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Ο τελευταίοσ ιερέασ του ανείπωτου 

 

1) Κάθε ευχή είναι και κατάρα. 

Ιςτορίεσ πολλζσ ζχω ακοφςει ςτθ ηωι μου. Και περιςςότερεσ ζχω 

διαβάςει. Κάποιεσ από αυτζσ ζχουν ξεκωριάςει ςτθ μνιμθ μου. Ζμεινε 

μόνο θ αίςκθςθ που μου ζκαναν, το ςυναίςκθμα γενικά κι αόριςτα, αλλά 

καμιά λεπτομζρεια. 

Αυτζσ που κυμάμαι επακριβϊσ είναι εκείνεσ που άκουςα όταν ιμουν 

παιδί ακόμα, απ' τθ ςτρογγυλοπρόςωπθ γιαγιά, που πζταγε τισ ψείρεσ ςτθ 

φωτιά και ςκότωνε τ' αυγά τουσ με ξφδι. 

Εκείνθ μου είχε πει τθν ιςτορία του μάγου, που αν υπιρξε ςτ' αλικεια είχε 

ηιςει πολλά χρόνια πριν ξεκινιςουν να πουλάνε ξφδι ςυςκευαςμζνο και 

ψωμί πολυτελείασ ςτο χωριό. 

Ήταν απ' τθν εποχι που κάκε πράξθ, κάκε λζξθ, ςκορπιηόταν προφορικά κι 

αποκτοφςε διαςτάςεισ μφκου. Οι λφκοι γίνονταν λιοντάρια και τα φίδια 

δράκοι. Και κάκε άνκρωπο που φερόταν αλλόκοτα τον πίςτευαν για μάγο 

ι για άγιο ι για δαίμονα. 

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

Ο μάγοσ ιταν κάποτε παιδί του χωριοφ. Μαγικά δεν ιξερε ακόμα, αλλά 

ιταν παράξενοσ. Δεν χωροφςε πουκενά και τίποτα χριςιμο δεν κατάφερνε 

να κάνει. Απόμερα ςτεκόταν όταν τ' άλλα παιδιά ζπαιηαν. Στο χωράφι 

ξόδευε τθν ϊρα του μιλϊντασ ςτα λιόδεντρα και ςτο ςπίτι κοιτϊντασ τισ 

φλόγεσ. 

Το βράδυ μιλοφςε ςτον φπνο του, ςθκωνόταν και περπατοφςε, ζκανε 

λάμψεισ απ' το τίποτα. Πταν ζπαιηε, μόνοσ του, ζκανε πολλζσ φωνζσ που 

κακόλου παιδικζσ δεν ακοφγονταν. Και μιλοφςε λζξεισ που οφτε ελλθνικζσ 

οφτε αρβανίτικεσ ιταν. 

"Τι λεσ εκεί;" τον ρωτοφςε ο πατζρασ του. 

"Κορακίςτικα", απαντοφςε το παιδί. 

"Ασ το παιδί, παιδί είναι", ζλεγε θ μάνα. 

Κι ο πατζρασ κφμωνε, με το παιδί και τθ μάνα. Αλλά είχε κι άλλα παιδιά, 

κακϊσ και δυο κορίτςια. 
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Το παιδί το 'χαν βαφτίςει Γιάννθ, αλλά εκείνο άκουγε μόνο όταν το 

φωνάηαν Γκιζν. 

"Γιατί ζτςι με φωνάηουν τα πουλιά", είπε ςτον πατζρα του όταν τον 

ρϊτθςε. "Άκου!" 

Ζςτθςε αυτί ο πατζρασ κι άκουςε τουσ γκιόνθδεσ να λαλοφν. Γκιόν... 

Γκιόν... 

Θφμωςε και πιγε ςτο καφενείο για να πιεί. 

Εκεί βρικε τον παπά. Του είπε για το παιδί. 

"Μιπωσ να του κάνουμε κάνα ευχζλαιο; Ή ξορκιςμό; Δεν βάηει νου κι 

άρχιςε να βγάηει τρίχεσ ςτ' αρχίδια του". 

"Φερ'το να το διαβάςω", είπε ο παπάσ. "Αν αρχίςει να χτυπιζται και να 

μουγκρίηει, τότε κα το ξορκίςω." 

Τον πιγαν τον Γκιζν ςτθν εκκλθςία να τον διαβάςει. Αλλά οφτε χτυπιόταν 

οφτε μοφγκριηε. Ζψελνε κι εκείνο ςτα κορακίςτικα. 

"Καλά είναι το παιδί", είπε ο παπάσ ςτον πατζρα. "Μόνο χαηό είναι, τι 

πειράηει;" 

Δεν πείραηε κι ζτςι χαηό ζμεινε μζχρι τα δεκάξι. Αλλά οφτε που κοιτοφςε 

τα κορίτςια οφτε που τον ζνοιαηε που φοφςκωναν τα βυηιά τουσ. 

Η μάνα πιγε ςτθ γθτεφτρα του χωριοφ και ρϊτθςε μιπωσ ιταν ο Γκιζν 

από εκείνουσ που τουσ αρζςουν οι άντρεσ. 

"Φερ' τον εδϊ, να δοφμε τι του αρζςει". 

Κι όταν πιγαν τον Γκιζν τον άφθςαν μονάχο του με τθ γθτεφτρα. Χιρα 

ιταν εκείνθ, όρκουσ δεν είχε να προδϊςει. 

Κι όταν βγικε είπε ςτθ μάνα: "Μια χαρά άντρασ είναι. Μόνο λίγο χαηόσ, 

και τι πειράηει;" 

~~ 

Ζτςι ζγινε κι άντρασ, αλλά οι μζρεσ περνοφςαν και ςυνζχιηε να μιλάει με 

τα πουλιά. Δουλειζσ δεν ζκανε, τα γράμματα δεν τα 'παιρνε και για να 

γίνει ςτρατιϊτθσ οφτε λόγοσ. 

"Στείλ' τον ςτο μοναςτιρι καλόγερο, εκεί κι οι άχρθςτοι κάτι είναι", είπε 

ςτον πατζρα ο κουρζασ, μια μζρα που τον ξφριηε. 
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Το 'παν ςτον Γκιζν, κι αντίρρθςθ δεν ζφερε. Τ' αδζλφια του το κζλανε να 

φφγει, τηάμπα τουσ ζτρωγε το φαΐ. Τον πιγανε, ζμεινε λίγα φεγγάρια 

δόκιμοσ μοναχόσ, και μετά τον ζδιωξε ο θγοφμενοσ. 

"Αυτόσ δεν είναι του κεοφ", είπε ςτον πατζρα. 

"Γιατί, εςφ είςαι;" απάντθςε εκείνοσ. 

Κι ζτςι γφριςε ο Γκιζν ςτο χωριό και ςτο ςπίτι. 

"Να τον πάμε ςτον μάγο, να τον δει", είπε θ μάνα μια βραδιά που δεν 

μποροφςε να κοιμθκεί. 

"Δυο μζρεσ δρόμοσ είναι", είπε ο πατζρασ. 

"Και τι ζχεισ να κάνεισ; Για ελιζσ δεν είναι ακόμα. Φυτζματα δεν ζχει. Οφτε 

κλάδεμα. Το φετινάρι κζλει κι άλλο βράςιμο. Τι ζχεισ να κάνεισ; Να πίνεισ 

με τον τραγόπαπα; Εδϊ κα 'ναι κι όταν γυρίςεισ." 

"Καλά", είπε ο πατζρασ, "φτάνει, μου πιρεσ τον φπνο. Θα τον πάω ςτον 

μάγο." 

"Να τον πασ." 

"Θα τον πάω, ςτον διάολο να πάω. Κοιμιςου κι άςε με να κοιμθκϊ." 

