
Η ΣΟΦΙΑ

Άγνωστος χρόνος
Κάπου στην Ελλάδα

Έσυρε το μαχαίρι στον τραχύ, αξύριστο λαιμό και μ’ έναν 
ανατριχιαστικό ήχο έκανε μια βαθιά, κόκκινη χαρακιά 

στην αδύναμη σάρκα. Αίμα πετάχτηκε πάνω της. Το χέρι της 
βάφτηκε κόκκινο από το γλιστερό και κολλώδες υγρό. Πιτσίλες 
γέμισαν τα μάγουλά της, τα βλέφαρά της, τα χείλια της. Τα 
έγλειψε με άγρια χαρά.

Δε σιχαινόταν. Ήταν η Λάγκερθα1, η βασίλισσα πολεμίστρια 
των Βίκινγκ. Έβρισκε το αίμα ιερό, λυτρωτικό. Άπλωσε τα χέ-
ρια της στον πίδακα που ανάβλυζε και τα βούτηξε σ’ αυτόν. 

Τα μάτια του Κυρίτση, παγωμένα κι άψυχα, την κοίταζαν. Η 
σκοτεινή κακία που παραφύλαγε πάντα στο βάθος τους έλειπε 
-είχε εξαϋλωθεί μαζί με τη βρομερή ψυχή του- παρασυρμένη, 
ξεπλυμένη από το φλογερό πίδακα αίματος.

Άγριος θρίαμβος την κατέκλυσε. Ο βασανιστής της ήταν νε-
κρός. Σήκωσε τα χέρια της, πρόταξε το μαχαίρι και το έδειξε 
στον κόσμο που την κοίταζε. Δεν μπορούσε να δει πρόσωπα. 
Έβλεπε μόνο μάτια, μάτια που έλαμπαν στο σκοτάδι δικαιωμέ-
να. Ανήκαν στους νεκρούς. Στα θύματα του Κυρίτση και του 
σιναφιού του. Είχαν πάρει την εκδίκησή τους μέσα από αυτή.

Μέσα από τη Λάγκερθα. Όχι... Όχι! Μέσα από τη Σοφία. 
Ούρλιαξε. Ούρλιαξε με όλη της τη δύναμη. Από χαρά. Από πό-
νο. Από ανάγκη να βεβαιωθεί ότι είναι ακόμα ζωντανή. Ότι 
υπάρχει.

1  Σ.σ.: Ηρωίδα της επιτυχημένης σειράς του History Channel Vikings. Βασίλισσα και 
πολεμίστρια των Βίκινγκ, γυναίκα του μυθικού ήρωα Ράγκναρ Λόθμπροκ, συμμετέχει σε 
μάχες και σε αιματηρές θυσίες. 
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8 Γιώργος Ζορμπάς

Όμως φωνή δε βγήκε από μέσα της. Τα πνευμόνια της, 
στραγγισμένα, δίχως αέρα, αδυνατούσαν να ακολουθήσουν το 
θρίαμβό της. Έβαλε τα δυνατά της. Θα τα κατάφερνε. Όμως το 
πλάκωμα στο στήθος της δυνάμωσε, έγινε αβάσταχτο.

Η εικόνα έσβησε. Πετάχτηκε έξω από το όνειρο, ανακάθισε 
και ρούφηξε αέρα αχόρταγα. Άνοιξε τα μάτια της βαριανασαί-
νοντας. Βρέθηκε βυθισμένη σε αβυσσαλέο, παγερό, υγρό σκο-
τάδι. Ήταν ακόμα αιχμάλωτη του εφιάλτη; Το τραχύ, γλιτσια-
σμένο δάπεδο κάτω από το σώμα της κι η αρρωστημένη μυρω-
διά της μούχλας την προσγείωσαν στην πραγματικότητα.

Βρισκόταν στο μπουντρούμι της απομόνωσης, δύο επίπεδα 
κάτω από το διάδρομο με τα κελιά των διεστραμμένων. Την 
είχαν φέρει σέρνοντάς τη στο πάτωμα, γδέρνοντάς τη και χτυ-
πώντας τη με μανιασμένες σφαλιάρες και κλοτσιές, δύο τερά-
στιοι στρατιώτες της Μονάδας 300. Την είχαν πετάξει στο κελί, 
γυμνή και ματωμένη, βιασμένη, όπως την είχαν βρει δίπλα στο 
ακίνητο σώμα του Κυρίτση.

Το κελί ήταν ολοσκότεινο, χωρίς παράθυρο, χωρίς κανένα ση-
μάδι για το αν είναι μέρα ή νύχτα. Φωτιζόταν μόνο όταν άνοιγε 
το παραθυράκι στη βαριά μεταλλική πόρτα για να της περάσουν 
νερό και ξεροκόμματα ψωμί, που κι αυτά τα έτρωγε ψηλαφιστά 
στο σκοτάδι. Το ίδιο ψηλαφιστά είχε βρει γεμάτη αηδία την τρύ-
πα της τουαλέτας. Είχε καταφέρει να την προσδιορίσει σε σχέση 
με τη γωνία στον τοίχο για να τη βρίσκει στο μέλλον κι είχε 
αδειάσει όλο το νερό της πρώτης μέρας στα χέρια της, πασχίζο-
ντας μάταια να τα ξεπλύνει από τις ακαθαρσίες. Ωστόσο αυτά 
πάντα βρομούσαν – δεν ήξερε αν η βρόμα ήταν πράγματι από τα 
χέρια της, το χώρο γύρω της ή τη φαντασία της.

Αλήθεια, πόσος καιρός είχε περάσει;
Μία βδομάδα; Δύο; Είχε προσπαθήσει στην αρχή να μετρή-

σει τις μέρες με βάση τα γεύματά της, όμως κι αυτά της είχαν 
φανεί τελείως ακανόνιστα – κάποιες φορές ήταν λες και το πα-
ράθυρο άνοιγε μόλις λίγα λεπτά μετά την προηγούμενη φορά κι 
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Άγγελος Εκδικητής 9

άλλες λες και περνούσαν μέρες ολόκληρες. Η πείνα της ήταν 
μόνιμη, το ίδιο κι η λαχτάρα να δει κάτι μέσα στο σκοτάδι. Το 
άνοιγμα του παραθύρου ήταν πια η μόνη διέξοδός της, η μόνη 
διαβεβαίωση ότι δεν ήταν ήδη νεκρή. Λαχταρούσε το στιγμιαίο 
άνοιγμα, περισσότερο για το φως παρά για το ξεροκόμματο.

Ακόμα κι έτσι όμως… 
Ήταν καλύτερα. Πολύ καλύτερα απ’ ό,τι πριν. Το μοναχικό 

σκοτάδι με τα τέρατα της φαντασίας της ήταν πολύ καλύτερο 
από το κελί δίπλα στον Βάρνας2 και το ξεχείλισμα της αδηφά-
γου, απύθμενης κακίας του. Κι ακόμα περισσότερο, είχε τινά-
ξει από πάνω της το μεγαλύτερο, το ασήκωτο βάρος της ύπαρ-
ξης του Κυρίτση. Τον είχε νικήσει. Τουλάχιστον αυτόν τον είχε 
νικήσει. Ήξερε, τη χούντα ολόκληρη δύσκολο να τη νικήσει. 
Ήταν δυνατή και πολυπρόσωπη. Ακόμα κι αυτής, όμως, της εί-
χε καταφέρει χτυπήματα. Ηχηρά. Ίσως κι αξεπέραστα. 

Κι αν έχανε, κι αν ακόμα εξαφανιζόταν μέσα στο σκοτάδι του 
κελιού της, ήταν περήφανη. Είχε υπάρξει δυνατή. Είχε πολεμή-
σει. Με θάρρος. Και τους είχε πονέσει όσο κανείς άλλος. Και τον 
Κυρίτση τον είχε νικήσει. Η θυσία της δεν πήγαινε χαμένη. 

