οι διαβάτες, ασυναίσθητα, τους απέφευγαν, 

αλλάζοντας πορεία, χωρίς να το καταλαβαίνουν. 

Ήταν η πρώτη φορά που έβλεπε και τους τρεις μαζί – τον Πράσινο, 

τον Καστανό και τον Φαιό. Στα χέρια τους κρατούσαν τα κειμήλιά τους, το 

μπαστούνι με την επάργυρη κεφαλή του αρουραίου, τη χάλκινη καμπάνα 

και το βιβλίο με τον ακατανόητο τίτλο. Οι Γιατροί σήκωσαν τα χέρια τους 

και τον χαιρέτησαν, κι ο Φίλιπ ένιωσε τον κόσμο γύρω του να σκοτεινιάζει. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 

 

Όταν άνοιξε τα μάτια του βρισκόταν σε μια ξερή πεδιάδα. Πεθαμένα 

δέντρα έδειχναν με τα στεγνά κλαδιά τους τα κόκκινα σύννεφα που έριχναν 

απειλητικές σκιές στη νεκρή γη. Ανασηκώθηκε και κοίταξε γύρω του. Δεν 

υπήρχαν βουνά ή λόφοι για να μπορέσει να εκτιμήσει το μέγεθος του 

ερημότοπου – ήταν μια απέραντη έκταση γης, και κόκαλα διαφόρων μεγεθών 

και σχημάτων βρίσκονταν στρωμένα σε όλη την επιφάνειά της. Αμίλητος, τ’ 

ανασκάλεψε. Άνθρωποι, ζώα και πτηνά – τα οστά τους είχαν αφεθεί εδώ, σ’ 

αυτό το μεταποκαλυπτικό χωνευτήρι, μέχρις ότου γίνουν σκόνη. Μυρωδιά 

καμένης σάρκας μπούκωσε τα ρουθούνια του, και διέκρινε μακριά στον 

ορίζοντα τον μαύρο καπνό μιας τεράστιας πυράς. Κίνησε προς τα εκεί με 

κουρασμένα βήματα, θρυμματίζοντας στο διάβα του τα κόκαλα αμέτρητων 

πλασμάτων που κάποτε είχαν πνοή. 

Δεν ήξερε για πόση ώρα περπατούσε – ο αέρας ήταν βαρύς και πνιγηρός, τα 

πορφυρά νέφη πότιζαν τη γη με σκόνη και στάχτη. Το στόμα του ήταν πικρό, 

γεμάτο από τον οστέινο κονιορτό που σήκωνε με κάθε του βήμα. 

Μπροστά από την τιτάνια πυρά στεκόταν ένα καμπουριαστό πλάσμα, 

που τάιζε τις φλόγες με κορμιά μαυρισμένα από τη σήψη και την αρρώστια. 

Ανάμεσα στην ψηλή στοίβα των πτωμάτων, ο Φίλιπ αναγνώρισε συγγενείς 

και φίλους του: ο πατέρας του, η μάνα του, ο Ίθαν, ο καθηγητής Λόνγκχορν, ο 

Τσάρλι Γκίμπινς, η πρώτη του κοπέλα, ο Τζορτζ, η Κέιτ, ο Άλαν, η Έιμι, η 

Μόλι, ο διευθυντής της τράπεζας, δεκάδες άλλοι, εκατοντάδες, άτομα που 

είχε γνωρίσει κάποτε ο Φίλιπ και είτε είχε κρατήσει επαφές μαζί τους είτε 

απλώς είχαν διασταυρωθεί οι τροχιές της ζωής τους για μια στιγμή. Η στοίβα 

μεγάλωνε κάθε στιγμή και νέα πρόσωπα αποκαλύπτονταν, όλα τους με 

μαυρισμένη, παραμορφωμένη όψη, με μάτια κίτρινα ή θολά, με γλώσσες 

μπλαβιασμένες και παχιές, με μύξες και εμετούς να καλύπτουν τα σαγόνια 

τους, με μαύρα στίγματα να καλύπτουν τα κορμιά τους και ανοιχτές τρύπες 
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στη σάρκα τους, με γκρίζο γλιτσιασμένο δέρμα που έκανε τα μέλη τους να 

κολλάνε μεταξύ τους δημιουργώντας ένα βδελυρό έκτρωμα, μια κρεάτινη 

ταγκή μάζα που περίμενε τη σειρά της για καύση. 

Ο πυροτρόφος τραβούσε τα κορμιά από τον σωρό και τα πετούσε στη 

φωτιά, η οποία θέριευε απότομα· οι φλόγες ανέβαιναν σαν ικετευτικά χέρια 

προς τα σύννεφα και μετά χαμήλωναν ξανά. Ο Φίλιπ τον πλησίασε και τον 

παρατήρησε. Το δέρμα του πλάσματος ήταν γκρίζο και ζαρωμένο, διάστικτο 

από μαύρα σημάδια. Τα μαλλιά του είχαν πέσει, αφήνοντας μονάχα μερικές 

άσπρες τρίχες να αναδεύονται σε κάθε του κίνηση. Δεν είχε δόντια, η μύτη 

του είχε εξαφανιστεί αφήνοντας δύο μαυρισμένα αυλάκια στη μέση του 

προσώπου του, τα μάτια του ήταν λευκά και άψυχα. Σταμάτησε για λίγο τη 

δουλειά του, νιώθοντας την παρουσία του νεαρού κοντά του, και στράφηκε 

προς το μέρος του. Μια αμυδρή αίσθηση αναγνώρισης κατέκλυσε τον Φίλιπ, 

αλλά του ξεγλίστρησε προτού αυτός προλάβει να την κρατήσει σφιχτά. 

“Καλώς ήρθες, Τάνερ”, είπε το φρικτό πλάσμα, με τη φωνή του τίποτα 

περισσότερο από έναν ψίθυρο. 

“Πού βρίσκομαι;” 

“Στο Μετά”. 

“Τι εννοείς;” 

Το πλάσμα έδειξε γύρω του, τη νεκρή πεδιάδα και την πυραμίδα των 

σαπισμένων κορμιών. 

“Μετά την επιδημία. Μετά την πανούκλα. Μετά τη ζωή”. 

Ο Φίλιπ ένιωσε τα μάτια του να γεμίζουν δάκρυα. 

“Αυτό είναι το μέλλον;” ρώτησε κομπιάζοντας. 

“Δεν υπάρχει μέλλον για την ανθρωπότητα”, απάντησε το ον. “Δεν 

υπάρχει τίποτα για κανένα ζωντανό πλάσμα στη Γη”. 

Πίσω από την στοίβα των κορμιών εμφανίστηκαν οι Γιατροί. Ήταν η 

πρώτη φορά που ο Φίλιπ έβλεπε και τους τέσσερις μαζί  να περπατάνε δίπλα-

δίπλα. 
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“Οι Ιερείς της Εντροπίας”, είπε το πλάσμα και έσκυψε δουλικά το 

κεφάλι του. 

Οι Γιατροί της Πανούκλας πέρασαν από δίπλα τους, επιθεώρησαν τη 

δουλειά του πυροτρόφου κι, έπειτα, απομακρύνθηκαν προς την οστέινη 

κοιλάδα, χωρίς να δώσουν καμιά σημασία στον νεαρό. 

“Τι είναι;” ρώτησε ξανά ο Φίλιπ, όταν οι φιγούρες τους έσβηναν στον 

θολό ορίζοντα. 

