
Ο κόσμος των νεκρών  

  
Αν θέλετε να απολαύσετε περισσότερο την ιστορία, σας συνιστώ να διαβάσετε από το 2ο τεύχος (Φεβρουάριος 2021) το 

«Προφητεία». «Η Προφητεία» είναι το προηγούμενο μέρος αυτής της ιστορίας.  

Ο Έντουαρτ περπατούσε στον σκοτεινό αφιλόξενο τόπο. Όπου και να κοιτούσε έβλεπε μόνο 

καμένα δέντρα και θάμνους. Άκουγε από κάπου μακριά πτηνά να χτυπάνε τα φτερά τους και να 

προσγειώνονται στα δέντρα, χωρίς όμως να βλέπει κάτι ζωντανό γύρω του. Έβλεπε μόνο τα νεκρά δέντρα 

και τον αχνό της ανάσας του.  

Τουλάχιστον νόμιζε πως ήταν η ανάσα του, δεν ένιωθε ο ίδιος να αναπνέει. Αλλά δεν ένιωθε και 

γενικά τίποτα εκτός από την αίσθηση ότι βρισκόταν μέσα σε νερό. Δεν πίστευε ότι πνιγόταν, αλλά ένιωθε 

τα άκρα του να είναι βαριά. Του θύμιζε τις προσπάθειές του να περπατήσει στα ρηχά νερά της λίμνης και 

το πόσο δυσκολευόταν να κινηθεί μέσα στο νερό. Παρόλο τις τρελαμένες αισθήσεις του, περπατούσε μια 

χαρά.  

Το ίσιωμα έγινε μια μικρή κατηφόρα. Περπατούσε πολύ ώρα μόνος του μέχρι να συνηδητοποιήσει 

ότι δεν ήξερε που πηγένει. Μήπως έκανε λάθος; Μήπως έπρεπε να περιμένει τον γέρο;  Τί θα γινόταν αν 

ήταν μόνος; Είχε περάσει πολλή ώρα στις σκέψεις του μέχρι να συνειδητοποιήσει ότι τα φτερουγίσματα 

των πτηνών ακούγονταν όλο και πιο κοντά. Ξαφνικά τον κυρίεψε φόβος. Φοβόταν το φτερούγισμα. Το 

περπάτημα έγινε βάδην και το βάδην τρέξιμο. Δεν ήξερε τί τον έπιασε εκείνη τη στιγμή, αλλά ήξερε ότι 

έπρεπε να πάει μακριά από το φτερούγισμα.  

Δεν είδε μια ρίζα ενώς δέντρου και σκόνταψε. Δεν πόνεσε όμως, αντίθετα ένιωσε μια ελαφριά 

πίεση. Πριν προλάβει να σηκωθεί, άκουσε και είδε με την άκρη του ματιού του ένα μαύρο γεράκι να 

προσγειώνεται σε ένα δέντρο. Δεν ήταν όμως έτοιμος για αυτό που είδε. Παρόλο που έμοιαζε με γεράκι, 

το πρόσωπό του το έκρυβε ένα μαρμάρινο προσωπείο στο οποίο διαγράφονταν δύο μάυροι κύκλοι στην 

θέση των ματιών. Μπορούσε μάλιστα να διακρίνει καφέ σκούρα ίσια μαλλιά στις ρίζες του κεφαλιού του. 

Με το βλέμμα του φαινόταν λες και έβλεπε μέσα στην ψυχή του.  

Μια μικρή δόνηση απέσπασε την προσοχή του πλάσματος και έτσι δόθηκε η ευκαιρία στον 

Έντουαρτ να φύγει από εκεί. Δεν είχε τρέξει πιο γρήγορα στη ζωή του και παρόλο που δεν γινόταν να 

ξαναπεθάνει -έτσι νόμιζε τουλάχιστον- φοβόταν αυτό το πλάσμα με όλη του την ύπαρξη. Ακούστηκαν ήχοι 

από φτερουγίσματα και ήξερε ότι τον ακολουθούσε. Οι ήχοι δυνάμωναν όλο και περισσότερο μέχρι που 

ένιωθε κάτι να τον ρίχνει στο έδαφος. Ήταν ακινητοποιημένος, δεν ήξερε τί να κάνει. Ένιωθε την κρύα 

ανάσα του πλάσματος στον αυχένα του.  

-Ποιος είσαι; ρώτησε το πλάσμα με την παραμορφωμένη σιγανή φωνή του.  

 Ο Έντουαρτ δεν απάντησε. Απλώς δεν μπορούσε.  

-Δεν θέλω να σε πειράξω, προσπαθώ να σε βοηθήσω -η φωνή ακουγόταν τώρα πιο καθησυχαστική- πώς 

σε λένε;  

-Έντουαρτ, είπε ψιθυριστά  

-Τώρα απάντησέ μου σε μια απλή ερώτηση: Σου είπε πως θα σε συναντήσει κάποιος γέρος εδώ;  

-Ναι απάντησε δειλά ο Έντουαρτ. Πλέον δεν καταλάβαινε τί γινόταν.  

 Το πλάσμα πέταξε σε ένα διπλανό κλαδί αφήνοντας τον Έντουαρτ να σηκωθεί.  

-Πώς το ξέρεις; ρώτησε, ήθελε απαντήσεις.  

-Είμαι ένας από τους φύλακες αυτού του κόσμου, πιστεύω ότι ξέρω πότε μπαίνει κάποιος ζωντανός εδώ 

και ότι υπάρχει μόνο ένα άτομο το οποίο μπορεί να ανοίξει τις πύλες αυτού του κόσμου και επιτρέπει σε 

έναν γέρο να μπαίνει εδώ, είπε το πλάσμα με ειρωνικό τόνο.  

-Δεν κατάλαβα τίποτα, είπε ο Έντουαρτ μπερδεμένος.  

-Δεν πειράζει, είπε το πτηνό επιθετικά, παρεμπιπτόντως με λένε Νεφερτίτη.  

Η Νεφερτίτη άπλωσε το ένα της πόδι για χειραψία. Βλέποντας την ακόμα μπερδεμένη και 

φοβισμένη έκφραση του Έντουαρτ μάζεψε το πόδι της και ψιθύρισε μια βρισιά.  



-Αν θες να βρεις τον γέρο θα πρέπει να πας από εκεί, είπε και τέντωσε το φτερό της προς την κατεύθυνση 

που έλεγε. Το γνωρίζω αυτό καθώς έννοιωσα την πύλη να ανοίγει. Μέχρι να βρείς τον γέρο θα σε συνοδέψω 

εγώ.  

-Γιατί;  

-Λόγοι ασφάλειας.  

Δεν απάντησε στην ερώτησή του, αλλά η Νεφερτίτη δεν θα αποκάλυπτε περισσότερα πράγματα. 

Τώρα όμως αντμετώπιζε ένα δίλημμα, να δεχτεί τη βοήθεια του πλάσματος ή όχι. Δεν φαινόταν  να είχε 

πραγματική επιλογή. Η Νεφερτίτη θα τον ακολουθούσε με ή χωρίς την θέλησή του.  

-Πότε ξεκινάμε; ρώτησε.  

-Τώρα, απάντησε το πλάσμα και έτσι ξεκίνησε το ταξίδι του για ένα πεπρωμένο μεγαλύτερο από αυτό που 

νόμιζε.  

                                                                                                                     Ελένη-Ιωάννα Δημοπούλου  