Κι ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει… σκέφτηκε και γύρισε τη σκέψη 
της πίσω στη Λάγκερθα, τη φίλη της από τους Βίκινγκ. Στην 
τελική, μπορούσε να σκέφτεται ό,τι γούσταρε και κανείς δε θα 
της το έπαιρνε αυτό… Όπως είχε πει κι αυτός ο Εβραίος αιχμά-
λωτος των Ναζί, το όνομα του οποίου προσπαθούσε μέρες -χω-
ρίς επιτυχία- να θυμηθεί.3

2  Σ.σ.: Σατανικός serial killer και κανίβαλος, στο διπλανό κελί της Σοφίας (βλ. βιβλίο 2 Η 
Πτώση του Αδάμ).
3  Σ.σ.: Η Σοφία δεν μπορεί να θυμηθεί το όνομα του Viktor Frankl, διάσημου Εβραιο-
Αυστριακού νευρολόγου-ψυχιάτρου, που αν και φυλακίστηκε σε διάφορα στρατόπεδα 
συγκέντρωσης και υπέφερε τα πάνδεινα (χάνοντας και τους δικούς του), δεν έσπασε, σκε-
πτόμενος ότι το μυαλό και οι σκέψεις του ανήκουν αποκλειστικά στον ίδιο κι οραματιζό-
μενος το μέλλον, στο οποίο θα δίδασκε τις εμπειρίες του. Έγραψε 39 βιβλία, το πιο 
διάσημο εκ των οποίων είναι Η Αναζήτηση του Ανθρώπου για Νόημα (Man’s Search for 
Meaning).
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
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«Το δέντρο της ελευθερίας πρέπει να αναζωογονείται από και-
ρού εις καιρόν με το αίμα πατριωτών και τυράννων. Είναι το 
φυσικό της λίπασμα.»

Thomas Jefferson (1743-1826),  
Αμερικανός Πρόεδρος (1801-1809)

«Οργανώσαμε έναν παγκόσμιο πολιτισμό, του οποίου τα πιο 
κρίσιμα στοιχεία εξαρτώνται από την επιστήμη και την τεχνολο-
γία. Ακόμα, οργανώσαμε τα πράγματα έτσι, που σχεδόν κανείς 
δεν καταλαβαίνει την επιστήμη και την τεχνολογία. Αυτή είναι η 
συνταγή της καταστροφής. Μπορεί να τη γλυτώσουμε για λίγο, 
αλλά αργά ή γρήγορα αυτό το εύφλεκτο μείγμα άγνοιας και δύ-
ναμης θα εκραγεί στα χέρια μας.»

Carl Sagan The Demon-Haunted World:  
Science as a Candle in the Dark

«Μην καταδέχεσαι να ρωτάς: “Θα νικήσουμε; Θα νικηθούμε;” 
ΠΟΛΕΜΑ!»

Ν. Καζαντζάκης – Ασκητική
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26 Απριλίου 
Υπόγειο Διοίκησης, Κρήτη

Οαγκώνας του υποχώρησε. Το κεφάλι του γκρεμίστηκε και 
βυθίστηκε στο κενό, τα πνευμόνια του συνθλίφτηκαν. 

Ασφυκτιούσε.
Πετάχτηκε, αγωνιώντας για μια ρουφηξιά οξυγόνο. Ο ζε-

στός, μουχλιασμένος αέρας τον επανέφερε στη ζοφερή πραγ-
ματικότητα. Τα μάτια του είχαν κλείσει για μια στιγμή, εκεί, 
πάνω στο βρόμικο γραφείο, μετά από τριάντα έξι ώρες ξαγρύ-
πνιας.

Σηκώθηκε με μια αργή κίνηση και τεντώθηκε για να ξεπια-
στεί. Ένιωθε βουβό πόνο στα κόκαλά του, λες κι οι μύες του 
είχαν κλειδώσει γύρω από αυτά προσπαθώντας να τα τσακί-
σουν. Πήρε το ξαναγεμισμένο μπουκάλι με τη σκισμένη ετικέτα 
«Νερά Κρήτης» από το γραφείο του και μούσκεψε το χέρι του. 
Μερικές σταγόνες έσταξαν στη μεταλλική επιφάνεια και θόλω-
σαν από την πολυκαιρισμένη βρομιά. Έβρεξε το μέτωπό του 
και το σβέρκο του. Έπρεπε να μείνει ξύπνιος. Λίγο ακόμα – 
μέχρι να έρθει στο πόδι του ο συνταγματάρχης Βαρδής, ο έμπι-
στός του. 

Κοίταξε γύρω του. Ο λοχαγός Βαρθολομαίος είχε αποκοιμη-
θεί κι αυτός πάνω σε μια ξύλινη καρέκλα. Βρίσκονταν στο υπό-
γειο ενός ξενοδοχείου που ήταν κλειστό – δε θα άνοιγε φέτος 
για την τουριστική σεζόν. Είχαν στήσει το κρυφό κέντρο διοί-
κησης στο γραφείο του προϊσταμένου προμηθειών. Ήταν μικρό 
και μύριζε κλεισούρα, στοιχειωδώς εξοπλισμένο μ’ ένα μεγάλο 
γραφείο, έναν υπολογιστή και δύο άβολες καρέκλες μπροστά 
από το γραφείο. Μάλλον για να δυσκολεύουν τους προμηθευτές, 
είχε σκεφτεί όταν τις είχε πρωτοδεί. 
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14 Γιώργος Ζορμπάς

Δεν είχαν ανάψει τον υπολογιστή ούτε είχαν ενεργοποιή-
σει το WiFi. Ίσως ήταν υπερβολικός στις προφυλάξεις του. 
Όμως δε γνώριζε τις δυνατότητες των ρομπότ και δεν ήθελε 
να ρισκάρει.

Η επιφάνεια του γραφείου ήταν κατειλημμένη από έγγραφα, 
χάρτες, τα τρία σταθερά τηλέφωνα και το φαξ που είχαν εγκα-
ταστήσει την προηγούμενη μέρα. Ο χώρος ήταν σκοτεινός, 
εκτός από το μικρό πορτατίφ δίπλα του.

Η πρώτη συνάντηση με τον εχθρό θα γραφόταν στις χρυσές 
σελίδες της ιστορίας. Η Μοίρα Ελληνικών Υποβρυχίων είχε 
επιλέξει τον ηρωικό θάνατο αντί της έντιμης, τακτικής υποχώ-
ρησης μπροστά σε υπέρτερο εχθρό. Έτσι, έστειλαν στο βυθό 
χιλιάδες τζιχαντιστές, μέχρι να τους ακολουθήσουν κι αυτοί, 
λαβωμένοι θανάσιμα από τα ρομπότ των ισλαμιστών. Η ανα-
λογία των απωλειών δικαίωνε τη θυσία. Για κάθε νεκρό Έλ-
ληνα υπήρχαν πάνω από 30 ισλαμιστές που είχαν πνιγεί σαν 
τα ποντίκια.  Λιγότεροι από τους μισούς τζιχαντιστές είχαν 
φτάσει στην Κρήτη.

Τότε, όμως, η ισορροπία άλλαξε. Το θάρρος κι η αυτοθυ-
σία βρέθηκαν αντιμέτωπα με την ισοπεδωτική δύναμη της 
τεχνολογίας.

Οι άντρες του περίμεναν τους ισλαμιστές κρυμμένοι στις 
ακτές, κι όταν εκείνοι έκαναν την απόβασή τους, χτύπησαν. Με 
δύναμη και μανία. Για μια στιγμή, τόλμησε να πιστέψει ότι θα 
τα κατάφερναν εξίσου καλά με τα υποβρύχια κι ότι η μάχη θα 
τέλειωνε στα παράλια πριν καν αρχίσει. Όμως τα ρομπότ των 
τζιχαντιστών εξανέμισαν τις ελπίδες του. Με ήχο εκκωφαντικό 
εμφανίστηκαν στον ουρανό, αιωρήθηκαν πάνω από το πεδίο 
της μάχης -ίδιοι υπέρλαμπροι άγγελοι εκδικητές- και κυριάρχη-
σαν ολοκληρωτικά.

