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ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΓΟΤΘΙΚΟ

Η Πηνειάδα Γραία

Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, τότε που ο ζυγός του κατακτη-
τή είχε εξαναγκάσει πολλούς Έλληνες να ζουν σαν αγρίμια 

στην ύπαιθρο, έχοντας ξεχάσει ακόμα και το πώς να μιλάνε τη 
μητρική τους γλώσσα, υπήρξαν κάποιες γυναίκες οι οποίες προ-
σπάθησαν να διατηρήσουν την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα 
του μαρτυρικού αυτού τόπου. Αυτές οι γυναίκες έδρασαν κυρί-
ως στον θεσσαλικό κάμπο και ιδιαίτερα στα μέρη που βρέχονταν 
από τον Πηνειό ποταμό, πήραν αυθαίρετα το όνομα «Πηνειά-
δες», όπως οι κόρες του Πηνειού, και θεοποίησαν το έργο τους, 
καταλήγοντας σε μαύρες μαγείες και παγανιστικές τελετές, λα-
τρεύοντας το ποτάμι ως το «υπέρτατο ον» και «πατέρα» της πλά-
σης. Αλίμονο! Είχαν ξεγελαστεί…

Κυνηγήθηκαν και εξοντώθηκαν ανελέητα. Πλήρωσαν για τα 
εγκλήματά τους και τις ανθρωποθυσίες, το αθώο αίμα που έχυ-
σαν στις κατάφυτες όχθες του Πηνειού, τον κάποτε γνωστό στον 
κύκλο τους ως «κόκκινος ποταμός». Οι προσήλυτοί τους κι αυ-
τοί το ίδιο, δεν έδειχναν κανένα σημάδι μεταμέλειας! Στο πέρα-
σμα τον αιώνων η ύπαρξή τους έσβησε σιγά˗σιγά από τον χάρτη, 
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αλλά –δυστυχώς– όχι και από τις μνήμες των ανθρώπων. Φήμες 
έλεγαν για την ύπαρξή τους ακόμα και σε ανεξερεύνητες σπηλιές 
δίπλα στο ποτάμι, διάσπαρτες σε όλη την Θεσσαλία. Φήμες που 
δεν θα έσβηναν ποτέ…

* * *

Θυμάμαι ότι ήμουν πολύ μικρός όταν άρχισαν όλα. Κάπου 
στις αρχές του 1900, στο Αλεποχώρι Τρικάλων, έναν μικρό συ-
νοικισμό μέσα στα πλατάνια γύρω από κάποιον παραπόταμο του 
Πηνειού που μου διαφεύγει το όνομα. Μου διαφεύγει επίσης το 
όνομα του βουνού της Πίνδου που περιέκλειε την κοιλάδα μας, 
αλλά θυμάμαι πολύ καλά το πρόβλημα που είχαμε με τις αλε-
πούδες. Δεν είχαν αφήσει κότα για κότα στα κοτέτσια μας! Εξ ου 
και το «Αλεποχώρι». Πλίνθινα και πετρόκτιστα οικοδομήματα 
ανάμεσα στα καλντερίμια, απλά και λιτά κουτιά με κεραμοσκε-
πές υποβασταζόμενες με χοντρά, ξύλινα μαδέρια. Μια χούφτα 
άνθρωποι που ο καθένας ήξερε τον διπλανό του με το μικρό του 
όνομα.

Ναι… Τα θυμάμαι όλα σαν να ήταν χθες! Εκείνη την ανοιξιά-
τικη Πέμπτη στο σχολείο. Δηλαδή, τι σχολείο; Ένας ασβεστωμέ-
νος αχυρώνας στην εξοχή με σανίδια και κούτσουρα για θρανία. 
Μόνο ο μαυροπίνακας θύμιζε οίκο γραμμάτων, κάτι που είχε 
αγοραστεί με αίμα και ιδρώτα από τους μόχθους της αγροτιάς. 
Όλοι στο χωριό ήταν αγρότες. Το ίδιο και οι γονείς μου. Και όλοι 
ήθελαν ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά τους, κάτι που θεώρη-
σαν πως είχαν εξασφαλίσει με την κυρία Μαργαρίτα.

