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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ* 

 

Η ‘Ινδικτος είχε αναγγείλει εδώ και 

χρόνια την επανέκδοση της ‘Ερσης του 

Γεωργίου Δροσίνη. Εξαντληµένο από 

παλαιά, το έργο αυτό είναι απαραίτητο 

για την κατανόηση του Μυθιστορήµατρος 

της Κυρίας ‘Ερσης του Ν.Γ. Πεντζίκη. 

Επειδή όµως στο µεταξύ αυτό άρχισαν 

να δηµοσιεύονται τα  ‘Απαντα του Γ. 

Δροσίνη µε την πρωτοβουλία του Συλλόγου 

Προς Διάδοσιν Ωφελίµων Βιβλίων και την 

εξαιρετική φιλολογική επιµέλεια του Γ. 

Παπακώστα, θεωρήσαµε ορθό να 

περιµένουµε έως την ολοκλήρωση του 

αφηγηµατικού κύκλου στον οποίο 

περιλαµβάνεται και η ‘Ερση. 

Πράγµατι, ο έκτος τόµος των Απάντων  

που κυκλοφόρησε το 1998 συµπεριλαµβάνει 

την ‘Ερση, το κείµενο της οποίας λάβαµε 

υπόψη, χωρίς όµως να το υιοθετήσουµε. 

Το δικό µας κείµενο ακολουθεί πιστά την 

πρώτη έκδοση : Ι.Ν. Σιδέρης, Αθήναι 

1922, µε τις ιδιοµορφίες και την 

ορθογραφική της πολυτυπία. Αναπαράγει 

δηλαδή το κείµενο που µελετούσε ο Ν. Γ. 

Πεντζίκης, µε τη σιωπηρή διόρθωση 

ορισµένων τυπογραφικών ή άλλων 

σφαλµάτων. 

 

  Αντώνης Ζέρβας, Οκτώβριος 1998 

 

*Βλ. ΑΝΤΩΝΗ ΖΕΡΒΑ, «Από την Κυρία ‘Ερση του Ν.Γ. 

Πεντζίκη στην ‘Ερση του Γ. Δροσίνη», περ. Νέα Εστία, 

Οκτώβριος 2000, σς. 397-426. 
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ΔΕΞΟΥ ΤΟ – ΑΝ ΟΧΙ ΣΑΝ ΩΡΑΙΟ ΑΝΑΘΗΜΑ 

ΣΤΟ ΜΑΡΜΑΡΕΝΙΟ ΒΑΘΡΟ ΕΝΟΣ ΘΕΟΥ 

ΜΑ ΣΑ ΧΟΡΤΑΡΙ ΤΑΠΕΙΝΟ ΠΟΥ ΒΛΑΣΤΗΣΕΝ 

ΑΠ’ΤΑ ΣΤΕΡΝΑ ΣΥΝΤΡΙΜΜΙΑ ΑΡΧΑΙΟΥ ΝΑΟΥ  
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        ΧΑΡΙΤΕΣ 

 

Σύν γαρ ύµµιν τά τερπνά καί  

τά γλυκέ’ άνεται  

πάντα βροτοίς. 

 

   Πινδ. Ολ. ΙΔ’7 
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Α’ 

 

Ένα µαγιάτικο πρωΐ του 1912 οι 

γρυπάρηδες,αφού όλη τη νύχτα δοκίµασαν του 

κάκου να πιτύχουν καµµιά πλούσια ψαριά στο 

γιαλό του χωριού, µάζεψαν δίχτυα και σκοινιά 

και βαρέλια απ΄την άµµο, τα πήραν στο καΐκι 

τους και κίνησαν τραγουδώντας σύµφωνα µε των 

δώδεκα κουπιών το τράβηγµα για κάποιο 

ακρογιάλι του νησιού πιο απόµερο: την 

Ασπροµαντιλούσα. 

Ζύγωσαν στην αµµουδιά, όσο που κάθισε η 

πλώρη, και πήδησαν στο νερό δυό τρεις, οι 

νιώτεροι κι’αλαφρότεροι, για ν’αφήσουν έξω την 

άκρη του σκοινιού. 

Άξαφνα τα µάτια του ενός έπεσαν σε κάτι, 

που σάλευε κι’αναταράζουνταν λίγο παρακεί, 

κοντά στα πρώτα σκίνα της ακρογιαλιάς, ίσια 

ίσια απάνω στο µονοπάτι, που πήγαινε απ’το 

χωριό στα παραθαλάσσια χτήµατα, τα περισσότερα 

αµπέλια, ελιές και λεµονόδεντρα. 

Έτρεξ’εκεί κοντά και ξεκαθάρισε, πως ήταν 

ένα µεγάλο σακκί δεµένο. Μέσ’στο σακκί κάτι 

ζωντανό σάλευε και τινάζουνταν. Ο γρυπάρης 

έβαλε µε το νου του, πως κάποιος χωριανός 

θάφερνε τη νύχτα καβαλάρης κανένα 

γουρουνόπουλο πισωκάπουλα φορτωµένο στο ζώο 

του και περνώντας από κει θα του ξεγλίστρησε 

και θάπεσε, κι’αυτός δεν το στοχάστηκε στο 

σκοτάδι της νύχτας. Μα έλα που φωνή δεν 

ακούγουνταν απ’το σακκί! Σωπαίνει ποτέ 

σφαλιστό γουρουνόπουλο?  Ύστερα φαίνουνταν σαν 

κάτι µεγαλύτερο ζωντανό και  
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πιό σβέλτο. Κύτταξε γύρω και µη βλέποντας ψυχή 

έκραξε και τους συντρόφους του, που δεν είχαν 

προσέξη στο παράξενο βρέσιµο. 

-Βρέ Γιάννη, βρέ Βασίλη, για ελάτε εδώ 

σιµότερα.  

Οι δυό γρυπάρηδες πήγαν κοντά,ενώαπ’το 

καΐκι ο καπετάνιος και τ’άλλο το τσούρµο, 

καµµιά δεκαπενταριά άνθρωποι, ρωτούσαν µε 

φωνές και µε χειρονοµίες: γιατί τους 

χασοµερούν τόση ώρα στ’ακρογιάλι. 

-Καπετάν Στόκο, αποκρίθηκε ο 

πρώτοςγρυπάρης πασπατεύοντας µε τα χέρια το 

σακκί, έχοµε ένα βρέσιµο εδώ. 

-Κανένα λαθρεµπόριο µην είναι, Μιχάλη; 

-Τι λαθραίο; ζωντανό πράµα είναι µεσ’στο 

σακκί. 

-Τότε θάναι κάτι κλεµµένο ή χαµένο. Μα σαν 

τι ζωντανό; 

-Για γουρουνόπουλο είναι µικρό και µήτε 

γρούζει· σαν αρνί ή τραγί µοιάζει, γιατί 

τινάζεται και κλωτσά. 

-Λύσ’το λοιπόν να ιδούµε. 

-Πώς να λυθή που είναι σφιχτοδεµένο; Κι’άν 

το σκίσω µπορεί να ξεφύγη. 

-Πάρ’το στα χέρια το λοιπόν και φέρ’το στο 

καΐκι· µη µας χασοµεράς πιώτερο. 

Ο Μιχάλης µε τη βοήθεια του 

Γιάννηφορτώθηκε το σακκί στον ώµο, ενώ το 

ζωντανό από µέσα προσπαθούσε µε ξετινάγµατα να 

ξεφύγη γλιστρώντας απ’τα χέρια τους. 

Το πέταξε στο κάσσαρο του καΐκιού και  
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σπρώχνοντας µε την παλάµη την καθισµένη 

στηνάµµο πλώρη πήδησε κι’αυτός κι ο Γιάννης 

µέσα βρεµένοι απάνω απ’τα γόνατα. 

Απόµεν’έξω φύλακας τουσκοινιού του γρύπου 

µονάχος ο Βασίλης. 

-Μήν κάνης κουβέντα, Βασίλη, για το σακκί, 

κι’αν ρωτήση κανένας κάνε τον ανήξερο! φώναξε 

ο καπετάν Στόκκος σαν ξεµάκρυνε το καΐκι, 

σµίγοντας τις δυό παλάµες χωνί µπροστά στο 

στόµα του για να ακουστή καλύτερα. 

Κι’ο Βασίλης έκανε νόηµα µε το χέρι στον 

αέρα πως άκουσε και κατάλαβε. 

Ο καπετάν Στίκος έβγαλ’απ’το ζουνάρι το 

µαυροµάνικο µαχαίρι του για να κόψη το γερό 

στρηφτό σπάγο του δεµένου σακκιού 

λαφροπατώντας το µε το γόνατο για να µη 

σαλεύη. Και τότε, µόλις ξεσφίχτηκε λίγο και 

χάραξε το στόµα του σακκιού, φάνηκαν κάτι 

µαλλιά κοντά µαύρα. 

-Βρέ! Φώναξε ο καπετάν Στόκος, τι 

γουρούνια και τραγιά µελετάµε; Εδώ είναι 

άνθρωπος κλεισµένος στο σακκί! 

‘Εβαλε το µαχαίρι στο θηκάρι και µε 

προσοχή ξέσφιγγε το µισοκοµµένο σπάγο, ενώ όλο 

το τσούρµο παράτησε κρεµαστά τα κουπιά και 

µαζεύτηκε κατά την πλώρη, σαν άκουσε του 

καπετάνιου τα λόγια. 

Στο µεταξύ, σπρώχνοντας από µέσα απ’το 

σακκί πρόβαλε µε στενοχώρια η κορφή ενός 

κεφαλιού κ’ύστερα το µέτωπο, τ’αυτιά, τα 

µάτια,  
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η µύτη, τοστόµα, -ολάκαιρη µια ανθρώπινη όψη, 

η µαυρειδερή όψη ενός παιδιού οχτώ δέκα 

χρόνων. 

Τα µάτια τροµαγµένα και θαµπωµένα απ’το 

φως κύτταζαν γύρω· το στόµα βαρυανάσαινε στον 

ανοχτόν αέρα· το κορµί σφαλισµένο ακόµα στο 

σακκί ώς το λαιµό, δε σάλευε πια, είχε 

αποµείνει σαν ψόφιο. 

Σαν είδαν πως εν’ανθρώπινο πλάσµα ήτον 

εκεί που πρόσµεναν να βρούν ένα τραγί ή ένα 

γουρούνι, όλοι άπλωσαν βοηθητικά τα χέρια για 

να το λευτερώσουν, σκίζοντας το σακκί της 

σκλαβιάς του. 

Κι’όµως, αντί να χαίρεται για τη λευτεριά 

του και να χρωστά χάρη σ’εκείνους που το 

λευτέρωναν, το παιδί έφερνε κάθε αντίσταση, 

χτυπώντας τους κουτουλιές, αποσπρώχνοντας µε 

τους αγκώνες και µε τα χέρια, κλωτσώντας. 

Κ’έναν απ’τους γρυπάρηδες, που θέλησε να το 

συχάση χαΐδευτικά σκύβοντας απάνω του, του 

ξέσκισε µε τα δόντια το πουκάµισο στον ώµο και 

τον δάγκωσε τόσο βαθιά, που τον µάτωσε. 

-Μωρέ, τι λυσσάρικο είναι τούτο! είπε ο 

δαγκαµένος γρυπάρης κυττάζοντας µατωµένα τα 

δάχτυλά του απ’τ’άγγιγµα του ώµου του· γι’αυτό 

θα το σάκκιασαν και το πέταξαν στ’ακρογιάλι. 

Από που ήρθες; πως σε λένε; πως βρέθηκες 

εδώ; Γιατί σε κλείσανε στο σακκί; Στα 

ρωτήµατααυτά του καπετάνιου δεν έδινε καµµιά 

προσοχή το παιδί σαν να µην τα καταλάβαινε 

Μπας και είναι τουρκόπουλο ή οβριόπουλο 

και δε νοιώθει τη γλώσσα µας; είπ’ένας 

γρυπάρης. 
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-Και τα παρδαλά κουρέλια, που τούχουν 

αποµείνη στο κορµί, τέτοιο το φανερώνουν, είπε 

κάποιος άλλος. 

-Βρε παιδιά, ο ήλιος βγαίνει κ’εµείς 

χάνοµε ώρα µ’αυτό το κελεπούρι,φώναξε ο 

καπετάνιος περνώντας µε δυό τρείς δρασκελιές 

απ’την πλώρη στην πρύµη και φουχτιάζοντας το 

δοιάκι. Κατεβάστε το στ’αµπάρι, δώστε του ψωµί 

κ’ένα σταµνί νερό, κι’ας κάνη τα κέφια του 

εκεί, µή µας ξεφύγη και πέση στη θάλασσα. Και 

σαν αποσώσωµε τη δουλειά θα ιδούµε τι 

θ’αποκάνωµε µε δαύτο! 

Το παιδί δεν έδειχνε πως καταλάβαινε 

τίποτα απ’ό,τι έλεγαν γύρω του και κύτταξε 

πάλι φοβισµένο κι’αποβλακωµένο. Ένας γρυπάρης 

το κύλησε κάτω στ’αµπάρι, τουρριξε δυό 

ξεροκόµµατα µαύρο ψωµί και του κατέβασε 

απλώνοντας το χέρι ένα σταµνί νερό βουλωµένο 

µε µια κουκουνάρα. 

Άρπαξαν τα κουπιά στα χέρια, γύρισε το 

τιµόνι ο καπετάνιος και το καΐκι ανοίχτηκε 

προς το πέλαγος, ίσια κατά τον ήλιο, που 

πρόβαλλε στην άκρη τ’ουρανού ολόφλογος σά µια 

θαµατουργή φωτιά άσβυστη µέσ’απ’το νερό. 
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Β’ 

 

‘Αν κανένας ξένος πρωτόφτασος βρίσκουνταν 

εκείνο το µαγιάτικο πρωΐ στ’ακρογιάλι των 

γρυπάρηδων, δε θα πίστευε πως πατεί τη γη ενός 

µικρού ξερού νησιού του Αιγαίου. Τόσο πλούσια 

χάνουνταν η βλάστηση απ’την πλαγιά του βουνού 

που κατέβαινε προς τη θάλασσα, ως την αµµουδιά 

πούβρεχε το κύµα, τόσο γεµάτος ήτον ο πρωΐνός 

αέρας απ’το µοσκοβόληµα των όψιµα ανθισµένων 

λεµονοδέντρων κι’απ’τα κελαΐδήµατα των 

φωλιασµένων αηδονιών. 

Μα ούτε στους γρυπάρηδες, που είχαν έρθη 

εκεί απ’τα Βάτικα να δουλέψουν µε το γρύπο για 

το ψωµίτου σπιτιού τους ένα δυό µήνες, καθώς 

ήρχουνταν κάθε χρόνο, ούτε στους χωριανούς, 

που νυπνούσαν ένας ένας και ξεκινούσαν για τα 

χτήµατά τους ή για τον καφενέ, έκανε καµµιά 

ξεχωριστή εντύπωση η οµορφιά του µαγιάτικου 

εκείνου πρωΐνού· ήταν κάτι συνηθισµένο και στα 

στερνά κάτι αχρείαστο σ’αυτούς. Και θα πήγαινε 

έτσι χαµένη η οµορφιά του, σαν τόσες του 

κόσµου οµορφιές, αν δεν ανοίγουνταν άξαφνα 

κατά τη θάλασσα το ψηλό πράσινο σφαλιστό 

παράθυρο ενός ασβεστόχριστου σπιτιού και δεν 

πρόβαλλε στο παράθυρο εκείνο ένα ολόχαρο 

γυναικείο κεφάλι, µε µαύρα λυτά µαλλιά στους 

µισόγυµνους ώµους και το ξετραχηλισµένο λευκό 

πρωΐνό φόρεµα. 

Με τον τρόπο που έρριξε πέρα και γύρω τις 

πρώτες µατιές, µε το αναστύλωµα του κεφαλιού 

για ν’ανασάνη βαθύτερα µε το αναγάλλιασµα που  
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χύθηκε στο πρόσωπό της, φωτισµένο απ’τις 

πρωτόφταστες αχτίνες του ήλιου, φανέρωνε πως 

έννοιωθε ως της ψυχής τα κατάβαθα την οµορφιά 

εκείνη. 

Απ’την προσήλωσή της όµως, που κατάντησε 

σαν έν’αλαφρό, γλυκό νάρκωµα, την ξύπνησε κάτι 

πολύ τροµαχτικό: ‘Ενα πλαγινό παράθυρο του 

ίδιου σπιτιού κρυφάνοιξε λίγο, πολύ λίγο, 

χωρίς ν’ακουστή. Απ’το στενό χάραµα πρόβαλε 

ένα αντρίκιο χέρι σφιχτοκλεισµένο κι’άξαφνα 

µ’ένα ξετίναγµα προς το δικό της παράθυρο 

έρριξε µια φούχτα ροδόφυλλα. 

-Καϋµένε, µε τρόµαξες πάλι πρωΐ πρωΐ! 

αδιόρθωτος είσαι µ’αυτά τα παιδιάτικα αστεία, 

φώναξε ψευτοθυµωµένα η λευκοντυµένη γυναίκα, 

τινάζοντας τα ροδόφυλλα που είχαν σταθή στα 

µαλλιά της, στους ώµους της και µε κάθε 

αναφρίκιασµα, που της έφερνε η δροσιά τους, 

γλιστρούσαν απ’την ανοιχτή τραχηλιά στο στήθος 

και στην πλάτη της. 

Ένα δυνατό αντρίκιο γέλιο της αποκρίθηκε 

και κλείστηκε τρανταχτά το πλαγινό παράθυρο. 

Την ίδια ώρα δυνατό χτύπηµα την κλειδωµένη 

µεσόπορτα της κάµαράς της έκανε τη γυναίκα να 

γυρίση το κεφάλι προς τα πίσω. 

-Τι αγαπάς; ρώτησε µε τρόπο τάχα απότοµο, 

που καταντούσε διπλά χαϊδευτικός. 

-Μα τι κλειδώθηκες πάλι και µπαρώθηκες; 

Άνοιξε µου. 

-Είναι περιττό· πρόσµενέ µε στο κιόσκι ως 

που να ντυθώ και να κατεβώ. 
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-Δε θέλεις να σε βοηθήσω: 

-Ευχαριστώ· δε µου χρειάζεται βοήθεια· θα 

µε χασοµερήσης περισσότερο. 

-Καλά, µα θα το µετανοήσης. Θα πάω µόνος 

µου στην αηδονοφωλιά. 

-Δε θα το κάνης αυτό, γιατί θα τιµωρηθής. 

-Πώς; 

-Εγώ ξέρω πως. 

-Η τιµωρία µου έχει αρχίση από τώρα. 

-Είναι και µεγαλύτερες τιµωρίες. 

-Επί τέλους, ‘Ερση µου, µην αργήσης, 

αλήθεια, να προφτάσωµε την πρωϊνή δροσιά. 

-‘Αφησέ µε ήσυχη δέκα λεπτά της ώρας 

κ’έφτασα στο κιόσκι. 

Ο άντρας της δεν είπε τίποτε πια· το πήρε 

απόφαση και κατέβηκε την ξύλινη σκάλα του 

σπιτιού. Έσυρε τα µάνταλα και τράβηξε το 

χοντρό φύλλο της πόρτας, που έτριξε βραχνά για 

ν’ανοιχτή, σαν να παραπονέθηκε πως του χάλασαν 

την πρωϊνή του ησυχία. Και καθώς ανοίχτηκε η 

πόρτα, χρυσάφι χύθηκε στο σανιδένιο πάτωµα ο 

ήλιος. 

Η ‘Ερση καθισµένη µπροστά στο µεγάλο 

τετράγωνο καθρέφτη γύριζε στεφάνια στο κεφάλι 

της ολόγυρα καρφώνοντας βιαστικά τα πλούσια 

µαλλιά της, µε τρόπο που της σχηµάτισαν στην 

κορφή σαν ένα κράνος αιγινήτικης Αθηνάς. 

Έπειτα ολόρθη ξεκούµπωσε το πρωινό της 

πρόχειρο φόρεµα, τ’άφησε να γλιστρήση, να 

στρωθή στο πάτωµα, κι’αρπάζοντας έν’άλλο 

φόρεµα, λευκό  
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κ’εκείνο µα λιγώτερο απλόχωρο, το πέρασε στο 

κορµί της. 

Ο καθρέφτης κρεµασµένος κατάντικρυ στο 

ανοιχτό παράθυρο έδειχνε χαµηλά τη θάλασσα και 

ψηλότερα τον ουρανό – και σαν ανάερη, στα δυό 

ανάµεσα, την ‘Ερση. 

Πως την έδειχνε; 

Αν τα λόγια δεν αρκούν για να παραστήσουν 

ό,τι τα µάται µόνον µπορούν ν’αντιληφθούν 

κι’απ’τα πιο κοινά και τα πιο συνηθισµένα, 

ποιός είν’εκείνος που θα τολµούσε µε λόγια να 

γίνη ζωγράφος µαζί και του µαρµάρου τεχνίτης 

κυττάζοντας την ‘Ερση στον καθρέφτη; 

Πως την έδειχνε ο καθρέφτη την ‘Ερση; 

Ας τη δη ο καθένας µε της φαντασίας ου τα 

µάτια καθώς θα ήθελε να είναι... 

Την ίδια ώρα πίσω από τους ώµους της 

‘Ερσης, στο βάθος του καθρέφτη, περνούσε το 

καΐκι του καπετάν Στόκου, µε το παιδί στο 

αµπάρι, καλάροντας το γρύπο ανοιχτά στο 

πέλαγος. Κ’εκείνη, σαν να την άγγιξε 

στ’αλήθεια το πέρασµα του καϊκιού, γύρισε 

ξαφνιασµένη προς το παράθυρο για το ιδή. 

Ήτον έτοιµη πια· δεν της χρειάζουνταν 

τίποτε άλλο για να κετεβή στον άντρα της, που 

την πρόσµενε στο κιόσκι. Αφού του άρεσε χε όλα 

ο δωρικός τρόπος, τον ακολουθούσε κ’εκείνη µε 

µια µεγάλη απλόγητα στο ντύσιµό της. Συµµάζεψε 

µερικά σκόρπια ρούχα της και τάρριξε απάνω στο 

ξέστρωτο κρεβάτι, ξέπλυνε πάλι τα χέριατης 
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µε το νερό της κρεµαστής βρουσούλας, έρριξε 

χαµογελώντας στερνή µατιά σε µερικά ροδόφυλλα, 

που έµεναν στο πάτωµα σαν µεγάλες στάλες µιας 

ροδόχρωµης βροχής, ξεκλείδωσε την πόρτα και 

κατέβηκε πηδηχτά τη σκάλα. Κάτω στο κατώφλι 

την καληµέρισε µια χοντρή µαντιλοσκουφωµένη 

υπηρέτρια µεσόκοπη. 

-Ελάτα, Κυρία, κι’ο Κύριος προσµένει στο 

κιόσκι να πιήτε µαζί τον καφέ. 

Το κιόσκι ήταν στο πίσω µέρος του σπιτιού, 

µικρό σαν όρνιθώνας και τυλιγµένο, 

σφιχτοπλεγµένο µε αγράµπελες κι’αγιοκλήµατα, 

και τα δυό πάνανθα. Μέσ’στο κιόσκι ήτον ένα 

τραπεζάκι τετράγωνο ξύλινο απλό άβαφο σαν των 

καφενέδων, σκεπασµένο µ’ένα γαλάζιο κλαδωτό 

τραπεζοµάντιλο κι’απάνω σ’αυτό βαλµένα όσα 

χρειάζουνταν για τον πρωϊνό καφέ µε γάλα δυό 

ανθρώπων στην εξοχή. Όλα ήταν απλά και 

µαρτυρούσαν µια προσωρινή εξοχική εγκατάσταση. 

Ξεχώριζε µόνο στη µέση του τραπεχιού ένα άβαθο 

καλαθάκι στρωµένο µε µουρόφυλλα και γεµάτο 

άσπρα µεγάλα κρυσταλλωτά µούρα. 

Ο Παύλος καθιστός σ’ένα σκαµνί ξύλινο µε 

την πλάτη γυρισµένη προς την πόρτα του 

κιοσκιού κρατούσε στα χέρια και διάβαζε κάποιο 

βιβλίο. Δεν είδε την ‘Ερση. Κ’εκείνη τότε, 

πατώντας στις άκρες των ποδιών, έφτασε πίσω 

απ’το κάθισµά του και του σκέπασε µε τις 

παλάµες τα µάτια. Ο Παύλος χωρίς να χάση καιρό 

άφησε να πέση το βιβλίο στοχαλκόστρωτοχώµα και 

	  



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΙΝΗΣ 
 

28 
 

λοξογυρίζοντας άρπαξε απ’τη µέσητην ‘Ερση, 

την κάθισε στα γόνατά του και την έπνιξε µε 

φιλιά αψηφώντας και τα σπρωξίµατα και τα 

χτυπήµατά της: 

-Ανοίγεις ή δεν ανοίγεις άλλη φορά την 

πόρτα σου; 

Να σου δείξω εγώ... 

Ελευθερώθηκ’επί τέλους αναµαλλιασµένη, 

ξαναµµένη, ψευτοθυµωµένη και κάθισε στο 

πλαγινό ξύλινο σκαµνί πολύ σοβαρή. Ο Παύλος 

έκανε τον αδιάφορο σαν να µην είχε συµβή 

τίποτε, και την πρόσµενε να βάλη καφέ και 

για τους δυό τους καθώς πάντα. Μα η ‘Ερση 

έβαλε µόνον για τον εαυτό της. Τότε κι’ο 

Παύλος άπλωσε στο καλαθάκι µε τ’άσπρα 

µούρα· πήρε ένα, το µεγαλύτερο, το ξέπλυνε 

αργά αργά σ’ένα ποτήρι µε νερό και τώφερε 

στο στόµα του. Αλλά πριν φτάση ως εκεί, 

σβέλτα και τεχνικά, σαν το χελιδόνι που 

αρπάζει πετώντας στον αέρα µικρές 

πεταλουδίτσες, η ‘Ερση του άρπαξε το µισό 

µούρο µε τα άσπρα κοφτερά δοντάκια της. Ο 

Πα΄λος έφαγε ό,τι απόµεινε κ’η παράξενη 

αυτή µοιρασιά εξακολούθσε, ώς που ακούστηκε 

έξω απ’το κιόσκι στο δρόµο πάτηµα αλόγου, 

και τότε η ‘Ερση µ’επισηµότητα ευγενικής 

νοικοκυράς έβαλε καφέ και γάλα στον Παύλο 

κι’άρχισαν κ’οι δυό να πίνουν σοβαρά σοβαρά 

κυττάζοντας µέσ’ στα φλιτζάνια τους. 

-Καληµέρα, Αφέντη, καληµέρα, Κυρά· 

ακούστηκε βραχνή τραυλή µεθυσµένου φωνή έξω 

απ’το κιόσκι· πρωϊνοί πρωϊνοί σήµερα! 
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-Καληµέρα, µπάρµπα Ξεφτέρη, αποκρίθηκε 

ο Παύλος. 

Και να, στην πόρτα του κιοσκιού πρόβαλε 

ένα πρόσωπο σαν παρµένο από κανέναν ξύλινο 

Φασουλή, µε µια µεγάλη µύτη, δυό µικρά 

γυαλιστερά µάτια, ένα στόµα πλατύ απ’το 

έν’αυτί ως τα’άλλο, δυό φουσκωτά 

κοκκινοβουλωµένα µάγουλα, ένα µουστάκι σα 

µαδηµένη βούρτσα των δοντιών, κ’ένα 

σουβλερό πηγούνι σαν τσαρούχι. Το µέτωπο ως 

τα φρύδια και το µισό δεξί αυτί κρύβουνταν 

µ΄ένα κεραµιδί, παλιό, µαδηµένο, 

λιγδιασµένο, χωρίς φούντα φέσι, 

στραβοφορεµένο και για επίδειξη λεβεντιάς 

ίσως, αλλά και για να συγκρατή σφηνωµένο 

στο δεξί αυτί ένα φουντωτό κλαδί βασιλικού. 

Πιο αταίριαστη, µα και πιο κωµική 

εµφάνιση ύστερα απ’την ειδυλλιακή σκηνή των 

άσπρων µούρων, δεν µπορούσε να γίνη. 

Γι’αυτό κ’οι δυό τους ξέσπασαν στα γέλια. 

-Κάτι πρωΐ πρωΐ δίψασες, µπάρµπα 

Ξεφτέρη, και πέρασες από βρύσες! είπε η 

‘Ερση. 

-Μη µε κακολογάς, Κυρά· δεν είµαι 

σηµερινός, από βραδύς είµαι, αποκρίθηκε 

τρικλίζοντας ο µεθυσµένος χωρικός και 

σκάλιζε σ’ένα πολύχρωµο ταγάρι κάτι να βρή, 

µα του κάκου: 

- Ω, διάολε! να τώχασα λες; 

-Τι ζητάς, µπάρµπα Ξεφτέρη, ρώτησε ο 

Παύλος. 

-Κάτι απ’το ταχυδροµείο για του λόγου 

σου. µα δε γένεται να χάθηκε, κάπου θα 

µπερδεύτηκε. 
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Κι’ο χωρικός αναποδογύρισε το ταγάρι 

απάνω στο τραπέζι µε τη µεγαλύτερη αφέλεια. 

Και κύλησαν από κει δυό κρεµµύδια, µια 

σαρδέλα, πέντ’έξι ελιές, ένα κοµµάτι µαύρο 

ψωµί, ένας σουγιάς κολοκοτρώνης, µια µικρή 

χελώνα ζωντανή – και ένας µεγάλος φάκελος 

κίτρινος µε γραµµατόσηµα ξένα κι’επιγραφή. 

Η ‘Ερση, όταν είδε όλα αυτά ν’απλώνωνται 

στο κατακάθαρο τραπεζοµάντιλό της και να 

κυλούν προς το µέρος της, τραβήχτηκε πίσω 

ξαφνιασµένη. Μα όταν φάνηκε κ’η χελώνα 

κι’άρχισε να σαλεύη τα νυχάτα πόδια της, 

έβαλε µια φωνή τροµάρας και πετάχτηκε 

όρθια. 

-Τι σκιάχτηκες, Κυρά; σαν πως είναι 

κανένα φίδι; µια χελωνούλα βρήκα 

παραπανίτσα και την πήρα, που τη θέλει η 

Ξεφτέραινα στο σπίτι για να τρώη τους 

ψύλλους. 

Ο Παύλος άπλωσε και πήρε το φάκελο, 

ζαρωµένο, λαδωµένο απ’τις ελιές, µυρισµένο 

απ’τα κρεµµύδια. 

-Μοναδικός ταχυδρόµος είσαι, µπαρµπα 

Ξεφτέρη. Έλα µάζεψε πάλι τα υπ΄ρχοντά σου 

και πάρε και για σηµερινό κέρασµα. Και 

τούβαλε ένα µονόδραχµο στο χέρι, ενώ 

εκείνος µε τα’άλλο χέρι τον ευχαριστούσε 

ανατοίτικα, σηκώνοντάς το µε τα δυό δάχτυλα 

ανοιχτά πρώτα προς το στόµα κ’ύστερα προς 

το µέτωπο. 

Ο µεθυσµένος δεν ήταν σε κατάσταση, να 

µεταχειριστή τα χέρια του χωρίς τον κίνδυνο 

ζηµιάς στα φλιτζάνια και στ’άλλα πιατικά 

και γυαλικά του τραπεζιού κ’η ‘Ερση φώναξε 

την κυρά Βαρβάρα να τον βοηθήση. Έπειτα 

γύρισε προς τον Παύλο: 
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-Αι, ήρθε λοιπόν ό,τι πρόσµενες; 

-‘Ηρθε, επί τέλους, αποκρίθηκε ο 

Παύλος, ξεδιπλώνοντας µερικά στενόµακρα 

τυπωµένα χαρτιά, που είχε βγάλη µέσ’από  το 

βροµερό φάκελο, καθαρά εκείνα. 

-‘Ελα, πάµε στη φωλιά να καθίσωµε 

κ’εκεί τα βλέπεις. Και τον έσυρε απαλά, 

τρυφερά απ’το χέρι. 

Ανασήκω’εκείνος το χέρι της στο στόµα 

του· της φίλησε τις άκρες απ’τα πέντε 

δάχτυλα µια µια και την ακολούθησε, ενώ ο 

µπάρµπα Ξεφτέρης για να εξιλεώση την κυρά 

Βαρβάρα, θυµωµένη µαζί του για κάποια 

αισθηµατική του χειρονοµία, της 

τραγουδούσε: 

 

  Πύργος δε θεµελιώνεται 

  Χωρίς µαστόρου µάτι, 

  Κι’αγάπη δεν τελειώνεται 

  Χωρίς κάκια κι’αµάχη. 
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    Γ’ 

  

Το σπίτι, που κατοικούσε ο νέος 

αρχαιολόγος µε τη γυναίκα του δεν ήταν δικό 

τους· το είχαν νοικιάση για να περάσουν 

εκεί ένα εξάµηνο, απ’του Αγίου Γεωργίου ως 

του Αγίου Δηµητρίου, όσο θα µπορούσε ο 

Παύλος να εργασθή µε τον καλό καιρό, πρίν 

χειµωνιάση. Κ’η εργασία του ήταν να 

µελετήση την αρχαιολογία του νησιού και να 

εξετάση την τοπογραφίς του· και θεωρητικώς, 

µε την παραβολή των αρχαίων κειµένων και 

των τοπωνυµιών, όσα θα είχαν σωθή ως τώρα, 

και πρακτικώς µε τα’αρχαία µνηνεία που 

µπορεί να βρίσκουνταν στο φανερό ή και να 

βρεθούν σκάφτοντας, αν ήταν τέτοια ανάγκη. 

Κάποιος πλούσιος νησιώτης απ’την 

Αµερική είχε στείλη στο Δήµο ένα σηµαντικό 

ποσόν αποκλειστικά γι’αυτόν το σκοπό κι’ο 

Παύλος δέχτηκε πρόθυµα την πρόταση, που 

τούκανε ο έφορος των Αρχαιοτήτων της 

περιφερείας εκείνης. Ήτον στην αρχή του 

σταδίου του. Μόλις τρία χρόνια είχαν περάση 

που πήρε την ‘Ερση. Παιδιά δεν είχαν 

αποχτήση ακόµα. Χαρά της γυναίκας του ήτον 

να τον βοηθή σε κάθε εργασία σου. Κ’η 

µεγαλύτερη επιθυµιά της-που άναψε ακόµα 

περισσότερο αφού διάβαση την Πεθαµένη Πόλη 

του Ντ’Ανούντσιο-να κάνουν κάπου µια 

ανασκαφή µαζί. Που καλύτερη ευκαιρία λοιπόν 

απ’αυτή που τους έτυχε; να περάσουν οι δυό 

µόνοι µακρυά απ’τη ζέστη της Αθήνας το 

καλοκαίρι σ’ένα δροσερό και  
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χαριτωµένο νησί του Αιγαίου και ποιος 

ξέρει· αν ήτον τυχερό – να κάνουν και 

καµµιά αρχαιολογική ανακάλυψη εκεί! 

-Πώς βρέθηκε τάχα η Αφροδίτη της Μήλου; 

Πόσα άλλα αριστουργήµατα της αρχαίας τέχνης 

θα είναι παραχωµένα στα νησιώτικα 

ακρογιάλια του Αιγαίου και προσµένουν το 

χέρι που θα τα ξεσκεπάση. 

Κι’ενώ έλεγε αυτά η ‘Ερση, άνοιγεν ακόµα 

µεγαλύτερα τα µεγάλα φωτερά της µάτια, 

θαρρείς για ν’απολαύση την ονειρευτή 

ανακάλυψη. 

Είχαν έρθη στο νησί µόλις προ δυό 

εβδοµάδων, και διάλεξαν αυτό το σπίτι, 

µακρυά απ’τη χώρα, καθώς την έλεγαν οι 

νησιώτες την πρωτεύουσα του νησιού, και 

κοντά  σ’ένα µικρό χωριό. Όχι µόνο γιατί 

ήθελαν µοναξιά και ησυχία, αλλά και γιατί 

ήτον το πιο πράσινο µέρος του νησιού και το 

πιο γραφικό ακρογιάλι, µε την πευκόφυτη 

πλαγιά του βουνού πίσω του και την 

ασπροχάλικη άπλα της αµµουδιάς µπροστά του.  

Το σπίτι ήτον απλό, σαν όλα τα νησιώτικα 

σπίτια, και πολύ καθαρό, γιατί δεν είχε καν 

κατοικηθή ακόµα. Κάτω αποθήκες ισόγειες 

άδειες κι’απάνω ένα πάτωµα µε πέντ’έξι 

χωρίσµατα, ό,τι χρειάζουνταν για µια µικρή 

οικογένεια. Μερικά έπιπλα, τ’απαραίτητα, τα 

είχε ο ιδιοχτήτης, ένας έµπορος πανικών στη 

χώρα, γιατί λογάριαζε να το κατοικήση ο 

ίδιος τους θερινούς µήνες για να κάνη 

λουτρά η οικογένειά του, και το νοίκιασε 

χατιρικώς στον ξένο και εξ αιτίας του 

σκοπού, που τον έκανε ναρθή εκεί, αλλά και 

για τις τριακόσιες 

	  



ΕΡΣΗ 
 

35 
 

δραχµές που του προπλήρωσε νοίκι ενός 

εξαµήνου. Μερικά άλλα συµπληρωµατικά έπιπλα 

και σκεύη προθυµοποιήθηκε να τους δανείση ο 

δήµαρχος. Κι’ό,τι έλειπε στα στερνά έγραψαν 

και τους τάστειλαν απ’την Αθήνα µ’ένα καΐκι 

νησιώτικο, που είχε πάη στον Πειραιά 

φορτωµένο προϊόντα του νησιού και γύρισε µε 

αλεύρια. Σεντόνια, τραπεζοµάντιλα και λοιπά 

πανικά του σπιτιού είχαν φέρη µαζί τους. 

Είχαν φέρη κι’αρκετά ρούχα για τους έξι 

µήνες και µια κάσσα βιβλία. 

Έτσι στο σπίτι αυτό βολεύτηκαν σαν καλά, 

που να µην τους λείπη τίποτε, αφού 

περιωρίστηκαν στ’απαραίτητα για µια εξοχική 

ζωή καλοκαιριάτικη. Και επειδή ήταν και οι 

δυό εύκολοι και χωρίς παραξενιές, αν 

έννοιωθαν κάποτε και καµµιά έλλειψη, 

τώπαιρναν στο αστείο και κύτταζαν όπως όπως 

να την αναπληρώσουν για να µη στενοχωρέση ο 

ένας τον άλλο. 

Το σπίτι είχε µπροστά του προς το γιαλό 

ένα µικρό µώλο σαν ταράτσα, για να µην το 

πατά η θάλασσα όταν έκανε µεγάλα κύµατα µε 

τ’αυγουστιάτικα µελτέµια. Κι’απ’το πίσω 

µέρος είχ’έναν κήπο µε λεµονιές κι’άλλα 

δέντρα καρπερά και ένα µικρό αµπέλι, 

κι’ανάµεσα το κιόσκι τυλιγµένο µε 

περιπλοκάδες, τις αγράµπελες και 

τ’αγιοκλήµατα. 

Άλλα σπίτια δεν ήταν κοντά. Το ξεχώριζε 

και το ξεµονάχιαζε η ρεµατιά που κατέβαινε 

φιδωτή απ’το βουνό και περνούσε στο πλάϊ 

του. Κ’επειδή µε τις δυνατές βροχές έφερνε 

νερό πολύ και ήτον αδιάβατη, είχαν δέση 

τους δυό όχτους της µ’ένα ξύλινο γεφύρι  
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χοντροκαµωµένο και στερεωµένο ανάµεσα στα 

ριζοκόρµια των πλατάνων. Το γεφύρι εκείνο 

έπρεπε να το περάση κάνένας για να πάη 

απ’το χωριό στο σπίτι που κατοίκησεν ο νέος 

αρχαιολόγος, καµµιά πεντακοσαριά βήµατα 

δρόµο, κι’από κει προχωρώντας να φτάση στα 

πιο ξώµερα χτήµατα της ακρογιαλιάς. 

Τα πλατάνια της ρεµατιάς και τ’άλλα 

δέντρα στους όχτους ήταν γεµάτα αηδόνια. 

Κι’απάνω σε µια καρυδιά, όχι πολύ ψηλά, 

εκεί που έσµιγαν στον κορµό σαν ένα τρικέρι 

τρία παρακλώναρα, είχε ανακαλύψη η ‘Ερση 

µια αηδονοφωλιά. Εκεί πήγαιναν κάθε πρωΐ µε 

τον Παύλο και περνούσαν µια και δυό ώρες 

καθισµένοι σε µια µεγάλη πέτρα, η ‘Ερση 

κάποτε ξαπλωµένη και κατάχαµα στο χορτάρι. 

Ήτον ένα είδος «πρωϊνού σπουδαστηρίου», 

καθώς τώλεγε ο Παύλος. Έπαιρναν από ένα 

βιβλίο για να διαβάσουν· αυτός κανένα 

περιοδικό ξένο καινούργιο, που του είχε 

φέρη το ταχυδροµείο, εκείνη καµµιά µικρή 

καλοδεµένη αγγλική έκδοση στίχων. Πόσο 

διάβαζαν και πόσο πρόσεχαν σε ό,τι διάβαζαν 

είναι άλλο ζήτηµα· γιατί πολύ συχνά το 

βιβλίο και του ενός και του άλλου έπεφτε 

κάτω στα χόρτα, σαν το περίφηµο βιβλίο του 

Παύλου και της Φραντζέσκας. 

Εκείνο το πρωΐ όµως τα πράµατα ήταν πολύ 

σπουδαία· το ταχυδροµείο είχε φέρη την 

πρώτη τυπογραφική διόρθωση ενός άρθρου, που 

θα δηµοσιεύουνταν σε γαλλικό καλλιτεχνικό 

περιοδικό. Ήτον µια αισθητική µελέτη του 

για το γυναικείο χέρι και πόδι στην 

ελληνική 
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γλυπτική, κεφάλαιο από µια ανέκδοτη µεγάλη 

εργασία, που κι’αν τον είχε κουράση, 

πρόσµενε πως θα τον ικανοποιήση µε την 

εκτίµηση των ξένων αρχαιολόγων, όταν 

δηµοσιευθή. Η προθυµία που τούδειξε η 

διεύθυνση του ξένου περιοδικού για τη 

δηµοσίευσή της και τα θερµά συγχαρητήρια 

απ’το διευθυντή το µαρτυρούσαν. 

Η εργασία αυτή είχε κι’άλλο λόγο για να 

του είναι αγαπητή· είχε γίνη αφορµή να 

γνωρίση την ‘Ερση στο Μουσείο της 

Ακροπόλεως, όταν την πρωτάρχιζε. Την έγραψε 

σχεδόν ολόκληρη στο πλευρό της και τα 

περισσότερα σχήµατα, όσα δεν ήταν από 

φωτογραφίες, του τα είχε ξεσηκώση εκείνη µε 

διαφανές χαρτί από βιβλία και σχέδια. 

Ο Παύλος καθιστός στη µεγάλη πέτρα, η 

‘Ερση στρωµένη κάτω κι’ακουµπώντας τους 

αγκώνες στα γόνατά του, άρχισαν να 

ξεδιπλώνουν τα στενόµακρα τυπωµένα απ’το 

ένα µέρος χαρτιά µε τα τυπογραφικά δοκίµια. 

Κσι σε κάθε σχήµα, που αναγνώριζε η ‘Ερση 

πως ήταν δικό της, ξεφώνιζε µε παιδιάτικη 

χαρά. Ξεχωριστά όµως χάρηκε δυό χαριτωµένα 

γυµνά πόδια σπασµένα λίγο παραπάνω απ’τον 

αστράγαλο. 

-Ποιος νάλεγε πως σ’αυτό το ζευγάρι τα 

µαρµάρινα ποδαράκια µιας χαµένης Κορούλας 

της Ακροπόλεως θα χρωστούσαµε την ευτυχία 

µας! 

-Αλήθεια, για κάθε ευτυχία πάντα λέµε 

πως την έπλασαν κάποια χέρια – πόδια ποτέ! 

-Αν ακολουθούσα τη συνήθεια του λαού να  
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κρεµνά αφιερώµατα στις εκκλησίες, θάπρεπε 

να τα κρεµάσω ασηµένια στην Παναγία. 

-Θυµάσαι όµως που κόντευες να τα χαλάσης 

όλα µε την παρατήρησή σου στον πατέρα σου, 

όταν ήρθε να µου µλήση χωρίς να µε γνωρίζη; 

-Μα είχα δίκιο· δεν ήτον σωστό να σου 

διακόψη την εργασία σου· ήσουν τόσο 

προσηλωµένος εκεί στη βιτρίνα του Μουσείου 

µπροστά στα αραδιασµένα µαρµάρινα 

ποδαράκια. 

-Θαρρούσες πως ήµουν προσηλωµένος; έκανα 

τάχα, µα το νου µου τον είχα αλλού. 

-Υποκριτή! 

-Μόλις άκουσα τ’όνοµά σου λίγο πριν, που 

σε είχε φωνάξη ο πατέρας σου, τόσο 

ξαφνιάστηκα που γύρισα τα µάτια και σε 

είδα. ‘Ερση! Ήτον σα µια φωνή που έβγαινε 

απ’το µαρµάρινο στόµα κάποιας Κόρης της 

Ακροπόλεως για να φωνάξη µια άλλη αδελφή 

της. 

-Μα δε θα βρήκες βέβαια καµµιά οµοιότητα 

µε τις µαρµάρινες στη ζωντανή που το είχε! 

Όταν αρχίσουν αυτά τα θυµάσαι και 

θυµάσαι µεταξύ δυό αγαπηµένων δεν παίρνουν 

τέλος. Κ’έχει µεγάλη διαφορά το ξαναγύρισµα 

της µνήµης σε περασµένα, που φτάνει η 

συνέχειά τους ως τα τωρινά, απ’την ενθύµηση 

εκείνων, που πέρασαν και χάθηκαν για πάντα! 

Με το κόκκινο µελάνι του στυλογράφου του 

ο Παύλος διώρθωνε στα λευκά περιθώρια τα 

λίγα λάθη που είχαν τα σταλµένα δοκίµια, 

κ’η ‘Ερση µε περιέργεια τον παρακολουθούσε, 

θέλοντας να µάθη κ’εκείνη τα διάφορα 

συνθηµατικά 
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σηµάδια για να µπορή να τον βοηθή. 

Κι’όσο µιλούσαν οι δυό τους, το αρσενικό 

το αηδόνι καθισµένο σ’ένα παρακλώναρο της 

καρυδιάς κελαϊδούσε µ’όλη του την αφοσίωση 

για να κάνη λιγώτερο πληχτικές τις ώρες, 

που περνούσε η συντρόφισσά του κλώσσα στη 

φωλιά. Κι’άλλα αηδόνια απ’άλλες φωλιές 

αποκρίνουνταν φιλότιµα θέλοντας το καθένα 

να ξεπεράση τα’αντίζηλα και στην τέχνη του 

τραγουδιού – ίσως και στο φανέρωµα της 

αγάπης του. 

Ανθρώπινα λόγια δε συντροφεύτηκαν από 

πιο ταιριαστή µουσική. 

Μ’άξαφνα η ‘Ερση ανασηκώθηκε σαν κάτι να 

θυµήθηκε. 

-Τι κρίµα που πρέπει να γυρίσωµε και 

στις πεζότητες της ζωής, να φροντίσωµε και 

για το σπιτικό! Περνά η ώρα και δεν είπαµε 

της κυρά Βαρβάρας τι θα µαγειρέψη το 

µεσηµέρι. 

-‘Εχεις καµµιά ιδέα;  

-Αν βρίσκαµε ψάρια. Είδα το γρύπο πρωΐ 

πρωΐ που ψάρευε µπροστά στο σπίτι· θα τον 

σήκωσαν τώρα. 

-Δεν πάµε να ιδούµε; 

-‘Όχι, όχι, ευχαριστώ. Θυµάσαι τι κακό 

που µούκανε το θέαµα των ζωντανών ψαριών 

χυµένων στην αµµουδιά: αυτό το σπαρτάρισµά 

τους, αυτή η τρεµούλα τους, η αγωνία τους, 

όσο να ξεψυχήσουν από ασφυξία έξω απ’το 

νερό! 

-Υπερβολική ευαισθησία. Αν πάρης έτσι τη 

ζωή… 
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-Μη µου το λές εσύ αυτό, άφησε σε 

άλλους να το λέν, που δε µ’εννοούν. Είµαστε 

σκληροί στα δυστυχισµένα τα ψάρια, όσο δεν 

είµαστε σε άλλα ζωντανά, ξέρεις γιατί; 

-Γιατί; επειδή έχουν τόσο διαφορετικό 

σχήµα; 

-Όχι – επειδή δεν έχουν φωνή. Είναι 

βουβά. Αν ήρχουνταν το δίχτυ του γρύπου 

γεµάτο πουλιά, για φαντάσου τι χαλασµός 

κόσµου θα γίνουνταν από φωνές! Θα µας 

ξέσκιζαν την καρδιά, θα τα συµπονούσαµε και 

θα θέλαµε να τα λευτερώσουµε. 

-Ίσως έχεις δίκιο… 

-Εν τούτοις, ενώ µας φαίνεται πολύ 

φυσικό που ο Λεονάρδος Νταβίντση αγόραζε 

κλουβιά γεµάτα πουλιά σκλαβωµένα και τα 

λευτέρωνε, προχτές όταν πήγα να ρίξω πίσω 

στη θάλασσα δυό τρία ψαράκια του γρύπου, 

που προσπαθούσαν να κυλήσουν µόνα τους 

απ’την ακρογιαλιά στο γιαλό, εσύ γελούσες. 

-Γελούσα, γιατί ήταν χαριτωµένο το 

κίνηµά σου, µα και παιδιάτικο. Τι όφελος να 

σώσης δυό τρία ψαράκια µέσα σε χίλια; 

-Αδιάφορο, αυτά είχαν την καλή τύχη. 

Έλα, έλα, πήγαινε και µην αργήσης. Άφησέ 

µου τις διορθώσεις σου να τις σπουδάσω και 

να ιδώ µήπως σου ξέφυγε κανένα λάθος, να 

σ’το σηµειώσω. 

Χωρίστηκαν. Η Έρση πήγε προς το σπίτι 

και ο Παύλος προς τ’ακρογιάλι. 

Η µέρα άρχισε να ζεσταίνεται και 

τ’αηδόνια σώπαιναν στη ρεµατιά. 
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Η πρωϊνή ψαριά του γρύπου δεν ήτον 

καθώς την πρόσµεναν οι γρυπάρηδες – καθώς 

προσµένουν οι ψαράδες κάθε καινούργια 

ψαριά. Μερικές οκάδες µαρίδα και καµµιά 

τριανταριά κοµµάτια αργόψαρα: µελανούρια, 

συναγριδάκια και λυθρίνια. Γι’αυτό δε 

δοκίµασαν και δεύτερη καλάδα· πήραν στο 

καΐκι και το γρύπο και τα ψάρια, τάσµιξαν 

στα κοφίνια µε την καλάδα της νύχτας και 

γύρισαν στην ακρογιαλιά του χωριού. 

Σαν είδαν πως άραζε το καΐκι και 

πήδησαν έξω δυό γυµνοπόδαροι γρυπάρηδες µε 

τα κοφίνια στον ώµο, έτρεξαν απ’όλες τις 

µεριές του χωριού για να προφτάσουν  να 

πάρουν ψάρια του γρύπου, που, αν όχι άλλο, 

είναι όµως πάντα φρέσκα, ζωντανά. 

Το χωριό είχε ένα είδος πλατείας 

στ’ακρογιάλι, µε µια λιγόνερη βρύση πέτρινη 

στη µέση και γύρω µαγαζιά, µπακάλικα, 

καφενέδες ή και τα δυό µαζί. Για να σκιώνη 

λίγο η πλατεία, γιατί ήτον ανατολική και 

την έδερνε ο ήλιος απ’τα ξηµερώµατα, 

δοκίµασαν να φυτέψουν µερικά δέντρα: 

πλατάνια, ιτιές και λεύκες. Μα τα φαρµάκωνε 

η αρµύρα της άµµου και τα κύµατα πούφταναν 

µε τ’αυγουστιάτικα µελτέµια ως τις πόρτες 

των µαγαζιών, κ’έτσι δεν µπορούσαν να 

προκόψουν. Γι’αυτό είχαν στα µαγαζιά και 

µια κρεβατίνα απ’έξω, άλλος µε κληµαταριά, 

άλλος µε αγράµπελη, άλλος µε φασουλιές ή 

άλλες περιπλοκάδες, φυτεµένες τις 

περισσότερες σε τενεκέδες του πετρελαίου 

και παλιοβάρελα βαµµένα µε 

φανταχτεράχρώµατα σαν τις βάρκες 
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και τα καΐκια, κατά τα γούστα κάθε καφετζή. 

Παρδαλόχρωµα ήταν και τα τραπεζάκια κ’οι 

πάγκοι και τα σκαµνιά, όσα δεν ήταν εντελώς 

άβαφα και µισοσαπισµένα. 

Στα µαγαζιά αυτά τ’ανακατωµένα – µισό 

µπακάλικο και µισό καφενές – είχαν οι 

περαστικοί γρυπάρηδες τα κονάκια τους, 

δηλαδή εκεί έτρωγαν κ’έπιναν, από κει 

ψούνιζαν ό,τι τους χρειάζουνταν, εκεί 

απ’έξω πουλούσαν και τα ψάρια τους, 

βροµίζοντας µε αδιαφορία τα σκαµνιά και τα 

τραπέζια. 

Ο γρύπος του καπετάν Στόκου είχε κονάκι 

στ’ακρινό µαγαζί του Χαλαστάρα. Εκεί λοιπόν 

έφεραν τα δυό κοφίνια µε τα ψάρια, κ’εκεί 

µαζεύτηκαν όσοι ήθελαν να πάρουν, 

νοικοκυραίοι, νοικοκυρές και κοπέλλια, 

άλλος µ’ένα µαντίλι, άλλος µ’ένα γαβάθι, 

άλλος µε τα χέρια του. Κι’άπλωναν στα 

κοφίνια µέσ’στις µισοζωντανές µαρίδες, που 

σπαρταρούσαν σαν πληγωµένες πεταλούδες, για 

να διαλέξουν, κ’έσπρωχνε ο ένας τον άλλο, 

κ’οι δυό γρυπάρηδες µαντιλοδεµένοι για τον 

ήλιο της θάλασσας σα θερίστρες, φώναζαν 

κ’έβριζαν, και φοβέριζαν πως θα τα πάρουν 

πάλι στο καΐκι τα ψάρια αν δε γίνη κάποια 

τάξη στο πούληµα. Ο ένας ζύγιζε 

βροντοχτυπώντας τη σκουριασµένη και 

µπαλωµένη µπαλάντζα του Χαλαστάρα, για 

βέβαια κλέφτικη στο ζύγι, κι’ο άλλος 

λογάριαζε και πληρώνουνταν, παίρνοντας και 

δίνοντας δεκάρες και χαρτιά βρεµένα και 

ψαροµυρισµένα απ’τα χέρια του. 

Πρώτος όµως απ’όλους είχε διαλέξη 
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δικαιωµατικώς ως καταστηµατάρχης ο 

Χαλαστάρας,τα καλύτερα ψάρια απ’τα µεγάλα 

και, περαστά σε δυό βούρλα, τα είχε 

κρεµασµένα στο πίσω µέρος του µαγαζιού για 

να είναι στη δροσιά και κάπως κρυµµένα 

απ’τα πολλά µάτια. Τα ψάρια αυτά θα τα 

εµπορεύουνταν πουλώντας τα σε καλούς 

πελάτες διπλά απ’ό,τι τα πήρε απ’το γρύπο. 

Στους καλούς του πελάτες πρώτο λογάριαζε 

τον κύριο Ροδανό τον αρχαιολόγο, που 

κατοικούσε λίγο πέρα απ’το µαγαζί του στου 

Χαράλαµπου του πραµατευτή το σπίτι. 

Ενώ γίνουνταν το ψαροπάζαρο αυτό στη µια 

άκρη της πλατείας, στην άλλη άκρη, που ήτον 

και το Υποτελωνείο, άλλος κόσµος είχε 

συναχτή και πολλοί κρατώντας τα ψάρια, που 

είχαν αγοράση, πήγαιναν προς τα εκεί να 

µάθουν και να ιδούν την αιτία, ενώ άλλοι 

κύτταζαν απ’τις πόρτες των µαγαζιών κ’οι 

γυναίκες µε τη σκούπα στο χέρι πρόβαλλαν 

στ’ανοιχτά παράθυρα των σπιτιών και 

ρωτούσαν: 

-Τ’είναι, βρε Γιώργη; 

-Δεν ξέρω, θειά· δεν µπορεί κανένας να 

µάθη. 

-Αµ’σύρε, βρέ χαµένο, ως εκεί κ’έλα να 

µου πης κ’εµένα. 

-Να σου πω εγώ, κυρά Φλουρού, είπε ο 

Θύµιος ο καµπούρης ο νεροκουβαλητής, 

πρόθυµος να ικανοποιήση την πολυπραγµοσύνη 

της χοντρονοικοκυράς· ένα παιδί βρήκε ο 

γρύπος ριγµένο στ’ακρογιάλι µέσ’σ’ένα σακκί 

και τώφεραν στον υποτελώνη για να κάνη 

έρευνα πως βρέθηκε και πούθε νάναι. 

	  



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΙΝΗΣ 
 

44 
 

-Μπα, τη σκύλλα τη µάννα που πέταξε το 

σπλάχνο της! Και νάναι πολλών µερών, Θύµιο; 

Ζωντανό, γερό είναι; Να ιδούµε και για 

καµµιά γυναίκα να του δώση γάλα να 

ψυχοπιαστή, που θάναι ώρες νηστικό το έρµο. 

Σκύλλα µάννα! Θηλειά που της πρέπει. Νάναι 

από δω, απ’το χωριό, βρε Θύµιο; κανένα 

σηµάδι δεν έχει απάνω του; 

Η πολυλογία της κυρά Φλουρούς 

ξεκούραστης απ’τον ύπνο της νύχτας ωρήκε 

θέµα για να ξεσπάση πρωΐ πρωΐ. Του κάκου 

προσπαθούσε ο νεροκουβαλητής να την 

αντικόψη µε χειρονοµίες και ξεφωνήµατα. Επί 

τέλους, σα σταµάτησε για να πάρη τον 

ανασασµό της, κατώρθωσε να γίνη ακουστός: 

-Τι τσαµπουνάς άδικα, κυρά Φλουρού, 

τόσην ώρα; τι γυναίκα βυζάστρα αναζητάς; 

Έχεις κανένα καρβέλι ψωµί να ταΐσης το 

παιδί; δεν είναι µωρό σου λέω, είν’ένας 

παίδαρος εκεί ως δέκα χρονών. 

Η κυρά Φλουρού έχασε την οµιλία της 

ακούοντάς τον και περιωρίστηκε σ’ένα διπλό 

σταυροκόπηµα: 

-Χριστέ και Παναγία κι’Αγία Ρήνη 

νησιώτισσα! 

Κι’άλλοι παρακεί κάθε λογής άνθρωποι 

µιλούσαν για το παράξενο βρέσιµο, 

γυρίζοντας απ’το Υποτελωνείο για να 

καθίσουν στους καφενέδες, και καθένας έλεγε 

µια απορία ή µια γνώµη: 

-Πώς να µη µπορέσουν να το κάνουν να 

µιλήση απ’το πρωΐ; 

-Από πείσµα να σωπαίνη; 

-Ή από φόβο; 
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-Και τι κέρδος έχει που σωπαίνει τάχα; 

-Μην είναι αλαλιασµένο ακόµα απ’την 

τροµάρα; 

-Και δεν έχει τάχα δίκιο; 

-Ποιος ξέρει πόσες ώρες θάµεινε 

σφαλιστό µέσ’στο σακκί; 

-Και για να το σφαλίσουν και να το 

δέσουν µέσ’στο σακκί, τι τυράννεµα θα 

τούκαναν! 

-Μα ποιος να τώρριξε και γιατί; 

-Όρσε, γαµπρέ, κουφέτα! σ’έχω άξιον να 

µας αποκριθής, όχι να µας ρωτάς! 

-Ελάτε να το ξετάσωµε γνωστικά και να 

το ξεδιαλύνωµε. Ο υποτελώνης λέει πως 

σίγουρα το παιδί δεν είναι ντόπιο, ούτε από 

κανένα άλλο νησί γύρω· φίνεται κι’απ’τα 

ρούχα πως έρχεται από τούρκικο µέρος. Θα πη 

λοιπόν πως κάποιο καΐκι ή βάρκα τη νύχτα 

τώφερε και το πέταξαν έξω στ’ακρογιάλι… 

-Σα λαθρεµπόριο ζάχαρη ή πετρέλαιο. 

-Γιατί κι’ο καπετάν Στόκος λέει πως 

θάταν δυό ώρες περασµένα µεσάνυχτα κατά 

τα’αστέρια, που ξύπνησε διψασµένος και πήρε 

το σταµνί να πιή νερό και σα να είδε ένα 

πανί στο πέλαγος. 

-Μας φώτισες, Γιακουµή µου, και σύ κι’ο 

καπετάν Στόκος. Πως το παιδί είναι φερτό 

απ’τη θάλασσα δεν κοντραστάρει κανένας. Φώς 

ολοφάνερο. Μα σε θέλω να µας πης τρία 

πράµατα: από πού τώφεραν; γιατί το 

παράτησαν; τι παιδί είναι; 

Κ’επειδή κανένας δεν εύρισκε πρόχειρη 

εξήγηση, όλοι σώπαιναν, όταν άξαφνα 

ακούστηκε ένας πυροβολισµός απ’τοµέρος του 
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Υποτελωνείου και, γυρίζοντας τροµαγµένοι, 

είδαν στα χέρια του τελωνοφύλακα ένα 

δίκαννο γυρισµένο ψηλά να καπνίζη ακόµα. 

Πριν προφτάσουν να ρωτήσουν τι τουφέκισε 

στον αέρα ο τελωνοφύλακας, γιατί πουλί δε 

φαίνουνταν πουθενά, µια φωνή ξεχύθηκε απ’το 

µέρος εκείνο ξαφνική σα δεύτερο τουφέκισµα: 

-Είναι βουβό! είναι βουβό και κουφό! 

-Τι λές; 

-Αυτό που λέω. Σαν είδε κι’απόειδε ο 

υποτελώνης να το κάνη να µιλήση µε το καλό 

τρόπο και στα στερνά µε φοβέρες και το 

παιδί ανοιγόκλεινε το στόµα και µιλιά δεν 

έβγανε, του πέρασε υποψία πως θάναι 

κουφάλαλο, και για να βεβαιωθή έβαλε τον 

τελωνοφύλακα να ρίξη από κρυφά µια τουφεκιά 

ίσα ίσα πίσω απ’τη ράχη του παιδιού. 

-Το λοιπόν; 

-Το λοιπόν το παιδί ούτε αναταράχτηκε, 

ούτ’έδειξε το παραµικρό σηµάδι πως 

σκιάχτηκε απ’το µπούµ. 

-Τώρα αρχίζει κάτι να ξεδιαλύνεται. 

-Τί; 

-Ο λόγος που το παράτησαν το παιδί. 

-Ποιος λόγος; 

-Η βουβαµάρα του. 

-Και καλά, επειδή και ήτον βουβό, θα το 

πετούσαν σαν ψοφίµι; Λίγοι βουβοί ζουν στον 

κόσµο και είναι και καλοί τεχνίτες καµµιά 

φορά; 

-Και παντρεύονται και κάνουν και παιδιά 

γερά. 
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-Δεν ήτον βουβός ο Χρήστος στη χώρα 

µαραγκός πρώτης; 

-Κ’εγώ στη Συρα είχα γνωρίση ένα ρολογά 

βουβό, που από τότε που τον έχασαν οι 

Συριανοί στέλνουν τα ρολόγια τους και τα 

διορθώνουν στην Αθήνα. 

