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In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees 

And the voices of those who stand looking 

Led Zeppelin, Stairway to heaven 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Είχαν περάςει πζντε χρόνια από τότε που ο αςιμαντοσ Φοίβοσ 

ζπνιξε τθ ςπουδαία Μζγαιρα. 

Τον ναό και μαηί με τθ διοίκθςθ του Συνοικιςμοφ τθσ Ραρκζνου τον 

είχε αναλάβει θ Φουερτεβεντοφρα. Τουσ Άλφα τουσ είχε απολφςει, 

δεν χρειαηόταν άντρεσ φρουροφσ. Στθν πραγματικότθτα δεν 

χρειαηόταν κακόλου φρουροφσ. Πλεσ οι εταίρεσ τθ καφμαηαν και τθν 

προςτάτευαν –ανταποδίδοντασ όςα τουσ είχε δϊςει. 

Θ Φουζρτε πίςτευε ότι όλα κα ςυνζχιηαν να πθγαίνουν ζτςι ωραία, 

ζτςι όπωσ ηοφςε. Μζχρι που είδε, προζβλεψε τον ερχομό τθσ 

Ηανηιβάρθσ με τθν Τενερίφθ. 

«Κακά μαντάτα», είπε και ηιτθςε απ’ τισ κεραπαινίδεσ να τθσ 

ετοιμάςουν ζνα ηεςτό μπάνιο. Λίγθ ϊρα μετά, κακϊσ ζμπαινε γυμνι 

ςτο νερό είχε ςτθν πλάτθ τθσ δυο ηευγάρια μάτια. 

«Το κακό κα ξεκινιςει από δω και κα εξαπλωκεί παντοφ», τθσ είπε θ 

Τενερίφθ. 

«Τι εννοείσ εδϊ;» ζκανε θ Φουζρτε μζςα απ’ το νερό, χωρίσ να 

γυρίςει. 

«Είναι παράξενο, αλλά ςτον φπνο μου ζβλεπα ςυνζχεια εςζνα μζςα 

ςε μια λίμνθ. Ιταν ςπθλιά, υπόγεια. Αλλά τϊρα ζρχομαι και ςε 

βρίςκω μζςα ςε νερό. Τι το λεσ αυτό;» 

Θ Τενερίφθ τα πιγαινε πολφ καλά με τθ βαςικι ερμθνεία των 

ονείρων, αλλά δεν είχε το χάριςμα τθσ ονειρομαντείασ. Ο κόςμοσ 

των Λδεϊν επικοινωνοφςε με τον κόςμο τθσ ηωισ μζςω των ονείρων. 

Ρολλοί ιταν καλοί δζκτεσ ονείρων, αλλά δεν ιξεραν από ερμθνεία, 

ονειρομάντθσ δεν γινόςουν, γεννιόςουν. 

«Το ξζρεισ ότι πάντα μου χαλάσ τθ διαςκζδαςθ;» είπε θ Φουζρτε. 

«Αλλά πάντα.» 

«Θ διαςκζδαςθ είναι υπερτιμθμζνθ», είπε θ Τενερίφθ. 
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«Ππωσ κι ο ζρωτασ;» 

«Ρφφφ. Και τα ςκυλιά πθδιοφνται.» 

«Τα ςκυλιά δεν ερωτεφονται.» 

«Οι τράγοι βατεφουν», πετάχτθκε τότε θ Ηινα. 

Θ Φοφερτε γζλαςε.  

«Ξζρεισ από βάτεμα;» τθσ είπε. 

«Δεν ξζρει τίποτα», μπικε ςτθ μζςθ θ Τενερίφθ για να ςϊςει τθ 

μακθτευόμενθ τθσ. «Ασ τθν ιςυχθ, δεν κα γίνει ςαν του λόγου ςου.» 

«Και κα γίνει ςαν κι εςζνα; Στζρφα γθ; Ξεραμζνθ;» 

Θ Τενερίφθ αγρίεψε. 

«Καλφτερα ξεραμζνθ παρά πόρνθ και χοντρι.» 

«Χοντρι; Τράβα ςτον Άδθ, θλίκια.» 

«Ρρϊτα εςφ, χαμζνθ.» 

«Αλικεια, Τυροφλα», είπε θ Φουζρτε ςυλλαβίηοντασ, φτφνοντασ μία 

μία τισ ςυλλαβζσ του παιδικοφ ονόματοσ τθσ Τενερίφθσ, «δεν 

πίςτεψα ποτζ ότι είμαςτε αδελφζσ.» 

Θ Ηινα ζμεινε μ’ ανοικτό το ςτόμα. Είχε πιςτζψει ότι ιταν ερωμζνεσ, 

γι’ αυτό κι υπιρχε ςφγκρουςθ.  

«Είςτε αδελφζσ;» τουσ είπε. «Εςείσ οι δφο;» 

«Δίδυμεσ», είπαν εκείνεσ με μια φωνι. 

Θ Ηινα τισ παρατιρθςε για λίγο. Καταρχάσ θ Φουζρτε ζμοιαηε να 

είναι είκοςι χρόνια νεότερθ. Κι ιταν θ πιο όμορφθ γυναίκα που είχε 

δει. Ενϊ θ Τενερίφθ… 

«Ρρόςεχε τι κα πεισ», τθν ζκοψε απ’ τισ ςκζψεισ τθσ θ Τενερίφθ. 

«Πχι, δεν κα πω τίποτα.» 

«Γιατί; Ρεσ ό,τι ςκζφτεςαι», τθν κακοδιγθςε θ Φουζρτε και γφριςε 

προσ το μζροσ τουσ. 

«Απλϊσ… Δεν μοιάηετε.» 

«Μπορεί να είμαςτε από διαφορετικοφσ πατζρεσ δίδυμεσ», ζκανε θ 

Φουζρτε και βγικε απ’ το νερό. 

Για λίγο ςταμάτθςαν να μιλάνε. Μια κεραπαινίδα ζτρεξε να τθν 

ςκεπάςει με το βαμβακερό τθσ φφαςμα, βαμβάκι τθσ καλφτερθσ 

αιγυπτιακισ ποιότθτασ, φφαςμα που βράχθκε και κόλλθςε ςτισ 

καμπφλεσ τθσ. Π,τι κι αν ζκανε θ Φουζρτε, ακόμα κι όταν ντυνόταν, 

γινόταν πιο γυμνι, πιο ερωτικι. 
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«Τζλοσ πάντων, αδελφι κακορίηικθ, ςτο ξαναλζω: Δεν πρόκειται να 

ζρκω όπου κεσ να πάμε. Ρθγαίντε οι δυο ςασ.» 

«Ρρζπει να είμαςτε τρεισ μάγιςςεσ, το ξζρεισ, θ τριπλι ςελθνοκεά 

ζχει τθ δφναμθ», είπε θ Τενερίφθ. 

«Κα ζρκω εγϊ!» 

Θ φωνι που είχε δθλϊςει ςυμμετοχι ςτον αγϊνα ιταν αντρικι. Απ’ 

τισ ςκιζσ του δωματίου, τόςθ ϊρα κρυμμζνοσ, εμφανίςτθκε ο 

Φοίβοσ. 

~~ 

Ιταν πλζον είκοςι χρονϊν. Το πρόςωπο του είχε γίνει πιο τετράγωνο 

κι αρρενωπό, με τθ βοικεια των ορμονϊν τθσ εφθβείασ και των 

γθτειϊν τθσ Φοφερτε –κι είχε παχφνει λιγάκι τα τελευταία χρόνια. 

Δεν ιταν όμορφοσ και πάλι, αλλά ζμοιαηε περιςςότερο με άντρα 

παρά με κορίτςι. Ιταν αρκετά γυμναςμζνοσ ςτο ςϊμα, αλλά 

περιςςότερο ιταν γυμναςμζνοσ ςτον ζρωτα. Ζχοντασ ωσ ερωμζνθ τθ 

Φουζρτε τόςα χρόνια, μαηί με κάποιεσ άλλεσ που του προμικευε για 

ποικιλία, είχε αποκτιςει ςιγουριά κι αποφαςτικότθτα ϊριμου άντρα.  

Τι είχε χάςει; 

«Κα ζρκω εγϊ μαηί ςασ, να είμαι ο τρίτοσ», είπε και πλθςίαςε τθν 

παρζα. 

«Άντρασ; Εδϊ;» ζκανε θ Τενερίφθ. 

«Δεν είναι ΕΝΑΣ άντρασ», είπε θ Φουζρτε. «Είναι αυτόσ που 

ςκότωςε τθ Μζγαιρα.» 

«Εντάξει, δεν είναι ΕΝΑΣ άντρασ. Είναι ΕΝΑΣ άντρασ-ιρωασ. Το 

χειρότερο είδοσ.» 

Οι δφο αδελφζσ κοιτιόντουςαν ςτα μάτια κι ζμοιαηε ςαν να 

ξεκινοφςε πυρκαγιά. 

«Να ςασ πω ότι…» ξεκίνθςε να λζει ο Φοίβοσ, αλλά θ Φουζρτε τον 

ζκοψε. 

«Κάτςε να εξθγιςω δυο πράγματα ςτθν αδελφι μου, Φοίβε, πριν 

τθν πνίξω.» 

Τθσ εξιγθςε ποια ιταν θ Μζγαιρα. Πχι αυτά που ιξεραν όλοι, αλλά 

τα κρυφά τθσ νεκυοδαιμονίασ. Τθσ είπε πϊσ τθν ςκότωςε ο 

δεκαπεντάχρονοσ τότε Φοίβοσ. Ακόμα κι θ Τενερίφθ, που δεν 

ςυνικιηε να εντυπωςιάηεται με τίποτα, τον κοίταξε με καυμαςμό. 
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Τθσ είπε και κάτι ακόμα. Μόλισ ανζλαβε τθ διοίκθςθ του 

Συνοικιςμοφ θ Φουζρτε αιςκάνκθκε να πζφτει ςτο Χάοσ που υπιρχε 

πριν τθ Κεογονία. Ο Φοίβοσ ζβαλε το χζρι του, το μυαλό του 

περιςςότερο, ζγινε ο ςυμβουλάτορασ τθσ, αυτόσ που κατάφερε να… 

«Ρθδιζςτε;» τθν ζκοψε θ Τενερίφθ. 

«Αυτό είναι άςχετο.» 

«Για ςζνα μπορεί. Αλλά δεν είμαι και ςίγουρθ. Για εκείνον; Του ζχεισ 

κάνει τα μάγια ςου κι είναι άςχετο;» 

«Δεν του ζκανα μάγια.» 

«Σ’ όλουσ και ς’ όλεσ κάνεισ. Δεν χρειάηεται να προςπακιςεισ καν», 

τθσ είπε θ Τενερίφθ. 

«Μπορϊ να πω κάτι;» παρενζβθ ο Φοίβοσ για να βοθκιςει. 

«Τι δφναμθ ζχεισ;» του είπε θ Τενερίφθ φτφνοντασ.  

Απ’ τθν αργοπορία ςτθν απάντθςθ κατάλαβε. 

«Τι; Δεν είςαι μάγοσ;» Κοίταξε τθν αδελφι τθσ. «Δεν είμαι μάγοσ ο 

αγαπθτικόσ ςου;» 

«Πχι ακριβϊσ.» 

«Πχι ακριβϊσ δεν είναι αγαπθτικόσ ςου ι όχι ακριβϊσ δεν είναι 

μάγοσ; Το ‘χεισ μπλζξει το μουνί ςου», τθσ είπε θ Τενερίφθ. «Ι είναι 

μάγοσ ι δεν είναι.» 

«Ζχει μια δφναμθ», είπε θ Φουζρτε. 

«Τι; Να ςε βατεφει;» 

«Ξζρει να λφνει τα προβλιματα που μποροφν να λυκοφν και να 

παρακάμπτει ι να αποφεφγει τα άλυτα.» 

Θ Τενερίφθ κοίταξε καλά καλά τθν αδελφι τθσ. Μετά παρατιρθςε 

τον Φοίβο. Δεν τθσ γζμιηε το μάτι, αλλά δεν ιταν κλαςικόσ άντρασ. 

Είχε κάτι παράξενο. 

«Το κάνει αυτό;» ρϊτθςε θ Τενερίφθ. 

«Ωσ τϊρα με απόλυτθ επιτυχία», είπε θ Φουζρτε. 

Θ Τενερίφθ περπάτθςε λιγάκι τριγφρω. Ζκανε νόθμα ςτθ 

μακθτευόμενθ να μθ μιλιςει. Ρερπάτθςε λίγο ακόμα. Μετά γφριςε 

ςτον Φοίβο. 

«Ρϊσ το κάνεισ;» του είπε. 

«Δεν ξζρω», απάντθςε εκείνοσ, χωρίσ κακόλου να κρφβεται. Είχε 

μάκει πια ότι δεν μπορείσ να κρυφτείσ από μια μάγιςςα. «Δεν ξζρω, 

νομίηω ότι μου ‘ρχονται ςτο κεφάλι απ’ τθ μοφςα. Κάπου απζξω. Σαν 
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να φωτίηεται το μυαλό μου.» 

«Μόνο το μυαλό ςου; Τι παράξενθ μαγεία είναι αυτι;» 

«Δεν είναι μαγεία. Πχι μαγεία όπωσ τθν ξζρετε», είπε ο Φοίβοσ. 

«Αν δεν μπορείσ να το εξθγιςεισ είναι μαγεία», είπε θ Τενερίφθ. 

Ο Φοίβοσ γζλαςε, κι ακοφςτθκε κάπωσ ςκωπτικό το γζλιο του, ςαν 

να τθν κορόιδευε, πράγμα που ζκανε τθν Τενερίφθ να κοκκινίςει απ’ 

το κυμό. 

Θ Ηινα είδε τον νεαρό άντρα να τθν πλθςιάηει. Τόςθ ϊρα μόνο 

άκουγε και δεν καταλάβαινε πολλά. Ο Φοίβοσ πιγε κοντά τθσ. 

«Γιατί πετάνε τα πουλιά και δεν πετάνε οι άνκρωποι;» τθ ρϊτθςε. 

Θ Ηινα βουβάκθκε. 

«Γιατί ο Επιμθκζασ ζδωςε φτερά ςτα πουλιά κι όχι ςτουσ 

ανκρϊπουσ», είπε θ Τενερίφθ που ζτρεξε να ςϊςει τθ μικρι. 

«Ο Επιμθκζασ, ο Ρρομθκζασ και ο Αρχιδζασ», είπε ο Φοίβοσ. 

«Α, είςαι και ςοφιςτισ», του πιγε κόντρα θ Τενερίφθ. 

«Δεν με πειράηει να με πεισ ζτςι. Μόνο θλίκιο μθ με πεισ», απάντθςε 

εκείνοσ. 

«Γιατί πετάνε τα πουλιά;» είπε τότε θ Ηανηιβάρθ. «Γιατί κολυμπάνε 

τα ψάρια; Γιατί μιλάνε οι ανκρϊποι;» 

«Υπάρχουν πουλιά που δεν πετάνε, ψάρια που δεν κολυμπάνε κι 

άνκρωποι που δεν μιλάνε», είπε ο Φοίβοσ. 

«Ππωσ υπάρχουν μάγοι που δεν κάνουν μαγικά. Σαν κι εςζνα», τον 

κοίταξε πριν ςυνεχίςει. «Είςαι ζνα ψάρι που πετάει, ζνα πουλί που 

μιλάει, ζνασ άνκρωποσ που κολυμπάει.» 

Τότε ζγινε μια μεγαλφτερθ παφςθ. Ο Φοίβοσ είχε εντυπωςιαςτεί απ’ 

τθ μικρι, κι αυτό δεν άρεςε κακόλου ςτθ Φουζρτε. Μετά από πζντε 

χρόνια με τον Φοίβο και δεκάδεσ ανταλλαγζσ ερωτικϊν ςυντρόφων, 

για πρϊτθ φορά ζνιωκε απειλι και ηιλεια. Γιατί δεν ιταν μόνο 

ερωτικι ζλξθ, θ μικρι μάγιςςα είχε πιάςει το νιμα του μυαλοφ. Ο 

Φοίβοσ είχε γοθτευτεί. Κι αυτό ιταν επικίνδυνο, γιατί θ γοθτεία 

προθγείται του ζρωτα. Κι ο ζρωτασ είναι το τζλοσ τθσ λογικισ. 