“Υπηρετούν την Εντροπία, τη μοναδική Θεά του Σύμπαντος. Όλα τα 

πράγματα την υπηρετούν άθελά τους, είναι η φύση τους ν’ 

αποδιοργανώνονται, ν’ αποσυνθέτονται, να φθείρονται και να χάνονται. Οι 

Ιερείς τη μεταφέρουν και ό,τι αγγίζουν γίνεται ναός της Θεάς”. 

“Δεν καταλαβαίνω”. 

“Πεθαίνει”, είπε κοφτά το πλάσμα. “Τα πάντα νεκρώθηκαν στο 

πέρασμά τους – ζώα, φυτά, έντομα, πτηνά και ψάρια. Και οι άνθρωποι. Τίποτα 

δεν έμεινε στη γη, ακόμα και τα βακτήρια εξαφανίστηκαν. Το χώμα είναι πια 

στέρφο και ο αέρας πικρός από τα αποκαΐδια της ζωής”. 

“Εσύ είσαι ζωντανός”, είπε ο Φίλιπ, πεπεισμένος ότι όλα ήταν ένας 

εφιάλτης από τον οποίο θα ξυπνούσε σύντομα. Δεν μπορούσε να δεχτεί όσα 

άκουγε. 

Το πλάσμα γέλασε ξερά, χωρίς ίχνος ευθυμίας. 

“Είμαι;” αντιρώτησε. “Βρίσκομαι εδώ μόνο για να κάνω το καθήκον 

μου, να εξαφανίσω κάθε ίχνος της ζωής. Θα ταΐζω τις φλόγες για μια 

αιωνιότητα προτού μου επιτραπεί να ξεκουραστώ”. 

Το ον τον πλησίασε και τον άρπαξε από τον καρπό – παρά το 

εύθραυστο παρουσιαστικό του, η λαβή του ήταν δυνατή. 

“Είναι η τιμωρία μου επειδή προσπάθησα ν’ αποκαλύψω τι είναι”, ψιθύρισε. 

“Η καταδίκη μου επειδή φοβόμουν τον θάνατο. Πόσο θα τον καλωσόριζα 

τώρα!” 

Ο Φίλιπ τράβηξε απότομα το χέρι του κι έπεσε προς τα πίσω, στα οστά 
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που κάλυπταν το έδαφος σαν αποκρουστικό μωσαϊκό. Τα πνευμόνια του 

συρρικνώθηκαν και ο λαιμός του έκλεισε. Προσπάθησε ν’ ανασηκωθεί, αλλά 

δεν τα κατάφερε. Έκλεισε τα μάτια του παραδομένος και το σκοτάδι τον 

τύλιξε για άλλη μια φορά. 

 

*** 

 

Όταν συνήλθε ένα μικρό, ανήσυχο πλήθος είχε μαζευτεί από πάνω 

του. Ένας γεροδεμένος πενηντάρης με στρατιωτικό κούρεμα και αυστηρό 

βλέμμα τον ρώτησε αν ήταν καλά κι ο Φίλιπ απάντησε κουνώντας 

καταφατικά το κεφάλι του. Ανασηκώθηκε και μάζεψε τα πράγματά του 

που είχαν σκορπίσει στο πεζοδρόμιο, όσο το πλήθος άνοιγε για να του 

κάνει χώρο. Παρατήρησε δύο ή τρία άτομα με κόκκινες μύτες και μαύρους 

κύκλους κάτω από τα μάτια τους. Ένας τους φυσούσε τη μύτη του σ’ ένα 

χαρτομάντιλο. Πανικόβλητος ο Φίλιπ άρχισε να τρέχει, ενώ το πλήθος τον 

παρακολουθούσε εμβρόντητο. 

Τις τελευταίες μέρες οι ειδήσεις είχαν ένα και μοναδικό θέμα: την 

επιδημία. Η Αυστραλία είχε χτυπηθεί, η Βόρεια Αφρική το ίδιο, υπήρχαν 

αναφορές για κρούσματα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Λατινική 

Αμερική. Μια βαριά περίπτωση είχε αναφερθεί στο Φολκστόουν, μια μικρή 

πόλη στο νοτιοανατολικό άκρο της Μεγάλης Βρετανίας, το πρώτο κρούσμα 

πανώλης στη χώρα από το 1918 και μετά. Το CDSC, το τμήμα του 

Υπουργείου Δημόσιας Υγείας που ήταν υπεύθυνο για τον έλεγχο και την 

πρόληψη των λοιμωδών νοσημάτων, είχε θέσει σε καραντίνα την ευρύτερη 

περιοχή της κομητείας του Κεντ· παρ' όλες τις προσπάθειες της κυβέρνησης 

όμως η επιδημία ήταν αδύνατον να περιοριστεί. Η πρώτη του Δεκέμβρη 

σηματοδοτήθηκε με το πρώτο κρούσμα στο Λονδίνο. 

Πανικός επικράτησε παντού. Επιβλήθηκαν μέτρα απαγόρευσης 

κυκλοφορίας, δημιουργήθηκαν τηλεφωνικές γραμμές για το κοινό, όπου ο 
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καθένας μπορούσε ανώνυμα να δώσει πληροφορίες για άτομα που είχαν 

παρουσιάσει συμπτώματα πανούκλας, οι δρόμοι άδειασαν από διαβάτες 

και αυτοκίνητα, επιχειρήσεις νέκρωσαν – όλη η χώρα κλείστηκε στα σπίτια 

της, προσευχόμενη στον Θεό για ένα θαύμα. Νέα εμβόλια κυκλοφόρησαν, 

τα οποία υπόσχονταν ισχυροποίηση του ανοσοποιητικού. Παρά την αρκετά 

τσουχτερή τιμή τους, εξαφανίστηκαν μέσα σε τρεις ημέρες – και τελικά 

αποδείχτηκε ότι δεν έκαναν τίποτα. 

Στις 6 Δεκεμβρίου οι νεκροί στη Μεγάλη Βρετανία είχαν φτάσει τους 

612, στις Ηνωμένες Πολιτείες τους 1025, στην Κίνα τους 17000. Η 

ανθρωπότητα περνούσε ξανά μια κρίση παρόμοια μ’ εκείνη της Ισπανικής 

γρίπης, έναν αιώνα νωρίτερα. 

Ο Φίλιπ προσπαθούσε για δέκα μέρες να επικοινωνήσει με τον 

καθηγητή Χέιγουντ χωρίς αποτέλεσμα – τα mails του επέστρεφαν χωρίς να 

έχουν παραδοθεί, το τηλέφωνό του ήταν νεκρό και ο ίδιος είχε να πατήσει 

στο πανεπιστήμιο από τη μέρα της συνάντησής τους. Θορυβημένος από τη 

συμπεριφορά του, αποφάσισε να τον επισκεφτεί στη διεύθυνση που έγραφε 

η κάρτα του. 

Οι δρόμοι ήταν έρημοι, με εξαίρεση μερικούς μοναχικούς 

περαστικούς που φορούσαν μάσκες και κατευθύνονταν στους 

προορισμούς τους με χαμηλωμένα κεφάλια. Ελάχιστα αυτοκίνητα 

κυκλοφορούσαν και οι αστικές συγκοινωνίες είχαν διακόψει τα δρομολόγιά 

τους. Ευτυχώς, η κατοικία του καθηγητή ήταν σχετικά κοντά, αν και πάλι 

θα του έπαιρνε τρία τέταρτα να φτάσει με τα πόδια. Για πρώτη φορά στη 

ζωή του ο Φίλιπ ευχήθηκε να είχε βγάλει δίπλωμα οδήγησης. 

