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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  1

H ΕΠΟΧΗ

Ή ταν τα καλύτερα χρόνια, μα συνάμα και τα χειρότερα, ήταν 

η εποχή της σοφίας, ήταν η εποχή της απερισκεψίας, ήταν η 

περίοδος της πίστης, ήταν η περίοδος της δυσπιστίας, ήταν η εποχή του 

Φωτός, ήταν η εποχή του Σκότους, ήταν η άνοιξη της ελπίδας, ήταν 

ο χειμώνας της απελπισίας, είχαμε τα πάντα μπροστά μας, δεν είχαμε 

τίποτα μπροστά μας, πηγαίναμε όλοι κατευθείαν προς τον Παράδεισο, 

πηγαίναμε όλοι προς την αντίθετη κατεύθυνση – κοντολογίς η περίο-

δος εκείνη είχε τόσες ομοιότητες με τη σημερινή, που ορισμένες από τις 

πιο εντυπωσιακές γραπτές μαρτυρίες επιμένουν να την περιγράφουν 

αποκλειστικά με επίθετα υπερθετικού βαθμού, προκειμένου να περι-

γράψουν είτε την καλή είτε την κακή της πλευρά.

Στον θρόνο της Αγγλίας καθόταν ένας βασιλιάς με μεγάλο πιγούνι 

που είχε δίπλα του μια βασίλισσα με αδιάφορο πρόσωπο, και στον θρόνο 

της Γαλλίας καθόταν ένας βασιλιάς με προτεταμένο πιγούνι και είχε δί-

πλα του μια βασίλισσα με χαριτωμένο πρόσωπο. Σε αμφότερες τις χώρες 

οι άρχοντες και οι φύλακες του άρτου και των ιχθύων είχαν την ακλό-

νητη πεποίθηση ότι η κατάσταση είχε σταθεροποιηθεί σε μεγάλο βαθμό.

Ο πλανήτης βρισκόταν στο σωτήριο έτος χίλια επτακόσια εβδομή-

ντα πέντε. Στην ευλογημένη αυτή περίοδο είχαν εμφανιστεί στην Αγ-

γλία διάφορα σημεία πνευματικών αποκαλύψεων όπως συμβαίνει και 

στη σημερινή. Η κυρία Σάουθκοτ είχε εορτάσει μόλις προ ολίγου τα 
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εικοστά πέμπτα γενέθλια του ευλογημένου βίου της. Ένας στρατιώτης 

της Βασιλικής Φρουράς με προφητική προαίρεση είχε προαναγγείλει 

τη θεϊκή έλευσή της ανακοινώνοντας ταυτόχρονα ότι είχαν πραγματο-

ποιηθεί μυστικές συνεννοήσεις για την καταστροφή του Γουεστμίνστερ 

και ολόκληρου του Λονδίνου. Το φάντασμα που περιέτρεχε τα στενά 

της συνοικίας Κοκλέιν είχε σταματήσει τις περιηγήσεις του πριν από 

δώδεκα χρόνια ακριβώς, αφού είχε παραδώσει τα μηνύματά του χτυ-

πώντας με τα δάχτυλά του πάνω σε πόρτες και παραθυρόφυλλα, και με 

παρόμοιο τρόπο είχαν αφήσει τα μηνύματά τους και τα πνεύματα του 

προηγούμενου χρόνου, αποδεικνύοντας ότι δεν διέθεταν ίχνος πρωτο-

τυπίας. Στους κύκλους του αγγλικού Στέμματος είχαν περιέλθει πρό-

σφατα σημαντικά μηνύματα σχετικά με την επίγεια τάξη πραγμάτων, 

προερχόμενα από μια συνέλευση των Βρετανών αποίκων της Αμερι-

κής, τα οποία, όσο κι αν αυτό ηχεί παράδοξο, αποδείχτηκαν πολύ πιο 

σημαντικά για το ανθρώπινο είδος από τους χρησμούς των αγυρτών με 

τις πνευματιστικές ενοράσεις τους στα σοκάκια του Κοκλέιν.