«Ρροτείνω να ςυνεχίςουμε τθ ςυηιτθςθ ςτο δείπνο», είπε θ 

Φουζρτε κι ζκανε νόθμα ςε μια άλλθ κεραπαινίδα. Τθσ είπε να 

ετοιμάςει ςυμπόςιο για τζςςερισ και να οδθγιςει τισ νιόφερτεσ ςτον 

ξενϊνα, για να καλλωπιςτοφν. 
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Κακϊσ ζφευγαν ο Φοίβοσ ςυνζχιςε να κοιτάει τθ Ηανηιβάρθ, όχι για 

να δει τι ςχιμα φροφτου είχε ο κϊλοσ τθσ, αλλά γιατί τον είχε 

εντυπωςιάςει θ βακιά ςκζψθ τθσ. 

«Φτάνει!» του είπε θ Φουζρτε, κακϊσ ζφευγε προσ το δωμάτιο τθσ. 

«Ματιάηονται εφκολα οι παρκζνεσ. Μζνουν κι ζγκυεσ ζτςι, μόνο με 

το κοίταγμα.» 

 

~~~ 

Στο δωμάτιο τουσ θ Τενερίφθ ξάπλωςε κι ζκλειςε τα μάτια 

ξεφυςϊντασ. Θ Ηινα πλενόταν. Μετά φόρεςε ζναν καινοφριο πζπλο 

που τθσ ζφεραν. Ιταν ϊχρα, το αγαπθμζνο τθσ κίτρινο. Θ 

κεραπαινίδα τθσ πρότεινε να τθ βάψει. 

«Μθν τολμιςεισ ν’ απλϊςεισ χζρι πάνω τθσ», είπε θ Τενερίφθ χωρίσ 

ν’ ανοίξει τα μάτια και χωρίσ ν’ αφινει περικϊρια για αντιρριςεισ 

και διάλογο. 

Μόλισ ζφυγε θ υπθρζτρια, μόνο τότε μίλθςε θ μουτρωμζνθ Ηινα. 

«Γιατί; Είναι κακό να είμαι όμορφθ;» 

«Το ιξερα ότι κα μπλζκαμε εδϊ που ς’ ζφερα. Αλλά τι να κάνω;» 

Ανακάκιςε ςτο κρεβάτι και τθσ είπε: «Αν γίνεισ πολφ όμορφθ κα ςε 

βατζψει ο τράγοσ.» 

Θ Ηινα δεν είπε κάτι, αλλά θ μάγιςςα ιξερε να διαβάηει εκφράςεισ. 

Είχε ςκεφτεί: «Δεν είναι ακριβϊσ τράγοσ.» Κι είχε ςτο μυαλό τθσ τον 

νεαρό άμαγο μάγο. 

«ΟΛΟΛ ΤΑΓΟΛ ΕΛΝΑΛ!» τθσ φϊναξε και τθν τρόμαξε. 

«Δεν κζλουν να ςε βατζψουν ςϊνει και καλά. Να ςε ελζγξουν 

κζλουν. Αν τουσ αφιςεισ τον ζλεγχο κα ςε κάνουν ό,τι κζλουν. Και 

δεν κα είναι καλό.» 

«Θ αδελφι ςου δεν είναι ζτςι.» 

«Μθ τθ λεσ ζτςι, δεν μπορϊ. Θ Φουζρτε είναι μάγιςςα.» 

«Κι εγϊ είμαι.» 

«Σκατά είςαι. Ακόμα δεν…» 

Θ Ηανηιβάρθ δεν ικελε να τθν ακοφει. Ριγε ςτθν πόρτα.  

«Ωραία τότε. Αφοφ είμαι ςκατά μάγιςςα, τότε τράβα μόνθ ςου να 

ςϊςεισ το αυγό τθσ Ευρυδίκθσ.» 

Βγικε ζξω και χτφπθςε τθν πόρτα πίςω τθσ. 
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Θ Τενερίφθ ςάςτιςε για λίγο. 

«Δεν ξζρεισ καν πϊσ τθ λζνε! Ευρυνόμθ! Ρου κεσ να είςαι και 

μάγιςςα και δεν ξζρεισ το…» 

Κι ζπιαςε να βλαςτθμάει ςαν ναφτθσ απ’ τθ Μαςςαλία, ενϊ 

ετοιμαηόταν γριγορα να κατζβει για το δείπνο. 

~~~~ 

Τζτοιο τραπζηι δεν είχε ξαναδεί θ Ηινα. Δεν είχε μεγάλεσ ποςότθτεσ, 

μόνο οι βάρβαροι και οι Κρακιϊτεσ ζτρωγαν πολφ, αλλά είχε τθν πιο 

απίςτευτθ ποικιλία, ςχεδόν κάκε είδοσ φαγθτοφ που υπιρχε. 

Είχε άρτο από ςιτάρι, όχι τθν κρικαρζνια μάηα που ζτρωγε ο λαόσ, 

είχε ελιζσ και ςφκα. Διάφορεσ πίτεσ και πουλερικά, ψάρια και 

χταπόδια, τυριά και ςαλιγκάρια. Είχε κουνζλι κι αγρογοφρουνο και 

λαχανικά, αγγοφρι, αγκινάρεσ, κολοκφκεσ, τα κρεμμφδια, το λάχανο, 

μανιτάρια και παντηάρια, κι άλλα τόςα που δεν ιξερε πϊσ τα λζγανε.  

«Ροφ κα κάτςουμε;» ρϊτθςε θ Τενερίφθ. 

«Κα το κάνουμε Ακθναϊκά», είπε θ Φουζρτε. «Κακίςτε ςτα 

ανάκλιντρα ςασ.» 

Εκείνθ ξάπλωςε ςαν γάτα, ράκυμα και ςεξουαλικά. Θ μικρι 

προςπάκθςε να τθ μιμθκεί, αλλά περιςςότερο ςαν ςκφλοσ ζπεςε.  Θ 

Τενερίφθ ζκατςε, δεν ξάπλωςε, χωρίσ κακόλου να νοιάηεται να 

χαλαρϊςει. Είχε πολλά να ςκεφτεί. Κι ο Φοίβοσ ζκανε κάτι 

παρόμοιο. Δεν ζκατςε καν. Στάκθκε μπροςτά ςτο ανάκλιντρο 

μελετϊντασ ζναν πάπυρο ι κάνοντασ ότι μελετάει. 

Οι κεραπαινίδεσ γζμιςαν πιάτα με διάφορα φαγθτά και τα πζραςαν 

μπροςτά απ’ τουσ ςυνδαιτθμόνεσ. Κακζνασ ζπαιρνε ό,τι ικελε να 

φάει. Κι ιταν τόςο ευωδιαςτά κι ωραία, που ακόμα και θ Τενερίφθ 

ζφαγε. 

Ενϊ τα πιάτα πιγαιναν κι ζρχονταν εμφανίςτθκε κι ο Οινοχόοσ. Σε 

κάκε ςυμπόςιο ζπρεπε να υπάρχει Οινοχόοσ. Συνικωσ ιταν δοφλοι, 

αλλά με εξαιρετικι μόρφωςθ. 

Το ανϊτατο αξίωμα για ζναν μθ-ελεφκερο άνκρωπο ιταν ο οινοχόοσ 

–και μετά παιδαγωγόσ. 

Ο Οινοχόοσ είχε ςθμαντικι αποςτολι. Δεν γζμιηε απλϊσ τα ποτιρια 

των ςυνδαιτυμόνων με ποτό, αλλά κατεφκυνε τθ ςυηιτθςθ. 

Ξεκινοφςε με άκρατο οίνο, ανζρωτο, για ν’ ανάψουν τα πνεφματα. 
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Ραρακολουκοφςε τθ ςυηιτθςθ κι όταν καταλάβαινε ότι πιγαινε να 

βγει εκτόσ ελζγχου, να γίνει άςκοπθ φλυαρία ι τςακωμόσ, αφξαινε 

τθν ποςότθτα του νεροφ ςτο κραςί, μζχρι και τζςςερα μζρθ νεροφ ςε 

ζνα μζροσ οίνου. Κεκραμζνοσ οίνοσ, το κραςί γινόταν ελαφρφ και 

δροςερό. Πταν θ ςυηιτθςθ επανερχόταν ςε φυςιολογικά πλαίςια, ο 

Οινοχόοσ άλλαηε τθν αναλογία πρόςμειξθσ, μείωνε το νερό. Ζτςι 

επθρζαηε τισ ςυηθτιςεισ, τθν εξζλιξθ τθσ φιλοςοφικισ και πολιτικισ 

ςκζψθσ. 

Ρερίφθμοσ Οινοχόοσ, που τον ζκαναν μζχρι και άγαλμα, ιταν ο Μυσ, 

ο οινοχόοσ που κατεφκυνε τθ ςυηιτθςθ ςτο ςυμπόςιο που ζγινε 

ςτθν οικία του Αγάκωνα και κατζγραψε ο Ρλάτωνασ. 

Στθ Φεά Οινοχόοσ εκείνθ τθν νφχτα ιταν ο Κάβουρασ, που ςαν 

μπικε ςτο δωμάτιο με τον κρατιρα κοίταξε τον Φοίβο. Εκείνοσ του 

ζκανε ζνα κρυφό νόθμα. Κα ιταν ζνα ςυμπόςιο μζκεξθσ, όχι 

φιλοςοφίασ. Ο Κάβουρασ ζβαλε ελάχιςτο νερό ςτον κρατιρα, το 

ανακάτεψε και μετά γζμιςε τον κφλικα. Πλοι κα ζπιναν απ’ το ίδιο 

κφπελλο που περνοφςε από χζρι ςε χζρι. 

~~~~~ 

«Ωραίο κραςί», είπε θ Τενερίφθ που δοκίμαςε πρϊτθ. Δεν τα 

πιγαινε πολφ καλά με το φαΐ, αλλά τθσ άρεςε το ποτό. «Ζτςι το 

ςερβίρετε εδϊ; Άκρατο;» 

«Ξζρει τι κάνει ο Κάβουρασ», είπε θ Φουζρτε. «Είναι ο καλφτεροσ 

οινοχόοσ τθσ Αχαΐασ και τθσ Θλείασ.» 

Ιπιε κι εκείνθ με ευχαρίςτθςθ και το ζδωςε ςτθ Ηινα. Εκείνθ πιγε 

να μιμθκεί τισ μεγάλεσ, αλλά θ πρϊτθ γουλιά τθσ ζφερε αναγοφλα. 

Είχε ξαναπιεί κραςί, αλλά ποτζ τόςο δυνατό. Μάλλον τθσ άρεςε 

περιςςότερο θ μπφρα. 

«Θ μικρι δεν πίνει οίνο», είπε θ Τενερίφθ. 

«Φερ’ τθσ ζναν κυκεϊνα με δυόςμο», ζκανε θ Φουζρτε. 

Ο κυκεϊνασ ιταν ζνα κρεπτικό ρόφθμα του πρωινοφ, που είχε ωσ 

βάςθ λίγο κραςί, μζλι και ςιτάρι. Ανάλογα τθν περιοχι προςκζτανε 

και μπαχαρικά ι βότανα. Σε κάποια μζρθ ζβαηαν χυμό φροφτων ι 

λιωμζνα λαχανικά. 

«Κα πιω!» είπε θ Ηινα και κατζβαςε μεγαλφτερθ γουλιά. Τα μάτια 

κόντεψαν να βγουν, αλλά το άντεξε. 
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«Κατάλαβα», ζκανε θ Τενερίφθ. «Κα περάςουμε καλά απόψε.» 

«Ασ τθ να διαςκεδάςει», είπε θ Φουζρτε. «Δεν κινδυνεφει εδϊ. Ο 

Κάβουρασ είναι κίναιδοσ.» 

Θ Τενερίφθ ζδειξε με τα μάτια τθσ τον Φοίβο. Για εκείνον 

ανθςυχοφςε, όχι για τον μεςιλικα Κάβουρα. Θ Φοφερτε δεν μίλθςε, 

όχι με το ςτόμα, τθσ μίλθςε ςτο μυαλό, όπωσ ζκαναν από τότε που 

ιταν μαηί ςτθ μιτρα. Τθσ είπε: «Αυτόσ είναι δικόσ μου.» 

«Τζλοσ πάντων», ζκανε θ Τενερίφθ. «Ασ τθν να πιεί όςο κζλει. Κα 

πάκει και κα μάκει. Άντε πζρνα το ςτον επόμενο. Κάβουρα, 

πρόςκεςε.» 

Ο Οινοχόοσ γζμιςε το κφλικα και τον πιρε ο Φοίβοσ. Εκείνοσ ζκανε 

ότι ιπιε μεγάλθ ποςότθτα, αλλά το περιςςότερο το ζφτυςε πίςω ςτο 

κφπελλο. Και το ξανάδωςε ςτθν Τενερίφθ. 

~~~~~~ 

Δυο ϊρεσ μετά οι τρεισ γυναίκεσ κελαθδοφςαν, ενϊ ο Φοίβοσ 

οδθγοφςε τθ ςυηιτθςθ ζτςι όπωσ ικελε κι ζκανε ότι ιταν το ίδιο 

μεκυςμζνοσ. 

«Κα ςτο πω απλά, αδελφοφλα», ζλεγε θ Φουζρτε εκείνθ τθ ςτιγμι. 

«Μου αρζςει εδϊ. Ζχω δει περιςςότερα από ςζνα. Κι άλλουσ 

κόςμουσ, κι άλλεσ εποχζσ. Ζχω ηιςει πολλά. Δεν κζλω να ξαναφφγω 

ακόμα κι αν δεν ξαναδϊ τθν…» 

Σταμάτθςε να μιλάει και ςκοφπιςε τα δάκρυα τθσ. Δεν είναι εφκολο 

να βρεισ μάγιςςα μεκυςμζνθ, αλλά ο Κάβουρασ ιταν πράγματι ο 

καλφτεροσ Οινοχόοσ, ενςάρκωςθ του Γανυμιδθ. 

«Κα ικελα να τθν ξαναδϊ», είπε θ Φουζρτε κοιτϊντασ ζναν κίονα. 

«Ροια;» είπε ο Φοίβοσ. 

«Τθν κόρθ μου, ποια;» 

Θ Τενερίφθ γφριςε απότομα και χτφπθςε το πόδι τθσ κάτω. 

«Ζχεισ παιδί;» τθσ φϊναξε. «Κανονικό παιδί;» 

«Κι εςφ κανονικι ανιψιά.» 

Θ Τενερίφθ πετάχτθκε πάνω κι είπε μερικζσ λζξεισ που ςίγουρα δεν 

ιταν ελλθνικζσ, μπορεί να μθν ιταν καν ανκρϊπινεσ. Αμζςωσ 

ξενζρωςε, ςαν να μθν είχε πιει οφτε ςταγόνα οίνου. 
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«Είςαι τρελι;» φϊναξε ςτθν αδελφι τθσ. «Δεν μπορείσ να το κάνεισ 

αυτό.» 

«Το ζκανα.» 

Θ Τενερίφθ μαινόμενθ πιγε ςτο τραπζηι με τα εδζςματα κι άρχιςε ν’ 

αναποδογυρίηει πιατζλεσ. Θ Ηινα ςθκϊκθκε και πιγε να τθ 

ςταματιςει. Αλλά ιταν τόςο ηαλιςμζνθ που ξανάκατςε. Αφοφ δεν 

μποροφςε να περπατιςει προςπάκθςε να μπει ςτο μυαλό τθσ. Αυτό 

είναι κάτι που δεν επιτρζπεται να κάνεισ, αλλά οι μεκυςμζνοι δεν 

καταλαβαίνουν από κανόνεσ. Μπικε εκεί μζςα και τρόμαξε τόςο 

που το αλκοόλ ζβραςε μεσ ςτο αίμα τθσ κι ζγινε ατμόσ. Κι θ Τενερίφθ 

τθν ζνιωςε εκεί και γφριςε πιο αγριεμζνθ από ποτζ. 

