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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

 

Το  τέταρτο  κατά  σειρά  συλλογικό  e-book  της  Nyctophilia  έχει  µια           

ιδιαιτερότητα  σε  σχέση  µε  τα  προηγούµενα:  δεν  γράφτηκε  απλώς  για           

λόγους  ψυχαγωγικούς.  Δεν  ήταν  µια  έµπνευση  της  στιγµής,         

τουλάχιστον   όχι   µε   την   έννοια   της   τυχαίας   ιδέας.   

Η  Μαριλένα  Τζωρτζάκη  της  “Trivia  Obscura”  ήρθε  σ’  επαφή  µαζί           

µας  σε  µια  περίοδο  πολύ  δύσκολη  για  ολόκληρη  την  ανθρωπότητα.  Τον            

Μάρτιο  του  2020  ξεκίνησε  σταδιακά  η  περίοδος  του  ολικού  lockdown,  µε            

αποκορύφωµα  τον  γενικό  εγκλεισµό  µας  στα  σπίτια,  το  πάγωµα  των           

εργασιών,   το   πάγωµα   της   καθηµερινότητάς   µας   εν   γένει.  

Ήταν  η  περίοδος  που  περισσότερο  από  ποτέ  είχαµε  ανάγκη  για           

διαφυγή,  για  ανάσα,  για  έκφραση  και  επικοινωνία  -  για  τον  απλούστατο            

λόγο  ότι  όλα  αυτά  τα  µέχρι  πρότινος  δεδοµένα  περιορίστικαν  απότοµα           

εν   µία   νυκτί.  

Μέσα  σε  αυτή  την  πρωτόγνωρη  κατάσταση  κάποιοι  βρήκαµε         

ευκαιρία  να  δηµιουργήσουµε  λίγο  περισσότερο,  να  εκφραστούµε  µέσω         

της  τέχνης  µας,  να  κρατήσουµε  ζωντανή  τουλάχιστον  τη  θέλησή  µας           

για  δηµιουργία,  να  µην  χάσουµε  εκείνο  το  κοµµάτι  της          

καθηµερινότητας  που  λεγόταν  µουσική,  ζωγραφική,  συγγραφή,       

χειροτεχνία.  Το  είχαµε  ανάγκη  για  να  µπορέσουµε  να  αντιµετωπίσουµε          

την  αποµόνωση,  τον  εγκλεισµό,  την  αβεβαιότητα  της  εξέλιξης  της  όλης           

κατάστασης.  
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Η  Μαριλένα,  λοιπόν,  θέλησε  να  κάνουµε  κάτι  οµαδικό,  κάτι  που           

θα  ανταποκρινόταν  στο  κίνηµα  #stay_home,  ένα  κίνηµα  ζωτικής         

σηµασίας  για  τη  θετική  εξέλιξη  του  ελέγχου  της  πανδηµίας  του           

Covid-19.  Πρότεινε  να  τρέξουµε  έναν  διαγωνισµό  συγγραφής  µε         

ιστορίες  εµπνευσµένες  από  τη  θεµατική  της  “Πανδηµίας”.  Ιστορίες         

ανθρώπινες,  παρελθοντικές,  φανταστικές,  ιστορίες  που  µοιάζουν  πολύ        

πιθανές  να  πραγµατοποιηθούν  σαν  σενάριο  στο  µέλλον,  µα  πάνω  από           

όλα,  ιστορίες  που  έχουν  επίκεντρο  τον  Άνθρωπο.  Με  όλα  όσα           

συνεπάγεται   αυτό.  

Χαρήκαµε  -  και  αγχωθήκαµε,  δεν  θα  το  κρύψουµε  -  όταν  είδαµε            

τον  αριθµό  των  συµµετοχών.  Δεν  µας  ήταν  εύκολο  να  διαλέξουµε  τα  15             

καλύτερα,  υπήρχε  τόση  ποικιλία  στις  ιδέες,  στα  ύφη,  στις  αφηγήσεις           

που  αν  µπορούσαµε  να  βγάλουµε  κάτι  µεγαλύτερο  θα  το  κάναµε.           

Δυστυχώς,   όµως,   έπρεπε   να   ξεχωρίσουµε   τα   15   καλύτερα.  

Σε  αυτό  το  σηµείο  θα  ήθελα  να  ευχαριστήσω  τη  Μαριλένα  για            

την  εµπιστοσύνη  της  και  την  υπέροχη  συνεργασία,  τον  Γιάννη  Σιδέρη           

που  δέχτηκε  να  είναι  ο  τρίτος  κριτής,  και  τη  Χριστίνα  Λάσκη  που             

ανέλαβε  την  επιµέλεια  στα  περισσότερα  από  τα  κείµενα  δίνοντάς  µου           

την  ευκαιρία  ν’  αφοσιωθώ  πολύ  περισσότερο  στην  καλλιτεχνική         

επιµέλεια  του  e-book  -  που,  όπως  έχετε  σίγουρα  καταλάβει  µετά  από  τις             

ανθολογίες  και  το  περιοδικό “Phantasmal” ,  είναι  το  αγαπηµένο  µου          

κοµµάτι!  Τέλος,  να  πω  το  µεγαλύτερο  ευχαριστώ  σε  όσους  συµµετείχαν,           

σε  όσους  µας  στηρίζουν  και  µας  εµπιστεύονται,  ώστε  να  µπορούµε  να            

δηµιουργούµε   τέτοιες   χορταστικές   ανθολογίες.  
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Στο  e-book  που  κρατάτε,  λοιπόν,  θα  διαβάσετε  αρκετά  γνωστά          

και  αγαπηµένα  ονόµατα  του  ελληνικού  φανταστικού,  όµως  η  ευχάριστη          

έκπληξη  έρχεται  από  τα  πρωτοεµφανιζόµενα  ονόµατα  που  κατάφεραν         

επάξια  να  διακριθούν.  Αυτό  που  µας  αρέσει  περισσότερο  στην  εν  λόγω            

ανθολογία  είναι  πως  τα  κείµενα  δεν  ανήκουν  αυστηρά  στο  είδος  του            

Τρόµου,  παρά  το  συνδυάζουν  κυρίως  µε  την  επιστηµονική  φαντασία,          

ενώ  ο  κοινωνικός  σχολιασµός  των  περισσότερων  δίνει  µια  βαθύτερη          

διάσταση   στην   αφήγηση.  

Ας  προσπαθήσουµε  συλλογικά  να  διατηρήσουµε  όσα  µας        

κρατούν  ασφαλείς,  ώστε  να  µην  χρειαστεί  να  ξαναζήσουµε  εγκλεισµό          

και  αποµόνωση,  µα,  πάνω  απ’  όλα,  ας  συνεχίσουµε  να  προσέχουµε  και            

να  προστατεύουµε  ο  ένας  τον  άλλον.  Ακόµα  κι  αν  ο  Covid-19            

εξαφανιστεί  πλήρως,  η  αλληλεγγύη  και  ο  σεβασµός  θα  είναι  πάλι  τα            

ισχυρότερα,  ίσως  και  τα  µόνα,  όπλα  µας  εναντίον  κάθε  απειλής  και            

αδικίας.  

 

Ιλέην   Ρήγα  

Founder   of   Nyctophilia.gr   
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Όταν   το   πρωτοάκουσα,   δεν   το   πίστεψα.  

«Υπερβολές,  οι  άνθρωποι  απλά  χαίρονται  κι  ο  κόσµος  έχει          

ξεχάσει   πώς   είναι   να   χαίρεσαι,   γι’   αυτό   τους   κακολογούν».  

Τον  Ιωάννη  δεν  τον  καθησύχαζαν  τέτοιες  εξηγήσεις.  Τον  Ιωάννη          

δεν   τον   καθησύχαζε   τίποτα.  

«Τους  άκουσα,  σου  λέω.  Είχα  κατέβει  µέχρι  το  εργαστήρι  του           

Αρτεµίου,  του  ξυλουργού,  για  εκείνη  την  παλιά  καρέκλα.  Φωνές,  πολλές           

φωνές.   Δεν   ήταν   φωνές   από   γλέντι   τούτες.   Σαν   τα   ζώα   έσκουζαν».  

Το  βλέµµα  του  ήταν  ειλικρινές.  Ο  τρόµος  του  ήταν  ειλικρινής.  Το            

κερί  που  µας  χώριζε  φωταγωγούσε  τα  δύο  µαύρα  παράθυρα  στο           

πρόσωπο  του  και  µέσα  από  αυτά  µόνο  τρόµος  και  παράνοια  ξεχείλιζαν.            

Για  αυτό  δεν  τον  εµπιστευόµουν.  Από  όταν  είχε  χάσει  τους  γιους  του,             

έβλεπε  παντού  διαόλους,  παντού  υπερέβαλλε.  Γιατί  πονάει  η  µέση  του;           

Ο  Βεελζεβούλης  φταίει.  Γιατί  ψόφησε  η  αγελάδα;  Τα  αερικά  την           

ξέκαναν.  Γιατί  ξεπηδάνε  ζιζάνια  στα  σπαρτά;  Κάποιος  τα  καταράστηκε.          

Και  πώς  να  τον  κατηγορήσω...  Είναι  πιο  εύκολο  να  δείξεις  µε  το  δάχτυλο              

µια   µάγισσα,   παρά   τον   λοιµό.   Η   µάγισσα   καίγεται   και   πιο   εύκολα.  

Καµπούριασε  κι  άλλο  πάνω  από  το  κερί,  οι  λακκούβες  που  είχε            

αφήσει  η  ευλογιά  στο  χοντροκοµµένο  κεφάλι  του  το  έκαναν  να  µοιάζει            

µε   κυψέλη.  

«Εγώ  σου  το  λέω,  και  στον  πάτερ  Αµβρόσιο  το  είπα,  εκείνη  η             

µάγισσα  φταίει,  έπρεπε  να  λάβουν  µέτρα  από  την  αρχή,  έπρεπε  να  την             

κάψουν  από  την  αρχή.  Όµως  κανείς  σας  δεν  µε  ακούει  και  µεγάλωσε  το              

κακό   και   θα   µεγαλώσει   κι   άλλο».  
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Μου  είχε  πει  για  αυτή  τη  «µάγισσα»  την  προηγούµενη  µέρα.           

Χόρευε,  λέει,  για  δύο  µέρες,  όταν  ο  ήλιος  βουτούσε  πέρα  απ'  τον             

ορίζοντα  πήγαινε  πίσω  σπίτι  της.  Χόρευε,  λέει,  σε  ρυθµούς          

αλλοπρόσαλλους,  µε  µαλλιά  χυτά  και  βήµα  πηδηχτό,  κινήσεις         

σπασµωδικές  και  ξεχαρβαλωµένες.  Χόρευε,  λέει,  µέχρι  να  µατώσουν  τα          

πόδια   της.  

Γύρισα  στο  σπίτι  µου,  τα  παιδιά  είχαν  κοιµηθεί,  η  Μάριαν  ήταν            

γονατισµένη  και  έκανε  τη  βραδινή  προσευχή  της.  Ξαπλώσαµε  στο          

κρεβάτι  χωρίς  σκεπάσµατα,  ήταν  µια  αυθεντική  καλοκαιρινή  νύχτα,  ο          

ιδρώτας  κυλούσε  εύκολα  στην  πέτσα.  Παρόλα  αυτά,  δεν  την  έδιωξα,           

όταν   µε   αγκάλιασε.   Εκείνη   τη   νύχτα   κοιµήθηκα   χωρίς   βάρος   στον   νου.  

Ακόµα  και  στις  µεγάλες  πόλεις,  σαν  το  Καλβούργο,  τα  νέα           

διαδίδονται  γρήγορα,  ειδικά  τα  πιο  σκανδαλώδη.  Το  κουτσοµπολιό         

περνάει  από  αυτί  σε  αυτί,  ελίσσεται  µέσα  στα  στενά  σαν  τον  άνεµο,             

χτυπάει  την  πόρτα  κάθε  σπιτικού  και  αναπλάθεται  ανάλογα  µε  τις           

προτιµήσεις  κάθε  σπιτικού.  Οπότε,  όταν  ο  ουρανός  µελάνιασε  και  πήγα           

στο  πανδοχείο,  ο  Ιωάννης  είχε  αργήσει,  το  είχα  ακούσει  από  αλλού            

πρώτα.   Στο   περίπου.  

«Η  καταραµένη  η  µάγισσα  ψόφησε,  σωριάστηκε  κάτω  από  την          

κούραση.  Μαζί  κι  ένας  από  τους  "χορευτές"  φίλους  της...  Χα!  Ας            

χορέψουν   στα   κάρβουνα   της   κόλασης   τώρα».  

«Εγώ  άκουσα  πως  χόρεψε  τόσο,  που  οι  αστράγαλοί  της  έβγαζαν           

καπνούς  και  τα  δάχτυλα  της  ξεχείλιζαν  πύον.  Οι  πατούσες  της           

ανατινάχτηκαν,  µου  είπαν»,  του  απάντησα.  Ανασήκωσε  το  φρύδι  του,          
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τα  ξεφλουδισµένα  χείλη  του  µια  στάλα  ανοιχτά,  περίµενα  από  στιγµή           

σε  στιγµή  να  του  ξεφύγει  µια  αλυσίδα  σάλιου  σαν  καθυστερηµένο.           

Μετά   χαµογέλασε·   ένα   κίτρινο,   ελλιπές   χαµόγελο.  

«Μη   µου   πεις   ότι   πιστεύεις   τέτοιες   µαλακίες;»  

Την  επόµενη  µέρα  πέθαναν  άλλοι  τέσσερις  «χορευτές»,  ένας         

γέρος  και  δύο  αγρότες,  και  µια  κοπέλα  σε  ηλικία  γάµου,  µόλις            

δεκατεσσάρων.  Η  µητέρα  της  κοπέλας  χόρευε  κι  αυτή  µαζί  της.  Όταν  η             

κόρη   της   κατέρρευσε,   δεν   σταµάτησε   τον   χορό.  

Μέσα  στην  εβδοµάδα  πέθαναν  άλλοι  δεκάξι.  Ένας  από  αυτούς          

ήταν  ζητιάνος,  η  οικογένεια  του  τον  είχε  ξεγράψει.  Οι  αρχές           

ενηµέρωσαν  τον  αδερφό  του  να  έρθει  να  πάρει  το  πτώµα  και  αυτός  δεν              

το  αναγνώρισε.  Ήταν  ένας  σκελετός  ντυµένος  µε  πέτσα,  τίποτα          

παραπάνω,  λένε  δεν  είχε  ούτε  ψίχα  κρέατος.  Αφυδατωµένος  και          

υποσιτισµένος.  Δεν  ευθυνόταν  η  ζητιανιά.  Οι  πληγές  στα  δάχτυλα  των           

ποδιών   του   έβγαζαν   πύον.  

Τώρα  δεν  ήταν  µόνο  ο  Ιωάννης  που  κυνηγούσε  µια  µάγισσα.  Η            

µισή  πόλη  την  κυνηγούσε.  Ή  τουλάχιστον  ό,τι  άφησε  πίσω  της.  Ένας            

όχλος  από  θρησκόληπτους  εκδικητές  και  πενθούντες  συγγενείς  πήγε         

στο  σπίτι  της  «µάγισσας»,  της  γυναίκας  που  έφερε  την  πανούκλα  του            

χορού  στην  πόλη.  Έπιασαν  τον  µαυροφορεµένο  σύζυγό  της  και  τον           

κατηγόρησαν  ως  συνεργό  στα  µάγια.  Είπαν  ότι  θα  τον  πήγαιναν  στα            

δικαστήρια,  είπαν  ότι  αυτό  είχαν  συµφωνήσει.  Στη  διαδροµή  όµως          

έκαναν  άλλη  συµφωνία,  µια  που  δεν  χρειάζεται  λόγια,  µόνο  ένστικτο           

και  παρόρµηση.  Κανείς  δεν  ξέρει  ποιος  πέταξε  την  πρώτη  πέτρα.           
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Κάποιοι  είπαν  πως  έπεσε  από  τους  ουρανούς.  Πάντως  ακολούθησε  µια           

βροχή  από  πέτρες  και  καθεµιά  ήρθε  από  τη  γη,  καθεµιά  πετάχτηκε  από             

ανθρώπινο   χέρι.  

Τον  βρήκαν  στο  ανατολικό  ποτάµι,  µπλεγµένο  στα  κλαδιά  ενός          

πεσµένου  δέντρου.  Τα  µαύρα  ρούχα  είχαν  κοκκινίσει  κατά  µέρη  και  το            

κόκκινο  δεν  έλεγε  να  φύγει  παρά  τις  επίµονες  προσπάθειες  του           

ποταµού.  Κανείς  δεν  νοιάστηκε,  έµεινε  να  κρέµεται  από  το  κλαδί.  Τα            

ψάρια   του   ποταµού   το   εκτίµησαν.  

Την  τελευταία  εβδοµάδα  του  Ιούλη,  η  πολιτεία  αναγκάστηκε  να          

δράσει.  Τρεις  εβδοµάδες  µετά  την  εµφάνιση  του  φονικού  χορού,  οι           

νεκροί  είχαν  φτάσει  τους  ενενήντα  πέντε.  Συγκάλεσαν  συµβούλιο         

όλους  τους  γιατρούς  της  πόλης,  ανθρώπους  σπουδασµένους  και         

λογικούς,  να  ψάξουν  απάντηση  στο  αίνιγµα.  Η  διάγνωση  βγήκε  µε           

απόλυτη  βεβαιότητα,  «καυτό  αίµα».  Ο  εγκέφαλος  τους  είχε         

υπερθερµανθεί  και  η  σάρκινη  κατασκευή  στα  κεφάλια  τους  δεν  δούλευε           

σωστά.  Από  την  άλλη,  η  απόφαση  για  τη  θεραπεία  ήταν  πιο  περίπλοκο             

ζήτηµα.  Το  προφανές  ήταν  να  γίνουν  αιµοληψίες  στους  ασθενείς.  Το           

προφανές  ήταν  να  τρυπήσουν  τη  σάρκα  και  να  αφήσουν  το  σκάρτο  αίµα             

να  ρεύσει,  καινούργιο  υγιές  να  πάρει  τη  θέση  του.  Το  προφανές  ήταν             

ακατόρθωτο.   Το   προσπάθησαν.  

Έπιασαν  έναν  από  τους  «χορευτές»,  µια  γυναίκα  χηρεµένη  και          

ολοµόναχη,  όλα  τα  µέλη  της  οικογένειας  της  είχαν  χορέψει  µέχρι  τον            

τάφο.  Παρά  τη  µορφή  σκιάχτρου,  χρειάστηκαν  τέσσερις  άντρες  για  να           

πιάσουν  τα  όµοια  µε  κλαδιά  άκρα  της.  Την  αποτράβηξαν  από  το            
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µακάβριο  πανηγύρι,  αψηφώντας  τη  βούληση  του  λικνιζόµενου  κορµιού         

της.  Ένας  από  τους  γιατρούς,  ένας  µε  εµπειρία  αλλά  και  κάποια  σπίθα             

νιότης,  θα  της  άνοιγε  τη  φλέβα.  Το  χέρι  του  ήταν  σταθερό  σαν  να  ήταν               

γύψινο,  λένε.  Το  δικό  της  γλιστρούσε  αριστερά,  δεξιά,  σαν  το  χέλι.  Η             

µύτη  της  λεπίδας  κάρφωσε  το  αγγείο  άτσαλα  και  γλίστρησε  διαγώνια,           

χαράζοντας  ένα  άλικο  µονοπάτι  και  το  µονοπάτι  κατέβηκε  πιο  βαθιά,           

γινότανε  φαράγγι  που  καµπύλωνε.  Το  λαχάνιασµα  έγινε  στριγκλιά.  Το          

αίµα  δεν  κύλησε  µόνο  στο  δοχείο  από  κάτω.  Προσπάθησαν  και  δεύτερη            

φορά,  µε  δεύτερο  ασθενή.  Αυτή  τη  φορά  θα  έκοβαν  κοντά  στον  λαιµό.             

Σχεδόν   αποκεφαλίστηκε.  

Όλα  αυτά  δεν  µου  τα  είπε  ο  Ιωάννης,  γείτονες,  πελάτες  και            

γνωστοί  µου  τα  ‘παν.  Όλη  η  πόλη  για  την  ασθένεια  του  χορού  µιλούσε,              

όλη  εκτός  του  Ιωάννη.  Ο  Ιωάννης  ούτε  για  αυτό  µιλούσε  ούτε  για             

οτιδήποτε  άλλο,  στεκόταν  ζαρωµένος  εκεί  που  καθόταν  πάντα,  αλλά          

δεν  µε  κοιτούσε.  Δεν  νοµίζω  ότι  κοιτούσε  οτιδήποτε.  Ίσως  το  παρανοϊκό            

µυαλό  του  να  µπορούσε  να  δει  πράγµατα  που  οι  υπόλοιποι  δεν            

µπορούσαν.  Κάπου-κάπου  µουρµούριζε·  νοµίζω  τον  άκουσα  να        

προσεύχεται  µια  φορά.  Τελικά  σταµάτησε  να  έρχεται  στο  πανδοχείο,          

αµπαρώθηκε   στο   σπίτι   του.  

Σύντοµα  όλοι  αµπαρώθηκαν  στα  σπίτια  τους  µε  διαταγή  των          

αρχών.  Κλειστή  κάθε  πόρτα  και  κάθε  παράθυρο,  ούτε  ο  άνεµος  να            

περνάει.  Φοβόντουσαν  πως  µαζί  του  θα  έφερνε  και  ήχο·  µελωδία  από            

αυλούς  και  τον  ρυθµό  τυµπάνων.  Η  πολιτεία  είχε  προσλάβει  µουσικούς           

και  επαγγελµατίες  χορευτές,  και  µαζί  µε  τους  ασθενείς,  στήσαν  γλέντι           
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στην  πλατεία  του  Αγίου  Παύλου.  Έτσι  συνέστησαν  οι  γιατροί.  Είπαν           

πως  αν  χορέψουν  περισσότερο,  αν  χορέψουν  πιο  γρήγορα,  αν  χορέψουν           

πιο   έντονα,   η   αρρώστια   θα   'φευγε   από   τον   οργανισµό   των   «χορευτών».  

Αυτή  ήταν  η  ελπίδα  τους.  Δεν  είµαι  άνθρωπος  των  γραµµάτων,           

τις  τέχνες  τους  δεν  µπορώ  να  τις  κρίνω,  αλλά  η  ελπίδα  τους,  ο  σπόρος               

που  φύτεψαν  στις  καρδιές  όλων  µας,  ήταν  λάθος  µεγάλο·  ζιζάνιο           

παρασιτικό   που   κατέστρεψε   τη   σοδειά   ολάκερη.  

Τρεις  εβδοµάδες  µείναµε  κλεισµένοι  στο  σπίτι,  σπάνιο  να         

βγαίναµε  έξω,  κι  αυτό  θα  ήταν  για  λίγα  µόνο  βήµατα,  ίσως  να             

µιλούσαµε  µε  κάποιον  γείτονα.  Ακόµα  κι  ο  ήλιος  µε  το  φεγγάρι  µας             

ξέχασαν.  Τρεις  εβδοµάδες  η  οικογένεια  µου  αργοπέθαινε.  Ναι,  από  την           

αρρώστια·  δίχως  όµως  κάποιος  από  εµάς  να  χορέψει.  Με  τις  προµήθειες            

ήµασταν  καλά·  σίγουρα  καλύτερα  από  άλλες  οικογένειες.  Όµως  η          

επιδηµία  βρήκε  τρόπους  να  µας  τσακίσει.  Η  µουσική  της  µεγάλης           

γιορτής  τρύπωνε  µέσα  στο  σπίτι,  καθηµερινή  υπενθύµιση  για  την          

κατάσταση   που   επικρατούσε   απέξω.  

«Πατέρα,  τι  είναι  αυτή  η  µουσική;»,  είχε  ρωτήσει  µια  φορά  ο  Χάνς             

την   ώρα   του   δείπνου.  

«Έχει  πανηγύρι  στην  πλατεία  του  Αγίου  Παύλου»,  είπα,         

προσεκτικός   για   τις   πληροφορίες   που   έδινα   στο   άγουρο   µυαλό   του.  

«Γιορτάζει   ο   Άγιος   Παύλος;»,   απόρησε   συνοφρυωµένος.  

«Όχι».  

«Τότε,   ποιος   Άγιος   γιορτάζει;»  

Τον  κοίταξα  µέσα  στα  µάτια,  στα  βαθιά  αλέκιαστα  παιδικά  του           
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µάτια  δίχως  φόβο  για  το  µέλλον.  Δύο  µπίλιες  γεµάτες  περιέργεια.  Τον            

κοίταξα  έτσι  ώστε  να  δει  κι  αυτός  µέσα  στα  δικά  µου  µάτια,  το  ίδιο               

καστανά,  όµως  µπουκωµένα  και  σίγουρα  όχι  αλέκιαστα.  Τον  κοίταξα          

έτσι   ώστε   να   του   χαρίσω   λίγο   φόβο.  

«Δεν   γιορτάζει   κανένας   Άγιος».  

Δεν   ξαναµίλησε   εκείνο   το   βράδυ.  

Αυτό  έγινε  τις  πρώτες  µέρες,  τις  καλές.  Νοµίζω  ήταν  η  έκτη  µέρα,             

όταν  ξεκίνησε,  ίσως  η  όγδοη.  Από  εκείνη  τη  µέρα,  ο  ρυθµός  και  η              

µελωδία  ξεκίνησαν  να  χάνονται,  να  γίνονται  θολές  έννοιες  στην          

κλίµακα  του  ήχου.  Αντίθετα  µια  χορωδία  άρχισε  να  δυναµώνει,  ένα           

σύνολο  από  γρυλίσµατα  και  µουγκρητά.  Σιγά-σιγά  γινόταν  εµφανές         

για   ποιον   στήθηκε   το   πανηγύρι.   Ο   Θάνατος   καλοπερνούσε.  

Η  Μάριαν  έκανε  µόνο  τρία  πράγµατα  κάθε  µέρα.  Έκανε  δουλειές           

για  το  σπίτι,  προσευχόταν  και  έκλαιγε.  Κάποιες  φορές  έκανε  δύο  από            

αυτά  ταυτόχρονα.  Ήταν  ο  κύκλος  της·  ένας  τροχός  που  γυρνούσε  στην            

κατηφόρα  επιταχύνοντας.  Εγώ  προτιµούσα  να  προσεύχοµαι  νύχτα,        

όταν  δεν  µε  έβλεπαν.  Έτσι  κι  αλλιώς  ο  ύπνος  δεν  ήταν  επιλογή,  οι              

θανατεροί   ύµνοι   δεν   µου   το   επέτρεπαν.  

Μια  νύχτα  βγήκα  έξω.  Ίσα  που  πέρασα  την  πόρτα  δηλαδή.  Ο            

χείµαρρος  ήχων  που  ανέβλυζε  από  την  πλατεία  του  Αγίου  Παύλου  ήταν            

αποκρουστικός.  Ακόµα  πιο  αποκρουστική  ήταν  η  µυρωδιά  της  κάπνας.          

Γκρίζοι  πυλώνες  στροβίλιζαν  από  τη  λάµψη  των  εστιών  της  πλατείας           

προς  τον  µαύρο  ουρανό.  Θα  γυρνούσα  ευθύς  σπίτι  µου,  αλλά  ποθούσα            

µια  ανθρώπινη  επαφή  τόσο  πολύ.  Απέναντι,  σε  ένα  µπαλκόνι,  έστεκε           
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ένας  γέρος  γείτονάς  µου  και  κοιτούσε  το  ντουµάνι  να  χάνεται  στην            

άβυσσο.   Πριν   προλάβω   να   χαιρετήσω,   µίλησε.  

«Ξέρεις   µε   τι   τις   κρατάνε   τις   φωτιές   να   καίνε;»  

«Ξύλα»,   αποκρίθηκα.  

«Χα!  Ούτε  κατά  διάνοια…  Θα  έπρεπε  να  κόψουν  το  µισό           

ανατολικό  δάσος  για  τόσες  φωτιές».  Κατέβασε  τα  µάτια  σε  εµένα.  «Τους            

νεκρούς   καίνε».  

Ξαφνικά,  η  κάπνα  έγινε  ακόµα  πιο  ανυπόφορη,  σαν  βάρη  να           

έπεσαν  στα  στήθη  µου.  Απόρησα  που  δεν  είχα  συνειδητοποιήσει  τη           

µπόχα   της   µέχρι   εκείνη   τη   στιγµή.  

«Ούτε  ξέρουν  τι  είναι»,  µουρµούρισε.  «Επεκτάθηκε,  λένε.        

Περνούσαν  ξένοι,  έβλεπαν  πανηγύρι  και  άρχιζαν  κι  αυτοί  το  γλέντι.           

Ναι,  ηλίθιοι,  έτσι,  ελάτε....  Και  όσοι  δεν  πέθαναν  εδώ,  το  πήγαν  στα             

µέρη   τους».   Αναστέναξε.   «Κανείς   δεν   ξεφεύγει   από   τούτο   τον   χορό...»  

Δεν  συνέβαλα  στον  µονόλογο  του,  δεν  είχα  κάτι  να  προσθέσω,           

µόνο  να  γυρίσω  µέσα  ήθελα,  να  ξεφύγω  από  τη  διαολεµένη  µουσική  και             

τη   µπόχα.   Έκανα   να   φύγω.  

«Εσύ  ήσουν  φίλος  µε  έναν  µυλωνά  ε;  Νοµίζω  Ιωάννη  τον  λέγανε;            

Σας   είχα   δει   στον   "Μαύρο   Πετεινό"   µαζί».  

«Ναι,   τι;»  

«Πάει.  Αυτοκτόνησε.  Είδε  τη  γυναίκα  και  την  κόρη  του  να           

χορεύουν   και   δεν   το   άντεξε.   Πέρασε   θηλιά   στον   λαιµό   του».  

Λίγες  µέρες  µετά,  η  γιορτή  σταµάτησε.  Λίγες  µέρες  µετά,  οι           

κάτοικοι  του  Καλβούργου  είχαν  µειωθεί  περίπου  κατά  τριακόσιους.         
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Ένας  από  αυτούς  ήταν  ο  γιατρός  που  είχε  την  ιδέα  της  γιορτής.  Ένας              

άλλος  ήταν  ο  πάτερ  Αµβρόσιος.  Ήταν  και  ο  γέρος  γείτονάς  µου,  µια             

επαγγελµατίας  χορεύτρια,  µια  πόρνη,  ένα  παλικάρι  που  είχε  καταταγεί          

στη  φρουρά  της  πόλης,  η  πεντάχρονη  κόρη  ενός  δικαστή  και  ένας            

µυλωνάς   ονόµατι   Ιωάννης.  

Σήµερα  το  πρωί  ξύπνησα,  µα  η  Μάριαν  δεν  µε  αγκάλιαζε.  Τη            

στέγη  τη  χτυπούσαν  αλύπητα  αµέτρητες  σταγόνες,  εκσφενδονισµένες        

από  την  καρδιά  ενός  ουρανού  γκρίζου,  λες  και  οι  καπνοί  των            

προηγούµενων  ηµερών  είχαν  δηλητηριάσει  τον  γαλανό  ουρανό  του         

καλοκαιριού.  Ο  Αύγουστος  είχε  φύγει,  ο  Σεπτέµβρης  έπαιρνε  οριστικά          

τη  θέση  του.  Έψαξα  µα  δεν  βρήκα  κανέναν  στο  σπίτι.  Ανάµεσα  στους             

κρότους  της  βροχής,  άκουσα  λαχανιασµένες  φωνές,  όµοιες  µε  ζώα          

σαλεµένα.   Άνοιξα   την   πόρτα.  

Ο  Χάνς  είναι  πεσµένος  µέσα  στις  λάσπες,  τα  µάτια  του           

στραµµένα  στα  γκρίζα  σύννεφα,  χωρίς  πραγµατικά  να  τα  κοιτάνε.  Ο           

Καµίλ  είναι  πλάι  στη  µάνα  του.  Το  γυµνό  βήµα  τους  ασταθές,  να             

τσαλαβουτάνε  µέσα  στα  νερά  της  βροχής.  Κρουστό  το  χτύπηµα  της           

βροχής,  µελωδία  οι  απόκοσµες  κραυγές  τους  και  η  άρρυθµη  αναπνοή           

τους.  Κινούνται  αλόγιστα  και  αφύσικα  σαν  µαριονέτες  µε  χειριστή  τον           

διάολο.  Ο  Θάνατος  έκοψε  τα  νήµατα  της  µιας  µαριονέτας,  τώρα           

αποµένει  η  Μάριαν  να  χορεύει  στη  βροχή.  Δεν  θέλω,  πραγµατικά  δεν            

θέλω...   Αλλά   νιώθω   τους   µυς   µου   να   συσπώνται...  
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Το  κορίτσι  έπαιξε  µε  την  άκρη  της  µιας  πλεξούδας  του  νευρικά.            

Δεν  συνοµιλούσε  µε  τον  εαυτό  της  στον  καθρέφτη,  ούτε  µε  το  άσπρο  και              

πορτοκαλί  χαµστεράκι  της,  που  ‘ταν  έξω  απ’  το  κλουβί  του,  πάνω  στην             

εταζέρα.  Κοιτούσε  κάτι  που  ‘µοιαζε  µε  µαύρο  φασόλι  µε  πόδια,           

καθισµένο  αναπαυτικά  πάνω  στο  κουτάκι  µε  τη  σκιά  µατιών.  Σκιά  ροζ            

περλέ.   Φασόλι   µαύρο   κατσαριδέ.  

«Καταρχάς,  ας  µη  βιαζόµαστε.  Ηρέµησε  και  πες  τα  όλα,  ένα-ένα.           

Και   σβήσε   αυτό   το   καταραµένο   το   τσιγάρο,   µου   ‘χεις   σπάσει   τα   νεύρα».  

Το  κορίτσι  δεν  κάπνιζε,  ίσα  κράταγε  σβησµένο  το  στριφτό          

τσιγάρο  στα  δάχτυλά  του,  ανάερα,  σαν  να  ’ταν  πουλί  και  φοβόταν  µην             

το   σκοτώσει.   Δεν   µίλησε,   δεν   είχε   κάτι   άλλο   να   πει.  

«Δεν  είναι  µόνο  εδώ  γύρω,  έτσι;»,  είπε  το  κολεόπτερο,  φέρνοντας           

τα  δυο  µπροστινά  του  πόδια  ως  εκεί  που  είχε  τα  µάτια  του.  «Λες  πως               

έχει   εξαπλωθεί   παντού;   Σε   όλον   τον   κόσµο;»  

Το   κορίτσι   κατένευσε.  

«Είναι   σίγουρα   αυτή   της   πλατείας;»  

Κι   άλλη   κατάφαση.  

«Μάλιστα»,  ξεφύσηξε  η  κατσαρίδα.  «Και  δεν  πήρε  κανείς         

χαµπάρι   τι   έγινε;»  

Οι  ώµοι  του  κοριτσιού  ανασηκώθηκαν,  σε  µια  έκφραση  που  έλεγε           

έτσι   είναι   αυτά.  

«Στην  τρύπα  έµεινε  τίποτα;  Οι  κλωστές,  ας  πούµε,  ή  το  πήλινο            

δοχείο;»  

Το  κορίτσι  κούνησε  το  κεφάλι  του  αρνητικά.  Τα  δύο  µπροστινά           
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πόδια  της  κατσαρίδας  µπλέχτηκαν  µεταξύ  τους,  σε  µια  κίνηση  που           

έµοιαζε   µ’   εκείνη   ενός   ανθρώπου   που   σταυρώνει   τα   χέρια   στο   στήθος.  

«Μάλιστα.  Κακό.  Κακό.  Πρέπει  να  βιαστούµε.  Προτείνω        

καταρχάς  να  µιλήσουµε  στους  δικούς  µας,  εγώ  κι  η  τριχόµπαλα  από            

’δω».  Αγνόησε  το  χάµστερ  που  την  κοιτούσε  µε  τσαντίλα  για  το            

απαξιωτικό   παρατσούκλι.  

«Μπορεί  να  σε  έχει  ήδη  δει  κάπου  και  να  µη  χρειαστεί  να  την              

προκαλέσουµε  για  να  κάνει  τη  βλακεία  της.  Εντωµεταξύ,  εσύ  θα  πρέπει            

να  βρεις  µερικά  πράγµατα,  τα  γνωστά.  Ένα  πήλινο  κιούπι  ή  τσουκάλι,            

να  έχει  οπωσδήποτε  και  καπάκι.  Εννιά  χρωµατιστές  κλωστές,         

διαφορετικό  χρώµα  η  καθεµιά,  πολύ  µακριές,  ξέρεις  εσύ.  Και  λίγο           

προζύµι.  Για  ξινό  ψωµί  προζυµένιο.  Θα  τα  καταφέρεις  µε  την           

απαγόρευση   κυκλοφορίας,   σου   έχω   εµπιστοσύνη».  

Οι  τρεις  συνωµότες  χώρισαν  δίχως  άλλες  κουβέντες.  Το  χάµστερ          

πήδηξε  στον  κήπο  και  χάθηκε  ανάµεσα  στα  αφρόντιστα  χορτάρια.  Η           

κατσαρίδα  βούτηξε  στην  αποχέτευση,  γκρινιάζοντας.  Το  κορίτσι  άρπαξε         

κλειδιά  και  πορτοφόλι,  φόρεσε  µπουφάν,  γάντια  µιας  χρήσης,         

χειρουργική  µάσκα  κι  ένα  ζευγάρι  γυαλιά  ηλίου  και  βγήκε  µε  βήµα            

αποφασιστικό.  

***  

Κανείς  δεν  είχε  παράπονο  από  το  µικρό  νεοκλασικό  στο  αδιέξοδο           

της  οδού  Θεσσαλίας.  Κανείς,  ποτέ.  Όλα  τα  γύρω  είχαν  δοθεί           

αντιπαροχή  σε  διάφορες  στιγµές  της  µεταπολεµικής  –ή  και         

προπολεµικής–  ιστορίας  της  Ελλάδας,  δίνοντας  τη  θέση  τους  σε          
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πολυκατοικίες  µε  λίγους  ή  πολλούς  ορόφους,  µε  µικρά  ή  µεγάλα           

µπαλκόνια,  µε  πιλοτές  ή  χωρίς,  µε  ηµιυπόγεια  ή  καταστήµατα  στο           

ισόγειο.  Το  µικρό  νεοκλασικό  δεν  άλλαζε  ποτέ,  από  τον  Δεκέµβριο  του            

1854  που  είχε  χτιστεί,  έµενε  αναλλοίωτο,  µε  τη  σεµνή  πρόσοψη  στο            

χρώµα  της  ώχρας,  τα  δύο  σκαλάκια  ως  την  πόρτα  του,  τα  χαριτωµένα             

ακροκέραµα…  Οι  ερευνητές  κι  οι  ιστορικοί  της  αρχιτεκτονικής  στην          

Ελλάδα  το  είχαν  ονοµάσει  Οικία  των  Γοργόνειων,  από  τα  ακροκέραµα           

αυτά  που  απεικόνιζαν  το  κεφάλι  της  Γοργώς  µε  τους  χαυλιόδοντες  και            

τη  γλώσσα  βγαλµένη,  όπως  όταν  της  το  έκοψε  ο  Περσέας  και  το  χάρισε              

στη   θεά   Αθηνά   να   το   βάλει   στην   αιγίδα   της.  

Γενικά  το  σπίτι  κρατιόταν  σε  καλή  κατάσταση,  καθαρό  και          

περιποιηµένο.  Η  αλήθεια  ήταν  ότι  κανείς  στη  γειτονιά  δεν  είχε  δει  ποτέ             

συνεργείο  καθαρισµού  να  πλένει  τους  εξωτερικούς  τοίχους  ή  να  βάφει           

τα  παντζούρια  στο  πράσινο  του  κυπαρισσιού.  Αλλά  επειδή  η  πρόσοψη           

ήταν  πάντα  τόσο  κοµψή,  κανείς  δεν  παραπονιόταν  για  το  πίσω  µέρος,            

εκείνο  που  δεν  έβλεπε  στον  δρόµο.  Εκεί  όπου  ένας  µάλλον  µικρός  κήπος             

οργίαζε,  σκέτη  ζούγκλα,  πάνω  από  ένα  µαρµάρινο  παγκάκι  κι  ένα           

πηγάδι  µε  ακατάλληλο  νερό.  Ένας  κήπος  γεµάτος  µαµούνια,  που  για           

κάποιον  απροσδιόριστα  ανατριχιαστικό  λόγο  ποτέ  δεν  τα  ‘βρισκες  στο          

δικό   σου,   γειτονικό   σπίτι.  

Η  κατσαρίδα  και  το  χάµστερ  συναντήθηκαν  στο  παγκάκι,  ως          

ήταν  το  συνήθειό  τους.  Πλύθηκαν  κι  οι  δυο  από  το  ταξίδι  τους  πριν              

µιλήσουν  καν,  τα  ποδαράκια  τους  πέρασαν  πολλές  φορές  µπροστά  από           

τα  πρόσωπά  τους.  Υπήρχαν  τελετές  που  δεν  έπρεπε  να  ξεχνιούνται           
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ποτέ,  αν  ήθελαν  να  συνεχίσουν  να  διατηρούν  τη  νοηµοσύνη  τους  και  τη             

δυνατότητά   τους   να   συνεννοούνται.  

«Βρήκες   κάτι;»,   ρώτησε   το   κολεόπτερο.  

«Ύποπτα,  λίγα  πράγµατα»,  απάντησε  το  τρωκτικό.  «Έχω  την         

εντύπωση  ότι  έχει  φύγει  ταξιδάκι.  Ελπίζω  να  τη  σταµατήσουν  κάπου.           

Αλλιώς  θα  κάνει  τον  γύρο  του  κόσµου  ως  να  ξαναγυρίσει  εδώ.  Ποιος             

ξέρει   πόσοι   θα   πεθάνουν…»  

«Το  ’χουν  αυτό  το  χούι  οι  Λοιµικές»,  φιλοσόφησε  η  κατσαρίδα.           

«Και  να  µου  το  θυµηθείς,  ετούτοι  εδώ  οι  κουφιοκέφαλοι  δεν  ξέρουν            

περισσότερα  πράγµατα  από  τους  προγόνους  τους.  Τις  ίδιες  βλακείες  θα           

κάνουν.   Φοβάµαι   πως   το   πράγµα   θα   εξαπλωθεί».  

«Όπως   όταν   χτίστηκε   το   σπίτι;   Στη   χολέρα   των   Αθηνών;»  

«Χειρότερα.  Αν  µιλάµε  για  τον  γύρο  του  κόσµου…  Μα  γιατί           

αργεί;»  

Λες  και  το  ’χε  σκηνοθετηµένο,  το  κορίτσι  φάνηκε  στην  πόρτα  του            

κήπου  λαχανιασµένο.  Η  µια  πλεξούδα  του  είχε  λυθεί  λιγάκι,  όπως  όταν            

φοβόταν  κι  έπαιζε  µαζί  της  ως  να  τη  µαδήσει.  Κρατούσε  µια  βαριά             

σακούλα  στο  ένα  χέρι  και  στο  άλλο  µια  εφηµερίδα.  Πέταξε  την            

εφηµερίδα  στο  παγκάκι,  κοντά  στα  δύο  πλασµατάκια,  πριν  καθίσει          

βαριά,  πάρει  τη  σακούλα  στην  αγκαλιά  της  και  βγάλει  από  την  τσέπη             

της   καπνοσακούλα.  

«Αχ,  τα  ’πα  εγώ.  Δεν  τα  ’πα;»,  απελπίστηκε  η  κατσαρίδα           

διαβάζοντας   το   πρωτοσέλιδο.   «Ως   την   Κίνα;»  

«Ποια  Κίνα;»,  γούρλωσε  τα  µάτια  του  το  χαµστεράκι.  «Δεν          
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βλέπεις  εδώ;  Εκατόν  πενήντα  εφτά  χώρες  σε  τρεις  µήνες.  Αλλά  θα            

ξαναγυρίσει,   το   ξέρετε   πως   θα   ξαναγυρίσει.   Και   τότε…»  

Το  κορίτσι  έφτυσε  στο  πλάι  ένα  θρύµµα  καπνού  και  στένεψε  τα            

µάτια.  Ψάρεψε  από  τη  σακούλα  του  ένα  πακέτο  αλεύρι  και  τους  το             

έδειξε   χαµογελώντας   σκοτεινά.  

***  

Το  επόµενο  σούρουπο,  τα  ποντίκια  ανέλαβαν  να  µεταφέρουν  το          

τσουκάλι  ως  εκεί  που  έπρεπε:  στη  µέση  της  πλατείας  Κολωνακίου.  Δεν            

ήταν  δύσκολο·  µετά  την  απαγόρευση  κυκλοφορίας,  µόνο  κάτι  δύσµοιροι          

φαντάροι  κοιτούσαν  αν  είχες  βγάλει  τον  σκύλο  για  πιπί.  Τα  τρωκτικά            

είχαν  αναλάβει  και  το  σκάψιµο  στο  παρτέρι.  Ούτε  κι  αυτό  ήταν            

δύσκολο,  πριν  τρεις  µήνες  ένα  συνεργείο  του  δήµου  είχε  ξεπατώσει  από            

‘κει  ένα  δέντρο  χτυπηµένο  από  κεραυνό  κι  είχε  εν  αγνοία  του            

καταστρέψει  το  δοχείο  στο  οποίο  οι  προµάµµες  του  κοριτσιού,  τον           

Δεκέµβρη   του   1854,   είχαν   φυλακίσει   τη   Λοιµική.  

Οι  κατσαρίδες  είχαν  ακόµα  πιο  εύκολο  έργο.  Οι  εννιά          

χρωµατιστές  κλωστές  κολλήθηκαν  στον  πάτο  του  τσουκαλιού  µε  µια          

τσιµπιά  προζύµι  κι  ύστερα,  µέσα  από  φρεάτια  υπονόµων  και          

αποχετεύσεων,  πήραν  άλλο  δρόµο  η  καθεµιά,  να  µην  αγγίζονται,  και           

κατέληξαν  στο  σαλόνι  του  νεοκλασικού  της  οδού  Θεσσαλίας.  Εκεί,  η           

κατσαρίδα  που  αγαπούσε  τη  ροζ  περλέ  σκιά  µατιών  και  το  χαµστεράκι            

κόλλησαν  µε  µια  δεύτερη  τσιµπιά  προζύµι  τις  ελεύθερες  άκρες  των           

κλωστών  στο  καπάκι  του  τσουκαλιού  κι  ύστερα  έβαλαν  το  καπάκι           

ανάσκελα   κάτω   από   ένα   σκαµνάκι   στη   µέση   του   δωµατίου.  
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Το   κάθε   πλάσµα   στήθηκε   στο   πόστο   του.   Περίµεναν.  

Πέρασε  λίγη  ώρα.  Και  λίγη  περισσότερη.  Υποµονή.  Πάντα  τα          

ζούδια   της   γης   έχουν   υποµονή.  

Πήγε   έντεκα.   Έντεκα   και   µισή.   Δώδεκα   παρά   είκοσι.  

Στις  δώδεκα  παρά  δεκαεννιά,  ακούστηκαν  µεταλλικοί  ήχοι        

µάγγανου  να  µαζεύει  µια  σκουριασµένη  αλυσίδα.  Ύστερα  γουργουρητό         

νερού  που  πέφτει  σε  πλαστικό  δοχείο.  Λίγος  θόρυβος  ακόµη,  σαν           

κάποιος  να  ζυµώνει.  Στις  δώδεκα  παρά  τρία,  η  πόρτα  της  πίσω  αυλής             

άνοιξε  κι  έκλεισε.  Βήµατα.  Το  κορίτσι  φάνηκε  στην  πόρτα  του  σαλονιού.            

Τα  µάτια  του  ήταν  λαµπερά,  τα  µάγουλά  του  κατακόκκινα,  από  τη            

νυχτερινή  ψύχρα  και  το  ζύµωµα.  Πλεξούδες  σφιχτά  δεµένες  στην  κορφή           

του  κεφαλιού.  Ολόγυµνο  κορµί,  εκτυφλωτικά  νεανικό.  Κρατούσε  το         

ζυµάρι   σε   µια   λεκανίτσα.  

Έκανε  ένα  βήµα  µέσα  στο  δωµάτιο,  ένα  δεύτερο  κι  ύστερα  γύρισε            

απότοµα  κι  είδε  στη  γωνία  του  ταβανιού,  πίσω  της,  να  κρέµεται  η             

Λοιµική.  

Έµοιαζε  µε  άνθρωπο,  ναι,  όσο  µοιάζουν  οι  µούµιες  στους          

ανθρώπους.  Δεν  είχε  πάνω  της  στάλα  κρέας,  µόνο  πετσί  τσιτωµένο           

πάνω  σε  κόκαλα  που  ‘δειχναν  µαλακά  από  αρρώστια.  Ήταν  κι  εκείνη            

ολόγυµνη  κι  έβλεπες  ότι  είχε  πάρει  τη  µορφή  γυναίκας,  για  να            

κοροϊδέψει  την  αντίπαλό  της.  Είχε  µακριά  ως  τα  γόνατά  της  µαλλιά,            

που  ’χαν  δικιά  τους  ζωή,  σαν  τα  φίδια  στο  κεφάλι  των  Γοργόνειων.  Το              

πρόσωπό  της  φωτιζόταν  από  αχόρταστη  πείνα.  Το  στόµα  της  –δόντια           

ίδια   µαχαίρια–   έζεχνε   νηστικωµάρα   και   θάνατο.  
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Το  κορίτσι  κατάφερε  να  σαλτάρει  στο  κέντρο  του  δωµατίου,  εκεί           

όπου  περίµενε  το  καπάκι  του  τσουκαλιού  κι  οι  κλωστές.  Η  κατσαρίδα            

και   το   χαµστεράκι   είχαν   λουφάξει.   Της   είχαν   εµπιστοσύνη.  

Εκατόν   εβδοµήντα   πέντε   χρόνια…   Δεν   είναι   πολλά…  

Νερά  ‘πέφταν  στο  πάτωµα  από  το  σώµα  της  Λοιµικής,  νερά  που            

ιρίδιζαν  µε  δικό  τους  σάπιο  φως.  Μέσα  στους  ιριδισµούς,  φαίνονταν           

πρόσωπα   γέρων   να   πεθαίνουν.  

«Κι   εσύ…   είσαι   µια   απόγονος…»  

«Μια  µάγισσα  της  Θεσσαλίας»,  σφύριξε  το  χαµστεράκι        

προειδοποιητικά.  

