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ΔΩΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ
Θεσσαλονίκη

Ο χώρος στο εσωτερικό του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου 
ήταν μουντός, σχεδόν παγωμένος, και για τούτο δεν ευ-
θυνόταν μόνο η καταιγίδα, που είχε απρόβλεπτα ξεσπάσει 
λίγο μετά την έναρξη της τελετής και τώρα βομβάρδιζε 
τον Οίκο ανελέητα, αλλά και το μυστήριο που λάμβανε 
χώρα στον ναό ετούτη τη μαύρη ώρα. 

Ανείπωτη τραγωδία. Αυτές ήταν ίσως οι μόνες λέξεις 
αρκετά ικανές να χαρακτηρίσουν τα γεγονότα που είχαν 
οδηγήσει στο σημερινό αποτέλεσμα. Οι παρευρισκόμε-
νοι, όσοι δηλαδή άντεξαν να παραστούν, φαίνονταν όλοι 
καταρρακωμένοι. Με χαρακτηριστικά τσαλακωμένα και 
πρόσωπα σκαμμένα από τις ρυτίδες της θλίψης, έμοια-
ζαν παραιτημένοι μπροστά στο ζοφερό τετελεσμένο που 
αντίκριζαν. 

Άλλωστε, τι πιο οριστικό και αμετάκλητο, σε αυτή τη ζωή, 
από τον θάνατο; Γεννιόμαστε και πεθαίνουμε, αξιοποιώ- 
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ντας το ενδιάμεσο… Περαστικοί και κατόπιν φευγάτοι… 
Τόσο απλά…, συλλογίζονταν μακάβρια. 

Μα, αλήθεια, πώς να αποδεχτεί κανείς αυτό που είχε 
συμβεί; Πώς να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα; Πώς να 
κατανοήσει το πρόωρο, ξαφνικό και ολότελα άδικο τέλος; 
Ένα ατέρμονο «γιατί» συνόδευε αυτό το θανατικό και τους 
στοίχειωνε όλους… Ένα «γιατί» που έσταζε δάκρυα και 
αίμα και πλανιόταν στην αίθουσα βαρύ, χωρίς κανείς να 
γνωρίζει αν θα έβρισκε απάντηση…

Ο Ηρακλής Συνοδινός, καθισμένος στο στασίδι κοντά 
στο ιερό, με βλέμμα θολό, σχεδόν γυάλινο, ήξερε καλά τον 
πόνο που σκόρπιζαν τα τρία άσπρα φέρετρα στο κέντρο 
του ναού. Ένα μεγάλο και δύο μικρότερα. Τον ένιωθε μέ-
χρι τα μύχια της ψυχής του. Τον έκοβε σαν λεπίδα εμποτι-
σμένη με οινόπνευμα, σακατεύοντάς του απ’ άκρη σ’ άκρη 
τα σωθικά, όμως δεν έστρεφε το κεφάλι να τα κοιτάξει. Ο 
φόβος ότι, αν το έκανε, αμέσως θα κατέρρεε ήταν αληθινά 
υπαρκτός. Το καταλάβαινε από τα πόδια του που έτρεμαν, 
την ανάσα του, που έβγαινε κοφτή και με δυσκολία, και 
τους χτύπους της καρδιάς του, που έφταναν στην αντίλη-
ψή του ακανόνιστοι.

Επίσης, ήταν και το άλλο… Η ιδέα που τον ταλάνιζε, 
από το συμβάν και μετέπειτα, πως, αν άφηνε τον εαυτό 
του να συνειδητοποιήσει το μέγεθος του δράματος, θα του 
έστριβε και θα έχανε τελείως τα λογικά του. Ήδη ένιωθε τα 
λιγοστά ψήγματα λογικής του να τον εγκαταλείπουν και, 
αν δεν ήταν τα ηρεμιστικά που τον είχε ποτίσει από πριν η 
βοηθός του, ίσως και να είχε ήδη παραδοθεί ως βορά στο 
αδηφάγο στομάχι της τρέλας.