Θ Ηανηιβάρθ ιταν πεςμζνθ μπροςτά ςτο ανάκλιντρο τθσ. Κοιτοφςε 

μια τθ δαςκάλα τθσ, μια τθ Φουζρτε, μθν μπορϊντασ να πιςτζψει 

αυτό που είχε διαβάςει ςτο μυαλό τθσ μάγιςςασ. Ο Φοίβοσ ςτεκόταν 

πιο πίςω και τουσ παρατθροφςε όλουσ, με τρομαχτικι νθφαλιότθτα 

και προςιλωςθ. 

«Ξζρω τι ζχει ςυμβεί», είπε θ Ηινα.  

Είχε ανακαλφψει δυο μυςτικά μζςα ςτο μυαλό τθσ Τενερίφθσ. Το 

πρϊτο ιταν πολφ δφςκολο να το χειριςτεί, ζςτω να το καταλάβει. 

Αποφάςιςε να μιλιςει για το δεφτερο, το πιο πρόςφατο. 

«Είςαι καταραμζνθ, επειδι γζννθςεσ», είπε ςτθ Φουζρτε. 

Και είχε δίκιο. Πταν διαλφκθκε θ μθτριαρχικι ιεροςφνθ, οι ιζρειεσ 

ζδωςαν όρκο ςτθ Μεγάλθ Μθτζρα: Κα ζμεναν ελεφκερεσ απ’ τουσ 

άντρεσ. Πχι απ’ τθ ςυνουςία απαραίτθτα, αλλά απ’ τθ μθτρότθτα με 

βεβαιότθτα. Οι μόνεσ ελεφκερεσ που μποροφςαν να γεννιςουν κα 

ιταν οι εταίρεσ. Πςεσ μάγιςςεσ τολμοφςαν να γεννιςουν ζχαναν τθν 

ψυχι τουσ. Καταδικάηονταν ςε αζναο μετακανάτιο μαρτφριο. 

«Ράντα ζτςι», φϊναηε θ Τενερίφθ. «Ράντα απερίςκεπτθ.» 

«Ράντα ελεφκερθ», είπε θ Φουζρτε. 

«Τι ελεφκερθ; Θ ψυχι ςου καταδικάςτθκε.» 

«Θ ψυχι μου είναι ςτθν κόρθ μου.» 

«Κα τθ βρουν κι αυτι. Δεν γλιτϊνει.» 

«Δεν είναι εδϊ», είπε θ Φουζρτε. 

«Ππου κι αν είναι.» 

«Δεν είναι τϊρα.» 
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Ο Φοίβοσ ζκανε ζνα ταραγμζνο βιμα μπροςτά. Ανζκτθςε τθν 

ψυχραιμία του, χαλάρωςε, ζκανε ςαν να μθν άκουγε. 

«Τι ζκανεσ;» είπε θ Τενερίφθ. 

«Ώςμωςθ, αδελφοφλα.» 

«Τι ν’ αυτό;» 

«Βρικα μία απ’ τισ μεμβράνεσ ςτθν χρόνο και πζραςα.» 

«Ροφ πιγεσ; Μπροςτά ι…» 

«Μπροςτά.» 

«Ρολφ;» 

«Πχι όςο ζπρεπε, όχι όςο παλιά είναι οι Αιγφπτιοι. Κι οι γυναίκεσ 

είναι ακόμα από κάτω.» 

«Και γζννθςεσ;» 

«Ναι, ζνα κοριτςάκι.» 

«Ρϊσ ιτανε;» 

Θ Φουζρτε χαμογζλαςε. Τθν ίδια ςτιγμι χαλάρωςε κι θ Τενερίφθ, 

χαμογζλαςε κι εκείνθ, ςαν να τθ διάβαηε. 

«Ραράξενο. Θ μαία τθν ακοφμπθςε πάνω μου. Στο ςτικοσ μου. 

Σταμάτθςα να πονάω. Κι εκείνθ να κλαίει.» 

«Ρόςων χρονϊν τθν άφθςεσ;» 

«Τριϊν. Ο πατζρασ τθσ...» 

«Ηει ακόμα;» ρϊτθςε θ Ηινα. 

Οι δφο αδελφζσ είχαν ξεχάςει ποφ βρίςκονταν. Γφριςαν προσ τθ 

φωνι. Ο Φοίβοσ πλθςίαςε. Ζπρεπε ν’ ακοφςει κι εκείνοσ. 

«Ηει», είπε θ Φουζρτε. 

«Επικοινωνείσ;» ρϊτθςε θ Ηινα. 

«Πχι, αλλά ξζρω. Τθ νιϊκω.» 

Θ Τενερίφθ ζκανε νόθμα ςτον Κάβουρα να ξαναγεμίςει το κυλικίο. 

Με άκρατο οίνο ςίγουρα. Ιξερε ότι κα άκουγε άςχθμα νζα, ιταν 

μζςα ςτθ μιτρα με τθ Φουζρτε. 

«Θ κόρθ μου είναι δεμζνθ με τον κόςμο», είπε θ Φουζρτε. «Κι είναι 

θ τελευταία μάγιςςα. Γι’ αυτό τθ γζννθςα εκεί. Αν χακεί θ… 

Γιωταλία, κα χακεί κι θ μαγεία, κάκε αντίςταςθ κα χακεί. Πχι μόνο 

ςτθν εποχι τθσ, αλλά και πάντα, πίςω και μπροσ.» 

«Κινδυνεφει;» είπε θ Ηινα. 

Θ Φουζρτε δεν πρόλαβε ν’ απαντιςει, γιατί μπικε ςτθ μζςθ θ 

Τενερίφθ. 
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«Καλι μου Ηανηιβάρθ, οι γυναίκεσ πάντα κινδυνεφουν. Οι μάγιςςεσ 

κινδυνεφουν δζκα φορζσ περιςςότερο.» 

«Μπορεί να τα βγάλει πζρα», είπε θ Φουζρτε. «Θ Γιωταλία είναι το 

απαφγαςμα.» 

Θ Ηινα ηιλεψε. ϊτθςε τι μποροφςε να κάνει θ κόρθ. 

«Δεν ξζρω», είπε θ Φουζρτε. 

«Ροφ να ξζρεισ; Ωσ ςυνικωσ είςαι χαοτικι», είπε θ Τενερίφθ. 

Θ Φουζρτε απάντθςε κάτι εξίςου προςβλθτικό για τθ δίδυμθ 

αδελφι τθσ. Ο Φοίβοσ κατάλαβε ότι δεν μποροφςαν να πουν 

περιςςότερα γι’ αυτό που ικελε να μάκει. Ζκανε νόθμα ςτον 

Κάβουρα να γεμίςει το κυλίκιο με άκρατο οίνο. Μζχρι να πζςουν 

ξερζσ απ’ το ποτό. 

 

 

15 

Τθν επομζνθ ξφπνθςαν όλεσ με πονοκζφαλο. Ευτυχϊσ ιταν 

μάγιςςεσ, οπότε ιπιαν εκχφλιςμα γαϊδουράγκακου με γάλα 

γαϊδοφρασ κι ωμό αβγό αγριόπαπιασ και ςε λίγα λεπτά είχαν κεφάλι 

και ςυκϊτι κακαρό. 

Βρζκθκαν ςτθν κεντρικι αίκουςα για να πάρουν το προάριςτο. Θ 

Φουζρτε ζλαμπε ωσ ςυνικωσ, και υπιρχε κάτι ςκοτεινό ςτα μάτια 

τθσ που τθν ζκανε ακόμα πιο ελκυςτικι. Είχε κλάψει. Ζπινε τον 

κυκεϊνα τθσ κοιτϊντασ το νερό. 

Θ Τενερίφθ με τθ Ηανηιβάρθ πιγαν μαηί. Θ μάγιςςα δεν χαιρζτθςε 

καν. Ζκατςε ςτο τραπζηι, ζβαλε λίγο ζτνοσ ςτο πιάτο τθσ και ηιτθςε 

μπφρα. Θ Ηινα κοιτοφςε τριγφρω, δικεν αδιάφορα, αλλά ζψαχνε για 

το Φοίβο. 

«Δεν ιρκε ακόμα. Μάλλον πιγε ςτθ βιβλιοκικθ», τθσ είπε θ 

Φουζρτε. 

Θ μικρι δεν προςπάκθςε να κάνει τθν ανιξερθ. Ζκατςε να φάει κι 

ζλαμψε λίγο μετά, όταν τον είδε να μπαίνει. 

Εκείνοσ δεν φαινόταν κακόλου ταλαιπωρθμζνοσ απ’ τθν οινοποςία. 

Κάτι παρόμοιο ζλεγαν και για το Σωκράτθ. Μποροφςε να πίνει 
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περιςςότερο απ’ όλουσ τουσ ςυνδαιτυμόνεσ, ακόμα και τουσ 

νεότερουσ, και ποτζ δεν φαινόταν να μεκάει. Μςωσ να ζφτυνε κι 

εκείνοσ το κραςί. 

Ο Φοίβοσ ζβαλε ςτο πιάτο του ζνα ψάρι. Ιταν οδθγία του 

Λπποκράτθ, το ψάρι δυναμϊνει τθ φαιά ουςία, γιατί είναι υγρι κι 

εκείνθ. 

«Ζκανα μια μικρι ζρευνα», είπε ο Φοίβοσ. 

«Δεν ιρκεσ ςτο κρεβάτι μου», είπε απροκάλυπτα θ Φουζρτε. 

«Με ςυγχωρείσ γι’ αυτό, αλλά ικελα να μάκω τι γίνεται. Κατζβθκα 

ςτα καταγϊγια.» 

Στο λιμάνι τθσ Φεάσ ζδεναν πλοία απ’ όλο τον κόςμο. Ιταν ςαν 

κζντρο πλθροφοριϊν, αν είχεσ να πλθρϊςεισ κι ιξερεσ να κάνεισ 

ςωςτζσ ερωτιςεισ. 

«Ο Αριςτοτζλθσ, ςτο πρϊτο βιβλίο τθσ Ροιθτικισ, είχε γράψει ότι θ 

τζχνθ είναι μίμθςθ ηωισ», είπε ο Φοίβοσ κόβοντασ το κεφάλι του 

ψαριοφ. «Αλλά κάποιεσ φορζσ θ ηωι είναι μίμθςθ τζχνθσ. Γιατί θ 

τζχνθ είναι απάτθ. Κι εγϊ ιμουν απατεϊνασ.» 

Οι μάγιςςεσ δεν είχαν διάκεςθ για φιλοςοφικοφσ γρίφουσ. Ο Φοίβοσ 

αναγκάςτθκε να εξθγιςει με απλά λόγια, όςο απλά γινόταν να 

μιλιςεισ για κάτι τόςο δφςκολο. 

~~ 

Π,τι υπάρχει και ςυμβαίνει ςτον κόςμο είναι ςυνδεδεμζνο με όλα τ’ 

άλλα. Ππωσ το μυκιλιο μεταδίδει ςιματα ανάμεςα ςτα δζντρα και 

ςτα φυτά, ζτςι υπάρχει κι ζνα αόρατο δίκτυο  που επικοινωνεί κάκε 

ςκζψθ και ιδζα και κάκε όνειρο ςτο Δάςοσ τθσ Νόθςθσ. 

Το Δάςοσ τθσ Νόθςθσ είναι το ςφνολο των Λδεϊν. Κάκε ςκζψθ, 

ςυναίςκθμα, γραφι, όνειρο, τζχνθ, τα πάντα καταγράφονται ςτο 

Δάςοσ. 

Υπάρχουν δυο Κόςμοι. Εκείνοσ τθσ Φλθσ κι εκείνοσ των Λδεϊν. 

Μια πζτρα που πζφτει ανικει ςτον Κόςμο τθσ Φλθσ. Πταν κάποιοσ 

βλζπει μια πζτρα να πζφτει ι φαντάηεται μια πζτρα να πζφτει ι 

γράφει για μια πζτρα που πζφτει, βριςκόμαςτε ςτον Κόςμο των 

Λδεϊν, ςτο Δάςοσ τθσ Νόθςθσ. 
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Αυτοί οι δφο κόςμοι επικοινωνοφν με ϊςμωςθ.  

Θ Νόθςθ δεν δθμιουργεί, αλλά μεταφζρει τθν Λδζα ςτον Κόςμο τθσ 

Φλθσ για να δθμιουργθκεί κάτι. 

Θ Φλθ χωρίσ Νόθςθ κα ιταν νεκρι. 