Η γλυκιά και καλοκάγαθη, κυρία Μαργαρίτα. Μια καλοκαμω-
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μένη, εικοσιπεντάχρονη δασκάλα με μαύρα χυτά μαλλιά, μάτια 
μελιά και λευκή -σαν γάλα- επιδερμίδα. Όλα τα αγόρια ήμασταν 
ερωτευμένα μαζί της. Της βάζαμε σχεδόν καθημερινά ένα μπου-
κετάκι από φρέσκα λουλούδια σ’ ένα αδειανό, γυάλινο βαζάκι 
μαρμελάδας με λίγο νερό πάνω στην έδρα – ένα παλιό, σαρακο-
φαγωμένο τραπεζάκι. Η ευωδία τους διασκορπιζόταν ευχάριστα 
στην ατμόσφαιρα. Εγώ της πήγαινα κι ένα μήλο ή ένα πορτοκάλι 
ανάλογα την εποχή. Αλλά και τα κορίτσια την αγαπούσαν πολύ. 
Λες και ήταν μάνα τους. Μας είχε βάλει κάτω από τις φτερούγες 
της, υπό την προστασία της όπως η κλώσα τα κλωσόπουλα, μα-
θαίνοντάς μας για τα ανδραγαθήματα του Θησέα, του Ηρακλή 
και του Αχιλλέα· για το χρυσόμαλλο δέρας και τους Αργοναύτες 
και το πώς νίκησαν τον Τάλω… Στα μάτια μου ήταν η καλύτερη 
δασκάλα του κόσμου.

Αλλά εκείνη την Πέμπτη του Μαγιού όλα θα τέλειωναν…
Θυμάμαι, επίσης, τον εαυτό μου που σουλατσάριζε ασκόπως 

εκείνη τη μέρα πριν το σχολείο. Κοντά σε μέρη όπου δεν μας 
επέτρεπαν να πάμε οι μεγάλοι. Στο δρόμο που οδηγούσε σ’ ένα 
παλιό γεφύρι στο ποτάμι και σ’ έναν εγκαταλελειμμένο νερόμυ-
λο. Την είδα! Ήταν εκεί…

Μια σκιά σάλευε κάμποσα μέτρα πιο πέρα. Με παρακολου-
θούσε. Κρωξίματα… Οι τρίχες στο σβέρκο μου είχαν κοκαλώσει 
ολόρθες. Καλιακούδες! Έβγαλα τη σφεντόνα μου και σκότωσα 
μία από δαύτες, τόσο εβένινη που ακόμα και ζωντανή με κοίταγε 
με τα άψυχα μάτια της από οψιδιανό. Άκουσα ένα ανατριχιαστικό 
κλάμα μωρού να οδύρεται και ν’ αντηχεί στις φυλλωσιές Οι καλι-
ακούδες θρηνούσαν τη χαμένη τους συντρόφισσα. Πεταρίσματα 
ακούστηκαν καθώς το σμήνος τους βούτηξε στο άψυχο κουφάρι 
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σαν ένα σώμα. Φοβήθηκα. Έφυγα τρέχοντας να γλυτώσω από 
εκείνα τα παλιόπουλα που ήθελαν σκότωμα. Μα το αίμα μου πά-
γωσε γι’ ακόμη μια φορά, καθώς έριχνα μια φευγαλέα ματιά πίσω 
μου. Το σμήνος… άφαντο! Εκείνη, όμως; Ήταν εκεί…

Την έβλεπα ολοκάθαρα! Μια γριά μοιρολογούσε την ψόφια 
καλιακούδα σφίγγοντάς την στον κόρφο της· καταβροχθίζοντας 
την ψυχή της. Σε μια απαίσια παλινδρομική κίνηση μπρος-πίσω, 
λες και ήταν θρονιασμένη σε κουνιστή καρέκλα. Κι άλλα πεταρί-
σματα από το πουθενά. Και η γριά είχε χαθεί σαν οπτασία, τυλιγ-
μένη μες στη μαυρίλα ενός αιωρούμενου σμήνους.

«Θα πληρώσεις γι’ αυτό που έκανες», ακούστηκε μια κακια-
σμένη, στριγκή φωνή από τις καλιακούδες που πετούσαν, καθώς 
απομακρύνονταν στα ουράνια. «Θα σου στερήσω ό,τι αγαπάς 
περισσότερο».

Με πήραν τα κλάματα. Πέταξα θυμωμένος τη σφεντόνα μου 
στις καλιακούδες –αλί κι αν πίστευα ότι θα τους έκανα ζημιά με 
τέτοιο τρόπο– κι έτρεξα όσο πιο γρήγορα μπορούσα στο σχολείο. 
Τα πόδια μου είχαν βγάλει φτερά…