Ο Χέιγουντ έμενε σ’ ένα παλιό δίπατο κτίριο με πρόσοψη από γκρίζα 

πέτρα. Ένα μικρό μονοπάτι διέσχιζε το δείγμα κήπου που καλωσόριζε τους 

επισκέπτες και οδηγούσε σε μια βαριά, κόκκινη πόρτα. Ο Φίλιπ χτύπησε το 

κουδούνι τρεις φορές νευρικά. Κανείς δεν απάντησε. 

Περίμενε για πέντε λεπτά, πατώντας το στρογγυλό ασημένιο 
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κουμπί του κουδουνιού σε τακτά χρονικά διαστήματα, αλλά ήταν φανερό 

πως κανείς δεν ήταν σπίτι. Πάνω που ήταν έτοιμος να φύγει, μια φωνή τον 

σταμάτησε. 

“Ψάχνετε τον καθηγητή;” 

Ο Φίλιπ στράφηκε προς τον ήχο της φωνής, στο παράθυρο του 

πρώτου ορόφου. Μια παχιά γυναίκα με κουρασμένο πρόσωπο τον 

παρακολουθούσε. Τα γκρίζα μαλλιά της έμοιαζαν με σύννεφο που 

αιωρούνταν πάνω απ’ το κεφάλι της. 

“Μάλιστα”, απάντησε ευγενικά ο Φίλιπ. “Μήπως τον έχετε δει;” 

Η γυναίκα έβηξε προτού απαντήσει – ένας βήχας υγρός, 

αρρωστιάρικος. 

“Έφυγε πριν τέσσερις ή πέντε μέρες”, του είπε. “Μάζεψε μια 

βαλίτσα κι εξαφανίστηκε. Μου άφησε ένα νοίκι απλήρωτο”. 

“Μήπως ξέρετε πού πήγε;” 

Νέα κρίση βήχα, που αυτή την φορά κράτησε περισσότερο. 

“Στη Χαβάη, στην Καραϊβική, στα τσακίδια – πού να ξέρω; Σίγουρα 

κάπου μακριά από το Λονδίνο, κάπου που να μην κινδυνεύει από αυτήν 

την κωλοαρρώστια”. 

Ο νεαρός την ευχαρίστησε ευγενικά και κίνησε να φύγει, ενώ 

ακολουθούσε ένα ακόμα ξέσπασμα βήχα. Τάχυνε το βήμα του, 

προσπαθώντας να ξεχάσει τη λεπτομέρεια που είχε παρατηρήσει στον 

ζαρωμένο λαιμό της σπιτονοικοκυράς του Χέιγουντ: τις μαύρες κηλίδες που 

είχαν εμφανιστεί στο δέρμα της. 

Περπάτησε για λίγο στα χαμένα, προσπαθώντας να βάλει σε τάξη 

τις σκέψεις του. Ο Χέιγουντ είχε εξαφανιστεί και ο Φίλιπ ήταν σίγουρος ότι 

η φυγή του δεν ήταν τυχαία, ειδικά όταν συνυπολόγιζε και το γεγονός πως 

είχε στην κατοχή του τον Κώδικα των Λοιμοφόρων. 

Αποφάσισε να επισκεφτεί το πανεπιστήμιο, ξέροντας ήδη μέσα του 

πως αποκλείεται να έβρισκε τον καθηγητή εκεί. Αποδείχτηκε ότι είχε δίκιο 
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- με την εξαίρεση κάνα-δυο καθηγητών που βρίσκονταν σ’ ένα εντευκτήριο 

και συζητούσαν - τα κτίρια ήταν άδεια. Πολλοί από τους φοιτητές είχαν 

επιστρέψει στα σπίτια τους υπό τον φόβο της έξαρσης της πανούκλας. 

Παγωμένη βροχή άρχισε να πέφτει καθώς επέστρεφε στο 

διαμέρισμά του. Χώθηκε σε μια υπόγεια διάβαση προκειμένου ν’ αποφύγει 

τον κατακλυσμό, και αποφάσισε να περιμένει μέχρις ότου η μπόρα 

καταλαγιάσει. 

Η υπόγεια διάβαση ήταν μισοσκότεινη και μύριζε περιττώματα και 

μούχλα. Κάθε εκατοστό των τοίχων της ήταν καλυμμένο με γκράφιτι και 

σκισμένες αφίσες. Ένας απροσδιόριστος όγκος ήταν ξαπλωμένος σε μια 

γωνιά, στην άλλη άκρη του διαδρόμου. Ο Φίλιπ ένιωσε πικρό το στόμα του, 

η γεύση ενός απροσδόκητου πανικού, καθώς ήταν σίγουρος πως κάτι 

άσχημο θα συνέβαινε. 

Ο όγκος αναδεύτηκε κι ένας αναστεναγμός αντήχησε στη σκοτεινή 

διάβαση. 

“Άστεγος”, σκέφτηκε με ανακούφιση ο Φίλιπ, “είναι απλώς ένας 

άστεγος”. 

Η βροχή δυνάμωσε και ρυάκια άρχισαν να κυλούν στη διάβαση. Ο 

άστεγος βλαστήμησε, μάζεψε τα πράγματά του και κατευθύνθηκε προς το 

κέντρο της. Καθώς έσερνε τα βήματά του διέκρινε τον Φίλιπ, όμως δεν τον 

πλησίασε· βολεύτηκε όπως-όπως και τυλίχτηκε ξανά στις λερωμένες 

κουβέρτες του, μουρμουρίζοντας χαμηλόφωνα. 

Ο νεαρός φοιτητής έγειρε στον βρόμικο τοίχο κι έκλεισε τα μάτια 

του, προσπαθώντας να σκεφτεί τι έπρεπε να κάνει μόλις επέστρεφε στο 

διαμέρισμά του. Μια ελαφριά μυρωδιά σαπίλας τρύπωσε στα ρουθούνια 

του, κι η γνώριμη γεύση του πανικού γέμισε ξανά το στόμα του. Άνοιξε τα 

μάτια του και κοίταξε ολόγυρά του – ένιωσε όλο το κορμί του να ουρλιάζει 

από τον τρόμο, καθώς ξεχώριζε τρεις ψηλές φιγούρες να στέκονται πάνω 

από τον άστεγο, ο οποίος είχε πέσει στα γόνατα κι εκλιπαρούσε 
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ψελλίζοντας. Στο αμυδρό φως των λαμπών ο Φίλιπ είδε τον Φαιό Ιερέα ν’ 

ακουμπά με το ισχνό χέρι του τον άνδρα. Ο άστεγος τσίριξε και 

προσπάθησε μάταια να αποτραβηχτεί. Έπεσε στα γόνατα καθώς το κορμί 

του γέμιζε μαύρες κηλίδες και η σάρκα του άρχιζε να σαπίζει. Ο Φίλιπ δεν 

χρειαζόταν παραπάνω φως για να καταλάβει τι συνέβαινε – ο θάνατος του 

σκυλιού ήταν ακόμα νωπός στην μνήμη του. Έστρεψε την πλάτη του στους 

Γιατρούς και το θύμα τους και το έβαλε στα πόδια. 

Δεν πρόλαβε να κάνει δύο βήματα όταν έπεσε πάνω στον τέταρτο 

Ιερέα της Εντροπίας. Ούρλιαξε και τραβήχτηκε μακριά του, βέβαιος πως θα 

είχε το ίδιο τέλος με τον άστεγο. Ο Μέλας στάθηκε μπροστά του και τον 

κοίταξε με τα παράδοξα μάτια του, το ράμφος του τρεμόπαιζε σαν να 

ανάσαινε ελαφρά. Οι υπόλοιποι τρεις Γιατροί τους πλησίασαν και το, 

γεμάτο τρόμο, μυαλό του Φίλιπ συνειδητοποίησε ότι τους συναντούσε 

όλους μαζί για πρώτη φορά. Στον νου του ήρθαν οι Τέσσερις Καβαλάρηδες 

της Αποκάλυψης και, ξάφνου, ήταν σίγουρος πως ήξερε πλέον τι είχε δει 

στα οράματά του ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. 