«Και  νοµίζεις  ότι  θα  µε  δέσεις;  Νοµίζεις  ότι  µπορείς;  ΟΤΙ           

ΜΠΟΡΕΙΣ  ΝΑ  ΜΕ  ΔΕΣΕΙΣ;  ΟΤΙ  ΔΕΝ  ΘΑ  ΠΛΗΡΩΣΕΙΣ  ΤΟ  ΘΡΑΣΟΣ  ΤΗΣ            

ΠΡΟΜΑΜΜΗΣ   ΣΟΥ;»  

Το  στόµα  της  Λοιµικής  άνοιξε  διάπλατα,  σαν  φιδιού.  Μεγάλωσε,          

πλάτυνε,  να  χωρέσει  όλο  το  κορίτσι  µέσα  του  σε  µια  µπουκιά  µονάχη.             

Και  το  κορίτσι  τίναξε  το  σκαµνάκι,  κρατώντας  ακόµα  στο  χέρι  του  τη             

λεκανίτσα  µε  το  ζυµάρι  κι  έσπασε  µε  δυο  κοµψές  κινήσεις  όσα  από  τα              

µαχαιρόδοντα   του   στοιχειού   κατάφερε   να   φτάσει.  

Ούρλιαξε  η  Λοιµική,  γιατί  µόνο  αυτό  είχε  για  όπλο,  τα  δόντια  της.             

Ούρλιαξε  και  πάλεψε  να  τα  µαζέψει  από  το  πάτωµα.  Κι  ως  έσκυψε,  οι              

πατούσες  της  ακόµα  στη  γωνιά  του  ταβανιού,  φάνηκε  η  ραχοκοκαλιά           

της  κι  εκεί  πάνω  το  κορίτσι  κατέβασε  το  καπάκι  του  τσουκαλιού,  µε  την              

τσιµπιά   το   προζύµι   προς   τα   κάτω.  

Ούρλιαξε  ξανά  το  στοιχειό.  Λύθηκαν  οι  κλωστές,  άστραψαν  και          
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µαστίγωσαν  τον  αέρα.  Τραβήχτηκαν  µακριά  η  µια  από  την  άλλη,  το            

τσουκάλι  τις  καλούσε.  Γλίστρησαν  η  καθεµιά  προς  τα  ‘κει  απ’  όπου  την             

είχαν  φέρει  οι  κατσαρίδες.  Και  µαζί  τους,  µε  τη  βοήθεια  του  προζυµιού,             

πήραν  κι  ένα  κοµµάτι  της  Λοιµικής,  τη  διαµέλισαν  σε  ξερά  κοµµάτια,            

ενώ  εκείνη  ούρλιαζε  πιο  δυνατά  από  πριν,  µε  πιότερη  λύσσα,  µε  πιότερη             

αγωνία.  

Το  κορίτσι  πρόταξε  τη  λεκανίτσα,  περίµενε  ίσα  ως  η  κατσαρίδα           

µε  το  χάµστερ  να  πηδήξουν  µέσα  και  βγήκε  από  το  σπίτι,  µια  λαφίνα              

γυµνή,  µε  τις  πλεξίδες  ν’  ανεµίζουν  στην  πλάτη  της  και  το  καπάκι  του              

τσουκαλιού  στο  άλλο  χέρι.  Βγήκε  στην  Σπευσίππου,  έστριψε  στην          

Ξάνθου  κι  έφτασε  στην  Πλατεία  Κολωνακίου,  χωρίς  να  τη  δει  κανείς.            

Πέρασε  µπρος  από  την  έρηµη  πιάτσα  των  ταξί  και  χώθηκε  στο  παρτέρι,             

όπου  την  περίµενε  το  τσουκάλι,  µισοσκεπασµένο  από  ξερόκλαδα  και          

φύλλα.  

Τραντάζονταν  οι  κλωστές,  σέρνοντας  τα  κοµµάτια  της  Λοιµικής         

προς  το  µέρος  της  φυλακής  της.  Η  κατσαρίδα  και  το  χαµστεράκι            

πήδηξαν  κάτω.  Το  κορίτσι  έφτιαξε  ένα  ζυµαρένιο  στεφάνι  –αλεύρι          

διαβασµένο  στο  φεγγάρι,  ζυµωµένο  µε  ξινό  προζύµι  και  νερό  από  το            

αρχαίο  πηγάδι–  στο  χείλος  του  τσουκαλιού,  εκεί  όπου  θ’  ακουµπούσε  το            

καπάκι.  

Κι   η   Λοιµική   ήρθε.  

Κοµµάτι-κοµµάτι,  από  εννιά  διαφορετικές  µεριές.  Κάθε  κοµµάτι        

έβγαζε  έναν  θόρυβο  αηδιαστικό,  σάρκα  ξεραµένη  που  κροτάλιζε  πάνω          

στο  οδόστρωµα.  Οι  κλωστές  µίκραιναν  και  µίκραιναν,  λες  και  κάτι  στο            
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προζύµι  του  τσουκαλιού  τις  κατάπινε.  Φάνηκε  και  το  στόµα  της           

Λοιµικής,  εκτοξεύοντας  κατάρες  που  οι  ουρανοί  της  Αττικής  είχαν          

εκατόν   εβδοµήντα   πέντε   χρόνια   ν’   ακούσουν.  

Το  κορίτσι  έκανε  ένα  βήµα  πίσω,  έτοιµο  το  καπάκι  στο  χέρι.  Η             

Λοιµική  ενώθηκε  και  πάλι  σ’  ένα  σώµα,  αιωρούµενη  πάνω  από  το            

τσουκάλι,  για  µια  στιγµή  µονάχα  κι  ύστερα  οι  κλωστές  την  τράβηξαν            

κάτω.  Πάλεψε  να  πιαστεί  από  το  χείλος  του  τσουκαλιού,  όµως  το            

κορίτσι  ήταν  εκεί,  έτοιµο,  της  κοπάνησε  µια  µε  το  χείλος  του  καπακιού,             

καπάκωσε  το  τσουκάλι  κι  ύστερα  µε  την  άκρη  του  δαχτύλου  της  άγγιξε             

τα  ξερόκλαδα  και  µουρµούρισε  κάτι  πιο  αρχαίο  κι  από  τη  Λοιµική  την             

ίδια,   µια   λέξη   µοναχή,   ιερή   και   παντοτινή.  

Η  φωτιά  άναψε  αµέσως.  Το  ζυµάρι  –αλεύρι  διαβασµένο  στο          

φεγγάρι,  ξινό  προζύµι,  νερό  από  το  αρχαίο  πηγάδι,  ζυµωµένο  από           

µάγισσα–  ψήθηκε  αµέσως,  σφράγισε  το  τσουκάλι  για  πάντα.         

Μοσχοβόλησε   ο   τόπος   ψωµί,   τρέξαν   τα   σάλια   του   κοριτσιού.  

Το   τσουκάλι   έπαψε   να   τραντάζεται   πια,   η   Λοιµική   δεµένη.  

Ποντίκια  και  κατσαρίδες  µαζεύτηκαν  σε  µια  στιγµή,  άλλα  να          

σβήσουν  τη  φωτιά,  άλλα  να  φέρουν  ρούχα  και  παπούτσια  στο  κορίτσι,            

να  το  ντύσουν,  να  γυρίσει  στην  Οικία  των  Γοργόνειων  χωρίς  άλλες            

περιπέτειες.  Η  κατσαρίδα  σκαρφάλωσε  στο  κοριτσίστικο  γόνατο  και  το          

χάιδεψε   τρυφερά.  

«Καλά  τα  κατάφερες»,  έκανε  ευχαριστηµένη.  «Η  προµάµµη  σου         

θα  σε  καµαρώνει  από  ‘κει  που  ‘ναι.  Άντε,  σου  επιτρέπω  να  καπνίσεις             

ένα   ακόµα,   αν   θες».  
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«Και  ποιος  σε  διόρισε  εσένα  δερβέναγα  στα  πνευµόνια  της;»,          

ρώτησε  το  χαµστεράκι,  ενώ  το  κορίτσι  έπαιρνε  την  καπνοσακούλα  από           

τα   ποδαράκια   ενός   αρουραίου.  

«Δεν   είµαι   δερβέναγας»,   κόρωσε   η   κατσαρίδα.  

«Και   τότε   τι   είσαι;»  

«Για  δέσιµο»,  µουρµούρισε  το  κορίτσι  παιχνιδιάρικα  κι  έστριψε         

ένα   τσιγάρο,   να   ηρεµήσει.  
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Έβηξα.  Όχι,  ρε  γαµώτο,  έβηξα.  Ένα  πράγµα  µου  είπε  να  κάνω,            

για  όσο  θα  ήταν  αναίσθητη,  κι  εγώ  τα  έκανα  θάλασσα.  Δεν  µπορούσα             

να  µην  την  κοιτάζω,  το  πρόσωπό  της,  είναι  τόσο  όµορφο.  Κι  ήταν             

αναίσθητη,  δεν  θα  καταλάβαινε  κάτι.  Ήθελα  απλά  να  της  δώσω  ένα            

φιλί.  Να  νιώσω  στα  χείλη  µου  την  επιδερµίδα  της.  Αλλά  τα  έκανα             

θάλασσα,  θάλασσα,  θάλασσα.  Έβηξα  πάνω  στο  πρόσωπό  της.  Κι  αυτό           

το   πράγµα   δεν   αργεί   να   δράσει.  

Πρέπει  να  τη  βοηθήσω.  Δεν  είναι  µακριά  το  φαρµακείο.  Εκεί,           

απέναντι  είναι.  Αν  δεν  ήταν  καρφωµένες  οι  σανίδες  πίσω  από  τα            

παντζούρια,  θα  το  έβλεπα  µε  τα  ίδια  µου  τα  µάτια.  Έχω  τόσο  καιρό  να               

δω  τον  κόσµο.  Πάντα  φροντίζει  να  πηγαίνει  στο  φαρµακείο,  για  να  µην             

πάω  εγώ.  Είµαι  άρρωστος,  πολύ  άρρωστος,  δεν  γίνεται  να  βγω  έξω.  Κι             

έξω  κυκλοφορούν  εκείνα.  Περιπολούν  τη  γειτονιά.  Θα  το  καταλάβουν          

πως  είµαι  άρρωστος.  Ξέρουν  ποιοι  είναι  άρρωστοι.  Γι'  αυτό  καρφώσαµε           

τις  σανίδες.  Όχι,  αν  βγω  έξω,  θα  µε  βρουν  και  θα  µε  βάλουν  στη  γούρνα,                

µαζί  µε  τους  άλλους  αρρώστους.  Θα  πεθάνω  στη  γούρνα,  µόνος  και            

µακριά   της,   δεν   θα   τα   καταφέρω.  

Κοίτα  το  πρόσωπό  της,  το  δέρµα  της  λευκό,  τα  χείλη  της  ροζ,  θα              

‘λεγες  πως  κοιµάται  χαµογελαστή,  τα  µεγάλα  γαλάζια  της  µάτια          

σφαλισµένα  κάτω  από  τα  βλέφαρα.  Μου  ζήτησε  να  της  κάνω  την  ένεση.             

Δεν  έχει  φάρµακο  η  ένεση,  µόνο  εγώ  παίρνω  το  φάρµακο,  εκείνη  δεν             

είναι  άρρωστη,  η  ένεση  είναι  για  να  κοιµηθεί,  πώς  να  κοιµηθεί  µέσα  σε              

τόσο  πόνο,  σε  τόση  αγωνία,  όµως  εγώ  τώρα  έβηξα.  Έβηξα,  ρε  γαµώτο,             

ξεχασµένος  στο  όµορφο  πρόσωπό  της.  Ακόµα  βλέπω  τα  σταγονίδια,  το           
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δέρµα  της  τ'  απορροφάει.  Ένα  στέκεται  πάνω  στο  βλέφαρό  της.           

Σύντοµα  θα  φυτρώσει  ένα  σπυρί  εκεί.  Και  µετά  θα  σκίσει  το  δέρµα  και              

µετά  ένα  κάπαλο  και  µετά  οι  πληγές  και  τα  σηµάδια  και  µετά  το              

όµορφο  πρόσωπό  της  θα  χαθεί  για  πάντα.  Χάρη  στην  αρρώστια.  Χάρη            

σε   µένα.  

Υποτίθεται  πως  έχω  µάθει  να  συγκρατώ  τον  βήχα  µου.  Μπορεί           

να  νιώθω  αυτή  την  ακατανίκητη  έλξη  να  αφεθώ,  να  πάρω  τον  αέρα  από              

τα  πνευµόνια  µου,  να  ξύσω  τα  έγκατα  του  λαιµού  µου  και  ξεφυσώντας             

να  αµολήσω  στην  ατµόσφαιρα  όλα  όσα  µε  ενοχλούν,  από  το  στήθος            

µέχρι  τη  γλώσσα.  Όλα,  αφηµένα  ελεύθερα  και  έξω  από  µένα.  Το  ζητά  ο              

οργανισµός   µου.  

Ουρλιάζω,  η  φωνή  µου  τρυπάει  τους  τέσσερις  τοίχους,  καταριέµαι          

την  τύχη  µου  µα  πιο  πολύ  την  ανευθυνότητά  µου.  Είµαι  άρρωστος  µα             

όχι  αδύναµος.  Μεταδίδω  µα  δεν  πεθαίνω.  Γιατί  δεν  το  βούλωνα  το  άθλιο             

στόµα  µου,  το  άθλιο  και  παραµορφωµένο  στόµα  µου,  γιατί  αφέθηκα,           

ένας  βήχας  είναι,  ένα  βάρος  στο  στήθος,  ένα  θρόισµα  στο  κάτω  µέρος             

του  λαιµού,  ένα  έτσι  θα  έκανα  και  θα  τον  κατάπινα,  όπως  κάθε  µέρα              

κάνω  –  µήπως  ήθελα  να  την  κολλήσω,  µήπως  ζηλεύω  την  οµορφιά  της,             

µήπως  ήθελα  να  την  κάνω  σαν  και  µένα,  θα  µε  αγαπούσε  τότε;             

Ουρλιάζω  γιατί  φταίω  εγώ,  φταίει  ο  τρόπος  που  σκέφτοµαι.  Όχι,  κοίτα            

τι   έκανα,   όχι.  

Μα  γιατί  πανικοβάλλοµαι;  Θα  της  δώσω  λίγο  από  το  φάρµακό           

µου.  Τι  έλεγαν  στην  τηλεόραση;  Όταν  είναι  στην  αρχή,  τότε  µπορείς  να             

δώσεις  µια  γενναία  δόση  του  φαρµάκου  και  να  εξαλείψεις  τα           
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συµπτώµατα.  Ή  µήπως  έλεγαν  πως  το  φάρµακο  πρέπει  να  το  παίρνεις            

σιγά-σιγά,  ώστε  να  είναι  πάντα  σε  ύφεση  τα  συµπτώµατα;  Είναι  τόσο            

καλοί  οι  άνθρωποι  στην  τηλεόραση,  πάντα  µας  βοηθούσαν,  πάντα  µας           

έλεγαν  την  αλήθεια.  Το  ηλίθιο,  βλαµµένο  µου  µυαλό  φτάνει,  που  δεν            

µπορεί  να  θυµηθεί  ποια  είναι  η  σωστή  αλήθεια.  Δεν  θυµάµαι  κάθε  πότε             

αλλάζει   η   αλήθεια   στην   τηλεόραση.  

Το  βρήκα,  θα  σπάσω  δύο  από  τα  χάπια  µου,  θα  τα  κάνω  σκόνη,              

θα  τα  διαλύσω  στο  υγρό  του  ύπνου  της  και  θα  της  κάνω  άλλη  µια  ένεση.                

Δεν  θα  την  τραυµατίσω,  δεν  θα  την  πονέσω,  άλλωστε  κοιµάται  ήδη,  να             

ήξερε  µόνο  πόσο  ερωτευµένος  είµαι  µαζί  της,  τώρα  θα  της  το  ετοιµάσω             

και  θα  τη  σώσω.  Δες  το  δέρµα  της,  είναι  πιο  λευκό  από  πριν,  αυτό  το                

πράγµα  έχει  ξεκινήσει  ήδη  να  καταστρέφει  τον  οργανισµό  της.  Έτσι           

κάνει,  έτσι  θα  µε  καταλάβουν,  γι'  αυτό  σανιδώσαµε  τα  παράθυρα,  είµαι            

άσπρος  σαν  γαµήλιο  σεντόνι  τώρα  αλλά  έχω  βγάλει  και  τα  σπυριά,  έχει             

σκάσει  το  δέρµα  µου,  εκείνη  δεν  έχει  τα  σπυριά,  δεν  είναι  άρρωστη,             

ακόµα.   Προλαβαίνω.  

Μα  αν  κάνω  λάθος;  Αν  δεν  πρέπει  να  πάρει  τόσο  µεγάλη  δόση;             

Αν  την  πειράξει  σε  κάποιο  άλλο  όργανο;  Δεν  µας  έλεγαν  να            

προσέχουµε;  Δεν  µπορώ  να  πάρω  τέτοιο  ρίσκο,  τρέµουν  τα  χείλη  µου            

από  τον  φόβο,  µα  είναι  εκεί  απέναντι  κι  ο  φαρµακοποιός,  θα  ξέρει.             

Εκείνος  θα  ξέρει.  Δεν  θα  µου  πάρει  ώρα  να  κατέβω  να  ρωτήσω.  Μια              

στιγµή   να   πάω,   µια   στιγµή   να   γυρίσω,   δεν   θα   γίνει   κάτι   κακό.  

«Τι  θα  θέλατε;»,  Ο  φαρµακοποιός  µού  έχει  γυρισµένη  την  πλάτη.           

Κάτι  ετοιµάζει  στον  πάγκο  του,  κάποιο  υγρό  ανακατεύει.  Φοράει  τη           
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λευκή  ποδιά  του,  χοντρές,  λαστιχένιες,  µαύρες  µπότες  και  λευκή          

κουκούλα   από   νάιλον.   Παίρνει   όλες   τις   προφυλάξεις.  

«Έβηξα,  γιατρέ  µου,  έβηξα  κατά  λάθος  πάνω  της.  Δεν  ήταν           

άρρωστη,  εσείς  θα  ξέρετε  τι  να  κάνω,  έχω  το  φάρµακο,  δεν  ξέρω  τι  δόση               

χρειάζεται,   θα   µε   βοηθήσετε,   γιατρέ   µου;»  

Δεν  σταµατάει  αυτό  που  κάνει.  Απόλυτη  ησυχία  στο  κατάστηµα.          

Ακούγεται  µόνο  το  ανακάτεµα  του  υγρού  που  ετοιµάζει  ο          

φαρµακοποιός.  Απόλυτη  ησυχία  κι  από  τον  δρόµο.  Δεν  κινείται  ψυχή.           

Είναι  όλοι  κλεισµένοι  στα  σπίτια  τους.  Μόνοι,  ασφαλείς,  υγιείς.  Κάτι           

ψάχνει  στο  συρτάρι  ακριβώς  δίπλα  του.  Το  βρίσκει  και  γυρνάει  προς  τα             

µένα.  Φοράει  αντιασφυξιογόνο  µάσκα.  Τα  τεράστια,  στρογγυλά  µάτια         

της  µάσκας  µε  καρφώνουν.  Η  ανάσα  του  είναι  βαριά  και  µηχανική,            

κάτω   από   τη   µάσκα.   Το   περίστροφο   που   έψαχνε   µε   σηµαδεύει.  

«Μην  τολµήσεις  να  κουνηθείς  από  τη  θέση  σου»,  τα  σύµφωνα           

παχιά,  φτύνει  µέσα  στη  µάσκα.  Η  ανάσα  του  βαριά.  «Γιατί  βγήκες  από             

το  σπίτι  σου,  πόσοι  νόµοι  χρειάζονται  για  να  κάτσεις  χωµένος  µέσα            

στην   τρύπα   σου,   πόσοι;»  

Τα  πόδια  µου  τρέµουν.  Αυτός  ο  άνθρωπος  θα  έπρεπε  να  µε            

βοηθήσει.   Όχι   να   απειλεί   να   µε   σκοτώσει.  

«Μα  δεν  είναι  θανατηφόρα  η  ασθένεια  γιατρέ  µου,  να  βοηθήσω           

θέλω,   έβηξα   κατά   λάθος,   στο   πρόσωπό   της».  

«Σκάσε.  Βούλωστο  επιτέλους.  Κάτι  σκουπίδια  σαν  και  σένα  µας          

έφεραν  στην  κατάσταση  που  είµαστε  τώρα.  Κάτι  ανθρωπάκια  που  δεν           

µπορούσαν   να   κάτσουν   σπίτι   τους.   Να   κάτσουν   µέσα.   Μέσα».  
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Φτύνει  µέσα  στη  µάσκα,  ανασαίνει  βαριά,  τα  τζάµια  που          

προφυλάσσουν  τα  µάτια  του  έχουν  θολώσει,  Χριστέ  µου.  Τρεκλίζω.  Ένα           

βήµα  προς  τα  πίσω.  Δεν  µε  βλέπει.  Ιδρώνω.  Οι  πληγές  µου  πονάνε.  Δεν              

πεθαίνουµε  από  την  αρρώστια.  Μόνο  πονάµε.  Κατεβάζω  το  πόµολο  της           

πόρτας.  

«Πού   νοµίζεις   πως   θα   πας,   παραµορφωµένο   γουρούνι;»  

Δεν  πυροβολεί.  Μόνο  απειλεί.  Ένα  κλικ.  Η  ειδοποίηση.  Τρέχω          

µακριά.   Τώρα   θα   έρθουν   εκείνα.  

Κλείδωσα  την  πόρτα.  Έτρεξα  στο  σπίτι  και  κλείδωσα  την  πόρτα.           

Το  πρόσωπό  µου  πονάει.  Όταν  ιδρώνω,  οι  πληγές  ανοίγουν.  Ένα  µυτερό            

σπυρί  έχει  φυτρώσει  στο  βλέφαρό  της.  Θα  µεγαλώσει  και  θα  χωθεί  µέσα             

στο  µάτι  της.  Τα  µεγάλα,  γαλάζια  της  µάτια.  Δεν  µοιάζει  να  χαµογελάει             

πια.  Ίσως  η  αρρώστια  να  πέρασε  στο  αίµα  της,  να  φτάνει  στους             

πνεύµονες,  στο  συκώτι  και  στην  καρδιά  της.  Ίσως  να  γέµισε  σπυριά            

µέσα   στο   ίδιο   της   το   σώµα.   Και   για   όλα   αυτά   φταίω   µόνο   εγώ.  

Εγώ  που  δεν  µπόρεσα  να  την  αγαπήσω  όσο  µε  αγάπησε  κι  εκείνη.             

Εγώ  που  τη  ζήλευα,  που  τη  φθονούσα  για  την  οµορφιά  της  −  κι  εγώ  δεν                

ήµουν  όµορφος,  δεν  ήµασταν  ένα  υπέροχο  ζευγάρι;  Όµως  η  ψυχή  της,  η             

άγια  ψυχή  της,  που  την  άφησε  ελεύθερη  να  µε  αγκαλιάσει,  όταν  εγώ             

κόλλησα.  Ο  απρόσεκτος,  ο  ανεύθυνος,  ο  βλαµµένος.  Έρχονται  τώρα.          

Τέρµα   οι   σκέψεις.   Έρχονται.  

Μέταλλο  βρίσκει  το  µάρµαρο  της  σκάλας.  Ένα  βήµα.  Άλλο  ένα           

βήµα.  Ανεβαίνουν.  Σούστες  και  τροχαλίες  κινούν  τα  άψυχα  µέλη  τους.           

Αυτά  που  η  κυβέρνηση  τους  έκοψε,  όταν  τους  πήρε  από  τη  γούρνα.             
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Κανείς  δεν  πεθαίνει  στη  γούρνα.  Όταν  η  αρρώστια  διαλύσει  τα  άκρα            

του  αρρώστου,  ένα  κτήνος  σαν  τον  φαρµακοποιό  παίρνει  πριόνι  και  τα            

κόβει.  Στη  θέση  τους  φυτεύουν  µεταλλικά  χέρια  και  πόδια.  Κι  ένας            

µηχανισµός  ελέγχου  µέσα  στο  κεφάλι,  η  τέλεια,  η  άβουλη          

κατασταλτική  µηχανή.  Αυτό  γινόµαστε.  Αυτό  έγιναν  οι  βαριά  άρρωστοι.          

Χειρότερα   από   αυτούς,   κατρακύλησαν   στην   κόλαση   οι   υγιείς.  

Μεταλλικά  δάχτυλα  χτυπάνε  την  πόρτα  µου.  Το  σπυρί  έχει          

ανοίξει,  το  βλέφαρό  της  έχει  µατώσει.  Μου  ζητάνε  να  τους  ανοίξω.  Οι             

φωνές  τους  ατάραχες,  χωρίς  ίχνος  συναισθήµατος.  Νεκρές  φωνές.  Μου          

το  ζητάνε  επίµονα.  Όχι  µε  διαφορετική  ένταση.  Απλά  το          

επαναλαµβάνουν  συνεχώς.  Κάνω  ένα  βήµα  πίσω.  Ένα  δάκρυ  κυλά  στο           

µάγουλό   µου.   Πονάει   η   πληγή   δίπλα   στη   µύτη.  

Σπάνε  την  πόρτα.  Κλαίω  µέχρι  που  η  θολούρα  από  τα  δάκρυα  και             

το  σαπισµένο  µου  δέρµα  δεν  µε  αφήνουν  να  βλέπω  πια.  Τους  ακούω  να              

µιλάνε  για  τη  γριά  που  είναι  ξαπλωµένη  στο  κρεβάτι.  Γριά  τη  βλέπουν             

την  πριγκίπισσά  µου;  Τους  ακούω  να  τρέχουν  τα  ηλεκτρονικά  τους  τεστ.            

Τον  έλεγχο  ταυτότητας.  Βρίσκουν  το  όνοµά  µου.  Με  καταχωρούν  σαν           

άρρωστο.  Βρίσκουν  το  όνοµά  της.  Είναι  το  όνοµα  της  µάνας  µου,  µα             

κάνουν  λάθος.  Η  µάνα  µου  δεν  ασχολείται  µαζί  µου.  Η  µάνα  µου  έχει              

πεθάνει.  Εδώ  ζει  µόνο  η  πριγκίπισσά  µου.  Παγωµένα  µεταλλικά  χέρια           

µε  σηκώνουν  στον  αέρα.  Τους  ακούω  να  λένε  πως  θέλουν  να  µε  ρίξουν              

στον  πάτο  της  γούρνας,  στον  πιο  βαθύ  τάφο.  Γελάνε  µε  τη  νεκρή  φωνή              

τους.  Ένα  γέλιο  άχρωµο,  χωρίς  ίχνος  συναισθήµατος.  Κι  εµένα  µε           

πιάνει   βήχας.  
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Βλέπεις  τη  ρωγµή  ενώ  ξυρίζεσαι.  Βρίσκεται  ακριβώς  στη  µέση  του           

στέρνου  σου,  ίσως  πέντε  δάχτυλα  µεγάλη.  Μοιάζει  σαν  σπασµένη          

πορσελάνη.  Την  περιεργάζεσαι,  φαίνεται  να  έχει  ανοίξει  προς  τα  έξω,           

σαν  να  σε  έχουν  κόψει  µε  µαχαίρι  ή  σαν  κάτι  να  θέλει  να  βγει.  Δεν                

τρέχει  αίµα,  κι  όταν  την  ακουµπάς  είναι  σκληρή  σαν  πέτρα.  Δεν  πονάς             

—   για   την   ακρίβεια,   δεν   αισθάνεσαι   τίποτα.  

Αποφασίζεις  να  την  αγνοήσεις  για  τώρα.  Μετά  το  ξύρισµα          

ντύνεσαι  βιαστικά  και  βγαίνεις  από  το  σπίτι.  Στον  δρόµο  σε  παίρνει            

τηλέφωνο   η   αδερφή   σου,   η   Έλλη.   Δεν   της   λες   για   τη   ρωγµή.  

Ο  πελάτης  πιέζει  να  έχετε  έτοιµα  τα  κείµενα  σήµερα,  κι  έτσι            

κάθεσαι  µέχρι  αργά  στη  δουλειά.  Βαριέσαι  κι  ανοίγεις  µια  µπύρα  από  το             

ψυγείο  του  γραφείου.  Σηκώνεις  το  µπουκάλι  και  το  βάζεις  στο  στόµα,            

αγκαλιάζεις  το  άνοιγµα  µε  τα  χείλη  σου,  αισθάνεσαι  το  κρύο  γυαλί  να             

σε  δροσίζει.  Δεν  έχεις  φάει  και  το  ελάχιστο  αλκοόλ  σου  δίνει  ακριβώς  τη              

θολούρα  που  χρειάζεσαι  για  να  αντέξεις  την  υπερωρία.  Ο  Πέτρος  από            

το  διπλανό  γραφείο  σού  ζητάει  µια  γουλιά.  Του  δίνεις  το  µπουκάλι  σου             

και   πίνει   από   αυτό.  

Γυρνάς  σπίτι  εξουθενωµένος  και  παραγγέλνεις  σουβλάκια.       

Μέχρι  να  έρθουν,  παίρνεις  τηλέφωνο  την  Έλλη.  Τη  ρωτάς  αν  θέλει  να             

περάσει  από  σένα  να  παίξετε  κανένα  επιτραπέζιο,  ίσως  κανένα  παζλ.           

Απαντά  ότι  έχει  πρωινό  ξύπνηµα  και  δεν  µπορεί.  Συµφωνείτε  να           

βρεθείτε   αύριο.  

Ανοίγεις  άλλη  µια  µπύρα  να  πιεις  µε  το  σουβλάκι  σου.  Κρατάς  το             

µπουκάλι  στο  χέρι.  Έχεις  καύλες  και  σου  αρέσει  η  αίσθηση  του  σκληρού,             
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υγρού  λαιµού  του.  Αποφασίζεις  να  µπεις  στο  grindr,  µιλάς  µε  έναν  Τάσο             

που  υποστηρίζει  ότι  τον  έχει  δεκαοχτώ  πόντους.  Δεν  αντέχεις  όµως  να            

κανονίσεις   κάτι   και   σε   παίρνει   ο   ύπνος   στον   καναπέ.  

Το  πρωί  βλέπεις  πως  η  ρωγµή  έχει  µεγαλώσει,  φτάνει  στον           

αφαλό  σου  και  προς  τα  πάνω  πλησιάζει  στον  λαιµό.  Βάζεις  πουκάµισο            

και   δένεις   σφιχτά   τη   γραβάτα.  

Ο  πελάτης  δεν  είναι  ικανοποιηµένος  µε  τα  κείµενα,  πρέπει  να  τα            

ξαναδουλέψετε.  Αργότερα,  στο  φαΐ  ο  Πέτρος  σου  λέει  ότι  αύριο  δεν  θα             

έρθει,  έχει  κλείσει  ραντεβού  στον  γιατρό  και  θα  δουλέψει  από  το  σπίτι             

µετά.  Καταλαβαίνεις  ότι  ανησυχεί  για  κάτι,  µα  δεν  σου  λέει.  Προτείνεις            

να   βγείτε   για   ποτό   το   βράδυ,   µόλις   παραδώσετε   τα   κείµενα.  

Λίγο  πριν  βγείτε,  σου  στέλνει  ο  Τάσος  αν  θες  να  βρεθείτε.  Του  λες              

να  έρθει  κι  αυτός  στο  µπαρ.  Έρχονται  κι  άλλοι  από  το  γραφείο.             

Παραγγέλνετε  όλοι  κοκτέιλ.  Η  Κλειώ,  αυτή  που  κάνει  τα  reports,  πίνει            

ένα  που  το  λένε  monkey  brains,  που  σε  ιντριγκάρει.  Σου  δίνει  να  πιεις              

από   το   καλαµάκι   της,   για   να   δοκιµάσεις.  

Ο  Τάσος  φτάνει  ενώ  πίνετε  το  δεύτερο  ποτό.  Τον  συστήνεις  στους            

άλλους  σαν  δήθεν  παλιό  συµφοιτητή  που  έχεις  καιρό  να  δεις.           

Κουβεντιάζετε  λίγο.  Παραγγέλνεις  νέο  ποτό,  µετά  κι  άλλο.  Αφήνεις  το           

ποτήρι   σου   και   πας   στην   τουαλέτα.   Ο   Τάσος   σε   ακολουθεί.  

Είναι  πιο  κοντά  στους  δεκάξι  πόντους,  µα  δεν  σε  πειράζει.  Τον            

παίρνεις  βαθιά,  γεµίζει  το  στόµα  σου  µε  έναν  χορταστικό  τρόπο  και            

νιώθεις  να  σπρώχνει  το  λαιµό  σου,  να  πιέζει  σαν  να  θέλει  να  τον  σκίσει.               

Τελειώνει  στο  στόµα  σου  και  φιλιέστε.  Πάει  να  ξεκουµπώσει  το           

34  



Pandemia   |   Ανθολογία   Δυστοπικών   Διηγημάτων  

πουκάµισό  σου,  µα  θυµάσαι  τη  ρωγµή  και  τον  σταµατάς  —  δεν  θέλεις             

να  σε  δει.  Βάζει  το  χέρι  στον  καβάλο  σου.  Φιλιέστε  λαίµαργα  κι  ενώ              

χουφτώνει  τον  κώλο  σου,  προσπαθεί  να  λύσει  τη  ζώνη  µε  το  ένα  χέρι.              

Πιέζει  την  κοιλιά  σου  και  τη  νιώθεις  να  διαµαρτύρεται.  Δεν  αισθάνεσαι            

καλά,   σκέφτεσαι   ότι   θες   να   σταµατήσει.  

Τραβιέσαι  απότοµα  όταν  νιώθεις  ότι  δεν  αντέχεις  άλλο,  γυρνάς          

προς  τη  λεκάνη  και  βγάζεις  τον  εµετό  πριν  προλάβεις  να  σκύψεις  προς             

αυτήν.  Πετυχαίνεις  το  κάθισµα,  χύνεται  και  στο  πάτωµα.  Μέχρι  να           

συνέλθεις,   ο   Τάσος   έχει   φύγει.  

Φεύγοντας  από  το  µπαρ,  παίρνεις  τηλέφωνο  την  Έλλη.  Το          

σηκώνει  κοιµισµένη.  Σε  ρωτάει  γιατί  δεν  την  πήρες,  αφού  είχατε  πει  να             

βρεθείτε.  Προσπαθείς  να  της  πεις  ότι  της  έχεις  δώσει  κλειδί  και  µπορεί             

να  έρθει  και  µόνη  της,  µα  µιλάς  µπερδεµένα  από  το  ποτό  και  δεν  µπορεί               

να   σε   καταλάβει.   Σε   ρωτάει   αν   είσαι   µεθυσµένος.   Το   κλείνεις.  

Το  πρωί  η  ρωγµή  έχει  κάνει  ένα  παρακλάδι,  που  βλέπεις  να            

απλώνεται  στη  δεξιά  πλευρά  σου,  ενώ  έχεις  µια  καινούρια  και  στο  δεξί             

σου  µπράτσο.  Αυτή  φαίνεται  να  είναι  παράλληλη  µε  το  παρακλάδι.           

Βάζεις  το  χέρι  κολλητά  στο  πλευρό  σου  για  να  τα  συγκρίνεις  και             

συνειδητοποιείς  ότι  δεν  είναι  απλά  παράλληλη,  εφάπτεται  —  σαν  η           

ρωγµή  να  διέσχισε  το  κενό  από  το  κορµί  σου  ως  το  χέρι  και  να  συνέχισε                

εκεί.   Αναρωτιέσαι   πόσο   ακόµα   θα   απλωθεί.  

Ξαναβάζεις  τις  πιτζάµες  σου  και  παίρνεις  τηλέφωνο  στο  γραφείο          

να  πεις  ότι  δεν  αισθάνεσαι  καλά  και  θα  κάτσεις  σπίτι.  Η  Μαρία  που              

απάντησε  αναρωτιέται  αν  ήσουν  µε  την  Κλειώ,  γιατί  λέει  κι  αυτή  είναι             
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άρρωστη.   Της   λες   ότι   µάλλον   σας   σέρβιραν   µπόµπες   στο   µπαρ.  

Τρως   ένα   τοστ   και   ξαπλώνεις,   κοιµάσαι   όλη   την   υπόλοιπη   µέρα.  

Το  επόµενο  πρωί  ξυπνάς  από  το  τηλέφωνο.  Είναι  η  Μαρία  που            

λέει  κάτι  για  ύποπτο  κρούσµα,  ότι  και  η  Κλειώ  βγήκε  θετική.  Θετική  σε              

τι;  Δεν  καταλαβαίνεις  πολλά,  είσαι  κουρασµένος,  αλλά  λέει  ότι  ο           

γιατρός  είπε  στον  Πέτρο  να  πάει  νοσοκοµείο  και  όταν  πήγε  κλείσανε  τα             

επείγοντα  και  βάλανε  όλο  το  κτίριο  σε  καραντίνα.  Τώρα  η  αστυνοµία            

ψάχνει  όλους  όσους  είχαν  επαφές  µαζί  του  και  δώσανε  εντολή  να  µη             

λειτουργήσει   το   γραφείο.  

Σηκώνεσαι  µε  δυσκολία.  Νιώθεις  το  πρόσωπό  σου  µουδιασµένο  κι          

αποφασίζεις  να  πλυθείς.  Με  το  που  µπαίνεις  στο  µπάνιο  βλέπεις  τη            

ρωγµή  στον  καθρέφτη.  Έχει  βγει  έξω  από  την  µπλούζα,  διασχίζει  τον            

λαιµό  σου,  το  πρόσωπο,  κόβει  το  στόµα  σου  στα  δύο  και  καταλήγει  στο              

δεξί  σου  µάγουλο.  Πλησιάζεις  στον  καθρέφτη  και  κοιτάς  τα  χείλη  σου            

—  έχουν  σκίσει  κι  ανοίξει  σαν  τριαντάφυλλο,  τα  ακουµπάς  µα  δεν            

αισθάνεσαι  τίποτα.  Στρέφεις  το  βλέµµα  στο  χέρι  σου  και  βλέπεις  ότι            

έχει  γεµίσει  ρωγµές,  κάποιες  νέες,  που  δεν  συνδέονται  µε  την           

προηγούµενη.  Κάθε  δάχτυλό  σου  είναι  τώρα  ραγισµένο.  Γδύνεσαι  για          

να   δεις   καθαρά,   ανακαλύπτεις   νέες   ρωγµές   και   στα   πόδια.  

Ακούς  το  κλειδί,  µετά  την  πόρτα  να  ανοίγει  και  να  κλείνει.  Τώρα             

ακούς  την  Έλλη  να  φωνάζει  το  όνοµά  σου,  λέει  ότι  δεν  απαντούσες  στο              

τηλέφωνο   κι   ανησύχησε.  

Βγαίνεις  στο  χωλ.  Τα  µάτια  της  γουρλώνουν  όταν  σε  βλέπει.           

Τραυλίζει,  το  χέρι  της  έρχεται  στο  στόµα.  Ζαλίζεσαι,  σταµατάς  µπροστά           
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της,   σκέφτεσαι   να   σταθείς   για   λίγο   να   συγκεντρωθείς.  

Η  Έλλη  απλώνει  το  χέρι  για  να  σε  ακουµπήσει,  βάζει  την  παλάµη             

στο  στέρνο  σου,  πάνω  από  την  καρδιά,  µε  το  που  την  βγάζει  παίρνει              

λίγο  δέρµα  µαζί  της  που  πέφτει  σαν  άµµος  στο  πάτωµα  —  και  τώρα              

ραγίζεις.  Πρώτα  τα  δάχτυλα  από  το  δεξί  χέρι  πέφτουν,          

ταπ-ταπ-ταπ-ταπ-ταπ  στο  δάπεδο,  έπειτα  η  παλάµη  γίνεται        

κοµµατάκια  και  τραβάει  µαζί  της  τµήµατα  του  µπράτσου.  Νιώθεις  να           

πέφτεις,  τα  γόνατά  σου  να  λυγίζουν,  µα  κοιτάς  κάτω  και  βλέπεις  ότι  δεν              

λυγίζουν,  απλά  έχουν  εξαφανιστεί  τα  πόδια  σου  και  στη  θέση  τους            

υπάρχει  µια  σκόνη  και  κοµµάτια  σαν  από  σπασµένη  πορσελάνη.          

Πέφτεις  µπροστά  τότε,  το  κεφάλι  σου  ακουµπά  στο  πάτωµα  και  σπας  σε             

χιλιάδες   µικρά   κοµµάτια.  
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Πετάχτηκα  από  το  κρεβάτι  ακούγοντας  γδούπους  στα  κεραµίδια         

της  στέγης  πάνω  µου.  Βρισκόµουν  στο  χωριό  της  µητέρας  µου.           

Καλοκαιρινές  διακοπές.  Οι  παράξενοι  ήχοι  συνεχίζονταν  αραιά.        

Έµοιαζε   σαν   κάτι   µαλακό   να   πέφτει   στη   σκεπή.   Και   σαρκώδες.  

Ντύθηκα  βιαστικά  και  βγήκα  στην  αυλή.  Ένας  παράξενος         

πορτοκαλής  ήλιος  έριχνε  µακάβριες  ακτίνες  γύρω.  Το  χρώµα  του  ήταν           

αυτό  που  θα  είχε  φυσιολογικά  λίγο  πριν  δύσει,  όµως  δεν  είχε  έρθει  καν              

το  µεσηµέρι.  Έµοιαζε  σαν  να  τον  είχε  καλύψει  µια  ηµιδιάφανη  κόκκινη            

ζελατίνα.  Ένας  υγρός  ήχος  λίγα  µέτρα  εµπρός  µου  διέκοψε  τις  σκέψεις            

µου.  Κάτι  είχε  προσγειωθεί.  Κοίταξα  καλύτερα.  Αυτό  το  παράξενο          

αντικείµενο  έµοιαζε  µε  κύλινδρο  µε  πάχος  λίγο  µικρότερο  από  αυτό           

ενός  αναψυκτικού  και  µήκος  γύρω  στους  τριάντα  πόντους.  Ήταν          

διάφανο  και  παλλόταν.  Ρίγη  µε  κυρίευσαν.  Ένιωσα  σιχαµάρα.  Φαινόταν          

να  καλύπτεται  µε  ένα  είδος  βλέννας.  Ξαφνικά,  σαν  να  µε  ένιωσε,            

άρχισε  να  συσπάται.  Να  µαζεύει  και  να  εκτείνεται,  σαν  ελατήριο.  Με            

πλησίαζε!   Αν   και   οι   κινήσεις   του   ήταν   αργές,   έκανα   ένα   βήµα   πίσω.  

Ύψωσα  τα  µάτια.  Ο  ουρανός  καθαρός  και  παραδόξως  µπορούσα          

άνετα  να  αντικρίσω  τον  ήλιο.  Είχε  το  κανονικό  µέγεθος  για           

προχωρηµένο  καλοκαιρινό  πρωινό,  ωστόσο  δεν  έλαµπε.  Ακόµα  ένα         

πλατσούρισµα  στη  λεµονιά  δίπλα  µου  µε  έκανε  να  πισοπατήσω          

ξέφρενα.  Σχεδόν  τα  έκανα  επάνω  µου  από  τη  λαχτάρα.  Αναρωτιόµουν           

τι   στην   ευχή   συνέβαινε.  

«Θείε!  Θεία!»,  φώναξα.  Φυσιολογικά  θα  έλειπαν  για  δουλειές  στα          

χωράφια  ή  στο  κοπάδι  και  τζάµπα  φώναζα,  µα  ήθελα  να  ακούσω  τον             
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ήχο  της  φωνής  µου,  να  βρω  κάτι  να  πιαστώ.  Να  βεβαιωθώ  ότι  δεν  έχω               

τρελαθεί.  

Εντόπισα  κίνηση  στο  πίσω  µέρος  της  αυλής.  Γύρισα  και          

αναστέναξα  µε  ανακούφιση.  Ήταν  ο  θείος  µου.  Ίδια  φορεσιά          

χειµώνα-καλοκαίρι.  Παντελόνι  φανελένιο,  πουκάµισο  µακρυµάνικο,      

ψάθινο  καπέλο  και  µπότες,  σε  σκούρες  αποχρώσεις.  Με  πλησίασε  και           

κλώτσησε  δυνατά  τον  κύλινδρο,  ο  οποίος  εκτοξεύτηκε  πέρα,  προς  το           

κοτέτσι.  

«Από  νωρίς  το  πρωί  πέφτουν  αυτά  τα  καταραµένα.  Δεν  ξέρω  από            

πού  έρχονται»,  µε  πληροφόρησε.  «Το  είπαν  και  στις  ειδήσεις.  Σε  όλον            

τον  κόσµο  γίνεται  αυτό.  Δες  πώς  έγινε  ο  ήλιος.  Κάτι  κάνανε  πάλι.  Δεν              

κάθονται  στ'  αυγά  τους.  Όλο  ανακαλύψεις  για  τούτο  και  για  κείνο.            

Ορίστε»,  έβγαλε  το  καπέλο  και  σκούπισε  το  µέτωπο  µε  την  ανάστροφη            

του  χεριού  του.  «Δαύτα  κάτι  κάνουν  στα  ζωντανά»,  πρόσθεσε  µε  θλίψη,            

δείχνοντας  το  πράγµα  που  πλησίαζε  αργά  µε  τον  παράξενο  τρόπο  του.            

«Το  κοπάδι  τρελάθηκε.  Μια  προβατίνα  πήγε  να  το  µυρίσει  και  αυτό  κάτι             

της  έκανε.  Άρχισε  να  γίνεται  διάφανη.  Θεέ  µου,  πώς  βέλαζε!  Δεν  έχω             

ξανακούσει  τέτοιον  ήχο.  Το  κριάρι  έπαθε  τα  ίδια.  Μόνο  που  µου            

επιτέθηκε.  Αναγκάστηκα  να  το  σκοτώσω.  Κι  αυτό  διάφανο.  Έβλεπες  το           

µαλλί  του  και  µετά  τα  όργανα  µέσα,  το  κρέας,  τα  κόκκαλα.  Κι  αυτά              

άρχιζαν   να   ξεθωριάζουν».  

Έµεινα  να  τον  κοιτάζω  άφωνος.  Το  πλάσµα  πλησίαζε  ξανά  µε           

µια   κίνηση   που   έµοιαζε   µε   συνεχείς   συσπάσεις.  

«Είδες   τη   θεία   σου;»,   ρώτησε   µε   αγωνία.  

40  



Pandemia   |   Ανθολογία   Δυστοπικών   Διηγημάτων  

Κούνησα  το  κεφάλι  αρνητικά.  Εκείνη  την  στιγµή,  ο  χρονιάρικος          

λαθουρός  κόκορας  εµφανίστηκε  και  ρίχτηκε  µε  ζήλο  στο  παράξενο          

σαρκώδες  κοµµάτι.  Άρχισε  να  το  ραµφίζει  και  να  τσιµπολογά.  Εκείνο           

σταµάτησε  κάθε  κίνηση  λες  και  παραδόθηκε  στη  µοίρα  του.  Ξάφνου  ο            

κόκορας  έβγαλε  ένα  κακάρισµα  που  κανονικά  δεν  θα  έπρεπε.  Ήταν           

λάθος.  Κάλυψα  τα  αυτιά  µου.  Η  καρδιά  µου  βροντοχτυπούσε  στο           

στήθος  µου.  Μπροστά  στα  µάτια  µου,  το  φτέρωµά  του  άρχισε  να            

ξεθωριάζει.  Ήδη  µπορούσα  διακρίνω  τα  εντόσθιά  του.  Η  µικρή  καρδιά           

του  παλλόταν  αχαλίνωτα.  Μου  φάνηκε  σαν  κάτι  ρευστό  και  διάφανο  να            

κυκλοφορούσε  εντός  του.  Γύρισε  και  µας  κοίταξε  µε  µάτια  που  ίσα            

διακρίνονταν.  Επιτέθηκε  φτεροκοπώντας.  Πιαστήκαµε  απροετοίµαστοι.      

Ανίκανοι   να   αντιδράσουµε.  

Μια  µαύρη  µάζα  έπεσε  πάνω  στο  πτηνό  γρυλίζοντας.  Ήταν  ο           

Αράπης,  το  αγαπηµένο  µου  τσοπανόσκυλο,  κατάµαυρος  σαν  τη  νύχτα          

µε  µια  άσπρη  λωρίδα  στην  κοιλιά  και  το  στήθος.  Μα  καλά  δεν  είχε              

ψοφήσει  πέρυσι  από  γεράµατα;  Θυµάµαι  πόσο  είχα  στενοχωρηθεί.  Είχα          

κλάψει.  Στα  κρυφά.  Οι  σκέψεις  µου  µπλέκονταν  απελπισµένες  στο          

κεφάλι   µου.   Σίγουρα   δεν   θυµόµουν   καλά.  

«Αράπη,   όχι»,   φώναξε   ο   θείος   µου   πλησιάζοντας.  

Ήταν  αργά.  Ο  κριτσανιστός  ήχος  σαγονιών  που  έκλειναν         

ακούστηκε.  Πιο  δυνατά  από  όσο  θα  έπρεπε.  Με  τον  νεκρό  πλέον  κόκορα             

ανάµεσα  στα  δόντια  του,  ο  πιστός  Αράπης  µάς  πλησίασε  κουνώντας           

την  ουρά  χαρούµενα.  Το  πουλί  ήταν  σχεδόν  αδιόρατο,  όµως  το  αίµα  που             

έσταζε  ανάµεσα  στα  δόντια  του  Αράπη  ήταν  κατακόκκινο.  Χαρούµενος          
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που   µας   προστάτεψε,   έτρεχε   γύρω   µας,   σέρνοντας   τον   κόκορα.  

Σταµάτησε  απότοµα  και  έβγαλε  ένα  αλύχτισµα  που  έκανε  τις          

τρίχες  µου  να  σηκωθούν.  Άρχισε  να  βαριανασαίνει,  να  χτυπιέται,  να           

κυλιέται.  Παράτησε  το  θήραµά  του.  Μας  κοιτούσε  µε  βουβή  παράκληση           

στο  βλέµµα  του.  Τα  µάτια  του  είχαν  γουρλώσει  και  το  ασπράδι  τους             

φαινόταν  τόσο  έντονο  που  µε  τρόµαζαν.  Μα  πιο  πολύ  τρόµαξα  όταν,            

αδιόρατα  στην  αρχή  αλλά  όλο  και  πιο  γρήγορα,  άρχισαν  να  χάνουν  το             

χρώµα   τους.   Να   γίνονται   διάφανα.  