Θ Νόθςθ χωρίσ Φλθ κα ιταν άδεια. 

~~~ 

«Τι ζχει ςυμβεί λοιπόν», είπε θ Τενερίφθ που βαριόταν τθ 

φιλοςοφία του Ρλάτωνα. 

«Θ απάτθ μου ι μάλλον θ απάτθ μασ», ζκανε ο Φοίβοσ κοιτϊντασ τθ 

Φουζρτε, «δθμιοφργθςε μια πραγματικότθτα. Θ Νόθςθ ζφτιαξε 

Φλθ.» 

Για να εξαπατιςουν τθ Μζγαιρα είχαν ιςχυριςτεί ότι ο Άβαρισ, ο 

Υπερβόρειοσ, προςπακοφςε να φτιάξει μια πανελλινια ομοςπονδία  

μ’ εκείνον ςκιϊδθ κυβερνιτθ. 

Και φάνθκε ότι πράγματι ο Άβαρισ προςπακοφςε να κάνει ακριβϊσ 

αυτό. Αλλά με προδοςία. Συμβοφλευε τουσ ωμαίουσ πϊσ να 

διαλφςουν τθν Αχαϊκι Κοινοπολιτεία, τθν τελευταία αντίςταςθ ςτθν 

Ελλάδα, μετά τθν υποδοφλωςθ των Μακεδόνων. 

«Δεν μου το είπεσ αυτό», είπε θ Φουζρτε. 

«Μόλισ ςιμερα το ‘μακα. Χτεσ το βράδυ για τθν ακρίβεια.» 

«Και τι μασ νοιάηει ποιοσ κα νικιςει; Κι οι ωμαίοι χρειάηονται 

εταίρεσ.» 

«Θ ϊμθ κζλει να είναι θ χιλιόχρονθ αυτοκρατορία», είπε ο Φοίβοσ. 

«Κανείσ δεν μπορεί να τουσ αντιςτακεί. Καμιά μαγεία δεν μπορεί να 

το αλλάξει αυτό. Αλλά ο Άβαρισ ζχει διαφορετικοφσ ςκοποφσ. Στινει 

διωγμό με τουσ ωμαίουσ να τον ςιγοντάρουν.» 

Θ Τενερίφθ άφθςε το ποτιρι τθσ και ςθκϊκθκε να φφγει. 

«Αρκετζσ βλακείεσ άκουςα για ςιμερα.» 

«Δεν λζει ψζματα», είπε θ Ηινα. 

«Μπικεσ ςτο μυαλό του;» 

«Ξϊφαλτςα.» 

Τι είχε δει θ Ηινα εκεί μζςα; Ρολλοφσ ναφτεσ κι εργάτεσ και 

μιςκοφόρουσ να μιλάνε ςτο Φοίβο για το ςκουλικι, τθν αρρϊςτια 

που τρϊει τθ ηωι. Τι ιταν; Κάκε ξζνο και παράξενο. Ξεκινϊντασ απ’ 

το δαίμονα που ηοφςε ανάμεςα τουσ. Τισ ελεφκερεσ γυναίκεσ, 

μάγιςςεσ κι εταίρεσ. 
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Αυτό το ςπόρο είχε ςπείρει ο Άβαρισ. Αυτζσ κα ζπρεπε να 

υποταχτοφν ςαν τισ άλλεσ γυναίκεσ ι κα τισ ζπνιγαν. 

Αλλά δεν ιταν μόνο αυτό. Ο Υπερβόρειοσ ικελε να φτιάξει μια 

κοινωνία κακαρι, που κα διοικοφςαν και κα ελζγχανε μόνο οι 

ελεφκεροι άντρεσ, οι άριοι, αυτοί ιταν θ κορυφι τθσ Δθμιουργίασ, 

ζτςι ζλεγε. 

Από κάτω ιταν όλοι οι άλλοι. Το μόνο πρόβλθμα ςε μια τζτοια 

πυραμίδα ιταν οι γυναίκεσ που ςυνζχιηαν να υπεραςπίηονται ζναν 

κόςμο παλιό. Κι θ βάςθ ιταν φαρδιά. 

«Οπότε», είπε θ Φουζρτε, «αφοφ εμπλζκονται οι ωμαίοι, που όπωσ 

είπεσ είναι ανίκθτοι, δεν μποροφμε να κάνουμε τίποτα. Βάλτε να 

πιοφμε.» 

Θ μικρι Ηινα, κακϊσ περνοφςε περιςςότερο καιρό με ανκρϊπουσ 

πιο πολφπλοκουσ απ’ τουσ αγροίκουσ είχε αρχίςει να μακαίνει κάτι 

καινοφριο. Χωρίσ να δανείηεται το μυαλό τουσ, που ιταν επίπονο, 

ζξυνε τθν επιφάνεια τουσ κι άκουγε τισ ςκζψεισ τουσ, ζβλεπε 

πράγματα που είχαν δει, τι είχαν νιϊςει, αλλά χωρίσ να εντρυφεί και 

να επθρεάηεται.  

Ζτςι κατάλαβε αμζςωσ ότι θ Φουζρτε δεν εννοοφςε αυτό που ζλεγε. 

«Κεσ ν’ αποφφγεισ τθ ςφγκρουςθ», τθσ είπε. «Και να το ςκάςεισ. Με 

το Φοίβο.» 

«Κακό είναι; Γιατί να δϊςω μια μάχθ που κα χάςω;» 

«Τθν ζχουμε χάςει ςίγουρα αν δεν τθ δϊςουμε», είπε θ Ηινα 

«Είςαι δειλι κι άςε τισ φιλοςοφίεσ», είπε θ Τενερίφθ ςτθν αδελφι 

τθσ. 

«Αγαπϊ τθ ηωι. Κακό είναι;» 

Και πριν αρχίςουν να τςακϊνονται πάλι μπικε ςτθ μζςθ ο Φοίβοσ. 

«Μποροφμε να νικιςουμε αυτι τθ μάχθ. Πχι τον πόλεμο. Αν φφγει ο 

Άβαρισ απ’ τθ μζςθ κα είναι πολφ καλφτερα για όλουσ μασ.» 

«Κεσ να ςκοτϊςεισ τον Άβαρι;» είπε θ Φουζρτε. 

Πλεσ ανατρίχιαςαν. Ο μεγάλοσ μάγοσ είχε τθ φιμθ θμίκεου, ζλεγαν 

ότι είναι απόγονοσ του Απόλλωνα. Τα είχε βάλει με τουσ πιο 

δυνατοφσ θγεμόνεσ. Δεν ιταν Μζγαιρα, ιταν εκατό φορζσ πιο 

δυνατόσ. 
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«Κα τον ςκοτϊςουμε», είπε ο Φοίβοσ. «Τρεισ. Εγϊ και δυο 

μάγιςςεσ.» 

«Εγϊ δεν πάω πουκενά», είπε θ Φουζρτε. 

«Ωραία. Τότε ξζρουμε ποιοι κα πάμε.» 

«Θ Ηανηιβάρθ δεν είναι μάγιςςα ακόμα», είπε θ Τενερίφθ. Τθν είχε 

πάρει μαηί τθσ γι’ αυτό, για να ςϊςουν το αβγό τθσ Ευρυνόμθσ, που 

ςίγουρα δεν κα γινόταν χωρίσ αγϊνα. Αλλά ςαν κατάλαβε πόςο 

μεγάλο ιταν το ρίςκο, πόςο αδφνατθ ιταν θ αποςτολι, ξεκίνθςε ν’ 

ανθςυχεί για τθν προςτατευόμενθ τθσ. 

«Είμαι!» ζκανε θ Ηινα. «Είμαι μάγιςςα! Σ’ ζςωςα ςτθν Αγορά, δεν ς’ 

ζςωςα;» 

«Δεν μπορείσ να το ελζγξεισ ακόμα.» 

«Τότε γιατί μ’ ζφερεσ;» 

Πλοι κοίταξαν τθν Τενερίφθ περιμζνοντασ τθν απάντθςθ τθσ. Ακόμα 

κι οι κεραπαινίδεσ. Εκείνθ παραδζχτθκε τθν ιττα χωρίσ να μιλιςει. 

Δεν το είπε, αλλά το ζδειξε. Γζμιςε το ποτιρι τθσ μπφρα, πιρε ζνα 

μποφτι από πάπια και πιγε ςτθν άκρθ. 

Θ Ηινα πλθςίαςε τον Φοίβο και του είπε, λιγάκι προκλθτικά, όςο 

μποροφςε αφοφ ιταν άμακθ: «Ράμε δίπλα να μασ δείξεισ τα 

ςχζδια;» 

«Ροφ το ξζρεισ;» είπε εκείνοσ και γελάςανε, μόνο οι δυο τουσ. 

Θ Φουζρτε κοίταξε κυμωμζνα τθν Τενερίφθ. Τθσ μίλθςε ςτο μυαλό 

τθσ: «Μα τι είναι αυτι θ μικρι που βρικεσ;» 

Θ Τενερίφθ απάντθςε με τον ίδιο τρόπο: «Οφτε κι εγϊ ξζρω ακόμα. 

Οφτε κι εκείνθ δεν ξζρει.» 

~~~~ 

Ο Φοίβοσ τουσ οδιγθςε ςτο διπλανό δωμάτιο, όπου είχε ςτιςει 

χάρτεσ και ςχεδιαγράμματα. Μζςα ςε μια νφχτα, ρωτϊντασ, 

ψάχνοντασ, αλιεφοντασ, είχε καταφζρει να μάκει ό,τι ιταν γνωςτό 

για τον Άβαρι –και λίγα παραπάνω. 

Ρρϊτο ςτοιχείο: Θ βάςθ του μάγου ιταν ςτον Ακροκόρινκο, το 

απόρκθτο κάςτρο ςτο βουνό πάνω απ’ τθν Κόρινκο. 

«Ωραία ξεκινιςαμε», είπε θ Φουζρτε. «Μπορείτε να πάτε εκεί ςαν 

τον Βελλεροφόντθ που το ‘χτιςε. Μόνο που κα χρειαςτείτε και τον 

Ριγαςο του.» 
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«Αυτό λφνεται», είπε ο Φοίβοσ. «Το πρόβλθμα είναι άλλο. Οι Άλφα. 

Ο Άβαρισ δεν ζχει δζκα. Ζχει χίλιουσ, ζτςι λζνε.» 

«Αυτοφσ μια χαρά τουσ αντιμετϊπιςεσ, ζτςι λζνε», τον χλεφαςε θ 

Τενερίφθ. 

«Δεν τουσ αντιμετϊπιςα. Δεν μπορϊ να αντιμετωπίςω Άλφα. Τουσ 

απζφυγα. Εςφ κα μποροφςεσ να τουσ επθρεάςεισ;»  ρϊτθςε τθ Ηινα. 

«Δεν νομίηω.» 

«Μπαίνεισ ςτο μυαλό τουσ.» 

«Στα ηϊα. Οι άνκρωποι είναι…» 

«Αυτοί δεν είναι άνκρωποι, είναι περίπου άνκρωποι.» 

«Και ςυνικωσ μπαίνω μόνο ς’ ζνα», είπε θ Ηινα. 

«Συνικωσ;» 

Μια μικρι παφςθ. Θ Τενερίφθ δεν ικελε να του πει. Θ μικρι ικελε 

να εντυπωςιάςει τον νζο. 

«Στθν Αγορά μπικα ςτο μυαλό όλων των ηϊων εκεί τριγφρω.» 

«Πλων;» 

«Ναι, τα είδα ςαν κουκίδεσ.» 

«Μα πϊσ μπορεί να γίνει κάτι τζτοιο;» είπε ο Φοίβοσ που είχε 

ςυνθκίςει τθν ιπια ερωτικι μαγεία τθσ Φουζρτε. 

Θ Τενερίφθ γζλαςε. 

«Μικρζ, είςαι εξυπνάκιασ, εντάξει. Αλλά δεν ζχεισ ιδζα τι μπορεί να 

κάνει μια μάγιςςα, μια δυνατι μάγιςςα.» Αυτό ιταν ςπόντα για τθ 

Φουζρτε. 

«Κι ζτςι περνάμε και ςτο τρίτο πρόβλθμα», είπε ο Φοίβοσ, που 

ακοφςτθκε ςαν να είχε προςχεδιάςει όλθ τθ ςυηιτθςθ, ςαν να ιξερε 

τι κα ζλεγε θ Τενερίφθ. 

«Το βαςικό πρόβλθμα: Τι μπορεί να κάνει ο Άβαρισ;» 

Τουσ διθγικθκε ςτα γριγορα όςα λεγόντουςαν για εκείνον. 

Μποροφςε να πετάει, να ελζγχει τα καιρικά φαινόμενα, να ςβινει 

τον ιλιο για λίγο, να ςταματάει τθν καρδιά των εχκρϊν του με μια 

λζξθ, να ελζγχει τουσ νεκυοδαίμονεσ και να προςτάηει τουσ 

νεκροηϊντανουσ, να καίει χωρίσ φωτιά, να φτιάχνει χρυςό απ’ τισ 

πζτρεσ, να ςε κάνει να βλζπεισ πράγματα που δεν υπάρχουν. 

Οι τρεισ μάγιςςεσ ηάρωςαν λιγάκι ςτο πετςί τουσ. Αν ιταν τόςο 

δυνατόσ δεν μποροφςε κανείσ να τον αντιμετωπίςει. 
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«Επιπλζον», ςυνζχιςε ο Φοίβοσ, «κάποιοσ μου είπε ότι κατουράει 

ίχωρ και χζηει κεραυνοφσ.» 

«Δεν πιςτεφεισ;» του είπε θ Φουζρτε. 

«Κανείσ απ’ τουσ μάρτυρεσ δεν είχε δει κάτι με τα μάτια του. Πλοι το 

είχαν ακοφςει από κάποιον που του το είπε κάποιοσ άλλοσ. Μόνο 

φιμεσ και διαδόςεισ. Ο Άβαρισ είναι μάγοσ ςτα ψζματα και ςτθν 

παραπλάνθςθ. Μασ ζχει κάνει να πιςτζψουμε ότι ζχει δυνάμεισ.» 

«Δεν το ξζρεισ αυτό με ςιγουριά», του είπε θ Φουζρτε. 

«Το ξζρω. Γιατί δεν υπάρχει καμιά μαρτυρία. Δεν ξζρω καν αν 

υπάρχει αυτόσ ο Υπερβόρειοσ. Κανείσ δεν τον ζχει δει.» 

«Δεν μπορεί, πρζπει να υπάρχει», είπε θ Τενερίφθ. 

«Ζςτω. Αλλά δυνάμεισ δεν νομίηω να ζχει μεγαλφτερεσ απ’ τισ δικζσ 

ςασ.» 

«Ζςτω ότι ιςχφει», είπε θ Τενερίφθ. «Ζχουμε τα άλλα δυο 

προβλιματα να λφςουμε. Ρϊσ κα μποφμε ςτο κάςτρο και πϊσ κα 

ξεφφγουμε απ’ τουσ Άλφα. Και πϊσ κα φφγουμε.» 

«Το ‘χω», είπε ο Φοίβοσ. 

«Τόχο; Τι είναι αυτό;» ζκανε θ Τενερίφθ. 

Θ Φουζρτε γζλαςε. Μαηί κι θ Ηινα. Θ Τενερίφθ ςκυκρϊπιαςε. 

«Ωραία», είπε ο Φοίβοσ. «Αφριο το πρωί ξεκινάμε. Κζλουμε τρεισ 

μζρεσ για τον Ακροκόρινκο. Κα ςασ πω το ςχζδιο ςτθ διαδρομι.» 

«Ράμε να πιοφμε και να φάμε τϊρα;» είπε θ Φουζρτε. 

«Ράλι;» είπε ο Φοίβοσ. 

~~~~~ 

Ρότε ιρκε το βράδυ οφτε που το κατάλαβαν. Ιπιαν με περιςςότερθ 

ςφνεςθ απ’ τθν προθγοφμενθ φορά, κι ο Κάβουρασ ζβαλε 

περιςςότερο νερό ςτο κραςί για να κυμοφνται τθν τελευταία τουσ 

νφχτα. 

Ο Φοίβοσ πιγε ςτο κρεβάτι τθσ Φουζρτε και ξάπλωςε δίπλα τθσ. 

«Κα ζρκω μαηί ςασ», του είπε κακϊσ τον γρατηουνοφςε. 

«Δεν χρειάηεται.» 

«Κζλω.» 

«Δεν γίνεται! Το ςχζδιο είναι ζτοιμο, είναι τζλειο, και χρειάηεται 

τρεισ. Δεν με εμπιςτεφεςαι;» 

«Το ξζρεισ ότι πιςτεφω ςε ςζνα, αλλά…» του είπε κοιτϊντασ τον 

τρυφερά ςτα μάτια. 
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«Ράλι νιϊκω λιγάκι Οιδίποδασ», είπε ο Φοίβοσ για ν’ αλλάξει 

ςυηιτθςθ. 

Θ Φουζρτε τον ζριξε ανάςκελα και του ζβγαλε το ροφχο με μια 

κίνθςθ. 

«Ωραία, λοιπόν. Κα γίνω θ Σφίγγα.» 

Για ν’ αλλάξει κζμα κι εκείνθ, αφοφ δεν ικελε να τθ δει να κλαίει, 

τον ζκανε να νιϊςει ςαν παρκζνοσ ξανά. 

~~~~~~ 

Στο άλλο δωμάτιο οι δφο μάγιςςεσ, θ παλιά και θ καινοφρια, είχαν 

ξαπλϊςει και κοιτοφςαν το ταβάνι.  

«Λίγο ςτεναχωριζμαι που ς’ ζμπλεξα ς’ αυτό», εξομολογικθκε 

τελικά θ Τενερίφθ. 

«Εγϊ κακόλου. Γιατί ςκζφτομαι τθν εναλλακτικι: Να ιμουν ςτο 

Κατςικοχϊρι και να περιμζνω πότε κα με δϊςουν οι δικοί μου ςτον 

τράγο.» 

«Άκλιο.» 

«Ακριβϊσ. Οπότε ς’ ευχαριςτϊ, δαςκάλα, που μου ζδειξεσ πόςο 

μεγάλοσ είναι ο κόςμοσ.» 

Θ Τενερίφθ χάρθκε. Επειδι θ μικρι είχε δίκιο κι επειδι θ μικρι ιταν 

ζξυπνθ και ταλαντοφχα. Πλα κα πιγαιναν καλά. Ζςβθςε το λυχνάρι 

χωρίσ να το ακουμπιςει. 

«Ευτυχϊσ ζχουμε κι αυτόν τον εξυπνάκια», είπε θ Τενερίφθ ςτο 

ςκοτάδι. «Και κα ςου ςυςτιςω να μθν τον ςκζφτεςαι ερωτικά.» 

«Γιατί;» 

«Γιατί είςαι μικρι και γιατί είςαι μάγιςςα.» 

«Κι θ Φουζρτε είναι μάγιςςα.» 

«Ζνασ λόγοσ παραπάνω. Δεν κεσ να μπλζξεισ μαηί τθσ.» 

«Ναι, καλά, ςιγά μθ φοβθκϊ», είπε θ μικρι. 