Η Γαλλία, σε γενικές γραμμές λιγότερο ευνοημένη σε πνευμα-

τιστικά θέματα από την αδελφή –στα όπλα και στη θάλασσα– χώρα, 

γλιστρούσε με επιταχυνόμενη ήρεμη αδιαφορία στον κατήφορο, εξα-

κολουθώντας να εκτυπώνει χαρτονομίσματα ασταμάτητα και να τα ξο-

δεύει. Υπό την καθοδήγηση των χριστιανών ιερέων της, η χώρα ψυχα-

γωγούνταν, συν τοις άλλοις, με ανθρωπιστικά κατορθώματα όπως, για 

παράδειγμα, το να καταδικάζει έναν έφηβο να του κόψουν τα χέρια, 

να του ξεριζώσουν τη γλώσσα με τανάλια και να τον κάψουν ζωντανό, 

επειδή παρέλειψε να γονατίσει στη λάσπη προκειμένου να αποδώσει 

τον προσήκοντα σεβασμό σε μια ομάδα ιερομόναχων που περνούσαν 

πενήντα ή περισσότερα μέτρα μακριά του. Πολύ πιθανόν, την ημέρα 

που το άτυχο θύμα θανατώθηκε, ριζωμένα στα δάση της Γαλλίας και 
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της Νορβηγίας, να μεγάλωναν τα δέντρα –σημαδεμένα ήδη από τον 

μεγάλο Ξυλοκόπο, τη Μοίρα– που θα κόβονταν και θα πριονίζονταν 

και θα μετατρέπονταν σε δοκάρια για να κατασκευαστεί το ψηλό ξύλινο 

πλαίσιο με την πλατιά κοφτερή λεπίδα στο πάνω μέρος που έπεφτε με 

δύναμη, ένα αντικείμενο που έμελλε να παραμείνει φριχτό στην Ιστο-

ρία. Πολύ πιθανόν στα φτωχά αραιά αγροτόσπιτα κάποιων χωρικών 

που έσκαβαν τη σκληρή γη γύρω από το Παρίσι να υπήρχαν, προφυ-

λαγμένα από τα αγριεμένα στοιχεία εκείνης της ημέρας, παμπάλαια λα-

σπωμένα κάρα, περιτριγυρισμένα από γουρούνια και πάπιες, τα οποία 

ο μεγάλος Γεωργός, ο Θάνατος, είχε ξεχωρίσει για να κουβαλήσει με 

αυτά τους μελλοθάνατους στη λαιμητόμο της Επανάστασης. Όμως αυ-

τός ο Ξυλοκόπος και αυτός ο Γεωργός, παρ’ ότι δούλευαν ασταμάτητα, 

έκαναν τη δουλειά τους αθόρυβα και κανείς δεν τους άκουγε που πη-

γαινοέρχονταν σέρνοντας τα βήματά τους. Αν κάποιος είχε την παρα-

μικρή αμφιβολία ότι εκείνοι οι δύο υπήρχαν πραγματικά και δούλευαν 

αδιάκοπα, σήμαινε ότι ήταν είτε άθεος ή προδότης της πίστης του.

Στην Αγγλία επικρατούσε ελάχιστη τάξη και ασφάλεια ώστε να 

μπορεί να δικαιολογηθεί ένα αίσθημα εθνικής υπερηφάνειας. Θρα-

σύτατες διαρρήξεις και ληστείες από ομάδες ενόπλων λάμβαναν χώρα 

στους δρόμους κάθε βράδυ, ακόμα και μέσα στην ίδια την πρωτεύουσα. 