Μόλις κάποιος από τους Έλληνες στρατιώτες πυροβολού-
σε, τα ρομπότ εντόπιζαν τη θέση του και επιτίθονταν σε αυ-
τόν και στην ομάδα του με φωτιά, ριπές και το πιο φονικό απ’ 
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Άγγελος Εκδικητής 15

όλα, ένα πρωτόγνωρο ασημί νέφος που έβγαινε από μέσα 
τους, ορμούσε σαν αγριεμένο σμήνος από μέλισσες στους δύ-
στυχους στρατιώτες, τους τύλιγε και τους οδηγούσε σε έναν 
αγωνιώδη θάνατο, σαν να πάθαιναν ασφυξία. Οι μάσκες βι-
οχημικού πολέμου είχαν αποδειχτεί άχρηστες εναντίον του 
όπλου αυτού.

Ο Βασίλης είχε ζητήσει απεγνωσμένα πληροφορίες από 
την Αθήνα, αλλά κανείς από τους ειδικούς δεν είχε ιδέα τι 
αντιμετώπιζαν.

Έτσι, κάθε σφαίρα που έριχναν οι άντρες του οδηγούσε στο 
θάνατο αυτόν που πυροβολούσε και όλη την ομάδα του. Σαν τις 
μέλισσες, σκέφτηκε. Όποιος πυροβολεί μία φορά, πεθαίνει.

Είχε αλλάξει τις εντολές του: «Αραιώστε όσο περισσότερο 
γίνεται. Κάθε άντρας έχει μία μόνο ευκαιρία. Σημαδέψτε προ-
σεκτικά και πυροβολήστε μόνο όταν είστε απολύτως βέβαιοι 
για το στόχο.»

Ηρωικές πράξεις ακολούθησαν τη νέα τακτική. Όμως δεν 
ήταν αρκετές. Τα ρομπότ σκότωναν πολλαπλάσιους Έλληνες.

Είχε ήδη χάσει 5000 άντρες και η γραμμή του είχε υποχωρή-
σει από τις ακτές όπου είχε γίνει η απόβαση. Οι τζιχαντιστές 
είχαν χάσει το πολύ 1500 μαχητές. 1:3 αρνητική αναλογία τώ-
ρα… Και ώρα με την ώρα χειροτέρευε.

«Ακόμα κι έτσι» είχε πει στο συνταγματάρχη Βαρδή «θα 
τους κρατήσουμε. Θα χάσουμε ίσως όλο το στρατό μας, θα θυ-
σιαστούμε μέχρι τελευταίου, αλλά θα τους κρατήσουμε.»

Πόσο είχαν αλλάξει όλα. Αυτός που μια ζωή φρόντιζε κάθε 
άντρα του ήταν τώρα έτοιμος να θυσιάσει μια ολόκληρη μεραρ-
χία, 30.000 ψυχές. Πόσο βαρύ το τίμημα της νίκης… όμως δεν 
τολμούσε καν να φανταστεί το ενδεχόμενο της ήττας. Θα έχα-
ναν την Κρήτη και μισό εκατομμύριο ανθρώπους.

Κοίταξε το κινητό δίπλα του. Κλειστό από την ώρα της 
απόβασης. Η ζωή του είχε στενέψει, είχε περιοριστεί μέσα 
στον πόλεμο, αποκομμένη ολότελα από κάθε προσωπική 
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16 Γιώργος Ζορμπάς

στιγμή – ήταν μόνος με τους άντρες του και σήκωναν το βά-
ρος της χώρας όλης. 

Παλιότερα αποζητούσε το τηλεφώνημα της Ελένης, αυτό που 
του θύμιζε γιατί πολεμά. Όμως όχι πια. Όποτε μιλούσαν, βρι-
σκόταν κατηγορούμενος, για διαφορετικούς λόγους κάθε φο-
ρά, λες κι ο ίδιος έφταιγε για όλα τα προβλήματα στη ζωή τους, 
λες κι ο ίδιος είχε προκαλέσει τον πόλεμο. 

Τον τελευταίο καιρό, η γυναίκα του είχε επηρεαστεί από τη 
νέα κουλτούρα των δυτικών μέσων που έδιναν αξία και σημα-
σία σε μικροπράγματα, θεωρώντας δεδομένα τα μεγάλα, τα 
σημαντικά. Τα άγχη του κακομαθημένου ανθρώπου που τα βρή-
κε όλα έτοιμα, τα χαρακτήριζε. Οι ζωόφιλοι αντιδρούσαν στα 
πειράματα σε κάμπιες που έσωζαν ζωές. Τα συνδικάτα διεκδι-
κούσαν το δικαίωμα στην τεμπελιά -εβδομάδες εργασίας 30 
ωρών- αγνοώντας ότι οι επιχειρήσεις κι η παραγωγικότητα 
βούλιαζαν, εκτοξεύοντας την ανεργία στα ύψη. Μηνύσεις γιατί 
ένας χειρουργός είχε κάνει τομή ένα εκατοστό μακρύτερη από 
το στάνταρ, τη στιγμή που είχε σώσει μια ζωή ξεγραμμένη απ’ 
όλους. Οι νέοι σε όλη την Ευρώπη τεμπέλιαζαν και διεκδικού-
σαν το δικαίωμα στα ταξίδια και το εύκολο χρήμα που ποτέ δεν 
είχαν εργαστεί να κερδίσουν. Αυτή η λογική είχε φέρει την Ελ-
λάδα στην καταστροφή και έθρεφε τους σπόρους της παρακμής 
σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Αυτή η κουλτούρα είχε παρασύρει τη γυναίκα του. Η Ελένη 
είχε χάσει την επαφή με τον πραγματικό κόσμο. Δεν ήξερε τι 
της έφταιγε. Ότι δεν είχε δουλειά η ίδια; Ότι δούλευε ο Βασί-
λης; Τι του ζητούσε στην τελική, να παρατήσει κι αυτός το στρα-
τό και να πεθάνουν της πείνας;

Είχε έρθει πια η ώρα να καταλάβει κι αυτή. Με το ζόρικο 
τρόπο, αυτόν της αναπόδραστης ανάγκης. Η κατάσταση στην 
Κρήτη ήταν πια γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Όσο κι αν μετάνιω-
νε όμως, η Ελένη δεν μπορούσε να τον καλέσει τώρα.

Ο ίδιος είχε καλέσει από το σταθερό μια τελευταία φορά 
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Άγγελος Εκδικητής 17

προτού ξεκινήσει η απόβαση. Το είχε σηκώσει ο Χρήστος. Του 
είχε μιλήσει λίγο, του είχε πει να μην ανησυχεί και δεν είχε 
κάνει καν τον κόπο να ζητήσει τη μάνα του. Δεν είχε ούτε τη 
διάθεση ούτε την ενέργεια να ασχοληθεί και μαζί της σε εκείνη 
τη φάση.

Ένα τηλέφωνο κουδούνισε και τον έβγαλε από τις σκέψεις 
του. Με την άκρη του ματιού του έπιασε την κίνηση του λοχα-
γού που είχε πεταχτεί όρθιος. 

Σήκωσε το τηλέφωνο.
Ήχος στατικού ηλεκτρισμού ξεχείλισε από το ακουστικό. 

Μια έκρηξη ακολούθησε. Τον έπαιρναν από το μέτωπο.
«Ναι; Ποιος είναι;» φώναξε.
Άκουσε τη φωνή του ταγματάρχη Λάμπρου. Ο πάντα μειλί-

χιος άντρας τού μιλούσε με βραχνή φωνή, αλλαγμένη από την 
ένταση.

