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το φέρετρο θα παραµείνει κλειστό 
 
 
 
Ο θάνατος τυγχάνει ων, ως εµοί δοκεί, ουδέν άλλο ή δυοίν πραγµάτοιν διάλυσις, 

της ψυχής και του σώµατος απ' αλλήλου. 
Πλάτων 

 
 
 
 
Του άρεσε να δωρίζει το θάνατο. Ήταν ανέκαθεν το 

χόµπι του. Η γη, τα βουνά και οι θάλασσες,  δεν είναι τίποτε 
άλλο από ζώα και φυτά που κάποτε έζησαν και συνεχίζουν να 
υπάρχουν αλλά έχουν πεθάνει.  Και η ύλη των νεκρών είναι 
λίπασµα και τροφή για τους ζωντανούς που κάποτε θα 
πεθάνουν για να γίνουν τροφή και λίπασµα για τους 
επόµενους. Δια του θανάτου, η φύσις όλη αναγεννάται! ... 
έτσι έλεγε. 
Ποτέ του δε λυπήθηκε αυτό που οι άλλοι ονόµαζαν 

...“θύµα”. Και µελετούσε τα άρθρα που οι εφηµερίδες 
αφιέρωναν στα καµώµατά του, και εξοργιζόταν µε τους 
δηµοσιογράφους που επέµεναν να τον αποκαλούν “στυγερό 
δολοφόνο”.   
Και τι σηµαίνει άραγε “στυγερός δολοφόνος”;  Προφανώς 

µια φράση κλισέ, που την χρησιµοποιούν µόνο και µόνο 
επειδή δεν έχουν τι άλλο να γράψουν.  Τους καρφώθηκε στο 
µυαλό σε κάποια σχολή δηµοσιογραφίας και είναι έτοιµοι να 
την ξεράσουν στο χαρτί σα στραγάλι που σκάλωσε στο λαιµό 
και τους πνίγει.  Κάτι σαν το “ειρήσθω εν παρόδω”, ή το 
“προφανώς”.  Κλισέ!  Ακούς εκεί, ... στυγερός δολοφόνος!   
Και χρησιµοποιούσε τις εφηµερίδες για να καθαρίσει τα 

αίµατα απ΄τη σκηνή της δράσης, όποτε αυτό ήταν αναγκαίο. 



 
Ότι κι αν έλεγαν, ο ίδιος ουδέποτε θεώρησε τον εαυτό 

του στυγερό, ... ούτε καν δολοφόνο.   Απλώς, ... του άρεσε 
να δωρίζει το  θάνατο και δεν έβρισκε τίποτα κακό στο 
γεγονός αυτό, ούτε υπήρξε ποτέ του φειδωλός  στα δώρα 
που έδινε. 
Και θυµόταν µε νοσταλγία το πρώτο ζωντανό που 

“χάλασε”, ... έτσι του αρέσει να αποκαλεί αυτό που οι άλλοι 
ονοµάζουν “φόνο”.   Ήταν µια πασχαλίτσα και την έλιωσε 
ανάµεσα στα δάχτυλά του. Και ένιωσε ένα πρωτόγνωρο 
αίσθηµα, µια δηµιουργική γλύκα που ξεκινούσε  απ΄ τη 
σπονδυλική του στήλη και έφτανε στα βάθη του εγκεφάλου 
του. Και αυτό που ένιωσε δεν είχε σχέση µε το χάλασµα της 
ύλης που ούτως ή άλλως είναι άφθαρτη, µα µε την 
δηµιουργία µιας νέας φάσης, µιας ανεξερεύνητης 
κατάστασης που ονοµάζεται θάνατος. Και πέταξε το 
λιωµένο σώµα της πασχαλίτσας σε µια γλάστρα και  
ένιωσε,... δηµιουργός!  Έκτοτε, ακολούθησαν εκατοντάδες 
δηµιουργικά “χαλάσµατα” µα τίποτα δεν άλλαξε στον 
κόσµο γύρω του.  Αν το χόµπι του ήταν κακό, αν ο ίδιος 
ήταν “στυγερός δολοφόνος”, θα είχε τιµωρηθεί.  Γιατί, όλα 
όσα αφορούν το “εδώ”, εδώ πληρώνονται, καθώς του άρεσε 
να λέει.... 
Και παρά την πλούσια δράση του, ουδέποτε 

κατηγορήθηκε για τη σειρά των “χαλασµάτων” που είχε 
διαπράξει. Ουδέποτε απέδωσαν τις πράξεις του στον ίδιο 
άνθρωπο.  Γιατί κάθε τι που “χαλούσε”  το χάλαγε µε τρόπο 
διαφορετικό. Γιατί είχε φαντασία. Και χάρη στο χόµπι του, 
φιλοσοφούσε, και χάρη στη φιλοσοφική του διάθεση έκανε 
τέχνη, και για χάρη της τέχνης σκόρπιζε γύρω του θάνατο!  
Και όλες οι υποθέσεις που τον αφορούσαν παρέµειναν 
ανεξιχνίαστες και πλούτισαν το αρχείο των αναπάντητων 
ερωτηµάτων του τµήµατος εγκληµάτων κατά της ζωής. 
Μα σαν όλους τους καλλιτέχνες µόλις τέλειωνε το έργο 



