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2021. Μία χρονιά που σημαίνει πολλά για εμένα.
Φέτος κλείνω δέκα χρόνια από τότε που ξεκίνησα να

παρουσιάζω/εκθέτω κείμενά μου στο κοινό. Ναι, μπορεί του χρόνου να
κλείνω είκοσι έτη από τότε που ξεκίνησα να δημιουργώ τη μυθολογία μου,
μα ό,τι μένει κρυμμένο, θα μπορούσε και να μην υπάρχει. Σωστά;

Τα κείμενα πλέον πολλά. Άλλα πήραν έντυπη μορφή, άλλα
παραμένουν σε ψηφιακή, άλλα παρουσιάστηκαν στο σανίδι κι άλλα
περιμένουν ακόμα την σειρά τους για να βγουν απ’ το σκοτάδι στο φως.

Μα δεν θα είχαν λόγο να ξεμυτίσουν, αν δεν υπήρχατε εσείς. Οι
συνταξιδιώτες. Οι αναγνώστες. Οπότε, αυτή η νουβέλα, είναι το δώρο μου
για εσάς. Ένα δώρο γι’ αυτά τα δέκα χρόνια. Για κάθε φορά που
τολμήσατε να ξοδέψετε τα χρήματά σας, ρισκάροντας, για να
υποστηρίξετε κάποιο πόνημά μου. Για κάθε φορά, που μου φτιάξατε την
μέρα και μου ζεστάνατε την καρδιά, με τον ενθουσιασμό και την αγάπη
σας για τους αλλοπρόσαλλους ήρωές μου.

Ένα ευχαριστώ, λοιπόν, γιατί πραγματικά αισθάνομαι ευγνώμων.
Μην μας πάρουν όμως τα ζουμιά, τ’ αφήνω στον πρωταγωνιστή

αυτό…
Ελπίζω να περάσετε καλά και σ’ αυτό το κομμάτι του ταξιδιού.

Έπονται πολλά ακόμα, μα κάθε λιμάνι έχει τα αξιοθέατά του!
Μόνο που σε τούτο εδώ όλα είναι ερεβώδη, και το καραβοφάναρο

δεν βοηθάει και πολύ. Τι να κάνεις; Τα έχουν αυτά οι θάλασσες από
μελάνι…

Γιώργος Μπελαούρης, 2021





Πρόλογος

Η εβένινη πύλη έγινε σκλήθρες. Ο τεράστιος φρουρός κατρακύλησε μέχρι
τα πόδια της βασιλικής κλίνης, ξεφύσησε βαθιά κι έμεινε ακίνητος. Να είχε
χάσει απλά τις αισθήσεις του ή να είχε αφήσει μόλις την τελευταία του
πνοή;

Άκουγαν εδώ και ώρα τη μαινόμενη συμπλοκή, μα το γεγονός ότι η
πύλη που θεωρούσαν άφθαρτη είχε θρυμματιστεί και ο φύλακας που
πίστευαν για ανίκητο είχε ηττηθεί, ήταν το πιο αναπάντεχο κρεσέντο.
Ποιος εισβολέας είχε τόση ισχύ;

“Η Βασιλεία μου έρχεται στο τέλος της…” της είχε πει πριν μήνες, με
την επιστροφή της, κι εκείνη είχε γελάσει με τη βεβαιότητά του. Ήταν τόσο
παράλογα αυτά τα λόγια, που της είχαν φανεί γελοία. Είχε παλέψει να
τον μεταπείσει, μα τον έβλεπε έκτοτε στοιχειωμένο και πένθιμο μ’ αυτή
την έμμονη ιδέα.

Τώρα, παγωμένη, με τις δύο παλλακίδες τους εκατέρωθεν,
αναθεμάτιζε τον εαυτό της που δεν είχε πιστέψει στο προαίσθημά του. Οι
τρεις τους, γυμνές και σφιχταγκαλιασμένες στην κορυφή του κρεβατιού,
δεν μπορούσαν να κουνήσουν ούτε μυ. Όλο τους το είναι είχε γίνει μόνο
μάτια. Μάτια που κοιτούσανε την πύλη ενδεή από το πρωτοφανές του
γεγονότος.

Εκείνος, καθιστός στα πόδια της κλίνης και πλάτη σε αυτές, είχε μία
στάση σαν λαξεμένη σε πέτρα. Δίχως ίχνος τρέμουλου ή αναστάτωσης,
άκουγε τόση ώρα τη συμπλοκή με προσήλωση. Ούτε με το αναπάντεχο
σπάσιμο της πύλης δεν τινάχτηκε από τον ορυμαγδό, ούτε όταν το
ογκώδες σώμα του φύλακα κυλούσε προς το μέρος του τραβήχτηκε. Ήταν
βέβαιος ότι αυτά δεν τον απειλούσαν.

Με το ξεφύσημα όμως του φρουρού, σήκωσε αργά το κεφάλι του
προς την απειλή, μ’ ένα πρόσωπο που η Βασίλισσα μπορούσε σχεδόν να
δει: ανέκφραστο και άψυχο.

Τον είδε να σηκώνεται, σα να ‘χε στους ώμους του το βάρος όλου του
κόσμου. Τα υπέροχα μαλλιά του είχαν χάσει τη λάμψη τους στους μήνες
του θρήνου. Έφταναν πλέον μέχρι τους αστραγάλους, ξεπερνώντας το
σύνηθες μάκρος των γονάτων. Το μούσι του, που εκείνη πάντα το
σιχαινόταν, έφτανε μέχρι την ηβική του χώρα. Τραχύ και ερεβώδες.

Τον είδε να κινείται προς την πύλη, καθώς ένα μεσοφόρι από πυκνό
σκοτάδι δημιουργούνταν γύρω από τους λαγόνες του με κάθε βήμα.
Κάλυψε εντελώς τα γυμνά του πόδια αγγίζοντας το μαρμάρινο πάτωμα,
παίρνοντας μια σύσταση σαν το γυαλιστερότερο ύφασμα.

Μα τότε ο Βασιλιάς κοντοστάθηκε.
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Και ο Εχθρός έκανε την εμφάνισή του.
Οι τρεις γυναίκες, έχοντας καθαρό οπτικό πεδίο, σάστισαν από την

ομορφιά του ξένου! Μαύρα μαλλιά σε μήκος λίγο πιο κάτω από τους
λοβούς των αυτιών, λογικά γυμνασμένος, ανυπόδητος. Έμοιαζε με
νεανίσκο περίπου είκοσι ετών. Αυτό ήταν το τελευταίο πράγμα που
περίμεναν. Ούτε τέρας ήταν, ούτε γίγαντας, ούτε κάποιος θεός. Μπήκε
στον χώρο με μία αλαζονεία που δεν είχαν αντικρίσει ποτέ. Δίχως
σπονδές, γονυκλισίες ή ίχνος δέους για τον αντίπαλό του, δίχως
λαχάνιασμα, ιδρώτα ή αμυχές από την προηγούμενη μάχη, δίχως ρούχα ή
όπλα. Μόνο μ’ ένα μειδίαμα στα χείλη και μία φλεγόμενη
αποφασιστικότητα στο βλέμμα, λες και το βασίλειο ήταν δικό του.

«Ώστε εσύ είσαι ο Άρχων εδώ;» ρώτησε απλά τον Βασιλιά, λες και
ήταν φίλοι από τα παλιά.

«Κι εσύ ο πιο πρόσφατος ερχόμενος...» απάντησε και πλησίασε
αγέρωχα, κοιτώντας κατάματα το ον που τολμούσε να τον προκαλέσει.

«Ευλογημένος ο ερχόμενος…» ψέλλισε και γέλασε ο αντίπαλός, σ’
ένα προσωπικό αστείο, τονίζοντας το άρθρο για να υπογραμμίσει τη
σημαντικότητά του. Κοίταξε τον πλούτο του χώρου που τον περιέβαλλε,
μα δεν φάνηκε να ενθουσιάζεται. Ξανακοίταξε τον συνομιλητή του.

Σοβάρεψε απότομα και είπε: «Άκου τα λόγια μου και άκου τα καλά,
Άρχοντα. Σε σέβομαι. Μπορεί οι πράξεις μου να δείχνουν το αντίθετο, μα
νόμιζα ότι ο φρουρός σου επιτρέπει την είσοδο στο βασίλειό σου και
απαγορεύει την έξοδο. Εσύ όμως τον έφερες στο ανάκτορό σου και τον
διέταξες να με κρατήσει έξω. Θα μπορούσα να έχω προσβληθεί. Πού πήγε
η φιλοξενία σου; Θαρρούσα ο λαός σου φημίζεται γι’ αυτήν. Δεν πειράζει
όμως. Η ακεραιότητα του χαρακτήρα σου και η υπηρεσία σου εδώ τόσες
χιλιετίες είναι αξιοθαύμαστες. Ειδικά αν τις συγκρίνεις με τ’ άλλα
καθάρματα που έχεις για αδέλφια. Προσκύνησέ με, και θα κρατήσεις τη
θέση σου κάτω από εμένα».

Η Περσεφόνη είδε τον Άδη να στρέφεται προς το μέρος τους,
ρίχνοντας μία ματιά έγνοιας στον αναίσθητο Κέρβερο και… να υπομειδιά.
Σαν να τις ρωτούσε έμμεσα αν άκουγαν κι εκείνες αυτές τις ανοησίες.
Ένιωσε τη Μίνθη και τη Λεύκη να τρέμουν πλάι της και δεν άργησε να
καταλάβει ότι και η ίδια είχε την ίδια αντίδραση. Το φοβόντουσαν αυτό το
μειδίαμα, ήξεραν τι θα επακολουθούσε.

Ο Άδης κοίταξε και πάλι τον αντίπαλό του, για να μιλήσει με μία
φωνή που πάγωνε το αίμα: «Έρχεσαι στο Βασίλειό μου, πολεμάς τον
φρουρό μου, καταπατάς τα ιδιαίτερα διαμερίσματά μου, προσβάλλεις την
γενεαλογία μου και μου ζητάς να σε προσκυνήσω;»
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«Εξορίστηκα στο Βασίλειό σου», τον διόρθωσε ο ξένος,
προσθέτοντας: «Μα κάλλιο ρήγας στην Κόλαση, παρά υπηρέτης στον
Παράδεισο».

Ο Άδης χάιδεψε το μούσι του, σαν να συλλογιζόταν τη δήλωση...
…και όρμησε στον Σαμαήλ, τον Έκπτωτο, τον Εωσφόρο.
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Κεφάλαιο Ι

Στ’ αυτιά του έφτανε απλά ένας βόμβος, στο σώμα του μία συνεχής
δόνηση, και νιώθοντας ξάφνου ένα έντονο ταρακούνημα, ο Θάνος άνοιξε τα
μάτια του έντρομος.

Απόρησε στιγμιαία αν ήταν απ’ την σύγκρουση των δύο ανδρών του
ονείρου του, μα διαπίστωσε ότι ήταν απλά ο Αλέξανδρος. Ο κολλητός του
τον τραβούσε από το μπράτσο, συνταράσσοντάς τον ολόκληρο.

«Σήκω, ρε μαλάκα! Μην μου είσαι ξενέρωτος απόψε…» τον
κατσάδιασε. Το βλέμμα του ήταν θολό και μπέρδευε τις λέξεις απ’ το
μεθύσι. Κάθε συλλαβή ήταν σαν καραμέλα στη γλώσσα του και τη
στριφογύρναγε λίγο πριν την εκφέρει.

«Τι έγινε;»
«Αποκοιμήθηκες, ρε ζώο, και γύρω σου γίνεται πανικός!»
«Σόρι, ρε συ, δεν το έκανα επίτηδες… Δεν ξέρω καν πώς με πήρε ο

ύπνος με τόσο θόρυβο! Αλήθεια δεν… σό…».
«Ντάξει, ντάξει… Μην μου αρχίζεις τα ενοχικά σου, πάμε!» τον

έκοψε, τραβώντας τον απ’ τον καναπέ. Τον αγκάλιασε απ’ τους ώμους και
τον έσυρε μέσα στο πλήθος.

«Απόψε μόνο γαμήσια και πάρτι. Θανάθλια έχω… Από αύριο, μην
τον είδατε!» πρόσθεσε και ξέσπασε σε γέλια.

Ο Θάνος απλά χαμογέλασε.

Γύρω του σώματα χόρευαν, ερωτοτροπούσαν, ούρλιαζαν, γελούσαν,
μαστούρωναν, χτυπιόντουσαν αναμεταξύ τους σαν ένας παλλόμενος και
άμορφος όγκος που ίδρωνε. Ο συνδυασμένος καπνός τσιγάρων, μπάφων
και ναργιλέδων είχε πλάσει μια αποπνικτική ομίχλη, η οποία άλλαζε
συνεχώς χρώματα απ’ τα έντονα φώτα νέον που αναβόσβηναν.

Κάποτε όλα αυτά τον έλκυαν, απόψε όμως ένιωθε
αποστασιοποιημένος, αποπροσανατολισμένος.

Όλα του έμοιαζαν μάταια.
Σε λίγες ώρες ο κολλητός του θα ήταν νεκρός, ποιο το νόημα να

περάσουν την τελευταία τους νύχτα έτσι;
“Πόση ώρα έχεις ακόμα;” ήθελε να ρωτήσει, μα απλά κοίταξε το

ρολόι που προβαλλόταν με προτζέκτορα στον τοίχο πάνω απ’ τη σκηνή.
Ούτε δύο ώρες δεν του έμεναν!

“Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι τα πράγματα, ρε γαμώτο... Δεν θα
έπρεπε να είναι τόσο γαμημένη η ζωή!”
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Ο Αλέξανδρος τον άφησε κι ο Θάνος χάθηκε μέσα στους πολλούς. Δεν
ήθελε ούτε να κοπανηθεί στον ρυθμό, ούτε να μπλεχτεί στην κραιπάλη
τους. Άρχισε να σπρώχνει την ανθρωπομυρμηγκιά και κίνησε πρώτα για το
μπαρ και μετά για τη σκηνή.

Κάπως μακρύτερα απ’ το μπούγιο, με τα ηχεία να μην τον σημαδεύουν
και τη μουσική να μην φτάνει τόσο δυνατά στ’ αυτιά του, άκουσε έναν
πυροβολισμό κι ένα ουρλιαχτό.

Στράφηκε προς το μέρος του ήχου βαριεστημένα. Ένας τύπος είχε
τινάξει τα μυαλά του στον αέρα. Μία κοπέλα από πίσω του είχε λουστεί
στο αίμα, το μυαλό και τα κομμάτια κρανιακού οστού. Είχε ουρλιάξει απ’
την έκπληξη και την αηδία, καθώς οι κολλητοί του αυτόχειρα είχαν λιώσει
στα γέλια. Το σώμα του ήταν πεσμένο πίσω, στην πλάτη της καρέκλας, με
το κεφάλι του να κρέμεται άψυχο και το περιεχόμενο να συνεχίζει να
αδειάζει στο πάτωμα. Η γκόμενά του έδειχνε ξενερωμένη. Ίσως να
θεωρούσε ανώριμη τη ρώσικη ρουλέτα ή ίσως ο τύπος να παιδιάριζε πολύ
συχνά για τα γούστα της.

Ο Θάνος, δίχως να κόψει το βήμα του για την μπάρα, ασυναίσθητα,
μέτρησε από μέσα του ως το δέκα και είδε τον νεαρό να έρχεται μπροστά
χαμογελαστός και να λέει: «Υποθέτω είναι η σειρά μου να κεράσω…»

Η παρέα ξέσπασε σε δυνατότερα γέλια, η λουσμένη απ’ τα όργανά
του κοπέλα ήταν πλέον στεγνή και τον έσπρωξε παιχνιδιάρικα, το πάτωμα
ήταν πεντακάθαρο και η γκόμενά του τον κοίταξε μουτρωμένη. Ο άντρας
ανασήκωσε απλά τους ώμους και της έστειλε ένα φιλάκι. Σηκώθηκε και
κίνησε κι εκείνος για το μπαρ.

Ο Θάνος τραβήχτηκε απ’ το διάβα του ξένου, θέλοντας να ξεράσει.
Τι στο καλό τον είχε πιάσει πάλι απόψε;
Λες και δεν το ήξερε ότι όλοι όταν το παράκαναν στο πιώμα,

αυτοκτονούσαν. Κι ο ίδιος το είχε κάνει αμέτρητες φορές στο παρελθόν.
Παγκόσμιο ρητό των απανταχού αλκοολικών: με την επιστροφή είσαι
νηφάλιος και συνεχίζεις πάλι την κραιπάλη.

Γιατί ήταν τόσο “προβληματικός”, ρε γαμώτο; Ώρες-ώρες, ένιωθε ότι
ήταν ο μόνος που δεν άντεχε αυτόν τον κόσμο. Ώρες-ώρες του φάνταζε
εφιαλτικός. Κι ο μόνος άνθρωπος που κάπως τον καταλάβαινε, σε λίγο…

Πάλεψε να μην σκέφτεται: πήρε ένα μπουκάλι μαυροδάφνη, έσπρωξε
μέχρι τη σκηνή, ανέβηκε στην κονσόλα του ήχου, έδιωξε τον μουσικό και
πήρε τη θέση που τον έκανε πάντα να ξεχνιέται.

Άκουσε τον Αλέξανδρο να ουρλιάζει από χαρά και να τον δείχνει.
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Ναι, θα έπαιζε αδιαφορώντας για το κοινό. Θα έβαζε όλα τα
κομμάτια που άκουγαν από πιτσιρίκια μαζί. Απόψε, άλλωστε, ο κολλητός
του είχε θανάθλια και τον ίδιο δεν τον ένοιαζε τίποτ’ άλλο.

Χωρίς να καταλάβει πότε πέρασε η ώρα, είδε τον Αλέξανδρο να ανεβαίνει
στη σκηνή και να του κάνει νόημα να κόψει τη μουσική. Τον αγκάλιασε, κι
ο Θάνος πάλεψε με όλο του το είναι για να τον αφήσει από τα χέρια του.

«Φαίνεσαι νηφάλιος», του είπε στ’ αυτί.
«Πέθανα στο πιώμα», αποκρίθηκε εκείνος και χαμογέλασαν

κουρασμένα. Μάλλον γι’ αυτό ήταν και γυμνός απ’ τη μέση και πάνω: η
προηγούμενη μπλούζα ίσως να είχε ξερατά απ’ την αναρρόφηση.

Ο Αλέξανδρος τον χτύπησε ενθαρρυντικά στον ώμο, παίρνοντας το
μικρόφωνο από την κονσόλα. Φαινόταν ήρεμος, σαν να το έχει αποδεχτεί.
Καλό αυτό.

Το κοινό ούρλιαξε από ενθουσιασμό κι ανυπομονησία. Φίλοι και
γνωστοί του είχαν έρθει για το τελευταίο αντίο.

«Η ώρα κοντεύει, παίδες», είπε ανοίγοντας το μικρόφωνο, κι ένας
μικροφωνισμός τους έκανε όλους να στραβώσουν τα μούτρα τους.

«Δεν περίμενα τέτοιες φάτσες στα στερνά μου, αλλά θα τις δεχτώ»,
σχολίασε με άνεση. Ακούστηκαν γέλια απ’ το κοινό. Έπειτα απλώθηκε
σιωπή. Τον Θάνο πάντα τον συγκινούσε που όσο σάπιοι κι αν ήταν οι
άνθρωποι, σέβονταν τις τελευταίες στιγμές κάποιου. Ίσως αυτό να ήταν
ανθρωπιά σε τούτο τον απάνθρωπο κόσμο.

Ο Αλέξανδρος ήταν κι αυτός σε περισυλλογή.
«Δέκα Αυγούστου 2045. Δέκα, παύλα, οχτώ, παύλα, 2045 κι από

κάτω ένας σταυρός. Όπως κι εσείς, όπως όλοι μας, έτσι κι εγώ, έχω
σιχαθεί να βλέπω αυτά τα νούμερα κι αυτό το σύμβολο στο στέρνο μου
από πιτσιρίκι». Ο Αλέξανδρος τους είδε όλους να γνέφουν, καθώς
ασυναίσθητα χάιδεψε την στάμπα του θανατικού πάνω απ’ την καρδιά
του. «Αυτή η δαμόκλειος σπάθη, πέφτει σε κάνα εικοσάλεπτο, λοιπόν».

Χειροκροτήματα και κάποια βουρκώματα.
Σιγή και πάλι.
«Τα πρώτα μου κεριά, δώδεκα μήνες μετά τη γέννησή μου, έλεγαν

είκοσι πέντε. Πέρσι, ένα το κερί και είχα ξεσπάσει άγρια. Αύριο, αν
θέλετε, φάτε καμία τούρτα μ’ ένα μηδενικό από πάνω, αλλά μην ανάψετε
κερί. Δε θα το δω στο αιώνιο σκότος. Θα με φαν τα σκουλήκια κι αυτό
ήταν. Καπούτ, τέζα, τα ραδίκια ανάποδα, τα έφαγα τα ψωμιά μου, ο
μεγάλος ύπνος, η κοινή κατάληξη, θυμαράκια, βρούβες, αντίο!»

13



Γέλια.
«Δεν θέλω να τελειώσει η γαμημένη η ζωή, είναι ωραία, όσο κι αν

μας πονάει. Πάλεψα πολλές φορές στο παρελθόν ν’ αυτοκτονήσω οριστικά,
μα ξέρετε ότι δεν πιάνει. Το χειρότερο είναι ο απαγχονισμός: επανέρχεσαι
και ξαναπνίγεσαι και πάλι και πάλι… μέχρι να φανεί κάνας Χριστιανός να
σε λευτερώσει».

Δυνατότερα γέλια.
«Μα πάντα είχα έναν άνθρωπο στο πλάι μου. Έναν μίζερο, εμμονικό,

ενοχικό, αντικοινωνικό, χτικιάρη, που είχα την τιμή να θεωρώ όχι απλά
φίλο, μα αδελφό».

Ο Αλέξανδρος κοίταξε τον Θάνο κι ο Θάνος δεν μπόρεσε να
συγκρατήσει τα δάκρυά του πια. Αδιαφορούσε για το αν γινόταν το
κέντρο της προσοχής. Κάθε λέξη που άκουγε… τον διαπερνούσε.

«Πέρσι ήμασταν οι δυο μας, μα φέτος ήθελα κόσμο. Είμαι πιο
κοινωνικός από εκείνον βλέπετε, μα αυτός ο άνθρωπος, πόρνες και
λεχρίτες μου, μου άλλαξε τη ζωή. Γίναμε ρομαντικοί! Το ξέρετε ότι η
Ελλάδα είναι τριτοκοσμική, δεν είναι ανάγκη να σας το πω ή να ανοίξετε
τηλεόραση. Ο Ελληνάρας, σαν έμαθε πόσο του μέλλει, υιοθέτησε το: “Αφού
αύριο, μεθαύριο ψοφάω, δε πα να γαμηθούνε όλα;” Σε μια χώρα, λοιπόν,
που κανείς δεν διαβάζει, εμείς εθιστήκαμε! Μπαίναμε σε
εγκαταλελειμμένα σχολεία κι ερείπια και κλέβαμε ολόκληρες βιβλιοθήκες!
Ελπίζω να μην μας δώσει κανείς στο παπαδαριό…»

Αμήχανα γέλια.
«Όχι ότι εγώ θα έχω να εκτίσω καμιά ποινή δηλαδή, μα είναι κρίμα

για τον Θάνο, ρε σεις». Παύση για να οργανώσει τις σκέψεις του. «Όπως
έχει κι αυτός την Εκάτη του, έτσι είχα κι εγώ τη Μαίρη μου, μα οι
γυναίκες ίσως είναι πιο συμφιλιωμένες μ’ αυτά τα θέματα, τα της ζωής
και του θανάτου. Εμείς, δεν είχαμε ησυχία ποτέ. Θέλαμε να τα σκαλίζουμε
και να είμαστε μίζεροι. Μαθαίναμε, λοιπόν, για το πώς ήταν η ζωή πριν
από το 1945 και πόσο υπέροχα ήταν όταν ο άνθρωπος, σε μία μεγάλη
θλίψη ας πούμε, μπορούσε να δώσει τέλος στη ζωή του. Να ελέγχει ο
άνθρωπος τον θάνατο και όχι το αντίθετο! Για φανταστείτε το αυτό… Κι
ακόμα πιο περίεργα πράγματα: δηλητήρια που όντως δρουν, πλεκτάνες
για να σκοτώσεις κάποιον που σε αδίκησε, μαζικές δολοφονίες από
παραθρησκευτικές οργανώσεις και γενοκτονίες από βλαμμένους
φανατισμένους, αυτοκαταστροφικοί έρωτες, την ευλογία του να μην ξέρεις
πότε θα έρθει η ώρα σου. Και κάποια ακόμα πιο αλλόκοτα: παραπάνω
από τρεις τάξεις σχολείου, διάφορες ασθένειες σε άνθηση και νοσοκομεία
σε πλήρη λειτουργία, διαφορετικές ποινές φυλάκισης με την πλειοψηφία
να μην είναι ισόβια, κάποιες περιοχές που αδιαφορούσαν για τον κλήρο…»
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Αμήχανη σιγή.
Ο Αλέξανδρος, ξερόβηξε και ολοκλήρωσε: «Δεν θέλω τώρα,

ψοφολογώντας, να γίνω διδακτικός, αλλά όσο σας μένει, φίλοι μου, ζήστε
το στο φουλ! Τι κι αν γιορτάζετε φέτος τα τρία, ή τα δυο σας ή τα
δεκαεφτά σας; Δεν έχει σημασία. Ζήστε το στο φουλ, αξίζει», είπε και
έκανε μια μικρή παύση, κοιτώντας τους κουρασμένα.

Ένα χαμόγελο άρχισε να απλώνεται στο πρόσωπό του.
«Θάνο, βάλε μου το “Shatter me with Hope”. Πείτε με φλώρο, αλλά

θα πεθάνω ακούγοντας τη φωνή του Valo στο τέρμα. Σας αγαπάω όλους,
ρε σεις».

Το κομμάτι μπήκε όσο πιο δυνατά άντεχε το ηχοσύστημα και ο
Θάνος έφυγε απ’ την κονσόλα. Πήγε στον φίλο του, τον αγκάλιασε κι
άρχισαν να ουρλιάζουν μαζί τους στίχους. Το πρόσωπο του ενός ελάχιστα
μακριά απ’ του άλλου, με δάκρυα να κυλούν στα μάγουλά τους. Μόνοι
τους πάνω στη σκηνή. Από κάτω όλοι κοπανιούνταν σε παροξυσμό που
έμοιαζε με αρχαία παγανιστική εορτή, μα εκείνοι θα μπορούσαν να είναι
και μόνοι τους σε όλη τη γη.

Κι εκεί, λίγο πιο πριν από το δεύτερο ρεφρέν, ο Θάνος είδε τον
Αλέξανδρο να χτυπά με την γροθιά του το στήθος στη μεριά της καρδιάς,
να δείχνει τον ουρανό και να ψελλίζει: «Μαίρη, έρχομαι…»

Σωριάστηκε κατά γης.
Σαν μαριονέτα που της κόψαν τα σκοινιά.
Ο Θάνος τον πήρε στην αγκαλιά του. Τα ηχεία έτριζαν, ο κόσμος

πάρταρε, μα ο ίδιος δεν άκουγε πια καμία μουσική.
Κι ενώ το μαγαζί ήταν γεμάτο, ένιωθε ολομόναχος.

Βγήκε στο στενό πίσω απ’ το μπαρ και διπλώθηκε στα δύο, αδειάζοντας
με βία το γεμάτο από αλκοόλ στομάχι του. Το να ξερνά πια, όταν ήταν
συναισθηματικά πιεσμένος, είχε καταντήσει κάτι σαν ρουτίνα. Μόλις βρήκε
το κουράγιο να σηκωθεί όρθιος, άρχισε να κλωτσά με μανία το κουφάρι
ενός αμαξιού που βρισκόταν εκεί απ’ όσο καιρό θυμόταν το μαγαζί.

Γιατί; Γιατί να το βιώνει πάλι όλο αυτό; Δεν είχε χάσει αρκετούς
ήδη; Δεν είχε ξεκόψει σχεδόν κάθε ανθρώπινη επαφή για να μην πονάει;
Γιατί να χάσει και τον καλύτερό του φίλο; Γιατί;

“Αυτή η τρέλα πρέπει να σταματήσει κάποτε!” σκέφτηκε μάταια.
Αλλά ποιος μπορούσε να τα βάλει με τον Θάνατο; Σίγουρα όχι αυτός,
ακόμα κι αν ήταν περίπου συνονόματοι.
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Λαχανιασμένος, σάστισε στη θέα του όπως εμφανιζόταν στις
θολωμένες επιφάνειες των παραθύρων του αμαξιού: ίσιο μαύρο μαλλί
μέχρι τους ώμους, χλωμός από φυσικού του, πάντα με μία θλιμμένη
έκφραση στα κουρασμένα καστανά μάτια του, λες και ο κόσμος γύρω του
τον έπλαθε καθημερινά όλο και πιο πολύ να μοιαζει στο ερείπιο του
αμαξιού όπου ξεσπούσε. Στηρίχτηκε με την πλάτη πάνω στο αμάξι,
κρύβοντας με τις παλάμες το πρόσωπό του. Δεν ήταν η ώρα τώρα για
κάποιο vanitas, τώρα άθελά του, βίωνε ένα in memoriam.

Εικόνες απ’ τη ζωή του με τον Αλέξανδρο τον πολιόρκησαν:
ολονυχτίες φιλοσοφικών συζητήσεων κι ανταλλαγής μουσικής, κοπάνες απ’
το σχολείο για να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους σειρά, ο πρώτος
μπάφος, οι πρώτοι έρωτες, η υποστήριξη του Αλέξανδρου στο πρόβλημά
του που πότε χειροτέρευε και πότε καλυτέρευε, οι συμβουλές του να γίνει
πιο κοινωνικός, που πάντα κατέληγαν σε χολή από τον Θάνο, τα γέλια
μέχρι δακρύων… τόσες μνήμες...

Αναλύθηκε σε λυγμούς κι έξυσε με μανία τη στάμπα στο στήθος του.
Παλιές ουλές βρίσκονταν εκεί, είχαν θρέψει πια, μα δεν άντεχε άλλο αυτή
την αντίστροφη μέτρηση. Η καταδίκη του ήταν σε εννιά χρόνια κι αυτό το
ηλίθιο τατουάζ δεν τον άφηνε να ηρεμήσει στιγμή, δεν είχε απολαύσει
σχεδόν τίποτα απ’ όσα είχε ζήσει στη ζωή του.

“Έλα τώρα, μην είσαι τόσο δραματικός…” θα του έλεγε ο
Αλέξανδρος. Το γεγονός ότι ακόμα μπορούσε ν’ ακούσει την φωνή του στ’
αυτιά του και να νιώσει τη ζεστασιά του πάνω του, δεν βοηθούσε
καθόλου!

Πήγε, σχεδόν παραπατώντας, μέχρι την παρκαρισμένη μηχανή του κι
ανέβηκε αποφασιστικά. Σκούπισε τα μάτια του, έβαλε μπρος και ξεχύθηκε
στους δρόμους.

Αδιαφορούσε για το όριο ταχύτητας.
Ας τον έπιαναν, δεκαπέντε χρόνια θα τα έκανε ευχαρίστως. Γέλασε

δυνατά. Δεν θα έφτανε καν μέχρι το τέλος της ποινής του!
“Και η Εκάτη; Τι θα κάνει μόνο του το κοριτσάκι; Αχάριστε μαλάκα”,

σκέφτηκε, καθώς έτρεχε κι έβριζε τον εαυτό του για την ανικανότητά του
να δεχτεί τη ζωή όπως ήταν. Ακόμα και το γεγονός ότι της είχε πει να
μείνει σπίτι, σε μία τόσο σημαντική βραδιά, για να την βιώσει μόνος του
στο έπακρο, έδειχνε πόσο δραματικός και υπερβολικος ήταν. Πόσο
εγωιστής μπορούσε να γίνει με τα συναισθήματά του.

Μα γιατί κανείς άλλος δεν είχε πρόβλημα με αυτή την κατάσταση;
Γιατί μια ζωή ολόκληρη να είναι αυτός ο βλάκας;

16



Ένιωθε τα δάκρυα να κυλούν στο πλάι των ματιών του, έπειτα στους
κροτάφους, και τα φανταζόταν να χάνονται κάπου μακριά και πίσω του
μέσα στη νύχτα.

Όσο κι αν έτρεχε, οι αναμνήσεις έρχονταν μαζί του, τις φορούσε σαν
κράνος και του βάραιναν το κεφάλι και το στήθος περισσότερο από κάθε
τι υλικό…

Βρέθηκε πέντε χρόνια πίσω. Στο σαλόνι του πατρικού του. Οι γονείς του
κάθονταν στον διπλό καναπέ απέναντί του, πιασμένοι χέρι χέρι. Ήρεμοι,
μα βουρκωμένοι. Ο χώρος σκοτεινός, ο δερμάτινος μαύρος καναπές με τον
κόκκινο τοίχο πίσω του, μια τόσο χτυπητή αντίθεση, που σχεδόν του
πονούσε τα μάτια.

«Έχεις αρκετά λεφτά στην άκρη, φιλαράκο, δεν θα χρειαστεί να
δουλέψεις ποτέ», του είχε πει ο πατέρας του κοιτώντας τον κατάματα.

«Τα καταφέραμε καλά για σένα, εσύ απλά απόλαυσε όσο ακόμα σου
μέλλεται, αγάπη μου, δίχως να σε τρώει ο χρόνος. Ξέχνα τον!»
συμπλήρωσε η μητέρα του, μα ο Θάνος δεν τους άκουγε καν.

Στον τοίχο από πίσω του οι χτύποι των δεικτών του ρολογιού
ακούγονταν σαν βήματα στον χώρο. Βηματισμοί ανυπόμονου,
μαυροφορεμένου γίγαντα, με δρεπάνι στα χέρια, ο οποίος δεν έβλεπε την
ώρα να τελειώσουν οι συναισθηματισμοί και οι αποχαιρετισμοί για να
κάνει τη δουλειά του και να ξεμπερδεύει.

«Το ξέρετε ότι σας αγαπάω με όλη μου την καρδιά», είπε
παλεύοντας να σταθεί στο ύψος του, γενναίος. Δεν ήταν παιδί πια. Αν τον
έπιαναν οι συναισθηματισμοί, θα έχαναν χρόνο που δεν είχαν, με
παρηγορητικά λόγια, χιλιοειπωμένα, και θα τους έκανε να φύγουν
θλιμμένοι. Κι ύστερα θα μισούσε τον εαυτό του για όσο του έμενε.

«Κι εμείς σε λατρεύουμε, γλυκέ μου».
«Κι αν είπαμε και καμιά κουβέντα παραπάνω, ε, συγχώρα μας, ήταν

για το καλό σου», έκανε ο πατέρας του και στράφηκε προς τη μητέρα του
Θάνου. Στάθηκαν για λίγο να κοιτιούνται. Σιωπηλοί. Έγειρε μπροστά και
τη φίλησε.

Και με τον πρώτο μεταλλικό χτύπο των μεσανύκτων, έπεσαν και οι
δύο πίσω.

Στο μαύρο καναπέ.
Μπροστά από τον κόκκινο τοίχο.
Νεκροί.
Ένας αναίμακτος μα απόλυτος θάνατος που είχε κάνει τον Θάνο να

τρομάξει με το ουρλιαχτό που είχε ξεχυθεί από μέσα του. Είχε ορμήσει
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στο παλιό ρολόι του παππού σαν ζώο. Κειμήλιο και μαλακίες. Αυτό το
πούστικο γαμωρολόι έφταιγε για όλα. Αυτό τους έκοβε χρόνο, κι ας το
κοιτούσαν μια ζωή, πότε συγκαταβατικά, πότε με το χαμόγελο μια
ξέγνοιαστης στιγμής να παγώνει στα χείλη, πότε με παραίτηση.

Το έκανε κομμάτια.
Κόπηκε απ’ τα γυαλιά. Θρύψαλα μπήκαν στα χέρια του. Κι όταν

κάθε εξάρτημα του μηχανισμού κειτόταν κομματιασμένο πια στη γη,
κάπως σαν να ηρέμησε. Το εκκρεμές μόνο κράτησε.

Έτσι, σαν ένα ακόμη μεμέντο μόρι.

Και τώρα, πάνω στη μηχανή του, έτρεχε ξέφρενα, με το βλέμμα του ποτέ
να μην πηγαίνει πιο πάνω απ’ τις στέγες των σπιτιών ή στον ουρανό. Είχε
κόψει τα χάπια εδώ και καιρό πάλι, οπότε ήξερε τι θα έβλεπε εκεί. Κάτι
που δεν υπήρχε. Το πρόβλημά του.

Και δεν το ήθελε.
Ήταν προτιμότερο να φανταστεί τον Θάνατο καβαλάρη και τον ίδιο,

δίπλα του, να τον κοντράρει. Ατσάλινη μηχανή κι άυλο άτι, άνθρωπος και
πνεύμα… Ο Θάνος κι ο Θάνατος.

Σήκωσε το όχημά του στην πίσω ρόδα και

μέσα στο κεφάλι του, πίσω απ’ τον κινητήρα άκουσε τροχαλητό από
γιγάντιες πατούσες κι ένα δυνατό γρύλισμα. Εικόνες ξένες τον

πολιόρκησαν στις στιγμές της διαύγειας που του πρόσφερε πάντα μία
σούζα: μία γυναίκα, στον λαιμό ενός τρικέφαλου, γιγάντιου σκύλου, να

τρέχει, κλαίγοντας. Του επιτέθηκαν μαζί με τον ξένο ήχο ενός γαυγίσματος
–το οποίο ανήκε ή όχι σε αυτόν τον κόσμο;- και

τον έκαναν να πέσει βαριά προς τα μπρος. Πάλεψε να ισορροπήσει,
μα η μηχανή του ντεράπαρε και τον πλάκωσε.

Σκοτάδι.

Άνοιξε τα μάτια του.
Τα ρούχα σκισμένα, ο κινητήρας της μηχανής ακόμα να τρέχει, η

μπροστινή ρόδα και η μεταλλική κολώνα κάποιας οδικής πινακίδας,
τσαλακωμένες, στραβωμένες κι αγκαλιασμένες.
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Με πόσο να έτρεχε; Εκατόν ογδόντα;
Ίχνος από αίμα. Αλώβητος και πάλι.
Αλώβητος πάντα!
Ήθελε να ουρλιάξει από απόγνωση. Δεν το άντεχε άλλο αυτό το

αστείο. Είχε παλιώσει και παρακρυώσει. Μα δεν έκανε τίποτα τέτοιο.
Απλά σηκώθηκε, κράτησε το βλέμμα του προς τη γη και κίνησε με τα
πόδια ως το σπίτι του.

Βρέθηκε έξω απ’ το παλιό κτίριο, το πατρικό του, κι έπεισε τον εαυτό του
ότι με τις αλλαγές που είχε κάνει στη διακόσμηση δεν ήταν το ίδιο σπίτι.

Μα να που σε αυτή τη γωνιά είχε σκίσει το γόνατό του κάνοντας
ποδήλατο, εκεί έπαιζε μπάλα με τον μπαμπά, πιο πέρα μίλαγε μερόνυχτα
με τον Αλέξανδρο.

Γιατί να είναι τόσο συναισθηματικός; Γιατί να δένεται τόσο έντονα
με τους ανθρώπους ενώ ήξερε ότι οι ανθρώπινες σχέσεις ήταν τόσο
ευμετάβλητες;

Άνοιξε την πόρτα και μόνο που την είδε να τον περιμένει ηρέμησε.
Δερμάτινος καφέ καναπές μπροστά από κυπαρισσί τοίχο… δεν ήταν

το ίδιο. Δεν ήταν το ίδιο!
Η Εκάτη του!
Την είχε ανάγκη, τη σκεφτόταν όλο το βράδυ, να είναι τώρα, εδώ,

ολόδική του και κανενός άλλου!
Στο γραμμόφωνο έπαιζε χαμηλά Μπερλιόζ και ήταν καθισμένη στον

καναπέ, φορώντας ένα παλιομοδίτικο νυχτικό, με τον Μπωντλαίρ ανοιχτό
στα πόδια της. Λευκο δέρμα, σαν τη δαντέλα στο νυχτικό της, μα ακόμα
πιο λαμπερό, κάνοντας το ύφασμα να μοιάζει κιτρινισμένο και φθαρμένο,
αν και ήταν ολοκαίνουριο. Μακριά μαύρα μαλλιά ολόισια ως τη μέση και
υπέροχη χωρίς ίχνος μακιγιάζ. Τον κοίταξε ήρεμη και του χαμογέλασε
γαλήνια, βάζοντας τον σελιδοδείκτη της ασυναίσθητα στη σελίδα που
βρισκόταν, πριν το κλείσει και το αφήσει στην άκρη. Άλλη μια
λεπτομέρεια που λάτρευε σ’ αυτήν ήταν τούτο το χούι: μια κορδέλα
στερεωμένη με σελοτέιπ στην τελευταία σελίδα, για να έχει πάντα έναν
κλασάτο σελιδοδείκτη, δίχως φόβο να τον χάσει…

Την πλησίασε μ’ αργά βήματα και λούφαξε στην αγκαλιά της.
Αναλύθηκε σε λυγμούς. Εκείνη δεν είπε τίποτα, απλά του χάιδευε τα
μαλλιά ήσυχα μέχρι να ηρεμήσει. Δεν μπορούσε και δεν ήθελε να πει
τίποτα. Τα λόγια δεν είχαν καμία σημασία σε μια τέτοια στιγμή, μόνο η
παρουσία και το άγγιγμά της είχαν νόημα. Ήξερε ότι ένιωθε τον πόνο του.
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Ούτε ο ίδιος όμως είπε κάτι, απλά άφησε όλο αυτό το κύμα πόνου
που τον έπνιγε να εξωτερικευτεί. Να βγει από μέσα του όλο το γαμώτο,
όλο το παράπονο, όλη η αδικία που τον δηλητηρίαζε. Να βγει δίχως να
κρατήσει τίποτα και δίχως να ντραπεί. Πρώτα οι γονείς, μετά ο καλύτερός
του φίλος… Πάλι καλά που οι ίδιοι θα έφευγαν όπως οι γονείς του: την
ίδια μέρα.

Θυμόταν τόσο έντονα την πρώτη φορά που την είχε πλησιάσει…
Πρώτα τον μάγεψε η σιλουέτα της, μετά το πρόσωπό της κι όταν είδε

τη στάμπα του θανατικού να έχει την ίδια ημερομηνία με τη δική του…
κόλλησε. Είπε ότι σίγουρα θα την έριχνε στο κρεβάτι του απλά και μόνο
δείχνοντάς της την στάμπα του. Ποιος θα το ήξερε ότι το ίδιο βράδυ θα
είχε πέσει ο ίδιος στα χέρια της με λυγμούς, όπως τώρα, έπειτα από
πολύωρη συζήτηση και από μια αποτυχημένη απόπειρα για σαρκική
επαφή; Από το δέος που ένιωθε για εκείνη, δεν είχε καταφέρει να έρθει σε
στύση, όσο κι αν το επιθυμούσε. Μα να που τέσσερα χρόνια μετά ήταν
μαζί, και κάθε μέρα την αγαπούσε το ίδιο δυνατά μ’ εκείνο το βράδυ, αν
όχι περισσότερο.

Ήταν ο αέρας που ανέπνεε…
Σηκώθηκε αποφασισμένος και την πήρε στα χέρια του, την πήγε στην

κρεβατοκάμαρα και σ’ όλη τη διαδρομή κοιταζόντουσαν βαθιά μέσα στα
μάτια. Είχε ηρεμήσει κάπως κι εκείνη τον κοιτούσε γαλήνια, μ’ ένα
υδάτινο παραπέτασμα στα μάτια της να στέκει εκεί και να μην κυλά, μ’
εκείνο το άγιο, συγκαταβατικό χαμόγελο που ήξερε τόσο καλά και
λάτρευε πάνω της. Το χαμόγελο που του ομολογούσε ότι τα ήξερε όλα,
δίχως να της πει λέξη. Εκείνη ήταν εδώ γι’ αυτόν και θα ήταν ολόδική του
μέχρι το κοινό τους τέλος.

Αχ, πάντα θα της ήταν ελάχιστος, της άξιζε κάτι πολύ καλύτερο, μα
ποτέ δε θα την άφηνε. Ακόμη κι αν την έκανε με τον εγωισμό του να χάσει
τον παράδεισο με κάποιον τέλειο για εκείνη άντρα.

«Μόνο εσένα θέλω. Εσύ είσαι ο τέλειος για εμένα. Σ’ αγαπάω
περισσότερο κι από τον ίδιο μου τον εαυτό», του εξομολογήθηκε, σαν να
είχε διαβάσει τις σκέψεις του. Την άφησε στο κρεβάτι χαμογελώντας με
απόλυτη ευδαιμονία, νιώθοντας μαστουρωμένος απ’ την τόση αγάπη.

Της έβγαλε το νυχτικό. Μόνο ένα μαύρο μικροσκοπικό εσώρουχο
σπίλωνε την τελειότητα του αλαβάστρινου κορμιού της. Και, φυσικά, η
στάμπα. Τον βοήθησε να γδυθεί καθώς φιλιόντουσαν. Το στόμα της τόσο
ζεστό και υγρό. Η γεύση της γλυκιά με μια απειροελάχιστη αλμύρα από
τα δάκρυά του. Της έβγαλε το εσώρουχο και μπήκε μέσα της: μια ζεστή
και υγρή φωλιά που αγκάλιασε όλη του την ύπαρξη. Τα στητά στήθη της
βρέθηκαν στα χέρια του και τα γράπωσε με όλη του τη δύναμη, σαν τον
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πνιγμένο που βρίσκει μεσοπέλαγα σανίδα σωτηρίας. Μπαινόβγαινε αργά
και τα χείλη τους δεν ξεκολλούσαν ποτέ. Ήταν μια επαφή ψυχική
περισσότερο. Της χάιδευε το πρόσωπο, τα μαλλιά, το σώμα. Το άρωμά της
τον πλημμύριζε γλυκό, σαν έναν κόσμο γεμάτο τριαντάφυλλα και ζεστή
υγρασία στον αέρα. Η γλώσσα του ήθελε να γίνει η ίδια του η ψυχή και να
εισχωρήσει ολόκληρος μέσα της, να εκκολαφθεί. Να τον κουβαλά κάτω απ’
το πετσί της μέχρι να πεθάνει. Μόνο έτσι θα ήταν ολόκληρος και
ολοκληρωμένος. Να τον εγκυμονούσε και να τον γεννούσε καινούριο κι
αψεγάδιαστο απ’ τον πόνο της ζωής που τον είχε φθείρει τόσο.

Δεν χρειάστηκαν πολλές παλινδρομήσεις για να τελειώσει.
Την κράτησε μέσα στα χέρια του για ώρα. Την είχε αγκαλιά μέχρι

που η στύση του συρρικνώθηκε και ο ίδιος βγήκε από μέσα της,
μαραζωμένος σαν τον κόσμο που τον περιέβαλλε.

«Μην με αφήσεις ποτέ», την ικέτεψε.
«Ποτέ», του υποσχέθηκε εκείνη χαμογελαστή.
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Κεφάλαιο ΙΙ

Ο Άδης όρμησε στον Σαμαήλ, γραπώνοντάς τον με λύσσα απ’ τον λαιμό.
Οποιοσδήποτε άλλος θα ήταν ήδη νεκρός, ο ξένος όμως έριξε μία

γροθιά στο στήθος του Βασιλιά κι οι τρεις γυναίκες τον είδαν να
εκτοξεύεται στον αέρα. Διέσχισε όλο το δωμάτιο, όπως και ο φρουρός του
νωρίτερα, για να προσγειωθεί βαριά πάνω στον Κέρβερο. Ο τρικέφαλος
φύλακας ανέκοψε τη φόρα του αφέντη του και επανήλθε με το τράνταγμα.
Γρύλισε έντονα, ξυπνώντας κι αντικρίζοντας τον εισβολέα, μα οι φωνές
των παλλακίδων κάλυψαν το γρύλισμα.

Η Περσεφόνη, ανίκανη ακόμα να κινηθεί, είδε τις δύο νύμφες να
τρέχουν προς τον αντίπαλο του άρχοντά τους. Δεν είχε καμία λογική αυτή
η κίνηση! Αντιδρούσαν μόνο από υπέρμετρη αγάπη, βλέποντας τον αιώνιο
έρωτά τους σε μειονεκτική θέση. Σαν μαινάδες, απλά χίμηξαν στον ξένο,
πλησιάζοντάς τον με ελάχιστη καθυστέρηση η μία από την άλλη.

Πρώτα η Μίνθη κι έπειτα η Λευκή, έπεσαν νεκρές στα πόδια του
Έκπτωτου. Ο εχθρός είχε χρησιμοποιήσει μόνο αντίχειρα και δείκτη για να
σπάσει τους λαιμούς τους σαν να ήταν κλαράκια.

Ο Άδης στράφηκε προς την Περσεφόνη.
«Τρέχα!» της είπε κι εκείνη υπάκουσε. Σηκώθηκε, διέσχισε την κλίνη

με πέντε βήματα, βρέθηκε στην πλάτη του Κέρβερου και κάλπασε προς
την πύλη. Ο γιγάντιος σκύλος, έσπρωξε με δύναμη τον Σαμαήλ, στέλνοντάς
τον έξω απ’ το ανάκτορο, μάζεψε μ’ ευλάβεια στα ελεύθερα σαγόνια του,
εκατέρωθεν της αφέντρας του, τα άψυχα σώματα από τις δύο νύμφες και
κάλπασε προς τον Ασφόδελο Λειμώνα.

Η Περσεφόνη, κοιτώντας πίσω, είδε τον εχθρό να αδιαφορεί γι’ αυτήν
και το φευγιό της και να ορμάει στο εσωτερικό.

Στον σύζυγο και Βασιλιά της!

Ο Άδης είδε τον ξένο να επιστρέφει.
Σηκώθηκε όρθιος, με τα μαλλιά του να τυλίγονται γύρω απ’ τη μέση

και την κοιλιακή του χώρα, καθώς το γένι του έκανε το ίδιο με το στήθος
του. Οι τρίχες, πήραν μεταλλική υφή, μία άφθαρτη πανοπλία
δημιουργήθηκε στον κορμό του κι ένα κράνος στο κεφάλι του, τα οποία
ήταν αβαρή μα άτρωτα. Απλώνοντας το χέρι του στο πλάι, το σκότος που
είχε πλάσει τον ποδόγυρό του, επέστρεφε και άρχισε να υλοποιείται στη
λαβή του. Αυτό το ένιωσε να βαραίνει και εμφανίστηκε η θρυλική του
δίαινα.

«Οδυσσέας, Ηρακλής, Ορφέας, Σίσυφος, Θησέας, Πειρίθοος… και
τώρα εσύ. Γνωρίζεις πώς κατέληξαν οι προηγούμενοι. Σε τι διαφέρεις εσύ
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και γιατί η μοίρα σου να είναι διαφορετική;» τον ρώτησε με συγκρατημένη
λύσσα.

«Δεν είμαι ούτε θνητός ούτε ημίθεος. Το ξέρεις και το νιώθεις,
Άρχοντα. Αψήφησέ με πάλι και θα σε συντρίψω!» αποκρίθηκε εκείνος,
δίχως να έχει όρεξη για περισσότερη συζήτηση ή υπομονή έπειτα απ’ την
οποιαδήποτε σύγκριση με τους υπόλοιπους ερχόμενους.

Ο Άδης πήρε θέση αναμονής, υψώνοντας τη δίαινα στο στήθος του,
κρατώντας την πλέον και με τα δύο χέρια. Ο Σαμαήλ μειδίασε.

«Ξέρεις, ο Πατέρας μου και Δημιουργός μου, σιχαίνεται τη βία», του
είπε χαμογελαστός, μα η οργή δεν κρυβόταν πια απ’ το βλέμμα του.
Συνέχισε σ’ ένα τόνο, λες και όλα όσα έλεγε τον πονούσαν μεν, μα τα
έβρισκε και κάπως αστεία πια: «Μα μας όπλισε· όλα τα παιδιά του. Το
μόνο πρόβλημα είναι ότι πρέπει να νιώσουμε πόνο και θλίψη προτού
αρματωθούμε…»

«Ο πατέρας μου είναι νεκρός εδώ και αιώνες. Έπεσε απ’ το χέρι του
μικρότερου αδελφού μου. Μας έφαγε για να μην του πάρουμε τη θέση.
Δεν μπορώ να νιώσω τη θλίψη σου, τον σιχαινόμουν. Σκέψου όμως ότι αν ο
μικρότερος τα κατάφερε μ’ έναν τιτάνα, τι μπορεί να κάνει ο μεγαλύτερος
της οικογένειας μ’ εσένα», τον προειδοποίησε ο Άδης.

«Σε φθονώ, πατροκτόνε…» είπε ο Σαμαήλ, σαν να ήταν ξαφνικά
θλιμμένος. Το σώμα του ήταν ευθυτενές, μα το κεφάλι του κρέμασε, καθώς
μέσα από τις κουρτίνες των μαλλιών του, το βλέμμα του γυάλιζε από
δάκρυα.

Ο Άδης τον είδε να σηκώνει το χέρι του αργά και να πιάνει τον
σβέρκο του. Τον άκουσε να μουγκρίζει από πόνο, καθώς έσφιγγε τη λαβή
του και τραβούσε με βία προς τα έξω. Ακούστηκε ένας ήχος σαν να
ξηλωνόταν η πλάτη του και στα χέρια του κρατούσε μία φλεγόμενη
ρομφαία πια. Προφυλακτήρας της οι ωμοπλάτες του, λαβή κι αιχμηρή
λεπίδα σχηματισμένη απ’ τους μεταλλικούς κόμπους της σπονδυλικής του
στήλης, αιχμή της ένας μυτερό κόκκυγας.

Ο Βασιλιάς του Κάτω Κόσμου, σημάδεψε τις φλόγες της ρομφαίας με
τη δίαινά του. Ένα κύμα ψύχους τις εξάλειψε, καλύπτοντας ολοκληρωτικά
και τον αντίπαλό του.

«Αυτό κι αν ήταν γρήγορο…» μονολόγησε, κινούμενος προς το
γλυπτό.

Μα τότε, άκουσε ήχους ραγίσματος από το εσωτερικό!

Η Περσεφόνη, σταματώντας τον Κέρβερο, πάγωσε, δίχως να πιστεύει στα
μάτια της!
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Μια αναρίθμητη στρατιά βρισκόταν στα όρια του Ασφοδέλου
Λειμώνα. Κάθε μέλος ήταν ολόιδιο με τον νεανίσκο που τους είχε
απειλήσει. Μπορεί κάποιοι να είχαν διαφορετικές εκφράσεις, εγκαύματα ή
άλλες πληγές, μα η ομοιότητα ήταν αδιαμφισβήτητη. Αδέλφια, που
έστεκαν ανυπόμονα, περιμένοντας τον ηγέτη τους να επιστρέψει νικηφόρος
ή να μάθουν ότι ήταν νεκρός. Τι θα συνέβαινε αν η δεύτερη περίπτωση
λάμβανε χώρα; Θα επιτίθονταν μ’ ανυπολόγιστη λύσσα ή θ’ αποχωρούσαν
ειρηνικά;

Ψιθύρισε στο αυτί του Κέρβερου μια εντολή και ξανακίνησαν για το
Έρεβος και το ανάκτορο. Δεν ήξερε τι άλλο να κάνει. Δεν μπορούσε να
τρέξει προς το μέρος τους και δεν μπορούσε να βοηθήσει τον Βασιλιά της,
μα η ιδέα να συνεχίσει να τρέχει την έκανε να νιώθει αηδία με τον εαυτό
και τη δειλία της.

Αντίκρισε τα σώματα της Μίνθης και της Λευκής, να ταρακουνιούνται
άψυχα στον καλπασμό του φύλακα.

Έσφιξε τα σιαγόνια της, δαγκώνοντας το εσωτερικό των μάγουλών
της για να μην κλάψει. Έπρεπε να βρει κι εκείνη τη δύναμη να
προσπαθήσει έστω να βοηθήσει, όπως είχαν κάνει κι εκείνες με αυτοθυσία.
Δεν ήταν ώρα για άλλα δάκρυα.

«Στα Τάρταρα», του είπε, έχοντας αποφασίσει να σπεύσει στην
ισχυρότερη βοήθεια του Κάτω Κόσμου. Είθε να μην το μετάνιωνε.

Ο Σαμαήλ έσπασε το παγωμένο περίβλημά του και χίμηξε δίχως
χρονοτριβή. Ο Άδης ίσα που πρόλαβε ν’ αποκρούσει την επίθεση. Και
τότε, όλα έγιναν θολά. Οι κινήσεις δεν θα μπορούσαν να εκτελεστούν από
άλλα όντα, μόνο δύο θεοί μπορούσαν να κινούνται με τόση ταχύτητα, ισχύ
και σιγουριά. Οι εκτέλεση κάθε κίνησης ήταν αψεγάδιαστη κι απ’ τους
δύο. Ήταν σαν να είχαν ξανακάνει αυτό τον θανάσιμο χορό και τώρα, σ’
αυτή την επανάληψη, θα κρινόταν ο νικητής.

Ο Χθόνιος Ζεύς, πότε με το κέντρο της λαβής, πότε με την άκρη και
πότε αιχμαλωτίζοντας τη ρομφαία ανάμεσα στα δόντια της δίαινας,
κυρίως υποχωρούσε. Οι κινήσεις του Έκπτωτου ήταν σχεδόν αστραπιαίες
και δεν του άφηναν κανένα κενό για να επιτεθεί. Ένιωθε τις δονήσεις κάθε
επίθεσης σ’ όλο του το σώμα. Το κουδούνισμα των μετάλλων, αν δεν είχε
το κράνος του, θα τον ξεκούφαινε. Κι ο αντίπαλός του, συνέχιζε να του
ξεγλιστρά σαν χέλι, μ’ ένα σαρδόνιο χαμόγελο μόνιμα στα χείλη, σαν να το
απολάμβανε.

Αν κάποιος τολμούσε, βλάσφημα, να τους περάσει για θνητούς, θα
ήταν σαν να βλέπει να πολεμούν ένας εικοσάρης γεμάτος ενέργεια
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εναντίον ενός έμπειρου σαραντάρη πολέμαρχου. Κανείς δεν είχε το πάνω
χέρι, μα κανείς δεν υστερούσε κιόλας σε αυτή την μάχη.

Ο Άδης, είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν Ημίθεους, Θεούς και
Τιτάνες, μα αυτή τη λύσσα δεν την είχε συναντήσει ποτέ! Τι σκοπό είχε
αυτός άγνωστος απ’ το πουθενά, για να ποθεί τόσο το Βασίλειό του; Τόσο
πολύ του είχε στοιχίσει εκείνη η εξορία που είχε αναφέρει; Τι ήθελε να
αποδείξει και σε ποιον;

Έδιωξε τις άκαιρες απορίες του κι εγκλώβισε για άλλη μια φορά τη
ρομφαία με τις αιχμές της δίαινάς του. Κάρφωσε τ’ όπλο του στη γη,
παρασέρνοντας τον αντίπαλό του, για να εξαπολύσει ένα γόνατο στο
σαγόνι του Σαμαήλ. Ο εχθρός του δέχτηκε όλη την ισχύ του χτυπήματος
και μουγκρίζοντας, ελευθέρωσε το όπλο του. Τον ζύγιασε με το βλέμμα,
για μια στιγμή μόνον, κι έκανε ένα άλμα προς τα πίσω.

Τεράστια φτερά ξεδιπλώθηκαν απ’ την πλάτη του!
Δερμάτινες φτερούγες, που κάλυψαν όλον τον χώρο απ’ άκρη σ’

άκρη, άρχισαν να του στέλνουν με κάθε κίνησή τους κύματα αέρα.
Πολύτιμα και μυθικά αντικείμενα, τιμαλφή που δεν είχε δει ποτέ κανείς
θνητός, αποκτήματα που του έδιναν το προσωνύμιο Πλούτωνας με τον
πλούτο τους, άρχισαν να πετάγονται ολόγυρα και να εκτοξεύονται προς το
μέρος του.

Ο Άδης έγειρε μπροστά, κρατώντας ακόμα τη δίαινά του.
Καρφωμένη όπως ήταν στη γη, τον κράτησε στη θέση του για κάμποσο, μα
οι κινήσεις του Σαμαήλ επιτάχυναν και ο ίδιος αναγκάστηκε να γονατίσει
για να μην τον πάρει ο αέρας.

«Να δεχτώ αυτό σαν γονυκλισία και προσκύνημα, λοιπόν;» τον
χλεύασε, κι ο Άδης ένιωσε την οργή να βράζει μέσα του.

Ξεκάρφωσε τη δίαινα, αφέθηκε στον τυφώνα απ’ τα φτερά να τον
παρασύρει και φτάνοντας στον απέναντι τοίχο, πάτησε γερά κι
εκτοξεύτηκε προς τον Έκπτωτο. Με τις αιχμές του όπλου του να
σημαδεύουν το στήθος του αντιπάλου του, ούρλιαξε, ευχόμενος να
καταφέρει να τον κεντρίσει.

Ο Έκπτωτος πήρε θέση άμυνας με τη ρομφαία του.
Μόλις τα όπλα τους άγγιξαν, όλο το ανάκτορο κατέρρευσε πάνω στα

κεφάλια τους.
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Κεφάλαιο ΙΙΙ

Η κατάρρευση τον τίναξε μπροστά και βρέθηκε καθιστός στο κρεβάτι του.
Κάθιδρος και λαχανιασμένος, λες και είχε όντως χτυπηθεί απ’ ωστικό
κύμα. Λες και δεν ήταν απλά ένα ταξίδι του υποσυνειδήτου του. Λες και
βρισκόταν πάνω στον Κέρβερο, αγκαλιά με την Περσεφόνη, κάποια
χιλιόμετρα μακριά απ’ το γκρέμισμα του ανακτόρου!

Ο Θάνος ένιωσε την καρδιά του να καλπάζει ξέφρενα. Το χέρι του
κινήθηκε μηχανικά στο σημείο της στάμπας κι ο νους του πήγε στο χθεσινό
τροχαίο.

Λίγο πριν πεθάνει, δεν είχε ακούσει / νιώσει / δει την Περσεφόνη
καβάλα στον Κέρβερο; Προτού ακόμη να δει το όνειρο;

Κούνησε το κεφάλι του αρνητικά, παλεύοντας να διώξει και την
παρανοϊκή σκέψη και τον εφιάλτη, ποθώντας να επανέλθει στην
πραγματικότητα. Έστρεψε το βλέμμα του στην Εκάτη. Στη σωτηρία του.

Κοιμόταν γαλήνια και της χάιδεψε απαλά το πρόσωπο. Την είδε να
χαμογελά στον ύπνο της, αναγνωρίζοντας το άγγιγμά του ακόμα και με τις
αισθήσεις της ναρκωμένες απ’ τον Μορφέα. Η ζεστή κι απαλή επιδερμίδα
της τον έκανε να ησυχάσει κάπως, μα ο ύπνος του είχε χαθεί πια για τα
καλά.

«Γάμα το, γάμα τα όλα…» ψιθύρισε για να καθησυχάσει τον εαυτό
του κι έδιωξε το σεντόνι από πάνω του. Σηκώθηκε και ντύθηκε σιωπηλά.
Σορτσάκι, μαύρο φανελάκι με κουκούλα κι αθλητικά. Κατέβηκε στο
σαλόνι κι άφησε ένα σημείωμα ότι πάει για πρωινό. Βάζοντας τα
ακουστικά του mp3 του, έκλεισε την πόρτα πίσω του κι έφυγε τρέχοντας.

Έτρεχε.
Δεν ήξερε για πού. Δεν σκεφτόταν τη διαδρομή. Απλά έβαζε το ένα

βήμα μπροστά στο άλλο. Με το κεφάλι πάντα σκυφτό και με κάθε σκέψη
που του ερχόταν, κάθε κεντρί από εκείνο τ’ όνειρο, να παλεύει να το
διώξει. Προσπαθούσε ν’ ακολουθεί τους στίχους και τις μελωδίες των
Charon που τον πολιορκούσαν, μάταια όμως.