Ήμασταν μια χούφτα μαθητές στο σχολείο όλοι κι όλοι, πέντε 
μυξιάρικα αγόρια και εφτά κορίτσια, πάντα απαρτία, εκτός από 
εκείνη την Πέμπτη. Η Φιλιώ και το Λενάκι, δυο σγουρομάλλικα 
αδελφάκια με κόμη στο χρώμα του κεραμιδιού και φακίδες στη 
μούρη, από τις πιο μελετηρές στο δημοτικό μας σχολείο, δεν εί-
χαν παρουσιαστεί στην πρωινή προσευχή και όλοι θεωρήσαμε 
πως είχαν μάλλον αρρωστήσει. Κόντευε δώδεκα το μεσημέρι, 
όταν το Λενάκι χίμηξε μέσα στην αίθουσα μελανιασμένο και γε-
μάτο χώματα. Τα γονατάκια καταγρατσουνισμένα και αιμόφυρ-
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τα. Έκλαιγε με αναφιλητά και σταματημό δεν είχε. Είχε βαλα-
ντώσει. Η οδύνη είχε παραμορφώσει την όμορφη φατσούλα του 
με τα ροδαλά μαγουλάκια.

Στις πέντε λέξεις που κατάφερε να της βγάλει με το τσιγκέλι 
η καλή μας η δασκάλα, είπε μονάχα ότι τη Φιλιώ την άρπαξε η 
«μάγισσα του ποταμού» και ότι αν το μάθαινε η μάνα τους θα τη 
σκότωνε που δεν βοήθησε την αδερφή της. Είχαν παραστρατήσει 
από την περιέργειά τους και δεν τους βγήκε σε καλό.

Μα πώς μπορούσε να τη βοηθήσει άραγε! Οι γονείς μας και οι 
συγχωριανοί μας, όλοι προληπτικοί και μανιώδεις με τις δεισιδαι-
μονίες και προκαταλήψεις του τόπου, μας είχαν προειδοποιήσει. 
Με τα παραμύθια τους και τις ιστορίες τους. Το παλιό γεφυράκι 
δίπλα στην κουφάλα του βράχου που βγάζει νερό ήταν απαγο-
ρευμένο έδαφος. Ακόμη και για κείνους! Το ίδιο και ο παλιός νε-
ρόμυλος. Καταραμένο μέρος! Ούτε τα πουλιά δεν πετούσαν από 
πάνω του! Λεγόταν πως εκεί ήταν τα λημέρια μιας Πηνειάδας 
μάγισσας. Πως έπαιρνε παιδάκια ξεγελώντας τα με το μελωδι-
κό της τραγούδι ενορχηστρωμένο από το κελάρυσμα του νερού 
σαν σειρήνα. Πως κατόπιν τα έτρωγε ωμά με τα σουβλερά της, 
σκυλίσια δόντια και ξαναγινόταν νέα από κακάσχημη γριά που 
ήταν. Κουταμάρες! Ιστορίες για να τρομάζουν τα παιδάκια και 
να πηγαίνουν νωρίς για ύπνο, να τρώνε όλο τους το φαγητό και 
να πίνουν το γάλα τους. Ή αυτό, ή θα τους έτρωγε η μάγισσα αν 
ήταν άτακτα!

Η καρδούλα της κυρίας Μαργαρίτας σκίρτησε και τα μάτια 
της γέμισαν δάκρυα. Μας έστειλε όλους στα σπίτια μας αμέσως 
και άδραξε το Λενάκι από το χεράκι για να πάνε να βρούνε τη 
Φιλιώ στον εγκαταλελειμμένο νερόμυλο.
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Ξεροκατάπια. Ο λαιμός μου είχε στεγνώσει για τα δεινά που 
είχα ξεκινήσει. Είχα ανοίξει κατά λάθος τους Ασκούς του Αιό-
λου. Έφταιγε η ξεροκεφαλιά μου και το γνώριζα. Την είχα ξυ-
πνήσει την Πηνειάδα από τον λήθαργό της. Θα μας έκανε κακό. 
Κι έφταιγα εγώ!

Θα το διόρθωνα…
Θα τα διόρθωνα όλα…
Ξεφύσησα έναν βαρύ αναστεναγμό. Μια αψιά γεύση κατέ-

κλυζε το στόμα μου. Το είχα πάρει απόφαση. Δεν είχα σκοπό 
να πάω αμέσως σπίτι μου. Θα τις ακολουθούσα στα κρυφά και 
θα τις προστάτευα από τη μάγισσα που καιροφυλακτούσε με τα 
σουβλερά της δόντια.