Ο  θείος  µου  πλησίασε  και  σήκωσε  το  δίκαννο.  Μα  καλά,  πότε            

πρόλαβε  και  το  πήρε;  Νόµιζα  ότι  δεν  έφυγε  στιγµή  από  το  πλευρό  µου.              

Διακινδύνευσε  ένα  τελευταίο  χάδι  στο  πιστό  σκυλί.  Εγώ  γύρισα  από  την            

άλλη.  Ο  κρότος  του  πυροβολισµού  µε  συντάραξε  ως  τα  µύχια  της  ψυχής             

µου.  Γι'  αυτό  δεν  πρόλαβα  να  δω  το  µατωµένο  χέρι  του  θείου  µου,  εκεί               

τον  δάγκωσε  ο  Αράπης,  καθώς  έσκυψε  να  τον  χαϊδέψει.  Μια  άλλη  φωνή             

µου   τράβηξε   την   προσοχή.  

«Έφερα  ζαρζαβατικά  και  φρούτα  από  τον  µπαχτσέ!».  Ήταν  η          

θεία  µου.  Γύρισα.  Αδύνατον.  Η  θεία  µου  ήταν  εντελώς  διάφανη.           

Κρατούσε  ένα  µεγάλο  καλάθι  και  τα  χαρακτηριστικά  της  έδειχναν  ότι           

χαµογελούσε,  αλλά  δεν  µπορούσα  να  ξεκολλήσω  τη  µατιά  µου  από  τα            

κυλινδρικά  εκτρώµατα  που  φαίνονταν  να  κολυµπούν  στο  διαπερατό         

σώµα  της.  Ακόµα  και  τα  ρούχα  έµοιαζαν  µε  διάφανες  σακούλες  πάνω            

της.  

Ο  θείος  µου  έστρεψε  το  όπλο  προς  το  µέρος  της.  Δεν  ξέρω  τι  µου               

προξένησε  µεγαλύτερο  τρόµο.  Το  γεγονός  ότι  ετοιµαζόταν  να  σκοτώσει          
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την  ίδια  του  τη  γυναίκα,  ή  ότι  το  χέρι  µε  το  οποίο  στήριζε  το  δίκαννο                

φαινόταν  να  ξεθωριάζει  σιγά-σιγά;  Το  έβαλα  στα  πόδια  ενώ  ακόµα  ένας            

πυροβολισµός  έσπασε  την  αφύσικη  σιωπή.  Γύρω  µου  εξακολουθούσαν         

να  προσγειώνονται  µε  θόρυβο  αυτές  οι  κυλινδρικές  µάζες.  Έτρεξα  στο           

ξεχωριστό  κουζινάκι,  µπήκα  µέσα  και  αµπάρωσα  τη  βαριά  µεταλλική          

πόρτα.   Έτρεµα.   Απέξω   άκουσα   βήµατα.  

«Μη  φοβάσαι.  Θα  γίνεις  ένας  από  εµάς.  Ένας  µε  το  όλον.  Άνοιξε.             

Θα   καταλάβεις   το   νόηµα   των   πάντων».  

Ήταν  ο  θείος  µου.  Μόνο  που  η  φωνή  του  έµοιαζε  αλλοιωµένη,            

σαν  ο  λαιµός  του  να  ήταν  ένα  αντηχείο  που  το  χρησιµοποιούσαν            

δεκάδες  άνθρωποι  ταυτόχρονα.  Ούρλιαξα  αρνητικά,  παρακαλώντας  τον        

να  φύγει.  Έκλαιγα.  Αυτός  χτυπούσε  µα  δεν  µπορούσε  να  παραβιάσει           

την  πόρτα.  Κατόπιν  σιωπή.  Κατευθύνθηκα  στο  βάθος  του  δωµατίου  και           

ασφάλισα  τα  παράθυρα  µε  τα  χοντρά  ξύλινα  παντζούρια.  Άνοιξα  την           

τηλεόραση.  Ένα  καλειδοσκόπιο  εικόνων  µε  χτύπησε  κατάµουτρα.        

Ακατανόητα  λόγια  από  παραµορφωµένα  πρόσωπα  πλήγωναν  τα  αυτιά         

µου.  

Κοίταξα  τη  µαντεµένια  πόρτα.  Κάποιοι  κύλινδροι  προσπαθούσαν        

να  στριµωχτούν  από  το  ελάχιστο  κενό  που  άφηνε  η  πόρτα  µε  το             

πάτωµα.  Σαν  τρελός  έψαξα  τριγύρω.  Πήρα  πετσέτες  και  τις  στούµπωσα           

στη  χαραµάδα.  Τις  πότισα  φωτιστικό  οινόπνευµα  και  έβαλα  φωτιά.  Οι           

σαρκώδεις,  γεµάτοι  βλέννα,  εισβολείς  τσιτσίριζαν.  Όµως  η  µυρωδιά  δεν          

ήταν  απαίσια  όπως  περίµενα.  Έµοιαζε  µε  αυτή  που  εκλύει  ο  µαύρος            

λωτός  στα  βάθη  της  ζούγκλας  των  θαλασσών  του  νότου.          
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Αποχαυνωτική,  σαγηνευτική.  Με  προσκαλούσε.  Η  ακοή  µου  έπιανε         

αραιά  και  που  γδούπους  να  χτυπάνε  τη  στέγη  πάνω  µου.  Μάζες            

σέρνονταν.   Τινάχτηκα.   Θεέ   µου,   είχα   ξεχάσει   το   τζάκι!  

Ο  ένας  µετά  τον  άλλον,  βδελυροί  κύλινδροι  έπεφταν  από  ψηλά           

µέσα  στο  τζάκι,  το  οποίο  ήταν  σβηστό,  λόγω  καλοκαιριού.  Ήταν  τόσοι            

πολλοί,  αδύνατον  να  τους  αντιµετωπίσω  όλους.  Με  στρίµωξαν  στην          

πόρτα.  Δεν  είχα  άλλη  επιλογή.  Με  ένα  τίναγµα  την  άνοιξα  και  έτρεξα             

µε  όλη  τη  δύναµη  που  µου  έδινε  το  τρελαµένο  από  φρίκη  σώµα  µου.              

Προσπερνούσα  δέντρα  θάµνους.  Απλά  έτρεχα  χωρίς  να  βλέπω  που          

πηγαίνω.  Ο  καταραµένος  πορτοκαλής  ήλιος  έκανε  τα  πάντα  γύρω  µου           

να   µοιάζουν   αλλοιωµένα.   Ικτερικά.  

Κάτι  προσγειώθηκε  στο  κεφάλι  µου  µε  µια  δύναµη  που  µε           

σώριασε.  Πάλεψα  να  αποµακρύνω  το  αποµακρύνω,  γνωρίζοντας  βαθιά         

µέσα  µου  πως  ήταν  ήδη  αργά.  Η  χούφτα  µου  έκλεισε  γύρω  από  το              

γνωστό  σάρκινο  σχήµα.  Το  έλιωσα.  Ένα  κάψιµο  απλώθηκε  σε  όλο  µου            

το  σώµα.  Νόµιζα  πως  ο  εγκέφαλός  µου  έβραζε  µες  το  κρανίο  µου.  Το              

χέρι  µου  άρχιζε  να  ξεθωριάζει.  Κάθε  νευρική  ίνα  έστελνε  µυριάδες           

σήµατα  απερίγραπτου  πόνου.  Έπαψα  να  έχω  έλεγχο  του  σώµατός  µου.           

Ούρλιαζα,  µα  ο  ήχος  της  φωνής  µου  έµοιαζε  να  έρχεται  από  κάπου             

µακριά.  

Μια  γαλήνια  µουσική  µε  ηρέµησε.  Το  τραγούδι  των  όλων.  Το           

διάφανο  σώµα  µου  άρχισε  να  αποσπάται  από  το  έδαφος.  Το  κάλεσµα            

ήταν  επιτακτικό.  Η  ουράνια  µέδουσα,  ροδόχροη  µέσα  στη  διαφάνειά          

της,  έπλεε  ατέρµονα  εµπρός  από  τον  ήλιο,  καλύπτοντάς  τον.  Μας           
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καλούσε  όλους.  Παρελθόν,  παρόν  και  µέλλον.  Κάθε  ον  που  υπήρξε  και            

θα  γεννηθεί.  Όλες  οι  σκέψεις  σε  ένα  κολοσσιαίο  σώµα  µε  ανεπαίσθητη            

βούληση.  Λαχταρούσα  να  συναντήσω  τη  µητέρα  των  πάντων.  Να  γίνω           

ένα  µε  αυτή.  Να  µυηθώ  στα  ανείπωτα  µυστικά  κατακλυσµιαίων          

εποχών,  ένας  ταπεινός  ιεροφάντης  που  αποζητά  τη  θέωση  µέσα  από           

την   οµογενοποίηση.  

Ανεβαίνω  αργά.  Κάτω  µου,  η  γνωστή  γεωγραφία  µε  αφήνει          

αδιάφορο.  Πέρασε  µια  στιγµή  ή  χιλιετίες.  Είµαι  µέρος  της  αρχέγονης           

µέδουσας.  Κολυµπώ  στο  τιτάνιο  σώµα  της.  Με  αδρές  πρωτόγονες          

κινήσεις.  Μαζεύοµαι  και  εκτείνοµαι.  Ανυποµονώ  να  έρθει  η  σειρά  µου.           

Αδηµονώ  να  αποκολληθώ  από  το  σώµα  που  µε  βυζαίνει.  Να  φέρω  κι             

άλλα   όντα   στο   άπειρο   φως.   Το   φως   που   καλύπτει   τα   πάντα.  
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ΕΠΙΤΥΧΗΣ   

※                                           ※                                         ※                                         ※  

--   Ειδικός   πράκτορας   [απόρρητο]   =   ΕΠ   --  

ΕΠ:  23  Φεβρουαρίου,  2021.  Ανάκριση  νούµερο  ένα.  Τοποθεσία         

[απόρρητο].   Όνοµα   υποκειµένου:   ΑΠΟ-006.  

ΑΠΟ-006:  Δεν  είναι  ιδιαίτερα  ευγενικό  να  αναφέρεσαι  σε  κάποιον          

ως   υποκείµενο,   κυρίως   όταν   τον   έχεις   ακριβώς   µπροστά   σου,   αφεντικό.  

ΕΠ:  Παρακαλώ  πολύ,  περιορίστε  τις  απαντήσεις  σας  µονάχα         

όταν   σας   γίνεται   µια   αντίστοιχη   ερώτηση.  

ΑΠΟ-006: *γελάει* Αλλιώς  τι  σκοπεύεις  να  κάνεις,  αφεντικό;  Θα          

µου  περάσεις  και  δεύτερο  κολάρο  γύρω  από  τον  λαιµό  µου;  Ω,  ω,  ξέρω!              

Ίσως   το   νέο   να   είναι   λιγάκι   µικρότερο   και   να   το   περάσετε   στ-   
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*Το   υποκείµενο   ΑΠΟ-006   ουρλιάζει*  

ΑΠΟ-006:   *ανασαίνει   βαθιά*   Ανάθεµά   σας,   αυτό   γαργαλάει.  

ΕΠ:   Θα   γαργαλήσει   πολύ   χειρότερα   εάν   δεν   συµµορφωθείς.  

ΑΠΟ-006:  Μην  δίνεις  υποσχέσεις  που  δεν  θα  µπορέσεις  να          

κρατήσεις,   αφεντικό.  

*Το   υποκείµενο   ΑΠΟ-006   ουρλιάζει*  

ΑΠΟ-006: *συνέρχεται  σταδιακά*  Τίποτα  καλύτερο  από  λίγο        

ρεύµα   για   να   κάνει   το   αίµα   να   κυλήσει,   σωστά;  

ΕΠ:   Συνεργάσου,   και   όλο   αυτό   θα   τελειώσει   γρήγορα.  

ΑΠΟ-006:  Ω,  πίστεψέ  µε,  θα  τελειώσει  γρήγορα,  γι’  αυτό  να  είσαι            

σίγουρος.  

ΕΠ:   Τι   εννοείς;  

ΑΠΟ-006:  Δεν  υπάρχει  λόγος  να  χαλάσω  την  έκπληξη,  έτσι  δεν           

είναι,  αφεντικό;  Μου  µοιάζεις  για  άτοµο  που  απολαµβάνει  ένα          

καλοστηµένο   κόλπο.   

ΕΠ:   ΑΠΟ-006   κατηγ-  

ΑΠΟ-006:   Δεν   είναι   αυτό   το   όνοµά   µου.  

ΕΠ:   Και   ποιο   είναι   τότε;  

ΑΠΟ-006:  Κέρασέ  µε  ένα  ποτό  πρώτα,  και  ίσως  να  σου  πω.            

Βλέπεις,  ο  λαιµός  είναι  στεγνός.  Κάποιος  πιο  πονηρεµένος  από  εµένα           

θα  κατηγορούσε  αυτό  το  αξιολάτρευτο  κολάρο  και  τα  τσιµπήµατά  του,           

αλλά   τέτοιες   συµπεριφορές   είναι   απρεπείς   και   αταίριαστες   µε   µ-  

*Το   υποκείµενο   ΑΠΟ-006   ουρλιάζει*  

ΕΠ:   Τελείωσες;  
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ΑΠΟ-006: *ανασαίνει  βαριά  και  ψιθυρίζει  σε  µια  αδιευκρίνιστη         

γλώσσα*    Ήρεµα   µε   το   εργαλείο,   αφεντικό.   Είµαι   και   µιας   ηλικίας.  

ΕΠ:  Εξωτερικά  µπορεί,  αλλά  αµφιβάλλω  αν  το  περιτύλιγµα         

ταιριάζει   µε   το   περιεχόµενο.  

ΑΠΟ-006:   Ποιος   το   περίµενε   ότι   θα   ήσουν   κόλακας;  

ΕΠ:  Κανείς,  γιατί  δεν  είµαι.  Αλλά  αυτό  που  είµαι,  είναι  σωστός.            

Δεν   είσαι   ο   τυπικός   άντρας   που   ετοιµάζεται   να   βγει   στη   σύνταξη.  

ΑΠΟ-006:  Δεν  σκόπευα  να  βγω  ούτως  ή  άλλως.  Έχω  πολλές           

υποχρεώσεις   ακόµα.  

ΕΠ:  Αρκετά.  Θα  ξεκινήσουµε  µε  τις  ερωτήσεις  µου.  Θα          

απαντήσεις  µε  ειλικρίνεια.  Οποιαδήποτε  αποτυχία  να  ακολουθήσεις        

αυτήν   την   τόσο   απλή   εντολή   θα   τιµωρηθεί.  

ΑΠΟ-006:   Με   το   γαργαλητό.   

ΕΠ:   Ακριβώς.   Είσαι   έτοιµος;  

ΑΠΟ-006:   Σαφώς.  

ΕΠ:   Για   αρχή,   ας   µάθουµε   το   όνοµά   σου.   Το   πραγµατικό   εννοώ.  

ΑΠΟ-006:   Σου   είπα   να   µε   κεράσεις   πρώτα.  

*Το   υποκείµενο   ΑΠΟ-006   ουρλιάζει*  

ΕΠ:  Το  κολάρο  είναι  από  τις  πιο  αξιοπρεπείς  µεθόδους  που           

έχουµε  για  την  αντιµετώπιση  ατόµων  σαν  κι  εσένα.  Πίστεψέ  µε  όταν            

στο   λέω,   δεν   είναι   ούτε   κατά   διάνοια   η   πιο   επίπονη.  

ΑΠΟ-006:  Νοµίζεις  ότι  σου  έκανα  πλάκα  όταν  σου  είπα  ότι  θέλω            

κάτι  να  πιώ;  Δούναι  και  λαβείν,  έτσι  δεν  λέτε;  Ένα  ποτήρι  νερό  και  θα               

σου   δώσω   τ’   όνοµά   µου.  
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ΕΠ:  Φοβάµαι  ότι  αυτό  είναι  αδύνατο.  Έχει  απαγορευτεί         

οποιαδήποτε   επαφή   µαζί   σου.  

ΑΠΟ-006: *γελάει*  Ευελπιστώ  ότι  δεν  έχει  να  κάνει  µε  το  γεγονός            

ότι   είµαι   αφροαµερικανός;   

ΕΠ:   Όχι.   Όχι,   δεν   έχει.  

ΑΠΟ-006:   Τότε;  

ΕΠ:   Νοµίζω   πως   ξέρεις.  

ΑΠΟ-006: *γελάει*  Φυσικά.  Ε,  λοιπόν,  ίσως  κάποιος  από  τους          

αξιοσέβαστους  συνεργάτες  σου  µπορεί  να  χρησιµοποιήσει  τον  µικρό         

θάλαµο  ανταλλαγής  στην  πόρτα  του  κελιού  µου,  να  αφήσει  ένα           

µπουκάλι  νερό  µέσα,  να  τον  κλείσει,  κι  εγώ  να  πάω  να  το  πάρω  από  τη                

δική  µου  πλευρά.  Υποθέτω,  δηλαδή,  ότι  το  κελί  µου  έχει  έναν  από             

αυτούς  τους  θαλάµους,  αλλιώς  καλή  τύχη  στο  να  µε  κρατήσετε  ζωντανό            

εδώ   µέσα   χωρίς   φαγητό   και   νερό.   

ΕΠ:   Δοκιµάζεις   τα   όρια   της   υποµονής   µου.  

ΑΠΟ-006:  Και  δεν  θα  χρειαζόταν,  εάν  µου  έκανες  αυτήν  την  πολύ            

µικρή  εξυπηρέτηση.  Δηλαδή,  για  όνοµα!  Είµαι  µόνος  σ’  ένα  κελί,  πόσο;            

Πέντε  επί  πέντε;  Μας  χωρίζει  ένα  τζάµι  το  οποίο  δεν  θέλω  καν  να              

φανταστώ  από  πόσες  στρώσεις  αποτελείται.  Εάν  ακόµα  νοµίζετε  ότι          

αποτελώ  απειλή  για  εσάς,  τότε  ίσως  να  υποτιµάτε  σοβαρά  τις           

ικανότητές   σας.  

*παύση   τεσσάρων   δευτερολέπτων*  

ΕΠ:    Εντάξει.   Θα   τους   πω   να   σου   φέρουν   νερό.  

ΑΠΟ-006:  Βλέπεις;  Τόσο  δύσκολο  ήταν;  Βασικά,  µην  µου         
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απαντήσεις.  Είσαι  Αµερικανός,  αυτά  τα  πράγµατα  περί  τιµής  και          

υπεροχής   κυλάνε   στο   αίµα   σας   σαν   νερό.  

ΕΠ:   Πώς…  

ΑΠΟ-006:  Ξέρω  ότι  είσαι  Αµερικανός;  Μια  τυχαία  µαντεψιά  την          

οποία  µόλις  επιβεβαίωσες.  Αν  και  φυσικά  πρέπει  να  παραδεχτείς  ότι  µε            

τον  σαµατά  που  κάναµε  εγώ  και  οι  αδερφοί  µου,  ήταν  θέµα  χρόνου             

µέχρι   να   κερδίσουµε   την   προσοχή   της   [απόρρητο].  

*παύση   τριών   δευτερολέπτων*  

ΑΠΟ-006:   Α!   Αυτό   πρέπει   να   είναι   το   νερό   µου.   

ΕΠ:   Αδερφούς;   Εννοείς   τους   συνεργάτες   σου;  

ΑΠΟ-006: *Η  φωνή  του  ακούγεται  απόµακρη* Έχω  αδερφούς,  έχω          

και  συνεργάτες. *Παύση  δύο  δευτερολέπτων*  Α!  Το  νερό  είναι  ιδιαίτερα           

δροσιστικό.   Σ’   ευχαριστώ,   αφεντικό.  

ΕΠ:   Μπορείς   να   καθίσεις   πάλι   στην   καρέκλα   σου.  

ΑΠΟ-006:   Μάλιστα,   αφεντικό.   Τώρα,   πού   είχαµε   µείνει;  

ΕΠ:   Το   όνοµά   σου.  

ΑΠΟ-006:  Σαφώς.  Αν  και  ο  κόσµος  µου  έχει  δώσει  αρκετά           

ονόµατα  στο  πέρασµα  της  ζωής  µου,  αλλά  και  της  δικής  του,  θα  ήθελα              

να   σας   συστηθώ   ως   ‘ο   Πρώτος’.  

ΕΠ:   Ο   Πρώτος;   

ΑΠΟ-006:   Ο   ίδιος.  

ΕΠ:    *γελάει*    Ο   πρώτος   από   πόσους;  

ΑΠΟ-006:  Αυτό  θα  τα  µάθεις  µε  τον  καιρό,  όµως  αρκετά  για  την             

ώρα.  Σπαταλήσαµε  αρκετό  χρόνο  στις  τυπικότητες  και  φοβάµαι  ότι  ο           
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χρόνος  είναι  ένα  προνόµιο  που  στερείστε  αυτήν  τη  στιγµή.  Έχεις  έναν  ιό             

να   σταµατήσεις,   σωστά;   

ΕΠ:   Το   απολαµβάνεις   αυτό,   έτσι;  

ΑΠΟ-006:   Όσο   απολαµβάνεις   κι   εσύ   τη   δουλειά   σου.  

ΕΠ:   Ώστε   αυτό   ήταν   για   σένα;   Μια   δουλειά;  

ΑΠΟ-006:  Όχι  από  επιλογή  µου.  Άτοµα  σαν  εµένα  δεν  επιλέγουν           

τις  υποχρεώσεις  τους.  Μας  ανατίθενται  από  τη  στιγµή  που          

γεννιόµαστε,   και   είναι   καθήκον   µας   να   τις   εκτελούµε   κατά   γράµµα.  

ΕΠ:   Κάποιος   σου   ανέθεσε   να   φτιάξεις   τον   ιό;  

ΑΠΟ-006:   Αυτόν   όπως   και   πολλούς   άλλους.  

ΕΠ:    *ταραγµένος*    Άλλους;  

ΑΠΟ-006:  Ηρέµησε,  αφεντικό,  εσείς  χρειάζεται  ν’  ανησυχείτε        

µονάχα   για   τον   έναν.   Οι   υπόλοιποι   είναι   ταγµένοι   σε…   άλλους.  

ΕΠ:  Έχετε  και  άλλους  στόχους;  Ποιους;  Οι  επιθέσεις  σας  ήδη           

κατέρρευσαν  την  Κίνα  και  τη  Ρωσία.  Η  Μέση  Ανατολή  µετράει  80%            

θανάτους   και   η   Ευρωπαϊκή   Ένωση   βρίσκεται   στο   χείλος   του   γκρεµού.  

ΑΠΟ-006:  Αν  και  δεν  εννοούσα  ακριβώς  αυτό,  θα  σας  πρότεινα  να            

κρατήστε  από  κοντά  την  Ινδία  και  την  Αίγυπτο.  Ο  πόλεµος  και  η  πείνα              

µέχρι  στιγµής  σκοτώνουν  περισσότερους  από  ότι  το  µωρό  µου,  αλλά           

σύντοµα   θα   προφτάσει   τα   ξαδερφάκια   του.  

ΕΠ:   Γιατί;   

ΑΠΟ-006:   Γιατί;   Δεν   είναι   εµφανές;  

ΕΠ:   Τι   είναι   εµφανές;  

ΑΠΟ-006: *ξεφυσάει*  Εσείς  οι  άνθρωποι  είστε  πραγµατικά        
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απαίσιοι  στο  να  ακολουθείτε  τα  σηµάδια,  έτσι;  Τόσα  χρόνια  το  µοτίβο            

ήταν  κρυµµένο  κάτω  από  τη  µύτη  σας,  αλλά  ήσασταν  πολύ  περήφανοι            

για  να  το  αντικρίσετε  κατάµατα.  Ήρθε,  αφεντικό.  Το  µεγάλο  φινάλε.           

Ώρα  να  σβήσω  και  να  µην  ξανακοιτάξω  πίσω;  Ώρα  να  πω  αντίο  και  να               

παραδοθώ   στο   κρύο;  

*Το   υποκείµενο   ΑΠΟ-006   γρυλίζει*  

ΑΠΟ-006:  Όσο  πάει  γαργαλάνε  και  λιγότερο,  αφεντικό.  Ίσως  το          

µηχάνηµά   σας   έχει   αρχίσει   να   σκουριάζει.   Όπως   κι   εσείς.  

ΕΠ:   Ποιοι   είναι   οι   άλλοι   στόχοι   σας;  

ΑΠΟ-006:  Δεν  νοµίζω  ότι  θα  τους  αναγνωρίσεις.  Η  απόσταση  δεν           

είναι  το  µόνο  πράγµα  που  σας  χωρίζει.  Αλλά  και  αυτοί,  όπως  εσείς,             

πήραν  το  µήνυµα,  και  τους  δόθηκε  ένας  κατάλληλος  χρόνος  για  να            

προετοιµαστούν.  

ΕΠ:   Ποιο   µήνυµα;   Σταµάτα   να   µιλάς   µε   γρίφους!  

ΑΠΟ-006:  Μα,  αφεντικό,  στους  γρίφους  βρίσκεται  όλη  η  οµορφιά.          

Κάποιες  φορές  το  νόηµα  µοναχό  του  είναι  φτωχό,  ανίκανο  να  διδάξει.            

Αλλά  όχι  ο  γρίφος.  Ο  γρίφος  δεν  είναι  ο  προορισµός  αλλά  το  ταξίδι,  και,               

αναλόγως  µε  το  πώς  το  περπάτησες,  κάποιος  µπορεί  να  καταλάβει           

πολλά   για   σένα.  

ΕΠ:  Αυτό  που  καταλαβαίνω  είναι  ότι  εφτά  εκατοµµύρια         

Αµερικανοί  πολίτες  πεθαίνουν  από  το  µίασµα  που  απελευθέρωσες  στον          

αέρα   µας,   κι   ένας   Θεός   ξέρει   πόσοι   ακόµα   θα   ακολουθήσουν.   

ΑΠΟ-006:   Όχι   ο   Θεός.   Εγώ   ξέρω.  

ΕΠ:  Τότε  ξέρεις  ότι  δύο  εκατοµµύρια  από  αυτούς  είναι  παιδιά.           
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Έχεις  δει  τι  προκαλεί  το  δηµιούργηµά  σου;  Έχεις  δει  τα  σαπισµένα            

πρόσωπά  τους;  Το  αίµα  που  γεµίζει  τους  πνεύµονές  τους;  Ξέρεις  πώς            

είναι  να  βλέπεις  το  παιδί  σου  να  ουρλιάζει  µέσα  από  τα  ακίνητα  χείλη              

του,  ανίκανο  να  χρησιµοποιήσει  τη  φωνή  του  επειδή  εσύ  του  την            

έκλεψες;  Τα  σκέφτηκες  όλα  αυτά  καθώς  το  έφτιαχνες  στο  εργαστήριό           

σου;  

ΑΠΟ-006: *υψώνει  τη  φωνή  του*  Ναι!  Τα  σκέφτηκα  όλα!  Τα  είδα            

όλα!  Ξέρεις  τι  άλλο  είδα  όµως,  αφεντικό;  Είδα  τα  παιδιά  στο  Βιετνάµ  να              

τραβάνε  το  παραµορφωµένο  δέρµα  από  τα  πρόσωπά  τους  όταν          

δοκιµάζατε  τον  λευκό  σας  φώσφορο.  Είδα  τα  παιδιά  που  πάλευαν  για            

ένα  κοµµάτι  ψωµί  στην  Καµπότζη  διασκεδάζοντας  τους  στρατιώτες         

σας,  και  είδα  τα  παιδιά  στην  Κίνα  να  ξεκινάνε  τη  δουλειά  από  τα              

τέσσερά  τους  για  να  ικανοποιήσουν  το  απαράµιλλο  πνεύµα  του  γλυκού           

καπιταλισµού  σας.  Στο  Λάγκος  είδα  τα  κορίτσια  που  κρίνονταν  άσχηµα           

να  δίνονται  στο  εµπόριο  οργάνων,  κι  εκείνα  που  θεωρούνταν  όµορφα           

να  υποφέρουν  µια  ακόµη  χειρότερη,  ατελείωτη  µοίρα  στα  χέρια  του           

αφέντη  τους.  Αλλά  πάνω  από  όλα,  ξέρεις  τι  είδα;  Είδα  εσένα  και  όλα  τα               

πρόσωπα  που  έκρυβες,  εκείνα  που  γελούσαν  στην  εικόνα  του  χάους  κι            

εκείνα  που  γυρνούσαν  επικριτικά  το  βλέµµα  τους,  ανήµπορα  να          

αντικρίσουν   αυτό   που   σπείρανε.   Είδα   το   δικό   σου   πρόσωπο.  

ΕΠ:   Δεν   έκανα   τίποτα   από   αυτά.  

ΑΠΟ-006:  Ω,  µα  τα  έκανες,  αφεντικό.  Εσύ  και  τα  υπόλοιπα           

πρόσωπα  αυτού  του  κόσµου.  Είστε  τόσα  πολλά  σε  αριθµό  αλλά           

διαφέρετε  τόσο  λίγο  µεταξύ  σας.  Μεταλλάσσεστε  τόσο  γρήγορα,         
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παρασέρνοντας  µαζί  σας  οτιδήποτε  καινούργιο,  οτιδήποτε  τολµάει  να         

χαράξει  έναν  διαφορετικό  κόσµο.  Πες  µου,  αφεντικό,  πόσο  λογικό  σου           

φαίνεται   αυτό;   

ΕΠ:  Νοµίζεις  ότι  είσαι  καλύτερος  από  εµάς;  Ώστε  αυτό  είναι  το            

νόηµα   όλου   αυτού   του   κηρύγµατος;  

ΑΠΟ-006:  Όχι,  δεν  πιστεύω  ότι  είµαι  καλύτερος.  Σε  αντίθεση  µε           

εσάς,  δεν  δηµιουργώ  έναν  δισδιάστατο  κώδικα  ηθικής,  γνωρίζοντας  από          

πριν  ότι  πρόκειται  να  τον  σπάσω.  Δεν  είµαι  καλός.  Δεν  είµαι  κακός.             

Απλά  είµαι.  Είµαι  κάτι  αναγκαίο,  κάτι  που  ανέλαβε  µια  συγκεκριµένη           

δουλειά  αρκετό  καιρό  πριν  πατήσεις  το  πόδι  σου  σε  αυτή  τη  γη,  και  είναι               

υποχρεωµένο   να   την   ολοκληρώσει.  

ΕΠ:   Και   γι’   αυτό   τόσος   κόσµος   πρέπει   να   πεθάνει;  

ΑΠΟ-006:  Ο  κόσµος  πεθαίνει  όλη  την  ώρα.  Δεν  είναι  κάτι           

παράξενο,  δεν  είναι  κάτι  πρωτόγνωρο  για  το  σύµπαν.  Ό,τι  υπάρχει           

κάποια  στιγµή  θα  χαθεί.  Ακόµα  κι  εγώ.  Χανόµαστε  και  δίνουµε  τη  σειρά             

µας  σε  κάτι  καινούριο,  κι  ελπίζουµε  ότι  αυτό  το  κάτι  είναι  καλύτερο  από              

εµάς.  Ίσως  έπρεπε  να  είχατε  ξοδέψει  περισσότερο  χρόνο  στο  πώς  έζησε            

κάποιος  τη  ζωή  του,  παρά  στο  πώς  την  είδε  να  τελειώνει.  Μπορεί  τότε              

να  είχατε  καταλάβει  το  µήνυµα  πίσω  από  τις  γραφές.  Ίσως  η            

[απόρρητο]  να  ζούσε,  και  αυτή  η  συζήτηση  µεταξύ  µας  να  µην  γινόταν             

ποτέ.   Ίσως   να   ήσασταν   έτοιµοι   τότε.  

ΕΠ:  Πώς;  Πού  έµαθες… *φωνάζει*  Πώς  ξέρεις  το  όνοµα  της           

γυναίκας   µου;   Απάντησέ   µου!  

*Ήχος   ηλεκτρικής   εκφόρτισης*  
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ΑΠΟ-006:  Πάντα  η  βία,  η  αγαπηµένη  σας  λύση.  Πώς  τολµάς  να            

απαιτείς;  

ΕΠ:    *έντροµος*    Τι   είσαι;  

ΑΠΟ-006:   Ο   Πρώτος.   

ΕΠ:   Τι   σηµαίνει   αυτό;  

ΑΠΟ-006:   Ότι   η   έβδοµη   σύντοµα   θα   σπάσει.   

ΕΠ:   Είσαι   τρελός.   Ναρκώστε   τον!    *Ήχος   αερίου   που   εκτονώνεται*  

ΕΠ:  Τελειώσαµε  εδώ!  Θα  τον  αναλάβει  ο  [απόρρητο]  από  εδώ  και            

πέρα!  

ΑΠΟ-006:  Νοµίζω  ότι  ήρθε  η  ώρα  να  σου  απαντήσω  και  στην            

τελευταία  σου  ερώτηση,  πράκτορα  [απόρρητο].  Πριν  πούµε  το  οριστικό          

µας   αντίο.  

ΕΠ:   Δεν   χρειάζοµαι   τίποτα   παραπάνω   από   σένα!  

ΑΠΟ-006:  Φυσικά  και  χρειάζεσαι.  Όλα  τα  ενσυνείδητα  πλάσµατα         

έχουν   την   ίδια   απορία   στο   τέλος   κάθε   συνάντησης.  

ΕΠ:  Θα  σαπίσεις  σ’  ένα  κελί,  αλλά  όχι  πριν  βεβαιωθούµε  ότι            

έχουµε  πάρει  τα  πάντα  από  εσένα!  Θα  µετανιώσεις  για  κάθε  έγκληµα            

που   διέπραξες,   και   για   κάθε   ζωή   που   στέρησες!   Σου   το   υπόσχοµαι   αυτό!  

ΑΠΟ-006:   Τι   σου   είπα   για   τις   υποσχέσεις;   

ΕΠ:   Άντε   γαµήσου!  

ΑΠΟ-006: *φωνάζει*  Πλησιάζει,  αφεντικό!  Έρχεται  να  τελειώσει        

αυτό  που  ξεκινήσαµε!  Έρχεται  να  θερίσει  ό,τι  απέµεινε!  Ο  τελευταίος           

αδερφός!  Ο  Τέταρτος  θα  καλπάσει  την  αυγή,  και  ο  Άδης  θα  πορεύεται             

στο   πλευρό   του.  
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Το  ξυπνητήρι  συγχρονίστηκε  µε  το  απορριµµατοφόρο.  Κάπως        

έτσι  η  διασκευή  του  «Born  to  Run»,  από  την  Amy  Macdonald,  απέκτησε             

τον  µεταλλικό  ήχο  του  κάδου  που  χτυπιόταν  πάνω  στις  σιαγόνες  του            

φορτηγού,  έως  ότου  έµεινε  κενός.  Ανακάθησε  στο  στρώµα  του          

κρεβατιού  του  και  χάιδεψε  µε  τα  ακροδάχτυλα  των  ποδιών  του  τη            

µοκέτα  για  λίγο,  πριν  αποφασίσει  να  µπει  στο  µπάνιο.  Φόρεσε  τη  φόρµα             

του  και  τα  ελαφρά  παπούτσια  για  τρέξιµο.  Έριξε  µια  µατιά  στον  σκούφο             

που  βρισκόταν  στο  κοµοδίνο  του  και  που  είχε  ακόµη  το  ταµπελάκι            

κρεµασµένο.  Ήταν  ένας  άσχηµος  σκούφος.  Μετά  κοίταξε  το         

περίγραµµα  εκείνης  που  διαγραφόταν  κάτω  από  τα  σκεπάσµατα.         

Έκοψε  το  ταµπελάκι  και  τον  φόρεσε.  Κοιτάχτηκε  στον  καθρέφτη  και           

µάλλον   άλλαξε   γνώµη.   

Βγήκε  στο  δρόµο  µε  τη  µηχανή  του  απορριµµατοφόρου  να  ηχεί           

στα  αυτιά  του.  Κάπου  κοντά,  κάποιος  πάλι  είχε  κλείσει  µε  το            

αυτοκίνητό  του  το  πέρασµα.  Ίσως  στο  παραπάνω  στενό.  Ίσως  λίγο  πιο            

πέρα.  Πίεσε  τα  ακουστικά  στα  αυτιά  του  και  ξεκίνησε  ένα  χαλαρό            

τρέξιµο.  Η  µουσική  δεν  είχε  την  ήρεµη  δύναµη  της  MacDonald.  Ήταν            

πιο  δυνατή  και  µάλλον  εξυπηρετούσε  την  προσπάθειά  του  να  πάει           

σήµερα  λίγο  πιο  πέρα  από  ό,τι  χθες.  Αλλά  σήµερα  βρήκε  υπερβολικά            

επικό  το  «Going  the  Distance».  Στη  πραγµατικότητα  έπρεπε  να  χάσει           

µερικά  κιλά,  όχι  να  κερδίσει  τον  τίτλο  στα  βαρέα  βάρη,  µα  η  δίαιτα  από               

µόνη   της   δεν   εξυπηρετούσε   πλέον.  

Με  αργό  ρυθµό  ανέβαινε  τον  έρηµο,  ακόµη,  κεντρικό  δρόµο  προς           

το  πάρκο.  Είδε  τον  υπάλληλο  της  καθαριότητας  να  στέκεται  στη  µέση            
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του   δρόµου,   εκατό   µέτρα   πιο   πέρα.   

***  

Ο  κάδος  χτύπησε  για  τρίτη  φορά  πάνω  στο  ατσάλινο  πλαίσιο  του            

φορτηγού.  Κατόπιν,  ο  χειριστής  τον  κατέβασε.  Μόλις  οι  ρόδες  του           

πάτησαν  στο  έδαφος,  ο  συνάδελφός  του  τον  τράβηξε.  Σπρώχνοντας,  µε           

σχετική  ευκολία  πλέον,  τον  τοποθέτησε  στη  θέση  του.  Ανέβηκε  στο           

σκαλοπάτι  και  µε  το  νόηµά  του,  ο  οδηγός  ξεκίνησε  για  τον  επόµενο             

κάδο.  

Σκέφτηκε  ότι  ίσως  θα  ήταν  µια  καλή  ευκαιρία  για  να  δει  τη  µικρή.              

Θα  της  τηλεφωνούσε  και  θα  µιλούσαν  µετά  από  αρκετό  καιρό.  Ίσως            

συναντιούνταν  το  βράδυ,  αν  το  επέτρεπε  η  µάνα  της.  Ο  µισθός  θα  είχε              

µπει  στον  λογαριασµό  µέχρι  το  µεσηµέρι,  οπότε  θα  µπορούσε  να  την            

βγάλει   έξω   για   φαγητό,   για   ποτό   ή   ό,τι   άλλο   ήθελε.   

Το  απορριµµατοφόρο  σταµάτησε  απότοµα,  βγάζοντάς  τον  από        

τις  σκέψεις  του.  Κατέβηκε  µαζί  µε  τον  συνάδελφό  του.  Τράβηξαν  τον            

κάδο  και  τον  τοποθέτησαν  στις  σιαγόνες.  Εκεί,  θυµήθηκε  ότι  η  δεύτερη            

δουλειά  του  δεν  θα  του  επέτρεπε  να  κάνει  σχέδια.  Ίσως  να  µπορούσε  να              

αλλάξει  τη  βάρδια  µε  τον  συνάδελφο  που  σήµερα  θα  είχε  ρεπό.  Θα  του              

τηλεφωνούσε.  Ο  κάδος  πάτησε  στο  έδαφος  και  εκείνος  τον  έσπρωξε  στη            

θέση  του.  Ανέβηκε  στο  σκαλοπάτι,  έκανε  νόηµα  στον  οδηγό  και           

κρατήθηκε  από  τη  λαβή.  Το  όχηµα  δεν  κινήθηκε.  Έγειρε  για  να  κοιτάξει             

τον  οδηγό  µέσω  του  καθρέφτη.  Ήταν  στη  θέση  του,  µα  φαινόταν  σαν             

κάτι  να  είχε  αποσπάσει  τη  προσοχή  του.  Του  φώναξε,  αλλά  δεν  υπήρξε             

κανένα  αποτέλεσµα.  Στράφηκε  για  να  µιλήσει  στον  συνάδελφό  του,  µα           
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δεν   υπήρχε   κανείς   στο   άλλο   σκαλοπάτι.   

Τότε  κατέβηκε  να  δει  τι  συµβαίνει.  Έκανε  δύο  βήµατα  και  είδε  τον             

συνάδελφο    να   στέκεται   στη   µέση   του   δρόµου.   

Φαινόταν  αποπροσανατολισµένος.  Κοιτούσε  ευθεία  µπροστά,      

δίχως  να  βλέπει  τίποτα.  Τη  στιγµή  που  προσπάθησε  να  τον  ρωτήσει  τι             

συνέβαινε,  κάτι  του  απέσπασε  τη  προσοχή,  µα  δεν  ήταν  σίγουρος  τι.            

Μάλλον  δεν  ήταν  τίποτα.  Στάθηκε  πίσω  από  το  φορτηγό  χωρίς  να  ξέρει             

τον  λόγο.  Είδε  τον  άντρα  στη  µέση  του  δρόµου.  Είχε  την  εντύπωση  ότι              

τον  γνώριζε,  αλλά  δεν  µπορούσε  να  θυµηθεί  από  πού.  Δεν  είχε  σηµασία             

αν  είχε  χωρίσει  µε  τη  µάνα  της.  Θα  τηλεφωνούσε  και  θα  έβγαινε  µε  τη               

µικρή  του  πριγκήπισσα  απόψε.  Έπιασε  το  τηλέφωνο  και  το  έφερε  κοντά            

στο  πρόσωπό  του.  Κοίταξε  την  οθόνη,  µα  ξαφνικά  δεν  γνώριζε  τι  σκοπό             

εξυπηρετούσε  αυτή  η  παράξενη  συσκευή.  Την  κράτησε  σφιχτά  στη          

παλάµη   του,   χωρίς   να   ξέρει   τον   λόγο.  

Τα  φώτα  των  φρένων  έσβησαν  πάνω  από  το  κεφάλι  του.  Οι  ρόδες             

του   απορριµµατοφόρου   κύλησαν   προς   τα   πίσω.  

***  

To  πρωινό  ήταν  έτοιµο  εδώ  και  ώρα  και  ο  καφές  είχε  κρυώσει.             

Άνοιξε  το  ντουλάπι  κάτω  από  τον  νεροχύτη  και  πέταξε  το  καρτελάκι            

από  τον  σκούφο  στην  καθαρή  σακούλα  σκουπιδιών.  Κοίταξε  το  ρολόι           

της.  Έπρεπε  να  φύγει,  αν  ήθελε  να  είναι  στην  ώρα  της  στο  γραφείο.  Είχε               

αργήσει.  Έβγαλε  το  κινητό  της  από  τον  φορτιστή  και  η  οθόνη            

φωτίστηκε,  εµφανίζοντας  την  ένδειξη  πως  είχε  δυο  νέα  µηνύµατα.  Το           

πρώτο  ήταν  από  εκείνον.  Το  δεύτερο  από  ένα  τετραψήφιο,  παράξενο           
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νούµερο  που  δεν  γνώριζε.  Άνοιξε  το  πρώτο.  Χαµογέλασε  διαβάζοντάς          

το.  Της  έλεγε  ότι  άλλαξε  το  πρόγραµµα  και,  αν  ήθελε,  θα  µπορούσαν             

να  περάσουν  µερικές  ώρες  µαζί,  όταν  θα  τελείωνε  µε  το  εργαστήριο.            

Της  έλεγε  ότι  δεν  είναι  αρκετές,  αλλά  είναι  καλύτερες  από  το  τίποτα,             

και  έκλεινε  υπογράφωντας  σαν  Dr.  Who.  Ήταν  ένα  εσωτερικό  αστείο           

του   εργαστηρίου.   

 Ήταν  τρυφερός  και  ευγενικός  µαζί  της.  Δεν  ήταν  ότι  δεν  αγαπούσε             

τον  άντρα  της.  Είχε  πλήρη  επίγνωση  της  κατάστασης.  Ήταν  η  έξαψη            

του  καινούργιου,  του  γυαλιστερού.  Εκείνων  των  συναισθηµάτων  που         

είχε  να  νιώσει  χρόνια.  Έπιασε  τον  εαυτό  της  να  αισθάνεται  τύψεις,  µα             

σε  όλες  τις  περιπτώσεις  θα  το  ζούσε  αυτό,  όποια  και  αν  ήταν  η  διάρκειά               

του.   

 Αρχικά  θέλησε  ν’  απαντήσει  στο  µήνυµα.  Την  επόµενη  στιγµή,  το            

ανέβαλε.  Άνοιξε  το  δεύτερο,  προσέχοντας  να  µην  πατήσει  κάποιον          

σύνδεσµο  που  θα  την  χρεώνε.  Είχε  ακούσει  για  τέτοια  κρούσµατα.  Το            

µήνυµα   είχε   µια   κόκκινη   επικεφαλίδα.   

"Απόρρητο:  Ο  υιός  της  Λήθης  είναι  στον  δρόμο.  Λαμβάνοντας  τα  απαραίτητα            

μέτρα,  όλα  τα  κεφάλαια  καθώς  και  οι  πόροι,καλούνται  να  παρουσιαστούν  άμεσα            

στα  σημεία  αναφοράς.  Οι  μετακινήσεις  θα  γίνουν  με  κρατικά  μέσα.  Μείνετε  στην             

έδρα  σας  μέχρι  τη  παραλαβή.  Σε  καμία  περίπτωση  μην  αποπειραθείτε  να            

μετακινηθείτε   ιδιωτικά.   Ώρα   αποστολής   :   05:12"  

Κοίταξε  το  ρολόι  της.  Έδειχνε  06:39.  Ένιωσε  τον  πανικό  να           

κυριεύει  τα  κύτταρά  της.  Εκείνος  βρισκόταν  εκεί  έξω,  κάνοντας          

τζόκινγκ.  Κάλεσε  τον  αριθµό  του  κινητού  του.  Η  κλήση  δεν  έγινε.            
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Ξαναπροσπάθησε,  αλλά  και  πάλι  η  κλήση  δεν  πραγµατοποιήθηκε.         

Τότε  θυµήθηκε  πως,  καθώς  σηκωνόταν,  άνοιξε  τη  µπαλκονόπορτα  της          

κρεβατοκάµαρας.  Την  έκλεινε  πριν  φύγει  για  το  εργαστήριο  ή  την           

έκλεινε  εκείνος.  Έβαλε  τη  παλάµη  της  µπροστά  στο  πρόσωπό  της,           

γνωρίζοντας  ότι  δεν  πρόκειται  για  πραγµατική  προστασία  και  έτρεξε          

στο  µπάνιο.  Έκλεισε  τη  πόρτα  πίσω  της  σε  µια  επιπλέον  προσπάθεια            

περιορισµού  του  αέρα.  Άνοιξε  τη  βρύση  στο  καυτό.  Σε  λίγες  στιγµές,  οι             

υδρατµοί   πληµµύρισαν   το   µικρό   λουτρό.  

Γδύθηκε  πετώντας  τα  ρούχα  της  στη  ντουζιέρα,  τυλίχτηκε  µε  µια           

νοτισµένη  πετσέτα  και  βγήκε.  Έτρεξε  στη  µπαλκονόπορτα  και  την          

έκλεισε.  Ένας  δυνατός  θόρυβος  σαν  πασχαλινό  πυροτέχνηµα  την  έκανε          

να   τιναχτεί,   αφήνοντας   µια   τροµαγµένη   κραυγή.   

Βρήκε  ένα  σετ  εσώρουχα  και  ένα  παντελόνι  µαζί  µε  ένα           

πουκάµισο.  Κάπου  είχε  µια  µάσκα,  µα  δεν  την  έβρισκε.  Δεν  υπήρχε            

χρόνος.  Φόρεσε  το  κίτρινο  αδιάβροχο,  σήκωσε  το  φερµουάρ  µέχρι  εκεί           

που   έπαιρνε   και   έριξε   την   κουκούλα   του   πάνω   στο   κεφάλι   της.   

Το  κινητό  της  χτύπησε  σχεδόν  ταυτόχρονα  µε  το  κουδούνι  της           

εξώπορτας.  Έτρεξε.  Κοίταξε  το  κινητό  της,  δίχως  να  το  πιάσει.  Ένας            

άγνωστος   αριθµός   την   καλούσε,   καθώς   το   κουδούνι   χτυπούσε   επίµονα.  

***  

Τα  λάστιχα  του  ογκώδους  οχήµατος  στρίγγλισαν,  καθώς        

έστριψαν  στον  κεντρικό  δρόµο.  Πίσω  του,  άφηνε  το  ήσυχο  δηµοτικό           

πάρκο,  και  η  θέα  µπροστά  έκοβε  την  ανάσα.  Σε  αυτό  το  ψηλό  σηµείο              

του  προαστίου,  η  πόλη  φάνταζε  σαν  ένα  γκρίζο  χαλί  απλωµένο  κάτω            

63  



Pandemia   |   Ανθολογία   Δυστοπικών   Διηγημάτων  

από  µια  ηλιόλουστη  ηµέρα.  Υπήρχαν  τρεις  ή  τέσσερις  κολώνες  µαύρου           

καπνού  που  υψώνονταν,  προσπαθώντας  να  φτάσουν  και  να  στηρίξουν          

τον  γαλάζιο  ουρανό.  Οι  τέσσερις  επιβαίνοντες  φορούσαν  στρατιωτικές         

στολές.  Τα  κεφάλια  και  τα  πρόσωπά  τους  ήταν  καλυµµένα  από  µάσκες            

χηµικής   προστασίας.  

Ένας  άντρας  στεκόταν  στη  µέση  του  δρόµου.  Έδειχνε  χαµένος.          

Κοιτούσε  προς  τον  ουρανό.  Όταν  άκουσε  τη  µηχανή  του  οχήµατος,           

στράφηκε  προς  το  µέρος  τους.  Το  όχηµα  µείωσε  ταχύτητα.  Ο  άντρας            

στη  µέση  του  δρόµου  έδειχνε  σαν  να  έβλεπε  πρώτη  φορά  κάτι  παρόµοιο,             

µα  δεν  έκανε  στην  άκρη.  Ο  οδηγός  αντάλλαξε  µε  τον  συνοδηγό  µια             

φευγαλέα  µατιά  και  µετά  το  νεύµα  του,  σταµάτησε  το  όχηµα.  Οι            

στρατιώτες  κοίταξαν  τριγύρω,  καθώς  ο  άντρας  περιεργάστηκε  το         

στρατιωτικό  αυτοκίνητο.  Υπήρχε  ένα  απορριµµατοφόρο  στα  δεξιά  τους.         