Ένα τρίπτυχο τον “τσάκιζε”. Πρώτον: ποτέ μα ποτέ δεν θυμόταν τα
όνειρά του. Πόσω μάλλον λεπτομέρειες ή συζητήσεις ολόκληρες. Δεύτερον:
αυτά τα όνειρα, εφιάλτες περισσότερο, παραήταν ζωντανά. Όχι μόνο σε
χρώματα, μα και σ’ οσμές, ήχους, δονήσεις, φωνές των ‘’χαρακτήρων’’,
γενικότερα σε κάθε αίσθησή του. Δεν τα έβλεπε απλά, μα τα βίωνε! Και
τρίτον: ένιωθε ότι δεν ήταν απλά όνειρα. Ένιωθε ότι ήταν κάτι
περισσότερο, σαν κάρμα ή όραμα, σαν οιωνός ή προαίσθηση για κάτι…

Χατ τρικ παράνοιας!
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Ανέβασε ταχύτητα και ξεχύθηκε μπροστά. Έβλεπε μία γέφυρα και
ήλπιζε πώς αν την διέσχιζε, θα έβρισκε την διαύγειά του. Κάτι σαν
σωματική και νοητική μετάβαση ίσως. Ιδρώτας σ’ όλο του το κορμί, οι
μύες του σφιγμένοι σαν σχοινιά, η καρδιά του ν’ ακολουθεί τον ρυθμό της
μουσικής, τα πνευμόνια του να τσούζουν, μα έτρεχε.

Όπως έτρεχε κι εκείνη μακριά από τον κίνδυνο!
«Άντε γαμήσου! Βγες απ’ το κεφάλι μου!» ξέσπασε, αναφερόμενος

τόσο σ’ εκείνη την επίμονη φωνή που τον ειρωνευόταν, όσο και στην
Περσεφόνη. Οι ελάχιστοι περαστικοί τον κοίταξαν με φόβο, για ν’
απομακρυνθούν βιαστικά από κοντά του, μαζεμένοι απ’ την αμηχανία που
έφερνε κάθε συνάντηση με τρελό.

Γιατί είναι ρουτίνα πια οι αυτοκτονίες σε κοινή θέα, μα οι τρελοί μάς
κάνουν πάντα να νιώθουμε περίεργα, σωστά;

“Ναι, γαμώτο”, σκέφτηκε το λογικό κομμάτι του, “είναι ρουτίνα!”
Τράβηξε με λύσσα τ’ ακουστικά απ’ τ’ αυτιά του, έσκισε τα καλώδια και
πετώντας τη συσκευή στο κράσπεδο, κατέβασε με οργή τη φτέρνα του
πάνω της ξανά και ξανά. Λαχανιασμένος, ακούμπησε μπροστά, στο
πέτρινο παραπέτασμα της μικρής γέφυρας.

Κοίταξε γύρω του. Βρισκόταν κάπου στη Νέα Φιλαδέλφεια, μα μέσα
στη σύγχυσή του δεν είχε ιδέα πού ακριβώς. Προσπάθησε να
προσανατολιστεί. Μια ζωή έμενε στους Άγιους Ανάργυρους, στα όρια Ίλιον
με Νέα Φιλαδέλφεια, μα για κάποιο λόγο, τώρα, θα μπορούσε να έχει
αλλάξει και χώρα. Όλα του έμοιαζαν άγνωστα στην κατάσταση που
βρισκόταν.

Ένιωσε ν’ αδειάζει από θέληση και δύναμη ξαφνικά. Κουρασμένος,
στερεμένος. Και σωματικά και πνευματικά. Κοίταξε προς τα πίσω και…

…έκανε το λάθος να σηκώσει το βλέμμα του στον ουρανό!
Και το είδε.
Το πρόβλημά του.
Μα πάντα εκεί δεν ήταν άλλωστε;
Η ματιά του φυλακίστηκε, η οποιαδήποτε σκέψη πάγωσε. Κόμπος

στον λαιμό, τρέμουλο κι αδυναμία στα πόδια. Η ανάσα του δυσκόλεψε κι
ο ιδρώτας του κρύος, μα όχι απ’ το τρέξιμο πια. Το απόλυτο σοκ του
οργανισμού, μα για τον Θάνο παλιός γνώριμος. Δεν ήταν ούτε η πρώτη του
κρίση πανικού, ούτε η πρώτη φορά που το αντίκριζε.

Ολόλευκο, να υψώνεται μέχρι τα σύννεφα, δίχως να ρίχνει σκιά. Ένα
κάστρο από μάρμαρο, λαξεμένο όχι από άνθρωπο μα δεν είχε ιδέα από τι.
Ένας τιτάνιος όγκος πέτρας που τον κατακερμάτιζε, του πλάκωνε την
ψυχή, τον έκανε να νιώθει μηδαμινότερος κι από μυρμήγκι. Η απειλή του
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ήταν εκεί απ’ όταν θυμόταν τον εαυτό του κι όποτε το έβλεπε, ένιωθε σαν
να σπάει ο ουρανός, σαν να διαρρηγνύεται η πραγματικότητά του.

Επιστρατεύοντας κάθε ικμάδα του είναι του, έσκυψε το κεφάλι του.
Σαν πιστός στη θέα κάποιου παντοδύναμου κι ανώτερου όντος. Πάλεψε να
ησυχάσει. Αδύνατον. Τα νεύρα του ήταν τεντωμένα, σαν το καλώδιο των
ακουστικών του στιγμές πριν, και σύντομα τα συρματάκια της λογικής του
θα σκίζονταν και θα πετούσαν εδώ κι εκεί μαζί με την διαύγειά του.

«Τι μου συμβαίνει, που να πάρει; Τρελαίνομαι εντελώς;» απόρησε
δυνατά και εικόνες απ’ τη χθεσινή βραδιά και τον επακόλουθο εφιάλτη
του επιτέθηκαν ορμητικά και πάλι. Έριξε μια μπουνιά στο πέτρινο γείσο
και με δάκρυα στα μάτια σκέφτηκε τον Αλέξανδρο. Εκείνος ήταν ο μόνος
που τον είχε πιστέψει. Ή έστω υποκρινόταν. Κι αυτό πάντοτε τον
ηρεμούσε. Ακόμη κι αν είχε κάνει ποτέ την ανοησία να ξεχαστεί και να
κοιτάξει ψηλά. Όπως τώρα.

Μα τώρα ο Αλέξανδρος είναι νεκρός και η Περσεφόνη…
«Όχι, όχι πάλι λούπα» μονολόγησε και με μία κίνηση, πήδηξε πάνω

απ’ το παραπέτασμα, ελπίζοντας η πτώση και η σύγκρουση να του
δώσουν κάποια γαλήνη. Στιγμές μετά, άκουσε τον εκκωφαντικό κρότο
όλων του των κοκάλων να σπάνε μεμιάς κι όλα σκοτείνιασαν.

Επανήλθε.
Φυσικά, πάντα τα ίδια σκατά…
Πάλι καλά, η επιστροφή, του έκανε την χάρη. Οι σκέψεις που θέλησε

να ξορκίσει με την αυτοκτονία, μπορεί υπήρχαν ακόμη, μα είχαν γίνει
κάπως πιο βουβές, λιγότερο επίμονες.

Έχοντας πλέον προσανατολιστεί, έπειτα από εκείνο το φριχτό βλέμμα
που είχε ρίξει, σηκώθηκε και κίνησε προς το σπίτι. Με το κεφάλι σκυφτό.
Όπως έκανε μια ζωή.

Σταμάτησε στον φούρνο, πήρε κάμποσα κουλουράκια και χυμό και
συνέχισε προς το πατρικό του. Έφτασε, ξεκλείδωσε και χώθηκε μέσα στο
καταφύγιό του. Και χαράς το καταφύγιο. Τώρα τελευταία ούτε καν εδώ
δεν έβρισκε ησυχία. Ένιωθε λες και το μέρος που είχε μεγαλώσει και είχε
ζήσει μια ζωή ήταν φυλακή.

Άκουσε σε χαμηλή ένταση Ραχμάνινοφ και μύρισε έντονο καπνό απ’
αρωματικά στικάκια. Το σαλόνι ήταν σκοτεινό. Την είδε στον καναπέ. Το
βλέμμα της κενό προς το ταβάνι. Το σώμα της σαν να είχε χάσει κάθε
σχήμα, σαν να πάλευε να υγροποιηθεί και να γίνει ένα με το έπιπλο.
Ιδρωμένη και με την βελόνα ακόμα στο χέρι της. “Τι να κάνεις; Ο καθένας
αντιμετωπίζει με διαφορετικό τρόπο την πραγματικότητα” σκέφτηκε για
νιοστή φορά, πλησιάζοντάς την. Της χάιδεψε το νωπό πρόσωπο προς τα
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πίσω, μεταφέροντας τις σταγόνες στα μαλλιά της και της είπε ότι είχε
φέρει πρωινό. Έβγαλε την σύριγγα και μία άλικη σταγόνα εμφανίστηκε
στο ολόλευκο δέρμα της. Εκείνη δεν φάνηκε να καταλαβαίνει την
παρουσία του, ήταν σαν να μην υπήρχε στον χώρο καν. Την άφησε να
βιώσει στο έπακρο την χημική γαλήνη της.

Ανέβηκε στον πάνω όροφο, στο γυμναστήριό του. Γυμναστήριο κατ’
ευφημισμόν: ένας σάκος, ένας διάδρομος και κάμποσα βάρη. Ηχομόνωση,
δύο τεράστια ηχεία, μία βιβλιοθήκη γεμάτη δισκάκια. Ένα cd player και
από πάνω του, σαν μακάβριο θαυμαστικό, το εναπομείναν εκκρεμές απ’
το ρολόι των γονιών του. Έκλεισε την πόρτα, έβαλε δυνατά Kamelot και
παίρνοντας από ένα βάζο ένα σακουλάκι με κοκαΐνη έκανε δύο γραμμές.

«Δεν ξανακοιμάμαι ποτέ που να πάρει. Αυτό ήταν για μένα. Αντίο
ύπνε κι αντίο Περσεφόνη», είπε κι όρμησε στον σάκο, σκεπτόμενος
μικρούς και μεγάλους θανάτους.

Κάθε γροθιά ορμούσε κι έσκαγε στο μαύρο πετσί, όπως τ’ άγρια κύματα
στους βράχους μιας καταραμένης παραλίας. Παλίρροια συναισθημάτων
και σκέψεων. Ήθελε να τιμωρήσει, να εξαντλήσει τον εαυτό του και μετά
απλά να χαθεί σε μία κατάσταση άγρυπνης νιρβάνας. Γιατί ποτέ δεν θα
ξανακοιμόταν. Να πήγαινε να γαμηθεί εκείνη η πουτάνα! Δεν ήξερε από
πού είχε έρθει, ποτέ δεν ήθελε να τη δει και δεν ήξερε γιατί τον
στοίχειωνε.

Στοίχειωνε; Βαριά λέξη για δύο απλά όνειρα. Κάπως υπερβολικός
δεν είσαι, φίλε Θάνο;

Αυτή η μικρή φωνούλα μέσα του, σαν γλώσσα σε σάπιο δόντι, πλέον
ήταν ανυπόφορη. Μα έτσι δεν ξεκινά και η τρέλα; Στην αρχή ένα όνειρο
εξάντλησης, αδιαφορείς, τ’ αφήνεις να χαθεί. Μετά κι άλλο όνειρο το ίδιο
βράδυ, κάποιου είδους εμμονή, κάποιο σκάλωμα του εγκεφάλου απ’ το
πουθενά. Έπειτα, η σαρκαστική φωνή εντός σου αρχίζει να σ’ εκνευρίζει
και… μετά η βίδα που δεν λασκάρει για να πέσει στο πάτωμα μαζί με τα
λογικά σου, παρά στρίβει, αργά κι επίμονα, μέχρι να σου θρυμματίσει το
κεφάλι. Εκεί, να σε πιέζει περαιτέρω να σε τσιγκλάει, να στρίβει και να
στρίβει, κι όσο πιο πολύ εισχωρεί, να στριγκλίζει με τσιριχτή φωνή που
ανατριχιάζει όλο το μεδούλι σου, σαν ρίνισμα μετάλλου κάτω από το νύχι:

Περ-σε-φό-νη, Περ-σε-φό-νη, Πέρ-σε-φόνη…
Τέσσερις συλλαβές μόνο, τέσσερις γαμημένες συλλαβές, μα δίχως να

το καταλάβει, αυτές ήταν που έδιναν ρυθμό στις γροθιές του. Κάθε
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συλλαβή και γροθιά, κάθε συλλαβή να ορίζει εισπνοή και εκπνοή, κάθε
συλλαβή πίσω απ’ τη μελωδία κάθε κομματιού.

Περ-σε-φό-νη.
Τικ τακ, τικ τακ.
Αναπόφευκτα, ο ήχος απ’ το ρολόι μέσα στο τραγούδι που ακούει,

του φέρνει στο νου τους γονείς του, τον κολλητό του, το επικείμενο τέλος
όποιου γνωρίζει και το μακρινό μα αδιαμφισβήτητο δικό του. Κι όλα αυτά
εξαιτίας ενός ονόματος που το συνάντησε όσο υποτίθεται ότι όφειλε να
ηρεμεί, με κλειστά βλέφαρα και πεσμένους σφυγμούς.

Οι κόμποι των χεριών του έχουν ματώσει, οι γροθιές του τρέμουν.
Κάθε χτύπημα τσούζει, τον ανατριχιάζει μέχρι τα μύχια του, μα εκείνη η
φωνή δεν σβήνει, εκείνη η επανάληψη ενός ονόματος που ίσως και μέχρι
χτες να του φαινόταν συμπαθητικό, να που τώρα τον στοιχειώνει.

Και να θυμάται τα πάντα με κρυστάλλινη καθαρότητα και σχεδόν
διαύγεια. Σχεδόν. Δεν ήταν ένα απλό όνειρο που με το πέρασμα των ωρών
οι λεπτομέρειες γίνονταν θολές και εν τέλει χάνονταν. Όχι, αυτό ήταν σαν
να το έβλεπε συνεχώς σε ταινία μέσα στο κεφάλι του. Μπορεί να
σιχαινόταν τον εαυτό του μια ζωή, μα τώρα σιχαινόταν εκείνη με όλη του
την ψυχή.

«Αν είναι δυνατόν!» μονολογεί λαχανιασμένος, δίχως να σταματήσει.
Βουτάει τα βάρη και με το βλέμμα στο κενό παλεύει να διώξει τους

δαίμονές του, θέλοντας να σκίσει τους μύες του. Τους νιώθει να σφίγγουν,
να τεντώνουν, να σφίγγουν, να τεντώνουν. Προσπαθεί να σκέφτεται μόνο
την κίνησή του, μα κι εκεί βρίσκει το δύο. Και μετά το τέσσερα…

Σφίγγουν, τεντώνουν, σφίγγουν, τεντώνουν…
Περ-σε-φό-νη, Περ-σε-φό-νη…
Και πέρα από εκείνη, ν’ αναθεματίζει τον εαυτό του για τη ματιά

που είχε ρίξει. Μα πόσο ηλίθιος ήταν; Πόσο αγιάτρευτος; Γιατί; Γιατί να
ξαναδεί αυτό που όλοι του έλεγαν ότι δεν υπήρχε; Αυτό που ανεξάρτητα
απ’ τους μικρούς θανάτους και τις επιστροφές του, έστεκε στον ορίζοντα,
στην άκρη του ματιού, είτε βρισκόταν στην Αθήνα, είτε σε διακοπές
μακριά από αυτή, να τον χλευάζει. Αυτό που τα χάπια κάποτε απλά το
είχαν κάνει πιο θολό, μα ποτέ δεν το είχαν εξαφανίσει, ρε γαμώτο. Κι όλοι
οι γιατροί, φίλοι, συγγενείς, έρωτες, που το είχε εκμυστηρευτεί, να τον
βεβαιώνουν ότι είναι ο μόνος που το βλέπει. Και να τρομάζουν στην ιδέα
και το μέγεθος που τους περιέγραφε, με τον ίδιο να απορεί και να
εξοργίζεται με την επιλεκτική τους τύφλωση. Για εκείνους, απλά μια νοητή
εικόνα. Για τον ίδιο, το λευκό μενίρ, το πρόβλημά του.

“Λευκό μενίρ… Δεν πα να το χλευάζω για να μην με τρομάζει; Αυτό
δεν με κάνει λιγότερο τρελό. Μ’ απ’ την άλλη, αν είμαι τρελός, σ’ έναν
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κόσμο που μου φαίνεται τρελός, δεν θα έπρεπε αυτό να σημαίνει ότι είμαι
ο μόνος λογικός;” απορεί και κάνει να γελάσει, μα οι λαβές του απ’ την
καταπόνηση και το σκίσιμο του δέρματος, ανοίγουν. Τα βάρη πέφτουν,
δημιουργώντας μία δυνατή κλαγγή. Για το μεταλλικό κρότο έχει
προετοιμάσει το έδαφος η σιωπή του δωματίου, μα να που ακούγεται σαν
καμπάνα εκκλησίας όταν έρχονται σε επαφή με το έδαφος.

Και ξάφνου, σιωπή.
“Μάλλον θα τέλειωσε το cd…”
Νιώθει τα τύμπανα των αυτιών του να πάλλονται και με κενό βλέμμα

απορεί για την ησυχία. Δεν ακούει τίποτα. Και τότε, μέσα στο βαρύ πέπλο
της, μία βελόνα τσιριχτού ήχου τρυπάει το ύφασμα της γαλήνης,
υφάδι-υφάδι, νήμα-νήμα, όχι για να πλέξει μα για να διαλύσει.

Εξαντλημένος πέφτει στο πάτωμα. Τυλίγεται σ’ εμβρυακή στάση,
κλείνοντας τ’ αυτιά του, ουρλιάζοντας. Το έχει ξαναζήσει αυτό, αλλά
ανάθεμα· ποτέ δεν έχει κρατήσει τόσο πολύ.

“Πότε θα τελειώσει, γαμώτο;”
Ο ήχος φτάνει σ’ ένα απίστευτα υψηλό μήκος κύματος και μετά

παύει. Σαν να τον ρούφηξε μία μαύρη τρύπα. Σιωπή και πάλι. Μόνο οι
φωνές του.

Σταματά κι αυτός.
Κοιτά γύρω του χαμένος.
Νιώθει τον αέρα να του επιτίθεται ορμητικός στα πνευμόνια του.

Μυρίζει μέταλλο. Δροσιά στο πάνω χείλος. Το χέρι του πάει από μόνο του.
Στην άκρη των δαχτύλων βλέπει αίμα.

Η Εκάτη τον βρήκε στο ντους, να προσπαθεί να δημιουργήσει κάποιου
είδους σοκ στον οργανισμό του. Το νερό ήταν τόσο κρύο που ο Θάνος
έτρεμε κάτω απ’ το τηλεφωνάκι, και τα δόντια του κροτάλιζαν. Το μάτι
του σιφονιού είχε εξαφανίσει το αίμα του σε κόκκινους στροβίλους και τον
κοιτούσε καχύποπτα, σαν να τον έκρινε για τα χέρια και τη μύτη του. Μα
εκείνος το κοιτούσε απαθής, σαν να συμφωνούσε μ’ αυτή την επικριτική
ματιά, αλλά να μην είχε κουράγιο να της δικαιολογηθεί. Κοιτούσε πέρα
απ’ αυτήν, στ’ απύθμενα βάθη που οδηγούσαν το αίμα του στον υπόνομο,
χαμένος κι ο ίδιος στον υπόνομο των σκέψεών του.

Τα μαλλιά του κρέμονταν σε μία μονοκόμματη, εβένινη κουρτίνα,
κρύβοντας το πρόσωπό του απ’ την Εκάτη. Λες και ντρεπόταν.
Φαινόντουσαν σαν ένα κομμάτι από δέρμα και όχι σαν ένα σύνολο από
μεμονωμένες τρίχες. Είχε μπει και η ίδια μέσα στην ντουζιέρα και τον είχε
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πάρει αγκαλιά. Το στήθος της στην πλάτη του, οι παλάμες της στην
καρδιά του. Τον ένιωθε να τρέμει μέσα στα χέρια της. Άλλαξε την
θερμοκρασία του νερού σε χλιαρό και μετά προς το ζεστό. Ήθελε κι εκείνη
να διώξει τον αρρωστημένο ιδρώτα της πρέζας από πάνω της. Τον
αγκάλιασε μέχρι που σταμάτησε να τρέμει. Και μόνο με το τέλος του
ρίγους, συνειδητοποίησε ότι δεν ήταν μόνος.

Γύρισε προς το μέρος της και την έσφιξε στην αγκαλιά του. Η σάρκα
της πάνω του ήταν τόσο απαλή, υγρή και ζεστή που ένιωσε το πέος του να
σκληραίνει σχεδόν ακαριαία. Την φίλησε και όπως οι γλώσσες τους
συστρέφονταν και χόρευαν, ένιωσε το χέρι της στο μέλος του και το στόμα
της να χαμογελά. Την άκουσε να χαχανίζει κι απλά χάθηκε στον
καμπανιστό, χαρούμενο ήχο που ακολούθησε. Αφέθηκε να γεμίσει χαρά
και φως η καρδιά του.

Χαμογελώντας κι ο ίδιος, την ρώτησε: «Τι θα έκανα χωρίς εσένα;»
«Θα ήσουν ένας μίζερος μαλάκας», του απάντησε και τον χτύπησε

στον κώλο παιχνιδιάρικα, με το ελεύθερο χέρι της.
«Πώς με ξέρεις…» της απάντησε, μα παρά το χαμόγελό του, στη

φωνή του υπήρχε κάτι το δυσοίωνο. Μια διαφορετική βαρύτητα σε μία
φράση που όφειλε να βγει σαν αστεϊσμός.

«Θα σταματήσεις ποτέ να είσαι τόσο γαμημένα σοβαρός;» τον
ρώτησε τάχα εκνευρισμένη και τον φίλησε πεταχτά στα χείλη.

«Μπορείς να κάνεις κάτι γι’ αυτό», την πείραξε. Η Εκάτη, άρχισε να
μαλάζει ταχύτερα το μέλος του, με τα φρύδια της ενωμένα, σαν να του
κρατάει μούτρα. Γέλασαν κι εκείνη έπεσε στα γόνατα.

«Χαλάρωσες καθόλου;» τον ρώτησε, με τον καφέ της στο χέρι, καθισμένη
απέναντί του στο τραπέζι της κουζίνας.

Χαμογελούσαν σαν ηλίθιοι.
Το ίδιο σιφόνι που είχε τραβήξει στα βάθη το αίμα του, δέχτηκε και

το σπέρμα του σαν μία αισχρή καταβόθρα πόρνη. Εκείνος, για να έχει
ήσυχη τη συνείδησή του, όπως της είπε γελώντας, κούρασε τα ήδη
εξαντλημένα του δάχτυλα μέχρι να φτάσει κι εκείνη σε οργασμό. Μετά
έκαναν ήρεμα το μπάνιο τους και κατέβηκαν να πάρουν πρωινό.

Είχαν σκουπιστεί, μα ήταν ακόμη γυμνοί. Συνήθως έτσι περιφέρονταν
στο σπίτι. Οι σκέψεις των ονείρων και του μενίρ βρίσκονταν μίλια μακριά.
Τώρα ήταν στο εδώ και τώρα, μαζί της.

Οι δυο τους.
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«Ναι, να ‘σαι καλά», της είπε, χρησιμοποιώντας ασυναίσθητα μία
φράση που έλεγε συχνά ο πατέρας του, αν και ήθελε να πιστεύει ότι δεν
την ξεστόμιζε σ’ αντίστοιχες περιπτώσεις με τη μητέρα του.

«Σταμάτα να το λες αυτό. Ακούγεσαι σα γέρος», τον πείραξε, και
αφού βολεύτηκε σταυροπόδι πάνω στην ξύλινη καρέκλα, τράβηξε ένα
κουλουράκι απ’ τη σακούλα και το βούτηξε στον καφέ της.

«Ξέρεις τι σκέφτομαι, ρε συ Εκάτη...» ξεκίνησε, προβληματισμένος.
«Τι, ρε αλάνι;» τον ρώτησε κοροϊδευτικά. Πάντα όποτε της έλεγε “ρε

συ”, τον κορόιδευε. Του είχε πει στις αρχές ότι ήταν η κοπέλα του, όχι ο
κολλητός του.

«Δεν θα σταματήσεις ποτέ να με πειράζεις, ε;» ρώτησε ευδιάθετος.
«Μόνο τη μέρα που θα σταματήσεις να είσαι τόσο μουρτζούφλης και

σκατόψυχος. Δραματικό παπάκι…» του αποκρίθηκε, βγάζοντάς του τη
γλώσσα για να του δώσει να καταλάβει ότι έκανε πλάκα.

Ο Θάνος δεν μπόρεσε να μην χαμογελάσει, όσο κι αν τον εκνεύριζε το
παρατσούκλι που του είχε βγάλει. Του είχε πει, στα πρώτα ραντεβού, ότι
το μόνο που λείπει απ’ τ’ όνομά του για να είναι ο απόλυτος βασιλιάς
αυτού του κόσμου ήταν ένα παπάκι. Ο ίδιος είχε απορήσει. Δεν είχε
καταλάβει την αναφορά στο διαδικτυακό “@”. Πρέπει να ήταν ο μόνος
άνθρωπος στον κόσμο που ήταν αρνητής της τεχνολογίας και του ίντερνετ.
Όταν του εξήγησε ότι εννοούσε “Θάν-at-ος”, εκείνος της είχε πει απλά:
“νεανίες…” κουνώντας το κεφάλι του αποδοκιμαστικά κι οδηγώντας την
σε γέλια μέχρι δακρύων.

«Αχ, σε λατρεύω τόσο… Γιατί είσαι μαζί μου; Εσύ είσαι χαρά ζωής,
ενώ εγώ ένας κλαψιάρης φλώρος. Ώρες ώρες νιώθω ότι εγώ είμαι η
γκόμενα της σχέσης», εξομολογήθηκε, πιστεύοντας κάθε λέξη.

«Μα, είσαι η γκόμενα της σχέσης, γι’ αυτό σε κακομαθαίνω και δεν
Βασιλιά τηςσ’ αφήνω. Είμαι το μεγαλύτερο δώρο που μπορώ να σου κάνω
και γι’ αυτό μου είσαι υπόχρεος. Έτσι δεν είναι;» του είπε, συνεχίζοντας
στον ίδιο τόνο. Του έστειλε ένα φιλάκι κι εκείνος λύθηκε στα γέλια. Κάθε
μελαγχολία και τρέλα είχε χαθεί πια, απλά απολάμβανε τις χαζομάρες
της.

«Είσαι η τελειότητα…» ξεκίνησε, και θα ακολουθούσε άλλη μία
εξομολόγηση, μα εκείνη τον έκοψε:

«Θα σταματήσεις αυτή την κασέτα; Κι εγώ σε λατρεύω, αλλά από
χθες δεν έχεις σταματήσει. Αμάν πια με τα μέλια. Θα πάθουμε κανένα
ζάχαρο. Α πα πα... Αλλαγή θέματος τώρα. Το απαιτεί…» έκανε, και τον
κοίταξε με νόημα.

«Καλά», είπε αγνοώντας το βλέμμα.
«Ποιο το απαιτεί;» συνέχισε εκείνη.
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«Το κορίτσι», συμπλήρωσε κι έσκασαν στα γέλια.
«Άλλαξε θέμα, ρώτα με κάτι. Οτιδήποτε», του είπε, αρπάζοντας ένα

ακόμα κουλουράκι.
«Σοβαρό ή ό,τι να ‘ναι;»
«Μμμ σοβαρό!» απάντησε τονίζοντας τη λέξη σαν παιδάκι.
«Πιστεύεις ότι το παρακάνουμε με τα ναρκωτικά;» ρώτησε

προβληματισμένος και ενθυμούμενος το πρωινό πριν από το πρωινό της.
«Όχι, έχουμε εννιά χρόνια ακόμα μπροστά της. Γιατί ρωτάς;»

αποκρίθηκε παίζοντας με τον καφέ και το κουλουράκι, βουτώντας το
αδιάφορα.

«Με προβληματίζει τώρα τελευταία».
«Άλλη ερώτηση… Σήμερα μόνο χαρά θέλουμε, το χρωστάς στον

εαυτό σου», του είπε κουνώντας το χέρι της για να του δώσει να
καταλάβει ότι δεν ήθελε σκοτούρες μετά τα χθεσινά.

«Καλά», συμφώνησε. «Κάτσε να σκεφτώ».
«Γρήγορα», τον πίεσε παιχνιδιάρικα.
«Καλά καλά. Αν ήθελες να σου κάνουν δώρο έναν πίνακα, ποιος θα

ήταν της;» ρώτησε αθώα το πρώτο πράγμα που του ήρθε στο μυαλό.
«Είσαι βαρετός, βλάκα. Ξέρεις ποιος είναι ο αγαπημένος μου

πίνακας».
Και τότε πάγωσε, δεν ήταν ανάγκη να την ακούσει να του το λέει

–αδιάφορα, ενώ εκείνος βυθιζόταν και πάλι στα πελάγη της παράνοιας- το
ήξερε ήδη.

«Του Ροσέτι, η Περσεφόνη».

Της είπε ότι δεν ένιωθε και τόσο καλά και ότι θα πήγαινε να ξαπλώσει.
Εκείνη κατένευσε και του είπε ότι θα έβγαινε μια βόλτα. Πήγε στη
βιβλιοθήκη τους, πήρε ένα βιβλίο για τον Ροσέτι και πήγε στο κρεβάτι.

Έπεσε μπρούμυτα, όπως έκανε όταν διάβαζε κόμιξ μικρός,
ακούμπησε τη βιογραφία στο πάτωμα και ξεφύλλισε γρήγορα τα
κεφάλαια μέχρι να εντοπίσει αυτό που έψαχνε. Και τότε την είδε.

Και άρχισε να διαβάζει.
Η ιστορία της γνωστή: ο Άδης την παρέσυρε στο βασίλειό του γιατί

την ερωτεύτηκε. Η μητέρα της παρακάλεσε τον Δία να επιστρέψει η κόρη
της στη γη κι εκείνος συμφώνησε, με αποτέλεσμα να περνάει έκτοτε τον
χειμώνα στον κάτω κόσμο και την άνοιξη στη γη.

Ο Ροσέτι έκανε οχτώ εκδοχές του πίνακα μέσα στα έτη από το 1871
ως τον θάνατό του το 1882, κι έγραψε κι ένα αντίστοιχο ποίημα,
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συνδυάζοντας την ιστορία της Περσεφόνης με αυτή του μοντέλου και του
απόλυτου έρωτά του: της Τζέην Μόρρις. Βάζοντας τον εαυτό του στην
θέση του Άδωνη -σύμφωνα με κάποιους μύθους η Περσεφόνη ήταν
ερωτευμένη με τον συγκεκριμένο θεό- και βλέποντας ότι η Τζέην ήταν
εγκλωβισμένη σ’ έναν δυστυχισμένο γάμο όλο συμβάσεις με τον Γουίλιαμ
Μόρρις -Άδης στα μάτια του ζωγράφου- ο έρωτάς τους ήταν ο
απαγορευμένος καρπός. Και η Τζέην μοίραζε μια ζωή ανάμεσα στον ίδιο
και στον σύζυγο και πατέρα των δύο της θυγατέρων, όπως και η
Περσεφόνη ήταν αιώνια ανάμεσα σε γη και κάτω κόσμο. Ζωγράφισε τους
πίνακες όταν η πνευματική του υγεία παρέπαιε και το πάθος του για την
Τζέην είχε καταντήσει εμμονή.

Όπως καταντούσε εμμονή το όνειρο, σιγά-σιγά, και μπορεί να μην
παρέπαιε η υγεία του, μα τα λογικά του…

“Μα βέβαια! Όλα βγάζουν νόημα και είμαι επίσημα τρελός!”
σκέφτηκε υποτιμητικά ο Θάνος κλείνοντας με δύναμη το βιβλίο, αλλά η
ένταση της εικόνας του τρυπούσε το κεφάλι και τον τρέλαινε με την
ομοιότητα της δικής του Περσεφόνης.

Δικής του; Μπα; Αμεσότητες;
Δίχως να μπορεί να παραμείνει ξαπλωμένος, σηκώθηκε και άρχισε να

κόβει βόλτες σε όλο το δωμάτιο, νιώθοντας το κεφάλι του να βράζει και να
βουίζει. Ένιωσε το στομάχι του να τρέμει, σαν να ήθελε να ξεράσει, μία
έντονη ζαλάδα του τον κατέκλυσε και μία εικόνα του επιτέθηκε από το
πουθενά:

…η Περσεφόνη, στη θέση του συνοδηγού, σ’ ένα κάμπριο, με τον Άδη
στη θέση του οδηγού να μειδιά…

Η αίσθηση ήταν ίδια με τη χθεσινή σούζα, αντί όμως για ηχητικό
ερέθισμα, εδώ είχε οπτικό. Σαν να είχε χαθεί το δωμάτιο από γύρω του,
να είχε προβληθεί το ενσταντανέ και μετά… νάτος στα γόνατά του,
σοκαρισμένος.

«Σταμάτα πια! ΣΤΑΜΑΤΑ!» ούρλιαξε μόλις συνήλθε, και γρήγορα
μαζεύτηκε, φοβούμενος μην τρομάξει την Εκάτη. Αρκετά την κούραζε με
την κλάψα του, αν τον περνούσε και για τρελό σίγουρα θα τον παρατούσε.

“Χαζός είσαι; Έχει πάει βόλτα…”
Πήρε μια-δυο βαθιές ανάσες, ηρέμησε κάπως και μάζεψε από το

πάτωμα το βιβλίο. Πήγε στο σαλόνι. Βγάζοντας ένα παλιό και
αχρησιμοποίητο ημερολόγιο από το πρώτο συρτάρι του γραφείου –δώρο
της Εκάτης όταν της είπε πρώτη φορά ότι δεν θέλει να ξεχάσει τίποτα από
όσα ζουν μαζί- πήρε κι ένα στυλό από τη μολυβοθήκη και ετοιμάστηκε.
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“Αν είναι να κυλήσω στην παράνοια, ας το κάνω τουλάχιστον
οργανωμένα”, σκέφτηκε χαμογελαστός κι έπειτα καθησύχασε τον εαυτό
του: “αν τα βγάλεις από μέσα σου θα δεις ότι το κάνεις θέμα άνευ λόγου.
Ένα γαμημένο όνειρο είναι απλά απίστευτα ζωντανό.

Και το όραμα; Και η ηχητική επίθεση;
Σκάσε!”
Πήρε μια βαθιά ανάσα και άνοιξε το ημερολόγιο.
Θα σε λατρεύω πάντα, ακόμη κι αν χαθώ… έλεγε η αφιέρωσή της στη

πρώτη σελίδα και ο ίδιος χαμογελώντας πιο ήρεμα τώρα, και όχι σαν
φρενοβλαβής όπως πριν, χάιδεψε τα γράμματα, κοίταξε λίγο τις λέξεις και
γύρισε σελίδα.

Κι ακόμη μια καρδιά για κάποια ψυχή συνέχεια μαραζώνει
Αλίμονο μου για εσέ, θλιμμένη Περσεφόνη…

Του είχε πάρει τρεις ώρες να καταγράψει όλα όσα θυμόταν και μετά,
με την Εκάτη να επιστρέφει από τη βόλτα της, της είπε να ντυθεί για να
βγουν. Δεν άντεχε άλλο μέσα. Φυλακή ο νους του, φυλακή και το σπίτι.

Τώρα τη βλέπει να χορεύει μέσα στο υπέροχο βιολετί φόρεμά της, με
τα εβένινα μαλλιά της να κυλούν στην πλάτη της, μα μυαλό του, όσο πίνει
το ποτό του, οι στίχοι του Ροσέτι τον στοιχειώνουν. Έχει αρχίσει να
ερωτεύεται κάποια που δημιούργησε το υποσυνείδητό του ή απλά
βασανίζει τον εαυτό του επίτηδες;

Αγνοεί τη μουσική και καθισμένος στη μπάρα σκέφτεται τα όνειρα,
καπνίζει και νιώθει σαν να μαραζώνει από όλη αυτή την αηδία που ζει.
Μόνο η Εκάτη μπορεί να τον σώσει κι ανάθεμα, εδώ και ώρες, όποτε πάει
να της αναφέρει το γαμημένο το όνειρο, αλλάζει θέμα. Γιατί το αποφεύγει
τόσο επίμονα γαμώτο;

Το κομμάτι τελειώνει και τη βλέπει να έρχεται ιδρωμένη προς το
μέρος του. Το βάψιμό της διακριτικό και το δερμάτινο κολάρο της τονίζει
τον λαιμό της, κάνοντάς τον να χάσει έναν-δύο παλμούς. Τον αγκαλιάζει
και τον φιλάει στο μάγουλο. Το άρωμά της τον γεμίζει και περνά το χέρι
του πάνω από τη μέση της. Προς το παρόν ο πίνακας έχει βγει από το νου
του.

«Να παραγγείλω άλλο ένα και να την κάνουμε;» τον ρωτάει και
εκείνος χαμογελάει και της απαντάει “φυσικά”. Το επόμενο τραγούδι
χτυπάει ήδη πολύ έντονα και η λέξη του χάνεται μέσα στη βαβούρα.
Καθώς την βλέπει να τεντώνεται πάνω στη μπάρα και να σηκώνεται στις
μύτες για να πλησιάσει αρκετά τον μπάρμαν ώστε να την ακούσει, ο
Θάνος θαυμάζει τα καλλίγραμμα πόδια της και την καμπύλη των γλουτών,
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όπως διαγράφονται κάτω από το μικροσκοπικό φόρεμα. Δεν μπορεί να
πιστέψει ότι είναι δική του, ακόμα κι έπειτα από τόσα χρόνια.

Ο χώρος γύρω του γεμάτος με ομίχλες καπνού και με κόσμο που
κοπανιέται. Το σκοτάδι σπάει μόνο από το γαλάζιο και το ροζ νέον πέρα
από τα όρια του μπαρ. Ξαφνικά η μουσική κόβεται και τα φώτα ανάβουν.
Όλοι κοιτούν γύρω τους απορημένοι και πιο πολύ ο dj που μέχρι και μια
στιγμή χτυπιόταν με τις επιλογές του.

«Ωχ», ακούει τον μπάρμαν και καταλαβαίνει ότι όλο αυτό μόνο ένα
πράγμα μπορεί να σημαίνει.

Οι πόρτες του μπαρ ανοίγουν και μπαίνουν μέσα τρεις
μαυροντυμένοι μεσήλικες. Φορούν ράσα από πολυτελή ύφασμα που
καλύπτουν όλο τους το κορμί, χρυσούς σταυρούς στον λαιμό τους, ψηλά
καπέλα και έχουν μακριά μαλλιά και μούσια. Η έκφραση του κεντρικού
γαλήνια, αυτή των δύο που τον ακολουθούν και βρίσκονται εκατέρωθέν
του αγριεμένη.

Κινούνται αργά προς την μπάρα και όλοι έχουν παγώσει. Όλοι
αποφεύγουν το βλέμμα τους και ο Θάνος με την Εκάτη κάνουν το ίδιο.
Μόνο κλεφτές ματιές τολμά να τους ρίξει. Το τελευταίο που θέλει να
ακούσει είναι ένα κήρυγμα. Βλέπει τον αρχηγό της μικρής ομάδας να
χαμογελά και κάποιοι νέοι του φιλούν το χέρι με ευλάβεια.

Πάει στην μπάρα, στέκεται ακριβώς δίπλα στον Θάνο. Ο νεαρός
αγκαλιάζει την κοπέλα του και προσπαθούν να μην κοιτάνε. Αν και το
πρόσωπό του μοιάζει σκληρό και ξενερωμένο, νιώθει την καρδιά του να
καλπάζει και ξέρει ότι και η Εκάτη έχει την ίδια ανησυχία. Πάντα όταν
έχεις ξεχάσει τους ελέγχους αυτοί εμφανίζονται και πάλι.

Πάλι καλά δεν τους δίνουν καμία σημασία.
Ο μπάρμαν δίνει ένα χαρτοφύλακα στον ιερέα και του φιλάει το χέρι.

Γυρνάνε να φύγουν και τότε συμβαίνει το ηλιθιωδώς αδιανόητο: ένας νέος,
ζήτημα αν θα είναι δεκάξι, πετάει το ποτήρι με το ποτό του προς την
μεριά των ιερέων.

Ο ηλεκτρισμός και η ανησυχία απλώνονται σαν ομίχλη ολόγυρα.
Κάποιοι κουνάνε αποδοκιμαστικά το κεφάλι τους. Μάλλον ο έφηβος έχει
μαστουρώσει πάρα πολύ για να μην σκέφτεται.

«Τι θα κάνουν; Θα με σκοτώσουν;» ρωτάει με θράσος τους γύρω του
που απορούν με τη συμπεριφορά του και προσθέτει κομπάζοντας σχεδόν:
«Έχω ακόμα πέντε χρόνια ζωής, Δαμασκηνέ. Σε είδα στις ειδήσεις και μου
γυρίσανε τα άντερα».

Ένας από τους σοβαρούς ιερείς τον κοντοζυγώνει και τον βουτάει
από το μπράτσο. Ένα πλατύ, σχεδόν μακάβριο χαμόγελο απλώνεται στα
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χείλη του: «Προσβολή ιερωμένου ισοδυναμεί με ισόβια, τέκνον μου. Θα
βγεις από τη φυλακή σε έξι χρόνια».

Αρχίζει να τον τραβάει και όλοι ακούν τον πιτσιρικά στην αρχή να
ουρλιάζει βρισιές και μετά να κλαίει και να ζητά συγχώρεση.

Οι ιερείς φεύγουν, τα φώτα χαμηλώνουν και η μουσική επιστρέφει.
Μα όλοι οι θαμώνες έχουν παγώσει κοιτώντας την έξοδο του

μαγαζιού, μαρμαρωμένοι και άκεφοι σαν νεκροί.

«Δεν την αντέχω αυτή την κατάσταση», έκανε εκνευρισμένος ο Θάνος.
Ζαλιζόταν ευχάριστα από το κεφάλι που είχε κάνει, πίνοντας άλλο ένα
ποτό ξεροσφύρι μετά από το πρώτο του, και ένιωθε τις συναισθηματικές
διακυμάνσεις μέσα του ευμετάβλητες και ρευστές, σαν το αλκοολούχο
υγρό που γέμιζε το ποτήρι του. Έπαιρναν κι αυτά το σχήμα τους μέσα
του, μα το σώμα του ήταν το σάρκινο ποτήρι τους.

«Μα αφού το ξέρεις ότι ο κλήρος είναι και μπατσία, τι
διαμαρτύρεσαι;» του αποκρίθηκε και πήρε στο χέρι της το δικό του. Είχαν
φύγει από το μπαρ, τους είχε χαλάσει ανεπανόρθωτα η όρεξη και μαζί με
αυτούς πολλοί άλλοι είχαν φύγει επίσης. Πήγαιναν προς το σπίτι με τον
ίδιο τρόπο που είχαν έρθει: με τα πόδια.

Κατένευσε κουρασμένα.
«Απλά αυτό με τα μαγαζιά είναι σκέτο νταβατζιλίκι. Θα μπορούσαν

να είναι πιο διακριτικοί τουλάχιστον», συνέχισε.
«Το ξέρεις ότι το ενενήντα της εκατό του πληθυσμού είναι θρήσκο.

Δεν το βλέπουν καν σαν κάτι αρνητικό. Η θανατοφοβία τους οδηγεί στους
ναούς και στα εκκλησιάσματα, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι’ αυτό,
έτσι έχει η φάση. Εμείς τους δώσαμε το δικαίωμα να κάνουν ό,τι κάνουν.
Εμείς ρίξαμε τον πρωθυπουργό και βάλαμε τον αρχιεπίσκοπο στη θέση
του», του αποκρίθηκε βαρύθυμη.

«Ποιοι εμείς, ρε Εκάτη; Την πληρώνουμε εμείς για τις επιλογές των
γονιών και των παππούδων μας;» ξέσπασε, με λόγια χιλιοειπωμένα από
μέρους του.

«Πόσες φορές έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα, Θάνο; Νιώθω ότι
απλά παίζουμε σε λούπα τώρα. Μπορούμε ν’ αλλάξουμε θέμα; Αφού δεν
μπορούμε να κάνουμε κάποια επανάσταση ή κάτι τέτοιο, όλη αυτή η
κουβέντα είναι ανούσια», είπε με τη φωνή της να δηλώνει τον εκνευρισμό
της. Η υπόλοιπη στάση της παρέμενε γαλήνια.
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«Δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Εκατό χρόνια πριν δεν είναι τόσο
μακριά, ρε συ», είπε με παράπονο και πρόσθεσε απλά: «Δεν ήταν έτσι τα
πράγματα…»

«Άντε πάλι…» αναστέναξε απλά εκείνη και άφησε ήρεμα το χέρι του,
δίχως να θέλει να νιώθει την έντασή του.

«Μου φαίνεται ασύλληπτο ότι οι περισσότεροι θεωρούν το διάβασμα
και την εκλέπτυνση του πνεύματος χάσιμο χρόνου. Και χέσε την
εκλέπτυνση, την γνώση, ρε γαμώτο!» συνέχισε εκείνος, αλλάζοντας κάπως
το θέμα.

«Είδες τι καλό έκανε και σε εσένα. Υπερευαίσθητος, απαισιόδοξος
και απελπίζεσαι για πράγματα πέρα από τον έλεγχό σου. Πώς μου το
είχες πει εκείνο το γνωμικό του Έρασμου;»

«Οι σοφοί είναι μίζεροι και αντιπαραγωγικοί. Τόσο για τους ίδιους
τους τους εαυτούς όσο και για την κοινωνία γύρω τους», τη συμπλήρωσε
και σταμάτησαν για λίγο το περπάτημα.

«Ακριβώς, οπότε απλά κατέβα από το βάθρο της σοφίας σου και
απόλαυσε μία βόλτα με το κορίτσι σου, παπάκι», του ψιθύρισε στο αυτί
και γέλασαν σιγανά, ευδιάθετα, μα κουρασμένα.

«Το ξέρεις ότι εσύ είσαι πολύ σοφότερη απ’ ό,τι θα μπορούσα να
είμαι ποτέ;» είπε με την ίδια ευδιαθεσία που του είχε μεταδώσει εκείνη
στιγμές πριν.

«Είμαι γυναίκα, ανόητε, αυτό εξυπακούεται. Ξέρεις όμως τι;»
«Τι;»
«Αν με έχανες, θα ήσουν ο μόνος που θα μπορούσε να κάνει μια

επανάσταση», του είπε, τρομαχτικά σοβαρά για τα μέτρα της, η Εκάτη
του.

«Το πιστεύεις αλήθεια αυτό;» απόρησε κοιτώντας την.
«Φυσικά, αγορίνα μου, το μουνί σέρνει καράβι. Και με όλα αυτά τα

κείμενα από ρομαντικούς που έχεις διαβάσει, το νεκρό μουνί μου θα σε
έκανε να βάλεις βόμβες παντού και να τυλίξεις όλη τη γη σε φλόγες»,
ομολόγησε και ξέσπασαν σε γέλια.

«Αυτό είναι κάπως ρομαντικό, αλλά δεν θα ήξερα πού να βρω
βόμβες», συνέχισε το αστείο εκείνος, κοιτώντας το τέλειο προφίλ της στα
φώτα μιας πόλης που δίχως αυτήν θα ήταν ένας εφιάλτης. Το κομμάτι του
ονείρου του που περπατούσε πλάι του, σκέφτηκε συγκινημένος.

«Είναι ανούσια η κουβέντα, αφού θα πεθάνουμε μαζί, βλάκα»,
αποκρίθηκε χαρούμενη, κοιτώντας τον στα μάτια και χαμογελώντας με το
υπέροχο τρόπο της.

«Είσαι τόσο σοφή» της εξομολογήθηκε για νιοστή φορά. Κάθε μέρα
τη θαύμαζε όλο και περισσότερο. Της πήρε το χέρι και χάιδεψε με τον

39



αντίχειρά του το πάνω μέρος της παλάμης της. Συνέχισαν τον δρόμο τους
για το σπίτι. Το να την κρατά από το χέρι ήταν απλά σωστό. Με καμία
κοπέλα στο παρελθόν δεν μπορούσε να το κάνει αυτό, για εκείνον ήταν
πιο προσωπικό και από το να φιλάει ή να κάνει έρωτα. Ίσως να του
θύμιζε τη μητέρα του, μα μία τόσο τρυφερή χειρονομία τον έκανε να
νιώθει άνετα μόνο μαζί της.

Λογικό αν σκεφτεί κανείς ότι ήδη κρατούσε την καρδιά του στα χέρια
της, πόσο πιο κοινό είναι μια σκληρή παλάμη άλλωστε…

Άνοιξαν την πόρτα της εισόδου και χωρίστηκαν για να πάνε να αλλάξουν.
Εκείνη στο μπάνιο, αυτός θα ξεντυνόταν πιο μετά στο υπνοδωμάτιο. Το
βλέμμα του έπεσε στο γραφείο και στο ημερολόγιό του. Και οι σκέψεις
του επιτέθηκαν και πάλι. Αχαλιναγώγητες. Έκατσε και άρχισε να το
ξεφυλλίζει, αν και γνώριζε πολύ καλά ότι αυτό ήταν ό,τι χειρότερο
μπορούσε να κάνει. Αλλά ήταν σαν το κακάδι στους κόμπους των χεριών
του· φαγούριζε και μόνο το ξύσιμο μπορούσε να τον ηρεμίσει.

Κοίταξε κουρασμένος και πάλι το ποίημα, τον πίνακα, τις σημειώσεις
του και ένιωσε την εξάντληση να του επιτίθεται. Ήταν μια υπέροχη μέρα
με την Εκάτη του, μια μέρα στον Παράδεισο σαν όλες τις υπόλοιπες μαζί
της και όλη αυτή η μαλακία την είχε καταστρέψει. Ώρες ώρες την έκανε
Κόλαση. Γιατί απλά δεν πήγαινε να κοιμηθεί πλάι της;

Όχι! Ποτέ ξανά ύπνο! ούρλιαξε ένα κομμάτι του μέσα του, επίμονο
και σχεδόν ανώριμο κι εκείνος το απώθησε. Προσωρινά.

Και τότε, κάτι φώτισε λες και ήταν γραμμένο από νέον μέσα στην
σελίδα:

…σούζα-καλπασμός…

«Εντάξει πόρνη-πόρνη Περσεφόνη», μονολόγησε χαμηλόφωνα
χαμογελώντας με την ομοιοκαταληξία του και νιώθοντας περήφανος μέσα
στο μεθύσι του, σαν να ήταν ένας σύγχρονος Ροσέτι. «Θα παίξω το
παιχνιδάκι σου, γαμημένη σκύλα, μα το καλό που σου θέλω να με αφήσεις
ήσυχο».

Πήγε έξω από την πόρτα του μπάνιου και χτύπησε απαλά.
«Εκάτη μου, κάτι πρέπει να κάνω».
«Δεν μπορείς να το κάνεις αύριο;» ακούστηκε από μέσα η σπασμένη

φράση της πίσω από την οδοντόβουρτσα και τους αφρούς της
οδοντόκρεμας.
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«Όχι, επείγει. Μην με περιμένεις…»
«Μισό», την άκουσε να λέει βιαστικά. Ακούει βρύση να ανοίγει,

φτύσιμο, ξέπλυμα και ξεκλείδωμα. Την βλέπει ξεβαμμένη και με το
παλιομοδίτικο νυχτικό της. Μοιάζει με κοριτσάκι, αλλά το βλέμμα της
πετάει σπίθες που μόνο η φωτιά μιας γυναίκας θα μπορούσε να
δημιουργήσει.

«Το ξέρεις ότι το σιχαίνομαι να κοιμάμαι μόνη μου», του τονίζει
εκνευρισμένη.

«Θα κάνω όσο πιο γρήγορα μπορώ», της απαντά σαν να τον έχει
μαλώσει και τώρα νιώθει αυτός σαν παιδάκι.

«Θες να σε παρακαλέσω δηλαδή;»
«Όχι», της λέει και την αγκαλιάζει. Τη νιώθει σφιγμένη μέσα στα

χέρια του. «Τι είναι ένα βράδυ; Έχουμε τα βράδια της υπόλοιπης ζωής
μας να κοιμόμαστε μαζί», την καθησυχάζει και τη φιλάει στην κορυφή του
κεφαλιού της.

«Καλά», την ακούει να του λέει από το ύψος του στήθους του και
είναι σαν να του μιλάει η ίδια του η καρδιά. Τη νιώθει να χαλαρώνει και
τη σφίγγει λίγο προτού την αφήσει.

«Θα περιμένω. Μην αργήσεις», την ακούει να του λέει φεύγοντας και
γνέφει με τη γροθιά του ενωμένη και τον αντίχειρα υψωμένο.

Αλίμονο κι αν ήξερε ότι θα ήταν η τελευταία φορά που θα πήγαιναν
μαζί για ύπνο και ο ίδιος θα το γνώριζε έχοντας πλήρως τα λογικά του.
Αλίμονο αν ήξερε ότι είχε πετάξει έτσι αυτή την ευκαιρία…

Βυσσινί η θύελλα, σούζα το αλογάκι…
Για κάποιο λόγο, του έχει κολλήσει αυτή η χαζομάρα. Ίσως μέσα στο

μεθύσι του, αυτή η φράση του μπαμπά, να του δίνει και δύναμη. Την έχει
επαναλάβει χιλιάκις, χαμογελώντας όσο περπατά, μα επιτέλους είναι εκεί.

Μισή ώρα του πήρε, μα βρίσκεται στο σημείο που είχε τρακάρει και
είχε πεθάνει με τη μηχανή του. Δεν την είχε μαζέψει κανείς. Περίεργο.
Εκεί όμως ήταν η πρώτη φορά που είχε “νιώσει”, πέρα από το όνειρο, το
τρέξιμο του Κέρβερου και την καβαλάρισσά του.

Ίσως να ήταν κάποιο σημείο… σύνδεσης;
Κοιτάζει διστακτικά τη μηχανή, δίχως να τον νοιάζει να τη σώσει ή

να καλέσει κάποιο συνεργείο, και δίχως να ξέρει γιατί… καρφώνει την
παλάμη του σε μία λαμαρίνα που εξέχει. Στριφογυρνά την παλάμη του
στην αιχμή και, αγνοώντας τον πόνο, δημιουργεί μέσα στη χούφτα του μία
λιμνούλα από αίμα.

41



Βρες με, γράφει στο έδαφος δίπλα από το ερείπιο και το περνά και
μία δεύτερη φορά με το αίμα του, γελώντας σαν τρελός με τις ανοησίες
του.

«Να είναι καθαρογραμμένο, να το δει η σκύλα», μονολογεί γελώντας
και βγάζοντας ένα χαρτομάντιλο από την τσέπη του, το σφίγγει στο
κλειστό του χέρι.

Τι ηλίθια παρόρμηση…
Σηκώνεται και το χαμόγελο παγώνει στα χείλη του. Ολόγυρά του έχει

απλωθεί πυκνή ομίχλη! Ένα σύννεφο λες και είχε πατήσει στη γη και ήταν
τόσο πυκνό που θα μπορούσε να το κόψει με την πεταλούδα του.

Στο βάθος του δρόμου, απορημένος, βλέπει τρεις λεπτεπίλεπτες
φιγούρες που δεν μπορεί να προσδιορίσει. Κοντοζυγώνουν και η ανησυχία
μέσα του φουντώνει. Tι στο διάολο συμβαίνει;

Βγαίνουν από το παραπέτασμα της ομίχλης και βλέπει καθαρά τους
τρεις ιερωμένους που νωρίτερα το ίδιο βράδυ ήταν στο μπαρ.

Απορεί ακόμα πιο έντονα γιατί οι φιγούρες που είχε δει…
«Ο κύριος Θάνος Ζώης;» ρωτά η κεφαλή της τριανδρίας, ο

Δαμασκηνός, όπως είχε πει ο κακομοίρης έφηβος. Μόνο που δεν είναι
ερώτηση ακριβώς. Είναι βέβαιος ότι αυτός που έχει απέναντί του είναι
αυτός που αναζητά.

«Ο ίδιος», αποκρίνεται ο Θάνος σαστισμένος και νιώθει τα πόδια του
να τρέμουν. Δεν απόρησε που γνώριζαν το όνομά του, αλλά τι τον ήθελαν;
Αν τον ήθελαν για κάποιο λόγο, γιατί νωρίτερα στο μπαρ δεν τον είχαν
προσέξει καν; Γιατί τώρα; Εδώ; Μόνοι τους;

«Πολύ ενδιαφέρον όνομα», συνεχίζει ο ιερέας έχοντας επιβεβαιώσει
και από τον συνομιλητή του τη σιγουριά της δήλωσής του.

«Τι συμβαίνει;» ρωτά εκείνος τώρα, προσπαθώντας να συνέλθει από
το σοκ αυτής της αναπάντεχης συνάντησης.

«Μην φοβάσαι, τέκνον μου. Μια προειδοποίηση μόνον», τον
καθυσηχάζει γαλήνια και μειδιώντας ο μεσήλικας, σαν να εμπαίζει τον
φόβο του ανθρώπου που έχει απέναντί του.

«Ακούω…» απαντά ο Θάνος τρέμοντας ασυγκράτητα πια. Αυτοί οι
άνθρωποι δεν προειδοποιούν ποτέ. Απλά αναλαμβάνουν δράση.

«Να είσαι προσεκτικός, τέκνον μου. Οι πράξεις μας δεν πληγώνουν
πάντα εμάς τους ιδίους, αλλά μερικές φορές αυτούς που αγαπάμε
περισσότερο», λέει αινιγματικά και γυρνά να φύγει.

«Τι εννοείς;» ρωτά με τον τρόμο του να κλιμακώνεται και να είναι
εμφανής και στη φωνή του πια. Βλέπει όμως τις φιγούρες να
ξεμακραίνουν.
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«Ε! Τι εννοείς!» φωνάζει, μα οι τρεις τους έχουν αρχίσει να χάνονται
μέσα στην ομίχλη, με τις μορφές τους τώρα να κολλάνε μέσα στο γκρι, όχι
σαν αυτό που είχε δει νωρίτερα…

Στέκει για στιγμές με την φράση του ιερέα να παίζει συνεχώς μέσα
στο κεφάλι του και να τον οδηγεί σε ένα χάος σκέψεων.

Όταν φτάνει σπίτι η ομίχλη έχει πια χαθεί και ο ίδιος νιώθει σαν να
κουβαλά όχι μόνο το σαρκίο του, μα ατσάλινα αμόνια από το πρόσθετο
βάρος των σκέψεων και της εξάντλησης. Γδύνεται ήρεμα και ξαπλώνει
δίπλα στην Εκάτη που κοιμάται ήρεμη. Την αγκαλιάζει και η ζέστη της
τον γαληνεύει. Νιώθει τον ύπνο να έρχεται, μα αυτό που τον ταλανίζει
περισσότερο και από τη φράση του ιερέα είναι η εικόνα των φιγούρων που
είχε δει στην ομίχλη πριν από την εμφάνιση της τριανδρίας.

Κι αυτό γιατί ήταν απόλυτα σίγουρος, όσο σίγουρος ήταν για το ότι ο
θάνατος δεν σε σκοτώνει προτού να έρθει η ώρα σου, όσο σίγουρος ήταν
για την αγάπη του για την Εκάτη, ότι οι τρεις φιγούρες στην ομίχλη ήταν
γυμνές και όχι ντυμένες. Και αυτό που τον τρομοκρατούσε ακόμη
περισσότερο ήταν το γεγονός ότι ήταν τρεις θηλυκές φιγούρες και όχι τρεις
αντρικές…
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Κεφάλαιο IV

Ο Άδης ήταν σίγουρος ότι δεν ευθυνόταν η σύγκρουση της δίαινας με τη
ρομφαία για την κατάρρευση του ανακτόρου του. Κάτι είχε έρθει από
ψηλά και είχε συνθλίψει το κτίσμα. Να ήταν σύμμαχος δικός του άραγε ή
του αντιπάλου του;

Ημιαναίσθητος, με τον Σαμαήλ σε παρόμοια κατάσταση πλάι του,
στράφηκε προς τον αιώνια άναστρο ουρανό του Κάτω Κόσμου,
αναμένοντας η σκόνη να κατακάτσει και οι απαντήσεις να εμφανιστούν.
Σιγά σιγά, μια φρικαλέα φιγούρα άρχισε να ξεχωρίζει μέσα στον μπουχό.
Δεν ήταν ανάγκη να δει λεπτομέρειες, τρία όντα μόνον είχαν μέγεθος ίδιο
με του Ολύμπου της επιφάνειας!

«Βριάρεω!» αναφώνησε κι ένα χαμόγελο σχηματίστηκε στα χείλη του,
βλέποντας να εμφανίζονται μέσ’ απ’ το γκρίζο πενήντα ζευγάρια χέρια.
Δύο απ’ αυτά, τον σήκωσαν απ’ τη γη. Όσο η μορφή του Εκατόγχειρα
καθάριζε και γινόταν ολοένα και πιο ευκρινής, η οχλοβοή απ’ τα πενήντα
κεφάλια του άρχισε να του απευθύνεται με όμοιο ενθουσιασμό, μα πολύ
περισσότερη ενέργεια.

Απ’ τα “χαίρε άρχοντα” παιδικής χαράς των πιο αθώων, στα “ο
Κόττος κι ο Γύγης παρέμειναν στα Τάρταρα” των πιο προσηλωμένων στον
σκοπό τους, μέχρι τα “τι συνέβη;” των πιο ανήσυχων και τα “ποιος
τόλμησε;” των πιο οργισμένων, όλα τα κεφάλια, είχαν τη συνήθεια να
μιλάνε ταυτόχρονα.

Κάποιος είχε ειδοποιήσει τον έναν απ’ τους τρεις φύλακες των
Ταρτάρων κι αυτό σήμαινε μόνο ένα πράγμα: σίγουρη ήττα για τον εχθρό
του. Είχε παλέψει πλάι τους στις Τιτανομαχίες, ήταν όντα που τα
φοβούνταν και ο πατέρας του Κρόνος και ο παππούς του Ουρανός. Ο
Άδης ήξερε πολύ καλά τις ικανότητές τους. Μπορεί να μην ήταν τόσο
άγριοι όσο άλλοτε, εφόσον με τους Ολύμπιους ήταν σύμμαχοι και φίλοι, μα
η ισχύς τους ήταν αδιαμφισβήτητη. Ο εισβολέας θα το πλήρωνε.

Πήγε να τους ευχαριστήσει ή ν’ απαντήσει στις απορίες τους, μα δεν
πρόλαβε να αρθρώσει λέξη. Έχοντας σηκωθεί τόσο ψηλά, σχεδόν πλάι στον
ώμο του ψηλότερου κεφαλιού, κοίταξε στα όρια του Λειμώνα τις στρατιές
του εχθρού του κι η ανησυχία τον πλημμύρισε.

Αν ένας μπορούσε να είναι τέτοια απειλή, τότε…
Τότε, ο Βριάρεως θα τον κανόνιζε! Δεν υπήρχε αμφιβολία.
Ο Εκατόγχειρας στράφηκε προς τον Έκπτωτο, μα εκείνος δεν

βρισκόταν στη θέση που τον είχαν αφήσει. Ο Άδης κοίταξε πάλι στα όρια
του Λειμώνα. Είδε τον εχθρό του να πετάει προς τη στρατιά του.
Χαμογέλασε μ’ αυτή την υποχώρηση.
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Μα το χαμόγελο πάγωσε στα χείλη του.
Με κάθε μέτρο που διένυε, ήταν σαν να το πρόσθετε στο κορμί του.

Τον έβλεπε να ψηλώνει και να θεριεύει. Να προσγειώνεται μπροστά από
τους συμμάχους του και να είναι σαν μυρμήγκια από κάτω του. Ο Σαμαήλ
έπαιρνε το μέγεθος του Εκατόγχειρα. Και τώρα η βροντερή του φωνή,
έφτανε πεντακάθαρα στον έκπληκτο Άδη.

«Αδέλφια», έλεγε στις στρατιές του, «σας υποσχέθηκα μια νέα
πατρίδα. Σας ορκίστηκα πώς εδώ θα είμαστε βασιλείς. Σας είπα ότι θα
προσκυνήσουν όλοι στη δύναμή μου, για να σας πείσω με αυτό τον τρόπο
να με ακολουθήσετε. Ακούστε με καλά: δεν θέλω να με βοηθήσει κανείς!
Παραμείνετε στις θέσεις σας! Αυτές είναι δικές μου μάχες».

Ο Άδης δεν μπορούσε να πιστέψει την αλαζονεία και την περηφάνια
που άκουγε. Μα τι είδους ον ήταν αυτό τέλος πάντων; Ώστε ήταν σε
κάποιου είδους εξορία αυτός και τα αδέλφια του; Όλο αυτό γινόταν για
να τα πείσει να τον ακολουθήσουν;

«Τι κρίμα και τι τρέλα…» είπε ο Άδης, νιώθοντας λύπη που σύντομα
θα εξαφάνιζε ένα πλάσμα, το οποίο θα μπορούσε να είναι εξαιρετικός
σύμμαχος υπό άλλες συνθήκες.

Ο Βριάρεως γέλασε σε αυτά τα λόγια και με τα πενήντα κεφάλια
του.