Κι ζτςι φφγανε, ο Γκιζν κι ο πατζρασ, Νοζμβρθ μινα, για να πάνε ςτον 

μάγο. 

Εκείνοσ είχε μια καλφβα ςτθ ρίηα των βουνϊν. Πλοι ςτθν Ηλεία και τθν 

Αρκαδία τον ιξεραν. Δεν ιταν ντόπιοσ. Λζγανε ότι είχε ζρκει απ' τον 

βορρά. Δεν ιταν ςαν τισ γθτεφτρεσ που 'χε κάκε χωριό. Ο μάγοσ ιξερε 

ξόρκια που βαραίναν κι ιξερε τα ονόματα των αρχαίων. Ήταν πιο παλιόσ 

απ' τουσ παλιοφσ και κάποιοι λζγαν ότι είχε ηιςει περιςςότερο απ' όςο 

αφινει ο κεόσ τουσ ανκρϊπουσ να ηιςουν. 

Πποιοσ πιγαινε ς' εκείνον ιξερε ότι κ' αντάλλαηε πολλά για μια του λζξθ. 

Ήξερε ότι ο μάγοσ δεν ιταν ςαν τουσ παπάδεσ, που όλο λζνε. Κι όποιοσ 

ηθτοφςε κάτι απ' τον μάγο ζδινε περιςςότερα. 

Ο πατζρασ τα ιξερε αυτά, γι' αυτό και δεν ικελε να πάει. Τον φοβόταν, 

εκείνοσ που δεν φοβόταν τίποτα ιερό και τίποτα ανόςιο. Γιατί ο μάγοσ 

μιλοφςε τθν αλικεια, και κανείσ δεν κζλει να τθν ξζρει. 

~~ 

Σαν ζφταςαν κοντά ςτθ ρίηα του βουνοφ ο πατζροσ είπε ςτον Γκιζν να 

ςυνεχίςει μόνοσ. 

Εκείνοσ δεν ςκιάχτθκε. Συνζχιςε να περπατά και βρικε τον μάγο 

ξαπλωμζνο ςτο χϊμα, ζξω απ' το καλφβι του. 
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"Τι ηθτάσ;" του 'πε ο μάγοσ. 

"Τίποτα. Ο πατζρασ μου μ' ζφερε." 

"Ο πατζρασ κι θ μάνα και το χωριό", είπε ο μάγοσ. "Εςφ τι ξζρεισ;" 

"Τίποτα", είπε ο Γκιζν. 

Ο μάγοσ ςθκϊκθκε να τον κοιτάξει. 

"Πλοι ξζρουν κάτι", είπε ςτον Γκιζν. "Δεν γίνεται αλλιϊσ." 

"Εςφ τι ξζρεισ;" 

Αυτό ρϊτθςε ο Γκιζν. Και δεν υπιρχε ειρωνεία ςτθν ερϊτθςθ, γιατί 

μιλοφςε ςαν παιδί. 

"Το παν, τα πάντα, το όλον κι ό,τι λείπει απ' αυτό, κι όλα όςα κα 

μποροφςαν να ζχουν γίνει, αλλά δεν ζγιναν", είπε ο μάγοσ. "Αυτά ξζρω κι 

άλλα τόςα. Ξζρω όλα τα ονόματα κι όλεσ τισ πράξεισ. Ξζρω πϊσ ξεκίνθςε ο 

κόςμοσ και πϊσ κα τελειϊςει. Ξζρω περιςςότερα απ' όςα μπορϊ να ςου 

πω." 

Κι όςο τα 'λεγε αυτά ζμοιαηε ν' αλλάηει, να μεταμορφϊνεται, να λάμπει. 

"Και δεν κουράηεςαι μ' όλα αυτά που ξζρεισ;" είπε ο Γκιζν. 

Ο μάγοσ ςταμάτθςε να λάμπει, κι ζγινε ςαν γζροσ. 

"Ρολφ", είπε ςτον Γκιζν. "Τράβα πεσ ςτον πατζρα ςου ότι κα μείνεισ μαηί 

μου." 

"Γιατί;" 

"Γιατί είςαι γεννθμζνοσ για να γίνεισ μάγοσ." 
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2) Το φαγωμένο κορίτςι 

Ο πατζρασ γφριςε ςπίτι χαροφμενοσ που είχε λφςει το πρόβλθμα. Πμωσ θ 

γυναίκα του είχε άλλθ γνϊμθ. 

"Άφθςεσ το παιδί μου ςτον μάγο;" 

"Εςφ μου 'πεσ να το κάνω." 

"Σου 'πα να πάτε να το δει. Πχι να το κρατιςει." 

Και ξεκίνθςε να κρθνεί. Ήξερε πωσ δεν μποροφςε να πάει να το πάρει 

πίςω. Π,τι δίνεται ςε μάγο χάνεται για πάντα. Γι' αυτό ζκλαιγε το χαμζνο 

τθσ παιδί. 

"Τι κλαισ;" τθσ είπε ο πατζρασ. "Και να 'μενε εδϊ τι κα 'κανε; Ντιπ χαηόσ 

ιταν, πιο χαηόσ κι απ' αυτό." 

Και χτφπθςε τθν άδεια κανάτα που 'χαν πάνω ςτο τραπζηι. 

"Αυτό γεμίηει", είπε θ μάνα, διακόπτοντασ για λίγο τον κρινο. 

Χωρίσ να το ξζρουν είχαν μαντζψει κι οι δυο ςωςτά. Ζτςι πιρε τθν 

απόφαςθ ο μάγοσ να κρατιςει τον Γκιζν. Επειδι ιταν άδειοσ. 

Οι χωριανοί ζβλεπαν ςτον Γκιζν τθν κενότθτα. Ο μάγοσ είδε τθ 

δυνατότθτα. 

Οι άνκρωποι, απ' τθ ςτιγμι που γεννιοφνται, αρχίηουν να γεμίηουν. 

Θρθςκείεσ και δόξεσ, πατρίδεσ και εχκροφσ, γνϊςεισ και βεβαιότθτεσ, 

πόκουσ κι απαγορεφςεισ. 

Πταν φτάνουν ςε θλικία γάμου ξζρουν όλα όςα επιτρζπονται και τίποτα 

διαφορετικό δεν χωράει ο νουσ τουσ. Το δοχείο είναι γεμάτο. Κάκε 

ςταγόνα για να χωρζςει πρζπει να χυκεί μια άλλθ. Κι άμα το δοχείο είναι 

γεμάτο λάδι, πϊσ να βάλεισ μζςα κραςί; 

Ο Γκιζν ιταν άδειοσ, ςαν να είχε μια τρφπα ςτο κεφάλι του. Πςα του είχαν 

πει είχαν αδειάςει ξανά. Κι αν δεν είχε πάει ςτον μάγο κα ζμενε πάντα 

ζτςι, κενόσ κι ακϊοσ, πιο ακϊοσ κι από δζντρο. 

Πμωσ θ κενότθτα ιταν δυνατότθτα. Γιατί οι μάγοι γνωρίηουν πολλά και 

παράξενα, που δεν μποροφν ν' ανακατευτοφν με τίποτα άλλο. 

~~ 

Για να καταφζρει να τον διδάξει, για να του μείνουν ςτο κεφάλι, το πρϊτο 

πράγμα που ζκανε ο μάγοσ ιταν ζνα ξόρκι επιδιόρκωςθσ, ζτςι ϊςτε να 

κλείςει θ τρφπα. 
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Αλλά πριν τον διδάξει οτιδιποτε του ζκανε μια τελευταία ερϊτθςθ. Τον 

ρϊτθςε τι ιταν το πρϊτο πράγμα που κυμόταν. Ήκελε να βεβαιωκεί ότι ο 

μικρόσ δεν είχε αναμνιςεισ από παλιότερεσ ηωζσ. Αλλά υπιρχε και κάτι 

άλλο που τον τρόμαηε, γι' αυτό ικελε να ξζρει. 