του, ήθελε να µελετήσει. Να το καµαρώσει.  Αλλά δεν 
ήθελε µπλεξίµατα, ούτε θέλησε ποτέ να γυρίσει στον τόπο 
του εγκλήµατος σαν τους κοινούς δολοφόνους.   Γι΄ αυτό, 
διάβαζε την περιγραφή του εκάστοτε “χαλάσµατος” στις 
εφηµερίδες και χαιρόταν.  Ιδιαίτερα αν είχαν φωτογραφίες, 
τις θαύµαζε και ύστερα διάβαζε τις περιγραφές των 
δηµοσιογράφων.  Και ήταν λεπτοµερείς στις περιγραφές 
τους.  Σαν κριτικοί τέχνης που αναλύουν και αναδεικνύουν 
τις λεπτοµέρειες του έργου προσπαθώντας να ανακαλύψουν 
τα µυστικά του.... Μα ενώ η κριτική τους, εκθείαζε το έργο 
και τη µαεστρία του καλλιτέχνη, ... πετούσαν και δυο τρία 
“στυγερός δολοφόνος, στυγερή δολοφονία”, έτσι.... για να 
τα απαλλαχτούν απ΄ το στραγάλι που είχαν στο λαιµό...  
Ποτέ δε συγχώρεσε στους δηµοσιογράφους την ελαφρότητα 
που επεδείκνυαν µπροστά στα έργα της τέχνης του ... 

 
Και ήρθε η µέρα που “χάλασε” και ένα δηµοσιογράφο.  

Μία µαχαιριά σε κάθε ζωτικό όργανο, αρχίζοντας απ΄ τα 
νεφρά.  Όταν έφτασε στην καρδιά, ...  λίγο πριν τον 
λυτρώσει,  ρώτησε, ... λοιπόν;  ... έµαθες επιτέλους τι 
σηµαίνει στυγερός δολοφόνος;  Και τον έκανε κοινωνό της 
τέχνης του, λίγο πριν του χαρίσει τη µύηση σε µυστήρια που 
δεν του άξιζαν. Το έργο αυτό το ονόµασε “Η επιµόρφωση 
των βαρβάρων”.   

  
Έκτοτε, σε κάθε του “έργο” έδινε κι από ένα τίτλο. Τα 

αγαπηµένα του της πρώιµης εποχής ήταν, “Το σπλάχνο της” 
και “Η καρδιά που αντιστέκεται¨.  Και ήταν σκληρή αυτή η 
πρώιµη εποχή του.  Άπειρος και ανίδεος από ανατοµία είχε 
πολλές φορές παιδευτεί για ώρες µέχρι να καταφέρει να 
χαρίσει το πολύτιµο δώρο του θανάτου.  Όµως οι κόποι του 
δεν πήγαν χαµένοι. Είχε το ταλέντο και σιγά σιγά, απέκτησε 
και την εµπειρία. Και το ταλέντο του σύντοµα απογειώθηκε. 
Οι τεχνικές που χρησιµοποιούσε τελειοποιήθηκαν και 



απέκτησαν απίστευτες παραλλαγές.  Και οι παραλλαγές 
αυτές αποδείχτηκαν ιδιαιτέρως χρήσιµες στην επιστηµονική 
µελέτη, που αναπόφευκτα στηρίχθηκε στην δηµιουργική 
τέχνη του.  Και όλα αυτά ξεκίνησαν από µια απλή 
αναζήτηση, µια φιλοσοφική τάση και µια έµφυτη ροπή προς 
την ανιδιοτελή δωρεά προς τους συνανθρώπους. Τη δωρεά 
του ανεκτίµητου δώρου του θανάτου.  Και συνέχισε σ΄ όλη 
του την πορεία να δωρίζει, να κάνει τέχνη και να µελετά... 
Μα η διεύθυνση ανθρωποκτονιών παρέµεινε ανίκανη να 

αναλύσει και να συνδέσει τους “χαλασµούς” µε τον 
δηµιουργό τους.   Ουδέποτε κατάφερε να αναγνωρίσει τη 
µία και µοναδική ιδιοφυΐα και να ανακαλύψει την υπογραφή 
του καλλιτέχνη που κρυβόταν πίσω απ΄ τα έργα της τέχνης 
του.  Ίσως επειδή δεν γνώριζε ότι τα έργα του είχαν τίτλο...  

 
Και κάποτε µελέτησε τη ζωή και το έργο του Πεσσόα,  

πιστεύοντας πως οι ιδιοφυΐες τους είχαν κάτι κοινό.  Την 
µία και µοναδική προσωπικότητα που κρυβόταν πίσω από 
δεκάδες διαφορετικές υπογραφές... Και λυπήθηκε που ο 
Πεσσόα είχε από χρόνια πεθάνει και δεν πρόλαβε να του 
παραδώσει ο ίδιος το δώρο του θανάτου. 
Μελέτησε και τον Πλάτωνα.   “Ο θάνατος τυγχάνει ων, 

ως εµοί δοκεί, ουδέν άλλο ή δυοίν πραγµάτοιν διάλυσις, της 
ψυχής και του σώµατος απ' αλλήλου.” 
Και σε αντίθεση µε τους µανιακούς δολοφόνους, δεν τον 

ενδιέφερε να µελετήσει την αγωνία του θνησιγενούς, ... έτσι 
αποκαλούσε τα θύµατα ..., µα το “χάλασµα” αυτό καθ΄ 
εαυτό καθώς και την διάλυση της ψυχής και του σώµατος 
απ΄ αλλήλου. Γιατί αυτά τα χαλάσµατα ήταν δηµιουργικά 
και γεννούσαν θάνατο.   Δεν ένιωθε ηδονή µε τον πόνο που 
προκαλούσε.  Κάθε άλλο.  Άλλωστε, η τέχνη του δεν είχε 
µούσα τους θνησιγενείς αλλά το θάνατο.   