-Και τι θ’απογίνη τώρα του βουβό παιδί; 

-Γι’αυτό έχουν συνεδριάση στο 

Υποτελωνείο ο υποτελώνης, ο νωµατάρχης, ο 

παπάς κι’ο πάρεδρος, ν’αποφασίσουν. 

-Και τι λέν να κάνουν; 

-Ο νωµατάρχης πρέπει ν’αναφέρη στο 

µοίραρχο και να ζητήση οδηγίες· κι’ο 

πάρεδρος στο δήµαρχο· κι’ο υποτελώνης να 

τελεγραφήση στο Υπουργείο.  

-Τρεις κόλλες χαρτί για ένα βουβό 

παιδί; όρσε  χαρτοβασίλειο! 

-Κι’ως που νάρθουν οι οδηγίες… 

-Αν έρθουν κι’όλας! 

-Το παιδί τι θα γίνη; 

-Θα το κρατήση ο παπάς πούχει πρόσφορα 

της εκκλησιάς να το ταΐζη και µπορεί να 

βγάλη και κανένα δίσκο να το ντύσουν πούναι 

µισόγδυµνο. 

Τα τρία έγγραφα γράφτηκαν στο ξύλινο 

κουτσό τραπέζι του Υποτελωνείου, στρωµένο 

µε φύλλα εφηµερίδων για να µη µελανώνεται 

το σανίδι του απ’τα τινάγµατα της πέννας. 

Ο υποτελώνης τηλεγράφησε στο Υπουργείο 

των Οικονοµικών. 

«Ευπειθώς αναφέρω ανεύρεσιν παιδός  
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περίπου δεκαετούς κωφαλάλου υπό λέµβου 

αλιευτικής κεκλεισµένου εντός σάκκου, 

εγκαταλειφθένος υπό αγνώστου πλοίου ή 

λέµβου θέσιν Ασπροµαντιλούσα. Παιδίον 

παρέλαβε προσωρινώς ιερεύς χωρίου. Έλαβον 

αρµοδίως γνώσιν αστυνοµία και δηµοτική 

αρχή». 

Ο πάρεδρος έγραψε στο δήµαρχο: 

«Σήµερον λίαν πρωΐ γρύπος αλιεύων 

Μιλτιάδου Στόκου ανευρέθη σακκίον 

έγκλειστον εις παραλίαν Ασπροµαντιλούσαν 

περιέχον ανοιχθέν παιδίον δεκαετές 

εξακριβωθέν κωφάλαλον αγνώστου προελεύσεως 

παραληφθέν προσωρινώς υπό ιερέως παπά 

Σεραφείµ. Αναµένω οδηγίας δια τα 

περαιτέρω». 

Τελευταίος ο ενωµατάρχης υπέβαλε την 

αναφορά του στον ανθυποµοίραρχο: «Περί 

ανευρέσεως παιδός κωφαλάλου υπό αλιεών και 

άγνωστον πόθεν και πως και τις ούτος». 

Ο Παύλος έφτασε στο µαγαζί του Χαλαστάρα 

µέσ’στην ώρα που είχε γίνη η ανακάλυψη της 

βουβαµάρας του παιδιού µε την τουφεκιά του 

τελωνοφύλακα. Αφού φρόντισε να στέιλη µε το 

παιδί του µαγαζιού τη µια αρµάθα των ψαριών 

στο σπίτι του κ’ένα κοφινάκι µούσµουλα 

µεγάλα και νεραντζόχρωµα σαν παλιοί 

κεχριµπαρένιοι λουλάδες τσιµπουκιών, βγήκε 

στην πλατεία να µάθη για το νέο της µέρας. 

Δεν ήτον από τα συνηθισµένα του χωριού, που 

δεν τον έµελε καθόλου κι’ούτε ρωτούσε ποτέ. 

Είχε κάτι το πολύ εξαιρετικό κ’έκρυβε 

κάποιο µυστήριο, που όχι το µικρό νησιώτικο 

χωριό µα και µια µεγάλη πόλη θα µπορούσε να 

συνταράξη. 
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    Ε’ 

 

Ο Παύλος γυρίζοντας στο σπίτι, αφού 

έµαθε απ’τον υποτελώνη για το βουβό παιδί, 

είδε από µακρυά την Έρση στον αυλόγυρο. Για 

να προφυλαχτή απ’τον ήλιο είχε τυλιγµένο το 

κεφάλι µε µια µεγάλη λευκή εσάρπα, και το 

θαλασσινό αεράκι που άρχισε να δυναµώνη 

ανασάλευε απλωτές τις κρεµαστές άκρες της 

σα φτερούγες γλάρου. Έκανε ένα κίνηµα των 

χεριών σαν να ησύχασε, που τον έβλεπε επί 

τέλους νάρχεται ανάµεσα στα δέντρα, και 

προχώρησε προς το µέρος του να τον 

προαπαντήση. 

-Μα τι έγινες; γιατί άργησες τόσο; είχα 

αρχίση ν’ανησυχώ και λίγο ακόµη αν δεν 

ερχόσουν θα πήγαινα να σε γυρεύω. 

-Λόγος για ν’ανησυχήσης δεν ήτον. Από 

δω ως εκεί τι θα µπορούσε να µου συµβή; 

-Μη ζητάς λογική σ’αυτά. Ποτέ δεν 

αργείς έτσι, το σηµερινό ήτον εξαιρετικό. 

Που έµπλεξες; 

Ο Παύλος, ενώ ανέβαιναν τη σκάλα του 

σπιτιού, άρχισε να της διηγήται την ιστορία 

του βουβού παιδιού. Κ’η Έρση τον άκουε µε 

τόση προσήλωση, που κι’αφού έφτασαν στη 

µικρή τους τραπεζαρία κι’ο Παύλος 

κουρασµένος κάθισε στο σοφά, εκείνη 

στέκουνταν ακόµα όρθια µπροστά του για να 

µάθη το τέλος. 

-Εδώ είναι κάποιο µυστικό, που πρέπει 

να βρεθή το κλειδί του, είπε σαν νάφτανε 

σ’ένα συµπέρασµα ο Παύλος, ενώ αερίζουνταν 

µε το ψάθινο καπέλλο του. 
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-Βέβαια! Κάποιος θα είχε συµφέρον να το 

εξαφανίση το παιδί και κατέφυγε στο µέσον 

αυτό, και δε θα ήτον βέβαια ούτε πατέρας 

του ούτε µητέρα του· θα ήτον κάποιος άλλος 

ή συγγενής του ή ξένος, είπε κ’η Έρση. 

-Βλέπω πως η ροµαντική σου φαντασία το 

έπλασε αµέσως το µυθιστόρηµα. Λέγε 

παρακάτω. 

-Δε λέω, αφού µε περιπαίζεις. 

-Να σου το συµπληρώσω λοιπόν εγώ για να 

µην κοπή η κινηµατογραφική ταινία, που 

άρχισες να ξετυλίγης. 

-‘Όχι, όχι – σέβας στην πνευµατική µου 

ιδιοκτησία, παρακαλώ. 

-Τότε λέγε εσύ. 

-Αυτός ο άγνωστος συλλογίστηκε να 

παραδώση το παιδί σε κανένα πλοίο που 

έφευγε για µακρινό µέρος, αφού πρώτα 

συνεννοήθηκε µε τον πλοίαρχο να το ρίξουν 

στη θάλασσα, όταν θα είναι ανοιχτά στο 

πέλαγος, κ’έτσι να χαρή. Θα πληρώθηκε 

βέβαια καλά ο πλοίαρχος για να κάνη αυτό το 

έγκληµα. Που θα πη πως είχε µεγάλο συφέρον 

ο άγνωστος να θανατώση το παιδί, και πως 

είναι άνθρωπος δυνατός και πλούσιος. 

-Ώς εδώ η ταινία πάει καλά. Τη 

συνέχεια! 

-Ο πλοίαρχος και το πλήρωµα του πλοίου, 

γιατί χωρίς να είναι κ’οι ναύτες σύµφωνοι 

δεν µπορούσε µόνος του να κάνη τίποτε, δε 

θέλησαν να κάνουν αυτό το έγκληµα. Ίσως την 

τελευταία στιγµή µετάνοιωσαν.  

-Να σε βοηθήσω: κι’αφού έκλεισαν 

µάλιστα το παιδί στο σακκί κ’ετοιµάσθηκαν 

να το ρίξουν στα κύµατα… 
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-Δέχοµαι τη συνεργασία σου. Για να 

κρατήσουν όµως το λόγο τους στον άγνωστο, 

οπωσδήποτε, έβγαλαν το παιδί στη δική µας 

εδώ την ακρογιαλιά και το παράτησαν στην 

τύχη. 

-Απαράλλαχτα καθώς εγίνουνταν στον 

αρχαίο καιρό. Θυµάσαι του Οιδίποδος το 

µύθο; 

-Και του Ίωνος ακόµα περισσότερο. 

-Ο ανθρώπινος νους κ’η ανθρώπινη 

συνείδηση δεν αλλάζουν στο διάστηµα των 

αιώνων. – Μα ας γυρίσωµε στο παιδί. Το 

είδες; 

-Όχι· το είχαν κλεισµένο στην αποθήκη 

του Υποτελωνείου, γιατί έδειχνε διάθεση να 

τους φύγη. Είναι, φαίνεται, σε µια ταραχή, 

σ’έναν τρόµο. 

-Με το δίκιο του. Ποιος ξέρει τι 

µαρτύριο θάχη περάση, τι άφωνο µαρτύριο ως 

την ώρα που το πέταξαν κλεισµένο στο σακκί! 

-Αν παραδεχτή κανένας το µυθιστόρηµά 

σου γι’αληθινή ιστορία, τότε το παιδί αυτό 

θα πη πως δεν είναι από καµµιά ταπεινή και 

φτωχή οικογένεια· θάχη γονείς µε κοινωνική 

θέση πολύ ψηλή ίσωςκαι µε µεγάλα πλούτη. 

-Κάποια τέτοια ιδέα έχω. Μα από πού να 

κατάγεται; Βρέθηκε τίποτε απάνω του να το 

φανερώνη; 

-Απ’ό,τι µου είπε ο υποτελώνης όχι. Δεν 

ξέρω όµως αν έκαναν και µια εξέταση 

προσεχτική στα κουρέλια που φορεί, στο σώµα 

του, ακόµα και στο σακκί, που ήτον 

κλεισµένο. Ούτε στο µέρος που βρέθηκε 

συλλογίστηκαν να παν να ψάξουν. Εγώ τουείπα 

του ενωµατάρχη 
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πως θάπρεπε να πάη να ιδή αν φαίνουνταν 

ίχνη απ’τη βάρκα που θα πλησίαζε 

στ’ακρογιάλι και θα χάραξε την άµµο, ακόµα 

κι’απ’τα πόδια εκείνων που θα πήδησαν έξω 

µε το σακκί στα χέρια. Δεν µπορεί να 

βρέθηκε ουρανοκατέβατο εκεί. 

-Ίσως τους έχει πέση και τίποτε δικό 

τους στην άµµο. 

-Κι’αυτό µπορεί. 

Θα εξακολουθούσαν ακόµα µε τον κατήφορο 

που πήραν, τόσο το θέµα ήτον ελκυστικό για 

τη ζωηρή φαντασία και των δύο, αν δεν τους 

γύριζε στο πεζό µέρος της ζωής η κυρά 

Βαρβάρα, που είχε χάση την υποµονή της 

προσµένοντας στο µαγερειό την Κυρία της. 

Στάθηκε στην πόρτα µε ανασκουµπωµένα τα 

µανίκια ως τον αγκώνα και σταυρώνοντας 

απολπιστικά τα χέρια, µε τον αέρα που έχουν 

οι ηλικιωµένες υπηρέτριες µπροστά στις νέες 

νοικοκυρές, ρώτησε: 

-Θα µεγειρέψωµε, Κυρία, σήµερα ή όχι; 

είναι κάψα και το ψάρι θα χαλάση. Δε µου 

είπες πως θα το κάνωµε. 

Η κυρά Βαρβάρα, µολονότι µε δυσκολία 

κατώρθωσε να λέη Κυρία την Έρση, ενώ πριν 

τη φώναζε µε τ’όνοµά της, δεν άφησε όµως 

τον ενικό αρθιµό, που της µιλούσε στο σπίτι 

της µητέρας της απ’όταν ήταν κοριτσάκι δέκα 

χρόνων. Γιατί την κυρά Βαρβάρα την είχαν 

χρόνια πολλά, πρώτα παραµάννα κ’ύστερα 

υπηρέτρια, ήτον καλή και πιστή γυναίκα, 

κι’όταν παντρεύτηκε η Έρση, της την έδωκαν 

για να τη βοηθή µε την πράξη της στο 

καινούργιο νοικοκυριό της. 
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-Πρόσµενε να µας πη ο Κύριός σου πως το 

προτιµά, αποκρίθηκε σχεδόν δειλά η Έρση. 

-Καλέ, ξέρεις πως δεν έχω δύσκολα 

γούστα· ό,τι µου δώσετε τρώω. Και για να µη 

φανή αδιάφορος στις µικροφροντίδες της 

γυναίκας του πρόσθεσεν: Ό,τι γίνη µε τη 

γνώµη σου, κι’ό,τι βγη απ’τα χεράκια σου, 

είναι τέλειο για µένα. 

-Πάµε λοιπόν ν’αποφασίσωµε οι δυό µας, 

να ιδούµε και τι άλλο θα κάνωµε µε το ψάρι, 

είπε η Έρση, ενώ έβγαζε απ’το κεφάλι την 

εσάρπα της και την τύλιγε στα χέρια· να 

βάλω µια ποδιά κ’έρχοµαι. 

Κι’όταν έφυγε η κυρά Βαρβάρα, κάθισε 

κοντά στον Παύλο στο σοφά κι’ακούµπησε 

γέρνοντας το κεφάλι στον ώµο του και 

περνώντας το δεξί χέρι της γύρω στο λαιµό 

του: 

-Τώρα θα σ’αφήσω ήσυχο να εργασθής· 

ξέρω πως έχεις ανάγκη από µοναξιά για να 

συγκεντρωθής, κ’εγώ σε φορτώνοµαι διαρκώς 

και σε ξελογιάζω. Μα θα βάλω τιµωρία στον 

εαυτό µου να µη σε πλησιάσω µία ώρα. Τι ώρα 

είναι; 

-Δέκα και τέταρτο. 

-Ως τις έντεκα και τέταρτο δε θα µε 

ιδής. 

-Θα το κατορθώσης; 

-Για να υποχρεωθώ θ’αφοσιωθώ στο 

νοικοκυριό µου· θα ταχτοποιήσω τα καµαράκια 

µας, κ’ύστερα θα σου κάνω ένα γλύκισµα που 

σ’αρέσει. Φίλησέ µε λοιπόν για να µου δώσης 

δύναµη… 

Η µικρή τραπεζαρία χρησίµευε και για 
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γραφείο του Παύλου. Τα ράφια, που είχε κάνη 

ο ιδιοχτήτης στον τοίχο για να 

προφυλάγωνται τα τρόφιµα απ’τους ποντικούς, 

προβιβάστηκαν σε βεβλιοθήκες, και στο 

µεγάλο τετράγωνο τραπέζι της µέσης, που 

έστρωναν µεσηµέρι βράδυ για να βάλουν τα 

πιάτα, απλώνουνταν τις άλλες ώρες της µέρας 

βιβλία και χάρτες, σχέδια και χειρόγραφα. 

Στο τραπέζι αυτό εξακολούθησε να κάνη 

τη διόρθωση του άρθρου που είχε λάβη το 

πρωΐ, γιατί µε τη συντροφιά της Έρσης κοντά 

στην αηδονοφωλιά, είχε αφήση τα µισά λάθη 

αδιόρθωτα, κ’η Έρση που τάχα πήρε να το 

ξαναϊδή τίποτε δε βρήκε να διορθώση. Απ’το 

ανοιχτό παράθυρο προς το πέλαγος ήρχουνταν 

δροσερός ο µπάτης και του αναφύλλιζε τα 

χαρτιά και του ανασάλευε τα µαλλιά στο 

µέτωπό του. Και κάποτε άφηνε την πέννα και 

κύτταζε έξω κανένα λευκό πανί, που 

αργοπερνούσε ανοιχτά. Στο πλαγινό καµαράκι, 

το δικό του, που το χώριζε ένας τοίχος 

ψιλός από τούβλα, άκουε την Έρση να 

µετακινή τα έπιπλα και να τινάζη τα 

στρωσίδια του κρεβατιού, και δυό τρεις 

φορές του χτήπησε µε τη γροθιά τον τοίχο, 

κι’αυτός άπλωσε το χέρι και της αποκρίθηκε 

µε τον ίδιο τρόπο απ’το µέρος του. 

Ο νέος αρχαιολόγος άξαφνα ακούµπησε 

απάνω στο τραπέζι τους αγκώνες, στήριξε 

στις δυό παλάµες το σαγόνι κ’έµεινε 

συλλογισµένος. Ήθελε να βεβαιωθή πως δεν 

ονειρεύεται, πως είναι αλήθεια όσα τον 

τριγυρίζουν, πως είναι αυτός ο ίδιος ο 

εαυτός του όπως τον είχε  
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φανταστεί απ’τα νεανικά του χρόνια: σ’ένα 

µαγευτικό ακρογιάλι του Αιγαίου, έτοιµος 

ν’αρχίση µια εργασία που µπορεί να τον 

τιµήση και να του ανοίξη δρόµο για το 

µέλλον, και το κυριώτερο, πως δεν είναι 

µόνος· πως έχει στο πλευρό του έναν άξιο 

σύντροφο, όλον αγάπη κι’αφοσίωση, µια 

γυναίκα µαζί κι’αδερφή και φίλη – την Έρση. 

Κ’αισθάνθηκε τον εαυτό του τόσο 

ευτυχισµένο, που δάκρυσαν τα µάτια του, µα 

και µια λαχτάρα τούσφιξε την καρδιά: θα 

είναι τάχα για πάντα ατάραχτη η ευτυχία του 

αυτή; 

Ένας ρυθµικός χτύπος µε το δάχτυλο στην 

κλεισµένη πόρτα τον έκανε να γυρίση: 

-Εµπρός! ποιος είναι; 

-Επιτρέπεται; ρώτησε σιγά σιγά η φωνή 

της Έρσης. Κ’η πόρτα µισάνοιξε και πρόβαλε 

το ωραίο κεφάλι της και µε άλλον τόνο κάπως 

προπετέστερο: Να σου πω; δεν είναι ακόµα 

έντεκα και τέταρτο; 

-Ούτε παρά τέταρτο δεν είναι. 

-Αδύνατο! Θα τώβαλες πίσω το ρολόϊ σου 

για να µε ξεφορτωθής. Μα εγώ θα σε διακόψω 

µόνον ένα λεπτό και θα φύγω. Στάσου! 

Έφυγε και ξαναγύρισε πάλι. Κρατούσε στα 

χέρια ένα µικρό κρυστάλλινο πράσινο 

ποτηράκι γεµάτο κρασί.  

-Έλα, άνοιξε το στόµα σου και µην πης 

όχι. Είναι δυναµωτικό, τονωτικό. Όσοι 

εργάζονται διανοητικώς έχουν ανάγκη. 

Τα τελευταία αυτά λόγια τα πρόφερε µε 

τη σοβαρότητα υγιεινής συµβουλής. 
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-Μα τι µε κυττάζεις έτσι; Σου φαίνοµαι 

σα µαγέρισσα µε την ποδιά, µε το ποτήρι στο 

χέρι; Από τι κόσµους ουράνιους θα σε 

κατρακύλησε η εµφάνισή µου! Τι οράµατα 

προφειδιακής τέχνης θα είχες τη στιγµή που 

µπήκα! 

-Να σου πω, Έρση µου, πολύ σ’αρέσει να 

χαϊδεύεσαι και µε προκαλείς σαν τα γατάκια 

που έρχονται και τρίβονται απάνω µας. 

Ξέρεις πως ό,τι κάνεις έχει για τα µάτια 

µου µια άφταστη χάρη, και το πιο απλό 

κίνηµά σου. 

-Εξακολουθείς τις υπερβολές σου. Πες 

πως κοντά στη φωτιά του µαγερειού σου 

φαίνοµαι σαν ιέρεια στο πλάϊ ενός βωµού. 

Πές το λοιπόν! 

-Και γιατί όχι; Μα αυτή τη στιγµή, 

καθώς απλώνεις σ’εµένα το χέρι σου γυµνό 

για να µου δώσης κάτι, δε βλέπω για΄τι 

είναι κατώτερο απ’της Δήµητρος και της 

Περσεφόνης τα χέρια στο άφταστο ανάγλυφο 

της Ελευσίνας… 

-Τι λόγος! 

-Τι κρατούν; ένα σπειρί σιτάρι η µια, 

ένα ταπεινό στάχυ η άλλη. Κι’όµως και το 

σιτάρι και το στάχυ εκείνο γίνονται ένας 

ατίµητος θησαυρός απ’τη χάρη των χεριών που 

το κρατούν. Μόνον που τα βλέπεις τα 

πανέµορφα εκείνα χέρια και καταλαβαίνεις 

πως χαρίζουν στην ανθρωπότητα τη ζωή και 

την ευτυχία. 

-Φεύγω, γιατί αν εξακολουθήσης θα µου 

πέση το ποτήρι απ’τα χέρια και θα σπάση. 

Κ’έφυγε, χάθηκε γοργή, πεταχτή, πριν  
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προφτάση ο Παύλος, µε τη συνήθεια των 

παροµοιώσεών του προς ανάγλυφα κι’αγάλµατα, 

να της πη ίσως πως µε το κίνηµά της εκείνο 

το ορµητικό από Δήµητρα και Περσεφόνη είχε 

γίνη Νίκη της Σαµοθράκης… 
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    ΣΤ’ 

 

Ύστερα από λίγο απογεµατινό ξεκούρασµα 

στο κρεβάτι του, ο Παύλος κατέβασε έξω στον 

αυλόγυρο δυό πολυθρόνες λινές του ταξιδιού 

και τις τοποθέτησε στ’απόσκιο, κοντά στον 

τοίχο του σπιτιού κι’αντίκρυ στη θάλασσα, 

που πιο φουσκωµένη τώρα αφροκοπούσε και 

µούγκριζε, χωρίς αγριάδα, µε κάποιον 

ψεύτικο καλοκαιριάτικο θυµό, σα σκυλί, που 

γαυγίζει, µα δε δαγκώνει. Κάθισε στη µια 

πολυθρόνα, ξετύλιξε ένα χαρτί µε αρχαϊκά 

γράµµατα και προσηλώθηκε στο διάβασµά του. 

Έπειτα τ’άφησε τυλιχτό στα γόνατά του 

κι’άρχισε να συλλογίζεται κυττάζοντας το 

πέλαγος. Πήρε απ’την τσιγαροθήκη του ένα 

τσιγάρο και τ’άναψε πάντα συλλογισµένος. Η 

άλλη πολυθρόνα στο πλάϊ του έµενε αδειανή. 

Αφού τελείωσε το τσιγάρο του και το πέταξε 

στην άµµο, έβγαλε µ’εύθυµο τρόπο απ’την 

τσέπη του µια µικρή σφυρίχτρα ασηµένια και 

σφύριξε. 

Ακούστηκε ένα τρεχάτο κατέβασµα της 

σκάλας του σπιτιού, µια φωνή: «Έρχοµαι», 

κ’η Έρση βρέθηκε σαν από θάµα καθισµένη 

στην πλαγινή πολυθρόνα.  

Ήτον το κράξιµο, που πρόσµενε το 

σκυλάκι του, η Πιστή του, καθώς η ίδια 

έλεγε τον εαυτό της, για νάρθη. 

Ήτον ντυµένη πάλι λευκά και µόνον στο 

κεφάλι ψηλά φορούσε µια εσάρπα κίτρινη. 

Ποτέ δεν είχε φανή οµορφότερη στα µάτια του 

Παύλου. Μολονότι το κατάλαβε κ’εκείνη 

απ’την έκφρασή του, έκανεπως δεν το πρόσεξε 
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καθόλου,και πριν της πη τίποτε άρχισε να 

του λέη: 

-Θαρρείς πως κοιµήθηκα καθόλου; µάτι δεν 

έκλεισα. Όλο γύριζε στο νου µου αυτή η 

ιστορία του βουβού παιδιού. 

-Μήπως θα εξακολουθήσης την 

κινηµατογραφική σου ταινία και για το 

µέλλον, από δω κ’εµπρός; 

-Τι θέλης να πης; 

-Αφού βρέθηκε το παιδί, τώρα τι 

θ’απογίνη; Πως θ’αναζητηθή η προέλευσή του 

και πως θα ανακαλυφθούν εκείνοι που το 

πέταξαν στ’ακρογιάλι, κ’οι λόγοι που τους 

έσπρωξαν σ’αυτό το έγκληµα, και πως θα 

τιµωρηθούν, για να θριαµβεύση η αρετή και 

να φύγουν ικανοποιηµένοι οι θεαταί του 

κινηµατογράφου! 

-Νοµίζεις πως δε µ’απασχόλησαν αυτά; 

αλλά δεν έχω τόσο δυνατή δηµιουργική 

φαντασία για να τα πλάσω. 

-Μάσησε λοιπόν ένα φύλλο δάφνης σαν την 

Πυθία να τα προφητέψης. 

Αντί να του απαντήση, του έδοσε ένα 

ελαφρό χτύπηµα µε την ανάποδη του χεριού 

στο στόµα. Σε λίγο είπε συλλογισµένη: 

-Ας έρθωµε σε θετικώτερα. Θα ήθελα πολύ 

να το ιδώ αυτό το παιδί. 

-Εύκολο πράµα· θέλεις να πάµε ως το 

χωριό; 

-Αργότερα όµως, να πέση ο ήλιος. 

-Σκεπασµένη µε το «κροκωτόν κρήδεµνόν» 

σου τι φοβάσαι τον Απόλλωνα; 
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-Ά, τώρα παρατήρησες πως φορώ το 

«κροκωτόν κρήδεµνόν» µου; 

-Δεν πιστεύω να είµαι τυφλός εκ 

διαλειµµάτων. 

-Όχι, αλλ’αφηρηµένος. 

-Ας το παραδεχτώ για να συµβιβαστούµε. 

Τώρα λοιπόν που συνήλθα και σε βλέπω, σου 

λέω, πως αν ήµουν γυναίκα σαν εσένα, 

τιςώρες που θα µπορούσα να ντυθώ όπως 

µ’αρέσει, στο σπίτι µου, στην εξοχή, ποτέ 

δε θα µούλειπε το κρήδεµνο των αρχαίων, η 

εσάρπα η τωρινή των Φράγκων, η µπόλια του 

λαού µας. Καθώς ντύνεσθε σήµερα όλες σ’ένα 

καλούπι µε τη δουλεία της µόδας, µόνο µε 

µια εσάρπα µπορείτε να κινηθήτε κάπως 

λεύτερα, µόνο µε τα χρώµατα τα διάφορα και 

µε τους χίλιους τρόπους που φοριέται µια 

εσάρπα µπορείτε ν’αναδείξετε την 

προσωπικότητά σας.  

-Ωραία τα λες· εξακολούθησε λοιπόν! 

-Η γυναίκα στην αρχαία Ελλάδα, και 

κυρίως στας Αθήνας του Περικλέους, µε τα 

φορέµατα που φορούσε δεν ήτον ντυµένη, ήτον 

σκεπασµένη, τυλιγµένη, λίγο ή πολύ, µα 

πάντα µ’έναν τρόπο που άφηνε λεύτερο το 

σώµα στις κινήσεις του κι’ανέγγιχτο στις 

πλαστικές γραµµές του. 

-Σ’αυτό προσπαθεί πάλι, µα του κάκου, 

να γυρίση η τωρινή µόδα… 

-Έτσι, όχι µόνο δυό γυναικεία σώµατα 

δεν µπορούσαν να είναι στο ίδιο καλούπι 

χυµένα – καθώς τώρα – αλλά και η ίδια 

γυναίκα δεν µπορούσε να ντυθή δεύτερη φορά 

όµοια κι’απαράλλαχτα µε την πρωτητερινή. 
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-Γιατί; 

-Απλούστατα γιατί δεν ήτον δυνατόν 

τ’απλώχωρα κυµατιστά φορέµατά τη να 

σχηµατίσουν τις ίδιες κι’απαράλλαχτες 

δίπλες και καµπύλες δυό φορές, κι’αν ήτον 

ακίνητη, ακόµα περισσότερο όταν έκανε 

κάποια κίνηση. Πρόσεξε τ’ανάγλυφα της 

ζωοφόρου του Παρθενώνος και περισσότερο τις 

έξι µαρµαροκόρες του Ερεχθείου – καθεµιά 

αλλιώτικη κι’ας φαίνωνται όµοιες. 

-Μου είχες αλήθεια υποσχεθή κάποτε να 

µου δείξης απάνω µου πως µ’ένα κοµµάτι πανί 

µεγάλο σα σεντόνι, τυλιγµένο γύρω στο σώµα 

ως τις µασκάλες και καρφωµένο µε «περόνας» 

σαν τις σηµερινές παραµάνες απάνω απ’τους 

ώµους, κατώρθωναν να σχηµατίζουν τον 

«πέπλον». 

-Και µε τι απλή χάρη! Όποτε θέλεις να 

το δοκιµάσωµε, µα πρέπει να είναι 

εν’αλαφρό, µαλακό κ’ελαστικό πανί και δεν 

έχοµε ίσως εδώ κατάλληλο. 

-Απ’την εσάρπα µου άρχισες και 

κατάντησες να κάνης διάλεξη για τ’αρχαία 

ενδύµατα. 

-Το θέµα µε παρέσυρε. Ας ξαναγυρίσωµε. 

Λοιπόν το ξαναλέω: αν ήµουν γυναίκα δε θα 

µούλειπε µια εσάρπα. Θα ντυνόµουν πάντοτε 

λευκά, ή επί τέλους µονόχρωµα. Ποτέ κλαδωτά 

και νταµωτά και ριγωτά υφάσµατα. Το πολύ 

ακροκέντητα. 

-Γιατί αυτή η αποστροφή; 

-Γιατί είναι και βάρβαρα και 

καταστρέφουν µε οπτικές απάτες τις 

αναλογίες του κορµιού. 

-Μα κάποτε ίσως και τις διορθώνουν. 
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-Μιλούµε για όσα δεν έχουν ανάγκη από 

διορθώµατα, και την καµάρωσε µε µια µατιά 

από πάνω ως κάτω. Θα ντυνόµουν λοιπόν 

λευκά, αλλά θα είχα δέκα χρωµάτων εσάρπες. 

Κάθε χρώµα θα το φορούσα σύµφωνα µε την 

κάθε διάθεσή µου, θα ήτον η ψυχική σηµαία 

µου. 

-Κρίµα που εγώ έχω µόνον τρία χρώµατα 

εσάρπες µαζί µου· µου λείπουν άλλα επτά για 

να γίνουν σωστές οι ψυχικές σηµαίες µου. 

-Αλλά δε θα περιωριζόµουν σ’αυτό µόνον· 

κι’ο τρόπος που θα τη φορούσα θα συµπλήρωνε 

τη σηµασία του χρώµατος, θα εξηγούσε 

καλύτερα τη διάθεσή µου την ψυχική. 

-Δηλαδή; 

-Άλλοτε θα τη φορούσα σφιχτοτυλιγµένη 

στο κεφάλι σαν «καλύπτρα», άλλοτε απάλά 

ριγµένη και εντελώς λυτή, άλλοτε 

λαφροδεµένη κάτω απ’το σαγόνι, άλλοτε 

σταυροδετή στη µέση, άλλοτε θα την τύλιγα 

στο λαιµό κι’όχι στο κεφάλι, άλλοτε θα τη 

χαµηλοζωνόµουν, άλλοτε θα τη λοξόδενα 

απ’τον έναν ώµο στο άλλο πλευρό, άλλοτε θα 

σκέπαζα τους ώµους και το στήθος. 

-Χαρά στους τρόπους! 

-Δεν τελείωσα ακόµα. Θα τη φορούσα απλή 

σαν αχνοσύννεφο, διπλωµένη λοξά σα 

φτερούγα, κουλουριασµένη σα φίδι, 

αναφυλλιασµένη σα νυµφαία… 

-Τι κρίµα, Παύλε, που έγινες 

αρχαιολόγος. Θα πλούτιζες αν πήγαινες στο 

Παρίσι σχεδιαστής σε κανένα κατάστηµα 

γυναικείας 
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µόδας. Τι καινούργιες εφευρέσεις θάκανες! 

-Τις εφευρέσεις που κάνω µου τις 

εµπνέεις εσύ. Χωρίς εσένα, θαρρείς πως θα 

είχα το νου µου σε τέτοια πράγµατα; θα 

πρόσεχα πως ντύνονται και πως πρέπει να 

ντύνωνται αι γυναίκες και πώς να φορούν την 

εσάρπα τους; 

-Τον καϋµένο! Που να τον ενδιαφέρουν 

αυτά το κοσµικά! «Ο αρχαιολόγος ασκητής», 

ωραίος τίτλος για κωµωδία. Μήπως µου τα λες 

για να µη ζηλεύω; Μήπως µε το κίτρινο χρώµα 

που έχει η εσάρπα µου και σύµφωνα µε όσα 

έλεγες πρίν, σου φαίνοµαι σε ψυχική διάθεση 

ζήλειας; Μπορεί. Πρόσεχε λοιπόν τώρα στο 

χωριό – τα µάτια κάτω! Έλα, πάµε· βλέπω πως 

ανυποµονείς. Θάχης κάποιο λόγο. Και γέλασε 

δείχνοντας µαργαριτάρια αραδιαστά σε 

κόκκινο ατλάζι, τα δόντια ανάµεσα στα χείλη 

της. 

Αντί να πάρουν το συνηθισµένο δρόµο για 

το χωριό περνώντας το γεφυράκι, προτίµησαν 

να κατεβούν στ’ακρογιάλι κοντά στα κύµατα, 

εκεί που η άµµος ήτον υγρή  και την 

πατούσαν χωρίς να χώνεται το πόδι. 

Το χωριό δεν είχε λιµάνι· ήτον 

ορθάνοιχτο στο πέλαγος. Γι’αυτό και δεν 

άραζαν εκεί καράβια και καΐκια, παρά µόνον 

προσωρινά και µε καλοκαιριά, όσο για να 

φορτώσουν προϊόντα του τόπου: κρεµµύδια, 

πατάτες, λεµόνια, ή ν αξεφορτώσουν αλεύρια, 

σιτάρι, καλαµπόκι και λιγοστά εµπορεύµατα. 

Ύστερα τραβούσαν κατά  
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τη χώρα, που είχε καλό λιµάνι για µικρά 

πλοία, εκεί πίσω απ’τον κάβο µε τον άσπρο 

ανεµόµυλο. 

Στου χωριού τ’ακρογιάλι µόνον πέντ’έξι 

βάρκες ήταν πάντα, µικρές κι’αλαφριές, ή 

αραγµένες ή τον περισσότερο καιρό συρµένες 

έξω στην άµµο για περισσότερη ασφάλεια. 

Απ’αυτές µια ή δυό ήταν ψαράδικες 

διχτυάρικες· τις άλλες τις είχαν για τις 

δουλειές τους οι έµποροι του χωριού, να 

πηγαινοέρχωνται στη χώρα οι ίδιοι ή να 

φέρνουν πραµάτειες για τα µαγαζιά τους. 

Κάποτε ψάρευαν κι’όλας για τα σπίτια τους 

µε λίγες οργυιές δίχτυα ή µε κανένα µικρό 

παραγάδι. Οι µεγάλες βάρκες των γρύπων, 

σωστά καΐκια, µε την αρχαϊκή τους πλώρη, 

ήτον µόνον περαστικές από ξένα 

θαλασσοχώρια, καθώς ήτον και του καπετάν 

Στόκου του Βατικιώτη. 

Την ώρα που πήγαιναν αργοπατώντας ο 

Παύλος κ’η Έρση προς το χωριό, τ’ακρογιάλι 

ήτον έρηµο και µόνον µερικά παιδιά γυµνά 

έκαναν λουτρό. Τρέχοντας απ’την αµµουδιά 

προς τα κύµατα και βουτώντας ολόσωµα, 

ξαναγύριζαν στη στεριά, κυλιούνταν στην 

άµµο για να στεγνώσουν και  µε πασπαλισµένα 

τα κορµιά, σαν ψάρια αλευρωµένα για 

τηγάνισµα, ξανάτρεχαν πάλι στη θάλασσα να 

ξεπλυθούν. 

Ο Παύλος παρακολουθούσε µε χαµόγελο την 

παιδική τους αφέλεια, που δεν έδινε καµµιά 

σηµασία στη γύµνια: 

-Πόσων γενιών τα παιδιά θα λούστηκαν και 

θα κυλίστηκαν ως τώρα σ’αυτό τ’ακρογιάλι µε 

τον ίδιο τρόπο, που θαρρείς πως τον βρήκε ο  
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άνθρωπος πριν ακόµη µάθη να υφαίνη 

σεντόνια! Απαράλλαχτα κάνουν και τα σκυλιά 

άµα βγούν απ’το νερό… 

Η Έρης που κύτταζε προς το πέλαγος του 

έκοψε την οµιλία: 

-Για ιδές! µια βάρκα έρχεται απ’το µύλο 

εκεί µε σηµαία· έχει και τέσσερα κουπιά. 

-Σαν να είναι πολεµική· θάρχεται απ’τη 

χώρα για καµµιά υπηρεσία. Αν ξαναφύγη 

αύριο, θα ήτον καλή ευκαιρία να στείλω το 

φάκελο µε τις διορθώσεις να τον δώσουν εκεί 

συστηµένο στο ταχυδροµείο. Που να τον 

εµπιστευθώ σε βαρκάρηδες κι’αγωγιάτες 

µεθυσµένους σαν τον πρωϊνό! 

Ο Παύλος κ’η Έρση σταµάτησαν στο πρώτο 

µαγαζί, στου Χαλαστάρα, και πριν καθίσουν 

έτρεξε ο ίδιος ο καταστηµατάρχης να τους 

περιποιηθή σφουγγίζοντας µε την ποδιά του 

ένα τραπεζάκι βρεµένο και γεµάτο αριθµούς 

µε κιµωλία απ’το σκαµπίλι που είχαν παίξη 

πριν εκεί δυό µικρονοικοκύρηδες του χωριού. 

-Τι νάναι η βάρκα πώρχεται; ρώτησε ο 

Παύλος. 

-Τίποτε για τον υποτελώνη θα φέρνη· 

καµµιά διαταγή. Κατά το Υποτελωνείο έχει 

πλώρη. 

Κι’ο υποτελώνης, ένας νέος ψηλός ψηλός 

και λιγνός, το παρατήρησε καθισµένος στο 

µαγαζί του Καραλή. Άφησε την εφηµερίδα 

απ’τα χέρια του και κρατώντας ένα µεγάλο 

γύφτικο κλειδί τράβηξε κατά το Υποτελωνείο. 

Το κλειδί αυτό του γραφείου του ήτον ο 

αχώριστος σύντροφος, το σύµβολο της 

υπηρεσίας του. Να τ’αφήση πουθενά δεν 

εµπιστεύουνταν, να το  
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βάλη σε τσέπη δε χωρούσε. Τώσερνε λοιπόν 

πάντα µαζί του όπου πήγαινε κι’όπου 

κάθουνταν, τόσο που κατάντησε να γίνη 

παροιµία στο χωριό για δυό αχώριστα 

πράµατα, κ’έλεγαν: 

-Σαν τον υποτελώνη µε το κλειδί του. 

Η βάρκα ζύγωσε στην αµµουδιά µπροστά στο 

Υποτελωνείο. Ο ναύτης που κάθουνταν στο 

τιµόνι πήδησε έξω· ο ένας απ’τους κωπηλάτες 

έσπρωξε την άµµο µε το κουπί για να µη 

διαπλαρώση η βάρκα απ’τα κύµατα κι’ο άλλος 

κωπηλάτης µε γερό τράβηγµα των κουπιών την 

ξεµάκρυνε ανοιχτότερα. 

Ο υποτελώνης είχε φτάση µπροστά στην 

πόρτα του Υποτελωνείου κ’έβαζε το θεώρατο 

κλειδί στην κλειδαρότρυπα, όταν τον 

πλησίασε ο ναύτης και, βγάζοντας τον άσπρο 

ναυτικό κούκκο του, πήρε ένα µεγάλο γαλάζιο 

υήρεσιακό φάκελο τσακισµένον στη µέση και 

του τον έδωσε: 

-Απ’τον κύριο λιµενάρχη. 

Ο υποτελώνης έσκισε το φάκελο του 

τηλεγραφείου µ’επιγραφή: Παύλον Ροδανόν 

αρχαιολόγον. Κάτω απ’την επιγραφή ο 

λιµενάρχης είχε σηµειώση µε κόκκινο µολύβι: 

«Να εγχειρισθή ιδιοχείρως αµέσως». 

Ο υποτελώνης ρώτησε το ναύτη: 

-Θα προσµένης απάντηση; 

-Όχι, κύριε υποτελώνη· ο κύριος 

λιµενάρχης διέταξε να σας παραδώσωµε το 

φάκελο και να φύγωµε, γιατί θάχωµε τη νύχτα 

υπηρεσία που θα περάση το ατµόπλοιο της 

γραµµής. 
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Ύψωσε το δεξί χέρι προς τον κούκκο του, 

και γύρισε προς τη θάλασσα νεύοντας στη 

βάρκα νάρθη να τον πάρη. 

Ο υποτελώνης κρατώντας στο ένα χέρι το 

κλειδί και στο άλλο το τηλεγράφηµα πήγαινε 

προς το µαγαζί του Χαλαστάρα, που είχε ίδη 

καθισµένον τον Παύλο µε τη γυναίκα του. 

Η Έρση πρώτη κατάλαβε πως το 

τηλεγράφηµα θα είναι δικό τους και είπε µε 

την ανησυχία που γεννά πάντα ένα 

τηλεγράφηµα: 

-Μπα! για µας είναι. Τι να τρέχη; Να 

µην είναι απ’την Πόλη, απ’το σπίτι; 

-Μην πάη ο νους σου αµέσως σε κακό. 

Μπορεί να είναι και καλό ή και αδιάφορο, 

είπε ο Παύλος για να την ησυχάση, όχι όµως 

εντελώς ήσυχος κι’αυτός. 

Ο υποτελώνης πλησίασε κ’έδωκε το 

φάκελο, ανασηκώνοντας λίγο και φορώντας 

πάλι το σκληρό µαύρο καπέλλο του: 

-Για σας, κύριε Ροδανέ· το στέλνει ο 

κύριος λιµενάρχης να σας το δώσω στα χέρια. 

Ο Παύλος µε νευρική  γληγοράδα άνοιξε 

το φάκελο, χωρίς ούτε να ευχαριστήση τον 

κοµιστή, που έστεκε σαν ηλίθιος θαµπωµένος 

απ’την οµορφιά της Έρσης. 

-Τίποτε, τίποτε απ’όσα έβαλες µε το νου 

σου, είπε αµέσως ο Παύλος, ρίχνοντας την 

πρώτη µατιά στην υπογραφή. Είναι απ’τον 

έφορο των Αρχαιοτήτων, τον Καλλιάδη. 
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Τότε µόλις συλλογίστηκε πως είχε φερθή 

µε κάποια αγένεια στον υποτελώνη: 

-Με συγχωρείτε που δε σας ευχαρίστησα 

αµέσως! είπε και διάβασε µεγαλόφωνα το 

τηλεγράφηµα: «Φθάνω τετάρτην πρωΐ 

ατµόπλοιον γραµµής· διέλθω ηµέραν πλησίον 

σας· αναχωρήσω ίδιον ατµόπλοιον νύκτα 

τετάρτης· προσρήσεις κυρίαν· καλήν 

αντάµωσιν». – Μα, κύριε υποτελώνη, δεν 

κάθεστε; να σας προσφέρωµε κάτι. 

-Όχι, ευχαριστώ, έχω εργασία στο 

γραφείο, αποκρίθηκε δειλά, συγχυσµένος, 

µασώντας τα λόγια του ο υποτελώνης κ’έφυγε 

σκοντάφτοντας στα σκαµνιά και στα τραπέζια. 

-Ώστε θάχωµε µουσαφιρλίκια αύριο; 

Πρέπει να φροντίσωµε για πολλά πράγµατα. Να 

σου πω, και µη σου κακοφανή, καλύτερα να 

µην ήρχουνταν ο εφορός σου. Θα µας χαλάση 

την ησυχία µας· είπε η Έρση σουφρώνοντας τα 

χείλη. 

-Τι να κάνωµε, Έρση µου; Κ’εγώ θα 

προτιµούσα να µην έρθη τρίτος στη φωλιά 

µας. Μα επί τέλο9υς για λίγες ώρες θα 

είναι, και-να σου πω- από κάθε άλλον 

καλύτερος ο Καλλιάδης. Καθώς σου έχω 

ξαναπή, µ’όλη του την ηλικία και τα 

κάτασπρα µαλλιά του είναι γεµάτος ζωή και 

ενέργεια· οµιλητικός, ευχάριστος, έχει 

διαβάση του κόσµου τα βιβλία κ’έχει µνήµη 

απέραντη. Μου φάνηκε και πολύ χρήσιµος από 

τότε που πήγα υπότροφος έξω να σπουδάσω· µε 

υποστήριξε µε την καρδιά του κι’όταν 

γύρισα. Είναι Ηπειρώτης κι’αυτός· 

	  



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΙΝΗΣ 
 

70 
 

συγγενής της θείας µου της Σµαράγδας. Αν 

κ’έχω τέσσερα χρόνια να τον ιδώ δε µου 

είναι ξένος. Και για το ζήτηµα αυτό του 

παπύρου και την εξήγηση που του δίνω θα µου 

είναι πολύτιµη η γνώµη του.  

-Μην κατσουφιάζης· θ’αλλάξης ιδέα άµα 

τον γνωρίσης. 

-Τότε θα είναι κίνδυνος και να τον 

ερωτευθώ. Δε ζηλεύεις; 

-Μα να θέλω να ζηλέψω πρέπει ν’αρχίσω 

απ’τον υποτελώνη, που είναι επί τέλους και 

νέος. 

-Από πού κι’ως πού; 

-Δεν παρατήρησες τάχα πως τον µάγεψες 

απ’την πρώτη µέρα που ήθραµε, και τα χάνει 

άµα σ’αντικρύση. 

-Ιδέα δεν έχω. Μα τότε δεν πρέπει να 

είµαι τόσο αχάριστη· θα πάω να του µιλήσω. 

Και σηκώθηκε έτοιµη να προχωρήση προς την 

πλατεία. 

Ο Παύλος την κράτησε απ’το χέρι: 

-Μην κάνης ασυλλόγιστα κινήµατα. 

-Μα τι νόµισες πως θα κάνω; Πάω να τον 

ρωτήσω για το βουβό παιδί. Με τη βάρκα και 

το τηλεγράφηµα του Καλλιάδη το ξεχάσαµε 

αυτό. 

Προχώρησε λίγα βήµατα γοργοχτυπώντας τα 

ξύλινα τακουνάκια της στο πλακόστρωτο της 

πλατείας, κι’ο υποτελώνης γύρισε 

ξαφνιασµένος. 

-Κύριε υποτελώνη, µε συγχωρείτε… 

-Κυρία µου, διατάξετε· αποκρίθηκε 

κατακόκκινος ο νέος πλησιάζοντάς την µε 

δειλά βήµατα. 
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-Ήθελα πολύ να ιδώ αυτό το βουβό παιδί, 

που βρέθηκε σήµερα στην ακρογιαλιά. 

-Δεν τώχω πια στο Υποτελωνείο, Κυρία 

µου, το πήρε ο παπάς στο σπίτι του. 

Λυπούµαι πολύ. 

-Και που είναι το σπίτι του παπά; 

-Δίπλα στην εκκλησία· κ’έδειξε µε το 

κλειδί προς την πλαγιά του βουνού. 

-Για να πάη κανένας ως εκεί θέλει ώρα 

και θα νυχτωθούµε. Ακούς, Παύλε; δεν 

είν’ελπίς να το ιδώ το παιδί σήµερα, δεν 

έχοµε καιρό. 

-Να στείλω τον τελωνοφύλακα να το φέρη 

αφού έχετε τόση επιθυµία να το ιδήτε. 

-Όχι, όχι, ευχαριστώ· δεν είναι καµµιά 

βία· αύριο, µεθαύριο το βλέπω. 

-Ο υποτελώνης αυτή τη φορά έβγαλε ως 

κάτω το µαύρο σκληρό καπέλλο του για να 

χαιρετήση την Έρση, που γύρισε να καθίση 

πάλι στο πλάϊ του Παύλου. Αντί να πάη στο 

Υποτελωνείο καθώς είχε σκοπό, κάθισε 

παρακεί, σχεδόν έπεσε απάνω σ’ένα σκαµνί, 

γιατί δεν τον βαστούσαν τα πόδια του, 

κι’ακούµπησε και το κλειδί στο τραπέζι, σα 

να τον βάραινε κι’αυτό. 

Ο Παύλος µε την Έρση δεν έµειναν για 

πολύ καθισµένοι. 

-Δεν πάµε στο σπίτι ν’αναπνεύσωµε 

καθαρώτερον αέρα; εδώ µυρίζει τόσο άσκηµα 

απ’τα µαγαζιά· είπε η Έρση κι’ανασηκώθηκε. 

-Έχεις δίκιο· έπεσε ο µπάτης, κι’άρχισε 

το βραδινό αεράκι απ’τη στεριά γεµάτο 

µυρωδιές χταποδιών ξερών, αναµµένων 

φούρνων, 
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τσιγαριστού λαδιού. Πάµε! Μα να πούµε πρώτα 

του Χαλαστάρα τι να µας φροντίσει γι’αύριο 

το πρωΐ: ψάρια, καµµιά όρνιθα, τίποτα 

χορταρικά… 

Αφού έδωκαν και τις σπιτικές παραγγελίες 

στον προµηθευτή τους, που τις δέχτηκε πολύ 

πρόθυµα, γιατί θα είχε κέρδος σηµαντικό 

απ’όλα, πήραν τον ταχτικό δρόµο προς το 

σπίτι τους, καλησπερίζοντας τις χωριανές, 

που κάθουνταν στα κατώφλια τους την ώρα 

εκείνη µε τη δροσιά. 

Κι’αφού προσπερνούσαν γίνουνταν πίσω 

τους διάφορες οµιλίες σχετικές µε το 

πέρασµά τους: 

-Όµορφη γυναίκα, µα παραφαντασµένη. 

-Μια στεγνή καλησπέρα, και δε στέκεται 

ποτέ να κάνη και παραπάνω κουβέντα. 

-Ούτε µας λογαριάζει, καλέ! 

-Άι, κυρά συµπεθέρα; ρώτησε µια χοντρή 

νοικοκυρά µε τα δάκρυα στα µάτια απ’τα 

κρεµµύδια που καθάριζε µέσ’στη γαβάθα· δε 

µου λές αστεφάνωτη την έχει ο δάσκαλος; 

-Τι θα πη αστεφάνωτη; 

-Αγαπητικιά µαθές; 

-Όχι καλέ, είναι γυναίκα του µε τον παπά 

εδώ και τρία χρόνια. Μα πως σου πέρασε 

απ’το νου αυτό που λες, γειτόνισσα; 

-Δε µε σχωρνάς, που θάναι τριώ χρονών 

αντρόγενο στεφανωµένο! Άµ’δεν κυττάς πως 

πάν’αγκαλιαστά ίσα πέρα; 
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Στο δρόµο που πήγαιναν η Έρση είπε 

γελώντας: 

-Αν δε χάση το κλειδί του απόψε ο 

υποτελώνης θα είναι θάµα. 

-Να σου πω, Έρση µου, µην το παίρνης 

στα αστεία αυτό. 

-Ποιό; 

-Την ταραχή και τη συγκίνηση, που 

αισθάνεται αυτός ο νέος όταν σε βλέπη. 

-Μα τι θέλεις, να το πάρω τραγικά; 

-Τραγικά όχι, αλλά κάπως σοβαρά. Μια 

γυναίκα που έχει τα µάτια σου και την όλη 

οµορφιά σου, τη βαραίνει µεγάλη ευθύνη, σαν 

εκείνον που κρατά ένα γεµάτο τουφέκι στα 

χέρια του και ποροβολεί δεξιά κι’αριστερά. 

-Δεν εννοώ την παροµοίωση. 

-Καθώς εκείνος που πυροβολεί δεν ξέρει 

που θα πάν τα βόλια του και τι κακό µπορούν 

να κάνουν, έτσι δεν ξέρει µια γυναίκα 

ωραία, που θα παν οι µατιές που φεύγουν 

αθώα µα κι’ασυλλόγιστα απ’τα µάτια της, και 

τι κακό µπορούν να κάνουν σε µια ανθρώπινη 

καρδιά. 

-Με τη θεωρία σου αυτή θάπρεπε κάθε 

γυναίκα, που έχει τέτοια επικίνδυνα µάτια, 

να τα βγάζη για να µην κολάζη τους άντρες, 

σαν την καλόγρια γου µεσαιωνικού 

συναξαριού. 

-Αυτό είναι µια υπερβολή για να διδάξη 

µια αλήθεια. 

-Έπειτα δεν είναι µόνον οι µατιές· 

είναι και το χαµόγελο απ’τα χείλη της, κι’ο 

λόγος απ’το στόµα της, και το σάλεµα του 

χεριού  
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της, κ’η χάρη του κορµιού της, κι’ο αέρας 

του περπατήµατος, κι’όλη η ευωδιαστή και 

µεθυστική ατµόσφαιρα πώχει ολόγυρά της κάθε 

ωραία γυναίκα. 

-Μα ποια ευθύνη µπορεί νάχη µια γυναίκα 

για κάποιο αίσθηµα, χωρίς να το ξέρη καν; 

Αν δε µου τώλεγες άξαφνα εσύ τώρα για τον 

υποτελώνη δε θα είχα ιδέα. 

-Και ίσως έκανα κακά απ’την αρχή, που 

σου το είπα. Σε φόρτωσα µε κάποια έννοια. 

-Αστειεύεσαι; ή µήπως ζηλεύεις; 

-Παιδί µου, µη τέτοια αλαφρά λόγια για 

σοβαρά πράµατα. Δεν µπορώ να έχω την 

απαίτηση να είναι όλοι οι άλλοι τυφλοί 

εκτός από εµένα, να µην τους θαµπώνη η 

οµορφιά σου, όπως µε θάµπωσε µόλις την 

αντίκρυσα για πρώτη φορά. Το βρίσκω πολύ 

φυσικό και δε µε παραξενεύει πως ένας νέος, 

εξωρισµένος µάλιστα εδώ σ’αυτή την ερηµιά, 

αισθάνθηκε στο αντίκρυσµά σου ό,τι ο 

καϋµένος ο υποτελώνης. 

-Ας το παραδεχθώ· µα τι σοβαρότητα έχει; 

-Αν µείνη ως εδώ µόνον, δεν έχει βέβαια 

σοβαρότητα. Αν όµως ριζώση κάτι βαθύτερο 

στην καρδιά του, και σ’αυτό τον ενθαρρύνης 

και συ παίζοντας µε το αίσθηµά του-αν κάνης 

ένα δυστυχή χωρίς να το θέλης, θα σ’αρέση; 

-Σε δικαιώνω σε όσα λες γενικώτερα, µα 

στην περίσταση αυτή του υποτελώνη µου 

φαίνεται πως δεν ταιριάζουν· πολύ τραγικά 

το πήρες. Το µόνο που µπορεί να πάθη, σου 

ξαναλέω, είναι να χάση το κλειδί του. 
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Και προσπάθησε να γελάση, αλλά κατά 

βάθος της είχαν κάνη πολή εντύπωση τα 

τελευταία λόγια του Παύλου, και της είχαν 

ρίξη πάνω στην άδολη ψυχή της έναν ίσκιο 

περαστικό σαν το πέταµα ενός κόρακα πάνω 

από µια µαρµάρινη πλάκα. 
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   Ζ’ 

 

Ο έφορος των Αρχαιοτήτων έφτασε 

ξηµερώµατα στο νησί µε το ατµόπλοιο της 

γραµµής και, σαν Αρχή του Κράτους, τον 

παρέλαβε η βάρκα του λιµεναρχείου µε 

τέσσερα κουπιά. 

Είχε σκοπό, αν ήτον δυνατό, να µη σταθή 

καθόλου στη χώρα, παρά να τραβήξη ίσια για 

το χωριό, µε την πρωϊνή δροσιά και την 

ησυχία της θάλασσας. Μπορούσε να πάη κι’από 

στεριάς µε ζώο· δυό ώρες δρόµος. Μα µια και 

ήτον στη θάλασσα, του ήρχουνταν βολικώτερα 

και πιο αναπαυτικά. 

Έµαθε όµως απ’τους ναύτες, πως, µε την 

ευκαιρία που θα πήγαινε η βάρκα του 

λιµεναρχείου στο χωριό, ζήτησε κι’ο 

δήµαρχος να τον συντροφέψη ως εκεί για 

κάποια δουλιεά της δηµαρχίας και του 

σπιτιού του. Έτσι ο έφορος, που τον νόµισαν 

στην αρχή για λόρδο, βλέποντάς τον στη 

βάρκα απ’τη στεριά µε µια κάσκα των 

τροπικών και µε ρούχα από σετακρούτα, 

αναγκάστηκε να βγη στη σκάλα της χώρας και 

να δεχτή τον καφέ του λιµενάρχη και τα 

καλωσορίσµατα των άλλων, ως που νάρθη ο 

δήµαρχος, που είχαν στείλη δυό φορές να τον 

ξυπνήσουν. 

Επί τέλους ήρθε βαρύς βαρύς και 

νυσταγµένος ακόµα, µε τη µεγάλη κοιλιά του 

και τη µαύρη ελιά σαν βατόµουρο στο 

αριστερό φτερό της µύτης. Χασοµέρησε ακόµα 

λίγο χαιρετώντας και δίνοντας διαταγές 

ολόγυρά του, κ’η βάρκα ξεκίνησε και πάλι 

ξαναγύρισε,  
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γιατί είχε ξεχάση την οµπρέλλα του 

κ’έστειλε τον κλητήρα της δηµαρχίας να του 

τη φέρη, µην τον κάψη ο ήλιος στη θάλασσα. 

Με το δήµαρχο, έξω απ’την υπηρεσιακή 

γνωριµία µε χαρτιά, είχε µια φορά και 

προσωπικώς γνωριστή προ χρόνων ο έφορος 

στην πρωτεύουσα του νοµού, ώστε δεν ήτον 

ανάγκη να συστηθή ο ένας στον άλλον. 

Γι’αυτό κι’αµέσως έστρωσε η οµιλία. Έπειτα 

ο δήµαρχος ήτον απ’τους ανθρώπους εκείνους, 

που µιλούν απ’την πρώτη ώρα µε όλους, σαν 

να τους έχουν σεγγενείς ή παλιούς φίλους. 

-Λοιπόν, κύριε έφορε, έτσι για περίπατο 

µας ήρθες ως εδώ ή για υπηρεσία; 

-Και για τα δυό µαζί· αποκρίθηκε ο 

έφορος που ήθελε να δικαιολογή τα 

οδοιπορικά του έξοδα, και κάθε ταξίδι του 

το χαραχτήριζε και ως υπηρεσιακό. 

-Και θα φας στου κυρίου Ροδανού το 

µεσηµέρι; Μούλεγε ο τηλεγραφητής πως του 

τηλεγράφησες. Κρίµα! Θα τρώγαµε κανένα 

γκιουβέτσι στου Χαλαστάρα· έχει και κρασί 

καλό. 

-Ευχαριστώ πολύ, κύριε δήµαρχε, µα θα 

του κακοφαίνουνταν του κυρίου Ροδανού, αν 

δεν πήγαινα σπίτι του. Νέος κι’αγαπητός 

συνάδελφος. Έπειτα έχοµε να µιλήσωµε και 

για µερικά ζητήµατα αρχαιολογικά µαζί του, 

αφού έρχεται µε ειδική αποστολή εδώ στην 

περιφέρειά µου. 

-Κ’εγώ θάπρεπε να τον δω· είπε ο 

δήµαρχος. Όταν έφτασε έλειπα και δεν τον 

είδα. Δε στάθηκε και καθόλου στη χώρα.  
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Είχε γράψη από πριν του σχολάρχη να του βρη 

ένα σπίτι ήσυχο και µοναχικό σ’εξοχή και 

κοντά στη θάλασσα, και τράβηξε ολόϊσια. 

Μόνον ένα γράµµα µούγραψε, παρακαλώντας να 

τον οικονοµήσω µερικά έπιπλα, και του 

τάστειλα και µ’ευχαρίστησε, αυτή είναι όλη 

µας η γνωριµία. 

-Τότε είναι και υποχρεωµένος απέναντί 

σας και θα θέλη κ’εκείνος να σας 

ευχαριστήση και προφορικώς. 

-Προς το βράδυ λέω να του κάνω µια 

επίσκεψη. Έχω κάτι µικροδουλειές στο χωριό 

να βολέψω. Πρώτα να ιδώ για κάποιο παιδί 

βουβό, που βρήκαν ριγµένο, κ’ύστερα κάτι 

άλλα τρεχάµατα δικά µου. 

-Ελάτε, και φεύγοµε από κει µε τη βάρκα, 

αν δε µας τα χαλάση ο καιρός ως το βράδυ· 

αλλιώς να ιδούµε αν θάχη ζώα. Τι λέτε και 

σείς, καπετάνιοι; είπε γυρίζοντας προς τους 

ναύτες.  

-Δεν έχει τίποτα ο καιρός, κύριε έφορε· 

κι’αν βάλη µπάτη δυνατό, θα κόψη το 

δειλινό· αποκρίθηκε µε πεποίθηση ο ναύτης 

που κάθουνταν στο τιµόνι. 

-Μα δε µου λές, κύριε έφορε, ρώτησε ο 

δήµαρχος, η γυναίκα του κυρίου Ροδανού µιλά 

ελληνικά, καταλαβαίνει τουλάχιστον; 

-Γιατί δε θα µιλά τη γλώσσα της; 

-Μα δεν είναι Γερµανίδα; 

-Ποιος το λέει αυτό; 

-Έτσι έχουν την ιδέα στη χώρα, γιατί 

όταν πέρασαν από κει στον ερχοµό τους, 

άκουσαν που µιλούσαν µεταξύ τους ξένη 

γλώσσα και τη φώναζε µε γερµανικό όνοµα, 

Έλσα, Έλση. 
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Έτσι λέγανε µια γκουβερνάντα, που είχε φέρη 

απ’το Τριέστι ο κύρ Λευτέρης για τα παιδιά 

του. 

Ο έφορος δεν µπόρεσε να κρατήση τα 

γέλια: 

-Μα από πού κι’ως πού την κυρία 

Ροδανού, που είναι Κωνσταντινοπολίτισσα 

κ’έχει κι’αρχαίο ελληνικό όνοµα απ’τα 

ωραιότερα, την κάνατε Γερµανίδα! Δεν τη λεν 

Έλση κ’Έλσα. Έρση είναι τ’όνοµά της. 

-Πρώτη φορά τ’ακούω αυτό τ’όνοµα! είπε 

µε απορία ο δήµαρχος. 

-Έχετε δίκιο σ’αυτό. Ενώ τόσα άλλα 

αρχαία ονόµατα, και πολυσύλλαβα και δύσκολα 

στην προφορά, είναι κοινότατα, µερικά άλλα 

είναι ή πολύ σπάνια ή έχουν εντελώς 

λησµονηθή. 