Οι αστυνομικές αρχές συμβούλευαν τις οικογένειες να μην απομακρύ-

νονται από την πόλη αν δεν είχαν εξασφαλίσει πρώτα κάποια αποθήκη 

για τη φύλαξη της οικοσκευής τους. Ο ληστής που παραμόνευε στα 

σκοτάδια στον δημόσιο δρόμο αποδείχτηκε, όταν τον χτύπησε το φως, 

ότι ήταν ένας πασίγνωστος έμπορος από το Σίτι, και όταν οι συνάδελ-

φοί του, τους οποίους είχε σταματήσει να ληστέψει παριστάνοντας τον 

φοβερό Λήσταρχο, τον αναγνώρισαν, τον πυροβόλησαν στο κεφάλι, 

τον εγκατέλειψαν στην άκρη του δρόμου και έφυγαν. Η ταχυδρομική 
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άμαξα έπεσε σε ενέδρα που έστησαν επτά ληστές – ο φύλακας πρόλα-

βε και σκότωσε τους τρεις αλλά στη συνέχεια σφαγιάστηκε από τους 

υπόλοιπους, οι οποίοι κατόπιν έγδυσαν την άμαξα με την ησυχία τους. 

Ο μεγαλοπρεπής άρχοντας της πόλης, ο Δήμαρχος του Λονδίνου, είχε 

αναγκαστεί να σταματήσει την άμαξά του στο Τέρναμ Γκριν και να 

παραδώσει όλα του τα χρυσαφικά σε έναν ληστή, ο οποίος εξευτέλισε 

τη λαμπερή προσωπικότητα μπροστά στην ακολουθία του. Έγκλειστοι 

στις φυλακές του Λονδίνου έστηναν μάχες με τους φύλακες και ο αρ-

χιφύλακας έδινε διαταγή να πυροβολήσουν τους φυλακισμένους στο 

ψαχνό. Ελαφροχέρηδες άρπαζαν διαμαντένιους σταυρούς από τον λαι-

μό αριστοκρατών μέσα στα δικαστήρια. Χωροφύλακες έκαναν έφοδο 

στην εκκλησία Σεντ Τζάιλς αναζητώντας κρυμμένα κλοπιμαία, αλλά το 

πλήθος από τον δρόμο άρχιζε να τους πυροβολεί και οι χωροφύλακες 

στρέφονταν και πυροβολούσαν με τη σειρά τους το πλήθος, και κανένας 

δεν έδινε ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός. Στο κέντρο αυτού του χάους, 

ο δήμιος ήταν πάντα απασχολημένος και περιζήτητος· τη μια να απαγ-

χονίζει ολόκληρες συμμορίες από εγκληματίες κάθε είδους· την άλλη 

να κρεμάει το Σάββατο έναν μικροδιαρρήκτη τον οποίο είχαν συλλά-

βει την Τρίτη· στη συνέχεια να καίει στην πυρά δεκάδες ανθρώπους 

στις φυλακές Νιουγκέιτ κι έπειτα να ρίχνει στη φωτιά απαγορευμέ-

να φυλλάδια έξω από την πόρτα του Γουεστμίνστερ Χολ· τη μία μέρα 

να εκτελεί στυγερούς δολοφόνους και την επομένη έναν αξιοθρήνητο 

κλεφτάκο που είχε βουτήξει έξι πένες από ένα χωριατόπαιδο.

Όλα αυτά τα γεγονότα, μαζί με χιλιάδες άλλα παρόμοια, καταγρά-

φτηκαν το σωτήριο έτος χίλια επτακόσια εβδομήντα πέντε. Ανάμεσα σε 

όλα αυτά, και ενώ ο Ξυλοκόπος και ο Γεωργός συνέχιζαν τη δουλειά 

τους χωρίς κανένας να τους αντιλαμβάνεται, εκείνοι οι δύο άντρες με τα 

μεγάλα πιγούνια κι εκείνες οι δύο γυναίκες, η μία με το ασήμαντο και η 
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άλλη με το χαριτωμένο πρόσωπο, πορεύονταν στον δρόμο της ζωής με 

αλαζονεία και ασκούσαν τα θεϊκά τους δικαιώματα με ανελέητη πυγμή. 