Ο νερόμυλος ήταν ένα μουχλιασμένο, ξύλινο ερείπιο που φά-
νταζε τεράστιο στα παιδικά μου μάτια. Μύριζε έντονα κλεισούρα 
και περιττώματα. Τα θεμέλιά του πέτρινα, δίπλα στο ρέμα που 
ανάβλυζε από τα έγκατα της διπλανής σπηλιάς, ενώ παραδίπλα 
το σκουριασμένο, μεταλλικό γεφύρι δέσποζε τυλιγμένο με κισ-
σό. Ηλιαχτίδες δεν φώτιζαν ποτέ εκείνο το σκιερό μέρος στην 
άκρη του φαραγγιού, αφού η φύση είχε απλώσει μια κουβέρτα 
από κλαδιά φυλλοβόλων δέντρων από πάνω.

Τις είδα να στέκονται επιφυλακτικά στο κατώφλι της -βγαλ-
μένης από τους μεντεσέδες- πορτοξυλιάς του μύλου και να σκα-
νάρουν το εσωτερικό του διεξοδικά. Δεν θα πρέπει να βρήκαν 
τίποτε το αξιοπερίεργο, αφού κατευθύνθηκαν γοργά προς τη 
σπηλιά, προσέχοντας πού πατούσαν, ισορροπώντας απάνω στις 
γλιστερές κοτρόνες. Στο κατόπι, τους ακολούθησα κι εγώ, χωρίς 
να μ’ έχουν πάρει χαμπάρι.



13

Δεν μπορώ να θυμηθώ τι επ’ ακριβώς συνέβη μετά, γιατί με-
ρικές νυχτερίδες που είχαν προγκήξει απ’ τα βάθη της σπηλιάς με 
γκρέμισαν χάμω κι έχασα για ώρες τις αισθήσεις μου.

Ξύπνησα από ένα απόκοσμο ουρλιαχτό, συνοδευόμενο από 
τον φρικτότερο πονοκέφαλο της άθλιας και μίζερης ζωής μου, 
μόνο και μόνο για να δω περιζωμένο σε μια πορτοκαλιά λάμψη, 
τον νερόμυλο και σκιές να εναλλάσσονται στο εσωτερικό του 
μέχρι πέρα ως πέρα στα τοιχώματα του φαραγγιού. Μολονότι το 
σούρουπο αργούσε ακόμα, σ’ εκείνο το ανήλιαγο χάσμα, το μισο-
σκόταδο είχε έρθει πρόωρα.

Πλησίασα την πόρτα μπουσουλώντας και αυτό που είδα μου 
έκοψε την ανάσα. Η κυρία Μαργαρίτα ήταν πεσμένη στα γόνα-
τα,  μες στα αίματα και με σκισμένα ρούχα. Το ίδιο και οι δυο 
συμμαθητριούλες μου, η Φιλιώ και το Λενάκι. Όλες τους είχαν 
γουρλωμένα τα μάτια τους και με το κεφάλι ριγμένο πίσω ατέ-
νιζαν με άψυχο βλέμμα το ετοιμόρροπο ταβάνι. Δεν ήξερα αν 
είχαν πεθάνει ή αν ζούσαν ακόμα, μα τρόμαξα πάρα πολύ. Και το 
χειρότερο, ανάμεσά τους ήταν σχεδιασμένη με αίμα μια πεντάλ-
φα. Η μεταλλική οσμή πλανιόταν στον αέρα, καίγοντας τα ρου-
θούνια μου. Καθεμιά τους είχε τοποθετηθεί σε μία κορυφή του 
αστεριού που περικλειόταν στον αιμάτινο κύκλο. Κι εγώ –όλως 
τυχαίως– στην τέταρτη, πεσμένος να μπουσουλάω στα τέσσερα. 
Και στην πέμπτη… η γριά μάγισσα που δεν υπήρχε παρά μόνο 
στα παραμύθια. Που έβλεπα για δεύτερη φορά εκείνη τη μέρα. 
Ένα σκελετωμένο και παραμορφωμένο κορμί σαν περγαμηνή με 
λιπώδη σαρκώματα, τυλιγμένο με μαύρο σάλι με κρόσσια. Κι 
ένας θύσανος από αραιές, ασημότριχες τούφες στην κεφαλή.

«Σε περιμέναμε», είπε με συριστική φωνή τραβώντας τα αι-
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μάτινα, λεπτοκαμωμένα της χείλη, αποκαλύπτοντας δυο σειρές 
από πριονωτά, σαπισμένα δόντια.

Τα έχασα! Δεν θα ξεγλιστρούσα ανάλαφρα, μισοκρυμμένος 
στις σκιές. Δεν θα κατάφερνα να σώσω σαν ιππότης τις δεσπο-
σύνες μου και να γίνω τρανός στο Αλεποχώρι. Εκείνη τη στιγμή 
αμφέβαλα αν θα τα κατάφερνα να βγω εγώ ο ίδιος ζωντανός!