Είχε  λιώσει  κάποιον  µε  το  πίσω  µέρος  του.  Ο  οδηγός  κόρναρε  κάνοντας             

τον  άντρα  να  τιναχτεί.  Πάτησε  το  γκάζι  δύο-τρεις  φορές,  αναγκάζοντας           

τον  άνδρα  ν’  αποτραβηχτεί  φοβισµένος  από  τον  βρυχηθµό  του  θηρίου           

στην  άκρη  του  δρόµου,  σαν  το  αγρίµι  που  αντικρίζει  κάτι  δυνατότερο            

από   το   ίδιο   στη   τροφική   αλυσίδα.   

Ο  συνοδηγός  τον  προέτρεψε  να  φύγει.  Το  όχηµα  ξεκίνησε,  αλλά           

πριν  κάνει  ελάχιστα  µέτρα,  το  GPS  που  κρατούσε  ο  συνοδηγός  τον            

ειδοποίησε  πως  σε  πενήντα  µέτρα  έπρεπε  να  στρίψουν  δεξιά.  Ο           

συνοδηγός  έψαξε  για  το  νούµερο  που  υπήρχε  αποθηκευµένο  στη          

δορυφορική  συσκευή  του.  Το  όχηµα  έστριψε  δεξιά  και  σταµάτησε          

µπροστά  στην  είσοδο  µιας  µονοκατοικίας.  Οι  πίσω  πόρτες  του  οχήµατος           
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άνοιξαν  και  οι  δύο  στρατιώτες  βγήκαν.  Με  γρήγορες  κινήσεις  κάλυψαν           

µε  τα  όπλα  τους  τις  δύο  πλευρές  που  θα  µπορούσε  κάποιος  να             

πλησιάσει.  Ο  συνοδηγός  πήγε  στην  είσοδο  της  µονοκατοικίας.         

Ετοιµάστηκε  να  καλέσει  το  νούµερο,  όταν  ο  ένας  στρατιώτης  φώναξε  σε            

κάποιον  να  µην  πλησιάσει.  Ο  άλλος  στρατιώτης  άλλαξε  θέση,  για  να            

µπορεί  να  καλύψει  τον  συνάδελφό  του.  Ένας  άντρας  µε  φόρµα           

γυµναστικής  και  ένα  άσχηµο  σκούφο  στο  κεφάλι,  είχε  σταθεί  στη           

γωνία.  Τους  κοιτούσε  µε  περιέργεια.  Μετά  ξεκίνησε  να  περπατά  προς  το            

µέρος  του  πρώτου  στρατιώτη.  Εκείνος  τον  διέταξε  και  πάλι  να  µην            

πλησιάσει.  Ο  συνοδηγός  άφησε  για  λίγο  το  νούµερο  στη  δορυφορική           

συσκευή.   Έβγαλε   το   πιστόλι   του   και   σηµάδεψε   τον   άντρα.   

"Μείνε  ακίνητος!"  διέταξε  για  τρίτη  φορά  ο  στρατιώτης.  Υπήρχε          

ένας   φόβος   στον   τόνο   της   προσταγής.  

Ο   πυροβολισµός   έπεσε   σαν   κεραυνός   εν   αιθρία.  

***  

Ο  στρατιώτης  της  είπε  ότι  έπρεπε  να  τη  µεταφέρει  στο  σηµείο            

αναφοράς.  Δεν  γνώριζε  τίποτε  άλλο.  Κουκουλωµένη  µε  το  κίτρινο          

άνορακ,  την  βοήθησε  ν’  ανέβει  στο  πίσω  µέρος  του  οχήµατος.  Μόλις            

κάθισε,  η  πόρτα  έκλεισε  πίσω  της  και  σφραγίστηκε.  Το  φως  στο            

κουβούκλιο  ήταν  λιγοστό.  Το  µεγάφωνο  την  ενηµέρωσε  ότι  έπρεπε  όλοι           

να  καθίσουν  και  να  δεθούν  µε  τις  ζώνες  τους.  Μα  ήταν  µόνη  της.  Στο               

ξεκίνηµα  του  οχήµατος,  κρατήθηκε  από  µια  µεταλλική  λαβή  για  να  µην            

πέσει.   Κοίταξε   από   το   µικρό   στρογγυλό   φινιστρίνι.  

Καθώς  αποµακρυνόταν,  είδε  το  κουφάρι  του  να  προσπαθεί  να          
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σηκωθεί.  Η  φόρµα  του  ήταν  λερωµένη  µε  αίµα.  Δεν  θα  τα  κατάφερνε.             

Έµεινε  ξαπλωµένος  µπρούµυτα  στην  άσφαλτο  µέχρι  που  τον  έχασε          

από   τα   µάτια   της.   Ο   σκούφος   ήταν   πραγµατικά   άσχηµος.  

Λίγα  λεπτά  αργότερα,  κοίταξε  το  αντικείµενο  που  ήταν  δεµένο          

στο  χέρι  της.  Έγειρε  το  κεφάλι  της  αριστερά  και  µετά  δεξιά.  Έφερε  το              

στρογγυλό  αντικείµενο  κοντά  στο  πρόσωπο  της.  Το  κοίταξε  επίµονα.          

Μετά  το  µύρισε.  Το  δάγκωσε  µε  όλη  την  δύναµη  των  σαγονιών  της.             

Κανένα  αποτέλεσµα.  Ένιωσε  παγιδευµένη.  Ψηλάφισε  το  κίτρινο        

αδιάβροχο.  Το  έσκισε  προσπαθώντας  να  το  βγάλει  από  πάνω  της.  Το            

τελευταίο  πράγµα  που  αντήχησε  στο  µυαλό  της,  ήταν  οι          

"εργοστασιακές   ρυθµίσεις".  

Κατόπιν,   και   αυτό   ξεθώριασε.   Μετά   από   λίγο   το   ξέχασε.   
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Τον  πρώτο  καιρό,  όλοι  ακολουθούσαν  πιστά  τους  κανόνες         

υγιεινής.    Την   τρίτη   εβδοµάδα,   όλοι   οι   δρόµοι   ήταν   τίγκα   στα   πτώµατα.   

Και  κάπου  εκεί  κολλάµε  εµείς.  Κάθε  πρωί  έβαζα  τη  στολή  µου,            

αεροστεγώς  κλεισµένη  και  αναλάµβανα  να  καθαρίζω  τους  δρόµους         

από   τα   πτώµατα.   Σκατοδουλειά,   αλλά   ο   µισθός   να   πέφτει.  

Έτσι  και  σήµερα,  είχα  βγει  από  το  πρωί  µε  το  φορτηγό,  ένα             

τροποποιηµένο  σκουπιδιάρικο,  και  τριγυρνούσα  στο  κέντρο.  Από  τότε         

που  είχε  ξεσπάσει  το  τρίτο  στάδιο  της  Πανδηµίας  ο  κόσµος  είχε  κυρίως             

κλειστεί  στα  σπίτια  του.  Έβαλα  στο  ράδιο  να  παίζει  Καζαντζίδης  και            

περιοδικά  από  πάνω  του  έπαιζε  η  λούπα  µε  το  µήνυµα  «Νεκροφόρα.            

Βγάλτε   έξω   τους   νεκρούς   σας».  

Λίγοι  βέβαια  τους  έβγαζαν.  Η  πρώτη  νεκρή  της  ηµέρας  ήταν  µία            

γιαγιά,  που  οι  συγγενείς  της  την  είχαν  πετάξει  από  το  µπαλκόνι.            

Σταµάτησα  το  φορτηγό,  κατέβηκα  διστακτικός  και  πλησίασα  το  πτώµα.          

Είχε  πεθάνει  αρκετές  ώρες  µάλλον  πριν  την  πετάξουν  και  έπεσε  στις            

αρχές  της  νεκρικής  ακαµψίας,  για  αυτό  και  είχε  πάρει  µία  παράξενη            

στάση   το   σώµα   της,   ενώ   από   τις   πληγές   της   πτώσης   δεν   έτρεχε   αίµα.  

Μάλλον  φυσικά  αίτια,  όχι  η  Αρρώστια.  Κανείς  όµως  δεν  ήθελε  να            

ρισκάρει   να   περιµένει,   για   αυτό   συνήθως   τους   άφηναν   όπως-όπως.  

Περιεργάστηκα  λίγο  το  πτώµα,  το  γύρισα  από  εδώ  και  από  εκεί            

µε  το  ραβδί  µου  και  ύστερα  τη  φορτώθηκα  στον  ώµο  και  την  πέταξα  στο               

πίσω  µέρος  της  καρότσας.  Μπήκα  πίσω  στο  φορτηγό,  σηµείωσα  τη           

διεύθυνση  στη  φόρµα  και  έστειλα  το  µήνυµα  πίσω  στην  υπηρεσία.  Σε            

καµία  ώρα  τα  παιδιά  του  υγειονοµικού  θα  είχαν  σκάσει  στα  γειτονικά            
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κτίρια   για   να   ελέγξουν   τους   κατοίκους   για   πιθανή   µόλυνση.  

Βλακεία  τους.  Ή  έπρεπε  να  µας  καλέσουν  να  την  πάρουµε  και  να             

κάνουµε  εξέταση,  ή,  όπως  όλος  ο  κόσµος,  να  βγάλουν  το  πτώµα  µέσα             

στο  σκοτάδι  της  νύχτας  και  να  το  παρατήσουν  µερικά  τετράγωνα           

παραπέρα.  

Θα  έκανα  τη  γύρα  µου,  τρεις  ώρες  περίπολο,  και  µετά  θα  την             

πήγαινα   στο   κρεµατόριο   για   αποτέφρωση,   όπως   όριζαν   οι   κανόνες.  

Το  δεύτερο  πτώµα  που  βρήκα  όµως  ήταν  σίγουρα  θύµα  της           

Αρρώστιας.  Δε  χρειάστηκε  καν  να  το  πλησιάσω,  το  κατάλαβα  µε  µία            

µατιά,   από   το   πώς   ήταν   πεσµένος   χάµω.  

Ήταν  ένας  άντρας,  µάλλον  µεσήλικας.  Ήταν  πεσµένος  σε  ένα          

στενό  αδιέξοδο  ανάµεσα  σε  δύο  πολυκατοικίες.  Μετά  βίας  και          

κατάφερα   να   τον   δω.   

Κακό  αυτό.  Ένας  θεός  µόνο  ήξερε  πόσο  καιρό  είχε  µείνει  εδώ,  σε  ποιο              

στάδιο   επώασης   βρισκόταν   ο   ιός.  

Πρώτο  βήµα:  πληκτρολόγησα  τη  διεύθυνση  µε  κωδικό  Π1  –          

παρατηµένο   για   καιρό   πτώµα   ασθενή.  

Βήµα   δεύτερο:   έλεγξα   τη   στολή,   ότι   δεν   είχε   κάποια   τρύπα.  

Τέλος,  άρπαξα  ραβδί  και  καραµπίνα  και  κατέβηκα  από  το          

φορτηγό.  Ακόµα  και  από  εδώ,  από  τα  τρία  µέτρα,  έβλεπα  της  γνώριµες             

κηλίδες   στο   ακάλυπτο   δέρµα   του   πτώµατος.   

Κράτησα  την  ανάσα  µου  όσο  πλησίαζα  προσεκτικά.  Δεν  ήθελα          

να  το  ρισκάρω  και,  ταυτόχρονα,  όφειλα  να  ακολουθήσω  πιστά  όλες  τις            

οδηγίες   εκκαθάρισης.  
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Δύο  µέτρα.  Το  πτώµα  παρέµενε  σωριασµένο  στις  σπασµένες         

πλάκες  του  πεζοδροµίου.  Έπρεπε  να  µπω  ανάµεσα  στα  κτήρια  για  να            

φτάσω   εκεί.   Γαµώ   το   φελέκι   µου!   Έπρεπε   να   µπω.  

Ένα  µέτρο.  Ήµουν  πλέον  ανάµεσα  στα  δύο  κτήρια.  Πάνω  από  το            

πτώµα.  Αν  δε  φορούσα  τη  µάσκα,  σίγουρα  θα  είχε  ξεράσει  από  τη             

βρώµα   της   αρρώστιας   και   της   σαπίλας.   

Το  πρόσωπο  του  άντρα  ήταν  γεµάτο  µε  κόκκινα  εκζέµατα.  Τα           

µάτια   του   ήταν   µισάνοιχτα.   Έκανα   να   τον   σπρώξω   µε   το   ραβδί   µου.  

«Ακίνητος!»  

Η  φωνή  µε  ξάφνιασε.  Ήρθε  από  πίσω  µου.  Ξαφνιασµένος,          

γύρισα   και   αντίκρισα   τα   δύο   παιδιά.  

Ήταν  δύο  αγόρια,  το  ένα  δέκα,  το  άλλο  µεγαλύτερο,  ίσως           

δεκαπέντε.  Ήταν  κακοντυµένα,  ξερακιανά,  ταλαιπωρηµένα,  µε       

πρόχειρες  µάσκες  στα  πρόσωπά  τους.  Το  µόνο  που  δεν  ταίριαζε  πάνω            

τους   ήταν   η   καραµπίνα   που   ο   µεγάλος   σηµάδευε   προς   το   µέρος   µου.  

«Μείνε   ακίνητος   και   άσε   το   όπλο   κάτω!»   ξαναφώναξε   ο   µεγάλος.  

Έµεινα   ακίνητος.   «Τι   κάνεις,   µικρέ;»   τον   ρώτησα.  

«Άσε  κάτω  το  όπλο!»  µου  ξαναείπε  ο  µεγάλος.  «Άσε  το  κάτω,            

δίπλα   σου.   Αλλιώς   σου   την   ανάβω!»  

Τι  διάολο;  Τι  ήθελε  αυτό  το  παιδί.  Δεν  έβλεπε  ότι  ο  νεκρός  ήταν              

πίσω   µου;  

«Έχω   έναν   ασθενή   εδώ.   Πρέπει   να   τον   κουβαλήσω   στο   φορτηγό».  

«Εµείς  τον  αφήσαµε  εδώ»,  µου  είπε  ο  µεγάλος.  «Τώρα,  άσε  το            

όπλο   κάτω».  
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Ξεφύσηξα   και   άφησα   την   καραµπίνα   µου   απρόθυµα   στον   τοίχο.  

«Γιάννη»,  είπε  ο  µεγάλος  στον  αδερφό  του,  «τράβα  πάρε  το  όπλο            

του   µπασκίνα».  

Είχα  αρχίσει  να  ιδρώνω.  Ο  µικρός  πλησίασε  διστακτικά,  άρπαξε          

το  όπλο  µου  µε  µία  ξαφνική  κίνηση  και  έπειτα  έφυγε  βιαστικά,  πριν             

προλάβω   να   αντιδράσω.  

«Μικρέ,   κόψε   τα   αστεία»,   του   είπα,   «δεν   είµαι   µπάτσος».  

«Έχεις   στολή   µπάτσου!»   µου   είπε   ο   µικρός.  

«Βγάλε   τη   στολή   σου»,   µου   είπε   ο   µεγάλος.  

«Δεν   είσαι   σοβαρός!»   αναφώνησα,   «έχω   έναν   νεκρό   πίσω   µου!»  

«Και  έχεις  µία  στολή  αεροστεγή,  ενώ  εµείς  αγωνιζόµαστε  να  τη           

βγάλουµε  πέρα  µε  πλαστικές  µάσκες  της  συµφοράς»,  µου  είπε  ο           

µεγάλος.   «Λίγο   άδικο,   δε   νοµίζεις;»  

«Είµαι  εδώ  για  δουλειά.  Για  να  σας  καθαρίσω  πριν  τιγκάρετε  στα            

πτώµατα».  

Ο  µεγάλος  γέλασε.  «Έχουµε  τιγκάρει  ήδη»,  µου  είπε,  «έχουµε          

αρκετά  για  να  χτίσουµε  ένα  µικρό  βουνό.  Πολλοί  άρρωστοι  που  οι  δικοί             

σου   δεν   βλέπουν.   Ή   δε   νοιάζονται   να   µαζέψουν...".  

«Πες  µου  που  είναι,  να  πάω  να  τα  µαζέψω  εγώ»,  τον  ικέτευσα.             

Δεν  ήθελα  να  µείνω  άλλο  εδώ,  όχι  χωρίς  στολή  και  όχι  µε  την  πλάτη  σε                

ένα   πτώµα.  

«Μην  ανησυχείς»,  έκανε  το  µικρό  αγόρι,  «δε  θα  πεταχτεί  όρθιο  το            

πτώµα.  Του  χώσαµε  µία  σφήνα  στο  δόξα  πατρί.  Αν  το  κάνεις  αυτό,  δεν              

ξυπνάνε».  
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Ναι,  αλλά  µολύνουν,  σκέφτηκα.  Και  τότε  στο  µυαλό  µου  ήρθε  µία            

ιδέα   που   ίσως   να   µε   έβγαζε   από   τη   δύσκολη   θέση.  

Έκανα   ένα   βήµα   µπροστά.  

Ο  µεγάλος  αντέδρασε  απότοµα.  Έκανε  ένα  βήµα  πίσω  και  µε           

σηµάδεψε   µε   το   όπλο.   «Βγάλε   τη   στολή   τώρα!»   µου   είπε.  

«Δε  θα  µου  ρίξεις»,  του  είπα,  καθώς  έκανα  άλλο  ένα  βήµα            

µπροστά.  Είχα  ακόµα  το  µπαστούνι  µου  και  µπορούσα  πάντα  να  του            

ορµήξω   µε   αυτό.  

«Κάνε   άλλο   ένα   βήµα   και   θα   δεις!»   µου   είπε   ο   µικρός.  

Έκανα  ένα  βήµα  ακόµα.  Τώρα  τα  αγόρια  ήταν  δύο  βήµατα  έξω            

από  την  ακτίνα  του  µπαστουνιού.  «Αν  µου  ρίξεις,  θα  καταστρέψεις  τη            

στολή,   µικρέ!   Και   µετά   θα   σου   είναι   άχρηστη...".  

Ο  νεαρός  φάνηκε  να  το  σκέφτεται.  «Γαµήσου»,  είπε,  «έχεις  δίκιο».           

Κατέβασε   το   όπλο   του.   «Μήπως   σου   περισσεύει   καµία   µάσκα;»  

Είχα  µία  αναπληρωµατική  στο  φορτηγό.  Αλλά  οι  οδηγίες  το          

έλεγαν  ξεκάθαρα,  ήταν  µόνο  για  προσωπική  χρήση.  Αν  επέστρεφα          

χωρίς  αυτή,  ή  χωρίς  την  καραµπίνα  µου,  θα  κατέληγα  απολυµένος  και            

δε   θα   ήµουν   σε   καλύτερη   µοίρα   από   τα   δύο   αυτά   χαµίνια.  

«Δώσε  µου  πίσω  το  όπλο  µου  και  βλέπουµε  τι  µπορώ  να  κάνω»,             

του   είπα.  

«Δε  τρελάθηκα»,  έκανε  ο  µικρός,  «αν  πάρεις  το  όπλο  θα  µας            

ρίξεις!»  

Τα  τσογλάνια  είχαν  αρχίσει  να  µου  τη  δίνουν  στα  νεύρα.  «Μικρέ,            

το  µόνο  που  θα  πυροβολήσω  είναι  το  κουφάρι  που  έχω  πίσω  µου.  Μετά              
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θα  το  πετάξω  στο  φορτηγό  και  θα  πάω  να  βρω  τα  άλλα  πτώµατα  που               

µου   έλεγες».  

«Καλά!»  έκανε  ειρωνικά  ο  µεγάλος.  «Να  δω  πού  θα  τους           

χωρέσεις!».  

Ο   µικρός   δεν   είπε   τίποτα,   συνέχισε   όµως   να   µε   σηµαδεύει.  

«Θα  βρω  χώρο»,  πήγα  να  πω,  όταν  ξαφνικά  είδα  τι  εννοούσε.            

Μακριά,  κάτω  στο  δρόµο,  οι  νεκροί  Ασθενείς  είχαν  αρχίσει  να  γεµίζουν            

το   δρόµο.  Σέρνονταν,  βάδιζαν,  παραπατούσαν.  Και  όλο  και       

πλήθαιναν.  

«Πότε   στο   διάολο   πέθαναν   όλοι   αυτοί;»   ρώτησα.  

«Χθες.  Σήµερα.  Προχθές.  Οι  δικοί  σου  δεν  τους  µαζεύουν».  Τα           

αγόρια  δεν  έµοιαζαν  να  πανικοβάλλονται,  σε  αντίθεση  µε  εµένα,  που           

τα  πόδια  µου  έτρεµαν.  Κοίταζαν  µεθοδικά  αριστερά  και  δεξιά,          

ψάχνοντας   για   διέξοδο.  

«Αποκλείεται  να  είχαµε  τόσα  πολλά  θύµατα!»  διαµαρτυρήθηκα.        

Γάµα   τη   καραµπίνα,   σκέφτηκα,   τρέχα   γρήγορα   στο   φορτηγό.  

Έτσι  και  έκανα.  Με  γοργές  κινήσεις  αποµακρύνθηκα  από  τα          

αγόρια,   που   µε   αγνοούσαν,   και   έτρεξα   προς   το   φορτηγό.  

«Οι  δικοί  σου  µαζεύουν  µόνο  τους  Ασθενείς»,  µου  είπε  το  µεγάλο            

αγόρι.  «Κόσµος  πεθαίνει  από  το  κρύο,  από  την  πείνα,  σφάζεται  για  µια             

κονσέρβα   ή   µια   µάσκα.   Όλα   εδώ   έχουν   ρηµάξει".   

Και  είχε  δίκιο.  Η  κυβέρνηση  είχε  φύγει  µε  ελικόπτερα  έξω  από            

την  πόλη  και  µαζί  µε  τους  στρατηγούς  και  την  αστυνοµία  συντόνιζαν            

την   καραντίνα.   Ο   εφοδιασµός   είχε   σε   πολλά   σηµεία   καταρρεύσει.  
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Αλλά,  γαµώτο,  ήµουν  δηµόσιος  υπάλληλος  µε  σύµβαση,  δε         

µπορούσα  να  µιλάω  για  πολιτικά,  θα  µε  απέλυαν  µε  συνοπτικές           

διαδικασίες.  

Πήγα  προς  το  φορτηγό,  όταν  άκουσα  αυτό  που  ο  µικρός           

συµπλήρωσε.   «Ξέρεις,   και   οι   νεκροί   Αρρωσταίνουν».  

Πάγωσα  στη  θέση  µου.  Από  το  πίσω  µέρος  της  νεκροφόρας  είδα            

κίνηση.  Η  γρια  µε  το  σακατεµένο  πρόσωπο  ξεπρόβαλλε  πίσω  από  το            

όχηµα  µε  αδύναµες  κινήσεις,  καθώς  η  νεκρική  ακαµψία  την  εµπόδιζε  να            

κινηθεί.  Και  τα  γαµηµένα  τα  τσογλάνια  µου  είχαν  αρπάξει  το  µοναδικό            

µου  όπλο.  Στο  µεταξύ,  τα  υπόλοιπα  πτώµατα  συνέχιζαν  να  κάνουν           

παρέλαση   και   να   µας   πλησιάζουν.  

Σκατά!   Σκέφτηκα.  

Ύστερα  άρπαξα  το  ραβδί  µου  και  κοπάνησα  τη  γριά  στο  κεφάλι.            

Το  µέταλλο  έσκασε  πάνω  στο  κρανίο  της  µε  ένα  κρακ  και  αναπήδησε.             

Αµέσως  την  έσπρωξα  προς  τα  πίσω  µε  το  ραβδί,  ρίχνοντάς  την            

κατάχαµα.  Πεσµένη  στο  έδαφος,  ακόµα  δυσκίνητη,  αγωνιζόταν  να         

σηκωθεί   σα   µαµούνι   καρφωµένο   µε   καρφίτσα.  

Δεν  περίµενα,  απλά  άνοιξα  την  πόρτα  του  φορτηγού  και  χίµηξα           

µέσα.   Η   µηχανή   ήταν   ακόµα   αναµµένη.  

Κοίταξα  τα  παιδιά,  που  έµοιαζαν  χαµένα,  καθώς  έψαχναν  να          

βρουν   καταφύγιο   από   την   ορδή   των   νεκρών,   που   όλο   και   πλησίαζε.  

Γαµώτο!  Οι  οδηγίες  ήταν  σαφείς.  Στο  φορτηγό,  για  κανένα  λόγο           

δεν  έπρεπε  να  µπει  µη-εξουσιοδοτηµένο  προσωπικό.  Τυχόν  παράβαση         

των   οδηγιών   οδηγούσε   σε   πειθαρχικές   κυρώσεις.  
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Αλλά  έβλεπα  µε  τα  µάτια  µου  τα  πτώµατα.  Τους  ζωντανούς           

νεκρούς   που   αυτό   που   λέγαµε   Αρρώστια   κινούσε.   

Και   τα   δύο   αγόρια   που   έτρεχαν   να   σωθούν.  

«Παιδιά!»  φώναξα  όσο  πιο  δυνατά  µπορούσα,  «µπείτε  µέσα         

τώρα!»  

Με   κοίταξαν   σα   χαµένα.   

«Στο  φορτηγό!  Και  γρήγορα!»  Άνοιξα  την  πόρτα  και  αυτά          

έτρεξαν  προς  τα  µένα.  Ήδη  τα  πρώτα  πτώµατα  είχαν  αρχίσει  να            

πλησιάζουν   επικίνδυνα.  

Η  γριά  έκανε  µία  προσπάθεια  να  συρθεί  προς  το  µέρος  τους,            

όµως  ο  µεγάλος  σταµάτησε  µία  στιγµή  το  τρέξιµο,  τη  σηµάδεψε  και  της             

τίναξε   τα   µυαλά   στον   αέρα.  

Ύστερα  έτρεξε,  άρπαξε  τον  αδερφό  του,  τον  έχωσε  µέσα  στη           

καµπίνα  του  φορτηγού  και  µετά  µπήκε  µέσα  και  ο  ίδιος,  κλείνοντας  την             

πόρτα.  

Αµέσως  έβαλα  όπισθεν,  έκανα  οπισθογωνία  στο  πρώτο  δρόµο         

και   µετά   έφυγα   από   τη   µικρή   διαδήλωση   των   νεκρών.  

Ναι,   είχα   κατάφωρα   παραβιάσει   τις   οδηγίες   εκκαθάρισης.  

Αλλά  αν  µοναχά  αυτή  η  γειτονιά  είχε  τόσους  Αρρώστους,  να           

πάνε   να   γαµηθούν   οι   οδηγίες.   Είχαµε   πιο   σοβαρά   θέµατα   να   λύσουµε....  
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Δεν  ήξερα  τι  να  πάρω  µαζί  µου.  Είναι  από  αυτά  τα  πράγµατα  που              

φαντάζουν  πάντα  πολύ  µακρινά  όταν  όλα  κυλούν  ήρεµα,  από  αυτά  τα            

πράγµατα  που  δεν  πιστεύεις  ότι  θα  συµβούν  σε  σένα  και  το            

προστατευµένο  περιβάλλον  σου,  είναι  από  αυτές  τις  στιγµές  για  τις           

οποίες   δεν   ήσουν   και   δεν   θα   είσαι   προετοιµασµένος   ποτέ.  

Η  Μαφάλντα,  στριφογύριζε  γύρω  µου  σε  έναν  τρελό  χορό,          

κουνώντας  νευρικά  την  ουρά  της  πέρα  δώθε  σαν  ζωντανό  εκκρεµές.           

Έβαλα  τα  χέρια  µου  στα  αυτιά  της  και  την  χάιδεψα,  ενώ  εκείνη  ανέβηκε              

πάνω  µου  σηκώνοντας  τα  µπροστινά  της  πόδια  και  άρχισε  να  µε  γλύφει             

στο  πρόσωπο.  Τα  σχεδόν  πάντα  θλιµµένα  µάτια  της  είχαν  σήµερα           

µπολιαστεί   και   µε   µια   δόση   ανησυχίας.  

Είµαστε   οι   δυο   µας   κορίτσι   µου,   οι   δυο   µας   µόνο.   

Συµπεριφερόµαστε  σε  όλα  τα  είδη  ως  τα  απόλυτα  και          

αδιαµφισβήτητα  αφεντικά  του  πλανήτη,  ως  δεσπότες,  δικαστές  και         

δήµιοι  των  ζωών  τους...  Κι  όµως  ...αυτήν  την  έκτη  αίσθηση  που  έχουν             

αυτά  τα  πλάσµατα,  δε  µπορούµε  να  την  κοπιάρουµε  µε  τίποτα,           

εγκυρότερη  από  οποιοδήποτε  δελτίο  ειδήσεων,  πιο  άµεση  από         

οποιοδήποτε   διαδικτυακή   σελίδα…   

Κοίταξα  το  ρολόι  λες  και  προσπαθούσα  να  σταµατήσω  τους          

δείκτες  µε  το  βλέµµα  µου.  Έντεκα  και  τριάντα  έξι,  δεν  είχα  και  πολύ              

χρόνο.  Οι  οδηγίες  εξάλλου  ήταν  σαφείς.  Μέχρι  τις  δώδεκα  και  µισή            

έπρεπε  να  βρίσκονται  όλοι  στα  καταφύγια.  Απέξω,  ακουγόταν  ο  ήχος           

από  τα  καµιόνια  που  περισυνέλλεγαν  τους  ηλικιωµένους  και  τους          

ανθρώπους  µε  κάποια  αναπηρία  που  δεν  µπορούσαν  να  πάνε  µόνοι           
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τους  στις  ειδικά  διαµορφωµένες  εγκαταστάσεις.  Η  χώρα  είχε  κηρυχτεί          

σε  κατάσταση  έκτακτης  ανάγκης.  Η  µυστηριώδης  οµίχλη  που  την          

κατάπινε  σταδιακά,  αφήνοντας  πίσω  της  χιλιάδες  νεκρούς,  είχε  αρχίσει          

να  απλώνει  το  φονικό  της  πέπλο  και  προς  τα  δυτικά.  Το  πως             

εµφανίστηκε  και  πως  µόλυνε  τον  κόσµο  ήταν  ακόµα  άγνωστα,  η           

ταχύτητα  εξάπλωσης  της  όµως  δεν  άφηνε  περιθώρια  για  τέτοιες          

σκέψεις.  Από  την  πανδηµία  δεν  εξαιρούνταν  ούτε  τα  ζώα,  τα  οποία            

αφανίζονταν  µαζικά.  Από  όπου  περνούσε,  ο  αέρας  µύριζε  πτωµαΐνη,          

θάνατο.  

Πάλι  το  ουρλιαχτό  της  σειρήνας  και  ένα  ταυτόχρονο  ακανόνιστο          

χτύπηµα  της  καρδιάς  που  επιβεβαιώνει  ότι  δε  βλέπω  δυστοπική  ταινία.           

Το   βιώνω.  

Το   βλέµµα   µου   σαρώνει   για   άλλη   µια   φορά   τον   χώρο.   

Δενόµουν  µε  τα  πράγµατα,  ίσως  περισσότερο  από  όσο  θα  έπρεπε,           

ίσως  περισσότερο  και  από  ότι  µε  τους  ανθρώπους,  το  ήξερα  από  πάντα             

αυτό.  Λες  και  κάθε  ένα  από  αυτά,  ήταν  κοµµάτι  από  το  παζλ  της  ζωής               

µου.  Και  στα  παζλ,  ένα  και  µόνο  χαµένο  κοµµάτι  σηµαίνει  ένα            

χαλασµένο,  ένα  άχρηστο  παζλ.  Εργοστασιακές  ρυθµίσεις  που  δεν         

έπαιρναν  βελτίωση  η  αλλαγή,  είχα  συµβιβαστεί  πια.  Όµως  τώρα,          

καλούµουν  να  αφήσω  πίσω  µου  σχεδόν  τα  πάντα,  ένιωθα          

ακρωτηριασµένος.   

Στην  πολυκατοικία  επικρατούσε  νεκρική  σιγή,  αυτή  που        

συναντάς  µόνο  στα  νεκροταφεία.  Και  στην  πραγµατικότητα  ήταν…  ένα          

νεκροταφείο  ονείρων  και  αναµνήσεων,  ένα  κοιµητήριο  στιγµών.  Ίσως         
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αυτή  να  ήταν  η  πρώτη  και  µάλλον  η  τελευταία  φορά  που  πεθύµησα  τον              

ήχο  της  µπάλας  και  των  ποδοβολητών  από  το  από  πάνω  διαµέρισµα,            

τον  ίδιο  ήχο  που  παλαιότερα  µου  ανέβαζε  το  αίµα  στο  κεφάλι  σε  βαθµό              

που  να  χτυπήσω  την  πόρτα  για  να  διαµαρτυρηθώ  για  τη  φασαρία  του             

µικρού   δαίµονα   του   τρίτου   ορόφου.   

Πρώτη  είχε  φύγει  η  κυρά  Δέσποινα,  η  πιο  παλιά  ένοικος  του            

κτιρίου,  παίρνοντας  µαζί  τις  αγαπηµένες  της  γάτες,  τη  µοναδική  της           

συντροφιά  από  τότε  που  πέθανε  ο  άντρας  της,  ο  Στέλιος,  εδώ  και  δύο              

χρόνια.  «Θα  είχα  τρελαθεί  αν  δεν  ήταν  αυτές»  µου  είχε  εξοµολογηθεί            

κάποτε.  Τα  ζώα  έκαναν  σαν  δαιµονισµένα  στα  στενά  κλουβιά  τους.  Οι            

ήχοι  που  έβγαζαν  και  έµοιαζαν  µε  κλάµατα  µωρών  έφερναν          

ανατριχίλα  σε  όλο  µου  το  κορµί  και  έκαναν  το  σκυλί  να  ορθώσει  τα              

αυτιά   του   στρέφοντας   το   κεφάλι   προς   την   εξώπορτα.   

Την  παρακολούθησα  από  το  µατάκι  να  προχωρεί  ασθµαίνοντας.         

Βγήκα  να  τη  βοηθήσω,  ένιωσα  την  καρδιά  µου  να  σφίγγεται  βλέποντας            

τα  υγρά  σαν  γυάλινα  µάτια  της.  Βαστούσε  ένα  µπόγο,  πιο  µεγάλο  απ’             

το  µπόι  της  σχεδόν,  που  δυσκολευόταν  να  σύρει,  τα  ισχνά  της  πόδια             

έτρεµαν  από  την  προσπάθεια.  Κανένα  από  τα  δύο  της  παιδιά  δεν  είχε             

έρθει  να  την  πάρει.  «Έχουν  τις  οικογένειες  τους»  µου  είπε  µε  σπασµένη             

φωνή   λες    και   διάβασε   τη   σκέψη   µου…   παύση   

«Μια  ζωή  εδώ.  Δεν  είναι  εύκολο,  γιατί  τα  έχω  φάει  τα  ψωµιά  µου              

εγώ,  ακόµα  και  τα  ψίχουλα,  αλλά  θα  τα  καταφέρω.  Σ’  ευχαριστώ  γιόκα             

µου,   να   µου   προσέχεις   τη   Μαφάλντα.»   

Αυτές  ήταν  οι  τελευταίες  λέξεις  που  άκουσα  από  την  κυρά           
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Δέσποινα…   

Μετά,  είχε  φύγει  το  ζευγάρι  του  τρίτου  µε  τα  δίδυµα,  δύο  υπέροχα             

ξανθά  µωράκια  µόλις  τριών  ετών.  Τους  άκουσα  να  τσακώνονται  στην           

είσοδο,  η  λογοµαχία  ήταν  έντονη.  Βιασύνη,  εκνευρισµός,  απόγνωση,         

ένα  κοκτέιλ  κακών  συµβούλων.  Ειπώθηκαν  βαριά  λόγια,  φαίνονταν         

κρατηµένα  από  καιρό.  Δεν  κατάλαβα  γιατί,  όπως  δεν  καταλάβαινα          

ποτέ  για  ποιο  λόγο  επέλεγαν  κάποιοι  άνθρωποι  να  ξοδεύουν  έτσι  την            

ενέργεια  τους,  πόσο  µάλλον  τώρα.  Φειδωλοί  στα  αισθήµατα  και          

σπάταλοι   στο   χρόνο   µέχρι   να   σωθεί   όλη   η   άµµος   της   κλεψύδρας.  

Εκεί  που  το  ταµείο  γίνεται  µε  όσα  δεν  κάναµε  και  δεν  είπαµε,  εκεί  που  ο                

λογαριασµός   µοιάζει   υπέρογκος.   

Τριών   χρονών…   Τι   πρόλαβαν   να   ζήσουν;   

Οι  τσάντες  µου  έχασκαν  ακόµα  ανοιχτές  και  µισοάδειες  σαν          

πεινασµένα  στόµατα.  Το  κεφάλι  γεµάτο  ερωτήµατα.  «Τι  παίρνεις  µαζί          

σου   σε   τέτοιες   στιγµές;   Πόση   ζωή   χωράει   σε   µια   τσάντα;»   

Στεκόµουν  σαν  ηλίθιος  χωρίς  να  κάνω  τίποτα  παγωµένος  και          

ανήµπορος    από   το   άγχος.  

Ο  επόµενος  που  έφυγε,  ήταν  ο  φοιτητής  του  Πολυτεχνείου  από  το            

ισόγειο,  µε  τα  ακουστικά  στα  αυτιά  όπως  πάντα  και  τα  µακριά  µαλλιά             

του  να  κρύβουν  ολόκληρο  σχεδόν  το  πρόσωπο.  Οι  κινήσεις  του  ίδιες,  λες             

και  επρόκειτο  για  µια  συνηθισµένη  µέρα,  λες  και  ήξερε  ότι  θα  υπάρξει             

και  επόµενη…  Μια  τσάντα  polo  χωρούσε  ότι  ήθελε  να  πάρει  µαζί.            

Πέρασε   την   πόρτα   χωρίς   να   ρίξει   ούτε   µια   µατιά   πίσω   του.   

Κοίταξα  γύρω  µου  ξανά  σαν  να  προσπαθούσα  να  αποθηκεύσω          
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ότι  δε  µπορούσα  να  πάρω  µαζί  µου.  Τα  βιβλία,  τα  ενθύµια  από  τα              

ταξίδια,   τα   βινύλια   και   τα   dvd,   τα   γράµµατα   της   Βάνας…   

Προσπαθούσα  να  τραβήξω  το  χειρόφρενο  σε  ένα  αυτοκίνητο  που          

έτρεχε  µε  ιλιγγιώδη  ταχύτητα  προς  τον  γκρεµό  κι  ας  ήξερα  ότι  δεν             

ωφελούσε  σε  τίποτα  κι  ας  καταλάβαινα  ότι  ήταν  µάταιο,  όµως  εκείνη  τη             

στιγµή   είναι   το   συναίσθηµα   που   κερδίζει   κατά   κράτος   τη   λογική…  

Τότε  ήταν  που  το  άκουσα.  Μου  φάνηκε  τόσο  παράταιρο  µε  το            

σκηνικό  αλλά  και  τόσο  υπέροχο  συνάµα.  Πως  και  δεν  το  είχα            

αντιληφθεί   τόσην   ώρα;   

Ένα  κελάηδισµα,  επίµονο  και  θρηνητικό,  που  αψηφούσε  τους         

τοίχους  που  το  φυλάκιζαν  και  έσπαγε  αυτήν  την  καταθλιπτική  σιωπή.           

Από   που   ερχόταν   όµως;   

Άνοιξα  την  πόρτα.  Ο  ήχος  ακουγόταν  τώρα  πιο  καθαρά,          

φαινόταν  να  έρχεται  από  πάνω,  αλλά  από  που;  Έµεινα  για  λίγο            

ακίνητος   προσπαθώντας   να   εντοπίσω   την   πηγή   του.   

Άρχισα  να  ανεβαίνω  τις  σκάλες.  Σε  κάθε  βήµα,  η  µελωδία           

γινόταν  πιο  δυνατή  και  διαπεραστική.  Έφτασα  στο  κεφαλόσκαλο  του          

τετάρτου  ορόφου.  Ο  ήχος  προερχόταν  από  το  διαµέρισµα  του          

Λασκαρίδη  του  λογιστή,  που  είχε  φύγει  από  χθες  για  να  πάει  στα  παιδιά              

του  και  την  πρώην  γυναίκα  του,  πάει  σχεδόν  ενάµισης  χρόνος  που  ήταν             

χωρισµένος.  Αυτή  η  κατάρα  φαινόταν  να  τα  έχει  αλλάξει  όλα.           

Δοκίµασα  να  ανοίξω  την  πόρτα  αλλά  ήταν  κλειδωµένη.  Το  πουλί,           

µάλλον  καναρίνι,  λες  και  άκουσε,  λες  και  κατάλαβε  και  άρχισε  να            

κελαηδάει  δυνατότερα  από  πριν,  αλλά  αυτό  που  έβγαινε  από  τον           
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λάρυγγα   του,   έµοιαζε   πιο   σπαρακτικό   τώρα.   

Έπεσα  πάνω  στην  πόρτα  µε  όλη  µου  τη  δύναµη  χωρίς  να            

καταφέρω  και  πολλά.  Στη  δεύτερη  προσπάθεια  άκουσα  ένα  ελαφρύ          

τρίξιµο  στους  µεντεσέδες.  Χρειάστηκαν  δύο  τρεις  ακόµα  ώσπου  να          

ακουστεί  ένας  δυνατός  γδούπος  από  το  σπάσιµο  της  κλειδαριάς  και           

τελικά  να  υποχωρήσει,  αφήνοντας  µου  µια  γερή  µελανιά  στον  ώµο.  Το            

τιτίβισµα  του  πουλιού  ακουγόταν  πλέον  φρενιασµένο,  µια  στιγµιαία         

ρίγη  διαπέρασε  τη  ραχοκοκαλιά  µου  σαν  ηλεκτρική  εκκένωση.  Ζητούσε          

βοήθεια.   Αυτό   ήταν.   Η   τουλάχιστον   αυτό   ένιωσα   εγώ.   

Το  κλουβί,  κρεµόταν  από  µια  βάση  στη  γωνία  της  κουζίνας,           

κοντά  στο  παράθυρο.  Το  καναρίνι  ήταν  κόκκινο,  το  χώµα  του  πιο            

σκούρο  στο  κεφάλι  και  πιο  ανοιχτό  σαν  ξεθωριασµένο  στην  ουρά  και            

ήταν  γαντζωµένο  µε  τα  νύχια  του  στα  κάγκελα.  Ένας  αθώος           

κρατούµενος  καταδικασµένος  σε  ισόβια  δεσµά.  Η  µάλλον  σε  θάνατο          

πριν   ανέβω.   

Άρπαξα  το  κλουβί  µαζί  µε  ένα  σακουλάκι  τροφή  που  ήταν           

παρατηµένο  στο  τραπέζι  της  κουζίνας  και  άρχισα  να  κατεβαίνω  τις           

σκάλες.  Το  τραγούδι  του  πουλιού  είχε  αλλάξει,  η  µελωδία  που           

ξεχυνόταν  πια  από  το  στόµα  του,  γεµίζοντας  το  άδειο  κτίριο,  ήταν            

γλυκιά   και   αισιόδοξη.   

Το  πρώτο  πράγµα  που  έκανα  µπαίνοντας  ξανά  στο  διαµέρισµα          

µου,  ήταν  να  κοιτάξω  το  ρολόι.  Ο  χρόνος  που  κυλάει  ασυγκράτητος,            

αυτός  ο  αµείλικτος  δεσµοφύλακας  του  κόσµου,  ο  αδιάφορος  για  τα           

ανθρώπινα,  ο  απρόσβλητος  από  τα  συναισθήµατα,  αυτός  ο  ανίκητος          
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εχθρός.   Και   εγώ   είχα   ελάχιστο   πλέον.  

Οι  τσάντες  γέµισαν  βιαστικά.  Τροφή  για  το  σκυλί,  µπολάκια,  βιβλία,           

µερικές  αλλαξιές  ρούχα.  Ξυριστικά  τυλιγµένα  σε  µια  σακούλα,  µαζί  µε           

οδοντόβουρτσα  και  οδοντόκρεµα.  Σαµπουάν.  Ένα  σηµειωµατάριο,       

κινητό,  φορτιστές,  ένα  laptop,  πετσέτες,  ένας  φακός  για  το  διάβασµα.           

Όταν  τις  έκλεισα,  σίγουρος  ότι  είχα  ξεχάσει  αρκετά  πράγµατα  µέσα           

στον  πανικό  µου,  απέµεινε  µόνο  ένα  εικοσάλεπτο  για  τη  λήξη  της            

διορίας.  Βγήκα  από  το  διαµέρισµα  φορτωµένος  µε  δύο  τσάντες,  µια  για            

κάθε  ώµο  και  το  κλουβί  στο  δεξί  χέρι.  Η  Μαφάλντα  είχε  σταµατήσει             

τον  προηγούµενο  στροβιλισµό  της  και  τώρα  ήταν  κολληµένη  στα  πόδια           

µου,   βγάζοντας   έναν    ήχο   σαν   παρατεταµένο   κλαψούρισµα.   

Φτάνοντας  στην  είσοδο  της  πολυκατοικίας  πάγωσα.  Ένιωθα  τα         

πόδια  µου  να  µην  υπακούν  και  µε  δυσκολία  να  µε  κρατούν  όρθιο.  Ο              

ουρανός  είχε  σκοτεινιάσει  λες  και  ήταν  σούρουπο  όχι  µεσηµέρι.  Η  πόλη            

είχε  αδειάσει  σύµφωνα  µε  τις  οδηγίες  όµως  η  οµίχλη  είχε  φτάσει            

νωρίτερα  από  ότι  αναµενόταν.  Ήταν  λευκή  και  φωτεινή  αλλά  δεν           

αντανακλούσε  το  φως.  Το  παγίδευε.  Ο  λαµπερός  πρωινός  ήλιος  δεν           

ήταν  πια  παρά  ένας  δεσµώτης,  ένας  θαµπός  µακρινός  δίσκος  που           

έµοιαζε  περισσότερο  µε  ανοιξιάτικη  πανσέληνο  που  κρύβεται  πίσω  από          

τα   σύννεφα.   

Έµεινα  να  κοιτάζω  αποσβολωµένος  το  ασώµατο  τέρας  να         

καταπίνει  τα  πάντα  στο  διάβα  του  µε  µια  ακόρεστη  πείνα.  Κτίρια,            

πινακίδες,  αυτοκίνητα,  όλα  σβήνονταν  εν  ριπή  οφθαλµού  από  µπροστά          

µου  και  µια  αηδιαστική  µυρωδιά  µούχλας  εισέβαλε  βίαια  στα  ρουθούνια           
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µου.   Τώρα   πια   βρισκόταν   σε   απόσταση   αναπνοής.   

Αυτό   ήταν   λοιπόν.   

Άνοιξα  το  πορτάκι  από  το  κλουβί,  ίσα  που  προλάβαινα.  Το  πουλί,            

στάθηκε  διστακτικά  για  λίγο  στην  άκρη  του,  λες  και  αµφιταλαντευόταν           

αν  θα  έπρεπε  να  µε  εγκαταλείψει  και  αφήνοντας  ένα  τελευταίο           

κελάηδισµα  αποχαιρετισµού,  άπλωσε  τα  αγύµναστα  φτερά  του        

πετώντας   προς   µια   σύντοµη   ελευθερία.   

Λίγες  στιγµές  µετά  καλύφθηκε  από  την  οµίχλη.  Ένα  περήφανο          

µικρό  πλάσµα,  που  στην  τελευταία  του  πράξη,  είχε  βγάλει  γλώσσα  στο            

θάνατο.   

Κάθισα  στο  πλατύσκαλο  της  εισόδου  αφήνοντας  τις  τσάντες  στην  άκρη.           

Η  Μαφάλντα  κούρνιασε  στα  πόδια  µου.  Δεν  υπήρχε  πια  κλαψούρισµα.           

Μόνο  ένα  βλέµµα,  ένα  βαθύ  υγρό  και  θλιµµένο  βλέµµα.  Τη  σήκωσα            

παίρνοντας  την  µια  σφιχτή  αγκαλιά  ενώ  η  οµίχλη  αφάνιζε  οτιδήποτε           

βρισκόταν   στα   λίγα   µέτρα   που   απέµειναν   να   µας   χωρίζουν.   

Οι   δυο   µας   κορίτσι   µου,   οι   δυο   µας.   
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Η  κυκλοφορία  µε  τη  βαριά  δερµάτινη  φορεσιά  που  καλύπτει  όλο           

το  σώµα  συνηθίζεται.  Η  µακρόστενη  µυτερή  µάσκα  και  το  δερµάτινο           

καπέλο  µε  το  πέπλο  στο  σβέρκο  συνηθίζεται.  Αυτό  που  του  προκαλούσε            

αµηχανία  κι  έκανε  την  καρδιά  του  να  σφίγγεται  ήταν  τα  βλέµµατα  των             

συµπολιτών  του.  Κάθε  φορά  που  έβλεπαν  την  τροµακτική  στολή,          

παραµέριζαν,  έφευγαν  από  το  διάβα  του  κι  έκλειναν  τις  πόρτες.  Στα            

πρόσωπά  τους  ζωγραφίζονταν  όλες  οι  αποχρώσεις  του  φόβου  και  του           

τρόµου.   

Όσο  ο  Τζουλιάνο  περίµενε  υποµονετικά  έξω  από  το  πέτρινο          

κτίριο  µε  τους  δύο  παρόµοια  ντυµένους  βοηθούς,  αόρατες  µατιές  τους           

καταριόνταν  από  τα  σκοτάδια  των  γειτονικών  παραθύρων.  Οι         

καµπάνες  του  ρολογιού  κάποιας  κοντινής  πιατσέτας  σήµαναν  έξι.  Μετά          

ξανά  ησυχία.  Τέσσερις  συνεχόµενες  εβδοµάδες  η  πόλη  βίωνε  το  δράµα           

της  στη  σιωπή.  Το  χαµόγελο  είχε  χαθεί  από  τα  πρόσωπα  των            

ανθρώπων,  όπως  ο  ήλιος  από  τον  ουρανό,  που  είχε  φορέσει  µια  γκρίζα,             

άσχηµη  µάσκα.  Ίσως  έφταιγε  ο  Οκτώβρης.  Ίσως  ήταν  ένα  κακόγουστο           

αστείο  µεταξύ  των  θεών  όσο  διασκέδαζαν  µε  την  τιµωρία  των           

ανθρώπων.  