Θ Τενερίφθ χτφπθςε ελαφρά τον αντίχειρα με το μεςαίο δάκτυλο και 

θ φλόγα ξανάναψε. Γφριςε ςτο πλάι να βλζπει τθ Ηινα. 

«Μθν νομίηεισ ότι θ Φουζρτε είναι καμιά αδφναμθ εταίρα. Ζχεισ δει 

ποτζ κζατρο; Ροφ να δεισ ςτο Κατςικοχϊρι; Ζρωτ᾽ ανίκθτε ςτον 

πόλεμο, που ςτ᾽ απαλά τα μάγουλα τθσ κοραςίδασ νυχτερεφεισ 

δε ςου ξεφεφγει εςζνα οφτε κεόσ κι όποιον κα πιάςεισ γίνεται 

τρελόσ. Τρελι είναι κι αυτι. Κα ςου κάνει τθ ηωι Άδθ.» 
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«Κι εγϊ μπορϊ.» 

«Ωχ, που ζμπλεξα; Άκου. Τον Φοίβο τον κζλουμε τϊρα για ζνα 

πράγμα: Για το μυαλό του, όχι για το πουλί του. Είναι καλόσ. 

Σκζφτεται όπωσ οι ςτρατθλάτεσ. Αν είχε γεννθκεί ςτθ Μακεδονία 

από ευγενικι γενιά κα ιταν ςπουδαίοσ. Οι περιςςότεροι άντρεσ 

είναι άχρθςτοι, αλλά πάντα υπάρχουν κι εξαιρζςεισ. Αυτόσ ο μικρόσ 

ζχει ταλζντο ςτο ςχεδιαςμό.» 

Θ Ηανηιβάρθ είχε ξεκινιςει να γελάει αρκετι ϊρα, αλλά κρατιόταν. 

Τελικά το άφθςε να φανεί. 

«Τι γελάσ;» 

«Μπικα πάλι ςτο μυαλό του, όταν ζλεγε το ςχζδιο.» 

«Και τι; Είναι θλίκιοσ;» 

«Πχι, είναι υπζροχοσ. Αλλά… Δεν ζχει ςχζδιο.» 

«Για ποιο; Εννοείσ με τον Άβαρι;» 

«Ναι!» είπε θ Ηινα και ξεκαρδίςτθκε. «Ξζρει ςτο περίπου, αλλά 

ςχζδιο δεν ζχει.» 

«Και γελάσ;» 

«Ναι, το λατρεφω.» 

«Γιατί;» 

Θ μικρι ςθκϊκθκε και πιγε να κάτςει πρόςωπο με πρόςωπο με τθ 

δαςκάλα τθσ. 

«Γιατί είναι περιπζτεια. Ζτςι δεν είπε ο Αριςτοτζλθσ που όλοι 

καυμάηετε; Ρεριπζτεια. Απ’ τθν ευτυχία ςτθ δυςτυχία, ζντονεσ 

ςτιγμζσ. Κα παλζψουμε, κα δυςκολευτοφμε, αλλά κα νικιςουμε.» 

«Αυτό δεν το ξζρεισ.» 

«Το ξζρω. Είμαι ςίγουρθ. Το ξζρει κι ο Φοίβοσ, το είδα ςτο μυαλό 

του.» 

Θ Τενερίφθ δεν είπε κάτι παραπάνω. Τθσ ζκανε νόθμα να πάει πίςω 

ςτο ςτρϊμα τθσ κι ζςβθςε το λυχνάρι. Σκζφτθκε αυτά που είχε 

ακοφςει. 

Θ Ηινα είχε δίκιο. Ιταν ςτθν αρχι τθσ εφθβείασ, νόμιηε ότι ιταν 

ακάνατθ κι ανίκθτθ. Κι ο Φοίβοσ είχε δίκιο. Εικοςάχρονοσ που είχε 

ςκοτϊςει τθ Μζγαιρα ςτα δεκαπζντε του και ιταν εραςτισ τθσ πιο 

ερωτικισ γυναίκασ του τελευταίου αιϊνα. Κα ζβριςκε τρόπο να 

κατατροπϊςουν το γζρο μάγο. 
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Κι εκείνθ είχε δίκιο. Γιατί είχε κουραςτεί πια και ιξερε ότι πολλζσ 

φορζσ, τισ περιςςότερεσ, οι Κεοί και οι Μοίρεσ είναι εναντίον ςου. 

Δεν νικάσ όποτε κεσ να νικιςεισ. 

Αλλά δεν ικελε να τα ςκζφτεται άλλο. Ασ γινόταν ότι θ Κρυφι 

Αρμονία ικελε να γίνει. Ζκλειςε τα μάτια. Κα ξθμζρωνε μια δφςκολθ 

μζρα. Πλο περιπζτειεσ. Χαμογζλαςε. 

 

 

 

16 

Το πρωί θ Φουζρτε δεν πιγε να τουσ ξεπροβοδίςει. Είχε κλειςτεί ςτο 

δωμάτιο τθσ. Δεν ζκλαιγε, αλλά ζπρεπε να προςευχθκεί για τον 

Φοίβο. Κι όλοι ιξεραν ότι ιδιωτικά και χαμθλόφωνα προςεφχονταν 

οι μάγιςςεσ. 

Ρράγματι ζνιωκε λιγάκι ςαν τθν Λοκάςτθ, τθ μθτζρα και γυναίκα του 

Οιδίποδα. Γιατί τον ποκοφςε και τον αγαποφςε μθτρικά. Επιπλζον 

ιξερε ότι δεν μποροφςε να μείνει μαηί του πολφ ακόμα. Ιταν 

μάγιςςα, αλλά δεν ιταν κζαινα. Ιταν πολφ μεγάλθ θ διαφορά 

θλικίασ κι όταν κα γερνοφςε εκείνοσ κα προτιμοφςε κάποια άλλθ, 

νεϊτερθ. Ζμεινε, λοιπόν, να προςεφχεται. 

Ο Φοιβοσ είχε προτείνει να πάρουν άλογα, όμωσ θ Τενερίφθ 

αρνικθκε οτιδιποτε ςχετικό. Κα πιγαιναν με τον Λανκαρότε και το 

κάρο τθσ. Πταν ο νζοσ είδε το μουλάρι απελπίςτθκε. 

«Μ’ αυτό το πράμα κα πάμε; Κα μασ πάρει τρεισ αιϊνεσ!» 

Ο Λανκαρότε γφριςε και τον κοίταξε ςτα μάτια. Ιταν ζνα πολφ 

κλιμμζνο μουλάρι. 

«Ρράμα να πεισ το πράμα τθσ ερωμζνθσ ςου», του είπε θ Τενερίφθ. 

«Ο Λανκαρότε μου ζχει κάνει τρεισ φορζσ το γφρο τθσ 

Ρελοποννιςου.» 

«Φαίνεται.» 

«Και δεν τρζχουμε. Σπεφδε βραδζωσ.» 

«Αλλά πολφ βραδζωσ», είπε ο Φοίβοσ και πιρε τθ κζςθ του ςτθν 

καρότςα. 



22 
 

 

Δεν φόρτωςαν τρόφιμα, οφτε καν νερό. Π,τι χρειαηόντουςαν κα το 

αγόραηαν ςτα πανδοχεία που κα ζβριςκαν. Ζτςι είχαν λιγότερο 

βάροσ. 

Ρριν ξεκινιςουν ο Φοίβοσ άνοιξε το χάρτθ. Ζδειξε τθ ςυντομότερθ 

διαδρομι, μια ευκεία ανάμεςα ςτθ Φεά και ςτον Ακροκόρινκο. 

«Θ ευκεία δεν είναι θ ςυντομότερθ διαδρομι», του είπε θ μάγιςςα. 

«Δεν υπάρχει μαγικι οδόσ για τθ γεωμετρία, αγαπθτι μου», τθσ είπε 

ο Φοίβοσ. 

«Μθ με ξαναπείσ ζτςι, γιατί κα ςε μεταμορφϊςω ςε βάτραχο.» 

«Εντάξει», ζκανε ο Φοίβοσ και το ςκζφτθκε λιγάκι. Λεσ να μποροφςε; 

«Ο Ευκλείδθσ απζδειξε ότι…» 

«Ο Ευκλείδθσ το ζδειξε ςτο χϊμα. Επίπεδο. Θ δικιά ςου ευκεία 

περνάει πάνω από βουνά. Δεν κ’ αντζξει ο Λανκαρότε.» 

«Γι’ αυτό πρότεινα άλογα.» 

Θ Τενερίφθ δεν μίλθςε. Ζκατςε μπροςτά και μίλθςε ςτο μουλάρι για 

να ξεκινιςει, με κατεφκυνςθ τθ κάλαςςα. 

«Δεν μποροφμε να πάμε παρακαλάςςια!» φϊναξε ο Φοίβοσ. «Ο 

δρόμοσ είναι γεμάτοσ λθςτζσ και δολοφόνουσ.» 

«Ωραία, κα κάνουμε προπόνθςθ», είπε θ Τενερίφθ. 

Θ Ηανηιβάρθ, που είχε κάτςει πίςω κι εκείνθ, ζγειρε να του μιλιςει. 

«Δεν μπορείσ να τθ μεταπείςεισ. Οπότε χαλάρωςε κι απόλαυςε τθ 

διαδρομι.» 

«Πςο τθν απόλαυςε κι ο Οδυςςζασ.» 

Γφριςε να δει τθν καινοφρια διαδρομι ςτο χάρτθ του. Υπιρχαν 

κάποια ςθμεία, όπωσ οι Κόκκινοι Βάλτοι τθσ Κυλλινθσ, όπου 

περνοφςεσ με δικι ςου ευκφνθ. 

Ραλιότερα, όταν οι Σπαρτιάτεσ ζλεγχαν τθν περιοχι, είχαν 

εξαφανίςει τουσ λθςτζσ. Ρλζον θ γενικι παρακμι ενόσ πολιτιςμοφ 

που κατζρρεε ιταν φανερι παντοφ. Μακριά απ’ τισ πόλεισ θ ανομία 

ιταν ο μόνοσ νόμοσ. 

«Και τι κα κάνουμε αν… Λάκοσ. Τι κα κάνουμε ΟΤΑΝ μασ 

επιτεκοφν;» είπε ο Φοίβοσ που δεν το ζβαηε εφκολα κάτω. 

«Κα τουσ μεταπείςουμε», του απάντθςε θ μάγιςςα και μίλθςε ςτο 

μουλάρι, μια λζξθ που ςίγουρα δεν ιταν ελλθνικι.  

Ο Λανκαρότε ιξερε τισ μαγικζσ γλϊςςεσ κι ανζπτυξε ταχφτθτα. 
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~~ 

Πταν ο δρόμοσ τουσ πιγε ςτθν ακροκαλαςςιά ο Λανκαρότε ςτάκθκε 

λιγάκι, να παρατθριςει τθ κάλαςςα. 

«Γιατί ςταμάτθςε;» είπε ο Φοίβοσ. 

«Κζλει το χρόνο του», απάντθςε θ Τενερίφθ. 

«Πχι, δεν είναι αυτό», είπε θ Ηανηιβάρθ που είχε ξφςει το μυαλό του 

μουλαριοφ. 

«Ο Λανκαρότε είναι ηωγράφοσ.» 

«Το μουλάρι;» 

«Ναι! Κοιτάηει τθ κάλαςςα και ςκζφτεται χρϊματα που δεν ζχουν 

όνομα καν. Αυτό που βλζπει τϊρα δεν είναι το κυανό. Δεν ξζρω τι 

είναι.» 

«Καλά λεσ», είπε θ Τενερίφθ. «Μερικζσ φορζσ το κάνει αυτό. Τισ 

προάλλεσ κοιτοφςε τ’ αςτζρια.» 

Κακϊσ ο Λανκαρότε ςυνζχιςε το δρόμο του, ο Φοίβοσ είχε αρχίςει 

να γελάει. 

«Μπορείσ να του δζςεισ ζνα πινζλο ςτθν ουρά», τθσ είπε. 

«Μςωσ και να το κάνω.» 

«Είςαι τρελι.» 

«Το ξζρω. Μάγιςςα είμαι. Για ςζνα δεν ξζρω.» 

«Τι εννοείσ;» 

«Γιατί το κάνεισ; Για να εντυπωςιάςεισ τθν ερωμζνθ ςου;» 

«Δεν το κάνει γι’ αυτό», είπε θ Ηινα. 

«Ε, για πεσ μασ εςφ, που τα ξζρεισ όλα.» 

«Ζχεισ βαρεκεί.» 

Εκείνοσ αντζδραςε απότομα. 

«Σιγά μθν ζχω βαρεκεί τθ Φουζρτε.» 

«Ζχεισ βαρεκεί τθ ηωι ςου.» 

Ο Φοίβοσ δεν μίλθςε. Ρερίμενε ν’ ακοφςει. 

«Κατάκτθςεσ αυτό που ικελεσ τόςο νωρίσ. Τθν πιο όμορφθ γυναίκα 

τθσ Ρελοποννιςου. Πμωσ δεν είςαι Ράρθσ. Δεν ςου αρκεί το δϊρο 

τθσ Αφροδίτθσ. Κεσ και τα άλλα δφο που δίνει το Μιλο τθσ Ζριδοσ: 

Σοφία και Δφναμθ. Τθ ςοφία τθν κατακτάσ μόνοσ ςου. Χρειάηεςαι 

δφναμθ. Νίκθςεσ τθ Μζγαιρα. Χρειάηεςαι προκλιςεισ. Τϊρα κ’ 

ανζβεισ ςε ψθλότερθ βουνοκορφι, κεσ τον Υπερβόρειο. Μετά κα 

κεσ κάτι ακόμα. Ώςπου να φτάςεισ ποφ; Ρρζπει να το αναρωτθκείσ 

αυτό. Ροφ πασ; Στον Πλυμπο;» 
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Ο Φοίβοσ δεν μιλοφςε. Κοιτοφςε εκείνο το μικρό κορίτςι που ιξερε 

τθν ψυχι του καλφτερα κι απ’ τον ίδιο, ςαν να ιταν θ Διοτίμα, θ 

ςοφι που είχε δαςκαλζψει τον Σωκράτθ. Θ Τενερίφθ γελοφςε, ςαν 

του ζλεγε: «Τα ικελεσ και τα ‘πακεσ.» 