Με μια δρασκελιά τινάχτηκα ολόρθος, άρπαξα τη δάδα που 
φώτιζε με τη λάμψη της τα σαπισμένα παλιόξυλα του μύλου και 
την προέταξα στο πλακουτσωτό αυτί της παλιόγριας καίγοντάς το 
ολοσχερώς και λαμπαδιάζοντας τα λιγδωμένα της μαλλιά. Έβγα-
λε μια στριγκλιά πόνου και με χαστούκισε τόσο δυνατά, που μου 
έφυγε η αναμμένη δάδα μέσα από τα χέρια. Ύστερα έκανε εμετό 
ένα παχύρευστο λάδι και τα πάντα άρπαξαν φωτιά. Μάζεψα όσες 
δυνάμεις μου είχαν απομείνει και την κοπάνησα από κει πέρα, 
αφήνοντάς την να καεί.

Ένιωθα πως είχα ξορκίσει το κακό. Ήμουν ήρωας – δεν ήμουν; 
Νίκησα τη μάγισσα αλλά με τρομερό κόστος: τρεις αθώες ψυχές. 
Όταν μαθεύτηκε στο χωριό το κατόρθωμά μου –πιθανώς σ’ αυτό 
συνέβαλλαν και τα άλλα παιδάκια που είχαν πάει νωρίτερα σπί-
τια τους εκείνη τη μέρα‒, περίμενα να γίνω ο δαφνοστεφανωμέ-
νος ολυμπιονίκης που τον υποδέχονται με δόξα και τιμές. Αντ’ 
αυτού, είδα τους γονείς μου για τελευταία φορά, αγκαλιασμένους 
να κλαίνε γοερά, όσο η καγκελόφρακτη κλούβα που έσερναν δυο 
μουλάρια τραβούσε προς το σανατόριο στα νότια του νομού, 
λίγο μετά την πόλη των Τρικάλων…

* * *
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Κι έκτοτε παραμένω έγκλειστος εδώ στο τρελάδικο, λες και 
είμαι ένα ανισόρροπο παλιοτόμαρο. Να σαπίζω φορώντας αυτά 
τα εμετικά άσπρα ρούχα που έχουν ξεφτίσει και βρομοκοπάνε 
ναφθαλίνη. Εξήντα χρόνια! Εξήντα ολόκληρα χρόνια για ένα 
ανεξήγητο έγκλημα. Όταν σε ζώνει το σκοτάδι, σ’ εγκαταλείπει 
ακόμη και η σκιά σου. Κανείς δεν με πιστεύει… Κανείς δεν με 
πίστεψε ποτέ – ούτε καν οι ίδιοι μου οι γονείς! Ο πατέρας μου 
και η μητέρα μου!

Και κανείς δεν πίστεψε ποτέ στ’ αλήθεια την ιστορία της Πη-
νειάδας μέγαιρας. Κανείς δεν πιστεύει στην ύπαρξη των μαγισ-
σών.

Εγώ, όμως, πιστεύω! Και σύντομα θα πιστέψουν και οι υπό-
λοιποι. Οι δεσμοφύλακες και οι γιατροί αυτού του καταραμένου 
σανατορίου. Θα τους δείξω εγώ! Θα δουν τη διευθύντριά τους να 
καίγεται. Την κακιά μάγισσα στην πυρά. Θα τους δείξω εγώ. Θα 
τους δείξω τη διευθύντριά τους με το κομμένο αυτί και τη μορ-
φή της αγαπημένης μου δασκάλας πώς κατάφερε να τους ξεγελά 
αγέραστη τόσα χρόνια! Θα τους δείξω! Αυτή τη φορά θα τελειώ-
σω εκείνο που άρχισα τότε στον νερόμυλο…

Είπαν ότι τους έκαψα ζωντανούς. Ότι με είχε πιάσει αμόκ, 
αφού σκότωνα συνέχεια πουλιά με τη σφεντόνα μου τον τελευ-
ταίο καιρό. Και μερικές γάτες γειτόνων με φυσοκάλαμο και καρ-
φιά. Άντε… και κάτι κοπρόσκυλα! Είπαν ότι η δίψα μου για αίμα 
ήταν ακόρεστη. Ότι ήταν θέμα χρόνου να προτιμήσω να σκοτώ-
σω τελικά κάτι «μεγαλύτερο». Κάτι που περπατούσε· μιλούσε· 
γελούσε…

Κανείς τους δεν με πίστεψε…
Που να τους πάρει και να τους σηκώσει! Γιατί μου το έκαναν 
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αυτό; Ήμουν αθώος. Αθώος! Εγώ την είδα τη μάγισσα! Υπήρχε! 
Υπάρχει! Σαφώς και υπάρχει! Και είναι εδώ!