Ο Άδης, έφυγε απ’ τον ώμο του κι ο Εκατόγχειρας ήξερε τι σήμαινε
αυτό. Χτύπησε πενήντα γροθιές του στη γη κι ένα ρήγμα έφτασε μέχρι τα
πόδια του αντιπάλου του. Άρχισε να τρέχει προς τον επηρμένο νεανίσκο.
Ακόμα κι αν είχαν το ίδιο μέγεθος, ακόμα κι ο εχθρός του είχε τη ρομφαία
του, ο ίδιος είχε πενήντα ζευγάρια χέρια και πενήντα κεφάλια.

Ο Άδης είδε τον Έκπτωτο να χαμογελά.
Δεν μπορούσε να το πιστέψει!
Ο Βριάρεως δεν είχε δει ποτέ κάποιον αντίπαλό του ν’ αντιδρά έτσι

στη φοβερή του θέα. Μουγκρίζοντας, ανέβασε ακόμα περισσότερο την
ταχύτητά του.

Ο Σαμαήλ, σοβάρεψε κι έκανε το ίδιο. Όρμησε προς τον αντίπαλό
του, δίχως τον παραμικρό ενδοιασμό ή φόβο. Όταν όμως η απόσταση
άρχισε να μειώνεται επικίνδυνα, αντί για την αναμενόμενη σύγκρουση,
έπεσε στη γη, κύλησε στο πλάι του Εκατόγχειρα και με μία κίνηση του
έκοψε και τα δύο πόδια από τη λεκάνη.

Το πλάσμα, ούρλιαξε από οργή και η κραυγή των πενήντα κεφαλιών
έκανε την γη να τρέμει. Άρχισε να επιτίθεται στον Έκπτωτο σαν κάποιου
είδους δαιμονική αράχνη. Τα χέρια που δεν έριχναν γροθιές και δεν
πάλευαν να γραπώσουν δρούσαν σαν πόδια, με τον κορμό να
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περιστρέφεται συνεχώς, παράλληλος στο έδαφος. Τα ζευγάρια που
επιτίθονταν, άλλαζαν συνεχώς.

Μα όσο χαοτική κι αν ήταν αυτή η επίθεση, η ταχύτητα του εχθρού
δεν φαινόταν να επηρεάζεται από τη μεγέθυνση της μάζας και του όγκου
του. Όπως και μέσα στο ανάκτορο, έτσι κι εδώ, ο Άδης έβλεπε τις κινήσεις
του ξιφομάχου και δεν μπορούσε να τις πιστέψει. Δεχόμενος ελάχιστα
πλήγματα, με υποχωρήσεις και μετρημένες επιθέσεις, ο Σαμαήλ έκοβε τα
χέρια όπως τον ζύγωναν.

Ο Βριάρεως ήταν έτοιμος να ηττηθεί!
Ο Άδης, σήκωσε τη δίαινά του, διατάζοντας τ’ αδέλφια του

Εκατόγχειρα να σπεύσουν. Ας εγκατέλειπαν τη θέση τους, δεν τον ένοιαζε.
Ο αντίπαλος έπρεπε να εξοντωθεί πάση θυσία.

Νέος σεισμός.
Ο Γύγης σκαρφάλωνε απ’ τα Τάρταρα για να βοηθήσει.
Ο Έκπτωτος, στραμμένος πλάτη στον Άδη, κάρφωσε τη ρομφαία του

στο κέντρο του γιγάντιου, ακρωτηριασμένου κορμού. Και σαν να μην ήταν
αυτό αρκετό, φλόγες ξεπήδησαν πάλι στη λεπίδα, κάνοντας στάχτη τον
αντίπαλό του.

«ΌΧΙΙΙΙ!» ακούστηκε μία κραυγή, με τον Γύγη μόλις να έχει
ανασυρθεί απ’ τα Τάρταρα. Τα κεφάλια του ίσα που είχαν ξεπεταχτεί απ’
το χείλος του γκρεμού που οδηγούσε στις φυλακές των Τιτάνων κι είχε
προλάβει να δει την κατάληξη του Βριάρεω. Μα δεν είχε προλάβει να τον
σώσει.

Ανέβηκε μεμιάς κι άρχισε να τρέχει προς τον Σαμαήλ. Πενήντα
κεφάλια, στα πρόσωπα των οποίων ήταν ζωγραφισμένη μόνο η οργή.
Εκατό χέρια, απλωμένα μπροστά, με σκοπό να κάνουν εκατό κομμάτια
τον αυθάδη σπαθοφόρο.

Ο Εωσφόρος, ακούγοντας την κραυγή, είχε στραφεί, λουσμένος στο
αίμα, μ’ ένα χαμόγελο που είχε τόση κακία και τόση απόλαυση μέσα του,
που ο Άδης ένιωσε τα πόδια του να τρέμουν. Και δεν ήταν από τα βαριά
βήματα του Γύγη. Ήταν από το γεγονός ότι όλο αυτό το διασκέδαζε. Ήταν
από το γεγονός ότι πριν, απλά έπαιζε μαζί του.

Τον είδε να τινάζει τις φτερούγες του και να εκτοξεύεται μ’ ορμή
προς τον ουράνιο θόλο του Κάτω Κόσμου. Ο Γύγης, που ήταν μόνο μέτρα
μακριά απ’ το να τον γραπώσει, σωριάστηκε στη γη από τον αέρα. Στη
στρατιά του Έκπτωτου, που δεν ήταν και τόσο μακριά, δεν κυμάτισε ούτε
λάβαρο!

Σιγή.
Για λίγα δευτερόλεπτα, και οι δύο παρατάξεις, αισθάνθηκαν την ίδια

απορία. Πού είχε πάει; Προς το μέρος που είχε κινηθεί, δεν υπήρχε πύλη
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για την επιφάνεια, μόνο πέτρες και σταλαγμίτες. Το είχε σκάσει; Για
ποιον λόγο;

Τότε, όλοι είδαν το μοναδικό άστρο που είχε λάμψει ποτέ στον Κάτω
Κόσμο, να φωτίζει δυνατά. Και να ξεκινά η πτώση του.

Μόλις ο Άδης κατάφερε να διακρίνει λεπτομέρειες απ’ τ’ αλλόκοτο
πεφταστέρι, κάλεσε με τη δίαινά του τον Κόττο, κατακλυσμένος από
πανικό. Αν ένα αμόνι ήθελε εννέα μέρες πτώση για να κάνει την ίδια
διαδρομή που έκανε τώρα ο Σαμαήλ, κι αν εκείνος είχε ανέβει κι έπεφτε
σε λιγότερο από ένα λεπτό, τότε δεν υπήρχε σωτηρία για κανέναν τους!

Ο Έκπτωτος καρφώθηκε στη γη, με την ρομφαία προτεταμένη, σαν
ζωντανό ακόντιο σε βουτιά θανάτου. Μαύρο χώμα απ’ τον Λειμώνα και
στάχτες απ’ το σώμα του καταπλακωμένου και διάτρητου Γύγη,
τινάχτηκαν για χιλιόμετρα στον αέρα. Άλλος ένας Εκατόγχειρας νεκρός, με
τον αντίπαλό του να σηκώνεται, ανέπαφος ακόμη, στο κέντρο του
κρατήρα.

Μαύρα και μαβιά νέφη, σαν μολυσματικά αέρια, άρχιζαν να
σχηματίζονται στο χείλος του κρατήρα κι ο Κόττος άρχισε να παίρνει
σιγά-σιγά μορφή. Ο Σαμαήλ, πήρε θέση άμυνας και βλέποντας να
υλοποιείται άλλος ένας παρόμοιος αντίπαλος, απλά κούνησε το κεφάλι του
απογοητευμένος. Έγειρε μπροστά, διπλώνοντας το σώμα του σαν να
ετοιμάζεται για άλμα, και μόλις ο Κόττος πήρε σάρκα και οστά, απλά
τινάχτηκε προς τα πάνω.

Ο Άδης τον είδε να προσγειώνεται κάμποσα μέτρα μακριά απ’ την
πλάτη του Εκατόγχειρα, δίχως να έχει χρησιμοποιήσει καν τα φτερά του.
Έσκυψε το κεφάλι του για να θηκαρώσει τη ρομφαία του, πίσω στη
σπονδυλική του στήλη. Με κάθε βήμα, το μέγεθός του μειωνόταν. Τα
φτερά χάνονταν και πάλι απ’ την πλάτη του.

Ο Κόττος, έπεσε σε δύο κομμάτια στο πλάι, με την -επίσης κομμένη
στη μέση- καρδιά του να πάλλεται ακόμα. Μία τομή απ’ τον καβάλο μέχρι
την κορυφή του υψηλότερου κεφαλιού, τον είχε σκοτώσει.

Με τη μορφή αυθάδη νεανία και πάλι, τον είδε να ζυγώνει
περισσότερο, δίχως να τον ξεπερνά πολύ σε ύψος πια.

Ο Άδης έλυσε την πανοπλία του. Μαλλιά και γένια μόνον και πάλι.
Το σκότος απ’ τα πόδια του, έφυγε κι αυτό. Γυμνός, του πρότεινε τη
δίαινα σε υποταγή, κρατώντας την και με τα δύο χέρια, παράλληλη στην
γη. Γονάτισε. Έσκυψε το κεφάλι του.

Και για πρώτη φορά, δικά του δάκρυα έπεσαν στο έδαφος του
Ασφοδέλου Λειμώνα.

Ο Σαμαήλ κατένευσε.

47



Πήρε τη δίαινα. Έσφιξε τη λαβή του. Και θρυμματίζοντάς τη μέσα
στο χέρι του, την έριξε στη γη. Τον σήκωσε, τον κοίταξε βουρκωμένος και
κίνησε προς τα αδέλφια του.

Η Περσεφόνη διαισθάνθηκε την ήττα, μα δεν επέστρεψε στο πλάι του Άδη.
Έχοντας καλέσει τον Βριάρεω, συνέχισε να καλπάζει. Είχε ανέβει

στην επιφάνεια με τον Κέρβερο. Το ήξερε ότι παράβαινε κάθε κανόνα, μα
όφειλε. Γιατί μόνον έτσι θα την έβρισκε η θεά προστάτιδα των ιερών
νόμων. Η θεά με το προσωνύμιο Θεσμοφόρος.

Την είδε να βγαίνει απ’ την οργωμένη γη και να υλοποιείται μ’
αυστηρό πρόσωπο. Μαλλιά και μάτια στο χρώμα του χώματος, δέρμα
στην απόχρωση του σταχιού, χέρια και πόδια δυνατά. Οποιοσδήποτε
θνητός θα έτρεμε σε αυτό το οργισμένο βλέμμα. Η θεά όμως βλέποντας
την Περσεφόνη δακρυσμένη ηρέμησε, και η έκφρασή της γλύκανε.

«Μητέρα…» ψέλλισε η σύζυγος του Άδη, ξεπεζεύοντας για να τρέξει
στην αγκαλιά της Δήμητρας. Ντρεπόταν που ήταν γυμνή, μα ο πόνος της
ήταν μεγάλος.

«Λατρεμένη θυγατέρα, τι συνέβη;»
«Ο Άδης δεν είναι πλέον Άρχοντας του Κάτω Κόσμου, και…» δεν

μπόρεσε να συνεχίσει. Απλά της έδειξε τα δύο σώματα που άφηνε
ευλαβικά απ’ τα σαγόνια του ο Κέρβερος.

«Ο αδελφός μου…» δεν ολοκλήρωσε την πρότασή της. Οι δύο νεκρές
νύμφες την έκαναν να φοβηθεί μην τυχόν είχε κι εκείνος την ίδια μοίρα.

«Θα επιβιώσει», είπε απλά η Περσεφόνη.
«Τι θες από μένα, λοιπόν;» τη ρώτησε ήρεμα.
«Κράτα τες, μετέτρεψέ τες, μην τις κάνεις να χαθούν», απάντησε

απλά, δίχως να μπορεί να πει περισσότερα. Ένας κόμπος της έκλεινε τον
λαιμό και τώρα που είχε ξεκινήσει να κλαίει, ένιωθε ότι δεν μπορούσε να
συγκρατήσει τα δάκρυά της.

Η Δήμητρα κατένευσε και εμφάνισε έναν μικρό αμφορέα. Την
συμβούλεψε να αφήσει τα δάκρυά της να χυθούν δίχως ντροπή. Να γεμίσει
το μικρό δοχείο και η ίδια θα έκανε ότι της είχε ζητήσει.

Την είδε να ανοίγει τη γη, δίπλα από τη Λευκή. Την πήρε στα χέρια
της, την εναπόθεσε μέσα και την κάλυψε ευλαβικά με χώμα. Στην άλλη
άκρη του χωραφιού, έκανε το ίδιο με τη Μίνθη.

Η Περσεφόνη, βλέποντας τις αγαπημένες της παλλακίδες να
θάβονται, ξέσπασε σε λυγμούς κι οιμωγές.
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Δεν θα ξεχνούσε ποτέ τον γλυκό και παιχνιδιάρικο χαρακτήρα της
Λευκής. Την καθησυχαστική της φωνή, τα αστεία της, το παιδικό της
ενθουσιασμό. Το ότι φωσφόριζε στο απόλυτο σκοτάδι, με το σαν γάλα
δέρμα της να εκπέμπει μία εξίσου λευκή αχλή, χιλιοστά πιο πέρα απ’ την
επιδερμίδα της. Ακόμα θυμόταν πότε αυτό είχε πρωτοσυμβεί. Ήταν μετά
απ’ την πρώτη τους κοινή συνεύρεση, όταν ο Άδης είχε εκσπερματώσει
πάνω της. Είχαν ξεσπάσει στα γέλια και ήταν η μόνη φορά που τα
μάγουλά της είχαν κοκκινίσει από συστολή.

Ούτε θα έφευγε ποτέ απ’ τη μνήμη της η Μίνθη. Γεμάτη τσαγανό και
δύναμη. Σοβαρή, σοφή με τον τρόπο της, με το αχνοπράσινο δέρμα της και
τις οπές της που είχαν τόση δροσιά. Έλεγε ότι γι’ αυτό ευθυνόταν ο
έρωτας με τον Άδη και τους πρώτους μήνες μετά την αρπαγή, την
θεωρούσε παρείσακτη στο ανάκτορο. Ζήλευε πολύ την Περσεφόνη τότε, μα
με τον καιρό, έγιναν οι καλύτερες φίλες. Και φυσικά, η ίδια δεν χόρταινε
να τη φιλάει και να της κάνει στοματικό, καθώς το ψύχος γαργαλούσε τη
γλώσσα της και το δέρμα της μύριζε μεθυστικά όποτε η νύμφη
αναστατωνόταν απ’ τα χάδια.

Έχοντας αγκαλιά τον αμφορέα, είχε χαθεί στις αναπολήσεις της. Δεν
κατάλαβε ότι είχε σταματήσει να κλαίει. Ούτε κατάλαβε το άγγιγμα της
μητέρας της και το πάρσιμο του μικρού δοχείου από τα χέρια της.
Κατάλαβε μόνο το στάχυ που της έδωσε να κρατήσει, για καλή τύχη, κι
εκείνη μηχανικά έκλεισε τη λαβή της γύρω του.

Η Δήμητρα πότισε τα μνήματα με τα δάκρυα της κόρης της.
Η πρώτη λεύκα, εμφανίστηκε στη μία άκρη του χωραφιού, ενώ στην

άλλη, η πρώτη μέντα.

«Θείε, τι κάνεις εδώ;» ρώτησε με πραγματική έγνοια κι ανησυχία η
Αθηνά.

Ο Άδης, στράφηκε προς το μέρος της, κάνοντας την ανάσα της να
κοπεί.

Δάκρυα στα μάτια. Μαύρα σάλια να τρέχουν απ’ το στόμα του. Οι
καρποί του σκισμένοι, με τα δόντια του να έχουν δημιουργήσει
τρομακτικές πληγές στο σημείο των φλεβών. Οι παλάμες του, λερωμένες
με ερεβώδη ιχώρα, χωμένες στη γη, ν’ αδειάζουν και ν’ αδειάζουν το
περιεχόμενό τους μέσα στον βράχο του Παρθενώνα.

«Άσε… με…» ψέλλισε, αλλόφρων, συνεχίζοντας ν’ αδειάζει το
δηλητήριο του πόνου του μέσα στο έδαφος.
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Η Αθηνά, δεν είχε δειλιάσει ποτέ πριν και ποτέ μετά στη ζωή της.
Εκείνο το βράδυ όμως, απλά υπάκουσε τον αδελφό του πατέρα της.
Έφυγε από τον ναό, αφήνοντάς τον να ξεσπάσει με τον σιωπηλό, μα
εφιαλτικό τρόπο του.

Ακόμη κι αν ήξερε ότι θα το μετάνιωνε στο μέλλον…
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Κεφάλαιο V

Συνήλθε απ’ τον εφιάλτη κι έκπληκτος διαπίστωσε ότι δεν κοιμόταν!
Απ’ αυτό το όνειρο είχε επανέλθει καθιστός και ξύπνιος, σαν να είχε

απλά αφαιρεθεί. Η Εκάτη ωρυόταν μπροστά του κι απ’ ό,τι φαινόταν
βρίσκονταν στη μέση ενός άγριου καβγά. Αυτή η επίθεση στις αισθήσεις
του, τον γείωσε στο εδώ και τώρα απότομα. Ένιωσε να ζαλίζεται κι
έπιασε το κεφάλι του με τις παλάμες του. Έπεσε μπροστά ώσπου οι
αγκώνες του ακούμπησαν στα γόνατά του. Ήθελε απλά να ησυχάσει, αλλά
οι φωνές της δεν τον άφηναν. Δεν την είχε ξανακούσει έτσι.

Ήταν εκτός εαυτού!
«… αν δεν μου πεις αυτή τη στιγμή τι σου συμβαίνει, τ’ ορκίζομαι

στον Θεό, ότι σε παρατάω και φεύγω! Δεν αντέχω άλλο!» του ούρλιαζε.
Σήκωσε αργά το κεφάλι του και την είδε. Φορούσε το λευκό νυχτικό

της, αλλά το βλέμμα της είχε κοκκινίσει από το κλάμα και φαινόταν
εξαντλημένη, στα πρόθυρα κατάρρευσης. Σαν να είχε να κοιμηθεί μέρες.

«Αγάπη μου, πες μου απλά τι συμβαίνει. Ποιο είναι το πρόβλημα;»
της έκανε ήσυχα, θέλοντας να την ηρεμήσει. Το κεφάλι του στριφογύριζε
και σφυροκοπούσε. Πάλεψε να σηκωθεί για να πάει πλάι της, μα μία
έντονη ζαλάδα τον έριξε πάλι πίσω κι ο πόνος έγινε δυνατότερος.

«Ποιο είναι το πρόβλημα! Ποιο είναι το γαμημένο πρόβλημα; Μία
βδομάδα τώρα δεν τρως, δεν πίνεις, όλη μέρα γράφεις στο γαμημένο το
ημερολόγιό σου και όποτε σου μιλάω είσαι αλλού. Είσαι σαν
μαστουρωμένος, αλλά με τρομάζεις γιατί ξέρω ότι δεν παίρνεις τίποτα!
Περνάμε όλη τη μέρα μαζί και απλά σε βλέπω στο γραφείο να γράφεις.
Και όταν πλησιάζω, μου τα κρύβεις. Τι στο διάολο σου συμβαίνει; Πες
μου, αλλιώς φεύγω. Δεν αστειεύομαι. Ανησυχώ για σένα».

Τα περισσότερα δεν τα είχε ακούσει. Κάπου στη δήλωση περί μίας
εβδομάδας την έχασε.

“Μία εβδομάδα; Τι εννοεί;”
Ξάφνου ένιωσε πολιορκία από τρία μέτωπα: μια απίστευτη

αδυναμία, μια πείνα και μία δίψα που δεν είχε ξαναζήσει ποτέ πριν στη
ζωή του. Κοίταξε το γυμνό του σώμα και είδε την κοιλιά του ρουφηγμένη
και τα κόκαλα των πλευρών του να πετάγονται. Άρχισε να τρέμει.
Κοίταξε την Εκάτη, πάνω που τελείωνε τη φράση της, μα κι εκείνη τον
κοιτούσε, απαιτώντας απαντήσεις.

«Τι εννοείς μια εβδομάδα;» απόρησε και έκανε πάλι να σηκωθεί,
αλλά ζαλάδα και δύσπνοια τον καθήλωσαν πάλι στον καναπέ.

“Στο σημείο που είχαν πεθάνει οι γονείς του!
Τι στο διάολο μου συμβαίνει;”
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«Τη βδομάδα που πέρασε. Και μη μου πεις πάλι δικαιολογίες για
τον Αλέξανδρο, γιατί εκεί είναι η τεφροδόχος του. Την παρέλαβες και την
άφησες σε μία άκρη, σαν να μη συμβαίνει τίποτα. Συμπεριφέρεσαι σαν
ζόμπι. Σαν τρελός». Το βλέμμα του είχε ακολουθήσει τον δείκτη της, στο
μεταλλικό δοχείο πάνω στο γραφείο και είχε κλειδώσει εκεί. Την άκουγε,
πάλι, σαν από κάπου μακριά και με κάθε νέα δήλωση η έκπληξή του
κλιμακωνόταν.

“Τι συμβαίνει, που να πάρει; Πέρασε όντως μια εβδομάδα; Όχι! Δεν
είναι δυνατόν, δεν το πιστεύω!”

«Εκάτη, ηρέμησε. Ας τα πάρουμε με τη σειρά», της είπε, κοιτώντας
την κατάματα τώρα. Την είδε να παλεύει να συγκρατήσει τον εαυτό της,
αλλά η ανάσα της έτρεμε και δάκρυα κυλούσαν από τα μάτια της. Τα
μαλλιά της πετούσαν εδώ κι εκεί, σαν στάχυα από έβενο.

«Επιτέλους επικοινωνείς. Εδώ και μία ώρα σου φωνάζω κι απλά
κοιτάς τα χέρια σου. Λες και κρύβουν τα μυστικά του σύμπαντος ή δεν
ξέρω κι εγώ τι. Πες μου. Σε παρακαλώ», τον ικέτεψε σχεδόν κι έκατσε
δίπλα του, στο μπράτσο του καναπέ, με την ένταση που ένιωθε να την
κάνει να δονείται ολόκληρη.

«Λοιπόν. Χτες το βράδυ πήγαμε στο μπαρ και έσκασαν μύτη οι
κληρικοί…» άρχισε να λέει, προσπαθώντας να συγκεντρώσει και να
ταξινομήσει τις αναμνήσεις του.

“Τις δικές μου αναμνήσεις, γαμώ το κεφάλι μου, όχι εκείνης της
πουτάνας! Τις αναμνήσεις του Θάνου, όχι της γαμημένης Περσεφόνης!”

Την είδε να πετάγεται όρθια και να ουρλιάζει. Να κλαίει και να
γελάει. Ήταν σε νευρική κατάρρευση και ο ίδιος δεν μπορούσε ούτε καν
να ξεκολλήσει το σώμα του από έναν μαλακισμένο καναπέ!

«Αυτό σου λέω, που να πάρει! Αυτό έγινε πριν μια βδομάδα! Όχι
χθες! Χθες έκλαιγα και σου φώναζα όπως τώρα κι εσύ απλά έγραφες!»
του έκανε κι έπεσε στα γόνατα, δίχως να αντέχει άλλο.

Τραβούσε τα μαλλιά της!
Ο Θάνος δεν το είχε δει πότε να συμβαίνει αυτό στην

πραγματικότητα, νόμιζε ότι ήταν πάντα τρόπος του λέγειν ή λογοτεχνική
υπερβολή.

Πάλεψε να συνέλθει κι έσπρωξε με όλη του τη δύναμη να σηκωθεί.
Τα κατάφερε, αλλά το βάρος της ώθησης τον έκανε να παραπατήσει και
να πέσει στα γόνατα δίπλα της.

«Αγάπη μου, συγνώμη, συγνώμη για όλα. Δεν ξέρω τι μου συμβαίνει.
Θα σου πω. Δεν ξέρω γιατί σου κρυβόμουν. Θα σου πω όλα όσα θες να
μάθεις. Σε παρακαλώ, ηρέμησε!» την ικέτευσε, χαϊδεύοντάς την, μα ένιωθε
τόσο σκατά, όχι μόνο σωματικά αλλά και συναισθηματικά, που
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οπωσδήποτε έπρεπε να φάει ή να πιει κάτι για να συνέλθει. Αλλιώς το
ήξερε ότι θα λιποθυμούσε. Και κάτι τέτοιο θα την οδηγούσε κατευθείαν
στην παράνοια.

«Ήμουν τόσο χαμένος, αλλά τώρα είμαι καλά, τώρα είμαι εγώ, στα
συγκαλά μου, στ’ ορκίζομαι», της είπε και γύρισε το κεφάλι της προς το
μέρος του, γεμίζοντάς τη με φιλιά. Εκείνη τον κοίταξε για λίγο απορημένη
και φοβισμένη, λες και έβλεπε κάποιον ξένο μπροστά της. Μόλις κατάλαβε
ότι ήταν όντως εκείνος, χίμηξε στην αγκαλιά του κι αναλύθηκε σε λυγμούς.
Ένιωθε όλο της το σώμα να τραντάζεται.

Ασφυκτιούσε. Την έσπρωξε μαλακά και την είδε πάλι τρομαγμένη.
Τεράστια υγρά μάτια. Κοριτσάκι, όχι γυναίκα!

«Φέρε μου λίγο νερό και κάτι να φάω και θα σου τα πω όλα. Και
δύο ασπιρίνες», της είπε ήρεμα και πάλεψε να χαμογελάσει. Την είδε να
γνέφει καταφατικά. Η Εκάτη έτρεξε μέχρι την κουζίνα και ο ίδιος σύρθηκε
πίσω στον καναπέ.

«Σιχαμένη πουτάνα. Σε μισώ, σε μισώ μ’ όλη μου την ψυχή. Που να
σε πάρει ο διάολος, γαμημένη», μουρμούριζε όσο σερνόταν σαν σκουλήκι,
με τους μύες να τρέμουν απ’ την προσπάθεια. Μόλις σκαρφάλωσε κι
έκατσε, ένιωσε μεμιάς εξαντλημένος. Η ζαλάδα κι ο πονοκέφαλος τον
αναγούλιαζαν.

Εσύ δεν την προκάλεσες; Εσύ δεν της είπες: “βρες με;”
Σκάσε!
Είδε την Εκάτη να έρχεται μ’ ένα ποτήρι νερό κι ένα μπολ.
«Σούπα. Είναι χλιαρή, αλλά ό,τι και να φας θα το ξεράσεις. Εξήγησέ

μου τώρα...» του είπε ανήσυχη και του έδωσε το ποτήρι. Ήπιε το νερό
λαίμαργα και διπλώθηκε στα δύο από τις κράμπες στην κοιλιά του. Την
άκουσε να του λέει «ήρεμα, ήρεμα», με στριγκή φωνή. Ένας θεός ήξερε με
πόση δύναμη κρατούσε την έντασή της απ’ το να ξεσπάσει σε ουρλιαχτά.

Ο πόνος στο κεφάλι είχε χειροτερέψει. Της έκανε νόημα να του δώσει
το μπολ και παρακάλεσε για λίγο ακόμα νερό κι εκείνες τις ασπιρίνες.
Του ξανάπε να φάει ήρεμα και του τα έδωσε. Το μπολ έτρεμε στα χέρια
του και το μισό περιεχόμενό του χύθηκε κάτω. Εκείνη έτρεξε προς την
κουζίνα. Ο Θάνος, έφαγε λαίμαργα το υπόλοιπο ζωμό και τα ελάχιστα
νουντλς. Έκατσε πίσω, αφήνοντας το μπολ να πέσει και να σπάσει στο
δάπεδο. Πάλεψε να κρατήσει το φαγητό μέσα του. Αλλά η αναγούλα
πάλευε σαν άγριο άτι στα σωθικά του.

Έσφιξε τα δόντια και πήρε βαθιές ανάσες. Ένιωσε να ηρεμεί.
Την αισθάνθηκε δίπλα του κι άνοιξε τα δακρυσμένα του μάτια να τη

δει. Της χαμογέλασε με δυσκολία και ζήτησε τα παυσίπονα και το νερό.
«Φαίνεσαι σκατά», του είπε δίχως ίχνος αστεϊσμού.
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«Νιώθω σκατά!» της διευκρίνισε. Πήρε τις ασπιρίνες με μια γουλιά
νερού και τις ένιωσε να σκαλώνουν στο στεγνό του λαιμό. Ήπιε
διστακτικά άλλη μια γουλιά και ηρέμησε.

«Πες μου! Τι στο διάολο σου συμβαίνει;» ρώτησε η Εκάτη,
χοροπηδώντας πάνω στο μπράτσο του καναπέ, σαν να καθόταν σε
αναμμένα κάρβουνα.

«Χθες στο μπαρ…» ξεκίνησε να λέει και την είδε να πετιέται όρθια
και να κόβει βόλτες μέσα στο σαλόνι, συγκρατώντας τα ουρλιαχτά της και
βγάζοντας άναρθρους ήχους σαν αγρίμι.

Δεν μπορούσε να το πιστέψει σε πόσο οριακό σημείο βρισκόταν!
«Μια βδομάδα πριν. Μια βδομάδα πριν!» της φώναξε για να την

καθησυχάσει και για να το πιστέψει και ο ίδιος. Αν και του ήταν
αδύνατον… Ήταν τόσο παράλογο!

«Μετά απ’ το μπαρ, πήγα στη μηχανή μου…» άρχισε να λέει και
μετά αποφάσισε ότι δεν μπορούσε να ξεκινήσει από εκεί. Τον κοιτούσε με
απίστευτη ένταση και ήταν σίγουρος ότι οι επόμενες λέξεις που θα
έβγαιναν από το στόμα του θα είχαν βαριά επίδραση στα νεύρα της
Εκάτης του. Αλλά άφησε να ξεχυθεί η αποκάλυψη…

…και ποτέ δεν θα πίστευε ότι οι συνέπειες θα ήταν τόσο
καταστροφικές.

«Κοίτα να δεις, είναι αυτή η γυναίκα…» άρχισε να λέει και τότε
πάγωσε. Όχι απ’ την έκπληξή της Εκάτης στ’ άκουσμα κάποιας πιθανής
αντίζηλης, αλλά από ένα δόρυ πόνου που έσκισε το κεφάλι του στα δύο
και γέμισε το δωμάτιο λευκό φως.

«Είναι αυτή η γυναίκα…» πάλεψε και πάλι να πει, μα τότε, μέσα στο
φως, είδε τρεις φιγούρες να υψώνονται πίσω απ’ την Εκάτη!

Το φως στο δωμάτιο ήρθε στο κανονικό του επίπεδο, μα εκείνες
έστεκαν εκεί σαν να υπήρχαν ανέκαθεν στον χώρο! Και για κάποιο
άγνωστο λόγο, όμοια με το λευκό μενίρ, γνώριζε ότι μόνο εκείνος
μπορούσε να τις δει!

Ολόλευκη σάρκα. Όχι σαν της Εκάτης ή οποιουδήποτε ανθρώπου που
είχε δει ποτέ, μα σαν ολοκαίνουρια κόλλα χαρτί. Ολόλευκα μαλλιά. Τρεις
κώμες, πλεγμένες σε κοτσίδα, σαν να ήταν σιαμαίες μεταξύ τους.
Ολόλευκα μάτια, λες και ήταν τυφλές. Ολόλευκα δόντια και σαρδόνια
χαμόγελα δαιμόνων. Τόσο πολύ λευκό, που σε τύφλωνε και σχεδόν
άστραφτε λίγο πιο πέρα από τα όριά τους, σαν αύρα. Σώματα με γεμάτα
στήθη, δίχως θηλές, άφυλα κάτω από το εφηβαίο τους. Κάτι κρατούσαν
στα χέρια τους, μα του έμοιαζαν απλά σαν μπάλες ομίχλης, όσο κι αν
πάλευε να διακρίνει τα αντικείμενα, εκείνα… σαν να του κρύβονταν!
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Το κεφάλι του άρχισε να σφυροκοπά ακόμα πιο δυνατά, αίμα κύλησε
από τη μύτη του, είδε την Εκάτη να ουρλιάζει τ’ όνομά του, μα δεν την
άκουσε ποτέ. Είχε γίνει ολόκληρος πια ένα ζευγάρι μάτια και ρουφούσε
αυτή την ασύλληπτη εικόνα, συνειδητοποιώντας ότι το χρώμα των
γυναικών ήταν όμοιο με το τιτάνιο κτίσμα!

Με πανικό, διέκρινε ότι η τριάδα είχε στυλώσει το βλέμμα της στην
Εκάτη του...

Ο Θάνος, αποσβολωμένος, είδε την Αριστερή γυναίκα να τραβά και
να βγάζει κάτι από την πλάτη της Εκάτης!

“Θεέ μου, είναι η σπονδυλική της! Είναι η σπονδυλική της στήλη!”
σκέφτηκε, με το μυαλό του στο μεταίχμιο της τρέλας, και ήταν εμφανές
ότι η κοπέλα του όχι μόνο ένιωσε το άγγιγμα, μα αισθάνθηκε κι ένα βαθύ
πόνο στο στήθος. Βογκώντας έπιασε μηχανικά την καρδιά της.

Κι ο Θάνος είδε όντως ένα μακρύ, λευκό σκήπτρο από αλάβαστρο, με
χοντρούς κόμπους, να βγαίνει απ’ την πλάτη της Εκάτης και να είναι στο
χέρι της Αριστερής σκύλας. Στο πάνω μέρος του είχε τυλιγμένο ένα
ασημένιο νήμα. Έμοιαζε πια με αδράχτι κι όχι με κάτι που θα μπορούσε
να εξέλθει από ανθρώπινο σώμα. Ήταν σαν μακάβριο έργο τέχνης!

Και τα αντικείμενα στα χέρια των γυναικών έγιναν ευκρινή.
Και ένιωσε την κύστη του να αδειάζει.
Η Αριστερή κρατούσε το σκήπτρο-σπονδυλική και ξέπλεκε το νήμα

που συνδεόταν με την Εκάτη. Η Κεντρική περίμενε με το ψαλίδι της να
κόψει. Η Δεξιά κρατούσε ένα μοτερ δερματοστιξίας, κραδαίνοντάς το σαν
πιστόλι, του οποίου τα καλώδια χώνονταν κάτω απ’ το δέρμα της, στις
φλέβες της.

Η Εκάτη πάλευε για ανάσα,
Το νήμα ξεπλέχτηκε κι άλλο…
Έλαμψε ασημένιο στο φως!
Έλαμψε και το ψαλίδι…
Το νήμα κόπηκε.
Η Εκάτη τον κοίταξε έκπληκτη και σωριάστηκε στη γη με ανοιχτά τα

μάτια.
Κι εκείνες χάθηκαν…

«Εκάτη;» απόρησε ψελλίζοντας, όταν συνήλθε.
«Εκάτη μου;» ξανάπε με φωνή που έτρεμε και σκούπισε με την

ανάποδη του χεριού του τα δάκρυα απ’ τα μάτια του και το αίμα απ’ την
μύτη του.

«Εκάτη;» έκανε ξεψυχισμένα και την πλησίασε αργά.
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“Ηρέμησε Θάνο. Μέτρα μέχρι το δέκα και θα επανέλθει” σκέφτηκε
και άρχισε να μετρά.

Ένα… δύο… τρία…
Τα μάτια της κοιτούσαν το κενό!
…τέσσερα… πέντε… έξι…
Δεν ανέπνεε!
…εφτά... οχτώ… εννιά…
Δεν είχε παλμό!
Δέκα!
Καμία αντίδραση!
«Δέκα…» ψιθύρισε, μα τίποτα.
Η Εκάτη ήταν όντως νεκρή.
Μετρούσε ξανά και ξανά. Κάθε φορά όλο και πιο δυνατά. Έφτασε

σε σημείο να ουρλιάζει κάθε αριθμό. Σαν να έπαιζε κρυφτούλι με τον
Θάνατο και δεν μπορούσε να τον βρει. Δεν είχε φτου ξελευτερία όμως.
Είχε χάσει. Εκείνο το έκπληκτο βλέμμα το είχε δει πολλές φορές πια. Η
έκπληξη του τέλους. Στο βλέμμα των γονιών του, στο βλέμμα του
Αλέξανδρου…

Και τώρα στο βλέμμα της Εκάτης!
«Όχι! Όχι!» φώναξε. Δεν ήταν δυνατόν. Δεν μπορούσε να είναι. Είχαν

εννιά χρόνια ακόμα.
Κι εκείνο το άψυχο σώριασμα, δεν ήταν πια ανθρώπινο ον αλλά…

σακί.
«ΌΧΙ!» ούρλιαξε ανατριχιάζοντας και πετάχτηκε όρθιος. Άρχισε να

γκρεμίζει τα βιβλία από τα ράφια, να σπάει ό,τι έβρισκε γύρω του. Πήρε
το ημερολόγιο και το πέταξε με δύναμη στην πόρτα του σαλονιού. Έφερε
τούμπα το γραφείο. Λαμπατέρ, μολυβοθήκη κι ό,τι περιεχόμενο είχε το
γραφείο άδειασε. Η τεφροδόχος του Αλέξανδρου έπεσε κι αυτή στο
πάτωμα και οι στάχτες σκόρπισαν παντού. Το βλέμμα του κινήθηκε στο
φως της κουζίνας.

Μέσα στο θράσος του την είχε στείλει να του φέρει κάτι να φάει.
Ουρλιάζοντας έτρεξε προς τα εκεί, τράβηξε το ψυγείο και το

γκρέμισε. Τα περιεχόμενά του έπεσαν και απλώθηκαν σαν υγρά εντόσθια.
Τα βάζα έσπασαν με πάταγο δημιουργώντας του αμυχές στα πόδια.
Αναποδογύρισε το τραπέζι, έσπασε μια καρέκλα και τότε ένιωσε την
κούραση και την εξάντληση να επιτίθενται στον ήδη καταπονημένο του
οργανισμό.

Επέστρεψε στο σαλόνι. Ήταν σαν να είχε περάσει κυκλώνας από
εκεί.
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«ΘΑ ΠΕΘΑΙΝΑΜΕ ΜΑΖΙ!» φώναξε κλωτσώντας κουρασμένα ό,τι
έστεκε στο διάβα του. Εκείνη, στο κέντρο του καθιστικού, να μην κινείται
και να δηλητηριάζει όλο το δωμάτιο με την έλλειψη ζωής από μέσα της.

Ο ήλιος του είχε πια σβήσει. Η ανάσα του είχε χαθεί.
Έπεσε δίπλα της και την πήρε στην αγκαλιά του, κλαίγοντας. Δάκρυα

ενός ζωντανού που δεν του άξιζε ο παλμός κάτω απ’ την σάρκα του.
Δάκρυα που χύνονταν πάνω σε ένα νεκρό πρόσωπο που όφειλε να ζει.

«Θα πεθαίναμε μαζί…» επανέλαβε ξεψυχισμένα και την έσφιξε στην
αγκαλιά του.

Δάκρυα κυλούσαν απ’ τα μάτια της.
«Περσεφόνη;»
Άκουσε τα βήματά του να την πλησιάζουν κι εκείνη σηκώθηκε και

χώθηκε μέσα στην αγκαλιά του. Έκρυψε το πρόσωπό της στο στήθος του
και απλά ψέλλισε: «Τον βρήκαν».

«Τις είδε;»
«Ναι».
Σιωπή.
«Είναι νεκρός;» τη ρώτησε κάπως διστακτικά. Γνώριζε τον ψυχικό

δεσμό που είχε δημιουργήσει η αιώνια σύζυγός του με τον θνητό και δεν
ήθελε ν’ ακουστεί αδιάφορος.

Η Περσεφόνη κούνησε το κεφάλι της αρνητικά, δίχως να τραβηχτεί
από την αγκαλιά του.

«Η κοπέλα του», διευκρίνισε.
Σιγή και πάλι.
Κανείς τους δεν ήξερε τι να πει. Όσο ανώριμοι κι αν τους φαινόταν οι

δύο θνητοί, γνώριζαν τι σήμαινε για τον Θάνο η Εκάτη. Μπορεί η σχέση
τους να ήταν βασισμένη στον φόβο της μοναξιάς και του θανάτου,
χτισμένη κατά κύριο λόγο στο σεξ και στις εξιδανικεύσεις του άντρα για
την κοπέλα, μα είχε ανθίσει και αγάπη με τον χρόνο. Και οι ρίζες της ήταν
βαθιές. Και κόβοντας τη ζωή της Εκάτης, είχε ξεριζωθεί και η καρδιά του
Θάνου.

«Αναμένουμε λοιπόν…» της είπε απλά, χαϊδεύοντάς της το κεφάλι.
«Αναμένουμε…» επανέλαβε η Περσεφόνη, δίχως να ξέρει τι άλλο να

πει ή να πράξει.
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Κεφάλαιο VI

Περίμενε στο ταμείο.
Ο αγουροξυπνημένος ανθοπώλης τον κοιτούσε περίεργα. Είχαν

ανοίξει μαζί το μαγαζί. Τον είχε δει να έρχεται τρέχοντας προς το μέρος
του, ξυπόλυτος και γυμνός απ’ τη μέση και πάνω. Αίματα, ξερατά και
κάτουρα να στεγνώνουνε στο τζιν του. Μαλλιά σαν σχοινιά, κατακόκκινα
υγρά μάτια, ολόλευκος, ιδρωμένος κι αδύνατος σα σκελετός. Χώματα και
σκόνες στα πόδια και κάτι σαν στάχτες στα χέρια του. Ο μεσήλικας είχε
τρομάξει, είναι η αλήθεια. Αλλά ο Θάνος τον είχε βοηθήσει με τα ρολά και
παρά το γεγονός ότι ήταν σαν να βρίσκεται αλλού όταν τον κοιτούσε, ήταν
υπομονετικός. Δεν μπορούσε να φανταστεί τι είχε κάνει ή τι σκεφτόταν.
Του έδωσε τα τριαντάφυλλα, τις ορχιδέες και τις μαργαρίτες και μόλις
πληρώθηκε τον καλημέρισε, μα εκείνος είχε ήδη φύγει χωρίς να πάρει τα
ρέστα του.

Ο Θάνος δεν είχε κοιμηθεί. Την κρατούσε στην αγκαλιά του όλο το βράδυ
και με το σκάσιμο του ήλιου πήγε στην παλιά αποθήκη που βρισκόταν στο
κήπο. Πέταξε έξω με λύσσα ό,τι έστεκε στη μέση, σπάζοντας και
καταστρέφοντας ενθύμια δικά του αλλά και των γονιών του, δίχως να τον
απασχολεί. Ώσπου βρήκε αυτό που έψαχνε.

Την παλιά μπανιέρα.
To λευκό σμάλτο είχε θολώσει και τα σιδερένια πόδια είχαν

σκουριάσει. Την έβγαλε σέρνοντάς τη στον κήπο και την καθάρισε με
υπομονή και επιμονή για ώρα. Πρώτα χλωρίνη και μετά διάφορα
καθαριστικά μπάνιου που μύριζαν πιο ευχάριστα. Έξυσε τη σκουριά και
τα ποδαρικά πια φαίνονταν καλύτερα.

Την έσυρε στο κέντρο του σαλονιού. Έβαλε μέσα την Εκάτη με
προσοχή γονιού που βάζει το αποκοιμισμένο παιδί του στο κρεβάτι δίχως
να θέλει να το ξυπνήσει. Μετά, έφερε το λάστιχο από την αυλή. Γέμισε την
μπανιέρα κι έπειτα βγήκε έξω κι έκλεισε τη βρύση.

Επιστρέφοντας, μάζεψε με τις χούφτες τις στάχτες του Αλέξανδρου
όπως όπως. Ήταν ιδρωμένος και τα νερά έκαναν λάσπη τα υπολείμματα
του αδελφού του, μα τις έβαλε πίσω στην τεφροδόχο τους κι έπειτα
κοίταξε την Εκάτη του.

Κάτι έλειπε.
Λουλούδια! Σκέφτηκε και έφυγε τρέχοντας, δίχως να κλείσει πίσω

του την πόρτα.
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Και τώρα, ώρες μετά, τα λουλούδια είχαν απλωθεί. Η κοπέλα
έμοιαζε υπέροχη, κι ο ίδιος, επιτέλους, ηρέμησε. Έκατσε δίπλα της
οκλαδόν. Ένιωσε κάτι να του πιέζει το πόδι. Το έπιασε και το κοίταξε.

Ήταν το ημερολόγιο!
Αποφάσισε να ξεμπερδεύει και με αυτό.
Δεν θυμόταν τίποτε απ’ την εβδομάδα που είχε περάσει, αλλά η

Εκάτη τού είχε πει ότι έγραφε συνεχώς. Ίσως εκεί να έβρισκε κάποιες
απαντήσεις. Ίσως να έκλεινε κάποια κενά και να έβγαζε κάποια άκρη.

Το άνοιξε.
Προσπέρασε τις σημειώσεις που είχε κάνει με καθαρό μυαλό.

Ακολουθούσαν κάποιες σελίδες με λίστες από πίνακες και μετά μπήκε σε
ένα χάος από ορνιθοσκαλίσματα που δεν έβγαζαν κανένα νόημα. Δεν
υπήρχαν ούτε κενά για παραγράφους, ούτε λευκά περιθώρια. Κάθε σελίδα
ήταν γεμάτη από την κορυφή ως το τέλος της. Δεν υπήρχαν ημερομηνίες
καταγραφής, ούτε κενά ανάμεσα στην κάθε καταχώρηση.

Με κόπο διέκρινε τη μάχη του Άδη με τον Έκπτωτο, την κατάληξη με
τη Λευκή και τη Μίνθη, το ξέσπασμα του Άδη μετά το προσκύνημα… Όλα
με μία λεπτομέρεια και μία εμμονή που έκαναν το κείμενο τόσο
δυσανάγνωστο, που ακόμα και στα δικά του μάτια φαινόταν ένα
παραλήρημα γεμάτο σύγχυση. Σελίδες ολόκληρες για το δέρμα του
Βριάρεω, περιγραφές του κάθε κεφαλιού, την αίσθηση των οπών της
Μίνθης, το χρώμα της Λευκής, σελίδες για τα μαλλιά, τα μάτια και τα
ρούχα της Περσεφόνης, σελίδες για τον κάτω κόσμο. Και μετά, απ’ το
πουθενά, κατεβατά για τους προραφαηλίτες. Είδε κάτι για μία μπανιέρα
και κάτι για μια γκόμενα του Ροσέτι κι έψαξε για τον πίνακα της
Οφηλίας. Ήταν κολλημένος σε μια σελίδα στο τέλος του ημερολογίου.

Κοίταξε τις πρωινές του πράξεις, δίπλα του, δίχως να έχει καμία
συναίσθηση των σημειώσεών του και σοκαρίστηκε. Λευκό φόρεμα που
στην Εκάτη ήταν λευκό νυχτικό, ανοιχτά μάτια, λουλούδια… Η εικόνα του
Μιλέ θα είχε εντυπωθεί στο ασυνείδητό του μάλλον, και γι αυτό έκανε ό,τι
έκανε δίχως να σκέφτεται...

Αλλά αυτά που έβλεπε πλάι του, από τον πίνακα, διέφεραν ελάχιστα.
“Δεν θυμάμαι τίποτα απ’ όλα αυτά!” σκέφτηκε, ρίχνοντας μια γροθιά

στο πάτωμα, παλεύοντας να ηρεμήσει.
Διάβασε για τη Λίζι, για το πώς κινδύνεψε να πεθάνει ποζάροντας με

τις ώρες μέσα στην μπανιέρα για τον Μιλέ. Διάβασε, με κόπο, και για το
πώς όλα αυτά πιθανότατα να συνδέονταν με την Περσεφόνη, σ’ ένα
παρανοϊκό σπιράλ υποθέσεων και συνδέσεων που δεν έβγαζαν κανένα
νόημα.

Πέταξε το ημερολόγιο μακριά. Κοίταξε την Εκάτη του.
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«Τουλάχιστον δεν κινδυνεύεις από υποθερμία καλή μου...»
αποκρίθηκε χαμογελώντας πικραμένα, και χάιδεψε το υγρό, ψυχρό
πρόσωπό της.

Δεν υπήρχε θυμηδία στο χαμόγελο αυτό.
“Η Οφηλία μου…” σκέφτηκε, κουνώντας το κεφάλι του βίαια, δίχως

να πιστεύει όλο αυτό που ζούσε. Σηκώθηκε και πήγε αργά ως το μπάνιο.
Επέστρεψε με τη βούρτσα της. Την ανασήκωσε με ευλάβεια και άρχισε να
τη χτενίζει. Σταθερά και ήρεμα. Εκατό φορές, όπως αξίζει σε όλες τις
πριγκίπισσες. Την ξάπλωσε και πάλι κι έστρωσε όσα λουλούδια είχαν
φύγει από τη θέση τους. Έβαλε το δείκτη και το μέσο του στα βλέφαρά
της και τα έκλεισε. Τα είδε να ξανανοίγουν και ένιωσε ένα τρέμουλο να
διασχίζει τη σπονδυλική του στήλη. Φρίκη και τρόμος.

Απίστευτο που αυτά τα αισθήματα προέρχονταν από εκείνη.
«Εντάξει, αγάπη μου, αν θες τα ματάκια σου ανοιχτά εγώ δεν έχω

πρόβλημα», ψέλλισε και τη χάιδεψε απαλά στο μέτωπο. Και μετά έκλαψε,
στη μέση ενός δωματίου που έμοιαζε σαν εξωτερίκευση του
κατακερματισμένου  εσωτερικού του κόσμου.

Και οι ώρες άρχισαν να κυλούν.
Με τα στόρια κατεβασμένα και τις πόρτες που οδηγούσαν στην

κουζίνα, στον κήπο και στο δρόμο κλειστές. Μόνο μ’ ένα λαμπατέρ
ανοιχτό και με το λάπτοπ της συνδεδεμένο στο μεγάλο ηχείο, με τη
μουσική να παίζει χαμηλά, ο χρόνος έγινε συγκεχυμένος. Αρνιόταν να
κοιμηθεί, γιατί θα έβγαινε στη φόρα η Περσεφόνη, οπότε είχε φέρει την
κοκαΐνη απ’ τον πάνω όροφο και μια στο τόσο έπαιρνε κάτι από το
πάτωμα της κουζίνας και το ψευτομασουλούσε. Ξεφύλλιζε το ημερολόγιο
και το ξαναπετούσε μακριά του, συνέχεια, σαν ένα κολασμένο παιχνίδι
που ίσως να έβλεπε σ’ έναν εφιάλτη πυρετού. Σε μία κατάσταση ρέμβης,
κοιτούσε το κενό και άκουγε όσες δισκογραφίες είχε αποθηκευμένες η
Εκάτη, ολόκληρες. Κάτι που δεν είχε κάνει ποτέ όσο εκείνη ήταν ζωντανή.
Τότε του φαινόταν χαρούμενη η μουσική που άκουγε, πέρα από τους
κλασικούς, μα τώρα… Μόνο θλίψη του έφερναν οι ροκιές και οι πανκιές
των 70ς.

Και σκεφτόταν.
Την κοπέλα στην παγωμένη μπανιέρα, όταν το δέρμα της ήταν ακόμα

ζεστό.
Όλα τη θύμιζαν.
Σε πρωτοπρόσωπη οπτική, το παρελθόν τους γέμιζε τα μάτια του.

Ήταν σαν να προβαλλόταν στο ταβάνι από κάποιον εγκεφαλικό
προτζέκτορα…
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Ο πρώτος καφές μετά την πρώτη βραδιά μαζί. Με τον Θάνο να νιώθει
αμηχανία και να κοιτά τις τηλεοράσεις του μαγαζιού για να το παίξει
χαλαρός και άνετος. Η Εκάτη ν’ απαιτεί παιχνιδιάρικα να κοιτά την ίδια…
Εκείνη η φορά που είχαν καθίσει στον άδειο πάνω όροφο ενός μπαρ και
έπιναν μαυροδάφνη, συζητώντας για ώρες… Τα καλοκαίρια σε νησιά. Να
ξυπνούν μεσημέρι, έχοντας πάντα ξενυχτήσει. Με τον ίδιο να παλεύει να
αγνοήσει το λευκό μενίρ που αχνοφαινόταν στον ορίζοντα μικροσκοπικό.
Κι εκείνη να τον καθησυχάζει, λέγοντάς του ότι μόνο οι δυο τους είχαν
σημασία, τίποτε άλλο… Η Εκάτη στον καναπέ να διαβάζει. Να μαγειρεύει.
Να τον παρηγορεί. Να τον φιλάει. Να τον αγκαλιάζει. Να κάνουν έρωτα.
Να υπάρχει απλά στον χώρο… Ή να λείπει για διακοπές με φίλες και να
του λείπει κάθε μέρα σαν να ήταν η δόση του. Να κλαίει και να μην
μπορεί να αναπνεύσει όταν ήταν μακριά της πάνω από μία μέρα. Φίλες
που πέθαναν και χάθηκαν και μείνανε οι δυο τους εν τέλει… Η Εκάτη
στην παραλία, να κολυμπάνε βράδυ, περίπατοι, βόλτες για ψώνια…
Παντού να στροβιλίζεται, ένας κυκλώνας φωτός και ομορφιάς μέσα στη
μίζερη μαυρίλα του, χρώμα μέσα στην τιποτένια του ζωή. Το υπέροχο
πρόσωπό της να του γεμίζει το οπτικό πεδίο με αγάπη και χαρά…

Και κύλισαν κι οι μέρες.
Χαμένος στην αναπόληση και στις γλυκόπικρες αναμνήσεις του, την

έβλεπε να πρήζεται απ’ την αποσύνθεση. Την χάιδευε και της έλεγε ότι
όλα θα πάνε καλά. Κι όταν ο τυμπανισμός έφτασε σε τέτοιο βαθμό που η
γυναίκα στην μπανιέρα δεν θύμιζε σε τίποτα την Εκάτη του, γελούσε
μόνος του και χοροπηδούσε μέσα στο δωμάτιο φωνάζοντας ότι σύντομα θα
γίνει μπαμπάς. Την καθησύχαζε σαν να είναι ζωντανή και της έλεγε ότι
απλά είναι έγκυος, και χαρούμενες μελωδίες ξεχύνονταν απ’ το μεγάλο
ηχείο. Και τα γαλακτώδη, ολόλευκα μάτια της κοιτούσαν πάντα το κενό,
όπως όταν χτυπούσε ηρωίνη. Και το δέρμα της είχε πια ένα νεκρικό
κίτρινο χρώμα κι άρχισε να ξεφουσκώνει και να σκίζεται. Η αποφορά του
αέρα που έβγαινε από μέσα της, του έμοιαζε με ευωδιά μαζί με τα άνθη,
και οι μπουρμπουλήθρες που ανέβαιναν στην επιφάνεια του νερού τον
έκαναν να γελά σαν μικρό παιδί. Την φανταζόταν να του λέει ουπς σαν
ντροπιασμένο κοριτσάκι που αερίστηκε κάτω απ’ το νερό και την χάιδευε
απαλά στο κεφάλι λέγοντάς της να μην τον ντρέπεται η χαζούλα. Μερικές
φορές, τρίχες έμεναν στα χέρια του, αλλά πολύ λίγες φορές. Πρόσεχε
πάντα τα μαλλιά της η Εκάτη του…

Προσπαθούσε να πείσει τον εαυτό του ότι δεν είχαν αλλάξει πολλά.
Αυτή η κατάσταση δεν μπορούσε να είναι μόνιμη. Θα πέθαιναν μαζί. Σε
εννέα χρόνια. Τελεία και παύλα. Όλο αυτό ήταν απλά άλλος ένας
εφιάλτης, μα δίχως την Περσεφόνη. Ανά πάσα στιγμή η Εκάτη θα
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συνερχόταν και θα τον τραβούσε μέσα στην μπανιέρα για να κάνουν γλυκό
έρωτα, όπως τότε στο ντους.

Γλυκό όπως και το άρωμά της που γέμιζε το δωμάτιο.
Όχι, δεν είναι νεκρή, θα επανέλθει, απλά αυτός ο μικρός της θάνατος

κρατάει λίγο παραπάνω…
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Κεφάλαιο VII

Έξι μέρες πέρασε σ’ αυτή την κατάσταση.
Ο Θάνος δεν είχε βγει απ’ το σπίτι, δεν είχε προκαλέσει κανέναν

μικρό θάνατο στον εαυτό του και δεν είχε κοιμηθεί. Τα αποθέματα καφέ
και κοκαΐνης είχαν τελειώσει, όπως και καθετί φαγώσιμο που υπήρχε στο
σπίτι. Μα δεν τον ένοιαζε.

Η Εκάτη έφτασε στο κρεσέντο του τυμπανισμού, πληγές όργωσαν το
κορμί της και την επανέφεραν στο κανονικό της μέγεθος. Η συρρίκνωση
γέμισε το χώρο με μιαν αποφορά σήψης, έκανε το νερό της μπανιέρας να
πάρει μία καφετιά απόχρωση απ’ όλα όσα βγήκαν από μέσα της, μα ο
Θάνος αδιαφορούσε κι ακόμα την χάιδευε καθησυχαστικά. Το μόνο που
τον στεναχωρούσε ήταν οι τούφες απ’ τα μαλλιά της στο πάτωμα κι οι
πληγές της.

Γιατί να της συμβαίνει αυτό; Αφού τη φροντίζω τόσο…
Δάκρυα ξεχύθηκαν και πάλι από μέσα του.
«Μια ζωή ήσουν κλάψας, μα αυτό πια παραπάει…»
Ο Θάνος τινάχτηκε προς την κατεύθυνση της φωνής.
Ο Αλέξανδρος!
Με κοντό μαλλί, γυμνόστηθος, χέρια γεμάτα τατού, στρατιωτικό

παντελόνι κι άρβυλα. Ακριβώς όπως ήταν στα θανάθλιά του, ακριβώς
όπως τον ήξερε μια ζωή. Μόνο η στάμπα του θανατικού έλειπε, κι αυτό το
θέαμα του φάνηκε πολύ περίεργο, ασυνήθιστο.

«Πάει!» μονολόγησε, δίχως να μπορεί να πάρει τα μάτια του απ’ τον
συνομιλητή του. «Σάλεψα εντελώς…»

«Το αντίθετο!» αποκρίθηκε μ’ ενθουσιασμό ο Αλέξανδρος. «Μια ζωή
ήσουν ο μόνος λογικός εδώ πέρα τελικά. Σ’ όλους μας, αυτός ο κόσμος
έβγαζε νόημα, εσύ ποτέ δεν τον δέχτηκες, και να που είχες και δίκιο!»

Τον πλησίαζε, μα ο Θάνος είχε πετρώσει στη θέση του.
«Κόψε τις μαλακίες κι αγκάλιασέ με, ρε αρχίδι», του είπε

χαμογελαστός ο Αλέξανδρος κι ο Θάνος όρμησε και τον έκλεισε στην
αγκαλιά του. Ένιωσε αντίσταση, λες και ήταν αληθινός. Δεν ήταν σαν
φάντασμα από εκείνες τις βικτωριανές γοτθικές ιστορίες. Μπορεί να μην
ήταν ζεστός, μα ήταν εκεί.

Αναλύθηκε σε λυγμούς.
«Άντε πάλι…» σχολίασε ο κολλητός του, μα το είχε τόσο ανάγκη.

Ένιωθε τόσο μόνος. Ακόμα και αποκύημα της φαντασίας του να ήταν αυτή
η φιλική παρουσία, του έκανε.

«Αν έχω τρελαθεί, δεν με νοιάζει καθόλου. Μου έλειψες τόσο, ρε
μαλάκα!» του εξομολογήθηκε, σφίγγοντάς τον δυνατότερα.
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«Δεν είναι ανάγκη να λες ψέματα. Η Εκάτη σου έλειψε
περισσότερο».

«Η Εκάτη μου, ρε Αλέξανδρε, η Έκατη μου…» ξεκίνησε να
μοιρολογεί.

«Μαλάκα, σταμάτα! Δεν ξέρω πώς γίνεται να παράγεις ακόμα
δάκρυα έπειτα από τόσο κλάμα. Κόφτο!» τον χτύπησε δύο φορές στην
πλάτη, ενθαρρυντικά, και τον έστησε απέναντί του.

«Επέστρεψες!» έκανε ο Θάνος, σκουπίζοντας τα δάκρυά του στην
ανάστροφη της παλάμης του.

«Ω, ναι! Μπορεί να μην είναι για πολύ, μα θα στα εξηγήσω όλα!»
«Όλα;» με έναν κόμπο στο λαιμό.
«Όλα όσα έμαθα», του διευκρίνισε μ’ απόλυτη ειλικρίνεια και

πρόσθεσε: «Θα προτιμούσα όμως να τα πούμε κάπου λιγότερο
μακάβρια».

Ο Θάνος κοίταξε την μπανιέρα.
«Πάμε πίσω, στον κήπο».
Πήρε δύο καρέκλες απ’ την αποθήκη κι έκατσαν με την πλάτη στο

σπίτι. Έπαιρνε να σουρουπώνει. Ο Αλέξανδρος κοιτούσε τον ουρανό και ο
Θάνος τον κολλητό του. Ένιωθαν και οι δύο περίεργα. Απ’ τη μία, αυτό
οφειλόταν στο πεζό γεγονός ότι ποτέ δεν άραζαν εδώ: αυτό συνέβαινε είτε
στην μπροστινή αυλή σαν παιδιά, είτε δωμάτιο του Θάνου σαν έφηβοι, είτε
στο σαλόνι μετά τα θανάθλια των γονιών του, μα ποτέ στον κήπο για
κάποιο λόγο. Απ’ την άλλη, πώς να ξεκινήσει η συζήτηση ανάμεσα σ’ έναν
νεκρό κι έναν ζωντανό; Βοηθούσε κάπως η αϋπνία του Θάνου, τον έκανε
να νιώθει πτώμα, μα άλλο η μεταφορά και άλλο η κυριολεξία.

«Πώς πάει;» ρώτησε αμήχανα ο Αλέξανδρος.
«Με κοροϊδεύεις, ρε μαλάκα;» ξέσπασε ο Θάνος. «Η Εκάτη μου είναι

νεκρή κι εγώ μιλάω με το φάντασμα του κολλητού μου. Πώς θες να
πηγαίνει δηλαδή; Ή σάλεψα ή έχω παραισθήσεις απ’ την αϋπνία ή τα
“πηγαίνω” εξαιρετικά χάλια».

«Σωστά, σωστά, έχεις δίκιο», έκανε απολογητικά ο συνομιλητής του
και δικαιολογήθηκε: «Αλλά μου έλειψες κι εμένα, ρε συ. Ήταν δύο
περίεργες εβδομάδες και για μένα. Δεν έχεις ιδέα τι είδα και τι έμαθα».

«Δεν υπάρχει χρόνος για κουβεντούλα, μπες στο θέμα: τι εννοείς θα
μου τα εξηγήσεις όλα; Έχεις απαντήσεις για την παράνοια που ζω ή απλά
παίζεις μαζί μου;» αναφώνησε με πραγματική αγωνία.

«Έχω, αλλά δεν ξέρω αν θα μπορέσεις να τις διαχειριστείς. Ακόμη
δυσπιστείς για την ύπαρξή μου», αποκρίθηκε εύλογα ο Αλέξανδρος.

«Εσύ στη θέση μου δηλαδή τι θα έκανες; Θα ήσουν κομπλέ μ’ όλο
αυτό;»
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«Εγώ στη θέση σου θα ζητούσα συγγνώμη για την αναποδογυρισμένη
τεφροδόχο», τον πείραξε με το γνωστό του φλέγμα.

Σιγή για λίγο.
«Σόρι γι’ αυτό. Σε τσάντισε;» ρώτησε νιώθοντας αμηχανία.
«Καθόλου. Λοιπόν. Σταμάτα να με κοιτάς σαν να μην υπάρχω και

πίστεψε ότι είμαι όντως εγώ».
Ο Θάνος έπιασε το κεφάλι του. Το ένιωθε να καίει απ’ την όλη

κατάσταση που ζούσε και που δεν μπορούσε να επεξεργαστεί και είπε:
«Είναι βαρύ φορτίο η όλη φάση, ρε. Πολύ βαρύ».

«Τι να κάνω για να πιστέψεις ότι είμαι όντως εγώ; Πρέπει να δεχτείς
όλο αυτό για να δεχτείς το υπόλοιπο, το πραγματικό φορτίο. Αυτό που
έρχεται κι αν είναι βαρύ», έκανε και ένιωσε το χέρι του στον ώμο του,
υλικό και σταθερό σαν να ζούσε όντως.

«Δεν ξέρω, ρε Αλέξανδρε. Πώς πείθει ένα πνεύμα έναν ζωντανό ότι
όντως υπάρχει;» ρώτησε βουρκωμένος από το κωμικοτραγικό της όλης
σκηνής.

Ο Αλέξανδρος έμεινε για λίγο σκεπτικός και μετά σηκώθηκε
απότομα, πηγαίνοντας στην αποθήκη. Ο Θάνος τον είδε να επιστρέφει με
ένα κηπουρικό εργαλείο. Προτού προλάβει να απορήσει, τον είδε να τρέχει
κατά πάνω του και…

Σκοτάδι.