-Δε µου κάνεις, κύριε έφορε, λίγο 

µάθηµα αρχαιολογίας γι’αυτή την πρωτάκουστη 

Έρση; από πού βαστάει η γενιά της; 

-Η Έρση, δήµαρχέ µου, ήτον µια απ’τις 

τρείς κόρες του Κέκροπος, σαν να πούµε του 

πρώτου πρώτου δηµάρχου της Αθήνας· οι άλλες 

δύο ήταν η Πάνδροσος κ’η Άγλαυρος. Ώστε η 

Έρση ήτον γέννηµα και θρέµµα της Αθήνας. 

Και ξέρετε τι θα πη Έρση; Δροσιά, Δροσούλα· 

έχει λοιπόν και µια ωραία σηµασία.  

-Και φαίνεται πως της ταιριάζει, γιατί 

λένε πως είναι κι’όµορφη. 

-Δεν την έχω ιδή, µα κάποιος φίλος µου 

και συνάδελφος, που τη γνώρισε στην Αθήνα, 

µου είπε πως είναι ένα εξαιρετικό πλάσµα, 

όχι µόνο για την οµορφιά της, µα και για 

την  
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καλωσύνη της και για τη µόρφωσή της. Αν τον 

πιστέψω, δεν έχει και πολλές όµοιές της 

στον κόσµο. 

-Ώστε στάθηκε πολύ τεχερός στο γάµο του 

ο φίλος σου ο Ροδανός. 

-Τυχεροί και οι δυό τους, γιατί – δεν 

ξέρω τ’είναι η γυναίκα του – αυτό όµως 

είναι σπάνιος νέος και για το φυσικό του 

και στην επιστήµη του. Είναι Ηπειρώτης και 

πήγε έξω τρία χρόνια υπότροφος από κάποιο 

κληροδότηµα. Το καµαρώνω που κ’εγώ έκανα 

ό,τι µπορούσα γι’αυτό. Έχει µεγάλο µέλλον, 

και τον εκτιµούν από τώρα πολύ κ’οι δικοί 

µας κ’οι ξένοι αρχαιολόγοι. 

-Ώστε θα κάνουν ταιριαστό αντρόγυνο. 

Από προξενιά πάρθηκαν; Είχε πάη στην Πόλη ο 

Ροδανός; 

-Κι’ο τρόπος που πάρθηκαν είναι πολύ 

χαριτωµένος, καθώς µου τον διηγήθηκε ο 

φίλος µου απ’την Αθήνα. Σαν ένα από κείνα 

τα παιγνίδια που µας κάνει κάποτε η τύχη 

για να διασκεδάζη µαζί µας. 

-Άναψε ένα τσιγαράκι, κύριε έφορε, και 

πες µου τα λοιπόν, να περνά κ’η ώρα όσο να 

φτάσωµε. 

Ο έφορος πήρε ένα τσιγάρο απ’την 

αργυρόχρυση τσιγαροθήκη του δηµάρχου, 

τ’άναψε κ’εξακολούθησε: 

-Ο πατέρας της Έρσης είναι 

αποκαταστηµένος στην Πόλη. Έχει εκτός αυτής 

άλλες δυό κόρες µικρότερες κ’ένα αγόρι 

τελευταίο. Πατριώτης σωστός, το είχε τάξη 

από χρόνια νάρθη µια µέρα στην Αθήνα να 

προσκυνήση στην Ακρόπολη. Προ τριών ετών 

λοιπόν την άνοιξη το κατώρθωσε και ήρθε.  
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Πήρε µαζί του και τη µεγαλύτερη κόρη του, 

που είχε τον ίδιο καϋµό κι’αυτή και µάλιστα 

µε περισσότερα δικαιώµατα… 

-Γιατί δηλαδή; 

-Εξ αιτίας του ονόµατός της· ήτον ένα 

είδος Ακροπολίτισσα, της Ακροπόλεως παιδί, 

να πούµε. 

-Κατάλαβα τώρα. Μα πως του είχ’έρθη του 

πατέρα της να της δώση αυ΄το τ’όνοµα το 

σπάνιο κι’άγνωστο; 

-Ο πατέρας της, αν και έµπορος, 

φαίνεται πως θάχη κάποια µόρφωση και πολλή 

εκτίµηση στα γράµµατα και στην καλλιτεχνία. 

Το σπίτι του είναι ένα κέντρο και για τους 

δικούς µας και για τους ξένους ανθρώπους 

των γραµµάτων στην Πόλη. Κι’όποιος επίσηµος 

ξένος περάση από κει θα πάη και στο σπίτι 

του. Ως κι’αυτός ο φιλότουρκος Γάλλος ο 

Λοτί, είχε πάη καιείχε µάλιστα ξετρελαθή µε 

την Έρση, και για την οµορφιά της, και για 

τη µόρφωσή της. 

-Λοιπόν κανένας ξένος της τώδωκε αυτό 

τ’ όνοµα; 

-Όχι· ο νουνός της ήτον ένας παλιός 

καθηγητής απ’τους σοφούς του Γένους, και 

της ευχήθηκε µάλιστα όταν τη βάφτισε, να 

ζήση κάτω απ’τον ίσκιο της Ακροπόλεως. 

-Κ’έπιασε η ευχή του. 

-Και πώς έπιασε! Φυσικά, αφού ήρθαν 

στην Αθήνα πήγαν και στην Ακρόπολη και µια 

και δυό και τρείς φορές. Την πρώτη φορά 

µάλιστα που ανέβηκαν, ο πατέρας της Έρσης 

δεν µπόρεσε να κρατήση τη συγκίνησή του, 

κ’έσκυψε και φίλησε τα µάρµαρα των 

Προπυλαίων. 
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Έµειναν είκοσι µέρες στην Αθήνα κ’έπρεπε να 

φύγουν, µ’όλο που τον πονούσε η καρδιά, και 

περισσότερο την κόρη – µα είχε εργασίες στη 

Πόλη ο πατέρας. Ανέβηκαν λοιπόν για 

τελευταία φορά την παραµονή 

ν’αποχαιρετήσουν τον ιερό βράχο. Εκεί… 

-Θα γνωρίστηκαν µε το Ροδανό! 

-Ναι! Μα µε τι τρόπο γνωρίστηκαν, να 

ιδήτε!  Εκείνος ήτον στο Μουσείο της 

Ακροπόλεως και µελετούσε κάποια κοµµάτια 

µαρµάρινα, που του χρειάζουνταν· ο πατέρας 

της Έρσης τον κατάλαβε πως θα είναι 

αρχαιολόγος και τον πλησίασε να τον ρωτήση 

κάτι για ένα αρχαϊκό άγαλµα. Ο νεός 

δείχτηκε πρόθυµος να του το εξηγήση κι’αυτό 

και τ’άλλα. Ο πατέρας έκραξε και την κόρη· 

γνωρίστηκαν· γύρισαν δυό ώρες όλη την 

Ακρόπολη µαζί. Να µην τα πολυλογούµε – 

καθώς λένε και στα παραµύθια – δεν έφυγαν 

για την Πόλη. Έγραψαν και στη µητέρα 

κ’ήρθε, και σ’ένα µήνα έγινε ο γάµος. 

-Γλήγορα, γλήγορα… 

-Το νέο αντρόγυνο έγυγε για τη Γαλλία 

και την Ιταλία, και πέρασαν εκεί γυρίζοντας 

µουσεία και ιστορικές πόλεις δυό χρόνια. 

-Θα πήρε λοιπόν µεγάλη προίκα· οι 

Πολίτες τον έχουν… 

-Όχι πολύ σπουδαία πράµατα· µα πήρε πρό 

πάντων γυναίκα, σύντροφο για τη ζωή· δεν 

έκανε εµπορική επιχείρηση. Έχει κι’αυτός 

κάτι δικό του από µια θειά του – και 

συγγένισσα δική µου, που τον ανάθρεψε 

ορφανό· 

	  



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΙΝΗΣ 
 

84 
 

κ’έπειτα θα εργασθή. Είναι νεός 

κ’εργατικός, ένα πνεύµα φωτεινό και 

ανήσυχο. 

Ο δήµαρχος κουνούσε το κεφάλι ακούοντας 

τα λόγια του εφόρου σά να ήθελε να πη, πως 

κάλά είναι όλα αυτ΄αµα θα προτιµούσε να 

είχε πάρη µια µεγάλη προίκα ο νέος 

αρχαιολόγος απ’τη γυναίκα του. 

Με την οµιλία έφτασαν µπροστά στο 

Υποτελωνείο χωρίς να το καταλάβουν. Η 

θάλασσα ήτον καθρέφτης και µόνον πού και πύ 

προς τ’ανοιχτά ράγιζαν το γυαλί κοπαδιαστά 

ψαράκια αναπηδώντας για να γλυτώσουν από 

κάποιο µεγάλο ψάρι που τα κυνηγούσε. 

Η βάρκα µ’ένα δυνατό τράβηγµα των 

κουπιών πάτησε και σφηνώθηκε στην άµµο, 

κι’ο υποτελώνης κατέβηκε κ’έδωκε το χέρι 

στον έφορο για να πηδήση απ’την πλώρη 

στ’ακρογιάλι. Θέλησε να κάνη το ίδιο και 

στο δήµαρχο· µα εκείνος δεν ξεθάρρεψε να 

πηδήση µε το βάρος της κοιλιάς του και 

πρόσµενε να του φέρουν µια καρέκλα για να 

πατήση και να κατεβή. 

Την ίδια ώρα κι’ο Παύλος ήρχουνταν 

απ’το σπίτι του να προαπαντήση τον έφορο. 

Τους βρήκε καθισµένους µε τον υποτελώνη 

στον καφενέ. Κι’αναγκάστηκε να καθίση 

κι’αυτός και να δεχτή το τρατάρισµα του 

υποτελώνη. 

Αφού γνωρίστηκε µε το δήµαρχο και τον 

ευχαρίστησε για τα έπιπλα, είδε πως θάπρεπε 

να τον καλέση το µεσηµέρι, µολονότι αυτό 

δεν του ήτον ευχάριστο και πολύ ολιγώτερο 

θα ήτον ευχάριστο στην Έρση. Ο δήµαρχος 

όµως αρνήθηκε, γιατί, εκτός του βουβού 

παιδιού, 
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ήθελε να φροντίση ν’ανοίξουν και να 

καθαρίσουν το σπίτι, που θα ήρχουνταν σε 

λίγες µέρες η δηµαρχίνα µε τα παιδιά της να 

µείνουν κανένα µήνα για να κάνουν εκεί 

λουτρά, που τα νερά είναι καθαρώτερα απ’της 

χώρας. Υποσχέθηκε όµως πως θα πάη να κάνη 

µια επίσκεψη στην κυρία Ροδανού το δειλινό. 

Τότε ο Παύλος συλλογίστηκε πως ήτον 

αταίριαστο να µην καλέση για το δειλινό και 

τον υποτελώνη. Μα εκείνος κοκκίνησε, µάσησε 

µερικές ευχαριστίες, και είπε πως δεν ξέρει 

αν θα µπορέση να πάη, γιατί προσµένει ένα 

καΐκι µε φορτία απ’τον Πειραιά. 

Όταν έµεινε µόνος µε τον έφορο ο Παύλος 

του είπε: 

-Λοιπόν, κύριε Καλλιάδη, πάµε εµείς; Να 

ξεκουραστήτε και να καθίσετε και λίγο 

αναπαυτικώτερα.  

-Μα θα είναι πολύ πρωΐ ακόµα 

ν’ανησυχήσωµε την Κυρία. 

-Όσο γι’αυτό, ούτε λόγος. Ρολόϊ µας εδώ 

έχοµε τα πουλιά της µέρας· µ’αυτά 

κοιµούµεθα µ’αυτά ξυπνούµε. Τις ξενύχτρες 

τις κουκουβάγιες της σοφίας τις αφήσαµε 

στην Ακρόπολη. 

-Αν είναι έτσι, φίλε µου, πάµε. Σου 

οµολογώ πως έχω ακούση και τόσα για τη 

γυναίκα σου από κάποιο φίλο µου και φίλο 

σου, που ανυποµονώ να τη γνωρίσω. 

-Θέλω να µου πήτε ύστερα τη δική σας τη 

γνώµη µε όλη την ειλικρίνεια, σαν να 

επρόκειτο για επιστηµονικό ζήτηµα. 

-Ο φίλος, που µου έκανε την ανακοίνωης, 

είναι σοφός αρχαιολόγος, κ’έχω πεποίθηση 

στη γνώµη του. 
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Μα να ήξερες, Παύλε, αλήθεια τι χαρά 

αισθάνοµαι, που σε βλέπω ύστερα παό τέσσερα 

χρόνια, κ’έτσι που σε βλέπω, άξιον 

κ’ευτυχισµένον. Είχα από µιας αρχής 

εµποστοσύνη σ’εσένα· κι’όταν µερικοί 

συνάδελφοι ρίχτηκαν να σε φάνε 

πρωτογύριστον απ’τη Γερµανία, καθώς γίνεται 

πάντα σ’εµάς… 

-Ω, ναι, θυµούµαι πόσο µε προστατεύσατε 

και πόση συµπάθεια και συγκατάβαση δείξατε 

στην απειρία µου και στην άγνοιά µου. 

-Δε µου χρωστάς καµµιά χάρη, φίλε µου· 

κ’οι δυό τον ίδιο δρόµο πάµε, προς τον ίδιο 

σκοπό· έχοµε τα ίδια ιδεώδη· στρατιώτες 

στον ίδιο στρατό. Η διαφορά είναι, πως 

εµείς οι γεροντότεροι αποστρατευόµεθα αύριο 

µεθαύριο, αν δεν πέσωµε κι’ως τότε στον 

αγώνα, και σ’εσάς εµπιστευόµεθα την 

εξακολούθησή του. 

Του γέρου αρχαιολόγου τα µάτια 

σπιθοβολούσαν µε τα λόγια αυτά κάτω απ’τη 

στάχτη των φρυδιών του η φωνή του έτρεµε 

από συγκίνηση. Και, καθώς µιλούσε έτσι, η 

κάσκα των τροπικών έδινε στη λιόκαυτη 

φυσιογνωµία του, µε το λευκό στρηµµένο 

µουστάκι και το κοντό µυτερό υπογένειο, το 

ύφος Γάλλου στρατηγού, που είχε γυρίση από 

µακρινές εκστατείες στα βάθη της Ασίας και 

της Αφρικής. 
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 Η’ 

 

Ο Παύλος δε σταµάτησε καθόλου στον 

κήπο, ούτε στο κιόσκι· έφερε τον Καλλιάδη 

ίσια στο σπίτι, µ’όλες τις διαµαρτυρίες 

του, πως είναι πρωΐ και θα ενοχλήσουν την 

Κυρία. Τον λογάριαζε κουρασµένο και 

κακονυχτισµένο απ’το ταξίδι, και θέλησε και 

καλά ν’ανεβούν απάνω για να ξεκουραστή στο 

σοφά της τραπεζαρίας. 

-Μα ξέρεις πως είστε πολύ καλά εδώ; 

είπε ο Καλλιάδης, ενώ ο Πάυλος έκλεινε το 

ανοιχτό παράθυρο, γιατί ήταν ιδρωµένοι 

απ’το δρόµο. 

-Σχετικώς βέβαια είµεθα καλά και 

σταθήκαµε τυχεροί, που βρήκαµε αυτό το 

σπίτι, µέσα σε πρασινάδα, απάνω στη θάλασσα 

και παράµερα, ενώ είµεθα και κοντά στο 

χωριό κ’έχοµε την ευκολία να προµηθευώµεθα 

το κάθε τι για την καθηµερινή ζωή. 

-Κ’ένα άλλο σπουδαίο µην ξεχνάς: που 

είναι καινούργιο, καθαρό… 

-Ακατοίκητο ως τώρα· εµείς το 

εγκαινιάζοµε. 

-Κ’έχει πολλά δωµάτια; 

-Δυό κάµαρες µικρές του ύπνου, την 

τραπεζαρία αυτή, που την έχω και για 

γραφείο, καθώς βλέπετε – δυό άλλα µικρότερα 

για την υπηρεσία και γι’αποθήκη πρόχειρη, 

µια κουζινίτσα κ’ένα καµαράκι στο 

µεσόσκαλο. Αυτά είναι όλα: ένα µακρυνάρι 

απάνω στη θάλασσα, µε ισόγειες αποθήκες. Η 

αρχιτεκτονική του είναι σαν τα σπιτάκια, 

που χτίζουν τα παιδιά στο δρόµο µε 

πετραδάκια και 

	  



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΙΝΗΣ 
 

88 
 

λάσπη: καµαράκια αράδα αράδα, το ένα κοντά 

στ’άλλο, και πίσω ένα πέρασµα απ’άκρη 

σ’άκρη, που τα κάνει και συγκοινωνούν. 

Ο Καλλιάδης καθισµένος στο σοφά 

αντίκρυσε την Έρση κατάλευκα ντυµένη, που 

ήρχουνταν να τον χαιρετήση. Ανασηκώθηκε µε 

µια υπέρτατη έκφραση θαυµασµού, που δε 

δοκίµασε καθόλου να την κρύψη, 

κι’άπλωσ’εµπρός τα χέρια ανοιχτά, καθώς θα 

τα’άπλωνε σε µια οπτασία, σε µια θεόσταλτη 

αποκάλυψη. 

Η Έρση κοντοστάθηκε, σχεδόν τροµαγµένη· 

µα πήρε θάρρος αµέσως και προχώρησε 

δίνοντας το χέρι: 

-Καλώς ωρίσατε, κύριε Καλλιάδη· µα θα 

µας βρήκατε σε µια κατάσταση, σαν να 

σωθήκαµε από ναυάγιο εδώ… 

-Κυρία µου! είπε ο έφορος µε φωνή 

συγκινηµένη σφίγγοντας σπασµωδικά το χέρι, 

που απλώνουνταν, θαρρείς, στο δικό του µε 

την απαλότητα ενός χαδιού και µε την 

ιερότητα ενός όρκου. Και ύστερα από λίγο 

πιο δυνατά: 

-Όχι! δεν ταιριάζει αυτός ο τίτλος, που 

τον δίνοµε σε κάθε γυναίκα. Ούτε τ’όνοµά 

σας δεν τον ανέχεται. Είναι µια βεβήλωση, 

µια ιεροσυλία. Έρση! Ο πατέρας φίλησε τα 

µάρµατα των Προπυλαίων, όταν πρωτανέβηκε 

στην Ακρόπολη. Το φίληµα εκείνο το δίνει 

πίσω στην κόρη ένας γέρος αρχαιολόγος. 

Τη φίλησ’αλαφρά, στο µέτωπο, και καθώς 

έτρεµε από συγκίνηση το κεφάλι του, 

αναταράζουνταν τα ριχτά πίσω µαλλιά του σαν 

άσπρου αλόγου χαίτη.  

	  



ΕΡΣΗ 
 

89 
 

Η Έρση κατακοκκίνησε κ’έσκυψε να του 

φιλήση το χέρι· µα εκείνος πρόφτασε και το 

τράβηξε πίσω: 

-Παύλε, µε την άδειά σου θα µιλώ 

σ’ενικό αριθµό της γυναίκας σου. Δεν είναι 

απ’το πλήθος κι’ο πληθυντικός δεν της πάει. 

Και χωρίς να προσµένη την απάντηση του 

Παύλου, γυρίζοντας προς την Έρση που την 

είχε καθίση κοντά του στο σοφά: 

-Στην ηλικία µου µπορεί κανένας να µιλή 

πιο ανοιχτά. Άι λοιπόν, κόρη µου, δε σε 

βλέπω για πρώτη φορά σήµερα – µη γελάς! – 

σε είχα ξαναϊδή πολλές φορές πρίν. Πού, 

πώς, πότε, δε θυµάµαι. Μα µόλις σ’αντίκρυσα 

τώρα, δε µου φάνηκες ξένη. Είπα µε το νού 

µου: να την εκείνη που ήξερα! 

-Μά θάχη κάποια αιτία αυτό, είπε η Έρση 

παίρνοντας θάρρος· µήπως σας ξύπνησε καµµιά 

ανάµνηση της νεότητος η φυσιογνωµία µου; 

-Όχι, όχι, µην πάη ο νούς σου σε 

τέτοια, είπε µε πικρό, πολύ πικρό χαµόγελο 

ο γέρο αρχαιολόγος. Μην ταράζης τη σβυσµένη 

στάχτη. Αλλού προσπάθησε να βρης την αιτία. 

-Μα πώς µπορώ να τη µαντέδω. 

-Η µνήµη µας είναι µια µαζώχτρα στο 

δρόµο της ζωής. Ο δρόµος της δικής µου ζωής 

ο περισσότερος είναι ένα πέρασµα ανάµεσα σε 

γκρεµισµένα ιερά, σε σπασµένα µάρµαρα, σε 

ακρωτηριασµένα αγάλµατα, σε µισοτριµµένα 

ανάγλυφα… 

-Τι ωραίος δρόµος! είπε µε ενθουσιασµό 

η Έρση. 
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-Ωραίος, µα και πένθιµος. Η µνήµη µου, 

χωρίς ούτε εγώ ο ίδιος να το 

αντιλαµβάνοµαι, µάζευε, µάζευε, διαλέγοντας 

ό,τι άξιζε περισσότερο απ’όλα εκείνα, και 

το χάριζε στη φαντασία. Κ’η φαντασία τα 

τάιριαζε, τάσµιγε, παίρνοντας ένα κοµµάτι 

από δω, ένα συντρίµµι από κει, και 

δηµιουργούσε τα ιδεώδη της. Έτσι σε είχε 

δηµιουργήσει φαίνεται, και σε γνώρισα µόλις 

σε είδα. Πολύ αργά πιά, είπε κινώντας µε 

θλιβερή έκφραση το κεφάλι, µα επί τέλους 

πρίν κλειστούν τα µάτια µου, περνάς από 

µπροστά τους – πάλι καλά. 

Και µε µια προσπάθεια να φανή 

απαθέστερος: 

-Συµφωνείς, Παύλε, µε την εξήγησή µου 

αυτή; 

-Τη βρίσκω πολύ πιθανή. Απ΄τη δική µου 

πείρα δεν µπορώ ακόµα να την επιβεβαιώσω· 

µα αφού το λέτε σεις… 

Η κυρά Βαρβάρα µπήκε µε το δίσκο του 

γλυκού και τον ακούµπησε στο τραπέζι. Η 

Έρση σηκώθηκε να κάνη τα χρέη της 

νοικοκυράς, και τα µάτια του γέρο 

αρχαιολόγου παρακολουθούσαν αχόρταστα τη 

χάρη κάθε κινήµατός της. Κι’όταν βγήκε µια 

στιγµή έξω για κάτι που της είπε κρυφά η 

υπηρέτρια, ο Καλλιάδης σκύφτοντας στον 

Παύλο: 

-Να σου πω, φίλε µου, δυό φορές ως τώρα 

βρήκα την πραγµατικότητα ανώτερη απ’την 

προσδοκία· όταν είδα στην Ολυµπία τη Νίκη 

του Παιωνίου και τώρα που είδα τη γυναίκα 

σου εδώ. 

_Κύριε Καλλιάδη, µην προσµένετε να σας 

κάνω το µετριόφρονα. Ξέρω τι είναι η Έρση.  
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Μα γι’αυτό ίσα ίσα δε θέλω να βιαστήτε στην 

κρίση σας πρίν τη γνωρίσετε βαθύτερα. Ως 

τώρα µόνον την είδατε και η εξωτερική όψη 

µπορεί και να ξεπλανέση… 

Τον έκοψε σχεδόν απότοµα ο Καλλιάδης: 

-Έχουν κάποια πείρα τα µάτια µου 

αποχτήση µε την ηλικία, ώστε να ξεχωρίζουν 

το πλάνο Ωραίο, που παίρνει απ’έξω το ωάς, 

απ’το αληθινό Ωραίο, που αντιφεγγίζει του 

ψυχικού του ήλιου τη λάµψη. 

Η Έρση ξαναγύρισε, και δεν πρόφτασε 

ν’απαντήση στον έφορο ο Παύλος παρά µόνον 

µ’ένα κίνηµα των ώµων και της κεφαλής, που 

φανέρωνε πώς δε δυσκολεύεται να παραδεχτή 

τη γνώµη του. 

Η οµιλία ζωήρεψε σιγά σιγά για χίλια δυό 

ζητήµατα, απ’την καθηµερινή ζωή, απ’τη 

φύση, απ’την τέχνη, απ’τις εντυπώσεις ξένων 

τόπων και ξένων µουσείων: της Ρώµης, της 

Ραβέννας, της Φλωρεντίας, του Λούβρου. Και 

στο κάθε τι ο Καλλιάδης δικαίωνε τα λόγια 

που του είχε πη ο Παύλος. Αλήθεια, έπρεπε 

να γνωρίση κανείς την Έρση όχι µόνον µε τα 

µάτια· έπρεπε να την ακούση και να µιλή: να 

την ακούση τι λέει και πως το λέει. 

Ο λόγος φυσικά ήρθε και για το σπίτι 

τους στην Αθήνα. 

-Κατοικείτε κοντά στην Ακρόπολη, θαρρώ. 

-Ναι, είπε ο Παύλος· σχεδόν αντίκρυ των 

Προπυλαίων και του Παρθενώνος. Είχαµε µια 

εξαιρετική τύχη. Βρήκαµε ένα σπιτάκι, ένα 

έρηµο εργαστήρι κάποιου µαρµαροτεχνίτη, που 

πέθανε· το αγοράσαµε και το τροποποιήσαµε,  
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ώστε έγινε ό,τι µας χρειάζεται για 

κατοικία. 

-Το χειµώνα, αν έρθετε στην Αθήνα, σας 

προσµένουµε στο σπίτι µας, πρόσθεσε η Έρση. 

-Κι’αν δεν έχω υπηρεσία ναρθώ, θα πάρω 

άδεια µόνον και µόνον για να σας δώ στη 

γωνίτσα σας. 

-Και θα ξεχαστήτε λίγο εκεί, θα φύγετε 

µακρυά απ’την τωρινή ασκήµια, θάχετε για 

λίγη ώρα την Ακρόπολη µπροστά, να σας 

χωρίζη απ’την Αθήνα τη σηµερινή, καθώς την 

έχοµε εµείς, σαν ένα κάστρο αληθινό που µας 

φυλάει… 

-Απ’τα παράθυρά σας αντικρύζετε 

τ’αθάνατα µάρµαρα. Χαίρεστε ένα θησαυρό, 

που δεν τον έχει ο πιο πλούσιος Αµερικανός 

τραπεζίτης. 

-Αλήθεια λέτε! είπε ο Παύλος. 

-Για τη θέση του µοναδικό το σπίτι σας! 

Θα του λείπη µόνο λίγη βλάστηση γύρω του, 

κανένας κήπος. Πάντα φαντάζοµαι ένα τέλειο 

σπίτι τριγυρισµένο από πρασινάδα. 

-Κήπο δικό µας δεν έχοµε βέβαια· 

αποκρίθηκε η Έρση· παρά µόνον µια ελιά στην 

πόρτα µας κ’έναν κισσό στον τοίχο µας. Αλλά 

το µάτι µας ξεκουράζεται στα πεύκα, που 

έχουν φυτεµένα γύρω στην Ακρόπολη και στου 

Φιλοπάππου… 

-Ίσως και περισσότερα µάλιστα απ’όσα 

έπρεπε, είπε κόβοντρας την οµιλία της ο 

Καλλιάδης, γιατί χαλούν µερικές ωραίες 

καµπύλες και κρύβουν, όσο µεγαλώνουν και 

φουντώνουν, κάποιες εδαφικές δίπλες πολύ  
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χαρακτηριστικές στις πλαγιές, κ’έτσι 

παραλλάζουν ένα ιστορικό περιβάλλον που 

έπρεπε να µένη αµετάβλητο. 

-Κ’εγώ είµαι της γνώµης σας, είπε κι’ο 

Παύλος. 

-Κι’αν θελήσωµε κι’άνθη· εξακολούθησε η 

Έρση· µας σκορπά ο ήλιος βασιλεύοντας 

αγκαλιές τριαντάφυλλα στα Προπύλαια, και 

µας στρώνει σωρούς µενεξέδες στον Υµηττό. 

-Κι’άνθη που δε µαραίνονται κι’ανθούν 

ολοχρονής, συµπλήρωσε ο έφορος µε τόνο. 

-Απ’το κρεβάτι µου κάθε πρωΐ ανοίγοντας 

τα βλέφαρα διαβάζω, σαν πρωϊνή προσευχή του 

Ωραίου, το δωρικό σονέττο του Παρθενώνος. 

-Τι λές δωρικό σονέττο; ρώτησε µε απορία 

ο αρχαιολόγος. 

-Είναι µια έκφραση της Έρσης, είπε 

γελώντας ο Παύλος, που δε θα µπορούσε να 

έρθη στο δικό µας τον αρχαιολογικό νού. 

-Να σας το εξηγήσω και θα µε δικαιώσετε· 

πρόσθεσε η Έρση. Στη δυτική του πρόσοψη ο 

Παρθενών δεν έχει οχτώ στύλους, όλους 

ακέριους; 

-Βέβαια. 

-Και στη µεσηµβρινή του πλευρά, προς το 

Φάληρο, δεν εξακολουθούν άλλοι έξι ακέριοι 

µε το στύλο που είναι στη γωνιά; 

-Σωστά! 

-Απ’το κρεβάτι µου λοιπόν µετρώ οχτώ και 

ύστερα µετρώ έξι: δεκατέσσερις – όσοι είναι 

οι στίχοι ενός σονέττου.  

 

 

 

 

 

 

 



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΙΝΗΣ 
 

94 
 

Αυτό είναι το δωρικό σονέττο µου. καλά 

τ’ωνόµασα; 

Ο Καλλιάδης, αντί ν’απαντήση, 

χειροκρότησε τα τελευταία της λόγια. 

Έπειτα, θέλοντας να µάθη τις αντιλήψεις της 

για τη ζωή και να συµπληρώση την εικόνα του 

εσωτερικού της κόσµου, της είπε: 

-Φαντάζοµαι πως θάχετε βαλµένο το 

σπιτάκι σας: κατά τα πουλιά κ’η φωλιά. 

-Ά! να µην έρθετε µε µεγάλες ιδέες και 

θ’απογοητευθήτε. Ένα καλύβι ταπεινό θα 

βρήτε. Επειδή είναι µικρό και συµµαζεµένο, 

αποφασίσαµε να µη βάζωµε τίποτα µέσα, που 

να µην έχη το λόγο του· κάθε τι, που να 

περνά απ’την πόρτα µας, του εξετάζοµε το 

διαβατήριό του.  Είπαµε από µιάς αρχής: 

επειδή έτυχε να µας χαρίσουν κάτι ή να 

βρούµε κάτι τυχαίως, δεν είναι λόγος να το 

φορτωνώµεθα. Ή το ξαναχαρίζοµε λοιπόν ή – 

στο κελλάρι! 

-Μα αυτό θα πη σπίτι! φώναξε ο 

Καλλιάδης. Όχι, καθώς συνηθίζουν τώρα στο 

βρόντο, κάθε λογής, κάθε τόπου και κάθε 

χρόνου έπιπλα και στολίδια των τραπεζιών 

και των τοίχων, χωρίς καµµιά γνωριµία µε 

τους κατοίκους του σπιτιού και καµµιά σχέση 

συναµεταξύ τους, αναρµόνιστα, άχαρα, 

ασυνάρτητα, µαζεµένα σαν πραµάτειες για 

ξεπούληµα στο δηµοπρατήριο. Και πάντα 

µισοσκοτεινά! θαρρείς, για να µην καλοβλέπη 

και να ξεγελαστή ο αγοραστής. 

-Ξέχασες όµως το σπουδαιότερο, Έρση· 

είπε ο Παύλος· τα βιβλία µου, που σχεδόν 

σ’ενοχλούν. 
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-Μη µ’αδικής τόσο και µε κακοσυσταίνης, 

σε παρακαλώ· να λές τα πράµατα καθώς είναι. 

Τα βιβλία σου µ’ενοχλούν, όταν τα σκορπάς 

εδώ κ’εκεί ακατάστατα, ως και στο πάτωµα, 

και τρέχω να στα περιµαζεύω. Δεν έχω και 

δίκιο, κύριε Καλλιάδη; Είναι και κάποια 

ασέβεια: να βρίσκω το Θουκυδίδη κάτω από 

µια καρέκλα, και τον Αισχύλο κοντά στη 

βρύση της αυλής! 

-Άι, µα µια φορά έγινε αυτό που πήγα 

νύχτα να φέρω νερό στα σκοτεινά και τον 

ξέχασα εκεί· είπε ο Παύλος σαν να ήθελε να 

δικαιολογηθή. 

-Ώστε είσαι ο βιβλιοθηκάριός του, καθώς 

βλέπω, Έρση. 

-Σε πολύ ταπεινή θέση µε διωρίσατε. 

Μ’έχετε άξια µόνον για ξεσκονίστρα και 

συγυρίστρα των βιβλίων! Δηλαδή 

µ’ενδιαφέρουν τα βιβλία απ’το έξω µέρος, 

χωρίς να τ’ανοίγω, εκτός αν είναι καµµιά 

µαγειρική ή κανένα αισθηµατικό µυθιστόρηµα. 

-Δεν ήθελα να πω αυτό… 

-Καλέ, πήτε το! Και το λέω κ’εγώ· για 

µερικά πολύ σοβαρά, πολύ βαριά βιβλία, µε 

αρχαίες επιγραφές, µε λατινικά, είµαι 

τέλειο κούτσουρο. Άλλα αρχαία κείµενα για 

να τα καταλάβω µου χρειάζεται να τα διαβάσω 

πρώτα µεταφρασµένα. Μερικά επί τέλους 

τ’αντιλαµβάνοµαι διαφορετικά  από σας – µε 

το δικό µου τρόπο. 

-Για εξήγησέ µου τον τρόπο σου αυτόν. 

-Να, εγώ δεν είµαι σε κατάσταση να πάρω 

έξαφνα µια ιστορία της αρχαίας τέχνης και 

να το κάνω δουλειά να τη µελετήσω απ’την 

αρχή ως το τέλος, κρατώντας σηµειώσεις και 

ξανα- 
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γυρίζοντας δεύτερη και Τρίτη φορά στα ίδια 

και στα ίδια. Ξεδιαλέγω και κρατώ όσα µου 

κάνουν εντύπωση, όσα µ’ενθουσιάζουν – 

τ’άλλα τα πετώ σαν κούφια φιστίκια. Έτσι 

κάνω και στην ιστορία και σε όλα. 

-Είναι πολύ νόστιµο αυτό καθώς το λές µε 

µια µοναδική ειλικρίνεια. 

-Μά τι, θέλετε να σας περάσω και για 

σοφή; Δεν µπορώ να πάω µε το νού σε τίποτε· 

πάω µε την καρδιά µου. εσείς άξαφνα οι 

αρχαιολόγοι άµα ιδήτε ένα ανάγλυφο, 

θ’αρχίσετε να το εξετάζετε, αν είναι της 

ακµής της τέχνης, αν είναι πρωτότυπο, ποια 

είναι η ερµηνεία του και στο τέλος θα 

σκεφθήτε, αν πρέπη να το θαυµάσετε ή όχι 

και τι γνώµη νάχουν τάχα κ’οι άλλοι 

αρχαιολόγοι. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά· είµαι 

αµαθής, κούτσουρο σας είπα. Με την πρώτη 

µατιά, που ρίχνω σ’ένα άγαλµα, αν νοιώθω 

γληγορώτερη την αναπνοή µου, αν αισθάνωµαι 

σαν νάγινα µε µιάς ψηλότερη απ’ότι ήµουν, 

θα πη πως είναι ωραίο. Αλλιώς, ολόκληρο 

µάθηµα να µου κάνη ο Παύλος κ’εσείς, δε θα 

µε πείσετε. Και χτύπησε πεισµατάρικα 

σφιγµένο το δεξί χέρι στην ανοιχτή παλάµη 

του αριστερού. 

Ο κύριος Καλλιάδης γέλασε µε όλη του την 

καρδιά και είπε: 

-Πόσες φορές θα φτάνης, παιδί µου, µε το 

δικό σου τον τρόπο ασφαλέστερα στην 

αλήθεια, παρά εµείς µε τη σοφία µας! Και 

πόσες φορές  σκοτώνοµε εµείς την απόλαυση 

του Ωραίου µε τη σχολαστική κριτική µας! 
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-Ά, όχι όµως σε όλα! Θα ήµουν αχάριστη 

στον Παύλο, αν δεν οµολογούσα πώς του 

χρωστάω κάτι πολύ µεγάλο σχετικώς µε την 

απόλαυση του Ωραίου στην τέχνη – εκτός 

πολλά πολλά άλλα που του χρωστώ. Και τον 

κύτταξε µε τρυφερότητα. 

-Για να το µάθωµε αυτό το χρέος λοιπόν 

– κι’ας µην εξετάσωµε τα χρεωστικά βιβλία 

σας για τ’άλλα κοντύλια· είπε πονηρά ο 

έφορος. 

-Μ’έκανε να βλέπω το Ωραίο στα 

συντρίµµατα και στα κοµµάτια ενός 

αγάλµατος, που δεν µπορούσα στην αρχή να το 

κατορθώσω. Μ’ενοχλούσε ένα κεφάλι µε 

κοµµένη µύτη, έν’ακέφαλο σώµα· δεν εύρισκα 

τίποτα σ’έναν κορµό χωρίς άκρα, σ’ένα χέρι 

χωρίς δάχτυλα, σ’ένα πόδι χωρίς φτέρνα. 

Αυτά µάλιστα µου φαίνουνταν – ξέρετε πώς; 

µη γελάσετε – σαν κοµµάτια από σφαγµένα ζώα 

σε κρεοπωλεία. 

-Και΄τώρα; 

-Τώρα τα συµπληρώνω, τ’ανασταίνω, τους 

δίνω πάλι την πρώτη, την αρχική µορφή, που 

τους έδωκε ο τεχνίτης, γίνοµαι βοηθός, 

συνεργάτης του Φειδία στη ζωοφόρο του 

Παρθενώνος, του Πραξιτέλους στον Ερµή της 

Ολυµπίας. 

-Αν το κατόρθωσε αυτό ο Παύλος, τον 

θαυµάζω και τον ζηλεύω. Είµαι βέβαιος πως 

πολλοί από µας τους αρχαιολόγους δεν το 

κατορθώνουν για τον εαυτό τους. 

-Μα τότε πώς θαυµάζουν ένα λαχταριστό 

κοµµάτι µάρµαρο από ανθρώπινο σώµα; Σαν ένα 

στερεοµετρικό σχήµα ανεξάρτητο, κι’όχι σαν 

το µέρος ενός όλου, που απόµεινε, ενώ 

χάθηκε 
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το άλλο, µά κράτησε κάτι απ’τη ζωή µέσα 

του; 

-Ξέρω µερικούς αρχαιολόγους, που δεν 

πάνε παραπέρα απ’τη στρεοµετρία στην 

αντίληψη της τέχνης.  

Η Έρση ανασηκώθηκε άξαφνα: 

-Μα να σας πω, κύριοι αρχαιολόγοι, στο 

σκαµνί µ’εκαθίσατε σαν υποψήφιο υπότροφο; 

Έχω και το σπιτικό µου, και θα µείνετε 

νηστικοί το µεσηµέρι. Χαίρετε!  

Έκανε µια χαριτωµένη υπόκλιση στον 

Καλλιάδη κι’άλλη µια στον Παύλο κ’έφυγε. 
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   Θ’ 

 

Έλα λοιπόν τώρα, Παύλε, να ιδούµε και 

πως πάει εδώ η εργασία σου· είπε ο έφορος, 

όταν έµειναν µόνοι. 

-Μα δεν θέλετε πρώτα να ησυχάσετε λίγο, 

να ξεκουραστήτε στην κάµαρά µου; Κατόπι τα 

βλέποµε αυτά. 

-Όχι, όχι, δεν είµαι καθόλου 

κουρασµένος· έχω συνηθίση στη ζωή αυτή του 

ποδαριού χρόνια τώρα. Και κάθισε σε µια 

καρέκλα κοντά στο τραπέζι. 

-Να σας πω λοιπόν· απ’τον ερχοµό µου 

εδώ δεν µπορώ να είµαι ενθουσιασµένος, ως 

αρχαιολόγος, γιατί δεν έχει έδαφος να 

εργασθή κανένας. Αυτό µ’έκανε στην αρχή και 

να διστάζω αν πρέπη να δεχτώ την τόσο 

φιλική και τιµητική για µένα πρότασή σας. 

-Εγώ όµως σε παρακίνησα… 

-Και σας ευχαριστώ, γιατί ήτον µια 

ευκαιρία να περάση το καλοκαίρι η Έρση 

σ’ένα δροσερό ακρογιάλι. Κ’εγώ επί τέλους 

κάτι θα κάνω στο διάστηµα αυτό. Αν ήτον 

όµως κανένα άλλο νησί, που νάχη κάποια θέση 

στη µυθολογία, στην τέχνη, στην ιστορία, θα 

το προτιµούσα βέβαια· εδώ δεν έχει τίποτα, 

τίποτα.  

-Εκτός αν… 

-Εκτός άν; λέγε τι σταµάτησες. 

-Κατόπιν θα σας εξηγήσω αυτό το εκτός 

αν. Έλεγα λοιπόν, πως αυτό το νησί είναι 

σαν ένας χέρσος τόπος για µένα. Ο 

τοπικισµός µε τη στενή του αντίληψη είναι 

µια πληγή στην Ελλάδα. Ορίστε εδώ τι 

γίνεται: Επειδή έτυχε 
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να πλουτίση κάποιος απ’το ασήµαντο και 

ταπεινό αυτό νησί, του µπήκε στο νού να 

κάνη σώνει και καλά ένδοξη και την πατρίδα 

του, να της αγοράση δόξα, καθώς αγοράζει 

ένα διαµαντένιο δαχτυλίδι της κόρης του! 

-Μα είσαι εντελώς απελπισµένος; 

-Δεν το γύρισα το νησί ακόµα και δεν 

µπορώ να το πω αυτό, µα το εννοείτε και 

σείς πώς τίποτε σηµαντικό δεν έχω να 

ελπίζω, εκτός από θάµα. Μα η επιστήµη δε 

στηρίζεται σε θάµατα βέβαια. – Αν είναι 

κάτι, θα είναι στη δυτική παραλία, πίσω 

απ’το βουνό, σ’έναν ψαράδικο συνοικισµό. 

Να, εδώ που βλέπετε. 

Και ξετύλιξε απάνω στο τραπέζι ένα µικρό 

χάρτη του νησιού σε διαφανές, που είχε 

ξεσηκώση µεγαλωµένον η Έρση απ’το χάρτη του 

αγγλικού ναυαρχείου. 

-Το µέρος αυτό του νησιού είναι ξερό, 

άκαρπο, απότοµο, το αντίθετο απ’ ό,τι είναι 

η ανατολική του παραλία. Ίσως εκεί υπάρχουν 

ίχνη αρχαίου συνοικισµού, επειδή 

δυσκολώτερα µπορούσε να πατηθή από επιδροµή 

πειρατών. Τα τοπωνυµικά όµως δε φανερώνουν 

τίποτε, είναι πολύ µεταγενέστερα: της 

ενετικής κυριαρχίας, καθώς τα ονόµατα 

Καστράκι και η Πούντα. 

-Ίσως έµεινε εγκαταλελειµµένο το νησί 

χρόνια· σκόρπισαν, χάθηκαν οι παλιοί 

κάτοικοι και µαζί και τα ονόµατα, κ’οι 

καινούργιοι, που ήρχουνταν, έδιναν άλλα 

δικά τους ονόµατα στα διάφορα µέρη του 

νησιού. 

-Συµφωνώ µαζί σας. 

-Μπορεί όµως να βρεθούν λείψανα προϊστο- 
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ρικά του νησιώτικου πολιτισµού, καθώς σε 

όλα σχεδόν τα νησιά του Αιγαίου. Γιατί να 

παραδεχτώ πως δεν είχε κατοικηθή από τότε 

το νησί αυτό, καθώς η Αµοργός, η Πάρος, η 

Σίφνος, η Μήλος; Να προσέξης σ’αυτό. Δεν 

έχει γίνη καµµιά έρευνα σχετική, νοµίζω. 

-Τουλάχιστονδεν το αναφέρει κανένας· 

ούτε ο Ρός, ούτε ο Ντύµµλερ, ούτε ο Μπέντ, 

ούτε ο δικός µας ο Τσούντας. 

-Τόσο το καλύτερο! θα είσαι ο πρώτος 

εσύ. Για εξήγησέ µου τώρα και το εκτός 

άν,που µου άρχισες και τώκοψες. 

Ο Παύλος µε κάποια δειλία και πιο 

σιγαλά, σαν να ήτον κανένας τρίτος που 

µπορούσε ν’ακούση τα λόγια του, έσκυψε 

κοντύτερα προς το µέρος του Καλλιάδη: 

Το εκτός αν δεν αναφέρεται στο νησί µας, 

αλλά στο νησάκι αυτό το µικρό και 

στενόµακρο, που είναι αντίκρυ στη δυτική 

παραλία του νησιού µας. Κ’έδειξε µε το 

δάχτυλο στο χάρτη. 

-Δεν είναι ακατοίκητο; 

-Εντελώς ακατοίκητο· ούτε και ποιµένες 

δεν το κατοικούν· κι’αυτό µου δυναµώνει την 

ιδέα που έχω· δηλαδή κάτι πολύ αόριστο, ένα 

νεφέλωµα ιδέας. 

-Μα τι είναι αυτό, που καθώς το 

περιγράφεις θυµίζει το νησί των ονείρων του 

Λουκιανού; Για λέγε λοιπόν και µ’έβαλες σε 

πειρασµό. Ή µήπως πρόκειται περί 

επιστηµονικού µυστικού. Τότε… 

-Μυστικό για σας; Αστειεύεστε; Αν µε  
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βλέπετε που διστάζω, είναι γιατί φοβούµαι 

µήπως µε πήτε φαντασιοκόπο. 

-Έλα, θάρρος! Και τον χτύπησε 

προστατευτικά µε το χέρι στη ράχη γελώντας. 

-Σας παρακαλώ λοιπόν µε όλο το κύρος ή 

να µ’ενθαρρύνετε ή να µε αποµακρύνετε απ’το 

σφαλερό δρόµο που ίσως έχω πάρη. 

-Καλά, καλά, λέγε επί τέλους! 

-Το νησί αυτό λοιπόν το λέν εδώ νησί 

της Ερηνιώς ή της Αγίας Ειρήνης, γιατί 

σώζονται, φαίνεται, εκεί και κάτι ερείπια 

από µια εκκλησία της Αγίας Ειρήνης. Αυτό 

είναι ένα στοιχείο. Δεύτερο: φυσικό θα ήτον 

να το χρησιµοποιήσουν το νησάκι, που δεν 

είναι και πολύ µικρό, για βοσκές· µπορούσαν 

εκεί ανέξοδα να τρέφονται αρκετά γίδια. Εν 

τούτοις κανένας δεν τολµά να το κάνη, γιατί 

«δε φτουράν τα γίδια», καθώς µου είπε ένας 

γεροπεριβολάρης εδώ· τα πιάνει θανατικό.  

-Πολύ καλά· απ’αυτά τι συµπεραίνεις; Δε 

βλέπω τίποτα ακόµα. 

-Απ’αυτά µόνα τίποτα. Αλλά τα σχετίζω 

µε δύο αποσπάσµατα αρχαίου κειµένου 

αγνώστου συγγραφέως, που βρέθηκαν στους 

αιγυπτιακούς παπύρους πρό ολίγων ετών και 

δηµοσιεύτηκαν στο «Παπυρολογικόν Αρχείον» 

που εκδίδει ο Ούλριχ Βίλκεν. 

-Στο Βυρτσβούργο, νοµίζω· δεν είναι 

απ’τους εκδότες του Ανωνύµου του 

Στρασβούργου; 

-Ο ίδιος: στον «Ερµή» του 1907… 

-Προχώρησε. 
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-Δυστυχώς οι πάπυροι αυτοί του δευτέρου 

ή τρίτου αιώνος µετά Χριστόν, ήταν πολύ 

χαλασµένοι, σκουληκοφαγωµένοι και 

δυσανάγνωστοι, και τα δυό αποσπάσµατα που 

σώθηκαν µικρά και ατελή και κατά το 

φαινόµενον άσχετα µεταξύ των… 

-Σε διακόπτω. Τι χάρη και πάλι πρέπει 

να χρωστούµε στους Αιγυπτίους 

φερετροποιούς, πού χωρίς να το θέλουν 

έσωσαν τόσους παπύρους κάνοντας µ’αυτούς 

φέρετρα για τις µούµιες! Τα δυό χωρία αυτά 

ανήκουν στο δέκατο βιβλίο του Στράβωνος – 

µια τολµηρή ιδέα, µάλλον σαν έµπνευση παρά 

σα συµπέρασµα και την έµπνευση αυτή τη 

χρωστώ σε υποβολή της Έρσης. 

-Καµµιά φορά µε την έµπνευση φτάνει 

κανένας σε µεγάλες επιστηµονικές αλήθειες – 

έχει κ’η επιστήµη τους προφήτες της καθώς 

έχει τους µάρτυρές της. Λοιπόν τα κείµενα… 

-Ορίστε τα πανοµοιότυπα του παπύρου. 

Κι’ο Παύλος σκάλισε σ’έναν µαύρο 

χαρτοφύλακα, έβγαλε ένα φύλλο χοντρό χαρτί 

αδίπλωτο, τώστρωσε στο τραπέζι και διάβασε 

αργά αργά: 

 

 

ΑΠΟΔΕΤΑΥΤΗΣ ΠΡΟΣ ΕΣΠΕΡΑΝΙΟΝΤΙΕΙΣΔΕΚΑ 
ΣΤΑΔΙΟΥΣ ΑΠΕΧΕΙ ΝΗΣΙΔΙΟΝ  

ΕΡ ΝΗΣΟΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ 

 
 Το όνοµα του µικρού νησιού, βλέπετε,  
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είναι κοµµένο, φαγωµένο στη µέση. Ο Βίλκεν 

το συµπληρώνει Ερηµόνησος. 

-Βρήκε την πιο απλή καιπιό πιθανή 

συµπλήρωση. Έχεις καµµιά αντίρρηση; 

-Βέβαια· εγώ το συµπληρώνω Ερινύων 

νήσος. Ερηµόνησος δεν είναι όνοµα 

διακριτικό ενός νησιού· όλα τα ακατοίκητα 

νησιά τα λέµε ερηµόνησα ή ερηµονήσια.  

Ο γέρο αρχαιολόγος αναταράχτηκε απ’τη 

θέση του: 

-Αυτό που λές δεν είναι απίθανο, είναι 

όµως τολµηρό και σαν αυθαίρετο. Στηρίζεσαι 

σε τίποτε; αναφέρεται πουθενά κανένα νησί 

του Αιγαίου νάχη τέτοιο όνοµα; 

-Προσµένετε ν’ακούσετε και το άλλο 

απόσπασµα του παπύρου το µεγαλύτερο και πιο 

χαλασµένο: 

 

ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥΤΩ ΠΡΟ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΑΓΑΛΜΑ- 
ΤΑ ΟΥ ΜΕΓ ΣΤ ΕΡ ΑΛΥΚ ΤΕ ΚΑΙ  
ΣΙΦΟΝΗ Κ Μ                ΣΠΗΛΑΙΤΙΔ ΚΑΛΟ 
Ν ΥΔΑΤΟΣ ΔΕ ΕΙΣΙΝ ΕΝ ΑΥ ΠΗ ΟΥΤΕ ΔΕ 
ΕΣΟΔΟΣ ΕΣ  ΑΥΤΟ  ΦΕ ΟΥΤ ΕΠΙ ΠΟΛΥ Η ΑΥΓ 
ΔΙΕΙΣΙ 
Τ       ΛΙΟ      ΤΟΥ     ΤΕ    ΟΡ   Φ               Τ 
ΠΛΕΙΟΝΑ ΕΓ ΤΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦ ΠΙΝΕ 

 
Να σας το διαβάσω συµπληρωµένο απ’το 

Βίλκεν:«Και επί τούτω πρό του σπηλαίου 

αγάλµατα ού µεγάλα εστίν Ερινύων, Αληκτώ τε 

και Τισιφόνη και Μέγαιρα, σπηλαΐτιδες 

καλούµεναι· ύδατος δε εισιν εν αυτώ πηγαί· 

 

 

 

 

 



ΕΡΣΗ 
 

105 
 

ούτε δε έσοδος ες αυτό φέρει ούτε επί πολύ 

η αυγή δίεισι του ηλίου, του τε ορόφου τα 

πλείονα εγγυτάτω του εδάφους γίνεται». 

Εννοείται τώρα; 

-Συνδέεις τα δύο κείµενα µεταξύ των, τα 

σχετίζεις και µε το τωρινό όνοµα του 

νησιού, και µε το ακατοίκητο, και µε την 

πρόληψη για το θανατικό των ζώων, και 

φτάνεις στο συµπέρασµα, πως είναι αυτό η 

Ερινύων νήσος, και τότε θα υπάρχη εκεί 

φυσικά και το σπήλαιον των Ερινύων. 

-Ακριβώς αυτού καταλήγω. 

-Καθώς µου τα παρουσιάζεις, έχουν πολύ 

το γοητευτικό και τίποτε το απίθανο. Μα 

πρέπει να εξακριβωθούν, να πάρουν το κύρος 

της επιστηµονικής ερεύνης. Είσαι άξιος 

ν’ανακαλύψης τη σπηλιά; 

-Αυτό θα ήθελα να δοκιµάσω, αυτό είναι 

και το όνειρο της Έρσης: η σπηλιά και τα 

τρία αγάλµατα. 

-Στο νησάκι πήγες καθόλου; 

-Όχι ακόµα. 

-Ρώτησες άλλους εδώ αν έχη σπηλιές; 

-Κάτι ψαράδες µου είπαν, πως έχει µια 

µεγάλη θαλασοσπηλιά, που χωρεί βάρκα να µπη 

µέσα µε γαληνεµε΄να νερά, κ’είναι γεµάτη 

αγριοπερίστερα. Μα ο πάπυρος δεν τη λέει 

θαλασσοσπηλιά… 

-Αυτό δε σηµαίνει· µπορεί να την πάτησε 

µεταγενέστερα η θάλασσα. Οπωσδήποτε πρέπει 

να πας ο ίδιος· το µάτι του αρχαιολόγου 

βλέπει όσα είναι αθώρητα στους άλλους. 

-Θα το κάνω αυτό βέβαια. Αλλά δεν είναι  

και τόσο εύκολο. Πρέπει να βρή κανείς 
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καλοκαιριά εξασφαλισµένη. Έχω και την Έρση, 

που δεν εννοεί να µ’αφήση µόνον. Έχει ένα 

µέρος πολύ ενεργό σ’αυτό το ζήτηµα, 

βλέπετε. 

-Άξια γυναίκα αρχαιολόγου! 

-Πρέπει να πάη κανείς από δω µε βάρκα 

δυό ώρες σχεδόν µε τα κουπιά, ή να πάη µε 

ζώο στο πίσω µέρος του νησιού και να περάση 

αντίκρυ µε βάρκα, και τότε είναι µόνον µισή 

ώρα. Το πρώτο αναπαυτικώτερο· το δεύτερο 

ασφαλέστερο. 

-Να προτιµήσης το δεύτερο, αφού θάχης 

και την Έρση· µην την πειράξη η θάλασσα δυό 

ώρες. 

-Δε ζαλίζεται· έπειτα θα φύγωµε πάντα 

µε καλωσύνη. Να σας είχαµε και σας µαζί θα 

ήτον λαµπρά. 

-Αν δεν είχα στη µέση την ανασκαφή µου 

στο ιερό του Ποσειδώνος, θαρχόµουν και 

χωρίς να µου το πης· θα µ’ενδιέφερε πολύ. 

Μα µου είναι εντελώς αδύνατο. 

-Τι κρίµα· πώς θα το ήθελε κ’η Έρση! 

-Αυτό δεν το ξέροµε· ίσως θα προτιµά 

µόνο µε τον άντρα της. Καλό λοιπόν αυτό 

κ’εύχοµαι να επιτύχης και ν’αληθέψη η 

έµπνευσή σου και τ’όνειρο της Έρσης. Άλλο 

τίποτε έχεις; 

-Το άλλο είναι, πώς απ’το µεγάλο έργο 

µου που έχω στο δρόµο, ένα κεφάλαιο έστειλα 

να δηµοσιευθή στη GazettedesBeauxArts· 

επειδή έχει και πολλές εικόνες. Το κεφάλαιο 

αυτό είναι για το γυναικείο χέρι και πόδι 

στην ελληνική γλυπτική. Χτές ίσα ίσα έλαβα 

τα δοκίµια. 
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-Σε συγχαίρω µ’όλη µου την καρδιά. Αυτό 

είναι µια τιµή και για σένα και για την 

ελληνική αρχαιολογία. Μου δείχνεις τα 

δοκίµια, αν δε σε πειράζη, να τα πρωτοχαρώ 

εγώ τυπωµένα; 

-Ακούτ’εκεί! – κ’έφερε το φάκελο, που 

δεν είχε κλείση ακόµα. Θα σας παρακαλέσω 

µάλιστα να µου κάνετε τη χάρη να πάρετε 

µαζί σας το φάκελο και να τον δώσετε στο 

ταχυδροµείο στη χώρα. Έτσι θα είµαι βέβαιος 

πως θα πάν εγκαίρως και ασφαλώς. Με 

συγχωρείτε για το φόρτωµα. 

-Μά τι µου λές; φόρτωµα; ένα ωραίο 

φόρτωµα. Και βλέπω πλήθος εικόνες και 

σχήµατα. Καλά έκανες. 

-Χωρίς αυτά θα ήταν ακατανόητα τα 

λόγια. 

-Βέβαια· ό,τι λέει ένα σχήµα δεν το 

λέει µια σελίδα γραµµένη. Και ποιος ςου 

τ’αντέγραψε αυτά µε τις απλές γραµµές; 

-Η Έρση. 

-Είναι και σχεδιαστής σου; Τι θησαυρό 

πήρες, Παύλε! Το αισθάνεσαι τουλάχιστον; 

Απ’έξω ακούστηκε η φωνή της Έρσης: 

-Mα, Παύλε, τόση ώρα τον κρατείς µε την 

πολυλογία σου τον κύριο Καλλιάδη; Δεν 

τούφτασε το δικό µου το βασανιστήριο; 

Πήγαινέ τον στην κάµαρά σου να πλυθή, να 

ξαπλωθή στο κρεβάτι σου λίγο· όλα είναι 

έτοιµα· έβαλα κοντά του και δυό τρία βιβλία 

δικά µου,κ να ξεφυλλίση αν θέλη ξαπλωµένος 

και τίποτε, που να µην είναι αρχαιολογικό. 

-Ευχαριστώ, ευχαριστώ· µα δε φταίει ο  
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Παύλος και µην τον µαλλώνης άδικα· εγώ δεν 

ήθελα, δεν είχα καµµιά βία γι’ανάπαυση· τη 

νύχτα δεν κακοπέρασα στο ατµόπλοιο. 

-Καθώς βλέπω χρειάζεται το χέρι µου. 

Και παρουσιάστηκε µε ύφος ακοφασιστικό, 

σαν εκτελεστής του ποινικού νόµου, τράβηξε 

απ’το χέρι το γέρο αρχαιολόγο χωρίς 

αντίσταση, τον σήκωσε απ’τη θέση του, και 

τον έφερε στο πλαγινό καµαράκι, ενώ εκείνος 

την ακολουθούσε µε υπογαγή και εύθυµος 

ψιθυρίζοντας: 

-Σε τέτοια ωραία βία ποιος µπορεί 

ν΄αντισταθή! 

-Αφού είν’έτσι, θα µείνετε εδώ, κύριε 

Καλλιάδη, αιχµάλωτός µου ως την ώρα που θα 

προγευµατίσωµε, και το απόγεµα πάλι το 

καµαράκι θα είναι δικό σας. 

-Ά, ποτέ, ποτέ! αυτό λείπει, να διώξω 

τον Παύλο από δω. Μου φτάνει ο σοφάς της 

τραπεζαρίας για την απογεµατινή ανάπαυση. 

-Μην τον λυπάστε δά τον Παύλο· δε θα 

τον αφήσωµε κι’αυτόν άστεγο. Επί τέλους, αν 

έχετε τόσο την έννοια του, θα του δώσω 

απ’το δικό µου το καµαράκι – το µισό. 

-Τότε δέχοµαι ευχαρίστως, και δεν τον 

λυπούµαι καθόλου, είπε µε πονηρό τόνο ο 

γέρο αρχαιολόγος. 

-Σας αφήνοµε λοιπόν µόνο και ήσυχο. 

Έλα, πάµε, Παύλε, γιατί αν µείνης 

θ’αρχίσετε πάλι βέβαια για το νησάκι της 

Αγίας Ειρήνης και για την ανακάλυψή σου.  

-Μα έχεις και σύ το µερίδιό σου, καθώς 

φαίνεται… 

Η Έρση αντί ν’απαντήση έφερε το δάχτυλο 

στο στόµα: 
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-Σούτ! Αν αρχίσετε και µαζί µου 

αλλοίµονο. Ύστερεα θα πάρω σειρά κ’εγώ. 

Έκλεισε την πόρτα και πρόσθεσε απ’έξω:  

-Είστε µε το λόγο της τιµής σας 

αιχµάλωτος, αν δω πως δοκιµάζετε να φύγετε, 

θαρθώ να σας κλειδώσω µέσα. 

-Είναι κάποιες φυλακές· αποκρίθηκε ο 

έφορος ρίχνοντας γύρω µια µατιά στο 

καµαράκι του Παύλου· που θα ήθελε κανένας 

να τον καταδίκαζαν σε ισόβια δεσµά. 

Κι’αλήθεια το καµαράκι αυτό, µ’όλη την 

ασκητική απλότητά του, µαρτυρούσε πως 

κάποιο ευλογηµένο χέρι – το χέρι της αγάπης 

– είχε βάλη το κάθε τι εκεί, απ’το κάτασπρο 

προσκέφαλο του κρεβατιού ως τα τρία 

κατακόκκινα γαρύγαλα που δόξαζαν το ταπεινό 

τους ανθογυάλι. Κι’ο Καλλιάδης, 

ανασαίνοντας σαν κάποια άλλη απόκρυφη 

ευωδιά σµιγµένη µε την ευωδιά των 

γαρυφάλων, έννοιωθε στα κατάβαθα της ψυχής 

του να ξυπνά ένας από χρόνια κοιµισµένος 

πόθος… 

Όταν βρέθηκε ξαπλωµένος στο κρεβάτι του 

Παύλου, αφού λάφρωσε τα ενδύµατά του, µη 

έχοντας διάθεση να κοιµηθή, άπλωσε το χέρι 

στα βιβλία, που του είχε βάλη η Έρση στο 

πλαγινό τραπεζάκι. Δεν είχε καµµιά 

αµφιβολία πώς και σ’αυτά θα την εύρισκε 

ξεχωριστή. 

Το πρώτο βιβλίο ήτον µια 

εικονογραφηµένη έκδοση της Προσευχής του 

Ρενάν στην Ακρόπολη. 

-Δεν απατήθηκα, είπε µε το νού του. 
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Το δεύτερο ήτον ένα τοµίδιο µε το 

Επιψυχίδιον και µερικά άλλ ποιήµατα του 

Σέλλεϋ. 

-Άξιό της κι’αυτό! 

Το τρίτο ήτον του Μάρκου Αυρηλίου τα 

προς εαυτόν. 

-Αυτό δεν το πρόσµενα από γυναίκα· είπε 

σαν τελικό συµπέρασµα µε το νού του. 