Οι καλιακούδες έρχονται. Τις βλέπω έξω απ’ το παράθυρό μου 
κάτω απ’ τα μολυβένια σύννεφα να κάνουν βουτιά στον αέρα.

Η διευθύντρια! Χτυπά την πόρτα… Προσπαθεί να με ξεγελά-
σει με την ευγενική της φωνή!

Σε κατάλαβα τι είσαι!
Θα σε κάψω σκύλα με τα σουβλερά δόντια! Θα καείς! Θα σας 

δείξω εγώ!
Θα σας δείξω την αλήθεια…
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ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΓΟΤΘΙΚΟ

Το Παλάτι του Μπελλασσάιρελ

Όταν η μυρωδιά του αίματος πλανηθεί στον αέρα, τα όρνεα 
μαζεύονται και περιμένουν τον θάνατο. Μέχρι να πέσει και 

ο τελευταίος στρατιώτης στη μάχη αιμόφυρτος, θα κοιτούν υπο-
μονετικά. Ακίνητα και αεικίνητα· καρτερούν κι εκείνα το τέλος. 
Κι όταν έρθει, θα κάνουν τους κύκλους τους στον ουρανό· θα 
βουτήξουν για να ξεσκίσουν τα άψυχα ανδρείκελα που κάποτε 
ανάξια υπερηφανεύονταν πως «ζούσαν». Πτωματοφάγα! Καθα-
ρίζουν τις εναπομείνασες «πληγές», ώσπου να μείνουν τα πάλ-
λευκα κόκαλα εκτεθειμένα στον ήλιο…

Όχι τα δικά μου, όμως…
Πάντως, το παραδέχομαι! Προσπάθησαν να με βγάλουν από 

τη μέση, αλλά δεν τα κατάφεραν. Δεν θυμάμαι τι ήταν εκείνο που 
με γλίτωσε, αλλά στην τελική γιατί να με απασχολεί εδώ που τα 
λέμε; Ελάχιστες γρατσουνιές και μώλωπες σε αντίθεση με το συ-
νάδελφό μου που δεν του απέμεινε ίχνος απ’ το πρόσωπό του. Το 
κεφάλι του μοιάζει πλέον με εύθραυστη φλούδα καρπουζιού που 
έχουν φάει το εσωτερικό του οι κότες. Κι εγώ δεν νιώθω τίπο-
τα… Άδειος συναισθημάτων. Δεν ξέρω πώς πέθανε ούτε αυτός, 
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ούτε οι άλλοι που μας επιτέθηκαν. Ας όψεται… βορά στα όρνεα, 
το λοιπόν! Καλή σας όρεξη, βρομόπουλα!

Καθώς σηκώνω το μελανιασμένο μου κορμί, ατενίζω τον ορί-
ζοντα. Εκεί βρίσκονται τα συντρίμμια της «Βανέσας», ενός δι-
θέσιου αστρόπλοιου κλάσης τρία, κάτι που μεταφράζεται σε ένα 
κονσερβοκούτι πενήντα και κάτι μέτρων, ικανό για ενδογαλα-
ξιακά ταξίδια και αυτονομία συντήρησης ζωής για οκτώ χρόνια 
σε «στάση» –κατεψυγμένος ζωντανός για οικονομία πόρων– ή 
οκτώ μήνες «εκτός». Τίποτε άλλο παρά ένας σωλήνας με πτερύ-
για, αν θέλετε τη δική μου γνώμη, και με πρωτόγονο οπλισμό. 
Όπως τότε που πρωταρχίσαμε τα πήγαινε-έλα από τον Άρη στη 
Γη για ν’ αποικίσουμε την Ατλαντίδα, διώκοντας τους αυτόχθο-
νες κατοίκους της…

Η «Βανέσα» δεν ήταν η μόνη που υπέστη πλήγμα. Τα καταδι-
ωκτικά ετούτου του πλανήτη μάς πλαγιοκόπησαν ανελέητα όταν 
ήμασταν εκεί πάνω. Ανταποδώσαμε. Τα περισσότερα κάηκαν 
κατά την επανείσοδό τους στην ατμόσφαιρα αφού τα χτυπήσαμε 
κι εμείς. Μερικά τα κάναμε σκόνη στο διάστημα. Όχι προτού μας 
αχρηστέψουν, όμως!