 
Θνησιγενής που γνώριζε τι σηµαίνει πόνος ήταν κι΄ ο 



ίδιος, γι΄ αυτό, όταν η τέχνη του έφτανε σε υψηλά επίπέδα, 
φρόντιζε να προσφέρει στους άλλους ένα τέλος δίχως άλγος 
και αγωνία.  Εκτός φυσικά από εκείνες τις φορές που ο 
πόνος και η αγωνία ήταν απαραίτητα συστατικά της µελέτης 
του.  Οσάκις όµως δεν υπήρχε επιστηµονικό ενδιαφέρον για 
την προθανάτια αγωνία, χάριζε ανώδυνα χαλάσµατα.  
Και είναι αλήθεια πως τα ανώδυνα χαλάσµατα ήταν ο 

κανόνας της τέχνης του.  Οι οδύνες έργων όπως “η 
επιµόρφωση των βαρβάρων” δεν ήταν παρά µια απαραίτητη 
εξαίρεση στον κανόνα. Γιατί αυτό που έχει σηµασία είναι η 
τέχνη της στέρησης της ζωής και η δηµιουργία µιας νέας 
κατάστασης για το διαχωρισµένο απ΄ την ύλη  πνεύµα.   Η 
µελέτη της ανάστασης νέων µορφών ύλης και ενέργειας και η 
µετατροπή αυτής της µελέτης σε τέχνη.  Έτσι έλεγε...   
Και πρόσθετε πως, η προθανάτια αγωνία δε θα µπορούσε 

παρά να αποτελεί µέρος της µελέτης εκείνων που µελετούν τη 
ζωή.  Εγώ µελετώ και ενδιαφέροµαι για µια µοναδική στιγµή.   
Τη στιγµή που γεννιέται ο θάνατος! 

 
Και είχαν τα έργα του αφιερωθεί στη µεγαλοσύνη της 

µοναδικής πριν την αθανασία στιγµής.  Ο θάνατος δεν είναι 
παρά απαλλαγή απ΄ την θνητότητα, ... έλεγε περήφανος για 
τα πεπραγµένα του.  Και κατέτασσε τον εαυτό του στους... 
“δηµιουργικά καταστροφικούς” καλλιτέχνες.  Και ποτέ του 
δε σταµάτησε ν΄ απορεί µε όσους αποκαλούσαν τις πράξεις 
του “στυγερές”. Και συνέχισε να πασχίζει ούτως ώστε να 
κάνει ανώδυνες τις τελευταίες στιγµές των θνησιγενών... 
ενώ η ίδια η φύση µόνο σε λίγους τυχερούς επιφύλασσε τέτοια 
τύχη, έλεγε µε υπερηφάνεια.    
Επιτάχυνση του αναπόφευκτου ίσως να είναι οι µελέτες 

της τέχνης µου αλλά όχι δολοφονίες, τον έπιανε κάθε τόσο το 
παράπονο.  Στο κάτω κάτω, τι διαφορετικό κάνω εγώ από τη 
φύση;  Συνήθως φροντίζω να είναι ανώδυνες οι στιγµές της 
δια του θανάτου δηµιουργίας.  Τίποτα περισσότερο, τίποτα 



λιγότερο. Και εφόσον η φύση αποφάσισε να προικίσει µε 
θάνατο τους ανθρώπους, ... αν κάποιος πρέπει να 
κατηγορηθεί για  κάτι,... αυτή είναι η φύση.  Όχι εγώ που δια 
του θανάτου παράγω τέχνη και χαρίζω την αθανασία µια 
ώρα αρχύτερα... 

 
Όταν ήταν 16 µόλις χρονών, χάλαγε άλλες µορφές ζωής 

και όχι ανθρώπους. Και η πρώτη γάτα που χάλασε,  υπήρξε 
µεγάλη έµπνευση για την περαιτέρω καλλιτεχνική πορεία 
του.  Θέλησε να ανακαλύψει αν ο αποχωρισµός της 
κεφαλής από το σώµα προκαλεί ακαριαία απώλεια 
αισθήσεων.  Αν ο εγκέφαλος αισθάνεται το αποχωρισµένο 
από αυτόν σώµα και αν η αδυναµία του να δώσει εντολές 
στα πόδια προκαλεί κάποιου είδους αναστάτωση που 
επηρεάζει την µετά θάνατο πορεία του. Και αυτή η 
έµπνευση αποτυπώθηκε σε πολλά αντίτυπα χαλασµένων 
ζωντανών και αργότερα σε αντίτυπα θνησιγενών του 
ανθρωπίνου γένους.  Σε πρόσωπα που πέρασαν στην 
αντιπέρα όχθη χάρη στην τέχνη του.  Και διάβασε πολλά 
συγγράµµατα για την προ και µετά θάνατον ζωή....  Μα την 
αληθή γνώση την έλαβε στην πράξη, πειραµατιζόµενος µε 
εκείνους που είχαν την τύχη να υπηρετήσουν την τέχνη του.  
Και τουλάχιστον τις λίγες πριν την µεγαλειώδη στιγµή του 
θανάτου στιγµές, τις έµαθε καλά. 
Το πάθος για καταστροφή είναι κι΄ αυτό ένα δηµιουργικό 