Δέκα δευτερόλεπτα μετά, άνοιξε τα μάτια του. Ο Αλέξανδρος τον
κοιτούσε με αγωνία και βλέποντάς τον να συνέρχεται, ξεφύσησε με
ανακούφιση. Πέταξε στην άκρη το εργαλείο και είπε: «Πάλι καλά. Δεν
ήμουν σίγουρος ότι θα έπιανε».

Ο Θάνος είδε με τι τον είχε σκοτώσει και χαμογέλασε. Έπειτα από
τόσο καιρό, η σύσπαση των συγκεκριμένων μυών ένιωθε περίεργα, μα
είπε: «Στη μάπα τσάπα;»

«Διόρθωση: έφαγες στη μάπα τσάπα τσάμπα».
Γέλασαν. Άψυχα και κουρασμένα, μα γέλασαν, και για κάποιο λόγο

ένιωσαν όπως παλιά. Ο Θάνος με τη διαύγεια που επακολούθησε από τον
φόνο του, κοίταξε τον Αλέξανδρο και ένιωθε ότι όντως βρισκόταν εκεί.

«Απίστευτο», μονολόγησε ο Θάνος.
«Εντάξει τώρα; Πείστηκες;»
«Εντάξει, υποθέτω».
«Λοιπόν. Τι θες να μάθεις;»
«Τα πάντα, φίλε. Απλά τα πάντα. Δώσε μου τα φώτα σου, δεν

αντέχω άλλο σκοτάδι».
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Ο Αλέξανδρος έκανε μια παύση, κατένευσε σαν σε εσωτερικό
διάλογο και ξεκίνησε.

«Οι Προραφαηλίτες και οι πίνακές τους είναι παντελώς άσχετοι.
Σταμάτα να τα σκέφτεσαι αυτά. Και η Οφηλία που έκανες στο σαλόνι,
μπορεί να ξεπερνά και τον Μιλέ σαν έργο τέχνης, αλλά από άποψη
παράνοιας ξεπέρασες και τον Ροσέτι. Απλά θάψε την και μην
ξαναδιαβάσεις για ζωγράφους ποτέ. Στο ξαναλέω. Οι Προραφαηλίτες. Δεν
κολλάνε. Πουθενά», του είπε, τονίζοντας τις παύσεις στην τελευταία
πρόταση.

«Μα η Εκάτη και η Περσεφόνη και…»
«Μην με διακόπτεις», τον επέπληξε. «Τώρα ακολουθεί το βαρύ

κομμάτι. Είσαι έτοιμος;» τον ρώτησε απόλυτα σοβαρός, και ο Θάνος που
είχε δει ελάχιστες φορές στο παρελθόν έτσι τον φίλο του ξεροκατάπιε και
κατένευσε.

«Δεν ξέρω πώς να ξεκινήσω», έμεινε για λίγο σιωπηλός και έπειτα,
σαν να καθαρίζει το κεφάλι του, ξεκίνησε με φόρα: «Οκέι, στα θανάθλιά
μου. Χορεύουμε μαζί και ψοφάω. Περιμένω ότι θα δω φώτα και αγγέλους
και την Παναγιά την ίδια, ξέρω ‘γώ, μα πάνω απ’ όλα τη Μαίρη μου.
Τίποτα, φίλε. Απολύτως τίποτα. Και μην φανταστείς σκοτάδια ή κολάσεις,
απλά… Το κλαμπ άδειασε».

«Τι εννοείς το κλαμπ άδειασε;»
«Από κόσμο, από καπνό, από μουσική, από… ζωή. Ένιωθα λες και

είναι στοιχειωμένο. Υπήρχε ένα φως, μα ήταν σαν αυτό που ανάβει για τις
εξόδους όταν έχει διακοπή ρεύματος. Ανακάθομαι και κοιτώ γύρω μου.
Και τότε τις βλέπω φίλε. Οι τρεις πόρνες…»

«Σκατά!» νιώθοντας την αδρεναλίνη του να χτυπάει κόκκινο, σαν να
βρισκόταν ο ίδιος στη θέση του Αλέξανδρου.

«Αυτό σκέφτομαι κι εγώ και σηκώνομαι. Εστιάζουν πάνω μου και
αρχίζουν να ζυγώνουν. Τα έχω παίξει. Τους φωνάζω να μείνουν μακριά
μου, μα τίποτα. Βλέπω το ψαλίδι της μιας να ανοιγοκλείνει και νιώθω ότι
αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Γυρνάω την πλάτη μου και το βάζω στα
πόδια. Δεν ένιωθα λαχάνιασμα ή κούραση ή ταχυκαρδία, μα ήταν η
περισσότερη αγωνία που έχω νιώσει ποτέ! Βγαίνω πίσω από το κλαμπ,
πάω να πιάσω τη μηχανή σου, λιώνει στα χέρια μου. Έγινε στάχτη, φίλε,
δεν ξέρω πώς να στο εξηγήσω αλλιώς. Στρέφομαι προς την πόλη και
τρέχω πάλι. Άδεια η πόλη. Και τότε, μέσα στην απόλυτη κενότητα, βλέπω
μια μορφή να τρεμοσβήνει. Σαν να ήταν και στον κόσμο που βρισκόμουν
και σ’ αυτόν που άφησα. Με κοιτάει, κοιτάω κι εγώ και παγώνω. Ήταν
ένας παπάς!»

«Ωχ!»
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«Όχι, το αντίθετο ακριβώς! Άκου: ανοίγει η πόρτα πίσω μου και
βγαίνουν οι τρεις πόρνες. Ασυναίσθητα, τρέχω προς το μέρος του. Ο
παπάς, λες και περίμενε να συμβεί κάτι τέτοιο, μ’ απίστευτη ταχύτητα,
σχηματίζει ένα σύμβολο στη γη και τη βλέπω ν’ ανοίγει. Άνοιξε μία τρύπα
στην άσφαλτο, ρε συ, λες και είχε απλά σηκώσει ένα φρεάτιο! Δεν ξέρω
πώς αλλιώς να το περιγράψω. Πάω να περάσω από δίπλα του, μα με
πιάνει απ’ τον σβέρκο και μου λέει: “Πες του να με βρει, με λένε
Αδαμάντιο”. Με σπρώχνει μέσα στην τρύπα και για κάμποσο ακούω τη
φράση του σε λούπα. Ξεκινάω να πέφτω και…»

Παύση.
«Και;» απόρησε ο Θάνος, μα ο Αλέξανδρος έψαχνε τις λέξεις.
«Και ήταν σα να με πέταξε στο σύμπαν!»
«Δεν καταλαβαίνω», ομολόγησε ο Θάνος, παρά τη βαρύγδουπη

δήλωση.
«Ένιωσα σαν να πέφτω πάνω κι έξω απ’ τη γη, μα παράλληλα εντός

της…»
«Να “πέφτεις πάνω κι έξω”; Τι λες, μωρέ; “Κάτω και μέσα” στην

τρύπα εννοείς;»
«Σκάσε, ρε μαλάκα, να βρω τα λόγια…»
Σιγή για κάποιες στιγμές.
«Οκέι, ας το πιάσω αλλιώς: σκέψου τη γη σαν ένα κρεμμύδι. Ένα

σχήμα, μα πολλές φλούδες. Το έχεις;»
«Υποθέτω… Σαν την κούφια γη;»
«Όχι. Καμία φλούδα δεν μικραίνει, όπως στην κούφια γη. Ή όπως

στο κανονικό κρεμμύδι. Κάθε φλούδα είναι ακριβώς η ίδια, μα δίχως
παραπάνω επέκταση στον χώρο. Είναι κάπως σαν τη θεωρία των
παράλληλων διαστάσεων. Είναι σαν… πολλαπλή επέκταση, εντός των
καθορισμένων ορίων, ας πούμε».

«Πολυσύμπαν;»
«Μίλησα για σύμπαν, ρε μαλάκα; Η γη. Μόνον η γη! Μα αντί για

μία… χιλιάδες. Μέσα στα όρια της γης, χιλιάδες πανομοιότυπες γαίες,
δίχως περαιτέρω επέκταση στο χώρο. Όλες οι γαίες να δρουν παράλληλα
και ταυτόχρονα και…»

«Ναι, εντάξει… Κάπως το κατάλαβα. Πού κολλάει όμως αυτό με την
Εκάτη κι εμένα, ρε φίλε;»

«Θα μ’ αφήσεις να σε οδηγήσω σιγά-σιγά; Αλλιώς δεν θα βγει
κανένα νόημα».

«Εντάξει, εντάξει… Ακούω».
«Απλά δεν μπορώ να βρω τα λόγια, γαμώτο. Εδώ μιλάμε για

απόλυτες αλήθειες, όχι για φιλοσοφικά θεωρήματα!»
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Ο Θάνος τρόμαξε. Δεν τον είχε ξαναδεί να δυσκολεύεται να βρει τις
λέξεις για να εκφράσει τις σκέψεις του, ούτε σε τόση σύγχυση γενικά. Τον
προέτρεψε να συνεχίσει: «Πάμε πάλι, πολύ απλά».

«Εντάξει».
«Θα παλέψω να καλύψω τα κενά, εσύ απλά πες μου».
Ο Αλέξανδρος ένευσε.
«Από τις χιλιάδες φλούδες που σου είπα, έχε στο νου σου μόνο

τέσσερις. Τέσσερις γαίες αν θες, οι οποίες στην προκείμενη είναι οι
σημαντικότερες στην πολυδιάσταση που λέγεται γη. Διασκορπισμένες σε
ίσες, ας πούμε, αποστάσεις αναμεταξύ τους».

«Σαν τα σημεία του ορίζοντα», προσπάθησε να το κάνει πιο λιανά ο
Θάνος, μα είδε τον Αλέξανδρο να οργίζεται, να κατανοεί ότι ο συνομιλητής
του δεν γνώριζε και να ηρεμεί.

«Ας πούμε», συμφώνησε τελικά.
«Ας πούμε»,
«Τέσσερις φλούδες και τέσσερις Εκλεκτοί. Τρεις άντρες και μία

γυναίκα στην κορυφή. Αυτό συμβολίζει η στάμπα του θανατικού. Δεν είναι
σύμβολο για τον Ιησού, ο κλήρος το χρησιμοποίησε έτσι για να χειρίζεται
τον κοσμάκη».

Ο Θάνος ένιωσε να ζαλίζεται.
Δεν ήταν η αφαγία ή η αϋπνία, ο μικρός θάνατος τα είχε ιάσει κάπως

αυτά. Ήταν το σοκ της αποκάλυψης που μόλις του είχε δώσει ο κολλητός
του.

«Συνέχισε…» είπε ο Θάνος και ίσα που ακούστηκε. Ένιωθε ένα
κόμπο στο λαιμό του και τώρα καταλάβαινε αυτό που του είχε πει
νωρίτερα ο Αλέξανδρος για το βάρος του φορτίου.

«Κράτα αυτό που σου είπα για τη στάμπα του θανατικού. Θα
επιστρέψω.»

«Οκέι».
«Θυμάσαι, απ’ τα μαθήματα ιστορίας, τι συνέβη το 2022;»
«Όχι μόνο από τα μαθήματα μα, και απ’ τους γονείς μου. Δύο ετών

ήμασταν εγώ κι εσύ. Ο Παρθενώνας απλά κατέρρευσε».
«Σωστά. Εδώ, απλά κατέρρευσε. Γκρεμίστηκε1 όμως στη διάσταση

της Κυρίαρχης Εκλεκτής, της ισχυρότερης απ’ τους τέσσερις που σου είπα.
Η κορυφή του σταυρού συμβολίζει εκείνη. Είχε μία μάχη στον ναό και
κατέληξε στο γκρέμισμά του. Αυτό, δίχως να ξέρω γιατί, πυροδότησε ένα
ντόμινο από Αρμαγεδώνες σ’ όλες τις φλούδες. Σε κάθε φλούδα όμως, η
κάθε αποκάλυψη εμφανίζεται με καθυστέρηση ετών. Ένα έτος στις
εκατέρωθεν φλούδες της Εκλεκτής, και μετά άλλο ένα στις διπλανές και

1 Βλ. Lenore Corpse #1
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πάει λέγοντας. Στη φλούδα εκείνης, στην κεντρική του κρεμμυδιού, η
αποκάλυψη έλαβε χώρα το ίδιο έτος. Το 2022. Στις άλλες δύο
εκπληρώθηκε φέτος. Και η τέταρτη είναι η δική μας και το τέλος δεν είναι
μακριά».

Το στόμα του Θάνου κρέμασε. Δεύτερο σοκ.
Επεξεργάστηκε κάπως τις πληροφορίες, ένευσε και είπε απλά:

«Όμορφα».
«Τι “όμορφα”, ρε; Στη δική μας φλούδα έρχεται σύντομα η

αποκάλυψη και κανείς δεν έχει πάρει πρέφα, κι αυτό είναι καλό; Από
πότε θεωρείς, εσύ ειδικά, ότι η άγνοια είναι ευλογία;»

Ο Θάνος ανασήκωσε κουρασμένα τους ώμους του και είπε: «Έχασα
εσένα, έχασα την Εκάτη, δεν με νοιάζει να πεθάνω. Πέρα απ’ την
προειδοποίηση όμως, γιατί να με νοιάζουν όλα αυτά, ρε συ;»

Είδε τον Αλέξανδρο να βουρκώνει.
«Τι;» τον ρώτησε προβληματισμένος.
«Η βάση του σταυρού, ο τέταρτος Εκλεκτός, είσαι εσύ».
Τα λόγια του Αλέξανδρου, ειπωμένα με βάρος ψυχής, κουδούνισαν

για λίγο στ’ αυτιά του Θάνου. Άρχισαν να μπαίνουν σε μία λούπα και ο
Θάνος σταμάτησε το μυαλό του απ’ το να σαλέψει, λέγοντας: «Μα δεν
είμαι Εκλεκτός, ρε φίλε».

«Μέχρι να πολεμήσουν, έτσι λένε όλοι».
«Και πόσοι είναι οι Εκλεκτοί;»
«Άπειροι, μα στη γη οι τέσσερείς σας μετράτε».
«Και γιατί δεν φέρνεις άλλον να πολεμήσει και πρέπει να μπλέξω

εγώ;»
«Δεν υπάρχει άλλος σ’ αυτή τη γη, ρε!»
«Μα είπες ότι η γη…»
Ο Αλέξανδρος τον έκοψε με μία κίνηση του χεριού του.
«Σκέψου ότι δεν υπάρχει το κρεμμύδι. Ότι είναι μόνο αυτή η γη που

ξέρεις. Κι εδώ, είσαι εσύ ο Εκλεκτός».
Ο Θάνος το σκέφτηκε λίγο.
«Άρα δεν υπάρχει επικοινωνία ανάμεσα στις φλούδες;»
«Τώρα με καταλαβαίνεις».
«Κι εσύ; Πώς περιπλανήθηκες;»
«Κάτι μου έκανε ο παπάς».
«Ε, βάλε τον παπά σου να σταματήσει την αποκάλυψη. Πιο πολύ

νόημα βγάζει».
«Δεν καταλαβαίνεις, δεν πάει έτσι το πράγμα. Εσύ επιλέχθηκες γι’

αυτή την αποστολή».
«Από ποιόν; Και γιατί;»
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«Δεν ξέρω, ρε μαλάκα!» φώναξε απελπισμένος και η κουβέντα
πάγωσε για λίγο. Συνέχισε, δίχως να τον κοιτά: «Τα είδα όλα αυτά! Σε
είδα σε μία Ομόνοια με καφέ ουρανό και όλους τους δρόμους γεμάτους
ξύλα, να πολεμάς έναν σαλεμένο ημίγυμνο, να τον σκοτώνεις και να
καθαρίζεις τον κόσμο απ’ την απειλή του2. Σε είδα σ’ ένα Σύνταγμα με
μαύρο ουρανό από μαζούτ, να πολεμάς ένα θεόρατο ρομπότ, να πεθαίνεις
και να οδηγείς με τον θάνατό σου μία ολόκληρη επανάσταση. Μάχες που
δεν έχουν καιρό που ξεκίνησαν, μα θα συνεχίζονται για χρόνια με λάβαρο
τη μορφή σου3. Εν αγνοία τους, τα δύο εκείνα εγώ σου, έριξαν τις
Εταιρείες τους. Δεν μπορείς να καταλάβεις τη θλίψη μου μ’ εκείνο τον
θάνατό σου ή με την κατάσταση που βρισκόσουν όταν πολεμούσες τον
τρελό. Δεν μπορείς να καταλάβεις τη θλίψη μου όταν είδα αυτό να
αντικατοπτρίζεται εδώ με τον χαμό της Εκάτης σου».

Ο Θάνος είχε βουρκώσει.
Δεν ήξερε τι να πει.
«Η κυρίαρχη Εκλεκτή, αν ζούσε, θα ήταν τώρα πενήντα ετών, μα είχε

δώσει τις μάχες της. Και ήτανε πολλές. Πάρα πολλές, φίλε», είπε με πόνο,
σαν να την είχε δει να δίνει όλες αυτές τις μάχες. «Από εσάς, εν αγνοία
της, ζητάει μόνο μία από τον καθένα. Οι τρεις αρμαγεδώνες
αποφεύχθηκαν, είναι στο χέρι σου να σταματήσεις τον τέταρτο».

«Αλέξανδρε. Άκου με, ρε συ. Με ξέρεις. Είμαι φλώρος, φοβάμαι το
σύστημα, δεν κοιτάω καν τον ουρανό, πάντα περπατάω ή κοιτώντας
μπροστά ή κάτω, με κάθε θάνατο κλαίω και πονάω σαν να μην ήξερα ότι
έρχεται... Τα ξέρεις όλα αυτά. Δεν γίνεται να είμαι εγώ αυτός που θα
σταματήσει μία αποκάλυψη. Δεν έχω ούτε τη μυική ούτε την πνευματική
δύναμη. Δεν ξέρω για τους άλλους δύο εγώ που είδες, ή για την κοπελιά
της κεντρικής φλούδας που λες, μα δεν γίνεται».

«Το όλο μου ταξίδι και ο λόγος μου δεν σου αρκούν δηλαδή;»
Σιγή.
«Πες μου τι άλλο γνωρίζεις», είπε τελικά ο Θάνος. Είδε τον

Αλέξανδρο να χαμογελά, οπότε σήκωσε το χέρι του για να κόψει τον
ενθουσιασμό του εν τη γενέσει του: «Δεν συμφώνησα σε τίποτα, απλά
θέλω να ξέρω. Μιας που μιλάμε για απόλυτες αλήθειες και για γνώση,
ξέρεις ότι η περιέργειά μου έχει κεντριστεί. Ας αφήσουμε το όλο
παρανοϊκό θέμα περί Εκλεκτών στην άκρη και πες μου. Τι εννοούσες
λέγοντας Εταιρείες;»

«Λοιπόν, οι φλούδες είναι άπειρες. Πραγματικά δεν υπάρχει αριθμός.
Αν μπορούσαμε να τις χωρίσουμε όμως σε βασικές και δευτερεύουσες,

3 Βλ. Για τη Λόρελαϊ.
2 Βλ. (A)βρόχοις Καθέδραις Ποσί(ν).
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τότε σκέψου ότι σε κάθε βασική υπάρχει και μία Εταιρεία. Έτσι
ονομάζονται, μα δεν μπόρεσα να τις δω ή να μάθω πολλά γι’ αυτές. Είναι
κρυφές για τους πάντες σχεδόν, μερικές φορές ακόμα και για τους
Εκλεκτούς που η αποστολή τους είναι να τις ρίξουν. Η κάθε Εταιρεία,
ελέγχει τη φλούδα της και όλες τις δευτερεύουσες που σχετίζονται με
αυτή. Όλες ξεκίνησαν με καλό σκοπό, μα με τα χρόνια κατέληξαν να
διαφθαρούν και να γίνουν… δαιμονικές».

«Σαν σκοτεινά άντρα ή μεσαιωνικά φέουδα;»
«Κάτι τέτοιο».
«Και ποιος ο σκοπός τους; Να ελέγχουν απλά τις δευτερεύουσες;»
«Αρχικά ναι. Έσβηναν απ’ την ύπαρξη κάθε ανούσια φλούδα,

συγχώνευαν όσες μπορούσαν να συγχωνευτούν, διατηρούσαν κάποιου
είδους ισορροπία. Με το γκρέμισμα όμως του Παρθενώνα, κάτι συνέβη και
μέσα σε ώρες και όλες ξέχασαν ότι η δύναμή τους ήταν για καλό,
διεφθάρησαν και θέλησαν ν’ αποκτήσουν τον απόλυτο έλεγχο. Εξ ου και
τα καθεστώτα που ξεπήδησαν, εξ’ ου και οι αποκαλύψεις».

Ο Θάνος το σκέφτηκε λίγο.
«Καθεστώτα όπως για παράδειγμα, εδώ, ο κλήρος;»
«Μπράβο, ναι, σωστά! Μα το παπαδαριό είναι απλά οι μαριονέτες

και η πρόσοψη της Εταιρείας. Την πραγματική δύναμη και τον έλεγχο τον
έχουν οι Τρεις πόρνες. Και έχεις καταλάβει, πιστεύω, ποιες είναι. Δεν
μπορούμε να τις λέμε πόρνες για πάντα».

Ο Θάνος προσπάθησε να σκεφτεί, μέσα σε όλη αυτή την πληροφορία
που είχε δεχτεί, πώς θα μπορούσε να έχει καταλάβει. Ο Αλέξανδρος τον
έστειλε στη σωστή κατεύθυνση, λέγοντας: «Η Περσεφόνη, ο Άδης…»

«Οι Μ… Όχι!» ψέλλισε τρομαγμένος.
«Οι Μοίρες, ναι. Η Κλωθώ που δημιουργεί το νήμα της ζωής. Η

Λάχεσις που ελέγχει την τύχη του ανθρώπου και η Άτροπος που κόβει το
νήμα της ζωής».

«Κάτσε, και που κολλάει το μοτεράκι του τατού;» απόρησε και
ήθελε να χαμογελάσει, αλλά η σοβαρότητα του Αλέξανδρου του το
απαγόρευσε.

«Δεν έχω ιδέα. Στα της Εταιρείας, πιστεύω, θα σε βοηθήσει ο
Αδαμάντιος. Πρέπει να τον βρεις. Από εκεί θα ξεκινήσει η αποστολή σου».

Ο Θάνος κούνησε το κεφάλι του με απόγνωση. Όλο αυτό ήταν τόσο
ακραίο που του φάνταζε ψεύτικο, σαν να τον κορόιδευε ο Αλέξανδρος. Αν
δεν ήταν τόσο σοβαρός, θα του έλεγε να κόψει την πλάκα και να τον
αφήσει ήσυχο. Αντ’ αυτού, είπε δεικτικά: «Πολλά κενά έχεις και πολλά
πράγματα αγνοείς. Αυτό ήταν που θα μου τα έλεγες όλα;»

«Σου το τόνισα, όλα όσα ξέρω».
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Μικρή παύση.
«Έμεινε τίποτε άλλο;» ρώτησε κουρασμένος. Είδε τον Αλέξανδρο να

συλλογίζεται λίγο και να μουρμουρίζει: «Συνοψίζοντας: φλούδες, Εκλεκτοί,
Εταιρείες, Μοίρες, Αδαμάντιος». Στράφηκε προς τον Θάνο με ένα
ξεψυχισμένο χαμόγελο: «Νομίζω τα κάλυψα όλα».

«Άρα, πρέπει να βρω τον παπά και να ρίξω την Εταιρεία».
«Σκοτώνοντας τις Μοίρες, ναι».
«Και η Εκάτη; Πού κολλάει σε όλα αυτά; Γιατί την πήρε η μπάλα;»
Ο Αλέξανδρος δίστασε.
Μα τελικά είπε: «Δυστυχώς, η Εκάτη έπρεπε να πεθάνει για να

εκπληρώσεις το πεπρωμένο σου».
Ο Θάνος, στην τελευταία πρόταση, ένιωσε κάτι να σπάει μέσα του

και τινάχτηκε όρθιος, φωνάζοντας: «Όλα αυτά είναι μαλακίες. Ψέματα!»
«Πρέπει να το αποδεχτείς, ρε Θάνο. Δεν λέω κανένα ψέμα, όσα σου

είπα ισχύουν!» τον άκουσε να του λέει. «Πρέπει να κάνεις κάτι που δεν
θα το ευχόμουν σε κανέναν».

Ο Θάνος κούνησε το κεφάλι του αρνητικά.
«Μπορώ να πιστέψω ό,τι ψέμα έχεις να μου πεις, ν’ αγνοήσω τους

πίνακες, να χάψω το παραμύθι με τις Μοίρες. Ναι, είμαι ένας σαλεμένος
πούστης που ζει με το κουφάρι της γκόμενάς του, ναι είμαι ένας άχρηστος,
τιποτένιος μαλάκας που δεν θα έπρεπε καν να ζει, αλλά εγώ θα έπρεπε να
έχω πεθάνει. Πώς τολμάς να μου λες ότι η Εκάτη ήταν αυτή που έπρεπε
να πεθάνει; Ήταν το Άλφα και το Ωμέγα μου, που να πάρει. Δεν έπρεπε
να πεθάνει, δεν ήταν καν η ώρα της. Μην τολμήσεις να το ξαναπείς αυτό».
Του γύρισε την πλάτη και ένιωσε τα δάκρυα να κυλούν στα μάγουλά του.
Αυτό δεν ήθελε να το πιστέψει. Ποτέ.

Το κοριτσάκι του, να χαθεί, για να γίνει “ο Εκλεκτός”!
«Πρέπει να ρίξεις την Εταιρία. Δεν υπάρχει καμία εναλλακτική».
Μ’ αυτή τη δήλωση ο Θάνος ένιωσε όλο το είναι του ν’ αδειάζει.
Αν με έχανες, θα ήσουν ο μόνος που θα μπορούσε να κάνει μια

επανάσταση…
Έτσι του είχε πει, προφητικά, μέσα στην απέραντη σοφία της, κι

εκείνος είχε απλά γελάσει. Και τώρα άκουγε απ’ τον νεκρό του κολλητό
τα ίδια λόγια, μα με χαοτικές λεπτομέρειες. Επέστρεψε στον Αλέξανδρο κι
έπεσε βαριά στην καρέκλα του και πάλι. Κάγχασε και πάλεψε να μην
γελάσει. Κάτι του έλεγε όμως ότι αν ξεκινούσε, δεν θα σταματούσε ποτέ.
Όλη του η ύπαρξη είχε καταντήσει πια ένα αστείο.

Κυρίες και κύριοι, γραπώστε τα ποπ κορν σας, η θλίψη και η
τραγικότητα ενός ανθρώπου είναι τόσο ξεκαρδιστική.
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«Δεν είμαι φτιαγμένος για να γίνω ήρωας ή Εκλεκτός. Ένα τίποτα
είμαι, που να πάρει», μονολόγησε.

«Θα το κάνεις όμως. Θέλοντας και μη», τον πίεσε πάλι ο
Αλέξανδρος, απόλυτα, κι ο Θάνος θέλησε για μια στιγμή να τον
γρονθοκοπήσει!

«Καταλαβαίνεις τι μου λες;» φώναξε απελπισμένος. «Ελέγχουν όλο
τον κόσμο, είναι οι ίδιες οι γαμημένες οι Μοίρες, είναι πίσω ακόμα και
από τους κληρικούς, απ’ όσα μου λες… Κι ένας ευνουχισμένος, κλαψιάρης,
φλώρος, χήρος, κοκάκιας, μίζερος, γελοίος μαλάκας θα τις καταρρίψει;
Αυτό μου λες;»

Ο Αλέξανδρος, αν και βουρκωμένος, φαινόταν εξοργισμένος.
«Θάνο, ξεκόλλα με τον αυτοοικτιρμό. Πρέπει να φυτρώσεις αρχίδια

και να κοιτάξεις και λίγο πιο πέρα από εσένα για μια φορά στη ζωή σου.
Κάτω απ’ αυτή την εξουσία ζουν και πεθαίνουν εκατομμύρια άνθρωποι
εδώ κι έναν αιώνα τώρα. Είσαι ο μόνος που δεν έχει τίποτα πια να χάσει.
Δεν έχει να κάνει με εσένα, αλλά με το γενικό καλό».

«Δεν με νοιάζει, ρε, το γενικό καλό, δεν με νοιάζει κανένας κερατάς.
Εγώ μόνο τη ζωή μου ήθελα να ζήσω, δίχως πόνο, και πέθανες κι εσύ και
πέθανε κι η Εκάτη μου. Να πάνε όλα στο διάολο. Κι αν όλο αυτό ήταν
γραφτό να γίνει για να γίνω κάποιου είδους ήρωας, να πας κι εσύ στον
διάολο!» του φώναξε και διέκρινε δάκρυα να κυλούν στα μάγουλα του
Αλέξανδρου.

Τον είδε να κατανεύει αργά κι έπειτα σταδιακά, να χάνεται.
Έτσι απλά, όπως είχε έρθει.
Κι ο ίδιος έμεινε και πάλι μόνος.

…η Εκάτη έπρεπε να πεθάνει…

Καθόταν στην πόρτα προς τον κήπο, με την πλάτη στο σαλόνι και
από ολόκληρη τη συζήτηση μόνο αυτή η φράση κουδούνιζε συνεχώς στο
κεφάλι του.

Είχε επιστρέψει στο σαλόνι. Ο βαρύς αέρας τον αναγούλιασε, πηχτή
αποφορά σαν αόρατη ομίχλη που μπορούσε να κοπεί με το μαχαίρι.
Άνοιξε την πόρτα κι έστεκε κοιτώντας τη θεριεμένη βλάστηση, μαραμένη
από το τέλος του καλοκαιριού, και το λάστιχο της βρύσης πεταμένο έπειτα
από το γέμισμα της μπανιέρας για την Οφηλία του. Σαν νεκρό φίδι μέσα
σε μια ετοιμοθάνατη Εδέμ. Το κακό που εμφανίστηκε στον κήπο της
αγάπης τους, να προσωποποιείται εμπρός του με τη μορφή πράσινου
πλαστικού.

73



Μέσα του είχε σχιστεί στα δύο: ένα κομμάτι του που πάλευε να δει
καθαρά την κατάσταση κι ένα επίμονο, παιδιάστικο, που αρνιόταν
πεισματικά τα πάντα. Μέσα σ’ όλη αυτή την τρέλα και τη σύγχυση των
πληροφοριών όμως, μια ωμή διαύγεια του ξεκαθάριζε…

Η αλήθεια ήταν ότι είχε γραπωθεί από την Εκάτη, είχε προσκολληθεί
εμμονικά πάνω της και στην προσπάθειά του να μην έχει το πάνω χέρι σε
αυτή τη σχέση, αλλά να είναι ίσοι μεταξύ τους, την είχε βάλει σε ένα
βάθρο, την είχε θεοποιήσει, της είχε δώσει μια άτυπη θέση αρχηγού και ο
ίδιος υπάκουε πειθήνια, καταπνίγοντας συναισθήματα και συχνά
εθελοτυφλώντας σε όλη αυτή την καταπίεση με τη δικαιολογία ότι “ήταν η
Εκάτη”. Μπορούσε να τα δει αυτά και μέσα στη σχέση, αλλά πάντα
ένιωθε ευγνώμων που τον κρατούσε δίπλα της. Το ένιωθε σαν χάρη, όχι
σαν αγάπη από μέρους της, και η βεβαιότητα που του χάριζε το κοινό
τους τέλος, η σφραγίδα αυτή στο για πάντα τους, ήταν ένα εχέγγυο για
έναν ακόμη πόνο που μπορούσε ν’ αποφευχθεί μαζί της. Μα η σφραγίδα
σπάζοντας αποκάλυψε το πραγματικό πρόσωπο της συμφωνίας. Ήταν μια
σχέση εγωιστική, χτισμένη κι από τους δύο από φόβο και όχι αγάπη, όσο
ανιδιοτελής κι αν φαινόταν.

“Όχι! Τη λάτρευες και σε λάτρευε, αυτό που είχατε ήταν τέλειο. Ήταν
το φως σου, τα πάντα σου, ζούσες κι ανέπνεες για αυτήν, δεν υπήρχαν
εγωισμοί. Αυτό που είχατε ήταν άσπιλο, αψεγάδιαστο, θα κρατούσε για
πάντα. Η καρδιά σου το έλεγε ότι ήταν αληθινό. Γιατί πρέπει όλα να τα
γαμάς πάντα; Γιατί όλη αυτή η υπερανάλυση; Ήταν η θεά σου και αυτό
ήταν όλο. Μην πιστεύεις λέξη εκείνου του μαλάκα, είναι απλά λάσπη για
να ξεχάσεις πόσο υπέροχο ήταν αυτό που είχατε. Και τώρα τέλειωσε.
Χωρίς αυτήν, είσαι ένα τίποτα. Ένα μηδέν. Το καλύτερο κομμάτι του
εαυτού σου ήταν αυτό που την αγαπούσε και τώρα που εκείνη χάθηκε δεν
έχεις λόγο ύπαρξης. Μακάρι να μπορούσες να πεθάνεις, τιποτένιε”, μα για
κάποιο λόγο, αυτές οι σκέψεις, φάνταζαν σαθρές και κούφιες. Η ιδέα της
Εκάτης είχε συντριβεί και η πραγματικότητα ήταν ακόμα χειρότερη κι απ’
το πτώμα στην μπανιέρα.

Με το κεφάλι του να καίει απ’ τις σκέψεις και τη νυχτερινή αύρα να
τον δροσίζει ελάχιστα για να τον καταπραΰνει, έκλεισε τα μάτια του και
πάλεψε να ηρεμήσει με βαθιές ανάσες που έστελναν στο πίσω μέρος του
λαιμού του τη μπόχα της σήψης.

Κι εκεί, μέσα στο σκοτάδι του νου του, με την όραση να διακόπτεται
ανά στιγμές, κυριάρχησε η ακοή. Κι αγνοώντας τους ήχους της πόλης,
άκουσε κάτι από πίσω του.

Υγρές πατούσες πάνω στα πλακάκια.
Βήματα ανάλαφρα και θρόισμα βρεγμένου υφάσματος.
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«Παπάκι…» άκουσε μια φωνή βραχνή, που έκανε τις τριχούλες στο
πίσω μέρος του σβέρκου του να υψωθούν από ανατριχίλα. Μια φωνή που
θα αναγνώριζε ακόμη κι αν ο κάτοχός της την ξεχνούσε.

Η Εκάτη είχε επιτέλους σηκωθεί!
Στράφηκε προς το μέρος της με ένα πλατύ χαμόγελο προσμονής, το

οποίο όμως πάγωσε στα χείλη του απ’ το θέαμα που αντίκρισε στο
ημίφως του σκοτεινού δωματίου. Το φως του λαμπατέρ όμως ήταν αρκετό
για να του αποκαλύψει τη μορφή της όπως δεν θα μπορούσε να τη
φανταστεί ποτέ.

Ευχήθηκε να ήταν εφιάλτης και να μπορούσε να πεταχτεί όρθιος και
ξύπνιος για να τη βρει στην αγκαλιά του ή έστω μέσα στην μπανιέρα της,
αλλά όχι, αυτό δεν ήταν εφιάλτης. Αυτό ήταν πιο ζωντανό και από την
επίσκεψη του Αλέξανδρου!

«Αγάπη μου…» είπε το πλάσμα που άλλοτε ήταν το κοριτσάκι του,
μα ο Θάνος κούνησε το κεφάλι δίχως να μπορεί να το δεχτεί. Τον
πλησίαζε με αργά βήματα και τα μαλλιά της, όπως και το νυχτικό της,
έσταζαν από τα καφετιά νερά που φιλοξενούσαν τη μόλυνση της σήψης
της στιγμές πριν. Το βλέμμα της ολόλευκο, τα χείλη της μπλαβιά και
σκασμένα να του χαμογελούν και από κάτω μαύρα ούλα και κίτρινα
δόντια. Οι φλέβες διαγράφονταν παντού, σαν μαύρα μολυσμένα ποτάμια,
ενώ το κίτρινο δέρμα ήταν σαν χαρτί ιχνογραφίας, σαν ένα πολύ λεπτό
σεντόνι που απλά κάλυπτε τους μύες και τον σκελετό της. Ένα
φρικιαστικό πλάσμα που άλλοτε ήταν ό,τι ομορφότερο είχε περπατήσει
στη γη…

Τον πλησίαζε σταθερά και όταν τον έφτασε χώθηκε μέσα στην
αγκαλιά του. Ο Θάνος έκλεισε τα χέρια του διστακτικά και ένιωσε τη
σάρκα της να πολτοποιείται μέσα στη λαβή του και να πέφτει σε μεγάλα,
υγρά κομμάτια στο έδαφος. Της χάιδεψε τα μαλλιά και αποδέχτηκε την
παράνοια.

«Μου έλειψες, καρδιά μου», της είπε και την είδε να στρέφει το
κεφάλι της προς το μέρος του. Ο λαιμός και τα άκρα της έτριζαν, μα του
χαμογελούσε! Και τα λευκά της μάτια τον κοιτούσαν με τόση αγάπη…

Τη φίλησε.
Προσπάθησαν να κάνουν έρωτα, αλλά σε κάθε χάδι του, ένα

κομμάτι της χανόταν και στο τέλος δεν είχε μείνει τίποτα. Μόνο ένας
σκελετός και μισό πρόσωπο…

Ούρλιαξε από οδύνη και με τη γεύση της αποσύνθεσης της Εκάτης
στο στόμα του, την έσπρωξε από πάνω του, παραπάτησε στα νερά που
υπήρχαν στο πάτωμα, γλίστρησε κι έπεσε προς τα πίσω.
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Έσπασε τον σβέρκο του στην μπανιέρα. Μα μετά απ’ τον μικρό
θάνατο, δεν βρέθηκε στο σαλόνι, μα στο Πανδαιμόνιον. Στο ανάκτορο του
Έκπτωτου.
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Κεφάλαιο VIII

Αρχές πέμπτου αιώνα μ.Χ.

Ο Άδης έφτασε στον έσχατο όροφο του Πανδαιμόνιου, άνοιξε τη δίφυλλη
πόρτα από έβενο και μπήκε στα ιδιαίτερα διαμερίσματα του Έκπτωτου. Ο
ορίζοντας καμπύλωνε έξω απ’ τα παράθυρα, λόγω του υψόμετρου, οι
αχανείς εκτάσεις της Κόλασης απλώνονταν σαν συνονθύλευμα από
ξέσκεπες μυρμηγκοφωλιές κάτω απ’ τα μάτια του, μα αυτά δεν ήταν
θεάματα που δεν είχε ξαναδεί.

Αυτό που δεν είχε ξαναδεί και τον έκανε να νιώθει πρωτόγνωρη
ανησυχία, ήταν ο Σαμαήλ σ’ αυτήν την κατάσταση!

Για έναν αιώνα είχε χαθεί. Δεν ήταν πουθενά στη γη. Είχαν ψάξει
κυριολεκτικά θεοί και δαίμονες, μα κανείς δεν μπορούσε να τον εντοπίσει.
Ούτε καν ο Αζαζήλ, το δεξί του χέρι κι ο μόνος αδελφός του με την
μεταφορική και συναισθηματική έννοια του λόγου. Πριν λίγες μέρες ο
Εωσφόρος είχε επιστρέψει και είχε κλειδωθεί στα διαμερίσματά του, σαν
σαλεμένος αυτοκράτορας.

Μόνο στον Αζαζήλ επέτρεπε την είσοδο.
Και τώρα στον ίδιο.
Ήξερε πως ο Σαμαήλ τον είχε στην αμέσως επόμενη θέση, και σε

ιεραρχία και μέσα του, μα δεν γνώριζε πώς ν’ αντιδράσει βλέποντάς τον
έτσι: ο πάντα ευδιάθετος και ματαιόδοξος Έκπτωτος ήταν ένα ράκος. Όλα
όσα τον περιτριγύριζαν, τα πολύτιμα μπιχλιμπίδια του που έλεγε, ήταν
θρυμματισμένα και ο ίδιος ισχνός, με τα μαλλιά μέχρι τους ώμους, να
κρύβουν το πρόσωπό του.

«Σαμαήλ;» ήταν το μόνο που μπόρεσε να πει.
Στην προσφώνηση, ο Έκπτωτος τον κοίταξε, λες και μόλις τώρα

αντιλαμβανόταν την παρουσία του στον χώρο. Ο Άδης ξεροκατάπιε. Το
βλέμμα του, αντί για φλεγόμενο όπως πάντα, έμοιαζε θλιμμένο και…
χαμένο!

«Κάθισε», του είπε απλά κι από πίσω του οι πόρτες έκλεισαν κι
αμπάρωσαν. Παλεύοντας να κρύψει την ανατριχίλα του, με τη δύναμη του
Έκπτωτου να μην του είναι καθόλου άγνωστη, έσυρε τη μοναδική ανέπαφη
καρέκλα κι έκατσε σε απόσταση λιγότερη από ένα μέτρο.

«Τι συνέβη; Πού ήσουν; Δεν μπορούσαμε να σε βρούμε κι επέστρεψες
την τελευταία στιγμή. Λίγο ήθελε να ξεσπάσει χάος εδώ κάτω».

«Μην σε νοιάζει αυτό, θα ξεσπάσω εγώ το χάος εκεί πάνω», είπε
εννοώντας την επιφάνεια. «Θα ηρεμήσουν και οι δαίμονες, θα ηρεμήσω κι
εγώ».
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Σιγή.
Αυτά τα λόγια μόνο ανησυχητικά μπορούσαν να είναι.
«Πες μου, τι συνέβη;» ρώτησε πάλι, ανήσυχος, δίχως να μπορεί να

βρει άλλα λόγια.
«Θυμάσαι πριν φύγω, εκείνο το βιβλίο;»
«Ναι, το “Αέναον” της Αφροδιτίας. Έτσι δεν το λέγανε;»
«Ναι, μου είχε γίνει κάτι σαν εμμονή».
«Θυμάμαι. Ήσουν για κάμποσα χρόνια κλεισμένος εδώ και μετά σε

χάσαμε. Μόνο σ’ εμένα και στον Αζαζήλ είχες δείξει το βιβλίο, στις αρχές,
γελώντας και χλευάζοντάς το. Δεν μας είπες τίποτα για το περιεχόμενό
του ποτέ, μα ύστερα…» απλά είχε χαθεί. Δεν υπήρχε λόγος να τα
ξαναλένε αυτά. Σταμάτησε να μιλάει και είδε τον Σαμαήλ να μειδιά.

«Έβαλα σε δράση ό,τι έλεγε το γριμόριο και…» Παύση. Βαθιά
εισπνοή, βαθιά εκπνοή. Βάζοντας τις σκέψεις του σε μία σειρά, είπε: «Η
γη, στο Αέναον, ονομάζεται Κρόμμυα Γαία».

Ο Άδης σκέφτηκε λίγο την παραλληλία, μα ένευσε.
«Ευφυές όνομα, μα δεν είναι κάτι που δεν γνωρίζουμε. Όλα τα

πάνθεα είναι εδώ κάτω και το καθένα ισχυρίζεται πώς εκεί πάνω είναι το
μοναδικό που υπάρχει. Είχαμε καταλάβει τις επεκτάσεις εδώ και αιώνες,
δεν είναι κάτι καινούριο πέρα απ’ την ονομασία. Γιατί το λες με τόσο…
βάρος ψυχής;» ρώτησε, δίχως να μπορεί να βρει καλύτερες λέξεις.

«Γιατί, πολύ απλά, έχουμε όντως ψυχή».
Ο Άδης ένιωσε σαν να τον είχαν χαστουκίσει. Όλα τα αθάνατα όντα

είχαν αυτή την υποψία, μα προσπαθούσαν αιώνια να την αγνοούν.
Ειπωμένη τώρα, με τόση βεβαιότητα, απ’ τον συγκεκριμένο ομιλητή, δίχως
ν’ αφήνει περιθώρια αμφιβολίας για την αλήθεια της, όχι μόνο τον
ξάφνιασε μα ήξερε ότι με τα χρόνια θα τον σύντριβε. Γιατί, όχι μόνο
εξίσωνε θνητούς και αθάνατους, μα τους έκανε όλους παιχνίδια κάποιας
ανώτερης δύναμης.

Κατάλαβε πού θα πήγαινε αυτή η συζήτηση και πάλεψε να μαζέψει
όσο θάρρος είχε. Δεν ήταν προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο όταν ερχόταν
εδώ, δεν ήξερε αν θα άντεχε να του δοθούν επιτέλους όλες οι απαντήσεις
που τον τριβέλιζαν για χιλιετίες. Απλά κατένευσε, για να δείξει ότι
καταλάβαινε.

Ο Σαμαήλ τον μιμήθηκε, με συμπόνια. Εξέπνευσε βαθιά και ρώτησε:
«Πώς ένιωσες, μετά την ήττα απ’ την αψιμαχία μας, όταν έφερα εδώ τους
κατεκτημένους Ανούβη, Χελ και πόσους άλλους;»

Ο Άδης σκυθρώπιασε. Εκείνη η αψιμαχία ήταν ένα θέμα που πάντα
τον πονούσε και του είχε πει ότι δεν ήθελε να το συζητάνε. Ο Σαμαήλ το
είχε σεβαστεί για αιώνες. Γιατί το έκανε τώρα αυτό;
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«Ξέρεις πολύ καλά πώς ένιωσα».
«Πες μου».
Ο Άδης, στον επιτακτικό τόνο, δεν μπόρεσε ν’ αρνηθεί.
«Ένα σκουπίδι, ένα τίποτα, μία απλή μονάδα. Σαν τους Εκλεκτούς

της γης ή τους Ημίθεους…»
Τα μάτια του Σαμαήλ έκλεισαν, σαν να είχε πονέσει ακούγοντας τη

λέξη κι ο Άδης σίγησε. Πάλι δεν ήξερε τι να πει. Τη σκυτάλη την πήρε ο
Έκπτωτος.

«Μάθε λοιπόν, ότι όπως υπάρχει για τον Άδη ο Σαμαήλ, υπάρχει και
για τον Σαμαήλ ένα κακό ισχυρότερό του εκεί έξω».

Ο Θεός του Κάτω Κόσμου, δεν μπορούσε να πιστέψει ότι του
εκμυστηρευόταν κάτι τέτοιο ο Άρχων της Κόλασης. Η περηφάνια του ήταν
απύθμενη, γιατί να παραδεχτεί αδυναμία και ειδικά σε αυτόν; Ήξερε ότι
τον εκτιμούσε, μα αυτό ήταν ασύλληπτο.

«Άλλη μία ερώτηση και μετά θα σου πω, θα καταλάβεις και θα δεις
πώς τώρα νιώθω όπως εσύ τότε, αδελφέ μου», είπε ο Εωσφόρος.

«Σ’ ακούω…» απάντησε με πραγματικό ενδιαφέρον.
«Μαζί με την Κόλαση και τον Παράδεισο, τι σχήμα έχει η Κρόμμυα

Γαία; Πες μου αναλυτικά, τα βασικά που γνωρίζεις γι’ αυτήν».
Ο Άδης απορούσε με τα αυτονόητα που τον ρωτούσε, μα απάντησε

υπομονετικά, σεβόμενος τον συνομιλητή του: «Εξάγωνο. Αν θα
μπορούσαμε να το σχεδιάσουμε, βέβαια. Οι γωνίες δείχνουν προς τα έξω,
ενώ “κάθεται” στην πλευρά της Κόλασης. Εξ ου και Κάτω Κόσμος. Στην
μία γωνία είναι τα Εδάφη του Θρήνου, στην άλλη τα Ηλύσια Πεδία και
συνορεύουν αμφότερα με τον Παράδεισο. Εσωκλείουν τη σφαίρα της γης
σαν αγκύλες, ενώ στα κενά που δημιουργούνται είναι τα πεδία μάχης του
χάους».

Ολοκλήρωσε την απάντησή του γρήγορα, ανυπόμονος να δει πού το
πήγαινε ο Σαμαήλ, ο οποίος όλη αυτή την ώρα έγνεφε με πάθος, όχι μόνο
συμφωνώντας, μα σαν να του έδειχνε ότι αυτά τα πεζά πράγματα ήταν
όντως η μόνη πραγματικότητα.

«Εξάγωνο», είπε τελικά. Σαν να υπογράμμιζε μόνο μία λέξη από όσα
του είχε πει.

«Εξάγωνο, ναι», συμφώνησε ο Άδης, δίχως να καταλαβαίνει τι ήταν
τόσο σημαντικό.

Είδε τον Έκπτωτο να πετάγεται όρθιος, πλημυρισμένος από ένα
μείγμα οργής και απόγνωσης, και πάλεψε να μην μαζευτεί. Τον είδε να
ψάχνει κάτι μέσα στα συντρίμμια κι έπειτα να το βρίσκει και να του το
πετάει.
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Ο Άδης το έπιασε και το ένιωσε να λιώνει σχεδόν μέσα στη λαβή του.
Άνοιξε διστακτικά το χέρι του και κοίταξε τι είχε συμπιέσει.

Ήταν μία κηρήθρα.
Κοίταξε τον Σαμαήλ.
«Δεν καταλ...» πήγε να πει, μα σταμάτησε, όταν ξανάδε… τα

εξάγωνα! Προσπαθώντας να συλλάβει τον όγκο της ιδέας, ο Άδης έμενε να
κοιτά την κατασκευή των μικροσκοπικών εντόμων, αντιλαμβανόμενος όχι
μόνο τη μηδαμινότητα που ένιωθε ο Σαμαήλ, μα και τη δική του θέση σε
όλο αυτό το δίκτυο κόσμων. Θυμήθηκε τους θνητούς που είχαν χαθεί με
τον θάνατό τους. Δεν είχαν βρεθεί ούτε εδώ, ούτε στον Παράδεισο. Τώρα
κατανοούσε που είχαν πάει. Αναρωτιόταν για χιλιετίες πού ήταν το
πραγματικό επέκεινα, γιατί σίγουρα δεν ήταν εδώ κάτω ή εκεί πάνω.
Τώρα μάθαινε πού πήγαιναν κάποιες ψυχές, οι οποίες πίνοντας απ’ τη
Λήθη δεν επέστρεφαν στη Γαία.

Ένιωσε να ζαλίζεται.
Οι απορίες και οι σκέψεις που γεννιούνταν ήταν αναρίθμητες.
Υπήρχε, δηλαδή, κάποιο επέκεινα και για τους ίδιους; Μπορούσαν κι

οι ίδιοι να πεθάνουν ή να σκοτωθούν; Ήταν όλοι άθυρμα κάποιου
ασύλληπτου σε μέγεθος και δύναμη δημιουργού;

Ούτε που κατάλαβε πότε είχε επιστρέψει στη θέση του ο συνομιλητής
του και στην φωνή του, σ’ απόσταση μικρότερη από τριάντα εκατοστά
πλέον, τινάχτηκε ολόκληρος.

«Μην το πεις πουθενά».
Ο Άδης ένευσε, αν και ήξερε πως η Περσεφόνη, μ’ ένα χάδι της, θα

μάθαινε τα πάντα.
«Είσαι σίγουρος;» ρώτησε απλά.
Σειρά του Εωσφόρου να νεύσει.
«Εκεί ήσουν;»
«Ναι. Και μη φοβού, δεν είναι όλα τα εξάγωνα σαν την Κρόμμυα

Γαία. Το δικό μας εξάγωνο, με τις προεκτάσεις και τις διαστάσεις του,
είναι σαν ανωμαλία. Όλα τους είναι επέκεινα, μα άλλα είναι απλά ένα
δωμάτιο, άλλα μεγαλύτερα σε έκταση απ’ τη γη, μα όλα μονοδιάστατα και
όλα σε όμοιο μέγεθος εξαγώνου, όταν κοιτάς την Κηρήθρα απ’ έξω».

Αυτό δεν βγάζει χωρικό νόημα, πήγε να πει, μα αντ’ αυτού, δύο
ερωτήσεις εμφανίστηκαν στο νου του κι έπρεπε να τις κάνει. Η πρώτη,
εξωτερικεύτηκε σε τρίπτυχο: «Τι υπάρχει πέρα απ’ τα εξάγωνα; Ή στο
κέντρο τους; Τι δημιουργεί τα εξάγωνα;»

Ο Σαμαήλ απέστρεψε το βλέμμα του, σαν να γνώριζε, μα να μην
ήθελε να απαντήσει. Ο Άδης είδε τον τρόμο να επιστρέφει στον
συνομιλητή του, μα να εκφέρει ένα απλό: «Δεν γνωρίζω…»
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Δεν πίεσε τον Πατέρα του Ψεύδους. Έκανε απλά την επόμενη
ερώτησή του: «Γιατί το αποκαλύπτεις σε εμένα; Και μην αρχίσεις τις
φιλοφρονήσεις…»

«Δεν έχω τη διάθεση ή την όρεξη να σου πω όσα ήδη ξέρεις για το
πόσο σ’ εκτιμώ. Έχω όμως ένα κομματάκι γνώσης ακόμα που θέλω να
μοιραστώ μαζί σου».

«Ακούω…»
«Κάθε εξάγωνο έχει κατάληξη –ια. Δεν ξέρω γιατί, ακόμα και η

Κρόμμυα Γαία ακολουθεί αυτό τον νόμο, μα μάλλον επειδή είναι η
εξαίρεση στον κανόνα, ίσως και γι’ αυτό να έχει άλλη εκφορά και
κατάληξη. Η Γαία, μερικές φορές, δημιουργεί εξάγωνα. Είναι το μόνο
εξάγωνο που έχει αυτή την ικανότητα και μόνο παντοδύναμα όντα
μπορούν να δημιουργήσουν έναν νέο κόσμο εκεί έξω. Μα πάντα τον
επισκέπτονται μετά θάνατον. Υπήρξε όμως ένας δημιουργός, που ναι,
επισκέφτηκε τον κόσμο του μόλις πέθανε, μα πριν απ’ αυτό… είχε στείλει
πέντε άλλες ψυχές εκεί».

Ο Άδης ένιωσε να τρέμει.
Ο Σαμαήλ, ήξερε πόσο εύθραυστο ήταν το έδαφος που βάδιζε, μα

συνέχισε: «Το πρώτο εξάγωνο της Γαίας, δεν είχε κόσμο σε σφαίρα εντός
του, σαν τη γη, μα έναν που πιο πολύ έμοιαζε με φασόλι. Το υψηλότερο
σημείο του, ο ουρανός του εξάγωνου αν θες, λεγόταν Θόλος, ενώ το
χαμηλότερο, το πιο απόμακρο, λεγόταν Πυλωρικό Άντρο».

Ο Άδης έστρεψε το βλέμμα του προς τη γη, δίχως να θέλει να δείξει
αδυναμία στον Έκπτωτο. Ένιωσε όμως τα μάτια του να βουρκώνουν.

«Το όνομά της γης εκείνης, ήταν Γαστήρια», δήλωσε ο Σαμαήλ.
Ο Χθόνιος Ζευς γνώριζε το μέρος καλά.

Χιλιετίες πριν

Τ’ αδέλφια έτρεμαν το Άντρο.
Αν και ζούσαν σε πλήρη εξαθλίωση, σ’ έναν κόσμο που κυριαρχούσαν

τ’ απόλυτο σκότος, οι συνεχείς καταιγίδες από οξύ και οι συχνοί σεισμοί,
δεν αισθάνονταν φόβο γι’ αυτά τα πράγματα. Δεν είχαν μάθει άλλον
κόσμο άλλωστε, οπότε όσο τραγικά κι αν ήταν όλα αυτά, δεν υπήρχε κάτι
καλύτερο για να συγκρίνουν την κατάσταση που γνώριζαν απ’ τη γέννησή
τους. Μα το Άντρο όλοι το φοβούνταν.

Και οι πέντε. Γιατί τόσοι ήταν τότε.
Η Εστία, η μεγαλύτερη αδελφή και η αρχηγός της οικογένειας κατά

κάποιον τρόπο, τους είχε βρει το καταφύγιό τους, ενώ επίσης έφτιαχνε
δάδες για να βλέπουν. Η Δήμητρα, τρεις φορές τη μέρα, άγγιζε τη
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σπογγώδη, κόκκινη γη, με τα χέρια της να γεννούν καρπούς για να
τραφούν όλοι τους. Η Ήρα κι ο Ποσειδώνας δεν είχαν δυνάμεις και γι’
αυτό τον λόγο έκρυβε κι ο Άδης απ’ την οικογένειά του την ικανότητά του
να βλέπει στο σκοτάδι. Το έκανε κυρίως για να μην νιώθουν μειονεκτικά
τα δύο “αδύναμα” αδέλφια του. Αν και οι αδελφές του, που τον είχαν
μεγαλώσει, ήξεραν ότι μπορούσε να γίνει αόρατος, καθώς πολλές φορές το
έκανε και σαν μωρό. Εξ ου και τ’ όνομα: από το Αϊδής, αυτός που δεν
φαίνεται. Μα το θεωρούσαν παιχνίδι και όχι πραγματική δύναμη.

Δεν ήξεραν πολλά πράγματα, όπως για παράδειγμα τον λόγο που
βρίσκονταν εδώ ή τι όφειλαν να κάνουν, μα γνώριζαν πλέον ότι τα παιδιά
έρχονται από τον ουρανό, ένιωθαν ότι είναι αδέλφια και τέλος, ότι…
έπρεπε ν’ αποφεύγουν το Άντρο. Αυτό θα ήταν η καταδίκη, το τέλος τους,
το πέρασμά τους στην ανυπαρξία.

Οπότε απλά περίμεναν. Και γονιός, σε αυτή τη φρικτή κατάσταση,
γινόταν με σκυτάλη ο προηγούμενος στη σειρά.

Η Εστία θεωρούσε αυτό τον κόσμο “σπίτι” τους, οπότε μεγαλώνοντας
τη Δήμητρα την έμαθε ν’ αγαπά κι εκείνη την όποια γη στην οποία
βρισκόταν. Η Δήμητρα ήταν όμως λίγο εγωίστρια κι αυτό βγήκε σε
υπεροψία, όταν με τη σειρά της μεγάλωνε την Ήρα. Έπειτα, τα τρία
κορίτσια προβληματίστηκαν για πολύ καιρό με το νέο ον που είχε πέσει
απ’ τον Θόλο, ειδικά για ένα συγκεκριμένο κομμάτι της ανατομίας του, μα
όλη η δουλειά έπεσε στην Ήρα. Γι’ αυτό ο Άδης, αν και λιγομίλητος και
ψυχοπονιάρης, είχε πάντα κάτι το αυτοκρατορικό στον αέρα που εξέπνεε.
Ενώ τέλος, ο Άδης, έχοντας καταλάβει ότι είναι κάτι άλλο απ’ τις αδελφές
του, μεγάλωσε τον μικρότερο Ποσειδώνα αρχοντικό και θαρραλέο, δίχως
τη σύγχυση που είχε δεχτεί ο ίδιος για το τι ήταν αυτό το μακρύ δάχτυλο
ανάμεσα στα πόδια του.

Μια μέρα όμως είδαν το εκτυφλωτικό φως στον Θόλο και
γνωρίζοντας πια τι σημαίνει αυτό, έστειλαν τον Ποσειδώνα να μαζέψει το
νέο τους αδέλφι. Θα ήταν εκείνος υπεύθυνος στο μεγάλωμα και όλοι τους
θα βοηθούσαν, όπως έκαναν τόσα χρόνια πριν. Ο Άδης όμως, απόρησε
βλέποντας τον Ποσειδώνα να επιστρέφει κλαίγοντας.

Στα χέρια του κρατούσε μια φασκιωμένη πέτρα.
Μόλις βεβαιώθηκαν ότι δεν τους κορόιδευε ο μικρός και ότι όντως

αυτό είχε πέσει από τον ουρανό, όλοι έπεσαν σιωπηλοί. Ο Άδης ξεκίνησε
να γελάει και μόλις οι υπόλοιποι ξεπέρασαν το σάστισμα, έκαναν το ίδιο.

Και μπορεί να έκανε σεισμούς πάλι και να έβρεχε οξύ, μα οι πέντε
τους έκλαιγαν απ’ τα γέλια. Και ήταν μία απ’ τις πιο υπέροχες στιγμές
που είχαν ζήσει εκεί. Μόνο που για τον ίδιο δεν κράτησε πολύ.
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Η Ήρα, παρατράβηξε το αστείο, και είπε ότι ο Άδης ήταν υπεύθυνος
για την πέτρα, γιατί είχε κάνει εξαιρετική δουλειά με τον Ποσειδώνα κι ο
μικρός δεν ήταν καν σε θέση να μεγαλώσει το επόμενο παιδί.

Τα γέλια έπαυσαν και ο έφηβος Άδης, ξάφνου, μετά από χρόνια,
έγινε αόρατος. Μέσα στην οργή του για την αδελφή που τον είχε
γαλουχήσει, αποφάσισε να σπάσει τη βασικότερη εντολή της και να κινήσει
για το Άντρο. Όσο τα αδέλφια του πίστευαν ότι θα επανεμφανιστεί μόλις
ηρεμήσει, ότι ήταν στον ίδιο χώρο και απλά τους κρατούσε μούτρα, ο ίδιος
είχε τρέξει μέχρι την άκρη του κόσμου τους. Οι βροχές πριν λίγο είχαν
σταματήσει, οπότε δεν ένιωθε ευάλωτος. Είχε χρόνο. Ήξερε ότι αυτό που
έκανε δεν ήταν σωστό, μα ήθελε να δει. Οι απαγορεύσεις και μόνο
κέντριζαν την περιέργειά του τόσα χρόνια, ενώ η οργή του τον έκανε
απερίσκεπτο, και το γνώριζε.

Μα έπρεπε να δει.
Δεν άργησε να φτάσει. Το Άντρο ήταν φαρδύ στη βάση του και κοίλο

στην κορυφή του. Ο Άδης ένιωσε την καρδιά του να καλπάζει, καθώς δεν
ήταν κάποιου είδους κτίσμα μα κάτι σαν πύλη ή τρύπα στον ορίζοντα. Και
το σκοτάδι πίσω απ’ αυτήν, ακόμα και στη ματιά του, ήταν
απροσπέλαστο. Πυκνό και απόλυτο.

Πλησίασε διστακτικά.
Το σώμα του είχε ανατριχιάσει, η ανάσα του είχε γίνει κοφτή, μα τα

πόδια του συνέχιζαν, σαν να τον τραβούσεε μία δύναμη μεγαλύτερη κι απ’
την περιέργειά του. Μια δύναμη αρχέγονη. Και λίγο πριν το απόλυτο
έρεβος, βρήκε μία επιγραφή. Και ενώ δεν ήξερε τόσα χρόνια ότι γνώριζε
ανάγνωση, να που τα σκαλίσματα ήταν κατανοητά μέσα του, ακόμη κι αν
δεν έβγαζαν κανένα νόημα σαν σύνολο:

Όταν δώδεκα γενούν οι θεοί στη Γαστηρία,
στ’ Άντρο το Πυλωρικό θα εφορμήσουν,

μα τον Δωδεκαδάκτυλο σαν αντιμετωπίσουν,
θα χαθούν κι απ’ την ύπαρξη κι απ’ την Ιστορία.

«Δωδεκαδάκτυλος…» μουρμούρισε ο Άδης, αναλογιζόμενος το
αλλόκοτο όνομα της απειλής τους, και άκουσε έναν βόρβορο, ένα τεράστιο
γουργουρητό πίσω απ’ την πύλη.

Ξεχνώντας την περηφάνια του, έτρεξε πίσω στ’ αδέλφια του.
Βλέποντας τον μικρούλη Ποσειδώνα να έχει ακόμα αγκαλιά τη

φασκιωμένη πέτρα, να γυρνά προς το μέρος του και να τον κοιτά με τα
μάτια του να φωτίζουν με την επιστροφή του, ένιωσε λες και τον γέμισε
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φως. Έκατσε πλάι στον αδελφό του κι έπαιξαν για λίγη ώρα, σαν να είχαν
όντως αληθινό παιδί στα χέρια τους.

Δεν είχαν ιδέα τι θα έφερνε σύντομα εκείνη η πέτρα…

Πίσω στο Πανδαιμόνιο, τότε

Ο Άδης ένιωθε ακριβώς την ίδια σύγχυση μ’ εκείνη που είχε νιώσει όταν
είχε βγει από την κοιλιά του Κρόνου.