Αυτά επεφύλασσε το έτος χίλια επτακόσια εβδομήντα πέντε στις Αυτού 

Μεγαλειότητες των δύο χωρών και στα μυριάδες ασήμαντα όντα γύρω 

τους –ανάμεσά τους και στα πλάσματα αυτού εδώ του χρονικού– στους 

δρόμους της μοίρας που ανοίγονταν μπροστά τους.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  2

Η ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΜΑΞΑ

Ή ταν ο δρόμος για το Ντόβερ αυτός που ανοιγόταν μπροστά 

στο πρώτο από τα πρόσωπα την ιστορία των οποίων αφη-

γείται αυτό το χρονικό, εκείνο το βράδυ της Παρασκευής στα τέλη 

Νοεμβρίου. Ήταν ο δρόμος για το Ντόβερ που απλωνόταν μπροστά 

από την ταχυδρομική άμαξα που αγωνιζόταν να σκαρφαλώσει στην 

ανηφόρα του λόφου Σούτερ. Ο ταξιδιώτης μας βάδιζε στη λασπωμένη 

ανηφόρα δίπλα στην άμαξα, όπως και οι άλλοι δύο επιβάτες, όχι επει-

δή απολάμβανε την πεζοπορία, αλλά επειδή ο ανηφορικός δρόμος, τα 

χαλινάρια, η λάσπη και η άμαξα είχαν γίνει τόσο βαριά για τις πλάτες 

των αλόγων, που τα ζώα είχαν κωλώσει μέχρι τώρα τρεις φορές, συν τη 

φορά που βγήκαν από τον δρόμο και έκαναν στροφή με τη συνωμοτική 

σκέψη να επιστρέψουν πίσω στο Μπλάκχιθ. Όμως τα χαλινάρια, το 

καμουτσίκι, ο αμαξάς και ο φύλακας, όλοι μαζί σε αγαστή συνεργασία, 

έδωσαν στα άλογα να καταλάβουν ότι δεν ήταν δυνατόν τα ζώα να 

επιβάλλουν τη δική τους θέληση στους ανθρώπους. Έτσι υποτάχτηκαν 

γρήγορα ξανά στον ζυγό τους.

Με κατεβασμένο το κεφάλι και ουρά που τρεμούλιαζε, πόδια βυ-
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θισμένα στην πηχτή λάσπη, γλιστρούσαν και παρέπαιαν λες και οι 

αρθρώσεις τους δεν τα κρατούσαν άλλο. Κάθε φορά που ο αμαξάς τα 

συγκρατούσε για να πάρουν μια ανάσα με ένα μακρόσυρτο «Ο-χο! Ο-

χοοο!», το μπροστινό άλογο τίναζε δυνατά το κεφάλι του, μαζί με ό,τι 

υπήρχε πάνω του, σαν ένα πεισματάρικο ον που αμφέβαλλε για το αν 

η άμαξα θα κατάφερνε τελικά να βρεθεί στην κορυφή του λόφου. Και 

κάθε φορά που το μπροστινό άλογο τίναζε το κεφάλι του με θόρυβο, οι 

ταξιδιώτες ταράζονταν και τρόμαζαν, όπως τρομάζουν οι ταξιδιώτες που 

τους κατατρώει η νευρικότητα και η ανησυχία.

Μια κυματιστή ομίχλη κάλυπτε τα πεδινά και σερνόταν προς την 

κορυφή του λόφου σαν κακό πνεύμα που έψαχνε να βρει ανάπαυση 

αλλά δεν έβρισκε. Ήταν μια πυκνή και παγερή ομίχλη που αναδευό-

ταν κατά κύματα τα οποία ακολουθούσαν και υπερπηδούσαν το ένα 

το άλλο, ίδια με τα κύματα ρυπαρής θάλασσας. Ήταν τόσο πυκνή, που 

εμπόδιζε τις χλωμές λάμπες της άμαξας να φωτίσουν οτιδήποτε άλλο 

εκτός από τον δικό της χορό και ελάχιστα μέτρα λασπωμένου δρόμου 

μπροστά – να φωτίζουν αυτήν μόνο και την καυτή ανάσα των ιδρωμέ-

νων αλόγων που έσμιγε και γινόταν ένα μαζί της.