“Έχεις απορίες”, άκουσε μια φωνή στο μυαλό του. Ήταν παγωμένη, 

γυμνή από κάθε συναίσθημα, και οι λέξεις της δημιούργησαν μια σειρά 

εικόνων στο κεφάλι του – τον Ίθαν να σαπίζει αργά-αργά μπροστά του, τον 

παππού του να τον κοιτάζει με τα παγωμένα του μάτια καθώς περίμενε 

τον θάνατό του, το παιδικό φέρετρο της Έιμι, ένα μέγεθος που δεν θα 

έπρεπε να υπάρχει. Η φωνή έγδερνε το εσωτερικό του κρανίου του, έκανε 

τον εγκέφαλό του να θέλει να εκραγεί, τον ίδιο να θέλει να ξεριζώσει τα 

μάτια του για να μην βλέπει και να τρυπήσει τα’ αυτιά του για να μην 

ακούει. 

“Ξέρεις ποιοι είμαστε;” συνέχισε ο Μέλας Ιερέας. 

Ο Φίλιπ έγνεψε – ένιωθε πως, αν προσπαθούσε να μιλήσει, θα 

ξερνούσε τα σωθικά του. 

Οι υπόλοιποι Γιατροί της Πανούκλας ήρθαν κοντά του, τον 
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περικύκλωσαν. Η δυσωδία τους τον τύλιξε, τον έπνιξε. 

“Όχι”, είπε υποτιμητικά ο μαυροφορεμένος Ιερέας, “δεν ξέρεις. Αλλά 

θα μάθεις”. 

“Βρες τον Χέιγουντ”, μπήκε στην κουβέντα ο Πράσινος. Το 

σκουριασμένο κεφάλι του αρουραίου που στόλιζε το μπαστούνι του 

χαμογελούσε ειρωνικά. 

Ο Φίλιπ κούνησε ξανά το κεφάλι του, σαν να ήθελε να τους πει πως 

δεν ήξερε πού να ψάξει. Άνοιξε το στόμα του, σε μια απέλπιδα προσπάθεια 

να απαντήσει, κι αναγούλιασε. Η αποφορά των πλασμάτων ήταν τόσο 

πυκνή που σχεδόν την ένιωθε να κολλάει στο δέρμα του. 

“Είναι άνους”, είπε περιφρονητικά ο Καστανός, χτυπώντας πένθιμα 

την καμπάνα του μια φορά, σαν να ήθελε να προσδώσει κύρος στα λόγια 

του. 

“Είναι άνθρωπος”, τον διόρθωσε ο Πράσινος. “Μην τον συνερίζεσαι”. 

“Ψάξε στο μοναστήρι”, παρενέβη ο Μέλας και οι υπόλοιποι έπαψαν 

αμέσως. “Λύσε τις απορίες σου. Βρες τον Κώδικα”. 

“Έκλεψαν τις λέξεις”, είπε ο Φαιός κι έδειξε το βιβλίο που κρατούσε. 

“Βρες τις λέξεις. Φερε μας τον Κώδικα. Και ίσως να μπορέσεις να 

σώσεις τη ζωή σου”, διέταξε ξανά ο Μέλας. 

Τα πλάσματα απομακρύνθηκαν, και ο Φίλιπ βρήκε ευκαιρία ν’ 

αναπνεύσει. Έπεσε στα γόνατα, έκανε εμετό και παρέμεινε ακίνητος, 

προσπαθώντας να ηρεμήσει την καρδιά του που βροντοχτυπούσε 

μανιασμένα στο στήθος του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 

 

Ο Φίλιπ δεν είχε ρωτήσει ποιο μοναστήρι εννοούσε ο Μέλας Ιερέας, 

για έναν και μοναδικό λόγο: γνώριζε. Το Κίνγκαρθ βρισκόταν διακόσια 

χιλιόμετρα βόρεια του Εδιμβούργου και, σύμφωνα με την Wikipedia, από 

τον ναό που έψαχνε δεν είχαν απομείνει παρά ερείπια. 

Βρήκε ένα ταξί μετά κόπων και βασάνων (ο οδηγός φορούσε μάσκα, 

είχε κλειστό το διαχωριστικό τζάμι και κάθε τόσο έριχνε νευρικές ματιές 

στον χλωμό νεαρό στο πίσω κάθισμα) και, δύο ώρες αργότερα, στεκόταν 

μπροστά στα μεγαλιθικά υπολείμματα του μοναστηριού. Από την οροφή 

του κτιρίου απέμενε μόνο ένας τοίχος. Όλη η ανατολική πλευρά είχε πέσει, 

αποκαλύπτοντας το μισογκρεμισμένο εσωτερικό των ορόφων. Βρύα και 

λειχήνες είχαν καλύψει την γκρίζα πέτρα. 

Ο Φίλιπ στράφηκε να πει στον οδηγό του ταξί να τον περιμένει και 

δεν του προξένησε καμία έκπληξη όταν τον είδε να κάνει αναστροφή και 

να φεύγει. Πήρε μια βαθιά ανάσα και μπήκε στο μοναστήρι, περνώντας 

πάνω από σαπισμένα ξύλα και σωρούς από πέτρες. 

Ο άνεμος ούρλιαζε καθώς ο Φίλιπ περιπλανιόταν στα χαλάσματα. 

Έριξε μερικές ματιές ολόγυρα μέχρις ότου ανακάλυψε μια σκάλα που 

οδηγούσε σε κάποιου είδους υπόγειο. Άναψε το κινητό του για να φωτίσει 

τον χώρο και κατέβηκε τα γλιστερά σκαλοπάτια. 

Βρέθηκε σε μια κρύπτη· τα τσακισμένα ξύλινα ράφια που κάλυπταν 

τους τοίχους ήταν άδεια, με εξαίρεση μερικούς ιστούς και αρκετά 

στρώματα σκόνης. Το έδαφος ήταν κατηφορικό και ανώμαλο, και κάνα-δυο 

φορές κόντεψε να πέσει. Διέκρινε ένα αμυδρό φως στα έγκατα της κρύπτης 

και κατευθύνθηκε προς την πηγή του. Μπορούσε ν’ ακούσει 

ανεπαίσθητους ήχους, σαν μουρμουρητά. Βρέθηκε στην είσοδο μιας μικρής 

αίθουσας που φωτιζόταν από μερικά κεριά. 

Κάποιος στεκόταν στο κέντρο της, μπροστά από ένα αναλόγιο. 
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Πάνω του είχε τοποθετήσει ανοιχτό τον Κώδικα των Λοιμοφόρων. Ο Φίλιπ 

παρατήρησε για λίγο τον άνδρα που ήταν σκυμμένος πάνω από το βιβλίο. 

Ήταν μετρίου αναστήματος και λεπτός. Η στάση του έμοιαζε με του 

καθηγητή Χέιγουντ. 

“Καθηγητά!” είπε δυνατά ο Φίλιπ, επιστρατεύοντας τα τελευταία 

ψήγματα θάρρους του. 