Δύο  άνδρες  βγήκαν  από  το  κτήριο.  Φορούσαν  την  ίδια          

αποκρουστική,  αλλόκοσµη  δερµάτινη  φορεσιά.  Δε  µίλησαν.  Είχαν  πάψει         

να  επικοινωνούν  µε  την  οµιλία.  Αντίθετα,  επιστράτευαν  χειρονοµίες         

και  νοήµατα  µε  το  κεφάλι.  Μετά  την  πρώτη  εβδοµάδα  το  συνήθισε  κι             

αυτό.  Η  µια  φιγούρα  έκανε  νόηµα  στον  Τζουλιάνο  και  τους  βοηθούς  του             

να  µπουν,  ενώ  η  άλλη  σχηµάτισε  τον  αριθµό  τέσσερα  µε  τα  δάχτυλα.             
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Κατάλαβε.  

Ο  Τζουλιάνο  ανέβαινε  τα  ξύλινα  σκαλιά  κι  η  µυρωδιά  γινόταν           

ακόµα  πιο  αβάσταχτη.  Η  παρουσία  του  εµετού  και  της  διάρροιας  έγινε            

αισθητή  από  τον  πρώτο  όροφο.  Σα  να  νοσούσαν  και  οι  τοίχοι  από  την              

κατάρα.  Τα  βότανα  στη  µύτη  της  µάσκας  είχαν  πάψει  να  βοηθούν.  Όλη             

η  Φιοβέτζια  βροµούσε  θάνατο.  Τι  να  κάνουν  µερικές  αλχηµείες;  Μια           

γυναίκα  τους  περίµενε  στην  πόρτα  µε  το  νούµερο  τέσσερα.  Μόλις  τους            

αντίκρισε  γούρλωσε  τα  µάτια.  Μόνο  τρόµος.  Τίποτε  άλλο.  Παραµέρισε          

στο   πέρασµά   τους.   

Ο  ίδιος  δυνάµωσε  το  λυχνάρι  που  φώτιζε  το  τραπέζι  της           

σαλοτραπεζαρίας.  Έψαξε  στις  σελίδες  του  σηµειωµατάριου.  Βρήκε  το         

όνοµα,  άνοιξε  το  φιαλίδιο  της  µελάνης  που  είχε  κρεµασµένο  στο  λαιµό,            

βούτηξε  την  πένα  και  ξεκίνησε  να  αντιγράφει  σε  ένα  χαρτί.           

Ηµεροµηνία:  26  Οκτωβρίου  1639.  Όνοµα:  Φρανσέσκα  Μαλτίνι.  Κατοικία:         

Σιν  Οστιάνα  1523,  διαµέρισµα  τέσσερα.  Ηλικία:  δεκαπέντε.  Αιτία:         

άγνωστη  αρρώστια.  Έγραφε  βιαστικά.  Δυσκολευόταν  µε  τα  δερµάτινα         

γάντια.  Δε  τον  ένοιαζε  αν  θα  ήταν  ευανάγνωστο  ένα  ακόµα  έντυπο            

µιας   στοίβας   χιλιάδων   παρόµοιων.   Έπρεπε   απλά   να   το   συµπληρώσει.  

Οι  δύο  βοηθοί  κάλυψαν  µε  ένα  σεντόνι  το  άψυχο  σώµα  ενός            

κοριτσιού  κι  έφυγαν  από  το  διαµέρισµα  µε  το  φορείο  µε  βήµατά  αργά             

και  σταθερά.  Έπρεπε  να  κατέβουν  µε  προσοχή  τις  σκάλες.  Τα  κεφάλια            

κατεβασµένα.   Κι   η   γυναίκα;   Ούτε   δάκρυα,   ούτε   πόνος.   Μόνο   σιωπή.   

Ο  Τζουλιάνο  ανασήκωσε  τους  ιµάντες  και  τα  κορδόνια  που  είχε           

περασµένα  στον  ώµο  για  να  φέρει  τη  δερµάτινη  τσάντα  µπροστά.  Όσο            
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ψαχούλευε,  του  ήταν  αδύνατο  να  ξεχωρίσει  τα  φιαλίδια  που  ήταν           

µπερδεµένα  ανάµεσα  στα  δεκάδες  έντυπα.  Οι  µικρές  σχισµές  της          

µάσκας  τον  δυσκόλευαν  περισσότερο.  Αποφάσισε  να  τα  βγάζει  ένα  ένα           

στο  φως,  µέχρι  να  βρει  ένα  από  αυτά  που  ήθελε.  Την  τρίτη  φορά  το               

πέτυχε.   

«Εκχύλισµα  γανοδέρµατος,  αρτεµισίας  και  λεβάντας.  Μια  µεγάλη        

κουταλιά  πέντε  φορές  τη  µέρα»  είπε  µε  σταθερή  φωνή  καθώς  άφησε  το             

φιαλίδιο  µε  το  ιώδες  υγρό  στο  τραπέζι.  «Ειδοποίησε  αν  εµφανίσεις           

συµπτώµατα.   Μη   µείνεις   εδώ.   Το   απόγευµα   θα   έρθουν   να   κάψουν".   

Η  γυναίκα  έγνεψε  θετικά.  Kαθόταν  µε  την  πλάτη  στον  τοίχο.  Tο            

πρόσωπό  της,  χλωµό  και  ανέκφραστο,  κοιτούσε  τα  σταυρωµένα  χέρια          

της.  Η  ποδιά  της  ήταν  γεµάτη  εµετό  και  αίµα.  Μια  στάση  υποταγής             

στην  αρρώστια  που  είχε  δει  σε  πολλές  κατοικίες.  Στην  αρχή  δεν  του             

ήταν  εύκολο.  Βοηθούσε,  έλεγε  µια  κουβέντα  ανθρωπιάς  ή  γινόταν          

στήριγµα   για   την   αβάσταχτη   ώρα   των   δακρύων.   Στην   αρχή.  

Δεν  παρασύρθηκε.  Έκανε  µια  σιωπηλή  υπόκλιση  σεβασµού  κι         

έφυγε  µε  σταθερά  βήµατα.  Βγήκε  ξανά  στο  δρόµο  κι  ακολούθησε  τη            

µακάβρια  ποµπή.  Στο  βάθος  ο  δρόµος  χώριζε.  Οι  δύο  άνδρες  έφυγαν            

δεξιά,  στη  γέφυρα  που  συνέχιζε  στο  κάµπο  Πιτοφόρνο,  ενώ  οι  βοηθοί  µε             

το   φορείο   πήγαν   αριστερά.   Ο   δρόµος   τελείωνε   στο   κανάλι   Μανόµο.   

Στο  σηµείο  όπου  πλακόστρωτο  και  νερό  συναντιούνταν  περίµενε         

µια  µικρή  ξύλινη  µαούνα.  Οι  µασκοφορεµένοι  στοίβαξαν  το  φορείο          

πάνω  στα  υπόλοιπα.  Έκαναν  νόηµα  στον  Τζουλιάνο  και  ξεκίνησαν  να           

κωπηλατούν.  Οι  κάτοικοι  της  περιοχής  δικαίως  το  ονόµασαν         
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νεκροκάναλο.  Δεν  ήταν  µόνο  το  θέαµα,  αλλά  και  η  δυσοσµία  των            

πτωµάτων   που   ταξίδευε   στο   λαβύρινθο   των   καναλιών.  

Ακολούθησε  τις  άλλες  φιγούρες.  Πέρασαν  τη  µικρή  γέφυρα  και          

διέσχισαν  την  έρηµη  εµπορική  οδό.  Ένιωσε  ξανά  δεκάδες  µάτια  στα           

σκοτεινά  παραθύρά  να  τους  παρατηρούν  µε  τρόµο.  Μάσκες  του          

θανάτου  και  ρακοσυλλέκτες  πτωµάτων  τους  φωνάζαν  πολλοί        

Φιοβετζιάνοι.   Τον   ενοχλούσε   κι   ας   µην   είχαν   άδικο.  

Από  µια  γωνία  ξεπρόβαλε  µια  ακόµα  ποµπή  θανάτου  µε  τέσσερα           

φορεία.  Ο  Τζουλιάνο  παραµέρισε  για  να  περάσουν  οι  συνάδελφοί  τους.           

Η  ποµπή  προχωρούσε  µε  σταθερό  βήµα  και  χάθηκε  σε  µια  στροφή,            

µάλλον   προς   κάποια   βάρκα   σε   κοντινό   κανάλι.   

Ένας  πυροβολισµός  έσπασε  τη  σιωπή.  Οι  τρεις  φιγούρες         

κοιτάχτηκαν  στιγµιαία  κι  άνοιξαν  το  βήµα  τους.  Στο  τέλος  του  δρόµου,            

ένας  µασκοφορεµένος  στεκόταν  στην  είσοδο  µιας  στοάς,  µε  ένα          

αχνιζόµενο  πιστόλι  στο  χέρι.  Δίπλα  του  δύο  πτώµατα.  Το  ένα           

κολυµπούσε  σε  µε  µια  λίµνη  αίµατος  κρατώντας  τρυφερά  το  χέρι  του            

δεύτερου  που  ήταν  σκεπασµένο  µε  λευκό  σεντόνι,  βαµµένο  στην  άκρη           

κόκκινο.  

«Συγγενής  ή  όχι,  υπάρχουν  εντολές»  είπε  η  απρόσωπη  φιγούρα  µε  τη            

µυτερή   µάσκα.  

Προχωρώντας  βαθιά  στο  σεστιέρο,  ένιωσε  την  πυρετώδη        

παρουσία  της  αρρώστιας.  Έβλεπε  µασκοφορεµένους  γιατρούς  να        

έρχονται  αναγκαστικά  σε  επαφή  µε  τους  προσβεβληµένους.  Τους         

µάζευαν  από  το  δρόµο  σαν  σακιά  µε  τρόφιµα.  Ζευγάρια  φιγούρων           
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κουβαλούσαν  µε  τα  χέρια  πτώµατα,  ενώ  άλλοι  έδεναν  ασθενείς  που           

ήταν  στο  τελικό  στάδιο  της  αρρώστιας.  Εκεί  που,  εκτός  των  σωθικών,            

έχαναν  και  τα  λογικά  τους.  Το  Πιτοφόρνο  είχε  δει  το  πιο  άσχηµο             

πρόσωπο   της   ασθένειας.  

Έφτασαν  στο  ναό  της  Τερψύχης.  Το  µαρµάρινο  τετράγωνο  κτήριο          

ήταν  τόσο  µεγάλο,  που  φιλοξενούσε  πολλές  δεκάδες  ασθενών  σε          

προχωρηµένο  στάδιο.  Περπάτησαν  ανάµεσα  σε  σειρές  ζωντανών        

νεκρών.  Ξαπλωµένοι  στο  κρύο  µαρµάρινο  πάτωµα  µε  τα  χέρια  και  τα            

πόδια  δεµένα,  οι  περισσότεροι  είχαν  ένα  βλέµµα  χαµένο,  µε  τα  µάτια            

ορθάνοιχτα.  Πολλοί  έβγαζαν  άναρθρες  κραυγές  αγωνίας,  µε  τα  µάτια          

ορθάνοιχτα.   Άλλοι   έκαναν   εµετό,   µε   τα   µάτια   ορθάνοιχτα.   

Όσο  ο  Τζουλιάνο  περίµενε  τους  συντρόφους  του  να  εφοδιαστούν          

µε  νέα  λίστα  επισκέψεων,  κοίταξε  τον  κόσµο  γύρω  του  µέσα  από  τα             

κρύσταλλα  των  µατιών  της  µάσκας  του.  Δεν  ήταν  µόνο  οι  µυρωδιές  των             

αφοδεύσεων,  της  υγρασίας  και  των  λιβανιών  που  έκανε  το  οξυγόνο           

δηλητήριο.  Ήταν  η  ίδια  η  παρουσία  του  θανάτου  που  πηδούσε  από            

άνθρωπο   σε   άνθρωπο   και   αναστάτωνε   την   ψυχική   τους   κατάσταση.   

Πλησίασε  έναν  γιατρό  που  είχε  ετοιµαζόταν  να  αλείψει  µε          

κατάπλασµα  τα  σηµάδια  ενός  ασθενή.  Το  πρόσωπό  του  ήταν          

κατάχλωµο  κι  ανέκφραστο.  Όταν  ο  µασκοφορεµένος  άγγιξε  µε  ένα          

πανί  το  µεγάλο  πράσινο  απόστηµα  στην  κοιλιά  του  ασθενή,  αυτός           

τροµαγµένος,  άρχισε  να  ουρλιάζει  άναρθρα  φοβούµενος  κάποια        

άγνωστη   δύναµη.  

Ένα  χέρι  στον  ώµο  του  τον  έκανε  να  σαστίσει.  Έπρεπε  να            
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συνεχίσουν.  Άφησε  πίσω  τις  κραυγές  κι  ακολούθησε  τους  συντρόφους          

του.  Περπάτησαν  µέχρι  την  πιατσέτα  Πίτο,  στο  κέντρο  της  οποίας,           

δίπλα  από  το  πηγάδι,  έστεκε  µια  οµάδα  στρατιωτών  µε  µαύρα           

δερµάτινα  πανωφόρια  που  κάλυπταν  τη  µύτη  και  το  στόµα  του           

καθενός.   

Οι  τρεις  µασκοφορεµένοι  πλησίασαν  τους  στρατιώτες.  Κανείς  δε         

µίλησε.  Ένας  στρατιώτης  έκανε  νόηµα  να  κοιτάξουν  στον  πίνακα  δίπλα           

από  το  πηγάδι.  Είχε  στηθεί  πρόχειρα  για  να  καρφώνουν  ανακοινώσεις.           

Ο  Τζουλιάνο  πέρασε  τους  τίτλους  έναν  προς  έναν  ψάχνοντας  για           

κάποια  καινούργια  απόφαση  της  κονσένας  ή  του  δούκα.  Απαγόρευση          

εισόδου  και  εξόδου  από  την  πόλη.  Απαγόρευση  κυκλοφορίας  στα          

κανάλια.  Απαγόρευση  αγκυροβολιού  πλοίων  στα  λιµάνια  του  Φοβέτζο.         

Διανοµή  τροφίµων  από  το  ναό  της  Ληχώρας.  Λειτουργία  αποθηκών.          

Ανάµεσα  σε  όλα  τα  χαρτιά  εντόπισε  ένα  φρέσκο  έγγραφο.  Όταν  το            

διάβασε   ένιωσε   τις   τρίχες   του   σώµατός   του   να   τινάζονται.  

 

Φιοβέτζια,   25   Οκτωβρίου   1639  

Αγαπητοί   συμπολίτες,   

Σας  ενημερώνουμε  πως  ο  βασιλιάς  Γκρόγιο  ΙΙ  Μοντενόρντι  έπεσε  θύμα                    

της   κατάρας   που   μαστίζει   και   την   πόλη   μας.   

Με  απόφαση  του  αντιβασιλέα  και  την  ομόφωνη  συγκατάθεση  της                  

Κονσένας  του  λαού  της  Φιοβέτζιας,  καλείστε  να  παραμείνετε  στις  κατοικίες  σας                      

καθ’όλη  τη  διάρκεια  της  ημέρας.  Καταστήματα,  εταιρείες  και  γραφεία  που                    

βρίσκονται  βόρεια  του  Μεγάλου  Καναλιού  θα  μείνουν  κλειστά.  Η  κυκλοφορία                    

στην   πόλη   απαγορεύεται.   Η   φρουρά   διανέμει   εφόδια   στην   πόρτα   του   καθενός.   
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Αυτή  τη  δύσκολη  ώρα  οφείλουμε  να  δείξουμε  πίστη.  Οι  αμαρτωλοί                    

φοβούνται.  Οι  αληθινοί  μένουν  πιστοί  στα  διδάγματα  των  Θεών  και  γίνονται                      

άτρωτοι.  

Όσοι  συμπεριφερθούν  με  ανυπακοή  στα  νέα  μέτρα  θα  εκτελούνται  επί                    

τόπου.   Διαφυλάττουμε   την   υγεία   των   συμπολιτών   μας   με   κάθε   κόστος.  

Ο   δούκας   του   Φοβέτζο,  

Νοναλόκα   Τόλλι  

 

Εδειξε  το  χαρτί  στους  συντρόφους  του.  Η  µοναδική  αντίδραση          

µεταξύ  τους  ήταν  το  γύρισµα  του  κεφαλιού  πότε  στον  ένα  και  πότε  στον              

άλλον.  Είχαν  µάθει  στη  σιωπή  του  θανάτου.  Έπρεπε  να  συνεχίσουν  το            

έργο  τους.  Στην  υπόλοιπη  διαδροµή  ακολούθησαν  την  ίδια  διαδικασία.          

Οι  δύο  γιατροί  εξέταζαν,  ο  Τζουλιάνο  σηµείωνε  και  οι  συλλέκτες           

έπαιρναν   τους   ασθενείς.   

Μερικοί  ανήκαν  στην  κατηγορία  αυτών  που  έστελναν  στο         

σεστιέρο  Καστέλλα  κατευθείαν.  Άλλωστε,  οι  περισσότεροι  θα        

κατέληγαν   στην   Καστέλλα.   Απλά   υπήρχε   θέµα   διαχείρισης   φόρτου.   

Πέρασαν  άλλη  µια  γέφυρα.  Η  µόνη  αλλαγή  ήταν  στα  κτήρια           

γύρω  τους,  που  µεταµορφώνονταν  σε  πέτρινα  και  µαρµάρινα         

κοµψοτεχνήµατα  καθώς  περπατούσαν  προς  την  πλατεία  Ερόο.  Τα         

πρόσωπα  των  ανθρώπων  στο  εσωτερικό  των  µικρών  παλατσίνων  είχαν          

την  ίδια  απόγνωση  όπως  στις  άλλες  συνοικίες.  Οι  µαταιόδοξοι  ασθενείς           

του  Ερόο  ήταν  διατεθειµένοι  να  πληρώσουν  τις  αλλόκοσµες  φιγούρες          

όσο  όσο  για  το  µαγικό  φίλτρο  που  θα  έδιωχνε  την  κατάρα  µακριά.  Όταν              

κάποιος  τους  απαντούσε  πως  δεν  υπάρχει  φίλτρο,  οι  πλούσιοι          
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αριστοκράτες  τον  έβριζαν  χυδαία.  Στο  τέλος,  πάντα  έφευγαν  µε  το           

φορείο  εκλιπαρώντας  για  βοήθεια.  Κι  ο  Τζουλιάνο  τους  κοιτούσε  µέσα           

από   τα   κρύσταλλα   των   µατιών   της   ανέκφραστης   αλλόκοσµης   µάσκας.  

Το  ρολόι  χτύπησε  εννέα  φορές.  Στο  βάθος,  το  Μεγάλο  Κανάλι           

αγκάλιαζε  την  πλατεία  Ερόο.  Περπάτησαν  προς  την  προκυµαία,  όπου  η           

κυκλοφορία  ήταν  αυξηµένη.  Στρατιώτες  µε  καλυµµένα  τα  πρόσωπά         

τους  ξεφόρτωναν  ξύλινες  κούτες  και  βαρέλια  από  αγκυροβοληµένα         

µπρίκια.  Μασκοφορεµένοι  κουβαλούσαν  φορεία  καλυµµένα  µε       

σεντόνια.  Άλλοι  στρατιώτες  παρατηρούσαν  σιωπηλά  τις  τροµακτικές        

φιγούρες,  καθώς  οι  βηµατισµοί  τους  αντηχούσαν  στα  κτήρια  της          

πλατείας   που   άλλοτε   έσφιζε   από   ζωή.  

Ακολούθησε  τους  γιατρούς  σε  ένα  γεµάτο  πτώµατα  πλεούµενο.         

Υπήρχαν  άλλες  δύο  φιγούρες.  Μόλις  ανέβηκαν,  ο  ένας  έλυσε  τα  δεσµά            

και  έσπρωξε  µε  το  µακρύ  κουπί.  Μπορούσε  να  νιώσει  το  βάρος  της             

βάρκας.  Όχι  το  φυσικό  βάρος,  αλλά  το  αληθινό.  Αυτό  που  κουβαλούσαν            

οι   πέντε   ζωντανοί.   

Μόλις  η  βάρκα  έδεσε  κοντά  στο  αχνά  φωτισµένο  φρούριο  της           

Καστέλλας,  κάµποσες  µάσκες  του  θανάτου  ξεκίνησαν  να  παίρνουν  τα          

άψυχα  σώµατα.  Άντρες,  γυναίκες,  πλούσιοι,  φτωχοί,  µικροί  µεγάλοι,         

κανείς  δεν  ξέφευγε.  Ούτε  ο  ίδιος  ο  βασιλιάς.  Ο  Τζουλιάνο  φόρτωσε  στον             

ώµο  του  έναν  άνδρα.  Ήξερε  το  δρόµο.  Μετά  το  πέτρινο  οχυρό  ξεκινούσε             

το   χιλιοσκαµµένο   χώµα.  

Εκεί  περίµενε  µια  άλλη  οµάδα  µασκοφορεµένων  µε  δάδες  στα          

χέρια.  Ένας  από  αυτούς  κρατούσε  σηµειώσεις.  Σε  έναν  µεγάλο  λάκκο           

94  



Pandemia   |   Ανθολογία   Δυστοπικών   Διηγημάτων  

πολλών  µέτρων  πετούσαν  άψυχα  τους  συµπολίτες  τους.  Ο  Τζουλιάνο          

κοιτούσε  τα  αναρίθµητα  χλωµά  πρόσωπα.  Ξεπρόβαλαν  ανάµεσα  από         

µια   µάζα   σωµάτων.   Οι   εκφρασεις   τους,   αποκαρδιωτικές.   Χαµένες.   

Η  διαδικασία  του  ήταν  γνωστή.  Τα  σώµατα  ποτίστηκαν  µε  λάδι           

και  οι  δάδες  έπεσαν  στο  λάκκο  η  µία  µετά  την  άλλη,  λαµπαδιάζοντας  το              

περιεχόµενό  της.  Μέσα  σε  λίγα  λεπτά  η  µυρωδιά  του  σκατού  και  του             

εµετού  αντικαταστάθηκε  από  αυτήν  της  καµένης  σάρκας.  Το  βλέµµα          

του  έπεσε  σε  µια  οµάδα  σωµάτων  µπροστά  του.  Ό,τι  θύµιζε  άνθρωπο            

εξαφανίστηκε,  δίνοντας  τη  θέση  του  σε  µια  ενιαία  µάζα  που           

ξεροψηνόταν.   

«Διακόσιοι  ενενήντα  τέσσερις  σήµερα»  είπε  η  φιγούρα  µε  το          

σηµειωµατάριο.  

Η  µακάβρια  τελετή  έληξε  όταν  η  φωτιά  έσβησε  και  ο  λακκος            

σκεπάστηκε  µε  χώµα.  Οι  µασκοφορεµένoι  έφυγαν  προς  την  προβλήτα.          

Επιβιβάστηκαν  στη  βάρκα  και  επέστρεψαν  στην  πλατεία.  Στρατιώτες         

τους  περίµεναν  µε  µπουκάλια  αλκοόλ  στα  χέρια.  Τους  έβρεξαν  έναν           

έναν   και   ο   καθένας   πήρε   το   δρόµο   του.  

Ο  Τζουλιάνο  µπήκε  στο  σπίτι  του.  Έβγαλε  τη  µαύρη  στολή  που            

σκόρπιζε  τον  τρόµο.  Σπασµένη  σε  κοµµάτια  δε  του  προκαλούσε  τίποτα.           

Ακούµπησε  στον  τοίχο  και  σύρθηκε  κάθετα  µέχρι  το  πάτωµα.  Έσπασε.           

Δεν  µπορούσε  άλλο.  Άφησε  τα  συναισθήµατά  του  να  ξεχειλίσουν.  Τα           

δάκρυά  σχηµάτισαν  χειµάρρους  καθώς  οι  λυγµοί  του  ζωντάνευαν  το          

διαµέρισµα.   

Η  Ελένα  γονάτισε  µπροστά  του  και  τον  αγκάλιασε  στοργικά.  Του           
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είχε  οµολογήσει  πως  αδυνατούσε  να  καταλάβει  το  βάρος  που          

κουβαλούσε  η  ψυχή  του,  αλλά  σαν  σύζυγος  ήθελε  να  τον  βοηθήσει.            

Προσπάθησε  µάταια  να  τον  ηρεµήσει  κουνώντας  τον  σα  µωρό  που           

έπρεπε   να   κοιµηθεί.  

Κάθε  µέρα  ο  Τζουλιάνο  έχανε  ένα  κοµµάτι  της  ψυχής  του.  Κάθε            

βράδυ   σπάραζε   και   στέγνωνε   από   δάκρυα,   γιατί   ήταν   ακόµα   ζωντανός.  
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«It’s  my  life  and  it’s  now  or  never,  I  ain’t  gonna  live  forever...»  Αυτή               

τη  νέα  κυκλοφορία  των  Bon  Jovi  άκουγα  κάµποση  ώρα  µέσα  στο  κεφάλι             

µου  µέχρι  να  αποφασίσω  να  ανοίξω  τα  µάτια  µου  και  να            

συνειδητοποιήσω   ότι   την   ακούω   στην   πραγµατικότητα.  

«Όχι  ρε  γαµώτο,  ξηµέρωσε»,  σκέφτηκα.  «Ο  µικρός  γύρισε  σπίτι  κι           

εγώ  πρέπει  να  πάω  στη  δουλειά».  Πριν  ολοκληρώσω  το  λογικό  συνειρµό            

µου  όµως,  το  µάτι  µου  έπεσε  στο  µισάνοιχτο  παντζούρι  κι  απ΄  όσο             

µπορούσα  να  διακρίνω  ήλιος  ούτε  είχε  βγει  ούτε  θα  έβγαινε  σύντοµα.            

Με  κόπο  ξέθαψα  το  κινητό  µέσα  απ’  τα  σκεπάσµατα.  4:07  π.µ.  Τι  στο              

καλό;   

«Τάκη!  Πας  καλά;  Κλείσε  τη  µουσική!»  φώναξα  στον  αδερφό  µου.           

«Τάκη!  Πφφφ,  τύφλα  θα  ́ναι  πάλι  το  µαλακισµένο»,  µουρµούρισα  και           

σηκώθηκα  φουρκισµένος  για  το  δωµάτιό  του  αλλά  είδα  φως  στην           

κουζίνα   και   άλλαξα   κατεύθυνση.  

Η  µάνα  µου  στεκόταν  µπροστά  στο  τραπέζι  και  διάβαζε  ένα           

χαρτάκι   που   κρατούσε.  

«Α,   µάνα,   εσύ   είσαι;   Σε   ξύπνησε   κι   εσένα   η   µουσική   ε;»  

«Όχι,   η   πόρτα».  

«Ήρθε   ο   Τάκης;»  

«Έφυγε   ο   πατέρας   σου».  

«Πού   πήγε   ο   µπαµπάς   τέτοια   ώρα;»  

«Στη   Φλόριντα».  

«Ορίστε;»  την  κοίταξα  µάλλον  νυσταγµένος  ακόµα,  γιατί  µου         

κούνησε   το   χαρτί   µπροστά   στη   µούρη.  
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Αγαπηµένη   µου   οικογένεια,   

βρήκα  την  αδερφή  ψυχή  µου  και  θα  την  ακολουθήσω  στη  Φλόριντα.  Είµαι             

πολύ  χαρούµενος  και  ξέρω  ότι  θα  χαρείτε  κι  εσείς  για  µένα.  Σας  αγαπώ              

πολύ!   

Κώστας  

 

«Μαµά,  κάτσε  στην  καρέκλα,  θα  σου  φέρω  νερό».  Πετάχτηκα          

στον  αέρα  και  έτρεξα  στο  νεροχύτη,  αλλά  πριν  πιάσω  το  ποτήρι  η  µάνα              

µου   άρχιζε   να   ψελλίζει   ακαταλαβίστικα.  

«Δεν   µπορεί...   µα   αυτό   είναι...   αυτό   είναι...»  

«Μαµά,   έχεις   πάθει   σοκ,   πιες   λίγο   νερό».  

«Αυτό  είναι  καταπληκτικό!»  φωνάζει  ενώ  µου  πιάνει  τα  µάγουλα          

και  µε  κοιτάζει  κατάµατα.  «Αυτό  είναι  υπέροχο!»  συνεχίζει  γελώντας          

και   χτυπώντας   παλαµάκια.  

«Μαµά,  νοµίζω  ότι  παθαίνεις  νευρικό  κλονισµό!  Θα  πάρω  το          

γιατρό!»  

«Να  τον  καλέσεις  στο  πάρτι  που  θα  κάνουµε  το  βράδυ!  Πες  και             

στους  φίλους  σου!  Θα  φτιάξω  αρκετό  φαγητό  για  όλους!  Αν  δεν  φτάσει             

θα  παραγγείλουµε  και  πίτσες.  Ή  σουβλάκια.  Ό,τι  θέλετε!  Είµαι  τόσο           

χαρούµενη!»  ξεφώνιζε  για  ώρα  και  µετά  άρπαξε  το  αποχαιρετιστήριο          

ραβασάκι  του  πατέρα  µου  από  το  πάτωµα  και  άρχισε  να  σηµειώνει            

ψώνια   για   το   σούπερ   µάρκετ   κι   άλλες   δουλειές.  

Το  µυαλό  µου  είχε  σταµατήσει.  Είχα  ξυπνήσει  σε  κάποιο          

παράλληλο  σύµπαν  όπου  ο  πατέρας  µου  είχε  άλλο  µισό  και  η  µάνα  µου              
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τον   µισούσε;    Ή   µήπως   δεν   είχα   ξυπνήσει   καθόλου;   

 Εν  τω  µεταξύ  κι  άλλα  τραγούδια  είχαν  αρχίσει  να  ακούγονται  στη             

διαπασών  και  δεν  έρχονταν  µέσα  από  το  σπίτι  όπως  πίστεψα  στην  αρχή             

αλλά   απ΄όλη   τη   γειτονιά.   

"Τι  σας  συµβαίνει  άνθρωποι;  Τι  έχετε  πάθει  πρωινιάτικα;»         

φώναξα   από   ένα   παράθυρο   λες   και   θα   µου   απαντούσαν.  

Ο  αδερφός  µου!  Πού  είναι  ο  αδερφός  µου;  Αποκλείεται  να  είναι            

εδώ  γιατί  αν  ήταν  θα  είχε  εµφανιστεί  µε  όλη  αυτήν  τη  φασαρία.  Έπιασα              

το  τηλέφωνο  και  άρχισα  να  τον  καλώ  επίµονα  αλλά  δεν  το  σήκωσε  ούτε              

την  πρώτη  ούτε  την  δεύτερη  φορά.  Την  τρίτη  φορά  που  τελικά  απάντησε             

ακουγόταν   ύποπτα   µειλίχιος.  

«Πού   είσαι;   Γιατί   δεν   σηκώνεις   το   τηλέφωνο;»   τον   ρωτάω   κοφτά.  

«Συγγνώµη,  αδερφέ  µου.  Ήµουν  µε  παρέα  και  ξεχάστηκα.  Σου          

έχω  πολύ  ευχάριστα  νέα  όµως.  Τέλος  η  νύχτα!  Βρήκα  τη  δουλειά  των             

ονείρων   µου!»  

«Α,  ωραία.  Πες  µου  ότι  σε  πήρε  το  NBA  να  σιγουρευτώ  ότι             

ονειρεύοµαι   και   να   γυρίσω   στο   κρεβάτι».   

«Χαχα,  όχι  όχι,  ένα  από  τα  παιδιά  που  γνώρισα  απόψε  έχει  ένα             

γνωστό  που  πουλάει  φορτηγά  µε  καταψύκτες,  µε  έφερε  σε  επαφή,  ε,  και             

για   να   µην   στα   πολυλογώ,   θ’   ανοίξω   φορτηγό-παγωτατζίδικο!»  

«Είχες   εσύ   όνειρο   να   ανοίξεις   φορτηγό-παγωτατζίδικο;!»  

«Ναι!  Δηλαδή,  εντάξει,  δεν  το  είχα  σκεφτεί  και  ποτέ  αλλά  µόλις            

το  άκουσα  κατάλαβα  ότι  αυτό  θέλω  να  κάνω  στη  ζωή  µου!  Αδερφέ  µου,              

είµαι   τόσο   χαρούµενος!»  
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«Δεν  ξέρω  τι  να  πω…  πραγµατικά...  Και  όχι  µόνο  για  σενα.  Το             

ξέρεις   ότι   η   οικογένειά   µας   καταστράφηκε;»  

«Καταστράφηκε;   Πώς   καταστράφηκε   δηλαδή;»  

«Ο  µπαµπάς  παράτησε  τη  µαµά  και  όλους  µας  δηλαδή,  και  πάει            

στη  Φλόριντα  να  ζήσει  τον  έρωτά  του!  Και  η  µαµά  ξέρεις  πόσο  άσχηµα              

το   πήρε;   Θα   κάνει   πάρτυ!»  

«Ε,   άµα   είναι   χαρούµενοι   κι   οι   δυο...»  

«Άµα   είναι   ...   Συγγνώµη,   µόνο   αυτό   έχεις   να   πεις;»  

«Ε,   ναι,   τι   άλλο   θες   να   πω;»  

Του  το  έκλεισα.  Δεν  θα  µε  τρελάνει  ο  παγωτατζής.  Κανείς  τους            

δεν  θα  µε  τρελάνει.  Η  οικογένεια  µου  µπορεί  να  τρελάθηκε  αλλά  εγώ  σε              

µία  ώρα  πρέπει  να  ́µαι  στο  γραφείο.  Ο  Καλαµίτσης  έχει  πάρει  φωτιά             

και  απολύει  αβέρτα  κουβέρτα  και  αν  κάτι  σφράγιζε  αυτήν  την           

ευχάριστη   µέρα   θα   ήταν   να   αργήσω.   

 Αφού  ήπια  καφέ,  πολύ  καφέ,  µπουκιά  δεν  πήγαινε  κάτω,  έκανα            

ντους  κι  έβαλα  κάτι  άνετο  αλλά  όχι  πολύ  άνετο  για  να  µην  νιώσω  την               

οργή   του   Καλαµίτση,   µπήκα   στο   αµάξι   και   ξεκίνησα   για   τη   δουλειά.   

Εκτός  από  τους  γείτονές  µου  κι  άλλοι  άνθρωποι  φαίνεται  να           

γιόρταζαν  κάτι  αφού  τραγούδια  ακούγονταν  και  από  άλλα  σπίτια  κι           

αυτό  µάλλον  άρεσε  στους  περαστικούς  και  σε  όσους  είχαν  βγάλει  βόλτα            

το  σκύλο  τους  γιατί  επαναλάµβαναν  τους  στίχους  και  κουνιόντουσαν          

στο  ρυθµό.  Την  ίδια  ώρα  ευδιάθετοι  καταστηµατάρχες  χαιρετούσαν         

φωναχτά  ο  ένας  τον  άλλον  όσο  ξεκλείδωναν  τα  µαγαζιά  τους,  χαρωποί            

µεσήλικες  σαχλαµάριζαν  στις  στάσεις  των  λεωφορείων,  ενθουσιώδεις        
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φοιτητές  πήδαγαν  µέσα  στα  λεωφορεία  και  χαµογελαστοί  γονείς         

πήγαιναν  τα  χαµογελαστά  παιδιά  τους  στο  σχολείο.  Ξαφνικά  η  τόση           

χαρά  άρχισε  να  µου  φέρνει  αναγούλα  και  άνοιξα  το  ραδιόφωνο  για  να             

διαλέξω   µόνος   µου   τη   µουσική   που   θα   ακούσω.   

 Η  κυκλοφορία  είχε  αρχίσει  να  αυξάνεται  και  σαν  να  µην  έφτανε             

αυτό  παρατήρησα  ότι  κάθε  τόσο  τα  µπροστινά  αµάξια  σταµατούσαν          

δίπλα  δίπλα  και  οι  οδηγοί  έπιαναν  ψιλοκουβεντούλα,  µε  αποτέλεσµα  να           

φεύγει  ένα  αµάξι  σε  κάθε  φανάρι.  Στο  τελευταίο  φανάρι  δεν  έφυγε            

κανένα   αµάξι   κι   έτσι   άρχισα   τα   κορναρίσµατα   και   τα   µπινελίκια.   

«Τι  λέτε  7:00  η  ώρα  το  πρωί,  ρε  µαλάκες;  Προχωρήστε  µην  σας             

πάρει   ο   διάολος!»  

Δεν  έλαβα  πίσω  ούτε  µούντζα,  ούτε  βρισιά.  Κανένας  άλλος  δεν           

κόρναρε  και  κανείς  δεν  απείλησε  ότι  θα  κατέβει  κάτω  να  µε  πλακώσει             

στο  ξύλο.  Μόνο  ένας  τύπος  φώναξε  από  µακριά  «Μην  είσαι  γκρινιάρης            

αδερφέ.  Γιατί  βιάζεσαι  τόσο;  Απόλαυσε  τη  µέρα  σου.  Είναι  τόσο           

χαρούµενη  µέρα!»,  αλλά  πριν  προλάβω  να  του  απαντήσω  κατάλληλα          

έγνεψε  ευγενικά  και  προχώρησε.  «Μα  τι  έχετε  πάθει  άνθρωποι;  Τι  σας            

συµβαίνει;  Δεν  θα  τσακωθεί  κανείς  µαζί  µου;  Και  για-τί  εί-στε           

χα-ρού-µε-νοι;»  

Η  κίνηση  ωστόσο  έσπασε  κάπως  και  µε  τα  χίλια  ζόρια  έφτασα            

στο  γραφείο  µε  ένα  τέταρτο  καθυστέρηση.  Πάρκαρα  το  αµάξι  όπως           

όπως  και  έφτασα  τρέχοντας  στην  εταιρεία  αφού  απάντησα  "καληµέρα"          

στους  είκοσι  τρεις  ανθρώπους  που  µε  καληµέρισαν  όταν  τους          

προσπέρασα   ή   τους   έσπρωξα   για   να   περάσω.   
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Ανέβηκα  τρέχοντας  τις  σκάλες  γιατί  µπροστά  στο  ασανσέρ         

περίµεναν  άλλοι  υπάλληλοι  που  για  κάποιο  λόγο  αντάλλαζαν         

κοµπλιµέντα  και  αριθµούς  και  µετά  από  τέσσερις  ορόφους  κατέφτασα          

ασθµαίνοντας  στον  δικό  µου.  Εκεί  βρήκα  τους  συναδέλφους  µου          

χαλαρούς  να  πίνουν  τους  καφέδες  τους  δυο  δυο,  τρεις  τρεις  και  γενικά             

σε  παρέες  και  να  συζητούν  κεφάτα  ή  να  παίζουν  παιχνίδια  στα  λάπτοπ             

της   εταιρείας.  

«Δεν   είναι   εδώ   ο   Καλαµίτσης;»   ρώτησα   λαχανιασµένος.  

«Πώς,  εδώ  είναι»,  µου  απάντησε  ένας  συνάδελφος  στην  ηλικία          

µου  που  κάνουµε  παρέα  και  αφού  έτρεξε  κατά  πάνω  µου  χαρούµενος,            

µου   έδωσε   ένα   σβουριχτό   φιλί!  

«Καληµέρα,   Γιώργο!   Χαρούµενη   Τρίτη!»  

«Τι  στο...  ;!»  πριν  προλάβω  να  ολοκληρώσω  τη  φράση  µου  και  να             

τον  σπρώξω  µακριά  βλέπω  τον  Καλαµίτση  να  στέκεται  έξω  από  την            

πόρτα  του  γραφείου  του  και  καταλαβαίνω  ότι  έχει  δει  τι  έγινε.  Με             

λούζει  κρύος  ιδρώτας.  Τρέχω  προς  το  µέρος  του  χωρίς  να  έχω  ιδέα  πώς              

θα   απολογηθώ.  

«Κύριε   Καλαµίστη,   δεν   είναι   αυτό   που   νοµίζετε.   Δεν   ξέρω   τι...»  

«Γιατί   σας   φίλησε   ο   κύριος   Μυλωνάς,   κύριε   Παπαδάκη;»  

«Δεν   έχω   ιδέα   κύριε   διευθυντά,   εγώ...»  

«Θα  σας  φιλήσω  κι  εγώ!»  και  µε  αρπάζει  από  το  πέτο  και  µε              

φιλάει   κι   αυτός.  

«Χαχαχα!  Καληµέρα,  κύριε  Παπαδάκη!  Πώς  ήταν  η  µέρα  σας          

µέχρι  τώρα;  Θέλετε  ένα  ντόνατ;  Ελάτε  στο  γραφείο  µου,  έχω  πολλά!            
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Θέλω  όλοι  οι  υπάλληλοι  µου  να  είναι  χορτάτοι  και  χαρούµενοι  όπως            

εγώ».   

Ποτέ  δεν  πίστευα  ότι  η  χαρά  θα  µπορούσε  να  γίνει  τόσο            

τροµακτική.  Τον  ακολούθησα,  πήρα  ένα  ντόνατ  και  κλειδώθηκα  στο          

γραφείο  µου  γιατί  δεν  θα  άντεχα  τρίτο  φιλί  από  άντρα  σήµερα.  Εκεί             

έµεινα  όρθιος  και  παγωµένος  προσπαθώντας  να  καταλάβω  την  τρέλα          

που   επικρατούσε   και   δεν   χωρούσε   το   κεφάλι   µου.  

Κάτι  έχουν  βάλει  στο  νερό.  Ή  έχουν  ψεκάσει  στον  αέρα.  Δεν            

υπάρχει  άλλη  λογική  εξήγηση.  Όχι  πως  αυτή  είναι  λογική  δηλαδή  αλλά            

άλλη  δεν  βρίσκω  όσο  και  να  στύβω  το  µυαλό  µου.  Εµένα  όµως  γιατί  δεν               

µε  πιάνει;  Το  ίδιο  νερό  πίνω  και  τον  ίδιο  αέρα  αναπνέω!  Πέταξα  το              

ντόνατ  και  τον  καφέ  που  είχα  πάρει  και  µπήκα  στο  ίντερνετ  να  δω  τις               

ειδήσεις.   Ήταν   παντού.   

ΧΙΛΙΑΔΕΣ  ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΙ  ΆΝΘΡΩΠΟΙ  ΚΑΤΑΚΛΥΖΟΥΝ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΩΙ  ΛΙΜΑΝΙΑ  ΚΑΙ          

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ  ΣΕ  ΌΛΟΝ  ΤΟΝ  ΚΟΣΜΟ  |  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΧΑΡΑΣ  ΘΑ          

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ  ΣΕ  ΜΕΓΑΛΟΥΣ  ΣΥΝΑΥΛΙΑΚΟΥΣ  ΧΩΡΟΥΣ  ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ  |        

ΜΙΚΡΟΙ  ΚΑΙ  ΜΕΓΑΛΟΙ  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΝΤΑΙ  ΣΕ  ΚΕΝΤΡΙΚΑ  ΣΗΜΕΙΑ  ΚΑΙ         

ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ  ΠΟΡΕΙΕΣ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΧΑΡΑ  |  ΧΑΡΟΥΜΕΝΕΣ  ΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΚΑΝΟΥΝ  ΟΙ           

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ  ΣΤΑ  SOCIAL  MEDIA  |  ΧΑΡΟΥΜΕΝΕΣ  ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ  ΣΤΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΑ          

ΔΡΩΜΕΝΑ  |  ΤΙΣ  ΠΑΡΑΛΙΕΣ  ΈΧΟΥΝ  ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΕΙ  ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΙ  ΛΟΥΟΜΕΝΟΙ  |          

ΣΤΑ   ΒΟΥΝΑ   ΞΕΧΥΝΟΝΤΑΙ   ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΙ   ΕΚΔΡΟΜΕΙΣ   

Τα  αυτιά  µου  τυραννάνε  χαρούµενες  φωνές  και  χαρούµενες         

µελωδίες  που  έρχονται  απ’  όλες  τις  κατευθύνσεις.  Έξω  από  το           

παράθυρο  τα  πράγµατα  όσο  πάνε  και  αγριεύουν.  Χαρούµενοι  άνθρωποι          

ξεφυτρώνουν  από  παντού,  τρέχουν  δεξιά  αριστερά,  πετούν        
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χαρτονοµίσµατα  στον  αέρα,  στριµώχνονται  όλοι  µαζί  σε  παγκάκια,         

πιάνονται,  µοιράζονται  το  φαγητό  τους,  ανεβαίνουν  πάνω  σε  αµάξια,          

αγκαλιάζονται,   δοξάζουν   τον   θεό   και   χορεύουν   σε   κύκλους.   

Και  µέσα  στο  κτίριο  όµως  τα  πράγµατα  δεν  είναι  καλύτερα.           

Υπάλληλοι  και  στελέχη  απ΄όλα  τα  πατώµατα  έχουν  ανέβει  στο  δικό           

µας  και  έχουν  στήσει  γλέντι.  Παίζουν  χαρτιά,  καπνίζουν  πούρα,          

ξεκαρδίζονται  στα  γέλια,  κανονίζουν  πικ-νικ,  τραγουδούν  ο  ένας  πάνω          

στον  άλλο,  κυνηγιούνται  από  γραφείο  σε  γραφείο  και  όλοι  µαζί           

ξεφωνίζουν   χαρούµενα.   

Η  κατάσταση  είναι  απερίγραπτη,  η  φασαρία  απελπιστική  και  τα          

νεύρα  µου  πια  κουρελιασµένα.  Αυτό  όµως  που  µε  βασανίζει          

περισσότερο  απ΄όλα  είναι  ότι  δεν  µπορώ  να  νιώσω  ούτε  λίγη  από  τη             

χαρά  τους.  Κοιτάζω  τις  ευτυχισµένες  φάτσες  τους  µε  τα  πλατιά           

χαµόγελα  και  τις  ασυναρτησίες  που  λένε  και  κάνουν  και  δεν           

επηρεάζοµαι  καθόλου.  Δεν  νιώθω  καµία  ευφορία.  Δεν  µου  φαίνεται  καν           

αστείο.  Μου  φαίνεται  πέρα  για  πέρα  αφύσικο  και  διεστραµµένο.  Γιατί           

είναι  χαρούµενοι;  Δεν  έχουν  κανένα  λόγο  να  είναι  χαρούµενοι!  Τους           

ξέρω  καλά,  έναν  προς  έναν,  έχουν  τόσα  προβλήµατα...  Και  αφού  είναι            

αυτοί  γιατί  δεν  είµαι  κι  εγώ;  Είµαι  καλός  άνθρωπος!  Καλύτερος           

απ΄όλους  τους!  Αν  αξίζει  σε  κάποιον  να  είναι  χαρούµενος  αυτός  είµαι            

εγώ!   Τι   πρόβληµα   έχω;  

Το  µυαλό  µου  φλέγεται,  τα  µάτια  µου  τσούζουν,  τα  αυτιά  µου            

πονάνε  και  µου  έρχεται  εµετός.  Ανοίγω  το  τζάµι  που  είχα  κλείσει  για  να              

πάρω  αέρα  αλλά  η  οχλοβοή  απέξω  µε  κάνει  χειρότερα.  Για  µια  στιγµή             
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σκέφτοµαι  να  πηδήξω  απ΄το  παράθυρο  να  ησυχάσω  αλλά  η  εικόνα           

χαρούµενων  τραυµατιοφορέων  να  µαζεύουν  τα  µυαλά  µου  µου  κόβει  τη           

φόρα.   

Ξαφνικά  συνειδητοποιώ  τα  παρανοϊκά  πράγµατα  που  σκέφτοµαι        

τόση  ώρα  και  προσπαθώ  να  συγκρατήσω  τον  εαυτό  µου.  Αυτοί  οι            

χαζοβιόληδες  φταίνε,  µε  παρέσυραν  στην  τρέλα  τους.  Δεν  έχω  εγώ  το            

πρόβληµα,  αυτοί  το  έχουν.  Μάλλον  πρόκειται  για  πανδηµία.  Άρα,  θα           

κάτσω  ήσυχα  εδώ  στην  καρεκλίτσα  µου,  θα  απλώσω  τα  ποδαράκια  µου,            

θα  βάλω  τα  ακουστικά  µου  και  θα  περιµένω  να  κολλήσω  ή  να             

συνέλθουν.  Πήρα  µια  βαθιά  ανάσα  κι  έκλεισα  τα  µάτια  µου  αλλά  µία             

απαίσια  ιδέα  επισκίασε  το  µυαλό  µου.  Αν  είναι  σχέδιο  των  εξωγήινων            

για  να  κατακτήσουν  τη  γη;  Ή  ακόµα  χειρότερα,  αν  είναι  πείραµα  των             

εξωγήινων  για  να  δουν  ποιοί  δεν  αντιδρούν  και  από  στιγµή  σε  στιγµή             

έρθουν   να   µε   µαζέψουν;   

Τότε  µόνο  µια  λύση  υπάρχει.  Πρέπει  να  προσποιηθώ  ότι  είµαι           

ένας  από  αυτούς!  Τους  χαρούµενους!  Μπορεί  να  υπάρχουν  κι  άλλοι  σαν            

και  µενα,  να  το  µυρίστηκαν  και  να  κάνουν  το  ίδιο.  Ω  θα  πρέπει  να  τους                

βρω!  Αλλά  πρέπει  να  κινηθώ  γρήγορα.  Αρκετό  χρόνο  έχω  χάσει.  Το            

συλλογισµό   µου   διέκοψαν   απανωτά   χτυπήµατα   στην   πόρτα.  

«Γιώργο,   γιατί   κάθεσαι   µόνος   σου;»  

«Κύριε   Παπαδάκη,   ελάτε   µαζί   µας!»  