Άρχισε να φυλλοµετρά ένα ένα τα βιβλία, 

σταµατώντας εκεί που εύρισκε µικρά 

σηµαδάκια µε µολύβι, της Έρσης βέβαια, στα 

µέρη που της είχαν κάνη µεγαλύτερη 

εντύπωση. Έτσι πέρασε η ώρα χωρίς να το 

καταλάβη ως πο άκουσε αλαφρό χτύπηµα στην 

κλειστή πόρτα και τη φωνή της Έρσης να του 

λέη απ’έξω: 

-Σας αποδίδω την ελευθερία σας. 

-Ευχαριστώ, έρχοµαι αµέσως. 

Αφού τα εύρισκεν όλα τέλεια ο γέρο 

αρχαιολόγος, πώς ήτον δυνατόν, µε την όρεξη 

που είχε µάλιστα, να µην εύρη τέλειο και το 

πρόγευµα της Έρσης. 

Δε χρειάζουνταν πολλές γνώσεις 

νοικοκυροσύνης για να καταλάβη, πως σε κάθε 

τι είχε περάση το χέρι της, και µόνον το 

πιο βαρύ και βάναυσο µέρος είχε µείνη στα 

χοντρόχερα της κυρά Βαρβάρας. Και 

συλλογίζουνταν, πως ίσως το µεγαλύτερο που 

είχε κατορθώση η Έρση ήτον, ότι αντί κάθε 

του σπιτιού φροντίδα να τη θεωρή ανάξια και 

ταπεινωτική κι’αταίριαστη για τη διανοητική 

της υπεροχή, την ύψωνε και την εξευγένιζε 

και την έκανε άξιά της, καθώς έκανε χρυσάφι 

ο 
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Μίδας κάθε πέτρα και κάθε βόλο γης που 

άγγιζε. 

Ο Καλλιάδης, ενώ ξεκοκκάλιζε µια 

φτερούγα βραστής όρνιθας, είπε στην Έρση: 

-Αλήθεια, ευχαριστώ για τα ωραία βιβλία, 

καλύτερη εκλογή δεν µπορούσες να κάνης! 

-Είναι ένα µικρό απόσπασµα απ’την 

ιδιαίτερή µου βιβλιοθήκη, που άφησα στην 

Αθήνα, εντελώς ξεχωριστή απ’του σοφού εδώ· 

κ’έδειξε µε τα µάτια τον Παύλο. 

-Κ’έχει πολλά βιβλία η βιβλιοθήκη σου; 

-Όχι και πάρα πολλά ακόµα, µα 

πλουτίζεται σιγά σιγά µε την αποκλειστική 

φροντίδα του Παύλου. Θέλει να µου µαζέψη 

ό,τι ωραιότερο έχει ανθίση απ’την ανθρώπινη 

σκέψη, σ’όλους τους τόπους και σ’όλους τους 

αιώνες, και µου τα διαλέγει σε µικρές 

κοµψές εκδόσεις ή στο πρωτότυπο, ή σε 

µετάφραση όσα δεν τα εννοώ στη γλώσσα τους. 

-Αν κρίνω απ’τα τρία βιβλιαράκια σου, η 

βιβλιοθήκη σου είναι και κοσµηµατοθήκη σου 

συγχρόνως. Που τη βρήκατε την ωραία έκδοση 

της Προσευχής του Ρενάν; Δεν ήξερα πως έχει 

εκδοθή και ιδιαιτέρως, και τόσο 

καλλιτεχνικά, αν και όχι µε πολλή 

αρχαιολογική ακρίβεια στις εικόνες! 

-Την πήραµε στο Παρίσι, όταν πήγαµε. 

Τότε είχε πρωτοβγή, και δεν φαντάζεστε τη 

χαρά µου όταν την είδα σε µια βιτρίνα. Έχει 

όµως και µια ξεχωριστή αξία το αντίτυπό 

µου, δεν είναι σαν τ’άλλα. 
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-Δεν παρατήρησα· έχει καµµιά υπογραφή ή 

αριθµό αντιτύπου; 

-Όχι, αλλά πρίν το διαβάσωµε µαζί µε τον 

Παύλο στον οπισθόδροµο του Παρθενώνος, το 

κατέβασα και το καθιέρωσα στον τάφο της 

Αθηνάς. 

-Αυτό είν’αίνιγµα για µένα. Τι θέλεις να 

πης; 

Ο Παύλος έλαβε µέρος στην οµιλία: 

-Σας είπα και πρίν, πως η Έρση έχει 

µερικές δικές της εκφράσεις, που δε χωρούν 

στον αρχαιολογικό µας νου. Τάφο της Αθηνάς 

ονοµάζει την τρύπα, που µένει στον 

Παρθενώνα απ’το βάθρο της Αθηνάς του 

Φειδία. 

Ο έφορος γέλασε: 

-Καλά· µα πεθαίνουν οι θεοί; 

-Δυστυχώς πεθαίνουν· το λέει άλλωστε 

κι’ο ίδιος ο Ρενάν στην προσευχή του· 

αποκρίθηκε µελαγχολικά η Έρση. 

Ο Καλλιάδης ρώτησε: 

-Ο Σέλλεϋ είναι απ’τους αγαπηµένους σου 

ποιητάς; Δε σου είναι δύσκολος; 

-Για µένα η ποίησή του είναι αληθινό 

αέτωµα αρχαίου ναού· παραπάνω απ’αυτή 

έρχεται ο ουρανός. Ξέρετε γιατί σας άφησα 

το Επιψυχίδιον; 

-Δεν µπορώ να µαντέψω. 

-Ήθελα να µου πήτε σαν ποιο νησί του 

Αιγαίου να φαντάζουνταν για να στήση την 

ερωτική του φωλιά µε την Εµίλια. 

-Να σου πω· δε θυµούµαι την περιγραφή 

του και δεν το ξαναδιάβασα τώρα. Μα θα 

είναι  
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εντελώς φανταστική, αφού δεν ταξίδεψε στην 

Ελλάδα. Δεν πρόφτασε· ίσως θα τώκανε, αν 

ζούµε. Δεν είναι απίθανο ν’ακολουθούσε τον 

Μπάϋρον, ή µάλλον ο Μπάϋρον να τον 

ακολουθούσε, αφού τόσο στενά ήτον 

συνδεδεµένος µαζί του και τόσο είχε 

ενθουσιάση το Σέλλεϋ η Ελληνική Επανάσταση. 

-Δεν το ήξερα αυτό· αλήθεια; 

-Δεν έχεις, φαίνεται, όλα του τα έργα. 

-Όχι· µια εκλογή από µερικά. 

-Ένα δράµα του, που το επιγράφει Ελλάς – 

χυµένο στον τύπο των Περσών του Αισχύλου – 

είναι ένας ύµνος για την ελληνική 

αναγέννηση και µια προφητεία για την 

απελευθέρωση της Ελλάδος. 

-Παύλε, είπε ζωηρά η Έρση, να µια 

έλλειψη της βιβλιοθήκης µου. 

-Θα την συµπληρώσω, µόλις γυρίσωµε, 

αποκρίθηκε ο Παύλος. 

-Έχει σ’ένα χορικό του δράµατος αυτού 

και δυό στόχους, που είναι το πιο 

εγκωµιαστικό επίγραµµα για τας αρχαίας 

Αθήνας και θ’άξιζε νάχουν χαραχτή κάτω από 

µια προτοµή του Σέλλεϋ στηµένη στο δρόµο 

που ανεβαίνει προς τα Προπύλαια. 

-Πήτε τους! 

-Δυστυχώς δεν τους έχω πρόχειρους στη 

µνήµη µου· µε την ηλικία η µνήµη αρχίζει να 

γίνεται προδότρα. Θα σου τους αντιγράψω και 

θα σου τους στείλω. 

-Ευχαριστώ· µα ποια είναι η έννοια τους 

τουλάχιστον; θα θυµάστε. 
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-«Γεννηθήτω φώς!», είπε η Ελευθερία, 

και σαν ήλιος µέσ’απ’τη θάλασσα πρόβαλαν αι 

Αθήναι! 

-Ώ, τι θαυµάσιος ύµνος! είπε η Έρση και 

ξάστραψεν η όψη της σά να χύθηκε απάνω 

στ’αλήθεια το φώς µιάς ανατολής. 

Κι’ο Παύλος πρόσθεσε: 

-Πόσα άδικα θύµατα όµως είχε η 

ελευθερία στας Αθήνας! 

-Ούτε το µυριοστόν απ’όσα η καισαρική 

Ρώµη, Παύλε· αποκρίθηκε µε τόνο ο γέρο 

αρχαιολόγος. Και γυρίζοντας προς την Έρση 

γελαστός: 

-Όχι βέβαια η Ρώµη του Μάρκου Αυρηλίου, 

που καθώς είδα τον έχεις στην κοσµηµατοθήκη 

σου. Να σου πω, αυτό µε παραξένεψε. 

-Γιατί; ρώτησε σαν πειραγµένη η Έρση· 

δεν του αξίζει; 

-Και του παραξίζει µάλιστα· µα επί 

τέλους είναι βιβλίο κάπως βαρύ, φιλοσοφικό 

µ’όλη την ελαφρή του διατύπωση σε γνωµικά 

και καθηµερινές σηµειώσεις. 

-Θέλετε να πήτε, πως δε θα µπορώ να το 

καταλάβω; Δε θα διαµαρτυρηθώ γι’αυτό. Καθώς 

το καταλαβαίνετε εσείς βέβαια δεν το 

καταλαβαίνω. Μα πάω ως εκεί που µπορώ, ως 

εκεί που φτάνω. Και τάχα στα θαλασσινά 

λουτρά, επειδή πάει κανείς ως εκεί που 

πατεί, κι’αν δεν είναι κολυµπητής, δεν τη 

χαίρεται τη θάλασσα; 

-Με αποστόµωσες, αποκρίθηκε ταπεινά ο 

Καλλιάδης· µα τα φιλοσοφικά νερά κάποτε δεν 
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πατιούνται καθόλου και τα ρέµατά τους 

παρασύρουν όσουςν δεν ξέρουν καλό κολύµπι. 

Δεν το λέω αυτό για σένα, προς Θεού! Μιλώ 

για τα γενικά, όχι για τις εξαιρέσεις. Εσύ 

είσαι η εξαίρεση όλων των κανόνων. 

-Ευχαριστώ για το φιλοφρόνηµα, είπε 

κι’ανασηκώθηκε απ’τη θέση της σκύβοντας το 

κεφάλι της και κάθισε πάλι· θέλετε να 

µ’αποζηµιώσετε µ’αυτό. 

-Όχι, παιδί µου, δεν έχεις ανάγκη, και 

τα λόγια µου επικυρώνουν το ρητό που 

διάλεξες απ’το βιβλίο κ’έγραψες στην πρώτη 

σελίδα. Ο ίδιος ο Μάρκος Αυρήλιος δε θα 

διάλεγε άλλο για να χαράξη στα 

αυτοκρατορικά του εµβλήµατα. 

Ο Παύλος είπε: 

-Όταν της το χάρισα το βιβλίο αυτό την 

ηµέρα των γενεθλίων της – γιατι µου έχει 

απαγορεύση κάθε άλλο δώρο εκτός βιβλίων – 

της είπα: αφού το διαβάσης να γράψης στην 

πρώτη σελίδα ό,τι θα σου κάνη τη µεγαλύτερη 

εντύπωση. Μετά πέντ’έξι µέρες, βρήκα το 

βιβλίο απάνω στο τραπέζι του γραφείου µου. 

αντί σηµάδι στην πρώτη του σελίδα ήτον 

πατηµένο µε το κοτσάνι του ένα κίτρινο 

τριαντάφυλλο. Τ’άνοιξα και είδα το ρητό για 

το σµαράγδι. Δε θυµούµαι ακριβώς πως είναι. 

-Τόση εντύπωση λοιπόν σούκανε, κύριε· 

είπε µε επιπληχτικό τόνο η Έρση. Να σ’το πώ 

εγώ:Ό,τι αν τις ποιή, η λέγη, εµέ δει 

σµάραγδον είναι το εµαυτού χρώµα έχειν. 

-Όλη η στωϊκή φιλοσοφία δεµένη σ’ένα 

µονόπετρο δαχτυλίδι, φώναξε µ’ενθουσιασµό ο 

	  



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΙΝΗΣ 
 

116 
 

Καλλιάδης. Φόρεσ’το στο δάχτυλό σου, Έρση, 

και δεν θάχη καµµιά άλλη γυναίκα στον κόσµο 

πολυτιµώτερο κόσµηµα. 

-Ξέρετε πως µε τον Παύλο µαζί απ’το 

γνωµικό αυτό κάναµε ένα δίστιχο: 

Ό,τι κι’αν λέν κι’αν κάνουν, στον εαυτό 

µου τάζω, Πως είµ’ένα σµαράγδι, που χρώµα 

δεν αλλάζω. 

-Πολύ ζωντανά και πολύ καλά διατυπωµένο· 

σας συγχαίρω και τους δυό για την ποιητική 

συνεργασία κ’εύχοµαι να µην περιοριστή 

µόνον σ’αυτό. -Μα βλέπω πως παίρνεις ένα 

πονηρό ύφος, Έρση, µήπως έχωµε κι’άλλους 

στίχους; 

-Ά, µα όλα λοιπόν θέλετε να τα µάθετε 

σήµερα; 

Όταν έφτασαν στα οπωρικά – και τα µεγάλα 

κεχριµπαρένια µούσµουλα, καθαρισµένα και 

κοµµένα µαζί µε τ’άσπρα κρυσταλλωτά µούρα 

µέσα σε νησιώτικο µοσχάτο κρασί – η Έρση 

τόλµησε να φέρη την οµιλία και για το 

µεγάλο τους αρχαιολογικό όνειρο: το νησί 

των Ερινύων. Όσα της είχε πη ο Παύλος, 

ύστερα απ’την ανακοίνωσή του στο γέρο 

αρχαιολόγο, την είχαν κάπως κρυώση. Ενώ 

πρόσµενε πως αµέσως κ’εκείνος θα ήρχουνταν 

τρίτος να µοιραστή τον ενθουσιασµό του 

Παύλου και τον δικό της, έµαθε πως φάνηκε 

πολύ επιφυλακτικός, µολονότι δε θέλησε και 

να τους αποθαρύνη. Μα σιγά σιγά τον 

δικαίωνε και τώβρισκε πολύ φυσικό ένας 

παλιός αρχαιολόγος 
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να µην παρασύρεται αµέσως από κάτι, που 

είχε περισσότερη δόση φαντασίας παρά 

µελέτης. 

Ο Καλλιάδης είπε και στην Έρση ό,τι και 

στον Παύλο, πως αντί να τα βλέπουν από 

µακρυά τα πράµατα και να τα φαντάζωνται, θα 

ήτον ανάγκη να κάνουν µια εκδροµή ως το 

νησί και µια τοπική εξέταση, ίσως και 

καµµιά δοκιµαστική ανασκαφή. 

-Η Αρχαιολογία, Έρση, είπε µε τόνο 

µαθήµατος, έχει απέραντο το θεωρητικό της 

στάδιο, αλλά της είναι απαραίτητο και το 

θετικό µέρος. Παρατήρησες; όσο πιο πολύ 

ψηλώνει την ορφή του το δέντρο, τόσο 

βαθύτερα στερεώνει τις ρίζες του. Αυτό να 

τώχετε αξίωµα εσείς οι νέοι – όχι µόνον 

στην Αρχαιολογία – σε κάθε τι. 

-Λοιπόν έχετε την ιδέα πως µπορεί να 

είµαστε σε µια πλάνη; ρώτησε µελαγχολικά, 

σχεδόν θλιβερά η Έρση. 

-Μα δε θέλω να πω αυτό! Να σπάσω τα 

φτερά σας που πετάτε ζευγαρωµένοι σ’ένα 

τόσο ωραίο όνειρο! Ο Θεός να µε φυλάξη. 

Αυτή σας µάλιστα η ποποίθηση, η πίστη µε 

παρασύρει ως άνθρωπο, αν όχι κι’ως 

αρχαιολόγο. Να κάνετε λοιπόν το ταχύτερο 

την εκδροµή στο νησί, και θα είναι µια 

µεγάλη µου χαρά να µάθω πως µέσα στ’άλλα 

θάµατά της η αγάπη κάνει κι’αρχαιολογικές 

ανακαλύψιες. 

-Έχει όµως δυσκολίες η εκδροµή αυτή, 

είπε ο Παύλος. Καθώς σας την παράστησα… 

Η Έρση δεν τον άφησε να προχωρήση: 
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-Μεγαλώνει τις δυσκολίες εξ αιτίας µου· 

φοβάται πως θα κακοπεράσω· σου λέω λοιπόν 

και πάλι να µην έχης καµµιά έννοια για 

µένα. 

-Αν ο καιρός τύχη καλός, είπε ο 

Καλλιάδης, συµφωνώ πως η εκδροµή αυτή είναι 

πολύ απλή. Αν σας κλείση όµως καµµιά 

ξαφνική κακοκαιρία και δεν µπορείτε να 

γυρίσετε; Δεν έχει στέγη εκεί, ούτε µια 

αχυροκαλύβα ποιµένων τουλάχιστον. 

Ροβινσώνες θα γίνετε; 

-Καλοκαίρι είναι επί τέλους, κι’αν 

περάση κανένας µια νύχτα κάτω απ’τ’άστρα 

δεν χάθηκε ο κόσµος· δε θα βαστάξη η 

τρικυµία βδοµάδες. Κι’αυτά στη ζωή έχουν τη 

χάρη τους. 

-Το παραδέχοµαι, Έρση, µα µέχρις ενός 

ορίου πρέπει να ριψοκινδυνεύη κανένας – και 

όταν επί τέλους υπάρχη λόγος σπουδαίος. Όχι 

για µια απλή υπόθεση… 

-Μην το λέτε αυτό, κύριε Καλλιάδη, είπε 

ζωηρά η Έρση, εγώ τη βλέπω σαν τα µάτια µου 

τη σπηλιά και τα τρία της αγάλµατα… 

-Επί τέλους δοκιµάστε, αφού τα 

λογαριάσετε όλα καλά, είπε να να έφτανε στο 

συµπέρασµά του, ο γέρο αρχαιολόγος, µη 

θέλοντας να τους αποθαρρύνη για κάτι, που 

κατά βάθος το θεωρούσε εντελώς αστήριχτο 

και πολύ, πάρα πολύ αµφίβολο. 
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  Ι’ 

 

 

Βράδιαζε κι’ο δήµαρχος δε φαίνουνταν 

ακόµα. Πήγαν µε τον Καλλιάδη ως την 

αηδονοφωλιά, έκαναν το γύρο του κήπου, 

σταµάτησαν λίγο στο κιόσκι, και στο τέλος 

κάθισαν έξω στον αυλόγυρο του σπιτιού προς 

τη θάλασσα, σχεδόν γαληνεµένη πάλι. 

Την ώρα εκείνη έφευγε ανοιχτά το καΐκι 

του καπετάν Στόκου. Ο γρύπος δεν έκανε 

δουλειά. Ήτον αναψαριά, καθώς έλεγαν οι 

ψαράδες, τις µέρες αυτές στα νερά του 

χωριού. Θα είχαν πέση µεγάλα ψάρια, και 

κυνηγήθηκαν και διώχτηκαν τα µικρά τα 

κοπαδιαστά. Πήγαιναν λοιπόν σ’άλλους 

γιαλούς να δοκιµάσουν το γρύπο για 

καλύτερα. 

Επί τέλους φάνηκε κι’ο δήµαρχος· 

λαχανιασµένος, ιδρωµένος, ξεφυσώντας 

πρόβαλε απ’το γεφυράκι της ρεµατιάς. Κι’ο 

Παύλος προχώρησε να τον προαπαντήση: 

-Επί τέλους, κύριε δήµαρχε, αρχίσαµε να 

µην ξέρωµε τι πάθατε! 

-Θα νυχτωθούµε, δήµαρχέ µου, φώναξε 

απ’τη θέση του ο έφορος· έχοµε και ταξίδι 

µπροστά. 

-Έχετε δίκιο· µα δε φταίω κ’εγώ, µε 

τ’απρόοπτα. – Καλησπέρα, Κυρά µου, είπε 

προς την Έρση, και της έσφιξε το χέρι τόσο 

που της πόνεσε· µ’εκείνο το κελεπούρι που 

µας ήρθε. 

-Καθίστε, κύριε δήµαρχε, είστε 

κουρασµένος, σας φέρω κάτι δροσιστικό, 
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κ’έτριβε η Έρση το πονεµένο χέρι της µε 

τ’άλλο. 

-Ευχαριστώ, ευχαριστώ! δεν είναι βία. 

Και το ξεφύσηµά του εξακολουθούσε 

κι’ανεβοκατέβαινε η µεγάλη κοιλιά 

στολισµένη µε τη διπλοκρέµαστη χρυσή 

αλυσίδα του ρολογιού. 

-Μα κάτι αρχίσατε να λέτε· τι απρόοπτο 

σας συνέβη; είπε ο Παύλος. 

-Εκείνο το βουβό το αγρίµι, που βρήκαν 

στο σακκί οι γρυπάρηδες και µας τώφεραν 

πισκέσι… 

-Λοιπόν;τον ρώτησε µε περιέργεια 

κόβοντας την οµιλία του η Έρση. 

-Χάθηκε, έγιν’άφαντο! 

-Πώς χάθηκε; εχτές το βράδυ µάθαµε πως 

τώχει ο παπάς στο σπίτι του, είπε ο Παύλος. 

-Τώχε ο παπάς και φαίνονταν σαν να 

µέρωσε και ξεθάρρεψε λίγο· το ντύσανε κάτι 

ρουχαλάκια πούδοσ’ο ένας κι’ο άλλος· 

έτρωγε, κάθουνταν ήσυχο, πότε στου παπά το 

σπίτι, πότε στον αυλόγυρο της εκκλησιάς. Μα 

σήµερα κατά το δειλινό, πήγε ο καπετάν 

Στόκος και δυό τρείς γρυπάρηδες στην 

εκκλησιά πρίν φύγουν ν’ανάψουν ένα κερί. Το 

βουβό µια και τους είδε να ζυγώνουν, 

σαλτάρησε απ’την πίσω µεριά της µάντρας 

κ’έγινε άφαντο. 

-Θα φοβήθηκε που τους είδε! είπε ο 

Παύλος. 

-Του πέρασε ίσως ιδέα πως ήρθαν να 

τ’αρπάξουν, πρόσθεσε κ’η Έρση. 

-Ό,τι κι’αν είναι, µ’έβαλε σε µπελάδες,  

	  



ΕΡΣΗ 
 

121 
 

ανάθεµά το. Ήρθαν και µου τώπαν στον 

καφενέ, ότι έλεγα να κινησω για να δω. 

Έστειλα παντού ανθρώπους, γιατί έχοµε 

κάποια ευθύνη, βλέπετε, µα του κάκου. Τώρα 

πάει κι’ο ενωµατάρχης απάνω κατά τη 

ρεµατιά, γιατί µια γυναίκα, που µάζωνε 

χόρτα, λέει πως είδ’ένα παιδί τρεχάτο κατά 

κει. 

-Μα δε µου λέτε περί τίνος πρόκειται; 

ρώτησε ο έφορος. Και το πρωΐ άκουσα κάτι 

άκρες µέσες στον καφενέ, µα δεν έδοσα 

προσοχή. 

Ο Παύλος του διηγήθηκε τότε όλη την 

υπόθεση του παιδιού και πόσο είχε κινήση το 

ενδιαφέρον της Έρσης και τι είχε πλάση µε 

τη φαντασία της. 

-Μα έχει δίκιο, είπε ο γέρο 

αρχαιολόγος, βέβαια κάτι µυστήριο κρύβεται 

µέσ’σ’αυτό, δεν είναι απ’τα συνηθισµένα. 

Ο δήµαρχος ρουφούσε δυνατά τη λεµονάδα, 

που τούφερε µε ταχέρια της η Έρση, και 

κουνούσε το κεφάλι γλείφοντας τα χείλη σαν 

να τον ελλεινολογούσε: 

-Ώχ, αδερφέ, µυστήρια και µυτήρια, 

βάνετε µε το νού σας. Κάπου τους έτρωγε 

χαράµι το ψωµί το βουβό και µας το 

πεσκεσάρησαν στη δηµαρχία φόρτωµα. Νάχε τη 

γνώση µονάχο του να πα να πέση να πνιγή να 

γλυτώση κι’αυτό κ’εµείς; 

-Μα, κύριε δήµαρχε, όχι· µη µιλάτε 

έτσι! είπε µε παρακλητική σχεδόν φωνή η 

Έρση. 

-Και τι θές, Κυρά µου, ροµάντζες; Εδώ 

παλεύουν για το ψωµί και χάνονται άνθρωποι 

γεροί και το σηµειωµένο τώρα θάχωµε έγνοια; 
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Άλλαξε την οµιλία ο Καλλιάδης επίτηδες, 

γιατί έβλεπε από την πονεµένη όψη της Έρσης 

τι κακό της έκαναν τα ωµά λόγια του 

δηµάρχου. 

-Και πότε θα κινήσωµε; 

-Είπα νάρθη από δω η βάρκα να µας πάρη, 

να µην έχωµε πάλι να κάνωµε µε τα πόδια το 

δρόµο ως το χωριό. 

-Να την κι’όλα! κ’έδειξε η Έρση προς τη 

θάλασσα. 

-Λοιπόν, Παύλε· να κατεβαίνωµε, είπε ο 

έφορος και σηκώθηυκε. Δός µου και το φάκελό 

σου για το ταχυδροµείο. 

-Μα µη βιάζεσθε· δυό βήµατα είναι από 

δω, θα σας πάµε κ’εµείς ως τα’ακρογιάλι µε 

την Έρση. 

-Βέβαια, πρόσθεσε κ’εκείνη. 

Την ώρα που έσφιξε και φίλησε τα δυό 

χέρια της Έρσης ο γέρο αρχαιολόγος της είπε 

σιγά: 

-Καλή αντάµωση λοιπόν στην Αθήνα το 

χειµώνα, κ’εύχοµαι να αληθέψη τ’όνειρό σας 

για το νησάκι. Θα µου το αναγγείλη βέβαια ο 

Παύλος αµέσως. 

-Θα σας τηλεγραφήσω εγώ µια 

λέξη:αλήθεψε, και θα το καταλάβετε. 

-Ο Θεός να δώση! 

Λίγο παρακεί ο δήµαρχος έλεγε του 

Παύλου: 

-Γλήγορα θα ξαναϊδωθούµε· σε λίγες 

µέρες θάρθη η γυναίκα µου µε τα παιδιά για 

λουτρά και θα πεταχτώ πάλι ως εδώ. 

-Μεγάλη µας ευχαρίστηση! 
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-Η Κυρία σου βέβαια θα κάνη τη γνωριµία 

της δικής µου. 

-Μα βέβαια· έχοµε δά και τόσες 

υποχρεώσεις στην κυρία δηµάρχου… 

Όταν ξεκίνησε η βάρκα κ’η Έρση 

απ’τ’ακρογιάλι τους χαιρετούσε ακόµα 

ανεµίζοντας την κίτρινη εσάρπα της, ο 

έφορος ρώτησε το δήµαρχο καθισµένον δίπλα 

του στον πάγκο της πρύµης: 

-Έ λοιπόν, κύριε δήµαρχε, για πήτε µου 

πως σας φάνηκε το ζευγαράκι; 

-Να σου πω, κύριε έφορε; τους λυπήθηκε 

η ψυχή µου. 

-Γιατί; είπε ξαφνιασµένος ο Καλλιάδης, 

κάθε άλλο προσµένοντας παρά τέτοια 

απόκριση. 

-Δεν παρατήρησες τη φτώχεια που τους 

δέρνει; 

-Σε τι απάνω το λέτε αυτό; 

-Σε όλα. Αρχαιολόγος του λόγου σου 

ξέρεις απ’τα αγάλµατα, που είναι και γυµνά 

τα περισσότερα ή τυλιγµένα µ’ένα σεντόνι. 

Για ρώτα µένα που έζησα σε κόσµο! 

Ο έφορος τον κύτταξε µ’εκστατικά µάτια. 

Κ’εκείνος: 

-Μα δεν είδες το ντύσιµό της; ένα 

παλιοφούστανο µπαµπακερό του πραµατευτή που 

µήτ’η δούλα µας δεν το φορεί. Κι’ούτ’ ένα 

στολίδι απάνω της, ένα χρυσαφικό, ας ήτον 

και ψεύτικο στα στερνά. Ούτε σκουλαρίκια, 

ούτε καρφίτσες ούτε βραχιόλια! Φτώχεια και 

των γονέων σου λέω, έφορέ µου! 
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-Μα µπορεί να της αρέση η απλότης, 

τόλµησε να παρατηρήση ο Καλλιάδης. 

Ο δήµαρχος γέλασε τρανταχτά: 

-Απλότης! έτσι λέν όσοι δεν έχουν τι να 

βάλουν. Επί τέλους σαν είναι µονάχη της 

µπορεί να ντύνεται δουλίστικα, γιατί δεν 

έχει και δούλες και φέρνει φύρα το σπίτι… 

-Μα όχι δά ως εκεί, τον έκοψε ο γέρο 

αρχαιολόγος, πώς δεν έχει υπηρέτρια; εγώ 

την είδα µε τα µάτια µου. 

-Θάχη καµµιά παραδουλεύτρα, µα τα 

περισσότερα τα κάνει η ίδια. Δεν είδες που 

µε πηρετούσε µονάχη της – µούφερε µε τα 

χέρια της τη λεµονάδα. Θα τώκανε ποτέ αυτό 

η γυναίκα η δική µου; Και θάβγαινε ντυµένη 

σά µε τα νυχτικά της τ’άσπρα σε ξένους; 

Ο Καλλιάδης τον άκουε µε απόγνωση και 

τον άφησε να λέη. 

-Τώρα, θα πάµε στο σπίτι και θα κάνης 

τη σύγκριση ο ίδιος. Θα δής αν δε θα φοράη 

µεταξωτό φουστάνι η δηµαρχίνα. Ποτέ δεν 

παρουσιάζεται αλλιώς σε ξένους. Κι’όταν 

ήρθε µια φορά ο Νοµάρχης, αι τότε πιά έβαλε 

το βελούδο της! 

-Φαντάζοµαι και τι κοσµήµατα θάχη! είπε 

ο έφορος µε κρυφή ειρωνεία. 

-Ογδόντα δράµια το καθένα τα σµυρναίϊκα 

βραχιόλια, που της έχω φέρη· χώρια τα 

διαµάντια των αυτιών και τ’άλλα, λογής – θα 

τα ιδής και µονάχος σου σε λιγάκι. 

-Μα καλά αυτά επί τέλους· ας την 

παραδεχτούµε τη φτώχεια τους. Ως γυναίκα 
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πως σας φάνηκε η κυρία Ροδανού; 

-Το φυσικό της; 

-Ναι, επί τέλους! 

-Άσκηµη δε µπορώ να την πω, µα πολύ 

στεγνή, αψάχνωτη, απ’τη λιγοφαγία, απ’τη 

στέρηση βέβαια. Εγώ τη γυναίκα τη θέλω 

γεµάτη, καλοθρεµµένη – σαν τη δική µου. 

κι’αυτή εδώ νάχε κανέναν άντρα µε παρά, να 

χορταίνη και να µην την ρώη η λάτρα του 

σπιτιού, να πιάση λίγο κρέας απάνω της, να 

στρογγυλέψη, θα ήτον σωστή γυναίκα. 

Ο Καλλιάδης δε δοκίµασε ν’αλλάξη τις 

ιδέες του δηµάρχου περί της γυναικείας 

καλλονής, είπε µόνον: 

-Εκείνο που δεν µπορεί ν’αρνηθή κανένας, 

µ’όλ’αυτά που λέτε, είναι πως ζουν πολύ 

ευτυχισµένοι. 

-Να ιδούµε πόσο θα βαστάξη κι’αυτό, 

κύριε έφορε· όπου φτώχεια και γρίνια· 

θ’αρχίση κι’αυτή µια µέρα, σαν περάση η 

πρώτη φούρια της αγάπης. 

 

Δε γύρισαν αµέσως στο σπίτι ο Παύλος µε 

την Έρση. Κάθισαν κάτω στη στεγνή άµµο της 

ακρογιαλιάς· εκείνος κάπνιζε κι’αυτή έπαιζε 

µαζί του µονά ή ζυγά κουδουνίζοντας άσπρα 

µυγδαλάτα χαλίκια µέσ’στις δυό σµιχτές 

στρογγυλεµένες παλάµες της. 

-Ως τόσο, Παύλε, τι ατυχία µ’αυτό το 

βουβό παιδί, µ’όλη την επιθυµία που είχα να 

το ιδώ! Κ’έλεγα ίσια ίσια αύριο να πάµε ως 

την εκκλησία. Νά, που χάθηκε πάλι. 
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-Πού θα πάη; θάλασσα είναι ολόγυρά µας· 

θα το κάνη η πείνα να ξαναγυρίση – εκτός αν 

πέση και πνιγή για να ησυχάση κι’ο 

δήµαρχος. 

-Τι τέρας! είπε η Έρση µε αποστροφή. 

-Τι προσµένεις; Ένας παλιός 

λαθρέµπορος, που πλούτισε κλέφτοντας το 

Κράτος, κ’ένας τωρινός τοκογλύφος, που 

αυξάνει τα πλούτη του γυµνώνοντας τους 

δηµότες του. 

-Γι’αυτό τον έκαναν δήµαρχο; 

-Ίσως και γ’αυτό… 

-Μα πως έχει τέτοιο ξενικό επίθετο: 

Κλαύδιος; Να κατάγεται από καµµιά παλιά 

φράγκικη οικογένεια;  

Ο Παύλος ξέσπασε σε γέλια: 

-Το επίθετο Κλαύδιος του τώδοσε ένας 

δηµοδιδάσκαλος τα τελευταία χρόνια, 

διορθώνοντας το πατρικό του επίθετο που 

είχε πριν. 

-Και ποιο ήτον το πατρικό του επίθετο; 

-Κλούβιος! Κι’από Κλούβιος εύκολα έγινε 

Κλαύδιος – Ρωµαίος ύπατος. 

Γέλασε τώρα κ’η Έρση. Σε λίγο ο Παύλος 

είπε: 

Έλα πάµε. 

Ήτον σύθαµπα όταν ανέβηκαν στο σπίτι 

τους. Κάθισαν στο σοφά της τραπεζαρίας και 

µιλούσαν για τον Καλλιάδη µε πολύ θερµά 

λόγια κ’οι δυό, όταν άξαφνα ακούστηκε απ’το 

µαγερειό µια τροµαγµένη φωνή της κυρά 

Βαρβάρας: 

-Παναγία βοήθα! 
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Ο Παύλος πρώτος πετάχτηκε έξω και 

κατόπι του η Έρση: 

-Τι έπαθες; 

-Καλέ Κύρις, άνθρωπος, αγρίµι, κ’εγώ 

δεν ξέρω· ένας ίσκιος πέρασε πάνω απ’το 

φράχτη. 

-Που τον είδες; 

-Να! εκεί, εκεί, κ’έδειχνε µε το χέρι 

απ’το παράθυρο του µαγερειού. 

-Να µην ήτον ιδέα σου; 

-Καλέ, θα µου πήτε πως νευριάστηκα 

µ’ανοιχτά µάτια; 

-Πάω να ιδώ. 

-Όχι µόνος, µαζί! είπε η Έρση. 

-Μα τί; το θαρρείς επικίνδυνο; 

Κατέβηκαν κ’οι δυό, ενώ η κυρά Βαρβάρα 

τους ωδηγούσε απ’το παράθυρο: 

-Να, να, εκεί· πίσω απ’τις λεµονιές. 

-Δεν είναι τίποτε, χριστιανή µου, της 

φώναξε από κάτω ο Παύλος. Μα και τι θα 

ήτον; αν είχαµε κότες επί τέλους, θάλεγα 

πως τις ρέχτηκε καµµιά αλεπού.  

-Μ’αν ήτον κανόνας κακός άνθρωπος; 

-Έλα, και µη βάζης τέτοιες ιδέες της 

Έρσης και την κάνης να χάση τον ύπνο της. 

Άναψε το φως και στρώσε το τραπέζι να 

ξεχαστής. 

-Πώς πέρασ’ένας ίσκιος, πέρασε· είπε 

µ’επιµονή η κυρά Βαρβάρα, ενώ άναβε τη 

λάµπα της τραπεζαρίας· αν δεν ήτον τίποτε 

ζωντανό, τότε θάναι στοιχειό, φάντασµα, 

ξαποδώς· και σταυροκοπήθηκε. 
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Πήγε στο µαγερειό ν’ανάψη το λύχνο της, 

ενώ ο Παύλος έπαιρνε ένα βιβλίο στα χέρια, 

καθώς συνήθιζε, να διαβάση κάτι της Έρσης. 

Μα µια µεγαλύτερη φωνή τροµάρας ακούστηκε 

παλι, κ’η κυρά Βαρβάρα ξαναγύρισε τρεχάτη 

µε την όψη κερωµένη· η γλώσσα της είχε 

πιαστεή. 

-Πάλι! µα τι έπαθες απόψε; είπε απότοµα 

ο Παύλος βλέποντας πως κ’η Έρση 

κατατρόµαξε. 

Η κυρά Βαρβάρα, άφωνη, τρέµοντας, 

κουνούσε σπασµωδικά τα χέρια της απλωµένα 

προς το πίσω µέρος του σπιτιού. 

-Μα γλωσσοδέτη έχεις; Μίλα επί τέλους, 

µας έσκασες. 

-Το είδα – το είδα – καλά – αυτή τη φορά 

– κάτι τρύπωσε.. 

-Μα πού τρύπωσε; 

-Στο – φούρνο. 

-Στο φούρνο; Μα χωρεί άνθρωπος στο 

φούρνο; 

Κούνησε το κεφάλι της δυό τρείς φορές 

για να το βεβαιώση, κ’έπεσε σχεδόν 

λιγοθυµισµένη σε µια καρέκλα. 

Η Έρση πήγε κοντά της µε ανησυχία και 

της έπιασε τα χέρια. 

-Λίγη κολώνια, Παύλε. 

-Όχι – µου πέρασε – σα λιγοψυχιά µου 

ήρθε… 

-Επί τέλους, Έρση, πρέπει να πάω πάλι να 

ιδώ, αφού επιµένη µε τη φαντασία της, για 

να την ησυχάσωµε, να την πείσωµε πως δεν 

είναι τίποτα. 
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-Πάµε µαζί! 

-Μα τι θέλεις εσύ να ξανακατεβαίνης; 

δεν είδες πρίν πωε άδικα κάναµε τον κόπο; 

-Όχι, όχι, τι σε πειράζει; 

-Τότε να πάρης κ’ένα κερί· σκοτείνιασε 

πιά και µέσ’στο φούρνο δε θα βλέπωµε. 

Η Έρση πήρε το µπρούντζινο καντηλέρι µε 

το κερί απ’την κάµαρά της κι’ακολούθησε τον 

Παύλο· η κυρά Βαρβάρα δεν είχε το θάρρος να 

τους ακολουθήση. Απόµεινε σωριασµένη στην 

καρέκλα που είχε πέση. 

Ο φούρνος ήτον έξω απ’το σπίτι, καθώς 

τους χτίζουν στα χωριά, σά µια µεγάλη 

κυψέλη ασβεστωµένη. Κάτασπρος, ακάπνιστος, 

γιατί δεν τον είχαν ανάψη ακόµα. Φούρνος 

µικρός σπιτικός, που δε χωρούσε βέβαια 

κορµί ανθρώπου µέσα. Γι’αυτό και της Έρσης 

ο νους δεν πήγε καθόλου σε κλέφτη και σε 

φονιά, σαν τη φαντασία της κυρά Βαρβάρας, 

και δεν ανησυχούσε· το πολύ, αν κάτι είδε 

πραγµατικώς η υπηρέτρια, θα ήτον κανένας 

σκύλος, ή και καµµιά αλεπού. 

Είπε λοιπόν στον Παύλο: 

-Ξέρεις, Παύλε, έχω την ιδέα πως αντί 

να πάµε ίσια προς το στόµα του φούρνου, 

καλύτερα θα είναι να λοξοδροµήσωµε αριστερά 

απ’το πίσω µέρος και να τον χτυπήσωµε δυό 

τρείς φορές δυνατά και να φωνάξωµε. 

-Γιατί αυτά τα στρατηγικά σχέδια; 

-Να µην έχη τρυπώση κανένα ζώο µέσα και 

πεταχτή απάνω µας· µπορεί να είναι και 

κανένα λυσσασµένο σκυλί. Που ξέρεις; 
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-Μα µε τα σωστά σου και σύ παραδέχεσαι 

πως είδε κάτι η κυρά Βαρβάρα; 

-Επί τέλους τι χάνοµε; Πάρε κι’αυτό το 

ξύλο, και τύβαλε στο χέρι ένα µακρύ 

αντιστύλι δέντρου, που ήτον πίσω απ’την 

ξώπορτα. 

-Εκστρατεία του δόν Κισότου µε το 

Σάντζο του· είπε γελώντας ο Παύλος, και 

σήκωσε αρειµάνια το ξύλο προς τον ουρανό 

σαν να ήθελε να κοντραροχτυπήση τα 

πρωτόγεγγα άστρα. 

Έφτασαν στο φούρνο µε κυκλωτική κίνηση 

κατά το σχέδιο της Έρσης, δηλαδή απ’το πίσω 

µέρος. Εκεί άναψε το κερί της µε δυσκολία, 

γιατί τώσβυν’ο αέρας, κ’έβαλε την παλάµη 

εµπρός στη φλόγα να το προφυλάξη. 

-Για χτύπα τώρα µε το ξύλο δυό τρείς 

φορές το φούρνο. 

Ο Παύλος, πάντα γελώντας, έκανε µε 

κωµική πειθαρχία ό,τι του είπε: 

-Δεν το πιστεύω να θέλης δυνατώτερα για 

να τον γκρεµίσωµε. 

Κανένα σάλεµα δεν ακούστηκε από µέσα· 

τίποτε δεν πετάχτηκε έξω. 

-Έλα, σβύσ’το κερί, µην το λυώνη άδικα 

ο αέρας, και πάµε· η εκστρατεία τελείωσε, 

Σάντζο µου, πολύ άδοξα· είπ’εύθυµα ο 

Παύλος. 

Η Έρση, άσκοπα, απροµελέτητα, πρίν 

φυσήση το κερί της, άφησε το φως του να 

πέση κατά το στόµα του φούρνου. 
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-Κι’όµως κάτι είναι! φώναξε τροµαγµένη 

και τραβήχτηκε προς τα πίσω. 

Το είχε ίδη κι’ο Παύλος. 

Της άρπαξε το κερί µε το αριστερό του 

χέρι και, µε τ’άλλο κρατώντας πάντα το 

ξύλο, χαµήλωσε το φώς αποφασιστικά εµπρός 

στο στόµα του φούρνου. 

-Ένα παιδί… 

Και σαν να της ήθρε ξαφνικά µια 

αποκαλυπτική ιδέα, ξεφώνησε: 

-Το βουβό! αυτό θα είναι, δεν µπορεί να 

είναι άλλο. 

-Είδε πως το κυνηγούσαν και θα ήρθε και 

τρύπωσ’εδώ ναύρη καταφύγιο. Τώρα τι θα 

κάνωµε; είπε ο Παύλος κ’έρριξε κάτο το 

µακρύ ξύλο που κρατούσε. 

-Να µην το τροµάξωµε περισσότερο και 

φύγη πάλι· να µην τα’αγριέψωµε· µε καλό 

τρόπο. Γι’άφησέ µε εµένα Παύλε, να 

δοκιµάσω. 

Το φως του κεριού έπεφτε στο πρόσωπό 

της, καθώς το κρατούσε ο Παύλος 

προφυλαγµένο µε την παλάµη του, και τη 

φώτιζε, ίσα ίσα εµπρός στο στόµα του 

φούρνου. 

Πώς να δώση στο βουβό παιδί θάρρος; Με 

τι τρόπο να το πείση, πως δεν έχει τίποτε 

να φοβηθή αν έβγη απ’την κρυψώνα του; Ο 

λόγος, ο πιο ενεργητικός απ’όλα, δεν είχε 

πέραση. Δεν της έµενε λοιπόν παρά η γλώσσα 

του κινήµατος – η φωνή των χεριών. Άπλωσε 

το  
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χέρι της αργά, ήσυχα, αλαφρά, απαλά, όσο 

µπορούσε, καθώς θα τ’άπλωνε ν’αγγίξη 

νεογέννητο κλωσσόπουλο, τ’ακούµπησε πίσω 

στο κεφάλι του παιδιού, και του χάϊδεψε τα 

κοντά µαλλιά. 

Και σαν να είχε το κίνηµά της εκείνο µια 

θαµατουργή δύναµη, το παιδιάτικο ασάλευτο 

κορµί αναταράχτηκε και γύρισε το πρόσωπο 

προς τα έξω. Δυό µάτια θαµπωµένα απ’το φως 

του κεριού αντικρύστηκαν µε τα κατάλαµπρα 

µάτια της Έρσης, σά µάτια σκυλιού πούχει 

τιµωρηθή απ’τον αφέντη του. Και το βουβό 

παιδί, σκυφτά σκυφτά, πάντα σά σκυλί, 

σύρθηκε ως τα πόδια της µπροστά και ξέσπασε 

σε κλάµα… 
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ΕΡΙΝΥΕΣ 

 

 

 

Άθικτος ούδ’οικητός· αι γάρ έµφοβοι 

Θεαί σφ’έχουσι Γής τε και Σκότου κόραι. 

 

      Σοφοκλ. Οιδ. Κολ.  40 
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   Α’ 

 

Από κείνη τη βραδιά, που βρέθηκε 

µέσ’στο φούρνο το βουβό παιδί, κάπως 

συνταράχτηκε η εξοχική ζωή του Παύλου και 

της Έρσης, που πρίν στάλαζεν απ’ώρα σ’ώρα 

σταλαµατιά σταλαµατιά σά διάφανο νερό 

βρουσούλας. 

Ο Παύλος το κατάλαβε κι’ανησύχησε 

γι’αυτό, ευθύς άµα πήραν το παιδί στο 

σπίτι, κι’αφού τύδοσαν κ’έφαγε στο 

µαγερειό, τούστρωσαν να κοιµηθή σ’ένα 

καµαράκι, που είχαν αχρείαστο στο 

µεσόσκαλο. 

Σ’όλα αυτά δεν έδειξε καµµιά αντίσταση 

το βουβοό, µα και καµµιά προθυµία. Είχε 

γίνη στο θέληµα της Έρσης, κυττάζοντάς της 

κατάµατα, και σε κάθε χειρονοµία της, 

ακολουθώντας την µε τα µάτια του, σαν τα 

παιδιάτικα εκεινα παιγνίδια, που τα σέρνουν 

από µια κλωστή, ή τα κάνουν να σαλεύουν µε 

το γύρισµα ενός κλειδιού ή µ’ένα στρηµµένο 

λάστιχο. Κ’η Έρση έννοιωσε τόσο πολύ την 

υποταγή του, ώστε δεν είχε καµµιά ανησυχία 

µήπως τους ξαναφύγη τη νύχτα απ’το 

καµαράκι, όταν θα κοιµούνται. Μια που 

τώβαλε σε µια γωνιά να πλαγιάση, και 

µ’έν’αλαφρό χαϊδευτικό χτύπηµα στην πλάτη 

τούδοσε να καταλάβη πως δεν πρέπει να 

σαλέψη από κει, ήτον βεβαία πως εκεί θα το 

ξαναύρη ασάλευτο το πρωΐ. Μα όταν πια το 

τοποθέτησαν κ’έµειναν µόνοι στην 

τραπεζαρία, ο Παύλος της είπε: 

-Και τώρα τι λογαριάζεις να κάνωµε 

µ’αυτό το παιδί; 
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-Ούτε συλλογίστηκα ακόµα για το µέλλον. 

Περιωρίστηκα στο παρόν, που ήτον το πιο 

βασικό· να το σώσωµε, µην πάη και πνιγή 

απ’την απελπισία του καθώς θα ήθελε ο 

δήµαρχος, και να το ηµερώσωµε, που το είχε 

κάνη αγρίµι ο φόβος της ανθρώπινης κακίας. 

-Καλά, αυτό πες πως έγινε· µε τη δική 

σου παντοδύναµη καλωσύνη το αγρίµι είναι 

τώρα αρνάκι. Ύστερα; 

-Μπορείς να το διώξης; Ένας ικέτης που 

ήρθε στην εστία σου – ας ήτον και φούρνος 

αντί της εστίας! είπε γελαστή η Έρση. 

-Ώστε εννοείς να το κρατήσωµε; 

-Προσωρινά τουλάχιστον. Ίσως βρεθούν 

εκείνοι που τώχασαν και το ζητήσουν 

δικαιωµατικώς. Μήπως ξέρωµε, αν έχη ή δεν 

έχη γονείς ή άλλους δικούς του; 

-Τάχα θα βρεθούν ποτέ ή και θα το 

µάθουν πως είν’εδώ, αν κατοικούν µάλιστα σε 

τούρκικο µέρος, καθώς υπάρχει ιδέα. 

-Η δική σου γνώµη λοιπόν θα ήτον ν ατο 

στείλωµε του δηµάρχου; Τ’άκουσες τα 

φιλάνθρωπα αισθήµατά του πρωτήτερα… 

-Ούτε αυτό βέβαια· µα θα µπορούσαµε 

κάπου να το τοποθετήσωµε, έστω και 

πληρώνοντας… 

-Πού, σε παρακαλώ, Παύλε; Στ’αγαθοεργά 

ιδρύµατα του νησιού ή στο σχολείο των 

κωφαλάλων, όπως θα έκαναν στα πολιτισµένα 

µέρη; 
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-Σχολείο κωφαλάλων έχοµε κ’εµείς στην 

Αθήνα, επρόκειτο τουλάχιστον να γίνη. 

Κάποιος πλούσιος είχε αφιερώση για τον 

ωραίο αυτό σκοπό, θαρρώ, µισό εκατοµµύριο. 

Μα από δω ως την Αθήνα είναι κάποια 

απόσταση, και δεν είµαι κ’εντελώς βέβαιος 

αν άρχισε να λειτουργή το σχολείο. 

-Αν µπορούσε να γίνη αυτό θα ήτον το 

τέλειο. Να δώση κανείς τη φωνή σ’ένα άφωνο 

πλάσµα είναι απ’τα θάµατα που κατώρθωσε ο 

ανθρώπινος νους. Μούλεγε κάποιος στην Πόλη, 

που είχ’επισκεφθή ένα τέτοιο σχολείο στη 

Γερµανία, πως είναι κάτι απίστευτο αυτό που 

γίνεται: να κάνουν να συνεννοούνται οι 

κωφάλαλοι, όχι πιά µε τα σχήµατα των χεριών 

και των δαχτύλων, αλλά µε το στόµα. 

-Δηλαδή ο ένας µιλεί κι’ο άλλος βλέπει 

την κίνηση του στόµατός του και 

καταλαβαίνει τι λέει, είπε ο Παύλος. 

-Φυσικά βλέπει· δεν κατωρθώθηκε ακόµα 

να συµπληρωθή το θάµα, ώστε να κάνουν τους 

κωφάλαλους και ν’ακούν. 

-Ίσως κι’αυτό θα γίνη µια µέρα και τότε 

θα µιλούν, αφού η κουφαµάρα τους κάνει 

βουβούς· εκτός αν τύχη σπανίως νάχουν βλάβη 

και στα φωνητικά τους όργανα. 

-Τουλάχιστον, αφού η ανθρώπινη 

εφευρετικότης τον τελευταίο καιρό 

καταγίνεται περισσότερο να τελειοποιή τα 

µέσα του ολέθρουν και της καταστροφής, ας 

υπάρχουν κ’εξαιρέσεις. Ας υπάρχουν 

κ’επιστήµονες, που έχουν αφιερώση τη ζωή 

τους  
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για ν’ακουφίσουν τους πόνους του ανθρώπου 

καινα κάνουν καλύτερη την ανθρώπινη ζωή! 

-Τι ωραία αποστολή για έναν επιστήµονα! 

είπε µ’ενθουσιασµό ο Παύλος. 

-Καθώς το παθάινοµε όµως συχνά, φύγαµε 

απ’το θέµα µας. Απ’αλλού αρχίσαµε. 

-Να σου πω, Έρση· σε αποφάσεις δε θα 

φτάσωµε απόψε, ούτε είναι καµµιά βία. Ας 

αναβάλωµε για αύριο. Τη νύχτα την έλεγαν 

ευφρόνη οι αρχαίοι. Μπορεί να µας φέρη 

καλούς λογισµούς. Εκείνο µόνον, που έχοµε 

υποχρέωση να κάνωµε αµέσως, είναι να 

φανερώσωµε, πως τώχοµε εµείς το παιδί στο 

σπίτι µας, να µη τ’αναζητούν. 

Ο Παύλος έβλεπε πως η Έρση ούτε θα 

µπορούσε να παραδεχτή την ώρα αυτή την ιδέα 

ν’αποµακρυνθή το βουβό παιδί από κοντά 

τους. 

Το µητρικό φίλτρο, κλεισµένο µέσ’στην 

ψυχή κάθε γυναίκας κι’αξύπνητο ακόµα στην 

ψυχή της Έρσης, είχε ξυπνήση µε µιάς. Του 

φίλτρου αυτού η ευωδία ξεχύθηκε απ’το χέρι 

της, που απλώθηκε καµπυλωτό σα µακρόβλαστο 

κρίνο στο έρηµο παιδί για να το 

πρωτοχαϊδέψη, του φίλτρου αυτού το φως 

ξάστραψε στο σµάλτο των µατιών της, που 

χαµήλωσαν για να το πρωτοκυττάξουν. 

Και το παιδί έννοιωσε, γνώρισε την Έρρση 

τη Μητέρα και την ακολούθησε… 

Μια βδοµάδα πέρασε από τότε. Και στην 

προφορική δήλωση, που έκανε του ενωµατάρχη 

για το βουβό παιδί, και στο γράµµα, που  
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έγραψε του δηµάρχου, ο Παύλος δεν είχε λάβη 

καµµιάν απόκριση. Φαίνεται πως όλοι ήταν 

ευχαριστηµένοι, που το ξεφορτώθηκαν, και 

κανένας δεν είχε διάθεση να του το 

διεκδικήση µια και το είχε σπίτι του. 

Στο διάστηµα αυτό δεν ξανάγινε πιά 

λόγος µε την Έρση για την τύχη του παιδιού. 

Ο Παύλος πρόσµενε πάντα να ιδή τι θα κάνουν 

οι αρµόδιοι, αν θα το παραλάβουν αυτοί ή θα 

φροντίσουν να βρούν σε ποιόν ανήκει για να 

το παραδώσουν. 

Η αλήθεια είναι πως δεν τους έδινε και 

µεγάλο βάρος. Ήτον ήσυχο, καθισµένο σχεδόν 

πάντα σε µια γωνιά του µαγερειού ή απ’έξω 

απ’το σπίτι κοντά στον τοίχο, και δεν 

ξεθάρρευε να πάη παρακεί. Τόσο είχε πάρη 

από φόβο τους ανθρώπους, που κι’από µακρυά 

νάβλεπε κανέναν περαστικό, τρύπωνε αµέσως 

στο σπίτι.  

Η κυρά Βαρβάρα δεν το συµπαθούσε πολύ, 

και για την τροµάρα, που πήρε εξ αιτίας του 

το πρώτο βράδυ, και για την πρόσθετη 

δουλειά, που είχε τώρα για έναν άνθρωπο 

παραπάνω στο σπίτι, όσο κι’αν ήτον µικρός 

και ταπεινός. Μα δεν έδειχνε τίποτε και 

συγκρατούσε τον εαυτό της για χάρη της 

Έρσης. Και µόνον της έλεγε κάποτε: 

-Ο Θεός δε σούδοσε ακόµα παιδιά για να 

χαρής λίγον καιρό τα νιάτα σου, κ’εσύ 

παιδεύεσαι µ’ένα ξένο παιδί, που τώρριξε η 

τύχη εδών. 

-Μα γιατί δε λές τάχα, κυρά Βαρβάρα, 

πως µας τώφερε το χέρι του Θεού, παρά πως 

τώρριξε η τύχη; 
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Μόνον τα δικά µας τα παιδιά µας τα φέρνει ο 

Θεός; αποκρίνουνταν η Έρση. 

-Ό,τι να µου πης δεν είναι το ίδιο· και 

στα στερνά, κ’η φροντίδα που τούχεις να 

καλοπερνά, και τα ρουχαλάκια που του ράβεις 

και το ντύνεις θα πάν χαµένα τη µέρα, που 

θα τ’αναζητήσουν και θα το πάρουν οι δικοί 

του. Και µπορεί να του κάνης και κακό δίχως 

να το θέλης… 

-Σαν τι κακό θα του κάνω, κυρά Βαρβάρα; 

-Αν έχη γονιούς κ’είναι φτωχοί άνθρωποι, 

καλοµαθαίνοντας εδώ, πως θα του φανή να το 

µαταπάρουν κοντά τους! 

Αυτό το ζήτηµα από µιάς αρχής βασάνιζε 

και το νου της Έρσης:  σε ποια κοινωνική 

τάξη ν’ανήκη το βουβό παιδί; Δοκίµασε πρώτα 

να το ξεκαθαρίση δείχνοντάς του το ένα και 

το άλλο στο σπίτι, και πρόσεχε ν αιδή σαν 

ποιο θα του ήτον γνώριµο και ποιο θα το 

παραξένευε περισσότερο: τα έπιπλα, τα 

µικροπράµατα, τα ρούχα, τα βιβλία, οι 

εικόνες; Τίποτε όµως απ’όλα αυτά δεν 

φαίνουνταν να του ξυπνούσε την ενθύµηση και 

τίποτε δεν του κινούσε την απορία ή το 

θαµασµό σαν παιδί πράµα που ήτον. 

Είχε µια αδιαφορία και µια απάθεια 

ασάλευτη. Τα κύτταζε κάποτε, τ’άγγιζε µε 

προσοχή, τάπαιρνε στα χέρια του να ζυγίση 

το βάρος τους και τ’άφηνε πάλι στη θέση 

τους. Μα αυτό δε σήµαινε πως ήτον ηλίθιο. 

Κάθε άλλο. Η µατιά του, που είχε πάρη λές 

και της νεκρωµένης ακοής την ενέργεια, 

ζωηρή και γοργοκίνητη, φανέρωνε µάλιστα και 

µεγάλη  
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αντίληψη και σπάνια νοηµοσύνη. Κι’αν 

τούλειπε η γλώσσα και τ’αυτί για να 

συνεννοήται, κατώρθωνε, κυττάζοντας µόνον 

την Έρση, να µαντεύη απ’την έκφρασή της τα 

διανοήµατά της και πρίν εκείνη τα φανερώση 

µε άλλον τρόπο. Από µια µατιά της, από ένα 

σµίξιµο των φρυδιών, από ένα χαµόγελο, από 

ένα σάλεµα της κεφαλής της, µπορούσε να 

καταλάβη πώς πρέπει να πάη να κοιµηθή, πως 

είναι ώρα να φάη, πως έκανε κάτι που δεν 

έπρεπε, πως ήτον ευχαριστηµένη µαζί του, 

πως χρειάζεται κάτι να της φέρη ή να πάρη. 

Με τον Πάυλο και µε την κυρά Βαρβάρα 

δεν ήτον το ίδιο. Δυσκελεύουνταν να 

συνεννοηθούν µαζί του· πολλές φορές και 

πρόσφευγαν στην Έρση, να τους κάνη το 

διερµηνέα. Μα ίσως δεν έφταιγε το παιδί 

σ’αυτό, δεν έφταιγαν ούτ’εκείνοι. Έλειπε 

µεταξύ τους κάτι σα µια πρόσθετη αίσθηση, 

που έδενε την ψυχή του παιδιού  µε την ψυχή 

της Έρσης, όσο κι’αν ήτον απόµακρα η µια 

απ’την άλλη. 

Ήτον λοιπόν γεννηµένο κι’αναθρεµµένο σε 

σπιτικό ανώτερο κι’απ’το δικό τους, 

τριγυρισµένο εκεί από έπιπλα και στολίδια 

πλουσιώτερα, και γι’αυτό δεν 

τούκαν’εντύπωση τίποτ’εδώ; Μα όχι πάλι, 

γιατί φαίνουνταν πολύ καλά κατατοπισµένο 

στο µαγερειό, κοντά στην κυρά Βαρβάρα, και 

δεν έδειχνε καµµιά αξίωση να το πάρουν 

κοντά τους ο Παύλος κ’η Έρση. Έπειτα κ’η 

όψη του η ηλιοψηµένη, και τα χεράκια του µε 

τις τραχειές παλάµες, και τα  
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φαγωµένα απ’το δούλεµα νύχια, κ’η προθυµία 

του να βοηθά την κυρά Βαρβάραστο σκούπισµα 

και στο κουβάληµα νερού, µαρτυρούσαν πως 

ήτον συνηθισµένο σε τέτοιες δουλειές. 

Απ’τ’άλλο µέρος η ευκολία, που είχε, 

δυσανάλογη προς την ηλικία του και την 

κατάστασή του, να πλένεται, να ντύνεται, να 

υπηρετή σε κάθε τι τον εαυτό του µονάχο, 

αβοήθητο, φανέρωνε πως είχε µεγαλώση χωρίς 

τις φροντίδες άλλων. 

Η Έρση προσπαθούσε, µ’όλη την 

εφευρετικότητα της µιµικής της, να το κάνη 

να φανερώση, αν είχε γνωρίση µητέρα, 

πατέρα, αν είχε άλλα αδέρφια, που 

ανατράφηκε, και τέλος πως βρέθηκε ριγµένο 

στ’ακρογιάλι. Μα του κάκου! Ενώ για τα 

τωρινά µπορούσε τόσο καλά να συνεννοηθή 

µαζί του, δεν το κατώρθωνε για τα 

περασµένα. Μόνον όταν τούδειξε κάποτε ένα 

σακκί µεγάλο και τούδωκε να καταλάβη, πως 

θέλει να µάθη ποιοι και γιατί τώκλεισαν 

εκεί, πήρε ένα µαχαίρι του µαγερειού 

κ’έκανε πως τη φοβερίζει, κ’έπειτα 

σηκώθηκε, και σαλεύοντας τα χέρια και 

λυγίζοντας το κορµί φάνηκε σαν να ήθελε να 

παραστήση ανθρώπους, που πάλεψαν µεταξύ 

τους ωπλισµένοι µε µαχαίρια. Έτσι 

τουλάχιστον το εξήγησε η Έρση.  

Και κάτι άλλο παρατήρησε: πως όταν για 

πρώτη φορά µπήκε στην κάµαρά της 

κι’αντίκρυσε µια µικρή ασηµένια εικόνα της 

Παναγίας – δώρο της µητέρας της – 

κρεµασµένη απάνω απ’το κρεβάτι της, έκανε 

το σταυρό του. Αυτό µαρτυρούσε πως ήτον 

χριστιανόπουλο ορθόδοξο κι’όχι τουρκόπουλο 

ή εβραιόπουλο, καθώς  
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είχαν κάποτε πή στην αρχή που το βρήκαν. Θα 

ήτον λοιπόν βαφτισµένο, θα είχε κάποιο 

όνοµα, άγνωστο και σ’αυτό το ίδιο… 

Της Έρσης η στοργική απασχόληση µε το 

παιδί δεν άλλαξε ουσιαστικά τη ζωή, που 

περνούσαν κει πρίν όταν ήταν µόνοι. Δεν 

τους αφαίρεσε τίποτε: απ’το πρωϊνό ξύπνηµα 

και τον ταχτικό περίπατο στην αηδονοφωλιά 

ως το βραδινό µεγαλόφωνο διάβασµα του ενός 

ή του άλλου µε το φως της λάµπας πριν 

κοιµηθούν, για να τελειώνη η µέρα, καθώς 

έλεγαν, µε κάτι ωραίο. Που Έρση κατώρθωνε 

ν’αφιερώνη στο παιδί ώρες, που δεν τις 

στερούσε του Παύλου: ή όταν µελετούσε 

εκείνος στην τραπεζαρτία ή όταν είχε 

ξαπλώση ν’αναπαυθή το απόγεµα στηνκάµαρά 

του ή πήγαινε ως το χωριό. 