10 ΕΛΕΝΑ ΚΟΡΔΕΛΛΑ

Όλες αυτές τις μέρες, όπου κι αν πήγαινε, άκουγε τα 
ίδια. Όλοι μιλούσαν για τους φόνους. Οι περισσότεροι 
είχαν βγάλει ήδη και πόρισμα. Οι κεραίες του ανίχνευαν 
παντού κουβέντες, υποθέσεις και εικασίες, που έβρισκαν 
έναυσμα στην παρουσία του και μόνο… Και ο ίδιος; Τι 
έκανε ο ίδιος; Απλώς συμμετείχε σε μια ζωή που ένιωθε ότι 
δεν του ανήκε πλέον. Παρακολουθούσε σαν απλός θεα-
τής τον κόσμο γύρω του να συνεχίζει τη ζωή του και ήταν 
σαν να τον κοιτούσε μέσα από γυάλα σαν το χρυσόψαρο. 
Ανθρώπους που προχωρούσαν παρακάτω, αφού πρώτα 
έριχναν μια λυπητερή ματιά προς το μέρος του και αναθε-
μάτιζαν την τύχη του. Άλλωστε, το γνώριζε, εκείνους δεν 
τους άγγιζε όλο αυτό, όσο και να τον συμπονούσαν. Δεν 
είχε χτυπήσει τη δική τους πόρτα το κακό. Αχ και να αντι-
λαμβάνονταν μόνο πόσο εύκολα θα μπορούσαν να ήταν 
εκείνοι στη δική του θέση!

Με αυτές τις σκέψεις να κλωθογυρίζουν στο μυαλό του, 
καθόταν κάτωχρος και αποτραβηγμένος, με το βλέμμα του 
καρφωμένο ευθεία μπροστά, κολλημένο στο πολύχρωμο 
βιτρό του παραθύρου, που απεικόνιζε τον άγιο στον οποίο 
ήταν αφιερωμένη η εκκλησία. Και όπως οι στάλες της βρο-
χής μαστίγωναν και έπειτα σχημάτιζαν υποτυπώδη ρυά-
κια στο γυαλί, του φάνηκε πως έκλαιγε και αυτός μαζί με 
όλους όσοι βρίσκονταν εκεί σήμερα.

«Κύριε Ηρακλή, είστε καλά;» 
Η φωνή της Λένας, της βοηθού του, έφτασε στα αυτιά 

του παραμορφωμένη, υπόκωφη, σαν μέσα από πηγάδι.
Κι όταν εκείνη επανέλαβε την ερώτηση, κούνησε ανε-

παίσθητα το κεφάλι του. Τι να απαντούσε; Αλήθεια, τι γε-
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λοία ερώτηση! σκέφτηκε. Ήταν δυνατόν να ήταν καλά; Και 
τι ανούσιες εκφράσεις άκουγε κανείς σε τέτοιες περιπτώ-
σεις… Ζωή σ’ εσάς… Να είναι ελαφρύ το χώμα… Είναι κά-
που καλύτερα… Συλλυπητήρια… Πώς αλήθεια να πιάσουν 
τόπο τούτες οι ευχές όταν τίποτα δεν μπορούσε να απαλύ-
νει στιγμή τον πόνο που σάρωνε σαν πυρκαγιά τα πάντα 
στο διάβα του αφήνοντας παντού μόνο στάχτη κι αποκαΐ- 
δια; Όταν τίποτα δεν μπορούσε έστω να τον μαλακώσει; Η 
καταδίκη ήταν μη αναστρέψιμη. Ό,τι και να έκανε, δεν θα 
τους έφερνε πίσω. 