"Τι 'ναι το πρϊτο πράγμα ποφ κυμάςαι;" τον ρϊτθςε. 

"Τθ Μορμϊ και το φίδι", απάντθςε ο Γκιζν. 

Ο μάγοσ τραβιχτθκε πίςω. 

"Η Μορμϊ! Τ' αρχαίο φάςμα;" Και ξεκίνθςε να κάνει με τα δάκτυλα του 

τθν επίκλθςθ τθσ προςταςίασ. 

"Η Μορμϊ θ κατςίκα", είπε ο μικρόσ. "Και μια δεντρογαλιά." 

Του εξιγθςε. Είχαν τρεισ κατςίκεσ ςτο ςπίτι. Τθ Μορμϊ, τθ Μόρφω, και τθ 

Μαρία. Eκείνοσ βφηαινε απ' τθν Μορμϊ, γιατί θ μάνα του δεν είχε γάλα. 

Μια μζρα οι μεγάλοι είχαν αφιςει το μωρό ςτ' αμπζλι να βυηαίνει απ' τθν 

κατςίκα. Ππωσ ζπινε κατζβθκε και μια δεντρογαλιά και πιάςτθκε ςτ' άλλο 

μαςτάρι. Τα φίδια βυηαίνουν γλυκά, χωρίσ να ταράηουν τα ηϊα. Ζτςι ςαν 

άνοιξε τα μάτια το μωρό, είδε δίπλα του να πίνει κι ζνα πράςινο φίδι. 

Αλλά τότε δεν καταλάβαινε ςε τι διαφζρουν τα φίδια απ' τουσ ανκρϊπουσ. 

Κι αντί να φοβθκεί ςυνζχιςε να βυηαίνει. 

Αυτό κυμόταν. Τθ Μορμϊ και το φίδι. 

Μετά, ζτςι του είχαν πει, τουσ είδε θ μάνα κι όρμθςε και ςκότωςε το φίδι. 

"Κι εςφ τι ζκανεσ;" ρϊτθςε ο μάγοσ. 

"Δεν κυμάμαι", είπε ο Γκιζν. "Μπορεί να κοιμικθκα. Μ' αρζςει να 

κοιμάμαι και να βλζπω όνειρα." 

Ο μάγοσ ανακουφίςτθκε. Δεν του το είπε εκείνθ τθ βραδιά, πζραςαν 

χρόνια πριν του διθγθκεί τθν ιςτορία, αλλά τθν τελευταία φορά που είχε 

μακθτι, μακιτρια ςυγκεκριμζνα, όταν τθ ρϊτθςε τι 'ναι το πρϊτο πράγμα 

που κυμόταν, εκείνθ του 'χε πει: "Τθ φωτιά και τον τρόμο". 

Τότε δεν είχε καταλάβει ότι κάποια δοχεία είναι προτιμότερο να μζνουν 

άδεια από μαγεία. Γιατί το ελάχιςτο κατακάκι μπορεί να κάνει το φωσ 

ςκοτάδι. 

~~ 

Η ιςτορία του φαγωμζνου κοριτςιοφ, όπωσ ο Γκιζν τθν άκουςε χρόνια 

μετά, ειπϊκθκε κάπωσ ζτςι. 
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Ο μάγοσ, πριν γίνει μάγοσ, ιταν ομφαλόψυχοσ. Άνθκε ς' ζνα τάγμα 

θςυχαςτϊν μονοφυςιτϊν μοναχϊν που ομφαλοςκοποφςαν για να 

φτάςουν ςτον κεό. Η πρακτικι τουσ ιταν απλι. 

Κάκονταν ϊρεσ ατελείωτεσ και κοιτοφςαν τον ομφαλό τουσ, 

επαναλαμβάνοντασ: "Ζνασ είναι ο κεόσ και πρϊτοσ προφιτθσ ο Χριςτόσ". 

Ρολλοί απ' αυτοφσ είχαν καταφζρει να δουν το φωσ που περιζβαλλε τον 

Ιθςοφ όταν αναλιφκθκε. 

Ο μάγοσ, που τότε λεγόταν μοναχόσ Δαμιανόσ, είχε φτάςει ν' ακολουκιςει 

το φωσ ωσ τθν Ραράδειςο, αλλά γφριςε πίςω οικειοκελϊσ, για να δείξει 

και ςτουσ άλλουσ τον δρόμο. 

Μα όταν γφριςε πίςω, όταν ςυνιλκε απ' τθν ζκςταςθ, δεν κυμόταν τίποτα 

απολφτωσ, οφτε καν το όνομα του. Είχε μείνει άδειοσ. 

Ο θγοφμενοσ τον ζδιωξε απ' το μοναςτιρι κι ο ανϊνυμοσ ζφτιαξε τθ ςκιτθ 

του ςε μια ςπθλιά λίγο πιο βόρεια απ' το Προσ, εκεί όπου τα ποτάμια 

κατζβαηαν χρυςάφι. Ζμεινε μόνοσ χρόνια πολλά κι ζγινε μάγοσ με τθν 

κακοδιγθςθ μιασ γυναίκασ κρακιϊτιςςασ. 

Ζτςι τον ζμακαν οι άνκρωποι τριγφρω, ζτςι και τον αποκαλοφςαν. Χωρίσ 

όνομα, μόνο "ο μάγοσ". 

~~ 

Κάποια εποχι είχαν φτάςει ςτθν περιοχι τςιγγάνοι. Ρουλοφςαν μαντείεσ, 

ζφτιαχναν τα ςίδερα κι ζπαιηαν μουςικι ςτα πανθγφρια. 

Οι ντόπιοι δεν τουσ ςυμπακοφςαν, γιατί ιταν ξζνοι, ιταν παράξενοι. 

Μια νφχτα κάποιοι πιγαν ςε μία απ' τισ άμαξεσ κι άρπαξαν ζνα κορίτςι 

που δεν ιταν καν πζντε χρονϊν. Το βίαςαν, το μακζλεψαν κι φςτερα το 

'ριξαν ςτθ φωτιά για να κάψουν τα ίχνθ τουσ. 

Το κορίτςι όμωσ δεν πζκανε. Το βρικαν τρεισ μζρεσ και τρεισ νφχτεσ μετά 

οι τςιγγάνοι. Ανζπνεε ςαν τηιτηίκι. Είχε καεί το μιςό τθσ πρόςωπο 

ολοςχερϊσ και το ζνα τθσ χζρι είχε γίνει κοφτςουρο. Αλλά ανζπνεε ακόμα, 

ζςτω και ςαν τηιτηίκι. 

Οι ντόπιοι είπαν ότι το είχαν κάνει τςιγγάνοι και ξεςθκϊκθκαν να τουσ 

διϊξουν. Οι τςιγγάνοι είπαν ότι το είχαν κάνει ντόπιοι. Και ετοιμάςτθκαν 

να τουσ αντιμετωπίςουν. 

Οι γονείσ του πιγαν το μιςοπεκαμζνο κορίτςι ςτον μάγο, γιατί μόνο 

εκείνοσ είχε τθ δφναμθ να το ςϊςει. Δζχτθκε να βοθκιςει, αλλά τουσ 
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ηιτθςε μεγάλο αντάλλαγμα: Να του αφιςουν το παιδί και να φφγουν απ' 

τθν περιοχι για πάντα. 

Είτε πζκαινε είτε ηοφςε, το κορίτςι κα ιταν δικό του. 