Ούτε ξετόπισε από το νου της ο ερχοµός 

του παιδιού το µεγάλο της όνειρο, που είχε: 

ν’ανακαλύψουν τη σπηλιά των Ερινύων και τα 

τρία αγάλµατα, που αναφέρει ο αιγυπτιακός 

πάπυρος, καθώς τον εξηγούσαν αυτοί. 

Αλλά για να επιχειρήσουν την πρώτη 

δοκιµαστική εκδροµή ως το έρηµο νησάκι 

έπρεπε να στρώση ο καιρός. Κι’απ’τα 

ξηµερώµατα της νύχτας, που είχαν εύρη το 

βουβό παιδί στο φούρνο, είχε αρχίση µια 

ξαφνική κι’ασυνήθιστη για την ώρα αυτή του 

έτους τρικυµία στο πέλαγος, που ούτε πανί 

καραβιού, ούτε καπνός βαποριού φαίνουνταν 

πουθενά. 

Ο Παύλος σχεδόνκάθε µέρα, ή πρίν ή µετά 

το µεσηµέρι, πήγαινε στο χωριό για το 

ταχυδροµείο ή για φροντίδες του σπιτιού. 

Εκεί έµαθε κάποιο δειλινό ξαφνικά πως είχε 

φύγη 
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την ίδια µέρα ο υποτελώνης µε ζώο για τη 

χώρα, γιατί, καθώς είπε, είχε λάβη 

επείγουσα διαταγή. Δεν ήξεραν όµως, αν 

έφυγε για πάντα ή θα ξαναγύριζε κι’αν 

έφευγε άθελα ή θεληµατικά. Ο Παύλος ρωτούσε 

κάθε φορά τους θαλασσινούς σαν πότε 

λογάριαζαν πως θα καλωσυνέψη. Μα κανένας 

δεν µπορούσε να προβλέψη, γιατί η τρικυµία 

αυτή ήτον έξω απ’τα συνηθισµένα ταχτικά 

µελτέµια. Για να µη χάνη λοιπόν άδικα τον 

καιρό του προσµένοντας ο Παύλος, αφού είχε 

ανάγκη να ιδή κι’άλλα µέρη του νησιού 

σχετικά µε την αποστολή του, πρότεινε της 

Έρσης, να µην τ’αφήσουν όλ’αυτά 

γι’αργότερα, καθώς λογάριαζαν, αλλά να 

κάνουν τώρα µια τουλάχιστον στεριανή 

εκδροµή ως το παλιό µοναστήρι του Προφήτη 

Ηλία, στην κορφή του βουνού, που µπορεί να 

είχε τα θεµέλιά του στα ερείπια αρχαίου 

ιερού, κατά τα λόγια των χωριανών ή να 

τριγυρίζεται από αρχσία τείχη. 

Ο δρόµος δεν ήτον πολύ ανηφορικός 

κι’ούτε µακρύτερος από µιάµιση ώρα µε ζώο, 

άλογο ή γαϊδουράκι, ή και µε τα πόδια. Το 

µοναστήρι ήτον χάλασµα πιά και µόνον τρία 

κελλιά έµεναν κάπως κατοικήσιµα. 

Στο ένα απ’αυτά κατοικούσε ένας 

γεροκαλόγερος και τ’άλλα χρησίµευαν για 

κείνους, που ήρχουνταν ή για τάµα ή για 

διασκέδαση να περάσουν τη µέρα τους ή και 

να ξενυχτήσουν στο µοναστήρι. Τοακελλιά 

αυτά ήταν εντελώς γυµνά· δεν είχαν κανένα 

έπιπλο άλλο παρά δυό χοντρά, καρφωτά στον 

τοίχο σανιδοκρέβατα, κ’επειδή έµεναν πάντα 

σχεδόν ακατοίκητα, ήταν γεµάτα σκόνη 

κι’αράχνες. 
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Στον Παύλο όµως δεν έδοκαν αυτές τις 

πληροφορίες όσουν ρώτησε για το µοναστήρι, 

το Χαλαστάρα κι’άλλους. Του είπαν µάλιστα, 

πως µπορεί κανένας πολύ καλά να µείνη µέρες 

και  νύχτες εκεί, γιατί έχει κελλιά 

κατοικήσιµα, κ’έτσι αποφάσισαν µε την Έρση 

ν’ανεβούν ένα δειλινό και να περάσουν τη 

νύχτα απάνω, για να ιδούν την ανατολή του 

ηλίου στο πέλαγος απ’το ψήλωµα και νάχουν 

κι’όλη την άλλη µέρα µπροστά τους να 

εξετάσουν το µοναστήρι και τα περίχωρα. 

Βράδυ βράδυ θα κατέβαιναν πεζοί µε το 

φεγγάρι, που ήτον πέντ’έξι µερών.  

Η Έρση είχε και µια λαχτάρα ακόµα 

ν’ανεβή στην κορφή του Προφήτη Ηλία: από 

κει προς το νότιο µέρος θάβλεπε επί τέλους 

για πρώτη φορά µε τα µάτια της το νησάκι 

των Ερινύων που µ΄πονον απ’το χάρτη το 

ήξερε και µόνον µε τη φαντασία της το είχε 

ιδή. 

Μόνη δυσκολία, που παρουσίαζε η εκδοµή 

αυτή, ήτον το βουβό παιδί. Τι να το κάµουν; 

Μπορούσαν να τ’αφήσουν µε την κυρά Βαρβάρα 

για ένα µερόνυχτο επί τέλους. Μα θα 

κάθουνταν τάχα; Θα καταλάβαινε πως θα 

ξαναγυρίσουν, ή µήπως θα θαρρούσε πως 

φεύγουν για πάντα και θα ξέφευγε κι’αυτό 

της κυρά Βαρβάρας; Έπειτα δέχουνταν να 

καθίση εκείνη φύλακας του παιδιού, που το 

είχε τάµα απ’τη µέρα που πάτησε το νησί, 

ν’ανέβη να προσκυνήση στο µοναστήρι. Δεν 

ήτον άλλο λοιπόν παρά να πάρουν και τους 

δυό µαζί στην εκδροµή και να κλείσουν το 

σπίτι.Ο Χαλαστάρας προσφέρθηκε να στείλη 

έναν άνθρωπό του να κοιµηθή 
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γι’ασφάλεια µπροστά στην πόρτα, αφού έτσι 

κι’έτσι µε την καλοκαιριάτικη ζέστη όλοι οι 

χωριανοί κοιµούνταν έξω απ’τα σπίτια τους. 

Και λοιπόν όλα κανονίστηκαν για την 

εκδροµή. 
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 B’ 

 

Στον µπάρµπα Ξεφτέρη τον αγωγιάτη 

παράγγειλε, εκτός το δικό του το ψαρύ 

αλογάκι, που ήθελε ο Παύλος για τον εαυτό 

του, να φέρη και τρία γαϊδουράκια: ένα για 

την Έρση, που το προτιµούσε από άλογο για 

να θυµηθή τις εκδροµές της στην Πόλη, ένα 

για την κυρά Βαρβάρα, που θάπαιρνε µαζί και 

τα τρόφιµα, κ’ένα για να φορτώσουν µερικά 

στρωσίδια, σκεπάσµατα και προσκέφαλα για 

τον ύπνο, και να καθίσουν πανωσάµαρα και το 

βουβό παιδί. 

Ήξεραν πως στο µοναστήρι, εκτός του 

νερού µιας δροσερής βρύσης, δεν θαύβρισκαν 

τίποτε άλλο να φαν ή να πιούν, κ’έπρεπε όλα 

να τα πάρουν µαζί τους, για βραδινό φαΐ, 

για πρωϊνό καφέ και για µεσηµεριανό φαΐ της 

άλλης µέρας. Για να µην έχουν να φορτωθούν 

και πιάτα, θα περιώριζαν τα τρόφιµα σε 

κρέας ψητό κρύο, αυγά πηχτά και τυρί 

νησιώτικο, που µήτε µαχαιροπήρουνα δεν 

πολυχρειάζουνταν. Και για τον καφέ 

θάπαιρναν το καµινέτο και τα φλιτζάνια και 

µερικά πιατάκια και ποτήρια από αλουµίνιο, 

που είχαν ίσια ίσια για τέτοιες ώρες. 

Όλ’αυτά θα τάβαζαν σε δυό κοφίνια µαζί µε 

το ψωµί και θα τα κρεµνούσαν δεξιά 

κι’αριστερά στο σαµάρι του ζώου της κυρά 

Βαρβάρας. 

Τη µέρα που ήτον να ξεκινήσουν στις 

τέσσερις, για να φτάσουν απάνω πριν 

πολυβραδιάση και να κατατοπιστούν για τη 

νύχτα, άρχισαν απ’το πρωΐ την ετοιµασία. 
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Το βουβό παιδί µε απορία κι’ανησυχία 

παρακολουθούσε την αναστάτωση που 

γίνουνταν. Δεν µπορούσε να την εξηγτήση, 

κι’ούτε η Έρση δεν κατώρθωνε να του δώση να 

καταλάβη µε νοήµατα, πως δεν προκειται να 

φύγουν για πάντα παρά πως κάπου θα παν και 

θα γυρίσουν. 

Επί τέλους της ήρθε η ιδέα να το πάρη 

έξω στον κήπο απ’το χέρι, να του δείξη το 

µοναστήρι στην κορφή του βουνού, να κάνη 

δυό τρία σταυροκοπήµατα και να του δείξη το 

σπίτι τους. Το παιδί έκανε τα ίδια κινήµατα 

κουνώντας το κεφάλι για να δείξη πως είχε 

καταλάβη. 

Αντί στις τέσσερις, µε τ’αγωγιάτικα 

χασοµερήσµατα, κατάντησαν να ξεκινήσουν 

κοντά στις πέντε. Κι’ο µπάρµπα Ξεφτέρης 

έδωκε γνώµη να τραβήξουν µπροστά τα δυό 

γαϊδουράκια µε την κυρά Βαρβάρα και το 

παιδί, για να πάν πρώτα να φροντίσουν να 

καθαρίσουν τα κελλιά, που θα περνούσαν τη 

νύχτα, και σιγά σιγά ν’ακολουθήσουν τ’άλλα 

ζώα µε τον Παύλο και την Έρση. Έτσι 

κ’έγινε, µ’όλο που δυσκολεύτηκαν λίγο να 

πείσουν το παιδί να ξεµακρύνη απ’την Έρση, 

γιατί δεν του είχε λείψη ένας κρυφός φόβος 

πάντα και µια υποψία για κάθε άλλον έξω από 

κείνη. 

Με τα δυό γαϊδουράκια µπροστά έστειλε ο 

µπάρµπα Ξεφτέρης το µικρό αγωγιάτη που τάχε 

φέρη, κι’αυτός έµεινε πίσω σέρνοντας απ’το 

καπίστρι το γαϊδουράκι της Έρσης. Ο Παύλος 

ακολουθούσε τελευταίος. 

Ο δρόµος, που πήγαινε στην κορφή του  
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βουνού, περνούσε πρώτα κοντά στ’ακρογιάλι, 

εκεί που άρχιζαν τα περιβόλια, κ’ύστερα 

λόξευε κι’ανηφόριζε σιγά σιγά ανάµεσα 

σ’ελιές κι’αµπέλια, κι’αφού τέλειωσαν 

κι’αυτά, σκάλωνε πιο απότοµα στη χέρσα 

πλαγιά, γεµάτη θυµάρια, κάπαρες, αγκάθια 

και κοτρώνια, για να φτάση σε µια µεγάλη 

καµαρωτή πόρτα χωρίς πορτόφυλλα – την πόρτα 

του µοναστηριού. 

Ο µπάρµπα Ξεφτέρης, κατά τα συνηθισµένα 

µεθυσµένος τόσο όσο να παίρνη τα πόδια του, 

αλλά µε κάποιο κούνηµα του κορµιού δεξιά 

κι’αριστερά όχι πολύ κανονικό, έδινε τον 

τόνο της ευθυµίας. Δεν άργησε ν’αρχίση το 

αισθηµατικό τραγούδι του, µόλις πήραν τον 

ανήφορο: 

 

      Σύρε να πής της µάννας σου 

 Να κάνη κι’άλλη γέννα, 

 Να κάψη κι’αλλουνού καρδιά 

 Πώς έκαψεν εµένα. 

   

Έκανε µόνον πού και πού µικρή διακοπή 

για να κόψη κανένα ακροθύµαρο ή κανένα 

άνθος κάπαρης, που τούδειχνε η Έρση στα 

πλάγια του δρόµου και να της το δώση, 

ξεφυσώντας προς το πρόσωπό της χλιαρές 

αναθυµιάσεις κρασιού, και συµπλήρωνε τη 

στροφή µε το γοργό γύρισµα: 

 

 

 Ίσα µ’ένα φουντουκάκι 

 Μούχεις στην καρδιά φαρµάκι! 
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Ο Παύλος, όσο τον έβλεπε να παραπατή, δεν 

κρατήθηκε και του φώναξε γελώντας 

απ’τ’άλογο: 

-Άϊ, µπάρµπα Ξεφτέρη, καλά που δεν πίνει 

και τ’άλογο κρασί σαν τον αφέντη του, 

αλλιώς δε θα µε πήγαινε στο µοναστήρι µε 

γερό κεφάλι. 

Ο αγωγιάτης δεν πολυκατάλαβε τι του είπε 

ο Παύλος κι’αποκρίθηκε µε συµπόνεµα: 

-Νεράκι πίνει το έρµο, νεράκι πίνει… 

Τα λόγια του Παύλου κ’η απόκριση του 

µπάρµπα Ξεφτέρη ξανάφεραν την Έρση στην 

αλήθειαν και την έκαναν να γελάση ανόρεχτα. 

Ως εκείνη την ώρα, από τότε που άφησαν 

το ίσιωµα της ακρογιαλιάς και πήραν το 

ανηφόρισµα, κάθε βήµα του ζώου της 

φαίνουνταν πως την ανασήκωνε απ’τη γή, την 

αναφτέρωνε και την έφερνε σιγά σιγά όλο και 

ψηλότερα· η µατιά της έφτανε µακρύτερα προς 

το πέλαγος, πλάταινε ο κόσµος γύρω της, 

κατέβαινε η κορφή του βουνού να την 

προαπαντήση, και χαµήλωνε µαζί κι’ο 

ουρανός, σαν τέντα που σκέπαζε το µοναστήρι 

αναστυλωµένη µε το κάτασπρο καµπαναριό του. 

Ο ήλιος είχε γύρη πίσω απ’την κορφή και 

το βραδινό αεράκι γίνουνταν ολοένα 

δροσερώτερο. Τ’ανθισµένα θυµάρια 

µοσκοβολούσαν κάτω απ’τα πόδια των ζώων· 

µια πετροπέρδικα κλώσσα έκραζε φιλόστοργα 

τα περδικάκια της. 

Η Έρση βρίσκουνταν σε µια ψυχική 

κατάσταση, που θάµοιαζε πολύ µε τη µέθη, µα 

µια µέθη βέβαια εντελώς διαφορετική απ’την 

κρασοκατάνυξη του µπάρµπα Ξεφτέρη. Δεν 

ήξερε 
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από πού έρχεται και πού πάει και γιατί, 

ακόµα και ποια είναι αυτή η ίδια δεν ήξερε. 

Κ’η µνήµη της κ’η αντίληψή της είχαν 

σβυστή, κ’αισθάνουνταν µόνο κάτι πολύ 

ωραίο, µα και πολύ θλιβερό – ίσως 

περισσότερο θλιβερό παρά ωραίο! 

Με τον Παύλο λίγα λόγια άλλαξε η Έρση ως 

την πόρτα του µοναστηριού. Ήτον πολύ 

δύσκολο να µιλούν ο ένας µακρυά απ’[τον 

άλλο και µάλιστα µε το τράνταγµα των ζώων 

στις κακοτοπιές. Ο Παύλος ήτον υποχρεωµένος 

να προσέχη και στο άλογο, που τα’ωδηγούσε ο 

ίδιος, λιγώτερο συνηθισµένος κι’απ’την Έρση 

σε τέτοιου είδους εκδροµές. Γι’αυτό 

κ’εκείνη στην αρχή θέλησε να του δώση τον 

µπάρµπα Ξεφτέρη οδηγό. Αλλά καθώς πήρε το 

καπίστρι στα χέρια της, φαίνεται πως το 

τράβηξε δυνατά κ’έβγαλε άθελα απ’τον ίσιο 

δρόµο το γαϊδουράκι της και, προσπαθώντας 

να το ξαναφέρη, το πείσµωσε, κ’εκείνο 

άρχισε να κλωτσά ανεµίζοντας τα πισινά 

πόδια, ώστε αναγκάσθηκε πρίν πέση να 

ξαναφωνάξη κοντά της τον αγωγιάτη: 

-Έλα πάρ’το, καϋµένε, και δεν µπορώ να 

συνεννοηθώ µαζί του! 

Η µιάµιση ώρα του δρόµου έγινε σχεδόν 

δυό ώρες µε το αργό περπάτηµα, και είχε 

καλοβραδιάση όταν πέρασαν την καµαρωτή 

αυλόπορτα και πέζεψαν µουδιασµένοι και µε 

τρεµάµενα τα γόνατα στην πλακόστρωτη αυλή 

του µοναστηριού. 

Βρήκαν εκεί την κυρά Βαρβάρα, που 

προσπαθούσε µε µια σκούπα πρόχειρη, 

καµωµένη από θυµάρια σµιχτά δεµένα, να 

καθαρίση τα δυό 
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κελλιά όπως όπως, και το βουβό παιδί, που 

τους πρόσµενε µε µια νευρική ανησυχία, 

στυλωµένο σ’έναν τοίχο. Άµα είδε την Έρση 

έτρεξε κοντά της και τρίφτηκε στο φόρεµα 

κυττάζοντάς την πάντα µε την αφοσίωση και 

την υπογαγή του σκυλιού. 

Ο καλόγερος, ο παπά Θωµάς, δεν ήτον 

εκεί κ’είχε πάρη µαζί και τα κλειδιά της 

εκκλησιάς. Μα σε λίγο ήρθε σέρνοντας απ’το 

σκοινί δυό γίδες, µια µαύρη και µια 

ασπρειδερή. Καθώς πήγαινε µπροστά αυτός, 

πολύ γέρος, ξεσκούφωτος µε τα µικρά άρρωστα 

µάτια, τ’αγκαθωτά γένεια, το σκυφτό 

κι’ασπροντυµένο µε µια πουκαµίσα κορµί, 

έµοιαζε όχι άνθρωπος µα τράγος, που τον 

ακολουθούσαν πιστές συντρόφισσες οι δυό 

γίδες. 

Κατσούφιασε και µουρµούρισε σαν είδε, 

πως ήρθαν ξένοι στο µοναστήρι να του 

χαλάσουν τη µοναξιά και την ησυχία του, και 

προσπέρασε χωρίς να τους χαιρετήση για να 

δέση τις γίδες σε µια γωνιά της αυλής. Από 

κει ήτον έτοιµος να πάη προς το κελλί του, 

δίπλα στην εκκλησιά, αν δεν τούκοβε το 

δρόµο ο µπάρµπα Ξεφτέρης, παλιός του 

γνώριµος: 

-Άϊ, παπά Θωµά µου, καλησπέρα και την 

ευχή σου. Άµ, δε µας βλέπεις τόσο ασκέρι, 

και τραβάς να σφαλιστής στο κελλί; Να σου 

φέρω ένα ζευγάρι γυαλιά απ’τη χώρα σά θα 

πάω. Είναι νοικοκυραίοι αθρώποι· δε θα 

ζηµιωθής µηδέ του λόγου σου µηδέ η 

εκκλησιά.  

Ο παπά Θωµάς τον κύτταξε µε πρόσωπο 

ηλίθιο, σαν να µην τον είχε ξαναϊδή, 

κι’ούτε  
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του αποκρίθηκε. Με τα µακρυά κοκκαλιάρικα 

σαν καβουρόποδα δάχτυλά του τράβηξε απ’το 

χαλασµένο τοίχο δίπλα στη βρύση µια πέτρα 

και µε του άλλου χεριού τα δάχτυλα ξέσυρε 

απ’την τρύπα ένα σκουριασµένο µεγάλο 

κλειδί. Κι’ο αγωγιάτης χωρίς να προσµένη να 

του το δώση, το ξέµπλεξε, το ξαγκίστρωσε 

απ’τα δάχτυλά του και πήγε ν’ανοίξη την 

εκκλησιά. 

Ο Παύλος κ’η Έρση µε το βουβό παιδί, 

πάντα κολληµένο κοντά της, τον ακολούθησαν, 

κ’η κυρά Βαρβάρα παράτησε το σκούπισµα 

κ’ήρθε κι’αυτή να προσκυνήση, αρχίζοντας 

απ’την αυλή τα σταυροκοπήµατα κι’απ’το 

κατώφλι της εκκλησιάς τις µετάνοιες. 

Ο Παύλος, απ’την πρώτη µατιά, κατάλαβε 

πως κι’αν στ’αληθινά το µοναστήρι ήτον 

χτισµένο στον τόπο αρχαίου ιερού, και ίσως 

µε πολλά απ’τα υλικά του, είχε όµως τόσες 

µεταβολές πάθη, από καταστροφές και 

διορθώµατα στο διάστηµα των αιώνων, που δεν 

απόµεινε τίποτε απ’την αρχική του 

κατάσταση, παρεχτός ασήµαντα κι’αµφίβολα 

ίσως λείψανα, που θάπρεπε κανένας µε 

προσοχή ν’αναζητήση και µε κόπο ναύρη. 

Το εσωτερικό της εκκλησιάς ήτον 

κατασκότεινο, µ’ένα καντήλι µοναχά· µα και 

µ’όλα τα πέντ’έξι κεριά, που άναψαν µπροστά 

στα εικονίσµατα, πάλι δε φωτίστηκε αρκετά. 

Γι’αυτό κι’ο Παύλος άφησε να το ιδή 

καλύτερα τη µέρα, µε το φώς του ήλιου. 

Όταν βγήκαν απ’την εκκλησιά, η Έρση 

ρώτησε τον µπάρµπα Ξεφτέρη: 
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-Από πού µπρούµε να ιδούµε το πίσω 

µέρος του νησιού, καθώς µούλεγες στο δρόµο; 

-Μέσ’απ’αυτή την µάντρα τι να ιδής, 

παρά ντουβάρια ολόγυρα; Ν’ανεβούµε στην 

ταράτσα να κάνης σεργιάνι. 

Την ωδήγησε πίσω απ’την εκκλησιά σε µια 

λοξή µισογκρεµισµένη σκάλα, που 

ανασαλεύουνταν σε κάθε πάτηµα τα µισερά 

σκαλοπάτια της, κι’άρχισε ν’ανεβαίνη αυτός 

πρώτος. Η Έρση τον άφησε να φτάση στο 

ψηλότερο σκαλοπάτι, για να βεβαιωθή πωε δε 

θα κατρακυλήση απάνω της, κι’ανέβηκε τότε 

κι’αυτή σιγά σιγά δοκιµάζοντας κάθε πέτρα 

πρίν την καλοπατήση. 

-Έννοια σου, Κυρία, στέρεα είναι κι’ας 

συνταράζουνται· δεν ξεκολλάνε· της φώναζε 

ενθαρρυντικά ο αγωγιάτης. 

Όταν έφτασε στην ταράτσα δεν µπόρεσε να 

κρατήση ένα ξεφώνηµα: 

-Παύλε, Παύλε, έλα δω πάνω γλήγορα! 

Ο Παύλος την είχε χάση από µπροστά του 

εξετάζοντας αν τα κελλιά ήταν σε κατάσταση 

να περάσουν εκεί τη νύχτα, και η κυρά 

Βαρβάρα ξετύλιγε σε µια πεζούλα τα 

στρωσίδια και τα σκεπάσµατα, ενώ το παιδί 

ήτον ακόµα στην πόρτα της εκκλησιάς και 

κύτταζε µε το τρεµόφωτο των κεριών σαν 

εκστατικό την µεγάλη εικόνα του Προφήτη 

Ηλία να λαµποκοπά καταστερωµένη µε τρείς 

τέσσερις σειρές ασηµένια αφιερώµατα. 
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Όσο ν’ανέβη κι’ο Παύλος στην ταράτσα, 

µε κάποιο δισταγµό κι’αυτός για τη 

στερεότητα της σκάλας, ο µπάρµπα Ξεφτέρης 

έδειχνε στην Έρση το πίσω µέρος του νησιού, 

εκεί που ήτον σε λίγη απόσταση και το 

νησάκι της Ερηνιώς ή της Αγίας Ειρήνης:η 

νήσος των Ερινύων κατά το όνειρό της. Την 

ώρα εκείνη όµως του ηλιοβασιλέµατος είχε 

σκεπάση µια τέτοια θαµπάδα και τη δυτική 

ακρογιαλιά του νησιού και το πέλαγος όλο 

πέρα ως πέρα, που δεν µπορούσε να ιδή 

κανένας τίποτα. 

-Μεγάλη κάπνα απ’τη φουρτούνα, Κυρία, 

είπε ο αγωγιάτης· µα θα ξεκαθαρίση 

δυναµώνοντας τ’απόγειο µε τη νύχτα. 

-Κύτταξε, Παύλε, τι ωραία θέα ολόγυρα, 

πως φαίνεται το περισσότερο νησί µας 

κι’άλλα νησιά κοντινά· µόνον ό,τι θα θέλαµε 

εµείς να ιδούµε δε φαίνεται. 

-Σαν ξανανεβήτε σε καµµιάν ώραν, να 

φέξη λίγο και το φεγγαράκι, θα γίνη 

καθρέφτης ίσα πέρα και να µε θυµηθήτε· είπε 

ο µπάρµπα Ξεφτέρης µε βεβαιότητα.  

Κατέβηκαν πάλι µε δυσκολία τα χαλασµένα 

σκαλοπάτια, για να βρούν µέρος που θα 

καθίσουν να φάνε πρίν νυχτώση και δε 

βλέπουν.  

Ο µπάρµπα Ξεφτέρης θάφευγε µε τον άλλο 

το µικρό αγωγιάτη και µε τα ζώα, γιατί δεν 

τον είχαν ανάγκη, και θα ήρχουνταν την άλλη 

µέρα µονάχος µε τ’άλογό του να φορτώση τα 

πράµατα, αφού όλοι θα κατέβαιναν σιγά σιγά 

πεζοί. 

Μα πρίν φύγη ο µικρός αγωγιάτης, ο 

Παύλος του είπε: 
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-Κάνε µου τη χάρη να πάρης δυό αγκαλιές 

ξερό χορτάρι απ’όξω εδώ κι’ανέβασ’το στην 

ταράτσα και στρώσ’το χάµω, νάχωµε πού να 

καθίσωµε αν ξανανεβούµε. 

Είχε βεβαιωθή απ’την κατάσταση των 

κελλιών, πως δε θα ήτον δυνατό να περάσουν 

τη νύχτα σε µια τέτοια τρύπα, και πως θα 

ήτον προτιµότερο να ξενυχτήσουν µε την Έρση 

στην ταράτσα του µοναστηριού, αν δεν έκανε 

πολλή ψύχρα. Μα και πάλι είχαν πάντα µαζί 

αρκετά σκεπάσµατα για να προφυλαχτούν. 

Αυτό κ’έγινε: Αφού έφαγαν σχεδόν στο 

πόδι και ήπιαν νερό ολόδροσο απ’τη βρύση, 

κάθισαν λίγο στις πεζούλες της αυτλής, 

πήραν δυό κεριά απ’την εκκλησιά, τα’άναψαν 

και πήγαν στο ένα το κελλί η κυρά Βαρβάρα 

µε το βουβό παιδί να πλαγιάσουν στα συό 

κρεβάτια του ετοίµασαν, κι’ο Παύλος µε την 

Έρση στο άλλο κελλί. Μα πρίν εκείνη δείξη 

τον παραµικρό δισταγµό για την καθαριότητα 

και τον αερισµό του κελλιού, ο Παύλος 

ξέστρωσε τα κρεβάτια, πήρε προσκέφαλα, 

στρωσίδια και σκεπάσµατα στην αγκαλιά, και 

της έκανε νόηµα να τον ακολουθήση σιγά 

σιγά. Δεν ήθελε να τους πάρη είδηση η κυρά 

Βαρβάρα και ν’αναστατωθή κ’εκείνη, πως δεν 

της αρέσει το κελλί της. Ήθελε να µείνουν 

τη νύχτα οι δυό µόνοι µε την Έρση.  

Ανέβασαν από λίγα λίγα στρωσίδια στην 

ταράτσα και τ’άπλωσαν απάνω στα ξερά χόρτα. 

Έτσι απόχτησαν ένα πλατύ κοινό κρεβάτι 

αρκετά µαλακό. Κ’ενώ το ετόιµαζεν η Έρση 

γονατιστή, γύρισε τα µάτια περα προς το 
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δυτικό µέρος, εκεί που απόγερνε τώρα το 

µισοφέγγαρο, κι’άφωνη, σα να δέθηκε η 

γλώσσα της, πέρασε το ένα χέρι της γύρω στο 

λαιµό του Παύλου, που τη βοηθούσε 

σκυµµένος, κ’έσυρε κοντά της το πρόσωπό 

του, ενώ µε τ’άλλο χέρι τούδειχνε πέρα στο 

ασηµωµένο απ’το φως του φεγγαριού πέλαγος, 

έναν στενόµακρον ίσκιον, µια µαύρη λουρίδα- 

που δεν µπορούσε να είναι άλλο παρά η 

ονειρευτή νήσος των Ερινύων. 
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Γ’ 

 

Όταν βρέθηκαν καθισµένοι πλάϊ πλάϊ στο 

στρωµένο χάµω κρεβάτι, ακουµπώντας τη ράχη 

στην πεζούλα της ταράτσας, η Έρση είπε: 

-Τι ωραία ιδέα, που είχες, Παύλε, να 

περάσωµε εδώ πάνω τη νύχτα! Σ’εκείνο το 

πληχτικό κελλί θα ήτον φρίκη. 

-Το κατάλαβα απ’την πρώτη στιγµή 

κ’έκανα αµέσως το σχέδιό µου. 

-Δε µου λές, έχεις περάση ποτέ ολόκληρη 

νύχτα έξω στο ύπαιθρο; 

-Ολόκληρη νύχτα, έτσι, καθώς απόψε, όχι 

βέβαια. Πολλές ώρες της νύχτας όµως µούτυχε 

σε κατάστρωµα ατµοπλοίου να ξαγρυπνήσω 

ταξιδεύοντας. 

-Σε θάλασσα και σ’ακρογιαλιά µούτυχε 

κ’εµένα, όταν πηγαίναµε στην εξοχή τα 

καλοκαίρια, να ξαγρυπνήσω έξω µε 

συντροφιές. Μα είναι εντελώς ξεχωριστά, 

αλλιώτικα, να βρίσκεται κανένας µια νύχτα 

ολόκληρη µακρυά απ’όλους κι’απ’όλα, να τον 

χωρίζη απ’τον κόσµο το πέλαγος, να τον 

υψώνη µια κορφή βουνού προς τον ουρανό… 

-Και να τον τριγυρίζουν απ’όλες τις 

µεριές άστρα· πρόσθεσε ο Παύλος. 

-Ν’αντιλαµβάνεται την απέραντη έκταση 

του κόσµου, µα γι’αυτόν ο κόσµος να 

τελειώνη σε µια πήχη διάστηµα, κι’όλος ο 

άλλος να του είναι περιττός· κ’έγειρε το 

κεφάλι της στον ώµο του Παύλου σαν να ήθελε 

να του εξηγήση 
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καλύτερα ως που έφταναν του δικού της 

κόσµου τα σύνορα. 

-Τι χάνοµε περνώντας τις νύχτες 

κλεισµένοι, αποθηκευµένοι, στα σπίτια των 

πόλεων, τα τερατώδη αυτά επινοήµατα του 

πολιτισµού. Όταν συλλογίζεται κανένας, πως 

ενώ µένουν εκτάσεις της γης έρηµες, χωρίς 

κατοίκους, οι άνθρωποι κατοικούν 

στριµωγµένοι όχι µόνον ο ένας κοντά στον 

άλλο, αλλά και ο ένας απάνω απ’το κεφάλι 

του άλλου! 

-Εκεί µάλιστα που τα σπίτια κατάντησαν 

νάχουν ως τριάντα πατώµατα… 

-Κι’αν κατοικής στο κάτω κάτω πάτωµα 

περπατούν από πάνω σου εικοσιεννιά άλλοι 

άνθρωποι, ο ένας ψηλότερα απ’τον άλλον. 

-Μόνον που το φαντάζοµαι µούρχεται 

ασφυξία· είπε η Έρση βαθυανασαίνοντας. 

-Δεν πρέπει όµως και να είµαστε 

υπερβολικοί µε τις ιδεολογίες µας. Σ’όλες 

τις κλιµατολογικές ζώνες και µ’όλους τους 

καιρούς δε θα µπορούσε ο άνθρωπος να 

ξενυχτά σαν εµάς απόψε, κάτω απ’τ’άστρα. 

-Φυσικά, κι’ούτε το φαντάστηκα αυτό. Μα 

εκεί που το κλίµα αφήνει τον άνθρωπο νάχη 

στενώτερη σχέση µε ασυννέφιαστο ουρανό, δεν 

έπρεπε τα σπίτια να είναι τέτοια, ώστε να 

του κόβουν κάθε επικοινωνία, όχι µόνο τη 

νύχτα, µα και τη µέρα ακόµα µε τους ψηλούς 

τοίχους, µε τους στενούς δρόµους, µε τα 

κλειδαµπαρωµένα παράθυρα. 

-Μπορεί να πης, Έρση, πώς είναι κ’ένα  
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είδος αχαριστίας: ενώ όλα τα πλάσµατα 

λαχταρούν και χαίρονται το φώς, µόνον ο 

άνθρωπος να το κλείνη έξω απ’το σπίτι του. 

-Τι ωραία θα ήτον να είχε κανείς µια 

κρυσταλλένια σκεπή στην κάµαρα που 

κοιµάται, κι’όποτε ανοίγη τα µάτια, να 

βλέπη τ’άστρα να ουρανοδροµούν από πάνω 

του. 

-Ως πού ν’αλλάξη η αρχιτεκτονική, που η 

ανάγκη να οικονοµή τόπο την κάνει κάθε µέρα 

και πιο αντίθετη απ’ό,τι θα τη θέλαµε 

εµείς, ας χαρούµε τουλάχιστον την αποψινή 

νύχτα, απ’τις πιο ήµερες και τις πιο 

γλυκειές νύχτες του καλοκαιριού – κάθε άλλο 

παρά µητέρα των Ερινύων, καθώς την 

προσωποποίησε η µυθολογία των αρχαίων. 

-Μα εκείνοι είχαν δίκιο. Η νύχτα ήτον 

γεµάτη τροµάρες και κινδύνους για τον 

προϊστορικό άνθρωπο της σπηλιάς, που θα 

χώνουνταν στη βαθύτερη τρύπα και θα γύριζε 

προς το βράχο το πρόσωπο, για να µην ακούη 

τα ουρλιάσµατα των θηρίων απ’έξω, να µην 

αντικρύση στο στόµα της σπηλιάς κανένα 

ζευγάρι… 

Κι’άξαφνα η φωνή της κόπηκε τροµαγµε΄νη 

και, σαν να ήθελε µε µια χειρονοµία να 

συµπληρώση τη φράση της, έδειξε µε 

τρεµάµενο δάχτυλο στα κεραµίδια της 

εκκλησιάς ένα ζευγάρι λαµπερά µάτια 

στυλωµένα απάνω της. 

Ο Παύλος δεν µπόρεσε να µη γελάση: 

-Τι τροµερό θηρίο είδες στο στόµα της 

σπηλιάς; 

Ένα πουλί της Αθηνάς είναι. Κάθε βράδυ  
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τ’ακούσαµε ν’αναζητά θρηνώντας τη χαµένη 

δέσποινά του στην Ακρόπολη. 

Για να επιβεβαιώση τα λόγια του η 

κουκουβάγια άφησε δυό κλαψιάρικες φωνές και 

πέταξε µακρυά. Μα η Έρση µε την πρώτη 

τροµάρα της είχε συµµαζευτή στο στήθος του 

Παύλου για ναύρη προστασία. 

-Μα φοβήθηκες αλήθεια; τη ρώτησε ο 

Παύλος, σφίγγοντάς την στην αγκαλιά του. 

-Τρόµαξα, φοβήθηκα, πές το όπως θέλεις· 

ήτον όµως τόσο περίεργη η σύµπτωση, ενώ σου 

µιλούσα για τα θηρία των προϊστορικών 

χρόνων. 

-Κι’αµέσως σαν προϊστορική γυναίκα 

κρεµάστηκες στο λαιµό του αντρός να σε 

σώση. – Δεν άλλαξε τίποτε από τότε. 

-Τι ήθελες ν’αλλάξη δηλαδή; Ο 

πολιτισµός να κάνη τη γυναίκα παλικάρι; Ο 

φεµινισµός να κάνη την Ανδροµάχη Έκτορα; Η 

γυναίκα ήτον, είναι και θα είναι µια 

περιπλοκάδα, που αναζητά τον κορµό ενός 

δέντρου για να τυλιχτή. Κ’η µεγαλύτερη 

ευτυχία για µια γυναίκα είναι να νοιώθη, 

πως είναι πλεγµένη κι’ασφαλισµένη σ’ένα 

δυνατό και πιστό δέντρο· και τον φίλησε 

σφιχτά σφιχτά στο στόµα. 

-Έµαθες επί τέλους να φιλής, είπε ο 

Παύλος όταν λευτερώθηκαν τα χείλη του· όσο 

θυµούµαι στην αρχή! 

-Τι θυµάσαι δηλαδή; 

-Να, το πρώτο σου φιλί, τη νύχτα εκείνη 

µε το φεγγάρι – στην Ακρόπολη… 

-Στον Παρθενώνα, συµπλήρωσε η Έρση. 
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-Στο µεσηµβρινό περιστύλιο. 

-Στον τελευταίο όρθιο στύλο απ’τους 

έξι. Λοιπόν; 

-Φιλί ήτον εκείνο ή φάντασµα, ίσκιος, 

αέρας, ατµός φιλιού; Και µε τι όρους, µε τι 

αυστηρή συνθήκη… 

-Σου είπα δηλαδή να κλείσης τα µάτια 

σου πρώτα. 

-Μου αφαίρεσες τη µισή απόλαυση του 

φιλιού, την προσδοκία· κ’ύστερα… 

-Ύστερα; 

-Έννοιωσα κάτι, σά µια αθώρητη 

πεταλούδα της νύχτας να µ’αγγίξη 

γοργοπερνώντας µε την άκρη του φτερού της, 

κι’άνοιξα τα µάτια, που σαν ηλίθιος… 

-Σαν τίµιος άνθρωπος πές. 

-Κάποτε είναι το ίδιο· µα για χάρη σου: 

σαν ηλίθιος τίµιος άνθρωπος τα είχα κλείση. 

-Κ’η πεταλούδα της νύχτας; 

-Είχε ξεφτερουγίση µακρυά στο πλάϊ του 

πατέρα της. 

-Άϊ, µα τον έιχαµε αφήση τόσην ώρα 

καθισµένον σ’ένα πάγκο µόνον, είπε η Έρση 

σοβαρή, σαν να ήτον ανάγκη ν’απολογηθή για 

το κίνηµά της εκείνο, ύστερα παό τρία 

χρόνια. 

-Κι’ο Παύλος γέλασε µ’όλη του την 

καρδιά χαϊδεύοντας τα µαλλιά της, που είχαν 

ξεχτενιστή και χύνουνταν στους ώµους της. 

Την ώρα εκείνη κάποιος κρότος ακούστηκε 

κάτω στην αυτή κ’ένα βέλασµα. Η µια απ’τις 

γίδες είχε ξυπνήση ωνειριασµένη 

κι’αναταράχτηκε. Ύστερα έτριξε µια πόρτα 

και βγήκ’ένας άσπρος ίσκιος· ήτον ο παπά 

Θωµάς. 
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Άκουσε τη φωνή της γίδας και πήγαινε να ιδή 

µην έπαθε τίποτε, ίσως και φοβήθηκε πως 

θέλουν να του την κλέψουν οι ξένοι, που 

ήρθαν να ξενυχτήσουν στο µοναστήρι! Αφού 

βεβαιώθηκε πως δεν υπάρχει καµµιά αφορµή 

ν’ανησυχή, ξαναγύρισε και σφαλίστηκε πάλι 

στο κελλί του. 

Ο Παύλος κ’η Έρση ούτε ταράχτηκαν απ’τη 

θέση τους. 

-Σε τέτοιες περιστάσεις αισθάνεται 

κανένας την προστασί του νόµου· είπε η 

Έρση. 

-Τι θέλεις να πής; 

-Πως η προστασία του νόµου µας κάνει 

ν’αψηφούµε κάθε κρότο και κάθε εµφάνιση, να 

µη µας µέλη αν θα µας δή κανένας 

καθισµένους εδώ πάνω µόνους, αν ακούση τι 

λέµε… 

-Και τι δε λέµε· συµπλήρωσε ο Παύλος, 

φιλώντας την ανάµεσα στα φρύδια. 

-Είσαι ανυπόφορος µε τις διακοπές σου. 

Δε µ’αφήνεις να τελειώσω, να σου εξηγήσω τι 

εννοώ προστασία του νόµου· ή δεν 

ενδιαφέρεσαι; 

-Πώς δεν ενδιαφέροµαι: λέγε λοιπόν 

ν’ακούσω τη νοµική σου εξήγηση. 

-Αν δε µας προστάτευε απέναντι των άλλων 

ο δεσµός του γάµου, αν µόνον µια αγάπη, όσο 

κι’αν ήτον µεγάλη και ιερή και πάναγνη, µας 

έδενε, κι’αν υπ’αυτούς τους όρους 

είχαµ’έρθη εδώ πάνω, για συλλογίσου τι 

λαχτάρες και τι τροµάρες θα νοιώθαµε σε 

κάθε τι· και τώρα, που ταράχτηκε το ζώο και 

βγήκε ο καλόγερος 

	  



ΕΡΣΗ 
 

167 
 

στην αυλή, θα βρισκόµουν εγώ στη µια άκρη 

της ταράτσας κ’εσύ στην άλλη… 

-Και θα κάναµε πως µελετούµε τους 

αστερισµούς. Ενώ τώρα τους αστερισµούς τους 

µελετώ στα µάτια σου· και σχεδόν άγγιξε το 

πρόσωπό του στο δικό της κυττάζοντάς την 

µέσ’στα µάτια. 

Η Έρση τον απόσπρωξε ήσυχα, απαλά, 

χαϊδευτικά µε το χέρι της: 

-Μπορείς να πης· καθώς δά το λέν 

κι’όλοι· πως ίσα ίσα αυτός ο κίνδυνος, η 

αδιάκοπη λαχτάρα κ’η ανησυχία αποτελούν ένα 

απ’τα ωραία της αγάπης. 

-Και, για να συµπληρώσω την αντίθετη 

όψη, πως η έλλειψη του κινδύνου και της 

ανησυχίας, µε την ασφάλεια που δίνει ο 

γάµος, σκοτώνουν την αγάπη ή, κι’αν δεν την 

σκοτώνουν, την κάνουν ατροφική. 

-Μήπως το παραδέχεσαι αυτό; 

-Απολύτως όχι – αλλά είναι κάπως 

συζητήσιµο.  

-Συζητήσιµο σε τί; Ποια ασφάλεια, Παύλε 

µου, µου δίνει το ότι είµαι γυναίκα σου µε 

όλο το κύρος του νόµου; Κατά τι είναι 

ασφαλέστερη η ευτυχία µου; Μου δίνει 

ασφάλεια, σαν εκείνη που µας δίνει η 

αστυνοµία, η χωροφυλακή, η δικαιοσύνη. Μα 

απ’τους µεγάλους κινδύνους δε µας 

προφυλάττει ούτε αστυνόµος, ούτε 

χωροφύλακας, ούτε δικαστής. Είναι έξω 

απ’την ανθρώπινη δικαιοδοσία, κι’απάνω 

απ’την ανθρώπινη δύναµη. 

-Τότε λοιπόν; είναι σχεδόν το ίδιο θα 

πη κι’ο γάµος. 

-Με συγχωρείς· δεν είναι καθόλου το 

ίδιο. Αντί να κατατρίβεται κανένας στους 

µικροκινδύνους και στις µικροτροµάρες για 

το  
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κάθε τι, κι’αντί δυό άνθρωποι, που τους 

σφιχτοδένει η αγάπη, στην παραµικρή υποψία 

πως τους βλέπει, πως τους ακούει κανένας, 

να τρέχουν να κρυφτούν µακρυά ο ένας απ’τον 

άλλον, σα δυό ποντικοί στις τρύπες τους· 

ενωµένοι οι δυό στη ζωή αντιµετωπίζουν 

στ’ανοιχτά τους µεγάλους κινδύνους, καθώς 

και τις µεγάλες χαρές, βλέπουν µαζί την 

ανατολή του ήλιου, µαζί και τη λάµψη του 

κεραυνού· όλα µαζί! 

Η Έρση µιλούσε µε µια ξεχωριστή 

θερµότητα, σχεδόν µε πάθος, τη νύχτα 

εκείνη, κι’ο Πάυλος την άκουε εκστατικός. 

Το µισό φεγγάρι κοκκινίζοντας όλο και 

περισσότερο, όσο κατέβαινε, στο τέλος είχε 

χαθή σαν να κάηκε απ’τη φλόγα του. Αλλά 

τ’άστρα έλαµπαν περισσά, και µε το φώς τους 

έβλεπε το πρόσωπό της πιο χλωµό, 

τριγυρισµένο απ’τη µαυρίλα των µαλλιών της, 

που γίνουνταν ένα µε το σκοτάδι της νύχτας. 

Για να δώση αφορµή να χυθή πλουσιώτερη, 

σαν από νυχτολούλουδα, η ευωδιά της ψυχής 

της, όχι από αντιγνωµιά, της είπε: 

-Τι ονοµάζεις µεγάλους κινδύνους; 

-Και µ’ερωτάς εσύ; Τον πρώτο και 

µεγαλύτερον απ’όλους: να µη σε χάσω, να µη 

χάσω την αγάπη σου! κ’η φωνή της έγινε 

τρεµουλιαστή. Αν τ’άστρα έφεγγαν 

περισσότερο, θάβλεπε ο Παύλος τα µάτια της 

δακρυσµένα. 

Για να την ησυχάση της είπε: 

-Κ’έχεις αµφιβολία για την αγάπη µου; 

 

 

 

 

 



ΕΡΣΗ 
 

169 
 

-Όση έχω και για τη δική µου. Αν είχα 

αµφιβολία, δε θα γυνόµουν γυναίκα σου. δεν 

µπορώ βέβαια να φανταστώ πως δε µ’αγαπάς· 

τώρα θα ήµουν τρελή. Μα το τώρα θα είναι 

παντοτινό; Μήπως τα στέφανα, που µας φόρεσε 

ο παπάς, µας εξασφάλισαν την αθανασία της 

αγάπης! Αν παντρεύτηκε κανένας γιατί αγαπά, 

δεν έπεται και ότι αγαπά γιατί παντρεύτηκε. 

Ό,τι λέω, δεν το λέω µόνον για σένα· και 

για τον εαυτό µου λέω το ίδιο. Ποιος είναι 

κύριος της καρδιάς του; Νοµίζεις πως τη 

µέρα εκείνη, που θα καταλάβαινα πωε δε 

µ’αγαπάς, θα σε καταδίκαζα; Όχι. Απ’τον 

εαυτό µου θα ζητούσα λόγο, τον εαυτό µου 

θάκρινα ένοχο γι’αυτό. Εγώ θα πη πως δε θα 

ήµουν πιά άξια να µ’αγαπάς. 

Ο Παύλος δεν κρατήθηκε· της άρπαξε τα 

δυό χέρια και τάσφιξε τρυφερά µέσ’στα δικά 

του χέρια: 

-Μα όχι ώς αυτού! Πέρασες κάθε όριο. Αν 

γίνουνταν τα λόγια σου ποινικός νόµος της 

αγάπης, θα τιµωρούσε τα θύµατα και θα 

αθώωνε τους αυτουργούς. 

-Μα εγώ δε νοµοθετώ. Αναγνωρίζω νόµους 

που υπάρχουν απ’τη φύση και που οι 

ανθρώπινοινόµοι θέλουν να τους παραβούν. 

Ούτε είναι έγκληµα για ποινικό νόµο το να 

µην αγαπά κανένας κάποιον που αγαπούσε 

πρίν. 

-Και τι είναι; 

-Είναι µια δυστυχία· µια ψυχική 

αρρώστια, µια ψυχική πληγή. Είναι τόσο 

έγκληµα για την ψυχή, όσο θα ήτον για το 

κορµί έγκληµα πως έχασε το πόδι του. 
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-Κι’αν κάνη άλλη καινούργια αγάπη; 

-Θα εξακολουθώ να τον συµπονώ. Μήπως 

δεν συµπονώ εκείνον, που φορεί στη θέση του 

χαµένου ποδιού του – ξύλινο πόδι; 

-Ας χαρούµε λοιπόν την ψυχική µας 

υγεία, όσο την έχοµε, είπε ο Παύλος εύθυµα. 

Μα µε τις σωµατικές αδυναµίες που ανέφερες, 

µου θύµισες πως διψώ. 

-Κ’εγώ διψώ, και δε σου τώλεγα τόση ώρα 

για να µη σε βάλω σε κόπο. 

-Πρόσµενέ µε λοιπόν να κατέβω να φέρω 

λίγο νερό απ’τη βρύση στο σταµνάκι. 

-Μα θα βλέπης; Μην πέσης! 

-Βλέπω, βλέπω. Έχω και τα σπίρτα µου αν 

χρειαστούν. Ούτε είναι κανένας γκρεµός 

µπροστά µου·οχτώ, δέκα σκαλοπάτια. 

Κατέβηκε αργά τη σκάλα, ενώ η Έρση τον 

πρόσµενε ακουµπισµένη µε τους αγκώνες στην 

πεζούλα της ταράτσας και σκυµµένη προς την 

αυλή. Κι’ο Παύλος, γυρίζοντας σε λίγο µε το 

σταµνάκι στα χέρια, σήκωσε τε µάτια του και 

την είδε ανάµεσα στ’άστρα. 

Αφού ήπιαν νερό όρθιοι, η Έρση ρώτησε: 

-Τι ώρα να είναι; 

Ο Παύλος µε το φως ενός σπίρτου κύτταξε 

το ρολόϊ του: 

-Δώδεκα και είκοσι. Πέρασαν τα 

µεσάνυχτα. Σε τέσσερις ώρες θα φέξη. 

-Τι κρίµα να τελειώση τόσο γλήγορα αυτή 

η νύχτα. 
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-Κρίµα! µα πρέπει να προσπαθήσωµε να 

κοιµήθούµε λίγο. 

- Τι τον θέλεις τον ύπνο; 

-Δεν τον θέλει η ψυχή, µα το κορµί θα 

διεκδικήση τα δικαιώµατά του κι’αυτό· έχει 

ανάγκη από ανάπαυση. 

-Δεν αισθάνοµαι καµµιά ανάγκη. 

-Θα την αισθανθής αύριο το πρωΐ, αν δεν 

κοιµηθής. Συλλογίσου πως όλη τη µέρα 

ήµασταν στο πόδι κ’έχοµε και την αυριανή. 

Σχεδόν διά της βίας, σαν πεισµατάρικο 

παιδί, την έβαλε να πλαγιάση και τη σκέπασε 

µ’ένα κόκκινο µάλλινο σκέπασµα, γιατί 

άρχισε να ψυχραίνη η νύχτα. 

-Καληνύχτα και µη σαλεύης και 

ξεσκεπάζεσαι· της είπε φιλώντας της αλαφρά 

τα δυό µισόκλειστα βλέφαρα. 

-Δεν θα σαλέψω· µε µια συµφωνία όµως. 

-Τί; 

-Να πλαγιάσης και σύ κοντά κοντά µου 

και να σκεπαστής µε το µισό σκέπασµα· µας 

φτάνει τους συό. Αλλιώς… 

Έκανε πως θα το πετάξη και θ’ανασηκωθή. 

-Καλά, καλά λοιπόν, συνθηκολογώ· είπε 

µε υποταγή ο Παύλος, και πλάγιασε στο πλάϊ 

της. 

-Εδώ, πιο κοντά το κεφάλι σου, σε χωρεί 

το δικό µου προσκέφαλο. Μόνον τα µαλλιά µου 

να τµην πάνε στα µάτια σου. 

Τράβηξε το κύµα των µαλλιών της προς το 
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άλλο µέρος, κι’ανασήκωσε το σκέπασµα και 

σκέπασε και τον Παύλο ως τους ώµους. 

-Έλα τώρα, αν θέλης να µ’αποκοιµίσης πές 

µου τίποτα ήσυχο κ’ευχάριστο. 

-Σαν τι θέλεις; παραµύθια δεν ξέρω. 

-Τότε πές µου τίποτα για τ’άστρα που 

είναι από πάνω µας. Παρατήρησες πως άλλαξαν 

θέση από τότε που ανεβήκαµε εδώ πάνω ως 

τώρα. 

-Δεν είµαι δυνατός στην 

αστρονοµία·κι’όµως είν’ωραία επιστήµη. 

-Με το µάτι άγρυπνο στο τηλεσκόπιο, ενώ 

οι άλλοι κοιµούντα, να παρακολουθής 

έν’άστρο πολύ µεγαλύτερο απ’τον ήλιο µας 

και να ζητάς να µάθης τα µυστικά του. 

-Τι αντίθεση µε τον άλλον επιστήµονα, 

που έχει το µάτι στο µικροσκόπιο και ζητά 

να µάθη τα µυστικά των απείρως µικρών. 

-Άστρα κι’αυτά στον κόσµο το δικό τους… 

-Καθαυτό άστρα. Μια φουσκαλίδα απ’τον 

αφρό της σαµπάνιας είναι ένας Γαλαξίας 

ατόµων. 

-Πές µου για το Γαλαξία – όχι της 

σαµπάνιας – εκείνον, που απλώνεται τώρα 

χρυσή αµµουδιά από πάνω µας. Τι ιδέες είχαν 

οι αρχαίοι; είπε η Έρση πάντα µε 

µισόκλειστα βλέφαρα. 

-Πώς έγινε απ’το γάλα της Ήρας. 

-Με τι τροπο; 

-Για να τιµηθή σά θεός ένα παιδί του 

Διός έπρεπε να του δώση η Ήρα απ’το γάλα 

της. 
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-Λοιπόν; 

-Ο Ερµής προσταγµένος απ’το Δία θέλησε 

να την ξεγελάση και της έφερε τον Ηρακλή 

νεογέννητο στην αγκαλιά της. Μα εκείνη το 

κατάλαβε, και τον απόσπρωξε, και το γάλα 

της χύθηκε στον ουρανό κ’έγινε ο Γαλαξίας. 

-Έγινε ο Γαλαξίας – είπε σιγά, 

ψιθυριστά η Έρση – έγινε ο Γαλαξίας – 

ξαναείπε µόλις ανοιγοκλείνοντας τα χείλη. 

Κι’απ’τη σιωπή της, κι’απ’την αναπνοή 

της, κατάλαβε ο Παύλος, πως είχε 

αποκοιµηθή. 

Τη σκέπασε καλύτερα για να µην κρυώση· 

πέρασε το χέρι του αλαφρά γύρω στη µέση 

της, χωρίς να την ξυπνήση, σαν να ήθελε 

ν’ασφαλιστή, πως δεν µπορεί να του την πάρη 

κανείς· έκλεισε τα µάτια, και σαν 

ναρκωµένος απ’τον ευωδιαστόν αψνό της 

αναπνοής της, που την ανάσαινε κοντά, πολύ 

κοντά στο πρόσωπό του, αποκοιµήθηκε 

κ’εκείνος… 

Όλα, όλα σώπαιναν διακριτικά τριγύρω 

τους, και µόνον έφταναν ως εκεί πάνω, απ’τα 

βάθη της γής, απόσβυστες µέσ’στο σκοτάδι, 

των γρύλλων οι φωνές, σαν να κρυφοµιλούσαν 

µεταξύ τους ξάγρυπνες οι ρίζες των δέντρων. 
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Δ’ 

 

Πρώτη απ’όλους σηκώθηκε η κυρά Βαρβάρα. 

Δεν είχε φέξη ακόµα κι’ο Αυγερινός έλαµπε 

στην Ανατολή. Άνοιξε την πόρτα του κελλιού 

και βγήκε στην αυλή. Δεν είχε κοιµηθή της 

προκοπής. Από νωρίς χαρχάλευ’ένας 

ποντικ΄πος κάτω απ’το κρεβάτι της τρώγοντας 

µια γωνιά ψωµιού, που είχε πέση απ’τα χέρια 

του βουβού παιδιού. Ο µπάρµπα Ξεφτέρης, που 

ήξερε τα µυστήρια του µοναστηριού, της το 

είχε πη, πως έχει κάτι ποντίκια καλογερικά 

και να κρεµάση ψηλά το κοφίνι µε τα 

τρόφιµα, γιατ’είν’άξια να φάνε και το 

κοφίνι. 

Αυτό την έβαλε σ’έννοια, µην ανέβουν 

κι’απάνω της ή στο βουβό παιδί. Είχε 

ακούση, πως είναι κάτι ποντίκια µεγάλα, που 

αν τύχουν πεινασµένα µπορούν να φάνε και 

τ’αυτιά και τη µύτη ενός ανθρώπου που 

βαρυοκοιµάται. Γι’αυτό άναψε πάλι το κερί 

της εκκλησιάς, που το είχε σβύση και 

τώστησε µέσα σ’έναν τενεκέ απάνω στο ράφι 

να φέγγη. Το βουβό γυρισµένο κατά τον τοίχο 

είχε αποκοιµηθή και ροχάλιζε. Κ’η κυρά 

Βαρβάρα, χωρίς να το θέλη, αποκοιµήθηκε, 

και το κερί έλυωσε κ’έσβυσε. 

Σε κάµποση ώρα ξαναξύπνησε από φαγούρα 

στο κορµί της και βρέθηκε στα σκοτεινά. Ο 

κρότος του ποντικιού είχε πάψη κι’ούτε τον 

συλλογίστηκε πιά. Αλλά την είχαν αφανίση οι 

ψύλλοι. Άκουσε και το παιδί, που 

στρηφογύριζε στον ύπνο του και ξύνουνταν, 

και κατάλαβε πως 
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δεν καλοπερνά κι’εκείνο. Τι να κάνη όµως; 

Αν ήξερε, πως η Έρση κι’ο Παύλος είχαν 

ανέβη στην ταράτσα, για βέβαια θα πήγαινε 

κι’αυτή εκεί. Νοµίζοντας τους στο πλαγινό 

κελλί κλεισµένους, δεν ήθελε να τους 

ξυπνήση ανοίγοντας την πόρτα της και 

κάνοντας ταραχή έξω. Έπειτα δεν ξεθάρρευε 

και να βγή στην αυλή µονάχη, νύχτα, σε 

τόπον έρηµο. Προσπάθησε λοιπόν να 

ξανακοιµηθή· µα του κάκου! Έβαλε µε το νού 

της όλα τα µαύρα πρόβατα του κόσµου να 

περνούν από ένα στενό γεφύρι και τα 

µετρούσε. Μέτρησε, µέτρησε· εκατό, 

διακόσια, τρικόσια· έφτασε τα χίλια, κι’ο 

ύπνος δεν ήθελε να της κλείση τα µάτια. 

Έκανε λοιπόν την απόφαση να σηκωθή και να 

βγή έξω, πάντα ψηλαφώντας και σιγά σιγά µην 

ξυπνήση τους άλλους. 

Κάθισε στο κατώφλι. Αν και ντυµένη, 

καθώς βγήκε ζεστή απ’το κρεβάτι, την 

πηρούνιασε η δροσιά της νύχτας. Ξαναµπήκε 

στο κελλί και πήρε ένα χράµι και τυλίχτηκε 

απ’το κεφάλι. Ξανακάθισε στο κατώφλι, 

ακουµπώντας τη ράχη στο πορτόφυλλο, και 

θ’αποκοιµιώνταν γλυκά εκεί, αν δεν την 

ξυπνούσε το τρίξιµο της πόρτας του 

καλογερικού κελλιού. 

Μέσ’στο πρώτο θαµπόφωτο της αυγής είδε 

τον παπά Θωµά ασπροντυµένον µε τη µακριά 

πουκαµίσα. Κ’εκείνος την είδε και κάτι 

µουρµούρισε και γύρισε απ’την άλλη µεριά το 

πρόσωπο, σαν να φοβήθηκε µην κολαστή πρωΐ 

πρωΐ η όψιµη αγιωσύνη του απ’τη θέα της 

γυναίκας. Πήγε προς το µέρος, που ήταν  
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δεµένες οι γίδες. Τον δέχτηκαν µ’ένα σιγανό 

βέλασµα, σαν να τον καληµέριζαν. Τις έλυσε 

απ’το χαλκά, κι’όχι σέρνοντάς τις µε κόπο, 

βγήκε απ’την καµαρωτή πόρτα του 

µοναστηριού. 

Την ώρα εκείνη απ’την ταραχή ξύπνησε 

κι’ο Παύλος. Η Έρση κοιµούνταν ακόµα. 

Τραβήχτηκε σιγά σιγά από κοντά της χωρίς να 

την ξεσκεπάση κι’ανακάθισε. Είχε πολ΄λη 

διάθεση να καπνίση, µα φοβούνταν µήπως την 

ξυπνήση το άναµµα του σπίρτου. Σηκώθηκε 

όρθιος, πήγε προς την έξω άκρη της ταράτσας 

κι’άναψ’εκεί το τσιγάρο του. Η κυρά Βαρβάρα 

δεν µπορούσε να τον δή απ’την αυλή. Έκανε 

µε το νού του το πρόγραµµα της µέρας: Όσο 

θα είναι δροσιά ακόµα το πρωΐ να εξετάση 

ολόγυρα στο µοναστήρι και να βεβαιωθή, αν 

πραγµατικώς είναι λείψανα προϊστορικού 

περιβόλου από ογκολίθους, κάτι που πήρε το 

µάτι του στον ερχοµό, ή φυσικοί βράχοι 

φαγωµένοι απ’τις βροχές. Ν’ανασκαλίση τη γή 

δε θα µπορούσε χωρίς εργάτες, ούτε να την 

καθαρίση απ’τα χορτάρια. Το πολύ πολύ 

λοιπόν σε µερικά µετρήµατα θα 

περιωρίζουνταν σήµερα, κι’αν έκρινε πως 

άξιζε τον κόπο, θάπρεπε να ξαναρθή άλλη 

µέρα. Ύστερα θα είχε να εξετάση το χτίριο 

τουµοναστηριού και το εσωτερικό της 

εκκλησιάς. Αν κατώρθωνε να συνεννοηθή και 

µε τον καλόγερο, θα µάθαινε τίποτε σχετικά 

µε την ιστορία του µοναστηριού, κιι’αν 

τυχόν είχαν βρεθή ποτέ στα περιβόλια και 

στα χωράφια γύρω αγγεία, νοµίσµατα ή τάφοι. 
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Η Έρση σε λίγο, σαν να αισθάνθηκε 

µέσ’σtον ύπνο της το κρύο της µοναξιάς, 

άπλωσε το χέρι ψηλαφητά προς το µέρος του 

Παύλου, κι’αφού δεν τον βρήκε, άνοιξε τα 

βλεφαρα και τον είδε όρθιον µε το τσιγάρο 

στο στόµα. 

-Ωραία, κύριε, προτίµησες το κάπνισµα. 