Ο άνθρωπος τινάχτηκε και στράφηκε γρήγορα προς το μέρος του, 

σαν γάτα έτοιμη για επίθεση. Στο φως του κινητού του ο Φίλιπ ξεχώρισε το 

πρόσωπό του και άφησε να του ξεφύγει μια κραυγή. 

Ο άνδρας ήταν ο Χέιγουντ... και ταυτόχρονα δεν ήταν. Το δέρμα του 

ήταν ρυτιδωμένο, τα σχεδόν αποξηραμένα χείλη του είχαν τραβηχτεί πίσω, 

αποκαλύπτοντας μαυρισμένα δόντια. Η μύτη του ήταν γεμάτη φουσκάλες. 

Μαύρα σημάδια κάλυπταν το κρανίο του. 

“Με βρήκες”, είπε ο καθηγητής. Η φωνή του ήταν υγρή και ένρινη. 

“Γιατί εξαφανιστήκατε;” ρώτησε ο Φίλιπ. Ήταν το μόνο που του 

ήρθε στο μυαλό. 

“Πρέπει να το κάψω”, απάντησε ο Χέιγουντ, δείχνοντας το βιβλίο. 

“Είναι δικό μου”, του υπενθύμισε ο νεαρός. Ένιωσε το άγχος του να 

αποτραβιέται στην άκρη και μια υποψία οργής να παίρνει τη θέση του. 

“Σας το εμπιστεύτηκα!” 

Ο Χέιγουντ σήκωσε τα χέρια του καθησυχαστικά. 

“Δεν έχεις ιδέα τι βάρος κουβαλούσες”, του είπε με τον γνωστό του 

πατρικό τόνο. “Ο Κώδικας είναι καταραμένος. Πρέπει να καεί”. 

“Γιατί;” ρώτησε ξανά ο Φίλιπ, με τη φωνή του να σπάει από 

απόγνωση. 

Ο Χέιγουντ δεν απάντησε. 

“Με κορόιδεψες. Όλα ήταν ψέματα, το ότι δεν με πίστευες πως είχα 

το βιβλίο, το ότι δεν ήξερες τι περιείχε!” 

“Έπρεπε να το κάνω”, απολογήθηκε ο καθηγητής. “Έπρεπε να 
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ξανάρθει στα χέρια μου”. 

“Με βρήκαν οι Λοιμοφόροι”, είπε ο φοιτητής οργισμένα κι ένιωσε 

ένα σκίρτημα χαιρεκακίας όταν είδε τον καθηγητή να μαζεύεται. “Θέλουν 

τον Κώδικα”. 

“Σε έθεσαν υπό την υπηρεσία τους κι εσένα;” 

Ο Φίλιπ τον κοίταξε μπερδεμένος. 

“Δεν έχεις ιδέα πού έχεις μπλέξει. Κάθισε. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα 

για ένα τελευταίο μάθημα ιστορίας. Ως ο τελευταίος κληρονόμος του 

βιβλίου έχεις δικαίωμα να ξέρεις τι είναι αυτό που κατείχες”. 

 

*** 

 

“Για επτά αιώνες βαδίζω στη γη”, είπε ο Χέιγουντ, η φωνή του όχι 

μεγαλύτερη από ψίθυρος. “Γεννήθηκα το 1323 σε μια περιοχή που πλέον 

δεν θυμάμαι, από γονείς που τα ονόματά τους έχω ξεχάσει, μ’ ένα όνομα 

που πια δεν έχει σημασία. Το 1341 ήρθα σε αυτό εδώ το μοναστήρι, μακριά 

από την υπόλοιπη κοινωνία. Ήρθα να γίνω μέλος της Εκκλησίας του 

Χριστού. Όμως αυτό που βρήκα εδώ δεν είχε σχέση με τον Χριστό και τη 

θρησκεία”. 

Ο άντρας έδειξε την αίθουσα γύρω του. 

“Το Κίνγκαρθ φημιζόταν για τις τελετές εξορκισμού του. Όταν 

ξέσπασε η επιδημία του Μαύρου Θανάτου, μας έφεραν ένα κορίτσι. 

Ούρλιαζε και χτυπιόταν και ισχυριζόταν πως είχε δει τους δαίμονες που 

μετέφεραν την αρρώστια. Ο ηγούμενος αποφάνθηκε πως η κοπέλα ήταν 

δαιμονισμένη κι έτσι την έκλεισαν σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Για έντεκα 

μήνες τελούσαν εξορκισμούς καθημερινά. Μέχρι και ο Αρχιεπίσκοπος 

προσπάθησε να εκδιώξει τα ακάθαρτα πνεύματα που την κατείχαν αλλά 

χωρίς επιτυχία. Το κορίτσι ούρλιαζε ασταμάτητα. Δεν κοιμόταν, έτρωγε 

ακαθαρσίες, παραμιλούσε για τους δαίμονες της πανούκλας”. 
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Η φωνή του τρεμόπαιξε καθώς βυθιζόταν σε αναμνήσεις που ήταν 

πλέον αρχαία ιστορία. Ο Φίλιπ τον παρατηρούσε όλη αυτή την ώρα με 

δυσπιστία, αν και γνώριζε πια πως σε αυτό τον κόσμο υπήρχαν πράγματα 

πέρα από την αντίληψη των ανθρώπων. Ο νους του ήταν πλέον ικανός να 

δεχτεί την πιθανότητα ενός απέθαντου πλάσματος που του διηγούταν την 

ιστορία του. 

“Σταματούσε να ουρλιάζει μόνο όταν την επισκεπτόμουν για να την 

καθαρίσω και να της φέρω φαγητό”, συνέχισε ο Χέιγουντ. “Δεν ξέρω τι είδε 

σε μένα, γιατί με εμπιστεύτηκε. Μου έλεγε ψιθυριστά ότι οι δαίμονες 

κρατούσαν τον κόσμο στα σάπια χέρια τους. Μου έλεγε πως θα πεθαίναμε 

όλοι. Δεν ήθελα να την ακούω, αλλά κάτι με τραβούσε κοντά της. Με 

παρακάλεσε να γράψω τα όσα έλεγε, για να μάθουν οι άνθρωποι τι 

περπατάει στη γη”. 

“Εσύ έγραψες τον Κώδικα;” ρώτησε ο Φίλιπ. 

“Ναι. Μου τον υπαγόρευε το κορίτσι τις νύχτες. Μου πήρε έξι μήνες 

να τον τελειώσω. Και σ’ αυτό το διάστημα είχα μάθει τι είναι οι Λοιμοφόροι, 

από πού έρχονται και ποιος είναι ο σκοπός τους”. 

“Πες μου”, είπε ο νεαρός, προτού προλάβει να συγκρατηθεί. 

“Σου έχω πει ήδη”. 

Στο πρόσωπο του Φίλιπ ζωγραφίστηκε η απορία. Ο Χέιγουντ 

κούνησε το κεφάλι του. 

“Στο μυαλό μου όλα είναι μπερδεμένα”, παραδέχτηκε. “Το 

παρελθόν, το παρόν, το μέλλον...” 

Σήκωσε το χέρι του και έχωσε τα δάχτυλά του στο μέτωπο, στις ρίζες 

των μαλλιών του. Έπειτα, με ένα ξαφνικό τράβηγμα, ξεκόλλησε το 

πρόσωπό του. Ο Φίλιπ ούρλιαξε καθώς ο Χέιγουντ αφαιρούσε το δέρμα από 

το κρανίο του. Η χοντρή του μύτη έπεσε στο πάτωμα. 