Οι κάψουλες διαφυγής εκτοξεύτηκαν τελευταία στιγμή, όταν 
προσκρούαμε ήδη στο πετρώδες έδαφος του γεωποιημένου πια 
πλανήτη (φυσικά και θεωρείται ακόμα πλανήτης στην εποχή 
μας, όσο κι αν κάποιοι, κάποτε, τότε που ακόμα κολυμπούσαν 
παγόβουνα στις θάλασσες από άζωτο, ισχυρίζονταν το αντίθετο), 
Πλούτωνα. Η βάση στο χείλος του υπερφαραγγιού του Χάροντα 
είχε σταματήσει να εκπέμπει σήμα λίγο πριν την επίθεση, οπότε 
αμφιβάλλω αν θα δω σύντομα αποστολή διάσωσης.

Πφφ… Σιγά μην θελήσουν να σώσουν το τομάρι μου! Ενός 
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αξύριστου μεσήλικα με ξανθά, ανάκατα μαλλιά. Ίσως τον συγκυ-
βερνήτη της «Βανέσας», αλλά μην γελιέστε πως είχε καλύτερη 
φάτσα πριν ξεσκιστεί μέσα στην κάψουλά του με τμήμα αυτής.

Χμμ… Ναι… Έχετε δίκιο! Μπορεί να είμαι ένα άκαρδο κά-
θαρμα, αλλά είμαι ένα έντιμο κάθαρμα. Παρότι χαλεποί οι και-
ροί –όπως πάντοτε–, διακατέχομαι –παραδόξως– έντονα από την 
αίσθηση της δικαιοσύνης. Έτσι είμαι προγραμματισμένος. Και 
«θα σου την πω» με καυστικό τρόπο στα ίσια. Όταν δεν αυτοσαρ-
κάζομαι για να κρύψω τη μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου βέβαια.

Τέρμα αυτά! Είχα μια αποστολή με τον μακαρίτη που με συνό-
δευε στον εξωπλανήτη και πλέον πρέπει να βγάλω μονάχος μου 
το φίδι από την τρύπα. Και τι τρύπα! Ολόκληρο παλάτι βγαλμένο 
από τις Χίλιες και Μια Νύχτες στην πιο γκοθ εκδοχή του· εδώ… 
στις παγωμένες, καφεκόκκινες ερήμους του Πλούτωνα. Αμυδρό 
φως, αμυδρή ζέστη, μακριά από τον ήλιο· ένα αέναο λυκόφως 
ενός υπεραιώνιου σούρουπου κάτω από μια γκριζωπή, πηκτή 
ατμόσφαιρα. Πάντα άνυδρη και παντοτινά παγωμένη, όπως τα 
υαλώδη πετρώματα και το σκληρό χώμα. Ούτε χιόνι, ούτε βροχή. 
Ξέρα! Παγωμένη, γαμημένη ξεραΐλα…

Κάπου εκεί πέρα βρίσκεται και ο προορισμός μου: το παλάτι 
του Μπελλασσάιρελ. Ο τύραννος Μπελλασσάιρελ του Πλούτω-
να με τους σκλάβους του και τα ανδροειδή του να δουλεύουν 
ασταμάτητα μέρα-νύχτα για την πάρτη του. Σπάνιος ορυκτός 
πλούτος και μεταλλεύματα τόσο ακριβά, ικανά ν’ αγοράσουν 
ολόκληρο τον γαλαξία! Όλα κάτω απ’ το παλάτι του που είναι 
μεγαλύτερο κι απ’ ό,τι ήταν η Νέα Υόρκη των ανθρώπων το 2000 
μ.Χ., τα χρόνια πριν την καταστροφή της. Μια «Νέα Βαβυλώνα» 
που έπεσε. Έτσι θα πέσει και ο Μπελλασσάιρελ…
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Μεγάλα λόγια! Ένας από μόνος του δεν μπορεί ν’ αλλάξει τον 
κόσμο ή να κερδίσει τον πόλεμο. Όχι όταν είναι κυκλωμένος απ’ 
τη διμοιρία υποδοχής του αντιπάλου του…

Πολύ αργά… για εκείνους! Βγάζω τα δυο μαχαίρια από τις 
θήκες στη μέση μου πίσω στην πλάτη. Επίθεση από τα δεξιά… 
Στροβιλίζομαι… Κόβω τα καλώδια και τα μεταλλικά σπιράλ 
του λαιμού τριών εξ αυτών με τη μία… Χύνεται λάδι μαύρο… 
Μεταλλική οχλοβοή… Επίθεση από αριστερά… Τρικλοποδιά… 
Οι κλειδώσεις στα χέρια και τα πόδια άλλων δύο αχρηστεύο-
νται… Μου την πέφτουν από παντού… Παλεύω… Στροβιλίζο-
μαι ξανά… Χτυπάω και χτυπιέμαι… Δεν τα καταφέρνω και τόσο 
καλά… Με κερδίζουν… Υποτάσσομαι…