πάθος είχε πει ο Μπακούνιν.  Και ίσως να ήταν ο µόνος που 
γνώριζε το µυστικό της δηµιουργικά καταστροφικής τέχνης 
µου.   Έτσι είχε πει σε κάποια παρέα, µα κανείς δεν 
κατάλαβε τι εννοούσε και γέλασαν µε τη ψυχή τους γιατί 
γνώριζαν πως εργαζόταν ως οικονοµικός διευθυντής σε 
κάποιο διαλυτήριο πλοίων. 
Και συνέχισε να παρατηρεί τη µεγάλη στιγµή της 

έλευσης του θανάτου και συνέχισε να αναζητά το µυστικό 
της νέας γνώσης που ακολουθεί τη στιγµή.   Ωθούσε τα 



υποκείµενα της τέχνης του στην υπέρτατη µύηση  και 
προσπαθούσε να λάβει ψήγµατα της αποκάλυψης που χάρη 
στην τέχνη του ελάµβαναν   
Και αυτό ήταν αληθινή τέχνη.  Και το έργο του 

καλλιτέχνη  θεάρεστο.   Το σύµπαν συναινούσε,... και του 
προσέφερε αµέτρητες ευκαιρίες για δηµιουργικές 
καταστροφές. 
Για τους φίλους του, και είχε πολλούς φίλους, η ζωή 

ήταν ένα µεγάλο µυστήριο.  Για τον ίδιο,  το µεγάλο 
µυστήριο ήταν ο θάνατος.  Και δεν έβρισκε καµιά διαφορά 
ανάµεσα στις δικές του αναζητήσεις και τις αναζητήσεις 
των φίλων του.  Εκείνοι έψαχναν την αρχή και αυτός το 
τέλος που δεν ήταν τίποτε άλλο από µια άλλη αρχή.  
Αναζητούσαν ακριβώς το ίδιο πράγµα.  Μόνο που αυτός, 
δεν µπορούσε να µοιραστεί µε κανέναν, πλην ενός,  τις 
εµπειρίες των αναζητήσεών του.  Πλην ενός.  
Την τέχνη του, χάρη στις εφηµερίδες, την καµάρωναν 

όλοι.  Μα τον καλλιτέχνη και τις αγωνίες του, µόνο ένας 
γνώριζε.... 
Σύντοµα συµπέρανε ότι ο µοναδικός ανώδυνος θάνατος 

επέρχεται από τον εγκέφαλο.  Όσους χάλασε µε δέκα 
µαχαιριές ή µια σφαίρα στην καρδιά, άργησαν να πεθάνουν.  
Και τελικά πέθαναν µόνο και µόνο επειδή ο εγκέφαλος 
σταµάτησε να αιµατώνεται.  Το έργο του “Εγκεφαλική 
ασφυξία” υπήρξε η λαµπρή απόδειξη αυτού του 
συµπεράσµατος.  Αλλά ακόµα και ο αποκεφαλισµός δεν 
ήταν η καλύτερη λύση.  Το σώµα συνέχιζε να αντιδρά για 
κάποιο διάστηµα και τα µάτια µαρτυρούσαν καταγραφές. 
Το έργο του “Παρατηρώντας το σώµα µου¨ δεν ήταν παρά 
µια µελέτη αφιερωµένη στις τελευταίες εν ζωή στιγµές του 
εγκεφάλου.  Και χάρη σ΄ αυτό το έργο που το έφτιαξε 
δεκάδες φορές, βεβαιώθηκε πως ο αποχωρισµένος απ΄ το 
σώµα εγκέφαλος καταγράφει τις τελευταίες πριν την 
ασφυξία του στιγµές και παρατηρεί για πρώτη φορά το 



σώµα που τον κρατούσε σε κάποιο ύψος πάνω απ΄ τη γη.  
Φυσικά όλα αυτά µε την προϋπόθεση πως το αποκοµµένο 
κεφάλι βρισκόταν σε τέτοια θέση ούτως ώστε να µπορεί να 
βλέπει το σώµα.  Γι΄ αυτό,  κάθε φορά που έφτιαχνε την 
“εγκεφαλική ασφυξία”, φρόντιζε να τοποθετεί το κεφάλι 
στην κατάλληλη θέση για να µη του στερήσει την µοναδική 
θέα.  Και µέχρι να προχωρήσει στο επόµενο βήµα της 
τέχνης και της αναζήτησής του, έφτιαξε το έργο του τόσες 
φορές όσες και ο Βαγκ Κοκ ζωγράφισε τους πατατοφάγους.  
“Μέχρι να µυρίζει ο πίνακας πατάτα”, έλεγε ο Βακ Κοκ.... 
Μέχρι να χαρίσω πλήρη καταγραφή του δηµιουργικού 
χαλάσµατος στον επίλεκτο θνησιγενή, έλεγε ο αναζητητής 
του δηµιουργικού θανάτου.  