«Υποστράτηγε» είπε. «Ο συνταγματάρχης είναι νεκρός. Έχω 
αναλάβει εγώ. Υποχωρούμε. Η δυτική πτέρυγα κατέρρευσε.» 
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27 Απριλίου, 02:05 
Βιέννη

ΗΧάουπταλε, η μακριά ευθεία που χωρίζει τα δέντρα του 
Πράτερ στα δύο, σαν ποτάμι που περνάει μέσα από χα-

ράδρα, ήταν έρημη. Το λευκό φως των φανοστατών θάμπωνε 
από την υγρασία και σχημάτιζε κυματισμούς σαν ομίχλη, δίνο-
ντας στην απριλιάτικη νύχτα μια απόκοσμη, απειλητική όψη 
βγαλμένη από ταινίες τρόμου. 

Τίποτα δε θύμιζε το φιλικό κι ανέμελο Πράτερ της ημέρας, 
το γεμάτο οικογένειες, άμαξες και δρομείς που εκμεταλλεύο-
νται τις ιδανικές συνθήκες της Χάουπταλε. Ο επίπεδος πεζό-
δρομος είναι προστατευμένος από τον άνεμο και τον ήλιο χάρη 
στα δέντρα που τον περιβάλλουν – γι’ αυτό και είχε την τιμή να 
επιλεγεί από τον Κενυάτη Κιπτσόγκε για τον πρώτο Μαραθώ-
νιο κάτω των δύο ωρών.

Το Πράτερ, όμως, αγριεύει τα βράδια. Οι Βιεννέζοι μένουν 
μακριά του.

Η νυχτερινή γαλήνη έσπασε από τον ήχο γρήγορων, απαλών 
βημάτων. Μέσα στο θολό φως των φανοστατών, ξεπρόβαλε η 
φιγούρα μιας λιγνής, ψηλής γυναίκας που περπατούσε με νευ-
ρικό, ασταθές κι ελαφρώς χωλό βήμα. Η πορεία της λόξευε κά-
θε τόσο και λιγάκι, μια προς τα δεξιά μια προς τα αριστερά, 
σαν του αναβάτη που αγωνίζεται να κρατήσει στην ευθεία ένα 
ποδήλατο με στραβό τιμόνι. Ήταν αναμαλλιασμένη και φορού-
σε τσαλακωμένο παντελόνι πιτζάμας, φανελάκι, χειμωνιάτικο 
μπουφάν κι αθλητικά παπούτσια δίχως κάλτσες. Το στόμα της 
ανοιγόκλεινε σ’ έναν ψιθυριστό μονόλογο. Στο χέρι της κρα-
τούσε ένα κινητό – το έφερνε συνέχεια μπροστά της και το 
ήλεγχε λες κι η ζωή της εξαρτιόταν από αυτό. 
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Άγγελος Εκδικητής 19

Σαλεμένη, θα σκεφτόταν όποιος την έβλεπε. Ίσως η εντύπω-
ση αυτή είχε κρατήσει μακριά της τους νυχτερινούς κινδύνους 
του Πράτερ – ποιος έκανε κέφι να την πέσει σε μια τρελή;

Η Χάιντι Βάις αντιλαμβανόταν την εικόνα της. Ένα τμήμα 
του εγκεφάλου της διατηρούσε τα λογικά του και λειτουργούσε 
σαν αντικειμενικός και αποστασιοποιημένος παρατηρητής. 
Όμως το τμήμα αυτό ήταν μικρό, ριζωμένο στη λογική και 
άδειο από συναισθήματα, κι επομένως στερημένο από την κι-
νητήριο δύναμη που αυτά προσφέρουν. Στο υπόλοιπο μυαλό 
της και στην καρδιά της μαινόταν θύελλα.

Είχαν περάσει είκοσι τέσσερις ώρες. 
Μία ολόκληρη μέρα από το τελευταίο μήνυμα του Ντάνι 

Ουάιλντ. 
«Είμαστε έτοιμοι. Ξεκινάω σε 1 .́ Ευχήσου μου καλή τύχη. 

Θα σε ενημερώσω μόλις έχω νέα» της είχε γράψει.
Οι πρώτες ώρες είχαν περάσει μέσα σε μια αναζωογονητική 

προσμονή για το μήνυμα που θα της έλεγε ότι η Εύα ήταν ασφα-
λής, στα χέρια του.

Όμως το μήνυμα αργούσε. Μαύρες σκέψεις όμοιες με φίδια 
σάλευαν στα σωθικά της – στην αρχή μικρά κι αδύναμα. Όσο ο 
χρόνος κυλούσε, μεγάλωναν, δυνάμωναν και σέρνονταν όλο 
και πιο κοντά, όλο και πιο βαριά, φτιάχνοντας έναν κλοιό που 
συνέχεια έσφιγγε γύρω από το μυαλό και την καρδιά της.

Τα κράτησε μακριά από τη σκέψη της για ώρα πολλή. 
Χρησιμοποιούσε τη λογική για ασπίδα της. Χρειάζεται χρό-
νος, έλεγε στον εαυτό της. Ακόμα κι αφού πάρει την Εύα, θα 
κρατήσει το κινητό απενεργοποιημένο, μην τον εντοπίσουν... 
Πρέπει να επικεντρωθεί στη διαφυγή τους κι όχι στα τηλεφω-
νήματα…Οι ώρες σύρθηκαν μακριά της, τα φίδια γιγαντώθη-
καν και τύλιξαν τα σωθικά της με δύναμη ασφυκτική, καθι-
στώντας αδύνατη την προσποίηση ότι δεν υπήρχαν. Οι τοίχοι 
που είχε ορθώσει η λογική της είχαν θεμέλια σαθρά, που 
σάπιζαν με το πέρασμα της ώρας και δεν άντεχαν την παρα-
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20 Γιώργος Ζορμπάς

τεταμένη, αυξανόμενη πίεση των γιγάντιων, κακόβουλων 
ερπετών.

Δεν είχε κοιμηθεί λεπτό την προηγούμενη νύχτα. Σηκωνόταν 
από το κρεβάτι της, πήγαινε στο σαλόνι, χάζευε τηλεόραση, 
έβγαινε στο μπαλκόνι -πάντα με το κινητό στο χέρι- και τελικά 
επέστρεφε στο κρεβάτι για να στριφογυρίσει μερικά λεπτά και 
μετά να ξανασηκωθεί και να επαναλάβει τον κύκλο. Είχε πα-
ρακολουθήσει στον ουρανό την πορεία της αναιμικής φέτας 
που έμενε από το φεγγάρι και των πιο λαμπρών αστεριών – 
αστέρια ή πλανήτες; είχε αναρωτηθεί χαζά λες κι είχε σημασία 
σ’ αυτές τις συνθήκες.

Είχε δει τα πρώτα σημάδια της αυγής κι είχε νιώσει ασήμαντη 
μπροστά στη μεγαλοσύνη της Δημιουργίας, πράγμα που τη βύθι-
σε σε άφατη απόγνωση. Ήταν και αυτή και η Εύα τόσο μικιρές 
μπροστά στη μεγάλη εικόνα των πραγμάτων, που κι αν ακόμα 
υπήρχε Δημιουργός, δε θα έχανε το χρόνο του μαζί τους – ασή-
μαντο μυρμήγκι του σύμπαντος ο άνθρωπος…

Αργά το πρωί, έσπασε. Κάλεσε τον Ντάνι, αν και αυτός της 
είχε πει να μην το κάνει. Τίποτα. Μετά κάλεσε το τηλέφωνο του 
Χέρμαν, που είχε η Εύα. Μάταια. Κλειστό κι αυτό.

Δεν άντεξε. Βγήκε από το διαμέρισμά της και περιπλανή-
θηκε στη Βιέννη. Ώρα πολλή. Ώρες ατέλειωτες. Μπορεί να 
’χε κάνει και πενήντα χιλιόμετρα· δεν ήξερε – είχε χάσει το 
λογαριασμό.