Πμωσ θ Ηανηιβάρθ είχε τρομάξει. Γιατί άκελα τθσ είχε ακοφςει τθ 

ςκζψθ του Φοίβου. Κι εκείνοσ είχε ςκεφτεί: «Ο Πλυμποσ δεν είναι 

αρκετόσ.» 

~~~ 

Ρλθςίαηαν προσ το λιμάνι τθσ Κυλλινθσ, που ιταν λίγο πιο μικρό απ’ 

τθσ Φεάσ. Εκεί ςίγουρα κα ζβριςκαν πανδοχείο ι καταγϊγιο, για να 

πάρουν φαγθτό. 

Πταν όμωσ ιταν ακόμα ζξω απ’ τθν κωμόπολθ είδαν πλικοσ κόςμου 

να τθν εγκαταλείπει. Δεν χρειαηόταν να είςαι μάγοσ για να 

καταλάβεισ ότι κάτι είχε ςυμβεί. 

«Μθν πάτε ςτθν Κυλλινθ», τουσ είπε θ πρϊτθ γυναίκα που 

ςυνάντθςαν. Κουβαλοφςε ζνα μωρό ςτθν αγκαλιά και μια αρμακιά 

ροφχα ςτο άλλο. Από το βάψιμο και το ντφςιμο φαινόταν ότι ιταν 

εταίρα. «Μθν πάτε, ςτρατιϊτεσ τα διαλφουν όλα. θμαδιό.» 

Και οι τρεισ κατάλαβαν τι είχε γίνει. Ακόμα και το μουλάρι κατάλαβε. 

Ππωσ ο Φοίβοσ είχε πάρει πλθροφορίεσ για τον Άβαρι, ζτςι είχε 

πάρει κι ο μάγοσ γι’ αυτοφσ. Θ Νόθςθ κι θ πλθροφορία κινείται 

αμφίδρομα. Μςωσ να μθν μποροφςε να φανταςτεί ότι κα ζκαναν κάτι 

τόςο παράτολμο (κα μποροφςεσ να το πεισ και θλίκιο), αλλά 

ςίγουρα είχε νιϊςει ότι ζπρεπε να ςυντρίψει κάκε αντίςταςθ, 

ξεκινϊντασ απ’ τον πυρινα. 

«Δεν μποροφμε να πάμε παρακαλάςςια», είπε θ Τενερίφθ. 

«Ράμε απ’ τα βουνά, όπωσ ςασ είπα.» 

«Πχι, οφτε από ‘κει.» 

«Από ποφ τότε;» 

Ο Φοίβοσ άνοιξε το χάρτθ. Υπιρχε ζνασ ακόμα δρόμοσ, που ιταν 

ςθμειωμζνοσ με κόκκινο. Και πολφ ςωςτά, αφοφ περνοφςε όχι δίπλα 

ι κοντά, αλλά μζςα απ’ τουσ βάλτουσ τθσ Κυλλινθσ. 

Σ’ εκείνο το μζροσ θ λάςπθ ζβραηε και βρωμοφςε ςαν τον Άδθ. 

Ραλιότερα, οι Ρελαςγοί το είχαν για μαγικό μζροσ, ιαματικό, 

πιγαιναν και βουτοφςαν μζςα ςτισ λάςπεσ ςαν γουροφνια. Με τον 

καιρό, άλλαξαν οι κάτοικοι, ζγινε αυτι θ ςυνικεια απεχκισ πράξθ, 
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το μζροσ παρικμαςε. Ζπειτα ζγινε άντρο λθςτϊν. Αρχθγόσ τουσ ιταν 

ο περιβόθτοσ Αυτόλυκοσ, ζνασ αιμοβόροσ άντρασ. 

Ο Αυτόλυκοσ με τθ ςυμμορία του ςυνικιηαν να κάβουν τουσ άντρεσ 

που ςκότωναν τθ λάςπθ τθσ Κυλλινθσ –και να βιάηουν τισ γυναίκεσ, 

πριν τισ κάψουν κι εκείνεσ. Γι’ αυτό θ λάςπθ που κάποτε ιταν 

ιαματικι είχε γίνει κόκκινθ, απ’ το αίμα των δολοφονθμζνων. 

«Δεν γίνεται να πάμε απ’ αυτό το δρόμο. Βγάηει ςτουσ Κόκκινουσ 

Βάλτουσ», είπε ο Φοίβοσ. 

«Κα πάμε μια χαρά», είπε θ μάγιςςα. 

«Τι είναι οι Κόκκινοι Βάλτοι;» ρϊτθςε θ Ηινα. 

«Δεν κεσ να ξζρεισ. Δεν κεσ να μάκεισ», τθσ είπε ο Φοίβοσ. 

«Άκου να δεισ», είπε θ Τενερίφθ και τράβθξε τα χαλινάρια του 

Λανκαρότε να ςταματιςει. Γφριςε πίςω.  

«Άκου, μορφονιζ εξυπνάκια», είπε ςτο Φοίβο. «Και πεσ μου αν κάνω 

λάκοσ ς’ αυτά που λζω. Αν κζλουμε να τα βγάλουμε πζρα με χίλιουσ 

Άλφα, και τον Υπερβόρειο, ςτο φροφριο του Ακροκόρινκου, πρζπει 

να μπορζςουμε να τα βγάλουμε πζρα με τον Αυτόλυκο και τουσ 

παρακατιανοφσ του. Αν δεν τα βγάλουμε πζρα μ’ αυτοφσ, αν μασ 

βιάςουν και μασ ςκοτϊςουν, τότε δεν κα χάςουμε χρόνο. Κα 

πεκάνουμε τϊρα. Αν κεσ να ηιςουμε, δείξε τι αξίηεισ.» 

Ο Φοίβοσ κοιτοφςε τθν καρότςα, τα χζρια τουσ. 

«Δεν ζχουμε όπλα», τθσ είπε. «Εγϊ ζχω το ςπακί. Εςείσ δεν ζχετε 

τίποτα!» 

Θ Τενερίφθ ξεκίνθςε να γελάει. 

«Δεν ζχουμε τίποτα λζει. Ρερίμενε.» Άνοιξε τθ τςάντα τθσ και 

φόρεςε το φρυγικό τθσ ςκοφφο. «Για να δοφμε ποιοσ ζχει τι;» 

Ο Φοίβοσ ζκανε μια γκριμάτςα απορίασ. 

«Μικρι, δείξε ςτο μορφονιό λίγθ δφναμθ», είπε θ Τενερίφθ. 

«Αλικεια; Ζτςι, χωρίσ λόγο;» 

«Υπάρχει λόγοσ, μικρι. Ρρζπει να πιςτζψει ς’ εςζνα. Και δεν ζχεισ 

καπζλο.» 

«Εντάξει», είπε θ Ηανηιβάρθ και κοίταξε πάνω. 

 

Ρζραςαν λίγα λεπτά. Ο Φοίβοσ γζλαςε. Ριγε να πει κάτι ειρωνικό. 

Δεν πρόλαβε. 
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Ρρϊτα ακοφςτθκε ο κόρυβοσ, ζνασ πρωτοφανισ κόρυβοσ, ιςυχοσ κι 

ανθςυχθτικά ανάλαφροσ. Μετά είδαν τι τον προκαλοφςε. Τα φτερά 

των πεταλοφδων. Εκατομμφρια πεταλοφδεσ, κάκε είδουσ και 

μεγζκουσ, πετοφςαν κατά πάνω τουσ. Δεν τουσ χτφπθςαν, πζραςαν 

τριγφρω τουσ, αλλά ο κόρυβοσ και τα χρϊματα ιταν μοναδικά. Ο 

Λανκαρότε κοιτοφςε και ηωγράφιηε. 

Σαν ςταμάτθςε θ επζλαςθ των λεπιδόπτερων θ Τενερίφθ ζκανε ζνα 

προςποιθτό γζλιο.  

«Κα τουσ επιτεκοφμε με πεταλοφδεσ;» είπε ο Φοίβοσ. 

«Φαντάςου να ιταν κοράκια», είπε θ Τενερίφθ. «Ι γρφπεσ.» 

«Δεν υπάρχουν γρφπεσ.» 

«Εντάξει. Οφτε μαγεία υπάρχει.» 

Θ Τενερίφθ μίλθςε ςτο Λανκαρότε. Εκείνοσ ζςτριψε δεξιά ςτο 

ςταυροδρόμι, ζχοντασ περιζργεια να δει με τι κόκκινο ιταν 

βαμμζνοι οι Κόκκινοι Βάλτοι τθσ Κυλλινθσ. 

~~~~ 

Κατάλαβαν ότι πλθςίαηαν πολφ πριν τουσ δουν. Πλθ θ περιοχι 

μφριηε κλοφβιο αβγό. Ο δρόμοσ γινόταν πιο άγριοσ, γεμάτοσ φυτά 

και πζτρεσ, αφοφ λίγοι τολμοφςαν να περάςουν από εκεί. Τα κφματα 

του Αυτόλυκου ιταν ςυνικωσ παραςτρατθμζνοι ι τίποτα ιρωεσ που 

πιγαιναν για να γίνουν ζνδοξοι –και ποτζ δεν γυρνοφςαν. 

Ο Λανκαρότε πιγαινε πιο αργά πλζον, πατοφςε διςτακτικά το 

ζδαφοσ πριν προχωριςει. Και οι τρεισ ςυνταξιδιϊτεσ ιταν ανιςυχοι. 

Ακόμα κι θ Τενερίφθ, που πάντα ιταν φλεγματικι και χαλαρι, 

πεταγόταν κάκε φορά που άκουγε κόρυβο. 

Το δάςοσ τριγφρω τουσ ιταν πυκνό, αλλά και υπερβολικά ιςυχο. 

Ζτςι κάκε τρίξιμο, κάκε κρόιςμα, κάκε κλαδάκι ακουγόταν ςαν 

κεραυνόσ. 

«Μάλλον ζπρεπε να πάμε ευκλείδεια», είπε θ μάγιςςα. 

Οι άλλοι δφο κόλλθςαν για λίγο. Μετά ξεκίνθςαν να γελάνε νευρικά, 

κλείνοντασ το ςτόμα τουσ για να μθν ακουςτοφν. Ακόμα κι θ 

Τενερίφθ χαμογζλαςε. 

Συνζχιςαν τθ διαδρομι ελπίηοντασ ν’ αποφφγουν τθν αναμζτρθςθ. 
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~~~~~ 

Λίγθ ϊρα μετά θ κατάςταςθ δυςκόλεψε. Το μονοπάτι, δεν το ζλεγεσ 

δρόμο, περνοφςε μζςα απ’ τουσ βάλτουσ. Θ κόκκινθ λάςπθ χωνόταν 

ανάμεςα ςτισ ρόδεσ και ςτα πόδια του μουλαριοφ. Οι τρεισ 

κατζβθκαν για να γίνει το κάρο πιο ελαφρφ. Πλων τα ςανδάλια 

βουλιάξανε ςτο βοφρκο. Ο Λανκαρότε με δυςκολία ζκανε κάκε 

βιμα. Κάποιεσ ςτιγμζσ ζπρεπε να ςπρϊξουν –και πάλι ίςα που 

προχωροφςαν. Ιταν θ τζλεια παγίδα, ςαν χαρτί μελιοφ για μφγεσ. Κι 

εκείνοι είχαν κολλιςει. 

«Λίγο ακόμα και κα…» είπε θ Τενερίφθ, αλλά δεν ολοκλιρωςε. 

Ακοφςτθκε κάτι ςαν ςφφριγμα, λίγο αναταράχτθκε ο αζρασ, κι ζνασ 

υπόκωφοσ ιχοσ.  

Θ Τενερίφθ ζπεςε ςτο πλάι. Ζνα τριγωνικό ξφλο τθν είχε χτυπιςει 

ςτο κεφάλι. Και το είχε πετάξει κάποιοσ που δεν φαινόταν. Ο 

φρυγικόσ ςκοφφοσ ζπεςε ςτθ λάςπθ. 

Θ Ηινα κι ο Φοίβοσ γονάτιςαν. Τθν ίδια ςτιγμι ζνασ διαφορετικόσ 

ιχοσ, ςαν μαςτίγιο. Δυο πζτρεσ δεμζνεσ με ςχοινί τυλίχτθκαν γφρω 

απ’ τα μπροςτινά πόδια του Λανκαρότε. Ζπεςε με τθ μουςοφδα ςτο 

κόκκινο. 

Θ Ηανηιβάρθ ανζπνεε γριγορα. Το ίδιο κι ο Φοίβοσ. 

«Ρρζπει να παραδοκοφμε», τθσ είπε. «Δεν μπορϊ να τουσ νικιςω 

ςτθ μάχθ.» 

«Μετά κα μπορείσ;» 

«Κα βροφμε τρόπο.» 

«Δεν κζλω. Φοβάμαι.» 

«Κα βρω τον τρόπο, ςτο υπόςχομαι.» 

Εκείνθ τθν ϊρα εμφανίςτθκαν πίςω απ’ τα δζντρα εκείνοι που τουσ 

είχαν επιτεκεί. Ιταν ζξι άντρεσ, πολφ πιο δυνατοί και τριχωτοί απ’ 

αυτοφσ που κα μποροφςε να αντιμετωπίςει ο Φοίβοσ. Ρριν προλάβει 

να πει κάτι βγικαν μζςα απ’ τθ λάςπθ, κόκκινοι και πάνοπλοι, άλλοι 

δφο. 

Δεν χρειαηόταν να το ςκεφτοφν, αν ζπρεπε να παραδοκοφν ι όχι. 

Δεν είχαν επιλογι. 

«Ερχόμαςτε εκ μζρουσ τθσ Φουερτεβεντοφρε», ξεκίνθςε να λζει ο 

Φοίβοσ. 
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Ζνασ ψθλόσ ςαν κυπαρίςςι τον κοπάνθςε ςτο κεφάλι, με γυμνό χζρι. 

Ο Φοίβοσ ζπεςε ςαν δζντρο.  

Τότε ιταν που θ Ηανηιβάρθ ςταμάτθςε να φοβάται. Γιατί 

εξοργίςτθκε. Είχαν ρίξει και τουσ τρεισ ςυντρόφουσ τθσ. Μόνο εκείνθ 

είχε μείνει, για να τθν κάνουν τι; Δεν ικελε να μάκει. 

Ριρε μια βακιά ανάςα και διοχζτευςε τθν οργι τθσ τριγφρω. Κι ιταν 

τόςο δυνατόσ παλμόσ που ςκουλικια ξεκίνθςαν να βγαίνουν απ’ τθν 

κόκκινθ λάςπθ, ςκουλικια που τόςα χρόνια ζτρωγαν ανκρϊπινεσ 

ςάρκεσ. Κοράκια και όρνια ξεκίνθςαν να κάνουν κφκλουσ πάνω απ’ 

τουσ άντρεσ που ζμοιαηαν αποςυντονιςμζνοι. Αρκοφςε μια 

τελευταία προτροπι τθσ Ηανηιβάρθσ και τα ηϊα κα ζτρωγαν 

ηωντανζσ ςάρκεσ για πρϊτθ φορά. 

Τότε ακοφςτθκε μια φωνι: «Στάςου! Μάγιςςα, ςτάςου!» 

Θ Ηινα γφριςε πίςω τθσ, περιμζνοντασ να δει τον κθριϊδθ αντίπαλο, 

το λθςτι. 

«Δεν είμαςτε εχκροί», είπε εκείνοσ –κι θ φωνι ιταν τόςο γλυκιά που 

τθν ζπειςε. 

Μζςα απ’ τα χορτάρια είδε να βγαίνει ζνα παιδί. Είχε το φψοσ 

παιδιοφ. Ρερπατοφςε ςτα πίςω του πόδια, ςαν άνκρωποσ, αλλά το 

πρόςωπο του δεν ιταν εντελϊσ ανκρϊπινο. Ζμοιαηε πιο πολφ με 

ςκφλο –μπορεί και με λφκο. 

«Χτφπθςεσ τουσ φίλουσ μου», του είπε θ Ηινα, ζκπλθκτθ αλλά και 

ζτοιμθ να διαλφςει ό,τι υπιρχε. 

«Δεν ιξερα ότι είςτε μαγικοί.» 

«Και πϊσ το κατάλαβεσ;» 

Ο Αυτόλυκοσ είχε πλθςιάςει πιο κοντά, ενϊ θ Αγζλθ του ζλυνε τον 

Λανκαρότε κι ετοιμάηονταν να ςπρϊξουν το κάρο. 

«Το μαγικό πεδίο», τθσ είπε. «Το είχεσ πιάςει απ’ τα μαλλιά κι ιςουν 

ζτοιμθ να… Τι κα ζκανεσ;» 

«Κα ‘ςωηα τουσ φίλουσ μου.» 

«Δεν νομίηω. Τόςθ δφναμθ. Ανεξζλεγκτθ. Κα μασ ςκότωνεσ όλουσ. Κι 

εςζνα μαηί.» 

«Ρεσ μου γιατί να μθν το κάνω τϊρα;» 

Ο Αυτόλυκοσ ζκανε ςιμα να φορτϊςουν τουσ λιπόκυμουσ ςτο κάρο. 
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«Γιατί είμαςτε αδζλφια», τθσ είπε μετά. «Και ςασ περιμζνουμε ςτο 

κρθςφφγετο. Για να ηθτιςουμε ςυγνϊμθ.» 