Δύο ακόμα ταξιδιώτες, εκτός από τον πρώτο, τσαλαβουτούσαν εξα-

ντλημένοι στη λάσπη ακολουθώντας την άμαξα. Είχαν όλοι τυλιγμένα 

κασκόλ μέχρι τα μάτια και σκούφους που κάλυπταν τα αυτιά τους, και τα 

πόδια τους ήταν χωμένα σε ψηλές μπότες. Κανείς από τους τρεις δεν μπο-

ρούσε να διακρίνει τα χαρακτηριστικά των άλλων και ο καθένας έκρυβε 

τις σκέψεις του με τόση επιμέλεια από τους υπόλοιπους με όση έκρυβε 

και το πρόσωπό του. Εκείνες τις ημέρες οι ταξιδιώτες ήταν πολύ επιφυ-

λακτικοί με αυτούς που συνταξίδευαν επειδή οποιοσδήποτε άγνωστος 

συνταξιδιώτης μπορούσε να αποδειχτεί ληστής ή συνεργάτης ληστών. 

Ιδιαίτερα ως προς το δεύτερο, όταν σε κάθε πανδοχείο και ταβέρνα κατά 
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μήκος του δρόμου κρυβόταν κάποιος συνεργάτης του τοπικού «Καπε-

τάνιου», από τον ιδιοκτήτη του πανδοχείου μέχρι τον πιο άθλιο εργάτη 

του στάβλου, το να βρεθεί ένα τέτοιο υποκείμενο μπροστά σου στο ταξίδι 

σου δεν ήταν καθόλου απίθανο. Αυτό σκεφτόταν ο φύλακας της ταχυ-

δρομικής άμαξας για το Ντόβερ εκείνο το βράδυ της Παρασκευής του 

Νοέμβρη του έτους χίλια επτακόσια εβδομήντα πέντε καθώς στεκόταν 

όρθιος στη θέση του στο πίσω μέρος της άμαξας, χτυπώντας τα ξυλια-

σμένα πόδια του και έχοντας ακουμπισμένο το ένα χέρι του πάνω στην 

οπλοθήκη μπροστά του, όπου αναπαύονταν ένα γεμάτο μουσκέτο και 

οχτώ πιστόλες, τοποθετημένα πάνω σε ένα υπόστρωμα από κοντά ξίφη.

Μέσα στην άμαξα επικρατούσε η συνηθισμένη ατμόσφαιρα: ο φύ-

λακας υποψιαζόταν τους επιβάτες, οι επιβάτες υποψιάζονταν ο ένας τον 

άλλον συν τον φύλακα, όλοι υποψιάζονταν όλους τους υπόλοιπους και 

ο αμαξάς δεν εμπιστευόταν κανέναν άλλον εκτός από τα άλογά του. 

Σχετικά με αυτά μπορούσε να ορκιστεί στην Παλαιά και την Καινή 

Διαθήκη ότι δεν ήταν όσο δυνατά έπρεπε για εκείνο το ταξίδι.

«Ο-χοοο!» φώναξε ο αμαξάς. «Ο-χο, ντεεε! Τελευταία στάση και 

φτάνουμε στην κορυφή, ανάθεμά σας, μου βγάλατε την ψυχή να φτά-

σουμε μέχρι εδώ. Τζο!»

«Λέγε!» φώναξε ο φύλακας.

«Τι ώρα πήγε, Τζο;»

«Έντεκα και δέκα ακριβώς».

«Έντεκα και δέκα» επανέλαβε ανήσυχος ο αμαξάς. «Και δεν έχουμε 

φτάσει στην κορυφή του Σούτερ ακόμη. Έλα, ντεεε! Άιντε, ξεκινάμε 

πάλι».

Το πεισματάρικο άλογο δοκίμασε αρχικά να φέρει αντίρρηση, αλλά 

το καμουτσίκι το έκανε να αλλάξει γνώμη. Ξεκίνησε με κόπο, και τα 

άλλα τρία το ακολούθησαν. Η άμαξα για το Ντόβερ βρέθηκε για μια 
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ακόμα φορά να πασχίζει να κατακτήσει τον λόφο καθώς οι επιβάτες 

έσερναν τα βήματά τους δίπλα της. Είχαν σταματήσει κι αυτοί όταν στα-

μάτησε η άμαξα και ξεκίνησαν ξανά μαζί της. Αν κάποιος από τους 

τρεις τολμούσε να προτείνει στους άλλους να προχωρήσουν λίγο μπρο-

στά μέσα στην ομίχλη και στο σκοτάδι, θα τον έστελναν ευχαρίστως στο 

εκτελεστικό απόσπασμα.