Δεν είχε φάει. Είχε αφήσει σπίτι την τσάντα και το πορτοφό-
λι της και δεν είχε βρει το κουράγιο να γυρίσει. Μόνο ένα 
μπουκαλάκι με νερό είχε πιει – το είχε αρπάξει από το άδειο 
τραπέζι μιας καφετέριας με μια κίνηση αυτόματη, χωρίς να συ-
νειδητοποιεί τι έκανε. Το είχε αδειάσει πια. Πεινούσε, διψού-
σε, η μέση και τα πόδια της πονούσαν, είχε βγάλει φουσκάλες 
στις πατούσες της, αλλά δεν την ένοιαζε.

Ούτε οι κίνδυνοι του νυχτερινού Πράτερ την απασχολούσαν. 
Τους έβρισκε ασήμαντους μπροστά σε αυτά που ίσως βίωναν η 
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Άγγελος Εκδικητής 21

Εύα κι ο Ντάνι. Οι δυο τους βρίσκονταν στη Ράκκα – αυτό ήταν 
πραγματικός κίνδυνος. Κι ίσως… ίσως… -δεν ήθελε να το σκέ-
φτεται αυτό, δεν το άντεχε, όμως η σκέψη επέμενε- ίσως δε 
ζούσαν πια.

Κοίταξε πάλι το κινητό της. Διάβασε για χιλιοστή φορά το 
μήνυμα του Ντάνι. Κι αυτά που του είχε στείλει από κάτω. Έξι 
μηνύματα… Και δεκατέσσερις κλήσεις. Αλλά το τηλέφωνό του 
ήταν επίμονα κλειστό. Η οθόνη μαύρισε. 

Κοκάλωσε. Της είχε τελειώσει η μπαταρία. 
Γαμώτο, σκέφτηκε. Έπρεπε να γυρίσει αμέσως στο διαμέρι-

σμά της, όσο αποπνικτικό κι αν ήταν. Ίσως τη χρειάζονταν η 
Εύα ή ο Ντάνι – δεν μπορούσε να είναι χωρίς τηλέφωνο. 

Την ώρα που έκανε να ξεκινήσει, άκουσε βήματα. Την πλη-
σίαζαν γοργά από πίσω. 

Οι τζιχαντιστές, σκέφτηκε. Είναι εδώ... Θα τους δείξω εγώ.
Καλά, τι λες; την αποπήρε το λογικό τμήμα του μυαλού της. 

Το αγνόησε. Η θύελλα μέσα της φούσκωσε και το έπνιξε σαν 
μικροσκοπικό έντομο που βρίσκεται στο δρόμο ορμητικής 
πλημμύρας. Οργή και λαχτάρα για εκδίκηση την κυρίευσαν. 

Προχώρησε αργά, με τ’ αυτιά της τεντωμένα, προσποιούμενη 
ότι δεν είχε ακούσει. Τα βήματα την πλησίασαν κι άλλο.

Ένα χέρι ακούμπησε τον ώμο της. 
«Κυρία» είπε μια φωνή.
«ΘΑ ΣΕ ΣΚΟΤΩΣΩ!» ούρλιαξε η Χάιντι κι έκανε μεταβολή. 

Όρμηξε στον άγνωστο με τα χέρια απλωμένα να του βγάλει τα 
μάτια. Αυτός μόλις που την απέφυγε, πηδώντας προς τα πίσω. 
Τον κυνήγησε σαν μανιακή. Δε θα της ξέφευγε. Τον έπιασε 
χώνοντας τα νύχια της στο πρόσωπό του. Προσπάθησε να τον 
δαγκώσει, αλλά αυτός τραβήχτηκε τελευταία στιγμή. 

«ΘΑ ΣΕ ΣΚΟΤΩΣΩ!» ούρλιαξε. «ΘΑ ΣΕ ΣΚΟΤΩΣΩ! ΜΟΥ 
ΠΗΡΕΣ ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΟΥ! ΤΟ ΠΕΙΡΑΞΕΣ – ΤΟ ΠΛΗΓΩ-
ΣΕΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ! ΘΑ ΣΕ ΣΚΟΤΩΣΩ! ΣΑΝ ΣΚΥΛΙ!»

Τον είχε αρπάξει από τα ρούχα και τον χτυπούσε με λύσ-

O KODIKAS THS DHMIOYRGIAS_AGGELOS EKDIKITHS-SOMA ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΛ 536.indd   21 086//22   12:32 PM



22 Γιώργος Ζορμπάς

σα. Κυνηγούσε το πρόσωπό του και το λαιμό του για να τον 
τελειώσει. 

Το λογικό τμήμα του μυαλού της επαναστάτησε. Αναδύθηκε 
στην επιφάνεια, πρώτη φορά οργισμένο κι αυτό – μαζί της. Τι 
κάνεις; Έχεις τρελαθεί τελείως; της είπε. Φοράει στολή αστυνο-
μικού! Το κλότσησε μακριά της. Δεν την ένοιαζε. Τίποτα δεν 
την ένοιαζε. Μόνο να σκοτώσει τον εκπρόσωπο του πόνου της. 
Τίποτα άλλο.

Χέρια την άρπαξαν από πίσω. Έκανε να τα δαγκώσει. Μια 
έκρηξη έσκασε στα μάτια της και παραλυτικός πόνος ακολού-
θησε. Απλώθηκε στο κορμί της και της έφερε ένα ανακουφιστι-
κό, άδειο σκοτάδι.
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30 Απριλίου 
Ράκκα, Συρία

Το φως τρύπησε τα κλειστά της βλέφαρα και την τράβηξε έξω 
από την ανυπαρξία του σκοτεινού, δίχως όνειρα, ύπνου. 

Η Εύα άνοιξε τα μάτια. Μια αχτίδα φως είχε τρυπώσει από 
το χαρτόνι που κάλυπτε την είσοδο του υπογείου κι άγγιζε το 
πρόσωπό της. Ξημέρωνε. Ανακάθισε στην κουβέρτα που χρησι-
μοποιούσε για στρώμα πάνω στο ανώμαλο χωμάτινο δάπεδο. 
Είχε κάνει το σακίδιό της μαξιλάρι και την κελεμπία της σκέ-
πασμα. Τυλίχτηκε με το ρούχο της. 

Η μπόχα έφτασε στη μύτη της και την έκανε να τραβηχτεί 
πίσω για να απομακρυνθεί από την πηγή της. Αυτό φυσικά δε 
γινόταν. Βρομούσε κι η ίδια όσο κι η κελεμπία της. Έπρεπε να 
βρει μια ευκαιρία να πλυθεί και ν’ αλλάξει ρούχα. Ίσως έδινε 
την κελεμπία της στη Νάντα. 

Πήρε από δίπλα της το μπουκαλάκι με το νερό και ήπιε με-
ρικές γουλιές. Λίγο, όσο χρειαζόταν για να απαλύνει τη δίψα 
της. Από τη στιγμή που είχε βρεθεί στο υπόγειο, ακόμα και το 
νερό την ταλαιπωρούσε – μύριζε πολύ κι η γεύση του ήταν στυ-
φή σαν μουχλιασμένη. Δεν ήταν αληθινό εμφιαλωμένο. Η Νά-
ντα της το γέμιζε από τη βρύση. Το νερό στη Ράκκα είχε πάντα 
άσχημη γεύση, την οποία βέβαια είχε συνηθίσει με τον καιρό, 
το πολύωρο, όμως, κλείσιμο στο πλαστικό πολυχρησιμοποιημέ-
νο μπουκάλι την έκανε πολύ χειρότερη.