-Δεν είχα όρεξη πιά για ύπνο, κ’εσύ 

κοιµόσουν τόσο γλυκά ακόµα, που δε θέλησα 

να σε ξυπνήσω.  

-Να που ξύπνησα µόνη µου. έλα δω κοντά 

και κρυώνω. 

Ο Παύλος πέταξε το τσιγάρο και πλάγιασε 

πάλι κοντά της. Θαµπόγεγγε· απάνω απ’τα 

κεφάλια τους, ψηλά στον ουρανό, ακούστηκε 

το πρώτο κελάϊδηµα κορυδαλλού. 

-Σηκωνόµαστε; είπε η Έρση. Βέβαια δε θα 

ξανακοιµηθούµε, κι’ούτε αισθάνοµαι την 

ανάγκη. Σε λίγο θα βγή ο ήλιος. Ποτέ δεν 

κοιµήθηκα καλύτερα.  

Ανακάθισε και τύλιξε τα µαλλιά της 

καρφώνοντάς τα ολόγυρα στο κεφάλι µε τις 

πεσµένες φουρκέτες της.  

-Πρέπει να πάµε κάτω να πλυθούµε λίγο. 

Μα πού θα πλυθούµε; ρώτησε τον Παύλο. 

-Στη βρύση· πού αλλού; Δεν πιστεύω νάχη 

ιδιαίτερο δωµάτιο τουαλέτας ο παπά Θωµάς· 

αποκρίθηκ’εκείνος γελώντας. 

-Πάµε λοιπόν κ’έπειτα φροντίζοµε για τα 

ρούχα εδώ. 

Καθώς σηκώθηκε όρθια, τα µάτια της 

έπεσαν προς το πίσω µέρος του νησιού και 

προς το πέλαγος. Ο µαύρος ίσκιος της 

νύχτας, το 
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νησάκι της Αγιάς Ειρήνης – των Ερινύων η 

νήσος όπως την ήθελαν αυτοί – έλαµπε τώρα 

πέρα εκεί ολόχρυση λουρίδα µε του ήλιου την 

ανατολή. 

-Σήκω, έλα να τη δής επί τέλους! 

-Σαν να βγαίνη νιόπλαστη από έναν 

φωτεινό κόσµο· είπε ο Παύλος όρθιος 

κι’αυτός. 

-Ποια θα είναι η µέρα εκείνη που θα την 

πατήσωµε! 

-Μόλις στρώση ο καιρός, αν θέλη ο Θεός. 

Μου φαίνεται πως ηµέρεψε κάπως σήµερα η 

θάλασσα. 

Η κυρά Βαρβάρα άκουσε τις οµιλίες και 

πήγε προς τη σκάλα της ταράτσας: 

-Καλέ, αυτού πάνω βρίσκεστε;κ’εγώ δεν 

ανασαίνω ώρες τώρα, για να µη σας ξυπνήσω, 

θαρρώντας σας στο κελλί. 

Ο Παύλος δε θέλησε να της πη όλη την 

αλήθεια, τη µισόκρυψε: 

-Παραζεσταθήκαµε στο κελλί, και στη µέση 

της νύχτας φύγαµε κ’ήρθαµ’εδώ για δροσιά. 

-Δε µου λέτε πως σας έδιωξαν οι ψύλλοι! 

Τ’είν’αυτό το κακό; 

-Βέβαια κ’οι ψύλλοι, είπε η Έρση για να 

δικαιολογήση τη νυχτερινή µετακόµιση· το 

παιδί τι κάνει; 

-Κοιµισµένο τ’άφησα· των παιδιών ο ύπνος 

δέ χαλά από ψύλλους. Μα σαν πως ήταν µόνον 

οι ψύλλοι; Άµ τα ποντίκια; 

Κ’ενώ κατέβαιναν ο Παύλος κ’η Έρση, 

άρχισε να τους λέη τα βάσανά της µε τον 

ποντικό. 
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-Πές πως δεν έκλεισα µάτι όλη νύχτα· 

νοιώθω το κορµί µου σά να το κοπανίσαν στο 

γουδί. 

-Καθαρός αέρας εδώ, θα φτιάσουν τα 

κέφια, κυρά Βαρβάρα· είπε ενθαρρυντικά ο 

Παύλος· έλα, φέρε στη βρύση το σαπούνι 

κ’ένα προσόψι να πλυθούµε λίγο.  

-Ά, τι κρύο νερό! είπε η Έρση, ενώ 

έβρεχε το πρόσωπο, γεµίζοντας τις παλάµες 

απ’την κάνουλα της βρύσης· µου πάγωσε η 

µύτη! 

-Έλα, κάνε γλήγορα, κι’ακούω οµιλίες 

και βήµατα· έρχονται άνθρωποι· είπε ο 

Παύλος. 

-Απ’τα ξηµερώµατα οι ευλογηµένοι! και 

πήρε από τα χέρια του το προσόψι. 

-Θα ήρθαν να προσκυνήσουν στο 

µοναστήρι. Στάσου να προφτάσω, να πλυθώ 

κ’εγώ λιγάκι. 

Η Έρση µπήκε στο κελλί τους να διορθώση 

όπως όπως τα µαλλιά της χωρίς καθρέφτη. 

Κι’ο Παύλος δεν είχε καλοπλυθή, όταν 

φάνηκαν δυό άνθρωποι στην καµαρωτή πόρτα. 

Τα γαλάζια ριγωτά πουκάµισα µε το πλατύ 

κόκκινο ζουνάρι στη µέση κ’οι µαύροι 

κούκκοι στραβοφορεµε΄νοι, αφήνοντας λεύτερη 

µια φούντα σγουρά µαλλιά απάνω απ’τ’αυτιά, 

µαρτυρούσαν πως είναι θαλασσινοί. 

Ο ένας ήτον ψηλός και λιγνός, 

φρεσκοξουρισµένος µι µικρό ξανθό µουστάκι. 

Ο άλλος κοντότερος, γεµάτος, µαυρειδερός, 

µε λίγα γένεια. Ο ψηλός είχε το δεξί χέρι 

κρεµασµένο µ’ένα κίτρινο µαντίλι απ’το 

λαιµό και µε τ’άλλο χέρι ακουµπούσε σ’ένα 

χοντρό ραβδί· κι’ακουµπούσε βαριά σαν να το 

είχε ανάγκη, κουρασµένος απ’το δρόµο ή 

αδύνατος  
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ακόµα από αρρώστια. Ο άλλος ήτον πιο 

αλαφρός, πιό σβέλτος· φαίνουνταν άντρας 

καλοδεµένος, γερός· στον αριστερό τον ώµο 

είχε κρεµασµένον ένα µουσαµαδένιο ναυτικό 

σάκκο και στο δεξί το χέρι είχε περασµένη 

απ’το φυτίλι στο µεσιανό δάχτυλο µια µεγάλη 

λαµπάδα. 

-Άι, καλά τα καταφέραµε Αντρίκο! είπε ο 

κοντότερος· φτάσαµε πρίν µας πάρη η κάψα. 

Απόστασες; 

-Όχι και τόσο, Νικολάκη. Τέλος το τάµα 

τώφερα στον Άγιο κι’αυτό µ’αλαφρώνει τώρα. 

Τότε είδαν τον Παύλο, κι’αµέσως έβγαλαν 

τους κούκκους και τον καληµέρισαν. Απ’το 

κίνηµά τους αυτό – όχι πολύ συνηθισµένο 

στην απολίτιστη τάξη του λαού – ο 

αρχαιολόγος κατάλαβε, πως οι δυό 

νεοφερµένοι θα είχαν κάποια γνωριµία µε οτν 

κόσµο έξω απ’το νησί τους, θα ήταν 

θαλασσινοί ταξιδεµένοι, θα είχαν ίσως 

υπηρετήση και στο πολεµικό ναυτικό. 

Εκείνος, που είχε τ’όνοµα Αντρίκος, άµα 

είδε και την Έρση απ’τη µισανοιχτή πόρτα 

του κελλιού, φάνηκε στεναχωρεµένος: 

-Να µας συµπαθάτε, που σας ανησυχήσαµε 

πρωΐ πρωΐ. Εµείς µπορούµε να πάµε κι’απ’όξω 

να κάτσωµε… 

-Μα όχι, όχι δά! αυτό µας λείπει, να 

διώξωµε εκείνους πούρχονται να 

προσκυνήσουν· είπε ο Παύλος· και µάλιστα 

όταν έχουν και πονεµένο χέρι! Καθίστε να 

ξεκουραστήτε. 

Η κυρά Βαρβάρα ετοίµαζε τον καφέ σε µια 

πεζούλα· ο ήλιος χρύσωνε τώρα τον 

µπρούντζινο 
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σταυρό του τρούλλου της εκκλησιάς· τα 

χελιδόνια πηγαινοήρχουνταν προκοµµένα 

ταγίζοντας τα µικρά τους σε δυό φωλιές ψηλά 

στο καµπαναριό. Το βουβό παιδί κοιµούνταν 

ακόµα στο κλειστό κελλί. 

Ο Αντρίκος, καθιστός σε µια πεζούλα, 

εξηγούσε στον Παύλο την αιτία του ερχοµού: 

-Το είχα τάµα, Κύριε, στον Προφήτη 

Ηλία, αν γιάνη το χέρι µου να του ανάψω µια 

λαµπάδα το µάκρος του χεριού και να του το 

κρεµάσω ασηµένιο στην εικόνα του· κ’η 

δύναµη κ’η χάρη του µου το γλύτοωσε απ’το 

µαχαίρι του γιατρού της χώρας· πούθελε και 

καλά να µου το κόψη στη µασκάλη. Και µόλις 

δυνάµωσα λίγο να παίρνω τα πόδια µου, 

τούφερα σήµερα µε τον αδερφό µου το 

Νικολάκη το τάµα και το κερί. 

-Κι’από πού έρχεστε; ρώτησε ο Παύλος. 

-Απ’το Καστράκι ανεβήκαµε· εκεί 

καθόµαστε από πατέρα σε παιδί χρόνια τώρα. 

Κ’η ευγενεία σας; 

-Εγώ έχω έρθη µε τη γυναίκα µου στο 

νησί σας σταλµένος για κάποια εργασία εδώ… 

-Μήπως είστε ο κύριος αρχαιολόγος, που 

ήρθατε να ξετάσετε για τα’αρχαία του τόπου 

µας; 

-Ναι, ναι και λογαριάζω ναρθώ και στη 

δική σας τη µεριά. 

-Μά ναρθήτε και βέβαια ναρθήτε. 

Τη στιγµή εκείνη βγήκε η Έρση απ’το 

κελλί. Οι δύο θαλασσινοί, καθώς όλοι – 

εκτός του δηµάρχου – έµειναν µε το πρώτο 

αντίκρυσµα θαµπωµένοι απ’την οµορφιά της. 
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-Καληµέρα σας, καληµέρα σας· είπε στον 

Αντρίκο, που ανασηκώθηκε δειλά, και στο 

Νικολάκη, που κόντευε να του πέση το κερί 

απ’το χέρι. 

-Καληµέρα, Κυρία, µα να µη σας 

στενοχωράµε· είπε ο Αντρίκος κοκκινίζοντας 

και χαµηλώνοντας τα µάτια, ενώ ο Νικολάκης 

είχε χάση τη φωνή του. 

-Δε µας στενοχωράτε καθόλου· θα µας 

κάνετε µάλιστα συντροφιά στον πρωϊνό καφέ! 

Καθώς είστε κουρασµένοι απ’τον ανήφορο θα 

τον καλοδεχτήτε. 

Και τα είπε τα λόγια αυτά η Έρση µε 

τόση απλότητα, µε τόση καλωσύνη, που οι δυό 

αδερφοί πήραν θάρρος κι’ο Αντρίκος – που 

σαν µεγαλύτερος είχε πάντα το λόγο – 

αποκρίθηκε: 

-Τώρα δά µας έλεγε ο Κύριός σας, πως 

λογαριάζει νάρθη στο Καστράκι, Νάρθετε κ’η 

ευγενεία σας µαζί. Έχοµε σπίτι να µείνετε· 

η µάννα µας θα το καταχαρή. Φτωχικά πάντα – 

µα για φρέσκα ψάρια κι’άλλα θαλασσινά δε θα 

σας λείψουν. 

-Ευχαριστούµε για την πρόσκληση, µα δε 

θάρθωµε για µέρες να σας δώσωµε τέτοιο 

φόρτωµα. Θάρθωµε απ’το πρωΐ να φύγωµε το 

βράδυ. 

-Όπως αγαπάτε! Βέβαια δε θα βρήτε καθώς 

θέλετε τις βολές σας για να µείνετε 

περισσότερο. Μα για φόρτωµα, που θα µας 

δώσετε, µήτε λόγος να γίνεται.  

Η κυρά Βαρβάρα έφερε τον καφέ κ’η Έρση 

τους κάλεσε νάρθουν κοντά τους να καθίσουν 

στην ίδια πεζούλα, και τους έδωσε µε τα 

χέρια της παξιµαδάκια να βουτήσουν.  
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Δε χρειάζουνταν περισσότερο για να γίνουν 

σε λίγη ώρα οι δύο αδερφοί, οι πρίν εντελώς 

άγνωστοι, δυό σκλάβοι της. 

-Και είστε πολλές οικογένειες στο 

Καστράκι; ρώτησε ο Παύλος. 

-Αν το καλοξετάσης µια φαµίλια κάνουµε 

όλοι όσο ζή κ’η µάννα µας, γιατί δεν το 

θέλει να ξεχωρίζουν τα παιδιά που 

παντρεύονται από κοντά της. 

-Έχετε αδέρφια παντρεµένα; 

-Μια αδερφή, την Αννέζα, πώχει το 

Μανώλη, κ’έναν αδερφό µας, τον πρώτο το 

Γιάκουµο, πώχει τη Χρυσούλα. Ύστερα είµ’εγώ 

δεύτερος, ο Νικολάκης τρίτος, µια αδερφή 

µικρότερη η Λενίτσα, και το Γιαννάκι το 

στερνό αδερφάκι µας. Βάλτε και δυό αρσενικά 

παιδιά του Γιάκουµου, ανιψάκια µου. 

-Ώστε ο πατέρας σας δε ζή; ρώτησε η 

Έρση.  

-Συγχωρέθηκε εδώ και πέντε χρόνια. 

-Θα ήτον πολύ καλός πατέρας για ν’αφήση 

τα παιδιά του έτσι αγαπηµένα µεταξύ τους 

και υπάκοα στη µάννα τους. 

-Άγιος άνθρωπος, Κυρία· είπε ο Αντρίκος 

συγκινηµένος απ’τα καλά λόγια της Έρσης για 

τον πατέρα του. 

-Και το χέρι σου τι έπαθε και τώχεις 

κρεµασµένο; πόνεµα ή χτύπηµα; ρώτησε ο 

Παύλος. 

-Αυτό είναι ένα µυστήριο πράµα µε το 

χέρι µου· θέλει ωρα να σας το πώ και να 

κρίνετε κ’εσείς σά σπουδασµένος άνθρωπος. 

Μη σας χασοµεράω τώρα απ’τη δουλειά σας. 
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-Δουλειά στρωµένη δεν έχω εδώ. Ήρθω να 

κάνω µια εξέταση, αν είναι τίποτε αρχαία 

στο µοναστήρι και τριγύρω. Ίσως και σεις θα 

µπορούσατε να µε βοηθήσετε. 

-Ό,τι µας θαρρείτε άξιους είµαστε 

πρόθυµοι, µα δεν ξέροµε νάχη δώ πάνω τίποτε 

αρχαία. Ο παπά Θωµάς θα ξέρη καλύτερα, µα 

είναι πιά ξεµωραµένος. Εµείς δε βιαζόµαστε 

να κατεβούµε στο Καστράκι· εδώ θάµαστε. Άι, 

Νικολάκη, πάµε τώρα και στην εκκλησιά; 

Ο Παύλος έκρινε σωστό ν’αφήση τους δυό 

αδερφούς µόνους στο προσκύνηµά τους: 

-Πάµε κ’εµείς, Έρση, να κάνωµε ένα γύρο 

όσο είναι δροσιά ακόµα; 

-Πάµε! και στρέφοντας στην κυρά Βαρβάρα, 

που έπλενε τα φλιτζάνια στη βρύση: 

-Δεν το ξυπνάς κ’εκείνο το παιδί· ώρα 

του είναι πιά! 
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E’ 

Το µοναστήρι θα ήτον στα παλιώτερα 

χρόνια τριγυρισµένο από περιβόλια, που τώρα 

είχαν ρηµάξη κι’αποχερσωθή. Δεν απόµεναν 

άλλα σηµάδια της πρωτητερινής προκοπής παρά 

µερικά καρπερά δέντρα, κι’αυτά µισερωµένα, 

κακογερασµένα, µε κορµούς γδαρµένους, 

κούφιους, µε κλαριά κοκκαλιάρικα και 

λιγόφυλλα. Και µέσα σ’αυτό το γεροκοµειό 

αταίριαστα ξεχώριζαν τα ολόδροσα νιάτα µιάς 

κερασούλας! 

Πώς είχε βρεθεί εκεί; Ανθρώπου χέρι την 

είχε φυτέψη ή κάποιο πουλί άθελά είχε 

σπείρει το κουκούτσι ενός κερασιού; Και πώς 

είχε µεγαλώση χωρίς καµµιά φροντίδα στις 

πέτρες και στα ξεράγκαθα; Λιγόχρονη, 

απόκορµη, της εκκλησιάς µανουάλι µε τέσσερα 

λαµπαδοκλώναρα, µισόκρυβε σαν ντροπαλή 

παιδούλα στα φύλλα της ανάµεσα πρώτης 

αγάπηυς ρόδισµα τα πρώτα της κεράσια. 

-Ώ! τι χαράς ξεφώνηµα ήτον της Έρσης, 

που την πρωταντίκρυσε· της Έρσης που άπλωσε 

ψηλά το χέρι σ’ένα απ’τα λαµπαδωτά κλαριά· 

της Έρσης που το λύγισε και τώφερε σαν τόξο 

απάνωθέ της, κ’ύστερα ανασηκώθηκε στις 

µύτες των ποδιών, και το κεφάλι της 

στεφανωτό µε φύλλα στα πίσω ανάγειρε, και 

δαχτυλίδι σµίγοντας τα χείλη της σφιχτόζωσε 

το πρώτο κεράσι! – Και το κεράσι 

λαχταρώντας λές κ’αυτό τα χείλη που το 

φίλησαν, απ’το κλαρί µονάχο κόπηκε. Έτσι τα 

µάτια του Παύλου, που  
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ήτον λίγο παρακεί σκυµµένος, σά γύρισαν 

απ’της Έρσης το ξεφώνηµα και την είδαν, µε 

τον καρπό της κερασιάς στο στόµα, δεν 

ξεχώριζαν πού τέλειωναν τα χείλη της και 

πού άρχιζε το κεράσι… 

Μέσ’στα ψηλά τα χόρτα και τα ξεράγκαθα, 

πού ήταν θεριωµένα το καλοκαίρι εκείνο, 

γιατί είχε βρέξη πολύ ο Απρίλης, δεν 

µπορούσε ο Παύλος να ξεκαθαρίση της γης την 

όψη και ναύρη σηµάδια, που να µαρτυρούν το 

πέρασµα ανθρώπινου χεριού σε παλιά χρόνια. 

Ένα µόνον ήτον φανερό, πως σ’ένα διάστηµα 

τα χόρτα και τ’αγκάρια ήταν λιγοστά 

κι’ατροφικά. Και για ποια άλλη αιτία, παρά 

γιατί δε θα είχαν αρκετό χώµα να ριζώσουν. 

Ή βράχος θα ήτον λοιπόν εκεί ή µεγάλες 

βαλτές πέτρες. Κι’ο Παύλος δέν άργησε να 

βεβαιωθή ανασκαλίζοντας λίγο µ’ένα ξύλο τη 

γή, πως ήταν τ’αποµεινάρια τείχους από 

κάποια προϊστορική ίσως ακρόπολη, που 

θάζωνε όλο το µέρος του µοναστηριού µε τα 

περίχωρά του και την πηγή που έδινε το νερό 

της βρύσης του. 

Με τη βοήθεια της Έρσης εύκολα τέντωση 

την κορδέλα και µέτρησε το πλάτος σε δυό 

µέτρα και σαράντα εκατοστά. Θυµήθηκε πως 

τόσο πλατιά απάνω κάτω είναι και τα τείχη, 

που είχαν βρεθή στη Σίφνο και στη Φυλακωπή 

της Μήλου. Θα στερέωνε την ανακάλυψή του, 

πως είναι τείχος από ακρόπολη οι πέτρες 

αυτές, που µάλλον τις µάντευε παρά τις 

έβλεπε, αν εύρισκε κι’άλλες σειρές, 

παράλληλες, µια τουλάχιστον, αφού παντού 

είχε ξεδιαλυθή πως ήταν διπλά και τριπλά τα 

τείχη των  
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ακροπόλεων. Και πραγµατικώς σε µια απόσταση 

ενός µέτρου και εξήντα ως εβδοµήντα 

εκατοστών ανοιχτότερα απ’το µοναστήρι βρήκε 

και δεύτερη σειρά µεγάλες πέτρες µε την 

ίδια κατεύθυνση. 

Τίποτα περισσότερο δεν µπορούσε να κάνη 

την ώρα εκείνη, ούτε κύταξε µην είναι και 

τρίτη σειρά· πάντα έγινε µια καλή αρχή, που 

αν όχι άλλο φανέρωνε πως και το νησί αυτό, 

καθώς έλεγαν και µε τον Καλλιάδη, δεν ήτον 

ακατοίκητο στους προϊστορικούς χρόνους. Μια 

ανακάλυψη, που δεν είχε βέβαια καµµιά 

αισθητική απόλαυση, όπως την φαντάζουνταν η 

Έρση, σαν το άνοιγµα ενός τάφου ή την 

ανασκαφή ενός ιερού, έδινε όµως κάποια 

ελπίδα και για τέτοια αργότερα, όταν 

ξεραθούν τα χόρτα και γυµνωθή η γή. 

Η καµπάνα του µοναστηριού, που σήµαινε 

για πρώτη φορά από τότε που είχαν έρθη, 

τους έκανε να γυρίσουν γληγορώτερα. Απ΄την 

καµαρωτή πόρτα είδαν το νεώτερο απ’τα δυό 

αδέρφια, το Νικολάκη, που τραβούσε το 

σκοινί της καµπάνας. Το βουβό παιδί τον 

έβλεπε µε απορία από µακρυά, χωρίς να 

καταλαβαίνη βέβαια γιατί το κάνει αυτό και 

σαλεύει το κρεµαστό µέταλλο· επειδή όµως η 

κυρά Βαρβάρα έστεκε κι’αυτή κοντά στο παιδί 

σταυροκοπιώντας, έκανε κ’εκείνο το σταυρό 

του. 

Άµα είδε την Έρση, έτρεξε κοντά της να 

τριφτή στο φόρεµά της καθώς πάντα· κ’εκείνη 

του χάϊδεψε τα µαλλιά και µε νοήµατα το 

ρώτησε κ’έµαθε πως κοιµήθηκε καλά, πως 

τούδοσε καφέ και ψωµί η κυρά Βαρβάρα και 

πως είναι καταευχαριστηµένο. 

	  



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΙΝΗΣ 
 

190 
 

Πρίν ρωτήση ο Παύλος το Νικολάκη γιατί 

χυτπά την καµπάνα, του εξήγησ’εκείνος πως 

το κάνει για να κράξη τον παπά Θωµά, που 

πήρε απ’τα ξηµερώµατα, καθώς συνήθιζε, τις 

γίδες να τις βοσκήση και δε φαίνουνταν 

πουθενά! 

-Και τι τον θέλετε τον παπά Θωµά; 

ρώτησε ο Παύλος. 

-Τον θέλει ο Αντρίκος να κάνη µια 

παράκληση. Τι παράκληση να κάνη θα µου 

πήτε, που δεν µπορεί πιά να διαβάση, µήνε 

να ψάλη – δεν έχει ούτε µάτια ούτε φωνή, µα 

τέλος ιερωµένος είναι, τ’άλλα άς τα 

καταλάβη ο Θεός χωρίς να του τα πη. 

-Θα είναι πολύ ηλικιωµένος. 

-Ογδονταπεντάρη τον λένε. Παιδί 

πέντ’έξι χρόνον ήτον στον ερχοµό του Όθωνα 

στ’Ανάπλι και το θυµάται. 

-Είν’εντόπιος; 

-Μπά! ούτε ξέρει κανένας πύθε βαστά η 

σκούφια του. Ρουµελιώτη τον λένε, Αρβανίτη. 

-Και πώς βρέθηκε στο νησί σας; 

-Παπάς ήθρ’εδώ απ’την Κρήτη στου 

εξηνταέξι την επανάσταση λαβωµένος µε µια 

καραβιά γυναικόπαιδα πούφερε το 

«Πανελλήνιο». Ακουστά κ’εγώ τώχω απ’τους 

γέρους. 

-Ώστε πολέµησ’εκεί; 

-Αν πιστέψης τα όσα λένε, είχε κάνη, 

λένε, ληστής στο Τούρκικο δέκα χρόνια. 

Ύστερα, λένε, πέρασε και στο δικό µας και  
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κάτι φόνο θάκανε, λένε, γιατί δικάστηκε 

ισόβια και τον βρήκε, λένε το εξηνταδύο στο 

Παλαµήδι, κ’η Επανάσταση τότες, λένε, 

τούδωκε χάρη.  

-Έρση, έλα δω λοιπόν να µάθης τι 

Ερνάνης και τι Φραδιάβολος είναο ο γέρο 

καλόγερος του µοναστηριού! 

Μα δεν πρόφτασε να πη περισσόπτερα 

απ’τη βιογραφία του ο νέος ψαράς. Καθώς το 

πρόσµεναν, η καµπάνα τον έφερε τον παπά 

Θωµά χωρίς τις γίδες του αυτή τη φορά. Τις 

άφησε δεµένες να βοσκήσουν έξω απ’το 

µοναστήρι κ’ήρθε µονάχος, βιαστικός, γιατί 

κατάλαβε πως θα τον ζητούσαν να διαβάση 

στην εκκλησιά και θάπαιρνε µερικές δεκάρες. 

Αµίλητος, σκυφτός πάντα, προσπέρασε µε 

την άσπρη νυχτική πουκαµίσα, πήγε στο κελλί 

του και κλείστηκε. Δεν άργησε να ξαναφανή 

φορώντας ένα πρασινισµένο και µαδηµένο, 

κ’ένα ζευγάρι γυαλιά ραϊσµένα. Προσπέρασε 

πάλι κάτι µουρµουρίζοντας και µπήκε στην 

εκκλησιά. Ο Νικολάκης τον ακολούθησε· ο 

Αντρίκος ήτον από πρίν µέσα, στυλωµένος 

µ’ευλάβεια σ’ένα στασίδι κ’έπαιζε τα χείλη 

του σά να σιγαλόψελνε. Είχε κρεµάση το 

αφιερωµένο χέρι του στον Προφήτη Ηλία, κ’η 

λαµπάδα, που ήτον µετρηµένη στο µάκρος του 

χεριού του απ’τη µασκάλη ως την άκρη του 

µεσιανού δαχτύλου, είχε αρχίση να κονταίνη 

αναµµένη µπροστά στην αργυροστόλιστη 

εικόνα. 

Στην εκκλησιά µπήκε κ’η κυρά Βαρβάρα, 

που βρήκε ευκαιρία να της διαβάση κ’εκείνης 

τίποτα ο παπά Θωµάς – τι να της διαβάση 
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κι’αυτή δεν ήξερε – και το βουβό παιδί µαζί 

της. Για να µη δείξουν αδιαφορία, στάθηκαν 

στην πόρτα κι’ο Παύλος µε την Έρση.  

Ο καλός µας ο παπά Θωµάς δεν έµοιαζε 

τους άλλους παπάδες, που κάνουν τον κόσµο 

να κουράζεται αργοπορώντας· αυτό τα 

τέλειωσε όλα γλήγορα γλήγορα και θυµιάτισε 

κ’έφευγε κουδουνίζοντας στην τσέπη του 

ράσου τα λεπτά, που πήρε απ’τους ψαράδες 

κι’απ’την κυρά Βαρβάρα. Ήτον βιαστικός 

γιατί συλλογίζουνταν τις γίδες δεµένες και 

φοβούνταν µην µπλεχτή καµµιά και µισερωθή. 

Κόντευε ν’αποσπρώξη θυµωµένος τον Παύλο, 

που τούκοψε το δρόµο στο κατώφλι της 

εκκλησιάς· µα ηµέρεψε κ’έκανε ένα φριχτό 

ζάρωµα του προσώπου, που θα ήτον άλλοτε 

χαµόγελο, όταν έννοιωσε να του κολλά 

µέσ’στην παλάµη ένα πεντόδραχµο. 

Ο Παύλος, µολονότι έβλεπε σε τι 

κατάσταση ήτον διανοητικώς ο καλόγερος, 

ήθελε να του κάνη κάποια οµολία σχετική µε 

το µοναστήρι: 

-Παπά Θωµά, δε θα καθίσης και µαζί µας, 

να σου δώσωµε τίποτα, έναν καφέ; 

-Στερνότρα, στερνότρα· µουρµούρισε και 

τρύπωσε στο κελλί του. 

Ήταν τα πρώτα λόγια που άκουσαν απ’τα 

χείλη του. Απ’όσα είχε πή στην εκκλησιά δεν 

είχε καταλάβη κανένας τίποτε. Σε λίγο βγήκε 

πάλι απ’το κελλί του µε τη νυχτική του 

πουκαµίσα και πήγε να βρή τις γίδες του. 
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Η εκκλησιά δεν είχε τίποτε για τον 

Παύλο. Ήτον βέβαια πολύ παλιά, µα της είχαν 

καταστρέψη κάθε ιστορική και καλλιτεχνική 

αξία διορθώνοντας και ξανακαινουργώντάς την 

ή µε συνεισφορές των πιστών ή µε καµµιά 

δωρεά. Απ’τον Αντρίκο έµαθαν, πως το παλιό 

σκαλιστό χρυσωµένο τέµπλο πρό πέντ’έξι 

χρόνων το είχαν αντικαταστήση µε το τωρινό 

χοντροέπιπλο, που το είχε προσφέρη στην 

εκκλησιά ένας νησιώτης απ’την Αλεξάνδρεια. 

-Και το παλιό τι έγινε; ρώτησε η Έρση. 

-Τι να γίνη, Κυρία; σαν αγιασµένο ξύλο 

που ήτον, για να µη µαγαρίζεται πεταµένο 

εδώ κ’εκεί, τώκαναν λιανόξυλα και τώδοκαν 

του παπά Θωµά για τη φωτιά. 

Κ’οι τοίχοι είχαν ασβεστωθή, κ’οι 

παλιές µαυρισµένες εικόνες είχαν 

αντικατασταθή µε καινούργιες φανταχτερές, 

και για όλα φαίνεται πως καµάρωναν οι 

εντόπιοι, απ’τον τρόπο που τάλεγε ο 

Αντρίκος, γιατί φανέρωναν και την ευλάβειά 

τους και τη φροντίδα τους για το συγύρισµα 

της εκκλησιάς! 

-Δε θα µας πης και για το χέρι σου 

τώρα; ρώτησε ο Παύλος θέλοντας να δείξη πως 

δεν το ξέχασε. Έλα να καθίσωµε εδώ στον 

ίσκιο. Δε µας φέρνεις, Έρση, κανένα 

λουκούµι, να πιούµε λίγο κρύο νερό· το 

καλύτερο πράµα που έχει εδώ πάνω! 

-Όπως αγαπάτε, είπε ο Αντρίκος· µα να 

µε συµπαθήσετε πρώτα να σας κάνω ένα ρώτηµα 

γι’αυτό το βουβό παιδί. Το φέρατε µαζί σας 

απ’την Αθήνα; 
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Κ’έδειξε το βουβό παιδί, που ήτον 

σκυµµένο και διασκέδαζε µε µια 

µυρµηγκοφωλιά! 

-Όχι, εδώ το βρήκαµε – ή σωστότερα, µας 

βρήκε! 

-Μην είναι το παιδί, που είχαν στο 

σακκί ασφαλισµένο; Κάτι µάθαµε κ’εµείς στο 

Καστράκι. 

-Αυτό είναι. 

-Μυστήρια πράµατα στο νησί µας φέτος: 

ένα µε τον σκοτωµένο, άλλο µε το παιδί… 

-Ποιόν σκοτωµένο; 

-Να, ο Νικολάκης, που πήγε χτέες στη 

χώρα για τ’ασηµένιο το χέρι στο χρυσικό, 

µας τώφερε το µαντάτο.                         

 Έλα, Νικολάκη, πές τα πως τα’άκουσες; 

Ο Νικολάκης, που δεν είχε εύκολα τα 

λόγια, τους είπε µε τη βοήθεια του 

Αντρίκου, πως σ’ένα µέρος του νησιού κοντά 

στη χώρα, που το λένε Στα Μάρµαρα, ξέβρασε 

η θάλασσα τις µέρες αυτές µε τη φουρτούνα 

ένα κορµί µισόγυµνο, άντρα ως σαράντα 

χρόνων πως δε φαίνεται να είχε πνιγή από 

ναυάγιο, παρά τον έρριξαν στη θάλασσα ή 

σκοτωµένον ή βαριά πληγωµένον, γιατί τα 

πόδια του ήταν δεµένα µε σκοινί και στο 

σκοινί απόµειναν κουρέλια και ξέφτια πό 

πανί καναβάτσο, που θα πή πως πρίν τον 

ρίξουν στη θάλασσα θα τούδεσαν πέτρες στα 

πόδια να να βαραίνη και να πάη στον πάτο το 

κορµί. Μα το πανί θα τρίφτηκε απ’τη 

θαλασσοταραχή στα βράχια κι’άνοιξε και 

χύθηκαν οι πέτρες και ξεβράστηκε το 

κουφάρι. 

-Είπες πως ήτον πληγωµένος ή 

σκοτωµένος; ρώτησε η Έρση µε αναφρίκιασµα. 
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-Είχε δυό τρείς µαχαιριές, κατά πως 

λένε, και τα δάχτυλα κοµµένα σαν νάπιασε 

αλλουνού µαχαίρι σε πάλαιµα. Ποιος τα είδε, 

ποιος τα ξέρει, Κυρία; κ’εγώ στον καφενέ 

τ’άκουσα, που γίνουνταν µεγάλη κουβέντα στη 

χώρα. Η αστυνοµία κ’η ανάκριση θα τα 

ξεκαθαρίσουν αυτά, είπε τελειωτικά ο 

Νικολάκης. 

-Δεν ντρέπεσαι που θ’ανακαλύψουν 

τίποτα, Νικολάκη! αποκρίθηκε µε δυσπυστία ο 

Αντρίκος. Μέσ’στα πέλαγα ποιος ξέρει που 

γίνηκε το φονικό κι’από πούθε το ταξίδεψαν 

τα κύµατα το κορµί; Αλλοί σ’αυτόν που 

χάθηκε – αν τ’άξιζε κι’όλας να τον 

λυπώµαστε! 

Η Έρση έµεινε συλλογισµένη. Χωρίς να το 

θέλη, ο νούς της πήγαινε απ’την περιγραφή 

του ανθρώπινου κορµιού µε τις µαχαιριές στη 

µιµική αναπαράσταση, που της είχε κάνη στο 

σπίτι το βουβό παιδί µε το µαχαίρι του 

µαγερειού… 
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   ΣΤ’ 

 

Ακούστε το λοιπόν τώρα και το δικό µου 

το ξαφνικό µε το χέρι µου, σά θέλετε να το 

µάθετε· είπε ο Αντρίκος ανάβοντας ένα 

τσιγάρο που τούδωκε ο Παύλος : Είχαµε πάη 

φέτος, την Τρίτη της Κρεατινής, κυνήγι 

γι’αγριοπερίστερα στην πίσω µεριά απ’το 

νησί της Ερηνιώς. Πάντα πηγαίνοντας νύχτα, 

πρίν φέξη, τα καρτεράγαµε µε τη βάρκα 

απ’όξω απ’τη σπηλιά, άµα που θ’αρχινούσαν 

να βγαίνουν απ’τις φωλιές για τη βοσκή. 

Ζόρικο κυνήγι. Όσο και νάναι µπουνάτσα, και 

µόνο µε τ’αντιµάµαλο κουνιέται λίγο η 

βάρκα, και κόπιασε του λόγου σου να πετύχης 

στο φτερό το περιστέρι, που περνά σαΐτα από 

µπροστά σου.  Σαν είδαµε κατεβασµένα τα 

νερά και τη µπούκα της σπηλιάς ανοιχτότερη 

τη µέρα κείνη, λέµε: δεν µπάζοµε τη βάρκα 

να πατήσωµε στους βράχους εµείς µε τα 

τουφέκια για να τουφεκάµε πιο στέρια από 

κεί κατά τις φωλιές· κι’αν δεν κρατιέται η 

βάρκα µέσα, βγαίνει απ’όξω απ’τη σπηλιά 

λίγο ανοιχτότερα και µας καρτεράει. Έτσι 

είπαµε, έτσι κάναµε. Σαλτάραµε εγώ µε το 

Νικολάκη, και το Γιαννάκι τράβηξε τη βάρκα 

έξω απ’τη σπηλιά βαστώντας την στα κουπιά. 

Μέσα η σπηλιά έχει ψήλος και κατ΄απως 

κρέµονται οι σταλαχτίτες και φεγγοβολάνε µε 

τον ήλιο την αυγή, που µπαίνει ριζωτά απ’τη 

µπούκα της σπηλιάς, λές κ’είναι η Παναγιά 

της χώρας µε τους γυαλένιους πολυέλαιους. 
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-Τι ωραίο θέαµα θα είναι! είπε η Έρση. 

-Σαν έρθετε στο Καστράκι µε το καλό, 

εύκολο είναι να πάµε ένα πρωϊνό ως εκεί. 

Κ’εξακολούθησε τη διήγηση χειρονοµώντας 

ζωηρά µε το δεξί χέρι, ενώ το άλλο 

ανασαλεύουνταν κρεµαστό στο κίτρινο 

µαντίλι: 

-Να µη σας τα πολυλογάω, ρίξαµε δυό 

τρείς τουφεκιές, µα περιστέρι τίποτα. Μόνο 

πούπουλα ξανέµιζαν· περνούσαν ψηλά και τα 

σκάγια δεν τάκοβαν – σκληρό πουλί το 

περιστέρι. Μας είχαν ανάψη τα αίµατα· να 

χαλάµε τα µπαρουτάσκαγα άδικα! Ξάφνω περνά 

χαµηλότερα ένας περίστερος σά φάσσα· του 

κόβω ένα ντουµπλέ, χύνει τα πούπουλα 

χιονιά, κάνει να πέση, ψευτοβαστιέται, 

δίνει µια στερνή βόλτα του φτερού και 

κρεµιέται στην άκρη µιας τρύπας. Καθώς 

άρχισε να σπαρταρά κι’άκουγα τις φτερούγες 

του να χτυπάν στο βράχο έλεγα, άϊ και θα 

πέση, άϊ και θα πέση! Μ’αντίς να πέση, 

τρυπώνει γλιστρώντας πάρα µέσα και δεν 

τ’άκουα µηδέ τώβλεπα πιά. Σκάς διάλολε για 

δε σκάς! Τ’αναµετράω µε το µάτι· δεν ήτον 

πολύ ψηλά. Λέω του Νικολάκη και µου κάνει 

πλάτη κι’ανεβαίνω, ίσα πούφτανε το χέρι µου 

στην τρύπα – µια τρύπα µεγάλη σαν µπούκα 

φούρνου και βαθειά· πίσσα σκοτάδι µέσα. 

Στυλωµένος µε το δεξί χέρι στο βράχο, 

απλώνω τ’άλλο, λέω: πού θάναι το περιστέρι; 

κοκκαλιασµένο πιά κοντά στην άκρη θάχη 

αποµείνη. Πασπατεύω ολόγυρα, όσο έφτανα, 

τίποτα. Κ’εκεί νοιώθω ένα µούδιασµα άξαφνα 

στην παλάµη και στα δάχτυλα! Πώς δεν έπεσα  
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ξερός απ’τον πόνο! Μου ράϊσαν τα δόντια 

απ’το τρίξιµο. Πού κυνήγι και πού 

περιστέρια! Το χέρι ξερό κι’αρχινά να 

πρίσκεται τούµπανο. Γυρνάµε στο σπίτι. 

-Καϋµένε! φώναξε η Έρση µ’ένα βαθύ 

συµπόνεµα.  

-Τι δεν τούκανα: Του κάκου. Σαν πως 

ξάραµε κι’από τ’ήτανε;Φιδιού δάγκωµα; 

Σκορπιού κεντρί; Δέ φαινότανε σηµάδι. 

Στραµπούληγµα; Τα κόκκαλα δεν είχαν 

σαλευτή. Τι κατάρα ήτανε; κίνησα και πήγα 

στο γιατρό στη χώρα. Κατάλαβε κι’αυτός; Την 

κακή του. Μούδωσε αλοιφές, νερά, δέκα 

δραχµές στη σπετσαρία· αντίς καλύτερα, 

χειρότερα. Έµπυωσε κι’όλα το ένα δάχτυλο 

γύρω στο νύχι. Σαν ξαναπήγα, µου λέει: 

φοβάµαι πως θα χρειαστεί µαχαίρι. - Τί; του 

λέω, να χάσω τώνα χέρι; Άµ, δεν κόβω κάλλιο 

το κεφάλι; Σακάτης τι τη θέλω τη ζωή; 

Γυρνάω απελπισµένος στο Καστράκι. Είπα: αν 

πάη έτσι µια βδοµάδα στο χειρότερο αντίς 

καλύτερο, θα πάρω πέντε φυσέκια δυναµίτη, 

θα τα δέσω τορπίλλα, θα τα ζωστώ, θ’ανάψω 

ένα τσιγάρο να το ζυγώσω στο φυτίλι, και δε 

θα βρούν ούτα έναν παρτσά απ’τον Αντρίκο. 

Καταλαβαίνετε πιά πως ήτον κ’η µάννα µας 

όσο µ’έβλεπε έτσι… 

-Με το δίκιο της· είπε ο Παύλος. 

-Μα θεοφοβούµενη γυναίκα όλο είχε 

κ’ελπίδα και δός του κεριά και πρόσφορα και 

λάδι στα καντήλια και προσευχές και 

µετάνοιες. Ένα πρωΐ σηκώνεται µε αλλιώτικη 

όψη, σά χαρούµενη: Αντρίκο, µου λέει, θα 

γιατρευτής. Έτσι λές, µάννα; το ελπίζεις 

ακόµα; της αποκρίνοµαι αράθυµα κουνώντας το 

κεφάλι. Πάντα το έλπιζα· τώρα το προσµένω 
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σίγουρα και γλήγορα, µου λέει. Από πού και 

πώς, µάννα; Απ’τ’όνειρο που είδα: Ένας 

γέροντας σεβάσµιος ψηλός µου φανέρωσε πως ο 

ήλιος θα σου γιατρέψη το χέρι σε σαράντα 

µέρες. Χαµογέλασα. Τι γελάς; µου λέει· 

έπρεπε να ιδής κ’εσύ την όψη του γέροντα 

και ν’ακούσης τη φωνή του. Δεν ήτον 

άνθρωπος σαν εµάς· έφεγγε όλος µε την άσπρη 

φορεσιά από πάνω ως κάτω κ’η φωνή του ήτον 

σαν ψαλµωδία. Εγώ τον έχω πώς ήτον, µεγάλη 

η δόξα και η χάρη του – κ’έκανε το σταυρό 

της – ο Προφήτης Ηλίας. Απ’την άλλη µεριά 

δεν έκαν’άλλο, παρά να λιάζω το χέρι µου 

γυµνό ως τη µασκάλη. Άµα που θ’άρχιζε να 

ζεσταίνη η µέρα, ως το λιοβασίλεµα, 

καθόµουν µε µαντιλωµένο το κεφάλι σά 

γρυπάρης για να µη µε καίη ο ήλιος, πάνω σε 

µια πέτρα, κοντά στο γιαλό. Εκεί µου φέρναν 

κ’έτρωγα ψωµί το µεσηµέρι. Σε τρείς µέρες 

πήρε το χέρι το καλύτερο· στις σαράντα 

µέρες έγιανε. Τώρα είναι σαρανταέξι µέρες. 

Το σαλεύω χωρίς πόνο, παίζω τα δάχτυλα 

µ’ευκολία. Μα το φυλάω ακόµα να µην 

κουράζεται όσο να δυναµώση. – Του λόγου σας 

δε θα τα παραδέχεστε αυτά τα θάµατα, στο 

µεγάλο τον κόσµο που ζήτε· είπε 

τελειώνοντας την ιστορία του χεριού του ο 

Αντρίκος· µα εγώ σας είπα την πάσα αλήθεια. 

-Ποιος σου το είπε πώς δεν τα 

παραδεχόµαστε; η πίστη πάντα κάνει θάµατα· 

αποκρίθηκε η Έρση.  

-Έπειτα, στη δική σου την περίσταση· 

πρόσθεσε ο Παύλος· ο Προφήτης Ηλίας διώρισε 

µια θεραπεία, που αρχίζει τώρα να την 

ακολου- 
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θά κ’η επιστήµη: την ηλιοθεραπεία. – Μά σαν 

ήρθε λόγος απ’το χέρι σου για το νησάκι της 

Ερηνιώς ή της Αγίας Ειρήνης, καθώς τ’άκουσα 

να το λέν άλλοι… 

-Το ίδιο είναι· τον διέκοψε ο 

Νικολάκης. 

-Δε µου λέτε µερικά, που θέλω να µάθω, 

για να ιδώ αν έχουν σχέση µε την 

αρχαιολογική µου εργασία; 

-Σαν τι θέλετε; το νησί το ξέροµε καλά, 

γιατ’είναι γειτονικό µας και πάµε ως εκεί 

µε τα δίχτυα και µε τα παραγάδια κάθε πολύ 

και λίγο. 

-Δεν κάθεται κανένας εκεί; 

-Όχι, µήτε και κάθισε ποτές άνθρωπος, 

καθώς έχουν να λέν οι γέροι, που τώσουν 

κ’εκείνοι ακουστά απ’τους πιο γέρους. 

-Για ποιο λόγο δεν κατοίκησαν άνθρωποι; 

Δεν µπορεί να τους θρέψη το νησί; Τάχα όλα 

τα νησιά εδώ ολόγυρα, αν δεν τους φέρουν 

ψωµί τα καΐκια, δεν πεθαίνουν της πείνας; Ή 

νερό δεν έχει; 

-Για ξεραΐλα δεν είναι πιότερο ξερό 

απ’τ’άλλα τα νησιά κ’έχει και χώµα, που θα 

µπορούσε να δουλευτή και να γίνη αµπέλια 

και περιβόλια, και νερό λιγοστό, όσο και 

σ’εµάς, δεν τ’απολείπει. 

-Λοιπόν, γιατί δεν κατοικήθηκε; 

-Έχουν να πουν πως δεν µπορεί να ζήση 

άνθρωπος εκεί, µηδέ και ζωντανό πράµα, 

γίδι, γαϊδούρι – µε συµπάθιο – ψοφάνε. 

-Για ποιάν αιτία; Μήπως έχει τίποτα 

φαρµακερά χορτάρια; Μια τέτοια πρόληψη 

είχαν  
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οι αρχαίοι για τα Γιούρα. Μα ο άνθρωπος 

µπορεί να φυλαχτή απ’τα χορτάρια: ας µην 

τρώη, να µην πάθη. 

-Ό,τι να σας πώ, δεν ξέρω άλλο, παρά 

πως το νησί της Ερηνιώς δε σηκώνει ούτε 

άνθρωπο, ούτε άλλο ζωντανό. Να, εµείς να 

είµαστε εκεί από βραδύς µε τη βάρκα για 

ψάρεµα, δε βγαίνοµε στη στεριά τη νύχτα να 

κάτσωµε να φάµε ή να πλαγιάσωµε· και τη 

βάρκα τη φουντάροµε όσο ανοιχτότερα 

µπορούµε. Κι’άµα που θα λεβάρωµε τη βραδινή 

καλάδα, πρίν τα µεσάνυχτα, πάντα φεύγοµε. 

Ποτέ δε µαταγυρίζοµε να ξεψαρώσωµε εκεί 

δίχτυα για την πρωϊνή καλάδα. Μα κι’αυτό 

του χεριού µου τώρα, να πούµε, φυσικό πράµα 

είναι, ή καµµιά κατάρα του νησιού! 

-Δεν ήτον στο νησάκι και µια εκκλησιά 

της Αγίας Ειρήνης; ρώτησε η Έρση, που της 

κεντούσε την περιέργεια κάθε σχετικό µε το 

νησάκι. 

-Έλεγε, πως για να το κάνη το νησί να 

κατοικηθή κάποια Αρχόντισσα µεγάλη, απ’το 

δικό µας το νησί ή από κανένα άλλο δω 

τριγύρω, σοφίστηκε να χτίση µια εκκλησιά 

και να την πη Αγιά Ειρήνη, που είχε 

ειρηνέψη ο  
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κόσµος τότες από ένα µεγάλο πόλεµο, ή γιατί 

τη λέγανε και την ίδια Ερηνιώ. Το λοιπόν 

έστειλαν µαστόρους κι’άρχισαν να χτίζουν· 

µα οι πρώτοι µαστόροι πέθαναν ένας ένας, 

δίχως να ξέρουν κι’από ποιάν αρρώστια. 

Τότες, επειδή µάστορης δεν ήρχουνταν πιά, 

βάλανε τους σκλάβους της Αρχόντισσας να 

δουλεύουν· τους φέρνανε το πρωΐ µε καΐκι 

και το βράδυ τους παίρνανε πάλι, για να µην 

τους εύρ’η νύχτα στο νησί. Έτσι φτάσανε, 

έλεγε η θειά η Μαρουδιώ η συχωρεµένη, στα 

κεραµίδια. Μα τη µέρα που ήτον να βάλουν 

χέρι στη σκεπή, έπιασε µεγάλη φουρτούνα στο 

πέλαγος κ’η δουλειά απόµεινε. Και την Τρίτη 

µέρα σείστηκαν και ταράχτηκαν όλα τα νησιά 

και το δικό µας και τ’άλλα γύρω. Κι’απ’το 

νησί της Ερηνιώς φάνηκε σαν ένας καπνός και 

µια βουή ακούστηκε ως το Καστράκι. Και σε 

δίκα µέρες που πατήθηκε πάλι το πέλαγος 

πήγε το καΐκι µε τους σκλάβους, φορτωµένο 

ξύλα και κεραµίδια για τη σκεπή και βρήκαν 

γκρεµισµένη την εκκλησιά. Πήραν τότε πίσω 

τα κεραµίδια και τα ξύλα κι’απόµεινε το 

χάλασµα, κατά πως είναι ως τα σήµερα, γιατί 

η Αρχόντισσα πέθανε σε λίγον καιρό ξαφνικά 

και κανένας άλλος δε µατασυλλογίστηκε να 

ξαναβάλη µαστόρους να τ’αποτελειώση. Έτσι 

το λοιπόν το νησί το λέµε µε δυό ονόµατα: 

άλλοι της Ερηνιώς απ’την Αρχόντισσα, που 

θέλησε να το κάνη να κατοικηθή, κι’άλλοι 

της Αγιάς Ειρήνης απ’την εκκλησιά, που ήτον 

να χτιστή εκεί, µα δε χτίστηκε ως το τέλος, 

ούτε κ’εγκαινιάστηκε, κατά πώς έλεγε η Θειά 

η Μαρουδιώ η συγχωρεµένη. 
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-Αυτά όλα, καθώς βλέπεις, είπε ο Παύλος 

στην Έρση, µας δυναµώνουν στην ιδέα µας. 

Δεν ήθελε να δώση περισσότερες 

εξηγήσεις στους άλλους και πρόσθεσε 

γυρίζοντας προς τον Αντρίκο: 

-Τέλος πάντων εµείς, άς είναι και µέρα, 

αφού η νύχτα είναι τόσο επικίνδυνη, πρέπει 

να πάµε στο νησάκι. 

-Μαζί θα πάµε· δεν τα είπαµε; 

-Μα πώς λές; για κάνε µας το σχέδιο· 

είπε ανυπόµονη η Έρση. 

-Αν θέλη ο Θεός, και κατά τα σηµερινά 

σηµάδια του καιρού, µε δυό τρείς µέρες θα 

µπουνατσάρη. Το λοιπόν θάρθωµε µε τη µεγάλη 

µας τη βάρκα τη Φτερωτήαπό βραδύς στο χωριό 

και θα φύγωµε πρίν το ξηµέρωµα να φέξωµε 

καλά στο Καστράκι, να ξαποστάσετε λίιγο στο 

σπίτι, που θα µας καρτεράνε, κι’από κεί 

περνάµε στο νησί της Ερηνιώς – ένα µίλι 

είναι δεν είναι. 

-Σύµφωνοι λοιπόν! τι λές, Παύλε, κ’εσύ; 

είπε ζωηρά η Έρση. 

-Αφού οι άνθρωποι, που ξέρουν τα 

κατατόπια, µας κάνουν αυτό το δροµολόγιο, 

δεν µπορούµε νάχωµε εναντία γνώµη. Μόνον να 

ιδούµε για το γυρισµό. Πρέπει να προφτάσωµε 

το ίδιο βράδυ να είµαστε πίσω στο σπίτι. 

Κι’αν χαλάση ο καιρός; 

-Μη µας κάνετε τέτοια προσβολή! είπε 

σαν πειραγµένος ο Αντρίκος· δε θάσαστε στην 

ερηµιά. Σας είπα πως έχοµε δυό πήχες σκεπή 

να περάσετε και µια και δυό νύχτες κι’όσες 

θέλετε. Φτάνει να πάρετε την απόφαση πως 

θάσαστε φτωχικά! 
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-Μα τι λόγια είν’αυτά; είπε η Έρση µε 

τη γλυκύτερη φωνή της, αληθινά συγκινηµένη 

απ’την τόσο πρόθυµη νησιώτικη φιλοξενία. Αν 

βλέπης πως έχοµε κάποιο δισταγµό, είναι για 

την ενόχληση, για το βάρος, που θα σας 

δώσωµε. 

-Σάν έρθετε στο φτωχικό µας, Κυρία, θα 

δήτε πως η καλή καρδιά µπορεί να είναι 

καµµιά φορά τυλιγµένη και σε κουρέλια αντί 

σε µετάξια και σε χρυσαφικά. 

-Όχι καµµιά φορά, τις περισσότερες 

φορές· είπε ο Παύλος θέλοντας να τον 

ικανοποιήση. 

Όταν κατέβαιναν το βράδυ απ’το 

µοναστήρι ο Παύλος είπε της Έρσης: 

-Η σηµερινή συνάντησή µας µε τα δυό 

αδέρφια απ’το Καστράκι ήτον ανέλπιστη· ούτε 

επίτηδες να είχαµ’έρθη στο µοναστήρι για να 

τους βρούµε. Μόνο µε το γεροκαλόγερο θα 

προκόβαµε. 

-Και τι λαµπροί τύποι νησιώτικοι· 

κ’έξυπνοι κι’απονήρευτοι συγχρόνως, 

κι’αγαθοί και πρόθυµοι, και πόσο αγαπηµένοι 

φαίνονται στην οικογένειά τους! Τι υλικό 

θαυµάσιο έχει ο λαός µας και δεν ξέρουν να 

το χρησιµοποιήσουν καθώς πρέπει. 

-Το εκµεταλλεύονται και το διαφθείρουν 

µάλιστα. 

-Λοιπόν το νησάκι της Ερηνιώς-σωστότερα 

έτσι παρά της Αγιάς Ειρήνης, αφού δε 

χτίστηκε ποτέ η εκκλησιά της – µας φανέρωσε 

κάµποσα απ’τα µυστικά του σήµερα. 

-Το σπουδαιότερο, είπε ο Παύλος, είναι 

η πρόληψη, που διατηρήθηκε, πως δεν µπορεί 

να  
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κατοικηθή και µάλιστα νύχτα. Καθώς στην 

αρχαιότητα οι τόποι οι ιεροί των Ερινύων – 

ο Κολωνός. Έπειτα αυτή η τρύπα της 

θαλασσοσπηλιάς σά στόµα φούρνου, καθώς την 

περιγράφει ο Αντρίκος, ποιος ξέρει αν δεν 

είναι κάτι απ’το σπήλαιον του παπύρου! 

-Και ίσως είναι των Ερινύων ποινή αυτό 

που έπαθε ο Αντρίκος, γιατί τόλµησε 

ν’απλώση το χέρι του στο άδυτον· πρόσθεσε 

µε κάποια παιδιάτικη ευπιστία η Έρση. 

Λίγο παρακάτω βρήκαν ένα βράχο στρωτό 

σαν πάγκο και κάθισαν. Κ’η Έρση, που είχε 

το χάρισµα να θυµάται ό,τι διάβαζε και µια 

µόνη φορά, όχι αυτό, που το είχε διαβάση 

εκατό φορές, απήγγειλε, µε ύφος καθηγητού 

απ’την καθέδρα του, τα δυό αποσπάσµατα του 

παπύρου: 

-Και επί τούτω πρό του σπηλαίου 

αγάλµατα ού µεγάλα εστίν Ερινύων, Αληκτώ τε 

και Τισιφόνη και Μέγαιρα, σπηλαΐτιδες 

καλούµεναι· ύδατος δε είσιν εν αυτώ πηγαί· 

ούτε δε έσοδος ές αυτό φέρει, ούτε επί πολύ 

η αυγή δίεισι του ηλίου, του τε ορόφου τα 

πλείονα εγγυτάτω του εδάφους γίνεται. -Για 

να σε ρωτήσω τώρα, σοφέ µου σύντροφε, 

µερικά πράµατα; 

-Στους ορισµούς σου η σοφία µου· 

αποκρίθηκε χαµογελώντας ο Παύλος. 

-Πώς τα φαντάζεσαι τα τρία αγάλµατα; 

-Μα ακόµη δεν έχοµε τίποτε βεβαιωµένο 

για το νηυσάκι και θέλεις να φτάσωµε σε 

τέτοιες λεπτοµέρειες; 
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-Επί τέλους ας το κάνωµε σαν παιγνίδι, 

να ιδούµε αν θα επιτύχωµε τίποτα. Πρώτα 

λοιπόν: το ού µεγάλα πώς το αντιλαµβάνεσαι; 

µικρότερα από φυσικό µέγεθος; 

-Έτσι υποθέτω· και είχαν το λόγο τους, 

βλέπεις, γιατί ήτον χαµηλή η σπηλιά. 

-Σύµφωνη κ’εγώ µε την αµάθειά µου! Τώρα 

να ήταν µαρµάρινα ή χαλκά; 

-Σ’αυτό δεν µπορώ να πώ γνώµη, γιατί 

δεν έχω που να τη στηρίξω. Επιθυµία µόνον 

θα είχα να ήταν µαρµάρινα. 

-Γιατί; 

-Γιατί υπάρχει κάποια πιθανότης, πως 

µπορεί να τα βρή κανένας ακέρια ή σπασµένα, 

ενώ αν ήταν χαλκά θάχουν αρπαχθή και θάχουν 

µεταµορφωθή από τότε ως σήµερα, ποιός ξέρει 

σε τι καµπάνες ιταλικών εκκλησιών ή σε τι 

κατσαρόλες ξενοδοχείων, αν δεν κυκλοφορούν 

κι’ως παλιές δεκάρες. Το χάλκωµα, βλέπεις, 

χύνεται κι’αλλάζει όψη, δε χάνει ποτέ την 

αξία του, σαν το σπασµένο µάρµαρο, που 

µόνον ασβέστης γίνεται ή υλικό για χτίσιµο. 

-Ας τα υποθέσωµε λοιπόν µαρµάρινα, 

καθώς τα επιθυµούµε. Ποια παράσταση θα 

είχαν και τίνος έργα τάχα, πρωτότυπα ή από 

αντιγραφή, λές πως θα µπορούσαν να είναι; 

-Μα προφήτης θέλεις να γίνω σ’όλ’αυτά; 

αγάλµατα Ερινύων ξέροµε µόνον απ’τον 

Παυσανία τα τρία του ιερού των Ευµενίδων 

κοντά στον Άρειο Πάγο. Εκείνα ήταν 

µαρµάρινα, έργα το ένα του Καλάµιδος και 

τ’άλλα δυό του 
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Σκόπα. Κ’επειδή απ’τον πρώτο τεχνίτη ως το 

δεύτερο θα µεσολάβησαν τουλάχιστον 

εβδοµήντα χρόνια, οι αρχαιολόγοι 

βασανίζονται και κάνουν χίλιες δυό 

υποθέσεις για ναύρουν:γιατί τάχα στην αρχή 

στήθηκε µια µόνον Ερινύς κ’ύστερα άλλες 

δύο; 

-Μήπως για να συµπληρωθούν οι τρείς 

Ερινύες; 

-Το είπαν κι’αυτό και φαίνεται στην 

πρώτη όψη το πιθανώτερο. Μα τότε δεν είχε 

ακόµα καθιερωθή ο αριθµός των Ερινύων ούτε 

τα ονόµατά τους, που βρίσκοµε και στον 

πάπυρο. Αυτά είναι πολύ µεταγενέστερα, των 

Αλεξανδρινών· ο Αισχύλος στις Ευµενίδες του 

παρουσίαζε χορό ολόκληρο κ’έκανε τους πιο 

απλοϊκούς να τρέµουν, όταν τις έβλεπαν 

φιδοµαλλούσες και δαδοφόρες να τρέχουν στον 

αέρα. 

-Θυµούµαι, που µούδειξες κάτι φριχτές 

παραστάσεις σε αγγεία. 

-Ξ λαϊκή τέχνη εξακολούθησε τέτοιες να 

τις παρουσιάζη. Οι γλύπται όµως τις 

ηµέρωσαν πολύ, δεν είχαν τίποτα το άγριο 

πιά. Και στο µόνο γλυπτικό έργο, που έχοµε, 

καθώς σου έχω πη: το αναθηµατικό ανάγλυφο 

του Άργους, αι Σεµναί Ευµενίδες είναι τρείς 

γυναίκες µε µακρυά χυτά φορέµατα, ήµερες 

στην όψη και στη στάση και µόνον κρατούν, 

σύµβολο διακριτικό προς τα κάτω κρεµαστό, 

σά µικρό ραβδί, ένα φίδι και στο άλλο χέρι 

κάποιο άνθος. 

-Ώστε κάπως τέτοιες µπορεί να ήταν κ’οι 

τρείς Ερινύες της Ακροπόλεως. 

-Γιατί όχι; Ο τεχνίτης, που σκάλισε το 

αναθηµατικό µάρµαρο του Άργους, για κάποιο  
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αντρόγυνο που δεν είχε παιδιά, καθώς 

φαίνεται, και ζητούσε απ’τις Ευµενίδες 

ν’αποχτήση, θα τούδοσε έναν καθιερωµένο 

γνωστό τύπο, δε θάκανε πρωτότυπο δικό του, 

ούτε θα το ήθελαν, έξω απ’τα συνηθισµένα, 

εκείνοι που του το παράγγειλαν. Ώστε γιατί 

να µην παραδεχτούµε, πως τον τύπο αυτό τον 

έπλασαν µεγάλοι τεχνίται σαν τον Σκόπα και 

τον αινιγµατικό Κάλαµι; 

-Γιατί τον λές αινιγµατικό; 

-Γιατί, ενώ ξέροµε πως ήτον µεγάλος 

τεχνίτης, σύγχρονος και ισότιµος σχεδόν µε 

το Φειδία, η καταγωγή του κ’η ζωή του κ’η 

τεχνοτροπί του µας είναι αινίγµατα. Πολλοί 

αρχαιολόγοι έκαναν υποθέσεις και 

φαντάστηκαν πως αναγνώρισαν έργα του ή 

αντίγραφα από έργα του· µα ήρθαν άλλοι πάλι 

ν’αποδείξουν την πλάνη των πρώτων. Τέλος, 

για να λύσουν µερικές απορίες φαντάστηκαν 

ακόµα αντί έναν δυό Καλάµιδες, ίσως πάππο 

και έγγονο, και τα µπέρδεψαν χειρότερα. 