Τότε, κοιτούσε έναν αδελφό, τον Δία, να του χαμογελάει και να του
λέει να οπλιστεί για μάχη ενάντια στον πατέρα τους, μα με τον ίδιο να
απορεί: τι είναι πατέρας, πού βρίσκεται, δεν ήταν εκείνος που γνώριζε
μέχρι εκείνη τη στιγμή όλος ο κόσμος, τι ήταν όλο αυτό το εκτυφλωτικό
μπλε από πάνω του και πότε πρόλαβε η Δήμητρα να βάλει τόσο πολύ
πράσινο κάτω απ’ τα πόδια του, απ’ τη στιγμή που είχαν τραβηχτεί μαζί
από το σπίτι τους;

Τώρα, κοιτούσε έναν αδελφό, τον Σαμαήλ, να είναι θλιμμένος και να
του λέει ότι θα φέρει το χάος στην επιφάνεια ενάντια στους θνητούς για
να ξεσπάσει, μα με τον ίδιο να απορεί: δεν ήταν το μόνο χάος η γνώση
που βρισκόταν η Κρόμμυα Γαία στην Κηρήθρα, δεν ήταν εκείνος που
γνώριζε μέχρι εκείνη τη στιγμή ως ολόκληρος ο κόσμος; Πόσα εξάγωνα
ακόμα υπήρχαν; Δηλαδή ο Κρόνος είχε πλάσει εξάγωνο και εντός και
εκτός του;

Βούρκωσε και το κεφάλι του έπεσε προς τη γη. Δεν άντεχε αυτή τη
γνώση. Ήταν καταστροφική! Ένιωσε τα χέρια του Σαμαήλ στους ώμους
του και τα μέτωπά τους άγγιξαν στοργικά. Αισθανόταν απόγνωση κι από
εκείνον, μα… τουλάχιστον δεν ήταν μόνος.

Πήρε να ηρεμεί.
Λίγες μέρες μετά, ξεκίνησε αυτό που στο μέλλον θα λεγότανε

Μεσαίωνας. Μία χιλιετία που ο Σαμαήλ απλά ξεσπούσε στη γη για να μην
σκέφτεται.

Ο Άδης δεν συμμετείχε στο χάος.
Μα όπως άλλοτε, επισκέφτηκε τον Παρθενώνα και μόλυνε τον βράχο

με τα συναισθήματά του.

Ιανουάριος 2025

Ένα κάμπριο που γυάλιζε σαν οψιδιανός εκτοξεύτηκε από μία σπηλιά της
Πεντέλης και τινάχτηκε προς τα μπρος με τρελή ταχύτητα. Προσγειώθηκε
στην άσφαλτο ομαλά, πετώντας κάποιες σπίθες, για να φύγει με ταχύτητα
προς Ομόνοια.
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Η Περσεφόνη, δεν μπόρεσε να μην χαμογελάσει. Παρά το γεγονός ότι
η ώρα, όπως και το μέρος, ήταν επιλεγμένα ώστε να μην συναντήσουν
ψυχή, πάντα έτσι εμφανιζόταν στην επιφάνεια ο Άδης. Σαν δύτης που
έπειτα από πολλή ώρα στον βυθό, τιναζόταν απ’ την άνωση έξω απ’ το
νερό μέχρι τη μέση, για να πάρει ανάσα.

Του άρεσε να κάνει εντύπωση.
Ο νους της πήγε στην περιβόητη αρπαγή της: εκεί που έκοβε

παπαρούνες μαζί με τις Σειρήνες, δίχως καμία έγνοια και καμία
συγκεκριμένη σκέψη στο μυαλό της, μία νωθρή, καλοκαιρινή μέρα… Η γη
άνοιξε στα δύο, άκουσε έντονα χλιμιντρίσματα, είδε δύο μαύρα άλογα, ένα
μαύρο άρμα κι έναν παίδαρο και ...ωπ! Ένιωσε μια δροσερή αγκαλιά
γύρω απ’ τη μέση της, τη γη να κλείνει πάνω απ’ το κεφάλι της και την
κατάβαση να ξεκινά.

Ήταν έρωτας απ’ την πρώτη… κραυγή!
Ναι, είχε σαστίσει και με τα σημερινά πρότυπα ίσως να μην ήταν και

τόσο σωστή η πράξη του, μα ποιος νοιάζεται; Μόλις την ηρέμησε με τα
λόγια του και έστρεψε το βλέμμα της πάνω του, τον ερωτεύτηκε
παράφορα και μέχρι και τώρα, ήταν ο ένας και μοναδικός.

Τον κοίταξε και το χαμόγελό της έσβησε.
Δεν του άρεσε η επιφάνεια. Ήταν σοβαρός, προσηλωμένος στον

δρόμο, με τα χέρια του να κρατούν σφιχτά το τιμόνι. Ξυρισμένος στο
πρόσωπο, με το υπέροχο και δίχως ίχνος από ψεγάδι δέρμα του σχεδόν να
φέγγει στο φως της σελήνης, ενώ το μαλλί του ήταν στο γνωστό του μήκος
και ανέμιζε απ’ την ταχύτητα.

Του χάιδεψε το χέρι για να τον ηρεμήσει και “είδε” τι σκεφτόταν. Το
είχε κάνει ασυναίσθητα, δίχως να σκεφτεί να μπλοκάρει το χάρισμά της,
και την ενόχλησε λίγο η πολιορκία από εικόνες. Ο Άδης να συζητά με τον
Λου, η μάχη τους, η Γαστήρια, η Τιτανομαχία, οι επισκέψεις του στον
Παρθενώνα…

Τραβήχτηκε.
Δεν τη ρώτησε αν ήταν όλα καλά. Ήξερε τι είχε συμβεί. Απλά την

κοίταξε και της χαμογέλασε, γεμάτος αγάπη και ίσως και λίγη κούραση.
Σωματική κόπωση δεν ένιωθε, το ήξερε κι από τη δική της κατάσταση, μα
συναισθηματική σίγουρα.

Οι Μοίρες το είχαν παρακάνει τους τελευταίους μήνες…

Είχαν ξεκινήσει τις επιθέσεις τους το 1975, σκοτώνοντας πρώτη την
τρίσωμη Εκάτη. Την είχε βρει η ίδια, στραγγισμένη από ζωή και μ’ ένα
μήνυμα στο στήθος. Έγραφε ότι θεωρούσαν υπεύθυνο τον Άδη για τον
περιορισμό τους και τη νέα τους ζωή στην επιφάνεια. Ο Άδης τις
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αναζητούσε από το 1940, μα δεν μπορούσε να τις βρει! Δεν μπορούσε να
τους εξηγήσει ότι δεν ευθυνόταν ο ίδιος ή έστω να παλέψει να βρουν μία
κοινή γραμμή πλεύσης.

Μα η ενοχή που ένιωθε τότε για την πράξη τους, με τα χρόνια,
μετατράπηκε σε οργή.

Το 1979, η Περσεφόνη είχε ένα όραμα σε μορφή χρησμού:

Όταν ο κύκλος των νεκρών κλείσει,
απ’ αλαζονεία, φόβο ή τύχη, ούτε οι Μοίρες δεν το ξέρουν,

τότε ο εραστής της στερνής που θ’ ακούει στ’ όνομα της πρώτης,
θάνατο θα φέρει στις αθάνατες.

Υπέθεσαν ότι κάποια Εκάτη θα έκλεινε τον κύκλο που είχε ανοίξει,
μα πόσοι νεκροί θα ακολουθούσαν; Θνητές Εκάτες υπήρχαν άπειρες στην
Κρόμμυα Γαία. Ποιας ο εραστής θα σκότωνε τις Μοίρες και πότε;
Κινδύνευαν και ισχυρότεροι θεοί; Γιατί συνέβαινε όλο αυτό;

Ήλπιζαν να μην αργεί η μέρα.
Μα έκαναν λάθος.
Σειρά είχαν οι Νόρνες το 1980. Πάλι δίχως προειδοποίηση. Με τη

σφαγή των Ουρδ, Βερθάνδη και Σκουλδ, η Χελ συνάντησε τον Άδη στα
πεδία μάχης του χάους και πάλεψαν να βρουν μία λύση. Μα τα λόγια δεν
είχαν καταφέρει να ηρεμήσουν τη θεά κι όσο κι αν το κατανοούσε ο Άδης,
δεν μπορούσε ν’ αποφύγει τον πόλεμο. Για είκοσι έτη μάχονταν οι δυο
θεότητες με γυμνά χέρια, με μυριάδες Κήρες και Βαλκυρίες να ξεσκίζονται
ολόγυρά τους, καθώς ο Κέρβερος και ο Φένριρ φρένιαζαν.

Τους σταμάτησε ο Λου με τον ερχομό της νέας χιλιετίας, λέγοντάς
τους ότι οι Μοίρες είχαν σκοτώσει τους θνητούς δεσμώτες τους, σχεδόν
ολόκληρο το αιγυπτιακό πάνθεον, καθώς και τους θεούς Εστία, Δήμητρα,
Αφροδίτη, Ερμή και τα δίδυμα Απόλλωνα κι Άρτεμις.

Ο Άδης είχε παραπατήσει κι αν δεν είχε αγκαλιάσει τον λαιμό του
Κέρβερου, θα είχε σωριαστεί. Δεν άκουσε καν τη Χελ να ρωτάει για τους
Έζιρ και τους Βάνιρ ή τον Λου να της λέει ότι ήταν ασφαλείς. Στο όνομα
των συγγενών του, όλα είχαν μπει σε δεύτερη μοίρα. Όταν μπόρεσε πάλι
να σηκώσει το κεφάλι του, είδε τις στρατιές της αντιπάλου του να έχουν
χαθεί. Μόνο ο Λου, οι Κήρες, ο Κέρβερος και ο ίδιος έστεκαν.

Δεν θυμόταν πώς είχαν επιστρέψει στο Πανδαιμόνιον.
Ο χαμός των αδελφών του κυρίως, είχε ξαναφέρει στο νου του τα

πρώτα χρόνια στη Γαστήρια, και η θλίψη ήταν ικανή να τον ρίξει σ’ έναν
αιώνα θρήνου. Μα η Περσεφόνη τον είχε παρακινήσει στην άκαρπη
αναζήτησή τους. Κι εκείνος, για τρίτη φορά, είχε μολύνει τον βράχο.
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Όσο όμως κι αν είχαν αφιερωθεί στην αποστολή τους, οι Μοίρες ήταν
σαν να τους χλεύαζαν περαιτέρω! Τίποτα για άλλα δεκαπέντε έτη. Και
μετά, επέστρεψαν με μανία: το 2015 σκότωσαν τη Λάμια. 2016 σειρά είχε
η Έμπουσα. Το 2017 οι Ερινύες. Το 2018 ο Άρης. Και το 2019 ξεκινά να
σοβαρεύει η κατάσταση, με ολόκληρο το ιαπωνικό πάνθεο. Ακολούθησαν
νορβηγικό και ινδικό πάνθεο τα έτη 2020 και 2021. Από το 2022 μέχρι το
2024 τίποτα. Μα πέρσι ήταν το αποκορύφωμα: Αθηνά, Ήφαιστος, η
μεγάλη του αδελφή Ήρα και οι δύο μικροί του αδελφοί, Ποσειδώνας και
Δίας.

Ναι, οι τελευταίοι μήνες ήταν γεμάτοι εκρήξεις οργής και θλίψης από
τον Άδη, μα οι δυο τους είχαν αντέξει. Είχαν περάσει τόσα μαζί, θα το
περνούσαν κι αυτό… ή θα χάνονταν μαζί.

«Θα τις βρούμε», είπε καθησυχαστικά η Περσεφόνη, για νιοστή φορά,
μα δεν ήξερε αν το πίστευε και η ίδια πια.

Ο Άδης δεν απάντησε.
Συνέχισε να κοιτά σοβαρός τον δρόμο, χαϊδεύοντας με στοργή το

γόνατό της, προτού αλλάξει ταχύτητα.
Στο πίσω κάθισμα υπήρχε ένα ξύλινο κιβώτιο. Το περιεχόμενο ήταν η

τελευταία κατασκευή του Ηφαίστου. Δημιουργημένο αιώνες πριν, απ’ τα
κομμάτια της θρυμματισμένης δίαινας. Πριν τρία χρόνια, τον Σεπτέμβρη
του 2022, ο Λου του το είχε ζητήσει. Ο Άδης, με δισταγμό, του το είχε
παραχωρήσει για κάποιους μήνες. Το είχε χρησιμοποιήσει μόνον ο
Εκλεκτός του Λου κι ερχόμενος στην Κόλαση, μαζί με την αδελφή ψυχή
του, του είχε επιστραφεί.

Τώρα θα το έθαβαν μαζί με το κιβώτιο, γιατί η Περσεφόνη ήταν
πεπεισμένη ότι είχε εντοπίσει τον Εκλεκτό της.

Κι αποστολή εκείνου, ήταν να σκοτώσει της Μοίρες.
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Κεφάλαιο IΧ

Ο Θάνος ούτε που θυμόταν πώς πέρασε η βδομάδα που ακολούθησε. Όταν
επανέκτησε τον έλεγχο του κορμιού του, σχεδόν αμέσως, του επιτέθηκε η
έντονη δυσωδία της σήψης. Χτύπησε ορμητικά τα ρουθούνια του κι έκανε
τα μάτια του ν’ ανοίξουν σε πλήρη διαστολή.

Έκανε να σηκωθεί. Ζαλάδα. Ορμητικότερη απ’ την τελευταία φορά.
Κοίταξε γύρω του. Είδε τα κομμάτια απ’ τη σάρκα της αγαπημένης του
να είναι γκριζωπά πια. Ολόλευκες προνύμφες σέρνονταν πάνω τους,
δειπνώντας. Ήταν σούρουπο και το κουφάρι της Εκάτης του, ένας
σκελετός με μπαλώματα σταχτιών μυών, τράβηξε το βλέμμα του. Το
πρόσωπό της δεν θύμιζε σε τίποτα τον έρωτα της ζωής του. Ένιωσε
αποστροφή. Το μισό της σώμα ήταν μέσα στην μπανιέρα και το υπόλοιπο
στο πάτωμα. Σαν να τον είχε ακολουθήσει, με τη θανάσιμη πτώση του, μα
να είχε εξαντληθεί στην πορεία. Τα μαλλιά της σαν παλιό ύφασμα,
φθαρμένο και ξεφτισμένο, σκορπισμένα στο πάτωμα, μ’ ελάχιστες μόνο
τρίχες να παραμένουν στο κρανίο.

Δεν άντεχε άλλο αυτή την παράνοια.
Πίεσε τον εαυτό του, σηκώθηκε και κατευθύνθηκε απελπιστικά αργά

προς την πόρτα. Νιώθοντας να κρυώνει απ’ την αδυναμία, πήρε το φούτερ
του απ’ τον καλόγερο, βγήκε κι απλά έκλεισε πίσω του. Δεν κλείδωσε. Η
εξάντληση τον έκανε να δρα σαν αυτόματο. Το μόνο που σκεφτόταν ήταν
να τραφεί και να γυρίσει να τη θάψει.

Έπρεπε να τη θάψει, μα ένιωθε σαν να μην έχει δύναμη να σηκώσει
ούτε κουτάλι, πόσο μάλλον φτυάρι…

Ένα μόλις στενό μακριά απ’ το πατρικό του, ένιωσε τα πόδια του να
τρέμουν ανεξέλεγκτα και στηρίχθηκε στον φράχτη του σπιτιού που
βρισκόταν πλάι του. Υποφέροντας, περίμενε να φύγει η ζαλάδα, να
ηρεμήσει η καρδιά του που κάλπαζε, παλεύοντας παράλληλα να διώξει
την τάση του προς έμετο. Το άδειο στομάχι του όμως του επιτιθόταν
αμείλικτα.

«Έχω αρχίσει να σε πηγαίνω, μωρή Περσεφόνα, μα η όλη φάση με
γαμάει σαν νεοσύλλεκτη πουτάνα. Νέα στη φάση, τρελή πελατεία, άπειρος
πούτσος!» ψέλλισε, συνεχίζοντας να προχωρά σαν ζόμπι.

Άκουσε ένα όχημα να πλησιάζει. Με χαρά είδε ότι ήταν ταξί.
Αποκαμωμένος, ύψωσε το χέρι του και έκανε νόημα. Το όχημα σταμάτησε.
Ο Θάνος σύρθηκε ως την πόρτα και μπήκε στο εσωτερικό.

«Είσαι καλά, ρε φίλε;» ρώτησε ο ταρίφας, προσπαθώντας να είναι
ευγενικός, μια γκριμάτσα όμως και μια ενστικτώδης αντίδραση να καλύψει
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τη μύτη του με το χέρι του, έδωσε στον Θάνο να καταλάβει ότι βρωμούσε.
Όχι μόνο αισθανόταν σκατά, αλλά απ’ ό,τι φαινόταν μύριζε αντίστοιχα.

«Ούτε καν, δικέ μου. Σόρι που ζέχνω, όλη μέρα έφτιαχνα τον βόθρο
μου», έκανε ο Θάνος, αναπάντεχα ετοιμόλογος, για ν’ ακούσει τον οδηγό
να γελάει.

«Να είσαι κομμάτια και να μην μπορείς να ψοφήσεις. Σκατοζωή, ρε
φίλε…» του είπε χαμογελαστός ο οδηγός κι όταν το χαμόγελο παρέμεινε
περισσότερη ώρα απ’ το λογικό στα χείλη του συνομιλητή του, ο Θάνος
κατάλαβε το λογοπαίγνιο.

«Χα, καλό…» έκανε ξεψυχισμένα, δίχως ίχνος χαμόγελου.
«’Σχώρα με για το αστείο, μια βδομάδα έχω και πρέπει ν’ αφήσω

κάμποσα ψιλά στη γυναίκα. Έχω απελπιστεί, αν δε κάνω και λίγο
χαβαλέ… Τι να κάνεις, δεν είναι ότι μπορώ να πεθάνω και νωρίτερα,
σωστά;» δικαιολογήθηκε ο ταρίφας. Ο Θάνος, ακόμα επηρεασμένος από
τα όνειρα, είδε τον κόσμο του όπως ίσως να τον έβλεπε η Περσεφόνη:
απόλυτη παράνοια!

«Πες μου, πού πάμε;»
Ο Θάνος τού είπε να τον οδηγήσει σ’ ένα μαγαζί με μαγειρευτά. Δεν

συνέχισαν την κουβέντα τους, εφόσον ο ίδιος σχεδόν άσθμαινε. Το άδειο
στομάχι και η κίνηση του οχήματος τον ζάλιζαν απίστευτα. Ο οδηγός, σε
μία σιωπηλή συμπαράσταση, απλά άνοιξε το παράθυρο και δεν είπε
τίποτα. Ο Θάνος ούτε να τον ευχαριστήσει δεν είχε δύναμη.

Όσο προχωρούσαν, στην ανήσυχα ήρεμη πόλη, ο Θάνος δεν μπορούσε
να μην κοιτά το είδωλό του στο καθρεφτάκι του καντράν. Τα ζυγωμάτικά
του απειλούσαν να σκίσουν τη σάρκα, τα μάγουλά του είχαν ρουφηχτεί
και τα μάτια του είχαν μια ενέργεια που δεν κολλούσε στη νεκρική του
όψη. Τα μαλλιά του ήταν λαδωμένα και κολλητά στο πρόσωπό του, ο
λαιμός του φλεβώδης…

“Ταίρι ακόμα και σε αυτό, Εκάτη μου”, σκέφτηκε και πάλεψε να
χαμογελάσει, μα τελικά απέστρεψε το βλέμμα του απ’ το είδωλό του.
Ήταν και ο ίδιος πραγματικά σαν πτώμα.

Κάμποση ώρα μετά, βρισκόταν καθιστός σ’ ένα μαγαζάκι με παραδοσιακά
φαγητά. Είχε παραγγείλει μια σούπα και περίμενε. Το ποτήρι με το νερό
το πιπιλούσε εδώ και δέκα λεπτά, γουλίτσα τη γουλίτσα, μα κι έτσι το
στομάχι του υπέφερε. Είχε μάθει όμως να συγκρατεί την παρόρμησή του
πια. Ήθελε να το κατεβάσει μονορούφι, αλλά ήδη όλα τα βλέμματα ήταν
επάνω του, αν ξερνούσε κιόλας θα τραβούσε ακόμα μεγαλύτερη προσοχή.

Μία εύσωμη μεσήλικας του έφερε την αχνιστή σούπα του και ο ίδιος
ζήτησε με βραχνή φωνή λίγο νερό ακόμα. Η σούπα μύριζε υπέροχα, αλλά ο
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Θάνος δεν είχε υπομονή να περιμένει να κρυώσει. Το ποτήρι του είχε
φτάσει ως τη μέση και το άδειασε εντελώς μέσα στη σούπα. Την είδε να
απορεί και της χαμογέλασε με το νεκρικό του χαμόγελο.

Ο Θάνος και ο Θάνατος…
…παπάκι…
Πάλεψε να διώξει τη φωνή και τη θύμηση της Εκάτης, αφήνοντας το

ποτήρι στο τραπέζι με λίγη παραπάνω ένταση. Πήρε τρέμοντας το κουτάλι
και κρατώντας το και με τα δύο του χέρια, το γέμισε μόνο με ζωμό. Το
ρούφηξε ηχηρά και ένιωσε το στομάχι του να φέρνει τούμπες. Άφησε το
κουτάλι απηυδισμένος και έπεσε πίσω στην καρέκλα του. Πάλεψε να μην
ξεράσει.

“Αφού δεν μπορώ να πεθάνω, ρε γαμώτο, πόσο χειρότερο μπορεί να
γίνει όλο αυτό; Εκλεκτό να χαρούν τα μάτια σου, Περσεφόνα μου! Γεια
σου, ρε Αλέξανδρε, με τα ωραία σου!” σκέφτηκε εριστικά κι ο νους του
πλημμύρισε πάλι, ανεξέλεγκτος. Η Εκάτη, η Περσεφόνη, ο Αλέξανδρος, ο
Άδης, ο Σαμαήλ, οι Μοίρες, οι Εκλεκτοί… Σκέψεις και σκέψεις και
σκέψεις. Ένα γαμημένο λεπτό διαύγειας ήθελε μόνο! Ούτε αυτό δεν
μπορούσε να έχει; Να σταματούσε για λίγο όλη αυτή η εσωτερίκευση που
είχε μάθει να ζει μαζί της τόσα χρόνια. Να έπαυε να σκέφτεται, να έπαυε
να υπάρχει.

Αχ, μακάρι να μην σκεφτόταν πια. Ποτέ ξανά. Μακάρι να μπορούσε
να γυρίσει πίσω τον χρόνο, να έβρισκε την Εκάτη του και να τους έκανε
κάποια ανώτερη δύναμη φυτά, σ’ αναπηρικές καρέκλες. Να τους
σκούπιζαν τα σάλια απ’ το πηγούνι, να κοιτάζονται βαθιά μέσα στα
μάτια, δίχως να σκέφτεται κανείς απ’ τους δυο τους τίποτα, μέχρι να
ερχόταν η ώρα τους να πεθάνουν. Μα ανάθεμα, ακόμη κι εκεί θα
παραφυλούσε η Περσεφόνη. Και μετά απλά θα ήταν ένας σιωπηλός
παρατηρητής της αθάνατης ζωής της, μέχρι το τέλος των ημερών του.
Χαμένος μεταξύ σφύρας και άκμονος. Φυτό που το πότιζε βροχή από οξύ.

Μα τι σκεφτόταν; Αν μπορούσε να γυρίσει πίσω τον χρόνο, γιατί να
μην είναι όλα καλά με την Εκάτη του; Η εικόνα του διασωληνωμένου
παππού του τού επιτέθηκε. Μαζί με αναμνήσεις που είχε σπρώξει στο
πίσω μέρος του μυαλού του χρόνια τώρα κι οι άρρωστες σκέψεις του τις
τράβηξαν στο προσκήνιο.

Χάθηκε σε μνήμες αιχμηρές σα λεπίδες…

Ο πιτσιρικάς θα ήταν πέντε ετών; Έξι; Σαν ενήλικος πια δεν μπορούσε να
πει με σιγουριά, θυμόταν καθαρά όμως πόσο τεράστια του φάνταζαν όλα
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γύρω του. Οι γονείς σαν γίγαντες, τα κτίρια δυσθεώρητα, η ζωή και ο
κόσμος γύρω του απροσδιόριστα και χαοτικά. Ευλογία!

Καθόταν στο πίσω κάθισμα, ένας αξιαγάπητος πιτσιρικάς: τα μάτια
του πανέξυπνα και τα κορακίσια μαλλιά του ήδη έγλειφαν τους ώμους
του. Πήγαιναν στο νοσοκομείο και η διαδρομή με το κόκκινο σαραβαλάκι
τους ήταν σιωπηλή και πένθιμη σαν επικήδειος τελετή.

Η μητέρα του καθόταν στη θέση του συνοδηγού, παίζοντας αμήχανα
μέσα στα δάχτυλα των χεριών της ένα λευκό μαντηλάκι, κοιτώντας με
κενό βλέμμα μπροστά. Ο πατέρας οδηγούσε και κάπνιζε, σιωπηλός, δίχως
να έχει βάλει μουσική, πράγμα που στον μικρό είχε φανεί απίστευτα
περίεργο.

Απελπιστική σιωπή και ατμόσφαιρα βαριά που τον πλάκωνε.
Ο Θάνος είχε αγκαλιά το λούτρινο σκυλάκι του και στο κάθε χέρι του

ένα πλαστικό περίστροφο. Είχε κάνει ολόκληρο καβγά για να τους πείσει
να τα πάρει μαζί του. Η μαμά τον είχε ντύσει κι όταν του είπε να τα
αφήσει εκείνος είπε απλά όχι. Την είχε δει να ξεσπά σε κλάματα και να
φεύγει από το δωμάτιό του τρέχοντας. Είχε απορήσει. Του το είχε πει
μονάχα μία φορά κι ο ίδιος ούτε που είχε επαναστατήσει! Έπειτα από
λίγο είχε εμφανιστεί κι ο μπαμπάς του. Τον κανάκεψε, τον πήρε με το
καλό, τον παρακάλεσε, μα ο Θάνος φοβόταν να πάει κάπου αφήνοντας τα
απαραίτητα πίσω.

«Αν αφήσεις τα τσιγάρα σου, θ’ αφήσω τα όπλα μου και τον Λάκι»,
του είπε με πείσμα κάποια στιγμή και ο πατέρας του είχε σαστίσει,
κάνοντας ίσως κάποια αντιστοιχία μέσα στο κεφάλι του. Χαμογέλασε
πλατιά και του χάιδεψε τα μαλλιά περήφανος και αποκαμωμένος.

«Εντάξει, λοχία. Αλλά θα συμπεριφερθείς ώριμα», του είπε.
«Φυσικά, στρατηγέ», αποκρίθηκε ο μικρός και σηκώθηκαν για να

πάνε στο αμάξι.
Και τώρα είχαν πόση ώρα που ήταν μακριά από το σπίτι. Και μέσα

στη σιωπή κιόλας. Ο πιτσιρικάς θα έμπηγε τα κλάματα απ’ την ασφυκτική
ατμόσφαιρα, μα είχε τα όπλα του και τον Λάκι.

Οπότε δεν υπήρχε πρόβλημα.
Με τον Λάκι αγκαλιά, όλα ήταν μια χαρά!
Έφταναν στο νοσοκομείο κι ο μικρός ένιωσε την καρδιά του να

σταματά. Το κακό κτίριο, όπως θα το έλεγε τον υπόλοιπο χρόνο στον Λάκι
ο Θάνος. Ήταν θεόρατο κι απειλητικό, άσχημο κι άχρωμο, έριχνε τη σκιά
του πάνω τους σαν να τους καλωσόριζε μ’ ένα χαιρέκακο χαμόγελο.

Πάρκαραν, κι ο στρατηγός είπε στον λοχία του να περάσει τα όπλα
στη ζώνη του παντελονιού του και να κρατήσει το κυνηγόσκυλό του απ’ το
κολάρο. Κλείδωσαν το αμάξι και ο Θάνος εκτέλεσε υπάκουα τις εντολές.
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Το λάτρευε αυτό το παιχνίδι! Δεν ένιωθε ότι τον πειθαρχούσε ή τον
μάλωνε, όταν τον μάλωνε είχε άλλη φωνή και τον έλεγε με το πραγματικό
του όνομα, μα αισθανόταν ότι είχε έναν σύντροφο σε αυτό τον αχανή και
τρομακτικό κόσμο. Κάποιον υψηλόβαθμο που είχε όλες τις απαντήσεις.

Κρατώντας λοιπόν τον Λάκι απ’ το κολάρο του και δίνοντας το
ελεύθερο χέρι του στον μπαμπά, ακολούθησαν τη μαμά, η οποία
προπορευόταν σιωπηλή. Μπήκαν μέσα στο κτίριο και η καρδιά του
σφίχτηκε ακόμα περισσότερο. Ήταν σκοτεινό και δροσερό, μύριζε
απολυμαντικό κι οι διάδρομοι ήταν σχεδόν ολοκληρωτικά άδειοι. Η κίνηση
ήταν ελάχιστη, ακόμα και στα επείγοντα απ’ όπου πέρασαν βιαστικά.
Μόνο λίγοι άνθρωποι με λευκά ρούχα κινούνταν ανέκφραστοι και δίχως να
κάνουν τον παραμικρό θόρυβο.

“Σαν τη μαμά”, σκέφτηκε με τρόμο ο Θάνος.
«Τι είναι εδώ, στρατηγέ;» ρώτησε με τη φωνή του να τρέμει,

αγκαλιάζοντας πιο σφιχτά τον Λάκι για να πάρει κουράγιο, μιας που τα
όπλα του δεν ήταν διαθέσιμα, σύμφωνα με τις διαταγές που είχε λάβει.

«Παλιά ο κόσμος ήταν πιο περίπλοκος, λοχία. Το σώμα φθειρόταν,
αρρώσταινε και οι άνθρωποι έρχονταν εδώ. Τώρα κυρίως φέρνουνε τα
μωρά στη ζωή και μερικές φορές φροντίζουν μοναδικές περιπτώσεις, όπως
ο παππούς σου», έκανε με μαγκωμένη φωνή ο πατέρας του, δίχως να
πολυθέλει να εξηγήσει.

«Δηλαδή, τότε δεν είχε απλά τέζα;» ρώτησε σοβαρός ο μικρός, αν και
μ’ αυτή τη λέξη πάντα χαμογελούσε. Του την είχε μάθει από πολύ νωρίς ο
μπαμπάς, για να μην λένε “θάνατος” ή κάτι εξίσου τρομακτικό και
πομπώδες. Έπρεπε όμως να μάθει να προσδιορίζει τα όσα συνέβαιναν
γύρω του, οπότε το “τέζα” ήταν η λέξη γι’ αυτά.

«Όχι, λοχία», είπε απλά ο μπαμπάς, κι ο Θάνος τον είδε να
προβληματίζεται. Αν όμως είχε προβληματιστεί ο στρατηγός μία φορά, ο
στρατιώτης είχε μπλεχτεί εντελώς. Δεν καταλάβαινε τίποτα απολύτως.

Χάθηκαν και οι δύο στις σκέψεις τους.
Σύντομα ο νους του μικρού όμως αποσπάστηκε και πάλι από τον

περιβάλλοντα χώρο και την παρατήρησή του. Πολύ περίεργο μέρος, μα την
αλήθεια. Μπήκαν σ’ ένα ασανσέρ κι ο Θάνος έσκασε ένα χαμόγελο, καθώς
πάντα τον ενθουσίαζαν αυτά τα μεταλλικά κουτιά που κινούνταν πάνω
κάτω.

Σταμάτησαν στον έκτο όροφο και βγήκαν σ’ άλλο ένα σκοτεινό και
στενάχωρο διάδρομο. Η μαμά πάλι προχωρούσε μπροστά κι οι άντρες της
ακολουθούσαν κατά πόδας.

Έφτασαν στο δωμάτιο του παππού.
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Ο μπαμπάς τού είπε να κάτσει και να τον περιμένει ήσυχα στα
μεταλλικά, πράσινα καθίσματα. Εκείνος έκατσε αγκαλιά με τον Λάκι και
προσπάθησε να φανεί γενναίος. Μα μόλις ανοίξανε την πόρτα που
οδηγούσε στον παππού, ο μικρός πάγωσε στη θέα του ανθρώπου που στις
φωτογραφίες ήταν πάντα χαμογελαστός και καλούλης, αγκαλιά με τη
γιαγιά. Τη γιαγιά δεν την είχε γνωρίσει ποτέ ο Θάνος, μα αυτό συνέβη
στον παππού λίγο μετά από το τέζα της γιαγιάς. Δεν έτρωγε, δεν έπινε
και κατέληξε σε τούτο το περίεργο μέρος.

Ήταν σαν τους σκελετούς που έβλεπε στα κινούμενα σχέδια, μα
καθόλου αστείος. Τον τρόμαζε ήταν η αλήθεια. Είχε κρυφακούσει τη μαμά
και τον μπαμπά να λένε ότι ο παππούς δεν θα ξαναγινόταν καλά κι αυτό
τους έκανε να μιλάνε με τις ώρες. Ο οργανισμός του είχε εξαντληθεί,
έλεγαν˙ δεν είχε όρεξη να ζήσει, έλεγαν˙ και ότι δίχως τη γιαγιά ήταν
χαμένος. Μα ο Θάνος δεν τα πολυκαταλάβαινε όλα αυτά. Γιατί δεν έκανε
απλά ένα μικρό τέζα και να επανέλθει υγιέστατος; Γιατί δεν ήθελε; Και
πώς γίνεται, χάνοντας τη γιαγιά, να μην θέλει να ζήσει ο παππούς; Άλλο
το ένα, άλλο το άλλο, σωστά; Παράξενα πράματα…

Κοίταξε τον διάδρομο γύρω του και ο τρόμος άρχισε να δίνει τη θέση
του στη βαρεμάρα. Και η βαρεμάρα στην περιέργεια.

Αποφάσισε να κάνει μια βολτίτσα.
Δεν θα απομακρυνόταν πολύ, δεν θα καταλάβαιναν καν ότι είχε

κουνηθεί απ’ τη θέση του.
Σηκώθηκε και με τον Λάκι αγκαλιά, διστακτικά στην αρχή κι έπειτα

με μεγαλύτερο ενδιαφέρον, άρχισε να πηγαίνει από πόρτα σε πόρτα και
όποια έβρισκε ανοιχτή, κρυφοκοιτούσε μέσα. Τα περισσότερα δωμάτια
ήταν άδεια, μέχρι και τα κρεβάτια έλειπαν, οπότε όταν ο διάδρομος που
διέσχιζε έφτασε στο τέλος του, δίχως να το πολυσκεφτεί, έριξε μια ματιά
πίσω του και έστριψε αριστερά.

Συνέχισε με το νου του να είναι από πόρτα σε πόρτα, ψελλίζοντας τις
ταμπέλες, μα σύντομα βρέθηκε να στρίβει από εδώ, να στρίβει από εκεί,
ανέβηκε και μία σκάλα κι όταν κατάλαβε ότι είχε χαθεί για τα καλά, αντί
να πανικοβληθεί, έκανε ότι τον είχε συμβουλέψει ο στρατηγός να κάνει σε
αυτές τις περιπτώσεις: αποφάσισε να βρει έναν μεγάλο. Προχώρησε στο
νέο διάδρομο, με τον φόβο να κλιμακώνεται και πήγαινε από πόρτα σε
πόρτα, αναζητώντας κάποιον από τους ανθρώπους που δούλευαν εδώ και
φορούσαν αυτές τις περίεργες λευκές φόρμες.

Σ’ αυτό τον όροφο ακούγονταν κλάματα, οπότε υπέθεσε ότι ήταν στο
Πελαργοδρόμιο. Αυτή η λέξη της μαμάς πάντα τον μπέρδευε, αλλά ήξερε
καλά τι συνέβαινε εδώ: οι πελαργοί έριχναν τα μωρά κι εκείνα έκλαιγαν
μέχρι να έρθουν να τα πάρουν οι μαμάδες τους, τρομαγμένα απ’ την

93



πτήση. Ποτέ δεν κατάλαβε γιατί έκλαιγαν τα μωρά. Θα ήταν τέλειο να
πετάς, ακόμα κι αν σε κρατάει άλλος. Ειδικά όταν είχαν και τις μαμάδες
τους κοντά. Ίσως, αφότου έβρισκαν τις μαμάδες, να τους έλειπε ο
πελαργός… Δεν είχε ιδέα. Τα μωρά ήταν χαζά, δεν είχε λόγο να σκέφτεται
τι μπορεί να σκέφτονταν.

Μία ανοιχτή πόρτα έβγαζε σ’ ένα μεγαλύτερο δωμάτιο κι ο Θάνος
είδε κίνηση, οπότε υπέθεσε ότι εκεί θα έβρισκε κάποιον μεγάλο. Αυτό που
είδε όμως τον έκανε να σαστίσει. Δεν τον ενδιέφεραν τα μωρά που
έκλαιγαν ή η νοσοκόμα που τα κανάκευε, μα πίσω απ’ την νοσοκόμα είδε
τρεις μορφές που τον έκαναν να παγώσει.

Ήταν τρεις γυναίκες, ολόγυμνες κι ολόλευκες, ενωμένες από μια
πλεξούδα μαλλιών. Οι δύο κοιτούσαν δίχως έκφραση το μωράκι που
βρισκόταν μέσα στο πλαστικό βάζο του, μα η άλλη κάτι του έκανε και το
μικρούλι έκλαιγε. Κάτι του έγραφε στο στήθος, μ’ ένα μηχάνημα που είχε
βελόνα στην άκρη του. Το πονούσε!

Ο μικρός ένιωσε τον Λάκι να φεύγει απ’ τα χέρια του και να πέφτει
στη γη. Δεν είχε κάνει και τόσο θόρυβο, μα είδε τις τρεις γυναίκες να
γυρνούν προς το μέρος του, φανερά θορυβημένες κι εκνευρισμένες για
κάποιο λόγο. Αυτή με τη βελόνα απόρησε με τον Θάνο, λες και της έκανε
εντύπωση που μπορούσε να τη δει. Η μεσαία ύψωσε το ψαλίδι της και
έκανε να κινηθεί προς το μέρος του. Ο μικρός τράβηξε τα όπλα του και τη
σημάδεψε από την άλλη μεριά του δωματίου, τρέμοντας. Η διπλανή της,
αυτή που κρατούσε κάτι σαν σκήπτρο στα χέρια της, ακούμπησε το χέρι
της στον ώμο της αδελφής της και κούνησε το κεφάλι της αρνητικά.
Κοίταξε τον Θάνο και…

… ο μικρός έχασε τις αισθήσεις του.

«Ορίστε το νεράκι», άκουσε τη γυναίκα να του λέει κι επανήλθε στο
παρόν.

«Ευχαριστώ. Κι έναν καφέ, αν γίνεται, παρακαλώ», είπε και
χαμογέλασε ευγενικά, βλέποντάς τη να ανατριχιάζει στην όψη του.

Ο Θάνος επέστρεψε στη σούπα του κι άρχισε να τρώει αργά και
ανόρεχτα, ρουφώντας μόνο το ζωμό, ενθυμούμενος καθαρά πια τι είχε
ακολουθήσει. Είχε ξυπνήσει στα χέρια του μπαμπά και μία νοσοκόμα ήταν
πλάι τους απορημένη. Η μαμά ήταν έντρομη και τον κοιτούσε έτοιμη να
κλάψει. Ο μικρός είχε αρχίσει να ουρλιάζει για τις γυναίκες κι οι
νοσοκόμες παρακάλεσαν τους γονείς του να τον πάρουν απ’ τον έβδομο,

94



γιατί οι κραυγές του ανησυχούσαν τα νεογέννητα. Του πήρε πολλή ώρα να
ηρεμήσει κι οι γονείς του το κατάφεραν με μία βόλτα στο λούνα παρκ.

Στην αρχή ο μικρός ήταν στοιχειωμένος από την εικόνα των
γυναικών, μα έπειτα από λίγη ώρα ξεχάστηκε. Γυρνώντας όμως στο σπίτι,
είδε για πρώτη φορά εκείνο το λευκό πράγμα. Έμοιαζε σαν κάστρο
σκαλισμένο σε πέτρα, σαν φάρο δίχως λάμπα στην κορφή του. Ένα
τιτάνιο, λίθινο δάχτυλο, σε ίδιο χρώμα με την σάρκα των γυναικών. Έβαλε
και πάλι τα κλάματα, δείχνοντάς τους, μα οι γονείς του δεν έβλεπαν αυτό
που τους περιέγραφε.

Ο Θάνος δεν ήθελε να τα θυμάται. Λες και δεν ήταν αρκετό το
γεγονός ότι δεν μπορούσε να φάει, ένιωσε τώρα κι έναν κόμπο στον λαιμό
του. Βούρκωσε. Και οι αναμνήσεις συνέχισαν να έρχονται.

Τα βράδια ξυπνούσε ουρλιάζοντας και μιλούσε για τις γυναίκες και
τον φάρο δίχως λάμπα. Οι γονείς αποφάσισαν να τον πάνε σ’ έναν γιατρό.
Δεν φορούσε όμως λευκά ούτε ήταν στο κακό κτίριο. Ήταν σ’ ένα όμορφο,
περιποιημένο γραφείο και ήταν παιδοψυχολόγος. Μέσα σ’ έναν χρόνο οι
γυναίκες κι ο φάρος είχαν χαθεί απ’ το μυαλό του και είχε συνηθίσει στα
φάρμακα. Τα φάρμακα άρχισαν να μειώνονται, το ίδιο και οι συνεδρίες μα
το λευκό μενίρ, παρέμενε. Πάντα. Κι ενώ πίστευε ότι οι γυναίκες ήταν
παρελθόν και τις είχε σχεδόν ξεχάσει, είχαν επιστρέψει με μανία.

Αυτές οι τρεις πουτάνες είχαν πάρει τη θέση του μίσους μέσα του.
Όχι η Περσεφόνη πια! Όχι! Κι εκείνη στην ίδια ακατανόητη και δύσκολη
κατάσταση μ’ αυτόν βρισκόταν. Μα εκείνες όφειλαν να πληρώσουν!

Πώς στο διάολο όμως θα σκότωνε τις Μοίρες, που να πάρει;
Όταν μάλιστα δεν μπορούσε να κατεβάσει ούτε καν στερεή τροφή;
Αποφάσισε να ρισκάρει μία κουταλιά με λίγο ρύζι μέσα στον ζωμό.

Τον περισσότερο ζωμό τον είχε καταφέρει, άλλωστε. Να το έκανε; Θα το
έκανε! Όχι ακραία πράματα. Δυο-τρεις κόκκους μόνο. Πώς το έκανε
άλλοτε για να χαμογελάσει η μαμά; Έ, έτσι και τώρα. Θα το έκανε για να
γαμήσει τις Μοίρες.

Γέμισε το κουτάλι του και χαμογέλασε με δυσπιστία. Δρούσε λες και
είχε κοπεί στα δύο: το ένα κομμάτι μηχανικά πρόσεχε το σώμα, λες και
δεν υπήρχε τίποτε άλλο στον κόσμο να τον απασχολεί, και το άλλο
λειτουργούσε υπερωρίες αναλύοντας τον εφιάλτη που ζούσε. Δεν γινόταν
όμως κι αλλιώς, έπρεπε ν’ ανακτήσει κάποιες από τις δυνάμεις του, αν
ήθελε να δράσει σύμφωνα με όσα απαιτούσαν οι περιστάσεις.

Έφερε το κουτάλι στο στόμα του και παρακάλεσε η γουλιά να μην
τον κάνει να ξεράσει. Γέμισε τη στοματική του κοιλότητα με το χλιαρό
ζωμό και ένιωθε τον κάθε κόκκο πάνω στη γλώσσα του σαν να ήταν
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ολόκληρο χαλίκι. Άφησε το κουτάλι, έπεσε πίσω και έσφιξε τις γροθιές
του. Πίεσε τον εαυτό του να καταπιεί και…

Επιτυχία!
Τον έπιασε νευρικό γέλιο και είδε κάμποσα βλέμματα να στρέφονται

προς το μέρος του. Ένιωθε τόση ευφορία όμως που αδιαφόρησε. Ένευσε
κιόλας σ’ ένα ζευγάρι συνομήλικών του γεμάτος χαρά κι επέστρεψε στο
φαγητό του. Γράπωσε το κουτάλι νιώθοντας νικητής κάποιου αθλήματος,
και συγκρατήθηκε για τις επόμενες κουταλιές· επειδή τα είχε καταφέρει,
δεν σήμαινε ότι έπρεπε να τον κυριεύσει ο ενθουσιασμός. Συνέχισε
διστακτικά, μα με κάθε κουταλιά πρόσθετε κι από έναν κόκκο. Μετρούσε
τους κόκκους και εμμονικά κάθε φορά πρόσθετε από έναν. Το κεφάλι του
είχε αδειάσει και καρδιοχτυπούσε πριν από κάθε κατάποση. Ρίσκαρε με
κάθε κουταλιά.

Δεν ξέρασε!
Ένιωθε τόσο περήφανος και γεμάτος που χαμογελούσε σαν χαζός και

ήταν πεπεισμένος ότι του είχε σαλέψει εντελώς. Είχε ένα πτώμα στο σπίτι,
τον κυνηγούσαν οι Μοίρες, μιλούσε με φαντάσματα και ίσως να ήταν
κάποιου είδους Εκλεκτός αλλά… Αυτό που είχε σημασία ήταν η σουπίτσα
του.

Και αυτή τη γαμημένη την είχε κάνει πια το πουτανάκι του!
Κόντευε να την τελειώσει! Πόσο γαμιάς ήταν τέλος πάντων;
Μόνο λίγες κουταλιές ακόμα και θα ήταν ο υπερκυρίαρχος της

σούπας!
Κοίταξε το πιάτο του χαμογελώντας σαν τρελός και το είδε άδειο.

Αντιμετωπίζοντας τον θρίαμβό του… ξέσπασε σε κλάματα με λυγμούς. Το
κουτάλι του έπεσε από τα χέρια του στο μωσαϊκό με μια ηχηρή κλαγγή.
Αυτός ο ήχος τον έκανε να κλάψει εντονότερα.

Όχι μόνο είχε χάσει το κοριτσάκι του, αλλά είχε λερώσει και το
κουτάλι του!

Γιατί όλα σε αυτόν; Γιατί όλα να είναι τόσο γαμημένα στραβά τόσο
ξαφνικά! Πάλεψε να ηρεμήσει τον εαυτό του, να μην τραβά άλλο την
προσοχή, μα του ήταν αδύνατον.

«Κύριε;» ακούστηκε η φωνή της σερβιτόρας από πάνω του και
ένιωσε ένα μαλακό χέρι στον ώμο του, κάτι που τον έκανε να τιναχτεί
ολόκληρος από το ξάφνιασμα.

«Συγγνώμη για όλα. Συγγνώμη, θα πληρώσω και θα φύγω, δεν ήθελα
να γίνω θέαμα. Συγγνώμη», έκανε δίχως να την κοιτά, με το πρόσωπό του
κρυμμένο μέσα στις παλάμες του.

«Χάσατε κάποιον;» άκουσε να τον ρωτά κι εκείνος ένευσε
καταφατικά, απολαμβάνοντας το μαλακό χάδι της στην πλάτη του. Ήταν
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τόσο καταπραϋντικό, σαν να είχε ξαναβρεί τη μαμά ή το κοριτσάκι του.
Άρχισε να ηρεμεί και η θλίψη έδωσε τη θέση της στη συγκίνηση με την
πράξη αυτής της άγνωστης.

Να που τελικά υπήρχαν ακόμα άνθρωποι…
Ένιωθε τη διστακτικότητά της και τη θέλησή της να του πει κάτι, μα

τι να έλεγε... Έτσι ήταν αυτός ο κόσμος. Ό,τι και να του έλεγε ήταν
σίγουρη ότι θα το είχε ακούσει από άλλους. Ο Θάνος δεν ήθελε να ακούσει
τίποτα, αυτό το χάδι του αρκούσε.

«Κερνάει το μαγαζί», του είπε απλά και τον άφησε. Την άκουσε να
απομακρύνεται και σήκωσε το βλέμμα του, θολό από το παραπέτασμα
των δακρύων, για να δει την κούπα με τον καφέ να αχνίζει μπροστά του.
Η γλυκιά μυρωδιά γέμισε τα ρουθούνια του και την υποδέχτηκε με
ευγνωμοσύνη.

Πήρε την κούπα και με τα δύο χέρια και απόλαυσε τη ζεστασιά της.
Κάτι ήταν κι αυτό, καλό υποκατάστατο.
Η ανθρώπινη ζεστασιά πια είχε χαθεί για εκείνον.
Ας έπαιρνε τη θέση της η εκάστοτε σούπα και ο εκάστοτε καφές.

Αρκετή ώρα μετά, έχοντας ρισκάρει με τις γουλιές του καφέ και έχοντας
βγει και πάλι νικητής ενάντια στο υγρό στοιχείο, απολάμβανε με όλη του
την ψυχή το ρόφημά του κι έκανε ένα τσιγάρο που το είχε τρακάρει από
έναν πελάτη.

Για κάποιο λόγο ένιωθε γαλήνη.
Είχε ξεσπάσει κλαίγοντας, η κούραση είχε γίνει ένα πέπλο ηρεμίας

πια, οι πράξεις του και οι σκέψεις του είχαν μπει σε μια σειρά και ήταν
έτοιμος να επιστρέψει στο πατρικό του. Το στομάχι του είχε ηρεμήσει
κάπως και στο κορμί του είχε αρχίσει ν’ απλώνεται μια υπνηλία
αδικαιολόγητη.

Έσβησε το τσιγάρο του, σηκώθηκε αποφασιστικά και παρά τα όσα
είχε πει η σερβιτόρα, πλήρωσε για το καφέ και το δείπνο του. Κινήθηκε
προς την πόρτα και στη διαδρομή χαιρέτησε τον ξένο από τον οποίο είχε
κάνει την τράκα.

Αποφάσισε να περπατήσει ως το σπίτι, δεν ήταν δα και τόσο μακριά.
Ένιωθε παντοδύναμος. Του ήταν περίεργο που ήταν ευδιάθετος, μα ήξερε
ότι σύντομα αυτό θα άλλαζε. Η κυκλοθυμία ήταν χαρακτηριστικό της
τρέλας του πια. Οπότε όσο κρατούσε αυτή η ευλογία και δεν σκεφτόταν,
ας το χαιρόταν. Είχε κυριεύσει τη σούπα του, άλλωστε, καθώς και τον
καφέ.

Έστριψε στο στενό που οδηγούσε στο σπίτι του. Αυτό που είδε τον
έκανε να συνεχίσει με απορία και βήματα πιο διστακτικά. Ο δρόμος ήταν
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κλειστός, με παλιές και φθαρμένες κίτρινες κορδέλες της αστυνομίας.
Κόσμος είχε μαζευτεί και είχε δημιουργηθεί σούσουρο. Μίλαγαν για φόνο
και δοκίμαζαν τη λέξη στο στόμα τους σα να ήταν παλιά και ξεχασμένη.
Σαν τις κορδέλες. Όλοι κατάπληκτοι, απορημένοι, τρομαγμένοι. Δύο
περιπολικά είχαν παρκάρει έξω από το σπίτι του κι ένα σαραβαλιασμένο
νοσοκομειακό είχε ανοιχτές τις πόρτες του, περιμένοντας το φορείο.

Πλησίασε έναν ένστολο κληρικό, προσπαθώντας να κρύψει μέσα στην
κουκούλα του το πρόσωπό του. Φαινόταν νέος, όχι μόνο ηλικιακά μα και
στον κλήρο. Φορούσε δερμάτινο ράσο κι όχι βελούδινο, είχε ασημένιο
σταυρό κι όχι χρυσό, γκλομπ και περίστροφο γύρω απ’ τη μέση του,
σχετικά κοντό γένι και μαλλί.

Στράφηκε προς το μέρος του.
«Τίποτα να δεις εδώ, τέκνον μου, παρακαλώ μείνε πίσω από την

κίτρινη γραμμή», του είπε φανερά φοβισμένος ο νέος ηλικιακά παπάς,
μπερδεμένος από την ακατανόητη κατάσταση, μα τότε το βλέμμα του σαν
να άδειασε. Τον άρπαξε από το μπράτσο και τον πήγε μακριά από τον
κόσμο. «Είσαι τρελός, τι κάνεις εδώ, ρε μαλάκα;»

«Αλέξανδρε;» απόρησε ο Θάνος, αναγνωρίζοντας τον φίλο του μέσα
στο σαρκίο του κληρικού.

«Αλεξικέραυνο!» τον κορόιδεψε και συνέχισε μουρμουρίζοντας:
«Έχουν έρθει εδώ και κανένα μισάωρο, οι μισοί γείτονες ξέρουν τα
μούτρα σου. Θες να σε χώσουν μέσα; Τρελάθηκες εντελώς;»

«Πώς το κάνεις αυτό; Τι σκατά, ρε φίλε, αυτό είναι τρομακτικό.»
«Απλά ξεκόλλα και φύγε. Θα σε βρω σε λίγο», του έκανε, μα τότε

ανατρίχιασε και με παγωμένο βλέμμα κοίταξε πέρα από το πλήθος.
«Φύγε. Τώρα», του γρύλισε με τρόμο και τον έσπρωξε.

Ο Θάνος είδε μια μαύρη πολυτελή λιμουζίνα να στρίβει και το πλήθος
να’ ανοίγει για να περάσει. Η κίτρινη κορδέλα υψώθηκε κι όλοι οι
κληρικοί στάθηκαν προσοχή προς το μέρος της. Ο παπάς που είχε
στοιχειώσει ο Αλέξανδρος έκανε το ίδιο, γυρνώντας του την πλάτη.

Ο Θάνος βλέποντας τρεις ρασοφόρους να βγαίνουν από το όχημα,
θόλωσε. Ήταν οι τρεις που τον είχαν βρει στη γέφυρα κι οδηγούνταν στο
εσωτερικό του σπιτιού του, αλαζόνες και περήφανοι, σαν όλα τα όργανα
της εξουσίας. Άνοιξε βήμα, πέρασε κάτω απ’ την κορδέλα, βούτηξε το
αρχαίο περίστροφο από τη θήκη της ζώνης του ένστολου κληρικού και
άρχισε να τους πυροβολεί στα τυφλά.

Όλοι οι άνθρωποι που είχαν μαζευτεί, τινάχτηκαν απ’ τον έντονο ήχο,
ξαφνιασμένοι και στράφηκαν προς το μέρος τους. Κανείς δεν έτρεξε και
φυσικά, ενώ οι σφαίρες είχαν βρει τον στόχο τους, δεν είχαν προκαλέσει
την παραμικρή φθορά.

98



«Είσαι τρελός, ρε πούστη μου; Τι νομίζεις ότι θα καταφέρεις; Το
ξέρεις ότι είναι άχρηστα αυτά εδώ, τα έχουν μόνο για τις καταδιώξεις»,
του φώναξε ο Αλέξανδρος και τον έσπρωξε.

Ο Θάνος, σαστισμένος, κατάλαβε πόσο ανούσια ήταν η πράξη του.
Είδε όλο το παπαδαριό να έρχεται προς το μέρος του, με πρώτον τον
παπά που ήταν πιο κοντά του.

Ο Αλέξανδρος είχε χαθεί από μέσα του.
Ο Θάνος άρχισε να τρέχει!
Κάθε βήμα έκανε την καρδιά του να βροντοχτυπά και να του

στέλνει γροθιές πόνου στο κεφάλι του. Η εξάντλησή του δεν τα επέτρεπε
αυτά.

Οι μπάτσοι κοντοζύγωναν.
Είδε έναν μεσήλικα να μπαίνει στο αμάξι του και να βάζει τα κλειδιά

στη μίζα. Άνοιξε την πόρτα και τον πέταξε έξω, σε μια αναπάντεχη έκρηξη
αδρεναλίνης. Τον άκουσε να παραπονιέται και τον πυροβόλησε στο
μέτωπο. Μπήκε στο αμάξι και έβαλε μπρος.

Έφυγε με ταχύτητα.
Είδε τους μπάτσους να τρέχουν πίσω για να πάρουν τα οχήματά τους

και τον πυροβολημένο κάτοχο του οχήματός του να σηκώνεται από το
έδαφος και να του φωνάζει.

Άλλαξε στενό.
Η νύχτα ήταν υγρή και ψυχρή, οι δρόμοι σχεδόν άδειοι. Πέταξε το

όπλο στο κάθισμα του συνοδηγού και σκέφτηκε ότι ήταν ανούσιο που το
είχε πάρει μαζί του εξ αρχής. Θα ήθελε να σκουπίσει τα δαχτυλικά του
αποτυπώματα, μα κι αυτό ήταν ανούσιο, όλοι τον είχαν δει!

«Ηλίθιε, ηλίθιε!» φώναξε στον εαυτό του γκαζώνοντας και
αλλάζοντας στενό. «Έχεις ένα πτώμα στο σπίτι και κόβεις βόλτες σαν να
μην τρέχει τίποτα; Α, να πάρω λουλούδια, α, να πάω στη μηχανή μου μια
τσάρκα, α, να πάω για τη σουπίτσα μου. ΜΑΛΑΚΑ! ΖΩΟ!» ούρλιαξε και
έριξε μια γροθιά στο τιμόνι.

Ξαφνικά το ραδιόφωνο άνοιξε από μόνο του.
«Έρχονται!» ακούστηκε η ηλεκτρονική φωνή του Αλέξανδρου μέσα

απ’ τα παράσιτα και ο Θάνος απ’ το ξάφνιασμά του φρέναρε το αμάξι.
«Τι στο…» ξεκίνησε να λέει και τότε μια ισχυρή σύγκρουση τον

κόλλησε στο τιμόνι.
Πίσω του βρισκόταν η μαύρη λιμουζίνα!
Έδιωξε τη ζαλάδα απ’ το ταρακούνημα και πάτησε το γκάζι όσο

μέσα πήγαινε. Ξεχύθηκε στους δρόμους και τους είδε να ακολουθούν.
«Τι να κάνω; Τι να κάνω, γαμώτο;» φώναξε στο ράδιο. «Μην

τολμήσεις να χαθείς και πάλι, γιατί θα σου γαμήσω».
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«Λίγο δύσκολο μιας που δεν έχω σάρκα πια».
«Κόψε τις μαλακίες, Αλέξανδρε, και βοήθα με».
«Δεξιά», υπέδειξε με βαριεστημένη φωνή και ο Θάνος υπάκουσε

μεμιάς. Τα δύο οχήματα ξεχύθηκαν σ’ ένα ξέφρενο κυνηγητό. Ο Θάνος
απλά υπάκουε τις εντολές του Αλέξανδρου, δίχως να ρωτά πού πήγαιναν
μέσα στο πανικό του, μα ό,τι και να έκανε, η μύτη του μαύρου
αυτοκινήτου εμφανιζόταν συνέχεια στο καθρεφτάκι του καντράν του.

«Όχι, ρε πούστη μου», έκανε κάποια στιγμή.
«Τι είναι; Αριστερά εδώ…»
«Ξέχασα τα ημερολόγια στο σπίτι, σίγουρα θα τα βρούνε».
Σιωπή.
«Δεξιά», είπε απλά ο Αλέξανδρος και ο Θάνος το έκανε.
«Δεν θα πεις τίποτα;»
«Ναι, είσαι μαλάκας και τέρμα ηλίθιος, αλλά τώρα έχουν άλλα

προβλήματα προτεραιότητα. Σκάσε και οδήγα».
Ο Θάνος ακολουθούσε τον λαβύρινθο και τα ζιγκ ζαγκ που του όριζε

ο νεκρός κολλητός του, έχοντάς του εμπιστοσύνη με όλο του το είναι.
Είχαν φτάσει στο πιο απόμερο σημείο της πόλης, σύντομα θα βρίσκονταν
σε μεγάλες απλωσιές και θα ήταν εκτεθειμένοι όσο ποτέ. Θα έχαναν την
ασφάλεια των στενών!

Ο Θάνος άκουσε τον Αλέξανδρο να του λέει: «Μόλις σου πω, πήδα,
κρύψου και τρέχα προς την αποθήκη που θα βρεις στην οδό Κρόιτσερ 7».

«Να πηδήξω;» σχεδόν ούρλιαξε ο Θάνος, δίχως να πιστεύει τι είχε
ακούσει. Δεν τον φόβιζε η πρόσκρουση ή ο θάνατος, μα μέχρι να επανέλθει
στη ζωή θα του είχαν περάσει χειροπέδες. Γι’ αυτό τον λόγο είχαν και
όπλα οι ένστολοι κληρικοί, δέκα δευτερόλεπτα ήταν αρκετά σε αυτές τις
περιπτώσεις.

«Ναι, σκάσε με το πλευρό και κύλα, θα παλέψω να τους οδηγήσω
μακριά σου και μετά θα έρθω να σε βρω». Άλλη μια μανούβρα και πάλι
χάθηκε η μύτη από τα αμάξια που τους ακολουθούσαν.

«Φαντάζομαι τις φάτσες τους όταν…»
«ΠΗΔΑ!» ούρλιαξε ο Αλέξανδρος κι ο Θάνος δίχως να το σκεφτεί,

άνοιξε την πόρτα και πήδηξε. Κύλησε και κρύφτηκε πίσω από κάτι
κάδους σκουπιδιών. Είδε την πόρτα να κλείνει με πάταγο. Το φάντασμα
του κολλητού του συνέχισε να οδηγά το αμάξι. Στιγμές μετά, η λιμουζίνα
ξεχύθηκε πίσω απ’ το όχημα που είχε μόλις παρατήσει, με κάμποσα
περιπολικά να ακολουθούν.

Την είχε γλιτώσει…
…προσωρινά!
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Κεφάλαιο Χ

Το τοπίο των δήμων της δυτικής Αττικής είχε αλλάξει τρομερά μέσα στον
τελευταίο αιώνα.

Όταν έμαθε ο κόσμος ότι έχει συγκεκριμένη ημερομηνία θανάτου, σαν
κονσέρβα ένα πράγμα, έπαυσε να ασχολείται με βαριές δουλειές. Όλοι
προτιμούσαν κάτι απλό και εντός των ορίων της περιοχής τους. Έχοντας
συγκεκριμένες μέρες να ζήσουν, ακόμα κι αν έμελλαν δεκαετίες σε
κάποιους, ελάχιστοι ήθελαν να μείνουν μακριά από φίλους και γνωστούς
για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Πόσο μάλλον, για να επιστρέψουν
εξαντλημένοι απ’ τη δουλειά, να χάσουν μέρες και στιγμές με ύπνο, για να
ξαναφύγουν την επόμενη μέρα για το ωράριό τους.

Η οικονομία με τον καιρό έκανε μία τρομερή βουτιά, δίχως να
επανέλθει ποτέ. Ο κλήρος, έχοντας πλέον όλη τη δύναμη, έδινε τόσα όσα
χρειαζόταν ο λαός για να παραμένει νωθρός και να μην επαναστατεί. Όχι
ότι είχαν και θέληση για επαναστάσεις, δηλαδή, με την πλειοψηφία των
ποινών να είναι ισόβια. Και τώρα, εν έτει 2045, οι περισσότερες αλλοτινές
βιομηχανικές περιοχές ήταν πλήρως εγκαταλελειμμένες κι οδηγούσαν σε
στέρφες πεδιάδες, ερείπια, το ξεραμένο Ποικίλον όρος, τη χωματερή…
Ήταν λες και με την εμφάνιση των πρώτων τατού στα στήθη των
ανθρώπων, η ζωή να είχε αρχίσει να στερεύει κι απ’ τη φύση, για να
καταλήξει σ’ αυτό που έβλεπε γύρω του ο Θάνος.

Έχοντας βρεθεί στο Καματερό, σκιαζόταν λίγο απ’ την ερήμωση και
τις παλιές αποθήκες γύρω του. Ήταν μια περιοχή-φάντασμα. Μια ερημιά
που αν δεν της γύρναγες την πλάτη σου για να επιστρέψεις στον
“πολιτισμό”, σ’ έκανε να νιώθεις ένα τίποτα, να μελαγχολείς, να θες να
φιλοσοφήσεις.

Ο Θάνος κοίταξε το κενό χώρο που απλωνόταν εμπρός του. Μια
άπλα από μπετόν και απέναντι οι αποθήκες-στοιχειά. Σκελετωμένες,
έτοιμες να πέσουν στα πόδια τους σαν κουρασμένοι πολεμιστές, μα
στενόμυαλοι αρκετά ώστε να μην παρατούν τα όπλα ακόμα κι αν είχαν
ηττηθεί δεκαετίες πριν. Κοίταξε πίσω του: τα στενά, τα σοκάκια, η πόλη
και τα κουτάκια της. Κοίταξε από πάνω: ελικόπτερα πάλι καλά δεν του
είχαν σταλεί ακόμα!

«Περσεφόνη, θα τα καταφέρουμε!» ψέλλισε κι άρχισε να τρέχει στην
κενή έκταση. Η αδρεναλίνη έδινε φτερά στα πόδια του, ο νους του είχε
αργήσει λίγο, μα κατανόησε τι είχε μόλις ξεστομίσει.

Δεν είχε πει Εκάτη!
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Είχε πει Περσεφόνη.
Πέρασε την απλωσιά και μετά από τόσο καιρό, ένιωσε λιγάκι

τυχερός. Βρισκόταν στην οδό Κρόιτσερ! Άρχισε να ψάχνει την αποθήκη
νούμερο 7 και μόλις τη βρήκε, απλά όρμησε στη σφαλιστή πόρτα και
άρχισε να χτυπά μανιωδώς. Δεν είχε προλάβει να σκεφτεί κάποιο άλλο
πλάνο δράσης, πιο φιλοσοφημένο ίσως.