Μόνο το κουράγιο… Μόνο αυτή η λέξη ίσως να έβρι-
σκε κάποιο έρεισμα. Γιατί αυτό χρειαζόταν τώρα. Να κά-
νει, όσο μπορούσε, κουράγιο. Κουράγιο και υπομονή, ίσα 
για να σταθεί δίπλα στον μικρό του γιο, τον Γιώργο, που 
έπρεπε και όφειλε να μεγαλώσει όσο καλύτερα μπορούσε, 
και ας ήταν πιο εύκολο για τον ίδιο να ακολουθήσει τους 
αποδημήσαντες… 

Ο μικρός του, που είχε βιώσει τα χείριστα σε τόσο νεαρή 
ηλικία, δεν είχε βγάλει λέξη από εκείνη την καταραμένη 
μέρα. Σαν κάποιος να είχε πατήσει έναν διακόπτη και είχαν 
παύσει ολότελα οι φωνητικές του χορδές. Και, παρ’ όλα 
αυτά, γινόταν καθημερινά βορά στις ορέξεις των δημοσιο- 
γράφων που, μπερδεύοντας την αληθινή δημοσιογραφία 
με το ρεπορτάζ της κλειδαρότρυπας, έψαχναν να βγάλουν 
είδηση ή έστω να τραβήξουν κάποιο πλάνο ή φωτογραφία 
τους, που σε δευτερόλεπτα θα έκανε τον γύρο του διαδι-
κτύου με κάποια προκλητική λεζάντα. 

Μέχρι και έξω από το σπίτι τους είχαν κατασκηνώσει τα 
τέρατα, δίχως ίχνος σεβασμού στον πόνο τους και, φυσικά, 
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χωρίς κανέναν ενδοιασμό για τη ζημιά που προκαλούσαν 
στην ήδη ρημαγμένη ψυχοσύνθεσή τους. Όλα στον βωμό 
των κλικ και των λάικ του διαδικτύου και των σόσιαλ. Μια 
κόλαση επί γης…

Είχε χρέος λοιπόν απέναντί του. Σε αυτόν και στους 
ασθενείς του ιατρείου του που περίμεναν από εκείνον για 
να μην έχουν ή έστω να αναβάλουν την απευκταία κατά-
ληξη.

Αιωνία η μνήμη…, ακούστηκε εκείνη τη στιγμή η 
φωνή του ιερέα συνοδευόμενη από αμέτρητα αναφιλητά, 
που στα δικά του αυτιά αντήχησαν σαν ουρλιαχτά κα-
ταδικασμένων σε ταινία τρόμου. Αμέσως, ένα αλλόκοτο 
σφίξιμο του πλάκωσε την καρδιά και ευθύς η οδύνη τον 
έσφιξε σαν μέγγενη, γεμίζοντας το μέτωπό του κόμπους 
κρύου ιδρώτα. 

Έκλεισε τα μάτια σφιχτά και έγειρε το κεφάλι μπροστά, 
αφήνοντας τα δάκρυα, που τόση ώρα πάλευε, ανεπιτυχώς, 
να συγκρατήσει, να ξεχυθούν με όλη τους την ορμή, ελεύ-
θερα. Να γίνουν ένα με των υπολοίπων στον ναό και, ει 
δυνατόν, να τον πνίξουν, για να ησυχάσει επιτέλους από 
τούτο το ανεπανάληπτο βασανιστήριο.

Έμεινε σε αυτή τη στάση για ώρα, ένα κουφάρι άδειο 
από ζωή, άνευρο σαν πάνινη μαριονέτα που της είχαν κό-
ψει τα νήματα. Κι όταν ήρθε η στιγμή που ο ιερέας έψα-
λε το δεύτε τελευταίον ασπασμόν, τότε ήταν που ένιωσε 
τα πόδια του να λυγίζουν τελείως, τον κορμό του να μην 
τον βαστάει πια, τις όποιες δυνάμεις του να τον εγκατα-
λείπουν και στο στομάχι του έναν πόνο οξύ, σαν να του 
έμπηγαν βαθιά πυρωμένο σίδερο. 
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Η βοηθός του τον πλησίασε. Είχε έρθει η ώρα να ση-
κωθεί, να πάει κοντά, να νεκροφιλήσει τις τρεις χαμογε-
λαστές φωτογραφίες που δέσποζαν πάνω στα φέρετρα, 
αστραφτερές μέσα στις ασημένιες κορνίζες τους… να πει 
το στερνό αντίο… Μα το μόνο που πρόλαβε να κάνει όταν, 
υποβασταζόμενος, σηκώθηκε από το θρονί ήταν ένα βήμα. 
Ένα μόνο βήμα και όλα γύρω του έσβησαν μεμιάς, καθώς 
έπεσε αναίσθητος στο κρύο πάτωμα.
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ΣΗΜΕΡΑ…
Κάπου στη διαδρομή Νότιας-Σκρα