Έβαλα   το   πιο   µεγάλο   µου   χαµόγελο   και   τους   άνοιξα.   
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« Μη-Πεις-ΛΕΞΗ .  Αυτά  είναι  τα  πρώτα  λόγια  που  θυµάµαι  να  µου           

λέει  ο  πατέρας  µου.  Μ’  αυτές  τις  λέξεις  µε  καλωσόρισε  ο  κόσµος.  Ο              

υπό-κόσµος  για  να  ακριβολογώ.  Τον  άλλον,  αυτόν  που  τον  λούζει  το            

φως  του  ήλιου,  που  δίνει  τη  λάµψη  στον  ουρανό  και  το  βαθύ  µπλε  στη               

θάλασσα,  δεν  τον  αντίκρισα  ποτέ  ως  τώρα.  Εγώ  γεννήθηκα          

κυνηγηµένη.  Οι  Αρχαίοι  έλεγαν  πως  στην  επιφάνεια  της  γης  ζουν  οι            

ζωντανοί  και  βαθιά  στο  χώµα,  στον  Κάτω  Κόσµο,  οι  πεθαµένοι.  Δεν            

έτυχε  να  συναντήσω  κάποια  από  τις  ψυχές  αυτές,  µερικοί  έχουν           

συναπαντήσει  πάντως,  είναι  γεγονός.  Τι  να  γίνει.  Ψυχές  και  Ζωντανοί           

πρέπει  να  µοιραστούµε  τούτα  τα  σκοτάδια,  γιατί  από  πάνω  µας,  πατούν            

οι  Μολυσµένοι.  Και  το  µόνο  που  θα  σου  δώσει  η  συναναστροφή  µαζί             

τους   είναι   Αρρώστια,   Πόνο   και   Μίσος.  

Γι’  αυτό  µη  µιλάς!  Ακούς;  Ούτε  λέξη.  Μη  τυχόν  σε  ακούσουν            

Οι-Από-Πάνω  και  σκάψουν  το  χώµα  και  σε  τραβήξουν  εκεί  ψηλά,  στη            

δυστυχία   τους».   

Και  λέγοντας  αυτά  η  Μάρα  έδειξε  µε  το  χλωµό  της  δάχτυλο  προς             

το  χορταριασµένο  θόλο  που  τις  πλάκωνε,  γύρω  στο  µικρό  τετράγωνο           

δωµάτιο.  Η  µικρή  Τζανίθ  σφιχταγκάλιασε  το  πόδι  της  κοπέλας  και           

υπάκουσε.   Έπνιξε   τον   λυγµό   που   ανέβαινε   στο   στόµα   της   και   σώπασε.  

Τα  δυο  κορίτσια  προχώρησαν  σιωπηλά  στο  ηµίφως  της         

µουχλιασµένης  σήραγγας.  Η  Μάρα  γνώριζε  καλά  τούτους  τους         

δαιδαλώδεις,  υπόγειους  διαδρόµους,  ζούσαν  άλλωστε  καιρό  εδώ,  όχι         

όµως  κι  η  µικρή.  Το  κοριτσάκι  κοιτούσε  µε  δέος  τριγύρω,  προσπαθώντας            

να  απορροφήσει  όσο  περισσότερες  πληροφορίες  και  να  δείξει  σοβαρή,          
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ενήλικη.  Δε  µπορούσε  όµως  να  κρύψει  τον  τρόµο  που  ξεχείλιζε  από  τις             

διεσταλµένες  της,  µαύρες  κόρες.  Η  Μάρα  τη  παρατηρούσε:  Άλλο  ένα           

παιδί  που  κατάφεραν  να  σώσουν.  Ήταν  οριακά  στην  ηλικία.  Όλες  οι            

µελέτες  δείχνουν  πως  η  Αρρώστια  εκδηλώνεται  σε  άτοµα  από  την           

εφηβεία  κι  ύστερα.  Ποτέ  δεν  έχει  εµφανιστεί  σε  παιδιά,  εντάξει,  σχεδόν            

ποτέ.  Αλλά  οι  εξαιρέσεις  επιβεβαιώνουν  τον  κανόνα,  σωστά;  Η  µικρή           

είναι  δεκατρία.  Δε  θα  την  έσωζαν  κανονικά.  Όµως  τους  είχε           

ανακαλύψει.  Τι;  Θα  τη  σκότωνε;  Αδύνατο.  Μάλλον  είχε  πέσει  µέσα  σε            

φρεάτιο  και  χώθηκε  σε  κάποια  απ’  τις  σήραγγες.  Αφού  διάβασε  τις            

πληροφορίες  για  τη  ταυτότητά  της,  γρήγορα  ξερίζωσε  το  τσιπ  των           

προσωπικών  στοιχείων  απ’  τον  αστράγαλο  της  µικρής.  «Το  έρµο,  δεν           

έβγαλε  λέξη,  όπως  τη  διέταξα»,  συλλογίστηκε  η  Μάρα.  «Τώρα  είναι           

απλά  η  Τζανίθ.  Θα  πω  ότι  είναι  απ’  τους  Νοµάδες,  εκείνοι  συνήθως  δεν              

καταχωρούνται  ψηφιακά  στο  Σύστηµα  των  Μολυσµένων…  Εξάλλου,        

είναι   µικροκαµωµένη,   σίγουρα   περνάει   για   δεκάχρονο».  

«Βλέπεις  εκείνο  το  φως  που  τρεµοπαίζει  στο  βάθος;»  ρώτησε  η           

Μάρα.  «Αυτή  είναι  η  Φωλιά.  Εκεί  τρώµε  και  κοιµόµαστε.  Όσο  είσαι            

µέσα,  δεν  χρειάζεται  να  ψιθυρίζεις.  Όλοι  οι  διάδροµοι  βγάζουν  στη           

Φωλιά.  Αλλά  µη  ξεγελαστείς:  Κάποιοι  είναι  γρήγοροι  και  κάποιοι          

εξαιρετικά  περίπλοκοι  και  απρόβλεπτοι.  Μπορεί  να  περπατάς  για  µέρες          

κάνοντας  κύκλους  ουσιαστικά  γύρω  από  τη  Φωλιά,  χωρίς  να  ξέρεις  πού            

βρίσκεσαι,  χωρίς  να  µπορείς  να  διαπεράσεις  τα  τοιχώµατα,  αδύνατο  να           

σ’  εντοπίσει  οποιοσδήποτε.  Χάσαµε  µερικούς  έτσι,  τους  χάσαµε  για          

πάντα.  Μη  παρασυρθείς  απ’  τα  σκοτάδια.  Πάντα  ν’  ακολουθείς  τους           
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δρόµους  που  σου  έδειξα  σήµερα  κι  αν  κάτι  δεν  θυµάσαι  καλά,  ΝΑ  ΜΕ              

ΡΩΤΑΣ».  

Μπαίνοντας  στη  Φωλιά  τις  χτύπησε  ένα  εκτυφλωτικά  ψυχρό         

φως.  Αυτή  ήταν  κι  η  στιγµή  που  η  Μάρα  έτρεµε  περισσότερο.  Το  φως              

αυτό  εκπέµπει  ακτινοβολία  από  Φωτοηλεκτρικό  Πληθυσµογράφο  που        

ανιχνεύει  τον  καρδιακό  ρυθµό.  Είναι  γνωστό  πως  οι  Μολυσµένοι  -στους           

οποίους  έχουν  εκδηλωθεί  συµπτώµατα-  έχουν  χτύπο  καρδιάς  τόσο         

αχνό,  που  το  πρώτο  καιρό  µετά  το  Ξέσπασµα  της  Πανδηµίας  οι            

περισσότεροι  τους  θεωρούσαν  ζωντανούς-νεκρούς.  Φοβόταν  η  Μάρα        

µήπως  ο  ανιχνευτής  χτυπήσει  για  τη  Τζανίθ.  Τίποτα  όµως  δεν           

ακούστηκε.   Όλα   καλά.   

***  

Στη  Φωτεινή  Πολιτεία  ήχησαν  οι  σειρήνες.  Οι  περισσότεροι  έχουν          

ακούσει  λίγες  φορές,  κάποιοι  καµία,  τον  ήχο  της  σειρήνας  του  πολέµου.            

Είναι  ανατριχιαστικός.  Όταν  τρυπάει  τ’  αυτιά  προκαλεί  αυτόµατα  ένα          

πάγωµα.  Διαισθάνεσαι  πως,  εκείνη  τη  στιγµή,  το  κακό  διαλύει  τον  ιστό            

του  καθηµερινού,  του  φυσιολογικού.  Φαντάσου  ν’  ακούς  αυτό  τον  ήχο           

πέντε  φορές  τη  µέρα.  Κάθε  µέρα,  για  όλη  σου  τη  ζωή.  Αυτή  είναι  η               

καθηµερινότητά  µου,  εδώ,  στη  «Φωτεινή  Πολιτεία».  Έτσι  την         

αποκαλούν  οι  άνθρωποι  εδώ.  Οι  κάτοικοι  της  «Πρωτεύουσας  των          

Μολυσµένων»,   όπως   τη   λέτε   εσείς   οι   Καθαροί   της   απέναντι   πλευράς.  

Κι  όταν  ακόµα  χρησιµοποιώ  τον  όρο  «Μολυσµένοι»,  νιώθω  ένα          

σφίξιµο  στο  στοµάχι,  σαν  κάτι  να  µην  είναι  σωστό.  Γιατί  ξέρετε,  εδώ,             

στη  Φωτεινή  Πολιτεία,  µαθαίνουµε  από  νωρίς  πως  είµαστε  όλοι          
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χαρούµενοι.  Δεν  νοσούµε,  είµαστε  φωτισµένοι.  Γνωρίζουµε  τα  µυστήρια         

αυτά  που  Εσείς  αγνοείτε.  Είναι  τόσο  ιερή  η  Αρρώστια  που  µας            

πλακώνει,  που  αν  κι  έχει  βρεθεί  πως  δεν  µεταδίδεται  από  τη  µητέρα  στο              

έµβρυο  κατά  τη  κύηση  ή  τον  τοκετό,  οι  µάνες  µε  χαρά  µολύνουν  τα              

παιδιά  τους  τις  πρώτες  ηµέρες  της  ζωής  τους,  προκειµένου  να  τους            

µεταβιβάσουν   αυτόν   τον   υπέροχο   τρόπο   ζωής.   

Η  ασθένειά  µας  είναι  φρικτή.  Τα  συµπτώµατα  τα  ξέρετε:  ο           

χτύπος  της  καρδιάς  σχεδόν  σβήνει,  συχνή  ναυτία,  µόνιµη  καχεξία  και           

απερίγραπτος  πόνος  σε  όλο  το  σώµα.  Ξέρετε  και  τη  θεραπεία  που  µας             

δίνεται.  Ισχυρά  κατασταλτικά  και  παυσίπονα  µε  πολύ  µικρή  διάρκεια          

δράσης.  Καταλαβαίνεις  πως  η  επίδραση  του  φαρµάκου  περνά  όταν  σε           

χτυπά  ένας  επίµονος  πονοκέφαλος,  µπορεί  να  θολώσει  κι  η  όραση  σου            

καµιά  φορά  ή  να  σε  πιάσει  φριχτό  τρέµουλο.  Εκείνες  τις  στιγµές  το  µόνο              

που  προσµένεις  είναι  η  σειρήνα.  Ναι,  αυτός  ο  απαίσιος  ήχος  γίνεται            

σωτήριο  κάλεσµα.  Κι  όταν  αντηχήσει  σε  κάθε  βροµερή  γωνία  της           

ανήλιαγης   πόλης,   τότε   µόνο   µπορείς   να   συρθείς   έξω   απ’   το   σπίτι   σου.   

Στον  δρόµο,  κι  ενώ  οι  σειρήνες  ακόµα  ακούγονται  στο  υπόβαθρο,           

σκύβεις  το  κεφάλι  κι  αρχίζεις  να  ψάχνεις  για  το  φάρµακο.  Κάθε  πέντε             

ώρες  ένα  αυτόµατο  Κουτί  στη  κορυφή  ενός  πυλώνα,  σε  κάθε  γειτονιά,            

αποδεσµεύει  ένα  συγκεκριµένο  αριθµό  παυσίπονων.  Ένα  για  τον         

καθένα.  Παίρνεις  το  φάρµακο  σου  και  είσαι  ο  πιο  ευτυχισµένος           

άνθρωπος  στον  κόσµο  για  τις  επόµενες  τεσσεράµισι  ώρες.  Ο  αριθµός           

των  ανθρώπων  που  ζουν  σε  κάθε  γειτονιά  είναι  αυστηρά          

καταγεγραµµένος  και  επανελέγχεται  συνεχώς.  Όταν  αλλάζει  κανείς        
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περιοχή,  το  τσιπ  που  έχει  εµφυτευµένο  αυτόµατα  ενηµερώνει  το          

Κεντρικό   Σύστηµα   για   τις   κινήσεις   του.   Το   λέµε   ευκολία.   

Βέβαια,  υπάρχουν  φορές  που  για  ανεξήγητους  λόγους  το  Κουτί          

πετά  ένα  χάπι  λιγότερο.  Και  κάποιος  ξεµένει.  Για  τις  επόµενες  πέντε            

ώρες  πρέπει  να  υποµείνει  αβάσταχτους  πόνους  αν  είναι  τυχερός  και  στο            

επόµενο  κάλεσµα  βρει  φάρµακο.  Συνέβη  σ’  έναν  γείτονα  µια  φορά.  Οι            

κραυγές  του  πόνου  του  σου  έσκιζαν  τ’  αυτιά.  Υστερα  άρχισε  το            

παραλήρηµα.  Επί  µια  ώρα  κυλιόταν  χάµω  µε  φριχτούς  σπασµούς,          

βγάζοντας  αφρούς  από  το  στόµα.  Στο  τέλος  ο  πόνος  ήταν  τόσο  ισχυρός             

που  δεν  είχε  πλέον  φωνή  να  τον  εκφράσει,  τα  µάτια  του  είχαν  πεταχτεί              

και  το  πρόσωπο  του  είχε  παραµορφωθεί  σε  µια  αποτρόπαια,  άηχη           

κραυγή  αγωνίας.  Όταν  τελικά  πήρε  το  χάπι  του  έµοιαζε  να  τα  έχει             

ξεχάσει  όλα  και  συνέχιζε  να  υµνεί  την  ηµέρα  που  αρρώστησε,  ή            

µάλλον,   που   εισήχθη   σ’   αυτή   τη   ζωή   της   ευδαιµονίας.  

Εγώ  δεν  γεννήθηκα  εδώ.  Η  οικογένειά  µου  ζούσε  µε  µια  φυλή            

Νοµάδων.  Έζησα  ειρηνικά  παιδικά  χρόνια.  Ύστερα,  ήρθε  στο         

καταυλισµό  µας  κάποιος  απ’  τη  Πρωτεύουσα.  Μίλησε  για  τις          

δυνατότητες  της  ζωής  εκεί,  για  το  θαυµαστό  φάρµακο  και  τις  νέες            

οπτικές  που  δίνει  στη  ζωή.  «Ζείτε  ανώνυµα,  αδιάφορα,  χωρίς  να           

νιώθετε»,  µας  έλεγε,  «αλλά  τι  αξία  έχει  η  ζωή  χωρίς  χαρά;  Και  πώς  να               

εκτιµήσεις  την  ευτυχία  χωρίς  πρώτα  να  τη  χάσεις;  Άντεξε  τον  πόνο  και             

µόνο  τότε  θα  νιώσεις  αδιανόητη  χαρά!  Φανταστείτε  µια  ζωή  όπου  όλα            

αποκτούν  νέο  νόηµα,  όπου  καθένας  από  εσάς  έχει  αξία.  Η  Γη  είναι             

πλέον  ένας  µίζερος  και  βλαβερός  τόπος.  Ελάτε  µαζί  µας.  Ελάτε  στη            
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πόλη.  Μυηθείτε».  Έτσι  ονοµάζουν  τη  µετάδοση  της  Αρρώστιας,  Μύηση.          

Και   οι   γονείς   µου   τον   πίστεψαν,   και   µαζί   τους   πήραν   κι   εµένα.   

Η  µέρα  που  κατάλαβα  ότι  πλέον  δε  νοσώ  ήταν  περίεργη.  Δεν            

ξέρω  πώς  συνέβη.  Δεν  έκανα  τίποτα  διαφορετικό,  δεν  έχω  τίποτα  το            

ιδιαίτερο.  Συνέβη  από  µόνο  του.  Απλά  εκείνο  το  πρωί,  την  ώρα  του             

καλέσµατος  αντιλήφθηκα  πως  δεν  είχα  την  ανάγκη  να  βγω  έξω,  και            

αµέσως  µετά  πως,  ναι,  δεν  πονούσα!  Πήρα  το  χάπι,  µα  στο  σπίτι  το              

κατέστρεψα.  Κι  από  τότε  δεν  ξανακατάπια  το  χάπι.  Νιώθω  πολύ           

περίεργα.  Κάθε  φορά  πρέπει  να  προσποιούµαι  πως  πονώ  για  να  µην            

υποψιαστεί  κανείς  τίποτα.  Δεν  έχω  µιλήσει  σε  κανέναν  γι’  αυτό.  Είµαι            

µόνος,  απογοητευµένος  και  πολύ  µπερδεµένος.  Μα  δεν  φοβάµαι  πια.          

Μόλις  βρήκα  µια  είσοδο  στο  ηλεκτρονικό  σας  νέφος,  έγραψα  αυτό  το            

µήνυµα.  Ελπίζω  να  σας  έδωσα  µια  εικόνα  της  ζωής  εδώ.  Δε  ξέρω  αν  θα               

καταφέρω  ποτέ  να  ξεφύγω  από  αυτή  τη  πόλη.  Και  µόνο  η  προσπάθεια             

σηµαίνει  θάνατος.  Να  είστε  δυνατοί  και  να  µείνετε  µακριά  από  τους            

Μολυσµένους   και   τη   προπαγάνδα   τους.  

Κ.   Ρ.   

Μόλις  η  Έλεν  τελείωσε  την  ανάγνωση  του  γράµµατος  όλοι          

κοιτάχτηκαν  σιωπηλοί  κι  αµέσως  µετά  ξέσπασαν  σε  ταυτόχρονες         

οµιλίες.   

«Πρέπει  αυτό  το  µήνυµα  να  διαδοθεί  παντού!  Να  καταλάβουν          

όλοι  τι  πραγµατικά  είναι  η  κοινότητα  των  Μολυσµένων»,  είπε  η  Γενική            

Συντονίστρια  της  Δεύτερης  Συνάθροισης  των  Καθαρών  του  Κόσµου.         

Στα  δεκάξι  της  η  Έλεν  είχε  καταφέρει  κάτι  τόσο  εξαιρετικό.  Παρόλο            
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που,  εξαιτίας  όλων  των  επιδηµιών  που  ξεσπούσαν  συχνά  στον  κόσµο           

και  της  πρόωρης  γήρανσης  που  προκαλούσε  η  επιθετική  είσοδος          

υπεριώδους  ακτινοβολίας  στις  περιοχές  των  Καθαρών,  το  µέσο         

προσδόκιµο  ζωής  είχε  πέσει  στα  σαράντα  χρόνια,  το  δεκαέξι  θεωρούταν           

και   πάλι   εντυπωσιακό   για   να   κατέχει   κανείς   µια   τέτοια   θέση   ευθύνης.  

«Δεν  αρκεί  απλά  να  διαδοθεί»,  απάντησε  µια  διαπεραστική  φωνή.          

«Πρέπει  να  επιβληθεί!  Δεν  τίθεται  θέµα  επιλογής.  Όποιος  µετά  από           

τόσες  δεκαετίες  αδυνατεί  να  καταλάβει  πως  οι  Μολυσµένοι  είναι          

επικίνδυνοι,  πως  οδηγούν  τόσες  ζωές  στην  καταστροφή  για  το  κέρδος           

ορισµένων  ολιγαρχών  που  τους  έχουν  υπό  τον  απόλυτο  έλεγχό  τους,           

είναι  ηλίθιος.  Είναι  ηλίθιος  και  πρέπει  να  κάνει  όπως  του  λέµε  για  το              

καλό   όλων   µας».  

«Ακούγεσαι  σαν  αυτούς  που  τόσο  µισείς,  δεν  το  βλέπεις;  Ο           

περιορισµός  και  η  επιβολή  δεν  είναι  η  λύση.  Μη  ξεχνάς  πως  ακριβώς             

επειδή  αυτό  έκαναν  οι  προηγούµενοι  από  εµάς  τα  πρώτα  χρόνια  της            

Πανδηµίας,  προκειµένου  να  τη  περιορίσουν,  το  να  αρρωσταίνεις         

προωθήθηκε  σαν  υποκουλτούρα,  σαν  αντίδραση  στο  κατεστηµένο.  Τότε         

ήταν  που  τεράστιες  µάζες  ανθρώπων  θέλησαν  οικειοθελώς  ν’         

αρρωστήσουν.  Κι  ύστερα,  στη  γενιά  µας,  όλοι  ξέρουµε  πως  όσοι           

αποφασίζουν  να  το  κάνουν  είναι  εξαιτίας  απόλυτης  φτώχειας,  εξαιτίας          

του  φόβου  για  το  ποια  καταστροφή  θα  πλήξει  την  επόµενη  µέρα  το             

σπίτι  τους.  Στη  Πρωτεύουσα,  τουλάχιστον,  σκέφτονται  πως  θα  είναι          

ζωντανοί.  

Η  Πανδηµία  προκάλεσε  τροµακτικές  καταστροφές  στην       
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οικονοµία.  Ο  πολιτισµός,  όπως  τον  ήξεραν  οι  πρόγονοί,  µας  κατέρρευσε.           

Εµείς  ζήσαµε  ως  τώρα  στο  έλεος  των  επιλογών  τους.  Είναι  καιρός  ν’             

αρχίσουµε  να  χτίζουµε  ξανά.  Να  οικοδοµήσουµε  ένα  αντίβαρο  στο          

θηρίο   της   Πρωτεύουσας.   Μια   ζωή   που   αξίζει   κανείς   να   ζει.  

Η   οµήγυρη   σιώπησε.   Ήξεραν   πως   δεν   έχουν   άλλη   επιλογή.   

«Τι   νέα   έχουµε   από   τους   Υπόγειους;»   συνέχισε   η   Έλεν.   

«Χάσαµε  επικοινωνία  µε  τη  Μονάδα  4.  Το  τελευταίο  σήµα  που           

λάβαµε  ήταν  µπερδεµένο.  Υποθέτουµε  πως  υπήρξε  κάποια  ανταρσία         

στο   εσωτερικό   της   οµάδας».  

«Η   Μάρα…»   αναφώνησε   η   Έλεν.   

Θυµήθηκε  την  τελευταία  φορά  που  µίλησαν.  «Έλα  µαζί  µου,  της           

είχε  πει.  Δε  θα  ξαναυπάρξει  τέτοια  ευκαιρία!  Θα  φύγουµε  επιτέλους  απ’            

τα  λαγούµια.  Θα  δούµε  τον  ήλιο!»  Αυτό  ήταν  πριν  µάθει,  µε  το  σκληρό              

τρόπο,  πως  ο  ήλιος  πλέον  δεν  έχει  καµία  σχέση  µε  τον  ήλιο  που              

έβλεπαν  σε  ζωγραφιές  και  διάβαζαν  σε  βιβλία  των  προγόνων.  Αλλά  η            

Μάρα   δεν   την   ακολούθησε.   Κάτι   για   τους   Αρχαίους   ψιθύριζε   µόνο.  

***  

Η  Έλεν  υποδέχτηκε  µε  συγκίνηση  τον  φυγά.  Πέρασαν  όλο  εκείνο           

το   απόγευµα   συζητώντας.  

«Πώς   είναι;»  

«Πώς   είναι   τι;»  

«Ο   πόνος».  

Το  βλέµµα  του  Κέννα  µάκρυνε.  «Είναι  ένας  παλµικός  πόνος.  Ξεκινά           

ύπουλα,  ανεπαίσθητα.  Έτσι  πάει  τις  πρώτες  εβδοµάδες.  Ξέρεις,  δεν          
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ήθελα  καθόλου  να  το  έχω  στη  αρχή,  αλλά  σιγά-σιγά  το  συνήθισα,            

έφτασα  να  µη  µπορώ  να  φανταστώ  τη  ζωή  µου  χωρίς  την  Αρρώστια».             

Σώπασε  για  λίγο  κι  έπειτα  ξεκίνησε  πάλι,  «Φαντάσου  το  κύµα  που            

σκάει  στο  ακρογιάλι.  Είναι  αρχικά  µικρό,  σαν  χάδι,  και  κάθε  φορά  που             

τραβιέται  στη  θάλασσα  επιστρέφει  πιο  ισχυρό,  ξανά  και  ξανά,  µέχρι           

που  σκάνε  στην  ακτή  γιγάντιοι  τόνοι  νερού,  ικανοί  να  λιώσουν  ό,τι            

βρεθεί  από  κάτω  τους.  Όταν  περάσουν  οι  πρώτες  εβδοµάδες  των           

συµπτωµάτων,  αυτή  η  κλιµάκωση  του  πόνου  γίνεται  πιο  γρήγορα  κάθε           

φορά.  Μέσα  σ’  ένα  µισάωρο  φτάνεις  από  έναν  πόνο  σαν  από  ασήµαντο             

χτύπηµα,  στην  απόλυτη  οδύνη.  Δεν  υπάρχουν  λόγια  να  περιγράψουν          

αυτό  τον  Πόνο…  Όχι,  υπάρχουν,  δύο  λέξεις  µαζί:  Κραυγή  και           

Παράλυση.   Αυτό   είναι».  

Η  Έλεν  σκέπασε  στην  αγκαλιά  της  τον  Κέννα.  Κι  έτσι  έµειναν,            

αναπνέοντας  σαν  ένα  σώµα,  κουβαριασµένοι  και  ταπεινοί,  χωρίς  να          

λένε   τίποτα.  
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Καθώς  η  αµαξοστοιχία  διέσχιζε  τον  κάµπο,  το  ένα  τοπίο  έφευγε           

µέσα  στ’  άλλο  µε  τρόπο  υπνωτικό,  που  έφερνε  µια  ελαφριά  ζαλάδα.  Οι             

φωνές  των  συνταξιδιωτών  µου,  δεν  τους  έβλεπα  γιατί  δεν  τολµούσα  να            

κουνηθώ  από  τη  θέση  µου,  ακούγονταν  σαν  να  έβγαιναν  από  ένα  βαθύ             

πηγάδι.  Κάθε  τόσο  σµήνη  πτηνών  πλησίαζαν  το  βαγόνι,  πετούσαν  για           

λίγο  δίπλα  στα  παράθυρα  και  για  όσο  άντεχαν  µας  έριχναν  παράξενες            

µατιές,  ύστερα  το  τρένο  ανέπτυσσε  ταχύτητα  και  τα  άφηνε  πίσω.           

Προσπαθούσα  να  συγκρατήσω  συγκεντρωµένο  το  µυαλό  µου,        

ταξινοµούσα  χρονικά  τα  πρόσφατα  γεγονότα,  µα  µπέρδευα  τις  ηµέρες,          

τους  µήνες,  τις  εποχές.  Μόλις  κατάφερνα  να  τα  βάλω  σε  µια  σειρά,  να              

τα  πάλι,  κοπάδια  ολόκληρα  αρπακτικών  πουλιών  έπεφταν  µε  ορµή  από           

τον  ουρανό,  ράµφιζαν  µε  οργή  τα  σίδερα,  φτερούγιζαν  απεγνωσµένα          

ολόγυρα,   έκρωζαν   απειλητικά   και   κάθε   σκέψη   µου   χανόταν.  

Νύχτωνε  όταν  φτάσαµε  στην  παλιά  πόλη.  Δρόµοι,  πλατείες,         

έρηµα.  Τα  σπίτια  αραιοχτισµένα,  γκρίζα  και  ψηλόλιγνα,  µε  στενόµακρα          

αψιδωτά  παράθυρα.  Τα  ξύλινα  παντζούρια  τους  κλειστά.  Μπροστά  τους          

υψηλοί  φράκτες  µε  σύρµατα  αγκαθωτά  και  βαριές  καγκελόπορτες.  Στα          

περισσότερα  οι  ένοικοι  είχαν  καταστρέψει  τα  µπαλκόνια,  πιθανόν  για          

να  αποφύγουν  τον  πειρασµό  να  βγουν  για  λίγο  έξω  στον  ήλιο,  οι  τοίχοι              

είχαν  καλυφθεί  µε  κισσούς  που  κανείς  δεν  κλάδευε,  ενώ  οι  άλλοτε            

υπέροχοι  κήποι  ήταν  απεριποίητοι,  γεµάτοι  αγριόχορτα,  µε  τα         

καρποφόρα  δέντρα  σχεδόν  ξερά  πια.  Γνώριζα  ότι  θα  σταθµεύαµε  για           

ελάχιστο  χρόνο,  ίσα-ίσα  να  εφοδιαστούµε  σε  καύσιµα  και  τρόφιµα,  αν           

υπήρχαν  διαθέσιµα  τρόφιµα.  Κάποιος  από  τους  επιβάτες  ─ρίχναµε         
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κλήρο  γι’  αυτό─  χρειαζόταν  να  κατέβει,  να  κάνει  τις  συνεννοήσεις,  να            

ξεκλειδώσει   το   ντεπόζιτο   του   πετρελαίου,   να   κλειδώσει   για   να   φύγουµε.   

Έπρεπε  να  είναι  πολύ  προσεκτικός  και  γρήγορος,  τουλάχιστον         

δύο  φορές  ο  άνθρωπος  που  κατέβηκε  δεν  πρόλαβε  να  ανέβει  ξανά  κι             

απέµεινε  στον  σταθµό.  Φυσικά,  την  επόµενη  φορά  που  περάσαµε,  δεν           

υπήρχε  ούτε  ίχνος  του.  Το  τρένο  επιβράδυνε  µπαίνοντας  σε  ένα           

ερειπωµένο  υπόστεγο.  Ο  ελεγκτής  εµφανίστηκε  ξαφνικά  και        

κατευθύνθηκε  µε  γρήγορο,  αποφασιστικό  βήµα  προς  το  βάθος  του          

βαγονιού.  Ακούστηκε  µια  γυναικεία  φωνή  να  ικετεύει  σπαρακτικά,  να          

ουρλιάζει,  να  απειλεί.  Κανείς  δεν  κουνήθηκε  από  τη  θέση  του,  ο  κλήρος             

είχε  ριχτεί  και  ο  καθένας  ευγνωµονούσε  την  τύχη  που  δεν  ήταν  αυτός             

που  θα  κατέβαινε  από  το  τρένο.  Ξαφνικά  η  γυναίκα  σιώπησε,  τη  στιγµή             

που  περνούσε  από  τον  διάδροµο  για  να  πάει  στην  µπροστινή  πόρτα  δεν             

άντεξα  και,  κατά  παράβαση  του  κανονισµού,  έστρεψα  ελαφρά  το          

κεφάλι  µου  να  τη  δω,  µα  ένα  ισχυρό  χτύπηµα  στο  κεφάλι  από  τον              

ελεγκτή   που   την   ακολουθούσε   µε   έριξε   σχεδόν   αναίσθητο.  

Συνήλθα  από  την  ψυχρή  φωνή  του  Οδηγού.  Ακουγόταν  από  τα           

µεγάφωνα  κάθε  πρωί,  µεσηµέρι  και  βράδυ.  Έδινε  στους  επιβάτες          

οδηγίες  και  συµβουλές,  υπενθύµιζε  τον  κανονισµό,  µετέφερε  κάποια         

νέα  από  τον  έξω  κόσµο,  µιλούσε  για  αξίες,  υπευθυνότητα,  αλληλεγγύη,           

πειθαρχία,  για  την  ευγνωµοσύνη  που  έπρεπε  να  νιώθουµε  επειδή          

παραµέναµε  ακόµη  ζωντανοί,  συνιστούσε  υποµονή,  υπακοή  και        

ψυχραιµία.  Τελείωνε  µε  κάποια  εµψυχωτικά  λόγια,  θα  τα  καταφέρουµε,          

η  ανθρωπότητα  έχει  περάσει  στο  παρελθόν  χειρότερες  µέρες  και          
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επέζησε,  οι  επιστήµονες  στο  πρώτο  βαγόνι,  αυτό  που  έχουµε  µετατρέψει           

σε  εργαστήριο,  βρίσκονται  πολύ  κοντά  στην  ανακάλυψη  του  φαρµάκου,          

είναι   ζήτηµα   πλέον   ηµερών.  

Λίγο  αργότερα,  πριν  σβήσουν  τα  φώτα  για  να  κοιµηθούµε,          

µοιραζόταν  το  συσσίτιο.  Ξηροί  καρποί  συνήθως,  όσπρια,  από  ένα          

παξιµάδι  και  νερό.  Μία  φορά  κάθε  δεκαπέντε  ηµέρες  µας  έδιναν  µία            

µερίδα  κρέας.  Για  να  ξεµουδιάσουµε,  µόλις  ξηµέρωνε  από  τα  µεγάφωνα           

ακούγονταν  παραγγέλµατα  και  εκ  περιτροπής  σηκωνόµαστε  για  µία         

ώρα  και  κάναµε  ασκήσεις.  Μία  φορά  την  ηµέρα  και  αφού  ειδοποιούσαµε            

τον  ελεγκτή  πατώντας  ένα  κουµπί  και  µας  έδινε  την  άδεια,  µπορούσαµε            

να  πάµε  στην  τουαλέτα.  Τις  υπόλοιπες  ώρες  κάναµε  ότι  και  στην            

κανονική  µας  ζωή.  Ανοίγαµε  τους  φορητούς  υπολογιστές  µας  και          

εργαζόµαστε.  Φυσικά  η  εργασία  αυτή  δεν  είχε  κανένα  νόηµα,  µια  που            

ούτε  υπήρχε  αποδέκτης,  ούτε  δίκτυο,  ούτε  αντικείµενο  εργασίας.         

Ελάχιστα  πράγµατα  λειτουργούσαν  εκτός  του  τρένου,  όµως  η         

απασχόληση  δηµιουργούσε  µια  επίφαση  κανονικότητας.  Και  αν  δεν         

βρισκόµαστε  έγκλειστοι  σε  µια  αµαξοστοιχία  σε  συνεχή  κίνηση  και  δεν           

ακούγονταν  διαρκώς  εµβατήρια  ή  προσευχές  από  τα  µεγάφωνα,  µπορεί          

κάποιες   φορές   να   ξεγελιόµαστε.  

Το  τρένο  διέσχιζε  τώρα  µια  κοιλάδα.  Δεν  γνώριζα  αν  η  γυναίκα            

πρόλαβε  να  επιβιβαστεί  και  πάλι  ή  ξέµεινε  στον  σταθµό.  Πριν  καιρό,            

πόσο  καιρό  άραγε,  τέτοια  ώρα  επέστρεφα  στο  σπίτι  µου  από  το            

πανεπιστήµιο.  Αν  η  γυναίκα  µου  δεν  βρισκόταν  ήδη  εκεί,  ετοίµαζα  ένα            

πρόχειρο  γεύµα  και  την  περίµενα.  Μιλούσαµε  για  τα  συµβάντα  της           
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ηµέρας  και  ξεκουραζόµαστε  λίγο  µετά  το  φαγητό.  Το  απόγευµα          

κρατούσα  σηµειώσεις  για  το  επόµενο  µάθηµα,  το  βράδυ,  αν  δεν  είχαµε            

κανονίσει  έξοδο,  συνήθως  για  θέατρο  ή  για  ένα  ποτό  µε  φίλους,            

βλέπαµε  τηλεόραση  και  κοιµόµαστε  σχετικά  νωρίς.  Είναι  αλήθεια  ότι          

µερικές  φορές  θεωρούσα  τη  ζωή  µου  υπερβολικά  τακτοποιηµένη,         

κοινότοπη,  βαρετή.  Να  µην  παρεξηγηθώ,  αγαπούσα  τη  γυναίκα  µου  και           

µου   άρεσε   η   διδασκαλία,   η   επαφή   µε   τους   νέους   ανθρώπους.  

Ξαφνικά  τις  σκέψεις  µου  διακόπτει  άλλη  µία  επιδροµή  πτηνών.          

Μοιάζουν  µε  γεράκια,  είναι  όµως  πολύ  µεγαλύτερα.  Ετούτη  τη  φορά           

ήταν  εκατοντάδες  και  ιδιαίτερα  άγρια.  Σήµανε  ο  συναγερµός.  Έβαλα  τη           

ζώνη  µου,  το  τρένο  θα  ανέπτυσσε  ταχύτητα  για  να  τους  ξεφύγει.  Σε             

ανύποπτο  χρόνο  είχα  ακούσει  να  ψιθυρίζουν  αυτοί  που  κάθονταν  στις           

µπροστινές  από  εµένα  θέσεις  ότι  τα  πτηνά  δρούσαν  µε  σχέδιο,  οι            

επιθέσεις  τους  από  κάπου  συντονίζονταν,  είχαν  σίγουρα  κάποιο  είδος          

νοηµοσύνης.  Εκείνη  τη  στιγµή  ένα  θεόρατο  πουλί  κόλλησε  το  κεφάλι           

του  στο  τζάµι.  Τα  µάτια  του  είχαν  ένα  βαθύ  γκριζοπράσινο  χρώµα,  µε             

κοίταζε  σα  να  µε  γνώριζε,  σα  να  µε  καλούσε,  ύστερα  έµεινε  πίσω,  το              

τρένο   χώθηκε   σε   µια   σήραγγα,   τα   πουλιά   σκόρπισαν.  

Στην  αρχή  οι  ειδήσεις  που  έφταναν  µας  άφηναν  σχετικά          

αδιάφορους,  γιατί  τα  γεγονότα  διαδραµατίζονταν  πολύ  µακριά  και         

φαίνονταν  πολύ  τροµερά  για  να  γίνουν  πιστευτά.  Φήµες  επίσης  και           

ρεπορτάζ  που  περιείχαν  ψευδή  στοιχεία  συσκότιζαν  την  κατάσταση  ή          

µας  καθησύχαζαν  και  οδηγούσαν  σε  µια  γενικότερη  αδράνεια.  Τα          

πράγµατα  όµως  χειροτέρευσαν  µε  γοργό  ρυθµό  και  όταν  εµείς          
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αποφασίσαµε  να  τα  πάρουµε  στα  σοβαρά  και  οι  κυβερνήσεις  να           

επιβάλλουν  δραστικά  µέτρα  ήταν  πια  πολύ  αργά.  Πρώτα  έχασα  τον           

πατέρα  µου,  µετά  την  αδελφή  µου,  κατόπιν  τη  γυναίκα  µου.  Τότε            

αποφάσισα  να  επιβιβαστώ  στο  τρένο.  Ήταν  ιδέα  ενός  απόστρατου          

αξιωµατικού,  αυτού  που  ονοµάζουµε  Οδηγό.  Όταν  διάβασα  για  το          

σχέδιο  «Το  τρένο  της  σωτηρίας»,  όπως  το  ονόµαζε,  µου  φάνηκε  εντελώς            

παρανοϊκό  και  επιπλέον  η  θέση  κόστιζε  µια  ολόκληρη  περιουσία.  Όµως           

µην  έχοντας  κανέναν  πια  σε  αυτόν  τον  κόσµο,  απελπισµένος  και           

τροµαγµένος,  αποφάσισα  να  το  διακινδυνεύσω.  Τελικά  αποδείχτηκε  ότι         

το  τρένο  δεν  ήταν  το  χειρότερο  που  µπορούσε  να  σου  συµβεί  εκείνη  την              

τραγική   χρονιά.  

Στη  σήραγγα  το  τρένο  σταµατούσε.  Οι  µηχανές  έπρεπε  να          

σβήνουν  για  να  µην  υπερθερµανθούν.  Μέσα  εκεί  κάθε  θόρυβος  έπαυε,           

βυθιζόµαστε  στο  σκοτάδι.  Μα  η  ανάπαυλα  δεν  κρατούσε  πολύ.  Το  τρένο            

ξεκινούσε  πάλι,  έβγαινε  από  τη  σήραγγα,  συνέχιζε  το  ταξίδι  του.  Δεν            

επρόκειτο  ακριβώς  για  ταξίδι,  µια  που  ουσιαστικά  κινούµαστε  σε  µια           

κυκλική  τροχιά  πεντακοσίων  περίπου  χιλιοµέτρων.  Υπήρχαν       

συγκεκριµένοι  σταθµοί  στους  οποίους  ανεφοδιαζόµαστε,  συγκεκριµένες       

πόλεις  µέσα  από  τις  οποίες  περνούσαµε,  καθορισµένη  εκ  των          

πραγµάτων   πορεία.  

Όταν  η  κατάσταση  ξέφυγε  από  κάθε  έλεγχο,  οι  νεκροί  πλήθυναν           

µε  τροµερούς  ρυθµούς  και  οι  ελλείψεις  σε  βασικά  αγαθά  έγιναν           

αισθητές,  άρχισαν  οι  φασαρίες.  Βανδαλισµοί,  συµµορίες,  πλιάτσικο,        

ληστείες,  βιασµοί,  φόνοι.  Γρήγορα  επικράτησε  πραγµατικό  χάος.  Η         

122  



Pandemia   |   Ανθολογία   Δυστοπικών   Διηγημάτων  

αστυνοµία  και  αργότερα  ο  στρατός  µόνο  προσωρινά  επέβαλαν  την          

τάξη,   στο   τέλος   οι   άνδρες   τους   αποδεκατίστηκαν   από   την   αρρώστια.   

Οι  υπηρεσίες  υγείας,  οι  τηλεπικοινωνίες,  το  ηλεκτρικό  ρεύµα  και          

η  ύδρευση  κατέρρευσαν.  Πολιτικοί  και  κάποιοι  οικονοµικά  ισχυροί         

κρύφτηκαν  σα  τα  ποντίκια  σε  καταφύγια  που  είχαν  κατασκευαστεί  για           

προστασία  από  πυρηνικά  όπλα  πριν  πολλά  χρόνια.  Κάποιοι  άλλοι          

προσπάθησαν  να  φύγουν  από  τις  πόλεις,  να  καταφύγουν  σε  ορεινά           

αποµονωµένα  χωριά  ή  σε  νησιά.  Οι  περισσότεροι  είτε  ασθένησαν  στον           

δρόµο,  είτε  έπεσαν  θύµατα  της  πρωτοφανούς  βίας  που  σάρωνε  τον           

πλανήτη.  Οι  ελάχιστοι  που  κατόρθωσαν  να  προσεγγίσουν  τον         

προορισµό  τους  εκδιώχθηκαν  από  τους  εξαγριωµένους  κατοίκους  ή         

δολοφονήθηκαν.  Βρισκόµουν  ήδη  στο  τρένο  τότε  και  άκουγα  µε  τρόµο           

τα   νέα.  

Τώρα  η  αµαξοστοιχία  διέτρεχε  µια  καµπύλη  τροχιά  που  µου          

επέτρεπε  να  βλέπω  σχεδόν  όλα  τα  βαγόνια,  µια  που  βρισκόµουν  στο            

τελευταίο.  Το  πρώτο,  σε  χρώµα  κόκκινο,  µετέφερε  τη  διοίκηση,  τον           

Οδηγό  και  τους  συνεργάτες  του,  σε  αυτό  παίρνονταν  οι  αποφάσεις  και            

από  αυτό  ελέγχονταν  όλες  οι  λειτουργίες  του  τρένου.  Το  δεύτερο,           

βαµµένο  πράσινο,  µετέφερε  το  ιατρείο  και  το  ερευνητικό  εργαστήριο.          

Ακολουθούσαν  δυο  βαγόνια  κίτρινα,  χωρίς  παράθυρα,  που  χρησίµευαν         

ως  αποθήκες  και  ένα  γαλάζιο  που  ήταν  η  υδροφόρα.  Στα  πέντε  επόµενα             

βαγόνια,  χρώµατος  µαύρου,  βρίσκονταν  οι  επιβάτες.  Τα  τζάµια  ήταν          

αλεξίσφαιρα  και  όλο  το  τρένο  είχε  θωρακιστεί  µε  δώδεκα  πόντους           

ατσάλι.  Μπροστά  από  το  πρώτο  βαγόνι  είχε  τοποθετηθεί  µια  τεράστια           
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χούφτα  σαν  αυτές  που  έχουν  οι  µπουλντόζες.  Πολλές  φορές  χρειάστηκε           

να  αποµακρύνει  σωρούς  από  πέτρες,  παλιοσίδερα,  κορµούς  δέντρων         

που  είχαν  τοποθετηθεί  στις  ράγες  για  να  σταµατήσουν  ή  να           

εκτροχιάσουν  το  τρένο.  Μερικές  φορές  κάποιοι  είχαν  προσπαθήσει  να          

ξηλώσουν  τις  ράγες,  µα  ήταν  γερά  πακτωµένες  και,  όταν  χρειάστηκε,           

τις  επισκεύασαν  οι  µηχανικοί  µας.  Μια-δυο  φορές  δεχτήκαµε  επίθεση          

από  ένα  απελπισµένο  και  εξαθλιωµένο  πλήθος  που  όµως         

αντιµετωπίστηκε  αποτελεσµατικά  από  τα  πολυβόλα.  Σιγά-σιγά  όµως        

και  όσο  η  αρρώστια  πρόσβαλε  όλο  και  πιο  πολλούς,  οι  προσπάθειες            

αυτές   περιορίστηκαν,   µέχρι   που   έπαψαν   τελείως.  

Ο  µεγάλος  κίνδυνος  ήταν  πλέον  τα  πτηνά.  Πολλά  ζωικά  είδη           

αφανίστηκαν  από  την  πανδηµία,  όχι  όµως  τα  πουλιά.  Αντίθετα          

πλήθυναν  σε  απίστευτο  βαθµό,  τα  αρπακτικά  µεγάλωσαν  υπερβολικά         

σε  µέγεθος,  όλα  έγιναν  επιθετικά,  φαίνονταν  διαρκώς  πεινασµένα,         

ξέσκιζαν  και  κατασπάραζαν  όποιο  ζώο  ή  άνθρωπο  έπεφτε  στα  νύχια           

τους.  Όταν  δεν  έβρισκαν  θήραµα,  ρίχνονταν  το  ένα  στο  άλλο  µε  µανία.             

Με  ποιο  τρόπο  είχαν  πολλαπλασιαστεί  τόσο  και  για  ποιο  λόγο  ήταν            

τόσο  άγρια  δεν  γνώριζε  κανείς.  Ίσως  να  έφταιγε  η  αρρώστια.  Το  τρένο,             

πάντως,  αποτελούσε  µόνιµο  στόχο  τους  κι  ήταν  φυσικό,  µια  που  ήταν            

γεµάτο  ανθρώπους  και  εκτεθειµένο  στις  επιθέσεις  τους.  Όµως  ήταν          

καλά  εξοπλισµένο  και  οι  επιδροµές  των  πουλιών  κάθε  φορά          

αποτύγχαναν.  Μάλιστα,  όταν  έριχναν  τα  πολυβόλα,  η  οροφή  του          

τρένου  γέµιζε  από  νεκρά  πτηνά,  µια  διόλου  ευκαταφρόνητη  πηγή          

πρωτεΐνης   την   οποία   είχαµε   απόλυτη   ανάγκη.  
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Το  τρένο  άρχισε  να  επιβραδύνει,  ένδειξη  ότι  πλησιάζαµε  σε          

σταθµό  ανεφοδιασµού.  Πόσες  άραγε  ηµέρες  να  πέρασαν  από  την          

τελευταία  στάση,  εδώ  µέσα  έχω  χάσει  εντελώς  την  αίσθηση  του  χρόνου.            

Κάποιος  µε  σκουντάει  ελαφρά.  Είναι  ο  ελεγκτής  που  στέκει  από  πάνω            

µου   βλοσυρός.   Στην   αρχή   δεν   καταλαβαίνω,   δεν   θέλω   να   καταλάβω.   

Τον  ακούω  να  µου  µιλάει,  ο  κλήρος  λέει,  εσύ,  ακούς  εσύ,  είναι  η              

σειρά  σου  να  βγεις  από  το  τρένο,  ξέρεις  τι  θα  κάνεις,  σήκω  λοιπόν,  δεν               

έχουµε  καιρό  για  χάσιµο.  Ακούω  τη  φωνή  του  σα  να  έρχεται  µέσα  από              

ένα  τούνελ.  Δεν  διαµαρτύροµαι,  δεν  ουρλιάζω,  το  ξέρω  ότι  είναι  µάταια.            

Σηκώνοµαι,  νιώθω  να  αποστρέφουν  όλοι  τα  βλέµµατα  τους,  προχωρώ          

ευθεία  προς  την  έξοδο,  όταν  φτάνω  στην  πόρτα  διστάζω,  ο  ελεγκτής  µε             

σπρώχνει,  µου  βάζει  τα  κλειδιά  στο  χέρι,  ανοίγω  και  βγαίνω  έξω  ύστερα             

από   πολύ   καιρό.  

Πλησιάζει  ένας  τύπος  που  φοράει  µια  ολόσωµη  φθαρµένη  φόρµα          

µοτοσικλετιστή,  χοντρά  γάντια  και  κράνος.  Ξεκλειδώνω  το  ντεπόζιτο         

και  αφήνω  µπροστά  του  ένα  βαλιτσάκι  που  µου  έδωσε  ο  ελεγκτής.  Το             

ανοίγει,  παρατηρεί  το  εσωτερικό  και  το  σπρώχνει  πίσω  του  σε  κάποιον            

που  δεν  βλέπω.  Ύστερα  φέρνει  την  κάνουλα  του  καυσίµου  και  γεµίζει            

το  ντεπόζιτο.  Όταν  τελειώνει,  κλείνω,  δίνω  τα  κλειδιά  στον  ελεγκτή  από            

ένα  µικρό  παράθυρο  και  κινούµαι  προς  την  πόρτα.  Την  τελευταία           

στιγµή  βλέπω  το  πουλί  να  έρχεται  καταπάνω  µου  µε  ορµή,  χάνω  την             

ισορροπία  µου  και  κατρακυλώ  στο  έδαφος.  Προσπαθώ  να  σηκωθώ,  ο           

ελεγκτής  µου  φωνάζει  να  βιαστώ,  γλιστράω,  το  πουλί  κρώζει  και  µου            

επιτίθεται.  Το  τρένο  ξεκινά,  βρίσκοµαι  πεσµένος  ανάσκελα,  το  πουλί          
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από  πάνω  µου  µε  καρφώνει  µε  το  γκριζοπράσινο  µάτι  του,  χώνει  το             

ράµφος  του  στο  στήθος  µου,  νιώθω  έναν  οξύ  πόνο,  χάνω  τις  αισθήσεις             

µου.  

Σκόρπιες  µνήµες,  µπερδεµένα  αισθήµατα,  όλα  κουβάρι       

αξεδιάλυτο.  Το  γαλάζιο  του  ουρανού,  τα  σύννεφα,  τα  πυκνά          

φυλλώµατα  των  δέντρων,  η  απέραντη  πεδιάδα,  το  δροσερό  νερό  του           

ποταµού,  οι  βουνοκορφές,  οι  έρηµες  πόλεις,  ένα  γυναικείο  πρόσωπο,          

ένα  σπίτι,  νέα  παιδιά  σε  µια  αίθουσα,  το  τρένο.  Η  παρηγορητική            

ζεστασιά  που  αναβλύζει  το  διπλανό  σώµα  τις  κρύες  νύχτες,  το           

κούρνιασµα  στην  εσοχή  των  βράχων  για  να  αποφύγω  τη  βροχή.  Η            

µόνιµη  πείνα,  η  πείνα  που  δεν  καταλαγιάζει  µε  τίποτα,  οι           

αποτυχηµένες  προσπάθειες  να  τρυπώσω  στο  τρένο,  να  σπάσω  τα          

τζάµια,   τα   έντροµα   µάτια   των   επιβατών,   ο   κρότος   των   πυροβολισµών.   