 
Έτσι, οι µακρόχρονες µελέτες  και τα αµέτρητα έργα του, 

τον έπεισαν ότι η ζωή δεν είναι τίποτα άλλο από 
καταγραφές.  Καταγραφές του εγκεφάλου. Αληθινές και 
ψεύτικες καταγραφές που συνθέτουν τη ζωή του κάθε ενός 
θνησιγενούς.  

 
Στη ροµαντική εποχή της τέχνης του, πίστευε πως τις 

αληθινές καταγραφές τις έκανε η καρδιά και τις έστελνε 
στον εγκέφαλο µε µορφή συναισθηµάτων, ενώ τις σφαλερές 
τις έκαναν όλα τα όργανα που υπηρετούσαν τις αισθήσεις.  
Και στους θνησιγενείς εκείνης της ροµαντικής εποχής 
αφαιρούσε όλα  τα σφαλερά αισθητήρια όργανα αφήνοντάς 
τους να ζήσουν τις λίγες στιγµές των αληθών 
καταγραφών.... Το έργο του ¨Χωρίς αισθήσεις¨ το έφτιαξε 
κι΄αυτό αµέτρητες φορές, χαρίζοντας αληθείς του 
συναισθήµατος καταγραφές σε ευλογηµένους απ΄ την τύχη 
θνησιγενείς... Και όταν τελειοποίησε την τεχνική του, δεν 
χρειαζόταν πλέον να αφαιρεί τα µάτια, τ΄ αυτιά και τα άλλα 
όργανα που υπηρετούσαν τις αισθήσεις.  Είχε βρει εκείνα τα 
νεύρα που έστελναν τα σφαλερά ερεθίσµατα στον 



εγκέφαλο, τα αποµόνωνε και έδινε την ευκαιρία στο νου, να 
παύει µε τα µάτια να βλέπει... 

 
Στη µεταϊµπρεσιονιστική περίοδό του, ανέπτυξε την 

θεωρία της φυλακισµένης απ΄ τον εγκέφαλο ψυχής.  Και 
θέλησε να δηµιουργήσει “καταστροφικές εντυπώσεις” για 
να απελευθερώσει το πνεύµα.  Και δηµιούργησε µια σειρά 
“απελευθερωτικών καταστροφικών εντυπώσεων” και 
µελέτησε τις γεννήσεις που ακολουθούν την τελική 
µετάβαση που οι αδαείς ονόµαζαν θάνατο και οι γνώστες 
µετάσταση. Δηµιουργούσε την άµεση εντύπωση στους 
θνησιγενείς ότι ο θάνατος έχει ήδη επέλθει. Και το 
πραγµατικό δώρο της µετάστασης το έδινε αφού είχε 
µελετήσει τις αντιδράσεις του εγκεφάλου στον οποίο είχε 
δηµιουργήσει την εντύπωση της απόδρασης της 
φυλακισµένης ψυχής. Το καλύτερο έργο εκείνης της 
περιόδου ήταν το “Κίτρινο δωµάτιο µε κόκκινα σαν αίµα 
αστέρια¨.  Και τα χρώµατα που χρησιµοποιούσε ήταν 
φυσικά υλικά, δανεισµένα απ΄ τον ίδιο τον θνησιγενή. 

 
Αργότερα πέρασε στην περίοδο του ρεαλισµού.  Και 

χάρη στην αφαιρετική του τέχνη αλλά και στις αποδείξεις 
που είχε πως η ψυχή κατοικεί στον εγκέφαλο, έµαθε ότι τα 
λεγόµενα µυστήρια της ζωής δεν ήσαν παρά µυστήρια του 
θανάτου.  Και καθώς τα µυστήρια αποκαλύπτονταν ένα ένα 
µπρος στα µάτια του, αισθανόταν τυχερός που η τέχνη του 
ήταν αφιερωµένη σε τόσο υψηλά ιδανικά.  Εκείνη ακριβώς 
την εποχή συνέθεσε µια σειρά έργων µε τίτλο ¨Ψυχικές 
αναζητήσεις¨. 

 
Και κατάλαβε πόσο άσχετοι είναι όσοι µε τη ζωή 

ασχολούνται όταν διάβασε σ' ένα ιατρικό περιοδικό για 
ασθενείς που ενώ είχε επέλθει ο “εγκεφαλικός θάνατος”, 
συνέχιζαν να ζουν σα φυτά.  Και γέλασε µε τους αδαείς 



επιστήµονες.  Ο ίδιος είχε πολλές φορές πειραµατιστεί 
καρφώνοντας το µαχαίρι του στον εγκέφαλο θνησιγενών.  
Και ενώ η αιµορραγία δεν δικαιολογούσε θάνατο,  το 
υποκείµενο “χάλαγε” δίχως να γίνει φυτό. Διότι η ψυχή, µη 
έχοντας τόπο να σταθεί, έφευγε για τις νέες της 
αναζητήσεις.  Απελευθερωνόταν... 
Έτσι αµφισβήτησε τις γνώσεις των ιατρών και 

αισθάνθηκε ικανοποιηµένους που είχε αναπτύξει κατά-δικές 
του τεχνικές για την αναίµακτη και ακαριαία είσοδο του 
νυστεριού στον εγκέφαλο.  Και πειραµατίστηκε πάνω σε 
ενεργειακά πεδία θέλοντας να βεβαιωθεί πως το νυστέρι του 
δεν µπορεί να τα τραυµατίσει. Δεν ήθελε να κάνει ζηµιά 
στην ψυχή που απελευθέρωνε και ήταν βέβαιος πως η ψυχή 
είναι ζώσα ενέργεια....  Από τότε, και για άγνωστο στον 
µοναδικό γνώστη της τέχνης του λόγο, χρησιµοποιούσε ένα 
ειδικό νυστέρι, που ο ίδιος είχε κατασκευάσει από χαλκό. 