Ο άντρας σηκώθηκε όρθιος και άρχισε να τραβάει κομμάτια σάρκας 

από το σώμα του, μέχρις ότου το μόνο που απέμεινε ήταν νεκροί, 
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μαυρισμένοι μύες. Στάθηκε μπροστά του και μόνο τότε μπόρεσε ο 

τρομοκρατημένος Φίλιπ να τον αναγνωρίσει: το πλάσμα που είχε δει στ’ 

όνειρό του, ο αιώνιος υπηρέτης των Λοιμοφόρων. Ο πυροτρόφος. 

“Εσύ!” βόγκηξε κι έκανε μερικά βήματα μακριά από το γδαρμένο, 

απέθαντο πλάσμα. 

“Εγώ. Ο ανώνυμος καλόγερος, ο συγγραφέας του Κώδικα. Εγώ, ο 

μοναχός που παρηγόρησα ένα κορίτσι που έβλεπε τους Γιατρούς της 

Πανούκλας· εγώ, ο ξιπασμένος άνθρωπος που ανακάλυψα τι ήταν και 

έγραψα τα μυστικά τους στο βιβλίο· εγώ, ο αδύναμος που φοβόμουν τον 

θάνατο”. 

Έκατσε ξανά κάτω και κοίταξε τα χέρια του. 

“Οι λέξεις που έβγαιναν από το λαρύγγι του κοριτσιού έγιναν 

γράμματα σε χαρτί. Τα ουρλιαχτά της μετατράπηκαν σε ψιθύρους. Κανείς 

δεν την άκουγε πια, εκτός από εμένα – κανείς, παρ' όλο που η πανούκλα 

διεκδικούσε ολοένα και περισσότερες ζωές κάθε μέρα. 

Και, όταν πέρασαν έντεκα μήνες και οι εξορκισμοί απέτυχαν, ήρθαν 

δύο ξένοι να την επισκεφθούν. Φορούσαν αρχοντικά ρούχα. Έδωσαν ένα 

βαρύ πουγκί στον ηγούμενο και, ως αντάλλαγμα, πήραν την υπόσχεση να 

τους παραδώσει την κοπέλα. Κλείστηκαν στην αίθουσα μαζί της για τρία 

ολόκληρα βράδια. Την τέταρτη μέρα με κάλεσαν”. 

Η φωνή του μοναχού ήταν θλιμμένη· αναμνήσεις που τον 

στοίχειωναν για ολόκληρους αιώνες έβγαιναν στην επιφάνεια ξανά. 

“Μου ζήτησαν το βιβλίο που είχα γράψει. Αρχικά αρνήθηκα, όμως 

μετά με απείλησαν. Τρομοκρατήθηκα – εγώ, ο αδύναμος που φοβόμουν τον 

θάνατο”, επανέλαβε. 

“Τους το παρέδωσα. Ο ένας από αυτούς το ξεφύλλισε, κούνησε το 

κεφάλι του σαν ξαφνικά να καταλάβαινε τα πάντα. Ο δεύτερος πήρε την 

κοπέλα στην αγκαλιά του και την καθησύχασε. Μετά της έδεσε τα χέρια 

και την κρέμασε από το ταβάνι”. 
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Ο μοναχός έδειξε την οροφή. Ο Φίλιπ δεν διέκρινε τίποτα μέσα στο 

σκοτάδι. 

“Την έγδαραν ζωντανή”, είπε ζοφερά ο άντρας. “Χρησιμοποίησαν το 

δέρμα της για να δέσουν το βιβλίο. Ζήτησα βοήθεια, αλλά κανείς δεν ήρθε. 

Ο ηγούμενος είχε δώσει σαφείς εντολές: κανείς δεν έπρεπε να ενοχλήσει 

τους Ναΐτες”. 

“Ναΐτες;” ρώτησε ο Φίλιπ, με την δυσπιστία του να ξυπνάει ξανά. 

“Ναι. Το Ιερό Τάγμα. Επίσημα είχαν διαλυθεί το 1312, πολλοί από 

αυτούς κάηκαν ή φυλακίστηκαν, άλλοι βρήκαν καταφύγιο στην Σκωτία. Οι 

περισσότεροι τα παράτησαν, όμως μερικοί διατήρησαν τον πλούτο τους και 

τις διασυνδέσεις τους. 

Πλατειάζω όμως. Εκείνοι οι δύο που ήρθαν στο μοναστήρι γνώριζαν για το 

'δαιμονισμένο' κορίτσι. Ήξεραν για τη φύση των Γιατρών της Πανούκλας, 

για τα κειμήλιά τους και για το ότι μπορούσαν να τους θέσουν υπό τις 

διαταγές τους. Αυτό που δεν ήξεραν ήταν το πώς”. 

Ο μοναχός διέκοψε για λίγο τη διήγησή του, για να αφήσει αρκετό 

χρόνο στον Φίλιπ να κατανοήσει τι του είχε μόλις πει. Ο φοιτητής ήταν 

συνοφρυωμένος. 

“Ο Κώδικας έχει τις απαντήσεις;” ρώτησε τελικά. 

Το πλάσμα κατένευσε. 

“Τα πάντα είναι γραμμένα μέσα του. Ο Κώδικας είναι μια αντιγραφή 

του βιβλίου που κρατάει ο Φαιός Ιερέας. Οι λέξεις στις σελίδες του 

εξαφανίζονταν την ίδια στιγμή που το κορίτσι τις πρόφερε και εγώ τις 

αντέγραφα”. 

“Έκλεψε τις λέξεις”, μουρμούρισε ο Φίλιπ. 

“Τι είπες;” ρώτησε απότομα ο μοναχός. 

“Τίποτα... κάτι που μου είπε ο Φαιός”, απάντησε ο νεαρός. 

“Θέλουν πίσω τον Κώδικα”, ψιθύρισε το ον τρομοκρατημένο. 

“Θέλουν να μεταφέρουν ξανά τα μυστικά τους στην κατοχή τους, ώστε 
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κανείς πια να μην τους κρατάει στο χέρι”. 

“Μου έλεγες για τους Ναΐτες”, του υπενθύμισε ο φοιτητής. 

“Ναι... μια μικρή ομάδα από ιππότες κατάφερε να θέσει υπό τον 

έλεγχό της τους Ιερείς, τερματίζοντας την επιδημία το 1353, όταν πέτυχαν 

να πάρουν ασυλία από τον Πάπα Ιννοκέντιο τον 6ο και να συνεχίσουν 

ανεπίσημα τις δραστηριότητές τους. Τον απείλησαν πως θα εξαπέλυαν μια 

νέα επιδημία στην Γαλλία, αρχίζοντας από την Αβινιόν όπου ήταν και η 

παπική έδρα εκείνη την εποχή. Στους αιώνες που ακολούθησαν, οι 

απόγονοί τους χρησιμοποιούσαν τους Γιατρούς της Πανούκλας για τους 

δικούς τους σκοπούς. Ο Κώδικας περνούσε από τον εκάστοτε Μέγα 

Μάγιστρο στον επόμενο”. 

“Και πώς βρέθηκε στα χέρια του παππού μου;” 

Ο μοναχός έκανε μια φρικτή γκριμάτσα, η κοντινότερη έκφραση σε 

χαμόγελο που διέθετε. 

“Δεν είναι προφανές; Ο παππούς σου ήταν ο τελευταίος Ναΐτης. 

Μιας και δεν μπορούσε να αφήσει τον Κώδικα σε κανέναν άλλον, τον 

κληροδότησε σε σένα”. 

“Ναι, αλλά γιατί; Δεν γνώριζα καν τι ήταν!” 