Η  υπέροχη,  λυτρωτική  αίσθηση  του  ανέµου  στις  φτερούγες         

καθώς   πετάω.  
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Τικ…  Το  παλιό,  σκουριασµένο  ξυπνητήρι  εξέπνευσε.  Κειτόταν        

στραπατσαρισµένο,  µε  τα  τενεκεδένια  σωθικά  του  χυµένα  έξω  από  το           

κυλινδρικό  του  κουφάρι.  Πλέον,  δεν  ήταν  τίποτε  άλλο  παρά  µια           

καρικατούρα·  µια  ανάµνηση  ξυπνητηριού·  ένα  τενεκεδένιο  απολειφάδι        

που   ξεπήδησε   από   κάποιον   εφιάλτη   του   Νταλί.   

Εκείνος  ─ο  τελευταίος  άνθρωπος  που  είχε  αποµείνει  ζωντανός         

στη  Γη─  στεκόταν  πάνω  από  τα  µεταλλικά  σµπαράλια  και  τα           

περιεργαζόταν  µε  τρόπο  σχολαστικό  και  αλλόκοτο.  Άφησε  το  βαρύ          

σφυρί  που  κρατούσε  να  πέσει  στην  καµένη  µοκέτα  του  ερειπωµένου           

σπιτιού   και   έσκυψε   πάνω   από   το   τσακισµένο   ρολόι.  

«Πες  µου  τώρα,  µικρό  µου,  µε  ποιο  τρόπο  θα  συντονίζεσαι  µε  τ’             

αδερφάκια   σου;»,   ρώτησε   χαιρέκακα.   

Ένας  ανεπαίσθητος  µεταλλικός  ψίθυρος  ακούστηκε  από  τα  βάθη         

του  θρυµµατισµένου  ρολογιού·  κάτι  σα  διαµαρτυρία.  Στην        

πραγµατικότητα,  δεν  ήταν  τίποτε  άλλο  παρά  µια  µικροσκοπική  βίδα          

που  κατρακύλησε  µέσα  σε  ένα  µεταλλικό  έλασµα.  Όµως  εκείνος,          

γεµάτος  θυµό  για  το  θράσος  του  τσίγκινου  πτώµατος  που  τόλµησε  να            

του  αντιµιλήσει,  σήκωσε  ξανά  το  σφυρί  στον  αέρα  και  άρχισε  να            

κοπανάει  µε  βία.  Στο  τέλος,  δεν  έµεινε  τίποτα  που  να  θυµίζει  εκείνο  το              

αρχαίο  οικογενειακό  κειµήλιο,  παρά  µόνο  ένας  µυτερός,  µαύρος  δείκτης          

που  καρφώθηκε  σαν  βέλος  στο  ξύλο  του  κοµοδίνου,  δυο-τρία  γυάλινα           

θραύσµατα   και   µια   νεκρή   σπείρα   που   ακόµη   σπαρταρούσε.   

«Για  να  µάθεις»,  σφύριξε  µέσα  από  τα  δόντια  του,  «εσύ  κι  όλη  σου              

η  σατανική  φάρα,  πως  υπάρχει  τέλος  ακόµη  και  για  τα  νεκροζώντανα            
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τέρατα   όπως   εσείς».  

Το  πτώµα  του  ρολογιού  παρέµεινε  σιωπηλό.  Η  ψυχή  του          

βρισκόταν   ήδη   στον   παράδεισο   των   ρολογιών.   

Εκείνος  τοποθέτησε  το  σφυρί  στην  εσωτερική  τσέπη  της         

δερµάτινης  καµπαρτίνας  του  και  ξεκίνησε  για  το  επόµενο  σπίτι.  Όταν           

βγήκε  έξω,  στον  δρόµο,  κοίταξε  γύρω  του  εξερευνητικά  από  συνήθεια.           

Παρόλο  που  ήταν  πρωί,  η  πόλη  ήταν  σκοτεινή  από  τα  πελώρια  µαύρα             

σύννεφα  που  φώλιαζαν  σε  κάθε  ορίζοντα  και  έκρυβαν  το  φως.  Τα            

ρηµαγµένα  σπίτια  έχασκαν  µε  τα  τετράγωνα  µάτια  τους  ανοιχτά,  ενώ           

τα  στόµατά  τους  –οι  πόρτες  τους–  ούρλιαζαν  σιωπηλά,  φτύνοντας          

σκοτάδι  και  φόβο.  Εκείνος  όµως  ήταν  συνηθισµένος  σε  τέτοια          

τροµακτικά   αστικά   τοπία.   Δεν   µασούσε   πια.  

Μπήκε  στην  επόµενη  πολυκατοικία,  που  κρεµόταν  από  πάνω  του          

σκυθρωπή   και   απειλητική.   Στάθηκε   ακίνητος   και   έστησε   αυτί.   

«Εµπρός,  µη  φοβάστε,  µικρά  µου…  Φανερωθείτε»,  ψιθύρισε.        

Έβγαλε  έξω  το  γρατσουνισµένο  του  σφυρί  και  έκανε  δυο  τρία  αθόρυβα            

βήµατα   στον   γεµάτο   σκουπίδια   προθάλαµο.   

Τικ…  

Ένιωσε  την  αδρεναλίνη  του  ν’  ανεβαίνει  στα  ύψη.  Κάπου  στα           

αχανή  σωθικά  του  πέτρινου  τιτάνα,  σε  κάποιον  όροφο  ψηλά,  άκουσε           

έναν  ύποπτο  ψίθυρο.  Έβγαλε  τις  µπότες  του  κι  άρχισε  ν’  ανεβαίνει  τα             

σκαλοπάτια  αργά  και  προσεκτικά  σαν  κλέφτης.  Δεν  ήθελε  να  τον           

αντιληφθεί  κανείς.  Όταν  έφτασε  στον  δέκατο  τρίτο  όροφο,         

κοντοστάθηκε.  Ήταν  απόλυτα  σίγουρος  πως  η  πηγή  του  απεχθούς          
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χτύπου  που  άκουσε  πριν  από  λίγο  βρισκόταν  στο  διαµέρισµα  στα  δεξιά            

του.  Κλώτσησε  την  πόρτα  µε  βία,  λες  και  ανήκε  σε  επίλεκτο  σώµα  της              

αστυνοµίας  που  µπουκάρει  σε  γιάφκα.  Μπήκε  σ’  έναν  αφιλόξενο  χώρο,           

παρατηρώντας  τις  κουρελιασµένες  ταπετσαρίες  και  τα       

ποντικοφαγωµένα  έπιπλα.  Μετά  τη  Μεγάλη  Καταστροφή,  όλα  τα         

εσωτερικά  των  σπιτιών  έµοιαζαν  τόσο  πολύ  µεταξύ  τους.  Επικρατούσε          

το   ίδιο   χάος   παντού.  

«Πού  κρύβεσαι,  µωράκι  µου;»,  είπε  στοργικά,  όπως  ακριβώς  θα          

έλεγε  µια  µητέρα  που  ψάχνει  το  παιδί  της.  Προχώρησε  κι  άλλο,  σ’  ένα              

δωµάτιο  που  πλέον  δεν  είχε  σηµασία  ο  σκοπός  για  τον  οποίο  είχε             

κάποτε  χτιστεί.  Ανάµεσα  στα  οικοδοµικά  σκουπίδια  εντόπισε  µια  παλιά          

εταζέρα.  Στο  τρίτο  ράφι  του  επίπλου  βρισκόταν  αυτό  που  γύρευε  µε            

τόση  µανία:  ένα  µικρό,  γυναικείο  ρολόι  χειρός  µε  βυσσινί  λουράκι  από            

δερµατίνη.   

Έγλειψε  τα  χείλη  του  σχολαστικά  και  άρπαξε  το  λεπτεπίλεπτο          

ρολόι  από  το  ράφι.  Αφού  το  τοποθέτησε  στο  πάτωµα,  σήκωσε  µε  φόρα             

το   σφυρί   στον   αέρα   και…  

Εδώ  και  δύο  χρόνια  βάδιζε  στις  µύτες  των  ποδιών  του,           

φοβούµενος  µήπως  τα  τελευταία  ρολόγια  τον  αντιληφθούν  και         

σταµατήσουν  ξαφνικά  την  αρρωστηµένη  τους  φλυαρία.  Κάθε  µέρα,         

καθώς  κατηφόριζε  τη  Μεγάλη  Λεωφόρο,  τα  αυτιά  του  ανίχνευαν  κάθε           

ύποπτο  ήχο,  όπως  ένα  σόναρ.  Ήταν  σίγουρος  πως  υπήρχαν  κι  άλλα            

ρολόγια.  Μόνο  λίγες  δεκάδες  ίσως,  αλλά  υπήρχαν.  Βρισκόντουσαν         

κρυµµένα  κάτω  από  τα  ερείπια,  κλεισµένα  µέσα  σε  απόρθητα          
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θησαυροφυλάκια,  καµουφλαρισµένα  σε  εργαλειοθήκες  µαζί  µε  άλλα        

ελατήρια  και  γρανάζια.  Όµως  εκείνος  είχε  ορκιστεί  να  τα  ανακαλύψει           

και  να  τα  καταστρέψει  όλα.  Να  τα  δολοφονήσει  ανελέητα.  Να  τα            

εξαφανίσει  από  το  πρόσωπο  της  Γης,  γιατί  εκείνα  ήταν  η  βασική  αιτία             

της   Μεγάλης   Καταστροφής.   

Εκατοντάδες  χρόνια  συντονισµού  στο  απόλυτο  και  δυναστικό        

τικ-τακ  ενσωµατώθηκαν  στους  βιορυθµούς  του  πολιτισµένου       

ανθρώπου,  που  έµαθε  να  υπακούει  συνειδητά  και  ασυνείδητα  στους          

χτύπους  του  κοντινότερου  ρολογιού  και  να  παίρνει  από  εκεί  το  στίγµα            

της  ζωής  του.  Ένα  αφύσικο  διαπασών  κούρδιζε  την  αναπνοή,  την           

καρδιά  και  την  ψυχή  του  για  αιώνες.  Ο  άνθρωπος  χωρίς  το  απαραίτητο             

τικ-τακ  δεν  ήταν  παρά  µια  νεκρή  µηχανή.  Εφιαλτικοί  µετρονόµοι          

επιβάλλανε  τους  δικούς  τους  ρυθµούς  στους  χτύπους  της  ανθρώπινης          

καρδιάς  και  στους  παλµούς  του  εγκεφάλου,  καθιστώντας  την         

ανθρωπότητα  µια  άβουλη  και  υπνωτισµένη  οντότητα,  έρµαιο  του         

µηχανικού  παλµού.  Οι  πάντες,  ακόµα  και  οι  πιο  αδάµαστες  και  άναρχες            

προσωπικότητες,  είχαν  συντονιστεί  στις  προσταγές  των  δυναστών  του         

χρόνου.  

Τα  ρολόγια  επέβαλαν  την  παρουσία  τους  σε  κάθε  κοµοδίνο,  κάθε           

γραφείο,  κάθε  ράφι,  κάθε  τοίχο  και  κάθε  ανθρώπινο  χέρι.  Στις           

εκκλησίες,   στα   πάρκα,   στους   δρόµους…   Τικ-τακ…   τικ-τακ…   

***  

Στην  έρηµη  πόλη,  η  µυστική  συνωµοσία  συνεχιζόταν.  Οι  λιγοστοί          

εναποµείναντες  δικτάτορες  του  χρόνου  συνεδρίαζαν,  έστω  και        
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χιλιόµετρα  µακριά  ο  ένας  από  τον  άλλο,  χρησιµοποιώντας  την  αιώνια           

και  λιτή  τους  γλώσσα:  τικ-τακ-τικ-τακ…  Οι  καταραµένες  µπαταρίες         

τους  κρατούσαν  για  πολλές  δεκαετίες.  Οι  τελευταίοι  άνθρωποι  της  Γης           

είχαν   φροντίσει   για   αυτό.   

«Δεν  υπάρχει  χρόνος!»,  ούρλιαξε  ο  τελευταίος  άνθρωπος,  καθώς         

κατέβαζε  βάναυσα  το  σφυρί  σ’  ένα  κόκκινο,  παιδικό  ξυπνητήρι  που  στο            

καντράν   είχε   ζωγραφισµένο   το   χαµογελαστό   πρόσωπο   της   Μίνι   Μάους.   

«Ο  χρόνος  είναι  δηµιούργηµα  του  ανθρώπου!  Δεν  θα  επιτρέψω  να           

καταστρέψετε  και  τον  επόµενο  πολιτισµό  που  θα  σας  ανακαλύψει  µέσα           

στα  ερείπια.  Θα  σας  κάνω  σκόνη!  Κάθε  ζώο,  έντοµο  και  δέντρο  διατηρεί             

τον  φυσιολογικό  χρόνο  της  πλάσης.  Γιατί  οι  άνθρωποι  να  υπακούν  σε            

ένα   τενεκεδένιο   κι   ανόητο,   τικ-τακ;   Γι’   αυτό   πάψτε!   Πάψτε!   Πάψτε!»   

***  

Εκείνη  την  ηµέρα  ένιωσε  διαφορετικά  σε  σχέση  µε  τις  υπόλοιπες.           

Ξύπνησε  µε  ασυνήθιστη  ζωντάνια  και  πρωτόγνωρη  έµπνευση.        

Επέτρεψε  στο  ένστικτο  να  τον  οδηγήσει.  Περιπλανήθηκε  για  ώρες  στο           

αιώνιο  λυκόφως  της  πόλης,  αλλά  το  µόνο  που  άκουγε  ήταν  η  Απόλυτη             

Σιωπή.  Για  πρώτη  φορά,  έπειτα  από  πολλά  χρόνια,  πληµµύρισε  από           

ευτυχία.  Δεν  αφουγκραζόταν  παρά  µόνο  τον  ήχο  των  παπουτσιών  του           

και   το   ελαφρύ   αεράκι.  

Σκοτείνιασε.  Η  νύχτα  άπλωσε  το  βαρύ  της  πάπλωµα  πάνω  στην           

θλιβερή   τσιµεντένια   θάλασσα   των   ερειπωµένων   πολυκατοικιών.  

Τικ…  

Μαρµάρωσε  στη  θέση  του.  Ήταν  ακόµη  ένα  ρολόι,  ή  µήπως  ένα            
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µικρό   χαλίκι   που   ξεκόλλησε   από   το   τσιµέντο;  

Τακ…   

Το  ξανάκουσε.  Ήταν  σίγουρος  τώρα  πως  επρόκειτο  για  τον  χτύπο           

κάποιου   πολύχρωµου   παιδικού   ρολογιού.  

Τικ…  

Βρισκόταν  κάπου  πολύ  κοντά  του,  αλλά  αδυνατούσε  να         

καταλάβει   πού   ακριβώς.   

Τικ-Τακ-Τικ…  

Χιλιάδες  τενεκεδένια  κοράκια  ήχησαν  στ’  αυτιά  του.  Τον         

χλεύαζαν,  τον  κορόιδευαν:  «είσαι  τρελός,  είσαι  τρελός,  τικ-τακ,  την  έχεις           

ψωνίσει,   τικ-τακ,   χα-χα,   τικ-τακ,   χι-χι,   τικ-τακ,   είσαι   τρελός…»  

Και   ξαφνικά,   σιωπή.  

Ο  τελευταίος  άνθρωπος,  σήκωσε  το  σφυρί  του  ψηλά  στον  αέρα.           

Μόλις  είχε  ξετρυπώσει  το  τελευταίο  ρολόι  της  Γης.  Βρισκόταν  µέσα  στο            

κεφάλι   του.   Βαθιά   σφηνωµένο   στο   κέντρο   του   εγκεφάλου   του.   

Τικ-τακ…   τικ-τακ…   

Ο  ίδιος  ήταν  το  τελευταίο  ζωντανό  ρολόι  που  είχε  αποµείνει  στη            

Γη.   

Ήταν  µολυσµένος  µέχρι  τα  τρίσβαθα  της  ύπαρξής  του  από  τη           

φρικτή  πανώλη  του  µη  φυσιολογικού  χρόνου,  που  είχε  µολύνει  κάθε           

άνθρωπο  από  τη  στιγµή  της  γέννησής  του  και  τον  είχε  µετατρέψει  σε             

ένα  είδος  σάρκινου  ροµπότ.  Ένα  ροµπότ  που  αυτοκαταστράφηκε  λόγω          

της  ανυπαρξίας  συναισθηµάτων.  Μια  καλοκουρδισµένη  µηχανή,  που  ο         

γαλάζιος  πλανήτης  απέβαλε  από  πάνω  του  µε  την  ίδια  ευκολία  που  η             
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ουρά   του   αλόγου   διώχνει   τις   µύγες.  

Και  όσο  για  την  υπόσχεση  που  είχε  δώσει  στον  εαυτό  του  σχετικά             

µε  τον  πλήρη  αφανισµό  των  ρολογιών  της  Γης,  δεν  την  αθέτησε.            

Σήκωσε  το  βαρύ  σφυρί  ακόµη  ψηλότερα  και  το  άφησε  να  ταλαντευθεί            

αβέβαια   στον   αέρα.  
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Η  Σαββένα  στέκει  όρθια  δίπλα  στον  αδερφό  της  και  µε  κοιτά            

έτοιµη  να  βάλει  τα  κλάµατα.  Αγάπη  µου  γλυκιά…  Τα  µάτια  της            

λάµπουν.  Έχουν  χρώµα  ανοιχτό  λαδί,  ένα  µε  το  χορτάρι  που           

σκαρφαλώνει  ως  τους  αστραγάλους  µας  κι  απλώνεται  σαν  παχύ          

υφαντό  τόσα  στρέµµατα  ολόγυρά  µας.  Με  κοιτάζει,  σαν  αδύναµο  κλαρί           

µπηγµένο  στο  χώµα  µε  δυο  καταπράσινα  µπουµπούκια  που  δεν  έχουν           

ανθίσει   ακόµα   στη   θέση   των   µατιών,   και   περιµένει.  

«Είναι  άδικο,  µαµά!  Πες  µου,  δεν  είναι  άδικο;»,  ξαναρωτάει.  «Εσύ           

κι  ο  µπαµπάς  έχετε  µεγάλα  στόµατα.  Πολύ  µεγάλα.  Κι  ο  Πάλος  έχει             

µεγαλύτερο  στόµα  από  µένα.  Εσείς  µπορείτε  να  ρουφήξετε  πιο  πολύ           

αέρα   από   µένα.   Εσάς   θα   πάρει   το   Χάδι   µαζί   του...»  

«Είσαι  βλαµµένη!»,  φωνάζει  ο  Πάλος  από  πίσω  της.  «Τόσες  φορές           

στο  έχουν  πει  ότι  δεν  έχει  σηµασία  αυτό.  Βλαµµένο!»,  την  αποπαίρνει            

και   απλώνει   το   χέρι   να   της   τσιµπήσει   το   µπράτσο.  

«Πάλο!»,  φωνάζει  ο  Νικιός,  αρπάζει  τον  γιο  µας  από  τον  αγκώνα            

και   τον   τραβάει   παράµερα   να   του   τα   ψάλλει.  

Πλησιάζω  τη  Σαββένα  µας,  ρίχνοντας  µια  µατιά  τριγύρω.  Οι          

γείτονες  κουνάνε  το  κεφάλι  µε  κατανόηση  ή  γυρνάνε  τις  παλάµες  τους            

στον  αέρα  σε  κύκλους  γνέφοντας  Άσε…  Ξέρουµε…  Παιδιά…  Κι  εµείς  τα            

ίδια…  

Γονατίζω  µπροστά  της  και  τη  χαϊδεύω  στους  καρπούς,  στους          

πήχες  πάνω  από  το  αραχνοΰφαντο  φόρεµα  που  της  φόρεσα  το  πρωί,            

στον  λαιµό.  Τη  φιλάω.  Οι  πράσινοι  κήποι  στα  µάτια  της  είναι  παρµένοι             

από   τη   µεριά   του   Νικιού,   η   ευαισθησία   και   το   βιαστικό   δάκρυ   από   µένα.  
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«Κοίτα,  αγάπη  µου»,  της  λέω.  «Κοίτα  εκεί  στην  άκρη,  τον  παπά            

µας.   Τον   βλέπεις   τον   παπά   µας;»  

Κουνάει  το  κεφάλι  προς  τα  κάτω.  Φυσικά  και  τον  βλέπει.  Ο            

παπάς  είναι  κοντά  δυο  µέτρα  ψηλός,  ίσος  σε  ύψος  µε  τα  άλογα  του              

χωριού  που  σέρνουν  τις  άµαξες,  σχεδόν  τετράγωνος,  δυνατός,  µε          

µπράτσα   πιο   χοντρά   από   τους   µηρούς   µου,   σωστό   θηρίο.  

«Ο  παπάς  είναι  εβδοµήντα  χρονών.  Από  όταν  ήταν  παιδάκι,  σαν           

εσένα,  κάθε  χρόνο  τέτοιες  µέρες  νηστεύει,  πλένεται  και  έρχεται  εδώ.           

Κάθε  χρόνο,  κάθε  αρχή  της  άνοιξης,  και  τις  επτά  µέρες  της  Μεγάλης             

Εβδοµάδας,  κάθεται  εδώ  µαζί  µε  όλους  τους  συγχωριανούς  του  και           

περιµένει  να  τον  αγγίξει  το  Χάδι  του  Θεού.  Υπάρχει  άλλος  µε            

µεγαλύτερο   στόµα   από   τον   παπά;»,   τη   ρωτάω.  

Η  Σαββένα  κοιτάζει  γύρω-γύρω  όλο  το  ξέφωτο,  από  το  παλιό           

κάστρο  µέχρι  τα  πρώτα  δέντρα  του  δάσους.  Είµαστε  καµιά          

πεντακοσαριά  ψυχές  µαζεµένες  σ’  αυτό  το  πρανές,  στον  λόφο  δίπλα           

στα  ερείπια,  αλλά  δεν  είναι  δύσκολο  να  ξεχωρίσεις  ποιος  είναι  ο  πιο             

σωµατώδης  ανάµεσά  µας·  το  κεφαλάκι  της  στρέφει  από  τη  µια  άκρη  ως             

την   άλλη   και   σταµατάει   πάλι   στον   παπά.  

«Όχι,   κανένας»  

«Είδες,  λοιπόν;»,  τη  ρωτάω  και  τη  βλέπω  να  χαµογελάει.  «Σχεδόν           

δύο  χιλιάδες  φορές  έχουν  σταθεί  οι  άνθρωποι  εδώ  περιµένοντας.  Και  όχι            

µόνο  εδώ,  στο  χωριό  µας,  αλλά  σε  όοοοολο  τον  κόσµο»,  λέω  και  ανοίγω              

τα   χέρια   µου   διάπλατα.  

Η  Σαββένα  πέφτει  πάνω  µου  και  την  αγκαλιάζω.  Χώνω  τη  µύτη            
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µου  κάτω  από  τα  µαλλιά  της,  πίσω  από  το  αυτάκι  της.  Μυρίζω  σαπούνι,              

λεβάντα  και  λίγη  γύρη  που  θα  σκάλωσε  πάνω  της  καθώς           

περπατούσαµε  κάτω  από  τα  δέντρα.  Η  Ισηµερία  της  άνοιξης  µόλις  έχει            

περάσει   και   τα   πεύκα   άρχισαν   να   φορτώνονται.  

«Δύο  χιλιάδες  φορές,  καρδούλα  µου.  Ξέρεις  πόσο  πολύ  είναι  αυτό;           

Ένα,  δύο,  τρία,  τέσσερα,  συνέχισε  να  µετράς  και  µέχρι  να  φτάσεις  στο             

δύο  χιλιάδες  θα  έχεις  κουραστεί.  Και  ούτε  µια  φορά  το  Χάδι,  που             

ταξιδεύει  σαν  πουλί  στον  αέρα,  δεν  διάλεξε  το  πιο  µεγάλο  στόµα.  Ούτε             

διάλεξε  ποτέ  την  πιο  ψηλή  κοπέλα,  ούτε  την  πιο  κοντή.  Ούτε  την  πιο              

όµορφη,  ούτε  την  πιο  άσχηµη.  Κανένας  δεν  ξέρει.  Το  στόµα  µας  το             

ανοίγουµε  για  να  δείξουµε  ότι  αγαπάµε  το  Χάδι,  ότι  το  προσκαλούµε            

µέσα  µας  όπως  ακριβώς  µας  λέει  το  Ευαγγέλιο.  Όχι  για  να  το             

αναγκάσουµε  να  έρθει  σ’  εµάς!  Δεν  δίνουµε  εµείς  διαταγές  στον  Θεό,            

αγάπη   µου.   Εντάξει;»  

Το  σφίξιµο  στα  πλευρά  µου  χαλαρώνει,  η  µικρή  αποµακρύνεται          

και  σηκώνοµαι.  Ο  άντρας  µου  µε  τον  γιο  µου  πλησιάζουν.  Ο  Πάλος  µε              

σκυµµένο  κεφάλι  ψελλίζει  ένα  «συγνώµη»,  κλωτσώντας  µε  ρυθµό  τις          

κορφές  των  χόρτων.  Δεκατεσσάρων  χρονών  αντράκι  και  ντρέπεται.         

Καθαρµατάκι…  

Κοιτάζω  τον  Νικιό.  Γέρνει  το  κεφάλι  στο  πλάι,  ανασηκώνει  τους           

ώµους  και  µου  χαµογελάει.  Σχηµατίζω  µε  τα  χείλη  µου  ένα  ευχαριστώ            

και  µου  κλείνει  το  µάτι.  Μόνο  εκείνον  φοβάται  ο  Πάλος,  κάθε  κουβέντα             

που  βγαίνει  από  το  στόµα  τού  Νικιού  είναι  νόµος  για  τον  µεγάλο,  ενώ              

εγώ  δεν  µπορώ  να  κουµαντάρω  εύκολα  τον  κανακάρη  µου,  όλο  κόντρες            
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και  µαλώµατα  έχουµε.  Θυµώνει  για  τις  παρατηρήσεις  που  του  κάνω  για            

τις  βραδινές  βόλτες,  για  τα  ρούχα,  για  τα  φαγητά,  για  τα  κυνήγια  µε              

τους  φίλους  πέρα  από  το  δάσος,  για  όλα.  Καλά  που  τα  µοιράσαµε  όµως,              

ο  Νικιός  στρώνει  τον  Πάλο  κι  εγώ  τη  µικρή.  Αναρωτιέµαι  τι  θα  κάνω  αν               

το  Χάδι  πάρει  τον  άντρα  µου.  Ή  τι  θα  κάνει  αν  πάρει  εµένα.  Ή  τι  θα                 

κάνουµε   οι   δυο   µας,   αν   πάρει   τα   παιδιά.  

Ο  Νικιός  σηκώνει  το  χέρι  µπροστά  στο  πρόσωπό  µου  και  µου            

κουνάει  το  δάχτυλο  δεξιά-αριστερά.  Καταλαβαίνω  πως  έχω  βουρκώσει         

κι  έχω  µείνει  να  κοιτώ  τα  κεντήµατα  στον  άσπρο  του  χιτώνα  λες  κι  έχει               

εκεί  µια  µαύρη  στάµπα,  λες  και  τα  µελανά  σύννεφα  παίρνουν  ποτέ            

φόρα   και   ξεκινάνε   από   τα   στήθη   των   καλών   ανθρώπων.  

«Όχι»,  σχηµατίζει  µε  το  στόµα  του,  για  να  µην  ακούσουν  τα            

παιδιά   και   του   γνέφω   εντάξει…  

«Ελάτε,   πάµε...»,   λέω   και   πιανόµαστε   από   τους   αγκώνες.  

«Να   πάµε   στην   άκρη,   µαµά,   στην   άκρη!»,   φωνάζει   ο   Πάλος.  

«Ναι!»,  φωνάζει  η  µικρή  και  χοροπηδάει.  «Να  βλέπουµε  την          

πόλη!   Πες   µας   πάλι   για   την   πόλη,   σε   παρακαλώ».  

Ο  Νικιός  αναστενάζει  δήθεν  βαριεστηµένος.  Άλλο  που  δεν  θέλει,          

ο  παραµυθάς,  να  αγορεύει  και  να  κολλάνε  όλοι  στα  χείλη  του.  Τους  λέει              

για  την  παλιά  πόλη.  Ένα  εκατοµµύριο  άνθρωποι  ζούσαν  εκεί  όταν           

πρωτοπέρασε  το  Χάδι  του  Θεού  και  πήρε  τους  µισούς,  λέει,  και  ο  Πάλος              

έχει  ανοίξει  στόµα  και  µάτια  διάπλατα  σαν  να  τα  ακούει  για  πρώτη             

φορά.  Και  την  επόµενη  άνοιξη  οι  µισοί  από  τους  µισούς,  λέει,  και  την              

άλλη  πάλι  οι  µισοί,  µέχρι  που  έφτασε  το  Χάδι  να  παίρνει  ακριβώς  όσους              
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γεννιούνται   από   τις   κοιλιές   των   γυναικών.  

«Πες  για  τα  σπίτια,  πες!»,  λέει  ο  Πάλος  χτυπώντας  τα  πλευρά  του             

µπαµπά  του.  Πάντα  του  άρεσε  περισσότερο  να  ακούει  ιστορίες  µε           

µηχανές   και   κατασκευές   παρά   µε   θεούς   και   ανθρώπους.  

Τους  λέει  πως  τα  σπίτια  έφταναν  πιο  µακριά  από  εκεί  που            

µπορείς  να  δεις.  Από  το  κάστρο  µέχρι  τη  θάλασσα  κι  από  όσο  φτάνει  το               

κεφάλι  σου  να  γυρίσει  δεξιά  µέχρι  όσο  φτάνει  αριστερά.  Και  ήταν  τα             

κτήρια   πιο   ψηλά   από   κυπαρίσσια,   δύο   και   τρία   κυπαρίσσια   µαζί.  

Παρέα  µε  χιλιοειπωµένα  παραµύθια,  µε  κρωξίµατα  και        

τιτιβίσµατα  πουλιών,  βαδίζουµε  προς  το  παλιό  κάστρο.  Εγώ  στα  δεξιά,           

τα  παιδιά  στη  µέση,  ο  Νικιός  µε  τις  ιστορίες  του  στην  άλλη  άκρη.  Ο               

λόφος  αρχίζει  να  γίνεται  κατηφορικός  και  ο  κόσµος  γύρω  µας  πυκνώνει·            

οι  περισσότεροι  χωριανοί  θέλουν  να  βρουν  ένα  καλό  σηµείο  και  να            

αγναντεύουν  τα  ερείπια  και  την  ανάγλυφη  γη  µέχρι  τη  θάλασσα           

περιµένοντας   το   Χάδι.  

«Ας  µην  πάµε  πιο  κοντά  στον  γκρεµό»,  λέω.  «Είναι  επικίνδυνα,           

εδώ   είµαστε   καλά».  

Τα   µικρά   πάνε   να   διαµαρτυρηθούν.  

«Εδώ!»,   µου   ξεφεύγει.  

Ακόµα  κι  ο  Νικιός  τινάζεται  δέκα  πόντους  πίσω  και  µένει           

ακίνητος,   λες   κι   η   φωνή   χτυπάει   όπως   η   σάρκα.  

Αφήνουµε  τα  χέρια  κι  αρχίζω  να  περνάω  από  µπροστά  τους.           

Ισιάζω  το  φόρεµα  της  µικρής,  φέρνω  τα  µαλλιά  της  µπροστά,  δένω            

καλύτερα  τη  ζώνη  της.  Διορθώνω  τον  γιακά  του  Πάλου,  γυρνάω  την            

139  



Pandemia   |   Ανθολογία   Δυστοπικών   Διηγημάτων  

αριστερή  του  τσέπη  προς  τα  µέσα.  Χάλια  τα  έχει  κάνει  από  το  πολύ              

τρέξιµο  και  χοροπηδητό.  Φτάνω  στον  Νικιό.  Κάνω  πως  φτιάχνω  τα           

άσπρα  λινά  που  φοράει.  Αγγίζω  τους  ρόζους,  τη  βέρα  του,  ύστερα  το             

µπράτσο,  χαϊδεύω  και  στρώνω  τον  µικρό  γιακά  προς  τα  κάτω,  στρώνω            

την  καρδιά  του,  µία,  δύο,  τρεις,  µένω  να  νιώθω  το  στέρνο  του.  Μου              

πιάνει  τις  παλάµες  και  τις  σηκώνει  στο  σαγόνι  του.  Ετοιµάζεται  να  µε             

µαλώσει.  Να  µου  πει  πάλι  πως  το  Χάδι  είναι  ευλογία.  Πως  κάθε  άνοιξη              

απλώνεται  σ’  όλο  τον  κόσµο,  απ’  άκρη  σ’  άκρη,  για  να  διαλέξει  τους              

καλύτερους,  τους  ενάρετους,  αυτούς  που  θα  το  συντροφεύουν  για          

πάντα.   Να   µου   πει   µην   τροµάζω.   Να   µη   βλασφηµώ.  

Το  ύφος  του  είναι  αυστηρό,  ψύχραιµο,  αδιάφορο.  Τι  παραµυθάς          

που  είναι…  Γι’  αυτό  τρελαίνονται  τα  παιδιά  µε  τις  διηγήσεις  του.  Εγώ,             

όµως,  ξέρω  πως  αν  µείνω  να  τον  αγγίζω  λίγη  ώρα  ακόµα,  αν  συνεχίσω              

να  τον  κοιτώ  στα  µάτια,  στο  τέλος  θα  καταφέρω  να  τρυπήσω  και  τα              

άσπρα  ρούχα  που  φοράει  και  το  δέρµα  του  και  τον  πάγο  στο  πρόσωπό              

του,  και  θα  φτάσω  βαθιά  στην  καρδιά  και  στα  δάκρυα  που  έχει             

αµπαρώσει   µέσα   του.  

Δεν   θέλω.  

Του  αφήνω  τα  χέρια  και  στρεφόµαστε  προς  τη  θάλασσα.  Οι           

περισσότεροι  δίπλα  και  πίσω  µας  έχουν  γονατίσει,  ενώ  ο  παπάς  ψέλνει            

από  το  Ευαγγέλιο  για  την  Αποκάλυψη  του  Αµνού.  Έτσι  όπως  περπατάει            

ανάµεσα  στο  ποίµνιο  αγιάζοντας,  µοιάζει  µε  πελώριο  άσπρο  βράχο  που           

κυλάει  στην  κατηφόρα  του  λόφου.  Η  Σαββένα  δεν  µπορεί  να  τον  αφήσει             

από  τα  µάτια  της.  Χαµογελάει.  Πράσινοι  βόλοι  για  µάτια  που           
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τρεµοπαίζουν  δίπλα  σε  κόκκινα  από  τον  ήλιο  ζυγωµατικά  πάνω  σε           

καταπράσινο   φόντο.   Χαµογελάω   κι   εγώ.  

Η  θερµοκρασία  έχει  ανέβει  αισθητά.  Νιώθω  τις  πρώτες  σταγόνες          

στον  αυχένα,  στην  κοιλιά  και  τους  λαγόνες  µου.  Είναι  σηµάδι  πως            

έρχεται;  Δεν  ξέρω.  Ποτέ  δεν  µπόρεσα  να  καταλάβω  τη  στιγµή  που  µας             

αγγίζει.  Ο  παπάς  έχει  σταµατήσει  να  ψέλνει,  κάπου  µέσα  στις  σκέψεις            

µου   έχασα   εκείνο   το   τελευταίο   τὰ   Σὰ   ἐκ   τῶν   Σῶν,   Αµήν.   Ξεχάστηκα.  

Κοιτάζω  λοξά.  Η  Σαββένα  έχει  ανοίξει  το  στόµα  της  και  το  σώµα             

της  τρέµει  από  την  προσπάθεια  να  το  κρατήσει  ανοιχτό  όσο  µπορεί            

περισσότερο.  Ο  Πάλος  κρατάει  το  κεφάλι  του  ψηλά,  έχει  τα  χέρια  του             

στη  µέση  κι  ανασαίνει  όσο  πιο  γρήγορα  µπορεί.  Ο  Νικιός  γλείφει  τις             

σταγόνες  πάνω  από  το  χείλος  του.  Με  κοιτάζει.  Ο  ψύχραιµος  και            

όµορφος  ψεύτης  µου.  Στην  αρχή  εύχοµαι  το  Χάδι  να  ξαπλώσει  στα  δικά             

µου  χείλη,  όχι  στα  δικά  του.  Μετά  σκέφτοµαι  µήπως  αυτό  σηµαίνει  πως             

µε  θεωρώ  καλύτερο  άνθρωπο  κι  αλλάζω  την  ευχή  µου.  Ύστερα  την            

αλλάζω   ξανά,   και   ξανά,   και   ξανά,   και   στο   τέλος   σταµατώ   να   εύχοµαι.  

Έτσι  κι  αλλιώς,  ευχηθώ  δεν  ευχηθώ,  σε  λίγο  η  Λειτουργία           

τελειώνει  και  θα  γυρίσουµε  σπίτια  µας,  θα  φάµε,  θα  κοιµηθούµε,  θα            

µαλώσουµε,  θα  γελάσουµε,  θα  φιληθούµε.  Μέχρι  το  τέλος  της  Μεγάλης           

Εβδοµάδας   θα   ξέρουµε.   Θα   περάσει   κι   η   βδοµάδα   και   η   άνοιξη.  

Όπως   χιλιάδες   άνοιξες   πριν.  

Παίρνω   µια   βαθιά   ανάσα.  
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Ηµέρα   1η  

08:10   π.µ.  

Αναθεµατισµένο  στρώµα.  Κάθε  φορά  που  γυρνάω  πλευρό  νιώθω         

τα  ελατήρια  να  χορεύουν  στη  µέση  µου  και  να  µου  τρυπάνε  τα  κόκκαλα.              

Να  δω  πότε  θα  το  αλλάξω,  όλο  το  κανονίζω  κι  όλο  το  αναβάλλω.  Τα               

πόδια  µου  είναι  αδύναµα,  λες  κι  έτρεξα  µαραθώνιο.  Δεν  θα  πάω            

δουλειά  σήµερα,  θα  στείλω  µήνυµα  γι'  αναρρωτική.  Στο  διάολο  πια,           

κάθε   µέρα   πήζω   εκεί   µέσα,   το   δικαιούµαι.  

Σηκώνοµαι·  δύο  βήµατα,  ακόµα  δύο,  φτάνω  τουαλέτα  και         

πλένοµαι.  Χάλια  είµαι,  γαµώτο.  Καλά  µου  τα  λέει  ο  Αντρέας  ότι  δεν             

φροντίζω  τον  εαυτό  µου.  Παραµένει  µαλάκας  όµως.  Συµπονετικός         

αλλά  µαλάκας.  Μήνυµα  στο  αφεντικό:  «Αργύρη,  δεν  θα  έρθω  σήµερα.           

Είµαι  χάλια  και  πονάει  όλο  µου  το  σώµα.  Γρίπη  υποψιάζοµαι.  Θα  µείνω             

σπίτι».  

Δεν  πρόκειται  ν'  απαντήσει.  Θα  περιµένει  να  γυρίσω  για  να  µε            

κατσαδιάσει  που  τον  αφήνω  «µόνο  και  αβοήθητο  σε  περίοδο  κρίσης».           

Μια   ζωή   η   ίδια   καραµέλα,   δέκα   χρόνια   τώρα.  

Τι  ώρα  πήγε;  Ας  ξαπλώσω  στον  καναπέ,  νοµίζω  το  απόγευµα  θα            

είµαι   καλύτερα.  

Ηµέρα   2η   

09:25   π.µ.  

Χειρότερα  σήµερα.  Τι  σκατά  µ'  έχει  πιάσει;  Πρέπει  να  πάρω  τον            

Νικολάου  τηλέφωνο  να  έρθει  να  µε  δει,  να  µου  γράψει  και  την             
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αναρρωτική.  Γαµώτο  µου,  δεν  φροντίζω  τον  εαυτό  µου  όσο  πρέπει.  Κι            

αυτό   το   κωλόστρωµα!   

Μήνυµα  ξανά  στο  αφεντικό.  «Σήµερα  είµαι  χειρότερα,  θα  µε  δει           

γιατρός,  θα  µου  γράψει  και  την  αναρρωτική».  Καµία  απάντηση,          

εννοείται.  Νοµίζω  ότι  ακόµα  κι  αν  του  στείλουν  ειδοποίηση  για  την            

κηδεία  µου  δεν  πρόκειται  ν’  απαντήσει.  Εκτός  κι  αν  πει  «Ωραία,  όταν             

αναστηθεί   πείτε   της   ότι   την   περιµένω   για   δουλειά».   Κάθαρµα.  

Ήρθε  κι  ο  Αντρέας  χθες,  πρώτη  φορά  που  µου  φέρεται  τόσο            

καλά.  Μου  έκανε  σούπα,  µε  φρόντισε,  µε  βοήθησε  να  κάνω  µπάνιο.            

Έπρεπε  να  αρρωστήσω,  δηλαδή,  για  να  φερθεί  ανθρώπινα;  Θα          

ξαναπεράσει   σήµερα,   αν   και   του   είπα   ότι   µπορεί   να   τον   κολλήσω.   

«Δεν  µε  νοιάζει»,  απάντησε  µε  στόµφο.  «Θέλω  να  είµαι  δίπλα           

σου».  

Καµιά   φορά   απορώ   µε   τον   εαυτό   µου.   

Πονάω,  γαµώτο.  Το  δεξί  µου  πόδι  µοιάζει  ξύλινο,  ένα  κούτσουρο           

µε  παιδικά  ράµµατα  στο  γόνατο.  Γρήγορα  τηλέφωνο  τον  γιατρό,  δεν  το            

αφήνω   παραπάνω.  

Ηµέρα   4η  

11:20   π.µ.  

«Έλα,  ρε  Αντρέα.  Σου  λέω  δεν  έχω  τίποτα,  µου  έδωσε  αντιγριπικά            

ο  γιατρός,  θα  συνέλθω.  Χέσε  µε  τώρα  µε  το  νοσοκοµείο.  Να  πάω  εκεί  να               

κολλήσω   τίποτα   χειρότερο;   Ναι,   θα   σε   πάρω.   Γεια   σου».  

Δεν  καταλαβαίνει  κι  αυτός,  νοσοφοβικός  σαν  τη  µάνα  του.  Με  το            
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που  µας  χτυπήσει  µία  γρίπη,  να  πάµε  νοσοκοµείο.  Μου  τα  ‘πε  ο             

Νικολάου,  γριπούλα  είναι  µαζί  µε  υπερκόπωση,  γι’  αυτό  µε  πεθαίνουν           

τα  πόδια  µου.  Να  πίνω  ζεστά,  να  ξεκουράζοµαι  κι  αν  ανεβάζω  πυρετό             

να  τον  ρίχνω  µε  αντιπυρετικά.  Τσίµπησα  και  5  µέρες  αναρρωτική,           

σούπερ.   Θα   λιώσω   στις   σειρές   και   θα   διαβάσω   τα   βιβλία   µου.  

Αλλά  αυτό  το  δεξί  πόδι,  ρε  γαµώτο.  Με  πεθαίνει.  Το  είδε  ο             

γιατρός,  συνοφρυώθηκε  λίγο,  αλλά  δεν  είπε  τίποτα.  Τώρα  βλέπω  και           

κάτι  µαύρα  σηµαδάκια  διάσπαρτα  παντού.  Μου  έδωσε  µία  κρέµα  να  την            

απλώνω  πρωί-βράδυ  για  να  χαλαρώσει  το  τσιτωµένο  δέρµα.  Αν          

συνεχίσουν  οι  µαυρίλες,  να  τον  καλέσω.  Είναι  σκληρό  σαν  βράχος,  το            

άτιµο.  Το  κοπάνησα  χθες  κατά  λάθος  στο  τραπέζι  της  κουζίνας  και  δεν             

το   ένιωσα   καν.   

Μα  πιο  πολύ  απ’  όλα  µε  τροµάζουν  τα  δάχτυλά  του  ποδιού  µου.             

Κινούνται  µόνα  τους,  µε  κοιτάνε  στα  µάτια  λες  και  θέλουν  να  µου             

εξοµολογηθούν   κάτι.   Τα   έχω   παίξει.  

Με  πήρε  κι  η  Λένα,  ήθελε  να  έρθει  να  µε  δει,  αλλά  της  είπα               

καλύτερα  όχι.  Χρειάζοµαι  την  κολλητή  µου  τώρα,  αλλά  γαµώτο,          

φοβάµαι.  Ο  Αντρέας  επιµένει  να  έρχεται,  να  κολλήσει  κι  αυτός  να  µας             

τρέχουν   και   τους   δύο.  

Δεν  ξανακοιµάµαι  στο  κρεβάτι  µου.  Καλύτερα  στον  καναπέ.  Τι          

ταινία   να   δω   σήµερα;  
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Ηµέρα   8η  

13:45   π.µ.  

Με.   Πεθαίνει.   Το.   Πόδι.   Μου.  

Δεν  αντέχω  άλλο.  Πήρα  τον  γιατρό,  µου  λέει  να  πάω  σε            

νοσοκοµείο.  Τώρα  µου  το  λες,  µαλάκα;  Τι  σε  έφερα  εδώ  και  σε  πλήρωσα              

κατ’   οίκον   επίσκεψη,   για   να   µε   πασάρεις   αλλού;  

Πήρα  τον  Αντρέα,  άρχισε  τα  «σου  τα  λεγα  εγώ,  δεν  µε  άκουγες,             

να,  τρέχουµε  τώρα  και  θα  χάσεις  το  πόδι  σου  και  θα  πάθεις  γάγγραινα              

και...»   Του   το   κλεισα   στη   µούρη   δεν   άντεχα.   

Πήρα  τη  Λένα,  µου  είπε  ότι  έχει  τη  µάνα  της  άρρωστη  και  δεν              

µπορεί  να  µε  βοηθήσει  τώρα.  Μου  τα  µάσαγε·  φοβάται.  Έχει  µικρό            

παιδί,   την   καταλαβαίνω.  

Πονάω,  ρε  πούστη  µου!  Το  πόδι  έχει  γεµίσει  µαυρίλες  και  νοµίζω            

ότι  µυρίζει.  Έχω  φρικάρει,  µ'  έχει  πιάσει  η  καρδιά  µου,  νοµίζω  ότι  δεν              

µπορώ   ν'   αναπνεύσω.  

Θα  πάρω  το  166,  δεν  γίνεται  άλλο,  θα  πάω  στα  κωλονοσοκοµεία            

κι   ό,τι   γίνει.   Δεν   περιµένω   από   κανέναν   βοήθεια.  

Κάλεσα  κι  έρχονται  να  µε  πάρουν.  Με  τάραξαν  στις  ερωτήσεις           

λες   και   περνούσα   συνέντευξη.   Οι   κραυγές   µου   δεν   τους   αρκούσαν;  

Νοµίζω  τρελαίνοµαι.  Νιώθω  ότι  κάτι  σκαρφαλώνει  στο  αυτί  µου          

και  µου  ψιθυρίζει  σαν  ενοχλητικό  κουνούπι  τον  Αύγουστο.  Κουνάω  το           

χέρι  µου,  τίποτα.  Επιµένει  .  Δεν  ξέρω  τι  θα  κάνω,  δεν  µπορώ  να              

κουνηθώ  καθόλου,  έχω  να  κάνω  µπάνιο  δύο  µέρες.  Πιάνω  το  πόδι  µου             
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και   τινάζοµαι.   Τι   σκατά   συµβαίνει;   Πού   είναι   το   κωλοασθενοφόρο;  

Ηµέρα   8η  

15:30  

Φωνές   τριγύρω   µου.  

Φωνές   στο   αυτί   µου.  

Μου  µιλάει.  Το  πόδι  µου,  µου  µιλάει.  Όχι,  δεν  µου  µιλάει  το  πόδι              

µου,   ο   γιατρός   µού   µιλάει.   Η   νοσοκόµα   µού   µιλάει.  

«Γιατρέ,  ο  σφυγµός  της  είναι  πολύ  χαµηλός.  Κόρες         

διεσταλµένες».  

Γιατρέ;   Πού   είστε,   γιατρέ;   Γιατί   δεν   µιλάτε;  

«Γνωρίζουµε  ιστορικό  καρδιακής  ανεπάρκειας;  Είναι  κάποιος       

δικός   της   εδώ;»  

Μίλησε,   τον   άκουσα.   Μόνη   µου   είµαι.   Όχι,   µαζί   τους   είµαι.  

«Όχι  γιατρέ,  µόνη  της  µας  πήρε.  Δεν  φαίνεται  να  έχει  επαφή  µε             

το   περιβάλλον».  

Έχω  επαφή,  πώς  δεν  έχω.  Εδώ,  θα  σας  τα  πουν  οι  φίλοι  µου.  Μην               

τα  λέτε  σε  µένα,  καλέ,  φτάνει,  πείτε  τα  στον  γιατρό.  Πείτε  το  ιστορικό              

µου.   Γιατρέ,   το   πόδι   µου   πονάει,   γιατρέ;  

«Ετοίµαστε  5mg  πρωτεΐνης  OM454  και  συνδέστε  τον        

καρδιογράφο.   Έρχοµαι   αµέσως».  

«Για…   γιατρέ…»,   τραυλίζει   η   νοσοκόµα.  

Μην  τροµάζετε.  Δεν  είναι  τίποτα.  Μια  χαρά  είναι  το  πόδι  µου,            

απλά  πονάει  λίγο.  Αυτά  τα  µαυράκια  είναι  από  την  κούραση,  ε  παιδιά;             
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Μια  χαρά  δεν  είµαι;  Ο  Αντρέας  ήρθε;  Πού  είναι  ο  Αντρίκος  µου;  Με              

φροντίζει,   µε   προσέχει   και   µ’   αγαπάει.   Αυτός   ξέρει.  

«Τι   σκατά   είναι   αυτό;   Αποµακρυνθείτε   όλοι!»  