 
Και συνέχισε τα πειράµατα για χάρη της τέχνης, έχοντας 

ως δεδοµένο πως το µοναδικό όργανο που ευθύνεται για τη 
ζωή και κρατά φυλακισµένη την ψυχή, είναι ο εγκέφαλος.  
Δεύτερο σε σειρά ζωτικής σηµασίας είναι ή καρδιά, αλλά 

και αυτή για ένα και µόνο λόγο.  Επειδή υπηρετεί τον 
εγκέφαλο-φυλακή τροφοδοτώντας τον µε αίµα και 
συναίσθηµα, υποστήριζε µε πάθος.  Και άφησε για πάντα το 
χάλασµα της καρδιάς στην ροµαντική εποχή του,... που 
ήταν πλέον παρελθόν.  Και είχε το θάρρος να αποκηρύξει το 
έργο του “η καρδιά που αντιστέκεται”, παρότι ήταν ένα από 
τα αγαπηµένα τόσο του ιδίου όσο και του τύπου και του 
κοινού. Παρότι οι εφηµερίδες συνέχισαν για χρόνια να το 
προβάλλουν και παρότι τον είχαν κάνει τόσο διάσηµο ώστε 
η φήµη του, παρότι ως καλλιτέχνης παρέµενε ανώνυµος, να 
περάσει τα σύνορα της χώρας.  

 
Και ήρθε η µέρα που, σαν έµπειρος που ήταν του 



θανάτου, αισθάνθηκε έτοιµος να καταγράψει την µετά 
θάνατο πορεία της απελευθερωµένης ψυχής. Και άρχισε να 
εφαρµόζει τεχνικές αργής µετάβασης, για να µελετήσει την 
προετοιµασία πριν την τελική έξοδο.  Μα  οι προ-θανάτιες 
αντιδράσεις των θνησιγενών του αποσπούσαν την προσοχή 
και η τέχνη του έµπαινε σε κίνδυνο.  Και κατάλαβε πως 
έπρεπε  να αναπτύξει νέες τεχνικές.  
Το σώµα και ο εγκέφαλος είναι φυλακές υψίστης 

ασφαλείας.  Κάθε όργανο είναι προγραµµατισµένο να 
κρατήσει φυλακισµένη την ψυχή για όλο το διάστηµα της 
ποινής που της έχει επιβληθεί. Και δίνει µάχη το σώµα 
προκειµένου να παραµείνει στη ζωή για να διασφαλίσει την  
κράτηση της  καταδικασµένης ψυχής. Και ο κατασκευαστής 
αυτού του σχεδόν τέλειου κρατητηρίου, εξόπλισε τον 
εγκέφαλο µε βασικά ένστικτα.  Ένα για να µην επιτρέπει την 
δια του θανάτου απελευθέρωση της ψυχής και ένα άλλο για 
να διαιωνίζει το είδος και να φτιάχνει αντίγραφά του, να 
κατασκευάζει δηλαδή νέες φυλακές, στον αιώνα τον άπαντα.  
Αυτή ήταν η θεωρεία του και η εξήγηση που έδινε στα 
βασικά ένστικτα των θνησιγενών.  Και βάλθηκε να βρει 
τρόπους για να κάµψει την αντίσταση των αρχέγονων 
εντολών του προγραµµατιστή που κατασκεύασε τον 
εγκέφαλο µε τέτοιο τρόπο ώστε να διατάσσει την πάταξη 
κάθε προσπάθειας απελευθέρωσης της ψυχής.  Και την 
διέξοδο τη βρήκε σε ναρκωτικές ουσίες µε τις οποίες  πότιζε 
τους θνησιγενείς πριν τους χαλάσει...  Το έργο του ¨Lucy in 
the Sky with Diamonds”  είχε συµβολική σηµασία και 
σχετιζόταν µε κάποια απ΄ τις ναρκωτικές ουσίες που 
συνήθως χρησιµοποιούσε... 

 
Και συνέχισε να αναπτύσσει θεωρίες και  πολυµήχανες 

τεχνικές χαλάσµατος µα δεν είπε σε κανέναν τίποτα. Σε 
κανέναν πλην ενός. 
Μα πέρασαν τα χρόνια και έφτασε η τέχνη του σε 



παρακµή.  Τα τελευταία του έργα δεν είχαν καµία σχέση µε 
τα έργα της µεγάλης του δόξας. Το ¨Εγκεφαλικό 
επεισόδιο¨και η ¨Τυχαία διείσδυση του νυστεριού”, δε 
θύµιζαν τίποτα απ΄ τις ένδοξες µέρες της καριέρας του.  Σε 
τίποτα δε θύµιζαν τον καλλιτέχνη που ποίησε τις “Επτά 
λοβοτοµές, “Το πέρασµα στην αιωνιότητα”, την 
“Επαναφορά στο όλον” ή έστω τις “νεκρές φύσεις σε φόντο 
κόκκινο”.   