-Ώστε το διπλό σκοινί του χωριάτη 

εφαρµόστηκε και στην Αρχαιολογία· είπε 

γελώντας η Έρση. 

-Για πές µου, Έρση, θυµάσαι τη Σωσάνδρα 

του Καλάµιδος στο Λουκιανό; 

-Στις Εικόνες του… 

-Πόσο µελάνι έχει χυθή και γι’αυτή την 

άγνωστη και µυστηριώδη θεά! 

-Μα τέλος πάντων τίποτε σχετικά µε την 

τέχνη του Καλάµιδος δεν έχοµε; 

-Απ’όσα αναφέρονται σκόρπια σε 

συγγραφείς φαίνεται πως είχε διαφορά απ’το  
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Φειδία κατά τούτο, ότι είχε πάρη 

περισσότερο απ’την ιωνική ελαφρότητα και 

χάρη, ενώ στο Φειδία επικρατεί η δωρική 

απλότης και σεµνότης. Και γι’αυτό του ενός 

την τέχνη την ονοµάζουν σήµερα 

αττικοδωρική, ενώ του άλλου τη λένε 

αττικοϊωνική. Φαίνεται πως ο Κάλαµις 

εξακολούθησε την τεχνοτροπία, που βλέποµε 

στις Κόρες του Μουσείου της Ακροπόλεως, κ’η 

Σωσάνδρα του η περίφηµη θα είχε το ίδιο 

χαµόγελο, που έχουν εκείνες, και γι’αυτό 

ίσα ίσα την ξεχωρίζει ο Λουκιανός, για το 

σεµνόν και λεληθός µειδίαµά της. 

-Ώστε της Τζοκόντας το περίφηµο 

µειδίαµα… 

-Κι’αυτό πρωτάνθισε στην ελληνική 

τέχνη, καθώς όλα τα ωραία. -Άϊ, λοιπόν σε 

φώτισε αρκετά η σοφία µου; τέλειωσε 

ρωτώντας ο Παύλος. 

-Αρκετά γι’απόψε και σ’ευχαριστώ. Πάµε 

όµως και θα µας έχασε η κυρά Βαρβάρα. Θα 

είναι από ώρα φτασµένη στο σπίτι µε το 

παιδί. 
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Ζ’ 

 

Πρίν φτάσουν στο σπίτι τους, το βουβό 

φτασµένο πρίν µε την κυρά Βαρβάρα, έτρεξε 

να τους προαπαντήση κρατώντας στο χέρι τα 

γράµµατα, που βρήκε χωµένα κάτω απ’την 

πόρτα. Κατάλαβαν πως κάποιος θα τάφερε 

απ’τη χώρα και, σά βρήκε την πόρτα κλειστή 

και κανένας δεν του άνοιξε, τα τρύπωσε από 

κάτω. 

-Να και της µητέρας γράµµα! είπε µε 

χαρά η Έρση· πήγε πρώτα στην Αθυήνα κι’από 

κεί τώστειλαν εδώ, γι’αυτό ήµουν τόσο καιρό 

χωρίς γράµµα. 

Ο Παύλος είχε τρία γράµµατα. Το ένα 

ήτον από κάποιον βιβλιοπώλη της Λειψίας, 

που του είχε παραγγείλη µερικά βιβλία· το 

άλλο από έναν φίλο του γεωπόνο στη 

Θεσσαλία, που τον καλούσε να πάη εκεί να 

περάση λίγες µέρες και να ιδή και έναν 

τύµβο, αν αξίζη τον κόπο να κάνουν 

ανασκαφή· το τρίτο ήτον απ’τον Καλλιάδη. 

-Όσο να φτάσουν στο σπίτι η Έρση άνοιξε 

το δικό της γράµµα και το διάβαζε 

περιπατώντας κι’όσο προχωρούσε τόσο τα 

µάτια της κι’όλη της η όψη έδειχναν πως 

ήτον πολύ ευχαριστηµένη. Στο τέλος είπε: 

-Πάυλε, πολλά φιλιά απ’τους δικούς µου 

έχεις· και µια καλή είδηση να σου πώ. Η 

µητέρα πάει και φέτος στο Κάρλσµπατ µε τη 

Μελποµένη µας και στο γυρισµό λογαριάζουν 

να περάσουν απ’την Αθήνα και να µείνουν δυό 

µήνες εκεί. Μπορεί νάρθη, λέει, κι’ο 

πατέρας τότε να τις πάρη. 
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-Μα θα µας ευρούν τάχα εκεί; είπε ο 

Παύλος αφήνοντας το διάβασµα των δικών του 

γραµµάτων. 

-Δε θάρθουν πρίν απ’το Σεπτέµβριο. 

Απ’το Κάρλοµπατ θα πάνε για λίγο στη 

Βιέννη· ίσως και στο Παρίσι. Πρίν περάση η 

µεγάλη ζέστη δε θα κατεβούν στην Αθήνα. 

Πότε λογαριάζεις πως θα γυρίσωµε εµείς; 

-Αυτό εξαρτάται απ’την εργασία, που 

θαύρωµε· ακόµα είµαστε στο άλφα. Πάντα πρίν 

του τέλους Σεπτεµβρίου δεν υπάρχει λόγος να 

φύγωµε κι’αν ακόµα δεν έχωµε εργασία. Να 

χαρούµ’εδώ τα σύκα και τη δροσιά 

τουλάχιστον. 

-Ά, βέβαια δέυ υπάρχει καµµία βία να 

πάµε πρίν απ’το φθινόπωρο στην Αθήνα· ίσα 

ίσα απ’τον Οκτώβριο αρχίζει η καλύτερη ώρα 

της Αθήνας. 

-Και τα µενεξεδένια ηλιοβασιλέµατα! – 

Μπά! ένα απέραντο γράµµα του Καλλιάδη· είπε 

ο Παύλος ανοίγοντας το τρίτο γράµµα. 

-Θα µας ευχαριστή για τη µέρα που 

πέρασε εδώ µαζί µας. 

-Απ’αυτού αρχίζει και σου στέλνει 

αντιγραµµένους και τους στίχους του Σέλλεϋ, 

που δε θυµούνταν τότε. Να, πάρε τους. 

Η Έρση πήρε την κάρτα του Καλλιάδη µε 

τους στίχους γραµµένους στο πίσο µέρος και 

διάβασε δυνατά: 

 

-“Let there be light!”, said Liberty; 

And like sunrise from the sea, 

Athensarose!- 
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Κ’έλαµψε πάλι η όψη της σαν τη µέρα εκείνη, 

που της είχε πή ο Καλλιάδης ελληνικά το 

νόηµα των αγγλικών στίχων: 

-Σαν ένα σάλπισµα αγγέλου της 

Αποκαλύψεως είναι οι στίχοι αυτοί! 

-Ά, έχει πολλά το γράµµα του· είπε ο 

Παύλος, ενώ εξακολουθούσε να το διαβάζη· ας 

κοντοσταθούµε στο κιόσκι να το τελειώσω. 

-Τι σπουδαία σου γράφει και διαβάζεις µε 

τόση προσήλωση; 

-Άκουσέ τα και σύ: «Δεν σας έγραψα 

αµέσως µόλις ήρθα, να σας ευχαριστήσω και 

τους δύο διά την ωραίαν ηµέραν, που επέρασα 

µαζί σας κάτω από την ευλογηµένην στέγην 

σας. Μη νοµίζετε όµως, πως µόλις έφυγα από 

πλησίον σας, έφυγε και η ανάµνησίς της· 

όχι, φίλοι µου. Είναι µερικαί αναµνήσεις, 

που δεν χάνονται όσον και αν τας αποµακρύνη 

ο χρόνος κ’η απόστασις, καθώς δεν χάνεται η 

ευωδία από ξερά ροδόφυλλα, που µένουν 

κλειστά εις ένα συρτάρι. Η ψυχή µου έµεινε 

και µένει αυτού, τόσον παράµερα, ώστε να µη 

σας είναι ενοχλητική εις την αγάπην σας, 

και τόσον κοντά, ώστε να σας καµαρώνη και 

να σας ευλογή». 

-Ξέρεις, Παύλε, είπε η Έρση, πως δεν 

είναι τυχαίος άνθρωπος ο Καλλιάδης. Έχει 

µάλιστα µια ευγένεια ψυχική από κείνες, που 

µόνον ένας µεγάλος πόνος αφήνει στον 

άνθρωπο. 

-Κ’εγώ είχα κάτι υποθέση, και τη µέρα 

που ήτον εδώ, το φέρσιµό του µε στερέωσε 

στην  
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υπόθεσή µου αυτή. Όταν σε είδε, κι’όταν µας 

είδε πως ζούµε έτσι ενωµένοι, κάποιος πόθος 

παλιός κοιµισµένος ξύπνησε µέσα του µε 

µιάς, που δεν µπόρεσε να τον κρύψη. 

-Εγώ µάλιστα κάτι του είπα, θυµάσαι; µα 

το αρνήθηκε. 

-Θάχη κάποιο µυστικό ιερό, που δεν το 

φανέρωσε ποτε΄, όσο κι’αν του τρώη τα 

σπλάχνα. Είναι απ’τους ανθρώπους εκείνους, 

που µοιάζουν το σπαρτιατόπουλο µε την 

κλεµµένη αλεπού. -Μά για άκουσε, ύστερα 

απ’την ωραία µέρα που πέρασε εδώ, τι τον 

πρόσµενε! 

-Έπαθε τίποτα; 

-Όχι, όχι· της υπηρεσίας του τρεχάµατα· 

κ’εξακολούθησε το διάβασµα: «Αλλά µόλις 

έφθασα εδώ ήλθαν διάφοροι υπηρεσιακοί 

περισπασµοί να µ’επαναφέρουν εις την 

σκληράν πραγµατικότητα. Μου κατήγγειλαν 

µίαν αρπαγήν αρχαιοτήτων από αγνώστους και 

από άγνωστον µέρος, εντός της περιφερείας 

µου πιθανώτατα, και είχα να προβώ εις όλα 

τα σχετικά µέτρα διά την ανακάλυψιν και 

καταδίωξιν του πλοίου επί του οποίου 

µετεφέροντο. Δυστυχώς τα στοιχεία ήσαν 

ελάχιστα και αµφιβόλου κύρους. Το γεγονός 

κατήγγειλεν ο πλοίαρχος ενός αλιευτικού 

πλοιου Μιλτιάδης Στόκος». 

-Θα είναι του γρύπου που ψάρευε εδώ και 

βρήκε το βουβό! 

-Θα το ιδής παρακάτω· άκου. 

Κ’εξακολούθησε το διάβασµα: «-τον οποίον 

εσταµάτησε εις το πέλαγος το ύποπτον 

πλοιάριον νύκτα διά να του ζητήση ψάρια 
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φρέσκα ή και παστά, διότι δεν είχαν, καθώς 

του είπαν, καθόλου τρόφιµα εκτός ολίγο 

ψωµί. Το πλήρωµα ήσαν ο κυβερνήτης και 

τρείς ναύται. Ο Στόκος τους ηρώτησε πόθεν 

έρχονται και είπαν ότι έρχονται από τας 

Κυδωνίας εις τα νησιά µας να προµηθευθούν 

κρεµµύδια, αλλά φοβούνται ότι ο καιρός, που 

είχε αρχίση ν’αγριεύη, θα τους αλλάξη τα 

σχέδια και δεν ήξευραν που θα καταφύγουν. 

Τότε ο Στόκος είπε εις ένα ναυτόπουλο να 

τους περάση δύο τρία ψάρια παστά. Και 

επειδή τα δυό πλοία ήσαν πολύ πλησίον, το 

παιδί έσκυψε προς το ξένον σκάφος. Και εκεί 

είδε εις το βάθος κάτω από την κουβέρτα της 

πλώρης ν’ασπρίζουν µε το φώς του φαναριού 

και να λαµποκοπούν µάρµαρα σκαλισµένα 

ανάµεσα εις ένα σωρόν αδειανά σακκιά· και 

µολονότι έσπευσαν να τα σκεπάσουν διά να τα 

κρύψουν και να µην τα ιδή, το παιδί, καθώς 

λέγει, επρόφθασε να διακρίνη καφάλια και 

σώµατα αγαλµάτων, δεν ηξεύρει όµως. Αν ήσαν 

ακέραια, διότι ήσαν µισοσκεπασµένα από τα 

σακκιά. Ο Στόκος δεν ηθέλησε να δεχθή 

πρηρωµήν από το πλοιάριον, και τότε ο 

συνάδελφός του του επρόσφερεν ως αντάλλαγµα 

δύο σακκιά να τα χρησιµοποιήση διά να 

φυλάττη δίκτυα ή σχοινιά της ψαρικής-». 

-Χαρά στις λεπτοµέρειες που µας γράφει! 

είπε η Έρση ανυπόµονη. 

-Μα για κάνε υποµονή· έχουν το λόγο 

τους οι λεπτοµέρειες. «Το πλοιάριον 

απεµακρύνθη και η θάλασσα άρχισε να 

αγριεύη, ώστε ο Στόκος έσπευσε να 

προσεγγίση εις τον πρώτον ασφαλή όρµον 

χωρίς ελπίδα ψαρεύµατος. 
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Εκεί, ενώ εξήταζε τα σακκιά, αν είναι 

αµεταχείριστα και καθαρά, παρετήρησε ότι 

είχαν επάνω την αυτήν µάρκαν, που είχε 

κ’ένα άλλο σακκί, κ’εκ της παραβολής 

εβεβαιώθη ότι ήτο κ’εκείνο εντελώς όµοιον 

µε τα δύο αυτά σακκιά. Το σακκί το πρώτον – 

αυτό σας ενδιαφέρει ιδιαιτέρως – ήτον 

εκείνο που ευρέθη εις την παραλίαν σας, 

καθώς µου είχατε διηγηθή, µε ένα βουβό 

παιδί κλεισµένο µέσα». 

-Ά! Εφώναξεν η Έρση, ώστε απ’το πλοίο 

µε τ’αρπαγµένα αγάλµατα έρριξαν το βουβό. 

-Πρόσµενε να τελειώσουµε όλο το γράµµα 

κ’ύστερα κάνοµε τους δικούς µας 

συλλογισµούς. 

-Έχει, και πολύ ενδιαφέροντα µάλιστα: 

«Την επαύριον της συναντήσεως του υπόπτου 

πλοιαρίου µε τους αλιείς µια ατµοτελωνίς, η 

οποία έκαµνε περιπολίαν διά λαθρεµπόρια, 

παρετήρησε έν πλοιάριον, το οποίον εφαίνετο 

ότι προσεπάθει να διαφύγη την προσοχήν της 

κρυπτόµενον οπίσω από ένα κάβον. Ο 

κυβερνήτης έκαµε σηµείον να σταθή, αλλά δεν 

υπήκουσε, και τότε ηναγκάσθη να ρίψη ένα 

άσφαιρον πυροβολισµόν. Το πλοιάριον και 

πάλιν δεν εστάθη, ο δε κυβερνήτης της 

ατµοτελωνίδος αντελήφθη, ότι οι του 

πλοιαρίου φοβηθέντες έρριψαν το φορτίον εις 

την θάλασσαν, το δε φορτίον, προφανώς 

λαθρεµπόριον, θα ήτο ζάχαρη, διότι, αν και 

εκ µακράς αποστάσεως, διεκρίνετο η λευκότης 

του.  Έως ότου πλησιάση η ατµοτελωνίς, το 

πλοιάριον είχε χαθή οπίσω από άλλους κάβους 

και τα σηµεία του καιρού 
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προµηνύοντα έντασιν της τρικυµίας, 

ηνάγκασαν την ατµοτελωνίδα να εγκαταλείψη 

την µεταξύ σκοπέλων και υφάλων καταδίωξιν. 

Ο κυβερνήτης ανέφερε το συµβάν εις τον εδώ 

τελώνην, εκ των χαρακτηριστικών δε του 

πλοιαρίου, τα οποία έδωκε, φαίνεται ότι ήτο 

το αυτό, το οποίον συνήντησεν ο Στόκος την 

ιδίαν νύκτα, όχι εις πολύ µακράν απόστασιν· 

και τότε φθάνοµεν εις το συµπέρασµα, ότι 

πράγµατι το πλοιάριον είχεν αρπάση αρχαία 

αγάλµατα, τα οποία εκ φόβου καταδιώξεως, 

µετά τον πυροβολισµόν της ατµοτελωνίδος, 

έρριψεν εις την θάλασσαν. Ετηλεγραφήσαµεν 

αµέσως παντού και εδόσαµεν τα 

χαρακτηριστικά του πλοιαρίου και των 

τεσσάρων ανδρών του πληρώµατος. Έλαβε 

γνώσιν και το ιδικόν σας υποτελωνείον, και 

σου τα καθιστώ λεπτοµερώς όλα τα ανωτέρω 

γνωστά διά να είσαι ενήµερος εις κάθε 

περίστασιν». 

-Πολύ ενδιαφέρον το γράµµα αυτό. Αν 

εύρουν το πλοίο, θα µάθωµε και την ιστορία 

του παιδιού. 

-Να ήταν και αγάλµατα τάχα; Νύχτα τα 

είδε µισοκρυµµένα µε το φώς φαναριού ένα 

γρυπαρόπουλο· άλλη µαρτυρία δεν υπάρχει. 

Απ’την ατµοτελωνίδα λένε πως είδαν φορτίον 

ζάχαρης. 

-Το θαλασσινό µάτι δε γελιέται εύκολα· 

ούτε καµµιά αµφιβολία αφήνει η µαρτυρία του 

παιδιού που τα είδε. Έπειτα το πλοιάριο 

αυτό καθ’εαυτό φάνηκε ύποπτο στον καπετάν 

Στόκο, γερολύκο της θάλασσας, καθώς τον 

έλεγαν εδώ στο χωριό. 

Κι’άξαφνα, σαν ένα ξάστραµµα από 

χαραµίδα 
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παραθύρου, της ήρθε πάλι στο νού η διήγηση 

των άλλων ψαράδων απ΄το Καστράκι, για το 

σκοτωµένο, που είχαν εύρη στα Μάρµαρα 

ξεβρασµένον απ’τη φουρτούνα. 

-Παύλε! Μη γελάσης, αν θελήσω να κάνω 

τον αστυνόµο και τον ανακριτή, µα µου 

φαίνεται πως το πλοιάριο αυτό δεν είναι 

άσχετο µε το πτώµα, που βρέθηκε στην 

ακρογιαλιά των Μαρµάρων. 

-Μα πώς πάει ο νούς σου; 

-Άκουσε: δε µας είπαν πως είχε τα πόδια 

δεµένα µε σκοινί κ’εκρέµουνταν κοµµάτια σν 

ξέφτια από πανί ή σακκί; Το πλοιάριο αυτό 

είχε τα πολλά αδειανά σακκιά και τα 

µεταχειρίζουνταν σε κάθε τι. 

-Αυτό είναι µια ένδειξις, καθώς λέν οι 

νοµικοί, όχι όµως και απόδειξις· είπε µε 

δισταγµό ο Παύλος. 

-Άλλο, σπουδαιότερο λοιπόν για να σε 

πείσω: Το πτώµα είχε µαχαιριές και τα 

δάχτυλα κοµµένα, σαν να είχε αγωνισθή, 

αντισταθή, σαν νάπιασε το φονικό µαχαίρι 

και κόπηκε. 

-Τι προσθέτει αυτό; 

-Δε θυµάσαι, που σου είπα, όταν βρήκαµε 

το βουβό και προσπαθούσα να ξεκαθαρίσω το 

γιατί τώκλεισαν στο σακκί, πως άρπαξε το 

µαχαίρι του µαγερειού και µου έκανε µια 

µιµική παράσταση, σαν να ήθελε να µου 

δείξη, πως κάτι τέτοιο είχε προηγηθή, πρίν 

το κλείσουν στο σακκί; Αν τα σχετίσωµε 

όλ’αυτά, θα φτάσωµε στο συµπέρασµα, πως το 

άγνωστο αυτό και ύποπτο πλοίο, αφού άρπαξε 

τ’αγάλµατα από κάποια ακρογιαλιά, ύστερα 

έκανε δυό εγκλήµατα για ν’απαλλαχτή βέβαια 

από δυό 
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ανθρώπινα πλάσµατα: τον µαχαιρωµένον που 

βρήκαν – έναν άντρα ως σαράντα ετών – και 

το βουβό παιδί. 

-Η φαντασία σου πήρε δρόµο πάλι· είπε ο 

Παύλος τάχα µε δυσπιστία ακόµα, ενώ κατά 

βάθος άρχισε να τα βρίσκη πολύ λογικά και 

πολύ πιθανά. 

-Ως εδώ δεν είναι φαντασίας ενέργεια. Η 

φαντασία έχει παραπέρα το στάδιό της: Ποια 

η σχέση του σκοτωµένου ανθρώπου µε το βουβό 

παιδί; - Ποια η σχέση και των δυό αυτώνµε 

το πλήρωµα του πλοίου; 

-Ποια η αιτία του διπλού εγκλήµατος; 

-Σε θέλω να χάσης τον ύπνο σου απόψε 

µ’αυτά. 

-Ά, βέβαια δε θα κοιµηθώ σαν εχτές· τι 

αλησµόνητη νύχτα. Και τι γλυκό µου ήρθε ο 

ύπνος µε το µύθο του Γαλαξία… 

Όταν ανέβηκαν στο σπίτι και κάθισαν στο 

σοφά της τραπεζαρίας µε κάποια ευχαρίστηση, 

ύστερα από ενός µερόνυχτου ταλαιπωρία, η 

Έρση είπε: 

-Νοιώθω την ανάγκη να κάνω ένα λουτρό, 

ύστερα από τόσων ωρών απλυσιά. 

-Μα τέτοια ώρα! δεν πάµε στη θάλασσα 

αύριο; 

-Γλήγορα, γλήγορα θα µου το ετοιµάση η 

κυρά Βαρβάρα. Πλάγιασε εσύ εδώ στο σοφά να 

ξεκουραστής µε κανένα καλό βιβλίο. Τι 

θέλεις να σου φέρω;  Και του ανασήκωσε η 

ίδια και του τοποθέτησε τα πόδια απάνω στο 

σοφά, όσο µπορούσε αναπαυτικώτερα. 

-Φέρε µου κάτι απ’την κοσµηµατοθήκη 

σου, καθώς την ωνόµασε ο Καλλιάδης. 
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-Να σου φέρω τι; - την Αντιγόνη! Έχοµε 

κάµποσο καιρό να την πάρωµε στα χέρια µας. 

Ή προτιµάς τίποτα νεώτερο; 

-Άµα πρόφερες το όνοµα της Αντιγόνης, 

τι άλλο µπορώ να προτιµήσω; 

-Αλήθεια, όσο και να τη διαβάση κανείς, 

κάθε φορά θα βρή κάτι ωραίο, που του είχε 

ξεφύγη πρίν· είπε η Έρση. 

-Αυτό είναι το χάρισµα των µεγάλων 

έργων: Σαν τον ουρανό τη νύχτα µε τ’άστρα. 

Στυλώνεις σ’ένα περιορισµένο µέρος τα µάτια 

σου και µετράς τ’άστρα εκεί και θαρρείς πως 

τα είδες όλα και τα µέτρησες. Κι’όµως, όσο 

προσέχεις καλύτερα, τόσο βλέπεις κι’άλλα 

κι’άλλα να προβάλλουν, που δεν τα είχες 

διακρίνη πρίν, που τελειωµό δεν έχουν, και 

χάνεις το λογαριασµό. 

-Ωραία το είπες! κ’έγινε άφαντη. 

Ο Παύλος ξαπλωµένος άνοιξε τη 

στερεότυπη έκδοση της Αντιγόνης, απλή µα 

καλοδεµένη µ’ένα µαλακό δέρµα ανοιχτού 

γαλανού χρώµατος, σαν του αττικού ουρανού. 

Ήτον ένα απ’τα πρώτα βιβλία, που είχε 

χαρίση της Έρσης, και το είχε έτσι δεµένο 

γιατί, καθώς της είπε, µόνον κάτι ουράνιο 

θα ταίριαζε για να τυλίξη της Αντιγόνης την 

ψυχή. 

Ο Παύλος συνήθιζε στην αρχή πολλών 

βιβλίων, που της χάριζε, να της γράφη κάτι, 

πεζό ή σε στίχους, σά χαρακτηριστικό του 

βιβλίου ή σαν αφιέρωση. Έτσι στον Προµηθέα 

του Αισχύλου της είχε γράψη το δίστιχο: 
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Κι’από τις ψηλές κορφές της δόξας 

 σας, Αθήναι, 

Του Αισχύλου το θείο µέτωπο κορφή 

 ψηλότερη είναι. 

 

Και στην αρχή της Αντιγόνης: 

 

Η Αντιγόνη: - ώ ταίριασµα ψυχών! 

- καθώς εσύ,  

Για ν’αγαπά γεννήθηκε, 

 κι’όχι για να µισή. 

 

Όταν γύρισε η Έρση τον βρήκε προσηλωµένον 

ακόµα µε το φώς της λάµπας στο διάβασµα. 

Ήτον στο µέρος το πρίν του θανάτου της 

Αντιγόνης. 

-Κάθεσε, να σου διαβάσω αυτό το µέρος, 

που όποτε το διαβάζω µου φαίνεται γραµµένο, 

όχι µε µαύρα γράµµατα, αλλά κάτι φωτεινό 

και λαµπερό – σά διαµαντόδετο. 

Η Έρση είχε λυτά, χυτά όλα της τα 

µαλλιά στους ώµους και πίσω στην πλάτη – τα 

µακρυά µαυροµέταξα µαλλιά, και γύρω στο 

µέτωπο είχε δέση µια στενή αργυρόχρωµη 

κορδέλα για να τα συγκρατή και να µην 

πέφτουν στα µάτια και στο πρόσωπό της. 

Φορούσε ένα λευκό πλατύ φόρεµα, το δωρικό 

χιτώνα της, καθώς τώλεγε ο Παύλος, 

σφιχτοζωσµένο στη µέση, µα αφρωτό στο 

στήθος, κι’ανοιχτό στα χέρια και στο λαιµό. 

Αντί να καθίση σε µια καρέκλα, στρώθηκε 

στο πάτωµα, καθώς συνήθιζε, αφού πρώτα 

έρριξε κάτω ένα µαξιλαράκι απ’το σοφά. Τα 

µαλλιά χύθηκαν σαν πληµµύρα, αλλά στην άκρη 

του σοφά 
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κι’άλλα ως τα σανίδια κάτω κι’άλλα έσµιξαν 

µε τα µαλλιά του Παύλου, καθώς ήτον 

σκυµµένη κοντά κοντά του και παρακολούθούσε 

το διάβασµά του. 

Ο Παύλος ύστερα απ’το χορικό του 

Έρωτος, το άσµα ασµάτων της αγάπης στην 

ελληνική τραγωδία, που το δευτερώνει µα δεν 

το φτάνει ο Ευριπίδης στον Ιππόλυτό του, 

άρχισε να διαβάζη τον θρήνο της Αντιγόνης 

µε τα αντιφωνήµατα του χορού, που έχει µόνο 

ισάξιο τον επιτάφιο θρήνο της Εκκλησίας µας 

στο Χριστό. 

Πρίν τελειώση, σχεδόν του είχε κόψη τη 

φωνή η συγκίνηση, ενώ σκυµµένη απάνω στο 

στήθος του αµίλητη δάκρυζε η Έρση. 

Άπλωσε το χέρι του και την έζωσε και 

την πήρε και την έσφιξε στην καρδιά του 

άφωνα. 

Την ώρα εκείνη έννοιωσαν και οι δυό, 

πως τους έδενε κάτι παραπάνω απ’τα 

πρόσκαιρα και τα φθαρτά, που µήτε του 

θανάτου η δύναµη δε θα µπορούσε να το 

σπάση… 

-Αν η Αντιγόνη είχε γεννηθή µετά το 

Χριστό θα τη θεωρούσαν αγία· είπε ο Παύλος. 

-Το ότι γεννήθηκε πολύ πρίν ακουστή το 

κήρυγµα του Όρους των Ελαιών, αυτό είναι 

ίσα ίσα η υπεροχή της. Είναι πρόδροµος, 

είναι προφήτισσα. Εκείνη µάντεψε ό,τι οι 

άλλοι πίστεψαν. Υψηλότερη, ωραιότερη θυσία 

γυναίκας απ’της Αντιγόνης δεν έγινε στον 

κόσµο κι’ούτε µπορώ να φανταστώ πως µπορεί 

να γίνη. 
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-Αλήθεια! είπε ο Παύλος· και πρόσεξες 

πως πεθαίνει; Στο τέλος ο χορός την 

εγκαταλείπει απ’το φόβο του Κρέοντος. Είναι 

αξιοπαρατήρητο αυτό για την αρχαία 

τραγωδία,  που ο χορός πάντα παραστέκει και 

βοηθεί και παρηγορεί. Η Αντιγόνη πεθαίνει 

έρηµη και µόνη – καθώς ο Ιησούς στο Σταυρό! 

-Και µόνον της Αντιγόνης η µορφή φτάνει 

ν’αποστοµώση όλους τους εχθρούς της 

γυναίκας. 

-Μην ξεχνάς· πρόσθεσε ο Παύλος· πώς οι 

περισσότεροι άνδρες γίνονται εχθροί της 

γυναίκας, αφού απελπιστούν να γίνουν φίλοι 

της. 

-Και του Αίµονος όµως η µορφή, όσο 

κι’αν την επισκιάζη η θεία όψη της 

Αντιγόνης, είναι υπέροχη: δε θέλει πιά ούτε 

ζωή ούτε θρόνο κι’αυτός, ύστερα απ’το 

θάνατό της – και πεθαίνει! 

-Μα ποιος θα µπορούσε να ζήση αφού χάση 

µια Αντιγόνη; είπε ο Παύλος και στύλωσε 

απάνω της σαν από κάποια ξαφνική τροµάρα 

ολάνοιχτα τα µάτια, θέλοντας να βεβαιωθή 

πως δεν είχε τέτοιο κίνδυνο… 
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Η’ 

 

Το πρωΐ η Έρση είχε καταστρώση το 

σχέδιό της: πώς να µάθη αν το βουβό παιδί 

ήτον πραγµατικώς µ’εκείνους, που είχαν 

αρπάξη τα αγάλµατα. Αν ήτον, βέβαια θα είχε 

ιδή πως έσκαψαν κάπου και τα βρήκαν, και θα 

του είχε κάνη εντύπωση αυτό. 

Το ανακοίνωσε εµπιστευτικά στον Παύλο 

και πήγε να το εκτελέση. Πήρε απ’την κάµαρά 

της ένα πάγκαλο µικρό κεφάλι της Υγείας, 

γύψινο – το µόνο που είχε φέρη απ’την Αθήνα 

σαν πιο ευκολοµετακόµιστο – το τύλιξε σ’ένα 

µεγάλο χαρτί καλά για να το προφυλάξη, 

κατέβηκε σιγά σιγά στον κήπο, άνοιξε σε 

στεγνό χώµα µε το σκαλιστήρι ένα µικρό 

λάκκο, τώθαψε µέσα και το σκέπασε πάλι µε 

το ίδιο χώµα. 

Αφού ήπιαν στο κιόσκι τον πρωϊνό καφέ 

µε το γάλα, που τους έστελνε ο κύρ 

Χαλαστάρας απ’τις γίδες του, πάντα 

αγιασµένο µε λίγο νερό, η Έρση άφησε τον 

Παύλο ν’απαντήση στου Καλλιάδη το γράµµα 

και πήγε ν’αποτελειώση ό,τι άρχισε. 

Το βουβό παιδί σιγά σιγά είχε 

ξεθαρρέψη, είχε ζωηρέψη, κ’είχε πάρη απάνω 

του µε την καλή τροφή και την ταχτική και 

ήσυχη ζωή. Σε τόσο λίγες µέρες ως κ’η 

φυσιογνωµία του είχε αλλάξη, είχε γίνη πιο 

ήµερη και πιο συµπαθητική. 

Την ώρα εκείνη καθισµένο σε µια πεζούλα 

του σπιτιού έπαιζε µε τα πέντ’έξι µαύρα 

ξύλα από κουβαρίστρες, που του είχε δώση η 

Έρση. 
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Στα χέρια τα παιδιάτικα τ’άχρηστα πιά 

εκείνα κοµµατάκια του ξύλου µε το 

κυλινδρικό σχήµα και µε την τρύπα στη µέση, 

έπαιρναν µια καινούργια ζωή και 

µεταµορφώνουνταν σε κάθε τι, που ήθελε ηα 

θαµατουργή παιδιάτικη φαντασία. Και πότε 

γίνουνταν τηλεσκόπιο στο ένα µάτι ενώ η 

παλάµη έκλεινε το άλλο – σαν το τηλεσκόπιο, 

που είχε ο Παύλος κ’έβλεπε το πέλαγος. Και 

πότε στρηφογύριζαν ρόδες, περασµένες σ’ένα 

ίσιο κλαδί µαδηµένου δεντρολίβανου. Και 

πότε στήνουνταν η µια απάνω στην άλλη, 

στύλος δωρικού ναού, για να τον γκρεµίση 

ένα δυνατό φύσηµα του στόµατος ή ένα καλά 

σηµαδεµένο πετροβόληµα… 

Η Έρση το πήρε απ’το παιγνίδι του και 

τώφερε στο µέρος, που είχε θαµµένο το 

γύψινο κεφάλι της Υγιείας. Το παιδί την 

ακολούθησε, καθώς πάντα, µε προθυµία. Του 

ζήτησε µε νοήµατα να της δώση το σκαλιστήρι 

κι’άρχισε να σκαλίζη αλαφρά το χώµα. Το 

παιδί την έβλεπε χωρίς να φανερώνη η όψη 

του τίποτα το ξεχωριστό. Όταν ξεσκεπάστηκε 

λίγο το τυλιγµένο χαρτί, έδειξε κάποια 

απορία, που θα ήτον πολύ φυσική σε κάθε 

περίσταση, γιατί δεν πρόσµενε βέβαια τέτοιο 

βρέσιµο. Η Έρση, άρχισε ν’απελπίζεται. 

Έσκυψε κι’άρχισε µε τα χέρια να τραβά το 

χώµα απ’το τυλιγµένο χαρτί και τώβαλε 

κ’εκείνο να τη βοηθήση. Έπειτα πήρε το 

χαρτί στα χέρια της µε προσοχή, ενώ είχε 

κορυρφωθή η παιδιάτικη περιέργειά του 

κι’άρχισε να το ξετυλίγη. Μα µόλις φάνηκε 

το αγαλµατάκι, το παιδί παετάχτηκε 

ξαφνιασµένο, τροµαγµένο, κ’έκανε να φύγη. Η 

Έρση το κράτη- 
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σε µε τη µατιά της και το ρώτησε µε τη 

µιµική της φυσιογνωµίας της την αιτία. Και 

τότε το παιδί άρχισε να της κάνη σχήµατα 

και κινήµατα τέτοια, που καθώς τα εξήγησε η 

Έρση, ήθελε να της πη, πως τέτοια αγάλµατα 

πιο µεγάλα είχε ξαναϊδή, πως ήταν βαριά και 

τάσερναν µε κόπο, πως τάβαλαν σε βάρκα, 

γιατί έκανε σαν να τραβούσε κουπί. Η Έρση 

δεν είχε πιά αµφιβολία, πως το παιδί, κι’αν 

δεν ήτον µπροστά την ώρα που είχαν κάνη την 

ανασκαφή και είχαν εύρη τα αγάλµατα, τα 

είχε ιδή όµως, όταν τα µετακόµιζαν στην 

ακροθαλασσιά για να τα φορτώσουν σε βάρκα ή 

σε πλοίο. 

Το ανακριτικό της φιλότιµοείχε µε το 

παραπάνω ικανοποιηθή. Θέλησε ακόµα να 

ξεκαθαρίση πόσα να ήταν τα αγάλµατα κι’αν 

ήταν αντρίκια ή γυναίκια. Σ’αυτό όµως, το 

παιδί δεν ήξερε ή δεν µπόρεσε να της δώση 

πολλές πληροφορίες. Κατάλαβε µόνον πως θα 

ήταν σπασµένα, ακρωτηριασµένα τα αγάλµατα, 

γιατί το παιδί άγγιζε το πρόσωπό του, τα 

πλευρά του, τα πόδια του κ’έκανε σά να 

πονούσε απ’το κάθε άγγιγµα. 

Ανοιγοκλείνοντας τα τέσσερα δάχτυλα ήθελε 

να πή τάχα πόσα ήταν τα αγάλµατα ή τα 

σπασµένα κοµµάτια των αγαλµάτων; Αυτό µε 

κανένα τρόπο δεν µπόρεσε να το ξεκαθαρίση η 

Έρση. Συλλογίστηκε πως η αρπαγή και το 

φόρτωµα στο πλοίο θάγιναν νύχτα από 

προφύλαξη, και το παιδί στα σκοτεινά ή µε 

το φώς κανενός θαµπού ναυτικού φαναριού δε 

θα µπόρεσε να καλοϊδή. 
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Όπως κι’αν ήτον, όσα είχε µάθη έφταναν 

µε το παραπάνω για να την πείσουν πως το 

παιδί τώρριξαν στ’ακρογιάλι του νησιού 

απ’το πλοίο, που είχε αρπάξη τα αγάλµατα, 

και πως τώρριξαν ύστερ’απ’την αρπαγή 

κ’ύστερ’απ’το φονικό του ανθρώπου, που είχε 

ξεβράση το κορµί του η θάλασσα στα Μάρµαρα. 

Έµενε τελευταίο να ξεκαθαριστή: πώς  

βρίσκουνταν το παιδί στο πλοίο, τι τον  

είχε το σκοτωµένον άνθρωπο και γιατί τον 

είχαν σκοτώση. 

Για να κάνουν µαζί αυτά τα δυό: το 

φονικό του ανθρώπου και το πέταµα του 

παιδιού, θα πη πως κάποιος δεσµός ήτον 

µεταξύ τους. Να ήτον πατέρας και παιδί; Μα 

τότε το βουβό θάδειχνε κάποια λύπη, κάποιον 

πόνο, που είχε χάση τον πατέρα του, και 

µάλιστα µε τέτοιον άγριο τρόπο. Ενώ µε 

απάθεια κι’αδιαφορία και την πρώτη φορά και 

δεύτερη φορά πάλι τώρα, που το προκάλεσε η 

Έρση, έκανε την αναπαράσταση του παλέµατος 

µε τα µαχαίρια και του φονικού. Όσο για το 

ρίξιµο του σκοτωµένου στη θάλασσα, 

φαίνουνταν σαν να µην ήξερε τίποτα, κ’η 

Έρση, έκανε τη σκέψη πως ίσως για να µην 

έχουν µάρτυρα το παιδί, αµέσως ύστερ’απ’το 

φονικό, τώκλεισαν στο σακκί. 

-Στάσου! είπε θριαµβευτικά στον Παύλο, 

που δίπλωνε το γράµµα για τον Καλλιάδη, 

έχοµε πολύ σπουδαία να του προσθέσωµε. 

Και διηγήθηκε µε τις συνηθισµένες της 

ζωηρές χειρονοµίες όσα είχε µάθη απ’το 

βουβό παιδί.  

-Αυτά µπορούν να βοηθήσουν πολύ στην 

ανα- 
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κάλυψη των κακούργων· είπε ο Παύλος· γιατί 

έχοµε το παιδί εδώ, που θα τους γνωρίση άµα 

τους δή. Κι’ο λόγος που το πέταξαν ήτον 

βέβαια γιατί το θεωρούσαν έναν επικίνδυνο 

µάρτυρα και του εγκλήµατος του φόνου και 

της αρπαγής των αγαλµάτων. 

-Μα τότε πώς δεν το σκότωσαν, δεν 

τώπνιξαν κι’αυτό; 

-Μπορεί να βρή κανένας την εξήγηση: το 

πλοίο ήρχουνταν απ’το Αϊβαλί, αν είπαν 

αλήθεια στον καπετάν Στόκο, ή από κάποιο 

µέρος τούρκικο πάντα, γιατί, αν ήτον απ’τα 

δικά µας τα νησιά, θα το γνώριζε· παλιός 

θαλασσινός αυτός. Λοιπόν θα είπαν οι 

κακούργοι:εµείς θα πάµε στο τούρκικο, ένα 

παιδί, που φωνή δεν έχει να µιλήση, θα 

βρεθή ριγµένο σ’ένα νησί· τρέχα γύρευε 

ν’ανακαλύψουν ποιοι και γιατί τώρριξαν 

κι’ας έρθουν να µας πιάσουν! 

-Κι’αυτός ο σκοτωµένος τι ήτον; 

-Έχω την ιδέα πως ήτον κάποιος 

ξεσκολισµένος αρχαιοκάπηλος, που δεν 

ήρχουνταν για πρώτη φορά εδώ στα νησιά µας 

– αν ήταν από δω κάπου αρπαγµένα 

τ’αγάλµατα, γιατί κι’αυτό δεν το ξέρουν, 

καθώς γράφει κι’ο Καλλιάδης. Πάντα για να 

ξεκινήση ένα καϊκι να κάνη τέτοια 

επιχείρηση, θα ήτον κάποιος που από πρίν τα 

είχε ανακαλύψη τα αγάλµατα και είχε 

προετοιµάση την αρπαγή και το καϊκι το 

ναύλωσε επίτηδες. Αυτά τα πράµατα δε 

σηκώνουν και πολλά χασοµερήµατα, και 

µάλιστα στη θάλασσα, που κοντά στους άλλους 

κινδύνους έχει και την απιστία του καιρού. 
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-Αυτόν τον άγνωστο κάποιον λοιπόν γιατί 

να τον σκότωσαν οι άλλοι; ρώτησε η Έρση. 

-Γιατί; για να µείνουν τα αγάλµατα δικά 

τους, να τα πουλήσουν αυτοί για δικό τους 

κέρδος. Μα ξέρεις κ’ένα άλλο; Το παιδί αν 

δή το πτώµα θα το αναγνωρίση. 

-Τώρα πιά ύστερ’από τόσες µέρες θα 

τώχουν θάψη. Δε συλλογίζεσαι και τι 

παραµορφωµένο θα το ξέβρασε η θάλασσα! 

Ο Παύλος συµπλήρωσε το γράµµα του µ’ένα 

εκτεταµένο υστερόγραφο που του ανέφερε για 

τη σχέση του σκοτωµένου, που είχαν εύρη στα 

Μάρµαρα, µε το ύποπτο πλοίο και για όσα 

µαρτύρησε το βουβό παιδί µε τη µιµική του. 

Κ’η Έρση πρόσθεσε µε το χέρι της κάτω κάτω 

λίγα λόγια για τους στίχους του Σέλλεϋ, που 

της είχε στείλη. 

-Θα το πάω ο ίδιος να το δώσω το γράµµα 

στο Χαλαστάρα. Η θάλασσα σαν να καλυτέρεψε 

και ίσως φύγη καµµιά βάρκα για τη χώρα. Να 

φροντίσω και τίποτα για το σπίτι. -Δεν 

έρχεσαι και σύ ως εκεί;  

-Όχι, θα µείνω να ιδώ και το σπιτικό 

µου λίγο. Μην αργήσης· θα σε προσµένω στην 

αηδονοφωλιά· δεν είναι πολλή ζέστη και θα 

πάω ως εκεί. Έχοµε τρείς τέσσερις µέρες να 

πάµε· θάχουν έβγη πιά τα πουλάκια 

απ’τ’αυγά. 

Τον πήγε ως την άκρη του κήπου και 

στάθηκε παρακολουθώντας τον µε τα µάτια. 

Κ’εκείνος, σαν νάννοιωθε της µατιάς τη 

γλυκύτατη συνοδιά, όταν έφτασε στο 

γεφυράκι, 
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πρίν χαθή µέσ’στων πλατάνων τα φυλλώµατα, 

γύρισε το κεφάλι και της έστειλε ένα φιλί 

σµίγοντας στις άκρες το µεγάλο δάχτυλο µε 

τα δυό πλαγινά δάχτυλα, καθώς τάσµιγαν οι 

αρχαίοιΈλληνες για να χαιρετήσουν τους 

θεούς. 

Η Έρση αφού ταχτοποίησε την κάµαρα του 

Παύλου και τη δική της, καθώς συνήθιζε, 

πήρε το καλαθάκι µε το εργόχειρό της, να 

πάη να προσµένη τον Παύλο στην αηδονοφωλιά. 

Προσπάθησε να µην τη δή και την ακολουθήση 

το βουβό. Γι’αυτό τούδοσε από πρίν ένα 

κουτί ξύλινο από τσιγάρα δεµένο µ’ένα µακρύ 

σπάγο, και τόβαλε να το φορτώνη χώµα απ’το 

ένα µέρος του κήπου, να το σέρνη φορτωµένο 

σαν καροτσάκι, και να τ’αδειάζη σε άλλο 

µέρος µακρυά απ’το σπίτι. 

Κατεβαίνοντας τη σκάλα του σπιτιού 

σιγοτραγουδούσε. Τι τραγουδούσε; Κανένα 

απ’τ’αγαπηµένα τραγούδια του Παύλου, που 

τ’άφηνε στην Αθήνα, τετράδια άφωνα απάνω 

στο κοιµισµένο πιάνο, που τόσες φορές του 

κάκου είχε ποθήση ο Παύλος να τ’ακούση 

κ’εδώ απ’το στόµα της το βράδυ πρίν της 

ώρας του ύπνου; - Αφού δεν ήτον δυνατό να 

φέρουν το πιάνο στο νησί, να µη 

συλλογιστούν να το αντικαταστήσουν µ’ένα 

µικρό ευκολοκίνητο αρµόνιον! Ά, χωρίς άλλο 

µόλις γυρίσουν στην Αθήνα το είχε αποφασίση 

ο Παύλος να παραγγείλη ένα τέτοιο αρµόνιον, 

που να µπορούν να το παίρνουν µαζί τους 

όπου πηγαίνουν, να τώχουν και στο σπίτι, 

όταν για την ψυχική τους διάθεση θα 

χρειάζουνταν κάτι 
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ησυχώτερο και ταπεινότερο απ’το πολυθόρυβο 

και επιδειχτικό πιάνο. 

Τι τραγουδούσε λοιπόν σιγανόφωνα σαν 

πρωτολάλητο χελιδόνι η Έρση, κατεβαίνοντας 

τη σκάλα του σπιτιού;  

Μήπως το Νανούρισµα του Μπράµς, που 

αρχίζει από ένα χαϊδευτικό παιδιάτικο 

καληνύχτισµα για ν’ανέβη, ν’ανέβη ύστερα ως 

τ’άφταστα και να σκορπίση, χώρια απ’τα 

τιποτένια λόγια των στίχων του, όλο το φώς 

των άστρων, όλη τη δροσιά των λουλουδιών, 

κι’όλο το νυχτολάληµα των αηδονιών στον 

απόγυρτον απ’της ζωής τον κάµατο Άνθρωπο; - 

Ή µήπως την Προσευχή του Μπετόβεν, που 

µ’ένα σπαραχτικό αναφώνηµα σπά η ψυχή το 

µυροδόχο αλάβαστρο της µετανοίας εµπρός στα 

πόδια ενός θεού, για να πέση τέλος και η 

ίδια γονατιστή απάνω στ’αλαβάστρινα 

συντρίµµατα και στα χυµένα µύρα; 

Τίποτ’απ’αυτά. 

Τραγουδούσεένα παλιό 

κωνσταντινοπολίτικο τραγούδι του Τανταλίδη, 

ταιριασµένο σε µια τυρολέζικη µελωδία του 

Όφφεµπαχ: 

 

 Γιατί δεν είµαι το πουλάκι 

 Γλυκά γλυκά που κελαϊδεί 

 Κ’ένα φιλί µ’ένα φυλλάκι 

 Της ρίχνει από το κλαδί; 

 

Το ήξερε απ’την Πόλη, όταν ήτον ακόµα 

παιδούλα δεκατεσσάρων ετών µε ξέπλεκα  
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µαλλιά. Είχε να το θυµηθή χρόνια και 

χρόνια, και πώς της ήρθε τώρα στα χείλη 

χωρίς να το συλλογιστή, χωρίς να το θέλη; 

Γέλασε και η ίδια για το παράξενο αυτό 

παιγνίδι της µνήµης· ένα απ’τα πολλά της 

παιγνίδια. Ίσως, αν ξεσκάλιζε περισσότερο, 

θα καταλάβαινε πως η ιδέα του πηγαιµού της 

στην αηδονοφωλιά είχε ξυπνήση το 

βαθυκοιµισµένο κύτταρο του νού και είχε 

βάλη σε κίνηση τον απόκρυφο φωνογραφικό 

δίσκο του τραγουδιού µε το πουλάκι που 

κελαϊδεί στο κλαδί… 

Καθισµένη στη µεγάλη πέτρα, που είχαν 

προβιβάση σε θρονί, ακούµπησε το καλαθάκι 

στα χόρτα κι’άρχισε χωρίς προκοπή στην αρχή 

να κεντά τη µάρκα ενός µαντιλιού του 

Παύλου, ένα βυζαντινό µονόγραµµα κίτρινο 

και µαύρο, που είχε αντιγράψη από κάποιο 

µουσικό χειρόγραφο. Ήθελε να προφτάση να 

µαρκάρη έξι µαντίλια για να του τα χαρίση 

την ηµέρα της εορτής του, στις 29 Ιουνίου, 

και ήτον ακόµα στο τρίτο, γιατί δεν ήθελε 

να το ξέρη από πρίν ο Παύλος, και τα 

κεντούσε όταν ήτον µόνη, κρυφά. Και τώρα θα 

πρόσεχε µόλις ακούση τα βήµατά του να το 

κρύψη και να προσποιηθή πως διορθώνη κανένα 

δικό της µαντιλάκι. 

Τ’αηδόνι δεν κελαϊδούσε. Φαίνεται πως 

θα είχαν σκάση τ’αυγά, κι’ο τραγουδιστής ο 

χτεσινός είχε γίνη τώρα πατέρας νοικοκύρης, 

φροντιστής των παιδιών του, γιατί έβλεπε η 

Έρση δυό αηδόνια, που πηγαινοήρχουνταν στη 

µισοκρυµµένη φωλιά, κι’άκουσε τσιτσιρίσµατα 

από νεογέννητα πουλάκια. 

Σε λίγο, χωρίς να τον προσµένη ακόµα 

και  
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χωρίς ν’ακούση τα βήµατά του απάνω στα 

χορτάρια, είδε τον Παύλο αντικρύ της. 

Τρόµαξε µήπως τη συλλάβη µε το µαντίλι του 

στα χέρια και τάχασε ως που να το τρυπώση 

στο καλαθάκι. Ο Παύλος προσποιήθηκε πως δεν 

είδε τίποτα. Το ήξερε πως κάτι του 

ετοιµάζει για την εορτή του, µα δεν ήθελε 

να της χαλάση την ευχαρίστηση δείχνοντας 

άκαιρη εξυπνάδα. Κ’εκείνος όµως κάτι κρυφό 

απ’την Έρση θα είχε, γιατί κρατούσε τα δυό 

χέρια του πίσω και της είπε: 

-Κλείσε τα µάτια σου. Αλλά να τα 

κλείσης τίµια, καθώς εγώ τότε στον 

Παρθενώνα. 

-Καλά, µα να µη µου κάνης τίποτα και 

φοβηθώ. 

-Δε θα φοβηθής· θα χαρής. 

Και καθώς έκλεισε τα µάτια της η Έρση 

σφίγγοντας τα βλέφαρα σαν τα µικρά παιδιά, 

που παίζουν κρυφτό, ο Παύλος της πέρασε στο 

λαιµό µια κατακόκκινη κορδελίτσα µε µεγάλα 

κατακόκκινα κεράσια κρεµασµένα από δυό δυό 

και τρία τρία µαζί. 

-Ά! φώναξε η Έρση µε χαρά πρίν 

καλοανοίξη τα µάτια, αναφρικιάζοντας γλυκά 

απ’το άγγιγµά τους στο γυµνό της λαιµό· τι 

δροσερά! Κκεράσια είναι! 

 

Η µέρα, που άρχισε τόσο ωραία, δεν πήγε 

ως το βράδυ έτσι για την Έρση. Κάτι, που θα 

ήτον µικρό και τιποτένιο για κάθε άλλον, 

ήρθε να την κάνη να πονέση και να κλάψη. 

Το πρωΐ, όταν πήγε ως την αηδονοφωλιά, 

την έχασε το βουβό παιδί και την 

αναζητούσ’εδώ κ’εκεί του κάκου. 
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Στα υστερνά το µάτι του έπεσε στα σηµάδια, 

που είχαν αφήση τα τακουνάκια της σ’ένα 

ποτισµένο µέρος του δρόµου, κι’από κεί σά 

σκυλί ακολουθώντας τα, τη βρήκε ίσα ίσα την 

ώρα που είχε γυρίση απ’το χωριό ο Παύλος. 

Για πρώτη φορά είχε ξεθαρρέψη να πάη µόνο 

του ως εκεί. Μά σαν έµαθε το µέρος, το 

αποµεσήµερο, ενώ η κυρά Βαρβάρα έπλενε τα 

πιάτα κι’ο Παύλος κ’η Έρση ήταν 

πλαγιασµένοι, το βουβό σέρνοντας το κουτί 

των τσιγάρων, που του είχε βάλη και ρόδες 

τώρα τέσσερις µαύρες κουβαρίστρες, τράβηξε 

κατά το δρόµο της αηδονοφωλιάς. 

Εκεί, καθώς φαίνεται, παρατήρησε 

τ’αηδόνια που πηγαινοήρχουνταν στο ίδιο 

µέρος της καρυδιάς και, προσέχοντας 

περισσότερο, ξετρύπωσε τη φωλιά τους. 

Με πολλές προσπάθειες κατώρθωσε να 

σκαρφαλώση στον κορµό και να βάλη χέρι στη 

φωλιά µε τα τέσσερα γυµνά τρεµουλιαστά 

πουλάκια, που άλλο δεν έκαναν, παρά 

ν’ανοιγοκλείνουν το µεγάλο µυτερό 

κιτρινόχειλο στόµα και ν’ανατινάζουν τις 

αχνούδωτες φτερουγίτσες. Τα δυό µεγάλα 

αηδόνια έφυγαν τροµαγµένα. 

Το βουβό παιδί τη σήκωσε τη φωλιά µε 

προσοχή, για να µην του πέση κανένα 

πουλάκι, και ξεγλίστρησε µ’ευκολία απ’τον 

κορµό. Τη φόρτωσε θριαµβευτικά στο 

καροτσάκι του, που τώρα προβιβάστηκε 

κ’έγινε άµαξα µε αληθινούς επιβάτες, καθώς 

εκείνες που θα είχε ιδή κάπου, πρίν η τύχη 

το ρίξη στ’ακρογιάλι του αιγαιοπελαγίτικου 

νησιού, και τραβώντας το µακρύ σπάγο γύρισε 

πάλι κατά το σπίτι. 
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Κύτταζε ανυπόµονα απάνω πότε θα φανή η Έρση 

να της δείξη το κατόρθωµά του, και ήτον 

βέβαιο πως θα το καταχαρή κ’εκείνη. Ίσως 

µάλιστα, έλεγε µε τον παιδιάτικο νού του, 

θα τα ήθελε τα πουλάκια, και θα της χάριζε 

τα µισά ή και όλα… 

Κι’όταν αντί χαράς είδε την Έρση 

ν’ανοίξη το στόµα – την απελπιστική φωνή 

που βγήκε απ’το στόµα της δεν µπορούσε να 

την ακούση – και κατάχλωµη να τρέξη και 

ν’αρπάξη τη φωλιά στα χέρια της και να 

προσπαθή µε την πνοή της να ζεστάνη και να 

ζωντανέψη τα µικρά πλάσµατα, που ξεψυχούσαν 

απ’το τράνταγµα της άµαξαςκι’απ’τα συχνά 

χάδια του παιδιού, γέρνοντας πλαγιαστά τα 

κεφαλάκια τους, κατάλαβε πως κάτι κακό είχε 

κάνη χωρίς να φαντάζεται τί· κέρωσεν η όψη 

του, και πήγε κάπου να χωθή. 

-Ώ, Παύλε! φώναξε η Έρση· έλα να ιδής 

τι κάναµε χωρίς να το θέλωµε – καταστρέψαµε 

µια ευτυχία, χαλάσαµε µια φωλιά. Γιατί να 

πάω σήµερα εκεί; Το βουβό δε θα µπορούσε 

µόνο του να την εύρη. 

Ο Παύλος που κατέβαινε απ’το σπίτι την 

ώρα εκείνη, της είπε για να την παρηγορήση: 

-Μην απελπίζεσαι· µπορεί και να ζήσουν, 

έλα να την πάµε τη φωλιά γλήγορα στην ίδια 

θέση που ήτον. 

-Πάµε, µα θα είναι αργά. Τι κρίµα να 

µην το καταλάβω πρίν. Άκουα το παιδί από 

κάτω απ’τα παράθυρα, που έσερνε ώρες τώρα 

το κουτί, µα πού να πάη ο νούς µου! 

Ώς που να φτάσουν στην καρυδιά, τα  
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τέσσερα πουλάκια είχαν ξεψυχήση.Το ζευγάρι 

των αηδονιών φτερούγισε τριγύρω άφωνο· 

έκανε να καθίση στην άκρη της φωλιάς και 

σαν αγριεµένο απ’τη θέα του θανάτου έφυγε 

και δεν ξαναφάνηκε πια… 

Τότε η Έρση είπε στον Παύλο να την 

κατεβάση τη φωλιά. Την ακούµπησε απάνω σε 

µια πέτρα και τη στόλισε µε όσα αποµεινάρια 

απ’αγριολούλουδα βρήκε τριγύρω. Έτσι η 

φωλιά έγινε σαν ένα µικρό µικρό φέρετρο. 

Γονατισµένη φίλησε τα τέσσερα µικρούλια 

λείψανα ζεστά ακόµη. 

Ο Παύλος σκάλισε όσο βαθύτερα µπορούσε 

το χώµα κοντά στον κορµό της καρυδιάς. Την 

έθαψαν, τη σκέπασαν, και κύλησαν απάνω µια 

µεγάλη πέτρα για να µην την ξεσκάψη κανένα 

αγρίµι τη νύχτα. 

Ενώ γύριζαν αµίλητοι ο Παύλος είπε: 

-Πολύ σκληρό θα είναι αυτό το παιδί για 

να κάνη αυτό που έκανε. 

-Μην κρίνης έτσι αυστηρά· αποκρίθηκε η 

Έρση. Συλλογίσου πως είναι στερηµένο στην 

αίσθηση εκείνη, που µας συνδέει µε τα 

πουλιά και µας κάνει να τ’αγαπούµε. Το 

παιδί αυτό δεν ξέρει τι θα πη κελάϊδηµα. Τα 

πουλιά τα βλέπει καθώς εµείς τα ψάρια. Δεν 

τώβρισκες κ’εσύ ακόµα υπερβολή, πως εγώ 

λυπούµουν τα ψαράκια του γρύπου που 

σπαρταρούσαν στην αµµουδιά, ενώ οι άλλοι 

ανυποµονούσαν να τα µαζέψουν όσο το δυνατόν 

ζωντανότερα για να τα µαγειρέψουν. Αυτή 

είναι µεγαλύτερη σκληρότης! Τουλάχιστον το 

βουβό είχε µια αθώα επιθυµία να παίξη! 
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Ο Παύλος δε θέλησε να της αντιλέξη· 

προσπάθησε ν’αποσπάση την προσοχή της 

µιλώντας γι’άλλα θέµατα. Μα εκείνη του 

απαντούσε σαν αφηρηµένη. Και το βράδυ πρίν 

κοιµηθούν, είπε πάλι, σά να µιλούσε όχι 

στον Παύλο, αλλά σε κάποιον τρίτον αόρατον 

ακροατή: 

-Όπως κι’αν είναι, σήµερα κάναµε ένα 

κακό, χαλάσαµε µια φωλιά!... 
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Θ’ 

 

Ούτε του Αντρίκου ούτε των άλλων 

θαλασσινών η πρόβλεψη για τον καιρό 

αλήθεψε. Το καλοκαίρι εκείνο βάλθηκε, 

θαρρείς να καταπατήση όλους τους 

µετεωρολογικούς νόµους του Αιγαίου. Πρίν 

έρθη η ώρα των µελτεµιών είχαν πάντα 

γαληνεµένη θάλασσα µέρες και βδοµάδες, όσο 

να τη βαρυούνται και να την αναθεµατίζουν 

οι ναύτες τραβώντας κουπί, γιατί δε γέµιζε 

πανί, ούτε κάν από µπάτη κι’απόγειο. Και 

τώρα έκανε πως θα στρώση ο καιρός µια δυό 

µέρες και πάλι χαλούσε για µια βδοµάδα. 

Πώς να γίνη λοιπόν η εκδροµή στο 

Καστράκι και στο νησάκι της Ερηνιώς; 

Λίγες µέρες ύστερα απ’τη γνωριµιά του 

µοναστηριού ήρθε από στεριάς ο Αντρίκος 

φέρνοντας για την Έρση ένα καλαθάκι πρώϊµα 

µεγάλα πρασινόφλουδα και σαν κηρήθρες 

µελοστάλαχτα σύκα, γιατί την είχε ακούση να 

λέη στο µοναστήρι, πως θα µπορούσε να ζήση 

µόνον µε χόρτα και µε οπωρικά, χωρίς ποτέ 

να βάλη τίποτα άλλο στο στόµα της. Είχε το 

χέρι κρεµασµένο ακόµα και τους είπε, πως ο 

γιατρός απ’τη χώρα τον συµβούλεψε να πάη 

στην Κύθνο – στα Θερµιά καθώς έλεγε – να 

κάνη µερικά λουτρά για να δυναµώση το χέρι 

του. Έτσι αποφάσισε να φύγη την άλλη 

βδοµάδα µε το ατµόπλοιο της γραµµής: 

-Και στο γυρισµό µε το καλό, πούχω την 

ελπίδα να µπορώ να σαλεύω λεύτερα πιά το 

χέρι µου, θάρθωµε να σας πάρωµε στο 

Καστράκι και 
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να πάµε στο νησί της Ερηνιώς, που τώχετε 

τόσο λαχτάρα και καϋµό να το ιδήτε. 

Χωρίς τον Αντρίκο, κι’ο καιρός να 

καλωσύνευε δε θα πήγαιναν, µια και τους 

είχε καλέση αυτός µε τόση προθυµία και 

είχαν κι’όλες τις ευκολίες του πηγαιµού. 

Αποφάσισαν λοιπόν να το αναβάλουν ως το 

γυρισµό του, για τρείς τέσσερις βδοµάδες. 

Στο µεταξύ έκαναν όλες τις µικρές εκδροµές 

που είχαν στο νού τους για µερικά µεσόγεια 

και παραθαλάσσια µέρη, πότε µε ζώα και πότε 

πεζοί. 

Απ’τις εκδροµές αυτές δεν πλουτίστηκε 

καθόλου η αρχαιολογία· ήταν σχεδόν άκαρπες. 

Το µοναστήρι του Προφήτη Ηλία µια δεύτερη 

εξέταση το φανέρωσε πραγµατικώς 

τριγυρισµένο απ’το διπλό τείχος, και πέντε 

λόγια του παπά Θωµά, πληρωµένα µια δραχµή 

το καθένα, µαρτύρησαν πως είχαν βρεθή σε 

παλιώτερα χρόνια κάπου εκεί σπασµένα 

αγγεία, και το τελευταίο κοµµάτι, που 

απόµενε για πρόχειρο θυµιατό στο κελλί του 

καλογέρου, έδειξε πως ήταν όµοια µε τα 

προϊστορικά των άλλων νησιών. Άλλο τίποτα 

πουθενά. Και τα Μάρµαρα, που είχαν κάνη τον 

Παύλο να υποθέτη, πως µπορεί να είχαν πάρη 

τ’όνοµα από τίποτε µαρµάρινα ερείπια, 

βεβαιώθηκε πως χρωστούσαν τ’όνοµά τους 

στους άσπρους βράχους της ακρογιαλιάς. Δεν 

έµενε πιά παρά το Καστράκι. 