Ο στρατός από τα μηχανοκίνητα ανδροειδή τσιράκια του 
Μπελλασσάιρελ με προτεταμένα όπλα που με σημαδεύουν δεν 
μου αφήνουν άλλη επιλογή. Με οδηγούν σ’ ένα από τα «Μπού-
μερανγκ» σκάφη τους. Όλα τους βγαίνουν από αλυσίδες μονά-
δων παραγωγής, αυτοματοποιημένες όπως κι εκείνα. Δεν χωράει 
ανθρώπου σκέψη εδώ! Οι μόνοι άνθρωποι που απέμειναν είναι οι 
σκλάβοι των ορυχείων…

Και ο «τεχνολογικά ενισχυμένος/βελτιστοποιημένος» αφέ-
ντης των πάντων, Μπελλασσάιρελ…

Παρ’ ότι αιχμάλωτος, η υπερπτήση στην άλλη άκρη του Πλού-
τωνα είναι εντυπωσιακή. Δεν έχει πάντοτε σημασία η Ιθάκη, μα 
το ταξίδι προς αυτή. Με λίγη τύχη, η δική μου Ιθάκη θα είναι τα 
μούτρα του ίδιου του Μπελλασσάιρελ. Σκατόφατσα, εδώ που τα 
λέμε, αφού την είδε διασταύρωση Βίκινγκ και ναζί στρατιωτικού 
με ακραίες σαδιστικές τάσεις. Και κοντεύει και τα εβδομήντα!

Το γοτθικό παλάτι υψώνεται μεγαλόπρεπο από κάτω μας· 
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σχεδόν όσο φτάνει το μάτι, διακοπτόμενο από φαράγγια και χα-
ράδρες μαύρων πετρωμάτων. Ένας κολοσσιαίος τρούλος με δε-
κάδες μικρότερους και βελονοειδείς μιναρέδες διάσπαρτους να 
σχίζουν τον αέρα. Χάλκινα και χρυσά λαμπυρίζουν στο λυκόφως 
των αστεριών. Και παντού σιωπή.

Εισερχόμαστε στον γιγαντιαίο τρούλο από ένα σιγμοειδές, 
κάθετο άνοιγμα. Ένα γρανιτένιο πλατό με στρατιώτες περιμέ-
νουν την προσγείωσή μας. Μας υποδέχονται. Με τη δέουσα επι-
σημότητα και αυξημένη δύναμη πυρός. Κολακευτικό! Δεν φο-
βάμαι, όμως… Κάθε άλλο! Ασυνήθιστο για έναν μέσο άνθρωπο, 
αλλά δεν είμαι ο «μέσος άνθρωπος». Σχεδόν χαμογελάω και με 
τη βία αυτοσυγκρατούμαι. Ο Μπελλασσάιρελ είναι αναμεταξύ 
τους. Λίγες περισσότερες άσπρες τρίχες στα πυκνά, καλοψαλιδι-
σμένα του γένια και στα στρωμένα με μπριγιαντίνη προς τα πίσω 
μαλλιά του, αλλά είναι εκείνος – αυτοπροσώπως!

Κατεβαίνω τη σκάλα του αεροσκάφους και βρίσκομαι τετ-α-
τετ μαζί του. Συνοφρυώνεται. Στα μάτια του διαβάζω ανείπωτο 
τρόμο. Δεν το περίμενε. Όχι! Δεν το περίμενε με τίποτα! Πισω-
πατά· πεδικλώνεται στον δερμάτινο μανδύα του και σκάει κάτω 
ανάμεσα στα ρομπότ-στρατιώτες του. Πλέον είναι αργά για κεί-
νον! Ακόμη κι ένας από μόνος του μπορεί ν’ αλλάξει τον κόσμο 
και να κερδίσει τον πόλεμο. Τα κόκκινα φώτα που αναβοσβήνουν 
στην ίριδα των ματιών μου του δείχνουν ότι η αντίστροφη μέ-
τρηση έχει ήδη αρχίσει… Λίγο μονάχα ακόμα… Στιγμές… έως 
την εκκωφαντική σιωπή… Πέρασα για άνθρωπος στα μάτια τους 
ακριβώς όσο έπρεπε για να εκπληρώσω τον σκοπό μου. Αποστο-
λή: Εξετελέσθη! Επικείμενη αυτοκαταστροφή συστήματος σε 
5… 4… 3… 2… 1…