Μην  φωνάζεις,  γιατρέ.  Δεν  θα  σας  πειράξω.  Να,  ήδη  νιώθω           

καλύτερα.  Κι  οι  φίλοι  µου  θέλουν  να  σας  γνωρίσουν,  εµένα  µ'  έκαναν             

καλά,  µε  έκαναν  δυνατή,  µου  έφτιαξαν  ένα  καινούργο  πόδι,  πιο  γερό,            

πιο   δυνατό.  

«Βοήθεια!   Πάρτε   την   από   πάνω   µου!»  

Πάνω  του  φίλοι  µου,  πάνω  του.  Κι  αυτός  σας  αγαπάει,  όχι  όπως             

εγώ  βέβαια.  Πάνω  του  και  κάντε  του  καλά  το  πόδι.  Το  θέλει,  το              

χρειάζεται.  

«Καλέστε  την  ασφάλεια,  είναι  επικίνδυνη!  Αποµακρυνθείτε,       

λέµε,   γιατρέ   είστε   καλά;   Γιατρέ;»  

Πάνω   τους,   φίλοι   µου.  

Πάνω   τους.  

Ηµερολόγιο   Δρ.   Φίλιππου   Νικολάου  

Δευτέρα,   25   Μαΐου   2020   

Καταγραφή   εξελίξεων   γύρω   από   τη   θανατηφόρα   νόσο  

«Τα  πράγµατα  είναι  χειρότερα  από  πριν.  Κοιτάζω  τα  λιγοστά          

τρόφιµα  που  µου  έχουν  µείνει  και  δεν  ξέρω  αν  πρέπει  ν’  ανοίξω  την              

κονσέρβα  µε  τα  φασόλια  ή  να  συνεχίσω  να  πίνω  µόνο  νερό.  Πότε  θα              

µπορέσω   να   ξαναβρώ   προµήθειες;  

Ο  Πρωθυπουργός  έχει  σίγουρα  µολυνθεί.  Η  διεύθυνση  Πολιτικής         
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Προστασίας  και  Διαχείρισης  Κρίσεων  δεν  το  παραδέχεται,  αλλά  έχει  να           

εµφανιστεί  πάνω  από  δέκα  µέρες.  Το  στρατόπεδο  συγκέντρωσης  στο          

Γουδή  µολύνθηκε,  κι  όσοι  είχαν  βρει  καταφύγιο  µέσα  είναι  πλέον…           

νεκροί;  

Δεν  ξέρω  τι  είναι.  Αυτό  το  πράγµα  σε  µολύνει,  σε  κυριεύει,  σε             

κάνει   δικό   του   µόνο   και   µόνο   για   να   του   βρεις   τον   επόµενο   ξενιστή.   

Θεραπεία;  Ούτε  για  δείγµα.  Κάποιες  ελπίδες  υπάρχουν  από  δύο          

επιστήµονες  κρυµµένους  σ'  ένα  υπόγειο  εργαστήριο  κάπου  στη  Νότια          

Κορέα,   αλλά   δεν   είµαι   αισιόδοξος.  

Η   νόσος   δεν   κάνει   διακρίσεις.   Σε   κανέναν.   Και   δεν   συγχωρεί.  

Βλέπω  καθηµερινά  τα  µαύρα  σηµάδια  στα  πόδια  µου  ν’          

αυξάνονται.  Δεν  ξέρω  πότε  θα  µε  κυριεύσει  και  µένα ·  το  κρύβω  από  τη              

γυναίκα   µου   γιατί,   αν   της   το   πω,   θα   την   χάσω.   Δεν   θέλω   να   την   χάσω.  

Και  να  σκεφτεί  κανείς  ότι  µπορούσαµε  να  το  είχαµε  αποτρέψει,           

αν  είχα  φροντίσει  την  Ασθενή  Μηδέν.  Αν  είχα  προνοήσει.  Ποιος  να  το             

περίµενε   όµως;  

Παραµιλάω.  Δεν  ξέρω  γιατί  γράφω  αυτό  το  ηµερολόγιο.  Δεν  ξέρω           

αν  θα  το  διαβάσει  κανείς  στο  µέλλον,  αν  θα  υπάρχει  καν  κάποιος             

ζωντανός   για   να   το   διαβάσει.  

Δεν  ξέρω  αν  αυτά  που  γράφω  είναι  δικά  µου  λόγια  ή  των             

ψιθύρων   που   βουίζουν   ολοένα   και   περισσότερο   στο   αυτί   µου.  

Δεν   ξέρω.  

Μάλλον  θα  την  φάω  την  κονσέρβα.  Στην  τελική,  σήµερα  είµαστε,           

αύριο   δεν   είστε».  
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Αντί   επιλόγου.   

«Ερχόµαστε   εν   ειρήνη»  

Το  έτος  2042  την  έπεσαν  οι  εξωγήινοι  στον  πλανήτη  Γη.           

Στιγµιαία,  Τετάρτη  µεσηµέρι  και  ώρα  12:00  µ.µ.+4:00,  όλες  οι  οθόνες,           

τηλεοράσεις,  υπολογιστές,  κινητά  τηλέφωνα  εµφάνισαν  ένα  pop  -up         

µήνυµα,  αυτόµατα  µεταφρασµένο  στην  εκάστοτε  γλώσσα.  Το  µήνυµα         

ήταν   το   εξής:  

«Ερχόµαστε   εν   ειρήνη.   

  #δεν_νοµίζω».  

Ακριβώς  κάτω  από  το  µήνυµα,  υπήρχε  η  φωτογραφία  ενός          

περίεργου,  ανθρωπόµορφου,  γκριζοπού  πλάσµατος  µε  µεγάλα  µάτια,        

χωρίς  ίχνος  τρίχας  επάνω  του,  να  κάνει  µε  τα  δύο  του  δάχτυλα  το  σήµα               

της  ειρήνης,  χαχανίζοντας  γεµάτο  υπονοούµενα.  Η  φωτογραφία        

συνοδευόταν   από   ένα   δεύτερο   κείµενο:   

«ΜΗΝ   πατήσετε   τον   ακόλουθο   σύνδεσµο».  

Και,  όπως  ήταν  αναµενόµενο,  ακολουθούσε  ένας  σύνδεσµος  µε         

πολύπλοκο  URL  το  οποίο  παρέπεµπε  σ’  ένα  βίντεο.  Το  βίντεο  αυτό,            

κατά  τα  λεγόµενα  µαρτύρων,  είχε  διάρκεια  1:30’’  και,  σε  αντίθεση  µε            

ό,τι  όλοι  περίµεναν,  αντί  να  οδηγήσει  σε  ανατίναξη  των  συσκευών  που            

το  αναπαρήγαγαν,  ήταν  αρκετά  χαρωπό.  Πλάσµατα  απ’  όλο  το  ζωικό           

βασίλειο  εµφανίζονταν  να  κάνουν  βόλτες  στο  φυσικό  τους  περιβάλλον,          

πολύ  ευτυχισµένα.  Ποντικάκια,  σαύρες,  στρουθοκάµηλοι,  ροφοί,       

αλογάκια  της  Παναγίας  έπαιζαν  ανέµελα  στη  φύση.  Κατά  κοινή          

οµολογία  ήταν  ένα  πολύ  ευχάριστο  βίντεο.  Όπως  συµβαίνει  πάντα  µε           

151  



Pandemia   |   Ανθολογία   Δυστοπικών   Διηγημάτων  

τα  πολύ  ευχάριστα  βίντεο,  έγινε  αµέσως  viral.  Η  επισκεψιµότητα          

έσπασε   κάθε   ρεκόρ   σε   λίγες   µόνο   ώρες.   

Αρχικά,  δεν  δόθηκε  η  απαιτούµενη  προσοχή.  Οι  τηλεπικοινωνίες         

συνέχισαν  να  λειτουργούν  κανονικά,  µε  µόνη  εµπλοκή  το  γεγονός  ότι           

ανά  τακτά  χρονικά  διαστήµατα  εµφανιζόταν  ένα  pop  –  up  µε  το            

περίεργο  πλάσµα  να  κάνει  γελοίες  γκριµάτσες,  δηµιουργώντας  έναν         

ελαφρύ  εκνευρισµό  στους  χρήστες  που  σέρφαραν  ανέµελοι  ή  έκαναν  τις           

δουλειές   τους.   

Το  ίδιο  απόγευµα  άρχισαν  οι  πρώτες  αναφορές  για  περίεργα          

φαινόµενα.  Τα  νοσοκοµεία,  τα  ιατρικά  κέντρα  και  η  αστυνοµία  όλου  του            

κόσµου  δέχθηκαν  καταιγισµό  τηλεφωνηµάτων  από  άτοµα  τα  οποία         

ανέφεραν  µια  πολυποίκιλη  πληθώρα  παράξενων  συµπτωµάτων,  όπως        

εµφάνιση  λεπιών  στο  δέρµα  τους,  µεταβολές  στις  κόρες  των  µατιών,           

απρόσµενος  εµπλουτισµός  οδοντοστοιχίας,  µυστήρια  γουργουρίσµατα      

από  τον  λαιµό  κατά  την  διάρκεια  χουχουλιάσµατος  στον  καναπέ,          

ξαφνική   και   ακατανίκητη   ανάγκη   για   βοσκή,   κι   άλλα.  

Οι  αρχικές  οδηγίες  ήταν  απλές:  µείνετε  σπίτι  και  παρατηρήστε  το           

φαινόµενο,  περάστε  να  σας  ρίξει  µια  µατιά  ο  γιατρός  ή  ο  ψυχίατρός  σας,              

παρακαλούµε  µην  βοσκάτε  στις  πλατείες  -δεν  είναι  πολύ  κοµψό  και           

επιβαρύνει  αρνητικά  το  αστικό  τοπίο.  Όσο  περνούσαν  οι  µέρες  τα           

φαινόµενα  εντάθηκαν,  και  ο  κόσµος  άρχισε  να  συρρέει  στα  νοσοκοµεία           

κατά  εκατοντάδες,  όλοι  εµφανίζοντας  περίεργα  συµπτώµατα  και        

µεταλλάξεις  συνήθεις  για  το  ζωικό  βασίλειο,  που  όµως  χρήζουν          

προσοχής   όταν   εµφανίζονται   σε   ανθρώπινα   όντα.   
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Η  παγκόσµια  κινητοποίηση  ήταν  πρωτοφανής  και  ακαριαία.  Δύο         

εβδοµάδες  µετά  την  αρχική  εµφάνιση  του  µηνύµατος,  ειδικοί  και          

επιστήµονες,  κοινωνιολόγοι,  γιατροί,  κτηνίατροι,  ζωολόγοι,  πολιτικοί,       

στατιστικολόγοι,  ειδήµονες  από  όλον  τον  πλανήτη,  φόρεσαν  τα         

παχουλά  γυαλιά  τους,  πήραν  παραµάσχαλα  τα  παραφουσκωµένα  µε         

απόρρητα  έγγραφα  ντοσιέ  και  τις  στρογγυλές  σφραγίδες  τους,  και          

συγκεντρωθήκαν  σε  ουδέτερο  έδαφος,  προκειµένου  ν’  αρχίσουν  την         

έρευνα  και  να  λάβουν  απαντήσεις  για  την  (εξωφρενική,  αλήθεια!)  αυτή           

κατάσταση.  Λίγες  ηµέρες  µετά,  επιβεβαιώθηκε  κατά  την  γνώµη  των          

ειδικών  ότι  «το  βίντεο  αυτό  δεν  αποτελεί  προϊόν  ανθρώπινης          

δηµιουργίας,  και  ενδεχοµένως  ν’  αποτελεί  απειλή  για  την         

ανθρωπότητα».  Υπογράφηκε  οµόφωνα  απ’  όλα  τα  Έθνη,  τα  Πολυέθνη,          

τις   Πολυεθνικές   και   τις   Πόλεις-Κράτη.   

Οι  ειδικοί  προχώρησαν  σε  δηλώσεις,  δίνοντας  οδηγίες        

αντιµετώπισης  της  κρίσης  στο  κοινό:  «Συνιστούµε  να  ΜΗΝ         

αναπαράγετε  το  βίντεο».  Κλείστε  το  pop  -  up  πατώντας  το  µεγάλο            

κόκκινο  Χ  που  υπάρχει  στην  επάνω  δεξιά  γωνία.  Προς  Θεού,  ΜΗΝ            

πατήσετε  τον  σύνδεσµο!»  ανακοίνωσε  στους  δηµοσιογράφους  ο        

Παγκοσµιοκυβερνητικός  Εκπρόσωπος,  µε  στόµφο  κι  ένα  βαρύγδουπο        

τόνο  στη  φωνή  του.  Ολοκληρώνοντας,  διόρθωσε  µε  το  µικρό  του           

δαχτυλάκι  τα  γυαλιά  του,  τα  οποία  είχαν  αρχίσει  να  κατρακυλάνε  από            

τη  γαµψόµορφη  µύτη  του.  Ξαφνικά,  ξεδίπλωσε  µια  τεράστια  γλώσσα          

και,  εν  ριπή  οφθαλµού,  καταβρόχθισε  µια  στρουµπουλή,  αργόσχολη         

µύγα  που  φλέρταρε  επίµονα  µε  το  αυτί  του  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της              
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συνέντευξης   τύπου.   

Η  επιβολή  µέτρων  και  οδηγιών  δεν  είναι  ευχάριστη  για  κανέναν.           

Η  αντίσταση  οργανώθηκε  γρηγορότερα  απ’  όσο  οργανώθηκε  η  ίδια  η           

στάση.  Οι  κινητοποιήσεις  ξεδιπλώθηκαν  σε  όλα  µήκη  και  τα  πλάτη  του            

πλανήτη.  Άνθρωποι  όλων  των  χωρών  κατέκλεισαν  τους  δρόµους,         

απαιτώντας  το  δικαίωµα  τους  στη  µετάλλαξη.  Influencers  πόζαραν         

υπεροπτικά  στα  social  media  επιδεικνύοντας  τα  κοφτερά  νύχια  τους,          

challenges  και  διαγωνισµοί  άρχισαν  να  τρέχουν  στο  διαδίκτυο  µε  σκοπό           

να  προσδιοριστούν  οι  µεγαλύτερες  δαγκάνες  και  οι  πιο  λαµπερές          

κεραίες,  εκποµπές  reality  στήθηκαν  από  την  µια  στιγµή  στην  άλλη  µε            

έπαθλα  πολυπόθητους  τίτλους  όπως  «MasterSpecies».  Οι  άνθρωποι        

πάντα  καταφέρνουν  να  βρίσκουν  τρόπους  να  προσαρµόζονται  σε         

καινούργιες  καταστάσεις  και,  κυρίως,  να  παράγουν  θέαµα  και  να          

πλουτίζουν   από   αυτές   τις   συνθήκες.   

Εντωµεταξύ,  το  διάστηµα  που  ακολούθησε,  οι  µεγάλοι  εγκέφαλοι         

του  κόσµου  παρέµειναν  κλεισµένοι  στα  εργαστήριά  τους,        

προσπαθώντας  να  βρουν  απαντήσεις  για  την  καινούργια  αυτή         

πανδηµία  που  άρχισε  να  µαστίζει  την  ανθρωπότητα.  Κατέληξαν  στο          

συµπέρασµα  ότι  το  βίντεο  αυτό,  χρησιµοποιώντας  ειδικά  ραδιοκύµατα         

του  φάσµατος  DΖ6i,  έχει  την  ικανότητα  να  µεταβάλλει  το  ανθρώπινο           

DNA.  Η  εξήγησή  τους  ήταν  πως,  σταδιακά,  τα  κύτταρα  του  ανθρώπινου            

σώµατος  αρχίζουν  να  µεταλλάσσονται,  δηµιουργώντας  υβρίδια       

ανθρώπων  και  πλασµάτων  του  ζωικού  βασιλείου,  µέχρι  το  σηµείο  όπου           

επέρχεται  ολική  µεταµόρφωση.  Για  να  συµβεί  αυτό  χρειάζονται  περίπου          
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3  εβδοµάδες  από  την  στιγµή  που  κάποιος  θα  εκτεθεί  για  πρώτη  φορά             

στο  κακόβουλο  βίντεο,  ή  µέχρι  να  έρθει  σε  επαφή  µε  κάποιον  που  έχει              

ήδη  µολυνθεί  απ’  το  βίντεο.  Η  κατάληξη  θα  είναι  να  µετατραπεί            

πλήρως  σε  κάποιο  ζώο  -  άγνωστο  σε  τι  και  µε  τι  κριτήρια.  Οι  έρευνες               

συνεχίστηκαν  µε  αµείωτο  ρυθµό,  έως  ότου  να  καταγραφούν  όλες  οι           

πιθανές   αντιστοιχίες   µεταλλάξεων.   

Δώδεκα  εβδοµάδες  µετά  την  εµφάνιση  του  «ενδεχοµένως        

απειλητικού  για  την  ανθρωπότητα»  µηνύµατος,  και  µε  τα  τρία  τέταρτα           

του  παγκόσµιου  πληθυσµού  να  φέρει  πούπουλα,  τρίχωµα  ή  τµήµατα          

ουράς  στο  κάτω  µέρος  του  σώµατός  του,  έµενε  να  απαντηθεί  το  πιο             

καίριο  ερώτηµα  από  όλα:  Ποιος  φταίει  για  την  συγκεκριµένη,          

πρωτόγνωρη  κατάσταση.  Γιατί,  ως  γνωστόν,  η  άµεση  απόδοση  ευθυνών          

αποτελεί  το  πρώτο  βήµα  καταπολέµησης  µιας  συµφοράς.  Φανταστείτε         

την  ατυχή  στιγµή  όπου  ένα  αεροπλάνο  καταλήγει  σε  διπλή  αστοχία           

κινητήρων  στα  35.000  πόδια  µε  ταχύτητα  600  χ/ώρα.  Το  πρώτο  πράγµα            

που  πρέπει  να  γίνει  είναι  να  προσδιοριστεί  ο  υπαίτιος  της  όλης            

κατάστασης.  Είναι  ανεπίτρεπτο  300  επιβάτες,  πιλότοι  και  πλήρωµα         

καµπίνας  να  δουν  οµαδικώς  τα  ραδίκια  ανάποδα,  εάν  δεν  γνωρίζουν  µε            

κάθε  λεπτοµέρεια  και  εκ  των  προτέρων,  αν  για  την  επικείµενη           

σύγκρουση  υπεύθυνη  είναι  µια  τεχνική  αστοχία,  η  προβληµατική         

πολιτική  της  αεροπορικής  εταιρείας  χαµηλού  κόστους,  ή  κάποιος         

βαριεστηµένος  συντηρητής  αεροσκαφών  που  δεν  διάβασε  ενδελεχώς  το         

εγχειρίδιο  συντήρησης,  επειδή  βιαζόταν  να  πιει  τον  πρωινό  φραπέ  του.           

Οµολογουµένως,   η   αντίδραση   ήταν   πολύ   γρήγορη   και   αυτή   τη   φορά.   
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Μέσα  σε  µία  µόλις  ηµέρα  συντελέστηκε  το  «Ανώτατο  Συµβούλιο          

Έρευνας  για  την  Ορθή  Απόδοση  Ευθυνών»,  µε  εκπροσώπους  από  όλα           

τα  κράτη  της  Γης  να  κάθονται  στις  φωλιές  ή  στα  αναπαυτικά  τους             

καθίσµατα  µέσα  στο  Παγκόσµιο  Κοινοβούλιο,  στα  οποία  µάλιστα  είχαν          

γίνει  ειδικές  προσαρµογές  προκειµένου  να  βολεύονται  και  οι  ουρές  τους.           

Άλλες  τέσσερις  εβδοµάδες  µετά  τη  σύγκληση  του  συµβουλίου,  οι          

εναποµείναντες  ειδικοί  κατέληξαν,  και  πάλι  οµόφωνα,  στο        

συµπέρασµα  ότι  αναµφισβήτητα  υπαίτιοι  για  την  καταστροφή  αυτή         

είναι  οι  ίδιοι  οι  εξωγήινοι,  γιατί  το  µήνυµά  τους  δεν  ήταν  αρκετά             

ξεκάθαρο,  και  θα  έπρεπε  να  είναι  διατυπωµένο  µε  καλύτερο  τρόπο,           

ώστε  να  γίνει  εύκολα  κατανοητό  απ’  όλους.  Οι  ευθύνες  θ’  αποδοθούν            

στο  έπακρο  στα  πλάσµατα  αυτά,  µε  την  πρώτη  ευκαιρία.  Το           

σηµαντικότερο   µέρος   του   προβλήµατος   είχε   πλέον   λυθεί.   

Τα  πρώτα  και  πιο  βασικά  µέτρα  για  την  αντιµετώπιση  της  κρίσης            

ελήφθησαν  επίσης  ακαριαία.  Μέσα  σε  χρόνο  ντε-τε  συντελέστηκε         

οµάδα  «Εµπειρογνώµων  Διαχωρισµού  των  Ειδών»,  οι  οποίοι  ανέλαβαν         

το  δύσκολο  έργο  να  διαχωρίσουν  τα  πλάσµατα  µεταξύ  τους  µε  χρήση            

ειδικών  πρωτοκόλλων  και  εξελιγµένων  αλγορίθµων,  προκειµένου  να        

διευκολυνθούν  οι  διαδικασίες.  Τα  πτηνά  µε  τα  πτηνά,  τα  θηλαστικά  µε            

τα  οµοειδή  τους  και  ούτω  καθεξής,  διότι  δύσκολο  να  συνυπάρξουν  στο            

ίδιο  οικοδοµικό  τετράγωνο  λύκοι  και  γαζέλες,  και  το  χάος  είχε  ήδη            

αρχίσει  να  επικρατεί  στους  δρόµους.  Τεράστιοι  στάβλοι  στήθηκαν  σε          

γήπεδα  και  πλατείες  για  να  φιλοξενήσουν  άλογα,  ζέβρες  και  αγελάδες,           

ενώ  τα  ψάρια  και  τα  θαλασσινά  ρίπτονταν  µε  συνοπτικές  διαδικασίες           
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µέσα  στη  θάλασσα  µέχρι  να  είναι  σίγουρο  ότι  έχουν  επιστρέψει  στα            

βάθη  του  ωκεανού.  Μόνο  τα  πουλιά  επέδειξαν  υποδειγµατική         

αυτονοµία  στο  να  πετάξουν  στον  καταγάλανο  ουρανό  αυτοβούλως,         

χωρίς  να  επιβαρύνουν  καθόλου  το  σύστηµα.  Όλα  ήταν  υπό  έλεγχο,  όλα            

έβαιναν   αισίως.   

Η  διεξαγωγή  συµπερασµάτων  και  η  οργάνωση  της  νέας         

πραγµατικότητας  όσον  αφορά  ένα  τόσο  σοβαρό  και  πολυδιάστατο         

ζήτηµα,  δεν  είναι  εύκολη  υπόθεση  και  είναι  συνήθως  χρονοβόρα.  Το           

ζητούµενο,  αδιαµφισβήτητα,  ήταν  να  προστατευτεί  το  ανθρώπινο  είδος         

από  τη  µάστιγα  που  εµφανίστηκε  εν  µια  νυκτί,  αλλά  οι  πιέσεις  ήταν             

τεράστιες  από  όλες  τις  πλευρές.  Μέσα  στο  Παγκόσµιο  Κοινοβούλιο,          

επικρατούσε  -  κυριολεκτικά  -  πανδαιµόνιο!  Εκπρόσωποι  από  όλον  τον          

κόσµο  τοποθετήθηκαν  εκφράζοντας  τους  προβληµατισµούς  και  την        

δυσφορία  τους  για  την  νέα  αυτή  κατάσταση.  Θρησκευτικοί  ηγέτες          

υποστήριζαν  µε  µένος  ότι  πρόκειται  για  οργή  Θεού,  ψεκάζοντας          

περιµετρικά  µε  σάλιο  κατά  την  αγόρευσή  τους  τους  υπόλοιπος          

παρευρισκόµενους·  χορτοφάγοι  και  απανταχού  φιλόζωοι  εξέφρασαν       

την  πεποίθηση  ότι  αναµφισβήτητα  πρόκειται  για  συνοµωσία  προϊόν         

των  µεγάλων  βιοµηχανιών  κρέατος,  καθότι  τα  τελευταία  χρόνια  µε  την           

στροφή  στον  βεγκανισµό  τα  κοτόπουλα  είχαν  εκλείψει  από  τα          

σουπερµάρκετ,  ενώ  τώρα  σπεύδουν  και  θρονιάζονται  µόνα  τους  στα          

ράφια  οικειοθελώς,  κακαρίζοντας  χαρούµενα · ένα  λάµα,  εµφανώς        

προβληµατισµένο,  έβγαλε  έναν  µακρύ  και  αργόσυρτο  λόγο  κατά  των          

συνοµοσπονδιών  παραγωγής  µαλλιού,  φτύνοντας  περιστασιακά  το       
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έδρανο,  την  ώρα  που  ένας  φουντωτός  σκίουρος  µασούλαγε  µε  πάθος  το            

καλώδιο  του  µικροφώνου  του,  παράγοντας  έναν  ασύλληπτα  ενοχλητικό         

ήχο  και  δυσχεραίνοντας  ακόµα  περισσότερο  το  ήδη  βαρύ  κλίµα  που           

επικρατούσε  στην  αίθουσα.  Ο  πρόεδρος  των  Ηνωµένων  Πολιτειών         

Αµερικής  και  Βρετανίας,  ένας  αναµαλλιασµένος  ηµι-πίθηκος  µε        

κοκκινωπό  πισινό,  εξέφρασε  την  ανησυχία  του  για  την  επικείµενη          

παγκόσµια  κρίση  έλλειψης  ζωοτροφών,  ξεψειρίζοντας  ταυτόχρονα       

ενδελεχώς  την  υπουργό  Διαστηµικής  Προστασίας,  η  οποία  γουργούριζε         

από  ευχαρίστηση  ανατριχιάζοντας  ελαφρά  µέσα  στην  αυτοφυή  λεοπάρ         

γούνα   της.   

Το  έτος  2042,  υπό  την  απειλή  των  εξωγήινων,  δηµιουργήθηκε  η           

επιτακτική  ανάγκη  το  ανθρώπινο  είδος  ν’  απαντήσει  στο  ερώτηµα:          

«Τελικά,   ποιοί   είµαστε   και    τι   θέλουµε;»  

Αν  νοµίζετε  ότι  η  απάντηση  είναι  εύκολη  απατάσθε,  καθώς  την           

πολύ  συγκεκριµένη  στιγµή  που  το  εν  λόγω  ερώτηµα  τέθηκε  στο           

Παγκόσµιο  Κοινοβούλιο,  υπήρξε  αυτόµατη  αντίδραση  από  τα  cyborgs         

και  τις  τεχνητές  νοηµοσύνες,  τα  οποία  απαιτούσαν  επαναπροσδιορισµό         

της  ερώτησης  ώστε  να  συµπεριλαµβάνονται  στην  εξίσωση.  Ούτε  ο  όρος           

«γήινος»  έµοιαζε  να  µπορεί  να  καλύψει  την  έκταση  του  προβλήµατος,           

καθώς  οι  άνθρωποι  που  είχαν  ήδη  γεννηθεί  στους  διαστηµικούς          

σταθµούς  και  στα  στούντιο  reality  του  Άρη,  εξ  ορισµού  δεν  µπορούσαν            

να  καλυφθούν  από  αυτόν.  Φιλόσοφοι,  φιλόλογοι,  γλωσσολόγοι  και         

λεξικογράφοι  του  πλανήτη  επιστρατεύτηκαν  ακαριαία,  µε  δέλεαρ        

παχουλούς  µισθούς  και  ονειρεµένες  διακοπές,  προκειµένου  να        
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µπορέσουν  να  ονοµάσουν  ορθώς  το  πρόβληµα.  Έξι  µήνες,  χιλιάδες          

επιστηµονικές  δηµοσιεύσεις  και  ακόµα  περισσότερα  talk  shows        

αργότερα,  το  ανθρώπινο  είδος  κατάφερε,  επιτέλους,  να        

επαναπροσδιοριστεί  µε  ακρίβεια.  Σηµείο-κλειδί  για  τη  λύση  της  πολύ          

δύσκολης  αυτής  εξίσωσης,  αποτέλεσε  το  µαγικό  αντικείµενο  που         

ονοµάζεται  «χρήµα».  Εφόσον  έχουµε  την  ικανότητα  να  πληρώνουµε,  το          

ποιόν  της  ύπαρξής  µας  δεν  µπορεί  ν’  αµφισβητηθεί  από  κανέναν.  Οι            

σκύλοι  δεν  έχουν  πιστωτικές  κάρτες.  Τα  cyborgs  δεν  έχουν  εφεύρει           

χρηµατοπιστωτικό  σύστηµα  ακόµα.  Τα  ινδικά  χοιρίδια  δεν  έδειξαν         

καµία  διάθεση  να  τρέξουν  στις  αγορές  και  ν’  αρχίσουν  να  σκορπίζουν            

εκατοσταδόλαρα  ή  γεν.  Η  «Κάρτα  Ανθρώπου»  εκδόθηκε  σε  µία  µέρα,           

και  η  διανοµή  της  στους  πολίτες  έγινε  έναντι  ενός  κάπως  τσουχτερού.            

κατά  τη  γνώµη  µερικών,  αντιτίµου,  γεγονός  το  οποίο  αποτελούσε  την           

απόδειξη   ότι   ο   κάτοχός   της   την   αξίζει.   

Παραδόξως,  αντιδράσεις  -  στην  αµφιλεγόµενη  οµολογουµένως,       

αυτή  απόφαση  -  δεν  υπήρξαν,  γιατί  δυστυχώς,  δεν  είχε  µείνει  κανένας            

πλέον   για   να   παραλάβει   την   κάρτα!  

Το  έτος  2042,  υπό  την  απειλή  των  εξωγήινων,  το  ανθρώπινο  είδος            

κατάφερε  να  προσδιοριστεί  επακριβώς  και  να  αγωνιστεί  ενωµένο  σαν          

µια  γροθιά  προς  έναν  κοινό  σκοπό:  την  επιβίωσή  του.  Ήταν,  όµως,  ήδη             

πολύ   αργά.   

Γάργαρο  και  δροσερό  νερό  κυλούσε  στα  ποτάµια.  Πανέµορφα         

κοράλλια  είχαν  κατακλύσει  και  πάλι  τις  θάλασσες,  πολύχρωµα  πουλιά          

µε  φουντωτά  λοφία  κελαηδούσαν  υπέροχες  µελωδίες  σε  καταπράσινα         
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λιβάδια,  όπου  περήφανα  ελάφια  χοροπηδούσαν  ανενόχλητα  ταΐζοντας        

στοργικά  στο  στόµα  τα  µικρά  τους.  Ο  πλανήτης  Γη,  αυτό  το  υπέροχο,             

µαγικό  µέρος,  όπου  παρόµοιό  του  δεν  υπάρχει  σ’  ολόκληρο  τον           

γαλαξία,  επιτέλους  ξεδίπλωσε  περήφανα  το  µεγαλείο  του  χωρίς  την          

απειλή   υπερφίαλων   παρασίτων.   

«Στο  είχα  υποσχεθεί,  αγάπη  µου»,  είπε  το  γκριζωπό  πλάσµα,          

περνώντας  µε  αυτοπεποίθηση  το  χέρι  του  γύρω  από  τους  ώµους  της            

επίσης  γκριζωπής  αγαπηµένης  του,  η  οποία  κούρνιαζε  ευτυχισµένη         

στην  αγκαλιά  του  την  ώρα  που  το  διαστηµόπλοιό  τους  ετοιµαζόταν  για            

προσγείωση  κοντά  στο  µέρος  που  κάποτε  λεγόταν  Κρεµλίνο.  «Ήταν          

παιχνιδάκι.  Ετοιµάσου  να  ζήσουµε  τις  διακοπές  των  ονείρων  µας!  Εδώ           

δεν   πρόκειται   να   µας   ενοχλήσει   κανένας!»  

#StaySafe!  
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Τον λίγο ελεύθερο χρόνο, πέρα από τη συναναστροφή με φίλους, η γυμναστική, η
ανάγνωση και η συγγραφή είναι αυτά που προσφέρουν ικανοποίηση και γεμίζουν τις
μέρες και τις ώρες. Η συγγραφή είναι η ουσιαστική παράλληλη ενασχόληση, καθώς η
βασική είναι η φοίτηση στην Γ΄λυκείου, με ταυτόχρονη προετοιμασία για τις
πανελλήνιες εξετάσεις. Στόχος είναι η επιτυχία σε τμήμα Φυσικής Επιστήμης (παράξενος
συνδυασμός το μυστήριο και η Φυσική, το αλλόκοτο και η επιστήμη). Πάντα υπήρχε το
συγγραφικό ενδιαφέρον και η έλξη προς το φανταστικό, άλλα τα τελευταία χρόνια, από
αυτό το ενδιαφέρον έχει γεννηθεί η φιλοδοξία, και η έλξη έχει εξελίχθη σε αγάπη.
Παράλληλα το φανταστικό έχει πάρει πιο σκοτεινές όψεις. Ίσως να ευθύνεται η
ωρίμανση του νου, ίσως οι μέρες που ζούμε. 
Ξεκινώντας από τα ρηχά έχω γράψει μόνο διηγήματα, εκ των οποίων δεν έχει εκδοθεί
κάποιο, αφού δεν υπήρξαν προσπάθειες για αυτό. Σίγουρα υπάρχουν σχεδία για πιο
μεγάλα συγγράμματα, όμως προς το παρόν, ο στόχος μου είναι η καθημερινή βελτίωση
της γραφής, η εξοικείωση με τον εκδοτικό χώρο, και η ολοκλήρωση συλλογής
διηγημάτων. Αυτή είναι η πρώτη μου προσέγγιση σε συγγραφικό διαγωνισμό.

Δημήτρης Γαλατόπουλος

Η Ευθυμία Ε. Δεσποτάκη γεννήθηκε στις 16 Νοεμβρίου 1975, στην Αθήνα. Σπούδασε
Γεωλογία και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Είναι μέλος του sff.gr, του
μεγαλύτερου ελληνικού φόρουμ σχετικά με το φανταστικό. Σποραδικά άρθρα και
βιβλιοκριτικές της εμφανίζονται σε free-press έντυπα και ηλεκτρονικά περιοδικά, όπως
οι Σελιδοδείκτες, οι Θεματοφύλακες Λόγω Τεχνών, το amagi.gr και το sff.gr. Υπήρξε
ιδρυτικό μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου Φίλων του Φανταστικού – ΦantastiCon και
της συγγραφικής ομάδας Άρπη, με την οποία φιλοδοξεί να διαδώσει την ελληνική
φανταστική λογοτεχνία. 
Έργα της: Μέσα Απ’ το Γυαλί (2007), Πνεύματα: μια ιστορία της Πικρής Στροφής (2016),
Το Ρουμπίνι του Ντεό-Νταό (Κόμπες ο Ντερλικωτής #1, 2015), Το Βελανιδωτό
Διαμαντοτρύπανο» (Κόμπες ο Ντερλικωτής #2, 2016), Το Μαργαριτάρι του Χάρατς
(Κόμπες ο Ντερλικωτής #3, 2017), Μέσα Απ’ Το Γυαλί και άλλες ιστορίες από ημιτελείς
Στροφές (2017), The Horror Gourmet Project (2019). Διηγήματά της έχουν επίσης
εκδοθεί σε συλλογές, περιοδικά και fanzine.

Ευθυμία Ε. Δεσποτάκη



Ο Ηλίας Ιακωβάκης έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στην Αθήνα. Δουλεύει σαν ιδιωτικός
υπάλληλος και έχει σπουδάσει Φυσική. Ασχολείται ερασιτεχνικά με τη δημιουργική
γραφή, μιας και τον ηρεμεί αφάνταστα το να σκέφτεται και να γράφει ιστορίες. Είχε
πάντα την τάση να γράφει, αλλά τα πρώτα του μαθήματα/σεμινάρια δημιουργικής
γραφής τα έκανε πριν από ένα χρόνο.

Ηλίας Ιακωβάκης

Ο ψυχισμός του Δημήτρη John Ράπτη παλινδρομεί μεταξύ ελληνικού ταμπεραμέντου και
σουηδικής μελαγχολίας δημιουργώντας ένα ιδιότυπο κουβάρι αμφιθυμίας και
καταπιεσμένης ταυτότητας. 
Στην καθημερινότητά του γράφει κείμενα που όταν διαβαστούν με το σωστό τρόπο και
με το σωστό εργαλείο εμφανίζουν ιστοσελίδες στις οθόνες ξένων ανθρώπων. Μένει στην
Αθήνα, έχει να βγει από το σπίτι δυο βδομάδες, και του κρατάνε συντροφιά στην
καραντίνα η γυναίκα του, δύο γάτοι, και τα φαντάσματα των προσφάτως τεθνεώτων.

Δημήτρης John Ράπτης

Ο Μπάμπης Δρουκόπουλος είναι γεννημένος το 1979 στην Πάτρα. Τέλειωσε τη Σχολή
Αξιωματικών Νοσηλευτικής και    είναι Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού. Από
μικρός λάτρευε την ανάγνωση οποιουδήποτε βιβλίου, αλλά κυρίως τη λογοτεχνία του
Φανταστικού, με την οποία έχει πάθος καθώς τα δύο πρώτα βιβλία που διάβασε στη ζωή
του ανήκουν σε αυτή (Ομήρου Οδύσσεια και Ομήρου Ιλιάδα). Είναι παντρεμένος και έχει
δύο γιους. Ενίοτε γράφει, αλλά περισσότερο του αρέσει να διαβάζει. Διηγήματά του
έχουν διακριθεί σε  διαγωνισμούς και έχουν εκδοθεί σε διάφορες συλλογές: «Ιστορίες του
τόπου μας: Γιαννιτσά», «Το έπος της φαντασίας:  Ressurection», «Ιστορίες του
μέλλοντος», «Παλαιό ΠΑΣΟΚ το ορθόδοξο», «Παιχνίδια του θρόνου στο Βυζάντιο»,
«Ιστορίες του ΦantastiCon», «Κι αν τα κτίρια μιλούσαν...». Το διήγημα «Τισιφόνη»
έλαβε το δεύτερο βραβείο στην κατηγορία Τρόμος στο φεστιβάλ ΦantastiCon το 2017.
Προσπαθεί να προάγει το Φανταστικό στην Ελλάδα και ιδιαίτερα το ελληνικό
Φανταστικό.

Μπάμπης Δρουκόπουλος



Ο Γιώργος Πούλος είναι 23 ετών και σπουδάζει στη σχολή Φαρμακευτικής του
Πανεπιστημίου Πατρών. Η ανάγνωση βιβλίων και κόμικς αποτελούσε πάντα μια από τις
αγαπημένες του ασχολίες, με το κάθε μέσο να ξεχωρίζει στα μάτια του για τον μοναδικό
τρόπο που μπορεί να αφηγηθεί μια ιστορία, συμπληρώνοντας, ίσως, το ένα το άλλο.
Αγαπημένοι του συγγραφείς είναι ο Νέιλ Γκέιμαν, ο Άλαν Μουρ και ο Ισαάκ Ασίμωφ. 
Η συγγραφή είναι κάτι με το οποίο ξεκίνησε να ασχολείται τα τελευταία τρία χρόνια ως
χόμπι, γράφοντας μικρές ιστορίες και διηγήματα ποικίλης θεματολογίας, τις οποίες και
μοιράζεται με τα πιο κοντινά του πρόσωπα. Η συμμετοχή σε αυτόν τον διαγωνισμό είναι
μια από τις πρώτες του απόπειρες να μοιραστεί τις ιστορίες του μ' ένα ευρύτερο κοινό, με
σκοπό να δοκιμαστεί, να κριθεί, αλλά και να βελτιωθεί.

Γιώργος Πούλος

Ο Γιώργος Σκαγιάκος γεννήθηκε το 1972 στον Πειραιά. Ανακάλυψε από νωρίς ότι τα
βιβλία και τα παλαιοβιβλιοπωλεία ήταν ο φυσικός του χώρος. Κάποια στιγμή
συγκατοίκησε με τον Rafael Blackheart και έκτοτε ανταλλάζουν απόψεις μέσα σε -όχι
πάντα- ευγενείς και κόσμιες εσωτερικές συζητήσεις. Σπούδασε ηλεκτρολόγος γιατί
Carmina non dant panem.

Γιώργος Σκαγιάκος

Ο Μιχάλης Γεωργοστάθης γεννήθηκε το 1983 και εργάζεται μπροστά από ένα PC. 
Γράφει από το 2002. Έργα του έχουν δημοσιευτεί στις ανθολογίες “Ονείρων σκιές”,
“Θρύλοι του Σύμπαντος”, “Εφαρμοσμένη Μυθομηχανική”, “Κόρες της Νύχτας”, “Έπος
της Φαντασίας: Αδιέξοδο”, “Σκιές και Αντανακλάσεις”, “Ημερολόγια Ψυχοπλάνης” και
στο περιοδικό Mystery.
Ιντερνετικά βρίσκεται στο www.white-echoes.eu

Μιχάλης Γεωργοστάθης



Ο Άντυ Βρόσγος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1970. Οικονομολόγος κατ' επάγγελμα και
συγγραφέας κατά φαντασίαν από χόμπι. Είναι πατέρας δύο υπέροχων παιδιών. Ήρωάς
του ο Δον Κιχώτης.Έχει αρθρογραφήσει κατά καιρούς σε εφημερίδες, ηλεκτρονικά
περιοδικά και blogs, ενώ δημοσιεύει ποιήματα και flashfiction ιστορίες σε λογοτεχνικές
σελίδες. Το "Χρήσιμοι ηλίθιοι" είναι το πρώτο μυθιστόρημα που κατάφερε επιτέλους να
ολοκληρώσει.

Αναστάσιος Βρόσγος

Ο Αλέξανδρος Τριανταφύλλου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Απέκτησε
πτυχίο από τη σχολή Τουριστικών Επιχειρίσεων στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και ένα Ma
Music Business Management, με έμφαση σε events & Conferences, από το University
of Westminster του Λονδίνου. Εργάστηκε στον τομέα των events και της μουσικής για
οκτώ χρόνια. Πλέον εργάζεται στον τομέα του τουρισμού, σε ξενοδοχείο της
Θεσσαλονίκης.
Ασχολείταιμε τη συγγραφή τα τελευταία δέκα χρόνια. Στην αρχή με διάφορες μικρές
ιστορίες, δίχως κάποιο νόημα, απλά επειδή μπορούσε έτσι να ξεφύγει. Το 2015 ξεκίνησε
τη δημιουργία του κόσμου στον οποίο διαδραματίζεται η ιστορία “Οι Μάσκες του
Θανάτου”. Το 2019 έγραψε τις πρώτες ολοκληρωμένες ιστορίες, οι οποίες όμως ήθελαν
μια πιο ολοκληρωμένη επεξεργασία. Έτσι αποφάσισε να παρακολουθήσει τα σεμινάρια
της κας Βάγιας Ψευτάκη.

Αλέξανδρος Τριανταφύλλου

Η Εύα Αλεξανδροπούλου είναι ηθοποιός, τραγουδίστρια και θεατρολόγος.Έχει
τελειώσει δραματική σχολή και το τμήμα θεατρικών σπουδών στο ΕΚΠΑ. Μεγάλωσε
και ζει στην Αθήνα, αλλά ταξιδεύει συχνά λόγω δουλειάς. Ελεύθερο χρόνο συνήθως δεν
έχει, αλλά όταν βρίσκει βλέπει ταινίες και σειρές, διαβάζει, γράφει τραγούδια και
ιστορίες τρόμου.

Εύα Αλεξανδροπούλου



Η Σοφία Μπαρμπαγιάννη μεγαλώνει γράφοντας: είναι ένας τρόπος για να
επεξεργάζεται, να συνειδητοποιεί και να θυμάται τον εαυτό της και ό, τι της συμβαίνει.
Ως παιδί ανακάλυψε το συναρπαστικό παιχνίδι του να γεμίζεις το κενό και το κοινό με
Φαντασία. Από τότε προσπαθεί να χωρέσει ιστορίες σε χαρτί (πραγματικό ή ψηφιακό).
Με τη λογοτεχνία του Τρόμου, του Μυστηρίου και όλων των σκοτεινών πραγμάτων ήρθε
σε επαφή για να ξεπεράσει τους δικούς της φόβους. Πιάνει, σας το συστήνει! Μερικά από
τα  κείμενα της (που καταφέρνει να ολοκληρώνει) μπορείτε να τα βρείτε στο
Nyctophilia.gr ή διάσπαρτα στο διαδίκτυο. Της αρέσει να ερευνά, εξερευνά οτιδήποτε
και οποιονδήποτε της εξάπτει το ενδιαφέρον ειδικά γύρω απ’ τους χώρους του Μύθου,
της Λαογραφίας, της Ιστορίας, της Φύσης και των Επιστημών. Όταν δεν ταξιδεύει,
νοητικά, κλεισμένη στο γραφείο της, κάνει ταξίδια, εξορμήσεις και αστικές
περιπλανήσεις. Στον ελεύθερο χρόνο της σπουδάζει στο Φαρμακευτικό Αθηνών.

Σοφία Μπαρμπαγιάννη

Ο Πέτρος Τσαλιαγκός γεννήθηκε στο Λαύριο Αττικής όπου και κατοικώ. Έχει σπουδάσει
Θεολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολική Ψυχολογία και Ειδική Αγωγή στο
Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας και Ευρωπαϊκό Πολιτισμό στο ΕΑΠ. Διδάσκει στην
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 
Επιστημονικές εργασίες του βρίσκονται σε πρακτικά συνεδρίων και στο διαδίκτυο.
Διηγήματά του έχουν συμπεριληφθεί σε ανθολογίες της λογοτεχνίας του Φανταστικού.

Πέτρος Τσαλιαγκός

Ο Δημήτρης Δελαρούδης γεννήθηκε το 1972 και είναι συγγραφέας της φανταστικής
λογοτεχνίας. Τον Οκτώβριο του 2017 κυκλοφόρησε η πρώτη του συλλογή διηγημάτων με
τίτλο «Ο Ιός της Βαβέλ» (εκδ. Λυκόφως). Διηγήματά του έχουν βραβευτεί σε πολλούς
διαγωνισμούς του φανταστικού και έχουν δημοσιευτεί σε ανθολογίες των εκδόσεων
Λυκόφως, Ανάτυπο, Ars Nocturna, iWrite, Άλλωστε, ΦantastiCon, σε περιοδικά του
φανταστικού, όπως και στην επίσημη ιστοσελίδα του Graham Masterton.
Εργάζεται στο τμήμα πληροφορικής του Δήμου Κιλκίς και ζει στη Θεσσαλονίκη, παρέα
με δύο υπέροχα πλάσματα: τη γυναίκα του και την κόρη του.

Δημήτρης Δελαρούδης



Ο Γρηγόρης Φεϊζατίδης γεννήθηκε στη Βέροια, όπου κατοικεί μόνιμα και εργάζεται ως
οδοντίατρος. Το διήγημα «Ντάνχιλ, μωρό μου» απέσπασε το πρώτο βραβείο στον
λογοτεχνικό διαγωνισμό που διοργάνωσε το 2016 το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
στη μνήμη του Μίμη Σουλιώτη. Το διήγημα «2037 και είκοσι μέρες ακόμη» απέσπασε το
πρώτο βραβείο στον διαγωνισμό Ε.Φ. του 2016 «η Έκλειψη» που διοργανώθηκε από τον
Πολιτιστικό Σύλλογο Φίλων Φανταστικού ΦantastiCon. Παλιότερα διηγήματα έχουν
δημοσιευτεί στα περιοδικά “Οι Δραματουργοί των Γιανν” και “Κοσμική Διάσταση”.
Είναι παντρεμένος, έχει μια κόρη και, ανεξάρτητα από τα θέλω και τις ασχολίες του,
αυτήν την περίοδο της πανδημίας μένει στο σπίτι.

Γρηγόρης Φεϊζατίδης

ΚΡΙΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ 

 
Μαριλένα Τζωρτζάκη Ιλέην Ρήγα Γιάννης Σιδέρης



Trivia Obscura

Trivia Obscura™ is a game of knowledge with
strong elements of strategy and a Machiavellian
ethos, dedicated into sharing dark knowledge to

the world!

triviaobscura.com





T o  2 0 2 0  η  α ν θ ρ ω π ό τ η τ α  ζ ε ι

π ρ ω τ ό γ ν ω ρ ε ς  σ τ ι γ μ έ ς  δ υ σ τ ο π ι κ ή ς

π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς .  Έ ν α ς  ν έ ο ς  ι ό ς

γ ί ν ε τ α ι  ο  α ό ρ α τ ο ς ,  π α γ κ ό σ μ ι ο ς

φ ό β ο ς ,  κ α ι  η  β α σ ι κ ή  ά μ υ ν α  ε ί ν α ι  ν α

μ ε ί ν ο υ ν  ό λ ο ι  σ ε  κ α ρ α ν τ ί ν α  ό σ ο  τ ο

δ υ ν α τ ό ν  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ,  μ έ χ ρ ι  ν α

κ ε ρ δ ί σ ο υ ν  ο ι  ε π ι σ τ ή μ ο ν ε ς  χ ρ ό ν ο  κ α ι

ν α  β ρ ε θ ε ί  η  κ α τ ά λ λ η λ η  θ ε ρ α π ε ί α .  

Κ λ ε ι σ μ έ ν ο ι  μ έ σ α  γ ι α

β δ ο μ ά δ ε ς , π ρ ο σ π α θ ώ ν τ α ς  ν α

δ ι α τ η ρ ή σ ο υ ν  τ ο  κ ο υ ρ ά γ ι ο  τ ο υ ς  κ α ι  τ η

δ η μ ι ο υ ρ γ ι κ ό τ η τ ά  τ ο υ ς ,  κ ά π ο ι ο ι

α π α ν τ ο ύ ν  σ '  έ ν α  σ υ γ γ ρ α φ ι κ ό  κ ά λ ε σ μ α ,

σ ε  μ ι α   σ τ ι γ μ ι α ί α  α π ό δ ρ α σ η  τ η ς

φ α ν τ α σ ί α ς  α π ό  τ ο υ ς  τ έ σ σ ε ρ ι ς  τ ο ί χ ο υ ς .  

Α υ τ έ ς  ε ί ν α ι  ο ι  ι σ τ ο ρ ί ε ς  τ ο υ ς . . .

Μ ι α  σ υ ν ε ρ γ α σ ί α  τ ω ν  T r i v i a  O b s c u r a  &  N y c t o p h i l i a . g r

Nyctophilia.gr
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