Σηκώθηκε και πήγε στο σωρό με τις πέτρες. Σήκωσε μία, την 
πήρε και την πρόσθεσε στο σχέδιό της. Υπήρχαν πια οχτώ πέ-
τρες – όσες κι οι ημέρες που είχε περάσει στο υπόγειο της ακα-
τοίκητης καλύβας. 
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24 Γιώργος Ζορμπάς

Εδώ ζούσε από τότε που είχε ξεφύγει από το τέρας. 
Η τρομακτική εκείνη νύχτα την είχε αλλάξει, το καταλάβαι-

νε. Είχε βιώσει τον ανείπωτο τρόμο από τον απρόσμενο χαμό 
του κυρίου Ντάνι. Κι όμως, μόνη μέσα στο σκοτάδι είχε βρει τη 
δύναμη να αγνοήσει τον Οσάμα που την τρομοκρατούσε με το 
θάνατο των παιδιών. Είχε αποκρούσει τις τύψεις που αυτός 
προσπαθούσε να της φορτώσει. Είχε σκεφτεί: Δεν είναι δικό 
μου το λάθος. Δεν είμαι εγώ η κακιά. Κακός είναι αυτός που 
σκοτώνει… Είχε φύγει όχι τρομοκρατημένη, αλλά αποφασισμέ-
νη να επιβιώσει και να εκδικηθεί.

Τα είχε καταφέρει. 
Είχε νιώσει, για πρώτη φορά, δυνατή και κυρία του εαυτού 

της, μεγάλη κι ανεξάρτητη.
Είχε περπατήσει ώρες μέσα στο σκοτάδι, χάρη στα γυαλιά 

νυχτερινής όρασης του κυρίου Ντάνι. Είχε βγει από το χαλικό-
στρωτο δρόμο, γιατί φοβόταν ότι το τέρας ή ο Οσάμα μπορεί να 
ήταν στο κατόπι της, κι είχε προχωρήσει μέσα στα κατσάβραχα 
και την άμμο της ερήμου προσπαθώντας να μένει 50-100 βήμα-
τα αριστερά από το δρόμο για να μη χαθεί. Κάθε πέντε-δέκα 
λεπτά σταματούσε, έπεφτε μπρούμυτα και σερνόταν προς τα 
δεξιά της – για να βεβαιωθεί ότι ο δρόμος ήταν ακόμα εκεί και 
να κοιτάξει για το δρ. Τζιμπρίλ ή τον Οσάμα. Τις στιγμές εκεί-
νες έβγαζε από το σακίδιό της το πιστόλι του κυρίου Ντάνι και 
το κρατούσε στο δεξί της χέρι, σχηματίζοντας με τη φαντασία 
της σκηνές στις οποίες πυροβολούσε και σκότωνε το τέρας και 
το θετό του γιο. 

Οι φαντασιώσεις αυτές είχαν κρατήσει το κουράγιο της ζω-
ντανό, κι ας μην ήξερε να χρησιμοποιεί το πιστόλι – ούτε καν 
αν ήταν γεμάτο κι οπλισμένο δε γνώριζε. Γιατί δεν πρόσεχα στα 
μαθήματα σκοποβολής που έκανε στους αρχάριους ο Καρίμ; 
Εγώ φταίω! κατηγορούσε τον εαυτό της.

Τα πόδια της πονούσαν κι είχαν βγάλει φουσκάλες, οι αγκώ-
νες της είχαν γδαρθεί από τις φορές που είχε συρθεί να βρει το 
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δρόμο, το στόμα της είχε ξεραθεί και οι δυνάμεις της κόντευαν 
να την εγκαταλείψουν, όταν είδε τα πρώτα σπίτια της Ράκκα. 

Κόντεψε να ουρλιάξει από χαρά. Αργότερα κατάλαβε το πα-
ράδοξο της στιγμής εκείνης. Χαιρόταν που βρισκόταν πάλι στη 
Ράκκα; Τη βδελυρή πόλη του μαρτυρίου της; Όσο κι αν η λογι-
κή της διαφωνούσε, η αγαλλίαση μέσα της επέμενε.

Είχε προχωρήσει τοίχο-τοίχο μέσα στις σκιές στη γνώριμή 
της πόλη, με τα αυτιά της τεντωμένα μήπως άκουγε το παραμι-
κρό σημάδι που θα μαρτυρούσε το δρ. Τζιμπρίλ.

Μισή ώρα αργότερα (υπολόγιζε, δεν είχε ρολόι βέβαια), εί-
χε φτάσει έξω από το σπίτι του Καρίμ, ξεπαγιασμένη, αποκα-
μωμένη και καλυμμένη σχεδόν ολόκληρη από στρώματα σκό-
νης, αλλά περήφανη για τον εαυτό της. Το σπίτι φάνταζε σαν 
λιμανάκι – ασφαλές, φιλόξενο και έτοιμο να την υποδεχτεί και 
να την ξεκουράσει. 

Είχε πλησιάσει κι είχε σηκώσει το χέρι της για να χτυπήσει 
την πόρτα, όταν οι σκέψεις όρμηξαν στο μυαλό της, λογικές και 
ψυχρές, τρομακτικές κι ανηλεείς. Είχε κοντοσταθεί, τρέμοντας, 
με το χέρι της να αιωρείται εκατοστά από το ξύλο. Η θαλπωρή 
του σπιτιού τραβούσε το κουρασμένο κορμάκι της, όμως είχε 
ζήσει πια πολλά και δεν μπορούσε να ξεγελάει τον εαυτό της. 
Το σπίτι αυτό ήταν το πρώτο μέρος που θα έψαχνε ο δρ. Τζι-
μπρίλ. Ο Καρίμ ο ίδιος δεν τα είχε καταφέρει να τον αντιμετω-
πίσει κι είχε πεθάνει στα χέρια του τέρατος, το ίδιο μάλλον κι 
ο κύριος Ντάνι· πώς θα μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα μια 
χούφτα γυναίκες και παιδιά; 

Αν έμπαινε, θα έφερνε και σε αυτούς την κατάρα που χτυ-
πούσε όσους έμπλεκαν μαζί της. Δεν το άξιζαν. Ακόμα κι οι 
γυναίκες που την είχαν κόψει δεν το άξιζαν, πόσω μάλλον τα 
παιδιά που την αγαπούσαν.

Με δυσκολία είχε κατεβάσει το χέρι της και είχε γυρίσει την 
πλάτη της στην πόρτα. Είχε περπατήσει κι άλλο, χωρίς σχέδιο, 
τριγυρνώντας στην άδεια, νυχτερινή Ράκκα. Λίγο πριν χαράξει, 
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είχε θυμηθεί την έρημη καλύβα που χρησιμοποιούσε για κρυ-
ψώνα παιχνιδιού η Νάντα. Είχαν παίξει εκεί μαζί και κανείς 
άλλος δεν ήξερε το υπόγειο. Εκεί κρύφτηκε. 

Έμεινε εκεί μέσα για είκοσι τέσσερις ώρες χωρίς φαγητό 
και νερό. Ούτε έτσι, όμως, μπορούσε να συνεχίσει. Την επόμε-
νη το πρωί παραμόνευσε το σπίτι του Καρίμ κι όταν είδε τη 
Νάντα να βγαίνει, την πλησίασε και της μίλησε.

Το κορίτσι τρελάθηκε όταν αντίκρισε την Εύα. Την αγκάλια-
σε κλαίγοντας και γελώντας μαζί. Της είπε πόσο είχαν ανησυ-
χήσει όλοι για τον Καρίμ κι εκείνη. Κι ακόμα, ότι ένας άγνω-
στος κι οπλισμένος ξένος είχε τρυπώσει στο σπίτι κι αφού είχε 
εκμαιεύσει πληροφορίες από τα παιδιά, τους είχε υποσχεθεί 
ότι θα προσπαθούσε να βρει τον πατέρα τους και την Εύα. 