Θ Ηανηιβάρθ χαλάρωςε, μαηί με τθ μαγεία τθσ. Ο κόςμοσ πιρε 

ανάςα. Ειδικά τριγφρω απ’ τουσ Κόκκινουσ Βάλτουσ τθσ Κυλλινθσ.  
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Πταν ςυνιλκε ο Φοίβοσ, τελευταίοσ απ’ τθν παρζα, άργθςε πολφ να 

καταλάβει ποφ βριςκόταν, ποιοσ ιταν και πϊσ ζλεγαν το πιο νόςτιμο 

φαγθτό που είχε φάει.  

Βρίςκονταν μζςα ςε μια κεόρατθ δεντροςπθλιά. Πχι κουφάλα 

δζντρου, ζναν κόλο που είχε φτιαχτεί από λεφκεσ που είχαν ενϊςει 

τα κλαδιά τουσ. Στθ μζςθ ζκαιγε μια δυνατι φωτιά όπου ψινονταν 

φαγθτά ςε ςοφβλεσ. Θ μυρωδιά του ζκανε να τρζχουν τα ςάλια. 

Ακοφγονταν φωνζσ και τραγοφδια. Κάποιοσ τεράςτιοσ άντρασ χόρευε 

αγκαλιά μ’ ζναν άλλο. Και φιλιόντουςαν. Ακόμα δεν μποροφςε να 

προςανατολιςτεί ςτο χρόνο, οφτε να καταλάβει ποιοσ ιταν. 

Μζχρι που άκουςε ζνα ςτριγκό γζλιο κι ζνα γκάριςμα. Το γζλιο το 

αναγνϊριςε, ιταν τθσ Τενερίφθσ. Μετά κατάλαβε και το γκάριςμα, 

το μουλάρι. Γφριςε προσ τα ‘κει. Το κζαμα τον ζκανε να ξεφυςιςει 

ςαν να ζλεγε ςτον εαυτό του: «Εντάξει, τι περίμενεσ να δεισ; Κάτι 

φυςιολογικό;» 

Θ μεγάλθ μάγιςςα ιταν εκεί με μια κανάτα μπφρα αγκαλιά. Γελοφςε 

δείχνοντασ τον Λανκαρότε. Εκείνοσ βουτοφςε τθν άκρθ τθσ ουράσ 

του ςε μια λεκάνθ με κόκκινθ λάςπθ αραιωμζνθ κι ζκανε γραμμζσ 

πάνω ς’ ζνα τεντωμζνο άςπρο φφαςμα. 

Θ μικρι μάγιςςα κακόταν λίγο παραδίπλα και μιλοφςε μ’ ζναν 

λυκάνκρωπο. Μάλλον ιταν ζνασ κοντόσ άνκρωποσ, που το πρόςωπο 

του είχε χαρακτθριςτικά λφκου –ι ςκφλου. 



30 
 

 

Θ Ηανηιβάρθ ιταν που κατάλαβε τθν αφφπνιςθ του. Τον ζδειξε και 

είπε: «Ξφπνθςε ο Μορφζασ.» 

Πλοι οι ςφντροφοι του, μαηί και οι λθςτζσ, γφριςαν να τον κοιτάξουν. 

Και ξεκίνθςαν να γελάνε. 

~~ 

Θ μικρι πιγε κοντά του και τον ρϊτθςε αν είναι καλά. 

«Μάλλον δεν ιμαςτε όμθροι», τθσ είπε ο Φοίβοσ. 

«Πμθροι; Είμαςτε οι επίτιμοι καλεςμζνοι.» 

«Τι ‘ν’ αυτοί;» 

«Οι λθςτζσ των Κόκκινων Βάλτων.» 

«Οι δολοφόνοι;» 

«Εντάξει, δεν χρειάηεται να τουσ λζμε ζτςι.» 

«Σκοτϊνουν ανκρϊπουσ, πϊσ κα τουσ ποφμε, ιρωεσ;» 

«Είναι ιρωεσ. Σκοτϊνουν κακοφσ ανκρϊπουσ. Και πλοφςιουσ.» 

«Κι εμάσ.» 

Θ Ηινα δεν μποροφςε να τα βάλει μαηί του ςτθ ςυηιτθςθ. Ζπρεπε ν’ 

αλλάξει κζμα. 

«Ο Αυτόλυκοσ προςφζρκθκε να μασ βοθκιςει ενάντια ςτον Άβαρθ.» 

«Αυτόσ υποκζτω είναι ο νάνοσ με μοφρθ ςκφλου.» 

«Μθ γίνεςαι κακόσ, ζλα να τον γνωρίςεισ, να φασ και να πιείσ.» 

Βαρφκυμοσ ςθκϊκθκε ο Φοίβοσ, δεν είχε καμιά όρεξθ να μιλάει με 

τζρατα. Άλλαξε γνϊμθ πολφ γριγορα. 

~~~ 

Μετά τισ χαιρετοφρεσ και τισ ςυςτάςεισ θ Ηινα είπε ότι κα πιγαινε 

να φζρει μπφρα και τουσ άφθςε μόνουσ. 

«Λοιπόν», είπε ο Αυτόλυκοσ, «εςφ είςαι ο ςπουδαίοσ Φοίβοσ που 

ςκότωςε τθ Μζγαιρα. Σε περίμενα μεγαλφτερο. Σε θλικία εννοϊ.» 

Ο Φοίβοσ άργθςε ν’ απαντιςει, γιατί είχε εντυπωςιαςτεί απ’ τθ 

φωνι του ςυνομιλθτι του. Ο Αυτόλυκοσ, παρά τθν παράξενθ όψθ 

του, είχε βακιά ςαγθνευτικι φωνι, που ζβγαινε απ’ το ςτομάχι του, 

με χροιά λιγάκι μεταλλικι. Κι θ άρκρωςθ των λζξεων, ο τονιςμόσ των 

μακρϊν και βραχζων ιταν τόςο τζλειοσ που ακουγόταν ςαν 

ριτορασ.  
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«Εγϊ δεν γνωρίηω τίποτα για τον Αυτόλυκο, μόνο τον παπποφ του 

Οδυςςζα.» 

«Ναι, δεν επιηθτοφμε τθ δόξα και τθν υςτεροφθμία, αυτό είναι 

αλικεια.» 

«Ζτςι ςε λζνε κανονικά;» 

«Πχι. Ο πατζρασ μου με ζλεγε τζρασ, εξάμβλωμα, προςωποποιθμζνθ 

Φβρθ κι ό,τι άλλο άςχθμο μποροφςε να φανταςτεί. Δεν μου είχε 

δϊςει όνομα.» 

Ο Φοίβοσ κυμικθκε τον δικό του πατζρα. Εκείνοσ τον ζλεγε Φονιά, 

καλφτερο απ’ το εξάμβλωμα. 

«Κι θ μθτζρα ςου πϊσ ςε ζλεγε;» 

«Ραιδί μου. Ζτςι με ζλεγε όταν δεν ιταν μπροςτά εκείνοσ. Αλλά δεν 

μποροφςε να παρακοφςει.».  

Ο Αυτόλυκοσ ζπιαςε το ποτιρι του να πιει μπφρα. Ιταν άδειο. Ζκανε 

ςιμα προσ τθ Ηινα που είχε ξεχαςτεί με το μουλάρι και τθ 

ηωγραφικι του. 

«Με κράτθςε για τρία χρόνια, μιπωσ κι αλλάξω. Μετά ζμεινε ζγκυοσ 

ξανά και μ’ άφθςε ςτο δάςοσ.» 

«Τθ κυμάςαι κακόλου;» 

Ο Αυτόλυκοσ μελαγχόλθςε. Σικωςε τα μάτια πάνω. Ανάμεςα απ’ τα 

δζντρα φαίνονταν μερικά αςτζρια. 

«Ξζρεισ ποια είναι θ πιο ιςχυρι αίςκθςθ των λφκων; Θ όςφρθςθ. Δεν 

κυμάμαι τα μάτια τθσ ι το άγγιγμα τθσ. Δεν κυμάμαι τι νανάριςμα 

μου ζλεγε. Κυμάμαι μόνο τθ μυρωδιά τθσ. Ιταν νυχτολοφλουδο μαηί 

με ξερά φροφτα. Και μια νυχιά από ξινό κραςί. Ρϊσ το λζνε αυτό το 

άρωμα;» Ζμεινε να κοιτάηει τθ φωτιά. 

«Το λζνε μθτζρα», του είπε ο Φοίβοσ. «Το λζνε θ-μθτζρα-ςου.» 

Εκείνθ τθ ςτιγμι γφριςε θ Ηινα και οι δφο άντρεσ ςκοφπιςαν τα 

δάκρυα τουσ, όςο πιο διακριτικά μποροφςαν. 

~~~~ 

Ζκατςαν μαηί. Του ζδωςε τθν μπφρα του και φαΐ. Ο Φοίβοσ δοκίμαςε 

ζνα κομμάτι και χωρίσ να ξζρει αν ιταν απ’ τθν πείνα του ι αν ιταν 

αλικεια είπε δυνατά: «Αυτό είναι το καλφτερο ςυκϊτι που ζχω 

φάει!» 

Κάποιοι γζλαςαν, άλλοι τον αγριοκοίταξαν. 
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«Δεν είναι ςυκϊτι», είπε ο Αυτόλυκοσ. «Μανιτάρι του δάςουσ. Δεν 

τρϊμε τίποτα ηωικό. Οφτε το κρζασ του οφτε γάλα ι αβγά.» 

«Είςτε Ρυκαγόρειοι;» του είπε ο Φοίβοσ. «Από εκείνουσ που 

νομίηουν ότι ξαναηοφμε ςε άλλα ςϊματα;» 

«Πχι ακριβϊσ. Κουκιά τρϊμε. Αλλά δεν κζλουμε να ςκοτϊνουμε 

ηϊα.» 

Ο Φοίβοσ ζφαγε προςπακϊντασ να κρατθκεί και να μθ μιλιςει. Ιπιε 

μπφρα, αλλά δεν άντεξε, τθν ζφτυςε γελϊντασ. 

«Δεν ςκοτϊνετε ηϊα, μόνο ανκρϊπουσ.» 

«Φοίβο, ζλα τϊρα», τον μάλωςε θ Ηινα που πρόςβαλλε τθ 

φιλοξενία. 

«Οι άνκρωποι το αξίηουν», είπε ο Αυτόλυκοσ. «Οι άνκρωποι 

γνωρίηουν τι είναι καλό και τι κακό. Και κάνουν το κακό. Τα ηϊα είναι 

ακϊα.» 