“Υποθέτω πως τότε δεν είχε ιδιαίτερη σημασία. Μπορούσες να δεις 

τους Γιατρούς, στο μυαλό του παππού σου ίσως να ήσουν ο μοναδικός άξιος 

να το έχει στην κατοχή του”. 

“Ήξερες ότι το είχα”, τον κατηγόρησε ο Φίλιπ. 

Ο μοναχός έγνεψε ξανά. 

“Για πολλούς αιώνες το είχα χάσει. Οι Ναΐτες ήξεραν να 

διαφυλάσσουν καλά τα μυστικά τους. Στην αρχή προσπάθησα να 

ακολουθήσω τα ίχνη του Κώδικα από τότε που εκείνοι οι δύο ιππότες μού 

τον απέσπασαν δια της βίας. Έφυγα από το μοναστήρι και τους 

παρακολούθησα προσεκτικά, ήθελα να μάθω τι ενέργειες σκόπευαν να 

κάνουν. Τους είδα να πεθαίνουν ένα βράδυ, δύο μήνες μετά, σε μια έρημη 
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καλύβα κοντά στο Άλιθ. Είχαν πέσει στα γόνατα κι εκλιπαρούσαν κάποια 

αόρατη δύναμη. Τους είδα να σαπίζουν και να ξεψυχούν μπροστά στα 

μάτια μου υποταγμένοι – και έπειτα από αυτό το θέαμα μπόρεσα να δω και 

τους ίδιους τους Ιερείς της Εντροπίας. Τότε συνειδητοποίησα για πρώτη 

φορά πως το κορίτσι είχε δίκιο. Τα μάτια της ήταν ικανά να τους δουν. 

Κρύφτηκα και προσευχήθηκα με όλη μου τη δύναμη στον Θεό να με 

προστατεύσει. Δεν με άκουσε”. 

Απέμεινε για λίγο σιωπηλός, χαμένος ξανά στις αναμνήσεις του. 

“Με άκουσαν αυτοί όμως. Με πλησίασαν και στάθηκαν γύρω μου. Ο 

ένας από αυτούς με αναγνώρισε. Ήταν ο Φαιός. Με κατηγόρησε ότι έκλεψα 

τις λέξεις από το βιβλίο του και απαίτησε να του το δώσω. Δεν ήξερα, όμως, 

πού ήταν, αποδείχτηκε πως οι δύο Ναΐτες δεν το είχαν μαζί τους. Το είχαν 

αφήσει κάπου χωρίς να τους καταλάβω. Η καταδίωξή μου ήταν μάταιη. 

Θα ήμουν νεκρός όπως κι εκείνοι, αν ο Μέλας δεν είχε σκεφτεί πως 

θα μπορούσα να τους φανώ χρήσιμος. Με άγγιξαν και μου μετέφεραν όλη 

τη σαπρή ενέργειά τους, όλες τις αρρώστιες και τους λοιμούς που 

κρύβονταν στ’ αλλόκοτα σώματά τους – και παράλληλα με καταράστηκαν 

με αιώνια ζωή. Ζωή σ’ ένα κορμί που ουρλιάζει από τους πόνους εδώ και 

επτά αιώνες. Ζωή μέχρι οι Γιατροί να απελευθερωθούν από τον έλεγχο των 

Ναϊτών και να εξοντώσουν την ανθρωπότητα”. 

Το πλάσμα σηκώθηκε όρθιο και έστρεψε την πλάτη του στον νεαρό. 

“Για να μπορέσω να βρω το βιβλίο έπρεπε να καταφέρω να γίνω 

ξανά μέλος της κοινωνίας. Είδα βασίλεια να πέφτουν, επαναστάσεις να 

πετυχαίνουν, πολέμους και καταστροφές, ελπίδα και αποτυχία. Φόρεσα 

νέο δέρμα, ανακατεύτηκα με τους ζωντανούς, απέσπασα πληροφορίες. Κι 

έτσι έμαθα πως ο τελευταίος απόγονος των Ναϊτών ζούσε εδώ, στα μέρη 

όπου είχα περπατήσει για πρώτη φορά τόσους αιώνες πριν. Σε 

παρακολουθούσα, Τάνερ, κι εσένα και τον παππού σου. Εκείνον δεν 

μπορούσα να τον πλησιάσω, εσένα όμως... Εσύ ήσουν εύκολος στόχος”. 
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“Πώς μπορούμε να σταματήσουμε τους Γιατρούς;” είπε ο Φίλιπ, 

αδιαφορώντας για τα λόγια του πρώην καθηγητή. 

“Δεν μπορείτε. Η Εντροπία πάντα θα επικρατεί”. 

“Οι Ναΐτες τα κατάφεραν όμως”. 

“Οι Ναΐτες τους χρησιμοποιούσαν, δεν τους σταμάτησαν ποτέ”. 

“Και πώς μπορούν ν’ απελευθερωθούν;” 

“Αν καεί ο Κώδικας”. 

Ο μοναχός περπάτησε με αργά βήματα μέχρι το αναλόγιο και 

χάιδεψε τρυφερά το βιβλίο. Έπειτα άρπαξε ένα κερί και το κράτησε από 

πάνω του. 

“Τι κάνεις;” στρίγκλισε ο νεαρός. 

“Πρέπει να το κάψω!” ούρλιαξε το πλάσμα απότομα. “Είναι ο μόνος 

τρόπος για να ελευθερωθεί η ψυχή μου από την κατάρα τους!” 

“Είσαι τρελός; Θα μας καταδικάσεις όλους!” 

Ο μοναχός γέλασε πικρά. 

“Δεν παρακολουθείς τις ειδήσεις, Τάνερ; Είστε ήδη όλοι 

καταδικασμένοι. Έχουν περάσει έξι αιώνες από τότε που ενώθηκαν και οι 

τέσσερις. Την τελευταία φορά οι Ναΐτες τους εμπόδισαν για τους δικούς 

τους σκοπούς, όμως τώρα οι Ιερείς δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους – 

έχουν ξαμοληθεί στον κόσμο και τον έχουν αγγίξει. Θα κάψω τον Κώδικα 

και τουλάχιστον δεν θα τους επιτρέψω ν’ ανακτήσουν τα μυστικά του – κι 

ελπίζω πως θα παραμείνουν παγιδευμένοι σε αυτόν τον νεκρό πλανήτη, σ’ 

αυτό το καμένο πεδίο ύπαρξης”. 

“Μην το κάνεις αυτό”, είπε παρακλητικά ο φοιτητής. “Θα 

μπορούσα-” 

“Δεν αντέχω άλλο τη ζωή!” κραύγασε το πλάσμα με θυμό. 

Πέταξε το κερί στο βιβλίο την ίδια στιγμή που ο Φίλιπ ορμούσε προς 

το μέρος του. Οι στεγνές σελίδες του βιβλίου άρπαξαν φωτιά αμέσως. Ο 

νεαρός έριξε τον μοναχό στο πάτωμα και τον γρονθοκόπησε με όση 
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δύναμη είχε. Το πλάσμα δεν αντέδρασε στα χτυπήματά του – η φρικτή 

γκριμάτσα του παρέμεινε στο αποσυντεθειμένο του πρόσωπο, ακόμα και 

όταν η σάρκα του άρχισε να μαυρίζει και να θρυμματίζεται. Ο Φίλιπ 

παράτησε τον μοναχό, που η μακραίωνη ζωή του είχε φτάσει στο τέλος της, 

κι έριξε το αναλόγιο κάτω, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να σώσει το 

βιβλίο. 