Ο κύριος Ντάνι, είχε σκεφτεί. Κόμπιασε. Είδε τη λάμψη της 
ελπίδας στα μάτια της Νάντα. Πώς να της έλεγε ότι ο πατέρας 
της ήταν νεκρός; Θυμόταν πώς είχε νιώσει η ίδια για το δικό της 
μπαμπά. Τελικά της είχε πει μόνο ότι κάποιοι άγνωστοι και πο-
λύ κακοί άνθρωποι τους είχαν αρπάξει ενώ επέστρεφαν σπίτι, 
τους είχαν χωρίσει και κάποια στιγμή η ίδια, χάρη στην επέμ-
βαση ενός αγνώστου, είχε ξεφύγει.

«Ο ξένος που μπήκε σπίτι!» είχε αναφωνήσει η Νάντα. 
«Κράτησε την υπόσχεσή του μ’ εσένα! Θα ελευθερώσει σύντο-
μα και τον μπαμπά!»

Η Εύα είχε κρατήσει τα δάκρυά της με δυσκολία. Τελικά, 
έβαλε το κορίτσι να υποσχεθεί ότι δε θα αποκάλυπτε την πα-
ρουσία της κι ότι θα είχε τα μάτια της δεκατέσσερα, γιατί οι 
κακοί άνθρωποι μπορεί να επέστρεφαν.

Κάθε μέρα η μικρή έκλεβε λίγο φαγητό, νερό και κάποια 
μικροπράγματα και τα έφερνε στην Εύα, στο υπόγειο της καλύ-
βας. Έτσι είχαν περάσει οι μέρες αυτές.

Θόρυβος ακούστηκε από πάνω. Φως πλημμύρισε το χώρο 
από το χαρτόνι στην κορυφή της σκάλας. Κάποιος το είχε ανα-
σηκώσει. 
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«Εύα! Η Νάντα είμαι.»
Άφησε την ανάσα της να βγει. 
«Έχω νέα!» της είπε η μικρή μόλις έφτασε μπροστά της. 

Ήταν αναψοκοκκινισμένη.
«Ήρθε στο σπίτι ένα λεπτό αγόρι, γύρω στα δώδεκα, και μας 

είπε ότι το στέλνει ο πατέρας. Είναι καλά, αλλά σε μυστική 
αποστολή του Αυτοκράτορα. Γι’ αυτό δεν έχει επικοινωνήσει 
τόσο καιρό! Λοιπόν, το αγόρι μάς ρώτησε για σένα κι είπε ότι 
ο πατέρας σε ζήτησε και σε θέλει.» 

Η Εύα πάγωσε. Ο Οσάμα, σκέφτηκε. Εικόνες όρμηξαν στο 
μυαλό της. Ο Οσάμα να γελάει με το τηλεκοντρόλ του θανά-
του στο χέρι του. Να την πνίγει. Να χτυπάει με τον μπαλτά το 
αγόρι... 

Σήκωσε το χέρι της και σκούπισε το μέτωπό της που είχε ήδη 
στάλες ιδρώτα.

«Του είπες ότι με έχεις δει;» ρώτησε πανικόβλητη.
Η Νάντα γέλασε. «Όχι! Όχι!» απάντησε. «Αφού σου το είχα 

υποσχεθεί. Άσε που θα έβρισκα τον μπελά μου από τις μαμάδες 
κι από τον Μοχάμεντ που δεν τους είπα τίποτα τόσο καιρό!»

«Αααα... Μπράβο.»
«Αφού έχουμε μυστικά! Είμαστε αδερφές εμείς!» συνέχισε η 

Νάντα. «Χαίρομαι τόσο πολύ που ο μπαμπάς είναι καλά!»
«Κι εγώ» είπε άψυχα η Εύα. Ένιωθε απαίσια. Πώς άντεχε 

να κρύβει το μυστικό αυτό από τη φίλη της; Κι από την άλλη, 
πώς να της έλεγε την αλήθεια για τον Καρίμ…

Πήρε μερικές βαθιές ανάσες και συγκεντρώθηκε. Δεν έφται-
γε αυτή. Ούτε για το θάνατο του Καρίμ ούτε για την κατάσταση 
στην οποία βρισκόταν. Σκέφτηκε πολύ τα επόμενα λόγια της. 

«Όμως σε παρακαλώ, αδερφή μου, μη μιλήσεις σε αυτό το 
αγόρι. Μην το εμπιστεύεσαι. Μοιάζει μ’ έναν από τους κακούς 
ανθρώπους που μας πήραν. Φοβάμαι ότι λέει ψέματα» είπε.

Το πρόσωπο της Νάντα σκοτείνιασε. Η λάμψη και το χαμό-
γελο στο πρόσωπό της εξαφανίστηκαν, τα μάτια της βούρκω-
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σαν. «Μα τότε; Δεν είναι ο μπαμπάς στ’ αλήθεια σε αποστολή 
του Αυτοκράτορα; Τότε;» ψιθύρισε.

«Δεν ξέρω. Δεν εμπιστεύομαι αυτό το αγόρι. Αν είναι αυτός 
που νομίζω, είναι πολύ κακός και ψεύτης. Πρόσεχέ τον. Πρό-
σεχέ τον μην κάνει κακό στα αδέρφια! Κι ακόμα, πρέπει να 
αραιώσεις τις επισκέψεις σου εδώ. Μην έρθεις αύριο, έλα πάλι 
μεθαύριο. Κι όταν έρχεσαι, να κοιτάζεις γύρω σου μην τυχόν σε 
ακολουθεί.»

Η Νάντα συμφώνησε κουνώντας το κεφάλι της. Μετά από αυ-
τό, δεν είχε διάθεση για παιχνίδι και σε λίγα λεπτά είχε φύγει.

Η Εύα, μόνη πάλι μέσα στο σκοτάδι, αναρωτιόταν αν είχε 
κάνει καλά. Είχε ζητήσει βοήθεια από τη Νάντα κι έτσι την 
είχε βάλει κι αυτή και όλους στο σπίτι σε θανάσιμο κίνδυνο. 
Οι προειδοποιήσεις της στη Νάντα για τον Οσάμα μάλλον δε 
θα αρκούσαν. Ίσως έπρεπε να ειδοποιήσει τις γυναίκες… Να 
τους πει όλη την αλήθεια. 

Ο υπηρέτης του δρ. Τζιμπρίλ είχε περάσει το κατώφλι τους. 
Σύντομα θα ακολουθούσε κι ο κύριός του. 
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30 Απριλίου
Aθήνα

ΗΈλλη άκουσε το κινητό της από το μπάνιο. Περίεργο… 
Ακουγόταν δυνατά σαν να ήταν δίπλα της. Τυλίχτηκε 

όπως-όπως με την πετσέτα κι άνοιξε την πόρτα. Ο Αχιλλέας 
στεκόταν πίσω από αυτή, με το χέρι τεντωμένο προς το μέρος 
της, προτείνοντάς της το τηλέφωνο που χτυπούσε ακόμα. 

Το άρπαξε με βιάση. Ο Καρπίδης.
Το σήκωσε, παρατηρώντας τον μικρό που της γύρισε την 

πλάτη κι έτρεξε να βρει πάλι τη Θάλεια στο καθιστικό. Η καρ-
διά της πλημμύρισε από αγάπη. Το αγοράκι της είχε μεγαλώ-
σει. Φερόταν ήδη σαν ένα μικρό, σοβαρό αντράκι.

«Ναι;» είπε, κοιτώντας ακόμα τα σκαλιά στα οποία είχε εξα-
φανιστεί ο Αχιλλέας.

«Έλλη, σε παίρνω από Πράγα. Μόλις τελειώσαμε τη συνά-
ντηση με τον Αυγερινό.»

Τεντώθηκε. «Μισό λεπτό» είπε. Έσφιξε την πετσέτα γύρω 
της και προχώρησε προς το γραφείο της στο τέλος του διαδρό-
μου, αδιαφορώντας για τα νερά που έσταζαν. Μπήκε κι έκλεισε 
την πόρτα πίσω της. Δεν υπήρχε κίνδυνος να κρυφακούει κά-
ποιος μέσα στο ίδιο της το σπίτι, όμως ένιωθε πιεστικά την ανά-
γκη ν’ ακούσει τα νέα μόνη της, με επισημότητα, στο χώρο που 
είχε αφιερώσει για τα επαγγελματικά της.