 
Και ήρθε η ώρα που τον πρόδωσε ο ίδιος του ο 

εγκέφαλος.  Προγραµµατισµένος κι΄ αυτός να διαφυλάττει 
το σύστηµα κράτησης, που ο κατασκευαστής είχε πριν 
εκατοµµύρια χρόνια συλλάβει, πήρε την εντολή να 
καταπνίξει κάθε προσπάθεια εξέγερσης, ακόµα και σε 
κρατούµενους που δεν ανήκαν στην δική του δικαιοδοσία.  
Και ο µέχρι τότε ρέµπελος εγκέφαλος, τον έβαλε σε λάθος 
µονοπάτια σκέψης.  Τον έπεισε ότι οι  θνησιγενείς 
φυλακισµένοι ήταν ευλογηµένοι µαθητές της ζωής.  Του 
ψιθύρισε πως η θνητότητα δεν είναι παρά ένα εκπαιδευτικό 
σύστηµα που σκοπό έχει την θητεία της ψυχής προκειµένου 
να ανέλθει σε ανώτερα στάδια αθανασίας.  Πως κανείς δεν 
είχε το δικαίωµα να στερήσει την µάθηση από κανέναν.  
Πως κάθε προσπάθεια καταστροφής του “µεγάλου σχεδίου”  
της φύσης ήταν πράξη ενάντια στον παγκόσµιο ρυθµό και 
την αρµονία. Του µίλησε για την αγάπη.  Του είπε πως ο 
Μπακούνιν δεν εννοούσε αυτού του είδους τις καταστροφές 
όταν µιλούσε για το “πάθος για καταστροφή”.  Πως ήταν 
ένας αναρχικός που ήθελε να καταστρέψει την άρχουσα 
τάξη για να δηµιουργήσει µια νέα άρχουσα τάξη στην οποία 
θα ανήκε και ο ίδιος. Του µίλησε για εξ΄ αποκαλύψεως 
αλήθειες και για την αδυναµία του εγκεφάλου να συλλάβει 
την αληθή γνώση... 
Και πέτυχε ο εγκέφαλος να καταστείλει την εξέγερση 

που τόσο καιρό, από κάποιο κατασκευαστικό λάθος, είχε 



επιτρέψει.  Και ήταν έτοιµο το υποκείµενο των εντολών του 
εγκεφάλου να  παραδοθεί και να οµολογήσει τις πράξεις 
του.  Να φανερώσει τον µετανοηµένο καλλιτέχνη που 
υπέγραφε τα δηµιουργικά µα ανεξιχνίαστα έργα 
θανάτου,...όταν... 

 
.... όταν έφτασε η ώρα να του ξεφουρνίσω την αλήθεια.  

Να του µαρτυρήσω ότι ποτέ στη ζωή του δεν είχε σκοτώσει 
στ΄ αλήθεια.  Και αναγκάστηκα  να του αποκαλύψω ότι 
µήτε ένα µυρµήγκι δεν είχε θυσιαστεί στο βωµό της τέχνης 
του ... Κι΄ εκείνος ζήτησε αποδείξεις.  Και του τις έδωσα..  
Και ήταν µεγάλο το σοκ που ένιωσε.   
Εκατοντάδες αποκεφαλισµοί, δεκάδες µαχαιρώµατα, 

χτυπήµατα σε αυχένες, λοβοτοµές και διάφορα 
“χαλάσµατα”,... όλα στη φαντασία του. Στην αρχή χάρηκε.  
Ένιωσε αθώος.  Όµως δεν πέρασαν παρά λίγες µόνο στιγµές 
και κατάλαβε την πλεκτάνη που  είχε στήσει ο εγκέφαλός 
του.  
Για να τον αποτρέψει απ΄ το πάθος του για δηµιουργικές 

καταστροφές, κατέγραφε ως δράση όσα στο πεδίο της 
σκέψης του υπήρχαν.  Άφηνε ελεύθερους τους στοχασµούς 
και τους πρόβαλε σε µια φανταστική οθόνη έτσι ώστε να 
µοιάζουν µε δράση. Και κρατούσε δέσµιο τον στοχαστή. 
Και κατάφερε να υπηρετήσει το σκοπό για τον οποίον είχε 
κατασκευαστεί τόσο αυτός όσο και οι όµοιοί του, να 
αποτρέψει δηλαδή τις αποδράσεις των ψυχών, 
δηµιουργώντας εικονική πραγµατικότητα δράσης.  
Χλευάζοντας τον καλλιτέχνη και τους στοχασµούς του.  Και 
τότε, όταν τα κατάλαβε όλα, ...ένιωσε απόλυτα προδοµένος.    