Κι εξακολουθούσε να παραμένει εκτεθειμένος!
Στράφηκε προς το μέρος του δρόμου, κοιτώντας για τυχόν

περιπολικά, μα τότε, δίχως να το περιμένει, ένιωσε ένα απότομο τράβηγμα
απ’ τον ώμο. Έπεσε βαριά στο πάτωμα του εσωτερικού και είδε την
πόρτα της αποθήκης να κλείνει, προτού προλάβει να καταλάβει τι είχε
συμβεί.

Βυθίστηκε μέσα στο σκοτάδι.

«Αλέξανδρε;» ρώτησε τρομαγμένος, αν και κάτι του έλεγε ότι το
τράβηγμα που είχε δεχτεί παραήταν απτό για ένα φάντασμα. Απ’ την
άλλη, δεν ήξερε για πόση ώρα μπορούσε να ελέγξει ένα σώμα ο φίλος του,
μα ένα ένστικτο του έλεγε όχι για πολλή.

«Περσεφόνη;» ξαναρώτησε με μεγαλύτερη αμφιβολία από πριν.
Ένας φακός στράφηκε προς το μέρος του και ο Θάνος τυφλώθηκε.

Δεν μπορούσε να δει τον κάτοχο της πηγής του φωτός. Μα τον άκουσε.
«Θα συνεχίσεις να λες ονόματα εις την αιωνιότητα ή θα

καταπιαστούμε με πιο σημαντικά πράγματα;»
Τραχιά φωνή, πιθανότατα γέρου, μα με μία ένταση που έκανε την

ηλικία να μην έχει σημασία.
«Αν μπορούσα να σε δω κι ήξερα και πώς σε λένε, θα μπορούσα να

σταματήσω», του ανταπάντησε με την ειρωνεία να ξεπετάγεται από μέσα
του αυτόματα, καθώς σηκωνόταν στα πόδια του τσατισμένος.

Ο φακός στράφηκε προς τον κάτοχό του και ο Θάνος πάγωσε.
«Όχι, όχι, είσαι παπάς!» ψέλλισε, νιώθοντας και πάλι εγκλωβισμένος.

Μα αυτός ο ιερέας ήταν κάπως διαφορετικός, δεν είχε χρυσά πάνω του
και το ράσο του ήταν σχεδόν πανί. Φθαρμένο, με μπαλώματα και τρύπες
παντού, με το μαύρο να έχει πια γκριζάρει.

Δεν είχε σημασία όμως! Έπρεπε να φύγει από εκεί μέσα!
Έκανε να κινηθεί προς την πόρτα, μα ένα γερό χέρι τον γράπωσε από

τον ώμο και τον σταθεροποίησε στη θέση του.
«Άκου με που να πάρει, είσαι ασφαλής εδώ! Πρέπει να με

εμπιστευτείς, δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο!» του φώναξε επιτακτικά κι ο
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Θάνος, αν και δεν πείστηκε από τα λόγια του ιερέα, το βλέμμα και η
χροιά τον έπεισαν. Έβγαζαν ανάγκη και δύναμη.

Ένευσε αργά, μα ένευσε καταφατικά. Ήταν απίθανο να είναι εχθρός,
σκέφτηκε, λαμβάνοντας κατά νου το μέρος και την αμφίεση του
συνομιλητή του.

Ο παπάς, δίχως να το πιστεύει, ένευσε και ο ίδιος και του πέταξε
ένα: «Ακολούθα με!»

«Τι; Ούτε όνομα, ούτε τίποτα;» αποκρίθηκε ο Θάνος, μα ακολούθησε
παρά το υφάκι του.

«Αδαμάντιος…» έκανε ο παπάς αδιάφορα, πριν χαθεί στο σκοτάδι.
Ο Θάνος έσπευσε να τον προλάβει. Για την ηλικία του είχε μία

ενέργεια που… όχι, δεν μπορούσε να κρίνει. Εδώ ο ίδιος ήταν σαν
σκήνωμα και μια χαρά τα κατάφερνε. Μα ήξερε ότι τον εαυτό του τον
πυροδοτούσε ο φόβος. Να ίσχυε το ίδιο και για τον ιερέα;

Ο φακός δεν βελτίωνε και πολύ την κατάσταση. Ο Θάνος έσπευσε να
πλησιάσει τον ιερέα, μα έβλεπε μόνο σιδεριές, ενώ το γεγονός ότι η πορεία
τους είχε μια συνεχή κατάβαση ήταν το λιγότερο ανησυχητικό.

«Να σου πω, ρε Διαμαντή…» ξεκίνησε διστακτικά.
«Αδαμάντιος», τον διόρθωσε επιτακτικά ο ιερέας και ο Θάνος έμεινε

για κάμποση ώρα σιωπηλός. Η σβελτάδα και η απροσδιόριστη ηλικία του
γέρου, μαζί με τον απόλυτο τόνο του, του έκοψε τη φόρα, μα δεν
μπορούσε πια να κοτεύει. Όχι έπειτα από όσα είχε ζήσει και ζούσε. Και
στο κάτω κάτω της γραφής, ποτέ δεν πήγαινε το παπαδαριό και μόνο
στον Αλέξανδρο και στην Εκάτη του δεν είχε το υφάκι του.

«Ναι, αυτό δεν παίζει να γίνει», είπε παλεύοντας να διώξει τον
δισταγμό από τη φωνή του. «Το καλύτερο που μπορώ να κάνω είναι το
“Πριστ Ντάιαμοντ” ή “Πριστ Ντι”».

Ο παπάς σταμάτησε, γύρισε απότομα και ήρθε σε απόσταση
αναπνοής.

«Νομίζεις ότι όλο αυτό είναι ένα αστείο;»
«Όχι, δεν έχεις ιδέα τι έχω περάσει και δεν θέλω να δείξω ασέβεια,

μα δεν μπορώ να σε λέω Α-δα-μά-ντι-ο. Νιώθω γελοίος και παίρνει και
ώρα», του έκανε σοβαρά, πατώντας στο σώσιμο του χρόνου που ο ιερέας
θα καταλάβαινε.

«Είπα: θεωρείς ότι όλο αυτό είναι αστείο;» σχεδόν φώναξε ο παπάς
και ο Θάνος μπαρούτιασε.

Τον βούτηξε από το στήθος!
«Άκου, τραγόπαπα, δεν με ξέρεις. Η κοπέλα μου πέθανε πριν την

ώρα της κι έχω περάσει σκατά που εσύ στην αποθήκη σου δεν έχεις ιδέα.
Έχασα το μόνο άνθρωπο που είχε σημασία για εμένα και δεν σε ξέρω καν.
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Ξεσκάλωσε την παλαιολιθική κράνα σου και νιώσε!» του έκανε, τρέμοντας
από οργή.

Ο γέρος τον κοιτούσε σοβαρός, λες και το πρόσωπό του ήταν
σκαλισμένο σε πέτρα.

Ένα χαμόγελο σχηματίστηκε δειλά.
Τον χτύπησε φιλικά στον ώμο και είπε ευδιάθετα: «Πριστ Ντι, τότε».
Ο Θάνος χαλάρωσε κι αυτός και έκανε να γελάσει, όταν αίφνης όλα

γύρισαν και βρέθηκε να σκάει φαρδύς πλατύς στο πάτωμα. Ο αέρας
έφυγε με βία από μέσα του, η πλάτη άργησε να νιώσει τον πόνο μα τον
ένιωσε στο μεγαλείο του, τα μάτια του γούρλωσαν. Κοίταξε όλο απορία
και θαυμασμό τον ιερέα.

Ο οποίος ήταν σοβαρός και πάλι.
«Μη τολμήσεις να με ξαναγγίξεις, μη θεωρείς ότι είμαστε φιλαράκια

και μην ξαναδείξεις ασέβεια. Σύμφωνοι;» τον ρώτησε και άπλωσε το
ελεύθερο χέρι του προς το μέρος του, το χέρι που είχε απομακρύνει τη
λαβή του Θάνου απ’ το στήθος του και είχε σωριάσει τον νεαρό.

Ο Θάνος ένευσε καταφατικά και δέχτηκε τη βοήθεια για να σηκωθεί.
Τότε το βλέμμα του έπεσε στο στέρνο του παπά, στο σημείο της

καρδιάς, εκεί που θα έπρεπε να έχει τη στάμπα του θανατικού. Το
οργισμένο κράτημά του είχε σκίσει το φθαρμένο ράσο και μέσα στο
ημίφως αντίκρισε κάτι που θεωρούσε ότι ήταν απλά αστικός μύθος.

«Ώστε είναι αλήθεια…» του είπε δείχνοντας το σημείο, με το που
στάθηκε στα πόδια του.

«Τι ακριβώς;» ρώτησε ο παπάς.
«Τα τρία ταβλιασμένα οχτάρια, τα τρία άπειρα, το ότι το παπαδαριό

δεν ψοφάει…»
Ο Πριστ Ντι απλά κατένευσε.
«Με τόσα που έχεις περάσει, όπως λες, σου φαίνεται απίστευτο;»
«Σας σιχαίνομαι ακόμα περισσότερο…» έκανε μεταξύ αστείου και

σοβαρού ο Θάνος.
«Κατανοητό…» είπε απλά ο συνοδοιπόρος του και του έδειξε να τον

ακολουθήσει. Συνέχισαν την κατάβαση.

Έφτασαν σ’ ένα χώρο που θα μπορούσες να τον αποκαλέσεις σπηλιά από
μπετόν, ξύλο και μέταλλο. Άδειο δωμάτιο, μόνο ένα βιβλίο, ένα κουτί με
μπαταρίες κι ένα άλλο ξύλινο, και τέλος ένα παγούρι. Ούτε κρεβάτι, ούτε
έπιπλα, ούτε τροφή.

«Θα περίμενα ράφια γεμάτα με βιβλία…»
«Και χρυσάφια και μπριλάντια κι έπιπλα;»
«Κάτι τέτοιο».
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«Ουκ εν τω πολλώ το ευ».
«Φευ!»
Ο Πριστ Ντι στράφηκε με το ένα φρύδι ανασηκωμένο προς τον Θάνο.

Ήταν σαν να φώναζε αυτή η έκφραση “δεν στο είχα”. Ο νεαρός
χαμογέλασε αμήχανα.

«Πριν σου πω απλά να κάτσεις και να ακούσεις, ορίστε ένα “δώρο”
καλής πίστεως…» είπε ο παπάς κι ο Θάνος τον είδε να μουρμουρά κάτι,
να κινεί τα δάχτυλά του με απίστευτη ταχύτητα, σαν να μην είχαν οστά,
για να καταλήξει να ακουμπά την παλάμη του στο στήθος του επισκέπτη
του.

«Τι στο…» ξεκίνησε να λέει ο Θάνος οργισμένος, νιώθοντας ένα
κάψιμο στο στέρνο του. Κοίταξε κι αντίκρισε με σοκ στο σημείο του τατού
να έχει αναστραφεί ο σταυρός της στάμπας του θανατικού. Τον ψηλάφισε
και γύρισε οργισμένος προς τον παπά. «Τι στο διάολο είναι αυτό;»

Ένιωσε ένα δυνατό χαστούκι στο πρόσωπό του κι όταν γύρισε να δει
τον παπά, αντίκρισε τη βλοσυρή μορφή του και έναν απειλητικό δείκτη να
τον σημαδεύει.

«Δεν θα βλασφημάς εδώ!»
«Με σημάδεψες με έναν ανάποδο σταυρό και σ’ ενοχλεί η αναφορά

στον διάολο;»
Κι άλλο χαστούκι.
«Πρώτον, έτσι σταύρωσαν τον Άγιο Πέτρο και μόνο οι ημιμαθείς το

θεωρούν σατανιστικό σημάδι έπειτα από το λανθασμένο προμόσιον της
ποπ κουλτούρας. Δεύτερον, ο Λου είναι στο πλευρό μου και ή θα λες
διά-όλους ή τίποτε. Δεν διαβάλλει, άγγελος ήταν! Και τρίτον, δεν είναι
σταυρός, ζωντόβολο, είναι δύο δρόμοι που ενώνονται. Ο δικός σου και ο
δικός της. Όταν νιώσεις έτοιμος και θελήσεις να την συναντήσεις, απλά θα
ακουμπήσεις το σημείο που τέμνονται οι δρόμοι και θα τη σκεφτείς. Δεν
βλέπεις ότι αυτό το πάρε δώσε των ονείρων σε σκοτώνει;»

«Το βλέπω…» ψέλλισε μπερδεμένος και ευγνώμων ο Θάνος. Δεν
ήξερε πώς ο παπάς τα γνώριζε όλα αυτά, μα όντως του είχε κάνει δώρο.

«Επίσης, συμβολίζει ότι ο κάτω Εκλεκτός έγινε πλέον ο μόνος
υπάρχων, γι’ αυτό και… Ω, δεν έχει σημασία. Να θυμάσαι τι σου είπα για
το άγγιγμα», είπε ο Ντι και ο Θάνος, ακούγοντας κι άλλες αναφορές που
δεν θα όφειλε να γνωρίζει ο παπάς, ρώτησε: «Πού τα ξέρεις όλα αυτά;»

«Ξέρω κι αυτά κι άλλα περισσότερα. Μπορείς να μ’ ακούσεις τώρα;
Δεν έχουμε χρόνο…»

Ο Θάνος ένευσε.
Έκατσαν επί γης. Ο Πριστ Ντι με την πλάτη ελεύθερη, ο Θάνος με

την πλάτη στον τοίχο. Ήταν γελοίο, μα δεν είχε τα ίδια κουράγια με τον
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γέρο. Ο νεαρός χάιδεψε την αλλαγή στη στάμπα, μα πάλεψε να μη
σκεφτεί την Περσεφόνη. Ο πειρασμός ήταν μεγάλος, ήθελε τόσο να δει τι
θα έκανε το σημάδι-ξόρκι, μα κάτι του έλεγε πώς δεν ήταν ακόμα η ώρα.

Και ο ίδιος είχε ανάγκη να μάθει όσα γνώριζε ο ιερέας.
«Άβολος χώρος…» είχε σχολιάσει και πάλι ο Θάνος.

«Δεν ήταν πάντα έτσι. Κάποτε αυτό το δωμάτιο ήταν γεμάτο βιβλία
και έπιπλα. Μα οι χειμώνες έρχονταν με δόντια μετά τα πενήντα, και
μέσα από τις θυσίες έμαθα τη λιτότητα. Πες μου εσύ, πόσα σου είπε ο
Αλέξανδρος;»

«Πφφφ…» έκανε απεγνωσμένος, δίχως να ξέρει από πού να το
πιάσει το θέμα. Κατέληξε απλά στο: «Κρεμμύδια κι Εκλεκτοί».

«Εννοείς την Κρόμμυα Γαία;»
«Κρεμμύδια, πατάτες, πάρε πάρε…»
«Θα σοβαρευτείς ή θα σε αρχίσω πάλι στις φάπες;»
Ο Θάνος ετοιμάστηκε να πετάξει άλλη μια εξυπνάδα μα κατένευσε.
«Ένα πράγμα μόνο…»
«Πες μου».
«Το ξέρετε ότι αυτό δεν βοηθάει καθόλου, έτσι; Αυτή η πολιορκία

από πληροφορίες… Πιο πολύ μπερδεύει τα όργανα που θέλετε να
πολεμήσουν, παρά μας βοηθάει».

«Σας;»
«Μου είπε ότι είμαστε τέσσερις οι Εκλεκτοί.»
«Και τι σου λέει ότι όλοι ήξεραν τι αντιμετώπιζαν; Μόνο εσύ και η

Κυρίαρχη έχετε γνώση. Οι άλλοι δύο δεν είχαν ιδέα…»
«Δεν τους ξέρω, μα συμπάσχω και με τους τρεις. Δεν είναι ζωή

αυτή…»
«Θες να κλάψεις λίγο ή να σου πω όσα πρέπει να ξέρεις;»
Σιωπή.
«Χιούμορ;» τον ρώτησε τσαντισμένος.
«Ειρωνεία», διευκρίνισε ο Πριστ Ντι.
Ο Θάνος πήρε μια βαθιά ανάσα. Μάλλον είχε βρει το ταίρι του.

Εξέπνευσε και τον παρότρυνε με μία λέξη: «Δώσε».
«Θα σου πω για τον κλήρο σ’ αυτή τη φλούδα. Για την Εταιρία.

Αρχικά όμως, ας βγάλουμε απ’ τη μέση την ψευδαίσθηση υπεροχής και
ατομικότητας που ίσως να έχεις για εσένα. Συνειδητοποιείς τη θέση σου
στη Γαία; Το ότι είσαι ένας από τους τέσσερις δεν σημαίνει ότι είσαι
μοναδικός ή καβαλάρης της αποκάλυψης ή κάτι το ξεχωριστό. Το έχεις
καταλάβει αυτό;»
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«Ποτέ δεν είχα τόση αυτοεκτίμηση για να θεωρήσω τώρα ότι είμαι
κάτι ιδιαίτερο, συνέχισε», έκανε ο Θάνος, αποκαμωμένος για ν’ ανοίξει
φιλοσοφική συζήτηση. Προτιμούσε να ακούσει. Προς το παρόν…

«Δεν υπάρχει μοναδικότητα, Θάνο. Όλα τα δόγματα, όλες οι
απολυταρχίες, όλες οι φιλοσοφικές θεωρήσεις είναι απλά μία αντίδραση σε
αυτή την αλήθεια. Ο ιός της σκέψης μας κάνει να καταστρέφουμε, να
θεωρούμε ότι είμαστε μοναδικοί, μα δεν είμαστε. Υπάρχουν χιλιάδες εσύ,
σε διαφορετικά επίπεδα αυτής της γης. Αυτό που αλλάζει είναι το
περιβάλλον δράσης του κάθε εσύ, ίσως το παρελθόν και το όνομά του,
όπως και η εκάστοτε Εταιρία. Μα υπάρχουν χιλιάδες εσύ. Εντάξει;»

«Κάπως απόλυτο αυτό, μα δεν περίμενα κάτι διαφορετικό από έναν
δογματιστή. Ας πούμε ότι διαφωνώ στην τοποθέτησή σου, μα συνέχισε».

«Πώς γίνεται να διαφωνείς;» έκανε με φανερό εκνευρισμό, νιώθοντας
μάλλον σαν να αυθαδιάζει ο μαθητής σ’ έναν δάσκαλο.

«Το ότι κάποιος έχει τη μορφή μου, δεν τον κάνει να είναι εγώ.
Υπάρχουν μιμητές διασημοτήτων, μα δεν έχουν δικό τους ταλέντο.
Υπάρχουν δίδυμα και τρίδυμα που διαφέρουν τίγκα το ένα από το άλλο
σε ψυχοσύνθεση και χαρακτήρα. Μέχρι κι ένα γίδι κλωνοποίησαν, μα δεν
ήταν το αρχικό γίδι. Με νιώθεις;»

Είδε τον Αδαμάντιο να συγκρατεί την οργή του κι ένα μικροπρεπές
κομμάτι μέσα του το απόλαυσε.

«Καταλαβαίνω όμως τι λες. Το ξέρω χρόνια τώρα ότι είμαι ένα
τίποτα, δεν περίμενα εσένα».

Τον είδε να προσπερνά τα λόγια του και να συνεχίζει.
«Άλλοτε, σχεδόν κάθε βασική φλούδα είχε τη δική της Εταιρία, μα

εσένα σε απασχολούν μόνο τέσσερις. Η Εταιρία Άωρων, η Εταιρία
Δευκαλίων, η Εταιρία Ντίζελ και η δική μας, η Εταιρία Θανής. Βρίσκονταν
στα τέσσερα άκρα του κρεμμυδιού και ήταν οι τελικοί και ισχυρότεροι
πυλώνες. Αν στέκονταν αυτές οι τέσσερις ή αν έπεφταν όλες, μαζικά, τότε
η Κρόμμυα Γαία θα ήταν ασφαλής. Στην πρώτη περίπτωση με καθεστώτα
και απολυταρχίες, στη δεύτερη ελεύθερη. Εφόσον όμως άρχισαν να
πέφτουν, πρέπει να πέσουν όλες. Αν μείνει έστω και μία, το κρεμμύδι θα
αναδιπλωθεί μια στερνή φορά, θα δημιουργήσει μία συγκεχυμένη
πραγματικότητα, όλες οι φλούδες θα χαθούν και η ισχυρότερη Εταιρία θα
κυριαρχήσει στο χάος και στις στάχτες. Αυτή είναι η αποστολή σας ως
Εκλεκτοί».

«Ώπα, ώπα! Μπορώ να δεχτώ το ενδεχόμενο μιας γης λαχανικού και
μπορώ να δεχτώ τις πολλαπλές πραγματικότητες… Μα τέσσερις
ερωτήσεις…»

«Ακούω».
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«Πώς ξεκίνησαν να πέφτουν;»
«Από μεταξύ τους πολέμους για παραπάνω υπεροχή. Η επόμενη;»
«Γιατί μία πραγματικότητα είναι τόσο κακή;»
«Όλες οι φλούδες θα γίνουν μία. Θα γκρεμιστούν τα όρια που τις

κρατούν ξέχωρες. Σκέψου τον πληθυσμό της γης μας, πολλαπλασίασέ τον
κάμποσες μυριάδες φορές και βάλτους όλους, σε αυτή τη γη, δίχως να
μπορούν να πεθάνουν πριν της ώρας τους. Τι μας κάνει αυτό;»

«Όχι μόνο υπερ-υπερπληθυσμός και χάος, αλλά Κόλαση».
«Και οι Μοίρες να γελάνε στον θρόνο τους».
Ο Θάνος απλά κατένευσε.
«Επόμενη ερώτηση», απαίτησε ο παπάς
«Ακόμα δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται να υπάρχουν πολλοί

Εκλεκτοί».
«Εφόσον κάθε φλούδα δεν επικοινωνεί με τη διπλανή της, λογικό δεν

είναι κάθε φλούδα να έχει τον Εκλεκτό της;»
Ο Θάνος συμφώνησε. Ήταν λογικό, μα η λέξη έχανε την ουσία της

κάπως.
«Ακούω και την τέταρτη ερώτηση».
«Ποιος κερατάς τους επιλέγει τους Εκλεκτούς; Και πριν με

χαστουκίσεις για το “κερατάς” ή μου πεις για τύχη, μοίρα, πεπρωμένο,
ξέρω ότι γνωρίζεις. Απλά πες μου…» μία παύση και το ξεστόμισμα μιας
φράσης που δεν ήθελε να ξεστομίσει, μα δεν μπορούσε πια να κρύβει την
απόγνωσή του: «Σε παρακαλώ…»

«Έχεις κάτι που δεν έχει κανείς άλλος σ’ αυτή τη γη. Αυτό σε κάνει
Εκλεκτό».

«Τι στο καλό είναι αυτό το κάτι;»
Ο Πριστ Ντι ανασήκωσε τους ώμους. Τελικά, ούτε αυτός, ούτε ο

Αλέξανδρος ήξεραν τα πάντα. Ο Θάνος εξέπνευσε με ψυχική περισσότερο
κούραση, παρά σωματική. Μα μία νέα απορία είχε μόλις γεννηθεί μέσα
του.

«Ας πούμε ότι τα δέχομαι όλα αυτά. Με το γκρέμισμα των Εταιριών
όμως, δεν θα όφειλε να χειροτερεύει η κατάσταση; Αν υποθέσουμε ότι
κρατούσαν την ισορροπία κάποτε…»

«Επιτέλους, μία καλή ερώτηση!» έκανε ενθουσιασμένος ο Ντι.
«Βλέπεις, οι Εταιρίες, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν καν. Μα για κάποιο
λόγο, έγιναν απαραίτητες στη πολυδιάσταση γη. Και κατέληξαν να είναι
κάτι σαν συγκοινωνούντα δοχεία. Μόλις η μία Εταιρία πέσει, η ισχύ της
διαμοιράζεται ισόποσα στις υπόλοιπες, μ’ αποτέλεσμα να διαφθείρονται
ακόμη περισσότερο. Αν σκεφτείς ότι μόνο η δική μας στέκει πια, μπορείς
να καταλάβεις ότι είναι και η πιο διεφθαρμένη. Άρα η πιο ισχυρή».
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«Κι εγώ είμαι αυτός που πρέπει να ρίξω την Εταιρία», κάγχασε ο
Θάνος.

«Την Εταιρία Θανάτου, ναι. Μα μέσα στην αλαζονεία της, ίσως να
είναι πιο ευάλωτη από ό,τι ήταν οι άλλες. Έχω δει κληρικούς, κατά
καιρούς, να μαζεύουν λεφτά για προστασία, να βιάζουν, να νιώθουν
ανέγγιχτοι. Κάποτε δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Ίσως αυτό να πηγαίνει σε
όλα τα κλιμάκια. Ίσως να μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Βρίσκεις τον
τρόπο να το κάνεις και τέρμα η υποδούλωση, τέρμα τ’ απολυταρχικά
καθεστώτα, τέρμα οι αρχηγοί που θεωρούν ότι είναι σωτήρες, τέρμα οι
ενδεχόμενες αποκαλύψεις… Τέρμα όλα αυτά!»

«Και μετά τι;»
Άλλο ένα ανασήκωμα των ώμων.
«Άλλη μία ψευδαίσθηση ελευθερίας; Μα τουλάχιστον ελευθερία ως

έναν βαθμό», είπε ο παπάς και όσες φορές είχε χρησιμοποιήσει αυτή τη
λέξη, την έκανε με χλευασμό. Λες κι έπειτα από τη γνώση που είχε, ήξερε,
ότι δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα.

«Πριστ Ντι, με όλο το θάρρος… Δεν είμαι πλασμένος από υλικό
Εκλεκτού. Η κυρίαρχη κι οι άλλοι δύο να το δεχτώ, ίσως να ήταν σκληρά
καρύδια, μα εγώ… Κακά τα ψέματα, είμαι φλώρος, κλάψας, μίζερος, δεν
έχω καν τους μύες που χρειάζονται για τη δουλειά!» ξέσπασε ο Θάνος, μα
ο Αδαμάντιος ήταν ολοσόβαρος.

«Επιλέχθηκες από κάτι ανώτερο. Πρέπει να δεχτείς τη θέση σου».
«Μα…»
«Δεν έχει μα, ξε-μα και μα-μα. Ο Εκλεκτός της Εταιρίας Δευκαλίων

ήταν χειρότερος φλώρος, όπως λες κι εσύ, από εσένα. Όταν αποφάσισε να
πολεμήσει αυτό που του έμελλε, ήταν φαφούτης, για όπλο είχε το πόδι
από μία καρέκλα και φορούσε πιτζάμες. Μα και πάλι βρήκε το θάρρος
και κατάφερε να νικήσει το απόλυτο κακό του κόσμου του!»

Ο Θάνος κούνησε το κεφάλι του αποκαμωμένος. Δεν ήξερε τι
παράνοια είχαν οι άλλες φλούδες για πραγματικότητα, μα δεν ήθελε να
ακούει άλλα παρανοϊκά που δεν σχετίζονταν άμεσα με την αποστολή του.

«Εντάξει, άντε, πες μου για την Εταιρία, να δω τι στο καλό ξέρουμε
και να δω τι μπορώ να κάνω…»

«Δεν είναι παζάρι!» του είπε απότομα.
«Πες μου, ρε!» του έκανε στην ίδια ένταση και τον είδε να χαμογελά.

Δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί.
Ο Πριστ Ντι συνέχισε.
«Αυτό που ζούμε ξεκίνησε σαν ένα όραμα από μία μικρότερη και

άνευ σημασίας Εταιρία. Δεν είχε καμία σχέση με τις εταιρίες που σου
προανέφερα, μα τον ίδιο τίτλο είχαν. Η Εταιρία της Θούλης. Έτσι
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λέγονταν. Από την αρχαιοελληνική λέξη για το ύστατο σημείο του Βορρά.
Αυτό το κράτος θανατοφοβίας που ζούμε, ξεκίνησε με το τέλος του
Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και τους Ναζί.

»Πριν πάμε εκεί όμως, πάμε λίγο πιο πίσω. Ο Ες λοιπόν, ένα από
τα υψηλόβαθμα στελέχη της Θούλης, ρώτησε λίγο μετά την έναρξη του
πολέμου τον δόκτωρ Μένγκελε, ποιος θα ήταν ο απόλυτος τρόπος να
ελέγξουν τις μάζες, για να δοξαστεί περαιτέρω ο Φύρερ. Ο γιατρός
απάντησε μεμιάς και δίχως δισταγμό ότι ένας καλός τρόπος θα ήταν με το
να γνωρίζει ο καθένας πότε θα πεθάνει. Ο Χίτλερ έστειλε τη Θούλη σε όλα
τα σημεία της γης που είχαν αποκρυφιστικό ενδιαφέρον και κάποιοι
κατέληξαν στους Δελφούς. Πίστευαν ότι αν έλεγχαν τις Μοίρες, θα
έλεγχαν τον Θάνατο.

»Τις βρήκαν, τις προσκάλεσαν με μία επίκληση, τις φυλάκισαν κι
έβαλαν τις δυνάμεις των τριών τους σε δοκιμή στα στρατόπεδα
συγκέντρωσης. Απορείς το μοτεράκι του τατού που κολλάει; Στο Άουσβιτς
και στο Νταχάου δεν χάραζαν στους Εβραίους ένα τατουάζ με τον αριθμό
τους; Αυτή ήταν η αρχή και η έμπνευση. Μόνο που το μελάνι της Λάχεσης
είναι το αίμα της γι’ αυτό και δεν καλύπτεται από άλλο τατού και βγαίνει
πάντα στην επιφάνεια. Ανεξίτηλο. Το χάραγμα του τέλους».

«Κάτσε, μα μου είπες ότι δεν ήταν οι Ναζί τελικά οι υπεύθυνοι για
την Εταιρία Θανάτου».

«Σωστά».
«Ποιος ήταν τότε;»
Μια μικρή παύση.
«Εγώ».
«Έλα μου;» απόρησε ο Θάνος, δίχως να πιστεύει ότι έχει ακούσει

σωστά και όσο αστεία κι αν ήταν η επιλογή των λέξεών του, ο εγκέφαλός
του δεν μπόρεσε να βρει κάποιες καλύτερες.

«Ο κλήρος, κάποτε, ήταν λιγότερο… διεφθαρμένος. Εγώ βρήκα ένα
βιβλίο. Το Βιβλίο. Αέναον λεγόταν. Συγγραφέας μία Αφροδιτία.
Αποκάλυπτε πράγματα που θα μπορούσαν να καταστρέψουν τη γη, όσο
και να την κάνουν μια επίγεια Εδέμ. Και όχι μόνον τη φλούδα μας. Ήμουν
νέος, πίστευα ό,τι γνώριζα καλύτερα, οπότε προσέγγισα τον πνευματικό
μου και τον καλύτερό μου φίλο απ’ τη μονή και ιδρύσαμε την Εταιρία.
Ήταν λίγο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο και ήμασταν στα τριάντα μας. Ο
πνευματικός μας ήταν πενηντάρης. Διαβάσαμε το Αέναον και
αποφασίσαμε να περιορίσουμε τις Μοίρες. Το όραμά μου ήταν ότι με τη
γνώση της ακριβής ημερομηνίας του θανάτου του, ο κάθε θνητός θα
οργάνωνε τη ζωή του όπως της έπρεπε και όλα θα βελτιώνονταν. Όταν οι
θνητοί στράφηκαν στην εκκλησία, ο πνευματικός μας δέχτηκε όλη τη
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δύναμη και... τον διέφθειρε φυσικά. Εγώ κι ο φίλος μου κάναμε το ίδιο
για λίγα έτη, δίχως να έχουμε επίγνωση αυτής της διαφθοράς.
Θεωρούσαμε ότι είμαστε ευλογημένοι. Πιστέψαμε τα ψέματα που λέγαμε.
Ότι δηλαδή ο Θεός δεν άντεξε τον πόνο των δύο παγκοσμίων πολέμων και
ήταν δώρο στην ανθρωπότητα το σημάδι στο στήθος κάθε θνητού. Μα με
τα χρόνια το όραμα απομακρυνόταν, ο κόσμος γινόταν περισσότερο
απερίσκεπτος και πιο ηλίθιος, θα έλεγε κανείς. Όταν ο αδελφικός μου
φίλος αυτοκτόνησε, έπειτα απ’ την πίεση που ένιωθε γι’ αυτό που είχαμε
δημιουργήσει, εγώ έφυγα απ’ τον πολιτισμό και ήρθα εδώ. Μισό αιώνα
πριν σχεδόν, αρχές του 2000».

«Πώς αυτοκτόνησε;»
«Ελέγχαμε τις Μοίρες. Τις διέταξε».
«Πώς τις ελέγχατε;»
«Είχε πολλά ξόρκια στο Αέναον της Αφροδιτίας.»
«Κι ο πνευματικός σου τι απέγινε;»
«Είναι ο αρχιεπίσκοπος που χάθηκε πριν επτά χρόνια. Ήταν ο ίδιος

άνθρωπος που γκρέμισε τον πάπα κι έκανε το Βατικανό βιβλιοθήκη και
μουσείο. Άνοιξε τις πύλες, μα ελάχιστοι ενδιαφέρονται πια για τη γνώση.
Δεν χάθηκε φυσικά, τον σκότωσαν. Την ίδια περίοδο, οι Μοίρες έγιναν
ανεξάρτητες».

«Μα πρέπει να είστε πάνω από εκατό ετών ο καθένας σας και δεν
φαίνεται καν!» θαύμασε ο Θάνος και ο Πριστ Ντι του έδειξε και πάλι τα
τρία άπειρα στο στέρνο του.

«Αθάνατοι…» δήλωσε απλά.
«Άρα, σκοτώνω εσένα και τέλος;» ρώτησε μεταξύ αστείου και

σοβαρού και είδε τον Πριστ Ντι να γελάει δυνατά.
«Όσο κι αν θα μου άξιζε, δυστυχώς, δεν είμαι εγώ η Εταιρία, αλλά

Εκείνες».
Ο Θάνος ένιωθε να τρέμει.
«Είναι πολύ περίεργο, να νιώθεις μια ζωή ένα μίσος και μία οργή για

κάτι ακαθόριστο. Για τα πάντα γύρω σου, τη ζωή, την πραγματικότητα
που ζεις, την κοινωνία, το σύστημα… και ξάφνου να έχεις απέναντί σου
ένα πρόσωπο που ευθύνεται για όλα».

Ο Αδαμάντιος απλά κατένευσε.
«Νιώθω ότι πρέπει να σε σιχαίνομαι, μα νιώθω, επίσης, σαν να

υπέφερες για μια ηλίθια ουτοπική επιλογή της νιότης σου. Δεν ξέρω αν η
λύπηση ή το μίσος υπερτερεί μέσα μου, μα ουδείς άσφαλτος».

«Ο αναμάρτητος τον λίθο βαλέτω και τα λοιπά».
Ακολούθησε σιωπή.
«Και πού βρίσκεται η Εταιρία;»
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«Όχι πολύ μακριά μας, δεν μπορείς να υποθέσεις;»
«Πώς να υποθέσω, με δουλεύεις;»
«Αν είσαι όντως ο Εκλεκτός, πρέπει να ξέρεις».
«Απλά πες μου».
«Όχι σε μαύρο ανάκτορο, σαν της γυναίκας των ονείρων σου, αλλά σε

λευκό κάστρο…» του έκανε με νόημα κι ο Θάνος, ένιωσε την ανάγκη να
τον γρονθοκοπήσει.

«Αμάν με τους γρίφους, δεν καταλα…» μα τα μάτια του γούρλωσαν.
Είδε το χαμόγελο του Ντι ν’ απλώνεται στο πρόσωπό του.
«Ναι, ήμασταν ματαιόδοξοι και νομίζαμε ότι ήμασταν εξυπνότεροι

από όλους, οπότε κρύψαμε την Εταιρία σε κοινή θέα από τα μάτια των
θνητών, μα κάτι μου λέει ότι εσύ μπορείς να τη δεις».

Ο Θάνος ένιωσε όλα τα κομμάτια του παζλ να κλείνουν μέσα στο
κεφάλι του. Το λευκό μενίρ, ο λευκός φάρος δίχως λάμπα, το κάστρο από
μάρμαρο που έβλεπε έπειτα από την πρώτη του συνάντηση με τις Μοίρες.
Τόσα χρόνια, αυτό που έβλεπε, το πρόβλημά του, υπήρχε όντως και ήταν η
Εταιρία.

«Στον Ασπρόπυργο υπάρχει κυριολεκτικά ένας… άσπρος πύργος;»
Ο Αδαμάντιος κατένευσε.
«Δεν είναι πανέξυπνο; Ποιος θα έπαιρνε στα σοβαρά μία τέτοια

δήλωση, αν κάποιος είχε την ικανότητα να τον δει και ήθελε να μιλήσει;
Θα τον περνούσαν για τρελό ή συνομωσιολόγο. Μα όσο ο πύργος υπάρχει
και είναι αόρατος, όχι μόνο επηρεάζει το μικροκλίμα και μαραζώνει τη
φύση ολόγυρα, μα μπορεί να καταστρέψει όλες τις φλούδες ανενόχλητος.
Δική μου ήταν η ιδέα. Ασπρόπυργος. Σαν το άσπιλο λευκό του πνεύματος,
της σοφίας και της ψυχής μας, ν’ αγγίζει τον ουρανό και να μας φέρνει πιο
κοντά στην Αγία Τριάδα…» μουρμούρισε ο Αδαμάντιος, σαν να χλεύαζε
τα παλιά του πιστεύω και τις παλιές του δόξες. Σαν να ήξερε ποια τριάδα
έστεκε πια στην κορυφή του πύργου και πόσο ανίερη ήταν.

Ο Θάνος ούρλιαξε και τινάχτηκε όρθιος.
«Δεν είμαι τρελός! Δεν βλέπω πράγματα που δεν υπάρχουν! Τόσα

χρόνια και τόσες συνεδρίες και τόσα χάπια…» η φωνή του έσπασε και
δάκρυα κυλούσαν στα μάγουλά του. Συνέχισε ένα ακατανόητο
μουρμουρητό από βρισιές κι αναθέματα, αδιαφορώντας για τον παπά που
βρισκόταν σε σημείο που μπορούσε να τα ακούσει και όταν κάπως
ηρέμησε, ρώτησε: «Γιατί δεν είχες έρθει νωρίτερα στη ζωή μου; Γιατί δεν
τους εξήγησες ποτέ; Γιατί δεν βρήκες τους γονείς μου, μόνο και μόνο για
να τους πεις ότι το παιδί τους δεν είναι τρελό; Γιατί μ’ άφησες να με
στοιχειώνει αυτό το κτίσμα, ο γαμημένος ο Ασπρόπυργος, όπου κι αν
πήγαινα;»
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«Ναι, θα πρέπει να φαίνεται από πολύ μακριά, για όσους μπορούν
να τον δουν», είπε σκεφτικός κι ο Θάνος ένιωσε το αίμα να ανεβαίνει στο
κεφάλι του.

«Θα πρέπει να φαίνεται από πολύ μακριά; Σοβαρά; Μόνο αυτό έχεις
να πεις;» ούρλιαξε.

«Και τι να σου πω; Ότι εγώ δεν κρυβόμουν; Ότι θα σε είχα πάρει και
θα σε είχα εκπαιδεύσει για να γίνεις ο απόλυτος μαχητής; Ότι θα σου
δίδασκα το Αέναον και θα ήσουν ένας ημίθεος που θα τον έτρεμαν οι
Μοίρες; Αυτό δεν είναι ταινία ή βιβλίο, είναι η πραγματική ζωή. Δεν θα
σου πω ψέματα, μέχρι να δω το πνεύμα του Αλέξανδρου, απλά περίμενα.
Δεν είχα ιδέα ποιος είναι και ποιος δεν είναι ο Εκλεκτός. Ήξερα μόνο ότι
“ο πνευματικός του αδελφός, θα τρέχει κατά πάνω μου, μέρες πριν χαθεί η
στερνή πρώτη”». Τα τελευταία λόγια δεν έβγαζαν κανένα νόημα, μα ο
Αδαμάντιος φαινόταν εξίσου οργισμένος. Ξεστομίζοντάς τα, πετάχτηκε
όρθιος. «Εσύ έβλεπες για είκοσι έτη τον πύργο, κι εγώ για σαράντα πέντε
άκουγα στον ύπνο μου αυτή την ασυναρτησία. Πες μου, ποιος είναι πιο
τρελός;»

Ο Θάνος δεν άντεξε κι άλλη ειρωνεία από τον γέρο κληρικό. Κίνησε
αποφασιστικά προς το μέρος του, μα τότε τον είδε να θορυβείται από
κάποιο ήχο που ο ίδιος δεν είχε αντιληφθεί. Γύρισε προς τον Θάνο κι
έκανε αγχωμένος: «Δεν έχουμε χρόνο, έρχονται!»

Ο Θάνος που δεν τον είχε δει έτσι μέχρι στιγμής, πάγωσε απ’ τον
τρόμο.

«Ποιοι; Ποιοι έρχονται;»
«Οι Μοίρες. Με βρήκαν μέσω εσού. Δεν ξέρω πώς, μα σε βρίσκουν

παρά το σημάδι που σου έδωσα», του είπε και του έδωσε το ξύλινο
κιβώτιο που υπήρχε στα ελάχιστα υπάρχοντά του. «Τρέχα, θα τις κρατήσω
μακριά! Μπορώ να τις τραυματίσω, μα μόνο εσύ μπορείς να τις σκοτώσεις
και τώρα δεν είναι η ώρα ακόμα. Πρέπει να βρεις την Περσεφόνη».

«Δεν μπορώ ούτε να τρέξω, τι λες;» σχεδόν φώναξε υστερικά ο
Θάνος και ο Πριστ Ντι τον σήκωσε όρθιο, έκανε πάλι κάτι αλλόκοτα με το
χέρι του και τον έπιασε από το σβέρκο.

Ο Θάνος ένιωσε να κατακλύζεται από ενέργεια.
«Πες μου τι πρέπει να κάνω!» τον ρώτησε, με τη συγκέντρωσή του

στο εδώ και τώρα να είναι απόλυτη. Ένιωθε τον χώρο να φωτίζεται, να
τρέμει και άκουγε και ο ίδιος τώρα ήχους από μοτεράκι για τατού!

Δεν είχαν χρόνο…
«Ετοιμάσου και όρμησε προτού να το περιμένουν. Μη σε νοιάζει για

μένα, όχι μόνο μου αξίζει, μα δεν φοβάμαι και τον θάνατο, τον αποζητώ»,
του είπε και πάλι και η τελική λέξη ειπώθηκε με όλο του το είναι. Αυτή η
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λέξη σ’ εκείνο τον κόσμο ήταν το πιο τρελό όνειρο. Σ’ ένα κράτος
θανατοφοβίας, να δηλώνει κάποιος ότι δεν φοβάται τον θάνατο και ότι η
σκιά του θεριστή δεν πέφτει πάνω του, προκαλούσε δέος!

Ο Θάνος άκουσε πιο δυνατά το μοτεράκι και είδε πίσω απ’ τον Ντι
να εμφανίζονται οι Μοίρες!

«Τρέχα!» του φώναξε και γύρισε προς τις Μοίρες με θάρρος ο
ιερέας.

Ο Θάνος το έβαλε στα πόδια.
«Σώσε μας!» άκουσε πάλι τη φωνή του Αδαμάντιου και γύρισε να

ρίξει μια κλεφτή ματιά. Μέσα σ’ αυτά τα δευτερόλεπτα, είχε γεμίσει
αμυχές τα σώματα των τριών αδελφών και γαλάζιος ιχώρας έτρεχε από
τις πληγές τους. Τον είχαν όμως γραπώσει πια και σταθεροποιήσει στη γη.

Ο Θάνος είδε να του ξεκολλάνε το κεφάλι και να του κόβουν τη
γραμμή της ζωής.

Το έβαλε στα πόδια σαν να τον κυνηγούσε όλη η κόλαση.
Τις άκουσε όμως να ξεχύνονται από πίσω του με λύσσα.

114



Κεφάλαιο ΧΙ

Με το ξύλινο κιβώτιο αγκαλιά, έτρεχε. Αν και ξέπνοος, βρήκε τον εαυτό
του να νιώθει πλημμυρισμένος από έξαψη και αδρεναλίνη. Παραπατούσε
απ’ την αδυναμία, κάμποσες φορές πήγε να σωριαστεί, μα κατάφερε να
μείνει όρθιος και να συνεχίσει. Το να τρέχει για τη ζωή του τον έκανε να
νιώθει πιο ζωντανό από ποτέ. Πόσο οξύμωρο;

Τις άκουγε να ζυγώνουν.
Πάλεψε να τρέξει λίγο ακόμα, μα η ψυχή θέλουσα και το σώμα

αδύναμο. Το μόνο που κατάφερε ήταν μια παρωδία τζόκινγκ. Δεν ήξερε
αν ο θάνατος του Πριστ Ντι είχε κάνει και το ξόρκι του να μην έχει ισχύ
πάνω του, μα έτρεχε σκεπτόμενος ότι ανά πάσα στιγμή οι τρεις πόρνες
μπορούσαν να υλοποιηθούν από πίσω του. Απλά έπαιζαν μαζί του. Σαν να
ήταν το ποντίκι στη φάκα κι εκείνες οι γάτες. Πίεσε τον εαυτό του, μα
παραπάτησε και έπεσε.

Ενστικτωδώς, έσφιξε το κιβώτιο στο στήθος του και εν αγνοία του…
…η άκρη του αντίχειρά του πίεσε το σημείο που τέμνονταν οι δύο

δρόμοι.
Και συνέχισε να πέφτει!

Έπεφτε και έπεφτε δίχως να έχει ιδέα πότε θα προσγειωθεί, μα του έκανε
εντύπωση ότι δεν ούρλιαζε. Θα έπρεπε να ουρλιάζει. Μα για κάποιο λόγο,
είχε αγκαλιαστεί με χέρια και πόδια από το κουτί, είχε κλειδώσει σαν
πιθήκι στο κλαδί πάνω στο κιβώτιο, και απλά παρατηρούσε με
γουρλωμένα μάτια.

Είχε άλλα εννέα χρόνια άλλωστε, είχε ξαναφουντάρει και το
σημαντικό ήταν ότι είχε γλιτώσει από τις πόρνες!

Είδε να ζυγώνει ένα ανάκλιντρο, ένα πολύ γνωστό ανάκλιντρο από το
πρώτο του όνειρο, και γύρισε για να πέσει με την πλάτη.

Η πρόσκρουση έδιωξε όλον τον αέρα από τα πνευμόνια του και το
κιβώτιο έφυγε από τα χέρια του και έπεσε στο πλάι του κρεβατιού.
Μούγκρισε απ’ τον πόνο και μόλις συνήλθε κάπως, άκουσε μια πολύ
γνώριμη φωνή: «Σε κυνηγούσαν;»

«Εσύ τι λες;»
Δεν το πίστευε ότι αυτές ήταν οι πρώτες λέξεις που αντάλλασε μαζί

με τη γυναίκα που τον στοίχειωνε τόσο καιρό, μα η ειρωνεία ήταν πάντα η
απάντηση στο αυτονόητο, κατά του Θάνου ευαγγέλιο.

Ανακάθισε και κοίταξε ολόγυρά του.
Το δωμάτιο ήταν το ίδιο, το ανάκλιντρο επίσης, μα στη θέση της

εισόδου, που κάποτε είχε δεχτεί την επίθεση από τον Έκπτωτο, υπήρχε
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ένα τεράστιο παράθυρο. Απ’ όσα μπορούσε να καταλάβει με τα λίγα που
μπορούσε να διακρίνει απ’ τη θέα, πρέπει να βρίσκονταν πολλά μέτρα
πάνω απ’ το έδαφος. Αυτό κάπως τον ζάλισε, σκεπτόμενος ότι τόση ώρα
έπεφτε. Το άλλο σοκαριστικό στοιχείο του χώρου, επίσης, ήταν το γεγονός
ότι όλα τα πλούτη του Πλούτωνα έλειπαν! Ο χώρος ήταν τρομερά λιτός.
Το ανάκλιντρο, ένα γραφείο και μία καρέκλα, δύο θρόνοι εβένινοι μα
δίχως ίχνος αίγλης και τίποτε άλλο. Ούτε χαλιά, ούτε ντουλάπες για
φορέματα, ούτε βουνά με τιμαλφή, ούτε τίποτα.

Η σιλουέτα της Περσεφόνης ήταν κρυμμένη στις σκιές και η γυναίκα
κοιτούσε έξω από το παράθυρο. Φαινόταν τεταμένη, μα δεν είχε λόγια για
το πόσο καλλίγραμμη ήταν. Ναι, ηλίθιο να τη σκέφτεται έτσι, μα πίστευε
ότι αν γυρνούσε να τον αντικρίσει, θα έσκαγε η καρδιά στο στήθος του
απ’ την επιβλητική ομορφιά που θα αντίκριζε!

«Εμ, Πέρσα;»
«Μην με λες έτσι…» του απάντησε αμέσως, μα από τη στάση και τον

τόνο της φαινόταν σκεπτική.
Ο Θάνος ξεροκατάπιε. Δεν θα ήθελε να την τσατίσει στο βασίλειο του

άντρα της. Δεν πα να την έβριζε όσο ήθελε στη γη του, εδώ ήταν η γη της.
Και κάτι του έλεγε να κρατήσει τη γλώσσα του σε χαλινάρι.

«Πριν με κουράσεις με τα γιατί, τα τι και τα πώς, θα σου απαντήσω
εγώ. Είσαι ο Εκλεκτός μου γιατί μπορείς να τις δεις, ενώ ο Άδης κι εγώ
όχι. Όπως επίσης, δεν μπορούμε να δούμε το λευκό κάστρο τους. Το
περιεχόμενο του κιβωτίου είναι δικό σου, το θάψαμε την πρώτη μέρα που
τις είδες στο νοσοκομείο. Και τέλος, όχι, δεν μπορούμε να βρούμε άλλον
στη θέση σου ή να σε απαλλάξουμε ή να πολεμήσουμε εμείς για σένα,
πρέπει να βρεις το θάρρος και να το κάνεις εσύ. Απορίες;»

Ο Θάνος έμεινε με το στόμα ανοιχτό.
Προσπάθησε να σκεφτεί, σίγουρα θα είχε κι άλλες απορίες, μα τον

είχε αποστομώσει. Δεν του άφησε χώρο ούτε για γκρίνια. Απόλυτη,
αφοπλιστική, λακωνική. Δεν θυμόταν αν με βάση τους μύθους ήταν όντως
από τη Λακωνία, μα κάτι του έλεγε ότι δεν έπρεπε να σκέφτεται τέτοιες
χαζομάρες όταν μοιραζόταν τον ίδιο χώρο μαζί της.

«Ασπρόπυργος…» μουρμούρισε. «Μην το λες λευκό κάστρο, στον
Ασπρόπυργο είναι η Εταιρία», πρόσθεσε με φωνή λίγο δυνατότερη από
ψίθυρο, σαν να σχολιάζει μονολογώντας, σαν παιδί που προσπαθεί να
περισώσει ό,τι μπορεί από την περηφάνια του, έπειτα από το
κατσάδιασμα της μητέρας του.

«Να κάτι που δεν ξέραμε».
«Σοβαρά τώρα;» απόρησε μεγαλόφωνα.
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«Ναι, σοβαρά», του αντιγύρισε, δίχως να στραφεί ακόμα προς το
μέρος του. «Έχεις κι εσύ μια απάντηση και νομίζεις ότι είσαι εξυπνότερός
μας;»

Ο Θάνος ένιωσε να εκνευρίζεται.
«Μπορώ να μην μιλάω σε μία πλάτη;» της αποκρίθηκε και την είδε

να γυρνάει προς το μέρος του.
Πάγωσε.
Τα ρούχα της έμοιαζαν να είναι καμωμένα από το ίδιο το σκοτάδι.

Γυαλιστερό έρεβος που κάλυπτε τέλεια το σώμα της, κολλητό πάνω της
σαν από λάτεξ. Η μέση της μικροσκοπική, τα πόδια της καλλίγραμμα, το
στήθος και οι γλουτοί της σε πλήρη συμμετρία, τα χέρια της αδύνατα μα
εξέπεμπαν ισχύ, ο λαιμός της λεπτός και μακρύς, σαν καμωμένος από
γυαλί και καλυμμένος κι αυτός μ’ ένα εβένινο σε χρώμα κολάρο, ενώ το
πρόσωπό της…

Δεν του επέτρεψε να ξεχάσει ότι αυτή ήταν η αυστηρή του κάτω
κόσμου κι όχι ο άντρας της! Γωνιώδης κάτω γνάθος, μεγάλα καστανά
μάτια που σχεδόν πετούσαν φλόγες, κατακκόκκινα πλούσια χείλη και
μαλλιά, ψηλά ζυγωματικά…

Του κόπηκε η ανάσα.
«Έλα, περιμένω σχόλιο», τον πείραξε, μα πάλι δεν μπορούσε να βρει

κάτι να πει. Απλά έσκυψε το κεφάλι του, όσο κι αν ήθελε να συνεχίζει να
την κοιτάει, νιώθοντας δέος και παραίτηση.

«Άσε τον άνθρωπο ήσυχο. Δεν του φτάνει η τρικυμία εν κρανίω, τον
κάνεις να βιώσει και το πυρ, γυνή και θάλασσα;» άκουσε μία φωνή και
παρά τα φιλικά λόγια, ο Θάνος ένιωσε τα οστά του να τρίζουν!

Ταχυκαρδία, τρέμουλο, κρύος ιδρώτας.
Στράφηκε προς την Περσεφόνη, ίσως για να καθησυχαστεί, δίχως να

τολμά να κοιτάξει τον σύζυγό της ακόμα, για να τη δει να αγνοεί πλήρως
την ύπαρξή του πια και να κοιτά χαμογελαστή τον νέο συνομιλητή τους.
Όλη της η έκφραση είχε γλυκάνει και ήταν πραγματικά πανέμορφη. Πώς
μπορούσε κάθε γυναίκα να έχει δύο πρόσωπα; Τη σκύλα και το κοριτσάκι;
Άλλο ένα μυστήριο του, κατ’ ευφημισμού μόνον, αδύνατου φύλου.

Άκουγε τον Άδη να ζυγώνει και μπορεί τα γυμνά του πόδια να
έκαναν απειροελάχιστο θόρυβο στις πλάκες του πατώματος, μα ένα ψύχος
τον ακολουθούσε και έκανε τον Θάνο να τρέμει περισσότερο τώρα. Ο
θνητός έσκυψε πάλι το κεφάλι του προς τα κάτω, με το πηγούνι του
σχεδόν ν’ ακουμπάει στο στήθος του και μία κουρτίνα απ’ τα μαλλιά του
να τον προστατεύει από το θέαμα.

«Μπορώ να μην μιλάω σε μία πλάτη, φίλε Θάνο;»
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Ο ήρεμος τόνος, παρά το ψύχος και το κενό που ένιωθε μέσα του,
καθώς και η επανάληψη των ίδιων του των λόγων, δίχως ίχνος ειρωνείας,
τον έκαναν να πάρει λίγο θάρρος και να στραφεί διστακτικά προς τον θεό
που του απηύθυνε τον λόγο.

Θα πρέπει να ήταν δυόμισι μέτρα ψηλός! Τα μακριά, μαύρα του
μαλλιά έφταναν μέχρι τα γόνατά του, ενώ φορούσε μόνο ένα μεσοφόρι,
όπως στο πρώτο του όνειρο, καμωμένο από σκότος, το οποίο έφτανε μέχρι
το πάτωμα. Δεν είχε όμως μούσι, όπως τότε που είχε πολεμήσει τον
Έκπτωτο, μα ήταν καλοξυρισμένος και ήταν κάπως τρομακτικό το γεγονός
ότι πέρα από τα μαλλιά δεν είχε ίχνος τρίχας στο σώμα του. Ούτε καν
βλεφαρίδες ή φρύδια! Το δέρμα του, ολόλευκο, όπως στις Μοίρες και την
Περσεφόνη, μα με την αντίθεση που έκανε μαζί με το μαύρο, δεν του έδινε
αίσθηση αρρώστιας αλλά ισχύς. Το γωνιώδες πρόσωπό του ήταν φιλικό
όπως χαμογελούσε με τα λεπτά του χείλη στον καλεσμένο του, μα ήξερε
ότι δεν ήθελε πολύ για να γίνει η προσωποποίηση της αντάρας και της
θύελλας.

Ο Θάνος κατένευσε απλά, δίχως να ξέρει τι να πει, ξανάριξε το
κεφάλι του στη γη, και νιώθοντας ηλίθιος, σήκωσε το χέρι του σε φιλικό
χαιρετισμό και ξεστόμισε απλά ένα: «Γεια, Άδη».

«Γεια και σ’ εσένα, Θάνο», τον άκουσε να του λέει και κάτι μέσα του
τον έκανε σίγουρο ότι ο θεός πάλευε για να μην ξεσπάσει σε γέλια με τη
γελοιότητα του τιποτένιου Εκλεκτού.

«Έλα να τα πούμε…» είπε ο Άδης και τον ένιωσε να πλησιάζει και
να τον σηκώνει στα πόδια του. Τον έστρεψε προς τους θρόνους,
αγκαλιάζοντάς τον απ’ τους ώμους και τ’ άγγιγμά του ήταν δροσερό και
καθησυχαστικό. Το γεγονός όμως ότι μπορούσε να γίνει νεκρικό ψύχος και
να τον συνθλίψει, δεν βοηθούσε και πολύ. Ούτε το ότι τον μετακινούσε σαν
να είναι μαριονέτα!

“Έτσι θα ένιωθε ο Λάκι στα χέρια μου…” σκέφτηκε ο Θάνος, δίχως
να μπορεί να το ελέγξει.

«Άδη, πρέπει;» άκουσε την Περσεφόνη να ρωτάει, σχεδόν
ξενερωμένη.

«Μην ξεχνάμε τα παλαιά έθιμα αγαπημένη. Είναι φιλοξενούμενος».
τον άκουσε από κάπου στο πλάι και πάνω απ’ το κεφάλι του, μα ακόμα
δεν μπορούσε να στραφεί να τον κοιτάξει. Με την άκρη του ματιού, είδε
μόνο ότι είχε πάρει την καρέκλα από το γραφείο, καθώς κινούνταν προς
τους θρόνους.

Τον έβαλε να κάτσει στον θρόνο του!
Ο Θάνος κι η Περσεφόνη απόρησαν εξίσου. Με το στόμα τους

μισάνοιχτο, είδαν τον Άδη να κάθεται απέναντί τους στην απλή καρέκλα.
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«Μην αρχίσετε… Σπίτι μου είναι», είπε και παρά το χαμόγελο, ο
τόνος ήταν απόλυτος.

“Αν ξέρεις ποιο είναι το αφεντικό, δεν χρειάζεται να το δείχνεις
τελικά”, σκέφτηκε ο Θάνος, συνειδητοποιώντας για μία ακόμα φορά με τον
Άδη τι σημαίνει πραγματική δύναμη.

«Αυτό είναι μία βελτίωση, ομολογώ…» είπε ο Άδης κι ο Θάνος
κατάλαβε ότι από την ώρα που έκατσαν τον κοιτούσε. Κατάματα! Πάλεψε
να μην κατεβάσει το κεφάλι του και ένιωσε να τα καταφέρνει.

«Λοιπόν, Θάνο, η Περσεφόνη ήταν αυτή που πίστεψε σε σένα, χρόνια
πριν. Για να σε εμπιστεύεται η Περσεφόνη και για να είσαι ο Εκλεκτός
της, σε εμπιστεύομαι κι εγώ. Δεν είχε ποτέ μου-σου-του απ’ το μέρος μου,
ούτε την παραμικρή αμφιβολία, ομολογώ όμως, ότι όσα μου έλεγε για το
πώς συμπεριφέρεσαι στη γη δεν είχαν κάτι το ηρωικό. Είθε να με
διαψεύσεις».

«Σόρι», έκανε ο Θάνος και δεν το πίστευε ότι έπαιρνε τον λόγο.
«Ελεύθερα…» τον παρότρυνε ο Άδης.
«Το γεγονός ότι σας μιλάω και μου μιλάτε και δεν είμαι σε άσυλο,

είναι πολύ σουρεάλ, το καταλαβαίνετε έτσι;»
Τους κοίταξε και τους δύο και τους είδε να γνέφουν.
«Το γεγονός ότι μιλάτε τη γλώσσα μου και όχι αρχαία είναι επίσης…

ακατανόητο!»
«Προτιμάς τα αρχαία, όπως τα λες; Εμείς έτσι μιλάμε μεταξύ μας…»

του έκανε η Περσεφόνη μειδιώντας και πρόσθεσε: «Την έχετε
κατακρεουργήσει τη γλώσσα μας. Δεν μπορώ να καταλάβω τον Λου και
τον έρωτά του για την αργκό. Για την αργκό κιόλας!» Σήκωσε τα χέρια
της απηυδισμένη και ο Θάνος καρπώθηκε της ευκαιρίας, να ξεκινήσει τις
ερωτήσεις του.

«Ποιος είναι ο Λου;»
«Ξέρεις ποιος είναι. Η Περσεφόνη σου έδειξε», έκανε απλά ο Άδης.
«Ο Έκπτωτος;»
Κατένευσαν.
Ο Θάνος σηκώθηκε, δεν μπορούσε άλλο να παραμείνει καθιστός,

ξεκίνησε να βηματίζει.
«Οπότε τις τελευταίες μέρες έμαθα ότι υπάρχει Κάτω Κόσμος και

κόλαση, άγγελοι και θεοί, η γη είναι ζαρζαβατικό, εγώ είμαι ο Εκλεκτός,
μία από τις Μοίρες γουστάρει τα τατού λόγω του Νταχάου και ένας
παπάς έχει για οδηγητή τον Διάολο. Ξέχασα κάτι; Α, ναι, μίλησα με το
φάντασμα του κολλητού μου και πήγα να κάνω σεξ με το κουφάρι της
γκόμενάς μου, την οποία είχα και σε μία μπανιέρα στο σαλόνι αλά
Οφηλία…»
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«Πάνω-κάτω, ναι», είπε η Περσεφόνη βουρκωμένη κι ο Θάνος ένιωσε
τα πόδια του να λύνονται. Έπεσε στο πάτωμα κι άρχισε να κλαίει με
λυγμούς. Του είχε σαλέψει εντελώς. Δεν εξηγούταν αλλιώς.

«Το κάνει συχνά αυτό…» άκουσε την Περσεφόνη να λέει στον Άδη, κι
ενώ μπορούσε να υποθέσει την απορία του Θεού, δεν τον ένοιαζε.

Κάμποση ώρα μετά, όταν συνήλθε, στράφηκε προς τους θρόνους.
Βλέποντας τους θεούς να ερωτοτροπούν, πήγε να του κρεμάσει το

στόμα, μα απλά κούνησε το κεφάλι του αποδοκιμαστικά. Γιατί όχι; Όλα
τα περίμενε πια.

Ξερόβηξε.
Τίποτα, συνέχιζαν να φιλιούνται και να μπαλαμουτιάζονται.
Ξερόβηξε δυνατότερα.
Στράφηκαν προς το μέρος του.
Ο Άδης χαμογελαστός, φιλικός, πρόσχαρος. Η Περσεφόνη ξενερωμένη.
«Όλα καλά, Θάνο; Το αποδέχτηκες;» ρώτησε ο Άδης.
«Ναι, είμαι εντάξει».
Πήγε και έκατσε στην καρέκλα, κάνοντας νόημα στον Άδη να μείνει

στη θέση του.
«Οπότε απλά έδωσες στον Λου τον Κάτω Κόσμο;» ρώτησε,

επανερχόμενος στο θέμα.
«Δεν υπήρχε εναλλακτική. Μονομαχήσαμε, έχασα, μου πήρε

κάμποσους αιώνες να δεχτώ την ήττα, μα πλέον είμαστε πολύ καλοί φίλοι.
Αδελφικοί φίλοι σχεδόν, αν και σαν τον Άζι δεν έχει κανέναν…» έκανε με
μία αδιαφορία που ο Θάνος δεν μπορούσε να καταλάβει. Αν ο ίδιος είχε
ποτέ θρόνο και τον έχανε, θα σκύλιαζε στον αιώνα τον άπαντα. Μα
υπέθεσε πως όταν όντως έχεις αιώνες να ζήσεις, δεν αξίζει να χολοσκάς με
μικροπρέπειες. Ίσως να ήταν καλύτερα να ζεις δίχως την ευθύνη της
ηγεσίας.