Η μάνα δζχτθκε. Ρροτιμοφςε να ηιςει το παιδί τθσ, ακόμα κι αν δεν το 

ξανάβλεπε ποτζ. Κι είπε ςτον μάγο: 

"Αν χακεί να τθν κάψεισ. Αν ςωκεί να τθν αγαπιςεισ. Και να τθν πεισ 

Τιεροφ, αυτό κα είναι το όνομα τθσ." 

Τιεροφ ςτθ γλϊςςα τουσ ςιμαινε: "Η φαγωμζνθ". 

Φςτερα φφγανε, όλοι τουσ, αφοφ ζριξαν κατάρα ςτουσ ντόπιουσ και ςτον 

χρυςό που ζκρυβε θ γθ. 

~~ 

Ο μάγοσ ζβαλε όλεσ του τισ δυνάμεισ, μζχρι που κόντεψε να χακεί κι αυτόσ 

-ξανά. Αλλά ζςωςε το κορίτςι, τθν Τιεροφ. Και αποφάςιςε να τθν κάνει 

μακιτρια του ςτισ μαγικζσ τζχνεσ. Ρζρα από κόρθ που κα τθν είχε. 

Κι όταν τθ ρϊτθςε τι πρωτοκυμάται, κι όταν άκουςε τι του είπε, κακόλου 

δεν πιγε ο νουσ του ς' αυτό που κα ςυνζβαινε. 
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3)   Λφτρωςη 

Οι καββαλιςτζσ ζλεγαν: "Η γυναίκα είναι ΔΥΝΑΜΗ. Ο άντρασ είναι 

ΕΙΗΝΗ." 

Από τόςο παλιά οι άντρεσ το είχαν καταλάβει. 

"Γιατί μασ ζχετε κλειδωμζνεσ; Τι φοβάςτε;" ρϊτθςε μια γυναίκα τον 

προφιτθ. 

"Τθ δφναμθ ςασ", απάντθςε εκείνοσ. "Αν ιςαςταν ελεφκερεσ τότε οι 

άντρεσ δεν κα ιμαςταν τίποτα άλλο από γυναίκεσ που δεν κάνουν 

παιδιά." 

Η ειρινθ των αντρϊν ζρχεται με τθ βία και τον φόβο, με τον πόλεμο. 

Οι άντρεσ εξουςιάηουν. 

Οι γυναίκεσ υποτάςςονται. 

Γιατί αν ςταματιςουν να φοβοφνται, τότε ο κόςμοσ των αντρϊν κα 

ςταματιςει να υπάρχει. 

~~ 

Ο Γκιζν δεν το ιξερε αυτό. Είχε μεγαλϊςει ςτον κόςμο των αντρϊν, όπου 

οι γυναίκεσ ιταν κλειδωμζνεσ ςτο ςπίτι. Και πίςτευε ότι αυτι είναι θ 

φυςικι τάξθ. Σφντομα κα ανακάλυπτε πωσ τίποτα δεν είναι πιο 

διαςτρεβλωμζνο απ' τον άνκρωπο. 

Μάκαινε γριγορα, απ' τθ ςτιγμι που ο μάγοσ ζκλειςε τθν τρφπα ςτο 

κεφάλι του. Σε τρία χρόνια είχε μάκει όλα τα ξόρκια κι όλα τα ονόματα. 

Απ' τισ εννιά μεγάλεσ επικλιςεισ ζκανε τθν όγδοθ όταν ζγινε δεκαεννιά 

χρονϊν. 

Κάλεςε ζναν νεκρό, μια ςκιά. Κι φςτερα κατάφερε να τον ςτείλει πίςω. 

Πλο χαρά πιγε ςτον μάγο. 

"Δεν είμαι ο καλφτεροσ μακθτισ ςου;" τον ρϊτθςε. 

"Μακθτισ", είπε εκείνοσ και ςϊπαςε. 

Είχε ςυνθκίςει τουσ γρίφουσ του μάγου και πλζον μποροφςε να καταλάβει 

τι κρυβόταν ς' αυτά που δεν ζλεγε. 

"Είχεσ και μακιτρια; Γυναίκα;" 

"Κορίτςι." 

"Ροια είναι;" 

"Ήταν. Η κόρθ μου." 

Και του είπε όλθ τθν ιςτορία τθσ Τιεροφ. 
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~~ 

Το κορίτςι άργθςε να ςυνζλκει. Ραρά τισ αλοιφζσ, τα βότανα και τισ 

γθτειζσ το μιςό τθσ πρόςωπο και το μιςό τθσ ςϊμα ζμεινε 

παραμορφωμζνο. 

Είχε ζνα μάτι για να βλζπει κι ζνα αυτί για να ακοφει. 

Πταν πιγαιναν ςτο χωριό περπατοφςε με το κεφάλι χαμθλωμζνο και 

κανείσ δεν ικελε να τθν κοιτάηει. Τθ φοβοφνταν όςο τουσ φοβόταν κι 

εκείνθ. 

Ο μάγοσ ξεκίνθςε να τθσ μακαίνει όςα ιξερε. Και ςαν είδε πόςο εφκολα 

γζμιηε ςκζφτθκε ότι κα μποροφςε να ξεφορτωκεί τθ δφναμθ του ς' εκείνθ. 

Γιατί αυτό ςυμβαίνει ςτουσ μάγουσ. Πταν ζνασ μακθτισ τα μάκει όλα, τότε 

ο δάςκαλοσ τα ξεχνάει όλα. Ξεφορτϊνεται τθ δφναμθ και μπορεί πλζον να 

ηιςει ειρθνικά. 

Η Τιεροφ γζμιηε και δεν χόρταινε. Ο μάγοσ είχε ξεχάςει τθν πρϊτθ τθσ 

ανάμνθςθ [θ φωτιά και ο τρόμοσ]. Αλλά το κορίτςι δεν ξεχνοφςε. Οφτε κι 

εκείνοι που τθσ είχαν κάνει το κακό. 

Τθν ζβλεπαν να πθγαίνει ςτο χωριό, τθν ζβλεπαν να ηει, και ιξεραν ότι 

ζπρεπε να ολοκλθρϊςουν το ζργο τουσ. Οι δολοφόνοι πάντα 

επιςτρζφουν. 

Ζνα απόγευμα ο μάγοσ άφθςε τθν Τιεροφ μόνθ ςτο καλφβι. Βγικε για να 

περπατιςει ςτο δάςοσ, να μαηζψει τα φκινοπωρινά μανιτάρια που δίνουν 

παραιςκιςεισ. 

Οι άντρεσ παραφυλοφςαν και ςαν τον είδαν ν' απομακρφνεται πιγαν ςτθν 

Τιεροφ. 

"Κοίτα 'τθν πϊσ μεγάλωςε", είπε ο ζνασ άντρασ. "Θα το γλεντιςουμε 

λιγάκι πριν." 

Ήταν τζςςερισ. Και πλθςίαςαν το κορίτςι που ςτεκόταν κοιτϊντασ κάτω. 

"Μασ κυμάςαι, μικροφλα;" είπε ο άντρασ και γζλαςε. 

"Ναι", είπε θ Τιεροφ. 

Ο μάγοσ ιταν μακριά, αλλά κατάλαβε ότι κάτι είχε ςυμβεί. Ρζταξε τθ 

ςακοφλα με τα μανιτάρια και γφριςε πίςω τρζχοντασ. Βρικε τθν Τιεροφ να 

φλζγεται, κατακόκκινθ. Γφρω τθσ υπιρχαν τζςςερισ ςωροί από ςτάχτθ. 

Τίποτα άλλο. Οφτε αίμα οφτε ροφχα οφτε κόκκαλα, μόνο ςτάχτθ. 



11 
 

 

"Ξανάρκαν", είπε θ Τιεροφ. 

Και δεν υπιρχε φόβοσ ςτθ φωνι τθσ οφτε τφψεισ. Μόνο δφναμθ. 