 
Πραγµατικά δεν γνωρίζω αν έκανα καλά που τον 

βοήθησα να ανακαλύψει την αθωότητά του.  Στ΄ αλήθεια 
δεν ξέρω ποιο ρόλο έπαιξα στην απόφασή του να 
χρησιµοποιήσει  την αυτοσχέδια γκιλοτίνα που τόσα χρόνια 



κατασκεύαζε µε απόλυτη µυστικότητα στο υπόγειο του 
σπιτιού του.  Εκείνη την γκιλοτίνα που είχε στήσει µπροστά 
σ΄ ένα µεγάλο καθρέφτη πίσω από µια κάµερα.  Και όλος ο 
µηχανισµός της γκιλοτίνας ήταν φτιαγµένος µε µεγάλη 
µαεστρία.  Χάριν του ιδιοφυούς κατασκευάσµατος, το 
κεφάλι αποχωριζόταν το σώµα και κατέληγε σε όρθια θέση 
να κοιτά τον καθρέφτη ενώ όλη η διαδικασία καταγραφόταν 
απ΄ την κάµερα. Μόνο εγώ γνώριζα την ύπαρξη του 
µοναδικού στον κόσµο µηχανισµού.   
Σύντοµα, θα µάθεις και θα µάθω, µου είχε πει. Ο 

εγκέφαλός µου µε πρόδωσε. Τελικά, αυτή η φυλακή είναι πιο 
ασφαλής απ΄ όσο νόµιζα. .... Μα θα τον προδώσω κι΄ εγώ. Οι 
στοχασµοί µου θα γίνουν δράση.  Θυµάσαι το “Lucy in the 
Sky with Diamonds”;  ...  Αυτή την τεχνική θα 
χρησιµοποιήσω!  Είµαι σίγουρος πλέον.   Κι΄ όταν τα 
καταφέρω, αν έχω να σου δώσω περισσότερα στοιχεία, θα σε 
επισκεφτώ µε κάθε µέσον, ... και αυτές ήταν οι τελευταίες 
κουβέντες που άκουσα απ΄ το στόµα του, πριν φροντίσει να 
διαχωρίσει το κεφάλι του απ΄ το σώµα.   
Και ίσως θα έπρεπε να αποτρέψω την επιθυµία του να 

µελετήσει και να κάνει τέχνη µε τις τελευταίες καταγραφές 
του πειραγµένου εγκεφάλου του, ... µα αποφάσισα να το 
ρισκάρω.  Άλλωστε είχε κάνει τόσους φόνους στη φαντασία 
του που δεν πίστεψα πως ο µόνος πραγµατικός του φόνος 
θα αφορούσε τον ίδιο του τον εαυτό. Του πρότεινα µάλιστα 
αντί για τον ίδιο να χρησιµοποιήσουµε κάποιον άλλον 
θνησιγενή.  Δειλός όπως πάντα, ... αρνήθηκε.... 

 
... 

 
Το φέρετρο είναι κλειστό.  Οι έµπειροι εργάτες του 

γραφείου τελετών, επανατοποθέτησαν το κεφάλι µε 
αριστοτεχνικό τρόπο και κανείς δε µπορεί να αντιληφθεί ότι 
είναι διαχωρισµένο απ΄ το υπόλοιπο σώµα,... παρά τον 



εξαιρετικά µακρύ λαιµό που αίφνης απέκτησε ο νεκρός.  
Και κάποιοι γνωρίζουν πως λίγο αν του σφίξουν  τη 
γραβάτα το σώµα θα µείνει ακέφαλο. Ενώ κάποιοι άλλοι, 
ζητούν να µάθουν τα αίτια του θανάτου, µη γνωρίζοντας το 
µυστικό που κρύβει ο γιακάς του πουκαµίσου...  Και η 
οικογένεια προσπαθεί να διαφυλάξει το ένοχο µυστικό...  
Και του έχουν φορέσει ένα πουκάµισο µε τεράστιο 

γιακά, και µια φαρδιά µαύρη γραβάτα.  Όταν, απ΄το µικρό 
γυάλινο παράθυρο του φέρετρου, απ΄ όπου ρίχνω κλεφτές 
µατιές στο πτώµα, είδα αυτό το πουκάµισο απόρησα. Που 
το βρήκαν άραγε;  Δεν υπάρχουν τόσο µεγάλοι γιακάδες 
στην πόλη.... 

 
Σε λίγο, θα µελετήσω τις καταγραφές της κάµερας.  Θα 

ήθελα να µελετήσω και το µυηµένο απ΄ το θάνατο  κεφάλι 
από κοντά.  Απ΄ το γυάλινο παράθυρο διακρίνω κάποια 
δόση ειρωνείας  κι΄ ένα είδος χαµόγελου, µα η θέα είναι 
περιορισµένη.  Και θέλω πριν έρθει σε επαφή µαζί µου, 
όπως υποσχέθηκε, να έχω καταγράψει όλες τις 
λεπτοµέρειες. Μπορεί το µυστικό να το έχει καταγράψει σε 
µια ρυτίδα του προσώπου του.  Άλλωστε η ζωή είναι 
καταγραφές ... Ρυτίδες είναι η ζωή...    
Όµως οι συγγενείς δε θέλουν να ρισκάρουν.  Γνωρίζουν 

τη συνήθεια να του διορθώνω τον κόµπο της γραβάτας κάθε 
φορά που τον βλέπω.   
Το φέρετρο θα παραµείνει κλειστό. 

 
 
 
 
 
 

Τέλος 