«Άζι;»
«Αζαζήλ. Ο αδελφός του».
Ο Θάνος δεν ήξερε τι να πει, οπότε μπήκε στο προκείμενο.
«Τι ξέρουμε για τις Εταιρίες; Εσείς, πιστεύω, δεν θα είστε σαν τον

Αλέξανδρο ή τον Αδαμάντιο. Θα ξέρετε τα πάντα».
«Ξέρουμε αρκετά, ναι», είπε με σεμνότητα ο Άδης.
«Διαφωτίστε με, λοιπόν», η επιλογή λέξης ήταν περίεργη,

σκεπτόμενος τον Κάτω Κόσμο, μα το άφησε να περάσει.
Και ξεκίνησε ο Άδης.
«Θα σου τα πω απλά. Απ’ τη γέννηση του Ιησού μέχρι το 1900, δεν

υπήρχαν Εταιρίες. Το 1900 οι φλούδες άρχισαν να πολλαπλασιάζονται με
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ραγδαίο ρυθμό. Παράλληλα, εδώ στην Κόλαση, οι αλλοτινοί θεοί δεν
άντεχαν να ελέγχουν ήδη νεκρές ψυχές και ήθελαν να ανέβουν πάνω, να
δρουν όπως παλιά. Ο Λου, έχοντας στα σκαριά του δύο παγκόσμιους
πολέμους για να κατευνάσει τους ανήσυχους δαίμονες4, ήθελε να κάνει και
κάτι για τους θεούς. Πιο πολύ για να τον αφήσουν στην ησυχία του, παρά
για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Οπότε έφτιαξε τις Εταιρίες, δίνοντας
κάμποσες φλούδες σε όποιον το ποθούσε».

Τη σκυτάλη πήρε η Περσεφόνη.
«Αλλά, είχε δέσει τις Εταιρίες μ’ ένα ξόρκι για να τις ελέγχει. Σημείο

δεσίματος ήταν ο Παρθενώνας, καθώς ο Λου, με την ισχύ του και μόνο δεν
θα μπορούσε να επηρεάσει όλες τις φλούδες. Εκεί όμως είχε νιώσει το
δηλητήριο του Άδη, το οποίο εξάπλωσε σε όλες τις φλούδες και περίμενε.
Μόλις γκρεμίστηκε ο Παρθενώνας, το δέσιμο άρχισε να σπάει και το
δηλητήριο ν’ απελευθερώνεται. Αυτό, σαν μόλυνση, ξεκίνησε τις
αποκαλύψεις. Την πρώτη την έκανε ο Λου, δίχως να υπάρχει λόγος -ή για
κάποιο λόγο που αγνοούμε- και η ενέργεια επηρεάστηκε από την πράξη
του και τη μιμήθηκε σαν ντόμινο στις άλλες φλούδες».

Ο Θάνος τα συλλογίστηκε λίγο όλα αυτά και ρώτησε: «Άρα για όλα
ευθύνονται ο Άδης και ο Λου».

Ο Άδης ανασήκωσε τα χέρια του.
«Τι να κάνεις;»
Ο Θάνος ένιωσε το αίμα να ανεβαίνει στο κεφάλι του, μα κατάλαβε

με ποιον μιλούσε, οπότε εξέφρασε πιο ήπια απ’ όσο ήθελε αυτό που
σκεφτόταν: «Οπότε οι θνητοί, οι Εκλεκτοί, είναι κάτι σαν παιχνίδια στα
χέρια σας».

«Οι θνητοί ναι, οι Εκλεκτοί όχι», έκανε δίχως ίχνος ντροπής ή ενοχής
ο Άδης. «Οι Εκλεκτοί είναι σχεδόν ίσοι μ’ εμάς. Σαν τους ημίθεους της
αρχαιότητας. Μα δεν σημαίνει ότι δεν πληρώνουμε το λάθος μας. Όλα μου
τα αδέλφια είναι νεκρά, το τίμημα ήταν πολύ μεγάλο».

«Και ποιο ήταν το τίμημα για τον Λου;»
«Έχασε τον Εκλεκτό του», απάντησε η Περσεφόνη και του εξήγησε

πριν προλάβει να τη ρωτήσει σχετικά: «Το ψυχικό δέσιμο ανάμεσα σε
κάποιον Εκλεκτό και σ’ αυτόν που τον επέλεξε, αν υπάρχει θεότητα που
έκανε την επιλογή, είναι τρομερά ισχυρό. Το ένιωσες. Κι εγώ με τη σειρά
μου, όποτε υποφέρεις, υποφέρω. Όποτε κλαις, βουρκώνω. Όποτε βιώνεις
έναν μικρό θάνατο, λιποθυμάω. Οπότε, μπορείς να φανταστείς, ότι δεν
ήταν η πιο ευχάριστη εμπειρία να είμαι πλάι σου αυτή την εικοσαετία.
Μου σπας τα νεύρα, μα σ’ αγαπάω σαν παιδί μου».

4 Βλ. Ξενοδοχείον Ελπίς

121



Ο Θάνος θα μπορούσε να εκνευριστεί, μα είχε κάτι γλυκό αυτή η
δήλωση και τον ηρέμησε κάπως. Δίχως να το πιστεύει ότι τον είχε
γαληνεύσει η υπεύθυνη των βασάνων του, ρώτησε με παράπονο: «Γιατί
δεν μου εμφανίστηκες νωρίτερα;»

«Έπρεπε να εκπληρωθεί ο χρησμός. Έπρεπε να χαθεί η Εκάτη. Η
πρώτη που σκότωσαν οι Μοίρες λεγόταν Εκάτη κι έτσι θα ήταν και το
όνομα της τελευταίας τους».

«Δεν έχουν σκοτώσει έκτοτε;» προσπαθώντας να προσπεράσει εκείνο
το έπρεπε που τον τρέλαινε.

«Όχι».
«Χρησμοί, ξόρκια, δεσίματα…» κούνησε το κεφάλι του

αποδοκιμαστικά, απορώντας για άλλη μια φορά με το πού είχε μπλέξει.
«Και πώς τον λένε τον Λου;» θέλοντας να μεταφέρει αλλού την

κουβέντα για να ηρεμήσει λίγο.
«Σαμαήλ».
«Και γιατί όχι Σαμαήλ ή Σαμ, ρε παιδιά; Από πού κι ως πού Λου;»
«Από το λατινικό για το Εωσφόρος. Μην το πεις σε κανέναν όμως.

Προτιμά όλοι να τον λέμε Λου. Η οικειότητα, πιστεύει είναι το ισχυρό
χαρτί του», διευκρίνισε η Περσεφόνη.

«Σε ποιον να το πω, ρε Περσεφόνη; Δεν έχω κανέναν πια…» είπε
βαρύθυμα, μα πάλι καλά ο Άδης τον πρόλαβε πριν αρχίσει να κλείνεται
στον εαυτό του.

«Και δράττομαι της ευκαιρίας για να σου τονίσω τη σημαντικότητα
της αποστολής σου. Γνωρίζεις τον μύθο του Ορφέα; Ας τον πούμε μύθο
δηλαδή, έτσι, για τη συζήτηση…»

Πάνω που θα πέταγε μία εξυπνάδα του στυλ “γιατί πάντα το πάτε
μέσω Λαμίας για να μπείτε στο προκείμενο;”, κατάλαβε το νόημα απ’ τα
λόγια του Άδη. Ο Ορφέας ήταν ένας από τους καλύτερους αρπιστές της
αρχαιότητας, χάνοντας όμως τη γυναίκα του, την Ευρυδίκη, κατέβηκε στον
Κάτω Κόσμο για να την επαναφέρει στη γη. Παίζοντας την άρπα του,
συγκίνησε τους τωρινούς συνομιλητές του Θάνου και του επέτρεψαν να
την πάρει στην επιφάνεια. Τα πράγματα όμως δεν πήγαν όπως θα τα
ήθελε.

Το πρόσωπο του Θάνου άστραψε.
«Είναι εδώ η Εκάτη; Μπορώ να τη δω;» έκανε ενθουσιασμένος και

σηκώθηκε μεμιάς από την καρέκλα του, κοιτώντας με ανυπομονησία μία
τον Άδη και μία την Περσεφόνη στα μάτια, γεμάτος ελπίδα.

Η Περσεφόνη έστρεψε το βλέμμα της μακριά απ’ τον ίδιο, σαν να μην
ήθελε να τον κοιτάει. Μα είδε τα μάτια της να βουρκώνουν. Ο Άδης,
σοβάρεψε και θλίψη εμφανίστηκε στα χαρακτηριστικά του.
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«Δυστυχώς όχι. Αυτό ήθελα να σου πω. Αν δεν πολεμήσεις, δεν
υπάρχει λυτρωμός ή επέκεινα για την Εκάτη. Δεν μπορείς να τη σώσεις
και πλέον, εδώ που βρίσκεσαι, καταλαβαίνεις ότι ο θάνατος δεν είναι ποτέ
το τέλος».

«Τι εννοείς;»
«Κάθε Εταιρία δημιουργεί ένα πλήγμα στην ισορροπία έξω και πέρα

από την Κρόμμυα Γαία. Το πλήγμα που δημιουργούν οι Μοίρες είναι ότι
κάθε ψυχή είναι δέσμιά τους. Κάθε νήμα που κόβουν δεν χάνεται. Το
μαζεύουν και βρίσκεται στο εσωτερικό της Εταιρίας. Η ψυχή της Εκάτης
και κάθε γνωστού, συγγενή και φίλου που είχες ποτέ, όπως και κάθε
άλλου θνητού του κόσμου σου… είναι εγκλωβισμένες στον Αργαλειό τους.
Παιχνίδι στα χέρια τους, για τη διασκέδασή τους και την ενδυνάμωσή
τους. Όσο πλέκουν τις ψυχές, εκείνες ουρλιάζουν. Κάθε ουρλιαχτό κλείνει
κάθε πληγή τους, ισχυροποιεί την οπτική τους, τις κάνει να ελέγχουν
ακόμα περισσότερο κόσμο. Αν δεν ρίξουμε την Εταιρία, το υφαντό θα
περάσει και σ’ άλλους κόσμους, θα έχουν τη δύναμη να ελέγξουν
παραπάνω γαίες και να τις τραβήξουν σε αυτή τη φλούδα».

Ο Θάνος έπεσε βαρύς στην καρέκλα του.
Το βλέμμα του χαμένο στο κενό, μα πάλεψε να χωνέψει κάθε λέξη

που είχε ακούσει. Δεν υπήρχε πια “γιατί εγώ;” ή “δεν καταλαβαίνω” ή
κλαυθυρμοί και οδυρμοί. Μία φωτιά έβραζε μέσα του. Μία οργή που
κάλυπτε όλο του το είναι. Ένα συναίσθημα που δεν είχε νιώσει ποτέ πριν
στη ζωή του.

Δεν τον ένοιαζε πια αν ήταν ένα τίποτα, ένα μηδαμινό ανθρωπάκι,
ένας φλώρος, ένας από τους μυριάδες εκλεκτούς. Θα τις σκότωνε ή θα
προσπαθούσε να το κάνει, ακόμα κι αν ήταν το τελευταίο πράγμα που θα
έκανε ποτέ.

Θα έσωζε την Εκάτη του!
«Τι πρέπει να κάνω;» ρώτησε και η χροιά του έκανε την Περσεφόνη

να στραφεί μ’ έκπληξη προς το μέρος του και τον Άδη να χαμογελάσει
πλατιά.
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Κεφάλαιο XII

Καβάλα σε μία μηχανή καμωμένη στην κόλαση, ο Θάνος έτρεχε προς τον
Ασπρόπυργο.

Το γεγονός ότι κινούταν με ταχύτητα προς το μοναδικό πράγμα που
μια ζωή απέφευγε, του φαινόταν απίστευτο. Το ότι έβλεπε το λευκό μενίρ
να ζυγώνει και δεν ένιωθε φόβο ή δέος, μα μόνο οργή κι ανυπομονησία,
ήταν μία πρωτόγνωρη αίσθηση, η οποία τον γέμιζε με μία ψευδαίσθηση
ισχύος. Ήξερε ότι δεν είχε τις δυνάμεις να καταφέρει την αποστολή του,
αν το σκεφτόταν ρεαλιστικά, μα κάτι είχε αλλάξει μέσα του.

Παλιότερα, αν συναντούσε τόσες αφίσες με το πρόσωπό του και την
επιγραφή ΚΑΤΑΖΗΤΟΥΜΕΝΟΣ στους δρόμους, θα κατουριόταν πάνω
του. Τώρα, ούτε κρίση πανικού ούτε τίποτα. Απλά γελούσε με μία αίσθηση
υπεροχής να του φουσκώνει το στήθος. Ακόμα κι αν δεν ευθυνόταν για τον
“φόνο” της Εκάτης, τον πρώτο γνωστό φόνο εδώ κι έναν αιώνα, πόσο θα
τον έτρεμαν οι απλοί κληρικοί απ’ αυτή τη λάθος πληροφορία; Πόσο θα τα
έχαναν, όταν μάθαιναν ότι πλέον ήταν εξοπλισμένος με κάτι που μπορούσε
αυτό το ψέμα να το κάνει αληθινό, όταν θα στρεφόταν εναντίον τους;

Το χαμόγελο ήταν μόνιμα χαραγμένο στα χείλη του πλέον. Η δειλία
και η μιζέρια, είχαν χαθεί μόλις είχε μάθει για τον Αργαλειό. Η
αυτοπεποίθηση και ο σκοπός τον πλημμύριζαν. Δεν υπήρχαν πια απορίες
μέσα του. Καμία. Κι αν υπήρχαν, ήταν ελάχιστες και δεν τον απασχολούσε
να λυθούν! Τέρμα τα γιατί, τα τι και τα πώς. Είχε έρθει η ώρα να δράσει.
Είχε μία αποστολή και θα έδινε όλο του το είναι σε αυτή, ακόμη κι αν
αποτύγχανε να τη φέρει εις πέρας.

Όσο κι αν γκάζωνε όμως ήθελε κανένα μισάωρο ακόμα για να φτάσει
στον προορισμό του. Μπορεί ο Άδης να τον είχε καλύψει μ’ ένα πέπλο
που τον έκανε αόρατο στους κληρικούς, μα η μηχανή που καβαλούσε ήταν
σχεδόν κανονική. Ναι, ήταν καμωμένη από οστά πολιτικών, για ρόδες είχε
ταψιά για εράνους και για αλυσίδες τα δεσμά παιδεραστών που πλέον
έμπαιναν στο δεύτερο κύκλο βασανιστηρίων τους, μα δεν μπορούσε να τον
τηλεμεταφέρει.

Πάλι καλά.
Δεν τον πείραζε που δεν τον είχαν εμφανίσει έξω απ’ την πύλη.

Χρειαζόταν αυτό τον χρόνο που του δόθηκε. Ήθελε να καταλαγιάσει
κάπως η τυφλή οργή του για να μην κάνει καμία απερισκεψία. Και ήθελε
να σκεφτεί λίγο ακόμα προτού να έρθει το τέλος. Όποιο κι αν ήταν αυτό.

Θραύσματα συζήτησης ήρθαν στο νου του.

«Τι ακριβώς είναι αυτός ο Αργαλειός;» είχε ρωτήσει.
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«Σκέψου ότι οι ψυχές είναι σαν σφαίρες από φως», είχε ξεκινήσει η
Περσεφόνη. «Οι Μοίρες, πριν από χιλιετίες, είχαν μία θεωρία σχετικά με
τον τρόπο που θα μπορούσαν να μετατρέπουν αυτές τις σφαίρες σε κάτι
που οι θνητοί θα παρομοίαζαν ως μπάλες από κλωστή, μα ποτέ δεν είχαν
χρησιμοποιήσει αυτή την υποψία τους και πάντα έκοβαν το νήμα της ζωής,
όποτε έβλεπαν ότι του ήταν πρέπον. Μια τέτοια χειραγώγηση παραήταν
βλάσφημη. Μόλις διαφθάρηκαν από το δηλητήριο του Παρθενώνα, άρχισαν
να κάνουν πειραματισμούς πάνω στη θεωρία τους».

«Οι πρώτες ψυχές που είχαν αιχμαλωτίσει, όμως, ήταν από θεούς»,
πήρε τη σκυτάλη ο Άδης. «Όποια θεότητα είχαν σκοτώσει, είχε αφανιστεί
από το βλέμμα μας. Δεν είχαν προχωρήσει σε κάποια πραγματικότητα που
να μπορούμε να δούμε. Τις είχαν εγκλωβισμένες στην κορυφή της
Εταιρίας τους. Μόλις ξεμπέρδεψαν απ’ τους δεσμώτες τους, ξέθεσαν σε
λειτουργία τον Αργαλειό, ένα μηχάνημα που μαζεύει ψυχές από όλες τις
φλούδες, με σκοπό ν’ αποδυναμώσει τα όρια που χωρίζουν τις
πραγματικότητες. Αν δεν είχαν τις ψυχές των θεών, δεν θα μπορούσαν να
συλλέξουν ψυχές από κάθε φλούδα. Οι Μοίρες δεν έχουν την ικανότητα
μετάβασης στις φλούδες όπως κάποιοι θεοί».

Ο Θάνος είχε κατανεύσει.
Η Περσεφόνη είχε διατάξει το άμορφο σκότος να του είχε φέρει

νέκταρ κι αμβροσία κι είχαν μεταφερθεί στο γραφείο, το οποίο μ’ ένα
άγγιγμά της έγινε μία μακρόστενη τράπεζα. Ο Άδης είχε βγάλει το
μεσοφόρι του και το είχε ρίξει στους ώμους του Θάνου, λέγοντάς του πώς
λειτουργούσε το πέπλο. Και πλέον, έχοντας ξεδιψάσει και χορτάσει μέχρι
τα τρίσβαθα του είναι του, προσπαθώντας ν’ αγνοήσει το γεγονός ότι ο
Θεός ήταν γυμνός κάτω από το τραπέζι, ρωτούσε κι άλλα, δίχως όμως να
έχει την ίδια αντιμετώπιση με πριν. Πλέον τίποτε, καμία απόλυτη και
συμπαντική αλήθεια δεν τον εξέπληττε και σίγουρα δεν θα τον έκανε ν’
αλλάξει πλεύση.

«Και πώς μάθατε για τον Αργαλειό;»
«Απ’ την Αθηνά. Πριν πεθάνει. Είχε προσπαθήσει να τις μεταπείσει

και το πλήρωσε με τη ζωή της».
Ο Θάνος βλέποντας τον πόνο στο πρόσωπο του Άδη, δεν έκανε ούτε

αστειάκια, ούτε σχολίασε. Ναι, ήταν η Αθηνά, η ανιψιά του. Τέλος.
Ενθυμούμενος όμως κάτι που είχε πει νωρίτερα, ρώτησε: «Τι εννοούσες
πριν με το έξω και πέρα από την Κρόμμυα Γαία;»

«Ο Κόσμος Κερήθρα», είχε πει απλά ο Άδης, λες και ο Θάνος έπρεπε
να καταλάβει.

«Τι είναι αυτό;»
«Άλλοι κόσμοι, περισσότεροι και απ’ τις φλούδες. Κάποιες Εταιρίες

βρήκαν τρόπο να τραβούν και να στραγγίζουν την δύναμη εκείνων των
κόσμων για τους σκοπούς τους. Η Εταιρία Δευκαλίων, για παράδειγμα,
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άδειασε έναν κόσμο γεμάτο καρέκλες και τις έριξε σαν βροχή στην
φλούδα της».

«Η πιο ηλίθια φλούδα που έχω ακούσει ποτέ…»
«Μόνο για τρεις ξέρεις, δεν έχεις ιδέα», είχε προσθέσει με φλέγμα η

Περσεφόνη.
«Και η δική μας Εταιρία γιατί είναι τόσο δυνατή;»
«Πέραν του ότι είναι η τελευταία και έχει τη συνδυασμένη δύναμη

όσων πέσανε, διαταράσσει την Ανακύκλωση».
«Όπου είναι;»
«Η συνέχεια του ταξιδιού των ψυχών στο πραγματικό επέκεινα. Ο

Αργαλειός τις κρατάει φυλακισμένες».

*

Είχαν εγκλωβίσει την ψυχή της Εκάτης του σε έναν αργαλειό, που να
πάρει!

Ακόμα δεν μπορούσε να καταλάβει πώς κάτι άυλο σαν την ψυχή
μπορούσε στα χέρια των τριών αυτών πορνών να γίνει ευμετάβλητη, να
πάρει μορφή νήματος και να βασανίζεται εδώ, στην επιφάνεια, και όχι
στον Κάτω Κόσμο, μα όσα είχε μάθει για τις τρεις τους, τον τρόμαζε και
τον όργιζε.

Είχαν σκοτώσει τους χειριστές τους, είχαν πάρει τα ηνία όλου του
κόσμου του, έλεγχαν τόσες ψυχές και ήθελαν να ελέγξουν και τις
υπόλοιπες φλούδες, δεν είχαν κανένα συναίσθημα και είχαν σκοτώσει
πόσους θεούς. Και το πιο σοκαριστικό: κρυφές από τα μάτια του Άδη και
της Περσεφόνης! Των δύο θεών που ο ίδιος έτρεμε στη θέα τους, ακόμη κι
αν είχε την εύνοιά τους!

Και ο ίδιος θα τα έβαζε μαζί τους;
«Να στοιχηματίσετε τον Αργαλειό σας, βρώμες!» απάντησε στην

ειρωνική φωνή μέσα του και γέλασε δυνατά. Τέρμα το ανθρωπάκι, τέρμα
ο φλώρος. Ήταν ο Εκλεκτός του Άδη και της Περσεφόνης και…

«Αν τα βρεις σκούρα, γιατί σίγουρα θα έχουν κάποιο κρυφό χαρτί στο
μανίκι τους…» είχε ξεκινήσει του λέει η Περσεφόνη, λίγο πριν βγει στην
επιφάνεια, μα εκείνος, την είχε κόψει, σχεδόν ευδιάθετος.

«Είναι γυμνές, δεν έχουν μανίκια».
Είχε τραφεί κι ήταν ξεκούραστος και γεμάτος ενέργεια. Και σαν να

μην έφταναν τα δώρα του Άδη, μία τσάντα γεμάτη με υπερφυσικά
εκρηκτικά ήταν στην πλάτη του. Υπερφυσικά όπως και ο Ασπρόπυργος,
συγγενής φύσεως για να δράσουν καταστροφικά στο κτίσμα.
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«Καταλαβαίνεις τι εννοώ», είπε μειδιώντας. Δεν του αντέκρουε πια
τις ειρωνείες του από τότε που είχε δεχτεί να πολεμήσει για εκείνους. Είχε
ηρεμήσει και είχε γίνει πολύ πιο φιλική.

«Ναι, σόρι, πες μου».
«Αν σου βάλουν κάποιο τσιράκι να σου ανακόψει την φόρα ή να σε

καθυστερήσει, μην ξεφύγεις απ’ τον στόχο σου. Κάλεσε τις Κήρες».
«Τις ποιες;»
«Θα δεις. Σε περιμένει μεγάλη έκπληξη».
«Και πώς θα τις καλέσω;»
Του άγγιξε το στήθος και ο Θάνος ένιωσε ένα κάψιμο.
«Στο σημείο που τέμνονται;» ρώτησε, δίχως καν να κοιτάξει.
Η Περσεφόνη είχε κουνήσει καταφατικά το κεφάλι της.
«Όταν αποδυναμωθούν αρκετά και μπορέσουμε να τις δούμε, θα

έρθουμε κι εμείς. Μέχρι τότε πρέπει να παραμείνουμε κρυφοί, μπορούν να
κόψουν και τα δικά μας νήματα».

*

«Μακάρι να μου δώσετε την ευκαιρία, πόρνες!» έφτυσε μέσα από τα
δόντια του τις λέξεις, ενθυμούμενος τις Κήρες.

Διέσχιζε τη γέφυρα που λεγόταν Μαύρη Ώρα.
Γέλασε μόλις σκέφτηκε το όνομα. Δεν ήξερε πώς τα είχε καταφέρει

και η ζωή του είχε καταλήξει σαν νουβέλα φαντασίας. Ακόμα και τα
ονόματα του πραγματικού κόσμου του φάνταζαν πια ύποπτα, γραφικά κι
αστεία. Γκάζωσε περισσότερο. Δεν του έμενε πολύ ακόμα. Στην επόμενη
στροφή θα μπορούσε να δει τις πύλες. Ο Ασπρόπυργος ήταν πιο κοντά
από ποτέ. Μπορεί να τον είχε χάσει απ’ τα μάτια του, από τα στενά που
είχε πάρει, μα σύντομα θα τον αντίκριζε σε όλο του το μεγαλείο.

Πήρε τη στροφή και στο θέαμα που αντίκρισε, η μηχανή ντεράπαρε
και ο ίδιος εκτοξεύτηκε στον αέρα. Αν δεν είχε τον μανδύα του Άδη, θα
είχε καταπλακωθεί και πεθάνει και στα δέκα δευτερόλεπτα μέχρι να
συνέλθει ίσως να τον έβρισκαν. Αντ’ αυτού, ο μανδύας τον προσγείωσε
ήρεμα στη γη, μα το βλέμμα του δεν έλεγε να ξεκολλήσει απ’ αυτό που
γέμιζε το οπτικό του πεδίο.

Το ύψος του πύργου δεν έφτανε μέχρι τα σύννεφα, όπως πίστευε
πάντα, μα χανόταν πιο πάνω απ’ αυτά. Ο όγκος του ήταν αμέτρητα
οικοδομικά τετραγωνικά κι έμοιαζε να μην έχει ίχνος από παράθυρα ή
μπαλκόνια. Από τόσο κοντά όμως, δεν ήταν τελικά τόσο άσπιλος όσο
πίστευε. Δεν ήταν όπως η σάρκα των Μοιρών ή του Άδη και της
Περσεφόνης. Δεν ήξερε πώς να το περιγράψει. Αν είχε δει ποτέ κάποιον
ασθενή σε τελικό στάδιο κάποια θανάσιμης νόσου, ίσως έτσι να ήταν η
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σάρκα του. Ή αν είχε προλάβει να δει τον Παρθενώνα πριν καταρρεύσει,
ίσως έτσι να ήταν το μάρμαρό του έπειτα από αιώνες έκθεσης στην
ατμοσφαιρική μόλυνση. Μα δεν είχε κανένα από τα δύο σαν σημείο
αναφοράς, παρά μόνο σαν πενιχρές απόπειρες να περιγράψει με λέξεις
στο νου του αυτό που έβλεπε. Στο σεληνόφως έφεγγε αχνά, σαν να
προσπαθούσε ν’ αντανακλάσει τη λάμψη του φεγγαριού απ’ την επιφάνειά
του, μα αυτή η αύρα ήταν εξίσου καρκινική μ’ εκείνη που εξέπεμπαν οι
Μοίρες.

Παλεύοντας με όλο του το είναι, έστρεψε την πλάτη του στον
Ασπρόπυργο, κίνησε προς τη μηχανή, τη βρήκε άφθαρτη και την έστησε
πάλι όρθια. Την καβάλησε και κάλπασε για όσο το δυνατόν κοντύτερα
μπορούσε, δίχως να γίνει αντιληπτός από τον κλήρο.

Πράγμα που του φαινόταν σχεδόν απίθανο, ακόμα και με τον μανδύα
του Άδη!

Από όσα του είχαν πει κάποτε οι γονείς του, ο Ασπρόπυργος, απ’ τα μέσα
του 1980, είχε γίνει κάτι σαν το Βατικανό της ορθοδοξίας. Ακόμα και ο
“αέρας” τού ανήκε. Ο Θάνος πλέον δεν απορούσε με το πώς στο παρελθόν
είχε καταρριφθεί κάθε αεροπλάνο ή ελικόπτερο που είχε περάσει από
πάνω του. Δεν ήταν η οργάνωση ή τα μέτρα ασφαλείας ή το άγρυπνο μάτι
των φρουρών. Ήταν απλά από τη σύγκρουσή τους στην επιφάνεια του
θηριώδους κτίσματος.

Ο ίδιος μια ζωή απέφευγε συνειδητά την περιοχή, λόγω της
απέχθειάς του για τον κλήρο, μα έπρεπε να το παραδεχτεί στον Πριστ Ντι:
ήταν το τέλειο κρύψιμο σε κοινή θέα! Τ’ όνομα, όσο αυτονόητο, γελοίο,
προκλητικό κι αν ήταν, σου έλεγε τα πάντα.

Αρκεί να μπορούσες να το δεις…
Γιατί όμως μόνο ο ίδιος μπορούσε να δει; Πέρα από τα

μπουρμπούτσαλα περί Εκλεκτού, οι κάμερες; Πώς και τα συνεργεία που
κατά καιρούς κάλυπταν διάφορα θέματα εδώ ή έκαναν ντοκιμαντέρ, δεν
είχαν ούτε μία παρεμβολή; Έναν αιώνα τώρα, ήταν ο μοναδικός που είχε
οπτική;

Αυτό όχι μόνο ήταν απίστευτο, μα και κάπως εξοργιστικό, γιατί
καταλάβαινε τώρα πώς ένιωθαν ο Άδης κι η Περσεφόνη με την
ανικανότητά τους να δουν τις Μοίρες! Είχε δει τόσες φορές στο παρελθόν,
στις ειδήσεις, τι κρυβόταν πίσω απ’ την περίφραξη που ολοένα
κοντοζύγωνε κι αυτό που είχε αιχμαλωτίσει η εκάστοτε κάμερα, ήταν
απλά ένα σύμπλεγμα από τρούλους, βυζαντινών ναών, διαφόρων μεγεθών.
Όχι αυτή η τερατουργία που…

Κάθε σκέψη πάγωσε.
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Ένας προβολέας φώτισε προς το μέρος του!

Ο Θάνος, αντιδρώντας ίσως με τον πιο ηλίθιο τρόπο, κοκάλωσε τη μηχανή
επιτόπου. Περίμενε τον ήχο από σειρήνες και τα πυρά να τον
διαπεράσουν, μα έκπληκτος είδε τον προβολέα να κλείνει και πάλι.

Η καρδιά του ήταν έτοιμη να σκάσει πίσω από το στήθος του και το
έντρομο βλέμμα του, κοιτώντας γύρω του, είδε ότι ακόμα και κάτω από το
φως της σελήνης, ούτε ο ίδιος ούτε η μηχανή είχαν σκιά. Όπως ακριβώς
και το λευκό μενίρ.

«Άδη, χίλια χρόνια να ζήσεις…» μονολόγησε ανακουφισμένος,
κατανοώντας κατευθείαν πόσο ανούσια ήταν η ευχή του, και κίνησε για τα
ερείπια αριστερά της κεντρική οδού.

«Α, και Θάνο…»
«Ναι, Πέρσα;»
«Μην με λες έτσι».
«Συγγνώμη».
«Πάρε κι αυτό μαζί, βάλτο μέσα στην τσάντα, θα το χρειαστείς».
«Ένα στάχυ; Τι νομίζεις ότι είμαι; Καουμπόι;»
«Είναι το τελευταίο που έχω. Φέρνει τύχη, θα την χρειαστείς. Είναι

ευλογημένο απ’ τη μητέρα μου, την αδελφή του Άδη, τη Δήμητρα».
«Είστε πολύ παράξενο σόι…»

Μπροστά από τον Ασπρόπυργο, απ’ τη δεκαετία του ‘60, υπήρχαν
ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα με πολυκαταστήματα. Θαρρούσαν οι
ιδιοκτήτες ότι οι θρησκευόμενοι επισκέπτες κι οι τουρίστες, θα έκαναν τις
επιχειρήσεις τους να ανθήσουν και να τσεπώσουν και οι ίδιοι κάμποσα απ’
τα κέρδη που πήγαιναν στην εκκλησία.

Για κάποιο μυστήριο λόγο όμως, ποτέ, καμία δεν απέδωσε.
Και ειδικά μετά την οικονομική κρίση του ’09, που ο κόσμος άρχισε

να παίρνει την κάτω βόλτα και δεν επανήλθε ποτέ, τα κτίσματα έμειναν
εκεί και έλιωναν στα πόδια τους. Ακόμα κι η Εκκλησία αδιαφορούσε για
το αν θα επηρέαζε την εικόνα της προς τα έξω, με το γεγονός ότι
βρίσκονταν σε αυτή την κατάσταση, τόσο κοντά στο Βατικανό της
ορθοδοξίας.

Πώς να ήταν άραγε τα πράγματα στις άλλες φλούδες;
Ο Θάνος έκρυψε τη μηχανή του πίσω από κάτι σκουριασμένους

κάδους και αποφάσισε να συγκεντρωθεί. Με όλες τις απαντήσεις πλέον να
του έχουν δοθεί στο πιάτο, δεν ήταν τώρα η ώρα να σκέφτεται πώς ήταν
και πώς θα μπορούσαν να είναι τα πράγματα στη φλούδα του. Τώρα
έπρεπε να σκέφτεται μόνο πώς για όλα τα στραβά αυτής της δυστοπίας
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που θεωρούσε κανονικότητα, ήταν υπεύθυνες οι Μοίρες και πώς όφειλε να
πάρει το αίμα του πίσω.

Ο μανδύας του Άδη έκανε περίεργα πράγματα πάλι: δημιούργησε
ένα παλτό με κουκούλα, που θα μπορούσε να διαφημίζεται σε
γκοθοσελίδες σαν το νέο πιο ιν ρούχο!

Στενό μα και άνετο, ελαστικό σαν να είναι από ύφασμα και όχι από
σκότος, γεμίζοντας τον άντρα που το φοράει με σιγουριά και κάνοντάς τον
να νιώθει σαν μοντελάκι για την καλοκαιρινή κολεξιόν Εταιρίας Θανής,
2045, με μότο: Άδη μου, η φούστα σου!

Προσπάθησε να μην γελάσει με τις βλακείες που σκεφτόταν. Δεν
ήξερε πώς στο καλό έβρισκε τόση ευδιαθεσία να βγαίνει στην επιφάνεια,
όταν είχε κατακλυστεί από το άγχος. Πήρε μια βαθιά ανάσα, σοβαρεύτηκε
και κίνησε προς το άντρο των Μοιρών.

Και με κάθε βήμα, η ευδιαθεσία, η οργή, η θλίψη, σαν να έσβηναν
από μέσα του, με τον τρόμο να καλύπτει κάθε συναίσθημα. Δεν τον
ένοιαζαν οι περίπολοι των κληρικών ή οι προβολείς ή οι σφαίρες, μα είχε
μία αίσθηση που είχε κάνει κάθε τρίχα στο κορμί του να ορθωθεί.

Είχε μία αίσθηση λες και η ματιά τους ήταν κολλημένη στο σβέρκο
του, ακόμα κι αν ήταν αόρατος.
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Κεφάλαιο XIII

Θα είχε περάσει μία ώρα περίπου.
Η ανυπομονησία του δεν είχε σιγάσει διόλου, μα έσπαγε το κεφάλι

του με το πώς στο καλό θα μπορούσε να εισέλθει στον Ασπρόπυργο. Αν
ήταν τόσο εύκολο να εισβάλλει στο σύγχρονο Βατικανό, θα το είχε κάνει.
Μα όλα τα ενδεχόμενα που σκεφτόταν, του φαινόντουσαν ηλίθια, ακόμα
και με τον μανδύα που τον έκανε αόρατο, με τον οποίο ακόμα
δυσπιστούσε, ρίχνοντας μια στο τόσο καμιά ματιά πίσω του, μην τυχόν
είναι εμφανής η σκιά του. Πάλι καλά, μια χαρά έκανε τη δουλειά του.

Ο ίδιος τι να έκανε όμως;
Να έφτιαχνε ράμπα και να πηδούσε πάνω από τον φράχτη με τη

μηχανή; Πόσες σφαίρες θα έτρωγε μέχρι να προσγειωθεί και πόσα
δευτερόλεπτα θα έχανε μέχρι να ξαναζωντανέψει; Ήττα! Να έβαζε κάποια
απ’ τα εκρηκτικά στην πύλη και να έμπαινε όταν θα κατακαθόταν ο
μπουχός; Πολύ μεγάλο το ρίσκο! Πόσο θα ήταν το ωστικό κύμα και πώς
ήταν σίγουρος ότι πάλι δεν θα τον συλλάμβαναν προτού να συνέλθει; Να
πήγαινε από τους υπονόμους; Κάπως πιο ρεαλιστικό αυτό. Πού θα ήξερε,
όμως, πότε να ανέβει και από πού;

Είχε πάρει να ξημερώνει. Πέντε η ώρα, με βάση τις καμπάνες που
μέτρησε. Βρισκόταν στο κοντινότερο εμπορικό κέντρο. Ερειπωμένο
φυσικά. Του είχε πάρει κάμποσο, με κρύψιμο και σούρσιμο, να φτάσει
εδώ. Είχε πλέον ανέβει στον τελευταίο όροφο και κοιτούσε εξεταστικά το
εσωτερικό.

Ήταν περίεργο, μα είχε πλέον δύο οπτικές.
Μία που του έδειχνε απλά ένα θεόρατο τείχος εμπρός του, την

επιφάνεια του Ασπρόπυργου, όπως την αντίκριζε με γυμνό μάτι. Και μία
ακόμη, που ήταν αυτή που είχαν όλοι οι άλλοι. Θνητοί και θεοί. Ρίχνοντας
την κουκούλα του μανδύα του μπροστά, έβλεπε απλά μια τρίμετρη
περίφραξη και ό,τι βρισκόταν πίσω της. Η πλειοψηφία των κτιρίων ήταν
βυζαντινού ρυθμού, με τρούλους και πέτρινο εξωτερικό. Τα υπόλοιπα ήταν
άχρωμα κι αδιάφορα κτίσματα. Περίπολοι από κληρικούς
πηγαινοέρχονταν συνεχώς. Να ήταν, άραγε, όλοι οι κάτοικοι παπάδες;

Δεν μπορούσε να ξέρει. Μα δεν έβλεπε παρά μόνο ένα μικρό
κομμάτι. Η περιοχή Ασπρόπυργος, όσα τετραγωνικά χιλιόμετρα ήταν,
αποτελούσε τη βάση του Άσπρου Πύργου, ο οποίος όσο ανέβαινε λέπταινε.

Μα το ήξερε χρόνια τώρα αυτό…
Έστρεψε την πλάτη του στην περίφραξη κι έκατσε στο πάτωμα,

κρυμμένος απ’ τα όρια του παραθύρου. Κολλητός στον τοίχο, πάλεψε να
σκεφτεί τι να κάνει. Ο ήλιος, όσο περνούσε η ώρα, γινόταν ολοένα και πιο
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φωτεινός και δεν ήθελε να διακινδυνέψει την πιθανή έκθεση. Παρά τις
διαβεβαιώσεις του Άδη, φοβόταν το ενδεχόμενο η αορατότητα να μην
λειτουργεί τη μέρα. Ίσως επειδή ο μανδύας ήταν πλασμένος από σκότος;
Ούτε ο ίδιος δεν ήξερε.

Εξέπνευσε βαριά κι αποφάσισε ν’ ακολουθήσει τη μόνη προοπτική
που έβγαζε κάποιο νόημα.

Το γεγονός ότι βρισκόταν πάλι σε υπονόμους, οι οποίοι ήταν κανονικά
τούνελ κι όχι απλά σωλήνες, του κατέρριπτε όλα όσα ήξερε από μικρός
για το αποχετευτικό σύστημα της Ελλάδας.

Είχε κατέβει από ένα φρεάτιο, δεύτερη φορά σε τόσο σύντομο
διάστημα μετά τον Ντι, και κινούταν προς το άντρο των Μουσών. Η
κουκούλα του μανδύα του, όχι μόνο του χάριζε μια ψευδαίσθηση
ασφάλειας, μα έχοντάς την κατεβασμένη μέχρι το πηγούνι, εδώ, τον έκανε
να μπορεί να δει στο σκοτάδι.

Η αίσθηση θα ήταν θαυμάσια, αν δεν ήταν τόσο τρομοκρατημένος.
Όλα διαγράφονταν με ασημένιους χρωματισμούς, διαφορετικών υφών,

κάνοντάς τον να νιώθει σαν να βρίσκεται μέσα σε μια ασπρόμαυρη ταινία.
Αντί για άσπρο, όμως, έβλεπε ένα ανοιχτό ασημί, σαν φρεσκοκομμένη
λαμαρίνα, κι αντί για μαύρο, ένα σκούρο ασημί, σαν βρώμικο ατσάλι.

Ήταν σίγουρος ότι πλέον βρισκόταν κάτω απ’ τον φράχτη, μα πού
ήταν η σκάλα για να βγει στην επιφάνεια και πώς θα έβρισκε την είσοδο
για το εσωτερικό του Ασπρόπυργου, του ήταν ακόμα άγνωστα.

«Έτσι που λες…»
«Ε όχι!»
«Ε ναι!»
Ακούγοντας αυτά τα λόγια, σαν να έρχονται από το πουθενά, ο

Θάνος πάγωσε στη θέση του. Κάθε μυς του κοκάλωσε κι έστησε αυτί. Οι
φωνές έρχονταν αμέσως μετά τη γωνία που τον έκρυβε. Προσπάθησε να
καταλάβει αν τον είχαν εντοπίσει, μα η κουβέντα ήταν εντελώς
διαφορετική.

«Δεν ξέρω, αδελφέ μου. Μου φαίνεται ανήθικο να συγχρωτίζομαι μ’
ανήλικες τοιουτοτρόπως».

«Ε, εντάξει, δεκαεφτά ήταν και μ’ αυτά που φόραγε, δεν τη λες κι
αγνή ή ανήλικη. Ψαχνόταν. Κι αυτά τα τατού, που κάνουν για να κρύψουν
το σημάδι του Κυρίου, είναι τόσο...»

«Μα δεν είν’ ο σκοπός μας να τις φέρνουμε στον δρόμο του Θεού, να
διώξουμε την αμαρτία απ’ τη ζωή τους, να σώσουμε την ψυχή τους;»

«Νεκτάριε, πραγματικά, ώρες-ώρες δεν σ’ αντέχω! Προτιμώ να με
βάζουν φρουρά με τον Αθηναγόρα. Πότε θα καταλάβεις τη δύναμη που
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έχουμε στα χέρια μας και πώς πραγματικά πρέπει να την
χρησιμοποιούμε;»

«Εντάξει, βρε συ Νικόλαε, κι εγώ έχω ερωτοτροπήσει. Με εικοσάρες.
Μα πάντα φροντίζω να είναι ήδη φυλακισμένες, να είμαι ο πρώτος τους
και να τις έχω ναρκώσει. Αυτό που λέω είναι ότι πρέπει να είμαστε
προσεκτικοί έξω απ’ τον Ασπρόπυργο. Δεν ξέρεις πόσα θα πουν και σε
ποιους. Ο Δαμασκηνός δεν αστειεύεται, το ξέρεις. Πέρσι δεν φυλάκισε
τρεις δικούς μας που είχαν βγει μπουρδελότσαρκα κι είχαν την ατυχία να
πέσουν σε τηλεοπτικό συνεργείο; Ας κάνουμε ό,τι θέλουμε, μα λίγη
προσοχή δεν βλάπτει…»

Ο Θάνος ένιωσε το αίμα να ανεβαίνει στο κεφάλι του.
Σκηνές μ’ ανταλλαγές χρημάτων σε κλαμπ, μ’ απειλές και με

χειραγωγήσεις γέμισαν το κεφάλι του, μα αυτό που άκουγε του φαινόταν
ακραίο. Ήξερε σε τι κόσμο ζούσε, μα θεωρούσε ότι όλη αυτή η διαφθορά
είχε και κάποιο όριο.

Και το γεγονός ότι βρίσκονταν τόσο κοντά τους, τον έκανε να δράσει
μία ώρα αρχύτερα.

Δίχως σκέψη, τράβηξε απ’ τις θήκες που βρίσκονταν στη μέση του τα
όπλα του Άδη. Αυτά που κρύβονταν τόσα χρόνια σ’ ένα ξύλινο, σαθρό
κιβώτιο. Την τελευταία δημιουργία του Ηφαίστου απ’ τα κομμάτια της
σπασμένης δίαινας. Δύο χάλκινα περίστροφα, των οποίων οι κάννες
επιμηκύνονταν σε λεπίδες.

Οι Θεοσφάχτες.
Δίχως να νοιάζεται για το αν ήταν οπλισμένοι ή όχι, πήρε μια βαθιά

ανάσα και βγήκε απ’ την κρυψώνα του με τα όπλα υψωμένα. Τους είδε να
κάθονται επί γης, οκλαδόν. Καμία αντίδραση από μέρους τους. Μάλλον
ήταν όντως αόρατος. Δεν θα το συνήθιζε ποτέ! Ξεφύσησε αργά και
πλησίασε, δίχως να κατεβάσει τα περίστροφα. Πρέπει να ήταν συνομήλικοί
του. Είχαν στο πλάι τους τις καραμπίνες, είχαν βγάλει τα αλεξίσφαιρα και
τα κράνη τους, ενώ ένα μπουκάλι ουίσκι άλλαζε χέρια. Δεν πυροβόλησε.
Δεν ήξερε πόσο θόρυβο έκαναν οι Θεοσφάχτες, μα θα τους δοκίμαζε
αλλιώς.

Στάθηκε ακριβώς μπροστά τους.
Καμία αντίδραση και πάλι.
Γονάτισε και με μία κίνηση, έχωσε ταυτόχρονα τις αιχμές των όπλων

του στο κέντρο των στέρνων τους. Τους είδε να παγώνουν, να σοκάρονται
απ’ τη διείσδυση και να πέφτουν στο πλάι, σαν να τους είχε πάρει
ξαφνικά ο ύπνος. Σαν άψυχα σακιά. Ο Θάνος έκανε πίσω και σηκώθηκε
όρθιος. Άρχισε να μετρά αντίστροφα από το δέκα. Σημαδεύοντάς τους.
Έτοιμος να πυροβολήσει.
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… τρία… δύο… ένα.
Έσφιξε τα δόντια του κι ετοιμάστηκε για το κλώτσημα και τον

θόρυβο των όπλων στον κλειστό χώρο μα…
Τίποτα!
Ένα πλατύ χαμόγελο απλώθηκε στο πρόσωπό του.
Μα ξαναμέτρησε, μόνο και μόνο για να είναι σίγουρος.

Βέβαιος πλέον ότι όντως ήταν αόρατος απ’ το πέπλο του Άδη και ότι οι
Θεοσφάχτες έκαναν όσα του είχαν υποσχεθεί, κάθε αμφιβολία για τον
οπλισμό του, χάθηκε απ’ τον νου του. Ίσως να έπαιζε ρόλο κι εκείνο το
στάχυ, μα δεν μπορούσε να ξέρει.

Έβαλε τα περίστροφα στη θέση τους, στη μέση του, νιώθοντας το
βάρος τους να χάνεται και το σχήμα τους να εξαφανίζεται. Ήξερε ότι
βρίσκονταν εκεί, μα ακόμα δεν ήξερε πώς λειτουργούσε η μαγεία του
Κάτω Κόσμου.

Πλησίασε τους νεκρούς κληρικούς κι έψαξε τις τσέπες τους για
κλειδιά ή για πιθανές πληροφορίες για την είσοδο του Πύργου. Φυσικά και
δεν περίμενε πολλά. Φαίνονταν να μην έχουν ιδέα τι υπήρχε στα
υψηλότερα κλιμάκια της Εταιρίας. Για του λόγου το αληθές, φαίνονταν
τόσο χαμηλά στην ιεροταξία που ίσως να μην γνώριζαν καν για την
Εταιρία.

Αυτά που βρήκε, εν τέλει, δεν βοήθησαν πολύ.
Κλειδιά ακριβών αμαξιών, ένας μπάφος, ένας αναπτήρας, κινητά,

πιστωτικές κάρτες και χαρτονομίσματα. Αυτό όμως που είχε ιδιαίτερο
ενδιαφέρον ήταν η αφίσα διακήρυξης του Θάνου. Την ξεδίπλωσε και την
περιεργάστηκε, για να χαμογελάσει και πάλι.

Να που τελικά η απέχθειά του για την τεχνολογία του είχε βγει σε
καλό. Η μόνη φωτογραφία του που είχαν ήταν αυτή της ταυτότητάς του.
Δεκαπέντε κιλά παχύτερος, οκτώ χρόνια νεότερος και με κοντό μαλλί. Το
γεγονός ότι ήταν αξύριστος απ’ τα θανάθλια του Αλέξανδρου, είχε μακρύ
μαλλί πλέον και είχε αδυνατίσει τρομερά μέσα στα χρόνια, και ιδιαίτερα
τις τελευταίες εβδομάδες, έκανε τα πράγματα πολύ εύκολα.

Κοίταξε τη σκάλα λίγο πιο δίπλα, που ήταν κρεμασμένα τα
αλεξίσφαιρα των ιερέων, και αποφάσισε να την ανέβει. Μα πρώτα…

Σήκωσε κι έσυρε το φρεάτιο, το άφησε στο πλάι κι ανέβηκε στην
επιφάνεια.

Βρέθηκε στο εσωτερικό ενός ναού κι ένιωσε ανακούφιση. Δεν θα
ήθελε να έχει βρεθεί στη μέση ενός δρόμου, όσο νωρίς κι αν ήταν. Κοίταξε
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γύρω του. Είδε ιερωμένους να κάνουν προετοιμασίες για τον όρθρο, μα τα
στασίδια ήταν ακόμα άδεια.

Ευχόμενος το ρίσκο που είχε πάρει να τον δικαίωνε, προχώρησε προς
την έξοδο, σαν να ανήκε εκεί. Είχε φορέσει τα ράσα, το αλεξίσφαιρο και
το κράνος ενός απ’ τους δύο φρουρούς, ενώ είχε καλύψει τη σάκα στην
πλάτη του με τον μανδύα του Άδη. Έφτασε ανενόχλητος μέχρι την ανοιχτή
πόρτα, μα τότε άκουσε μία φωνή, που σίγουρα απευθυνόταν στον ίδιο.

«Αδελφέ…»
Τινάχτηκαν λίγο οι ώμοι του, από το ξάφνιασμα, μα συνέχισε να

περπατά.
«Αδελφέ!» με μεγαλύτερη επιμονή.
Στάθηκε και στράφηκε προς το μέρος του ιερωμένου. Αντικρύζοντάς

τον, ένιωσε μια κάποια ανακούφιση. Φαινόταν απλός παπάς. Ούτε χρυσοί
σταυροί και πολυτελή ράσα, ούτε εξοπλισμός και κράνος. Επίσης,
φαινόταν μικρότερος απ’ τον ίδιο ηλικιακά. Όχι μόνο αρυτίδωτος, μα και
το γένι του δεν κάλυπτε εντελώς τα σημεία που θα όφειλε. Ο Θάνος, στη
θέα αυτή, υπέθεσε ότι και το δικό του αξύριστο πρόσωπο θα περνούσε.
Οπότε αποφάσισε να μιλήσει με οικειότητα, όμοια με αυτήν που είχε
κρυφακούσει νωρίτερα.

«Αδελφέ, μόλις τελείωσα τη βάρδιά μου. Τι συμβαίνει;»
«Το κατανοώ, αδελφέ, μα έχουμε ρητές εντολές. Όσοι είναι ένστολοι

πρέπει να κρύβονται σήμερα. Έχουμε την επίσκεψη των Αμερικανών
Βιομηχάνων. Δεν θυμάσαι; Πρέπει να κρατηθούν τα προσχήματα στα
μάτια των προσκυνητών και δωρητών μας», του επεσήμανε ο γλοιώδης
νέος, με συστολή μεν, μα με τα όσα έλεγε να δείχνουν ότι βρισκόταν στον
σωστό δρόμο για να γίνει κάποτε υψηλός κληρικός.

Ο Θάνος απλά κατένευσε.
«Σωστά, σωστά. Είναι σήμερα. Το είχα ξεχάσει».
«Ονομαστική εορτή της Αγίας Πανδώρας, πρώτη Σεπτεμβρίου», είπε

σαν αυτόματο, σαν να παίζει κασέτα. Του έκανε νόημα να τον
ακολουθήσει προς την έξοδο μέσα από το ιερό. Ο Θάνος το έκανε,
σκεπτόμενος ότι το κουτί με τα δώρα που έφερνε, θα έκανε τη συνονόματη
της Αγίας να χαμογελάσει.

Ω, ναι, σύντομα θα ήταν μία εκρηκτική εορτή.

Τον έβγαλε στην πίσω αυλή κι επέστρεψε στις ετοιμασίες του, βιαστικός
και δουλοπρεπής σαν καρτούν.

Ο Θάνος βλέποντας κάμποσους ένστολους να περπατούν σε
σχηματισμό, μπήκε στην τελευταία σειρά και τους ακολούθησε,
προσπαθώντας να μιμηθεί τον τρόπο περπατήματός τους. Δεν ήταν τόσο
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δύσκολο, καθώς στην πλειοψηφία τους φαίνονταν να βαριούνται την
υπηρεσία τους, ενώ το καρδιοχτύπι του κάπως ηρέμησε, όταν είδε ότι οι
περισσότεροι δεν ενδιαφέρονταν καν για το ποιον είχαν πλάι τους.

“Απλά θέλουν να κάνουν τη βάρδιά τους και να φύγουν για κανένα
ανήλικο ή για κανένα νταβατζηλίκι οι άνθρωποι…” σκέφτηκε, γεμίζοντας
χολή, μα συνεχίζοντας την πορεία.

Δεν είχε ιδέα πόση ώρα περπατούσαν. Όσο όλα κυλούσαν ομαλά, δεν τον
πείραζε. Προσπαθούσε μοναχά να μην αντιδράσει μ’ όσα έβλεπε γύρω
του. Με το παλτό στην πλάτη του, δίχως την κουκούλα στο πρόσωπό του,
έβλεπε μόνο με την πραγματική ματιά.

Αυτήν του Εκλεκτού.
Κι ένιωθε κλειστοφοβικά. Όλη η περιοχή γύρω του, του έδινε μία

αίσθηση σπηλιάς. Στα όρια του οπτικού του πεδίου, τείχη υψώνονταν ως
τα σύννεφα, τα οποία, όντας πλέον εντός του τιτάνιου κτίσματος,
φαίνονταν σαν ψεύτικα. Πάνω απ’ τις κορυφές των ψηλότερων τρούλων,
υπήρχε ένα ολόλευκο ταβάνι. Από όσα μπορούσε να διακρίνει, έβλεπε
λευκές σκάλες πάνω στα τείχη, οι οποίες δεν οδηγούσαν πουθενά. Καθώς
επίσης και λευκούς ανελκυστήρες, με λευκούς μηχανισμούς, να
ανεβοκατεβαίνουν νωθρά. Κάτι καφέ μπαλώματα υπήρχαν διάσπαρτα σε
αρκετά σημεία, μα δεν μπορούσε να διακρίνει τι ακριβώς ήταν αυτά.

Ασανσέρ λοιπόν… σκέφτηκε, με την ιδέα να του φαίνεται παρανοϊκή.
«Φαίνεσαι χαμένος, αδελφέ», άκουσε τη φωνή του διπλανού του και

στράφηκε προς το μέρος του.
«Κούραση…» απάντησε απλά.
«Άστα να πάνε. Και μετά από το χθεσινό, έχουν αρχίσει να μας

τρέχουν άσχημα».
«Και δεν έχουμε συνηθίσει κιόλας», έκανε δεικτικά ο Θάνος και είδε

τον άντρα να γελά ξεψυχισμένα.
«Πες το ψέματα. Νόμιζα κάποτε το ότι γεννήθηκα με τα άπειρα στο

στήθος θα σήμαινε κάτι. Αλλά τρίχες. Χθες, μαζί με πόσους άλλους, έκανα
τον αφισοκολλητή, που να πάρει»,

Ο Θάνος κατένευσε κι ευχήθηκε το ρίσκο του να μην τον πρόδιδε.
Είθε το στάχυ να λειτουργούσε.

«Ξέρεις τι με προβληματίζει όμως;»
«Πώς κατάφερε και σκότωσε την γκόμενά του;» ρώτησε ο Θάνος,

σφίγγοντας τα δόντια του, για να μην ουρλιάξει με όσα ξεστόμιζε.
«Ακριβώς, αδελφέ μου, ακριβώς! Νόμιζα ότι αυτό δεν μπορεί να

γίνει…» αποκρίθηκε έκπληκτος εκείνος.
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«Ο Κύριος δρα με μυστήριους τρόπους, αδελφέ. Υπάρχουν πολύ
σκοτεινές ψυχές εκεί έξω», είπε βλέποντας τον διπλανό του να συμφωνεί,
κουνώντας το κεφάλι του. Ο ίδιος χάρηκε από μέσα του για την άγνοια
που είχε ο συνομιλητής του. Αν ήξερε ποιους εννοούσε, δεν θα είχε την
ίδια αντίδραση.

Περπάτησαν για αρκετά τετράγωνα ακόμα κι έπειτα μπήκαν σ’ ένα
στρατόπεδο. Ο Θάνος πάλευε να δει ποιο ασανσέρ ήταν αυτό που θα τον
οδηγούσε στην κορυφή, μα βρίσκονταν πολύ μακριά για να διακρίνει με
καθαρότητα.

Μόλις άρχισαν να διασκορπίζονται, κάποιοι για τις κουκέτες τους,
κάποιοι για το καψιμί, κάποιοι για σκοπιές, ο ίδιος ακολούθησε τις
πινακίδες που έδειχναν το μπάνιο.

«Οπότε σ’ Εκείνες πάτε τώρα;»
«Μμμ.
.«Κι ο πατήρ Δαμασκηνός;»
«Μμμ».
Ο Θάνος, πάνω που είχε προλάβει να βγάλει το ράσο και να φορέσει

τον μανδύα του Άδη, άκουσε αυτή τη συζήτηση απ’ το διπλανό
κουβούκλιο. Εν μέσω πορδών και ούρων που χτυπούσαν την πορσελάνη,
μα είχε καταλάβει ότι το ζώο που μούγκριζε ήταν ένας από τους
φουσκωτούς του Δαμασκηνού. Να που η τύχη του είχε χαμογελάσει.

Αμέσως είχε βγει στον διάδρομο της τουαλέτας και περίμενε. Έριξε
μια ματιά στον καθρέφτη πλάι του, μα δεν είδε τον εαυτό του πουθενά.
Χαμογέλασε και μόλις ο φουσκωτός ιερωμένος βγήκε, ο ίδιος τον πήρε στο
κατόπι.

Κινούνταν προς μία πολυτελή λιμουζίνα, η οποία περίμενε έξω απ’
το στρατόπεδο. Ο Θάνος προπορευόταν ελάχιστα, μόνο και μόνο για να
προλάβει να μπει στο όχημα. Βλέποντας απλούς διακόνους να κάνουν
χειροφίλημα στον ιερέα που ακολουθούσε, δεν μπορούσε να μην αηδιάσει,
ενθυμούμενος ότι ο άντρας δεν είχε πλύνει τα χέρια του.

Είδε να του ανοίγουν την πόρτα. Ο Θάνος, ευχόμενος με όλο του το
είναι η τύχη του να συνεχίσει για λίγο ακόμα, έτρεξε και μπήκε στο
εσωτερικό. Όσο πιο αθόρυβα μπορούσε και παλεύοντας να μην αγγίξει
κανέναν ή να κάνει την παρουσία του αισθητή με τον οποιοδήποτε τρόπο.

«Βρήκαν και σκότωσαν τον Αδαμάντιο», είπε ο Δαμασκηνός στον
φουσκωτό μόλις μπήκε κι εκείνος μέσα. Ο Θάνος κοιτώντας από τόσο
κοντά τον παπά που τον είχε απειλήσει μέρες πριν, ένιωσε το αίμα του να
παγώνει.
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«Θα συγκαλέσω κρυφή σύνοδο. Πρέπει να μοιραστούμε αυτό τον
θρίαμβο με τους μητροπολίτες. Μα πρώτα, μας θέλουν Εκείνες»,
πρόσθεσε, δίχως να περιμένει απάντηση από τους μπράβους εκατέρωθέν
του.

Ο Θάνος, άκουσε τη μηχανή ν’ ανάβει και ένιωσε το όχημα να
κινείται.

Τα χέρια του, σαν από μόνα τους, κινήθηκαν προς τη μέση του.
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Κεφάλαιο XIV

«Μπορείτε ν’ αφαιρέσετε το πέπλο σας, κύριε Ζώη».
Μεμιάς, σαν να είχαν λάβει εντολή με τα ήρεμα αυτά λόγια, οι

μπράβοι έδρασαν. Ο ένας του τράβηξε το ύφασμα απ’ το πρόσωπο κι ο
άλλος, βλέποντας τον καταζητούμενο ν’ αποκαλύπτεται, έκανε να ορμήσει.
Ο Θάνος όμως, έπεσε μπροστά κι οι αιχμές των Θεοσφαχτών χώθηκαν και
πάλι σε καρδιές. Το περίμενε ότι ο συγκεκριμένος ιερέας δεν ήταν απλός
παπάς,

Ο Δαμασκηνός εξακολουθούσε να έχει ένα αυτάρεσκο χαμόγελο
υπεροχής, μα ο Θάνος απλά επέστρεψε στη θέση του, τον σημάδεψε με το
ένα όπλο και άφησε το άλλο να αναπαυτεί ήρεμα στο πόδι του.

«Με την ανοησία σας, κάνατε τα πράγματα πολύ πιο εύκολα για
εμάς», του είπε κοιτώντας τα αψεγάδιαστα νύχια του, δήθεν αδιάφορα.

«Απλά μέτρα αντίστροφα, πάτερ», αποκρίθηκε με χολή σε κάθε λέξη.
«Δεν μπορεί να είστε τόσο αλαζών. Γνωρίζουμε ποιος πραγματικά

σκότωσε την κοπέλα σας πριν την ώρα της και…» τα λόγια σταμάτησαν.
Μια απορία χρωμάτισε το πρόσωπό του. Σύντομα, η έκφραση άρχισε να
μετατρέπεται σε πανικό.

«Όχι και τόσο σίγουρος πια, ε;»
Τον είδε να κοιτά δεξιά και αριστερά του, σαν φυλακισμένο ζώο, και

ο Θάνος τον σημάδεψε και με τα δύο όπλα.
«Μην τολμήσεις τίποτα, είδες τι μπορώ να κάνω. Μην φωνάξεις στον

οδηγό, μην σταματήσεις το όχημα. Απλά πήγαινέ με στις πόρνες».
«Πώς τολμάς; Τέρας, αλήτη, τιποτένιε! Δεν έχεις ιδέα με ποιες έχεις

να κάνεις», επιτέλους, ο πληθυντικός είχε χαθεί. Το πρόσωπο είχε
κοκκινίσει. Οι μάσκες είχαν πέσει.

«Ξέρω πολύ καλά. Απλά κάτσε πίσω μέχρι να φτάσουμε και ίσως να
σε αφήσω να ζήσεις», ανταπάντησε σοβαρός, μα ήδη ήξερε ότι δεν υπήρχε
τέτοιο ενδεχόμενο. Ήταν σειρά του Θάνου να χαμογελάσει αυτάρεσκα.

Ο ιερέας κοίταξε τα πτώματα εκατέρωθέν του και προσπάθησε να
δείξει ατάραχος. Η καμπίνα πρέπει να ήταν ηχομονωμένη. Το όχημα
συνέχιζε να κινείται κανονικά. Λογικά ο οδηγός δεν είχε καταλάβει
τίποτα.

«Να υποθέσω οι λέξεις ηθική ή τσίπα δεν παίζουν σε αυτή την
περιοχή, ε;»

«Θα μιλήσεις εσύ για ηθική; Που ερωτοτροπούσες συνεχώς μ’ εκείνη
τη γυνή προτού καν να ενωθείτε εις γάμου κοινωνία;» ανέφερε τη λέξη
γυνή με έναν τρόπο που τα άντερα του Θάνου γύρισαν.

«Πρόσεχε…» του έκανε απειλητικά.
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«Όχι, εσύ πρόσεχε! Τι πιστεύεις ότι θα καταφέρεις; Νομίζεις μόνο οι
ένοπλοι αδελφοί φυλούν τις Μοίρες; Πήγες κοντά στα τείχη; Είδες τι άλλο
έχεις να αντιμετωπίσεις;»

«Έξω απ’ τα τείχη περίμενα προτού να μπω. Δεν υπάρχει λόγος να
μπλοφάρεις».

«Να μπλο…» απόρησε ο Δαμασκηνός, μα ξέσπασε σε γέλια, χωρίς να
προλάβει να ολοκληρώσει τη φράση του.

«Κόφτο!» τον απείλησε ο Θάνος.
«Παρακαλώ, κοίτα!» του αποκρίθηκε, δείχνοντάς του έξω απ’ το

παράθυρο. Το αμάξι είχε πλησιάσει το τείχος. Τα καφετιά μπαλώματα
που είχε δει νωρίτερα, τώρα ήταν πεντακάθαρα και τα έβλεπε με κάθε
λεπτομέρεια. Πάνω στις σκάλες, πανάσχημες γυναικείες μορφές, με πυκνό
φτέρωμα στο χρώμα του χαλκού, ατσάλινα νύχια και ράμφη,
παρατηρούσαν την περιοχή με ένα κίτρινο βλέμμα γεμάτο μίσος.

«Βαλκυρίες;» απόρησε ο Θάνος, με το φυλοκάρδι του να τρέμει στην
όψη τους.