Τθν πιρε κι ζφυγαν απ' το καλφβι, ζφυγαν απ' τθν περιοχι. Οι άντρεσ ιταν 

εγκλθματίεσ, αλλά ιταν γιοι κι αδζλφια και ςφηυγοι και πατεράδεσ 

κάποιων. Κανείσ δεν κα δίκαηε τθ μάγιςςα. Μόνο κα τθ ςκότωναν. 

Ζμειναν για λίγο καιρό ςτα βουνά, κοντά ς' ζναν άλλο ιερό τόπο, ςτο 

Νεκρομαντείο του Αχζροντα. Πμωσ κι εκεί θ Τιεροφ ζκαψε ζναν άντρα. 

Αυτόσ δεν είχε κάνει κάτι κακό. Μόνο που τουσ πλθςίαςε. Ο μάγοσ δεν 

πρόλαβε να παρζμβει, να κάνει κάποιο ξόρκι προςταςίασ. Το κορίτςι δεν 

πετοφςε φωτιζσ ι κεραυνοφσ. Γφριςε και τον κοίταξε με το ζνα τθσ μάτι. Κι 

ο άντρασ κάθκε από μζςα του, λεσ κι ιταν φτιαγμζνοσ από άχυρα, μζχρι 

που ζμειναν μόνο οι ςτάχτεσ του. 

"Τουσ επιςτρζφω τον τρόμο", είπε θ Τιεροφ βλζποντασ τον μάγο να 

οδφρεται. 

"Μα δεν ζφταιξε ςε κάτι", είπε ο μάγοσ. 

"Πλοι φταίνε. Τόςα χιλιάδεσ χρόνια τρόμου." 

Ζφυγαν κι απ' τον Αχζροντα. Ρθγαίνοντασ για τουσ Δελφοφσ ο μάγοσ 

απζφευγε τα μονοπάτια, τουσ δρόμουσ και τα χωριά. Και προςπακοφςε ν' 

αποδεχτεί το αναπόφευκτο. Αν ζδινε όλθ του τθ δφναμθ ςτθν Τιεροφ, ςτθν 

κόρθ του, τίποτε δεν κα μποροφςε να τθ ςταματιςει. 

Και ςίγουρα δεν μποροφςε να τθν επιδιορκϊςει. Δεν ιταν άδειο αγγείο. Ο 

τρόμοσ που είχε μείνει μζςα τθσ είχε αλλοιϊςει τθ φφςθ τθσ. Είχε γίνει πιο 

άντρασ απ' τουσ άντρεσ. Τθ δφναμθ τθσ κα τθ χρθςιμοποιοφςε για να 

καταςτρζφει. Κι ιταν πολφ μεγάλθ θ γυναικεία δφναμθ, για να τθν ζχει 

κάποια που ςκεφτόταν ςαν άντρασ. 

Το βράδυ ζπεςαν να κοιμθκοφν ςε μια ςπθλιά από κλαδιά. Ο μάγοσ δεν 

ζκλειςε μάτι. Θυμικθκε τα λόγια τθσ τςιγγάνασ μάνασ: "Αν χακεί να τθν 

κάψεισ. Αν ςωκεί να τθν αγαπιςεισ." 

Αγαποφςε τθν Τιεροφ, αλλά ιξερε ότι είχε χακεί. Κι ζπρεπε να τθν κάψει. 

Πμωσ πϊσ μπορείσ να ςκοτϊςεισ το παιδί ςου, όπωσ και να 'ναι αυτό; Π,τι 

κι αν ζχει κάνει, ό,τι κι αν πρόκειται να κάνει; 

Σθκϊκθκε και πιγε να προςευχθκεί. Είχε να το κάνει  απ' όταν ιταν 

μοναχόσ, ςε μια άλλθ ηωι. 

"Μθ μου ηθτάσ κάτι τζτοιο", είπε ςτθν προςευχι του. 

Δεν πιρε καμιά απάντθςθ κι ιξερε τι ςιμαινε αυτό. 

"Γεννθκιτω το κζλθμα ςου", είπε ο μάγοσ. 
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Επζςτρεψε ςτθ ςπθλιά όπου κοιμόταν το κορίτςι. Σαν το είδε λφγιςε. Είχε 

πζςει ςτα δεξιά και δεν φαινόταν το καμζνο πρόςωπο τθσ. Ήταν ςαν ζνα 

απλό κορίτςι, όμορφο, με μαφρα ίςια μαλλιά. Ζνα κορίτςι που κα 

μεγάλωνε όπωσ όλα τ' άλλα, κα γινόταν γυναίκα και μάνα, κα μάκαινε να 

ςωπαίνει όταν μιλάει ο άντρασ τθσ. Πμωσ θ Τιεροφ δεν κα μάκαινε ποτζ 

να ςωπαίνει. 

Σαν να είχε δει ς' όνειρο τισ ςκζψεισ του το κορίτςι ξφπνθςε, γφριςε και 

τον κοίταξε με το ζνα τθσ μάτι. 

"Δεν ζφταιγα εγϊ γι' αυτό που μου κάνανε", του είπε. 

"Το ξζρω, αγάπθ μου, το ξζρω", είπε ο μάγοσ. 

Και τθ ςκότωςε. 

~~ 

Ζπειτα ο μάγοσ προςπάκθςε ν' αποφφγει τουσ ανκρϊπουσ. Ζμεινε λίγο 

ςτθν Αργολίδα, κοντά ςτθν Επίδαυρο, κι όταν μακεφτθκε ότι ζνασ μάγοσ 

ηοφςε εκεί, όταν ξεκίνθςαν να τον ψάχνουν, ζφυγε πάλι. 

Ριγε ςτθν Ολυμπία κι ζςτθςε το καλφβι του απόμακρα. Τον βρικαν πάλι, 

κατάλαβαν τι είναι, κι εκείνοσ ζνιωκε ότι δεν μποροφςε ν' απαλλαγεί απ' 

τθν κατάρα, απ' τθ δφναμθ τθσ μαγείασ. 

Κυρίωσ δεν μποροφςε ν' απαλλαγεί απ' τθν Τιεροφ, απ' τον πιο ανίερο 

φόνο που μπορεί άνκρωποσ να κάνει. Γιατί πόςα ν' αντζξεισ, ποιοσ ο λόγοσ 

να ηεισ, αν ζχεισ ςκοτϊςει το παιδί ςου; 

Σαν βρζκθκε ο Γκιζν ςτο δρόμο του χάρθκε. Γιατί μόνο ζτςι κα μποροφςε 

να λυτρωκεί. Αν ξεφορτωνόταν τθ μαγεία. Κάκε ευχι είναι και κατάρα, 

κάκε δφναμθ ςε υποδουλϊνει. 

~~ 

Αφοφ του είπε τθν ιςτορία τθσ Τιεροφ και τθ δικι του, αφοφ του ζμακε και 

τθν ζνατθ επίκλθςθ, αυτι που δεν ζχει όνομα, άδειαςε. 

"Τϊρα πρζπει να με ςκοτϊςεισ", είπε ςτον μακθτι του. 

"Χρειάηεται κι αυτό για να γίνω μάγοσ;" 

"Μάγοσ ιςουν απ' τθ μζρα που γεννικθκεσ. Γιατί γεννικθκεσ άδειοσ κι 

είχεσ τρφπα ςτο κεφάλι ςου. Εγϊ άδειαςα από ατφχθμα. Ριγα είδα τον 

κεό και γφριςα πίςω. Η Τιεροφ άδειαςε εξαιτίασ του τρόμου. Εςφ ιςουν 

γεννθμζνοσ για να γίνεισ μάγοσ." 
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"Και γιατί πρζπει να ςε ςκοτϊςω;" 

"Δεν πρζπει. Ζλεοσ ςου ηθτϊ, λφτρωςθ. Δεν αντζχω άλλο να ηω μ' αυτό 

που ζκανα." 