Κάθισε στην καρέκλα της. H καρδιά της βροντοχτυπούσε κι 
η ανάσα της ήταν κοφτή.

«Λοιπόν;» ρώτησε με αγωνία.
«Δε θα πω πολλά από το τηλέφωνο, αλλά είμαι συγκλονισμέ-
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νος... Ο νεαρός είναι μεγαλοφυΐα. Πιστεύω ότι θα λειτουργή-
σει, Έλλη.»

Δε μίλησε. Δεν είχε τι να πει. Μέρες τώρα σχεδίαζαν, με τη 
σκέψη ότι η θεωρία του Αυγερινού ήταν σωστή, όμως η ίδια 
πάντα είχε αμφιβολίες. Οι υποσχέσεις της θεωρίας τής φαίνο-
νταν υπερβολικές -υπεραισιόδοξες και κοσμογονικές- το μείγ-
μα που συνήθως αναστέλλει την κριτική σκέψη των ανθρώπων. 

Τώρα, όμως, της το επιβεβαίωνε ο ίδιος ο Καρπίδης. Οι δι-
κές της αμφιβολίες δεν είχαν αντίκρισμα απέναντι στις επιστη-
μονικές γνώσεις του. Ήταν πραγματικότητα, λοιπόν. Τα θεω-
ρητικά σχέδια επί χάρτου έπαιρναν σάρκα και οστά.

«Έλλη; Με άκουσες;» τη ρώτησε ο Καρπίδης. 
«Ναι. Απίστευτο! Ειλικρινά, δεν το πιστεύω» του απάντησε. 

«Οπότε;» συνέχισε. «Βάλατε μπρος το πλάνο;»
«Ναι. Και ίσως προχωρήσει γρηγορότερα απ’ ό,τι υπολογί-

ζαμε. Μεθαύριο επιστρέφω Αθήνα.»
«Ωραία. Θα τα πούμε από κοντά.»
«Όμως…» έκανε να πει ο Καρπίδης, αλλά σταμάτησε.
«Ναι; Τι ήθελες να πεις;» τον ρώτησε.
«Ξέρεις…» είπε αυτός κάνοντας μια παύση «ο Αυγερινός εί-

ναι μεγαλοφυής επιστήμονας – εκατό τοις εκατό. Όμως σαν 
άνθρωπος… είναι περίεργος. Ανώριμος και, κατά τη γνώμη 
μου, ανασφαλής. Σαν έφηβος. Αυτό με αγχώνει.»

Γαμώτο! Γιατί πρέπει πάντα να υπάρχει μια αναποδιά; ανα-
ρωτήθηκε. 

«Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Οπότε; Τι προτείνεις; Να στα-
ματήσουμε;» ρώτησε, χωρίς να είναι βέβαιη ότι εμπιστευόταν 
τον Καρπίδη γι’ αυτή την εκτίμηση. Άλλο η επιστήμη κι άλλο η 
ψυχολογία.

«Όχι» της απάντησε χωρίς σκέψη. «Βρισκόμαστε μπροστά 
σε μια ανακάλυψη μοναδική, σε μια ευκαιρία που παρουσιά-
ζεται μία φορά στα εκατό, για να μην πω στα χίλια, χρόνια. 
Μπορούμε να αναστήσουμε τη χώρα. Δε γίνεται να κιοτέψου-
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με! Αξίζει ακόμα και να θυσιαστούμε. Δεν το είπα για να στα-
ματήσουμε, αλλά για να προσέχουμε. Τον Αυγερινό πρέπει να 
τον έχουμε από κοντά, αυτό προτείνω να κανονίσεις με τον 
Βασίλη.»

«Ευχαριστώ. Θα το φροντίσω.» Η ώριμη πρόταση την ανα-
κούφισε. Ο Καρπίδης δεν ήταν εντυπωσιακός μόνο στη Φυσική. 

«Έλλη, αλήθεια, πώς είναι η κατάσταση εκεί;» άλλαξε θέμα 
αυτός.

«Κωνσταντίνε, δεν ξέρω πώς να την περιγράψω. Περίεργη. 
Ο κόσμος είναι τρομοκρατημένος. Πολύ. Καμία σχέση με πριν. 

»Μέχρι τώρα, οι άνθρωποι πεινούσαν, αλλά η αντίληψη ήταν 
ότι κινδύνευαν μόνο όσοι ασχολούνταν με τα πολιτικά κι ότι 
όποιος καθόταν στα αυγά του μπορούσε να κρατήσει τον εαυτό 
του και την οικογένειά του μακριά από μπελάδες. 

»Αυτό έχει αλλάξει. Όλοι βλέπουν ξανά και ξανά τα βίντεο 
από τη Λαμπεντούσα και το Αγκαντέζ. Καταλαβαίνουν ότι με 
τους τζιχαντιστές δεν υπάρχει ασφάλεια για κανέναν. Ούτε λο-
γική. Αν νικήσουν, είμαστε καταδικασμένοι. Όλοι μας. Ξαφνι-
κά βρισκόμαστε όλοι οι Έλληνες στο ίδιο καράβι. 

»Έτσι, ο κόσμος έχει συσπειρωθεί κι έχει εναποθέσει τις 
ελπίδες του στο στρατό. Ακόμα περισσότερο, μετά τη γενική 
επιστράτευση, έχουν πια όλοι ένα παιδί ή ένα συγγενή στα 
χακί. Ο στρατός γίνεται πάλι ο δικός μας στρατός, ο στρατός 
όλων των Ελλήνων. Ειδικά από χθες, μετά τις ειδήσεις για την 
ηρωική θυσία των υποβρυχίων. Φαντάζομαι ότι αυτό θα συνε-
χιστεί, μέχρι τουλάχιστον να περάσει αυτή η θύελλα. Αν πε-
ράσει βέβαια…»

Ο Καρπίδης δεν απάντησε.
Η Έλλη δαγκώθηκε. Είχε παρασυρθεί κι είχε αναφερθεί σε 

πολιτικά από το τηλέφωνο. Ξανάπαιξε στο μυαλό της την κασέ-
τα της συζήτησης. Ευτυχώς, δε θυμόταν να έχει πει κάτι κατα-
δικαστικό για την ίδια.

«Καταλαβαίνω...» είπε τελικά ο Καρπίδης, που ενδεχομένως 
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έκανε τις ίδιες σκέψεις. «Και δε μου λες, από τον Βασίλη έχεις 
νέα; Βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα. Εξακολουθεί να ενδια-
φέρεται; Ειδικά κάτω από αυτές τις συνθήκες... Κι επίσης, τι θα 
γίνει αν… ο μη γένοιτο...»

Η Έλλη μαζεύτηκε. 
«Τώρα έχει κλειστό το κινητό του, αλλά έχει επικοινωνήσει 

μαζί μου. Επέμεινε να συνεχίσουμε. Τόνισε ότι ακόμα κι αν του 
συμβεί κάτι, εμείς προχωράμε, και μου έδωσε το όνομα του 
έμπιστού του που θα τον αντικαταστήσει αν κάτι πάει στραβά. 
Τον κρατάει ενήμερο από την αρχή και τον θεωρεί απόλυτης 
εμπιστοσύνης. Όσο για την επερχόμενη καταιγίδα, μου είπε να 
εμπιστευόμαστε το στρατό μας. Δε θα υποκύψει.»

«Μάλιστα... Τα λόγια του είναι γενναία και με γεμίζουν πε-
ρηφάνια για τον άνθρωπο που ακολουθούμε. Θα κάνω κι εγώ 
το καλύτερο, Έλλη.»
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