Με την τελευταία προσπάθεια η ταχυδρομική άμαξα κατάφερε να 

βρεθεί στην κορυφή του λόφου. Τα άλογα σταμάτησαν να ανασάνουν 

και ο φύλακας πήδηξε κάτω, έβαλε την τροχοπέδη για την κατηφόρα 

και άνοιξε την πόρτα να περάσουν οι ταξιδιώτες μέσα.

«Άκου, Τζο!» φώναξε ο αμαξάς προειδοποιητικά από τη θέση του.

«Τι λες να είναι, Τομ;»

Έστησαν και οι δύο αυτί.

«Ακούγεται σαν άλογο που πλησιάζει τριποδίζοντας, Τζο».

«Εγώ λέω ότι έρχεται καλπάζοντας, Τομ» τον διόρθωσε ο φύλακας 

αφήνοντας την πόρτα και σκαρφαλώνοντας στη θέση του. «Κύριοι, πα-

ρακαλώ, περάστε μέσα».

Με αυτή τη βιαστική προτροπή, σήκωσε τον κόκορα του μουσκέτου 

και πήρε θέση άμυνας.

Ο ταξιδιώτης την ιστορία του οποίου αφηγείται αυτό το χρονικό είχε 

το ένα του πόδι στο σκαλοπάτι της άμαξας, ενώ οι δύο άλλοι βρίσκο-

νταν πίσω του έτοιμοι να τον ακολουθήσουν. Στάθηκε στο σκαλοπάτι, 

ο μισός μέσα και ο μισός έξω από την άμαξα. Οι άλλοι δύο στάθηκαν 

στον δρόμο δίπλα στην άμαξα. Οι τρεις άντρες έστρεψαν τα μάτια τους 

στον αμαξά, ύστερα στον φύλακα κι έπειτα στον αμαξά ξανά. Αφου-

γκράστηκαν. Ο αμαξάς και ο φύλακας κοίταξαν τους επιβάτες και το 

πεισματάρικο άλογο τέντωσε τ’ αυτιά του.

Μετά το σταμάτημα του τριζοβολήματος και του αγκομαχητού της 
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άμαξας έπεσε σιωπή που προστέθηκε στη σιωπή της νύχτας και την 

έκανε βαριά και απειλητική. Το λαχάνιασμα των αλόγων μετέδιδε ένα 

τρεμούλιασμα στην άμαξα, ένα τρεμούλιασμα ανησυχίας. Οι καρδιές 

των ταξιδιωτών χτυπούσαν τόσο δυνατά, που μπορούσε κανείς σχεδόν 

να τις ακούσει. Η διακοπή της πορείας ήταν γεμάτη από λαχανιασμένες 

αναπνοές εξαντλημένων ανθρώπων που κρατούσαν την ανάσα τους, 

ενώ ο σφυγμός τους χτυπούσε γρήγορα και ανήσυχα.

Ο καλπασμός του αλόγου που πλησίαζε έφτασε γρήγορα και καθα-

ρά στην κορυφή του λόφου.

«Ε!» φώναξε ο φύλακας όσο πιο δυνατά μπορούσε. «Ε, εσύ εκεί 

κάτω. Σταμάτα γιατί πυροβολώ».

Ο καλπασμός ανακόπηκε ξαφνικά και η φωνή ενός άντρα ακούστη-

κε μέσα από την ομίχλη: «Είστε η ταχυδρομική άμαξα για το Ντόβερ;».

«Όποιοι θέλουμε είμαστε» απάντησε ο φύλακας. «Εσύ ποιος είσαι;»

«Είστε η ταχυδρομική άμαξα για το Ντόβερ;»

«Γιατί ρωτάς;»

«Αν είστε η ταχυδρομική άμαξα για το Ντόβερ, θέλω να πω κάτι σε 

έναν επιβάτη».