Ο Γκιζν δεν απάντθςε. Μάηεψε τα πράγματα του, πιρε το ραβδί από ξφλο 

βελανιδιάσ, και πιγε ςτθν πόρτα. 

"Μακάρι, γζρο", είπε ς' εκείνον που κάποτε ιταν μάγοσ, "να 'ταν θ 

λφτρωςθ τόςο εφκολθ." 

Κι ζφυγε. 
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4)   Ο τελευταίοσ ιερέασ του ανείπωτου 

 

Τα πάντα αλλάηουν και τίποτα δεν μζνει ίδιο, είχε πει ο ςκοτεινόσ ςοφόσ. 

Οι πολλοί νομίηουν ότι ο κάνατοσ είναι το τζλοσ. Μα όποιοσ ζχει δει το 

μεγάλο υφαντό γνωρίηει ότι ο κάνατοσ είναι μεταρςίωςθ. 

Χρειάηεται να αιωρθκείσ για να μπορζςεισ να καταλάβεισ τα ςχζδια του 

υφαντοφ. Τότε όλα εκείνα που ςου φαίνονταν άςκοπα, παράλογα και 

χαοτικά αποκτοφν νόθμα. 

Κάποιοι το καταφζρνουν ν' αφυπνιςτοφν μόνο τθν τελευταία ςτιγμι. Λίγοι 

είναι αυτοί. Οι περιςςότεροι πεκαίνουν ζτςι όπωσ ζηθςαν, υπνοβατϊντασ. 

~~ 

Ο Γκιζν ζφυγε όςο πιο γριγορα μποροφςε απ' το καλφβι του γζρου και 

τράβθξε βόρεια. Ουδείσ προφιτθσ ςτον τόπο του δεν γίνεται πιςτευτόσ. Κι 

οι μάγοι οφείλουν να κάνουν το ίδιο. 

Στάκθκε για λίγο ςτθν Ελευςίνα, αλλά θ αποφορά τθσ προόδου επθρζαηε 

τθ δφναμθ του. Συνζχιςε και βρικε απάγκιο ςτα Μετζωρα. Εκεί ζνιωκε 

αρκετά ιςχυρόσ για να εξαςκιςει τθν αρκανικι τζχνθ του. 

Εγκαταςτάκθκε ς' ζνα εγκαταλειμμζνο μθτάτο και περίμενε τουσ ντόπιουσ 

να τον αναηθτιςουν. Ρρομικειεσ δεν είχε μαηί του. Οι μάγοι δεν 

χρειαηόταν να κοπιάηουν. Οι λαϊκοί τουσ τάιηαν, απ' τθν αρχι του χρόνου. 

Ρζραςαν λίγεσ μζρεσ, πζραςαν και βδομάδεσ, όμωσ κανείσ δεν τον 

γφρεψε. Ο Γκιζν το πιρε απόφαςθ να πάει ωσ το κοντινό χωριό, να 

μάκουν ότι υπιρχε μάγοσ τρανόσ ςτθν περιοχι τουσ. 

Στθ μζςθ τθσ διαδρομισ ςυνάντθςε ζναν καλόγερο απ' τα μοναςτιρια των 

βράχων. 

"Τι 'ςαι 'ςυ;" τον ρϊτθςε ο καλόγεροσ, πριν καν τον χαιρετιςει. 

"Κάποιοσ παλιότεροσ από ςζνα", αποκρίκθκε ο Γκιζν. 

"Ραλιότεροσ απ' τον κεό ποιοσ είναι;" 

"Το ανείπωτο", είπε ο Γκιζν. 

Ο καλόγεροσ κατάλαβε. Ρροτοφ οι άνκρωποι λατρζψουν εκείνον που 

λεγόταν Ιθςοφσ, προτοφ οι άνκρωποι πιςτζψουν εκείνον που λεγόταν 

Γιαχβζ, προτοφ οι άνκρωποι προςκυνιςουν εκείνθ που λεγόταν και 
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Δοάμνα, προτοφ οι άνκρωποι φοβθκοφν τον κεραυνό, προτοφ οι 

άνκρωποι δϊςουν όνομα ςτο κεό, υπιρχαν ιερείσ του ανείπωτου. 

Ο μόνοσ τρόποσ να μιλιςεισ για εκείνο, που υπιρξε πριν να υπάρχουν τα 

ονόματα, ιταν θ ςιωπι. 

Μόλισ ακοφςτθκε για πρϊτθ φορά ζνα όνομα γι' αυτό, ξεκίνθςαν οι 

άνκρωποι να χωρίηονται. 

Το λζει κι ο μφκοσ για τον Ρφργο τθσ Βαβζλ. Οι άνκρωποι πλθςίαηαν το 

ανείπωτο, τθ κζωςθ, όλοι μαηί. Αλλά ξεκίνθςαν να το ονομάηουν, κι είχαν 

πολλά ονόματα να πουν, ο κακζνασ ςτθ γλϊςςα του. Τότε ζχαςαν τθν 

ευκαιρία, τότε αρχίςανε να ςφάηονται εισ το όνομα του κεοφ τουσ. 

Γιατί τα ονόματα περιορίηουν, παγιϊνουν, αποκλείουν όλεσ τισ άλλεσ 

δυνατότθτεσ. Το ανείπωτο δεν μπορεί να ειπωκεί γιατί δεν υπάρχει ωσ 

είναι, αλλά μόνο ωσ γίγνεςκαι. 

~~ 

"Είςαι μάγοσ", είπε ο καλόγεροσ. 

Δεν υπιρχε φόβοσ ι περιφρόνθςθ ςτα λόγια του. Μόνο απορία. 

"Ζνα όνομα είναι κι αυτό", είπε ο Γκιζν. 

Ρερπάτθςαν λίγο ακόμα, χωρίσ να μιλιςουν. Μετά ο καλόγεροσ είπε: 

"Και τι γυρεφεισ;" 

"Να με γυρζψουν." 

Ο καλόγεροσ γζλαςε. 

"Κακόμοιρε", είπε. "Κακόμοιρε παλιζ. Κανείσ δε μασ γυρεφει πια. Οφτε 

εμάσ καν. Δεν το ξζρεισ; Υπάρχουν νζοι κεοί, με όνομα κι επίκετο. Τον 

Κάρολο τον Μαρξ τον ζχεισ ακουςτά; Σαν τον Χριςτό, αλλά χωρίσ πατζρα κι 

άγιο πνεφμα. Κι οι πιςτοί του πεκαίνουν γι' αυτόν." 

"Γιατί;" 

"Γιατί υπόςχεται τον παράδειςο ςτθ γθ. Τι ψζμα! Αλλά κι εςφ είςαι 

άχρθςτοσ, γιατί δεν υπόςχεςαι τίποτα." 

Ο Γκιζν δεν τον πίςτεψε. Ονόματα πολλά είχαν δοκεί ςτο ανείπωτο. Οι 

κεοί και οι κνθτοί ζρχονταν και φεφγαν. Το ανείπωτο ςυνζχιηε να υπάρχει. 

Ρριν χωρίςουν ο καλόγεροσ του φϊναξε: 

"Καλι τφχθ, μάγε". 

"Δεν υπάρχει τφχθ", απάντθςε ο Γκιζν. 

"Χαχα, δεν υπάρχει τφχθ, δεν πιςτεφεισ ςτο κεό, καλά να πάκεισ τότε." 