Δεν τα κατάφερε· ο Κώδικας είχε μετατραπεί σε στάχτη που 

παρασύρθηκε από τις ριπές του ανέμου. Οι φλόγες έσβησαν το ίδιο 

απότομα όσο είχαν θεριέψει και μακάβρια σιωπή επικράτησε στα ερείπια 

του μοναστηριού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 

 

Ο αέρας κράτησε την ανάσα του και ο χρόνος πάγωσε καθώς ο 

Βαρόνος, ο Κόμης, ο Δούκας και ο Άρχοντας στέκονταν πάνω από τον 

φοιτητή. Ο Φίλιπ γέλασε μανιακά καθώς έβλεπε τις ψηλές, αλλόκοτες 

φιγούρες τους. Από το μυαλό του περνούσαν πρόσωπα και γεγονότα του 

παρελθόντος, τα όνειρα και οι εφιάλτες του ανακατεύονταν με την 

πραγματικότητα. Ένας ασημένιος αρουραίος έτρωγε τα μάτια του 

Ίθαν· μια καμπάνα χτυπούσε πένθιμα καθώς ένα κάρο που το έσερνε ένας 

ρακένδυτος χωρικός μάζευε τουμπανιασμένα πτώματα· ένας ιερέας με 

σαπισμένο δέρμα και χρυσοποίκιλτα άμφια έψελνε από ένα βιβλίο που οι 

πτυχώσεις του εξωφύλλου του δημιουργούσαν ένα πρόσωπο· και μια 

σκελετόμορφη φιγούρα με μανδύα από νύχτα θέριζε με το δρεπάνι του 

στάχυα από ανθρώπινα κορμιά. 

“Ο υπηρέτης μάς ξέφυγε”, είπε ο Πράσινος. 

“Ο άνους απέτυχε”, έφτυσε ο Καστανός. 

“Η Βίβλος της Εντροπίας θα παραμείνει κενή”, πρόσθεσε ο Φαιός. “Τα 

μυστικά μας κρυμμένα για πάντα, ακόμα και από εμάς”. 

“Η ζωή, όμως, πρέπει να καεί”, συνέχισε ο Καστανός. “Τα πάντα 

υπηρετούν τη Θεά”. 

“Ο απόγονος του Ναΐτη θα επωμιστεί την ευθύνη”, κατέληξε ο Μέλας. 

Ακούμπησαν και οι τέσσερις ταυτόχρονα τα σηπτικά τους χέρια στο 

κορμί του Φίλιπ κι ο νεαρός ούρλιαξε, καθώς όλες οι νευρικές του 

απολήξεις ανατινάζονταν. Κάθε του κύτταρο θρυμματίστηκε, πέθανε και 

αναστήθηκε· τα πνευμόνια του μαράθηκαν και μάζεψαν, το κορμί του 

φουσκάλιασε, πληγές γεμάτες πύον σχηματίστηκαν σε κάθε εκατοστό του 

κορμιού του. Τα ακροδάχτυλά του μαύρισαν κι αποκόπηκαν, η γλώσσα του 

μπλάβιασε, το δέρμα της μύτης του έσκασε, το πέος του γέμισε μαύρα 

εξογκώματα. Σύρθηκε στο, γεμάτο χαλάσματα, πάτωμα του μοναστηριού 



 

68 
 

εκλιπαρώντας τους Ιερείς της Εντροπίας για έλεος, ένα σάρκινο κουρέλι 

που πάνω του κουβαλούσε κάθε μόλυνση και κάθε νόσο. 

Ο εγκέφαλός του γνώριζε πλέον μόνο τον πόνο, καθώς κάθε 

λειτουργία του σώματός του κατέρρεε. Ένιωσε διάφορα σωματικά υγρά να 

τρέχουν στα πόδια του, η ανάσα του σταμάτησε – κι όμως η καρδιά του 

συνέχιζε να χτυπάει. 

“Το τέλος είναι κοντά”, είπε ο Μέλας, “δεν θα χρειαστεί να φορέσεις 

νέα σάρκα όπως ο προκάτοχός σου. Θα κυκλοφορείς στον κόσμο με τον ναό 

της Εντροπίας, που κατοικεί πλέον στο σώμα σου, φανερό σε όλους. Θα 

κάψεις ότι πεθάνει. Και, όταν τα πάντα θα έχουν γίνει στάχτη, θα σου 

επιτρέψουμε να ξεκουραστείς”. 

Οι Γιατροί της Πανούκλας απομακρύνθηκαν από δίπλα του και 

κοντοστάθηκαν στην είσοδο της αίθουσας. Σήκωσαν τα χέρια τους σε μια 

στρεβλή χειρονομία ευλογίας κι έπειτα ο Άρχοντας του Θανάτου είπε: 

“Ύπαγε τώρα και δίδαξε στον κόσμο την αλήθεια”. 



 
 

  



 
 

Βιογραφικό του συγγραφέα 

 

Ο Γιώργος Κωστόπουλος γεννήθηκε πριν 38 χρόνια στην Αθήνα και 

μεγάλωσε στη Νέα Σμύρνη. Εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος και στον 

ελεύθερό του χρόνο γράφει μικρές και μεγάλες ιστορίες, κυρίως τρόμου και 

φαντασίας. Το 2013 κέρδισε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία Τρόμου στα 

βραβεία «Larry Niven» με το διήγημα «Σάιμον», ενώ το 2014 συμμετείχε στο 

25th Hour Project.  

Διηγήματά του έχουν δημοσιευτεί στο περιοδικό «Συμπαντικές 

Διαδρομές», στην ανθολογία «Θρύλοι του Σύμπαντος» (εκδ. Συμπαντικές 

Διαδρομές), στο blog του Moonlight Tales, ενώ τον Μάιο του 2015 

κυκλοφόρησε το πρώτο του μυθιστόρημα με τίτλο «Εξιλέωση» (εκδ. 

Συμπαντικές Διαδρομές) και, έναν χρόνο μετά, η νουβελέτα «Ανίερη Πόλη» 

(εκδ. Συμπαντικές Διαδρομές). Το 2017 κυκλοφόρησε η νουβελέτα «Η 

Μαύρη Πυραμίδα» (εκδ. Συμπαντικές Διαδρομές), η συλλογή Τρόμος, (εκδ. 

Ανάτυπο) στην οποία συμμετείχε με το διήγημα «Η Κυρά Της Αυγής» και 

το δεύτερο μυθιστόρημά του «John Smith: Αναπαυτής» (εκδόσεις Πηγή). 

 

 



     Η καρδιά του σταμάτησε, καθώς ο χειρότερος φόβος του
επιβεβαιωνόταν – το πλάσμα βρισκόταν όντως εκεί, όπως γνώριζε
μέσα του πως θα ήταν.
         Ήταν ψηλόλιγνο και στεκόταν ακίνητο, με τα χέρια του
τεντωμένα κατά μήκος του σώματός του. Φορούσε έναν μακρύ,
μαύρο μανδύα με δεκάδες ραφές στην επιφάνειά του, δερμάτινα
γάντια και μια σκούρα ζώνη με ασημένια πόρπη. Η καλύπτρα του
μανδύα του ήταν ανεβασμένη, ώστε το πρόσωπό του να παραμένει
κρυμμένο. Όταν είδε πως ο Φίλιπ τον κοιτούσε, σήκωσε τα χέρια
του αργά και κατέβασε την κουκούλα του, αποκαλύπτοντας ένα
τεράστιο ράμφος με δύο ολοστρόγγυλους, γυαλιστερούς φακούς
στην κορυφή του.

n y c t o p h i l i a . g r
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