Το αυτοκίνητο έπεσε σε λακκούβα και η Έρση πετάχτη-
κε από τον ύπνο της, κοπανώντας το κεφάλι της στο τζά-
μι. Στα αυτιά της ερχόταν ένα παράξενο ρυθμικό βουητό, 
απόηχος προφανώς κάποιου ονείρου που είχε διαλυθεί με 
το απότομο ξύπνημα. Δίπλα της, ο μεγαλύτερος αδερφός 
της, ο Μιχάλης, αγνάντευε σιωπηλά έξω από το παράθυρο 
τη φύση που προσπερνούσαν με ταχύτητα, ενώ η μητέρα 
της σιγοτραγουδούσε έναν παλιό σκοπό που έπαιζε εκείνη 
την ώρα κάποια εκπομπή στο ράδιο.

«Ξύπνησες, γλυκιά μου;» τη ρώτησε, παρατηρώντας 
την από τον καθρέφτη.

Η Έρση, τρίβοντας τον δεξιό της κρόταφο, κοίταξε έξω. 
«Πού είμαστε;»

«Σε λίγο φτάνουμε, μην ανησυχείς» είπε η μητέρα της 
χαμογελώντας.

Η κοπέλα κοιτούσε μπερδεμένη. «Ο μπαμπάς;»
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«Έφτασε πρώτος με το φορτηγό» απάντησε ο αδερφός 
της, που είχε σταματήσει να ατενίζει και τώρα την κοιτού-
σε. «Με λίγη τύχη θα έχει ξεφορτώσει με τους μεταφορείς 
τα περισσότερα και θα γλιτώσουμε το κουβάλημα».

Η μάνα τους τον αγριοκοίταξε από τον καθρέφτη, αλλά 
έπειτα έσκασε ένα πλατύ χαμόγελο. «Θα σας αρέσει εκεί, 
θα δείτε!» είπε. «Το σπίτι είναι μεγάλο και η θεία του πατέ-
ρα σας, ο Θεός να την έχει καλά, το είχε κρατήσει σε καλή 
κατάσταση πριν του το κληροδοτήσει».

«Ας το ελπίσουμε» ευχήθηκε ο Μιχάλης. «Γιατί, κατά τα 
άλλα, το μέρος είναι νέκρα. Τουλάχιστον στην ησυχία θα 
μπορώ να συγκεντρωθώ στο διάβασμα. Αν δεν στρώσω 
κώ… στρωθώ…» διόρθωσε για να αποφύγει την κατσάδα 
της μάνας τους «…ο Μπόιντ μού το ξεκαθάρισε: θα ειση-
γηθεί την αποπομπή μου από τη σχολή».

«Μια χαρά θα τα πας. Δεν σε φοβάμαι. Άλλωστε υπήρ-
χε σοβαρός λόγος για την…» σώπασε κοιτάζοντας ένοχα 
την Έρση, εκείνη όμως κατάλαβε τι ήθελε να πει. Η κατά-
στασή της είχε αναστατώσει όλη την οικογένεια.

Κοίταξε έξω τα πλατάνια και τα πεύκα που στόλιζαν την 
άκρη του δρόμου και από τις δύο πλευρές. Το χρώμα τους, 
ένα ζωηρό πράσινο, έδενε τέλεια με το βαθύ γαλάζιο του 
ουρανού, ενώ ο ήχος από το γάργαρο νερό του ρυακιού 
που διέσχιζε πιο κάτω την κοιλάδα συνέθετε ένα τοπίο που 
δεν άφηνε ασυγκίνητο κανέναν θεατή ή επισκέπτη.