~~ 



16 
 

 

Στο χωριό κατάλαβε τι του ζλεγε ο καλόγεροσ. Κανείσ δεν του ζδωςε 

ςθμαςία, πζρα απ' τα ςκυλιά που τον γαβγίηανε και τα παιδιά. Εκείνα τον 

ακολοφκθςαν φοβιςμζνα ςτθν αρχι και μετά τον πιρανε ςτισ πζτρεσ. Ο 

Γκιζν ζκανε μια αςτραπιαία μεταμόρφωςθ και τα 'διωξε. 

Στικθκε ςτθν αγορά για να τον δουν. Απζναντι ςτεκόταν πάνω ς' ζνα 

καφάςι ζνασ νζοσ ριτορασ. 

"Αγρότθ, αδελφζ μου, ςφντροφε", ζλεγε ο νζοσ και πολλοί είχαν μαηευτεί 

να τον ακοφςουν. "Ρόςο καιρό κα δζχεςαι να ςου κλζβουν τον ιδρϊτα του 

προςϊπου ςου; Ρόςο καιρό κα δζχεςαι να είςαι δουλοπάροικοσ; Ρόςο 

καιρό κα δζχεςαι να δουλεφεισ για να πλουτίηουν οι τςιφλικάδεσ; Τι ζχεισ 

να χάςεισ πζρα απ' τισ αλυςίδεσ ςου;" 

Και κάπωσ ζτςι ςυνζχιηε, ο κόςμοσ χειροκροτοφςε, μζχρι που φάνθκαν οι 

χωροφφλακεσ με τουσ παλικαράδεσ κι όρμθξαν ςτο πλικοσ. Ζγινε 

ςυμπλοκι, ζπεςαν ντουφεκιζσ, οι γυναίκεσ ςκλιριηαν, τα παιδιά ζκλαιγαν, 

τα ςκυλιά φϊναηαν τθ φωνι τουσ. 

Μετά από λίγο δεν είχε μείνει κανείσ ςτθν αγορά. Μόνο δυο νεκροί 

αγρότεσ κι ο μάγοσ. Κι εκείνοσ, αφοφ ςτάκθκε για λίγο ακόμα μόνοσ, 

ανιμποροσ, αχρείαςτοσ, πιρε δρόμο. 

Ππου κι αν πιγε, όπου κι αν βρζκθκε το ίδιο ςυνζβαινε. Κανείσ δεν του 

'δινε ςθμαςία, κανείσ δεν του φιλοφςε το χζρι, κανείσ δεν του ηθτοφςε ζνα 

ξόρκι, κανείσ δεν τον φίλευε. Ώςπου πείναςε, πείναςε πιο πολφ απ' όςο 

είχε πεινάςει, κι αναγκάςτθκε ν' απλϊςει το χζρι του. Πχι για να μαγζψει, 

αλλά για να ηθτιανζψει. 

~~ 

Στθν πόλθ τον είδε να επαιτεί ζνασ που δοφλευε ςε τςίρκο. 

"Ξζρεισ να κάνεισ κόλπα;" τον ρϊτθςε. 

"Πχι, κόλπα δεν ξζρω." 

"Τι ξζρεισ τότε; Γιατί είςαι ζτςι ντυμζνοσ;" 

"Ξζρω το παν, τα πάντα, το όλον κι ό,τι λείπει απ’ αυτό, κι όλα όςα κα 

μποροφςαν να", ξεκίνθςε να λζει ο Γκιζν. 

"Καλά, καλά", τον ζκοψε ο τςιρκολάνοσ. "Αν κυμθκείσ κάνα κόλπο ζλα ςτο 

μαχαλά, γιατί τ' αφεντικό ψάχνει για ταχυδακτυλουργό". 

Ο Γκιζν κφμωςε, ςκζφτθκε να του ρίξει κατάρα. Αλλά ςαν πείναςε ξανά 

πιγε ςτο μαχαλά. 

~~ 
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Εμφανιηόταν πριν τον Καραγκιόηθ και μετά τθν αρκοφδα που χόρευε. Τα 

παιδιά γελοφςαν μαηί του και καμπϊνονταν όταν ζβγαηε φωτιζσ απ' τα 

χζρια του. Εκείνοσ ζνιωκε για λίγο ότι ζχει δφναμθ, μζχρι που ακουγόταν 

το χαςαποςζρβικο, ζβγαινε ο Καραγκιόηθσ με τα Κολλθτιρια ςτο πανί να 

χορζψουν, κι ο Γκιζν ζφευγε γριγορα απ' τθ μζςθ. 

Ζτςι γυρίςανε όλθ τθν επαρχία, μζχρι που φτάςανε ςτθ Θεςςαλονίκθ. 

Εκεί, μια μζρα που ο Γκιζν τα 'πινε ςτθν τζντα, τον πλθςίαςε ζνα παιδί. 

"Είςαι ςτ' αλικεια μάγοσ;" τον ρϊτθςε. 

"Είμαι", είπε ο Γκιζν. 

"Και γιατί είςαι φτωχόσ;" 

Ο Γκιζν φοροφςε τρφπια παποφτςια και το ξυπόλθτο πιτςιρίκι τα 'χε δει. 

"Ζτςι είναι οι μάγοι", είπε ο Γκιζν. 

"Τότε καλφτερα να μθν ιςουν", του είπε το παιδί. 

Άδικα τον περίμεναν εκείνθ τθ μζρα να βγει, μετά τθν αρκοφδα που 

χόρευε. 

~~ 

Ο Γκιζν γφριςε πίςω, ςτο χωριό του. Αλλά πριν πάει ςτο πατρικό πζραςε 

απ' το καλφβι του γζρου που κάποτε ιταν μάγοσ. 

Τον βρικε ςτο κρεβάτι, ετοιμοκάνατο. Ήταν άδειοσ ςαν ςκζλεκρο, ςχεδόν 

επίπεδοσ. Κι θ ςκιά του κρεμόταν απ' το ταβάνι. 

"Γιατί μου το 'δωςεσ αυτό;" είπε ςτον γζρο. 

"Για να το ξεφορτωκϊ", ψικφριςε εκείνοσ τόςο απαλά που δεν τον άκουςε 

κανείσ. 

"Μου είπεσ ότι είμαι γεννθμζνοσ για να γίνω μάγοσ." 

Ο γζροσ τον κοίταξε καλά. 

"Είςαι", του είπε. "Δεν είςαι;" 

"Τι κι αν είμαι; Κανείσ δεν μ' ζχει ανάγκθ πια. Κανείσ δε με γυρεφει. Μόνο 

τα παιδιά." 

"Τα παιδιά καταλαβαίνουν πολλά", είπε ο γζροσ. 

Ο Γκιζν αγανάκτθςε και ςικωςε το ραβδί του. 

"Λφτρωςθ δεν ηθτοφςεσ, γζρο; Θα ςτθ δϊςω εγϊ." 

"Τϊρα δεν τθ χρειάηομαι", είπε ο γζροσ. "Είναι εδϊ, ιρκε να με πάρει." 

Μόνο τότε ο Γκιζν κατάλαβε ότι θ ςκιά ςτο ταβάνι δεν ιταν του μάγου, 

αλλά ενόσ κοριτςιοφ. Ήταν θ ςκιά τθσ Τιεροφ που 'χε ζρκει να ςυνοδζψει 

τον πατζρα τθσ ςτο ανείπωτο. 
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Ο Γκιζν πζταξε το ραβδί του και γφριςε προσ τθν πόρτα. 

"Δε κα ςε λυτρϊςει αυτό", του είπε ο γζροσ. "Με ραβδί και χωρίσ ραβδί 

ίδιοσ μζνεισ. Μόνο να τθν ξεφορτωκείσ μπορείσ, να ξεφορτωκείσ τθν 

κατάρα ςε κάποιον άλλον." 