Ο Φοίβοσ δεν του πιγε κόντρα. Άκουςε τθν ζνταςθ ςτθ φωνι του 

και δεν ικελε να τον προκαλζςει. Ιταν ςτο ζλεοσ τουσ. Κοίταξε γφρω 

να δει πόςοι λθςτζσ υπιρχαν. Μζτρθςε ςτα γριγορα μια δωδεκάδα 

και μετά κατάλαβε γιατί ιταν τόςο εφκολο το μζτρθμα. Ιταν όλοι 

ηευγαρωμζνοι. Ζξι ηευγάρια αντρϊν και ο Αυτόλυκοσ. Αυτοί ιταν οι 

περιβόθτοι Λθςτζσ των Κόκκινων Βάλτων, ο Λερόσ Λόχοσ των Λθςτϊν. 

~~~~~ 

Τότε ιταν που πλθςίαςε και θ Τενερίφθ με το φρυγικό ςκοφφο ςτο 

κεφάλι, τρεκλίηοντασ ςαν ναφτθ που είχε καιρό να βγει ςτθ ςτεριά. 

«Αυτι είναι θ καλφτερθ παρζα που είχα ποτζ», είπε μαςϊντασ τισ 

ςυλλαβζσ. 

«Ρϊσ τουσ μάηεψεσ;» του είπε ο Φοίβοσ. 

«Αυτοί με μαηζψανε. Είναι θ οικογζνεια μου. Αυτοί με ζςωςαν και 

με μεγάλωςαν.» 

Τουσ εξιγθςε ότι πριν μερικά χρόνια ηοφςαν εκεί κοντά διωγμζνοι 

μερικοί άντρεσ. Ιταν από διάφορεσ πόλεισ και δεν ικελαν να 

παντρευτοφν γυναίκεσ, ικελαν να μζνουν με τον άντρα τουσ. Αυτό 

δεν ιταν θκικά ςωςτό. Θ παιδεραςτία είχε ςυγκεκριμζνουσ κανόνεσ, 

τθν εφάρμοηαν οι ϊριμοι άντρεσ, αλλά παντρεφονταν γυναίκεσ. Οι 

ομοφυλόφιλοι αποτελοφςαν απειλι. 
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Είχαν φτιάξει μια μικρι κοινότθτα, το Χωριό, κοντά ςτο Λεόντιο τθσ 

Αχαΐασ. Για λίγο καιρό ιταν γνωςτό ωσ τα Θλφςια Ρεδία των 

ομοφυλόφιλων. 

Ιταν μζςα ςτο δάςοσ, ηοφςαν αυτόνομα, με ςυλλογικζσ αποφάςεισ, 

χωρίσ νόμουσ, μόνο αγάπθ. Εκεί κοντά βρικαν και τον Αυτόλυκο, 

τρίχρονο νιπιο, παρατθμζνο να πεκάνει. Το μεγάλωςαν όλοι μαηί, 

ιταν το παιδί του χωριοφ. 

Κακϊσ μεγάλωνε ο Αυτόλυκοσ μεγάλωνε και το Χωριό. Πχι μόνο 

άντρεσ, αλλά και ομοφυλόφιλεσ γυναίκεσ μάκαιναν γι’ αυτό και 

πιγαιναν εκεί με τισ αγαπθμζνεσ τουσ. 

Ο Αυτόλυκοσ ιταν δεκαεφτά όταν είδε το τζλοσ του. 

Εκείνθ τθν εποχι είχαν ξεκινιςει κι οι γζννεσ. Κάποιοι άντρεσ που 

ικελαν παιδιά ζκαναν ό,τι ζπρεπε με κάποιεσ γυναίκεσ που επίςθσ 

ικελαν παιδιά. Αυτά τα μεγάλωναν ςυλλογικά, αν και πάντα ιταν 

πιο ςθμαντικζσ οι μθτζρεσ και οι πατεράδεσ ζπαιηαν το ρόλο του 

κείου.  

Τότε το ζμακε ο Άβαρισ. 

Ο Υπερβόρειοσ προςπακοφςε να ςτιςει τθν υπερ-κυβζρνθςθ και 

ςίγουρα δεν ικελε να υπάρχουν τζτοιεσ εςτίεσ αναρχικϊν κίναιδων 

και λεςβιϊν. Αλλά υπιρχε και κάτι πιο βακφ ςτθν αντίδραςθ του, 

κάτι που κα μάκαιναν αργότερα. 

Ο μάγοσ ζςτειλε τουσ Άλφα του ςτο χωριό. Επιτζκθκαν νφχτα, 

ςφάηοντασ και ςκοτϊνοντασ χωρίσ διάκριςθ. Αυτό ιξεραν να 

κάνουν, αυτό ζκαναν. 

Ο Αυτόλυκοσ το είδε να ςυμβαίνει. Είχε ανζβει ςτον κοντινό λόφο ν’ 

απολαφςει τθν Ρανςζλθνο, που τόςο αγαποφςε, ςαν λφκοσ. Από ‘κει 

πάνω είδε τισ ςκιζσ των δολοφόνων να γλιςτροφν ςαν ερπετά. Το 

πρϊτο χτφπθμα, οι πρϊτεσ κραυγζσ ιρκαν προτοφ προλάβει να 

κάνει οτιδιποτε. Άντρεσ και γυναίκεσ προςπακοφςαν να βγουν ζξω 

για να ςωκοφν. Οι Άλφα τουσ εξόντωναν κι ζπαιρναν τα παιδιά. Το 

φεγγάρι ζγινε κόκκινο. 

Είδε το ηευγάρι που τον είχε ςϊςει όταν ιταν μικρόσ, να πεκαίνουν 

αγκαλιά.  Ραρακολουκοφςε τισ ςκθνζσ και τρόμαηε. Ρϊσ μποροφν οι 

άνκρωποι να νικιςουν τζτοια αδίςτακτθ δφναμθ; Τόςο παραλογιςμό 

και βία; 
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Ζμεινε εκεί, περιμζνοντασ να τον ανακαλφψουν κι εκείνον. Είχε χάςει 

κάκε ενδιαφζρον για τθ ηωι. Χζρια τον ςκοφντθξαν και του φϊναξαν 

να ςθκωκεί. Δϊδεκα άντρεσ είχαν καταφζρει να ξεφφγουν. Δεν ιταν 

τυχαίοι, κάποιοι κα μποροφςαν να γίνουν Ολυμπιονίκεσ. Είχαν 

οργανωκεί κι πνίξει μερικοφσ Άλφα υποχωρϊντασ ςτο λόφο. Πχι 

χωρίσ απϊλειεσ. Είχαν ξεκινιςει είκοςι. 

Οι δϊδεκα κι ο Αυτόλυκοσ ζφυγαν κλαίγοντασ. Ζκλαιγαν κι 

ορκίηονταν, ορκίηονταν πωσ κα ζπαιρναν εκδίκθςθ. Για όλουσ τουσ 

αγαπθμζνουσ, για όλα τα παιδιά, για εκείνθ τθν ευτυχιςμζνθ γωνιά 

του κόςμου που είχαν φτιάξει. 

Κι θ ςτιγμι τθσ εκδίκθςθσ είχε φτάςει, με τθ μορφι δυο μαγιςςϊν, 

ενόσ νεαροφ κι ενόσ μουλαριοφ ηωγράφου. 

Ο Άβαρισ κα πλιρωνε με πόνο. 

 

 

 

18 

Ξεκίνθςαν ξθμερϊματα. Οι λθςτζσ είχαν άλογα. Ζξι μπροςτά, ζξι 

πίςω, ςτθ μζςθ ο Λανκαρότε. Ο Αυτόλυκοσ είχε ανζβει κι εκείνοσ ςτο 

κάρο, άλλωςτε ηφγιςε όςο ζνα παιδί. 

«Το μόνο βζβαιο», είπε κάποια ςτιγμι ο Φοίβοσ, «είναι δεν κα 

‘χουμε πρόβλθμα με τουσ άλλουσ λθςτζσ.» 

«Δεν είμαςτε λθςτζσ», είπε ο Αυτόλυκοσ. 

«Ναι, εντάξει. Μπορεί κι οι άλλοι να μθν είναι λθςτζσ. Και να 

φτιάξουμε ζνα ςτρατό από…» 

«Πχι, οι άλλοι είναι λθςτζσ. Κακοφργοι.» 

«Κα ικελα να κάναμε μια ςυηιτθςθ για το ςχετικό τθσ θκικισ», είπε 

ο Φοίβοσ χαμογελϊντασ. «Ράντων χρθμάτων μζτρον άνκρωποσ, ζτςι 

είχε πει ο Ρρωταγόρασ.» 

«Βλακείεσ», τον ζκοψε θ Τενερίφθ που είχε ξυπνιςει με 

πονοκζφαλο και πάλι. 

Δεν ςυμπακοφςε τουσ ςοφιςτζσ. Θ αλικεια είναι ότι ελάχιςτοι 

ςυμπακοφςαν τουσ ςοφιςτζσ. Ρϊσ ν’ αποδεχτοφν ανκρϊπουσ που 

μιλοφςαν για ιςότθτα όλων των ανκρϊπων, ελεφκερων και δοφλων, 
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για αγνωςτικιςμό και ακεΐα, για ςχετικιςμό ςτθν θκικι και για 

παράξενα πράγματα, όπωσ ότι θ ςκζψθ είναι αποκφθμα των λζξεων. 

Επικίνδυνα πράγματα. 

«Οι ςοφιςτζσ είναι οι μάγοι τθσ ςκζψθσ», είπε ο Φοίβοσ.  

«Βλάκεσ είναι», είπε κατθγορθματικά θ Τενερίφθ. 

«Κανείσ δεν κα κυμόταν τον Αχιλλζα αν δεν είχε τθ φτζρνα του», 

είπε ο Αυτόλυκοσ. 

«Άςχετο», ζκανε ο Φοίβοσ. 

Γελάςανε όλοι, εκτόσ απ’ τθ Ηανηιβάρθ. 

Εκείνθ κακόταν πιο πίςω και κοιτοφςε μακριά. Δεν ιξερε τίποτα απ’ 

αυτά που ζλεγαν. Για τον Αχιλλζα εντάξει, όλοι είχαν ακοφςει τθν 

Λλιάδα. Αλλά για τουσ υπόλοιπουσ, τουσ ςοφοφσ και τουσ ςοφιςτζσ, 

τίποτα. 

Στο Κατςικοχϊρι τα κορίτςια δεν χρειαηόταν να μάκουνε να 

γράφουν. Ο ρόλοσ τουσ ιταν να γεννοφν, να φροντίηουν και να 

γερνοφν. Πχι πωσ τ’ αγόρια μάκαιναν περιςςότερα. Ιταν ζνασ 

μικρόκοςμοσ το κάκε χωριό, με πολλζσ τερατογενζςεισ λόγω τθσ 

ενδογαμίασ. Γεννιόςουν ςαν ηϊο, μεγάλωνεσ και πζκαινεσ ςαν ηϊο. 

Καμιά εξζλιξθ. 

Κι όπωσ προχωροφςαν με το κάρο, θ Ηινα που είχε γίνει Ηανηιβάρθ, 

κοίταξε γφρω φωτιςμζνθ, ςαν να κατάλαβε προσ τα ποφ πιγαινε. 

Αριςτερά φαινόταν θ κάλαςςα. Αν ζφευγεσ προσ τθ δφςθ κα 

βριςκόςουν ςτισ αποικίεσ τθσ Λταλίασ και ςτθ ϊμθ, τθ νζα μεγάλθ 

δφναμθ. Ριο πζρα υπιρχαν βάρβαροι λαοί, κοκκινοτρίχθδεσ, που 

λάτρευαν τα δζντρα και τουσ βράχουσ. 

Δεξιά τουσ ιταν ο ορεινόσ όγκοσ τθσ Ρελοποννιςου. Ο λόφοσ κοντά 

τουσ ιταν γεμάτοσ ελαιϊνεσ κι αμπελϊνεσ. Ενδιάμεςα το δάςοσ. 

Άκουγε τουσ ςυνοδοιπόρουσ τθσ να μιλοφν για τόςο παράξενα 

κζματα, για ιδζεσ, όχι για τα ςπαράγγια. 

Το ςθμαντικότερο ιταν ότι είχε μια αποςτολι, και δεν ιταν εμπόδιο. 

Ιταν ςθμαντικι, ιταν μάγιςςα. Κ’ άλλαηε τθ ροι του κόςμου, δεν 

κα ζμενε μια αςιμαντθ κοπελίτςα που κα βάτευε ςτο Κατςικοχϊρι ο 

πρϊτοσ τθσ ξάδελφοσ. 

Ιταν μια νζα ηωι και δεν φοβόταν κακόλου. 

~~ 
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Ριγε λίγο πιο μπροςτά για να μιλιςει 

«Και τι κάνουμε όταν κα κακαρίςουμε το μάγο;» ρϊτθςε τθν παρζα. 

Εκείνοι ξαφνιάςτθκαν απ’ τθ φωνι τθσ, είχε ϊρα να μιλιςει. 

Ξεκίνθςαν να γελάνε πάλι, αλλά γριγορα ςοβάρεψαν. Θ ερϊτθςθ 

τθσ ιταν καίρια. Ριγαιναν να ςκοτϊςουν τον Άβαρθ. Και μετά; 

«Καλφτερα να μθν το ςκεφτόμαςτε από τϊρα», είπε ο Φοίβοσ. 

Κι όλοι ςυμφϊνθςαν, κάπωσ ςφιγμζνοι, γιατί θ μικρι τουσ είχε 

χαλάςει το κζφι. 

Και μετά; 

Ο Φοίβοσ ςκζφτθκε ότι κα γυρνοφςε ςτθ Φεά και ςτθ Φουζρτε. Αλλά 

δεν το ικελε πια. Δεν του ζφτανε αυτό. 

Ο Αυτόλυκοσ οραματίςτθκε να πίνει το αίμα του μάγου. Και μετά; 

Ροτζ δεν κα γινόταν δεκτόσ ςτον κόςμο των ανκρϊπων, πάντα κα 

ιταν τζρασ, μόνοσ. 

Θ Τενερίφθ κυμικθκε τθ ηωι τθσ ςτο Γιδοχϊρι. Ράλι τισ ίδιεσ χαηζσ 

μαγείεσ, πάλι με τουσ χαηοφσ ςυγχωριανοφσ, μόνθ ςτο ςπίτι με το 

Λανκαρότε. 

Ακόμα και το μουλάρι μελαγχόλθςε. Του άρεςε το ταξίδι. Είχε δει 

τόςα καινοφρια τοπία. 

Συνζχιςαν χωρίσ κανείσ να μιλάει. 

~~~ 

Βρίςκονταν μζςα ς’ ζνα δάςοσ, πάνω απ’ τθν Ράτρα, όταν τ’ άλογα 

ξεκίνθςαν να χλιμιντρίηουν ανιςυχα κι αρνικθκαν να προχωριςουν. 

«Τι ‘ναι, Λανκαρότε;» ρϊτθςε θ μάγιςςα το μουλάρι. 

«Κάτι επικίνδυνο ζρχεται», είπαν μαηί θ Τενερίφθ κι θ Ηανηιβάρθ, 

που το είχε ξφςει απ’ το μυαλό των αλόγων. 

Ο Αυτόλυκοσ ζκανε μια φωνι κι αμζςωσ οι δϊδεκα λθςτζσ 

ξεκαβαλίκεψαν, κρφφτθκαν ςτα δζντρα κι ζπιαςαν τα όπλα.  

«Μθ δίνετε ςτόχο», είπε ο Αυτόλυκοσ ςτουσ επιβάτεσ του κάρου. 

«Μείνετε χαμθλά.» 

Κατζβθκαν όλοι και χϊκθκαν δίπλα ςτουσ τροχοφσ. 
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«Τι είναι;» είπε ο Φοίβοσ. 

«Μυρίηει κάτι παράξενο»,  ζκανε ο Αυτόλυκοσ. 

«Γι’ αυτό ςταμάτθςαν τα άλογα;» 

«Πχι! Τα ηϊα δεν ςκζφτονται ςαν κι εμάσ, δεν αναλφουν. Νιϊκουν. 

Ξζρουν. Ράντα ν’ ακοφσ τα ηϊα.» 

Ο Φοίβοσ κοίταξε τον Αυτόλυκο, κοίταξε το πρόςωπο του που ιταν 

μουςοφδα λφκου, μπορεί και ςκφλου, κι αναρωτικθκε αν εκείνοσ 

ζνιωκε ηϊο. 

Θ Τενερίφθ γφριςε προσ τθ μακθτευόμενθ. 

«Εςφ τι νιϊκεισ;» τθσ είπε. 

«Δεν είμαι ηϊο.» 

«Ναι, αλλά καταλαβαίνεισ.» 

«Ανθςυχοφν για κάτι.» 

«Ναι, ευχαριςτϊ. Ευτυχϊσ που είςαι μάγιςςα και καταλαβαίνεισ τα 

ςθμεία των καιρϊν και τα τζρατα.» 

«Γιατί εςφ;» αυκαδίαςε θ μικρι.  

Εκείνθ τθ ςτιγμι, μόλισ ακοφςτθκε εκείνο το ςθμεία-των-καιρϊν, ο 

Φοίβοσ κατάλαβε τι ιταν αυτό που ερχόταν. Δεν ιταν ηϊο οφτε 

τζρασ. 

Είχε διαβάςει τα Μετεωρολογικά του Αριςτοτζλθ και κυμικθκε μια 

ςπάνια περίπτωςθ που ανζφερε ο Σταγειρίτθσ. Θ ατμόςφαιρα ξθρι, 

ςαν μθν υπάρχει κακόλου υγραςία ςτον αζρα. Στον ουρανό βαριά 

ςφννεφα άνυδρα. Και μια ανθςυχθτικι αίςκθςθ, για ηϊα κι 

ανκρϊπουσ, ςαν να προετοιμάηονταν για κάτι κακό. 

Ιξερε τι ιταν 

~~~~ 

«Ξαπλϊςτε κάτω!» φϊναξε ο Φοίβοσ. «ίξτε και τα ηϊα κάτω!» 

Πλοι γφριςαν να τον κοιτάξουν. Τι ζλεγε; Να ρίξουν και τ’ άλογα 

κάτω; Δεν πρόλαβαν να το ςκεφτοφν πολφ. Ο πρϊτοσ κεραυνόσ 

χτφπθςε ζνα κοντινό τουσ κυπαρίςςι. Θ λάμψθ, ο κρότοσ και το 

ωςτικό κφμα τουσ ζκανε όλουσ να πεταχτοφν πίςω. Κάποιοι ζκαναν 

το λάκοσ και ςθκϊκθκαν να τρζξουν, όπωσ και τα άλογα. 

«ΞΑΡΛΩΣΤΕ ΚΑΤΩ!» ξαναείπε ο Φοίβοσ κι ζπιαςε τθ γάμπα τθσ 

Τενερίφθσ που ιταν μπροςτά του. Εκείνθ τράβθξε και το μουλάρι 

απ’ τα χαλινάρια για να πζςουν κάτω. 
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Δεφτεροσ, τρίτοσ και τζταρτοσ κεραυνόσ ζπεςαν με αςτραπιαία 

διαδοχι. Οι δφο χτφπθςαν δζντρα. Ο τρίτοσ ζναν λθςτι που 

προςπακοφςε να ξεφφγει καβαλικεφοντασ το άλογο του. Ο κεραυνόσ 

τουσ ζκανε ςτάχτθ και τουσ δυο. 

Μερικά ακόμα άλογα πιγαν ςαν τρελά να φφγουν. Οι κεραυνοί 

ζπεφταν απ’ τον ουρανό ςε τζτοια ςυχνότθτα που οι πικανότθτεσ να 

γλιτϊςουν ιταν μθδενικζσ. Θλεκτρικι καταιγίδα με εςτιαςμζνο 

επίκεντρο. Καλφτερα να πολεμάσ τουσ Ρζρςεσ. 

Οι μάγιςςεσ δεν μποροφςαν να κάνουν τίποτα, πϊσ να τα βάλεισ με 

τον καιρό; Ο Αυτόλυκοσ είχε ιςοπεδωκεί. Ο Φοίβοσ ιταν κι εκείνοσ 

κάτω, αλλά κρατοφςε τα μάτια ανοικτά για να καυμάηει κάτι που 

βλζπεισ μια φορά ςτθ ηωι ςου. 

Οι κεραυνοί ιταν λαμπρζσ εκκενϊςεισ με κορυβαντικό κόρυβο και 

με κάνατο. 

Είδε άλλα πζντε άλογα να γίνονται κομμάτια. Κι άλλουσ τρεισ λθςτζσ 

που δεν ζμειναν κάτω να κεραυνοβολοφνται. Ζπειτα θ βουι και θ 

μανία πιρε ν’ απομακρφνεται, να ςβινει προσ τθ κάλαςςα. 

Ζμειναν κάτω μζχρι που δεν υπιρχε τίποτα άλλο ςτθν ατμόςφαιρα 

πζρα από κειάφι και ψθμζνθ ςάρκα, μαηί με τισ υπόκωφεσ βροντζσ 

τθσ θλεκτρικισ καταιγίδασ που χανόταν. 

«Δεν ιταν τυχαίο αυτό», είπε θ Τενερίφθ κακϊσ ςθκωνόταν. «Οφτε 

ο Δίασ το ‘ςτειλε.» 

Οι άλλοι δεν μίλθςαν, γιατί ςυμφωνοφςαν. Ο Άβαρισ τουσ είχε 

ανακαλφψει. Δεν κα ιταν εφκολοσ ο πθγαιμόσ. 

 

 

ΣΥΝΕΧΛΗΕΤΑΛ 

 