«Μαμά, συγγνώμη» ψέλλισε χωρίς να αποτραβήξει το 
βλέμμα της από το παράθυρο.

«Τι λες, μωρό μου; Αστειεύεσαι; Μήπως το ήθελες; Ατύ-
χημα ήταν. Θα το παλέψουμε όμως, θα δεις. Εκεί που θα 
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πάμε, θα συγκεντρωθούμε περισσότερο στη θεραπεία σου 
και σε λίγο καιρό θα μπορείς να λειτουργείς σαν κανονικός 
άνθρωπος».

Σαν κανονικός άνθρωπος… Σαν… Ποτέ δεν θα γινό-
ταν αυτό. Η Έρση το γνώριζε. Τα μάτια της γέμισαν δά-
κρυα και μόνο στη σκέψη. Γιατί δεν έφτανε η κατάστασή 
της, εξαιτίας της είχε ξεσηκωθεί τώρα όλη η οικογένεια να 
αλλάξουν μέχρι και διεύθυνση.

Η εμφάνιση των πρώτων σπιτιών στα δεξιά διέκοψε τις 
σκέψεις της, που είχαν αρχίσει να διολισθαίνουν επικίνδυ-
να σε σκοτεινή οδό. Είχαν αρχίσει να ανεβαίνουν υψόμε-
τρο. Το καταλάβαινε από τον δρόμο που είχε γίνει φιδογυ-
ριστός και από τα αυτιά της, που είχαν κάπως βουλώσει. 
Τα σπιτάκια, παραδοσιακά και πετρόχτιστα τα περισσό-
τερα, ήταν σκαρφαλωμένα στην πλαγιά του όρους Πάικο 
και μερικές από τις καμινάδες τους κάπνιζαν, σημάδι ότι 
οι νοικοκυρές μαγείρευαν προφανώς στις παραστιές τους.

Το αυτοκίνητο έκοψε ταχύτητα καθώς πήρε την τελευ-
ταία στροφή και μπροστά τους ξεπρόβαλε μια πανέμορφη 
πλακόστρωτη πλατεία, με πέτρινα ψηφιδωτά και μια σκα-
λιστή βρύση πάνω σε βράχο, από την οποία έτρεχε καθά-
ριο νερό. Ένας γέρικος πλάτανος πρόσφερε άπλετη σκιά 
ολόγυρα, ενώ την εικόνα συμπλήρωναν πετρόχτιστες το-
ξωτές καμάρες και ένα εξαιρετικό μνημείο αφιερωμένο σε 
κάποιον ήρωα πολέμου, φιλοτεχνημένο με ειδικές, λαξεμέ-
νες προς τούτο, πέτρες.

Μια καφετέρια είχε βγάλει τραπεζάκια, που απλώνο-
νταν συμμετρικά κάτω από τα φύλλα του δέντρου, και η 
Έρση φαντάστηκε την αίσθηση γαλήνης και ηρεμίας που 
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θα απολάμβανε κανείς πίνοντας εκεί κάτι δροσιστικό. Μό-
λις τακτοποιούνταν, ίσως να ζητούσε από τον αδερφό της 
να πάνε. Άλλωστε, δεν μπορούσε να πάει και πουθενά 
μόνη της. Ήταν επικίνδυνο…

Η Έρση κατέβασε το ηλεκτρικό παράθυρο και ανάσανε 
βαθιά τον καθαρό μυρωμένο αέρα του όμορφου χωριού. 
Προσπέρασαν μερικά σπίτια ακόμα, έναν φούρνο, που 
εκείνη την ώρα άπλωνε στους εξωτερικούς του πάγκους 
φρέσκες μοσχομύριστες τυρόπιτες με δυόσμο, ένα μικρό 
φαρμακείο που ακουμπούσε σε ένα υποτυπώδες κέντρο 
υγείας και ένα μανάβικο, τόσο μικρό, που ίσα να χωρούσε 
τρεις ανθρώπους μέσα.

«Τουλάχιστον έχει τα απαραίτητα» παρατήρησε με μια 
κάποια ειρωνεία ο αδερφός της.