~~ 

Γφριςε ςτο ςπίτι του. Η μάνα του, γριά πλζον, τον καλοδζχτθκε. Ο 

πρωτότοκοσ αδελφόσ, που 'χε πάρει το ςπίτι και τθ γριά μετά τον κάνατο 

του πατζρα τουσ κακόλου δεν χάρθκε. Αλλά αναγκάςτθκε, αφοφ ζτςι 

ζλεγαν οι παραδόςεισ κι θ μάνα, να του παραχωριςει τθν μονοςάνιδθ 

παράγκα που 'χαν δίπλα ςτο πετρόχτιςτο, εκείνθ που χρθςιμοποιοφςαν ωσ 

αποκικθ κι ωσ χοιροςτάςιο. 

Εκεί τον ςυνάντθςε θ γιαγιά του γράφοντοσ, όταν ιταν ακόμα παιδοφλα. 

Πλοι τον ιξεραν ωσ τον τρελό του χωριοφ, τον μάγο -που δεν μποροφςε να 

κάνει μαγικά. Ήταν το φόβθτρο των παιδιϊν, το μορμολφκειο. Λζγαν 

ιςτορίεσ γι' αυτόν τα βράδια. Τα πιο καρραλζα πιγαιναν να πετάξουν 

πζτρεσ ςτθν παράγκα του, για να τον κάνουν να βγει ζξω και να τρζξουν 

μακριά ουρλιάηοντασ και γελϊντασ: "Ο μάγοσ, ο μάγοσ". 

Κι ο Γκιζν, ςτο κατϊφλι τθσ παράγκασ, εκλιπαροφςε για τθ λφτρωςθ. 

~~ 

Πταν πζκανε κι θ μάνα, ο αδελφόσ πείςτθκε με τα λόγια τθσ γυναίκασ του, 

κι ζφερε νοςοκόμουσ για να τον κλείςουν ςτο ςανατόριο τθσ Τρίπολθσ, 

που λειτουργοφςε ςαν άςυλο φυματικϊν κι ανίατων τρελϊν. 

Ο Γκιζν, που κάποτε ιξερε μζχρι και τθν ζνατθ μαγικι επίκλθςθ, εκείνθ 

που δεν ζχει όνομα, άδειαςε ξανά. 

Κυκλοφοροφςε ςτθν αυλι μ' ζνα ςκουπόξυλο κι οι άλλοι τρελοί τον 

αποκαλοφςαν μάγο. Εκείνοσ τουσ ευλογοφςε με τθ δφναμθ τθσ ςκοφπασ. 

Το τελευταίο που ειπϊκθκε από τον Γκιζν, ζτςι όπωσ το ζγραψε ςτθν 

αναφορά του θ νοςοκόμα υπθρεςίασ, ιταν μια φωνι: "Ράρε με ςτο 

Ρεροφ!" 

Ο αςκενισ είχε ξεγυμνϊςει ζνα καλϊδιο, κι αφοφ φϊναξε για το Ρεροφ, το 

δάγκωςε και κάθκε απ' το θλεκτρικό ρεφμα. 

Τον ζκαψαν ζξω απ' το χριςτιανικό νεκροταφείο του χωριοφ, γιατί ιταν 

αυτόχειρασ. 

~~~~~{}~~~~ 
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Ζτςι τζλειωνε τθ διιγθςθ θ γιαγιά μου. Τόςο μακάβρια και τετελεςμζνα. 

Μα εγϊ, μικρό παιδί τότε, ικελα να μάκω περιςςότερα. 

"Κι θ Τιεροφ; Ο μάγοσ; Ο Γκιζν; Τι ζγιναν μετά;" 

"Τίποτα δεν ζγιναν. Τι να γίνουν; Ρζκαναν. Τι γίνονται οι νεκροί;" 

"Μα μιλάμε γι' αυτοφσ ακόμα. Κάτι άλλο πρζπει να γίναν." 

"Ζγιναν παραμφκια", ζλεγε θ γιαγιά και πετοφςε μια ψείρα ςτθ φωτιά. 

"Τράβα τϊρα. Ριγαινε να δεισ τθλεόραςθ." 

Ζφευγα ανικανοποίθτοσ. Δεν μποροφςα να πιςτζψω ότι όλα τελειϊνουν 

με τον κάνατο. Κςωσ γιατί ιμουν μικρόσ, ίςωσ γιατί είχα κι εγϊ τθν κατάρα 

-αλλά αυτό το κατάλαβα αρκετά χρόνια μετά. 

~~ 

Ήταν μια αιφνίδια φϊτιςθ, τθ μζρα που κάβαμε τον παπποφ μου. 

Στο νεκροταφείο, πριν ακόμα τελειϊςει θ τελετι, είχαν πιάςει τθν 

κουβζντα για τισ ςοδειζσ και τον καιρό. Ο παπποφσ είχε τρελακεί πολλά 

χρόνια πριν, ζτςι κανείσ απ' τουσ χωριανοφσ δεν ζδωςε ςθμαςία, ςαν να 

μθν ιταν άνκρωποσ αυτόσ που 'χε πεκάνει. 

Οφτε ο παπάσ το 'χε πάρει ςτα ςοβαρά. Μουρμοφριηε τα λόγια για το 

χϊμα και τθ ςτάχτθ, ενϊ κοιτοφςε τον ουρανό για ςφννεφα βροχισ. 

"Καλφτερα που πζκανε", ζλεγε ο πατζρασ μου ςτον κουνιάδο του, γιο του 

εκλιπόντα. "Τηάμπα βαςανιηόταν, τηάμπα ςασ βαςάνιηε κι εςάσ." 

"Ναι, αλλά χάςαμε τθ ςφνταξθ." 

"Τθ μιςι. Τθν άλλθ μιςι κα" 

"Γιατί λίγα είναι κι αυτά;" 

Μίλθςαν λίγο για τθν ανομβρία και τισ ελιζσ που 'χαν κοκκινίςει πριν 

γεμίςουν. 

"Είδεσ, ςαν τον κείο του κατάντθςε κι αυτόσ", άκουςα ζναν γζρο να λζει 

από δίπλα. "Το 'χουν ςτο αίμα τουσ". 

"Ροιον κείο;" ρϊτθςε θ γυναίκα τον γζρο. 

"Τον μάγο", είπε εκείνοσ κι ζδειξε με το κεφάλι ζξω απ' το νεκροταφείο. 

Τότε ςταμάτθςα ν' ακοφω και ν' αναςαίνω και να ςκζφτομαι. Μόνο 

περίμενα. Ρερίμενα να κάψουν τον παπποφ και να φφγουν όλοι. Είπα ότι 

ικελα να μείνω λίγο μόνοσ. Και περίμενα. 

Σαν χάκθκαν ςτθ ςτροφι βγικα απ' το νεκροταφείο κι άρχιςα να ψάχνω 

ανάμεςα ςτ' αγριόχορτα. Κάποια ςτιγμι ςκόνταψα. Ξερίηωςα τισ 

τςουκνίδεσ και φανερϊκθκε μια πλάκα. Δεν υπιρχε ςταυρόσ. Στθν πλάκα 
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ζγραφε: Γιάννθσ Δόγκασ. Το επίκετο τθσ μθτζρασ μου και το όνομα του 

μάγου. 

Στ' αυτιά μου βοφιςαν τα λόγια του γζρου: "Το 'χουν ςτο αίμα τουσ". 

Το παραμφκι που μου διθγιόταν θ γιαγιά ιταν θ ιςτορία τθσ οικογζνειασ 

μου. 

Τι γίνονται οι άνκρωποι όταν πεκαίνουν, γιαγιά; Γίνονται παραμφκια, 

γίνονται ιςτορίεσ, και μζνουν ςτο αίμα μασ. 

Και τότε ξεκίνθςε να βρζχει. 

 

ΤΕΛΟΣ 