«Άρπυιες».
Ο Θάνος, σκεπτόμενος το κρυφό χαρτί του, επέστρεψε στη θέση του,

κοιτώντας τον Δαμασκηνό.
«Απλά μείνε ήρεμος μέχρι να φτάσουμε στον προορισμό μας»,

αποκρίθηκε και πάλεψε να ηρεμήσει λίγο κι ο ίδιος. Η μεγάλη μάχη
ζύγωνε καλπάζοντας. Μέχρι τώρα, όλα είχανε πάει καλά. Μακάρι το
στάχυ να συνέχιζε να δίνει…

«Δεν θα σε αφήσω να φτάσεις στα ουράνια, πλάι τους. Δεν θα σε
αφήσω να τις πλησιάσεις», του είπε ο Δαμασκηνός φτύνοντας κάθε λέξη.
Βλέποντας το μίσος σ’ εκείνο το πρόσωπο, ο Θάνος ένιωσε αποστροφή.

«Και τι θα κάνεις;» τον προκάλεσε, αν και η φωνή του δεν βγήκε όσο
απειλητική επιθυμούσε. Εκείνο το βλέμμα τον πάγωνε.

Είδε ένα μειδίαμα να στραβώνει το πρόσωπο του ιερέα.
Και με μία αστραπιαία κίνηση, όμοια με αυτές που είχε ο

Αδαμάντιος στο γέρικο κορμί του, ο Δαμασκηνός πάτησε το ρουμπίνι στο
κέντρο του σταυρού του. Ακούστηκε ένα κλικ κι έπειτα το στρίγκλισμα
απ’ τις ρόδες. Το φρενάρισμα, έστειλε τον παπά κατά πάνω του, μαζί με
τους δύο νεκρούς μπράβους. Ο Θάνος, έπεσε βίαια προς τα πίσω, οι
Θεοσφάχτες έφυγαν απ’ τα χέρια του κι ένιωσε τις λαβές του Δαμασκηνού
να σφίγγουν γύρω απ’ τον λαιμό του. Δεν ήταν ανθρώπινη αυτή η λαβή!
Ήταν λες και τα δάχτυλα στον λαιμό του ήταν από ατσάλι. Ο κόσμος
άρχισε να σκοτεινιάζει.

Όχι!

140



Δεν φοβόταν μην τυχόν ο παπάς τον σκοτώσει, μα δεν είχε δέκα
δευτερόλεπτα για χάσιμο. Σ’ εκείνο τον χρόνο, ο Δαμασκηνός θα
μπορούσε ν’ αρπάξει απ’ το πάτωμα τους Θεοσφάχτες και να τον κάνει ν’
ακολουθήσει τον δρόμο των μπράβων του.

Ο Θάνος άρπαξε την αλυσίδα του παπά, την τύλιξε στη λαβή του και
άρχισε να σφίγγει και αυτός. Μόλις ο Δαμασκηνός άφησε το ένα του χέρι
για να το πάει προστατευτικά στον λαιμό του, ο Θάνος τράβηξε την
αλυσίδα και τον χτύπησε μετωπικά στη μύτη, μ’ όλη του τη δύναμη.

Ζαλισμένοι και οι δύο έμειναν λίγο να λαχανιάζουν και να παλεύουν
για ανάσα. Ο Θάνος, συνερχόμενος πρώτος, έσπρωξε το ένα πτώμα πάνω
στον ιερέα. Όσο εκείνος πάλευε να ξεμπερδέψει απ’ το ασήκωτο βάρος
του σωματώδους μπράβου, ο Θάνος μάζεψε τα όπλα του και τον
σημάδεψε.

Τότε, άκουσε κραυγές και διαταγές απ’ έξω.
Κοιτώντας απ’ τα φιμέ τζάμια είδε ότι μια ασύλληπτη δύναμη από

ένοπλους ιερείς είχε περικυκλώσει το όχημα, με σηκωμένα όπλα και
αποφασιστικά βλέμματα.

Άκουσε τον Δαμασκηνό, κουρασμένο, να γελάει.
Ο Θάνος, βάζοντας το ένα περίστροφο στη μέση του, έπιασε μ’ όλη

του τη δύναμη την μπλούζα του και την ξήλωσε. Είδε τον Δαμασκηνό ν’
απορεί, μ’ ένα χλευαστικό βλέμμα.

«Δύο μπορούν να παίξουν αυτό το παιχνίδι, τραγόπαπα!» του έκανε
και άγγιξε το σημείο που τέμνονταν οι δύο γραμμές του σταυρού στην
στάμπα του θανατικού του.

Σύννεφα κάλυψαν τον ηλιόλουστο ουρανό κι απόκοσμα ουρλιαχτά
έσκισαν τον αέρα.

Οι Κήρες έρχονταν…

Το δεύτερο ουρλιαχτό έκανε τον Θάνο και τον Δαμασκηνό να δακρύσουν!
Έξω απ’ τη λιμουζίνα, όλοι οι ένοπλοι είχαν παγώσει στις θέσεις

τους, κοιτώντας ολόγυρα έντρομοι. Κάποιοι είχαν κατουρηθεί και κάποιοι
είχαν λιποθυμήσει. Ο Θάνος δεν τους αδικούσε.

Μπορεί να μην είχε οπτική επαφή με τις Άρπυιες, μα ένιωθε κι
ήλπιζε ότι οι σύμμαχοί του που ζύγωναν ήταν του ίδιου βεληνεκούς.

Σύμμαχοι… Αντί να καθησυχαστεί, είχε ανατριχιάσει ολόκληρος απ’
τον ήχο που είχε ακούσει: ήταν σαν χίλιες γυναίκες, να είχαν ουρλιάξει
μέχρι να φτύσουν αίμα, κι έπειτα, με σκισμένες τις φωνητικές χορδές, να
ούρλιαζαν και πάλι, με τον αέρα που έβγαινε από το στόμα τους να
δηλητηριάζει την ατμόσφαιρα. Ήταν σαν οξυζενέ σε νύχι που έχει βγει με
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τανάλια, μα το ακριβώς αντίστοιχο για την ακοή. Ήταν σαν να έκαναν όλα
τα όργανα να τσούζουν. Κι ακόμα δεν είχαν εμφανιστεί καν!

Ο Θάνος ένιωσε δάκρυα να κυλούν από τα μάτια του, τα ούλα του να
τον τρώνε και στ’ αυτιά του άρχισε να δυναμώνει μία τσιριχτή νότα σαν
μικροφωνισμός. Ένας κόμπος στον λαιμό του τον δυσκόλευε να καταπιεί
ακόμα και το σάλιο του, ενώ στα υγρά ρουθούνια του, που είχαν
διογκωθεί σαν να έκλαιγε ή να φτερνιζόταν για ώρα, έφτασε μία έντονη
μυρωδιά από νυχτολούλουδο.

Και τότε ποδοβολητά. Γυμνές πατούσες στην άσφαλτο.
Πυροβολισμοί κι ουρλιαχτά, απ’ τους ένοπλους κληρικούς αυτή την

φορά. Γδούποι στα πλαϊνά της λιμουζίνας, να την ταρακουνούν
προσπερνώντας την ή πατώντας πάνω της για να τιναχτούν στον αέρα. Μα
ακόμα, καμία οπτική. Απ’ έξω, οι κινήσεις ήταν τόσο γρήγορες που ούτε ο
Θάνος ούτε ο Δαμασκηνός μπορούσαν να διακρίνουν τίποτα. Ένα χέρι με
ατσάλινα νύχια να σκίζει έναν λαιμό, μαύρο, μία πατούσα να σπάει ένα
κεφάλι κάποιου τυχερού που ήταν ήδη λιπόθυμος, λευκό, κάμποσες λαβές
να τραβάνε χέρια και πόδια από ένα θύμα διαμελίζοντάς το, κόκκινο, μα
καμία άλλη κραυγή.

Ούτε απ’ τις Κήρες, ούτε απ’ τα θύματά τους…
Ξάφνου, η πόρτα άνοιξε με βία και ξηλώθηκε απ’ τη θέση της, με μία

συνεχόμενη, ρευστή κίνηση.
Το θέαμα που αντίκρισαν, Εκλεκτός και ιερέας, τους έκαναν να

μείνουν όχι μόνο με διογκωμένα τα μάτια, μα και με το στόμα να κρεμά.
Μία πανέμορφη γυναίκα τους κοιτούσε με τόσο μίσος που θα έκανε τον
οποιοδήποτε να παραλύσει ή να λιποθυμήσει. Ένιωθαν δέος και μόνο που
την κοιτούσαν, αποσπασματικά μόνο κοιτούσαν οπουδήποτε αλλού από
εκείνο το βλέμμα.

Μαλλιά στο χρώμα της πίσσας. Σάρκα ολόλευκη σαν του Άδη. Γυμνή
απ’ τη λεκάνη και πάνω. Γεμάτο στήθος με κατάμαυρες θηλές. Μυώδη,
μακριά χέρια. Επίπεδη κοιλιά δίχως αφαλό. Νευρικά, λεπτά δάχτυλα.
Νύχια σαν από ατσάλι. Δερμάτινες φτερούγες στην πλάτη, με το ψηλότερο
σημείο τους να είναι στο ύψος του κεφαλιού τους και το χαμηλότερο να
ακουμπά στη γη, των οποίων το άνοιγμα ήταν ανυπολόγιστο. Κι απ’ τη
λεκάνη μέχρι τους αστραγάλους μία φούστα, της οποία το ύφασμα όχι
μόνο ήταν σαν σατέν και πορφυρό κόκκινο, μα έμοιαζε να είναι όντως
ρευστό αίμα, το οποίο, όπως και ο μανδύας του Άδη, είχε χειραγωγηθεί
στην παρούσα μορφή του.

Μα εκείνο το βλέμμα…
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Αιμάτινο, όμοιο με τη φούστα, πότε να σκουραίνει και πότε ν’
ανοίγει, δίχως να εμφανίζει ποτέ ούτε ίχνος από λευκό ανάμεσα στα
βλέφαρα!

Ο Θάνος την είδε να σκύβει στο εσωτερικό και να γραπώνει με το
ένα χέρι τον έναν μπράβο απ’ τον αστράγαλο. Με μία κίνηση, όπως και με
την πόρτα νωρίτερα, τον τράβηξε και τον πέταξε έξω από το αμάξι, λες
και ήταν κούκλα γεμάτη με βαμβάκι κι όχι ένα κτήνος εκατό και βάλε
κιλών.

Σ’ αυτή την κίνηση ο Θάνος κόλλησε πίσω στο κάθισμα, όσο το
δυνατόν πιο μακριά απ’ το σώμα που τραβιόταν, και ο Δαμασκηνός
ούρλιαξε. Η μυρωδιά από νυχτολούλουδο, πλημμύρισε ασφυκτικά τον
μικρό χώρο, κάνοντάς τον να ζαλιστεί. Η Κήρα, αδιαφορώντας, πέταξε έξω
και τον άλλο μπράβο και τον Δαμασκηνό.

«Ε…» τον χρειαζόμαστε! πήγε να πει ο Θάνος, μα κοιτώντας την
πορεία του ιερέα, πίσω απ’ τη γυναίκα, πάγωσε. Το θέαμα ήταν
αποτρόπαιο! Οι Κήρες είχαν επιστρέψει σ’ όσους είχαν σκοτώσει. Έπιναν
το αίμα που είχε ξεκινήσει να σαπίζει. Κι απ’ ό,τι φαινόταν, όποιον
σκότωναν οι Κήρες, παρέμενε νεκρός. Δεν πα να ήταν πρωτοσύγκελος και
πάπας; Τα νύχια τους ήταν όμοια με τους Θεοσφάχτες!

Ο Δαμασκηνός διαμελιζόταν ακόμα, αν και οι κραυγές του είχαν
σιγήσει εδώ και ώρα. Δεν ακουγόταν φωνή πλέον. Από κανέναν.

Ο Θάνος στράφηκε προς τη σκοτεινή γυναίκα. Η γύμνια της είχε τόση
αυτοπεποίθηση, που όχι μόνο δεν μπορούσε να σκανδαλίσει, μα εξέπεμπε
και τόση ισχύ που ο άντρας ένιωθε ότι αυτό το ον ήταν κάτι υπερκόσμιο.

«Ευχαριστώ;» της έκανε, ξεροκαταπίνοντας. Ένιωθε τα μάτια του να
τσούζουν απ’ τη μεθυστική οσμή της, τώρα που ήταν τόσο κοντά της.

Η Κήρα άπλωσε το χέρι της, με μία κίνηση τόσο απαλή, που ο άντρας
δεν θα μπορούσε να φανταστεί ποτέ. Πώς γινόταν αυτά τα χέρια να έχουν
τόση οργή και τόση γαλήνη μέσα τους, με διαφορά στιγμών; Ο Θάνος το
πήρε και την άφησε να τον τραβήξει ήρεμα έξω, απορώντας με το πόσο
παγωμένη ήταν!

Κοίταξε ολόγυρα σαν χαμένος. Το πεδίο της μάχης ήταν
αιματοβαμμένο, ο ουρανός παρέμενε σκοτεινιασμένος κι οι υπόλοιπες
Κήρες συνέχιζαν το συμπόσιό τους ακάθεκτες.

Μα τότε, ακούστηκαν οι Άρπυιες!

Το στρίγκλισμα που ήχησε, ήταν μία μίξη ανάμεσα σε γυναικεία κραυγή
και σε τσίριγμα αετού. Πολύ πιο γήινο, από εκείνο που είχαν
απελευθερώσει οι Κήρες, μα με το μήνυμα εξίσου πεντακάθαρο.

Ήταν πολεμικές ιαχές κι απ’ τις Άρπυιες.
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Η πρόκληση είχε γίνει δεκτή και μάλλον δεν είχαν ορμήσει τόση ώρα
ώστε ν’ αφήσουν τις αντιπάλους τους να ξεμπερδεύουν με τους κληρικούς.
Να παίξουν προτού την πραγματική μάχη ή ίσως να επεξεργαστούν τον
τρόπο μάχης τους, ποιος ήξερε;

Ο Θάνος είδε λεφούσια ολόκληρα να σηκώνονται απ’ τις σκάλες, για
να γεμίσουν τον ουρανό με καφετιά σμήνη. Κάθε Άρπυια θα πρέπει να
ήταν λίγο κοντύτερη σε ύψος από την κάθε Κήρα, μα αν αυτή που είχε
πλάι του ήταν ίδια με τις αδελφές της, κοντά στο ύψος του δηλαδή, η
βελτίωση δεν ήταν και τόσο σημαντική.

Είδε τις Κήρες να κοιτούν προς την απειλή και να χαμογελούν μ’ ένα
τόσο χαιρέκακο χαμόγελο, όχι μόνο σαν να απολάμβαναν αυτό που θα
ερχόταν, μα σαν να είχαν τόσο μίσος και για αυτόν τον εχθρό, το οποίο
ανυπομονούσαν να εξαπολύσουν. Χτύπησαν με δύναμη τις φτερούγες τους
και άρχισαν να σηκώνονται από τη γη.

Η Κήρα που τον είχε βγάλει απ’ το αμάξι, με μία ρευστή κίνηση,
βρέθηκε από πίσω του κι ο άντρας ένιωσε τα πόδια της να τυλίγονται
γύρω από τη μέση του. Προτού προλάβει να παραπονεθεί ή να αντιδράσει,
άρχισε να αιωρείται.

Ο Θάνος ούρλιαξε. Η Κήρα, τραβώντας και το δεύτερο περίστροφο
από τη μέση του, του το έδωσε. Εκείνος το γράπωσε γερά στο ελεύθερο
χέρι του, λες κι αυτό θα του χάριζε κάποια ψευδαίσθηση ασφάλειας. Τα
πόδια της, κλειδωμένα γύρω απ’ το σώμα του, τα ένιωθε τόσο δυνατά,
που ήταν σίγουρος ότι δεν θα τον άφηνε. Μα παρ’ όλ’ αυτά, συνέχισε να
ουρλιάζει.

Ένιωσε το παγωμένο χέρι της στο κεφάλι του και τότε κάτι πολύ
περίεργο συνέβη: άκουσε δύο φωνές να του μιλούν. Για την ακρίβεια ήταν
η ίδια φωνή, μα η μία μιλούσε πιο σιγανά στα αρχαία, ενώ η δεύτερη, με
λίγη καθυστέρηση και λίγο πιο δυνατά, επαναλάμβανε στη δημοτική!

«Μην ουρλιάζεις άλλο. Μην φοβάσαι. Απλά πολέμα μαζί μου».
Ο τόνος δεν σήκωνε αμφιβολίες.
Ο Θάνος κατένευσε, ύψωσε τα όπλα του και η πτήση άρχισε να

γίνεται… χαοτική.
Η ταχύτητα και το ύψος ανέβηκαν τόσο απότομα που τον έκαναν να

δακρύσει λες και βρισκόταν σε μηχανάκι. Οι ελιγμοί της, πότε δεξιά και
πότε αριστερά, όχι μόνο απέφευγαν τις γυναίκες-πουλιά που ζύγωναν, μα
με τα νύχια της, όποιο λαιμό έκοβε, κατέρριπτε και τον κάτοχό του. Ο
ήχος των φτερωμάτων τους, όπως έπεφταν, θύμιζε πανιά που
τσαλακώνονται στον αέρα, μα ο Θάνος δεν τολμούσε να ακολουθήσει με
το βλέμμα του την πορεία των νικημένων Αρπυιών.

Το ύψος τον ζάλιζε.
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Ακόμα δεν είχε πυροβολήσει, απλά προσπαθούσε να προσαρμοστεί σ’
όλο αυτό τον πανικό. Μα τότε, η πτήση του έγινε ακόμα πιο αναπάντεχη.
Η Κήρα, ανεβαίνοντας πιο πάνω απ’ τους τρούλους των ναών, ακούμπησε
με τα νύχια της την οροφή και πετώντας, έξυσε το μάρμαρο του
Ασπρόπυργου, κινούμενη προς τα ασανσέρ.

Ένα νέο τσίριγμα ακούστηκε από τις Άρπυιες και τις είδε όλες να
σηκώνονται σαν καφετί σμάρι, και να πετούν προς το μέρος τους. Οι
υπόλοιπες Κήρες ακολούθησαν επιτόπου, μα η δική του άρχισε να κοπανά
με μεγαλύτερη δύναμη τα φτερά της. Μάλλον ένιωθε ότι θα τη ζύγωναν
προτού να τη φτάσουν οι αδελφές της!

Ο Θάνος αποφάσισε να τη βοηθήσει κι αυτός…
Έπιασε το ελεύθερο χέρι της και παρά την έκπληξή της, το έβαλε στο

κεφάλι του. “Γύρνα με”, σκέφτηκε κι αμέσως εκείνη υπάκουσε. Η λαβή
των ποδιών της άνοιξε, ένιωσε τις ανάλαφρες πατούσες της στη μέση του
και τις λαβές της στους αστραγάλους του και προτού να το καταλάβει, τα
πόδια της είχαν ξανακλείσει. Μα τώρα, εκείνη συνέχιζε μπροστά κι εκείνος
κοιτούσε πίσω!

Πάμε!
Αυτή ήταν η τελευταία του σκέψη, καθώς όλα όσα ακολούθησαν για

λίγη ώρα, ήταν με το ένστικτο και την Κήρα στο τιμόνι: ο Θάνος πάτησε
τις σκανδάλες. Ο ήχος ήταν εκκωφαντικός, σαν από καραμπίνα. Οι
σφαίρες που έφυγαν απ’ τους Θεοσφάχτες βρήκαν καταμέτωπο τις
κοντινότερες Άρπυιες, και το κεφάλι τους έγινε χίλια κομμάτια. Είδε τις
Κήρες να χαμογελούν, σαν να μην του το είχαν, και ν’ ανεβάζουν
ταχύτητα, λες και η πράξη του τις είχε πυροδοτήσει. Πρόλαβε να σκοτώσει
άλλη μία Άρπυια που ζύγωνε την Κήρα του απ’ τα δεξιά και μία ακόμη
που ερχόταν απ’ τη γη, εκτοξευμένη ίσα προς το μέρος του. Τότε, μια
απότομη στροφή τον ταρακούνησε ολόκληρο.

Και το μέρος γύρω του μίκρυνε απελπιστικά, απότομα.
Βρίσκονταν στα φρεάτια των ανελκυστήρων.
Οι Άρπυιες μπήκανε με τόση ορμή στον κλειστό χώρο, που οι πρώτες

κοπάνησαν στα τοιχώματα και πέθαναν ακαριαία, με τις Κήρες που
ακολουθούσαν ορμητικά, να βουτάνε απευθείας τα κεφάλια των εχθρών
τους και να τα συνθλίβουν στο μάρμαρο δίχως καν να το σκεφτούν. Ο ήχος
απ’ τα σώματα των δύο στρατιών, όπως χτυπιόντουσαν καθώς
ακολουθούσαν, ήταν εκκωφαντικός. Ο Θάνος, παρά τις διακριτές
εμφανίσεις των δύο στρατιών, δεν τολμούσε να πυροβολήσει, καθώς
συνεχώς η κοντινότερη απειλή εναλλασσόταν. Πότε λευκό, μαύρο, κόκκινο
για τις Κήρες, με τον ίδιο να τραβά τα όπλα του για να μην κάνει λάθος.
Πότε χρυσό, χάλκινο, καφέ, με τον ίδιο πάνω που πάει να πυροβολήσει, να
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βλέπει τα χρώματα να έχουν αλλάξει και πάλι, από κάποια σύμμαχο που
είχε τραβήξει προς τα κάτω τον εχθρό.

Ανέβαιναν κι ανέβαιναν κι ανέβαιναν, με το χάος να συνεχίζει από
κάτω τους. Μαλλιοτραβήγματα, ξεριζώματα χεριών, ποδιών, φτερών,
κοψίματα λαιμών, γδραρσίματα, γροθιές, κλωτσιές, αγκωνιές και πλέον
όσες Άρπυιες γκρεμίζονταν, τόσες ήταν και η Κήρες. Ο Θάνος απορούσε
σε τι ύψος είχαν φτάσει, όταν ξαφνικά, ένιωσε άλλη μία απότομη στροφή.
Η μεταλλική πόρτα έσπασε και βγήκαν πάλι σε έναν ανοιχτό χώρο. Αυτός
όμως δεν είχε καμία σχέση με το επίπεδο του εδάφους. Εδώ, όλα ήταν
από μάρμαρο, σε μία ανοιχτωσιά αρκετών οικοδομικών τετραγώνων.

Η Κήρα που τον κουβαλούσε, πέταξε μέχρι την είσοδο του μοναδικού
κτίσματος και τον άφησε στη γη ήρεμα. Ο Θάνος, έπεσε στα γόνατα και
ξέρασε με βία στο πάτωμα. Το στομάχι του έβγαλε μόνο χολή. Μάλλον η
αμβροσία ήταν χρήσιμη για το σώμα του και είχε απορροφηθεί πλήρως
απ’ τον οργανισμό του. Επιτέλους, όμως, το στομάχι σταμάτησε να φέρνει
τούμπες.

Ζαλιζόταν ακόμα, μα βλέποντας το μπουλούκι να πλησιάζει, έτρεξε,
παραπατώντας προς τις πύλες. Κάτι του έλεγε ότι οι Κήρες θα
καθυστερούσαν τις Άρπυιες. Ο ίδιος όμως έπρεπε να βιαστεί. Ο
ορυμαγδός πίσω του έγινε ακόμα εντονότερος, καθώς ζύγωνε αυτόν τον
ναό που ήταν απομίμηση του Παρθενώνα.

Έσπρωξε τις πύλες του κτίσματος και λευκό φως ξεχύθηκε σαν
λαίλαπα απ’ το εσωτερικό.
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Κεφάλαιο XV

Άκουσε τις Κήρες να ουρλιάζουν. Το φως ήταν πράγματι εκτυφλωτικό. Ο
Θάνος μπήκε μέσα, στα τυφλά, κλείνοντας τις πύλες πίσω του, για να τις
προστατέψει. Κοίταξε γύρω του με μισόκλειστα μάτια.

Δεν μπορούσε να διακρίνει τίποτε!
Ένιωσε την παρόρμηση να κατεβάσει την κουκούλα του Άδη μπροστά

απ’ το πρόσωπό του, μα σταμάτησε την ασυναίσθητη κίνηση τον χεριών
του. Όχι μόνο δεν ήταν σίγουρος αν θα του χάριζε όντως λίγο σκοτάδι, σαν
κάποιο απλό ύφασμα, μα ήταν βέβαιος ότι θα έχανε τη ματιά του
Εκλεκτού. Δεν θα μπορούσε να δει τις Μοίρες αν εμφανίζονταν, μα και σε
αυτό το υψόμετρο, δίχως να μπορεί να δει τον Άσπρο Πύργο, θα πάθαινε
ανακοπή απ’ το ιλιγγιώδες θέμα που θα βρισκόταν κάτω απ’ τα πόδια
του.

Έβγαλε την τσάντα και τον μανδύα, γδύθηκε απ’ την ξηλωμένη
μπλούζα του και ξαναρματώθηκε. Την πέρασε στο κεφάλι του, σαν να
ήθελε να την φορέσει πάλι, μα δεν την κατέβασε εντελώς. Πίσω από την
ύφανση, το σκοτάδι που του χαρίστηκε μπορεί να μην ήταν πολύ, μα
βελτίωσε κάπως την κατάστασή του. Έδεσε το περισσευούμενο ύφασμα
στον σβέρκο του, έκανε δύο τρύπες στα ρουθούνια του με τις αιχμές των
Θεοσφαχτών και κοίταξε γύρω του. Και παρά το γεγονός ότι η πόρτα
πίσω του τον χώριζε απ’ τον κίνδυνο, αυτό που είδε, τον έκανε να
παγώσει στη θέση του.

Ήταν ο Αργαλειός της Ανάγκης!
Μία τεράστια κατασκευή, η οποία στεκόταν απέναντί του, στ’ άλλο

άκρο του δωματίου. Η αίθουσα είχε μέγεθος ενός οικοδομικού τετραγώνου
και σχεδόν ολόκληρη η αντικρινή πλευρά ήταν ο Αργαλειός. Σε δομή δεν
διέφερε καθόλου από έναν κοινό αργαλειό, σαν αυτούς που είχε δει
παλιότερα σε διάφορα μουσεία, μα το μέγεθος ήταν δεκαπλάσιο. Δύο
κάθετες κολώνες, μία σε κάθε άκρη του αχανούς δωματίου. Δύο οριζόντιες
κολώνες στήριξης, μία σχεδόν κοντά στο ταβάνι και μία κοντά στο
πάτωμα. Σε αυτήν που ακουμπούσε στο πάτωμα, υπήρχαν τρία τεράστια
“πετάλια”, όμοια με πιάνου, τα οποία συνδέονταν με το κυρίως μέρος της
κατασκευής.

Εκεί, υπήρχαν κι άλλες οριζόντιες κολώνες, στις οποίες είδε πολλές
λεπτές κλωστές να φεύγουν προς το άπειρο, καθώς τοίχος ή κατάληξη του
Αργαλειού δεν υπήρχε. Από εκείνα τα νήματα έβγαινε όλο αυτό το φως.
Άπειρες ψυχές.

Ο Θάνος, αποφασιστικά, έβγαλε την τσάντα με τα εκρηκτικά απ’ την
πλάτη του. Την άνοιξε, κοιτώντας αν όλα βρίσκονταν εκεί όπως έπρεπε,
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μα σηκώνοντας και πάλι το βλέμμα του, κάνοντας να κινηθεί προς την
κατασκευή, είδε τις Μοίρες να του κλείνουν τον δρόμο.

Ήταν ακριβώς όπως είχαν εμφανιστεί στο σαλόνι του. Ενωμένες απ’
την κοινή πλεξούδα, η αριστερή με το αδράχτι, η μεσαία με το ψαλίδι και
η δεξιά με το μοτεράκι. Η Κλωθώ, η Άτροπος και η Λάχεσις. Τα νήματα
ψυχών από πίσω τους, απλώνονταν σαν σε λεωφόρο, μα με εκείνες τώρα
εμπρός τους, έλαμπαν ακόμα δυνατότερα, και μία μελωδία γέμιζε τον
χώρο. Άρχισαν να μιλούν, η μία μετά την άλλη:

«Η ευθύνη…»
«…αυτού…»
«…που διαλέγει».
«Οι θεοί…»
«…δεν έχουν…»
«…ενοχές».
«Επιλέχθηκες Θάνο…»
«…μα επέλεξες…»
«…τον Θάνατο».
Ο Εκλεκτός δεν ήξερε τι να πει. Ό,τι κι αν σκεφτόταν μέσα στην οργή

του, του φάνταζε γελοίο. Θα πληρώσετε; Θα μετανιώσετε; Δεν υπήρχε
λόγος να πει κάτι. Έσκυψε κι έψαξε την τσάντα του, σαν να μην τις
έβλεπε καν.

«Θεωρείς ότι εμείς χειραγωγούμε…»
«…με την Περσεφόνη και τον Αλέξανδρο όμως…»
«…η χειραγώγηση δεν σ’ ενόχλησε.»
Κούνησε το κεφάλι του αρνητικά. Ήταν αναμενόμενο να θέλουν να

παίξουν με το μυαλό του. Δεν θα ενέδιδε.
«Σου είπαν ότι οι άλλοι δύο Εκλεκτοί ήταν εσύ, μα πέρα απ’ την

κοινή σας όψη, διαφέρετε σε όνομα, ηλικία, παρελθόν, χαρακτήρα, ομιλία.
Δεν θες να μάθεις περισσότερα για εκείνους;» είπε η Κλωθώ, πάλι πρώτη

«Σου είπαν ότι εμείς είμαστε οι κακές, μα δεν έχεις νιώσει πόνο,
προδοσία, φυλάκιση και περιορισμό όπως εμείς. Νιώθεις την ανάγκη για
εκδίκηση, μα δεν φαντάζεσαι τα κοινά μας. Δεν θες να τα μάθεις;»
πρόσθεσε η Άτροπος.

«Σου είπαν ότι είναι φίλοι σου, μα όταν ο Αλέξανδρος χειραγώγησε
το πτώμα της Εκάτης, δεν τον μίσησες, ούτε σε ενόχλησε. Δεν ήταν πιο
βλάσφημη αυτή η πράξη του, από τον έντιμο θάνατο που της χαρίσαμε;
Γιατί δεν συμμαχείς μαζί μας;» ολοκλήρωσε η Λάχεσις κι ο Θάνος, με την
εφιαλτική σκηνή της απόπειράς του να ερωτοτροπήσει με το ζωντανό
πτώμα, συνέδεσε τώρα κάτι που θεωρούσε ότι ήταν παραλήρημα της
τρέλας του. Ο Αλέξανδρος είχε κινήσει την Εκάτη; Όπως όταν είχε μπει
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μέσα στον μπάτσο και στο ραδιόφωνο; Μα γιατί; Κούνησε πάλι το κεφάλι
του, θέλοντας να διώξει τις ομιλίες και τις σκέψεις.

Πήρε κάτι απ’ το εσωτερικό της τσάντας του, την έκλεισε και την
έβαλε πάλι στην πλάτη του. Έκανε μία τρύπα με την αιχμή ενός
Θεοσφάχτη στο στόμα του και είπε δυνατά, τόσο για ν’ ακουστεί από τη
μελωδία των ψυχών όσο και για να τις κάνει να σταματήσουν να μιλούν.

«Ακούστε τι θα γίνει. Είμαι ένας απλός θνητός, βλαξ και ημίτρελος.
Είστε αθάνατα όντα, πάνσοφα και χειριστικά. Αυτή η συζήτηση που θέλετε
να κάνετε, δεν θα έχει και τόσο ενδιαφέρον για εσάς, δεν είμαι ο
καλύτερος συνομιλητής…»

Τις είδε να τον κοιτούν με απορία, δίχως να ξέρουν πού το πάει.
Έβαλε το δώρο της Περσεφόνης στο στόμα του και συνέχισε: «Οπότε εγώ,
απλά θα πάρω το στάχυ μου, και…»

Τραβώντας απ’ τη μέση του και τον άλλο Θεοσφάχτη, τους ύψωσε
και τους δύο κι άρχισε να πυροβολεί τις Μοίρες. Ο ήχος κάθε
πυροβολισμού ήταν εκκωφαντικός, δημιουργούσε ηχώ μέσα στον απέραντο
χώρο. Τις είδε να υψώνουν τα ελεύθερα χέρια τους, κομμάτια από
μάρμαρο να σηκώνονται από το πάτωμα και οι σφαίρες του Άδη να σκάνε
πάνω του. Κατέβασε τα όπλα προσπαθώντας να σκεφτεί τι θα έκανε
τώρα. Δεν μπορούσε να τολμήσει ακόμα τα εκρηκτικά!

Συνειδητοποίησε ότι ακόμη και με το ύφασμα στο πρόσωπό του, η
αδρεναλίνη τον έκανε να βλέπει λεπτομέρειες. Λες και η μπλούζα του
πλέον απλά χαμήλωνε την ένταση του φωτός. Πέρα από αυτό όμως, με το
ανέβασμα των παλμών και της αναπνοής του, σχεδόν ασφυκτιούσε με
αυτό το πράγμα στο κεφάλι του.

Κάθε σκέψη έσβησε βλέποντας τις μαρμάρινες πλάκες να
επιστρέφουν στη θέση τους.

Αντίκρισε το βλέμμα των Μοιρών. Έσταζε μίσος κι η στάση τους είχε
γίνει επιθετική. Η Λάχεσις κάτι ρύθμισε στο μοτεράκι της. Η Άτροπος,
έπιασε το ψαλίδι της και με τα δύο χέρια χώρισε τις λεπίδες του, τις
έκανε να επιμηκυνθούν και κατέληξε με δύο σπαθιά στα χέρια, λεπτά και
ισχνά, με κυκλικές λαβές που ακόμα παρέμεναν στους δείκτες της. Η
Κλωθώ ακούμπησε τον Αργαλειό πίσω της, δύο νήματα τυλίχτηκαν στο
πάνω μέρος του αδραχτιού της κι έμοιαζαν τώρα σαν συρματόπλεγμα σε
ρόπαλο. Άρχισαν να κινούνται προς το μέρος του.

Ο Θάνος υποχώρησε, μα με την κίνηση της Κλωθούς μια ιδέα είχε
αστράψει μέσα του. Έτρεξε προς τον αριστερό, κάθετο κίονα κι άρχισε να
πυροβολεί τον Αργαλειό.

Της άκουσε να ουρλιάζουν.
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Είδε θραύσματα να πετάγονται απ’ την κολώνα και ανέβασε
ρυθμούς, τόσο στους δείκτες του που πίεζαν τις σκανδάλες, όσο και στα
πόδια του. Το λευκό ξύλο τρωγόταν όλο και περισσότερο, η κατασκευή
άρχισε να τρίζει, μα τότε ένιωσε έναν οξύ πόνο στον ώμο και το στήθος
του.

Κοίταξε τον ώμο του και είδε μία βελόνα καρφωμένη στο δέρμα. Την
έπιασε για να την τραβήξει, μα στην επαφή ένιωσε ένα τσούξιμο στα
ακροδάχτυλά του. Επέμεινε, σφίγγοντας τα δόντια και την απαγκίστρωσε.
Ήταν απ’ το μοτεράκι. Την πέταξε και κοίταξε το στήθος του.

Είδε ότι ένα έτος είχε αφαιρεθεί από τη ζωή του!
Άκουσε τα βήματα να ζυγώνουν, γύρισε απότομα, μα πριν προλάβει

να τις πυροβολήσει, η Κλωθώ τον χτύπησε με την άκρη του αδραχτιού της,
σα να κρατούσε όντως ρόπαλο. Μόλις τα νήματα άγγιξαν το κεφάλι του…

…παπάκι…
…εικόνες με την Εκάτη να τον κοιτά, να τον φιλά, να γελάει, γέμισαν

το κεφάλι του, μαζί με τη φωνή της να τον παρακαλά να συμμαχήσει με
τις Μοίρες…

Είδε την Άτροπο να κατεβάζει τις δύο λεπίδες της προς το μέρος του.
Μουγκρίζοντας, τις μπλόκαρε τελευταία στιγμή με τις λεπίδες των
Θεοσφαχτών. Πάτησε και τις δύο σκανδάλες, κι έτσι όπως τα όπλα
σημάδευαν εκατέρωθεν της Ατρόπους, έγδαρε τον λαιμό και τον ώμο των
δύο αδελφών της. Τις είδε να πηγαίνουν κάποια βήματα πίσω. Μα δεν
είχαν πεθάνει. Δεν ήταν παντοδύναμα τελικά τα όπλα του Άδη.

Ο ίδιος, παραμένοντας ξαπλωμένος ανάσκελα, κύλησε μπρούμυτα και
πυροβόλησε ξανά και ξανά τον στύλο. Τον είδε να σπάει. Όλο το
δημιούργημα άρχισε να καταρρέει στο ένα πλευρό του. Ο χώρος
σκοτείνιασε αρκετά, με κάποια νήματα να σπάνε σαν χορδές και να
χάνονται στο άπειρο. Ο Θάνος τράβηξε επιτέλους την μπλούζα από το
κεφάλι του και πήρε μια βαθιά ανάσα. Άρπαξε το στάχυ και τσούλησε
σαν βαρελάκι στο πλάι, μακριά τους.

Και οι Μοίρες φρένιασαν.
Βελόνες απ’ το όπλο της Λάχεσης καρφώθηκαν στο σημείο που

βρισκόταν το σώμα του πριν δευτερόλεπτα. Το ρόπαλο της Κλωθούς
έσκαγε στο πάτωμα, λες και η Μοίρα ήταν θυμωμένο παιδί που ξεσπά στο
παιχνίδι του, κι οιμωγές της Εκάτης έφταναν στ’ αυτιά του. Η Άτροπος,
στριφογύρναγε τις λεπίδες της στους δείκτες της λες και ήταν φονικοί
έλικες, ζυγώνοντάς τον.

Μα ο Θάνος κουτρουβαλούσε κι ο Αργαλειός έτριζε δυνατά πια.
Έπρεπε να κάνει το ίδιο κι απ’ την άλλη πλευρά.
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Προτού να ζαλιστεί σε σημείο εμετού, έμεινε μπρούμυτα και
πυροβόλησε τα πόδια τους. Τις είδε να κάνουν πίσω, δίνοντάς του τον
ελάχιστο χρόνο που χρειαζόταν για να σηκωθεί γονατιστός.

Είδε το στάχυ του τσαλακωμένο και τον μίσχο σπασμένο. Μούγκρισε,
το έχωσε στο στόμα του και άρχισε να το μασουλά, συνεχίζοντας να
πυροβολεί.

Άλλη μία βελόνα στο πόδι του.
Την τραβά νιώθοντας το τσούξιμο, καθώς ο πόνος στο στήθος, ξέρει

πια τι σημαίνει.
Με μία κίνηση, σαν να λείπουν ενδιάμεσες, οι Μοίρες από απέναντί

του βρέθηκαν εμπρός του. Υψώνει τους Θεοσφάχτες κι αρχίζει ν’
αντικρούει τις λεπίδες απ’ το ψαλίδι. Μα δεν ήταν ο Άδης στη μάχη του
με τον Λου. Η πλειοψηφία των χτυπημάτων του δημιουργεί αμυχές, με τον
ίδιο να αποκρούει μόνο ελάχιστες.

Άλλο ένα χτύπημα με το ρόπαλο. Πρόλαβε να σκύψει, μα το δέχτηκε
όλο στον σβέρκο.

…σ’ αγαπάω, ρε μαλάκα…
…σκηνές με τον Αλέξανδρο να γελάνε, να καπνίζουν, να συζητάνε,

καθώς και κραυγές πόνου και παρακάλια να σταματήσει να τις
πολεμάει…

Ο Θάνος παραπατάει κι αποφασίζει να πέσει με όλο του το βάρος
μπροστά. Απλώνει τα χέρια για να πιάσει τις ακριανές αδελφές και με το
κεφάλι του σπρώχνει το σώμα της κεντρικής. Καταλήγουν και οι τέσσερίς
τους στη γη. Η επαφή με το δέρμα τους είναι σαν ηλεκτρισμός. Εκείνες
συνεχίζουν να τον χτυπάνε. Βελόνες στο σώμα του. Νέες ουλές απ’ τις
λεπίδες στην πλάτη του και η τσάντα να σκίζεται και να αδειάζει το
περιεχόμενό της. Χτυπήματα απ’ το αδράχτι να γεμίζουν το κεφάλι του με
σκηνές από τη ζωή του Αλέξανδρου και της Εκάτης.

Δεν αντέχει άλλο!
Τις σπρώχνει στο πάτωμα, κυλάει πάνω τους και γραπώνοντας την

κοινή τους πλεξούδα, αρχίζει να τραβάει και να την κόβει, με τα χέρια του
να κινούν τους Θεοσφάχτες λες και είναι ματσέτες στη ζούγκλα. Σπίθες
πετάγονται με την επαφή και τις ακούει να ουρλιάζουν. Δεν ξέρει γιατί
είναι τόσο δύσκολο να κόψει αυτά τα μαλλιά ή γιατί ακούγονται να
υποφέρουν, μα συνεχίζει, νιώθοντας ότι αυτό που κάνει είναι αυτό που
πρέπει.

Η επόμενη βελόνα τον πετυχαίνει στο μάτι.
Ο Θάνος παραπατά.
Τις βλέπει να σηκώνονται. Χωρισμένες πια. Κλαίνε ουρλιάζοντας,

εκτός εαυτού, λες και βιώνουν αποχωρισμό και χαμό. Δεν θέλει να
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φανταστεί την επόμενη επίθεσή τους. Απλά ξεκολλάει τη βελόνα και κοιτά
τη στάμπα του θανατικού: σε μισό χρόνο από σήμερα του μέλλεται να
πεθάνει.

Κάτι του λέει ότι δεν έχει ούτε ένα λεπτό ζωής.
Τις βλέπει να πλησιάζουν.
Η Άτροπος, χτυπώντας τις λεπίδες των όπλων της, δημιουργεί έναν

καμπανιστό ήχο. Η πόρτα από πίσω του σπάει κι ένα λεφούσι από
Άρπυιες εισβάλει στον χώρο έχοντας ανταποκριθεί στο κάλεσμά της. Η
Λάχεσις υψώνει το μοτεράκι, έτοιμη να ρίξει την τελευταία βελόνα. Η
Κλωθώ τον σημαδεύει με το ρόπαλο, και σαν σε αργή κίνηση, ο Θάνος
βλέπει τα δύο νήματα-συρματοπλέγματα να οδεύουν προς τα πάνω του,
σαν θανάσιμα μαστίγια.

Αποφασίζει να πυροβολήσει μία από τις βόμβες του Άδη που έχουν
κυλήσει στο πάτωμα και τότε…

…πάνω απ’ το κεφάλι του, μία θεόρατη μαύρη μορφή ορμάει στις
Μοίρες!

Ο Άδης, καβάλα στον Κέρβερο, προσγειώνεται μπροστά στις
υπεύθυνες για τους θανάτους όλης της γενεαλογίας του. Κάθε κεφάλι του
θεόρατου σκυλιού αρπάζει και από μία Μοίρα μέσα στα σαγόνια του.

Η Περσεφόνη υλοποιείται από το πουθενά, αρπάζει τον Θάνο απ’ τη
μέση και κινούνται με μία κίνηση στον εναπομείναντα κίονα του
Αργαλειού.

Οι Άρπυιες που είχαν αρχίσει να ορμάνε στο σημείο που στεκόταν ο
Εκλεκτός, προσγειώνονται και κοιτούν απορημένες δίχως να είναι κανείς
εκεί. Ορμάνε στον Άδη κι ο Χθόνιος Ζευς, καβάλα ακόμα στον Κέρβερο,
αρχίζει να τις αρπάζει και να τους κόβει ολόκληρα κομμάτια από το σώμα
τους με γυμνά χέρια. Οι Μοίρες παλεύουν με τον θεόρατο σκύλο, μα
χάνουν σε αυτή τη μάχη.

Ο Θάνος νιώθει ένα ταρακούνημα.
Γυρνάει προς την Περσεφόνη.
«Χάζεψες;» του κάνει ήρεμα η θεά μα επιτακτικά, σαν να τον

προτρέπει να συνέλθει.
«Βλέπεις τι γίνεται;» της φωνάζει για να ακουστεί πάνω από τα

ουρλιαχτά και τη φασαρία της μάχης.
Η Περσεφόνη τραβά τους Θεοσφάχτες από τα χέρια του και τους

πετάει στον Άδη. Ο θεός, γραπώνοντάς τους λες και είχαν συνεννοηθεί,
αρχίζει να τους χρησιμοποιεί όπως ήταν γραφτό να χρησιμοποιηθούν: οι
κινήσεις γίνονται σχεδόν αόρατες απ’ την ταχύτητα, και η αλληλουχία
κοψίματος και πυροβολήματος γίνονται σχεδόν ποίημα: κόψε-κάρφωσε τα
κοντινά, πυροβόλα όσα ζυγώνουν.
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Οι εναπομείναντες Κήρες ορμάνε μέσα στο δωμάτιο και σπεύδουν
προς την αφέντρα τους. Ο Θάνος τις βλέπει να μαζεύουν τις βόμβες του
Άδη, να τον πλησιάζουν και να τον πιάνουν απ’ τη μέση. Τον σηκώνουν
στον αέρα και σαν βολίδες, φεύγουν απ’ την αίθουσα.

Το τελευταίο πράγμα που βλέπει ο Θάνος από εκείνο το χάος, είναι η
Περσεφόνη να χαϊδεύει με την παλάμη της την κολώνα του Αργαλειού.
Απαλά, σαν μάνα που παρηγορεί το παιδί της. Η κατασκευή όμως, στο
χάδι αυτό, γίνεται κομμάτια. Τα νήματα σπάνε σαν χορδές και χάνονται
στο άπειρο. Η ίδια, συνεχίζει ατάραχα προς τον σύζυγό της, δίχως να
κινδυνεύει από κανένα όσα εκτοξεύονται πλάι της.

Η Θεά της Καταστροφής, δεν μπορούσε να το αρνηθεί κανείς, είχε
στυλ.
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Επίλογος

Ένιωσε μία δροσερή παλάμη στο κεφάλι του.
«Πρέπει να ρίξουμε τον Ασπρόπυργο. Η Αρχόντισσά μου έχει

αναλάβει τον Αργαλειό της Ανάγκης, μα είναι σ’ άλλο πεδίο δράσης η
κατασκευή εκείνη και σ’ άλλο ο πύργος», του είπε μία γνώριμη φωνή κι ο
Θάνος δεν μπόρεσε να μην χαμογελάσει. Μπορεί να είχε χάσει το ένα μάτι
του, μα τα πόδια της Κήρας γύρω απ’ τη μέση του και αυτή η πτήση, τον
έκαναν να νιώθει ανακούφιση.

Άρπυιες και Κήρες ήταν πάλι στο κατόπι τους, μα ο άντρας, απλά
έπιασε το χέρι της συντρόφου του και το κράτησε στο σημείο που ήταν.

«Νόμιζα ότι πέθανες, ρε συ. Μου έλειψες», σκέφτηκε και ένιωσε την
Κήρα να τραβά το χέρι της απότομα. Σχεδόν με αηδία από τον
συναισθηματισμό.

Ο Θάνος γέλασε δυνατά και άρχισε να πετάει βόμβες δεξιά και
αριστερά.

…ο θάνατός μου, θα σε έκανε να βάλεις βόμβες παντού και να
τυλίξεις όλη τη γη σε φλόγες…

Έτσι δεν του είχε πει η Εκάτη του; Ή το είχε πει με περισσότερη
ωμότητα και ίσως με αναφορά σε κάποιο κομμάτι της ανατομίας της; Δεν
είχε σημασία. Όλο αυτό είχε γίνει για εκείνη. Στο όνομα της. Στη μνήμη
της...

Οι εκρήξεις αρχίσανε. Ο ήχος τους ήταν σαν βήχας τιτάνα, η φωτιά
τους καμωμένη από πυκνό σκοτάδι κι αντί να πετάνε κομμάτια πέτρας
δεξιά και αριστερά, μαύρες τρύπες ρουφούσαν τον Ασπρόπυργο στον
Κάτω Κόσμο.

Ο Θάνος έμεινε να κοιτά ενδεής, με τον αέρα να τον ραπίζει.
Προσπαθούσε να ρουφήξει όλο το θέαμα με το εναπομείναν μάτι του,
νιώθοντας πιο ζωντανός από ποτέ.

Τρεις Κήρες επιβίωσαν μόνο και μία Άρπυια, την οποία είχαν καθηλώσει
οι δυο τους στη γη.

Ο Θάνος καθόταν στο καπό της κατεστραμμένης λιμουζίνας,
κοιτώντας προς τα πάνω. Το γεγονός ότι κοιτούσε τον ουρανό κι ο
Ασπρόπυργος πια δεν υπήρχε, τον έκανε να νιώθει λες κι ένα βάρος τόνων
είχε φύγει απ’ το στήθος του.

Η Κήρα που τον κουβαλούσε σ’ όλη την μάχη, καθόταν λίγο πιο πέρα
κι έπινε το μαύρο αίμα από μία νεκρή Άρπυια.
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“Όπως τη βρίσκει κανείς, εγώ δεν κρίνω…” σκέφτηκε ο Θάνος με μια
πρωτόγνωρη ευδιαθεσία. Σχεδόν μαστούρα. Ένα χαμόγελο βρισκόταν στα
χείλη του και δεν έλεγε να φύγει.

Τα είχε καταφέρει!
Δεν ήξερε πόσο ρόλο είχε παίξει το στάχυ, μα τα είχε καταφέρει. Δεν

είχε βγει αλώβητος, μα πραγματικά, δεν τον ένοιαζε καθόλου. Το πρόσωπο
της Εκάτης να χαμογελάει και να τον λέει “παπάκι” έλαμπε στο μάτι του
νου του, και το μοναδικό του φυσικό μάτι ήταν στα πρόθυρα να
βουρκώσει. Μα δεν θα κλαψούριζε πια για τα περασμένα. Μπορεί να μην
ξεχνούσε, μα ήταν έτοιμος για μια νέα ζωή.

Άκουσε έναν καλπασμό να ζυγώνει και στράφηκε προς την
κατεύθυνση του ήχου. Ο Κέρβερος ερχόταν προς το μέρος του. Το μέγεθος
και η όψη ήταν τόσο τρομαχτικά, το τρίχωμα τόσο μαύρο και τα μάτια
τόσο κόκκινα, που ο Θάνος ένιωσε το αίμα του να παγώνει. Δεν είδε καν
τους καβαλάρηδες πίσω απ’ το μεσαίο κεφάλι.

Ο τρικέφαλος σκύλος σταμάτησε μπροστά του.
Ο άντρας ξεροκατάπιε.
«Καλό σκυλάκι…» ψέλλισε, με φωνή λίγο δυνατότερη από ψίθυρο

και με το σώμα του να τρέμει.
Άκουσε γέλια και κοίταξε πάνω από το σκυλίσιο κεφάλι που ήταν

ακριβώς μπροστά του. Είδε την Περσεφόνη και από πίσω της τον Άδη να
τον κοιτούν χαρούμενοι.

«Τέλος καλό, όλα καλά», είπε ο Άδης και του πέταξε τους
Θεοσφάχτες. Ο Θάνος δεν ήξερε αν ο θεός περίμενε απ’ τον ίδιο να τους
πιάσει, μα αντ’ αυτού, μαζεύτηκε με φόβο μην τον πετύχουν οι λεπίδες.
Άκουσε τον θεό να κροταλίζει τα δάχτυλά του, τα όπλα επέστρεψαν στα
χέρια του και τα θηκάρωσε στη μέση του, σαν πιστολέρο.

«Αυτό μόλις συνέβη…» σχολίασε ο Θάνος κι είδε τους συνομιλητές
του να κατεβαίνουν από το αλλόκοτο υποζύγιό τους. Είδε τον Κέρβερο να
κάθεται στο έδαφος και να ξαπλώνει μπροστά, εκπνέοντας βαριά.
Εξακολουθούσε να τον κοιτά, μα κάπως πιο νυσταγμένα.

«Κοίτα το στήθος σου», του είπε η Περσεφόνη και ο Θάνος το έκανε.
Η στάμπα του θανατικού είχε εξαφανιστεί. Κατένευσε. Όντως όλα είχαν
τελειώσει λοιπόν, η Εταιρία όντως είχε χαθεί.

«Έξι μήνες λοιπόν;» τους ρώτησε, για να τους δει να ανασηκώνουν
τους ώμους.

«Αν πάρεις τους Θεοσφάχτες κι έρθεις στον Κάτω Κόσμο, μπορώ να
σε κάνω αθάνατο», είπε ο Άδης και πρόσθεσε ευδιάθετα: «Όταν τους
έκοψες τα μαλλιά, κατάλαβα ότι έχεις όλα τα προσόντα να γίνεις ο νέος
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Θάνατος. Η σκυθία περιμένει και τον μανδύα ήδη τον φοράς και σου
πάει».

«Θάνος, ο αθάνατος Θάνατος, το παπάκι…» μονολόγησε γλυκόπικρα,
σκεπτόμενος την Εκάτη.

Η Περσεφόνη, γνωρίζοντας τι σήμαιναν οι ασυναρτησίες του, τον
κοίταζε βουρκωμένη μ’ ένα αντίστοιχο χαμόγελο στα χείλη. Η ψυχική
σύνδεση εξακολουθούσε να υπάρχει, ακόμη και με το πέρας της
αποστολής.

«Τι λες; Να σου βρούμε διαμέρισμα στο Πανδαιμόνιον; Πρέπει ν’
αλλάξεις και ρούχα, από αυτό το παντελόνι μόνο εγώ λείπω…» έκανε
ευδιάθετη η θεά. Ο Θάνος συνειδητοποίησε ότι απ’ τον θάνατο της Εκάτης
δεν είχε αλλάξει παντελόνι και κοκκίνισε ολόκληρος από τη ντροπή.
Ήλπιζε, τώρα που είχε πέσει η Εταιρία, οι μολύνσεις να μην ήταν αιτία
θανάτου σε αυτή τη φλούδα.

Όπως πάντα όμως η ειρωνεία του βγήκε εύκολα, σώζοντας κάπως την
κατάσταση: «Μπορώ να τα φτιάξω με την Κήρα που με κουβάλαγε;»
ρώτησε στον ίδιο τόνο που είχε η προλαλήσασα, νιώθοντας παράξενα που
έκανε χαβαλέ με τους θεούς.

Άκουσε την Περσεφόνη να γελάει.
«Κελαινώ», έκανε ο Άδης χαμογελαστός και η Κήρα στάθηκε

προσοχή, κοιτώντας τον κι αναμένοντας εντολές. «Θες τον Εκλεκτό για
άντρα σου; Χωρίς πίεση, όπως νιώθεις», τη ρώτησε στα αρχαία, μα για
κάποιο περίεργο λόγο, ο θνητός κατάλαβε κάθε λέξη.

Είδαν την Κελαινώ να ξεφυσά απ’ τη μύτη χλευαστικά και να
στραβώνει τα μούτρα της.

Γέλασαν και οι τρεις δυνατά.
Μα σύντομα τα γέλια σίγασαν.
Έμειναν για λίγο σιωπηλοί.
«Δεν θα έρθεις…» έκανε η Περσεφόνη, σοβαρά, χωρίς να είναι

ερώτηση.
Ο Θάνος, κοιτώντας τη στα μάτια, κούνησε αρνητικά το κεφάλι του.
Σκέφτηκε ότι η φλούδα του τους επόμενους μήνες θα βίωνε το

απόλυτο χάος. Όλα θα άλλαζαν. Δεν θα υπήρχε πια κλήρος. Θα
ξαναχρειάζονταν νοσοκομεία και γιατροί δεν υπήρχαν. Ίσως ο κόσμος,
μετά τους εορτασμούς και τη σύγχυση να επαναστατούσε κιόλας. Δεν
ήξερε και δεν τον ενδιέφερε. Είχε κάνει το κομμάτι του και δεν θα
συμμετείχε σε όλα αυτά. Μα καλώς ή κακώς, αυτός ήταν ο κόσμος του.
Δεν ήξερε αν ήθελε να φύγει.

«Τι σκέφτεσαι να κάνεις;» τον ρώτησε η προστάτιδά του με
πραγματικό ενδιαφέρον. Ο Θάνος ανασήκωσε τους ώμους, μα δεν ήθελε να
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πει ότι δεν ήξερε. Αποφάσισε ν’ απαντήσει με πάσα ειλικρίνεια. Να
ξεγυμνώσει τις σκέψεις του, όσο σαχλές κι αν φαίνονταν στους ευεργέτες
του.

«Απλά θέλω να κοιτώ τον ουρανό χωρίς φόβο. Δεν με νοιάζει τίποτε
άλλο. Όσο χαζό κι αν ακούγεται, ακόμη κι αν έχω ένα μάτι πια, μόνο αυτό
θέλω. Μ’ έφθειρε το σκοτάδι. Χωρίς παρεξήγηση. Μόνο φως θέλω πια.
Και να κοιτώ τον ουρανό».

Ο θεοί του κάτω κόσμου κατένευσαν.
Δεν χρειαζόταν να πουν κάτι άλλο.
Ο Άδης, λες κι ο Θάνος ήταν μαριονέτα, τον κατέβασε απ’ το καπό

με μία κίνηση. Μαζί με την Περσεφόνη, οι τρεις τους, αγκαλιάστηκαν για
ώρα. Η θεά τού είπε ότι πάντα μπορούσε να την καλέσει με το αίμα του
κι εκείνος κατένευσε. Τον άφησαν, αντάλλαξαν άλλο ένα βλέμμα
αποχαιρετισμού και…

…ο Θάνος βρέθηκε μόνος του στον ερημωμένο Ασπρόπυργο. Μια
άγονη περιοχή πια και τίποτε άλλο. Ούτε Εταιρίες, ούτε μενίρ, ούτε
Μοίρες, ούτε Αργαλειοί.

Επέστρεψε πάνω στη λιμουζίνα, χαμογέλασε, και μέχρι να νυχτώσει,
απλά έκανε αυτό που είχε πει στην Περσεφόνη.

Κοιτούσε τον ουρανό.
Δίχως φόβο…
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Ευχαριστίες

Στη Λένα, γιατί είναι Περσεφόνη κι Εκάτη μου.
Στον Νίκο Φαρούπο, γιατί μ’ έκανε ν’ αγαπήσω την αρχαιοελληνική

μυθολογία, γιατί ανέβασε τον Άδη μέσα μου σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με
τον Λου και γιατί το βιβλίο του “Ο κόσμος των φανταστικών όντων των
αρχαίων Ελλήνων” το είχα σαν ευαγγέλιο κατά τη συγγραφή του
συγκεκριμένου έργου.

Στον Γιώργο “Lobo” Γυφτάκη, γιατί ένα χειμωνιάτικο βράδυ του
2014 μου είπε: «Έχω μια ιδέα, για έναν κόσμο που οι άνθρωποι γνωρίζουν
πότε θα πεθάνουν, μα δεν ξέρω πώς να την τρέξω…» και το κεφάλι μου
πήρε φωτιά. Ευγνώμων για το ελεύθερο που μου έδωσε, όχι μόνο να “την
τρέξω”, μα να την ξεχειλώσω σε αυτό που διαβάσατε.

Στην Ιλέην Ρήγα, γιατί αγκάλιασε μεμιάς την ιδέα να δώσουμε αυτό
το “δώρο” μέσω της Nyctophilia.gr, καθώς επίσης για την επιμέλεια, αλλά
και την υποστήριξή της όλα αυτά τα χρόνια.

Σε όλους όσους με στήριξαν τη δεκαετία 2011-2021. Φίλους,
συγγενείς, αναγνώστες, καλλιτέχνες, δημοσιογράφους κι απλούς
περαστικούς, γιατί ο ενθαρρυντικός λόγος, ο ενθουσιασμός κι η αγάπη
τους γίνανε φυλαχτό μέσα μου, νέκταρ και αμβροσία.

Είθε να είστε πάντα όλοι υγιείς, δημιουργικοί, ευτυχισμένοι και να
ζείτε τη ζωή σας όσο καλύτερα μπορείτε, γιατί… βλ. τίτλο!





Proserpine

Dante Gabriel Rossetti (1828-1882)

Signed and dated 1880; 

inscribed "Proserpina" and with the artist's sonnet in Italian.

Coloured chalks on paper

47 x 22 inches, 119.5 x 56 cm



 

Afar away the light that brings cold cheer

Unto this wall, - one instant and no more

Admitted at my distant palace-door

Afar the flowers of Enna from this drear

Dire fruit, which, tasted once, must thrall me here.

Afar those skies from this Tartarean grey

That chills me: and afar how far away,

The nights that shall become the days that were.

Afar from mine own self I seem, and wing

Strange ways in thought, and listenfor a sign:

And still some heart unto some soul doth pine,

O, Whose sounds mine inner sense in fain to bring,

Continually together murmuring) —

'Woe me for thee, unhappy Proserpine'.

 

Proserpine by D. G. Rossetti

 



Ophelia

 John Everett Millais (1829-1896)

Dated 1851–52; 

Oil on canvas

76.2 cm × 111.8 cm (30.0 in × 44.0 in)

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Everett_Millais
https://en.wikipedia.org/wiki/Oil_painting




Ο Γιώργος Μπελαούρης γεννήθηκε το 1990 στην Αθήνα, έχει πτυχίο
Μουσειολογίας, μεταπτυχιακό Κλινικής Κοινωνιολογίας και Τέχνης και ξεκίνησε
να γράφει στα 7 του. Πρώτη φορά παρουσίασε κείμενό του σε κοινό τον
Οκτώβριο του 2011, στη Μυτιλήνη, ως σύνεδρος στο 5ο Διεθνές Συνέδριο
Λογοτεχνίας, με τίτλο: «Οι παράλληλοι βίοι του Καζανόβα και του Ντε Σαντ»
και στο ακροατήριο υπήρχαν ομιλητές από όλο τον κόσμο και προσωπικότητες
όπως ο τρισέγγονος του Τολστόι και η μικρανηψιά του Καβάφη. Έκτοτε είναι
μόνιμα ενεργός, στο καλλιτεχνικό χώρο. 
Κατά τη διάρκεια της 27μηνης δράσης του blog του "Ροδοπέταλα, αίμα και
στάχτη", ανάρτησε 9 βιβλία του προς ελεύθερη ανάγνωση. Έχουν παιχτεί 16
θεατρικά κείμενά του σε σκηνές της Αθήνας και της Μυτιλήνης, με τα
περισσότερα σε σκηνοθεσία του ιδίου. Οχτώ κείμενά του έχουν πάρει έντυπη
μορφή, σε διάφορες εκδόσεις, αποτέλεσμα διαγωνισμών και συνεργασιών.
Πρόλογοί του υπάρχουν σε τέσσερα κόμιξ. Αρθρογραφεί στο περιοδικό
"Αλλόκοσμες Ιστορίες" από τον Μάιο του 2021 και στο περιοδικό “Passcode
Magazine" από τον Ιούλιο του ίδιου έτους. Η σειρά νουβελών του με τίτλο
"Baphometa" κυκλοφορεί μαζί με τις "Αλλόκοσμες Ιστορίες" από τον Μάιο του
2021.
Είναι ο «μπαμπάς/βιογράφος» της Λενόρ Κορπς, ο δημιουργός της Μυθολογίας
Ψυχοπλάνης και του art project LC DLVI.Τo βιβλίο του Lenore Corpse#1
βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου, έπειτα από έγκριση
επιτροπής. Το LC DLVI art project αριθμεί 91 guest καλλιτέχνες και 135 guest
artworks μέχρι στιγμής.

Τα βιβλία του κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Rising Star:
-Ψυχοπλάνης Φαινόμενα (συλλογικό, ανθολογία διηγημάτων βασισμένα στη
μυθολογία του, Οκτώβριος 2016)
-Ερεβώδης Λειμώνας (ανθολογία διηγημάτων, Ιούνιος 2017)
-Lenore Corpse #1 (μυθιστόρημα, Σεπτέμβριος 2017)
-Ημερολόγια Ψυχοπλάνης (συλλογικό, ανθολογία διηγημάτων βασισμένα στη
μυθολογία του, Μάης 2018)
-Lenore Corpse #2 (μυθιστόρημα, Σεπτέμβριος 2018)
-Ξενοδοχείον Ελπίς (υβριδικό μυθιστόρημα, Ιούνιος 2020)







Ένας κόσμος όπου όλοι γνωρίζουν 

την ημερομηνία του θανάτου τους. 

Ένας σύγχρονος μεσαίωνας, 

με τον κλήρο να είναι και πάλι στην ηγεσία. 

Ένας "Εκλεκτός" μίζερος, αδύναμος, 

μοιρολάτρης, φοβικός, φλώρος... 

Πώς σχετίζονται ο Εωσφόρος και ο Άδης 

με αυτή την κατάσταση; 

Τι υπερβάσεις θα πρέπει να κάνει ο Θάνος 

για να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων;

Ένα μυθιστόρημα σκοτεινής φαντασίας 

από τον δημιουργό του κόσμου της "Lenore Corpse", 

Γιώργο Μπελαούρη.