Όταν δεν πήγαιναν πουθενά, ο Παύλος 

εξακολουθούσε την εργασία του για τη µεγάλη 
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αισθητική του µελέτη, που µόνον ένα 

κεφάλαιό της αποτελούσε το άρθρο του το 

σταλµένο στο γαλλικό περιοδικό. Η µελέτη 

του αυτή ήτον: Το γυναικείο σώµα στην 

ελληνική γλυπτική.Βέβαια του έλειπαν πολλές 

απ’τις πηγές, που θαύρισκε µόνον στις 

ειδικές βιβλιοθήκες της Αρχαιολογικής 

Εταιρείας και των ξένων σχολών στην Αθήνα. 

Του έλειπαν πρό πάντων τα Μουσεία µε 

τ’απαραίτητα πρότυπα – το σπουδαιότερο· 

είχε όµως πάντα πρώτο υλικό αρκετό κ’εδώ 

µαζί του. 

Η Έρση, όταν δεν την απασχολούσε το 

σπιτικό της κ’η φροντίδα του βουβού 

παιδιού, τον βοηθούσε όσο µπορούσε, πρό 

πάντων µε την αξιότητα που είχε αποκτήση να 

του βρίσκη κάθε παραποµπή στ’αρχαία 

κείµενα, και µε την προθυµία να του 

αντιγράφη όσα κοµµάτια του χρειάζουνταν από 

συγγραφείς χρησιµοποιώντας και τα λιγοστά 

λατινικά που κατώρθωσε να διαβάζη· λατινικά 

της σπετσαρίας, καθώς τάλεγε µόνη της 

γελώντας. 

Με την ακαταστασία του καιρού χάλασαν 

και τα σχέδια εκείνων, που λογάριαζαν 

ναρθούν απ’τη χώρα στο χωριό για θαλασσινά 

λουτρά, και µεταξύ αυτών ήτον και η κυρία 

δηµάρχου, που αναγκάστηκε να κάνη τα λουτρά 

της το καλοκαίρι εκείνο στο όχι πολύ καθαρό 

λιµανάκι της χώρας. 

Έτσι έλειψαν για τον Παύλο και για την 

Έρση µερικές ενοχλήσεις που θα είχαν, και 

που δε θα µπορούσαν να τις αποφύγουν, χωρίς 

να γεννήσουν παρεξηγήσεις και δυσαρέσκειες 

µε τη στενή επαρχιώτικη αντίληψη. 
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Κ’η αλληλογραφία τους ακόµα έγινε πιο 

άταχτη και πιο περιωρισµένη µε τις 

κακοκαιρίες, γιατί τύχαινε κάποτε και το 

µόνο κάθε βδοµάδα ατµόπλοιο της γραµµής, 

ένα µικρό και γέρικο, να µην κατορθώνη να 

προσεγγίση στη χώρα. 

Απ’το Κάρλσµπατ είχε και γράµµατα της 

µητέρας και της αδερφής της η Έρση και 

ζωγραφισµένα δελτάρια· δελτάρια είχε 

κι’απ’τον πατέρα της κι’απ’το µικρό της 

αδερφό τον Αλέκο, που δεν έβλεπε την ώρα 

πότε νάρθη ο Οκτώβριος για να τον φέρη ο 

πατέρας τους στην Αθήνα και να ιδή την 

Ακρόπολη και τον Παρθενώνα και το 

Ερέχθειον, «το σπίτι του αρχαίου πατέρα σου 

του Κέκροπος», έγραφε της Έρσης για να 

επιδείξη τη µυθολογική σοφία, που είχε 

αποχτήση στο σχολείο.  

Η Έρση έλαβε απ’την Πόλη κ’ένα αγγλικό 

αλφαβητάριο, τυπωµένο στην Αµερική, γεµάτο 

χρωµατιστές εικόνες. Το βιβλίο αυτό δεν το 

ήθελε βέβαια για τον εαυτό της· το είχε 

παραγγείλη για να χρησιµοποιήση στη 

διδασκαλία του βουβού παιδιού, όχι το 

κείµενό του, αλλά τις ωραίες εικόνες. 

Μια και κανένας δεν είχε διάθεση να 

τους διεκδικήση το έρηµο αυτό πλάσµα, 

κι’ούτε λόγος ξανάγινε πιά για την αρπαγή 

των αρχαίων αγαλµάτων και για το πτώµα, που 

είχε βρεθή στα Μάρµαρα, στερεώθηκαν κ’οι 

δυό τους στην απόφαση να το κρατήσουν, ως 

που να γυρίσουν στην Αθήνα, και να ιδούν 

εκεί οριστικώς τι θα το κάνουν. Αλλά, τον 

καιρό που θάµεναν  
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ακόµα στην εξοχή, η Έρση θέλησε να 

δοκιµάση, αν θα µπορούσε να ξυπνήση λίγο 

την κοιµισµένη αυτή ύπαρξη. Παράγγειλε 

λοιπόν στη χώρα και της πήραν µια µαθητική 

πλάκα κ’έφερε και το αγγλικό αλφαβητάριο 

απ’την Πόλη. 

Ο Καλλιάδης, απορροφηµένος απ’την 

ανασκαφή του, µόνον ένα τηλεγράφηµα τους 

είχε στείλη στην εορτή του Παύλου. 

Τα ξένα περιοδικά, που λάµβαναν, 

ήρχουνταν µισά και σ’ελεεινή κατάσταση 

απ’το πήγαιν’έλα του ταχυδροµείου. 

Εφηµερίδες απ’την Αθήνα δεν έβλεπαν 

καθόλου· είχαν αποφασίση να ζήσουν τους 

µήνες αυτούς µακρυά απ’την αθηναϊκή ζωή και 

κίνηση, που κι’όταν ήταν εκεί, 

υποχρεωµένοινα την υποφέρουν, την απόφευγαν 

όσο µπορούσαν. 

Κάθε άλλο όµως παρά βαρετή ήτον 

γι’αυτούς η ήσυχη και µονότονη ζωή του 

νησιού, και κάθε βράδυ, πρίν κοιµηθή η 

Έρση, στην ασηµένια Παναγία, το δώρο της 

µητέρας της, έκανε µια ευχή – φιλώντας την 

από παλιά παιδιάτικη συνήθεια: να είναι κ’η 

αυριανή µέρα σαν την σηµερινή. 

Αν η θάλασσα ήτον πάντα ταραγµένη και 

πολλές µέρες αγριεµένη, η στεριά είχε το 

κέρδος της δροσιάς απ’τον πελαγίσιο άνεµο, 

που φυσούσε. Πέρασε κ’η καρδιά του 

καλοκαιριού, ο Ιούλιος, χωρίς να αισθανθούν 

ζέστη. Έτσι τις περισσότερες ώρες της µέρας 

έµεναν έξω, ή στο κιόσκι, ή κάτω απ’τα 

δέντρα, και τις βραδινές ώρες στην 

ακροθαλασσιά. Κάποτε έκαναν και κανέναν 
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περίπατο ως το χωριό και δοκίµαζαν το ρακί 

του Χαλαστάρα µε τα αρµυρόξυνα ορεχτικά 

του. 

Κάτω από δυό λεµονιές του κήπου γεµάτες 

µικρά λεµονάκια πράσινα και στρωµένες 

ολόγυρα µε άλλα τόσα λεµονάκια κίτρινα, 

µαραγκιασµένα, που δεν είχαν δύναµη τα 

δέντρα να τα θρέψουν και τ’απόρριχναν, 

έστησε η Έρση το Σχολείον Κωφαλάλων, καθώς 

το βάφτισε µε επίσηµο τόνο. Στη δροσιά της 

σκιάς είχε τοποθετήση δυό χαµηλά ξύλινα 

σκαµνιά: το ένα για τη δασκάλισσα και το 

άλλο για το µαθητή, κ’ένα ψηλότερο σκαµνί 

ήτον το σχολικό τραπέζι. 

Για τη διδασκαλία του βουβού δεν 

τόλµησε να επιχειρήση την καινούργια 

µέθοδο, που κάνει τοuς κωφαλάλους να 

µιλούν. Ούτε ήτον βεβαία πως το παιδί δεν 

είχε κάποια βλάβη και στα φωνητικά όργανα, 

αφού δεν έβγαλε ποτέ την παραµικρή φωνή 

απ’το στόµα του. Της έφτανε να κατορθώση 

εκείνο, που είχε διαβάση σ’ένα βιβλίο για 

τους τυφλούς, πως είχαν κατωρθώση στην 

Αµερική ο Χάου κι’ο Αναγνωστόπουλος για δυό 

τυφλές µαζί και κωφάλαλες, πρώτα τη Λάουρα 

Μπρίτζµαν κ’ύστερα την περίφηµη Έλεν 

Κέλλερ, το ανθρώπινο θαύµα, καθώς την 

ωνόµασαν, που κατώρθωσε ν’αποχτήση µόρφωση 

σπάνια και ζηλευτή για κάθε γυναίκα – όχι 

για µια τυφλοκωφάλαλη! 

Η Έρση είχε και το κέρδος, πως ο δικός 

της ο µαθητής έβλεπε και δεν ήτο 

αναγκασµένη να τον κάνη να ψηλαφά µε τα 

δάχτυλα. Έτσι κ’η µέθοδός της θα ήτον 

απλούστερη: σε κάθε πράµα, αρχίζοντας από 

τα συνηθισµένα της  
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καθηµερινής ζωής και της πρώτης ανάγκης, θα 

κάρφωνε ή θα κολλούσε ένα κοµµατάκι χαρτί 

µε καθαρογραµµένο τ’όνοµά του· θα τώδειχνε 

στο βουβό και θα τ’ωδηγούσε σιγά σιγά 

ν’αντιγράφη το γραµµένο όνοµα στην πλάκα 

του. 

Άρχισε απ’το ψωµί· ύστερα πέρασε στο 

νερό· στα διάφωρα οπωρικά· στα σκεύη του 

τραπεζιού:πιάτο, ποτήρι, πιρούνι, κουτάλι. 

Έκανε το παιδί να καταλάβη, πως για να του 

δώσουν ψωµί όταν πεινά, νερό όταν διψά, ένα 

πιάτο, ένα κουτάλι, όταν θα καθίση να φάη, 

πρέπει να χαράξη στην πλάκα τα σηµάδια 

εκείνα, τα γράµµατα, που αποτελούσαν κάθε 

όνοµα. Κι’αντιστρόφα:  όταν τούγραφε 

κανένας στην πλάκα τη λέξη ποτήρι, και του 

έκανε σχετική κίνηση µε το χέρι, θα πή πως 

έπρεπε να φέρη ένα ποτήρι. 

Απ’τα ονόµατα πέρασε στα επίθετα τα πιο 

απλά: µεγάλο, µικρό, κοντό, ψηλό, ρηχό, 

βαθύ, ξερό, µαλακό, και σε µερικά ρήµατα, 

και στα τοπικά και χρονικά επιρρήµατα. Το 

µάθηµα της αριθµητικής ήτον ευκολώτερο, µε 

τα λεµονάκια, που µάζευε απ’τη γή, και 

τ’αδειανά κουτιά των σπίρτων, που 

τοποθετούσε µέσα χωρισµένα τα λεµονάκια και 

τα µετατόπιζε απ’το ένα στ’άλλο κουτί για 

να κάνη τις τέσσερις πράξεις. Κ’η γραφή των 

αριθµών δεν τη δυσκόλεψε ως τα 100.  

Για να κάνη ποικιλώτερα τα µαθήµατά 

της, και για να πλαταίνη σιγά σιγά το 

διανοητικό κόσµο του παιδιού, τούδειχνε 

εικόνες απ’το αγγλικό αλφαβητάριο, όσες θα 

µπορούσε να καταλάβη, και τις ωνοµάτιζε και 

το συνήθισε 
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να βρίσκη την κάθε µια γράφοντάς του στην 

πλάκα τ’όνοµά της. Του παιδιού η πρόοδος µε 

τη φυσική του νοηµοσύνη και τη µεγάλη 

επιρροή, που είχε απάνω του η ανεξάντλητη 

υποµονή και καλωσύνη της Έρσης, ήτον 

καταπληχτική. 

Δεν είχε φανερώση τίποτα στον Παύλο. 

Την έβλεπ’εκείνος µε το παιδί καθισµένη 

ώρες κάτω απ’τις λεµονιές, µα νόµιζε πως 

παίζει µαζί του και πως το διασκεδάζει 

δείχνοντάς του ζωγραφιές. Κι’όταν µια µέρα 

τον προσκάλεσε στις εξετάσεις του σχολείου 

της, καθώς τις ωνόµασε, ο Παύλος δεν 

µπορούσε να πιστέψη τα µάτια του. 

-Αν εξακολουθήσης έτσι Έρση, είπε, 

µπορείς πολύ γλήγορα να κάνης το παιδί αυτό 

να γράφη και να διαβάζη. Κι’αν δε γίνη µια 

µέρα τεχνίτης για να ζή µε το επάγγελµά 

του, θα µπορεί να γίνη πολύ καλός 

στοιχειοθέτης ή δαχτυλογράφος. Πρέπει να 

είσαι περήφανη για το ωραίο κατόρθωµά σου· 

είναι κάτι πολύ µεγάλο, από ένα ζώο να 

δηµιουργήση κανένας έναν άνθρωπο, να 

ξυπνήση µια κοιµισµένη ψυχή, καθώς ξύπνησε 

το βασιλόπουλο την κοιµισµένη πεντάµορφη 

του παραµυθιού, ν’ανοίξη µε την πνοή του 

σιγά σιγά ένα κλειστό άνθος και να το κάνη 

να σκορπίση όλη του την ευωδιά. 

-Πάντα υπερβολές για µένα! 

-Όχι, Έρση µου, σου µιλώ µε όλη µου την 

ειλικρίνεια, µε όλη µου την πεποίθηση. Αυτό 

σου το έργο µε κάνει να µελαγχολώ· το 

συγκρίνω µε το δικό µου, το εγωϊστικό, το  
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άχρηστο για την ανθρωπότητα, και βλέπω την 

υπεροχή του δικού σου. 

-Έλα, έλα, φτάνει πιά· και του έκλεισε 

το στόµα µε το ευωδιαστό από λεµονάκια χέρι 

της· µη µε µεταχειρίζεσαι σαν τον πατέρα 

µου, όταν ήµουν µικρούλα, που µ’έπαιρνε στα 

δυό του χέρια και µε σήκωνε απάνω απ’το 

κεφάλι του για να µε πείση πως είµαι 

ψηλότερή του! 

-Και όµως επιµένω, πως δεν υπάρχει 

µεγαλύτερη αποστολή για έναν άνθρωπο απ’το 

να φωτίζη µε το ψυχικό του φώς τις 

αφώτιστες, τις σκοτεινές ψυχές, και δεν 

έχοµε τίτλο πνευµατικής ευγενείας ανώτερο 

απ’τον τίτλο πνευµατικής ευγενείας ανώτερο 

απ’τον τίτλο του διδασκάλου, αφού τον τίτλο 

αυτό πήρε κι’ο Θεός, όταν κατέβηκε στη γή 

κ’έγινε άνθρωπος. 

-Και τι άλλο είσ’εσύ λοιπόν! ξέσπασε 

ακράτητη η Έρση· εσύ, που θέλεις από µια 

ακατανόητη ταπεινοφροσύνη αυτή τη στιγµή να 

κατεβάσης το έργον σου και να το 

χαραχτηρίσης εγωϊστικό κι’άχρηστο στην 

ανθρωπότητα! έργο, που σου δίνει τη δύναµη 

ν’αντικρύζης το υπέρτατο Ωραίο µε αθάµπβτα 

κι’ολάνοιχτα µάτια, καθώς η Βεατρίκη τον 

ήλιο! Εγωϊστικό! άχρηστο στην ανθρωπότητα 

το λές! Μα αν προσπαθώ να µεταδώσω λίγο φώς 

στην ψυχή αυτού του παιδιού εγώ, ένα 

ψίχουλο της ανθρωπότητας, είναι απ’το φώς 

που µούδοσε και µου δίνει πλούσια 

κι’αστείρευτα φωτεινή, απ’του Ωραίου την 

πηγή γεµάτη, η δική σου η ψυχή! Τι άλλο 

ήµουν στο πλευρό σου όταν πρωτοβρέθηκα, 

ωδηγηµένη βέβαια απ’το χέρι  
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της Αθηνάς, παρά ό,τι είναι τώρα το παιδί 

αυτό και χειρότερα – ήµουν µια Έλεν Κέλλερ! 

Τι κι’αν είχα µάτια και δεν έβλεπα, κι’αν 

είχα αυτιά και δεν άκουα! Εσύ, εσύ µ’έκανες 

να πρωτοϊδώ τ’άστρα τ’ουρανού και τα 

µάρµαρα των Προπυλαίων· εσύ µ’έκανες να 

πρωτακούσω τη φωνή του αηδονιού απ’τη φωλιά 

του και το θρήνο της Αντιγόνης απ’τα χείλη 

σου… 

-Μην προχωρής, γιατί πήρες πολύ 

κατήφορο· είπε ο Παύλος σταµατώντας την 

µ’ένα κίνηµα, σαν να ήθελε να διαµαρτυθηθή. 

Αν σ’έκανα να πρωτοϊδής τ’άστρα και τα 

Προπύλαια, τα πρωτοείδα κ’εγώ δείχνοντάς 

σου τα, κι’αν σ’έκανα να πρωτακούσης το 

αηδονολάληµα και το θρήνο της Αντιγόνης, τα 

πρωτάκουσα κ’εγώ µαζί σου. Όταν δυό 

ανθρώπινες ψυχές δένωνται σαν τις δικές 

µας, δεν µπορείς να ξεχωρίσης ποια ψυχή 

δίνει και ποια παίρνει. Είναι σαν να στήσης 

µια αναµµένη λαµπάδα ανάµεσα σε δυό 

αντικρινούς καθρέφτες: πηγαινοέρχεται 

απ’τον έναν στον άλλο της λαµπάδας το φώς, 

χωρίς να ξεχωρίζης ποιος το δίνει και ποιος 

το παίρνει. – Μα εδώ τώρα σ’εσένα· πρόσθεσε 

σε χαµηλότερο τόνο· είναι µια ξεχωριστή 

περίσταση, που σε κάνει να δείξης αλήθεια 

για πρώτη φορά και την εξαιρετική 

παιδαγωγική σου ιδιοφυΐα. 

-Είσαι άξιος να µου δώσης και δίπλωµα 

διδασκαλείου! 

-Τα διπλώµατα δεν κάνουν τους 

διδασκάλους! Το παιδαγωγικό χάρισµα είναι 

φυσικό. Εσύ, υποχρεωµένη κι’απ’το µαθητή 

σου, που δεν µπορεί ν’ακούση, περιορίζεσαι 

στα µάτια: τον κάνεις να βλέπη. Ώ! αν  
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ακολουθούσαν στα σχολεία µας αυτό το 

σύστηµα! αν θεωρούσαν οι διδάσκαλοί µας, 

στην αρχή της διδασκαλίας τουλάχιστον, τα 

παιδιά σαν να ήταν κωφάλαλα, σαν να είχαν 

όλη τους την αντίληψη στα µάτια, πόσο 

καλύτερη θα ήτον η εκπαίδευσή µας και – µην 

το πάρης υπερβολή – πόσο διαφορετικός ο 

εθνικός µας χαρακτήρ! 

-Για συµπλήρωσέ µου το, τι θέλεις να 

πής; 

-Σκέψου και θα το εννοήσης και χωρίς να 

το συµπληρώσω. Αυτό, το να µαθαίνωµε στα 

σχολεία ακούοντας µόνο κι’όχι βλέποντας, 

συντελεί να µας κάνη λαό επιπόλαιο και 

εύπιστο, που παραπλανάται εύκολα. Άµα 

ακούσωµε κάτι, το αρπάζοµαι αβασάνιστα, δε 

ζητούµε να το εξακριβώσωµε εξετάζοντάς το 

προσεχτικώτερα, βλέποντάς το. Άνθρωποι 

σοβαροί σου υποστηρίζουν κάτι µόνον γιατί 

το άκουσαν· το ξαναλένε γιατί το άκουσαν, 

κ’έτσι το ψέµα κυκλοφορεί από στόµα σε 

στόµα, καθώς από χέρι σε χέρι το κίβδηλο 

νόµισµα, που καθένας αν το πρόσεχε λιγάκι 

θάβλεπε, πως δεν έχει ούτε το βάρος ούτε το 

τεχνικό χάραγµα του καλού νοµίσµατος και θα 

το πετούσε… 

Κάποια άλλη πάλι µέρα ο Παύλος πήγε 

απροσκάλεστος στο Σχολείον Κωφαλάλων να 

παρασταθή, σ’ένα µάθηµα. Βρήκε την Έρση 

στεναχωρηµένη. 

-Μια µεγάλη δυσκολία έχω, του είπε, να 

δώσω στο δυστυχισµένο αυτό να καταλάβη ό,τι 

είναι σχετικό µε την ακοή· πώς ν’αντιληφθή 

τι θα πή µιλώ και τι ακούω; Αυτό βλέπει που 

ανοιγοκλείνοµε το στόµα χωρίς να τρώµε 

τίποτα  
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κι’απορεί βέβαια. Βλέπει τα δυό αυτιά στα 

πλάγια του κεφαλιού και δε θα µπορή να 

καταλάβη για τι άλλο χρειάζονται, παρά για 

να τα τρών τα κουνούπια. 

-Έχεις δίκιο· όσο και να επικοινωνήση 

µε τον κόσµο γύρω του, ο ήχος θα του µείνη 

άγνωστος για πάντα. Και θα του µείνουν 

άλυτα αινίγµατα όσα σχετίζονται µε τον ήχο. 

Όχι µόνον το στόµα µας, που ανοιγοκλείνοµε 

όταν µιλούµε, αλλά και η καµπάνα της 

εκκλησιάς, που πηγαινοέρχεται µε το 

τράβηγµα του σκοινιού, καθώς θα το είδε στο 

µοναστήρι όταν είχαµε πάη. Φαντάσου τι 

εντύπωση θα του κάνης να σε ιδή µεθαύριο 

στην Αθήνα να παίζης πιάνο, τα δάχτυλά σου 

να τρέχουν σαν τρελά απάνω στ’άσπρα και στα 

µαύρα κόκκαλα! Ή να ιδή τη στρατιωτική 

µουσική. Τι θα βάλη µε το νού του για τους 

ανθρώπους αυτούς, που φουσκώνουν τα µάγουλά 

τους όσο να σκάσουν σά να θέλουν να 

γεµίσουν αέρα τα µεγάλα µπρούντζινα χωνιά 

που κρατούν; 

-Όλα λοιπόν αυτά κι’αν µάθη να τα γράφη 

και να τα διαβάζη γραµµένα, θα τα µάθη, 

χωρίς να τα καταλαβαίνη. Πώς να καταλάβη τι 

θα πή σιγά και τι θα πή δυνατά; πώς να 

καταλάβη τι θα πή τραγούδι, τραγουδώ και 

χίλια άλλα. 

-Μην είσαι απαρηγόρητη γι’αυτό, Έρση· 

είπε µε εύθυµο τόνο ο Παύλος· να ήξερες 

πόσοι, που όχι µόνον δεν είναι κωφάλαλοι, 

αλλά περνούν και για σοφοί, διαβάζουν και 

γράφουν πράµατα που δεν τα καταλαβαίνουν! 
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Ανήµερα του Σωτήρος, στις έξι Αυγούστου, ο 

Αντρίκος ήρθε πάλι απ’το Καστράκι. Μόλις 

είχε γυρίση απ’τα λουτρά της Κύθνου και το 

χέρι του, λυτό πιά, ήταν εντελώς καλά. Ήρθε 

από στεριάς κ’έφερε ένα µεγάλο φαγγρί 

κωρονάτο της Έρσης. Ήτον το πρώτο ψάρι, που 

έπιασε µε το γιατρεµένο χέρι του, και το 

είχε ταµένο να της το φέρη. Μά δε θέλησε µε 

κανέναν τρόπο να µπή στο σπίτι, ούτε να 

τους πλησιάση. Στο Καστράκι είχαν άρρωστα 

τα παιδιά, πρώτα τ’ανιψάκια του και τώρα 

έπεσε και το Γιαννάκι µε λίγερη, και 

φοβούνταν µήπως τους φέρη το ξάνθηµα κ’εδώ. 

Με την ιλαρά, πάλι θ’αναγκάζουνταν 

ν’αναβάλουν για κάµποσο καιρό την εκδροµή 

στο Καστράκι, ακόµα κι’αν στο µεταξύ 

έστρωνε ο καιρός. 

-Μα τι κακό κι’αυτό! είπε ο Αντρίκος· 

λές κ’είναι ζωδεµένος αυτός ο ερχοµός σας. 

-Ό,τι και να είναι, θα το ξορκίσωµε· 

αποκρίθηκε η Έρση· και δε θα φύγωµε για την 

Αθήνα, αν δεν έρθωµε πρώτα στο Καστράκι. 

-Αυτό ν’ακούεται, Κυρία. Καθώς που τα 

είχαµε πή το λοιπόν απ’το µοναστήρι. Άµα 

σαραντίσουν τα παιδιά στο σπίτι, µε το 

θέληµα του Θεού, θάρθωµε από βραδύς µε τη 

βάρκα και θα κινήσωµε πρωΐ πρωΐ πρίν φέξη. 

Συµφωνηµένα; 

-Συµφωνηµένα! 

Όταν έφυγε ο Αντρίκος η Έρση δεν 

κρατήθηκε και είπε στον Παύλο: 

-Αλήθεια είναι σά ζωδεµένη, που λέει 

κι’ο 
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Αντρίκος, αυτή η εκδροµή µας στο Καστράκι 

και στο νησάκι· το ένα εµπόδιο απάνω 

στ’άλλο. Έτσι γίνεται κανένας προληπτικός. 

-Φαίνεται, πως αυτό που βάλαµε στο νού 

µας να πατήσωµε καταχτητικά το νησάκι και 

να ξεσκεπάσωµε το µυστήριο, που το 

σκεπάζει, είναι παραπάνω απ’το φυσικό. Αι 

Ερινύες δεν είχαν µόνη αποστολή να τιµωρούν 

τα εγκλήµατα, αλλά και να φέρνουν τα 

ανθρώπινα και τα θεία ακόµα σε πειθαρχία 

και σε τάξη· ήταν «επίσκοποι των παρά τα 

φυσικά». Ο Ηράκλειτος έλεγε µάλιστα, πως 

κι’ο Ήλιος αν καµµιά φορά δοκίµαζε να 

παραστρατήση, αι Ερινύες θα τον ξανάφερναν 

στον ίσιο δρόµο. 
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Ι'  

 

Απ’τις πρώτες µέρες του Σεπτεµβρίου ο 

καιρός είχε στρώση κ’η θάλασσα είχε 

γαληνέψη – είχε πήξη, καθώς έλεγαν οι 

θαλασσινοί στο χωριό. Και κατά την υπόσχεσή 

του, µόλις σαράντισαν τα παιδιά, µια Τρίτη 

– 17 Σεπτεµβρίου – έφτασε ο Αντρίκος µε τη 

µεγάλη πράσινη βάρκα, τη Φτερωτή, 

καλοπλυµένη για να µη µυρίζη από ψάρια, 

καλοσυγυρισµένη µε τα καλύτερα χαλιά του 

σπιτιού – προικιά των κοριτσιών – 

σκεπασµένη στην πρύµη µε την άσπρη τέντα. Ο 

Αντρίκος ήταν στο τιµόνι σά µεγαλύτερος 

αδερφός, κι’ο Νικολάκης στα κουπιά και στο 

πανί. Πέρασαν το πρωΐ για να τα συµφωνήσουν 

µε τον Παύλο και την Έρση, κι’αφού ήπιαν 

στο πόδι έναν καφέ, τράβηξαν µε τη βάρκα 

κι’άραξαν στο χωριό. Είχαν εκεί δουλειά στα 

µαγαζιά, ν’αγοράσουν στουπί, σκοινιά, 

καρφιά, αγκίστρια και πιτίκι – φλούδα 

πεύκου – για να βάψουν τα δίχτυα. Όλη τη 

µέρα θα περνούσαν στο χωριό· τη νύχτα 

θάπαιρναν έναν ύπνο στη βάρκα, και πρίν 

ξηµερώση θα ήρχουνταν στ’ακρογιάλι µπροστά 

στο σπίτι να τους πάρουν. Για φαγώσιµα δε 

θα φρόντιζαν καθόλου ο Παύλος κ’η Έρση· 

τους το ξέκοψε ο Αντρίος, πως απ’την ώρα 

που θα πατήσουν στη βάρκα ως που να 

ξαναπατήσουν πάλι στ’ακρογιάλι τους, είναι 

δική του η φροντίδα για όλα και θα του 

κάνουν προσβολή, αν θελήσουν να πάρουν 

κι’αυτοί τίποτα. Δε θέλησαν λοιπόν να 

πληγώσουν τη νησιώτικη  
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φιλοτιµία κι’αποφάσισαν µε άλλο τρόπο 

ν’αποδώσουν κι’αυτοί τη χάρη. 

Ούτε ιδέα είχαν να πάρουν το βουβό 

παιδί µαζί· θα τ’άφηναν µε την κυρά 

Βαρβάρα. Εκείνη βέβαια θα προτιµούσε να 

µείνη µόνη της για να πάη ως το χωριό να 

φλυαρήση µε την κυρά Φλουρού και µε την 

κυρά Χαλαστάραινα, αφού τελειώση το 

σφουγγάρισµα του σπιτιού, που θάκανε σά 

θάλειπαν τ’αφεντικά της. Αν είχε και το 

βουβό δε θα µπορούσε να το πάρη στο χωριό 

µαζί της, γιατί το πείραζαν εκεί τα παιδιά 

και τώκαναν να κλαίη. Θα ήτον λοιπόν 

υποχρεωµένη να περάση την περισσότερη µέρα 

πλέκοντας την κάλτσα της σε µια πεζούλα. 

Με το βουβό κατάλαβε, πως η βάρκα του 

Αντρίκου θα ήρχουνταν να τους πάρη, και 

µαζί του τα είχε πολύ καλά απ’τη µέρα, που 

τον γνώρισε στο µοναστήρι, γιατί και το 

χάϊδεψε και τούδοσε φρέσκα αµύγδαλα φερµένα 

απ’το Καστράκι. Όταν λοιπόν πρίν χαράξη 

ήρθε ο Αντρίκος µε το φανάρι να χτυπήση την 

πόρτα του σπιτιού, πρίν απ’τουςάλλους 

πετάχτηκε ντυµένο το βουβό παιδί να τον 

υποδεχτή. 

Η Έρση προσπάθησε µε καλόν τρόπο να το 

πείση να καθίση στο σπίτι. Μα εκείνο κύταζε 

τόσο παρακλητικά τον Αντρίκο, που τον 

συγκίνησε. 

-Γιατί να µην το πάρωµε, Κυρία, κι’αυτό 

το έρηµο και δυστυχισµένο; θ’ανασάνη λίγο. 

-Μά δε σας φτάνοµε εµείς, θάχετε και το 

παιδί φόρτωµα; είπε στενοχωρηµένος ο 

Παύλος. 
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-Τι φόρτωµα; µήπως θα το σηκώνωµε στη 

ράχη µας; η βάρκα είν’απλόχωρη. 

-Κ’ύστερα στο σπίτι σας; 

-Θα παίξη εκεί µε τα’ανιψάκια µου, 

παιδιά κ’εκείνα σαν αυτό είναι. 

Έτσι το πήραν και το βουβό 

καταχαρούµενο µαζί τους. 

Τη βάρκα την είχαν φέρη στ’ακροθαλάσσι 

και την είχαν πατήση µε την πρύµη στην άµµο 

για να είναι χαµηλότερη στο µπαρκάρισµα. 

Η θάλασσα απλώνουνταν γαληνεµένη χωρίς 

τον παραµικρό φλοίσβο στ’ακρογιάλι, 

φωτισµένη από φεγγάρι είκοσι µερών µισό και 

ψηλωµένο στην ανατολή. Το φανάρι ήτον 

αχρείαστο και τώσβυσε ο Αντρίκος. Κ’η Έρση 

καθώς προχωρούσε κ’έφτασε στην άκρη των 

νερών, λίγο έλειψε να πατήση τη 

θάλασσαακολουθώντας το δρόµο της αµµουδιάς, 

τόσο δεν ξεχώριζε απ’τη στεριά· κρατήθηκε 

µόλις και στάθηκε από µια φωνή του Παύλου: 

-Άϊ, για πού πάς; µήπως θέλεις 

ν’αληθέψης τους στίχους του Σολωµού; 

-Ποιους στίχους; 

-Δεν είναι ώρα γι’απαγγελίες τώρα· 

θύµισέ µου τους πιο ύστερα. 

Χωρίς πολλή δυσκολία ανέβηκε πρώτη στη 

βάρκα η Έρση µ’ένα τράβηγµα του Νικολάκη, 

έπειτα ο Παύλος, και στην αγκαλιά του 

Αντρίκου το βουβό παιδί. 
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Το απόγειο αεράκι έφερνε τις 

φθινοπωρινές µυρωδίες καρπισµένων δέντρων 

και ξεσποριασµένων χόρτων. Ήτον τόσο, όσο 

να γεµίζη το πανί της βάρκας και να την 

αργοκυλά για να ξεκουράζη το Νικολάκη, 

καθισµένον στον πάγκο µε σταυρωτά τα 

κουπιά. Ο Αντρίκος, καθιστός στο τιµόνι, 

είχε απ’το ένα µέρος την Έρση κι’απ’τ’άλλο 

τον Παύλο. Το βουβό, στην αρχή είχε κάποια 

ταραχή απ’το µπαρκάρισµα, γιατί θα του 

θύµισε τα περασµένα του βάσανα, 

εξοικειώθηκε όµως γλήγορα και 

πηγαινοήρχουνταν απ’την πλώρη στην πρύµη 

σαν ναυτόπουλο, που ξέρει καλά τα κατατόπια 

µιάς βάρκας. 

Η Έρση κι’ο Παύλος άρχισαν την οµολία 

µε λόγια επαινετικά για την ωραία βάρκα, 

πράσινη σαν αγριόπαπια. 

-Μόνοι µας την έχοµε σκαρώση· 

αποκρίθηκε ο Αντρίκος καµαρώνοντας για τους 

επαίνους· όλα µας τα καΐκια τα καταφέρνοµε 

χωρίς ξένα χέρια, µιάς που µάθαµε την τέχνη 

από έναν καλό µάστορη, το συχωρεµένο το 

Μαστρολεβαντή το Συριανό. 

-Κ’έχετε πολλές βάρκες και καΐκια; 

ρώτησε ο Παύλος. 

-Έξω απ’τη Φτερωτή που βλέπετε… 

-Τι ωραίο όνοµα! είπε η Έρση. 

-Σας αρέσει; Όλες έχουν όνοµα. Έχοµε 

ακόµα την παλιά την πατρικιά µας, που τη 

λένε Δράκαινα. 

-Δηλαδή του Δράκου γυναίκα; ρώτησε η 

Έρση.  

-Όχι, Κυρία, όνοµα ψαριού είναι, και το 

λέν έτσι, γιατί χτυπά µε το φτερό του και  
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χύνει φαρµάκι σαν του φιδιού, που τρελαίνει 

τον άνθρωπο. Έχοµε και µια µικρή φελούκα 

των παιδιών, τη «Νυφούλα», γιατ’είναι 

κάτασπρη. Κ’έν’αβάφτιστο κότερο καινούργιο 

κι’αταξίδευτο ακόµα. Αν θέλετε να κάνωµε 

κουµπαριά, να µας το βαφτίσετε; 

-Γιατί όχι; είπε πρόθυµα η Έρση, που 

της άρεσε πολύ η ιδέα να έχη έναν 

βαφτιστικό στο πέλαγος. Να του βρούµε όµως 

ένα ωραίο όνοµα. 

-Να µας βοηθήση ο κύριος Παύλος, που 

είναι διαβασµένος, να πετύχωµε κανένα 

αρχαίο· είπε ο Αντρίκος· καθώς έχουν στα 

πολεµικά και στις εταιρείες. 

-Έχεις κάνη στο ναυτικό θητεία; ρώτησε 

ο Παύλος. 

-Πώς; κ’εγώ κι’ο Νικολάκης· δυό χρόνια 

είναι που απολύθηκε. 

-Τι όνοµα λοιπόν να δώσωµε στο κότερο, 

Παύλε; Έχεις κανένα πρόχειρο; 

-Σιγά σιγά θα βρούµε. Μέσ’στους 

θαλασινούς κόσµους των αρχαίων έχοµε 

ονόµατα, που δε θα ξέρωµε ποιο να 

πρωτοδιαλέξωµε. Κι’απορώ πως στο ναυτικό 

µας δεν παίρνουν πάντα απ’το θαυµάσιο 

ονοµατολόγιο της θαλασσινής µας µυθολογίας, 

παρά ζητούν ονόµατα στους ζωολογικούς 

κήπους και στα θηριοτροφεία. 

-Έτσι το λοιπόν; Κύριε Παύλε, είχαν 

πολλά ονόµατα θαλασσινά οι αρχαίοι; Μα σε 

τι τάδιναν τα ονόµατα; Είχαν θεούς, θεές, 

άλλο τίποτα, αί; Κάτι µάθαµε κ’εµείς µικρά 

παιδιά απ’το δάσκαλο, µά τ’αστοχήσαµε µε τα 

χρόνια. 
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-Καϋµένε Αντρίκο, οι αρχαίοι, οι 

πρόγονοί µας να πούµε, δεν µπορούσαν να 

υποφέρουν την ερηµιά, τη µοναξιά· τα ήθελαν 

όλα, στεριές και θάλασσες, βουνά και δάση 

και κάµπους, όλα κατοικηµένα, γεµάτα κόσµο. 

Κι’όπου δεν κατοικούσαν άνθρωποι έβαζαν 

κατοίκους θεούς µε τη φαντασία τους. 

-Και τα πέλαγα ήταν κατοικηµένα από 

θεούς; Είχαν που θα πή θεϊκά καράβια 

κι’αρµένιζαν; 

-Τι τα θέλουν τα ξύλα οι θεοί; Σ’εµάς 

χρειάζονται που δεν µπορούµε να σταθούµε 

στα νερά. 

-Οι θεοί τους λοιπόν έστεκαν στα νερά. 

Εγώ ήξερα µόνο για το Χριστό, που περπάτησε 

απάνω στα νερά χωρίς να βουλιάξη. 

-Οι αρχαίοι µε τη φαντασία τους έκαναν 

µεγαλύτερα θάµατα. Οι θεοί τους 

ανεβοκατέβαιναν στης θάλασσας τα βάθη, 

καθώς ανεβοκατεβαίνοµε εµείς τη σκάλα του 

σπιτιού µας. Αυτά τα δικά σας τα νερά, το 

Αιγαίον Πέλαγος, είναι απ’τα πιο 

κατοικηµένα από θεούς και τα πιο δοξασµένα. 

-Έτσι; Λοιπόν πρέπει να τώχωµε καµάρι· 

είπε ο Νικολάκης µε περηφάνεια. 

-Και βέβαια. Απ’τα νερά του Αιγείου 

βγήκε η θεά της οµορφιάς και της αγάπης – η 

Αφροδίτη! 

-Πού να µην έσωνε να βγή! είπε γελώντας 

ο Αντρίκος· θα ήτον ησυχώτερος ο κόσµος. 

-Μα δε θα είχε καµµιά χάρη η ησυχία 

του, Αντρίκο! αποκρίθηκε η Έρση. Θα ήτον 

σαν την ησυχία, που έχει ένας βάλτος µε 

στάσιµα νερά, σάπια και θολά. Τον προτιµάς 

αυτόν ή τη  
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θάλασσα µε τα κύµατά της τ’αφροστέφανα; 

Ο Αντρίκος ανασάλεψε τους ώµους µη 

ξέροντας τι απ’τα δυό να πή πως προτιµά. 

Ο Παύλος εξακολούθησε: 

-Για συλλογιστείτε, πώς οι αρχαίοι 

θαλασσινοί και ψαράδες σαν εσάς, όπου κι’αν 

αρµένιζαν, πίστευαν πως είναι τριγυρισµένοι 

από καµµιά πενηνταριά νεράϊδες, τη µια 

οµορφότερη απ’την άλλη, που έπαιζαν ολόγυρα 

στην πλώρη τους και τους ράντιζαν µε νερά 

και τους πείραζαν, όχι βέβαια και πάρα πολύ 

ντυµένες για να µη βρέχουν τα ρούχα τους… 

Οι δυό ψαράδες κοκκίνισαν ακούοντας τα 

τελευταία λόγια του Παύλου. Η Έρση για 

ν’αλλάξη το δρόµο της οµιλίας και να τους 

ξεραρρέψη είπε: 

-Και ν’ακούσετε τι ωραία ονόµατα είχαν 

αυτές οι νεράϊδες! Θυµάσαι µερικά, Παύλε; 

-Κυµοθόη, Γλαυκονόµη, Ναυσιθόη. 

-Γαλάτεια, Πληξούρη, Ευµόλπη· πρόσθεσεν 

η Έρση.  

-Τι εκφραστικά! Θαρρεί κανείς πως 

ακούει το φλοίσβο της θάλασσας· είπε ο 

Παύλος. 

-Ήταν όµως κι’άντρες θεοί· δεν είχαν 

µόνο γυναίκες θεές και νεράϊδες. Έχοµε 

ακουστά στο ναυτικό για τον Ποσειδώνα πως 

ήτον, λέει, ο τρανώτερος θεός της θάλασσας· 

είπε ο Αντρίκος. 

-Αί, βέβαια, αυτός ήτον απάνω απ’όλους 

σά βασιλιάς. Μα εσείς οι ψαράδες είχατε τον 

καθαυτό δικό σας θεό… 
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-Ά! το Γλαύκο, θέλεις να πής! φώναξε η 

Έρση.  

-Φυσικά. Πές τους εσύ την ιστορία του. 

Θα τη θυµάσαι, γιατί σου είχε κάνη µεγάλη 

εντύπωση.  

-Είναι απ’τα πιο χαριτωµένα αρχαία 

παραµύθια. Να την πώ, κι’αν κάνω κανένα 

λάθος µε διορθώνεις. 

-Ησύχασε δά. 

-Για πήτε την, να ζήσετε, Κυρία, να 

µάθωµε κ’εµείς του καθαυτό θεού µας τα 

καµώµατα· είπε µε περιέργεια ο Αντρίκος. 

-Λοιπόν· άρχισε η Έρση, σφίγγοντας τα 

χείλη κατά τον αργό τρόπο των παραµυθιών·  

µια φορά κ’έναν καιρό ήτον ένας ψαράς, που 

τον έλεγαν Γλαύκο. Γέρασε φτωχός µε την 

ψαρική του. Μια µέρα, που είχε κατά τα 

συνηθισµένα πιάση λίγα ψαράκια µε τον 

πεζόβολο, τάφερε στο καλύβι του κι’άδειασε 

το ψαροκάλαθό του απ’έξω απ’το κατώφλι στη 

γή, πάνω στα χορτάρια. Κι’άξαφνα τι βλέπει; 

πως τα ψάρια που ήταν από ώρες ψαρεµένα και 

κοκκαλιασµένα, καθώς έπεσαν στα χορτάρια 

άρχισαν να φρεσκάρουν, να σαλεύουν να 

ξαναπαίρνουν ζωή και να ξαναγυρίζουν 

ξεφτερουγίζοντας στη θάλασσα! 

-Χαρά στο θαµατουργό χορτάρι! να το 

ξέραµε κ’εµείς, να φρεσκάρωµε τα µπαγιάτικα 

ψάρια· είπε ο Νικολάκης. 

-Μόνον αυτό! αποκρίθηκε ο Παύλος· θα 

κάνατε κι’άλλα πολύ µεγαλύτερα θάµατα. 

Λέγε, Έρση, παρακάτω το παραµύθι. 

-Στο Γλαύκο ήρθε µια παράξενη ιδέα: 

γιατί τάχα τα ψάρια ξεφρεσκάρουν; για να 

δοκιµάσω 
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και στον εαυτό µου! Και κόβει κάµποσο 

χορτάρι κι’αρχίζει να τρίβη όλο του το 

σώµα. Και το χορτάρι του δίνει µια ορµή και 

µια δύναµη καινούργια, και τρέχοντας 

ανεβαίνει σ’ένα βράχο και πέφτει στη 

θάλασσα και µεταµορφώνεται σε θεό. 

-Χαρά στον! από γέρο ψαράς θεός· είπε ο 

Αντρίκος µε κάποια ζήλεια. 

-Δεν έγινε όµως καθόλου ωραίος θεός. 

Πρώτα το µισό του σώµα απ’τη µέση και κάτω 

πήρε την όψη ουράς ψαριού. 

-Σαν τη Γοργόνα τη δική µας! είπε ο 

Νικολάκης. 

-Απαράλλαχτα· αποκρίθηκε ο Παύλος· 

µόνον πως η δική µας Γοργόνα, που αναζητά 

τον Μέγα Αλέξανδρο, είναι απ’τη µέση 

κι’απάνω µια ωραία γυναίκα, ενώ ο Γλαύκος 

ήτον τέρας ασχηµιάς, κακόµουτρος, 

αχτένιστος, µε µακριά µπερδεµένα γένεια, 

σµιγµένα τα φρύδια, γεµάτος φύκια, 

κολληµένα στρείδια και πεταλίδες στο στήθος 

και στη ράχη. 

-Ας µούλειπε τέτοια θεωσύνη! Είπε µε 

αποστροφή ο Νικολάκης. 

-Θα ήσουν όµως αθάνατος· είπε ο Παύλος. 

-Αθάνατο τέρας τι να το κάνω; 

-Έχεις δίκιο, Νικολάκη· είπε κ’η Έρση. 

Μαρτύριο ήτον η αθανασία του Γλαύκου. Να ζή 

µέσα σε τόσες ωραίες νεράϊδες στο πέλαγος 

και να τον παιζογελούν όλες και να µη 

γυρίζη καµµιά να τον κυττάξη! Κι’όµως είχε 

καρδιά πιστή αυτό το τέρας. 

-Τι λέτε, Κυρία; κάτω απ’τις πεταλίδες 

είχε καρδιά; 
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-Μάλιστα. Αγάπησε µια νεράϊδα, τη 

Σκύλλα, και µε τέτοια φλόγα, που όλα τα 

νερά της θάλασσας δεν µπορούσαν να τη 

σβύσουν. Μα πού να γυρίση να τον δή η ωραία 

Σκύλλα! Τότε κι’αυτός, απ’την απελπισιά του 

τρέχει, περνά θάλασσες και πέλαγα και πάει 

να βρή µια θαλασσοµάγισσα ξακουστή, κόρη 

του Ήλιου, την Κίρκη. Και της λέει τον 

καϋµό του και της ζητά να κάνη µάγια της 

Σκύλλας για να τον αγαπήση. Μα εκείνη αντί 

να κάνη µάγια για την αγάπη άλλης, του λέει 

πως τον αγαπά η ίδια. 

-Κι’ας ήτον· εξακολούθησε η Έρση. 

Εκείνης της άρεσε· ίσως κι’από ζήλεια 

τώκανε για να της τον πάρη της Σκύλλας. 

-Το παλιοθηλυκό! φώναξε ο Αντρίκος. 

-Αυτός όµως που ν’αρνηθή την αγάπη του! 

Την απόσπρωξε µε τα πιο αποφασιστικά λόγια. 

-Γειά σου, Γλαύκο! τίµησες την πίστη 

των ψαράδων· είπε µ’ενθουσιασµό ο 

Νικολάκης. 

-Η Κίρκη, απ’το κακό της για µια τέτοια 

προσβολή, τι κάνει; Μαγεύει τα νερά σ’ένα 

λιµανάκι, που πήγε να λουστή η Σκ΄πυλλα, 

και την τριγυρίζουν άξαφνα ένα πλήρος 

σκυλιά, και κρεµνιούνται ολόγυρα στη µέση 

της, σά ζουνάρι, κ’έτσι καταντά άλλο τέρας 

κι’αυτή, και κυνηγά και ζητά να πνίξη κάθε 

καράβι που ταξιδεύει, ως που µεταµορφώνεται 

και γίνετ’ένας βράχος, µια ξέρα µέσ’στο 

πέλαγος, τροµάρα στους θαλασσινούς. 
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-Κι ο Γλαύκος; 

-Γυρνά ακούραστος από θάλασσα σε 

θάλασσα, και πρό πάντων εδώ στο Αιγαίο, και 

κλαίει τη µοίρα του στους ψαράδες, και 

βαριέται την αθανασία χωρίς αγάπη, και 

θέλει να πεθάνη. 

-Ώστε πιάνει οµιλία µαζί τους; ρώτησε ο 

Νικολάκης. 

-Τον έχουν οι ψαράδες σά φίλο, όχι σά 

θεό. Γέρο τον λένε αναµεταξύ τους και τον 

ρωτούν για τους καϋµούς του. Μα κάποτε, αν 

τύχη σε κακή διάθεση, κάθεται στην άκρη 

κανεκός βράχου κι’όταν περνούν τους λέει 

κακά προµαντέµατα, γι’αυτό τούχουν κάποιον 

κρυφό φόβο. Σας άρεσε το παραµύθι; 

-Ωραίο, Κυρία, σ’ευχαριστούµε που µας 

τώµαθες· είπε ο Αντρίκος· θα το λέµε 

κ’εµείς στους άλλους τις νύχτες, όταν 

ξαγρυπνάµε για να περάση η ώρα να σηκώσωµε 

τα δίχτυα, και θα σε θυµώµαστε. Και να σου 

πω – Γλαύκο να το βαφτίσωµε το κότερο! 

Ο ήλιος είχε βγή και χύνουνταν 

δρεπανωτό στα καταγάλανα νερά το φώς του·  

το απόγειο είχε κοπή κι’ο Νικολάκης 

τραβούσε τα δυό κουπιά, γιατί το πανί 

σούρωνε αδειανό, άψυχο. Δυό τρείς γλάροι 

τους ακολουθούσαν τριγυρίζοντας τη βάρκα, 

και πότε έπεφταν στο νερό για ν’αρπάξουν 

κανένα ψάρι, µε µια ορµή ολόϊσα απ’τα ύψη, 

σαν να είχαν άξαφνα σπάση τα δυό φτερά 

τους, και πότε τινάζουνταν πάλι προς τα 

ουράνια, γοργοσαλεύοντας τις ανοιχτές 

φτερούγες σαν να σκάλωναν σε αέρινα 

σκαλοπάτια. 
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Η Έρση παρακολουθούσε και καµάρωνε τη 

λαφροκίνητη χάρη τους. 

Ο Αντρίκος αλλιώς εξήγησε την προσήλωσή 

της αυτή: 

-Κρίµα να µην πάρωµ’ένα τουφέκι µαζί! 

-Τι να το κάνετε το τουφέκι; ρώτησε η 

Έρση µε ανησυχία. 

-Θα µπορούσαµε να σκοτώσωµε κανένα 

γλάρο. 

-Τον καϋµένο! και γιατί; ρώτησε µε 

συµπόνεµα. 

-Για να σας δίναµε τίποτα µεγάλα φτερά 

του άσπρα. 

-Και τι τα θέλει κανένας φτερά, που δεν 

µπορούν να τον κάνουν να πετάξη! είπε η 

Έρση. 

-Σ’αυτό έχετε δίκιο, Κυρία· αποκρίθηκε 

ο Αντρίκος, που άκουε κάθε λόγο της Έρσης 

σά χρησµό, κι’άς µην τον καταλάβαινε καλά 

καλά. 

Για να φυλάξη τα µαλλιά της απ’την 

πρωινή θαλασσοδροσιά η Έρση τα είχε 

σφιχτοµαντιλωµένα µε µια θαλασσόχρωµη 

εσάρπα. Τώρα, που άρχισε να ψηλώνη ο ήλιος 

και να χτυπά στα µάτια το αντιφέγγισµα της 

θάλασσας απ’τα πλάγια της τέντας, ξέσφιξε 

την εσάρπα για να την κατεβάση προς το 

πρόσωπο. 

-Ύστερ’απ’του Σταυρού µην τη φοβάστε 

πιά την πύρα του ήλιου, Κυρία· είπε ο 

Αντρίκος. 

-Μα καλά σου λέει ο Αντρίκος.  

-Μα καλά σου λέει ο Αντρίκος, Έρση· 

είπε κι’ο Παύλος· µην τον φοβάσαι πιά τον 

ήλιο. Μά και πότε δεν έπρεπε να τον 

φοβάσαι. 

-Αστειεύεσαι; Μ’όλη την προφύλαξή µου, 

δε βλέπεις πώς µε µαύρισε; χειρότερα απ’ότι  
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είµαι στο φυσικό· και του άπλωσε τα δυό 

χέρια για τα ιδή κ’έσκυψε κοντά του το 

πρόσωπό της. 

-Αυτό δεν το λένε µαύρισµα. Σούδωκε ο 

ήλιος ό,τι δίνει στ’αρχαία µάρµαρα: κάτι 

σαν παλιού χρυσαφιού θάµπωµα, πολύ ανώτερο 

βέβαια απ’την απόλυτη ασπράδα, που είναι η 

άρνηση κάθε χρώµατος κ’η στέρηση κάθε ζωής. 

-Παρηγοριά… 

-Μα όχι! Δε θυµάσαι που το παρατηρήσαµε 

αυτό ίσα ίσα, όταν ανεβήκαµε στην Ακρόπολη 

χιονισµένη; Συγκρίναµε τότε τα κοµµάτια του 

χιονιού κοντά στα κοµµάτια των µαρµάρων; 

Εσύ η ίδια έκανες την παρατήρηση. 

-Ά! ναι! θυµούµαι, πως τα χιόνια απάνω 

στα αετώµατα του Παρθενώνος µας φάνηκαν σαν 

κοµµάτια γύψου, που τα κόλλησαν εκεί αδέξια 

και κακότεχνα χέρια για να συµπληρώσουν τα 

σπασµένα µάρµαρα. Και τέτοια εντύπωση µας 

έκανε, που είπαµε ποτέ να µην ξανανέβωµε µε 

χιόνια στην Ακρόπολη. 

-Λοιπόν, τι προτιµάς; αρχαίο µάρµαρο να 

είσαι ή καινούργιος γύψος; 

Η Έρση όµως δε θέλησε να πεισθή ούτε 

απ’του Αντρίκου τη θαλασσινή πείρα, ούτε 

απ’του Παύλου την αισθητική θεωρία, κ’έφερε 

ως τα φρύδια την εσάρπα και τη σταυρόδεσε 

κάτω απ’το σαγόνι και γύρω στο λαιµό. 

-Κύτταξ’εκεί πάνω· της είπε ο Παύλος, 

ενώ περνούσαν µπροστά από ένα ψήλωµα 

απόκρηµνο προς τη θάλασσα, δείχνοντας µε το 

δάχτυλο. 
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-Μπά! αθάνατα εδώ; πού βρέθηκαν µακρυά 

απ’την Ακρόπολη. Συνήθισα µόνον εκεί να τα 

βλέπω και µου φαίνονται σαν εξόριστα εδώ. 

-Δεν έχοµε τέτοια στο νησί µας· είπε ο 

Αντρίκος· κι’αυτά φερτά θα τάχη κάποιος για 

να κάνη φράχτη ή να τα βάλη αντιστύλια να 

µη σαρίζωνται κάτω τα χώµατα του περιβολιού 

του. 

-Κι’όµως οι ακρογιαλιές της Ιταλίας, 

πρό πάντων στον κόλπο της Γένοβας, είναι 

γεµάτες· κι’αν τ’όνοµα του φυτού Αγαύη 

είναι ελληνικό και θυµίζη την τραγική 

µητέρα του Πενθέως, µα το επίθετό του 

αµερικανική, µαρτυρά πώς ήρθε απ’τον νέον 

κόσµο. Οι αρχαίοι Αθηναίοι δεν τις είχαν δή 

κάτω απ’τα Προπύλαια να υψώνουν καθώς τώρα 

τα κατάρτια τους µε τα µεγάλα λευκά τους 

άνθη, σαν κυκλώπεια κρίνα στηµένα µπροστά 

σ’έναν κυκλώπειο βωµό. 

-Έτσι είναι βέβαια καθώς το λές, Παύλε· 

εγώ όµως δεν µπορώ να φαντασθώ το βράχο της 

Ακροπόλεως χωρίς αυτά, που ο λαός τα 

ωνόµασε τόσο ταιριαστά και ποιητικά 

αθάνατα. 

-Ποίηση έχει τ’όνοµα, µα δεν ταιριάζει 

καθόλου µε την πραγµατικότητα. Το φυτό αυτό 

κάθε άλλο είναι παρά αθάνατο. Ούτε µακρόζωο 

κάν δεν είναι. πεθαίνει άµα ανθίση µια 

φορά. Αυτός είναι ο πόθος, ο σκοπός, το 

πεπρωµένο του: να κάνη ένα άνθος µόνον 

κ’ύστερα να ξεραθή σύρριζα. 

-Τι σύµβολο! είπε ζωηρά η Έρση. 
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-Ναι, γι’αυτό την τραγούδησε κ’ένας 

φιλόσοφος ποιητής, ο συµπαθητικώτατος 

Γκυγιώ. 

-Να σας πώ κι’εγώ µε το λίγο µου µυαλό· 

πρόσθεσε ο Αντρίκος, που παρακολουθούσε µε 

προσοχή και µε κάποια απορία την οµιλία· 

παρά τ’άκαρπο αγκάθι, που παιδεύεται χρόνια 

να κάνη έν’άνθος κ’ύστερα ξεραίνεται, 

καλύτερα έχω την ελίτσα, που ανθίζει και 

καρπίζει και ζή χιλιόχρονη και δίνει το 

λάδι της αστείρευτο στη φτωχολογιά από 

γενιές σε γενιές. 

-Αλήθεια, Παύλε· είπε ύστερ’από λίγο η 

Έρση· δε µου λές τώρα στους στίχους του 

Σολωµού, που σου θύµισα πρίν, όταν κόντευα 

να πατήσω στη θάλασσα γελασµένη απ’το φώς 

του φεγγαριού; 

-Να σ’τους πώ· είναι απ’τους λίγους 

στίχους που µούχουν µείνη στο νού τόσα 

χρόνια τώρα, γιατί µου είχαν κάνη 

εξαιρετική εντύπωση για την οµηρική 

πλαστικότητά τους: 

 

Στην κορυφή της θάλασσας πατώντας 

 Στέκει και δε συγχύζει τα νερά της, 

 Πού στα βάθη τους µέσα ολόστρωτα όντας 

 Δεν έδειχναν το θείο ανάστηµά της. 

Δίχως αύρα να πνέη φεγγοβολώντας 

 Η αναλαµπή του φεγγαριού κοντά της 

 Συχνότρεµε σά νάχ’επιθυµήση 

 Τα ποδάρια τα θεία να της φιλήση. 
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-Αταίριαστοι για την περίσταση, αλλά 

ωραίοι. Από ποιό ποίηµά του είναι; 

-Άγνωστο· είναι απ’τα αποσπάσµατά του 

εκείνα, που µοιάζουν σαν τα λαµπρά αρχαία 

αγγεία, όσα βρίσκοµε σε τάφους µε θαυµαστές 

παραστάσεις, αλλά σπασµένα και µισά. 

-Έχουν όµως µια τραγική διαφορά.. 

-Καταλαβαίνω τι θέλεις να πής: τ’αρχαία 

αγγεία πλάστηκαν ακέρια απ’τους τεχνίτες 

τους, ενώ τα ποιήµατα αυτά του Σολωµού 

βγήκαν από µιάς αρχής έτσι κοµµατιασµένα 

απ’το νού του. 

-Σαν νάπεσαν από πολύ ψηλά· συντρίµµατα 

άστρων που έφτασαν από ουράνιους κόσµους 

στη γή. 
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ΙΑ’ 

 

Στην πλώρη τους µπροστά φάνηκε η άκρη 

ενός κάβου ψηλού και µαύρου: 

-Να ο Αράπης! είπε δείχνοντάς τον ο 

Αντρίκος· απ’την πίσω µεριά είναι το 

Καστράκι. 

-Γιατί τον λέν Αράπη; ρώτησε η Έρση. 

-Καθώς είναι έτσι ψηλός και µαύρος, τη 

νύχτα απ’τη θάλασσα δείχνεται στ’αλήθεια 

σαν ένας αράπαρος ολόρθος µε την κεφάλα 

του. 

-Και της Ερηνιώς το νησάκι πότε θα 

φανή, Αντρίκο; ρώτησε ανυπόµονα ο Παύλος. 

-Κι’αυτουνού η Πούντα αντικρύζει στον 

Αράπη και κάνει το µπουγάζι του Αράπη, 

κ’ύστερα όσο πάµε προς το Καστράκι 

πλαταίνει η θάλασσα. 

-Αφού περνάµε έτσι κοντά στο νησάκι, δε 

θα µπορούσαµε τώρα µε τη δροσιά ακόµα και 

µε τέτοια γαληνεµένη θάλασσα να ρίξωµε µια 

µατιά πρίν πάµε στο Καστράκι; ρώτησε η 

Έρση. 

-Όπως αγαπάτε, Κυρία, µόνο που θα µας 

καρτεράν εκεί στο σπίτι να πάρετε τον καφέ. 

-Δε λέω κ’εγώ ν’αργήσουµε πολύ, ούτε να 

βγούµε στην ακρογιαλιά του νησιού· απ’τη 

βάρκα να το ιδούµε· µά το Νικολάκη 

λυπούµαι, που θα κουραστή στα κουπιά. 

-Τι λέτε, Κυρία; για µένα είναι 

παιγνίδι η Φτερωτή και ξεφόρτωτη µάλιστα. 

-Ά! να πούρχεται το Γιαννάκι µε τη  
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Νυφούλακατ’απάνω µας απ’το Καστράκι να µας 

προαπαντήση· είπε ο Αντρίκος· στέλνοµε 

µήνυµα πώς θ’αργήσωµε λιγάκι. 

Κι’ανασηκώθηκε και βάζοντας τ’αριστερό 

χέρι του χωνί στο στόµα, σαν τροµπαµαρίνα, 

φώναξε: 

-Γιαννάκι, ού Γιαννάκι! Γύρνα σπίτι να 

πής πώς θα κάνωµε µια βόλτα ανοιχτότερα 

κ’ύστερα θάρθωµε.  Άκουσες; 

Το Γιαννάκι κοντοστάθηκε µ’ασάλευτα 

κουπιά στην άσπρη βαρκούλα, και σαν 

τέλειωσε το λόγο του ο Αντρίκος γύρισε την 

πλώρη ίσια κατά το Καστράκι. 

Αντί λοιπόν να περάση µέσα στο µπουγάζι 

του Αράπη, ο Αντρίκος γύρισε το τιµόνι 

ανοιχτότερα. Έτσι, µόλις το είδαν το 

Καστράκι από µακρυά, και τώχασαν πάλι. τους 

φάνηκε σαν ένα πολύχρωµο σηµάδι, ανάµεσα σε 

σταχτερούς βράχους, χωρίς να προφτάσουν να 

καταλάβουν, αν τα χρώµατα ήταν από πλοία, 

από σπίτια, από ανθισµένους κήπους, ή 

απ’όλα µαζί σµιχτά.  

Τα νερά ήταν βαθιά στην ακρογιαλιά της 

Πούντας· η θάλασσα ακυµάτιστη, κι’ο 

Αντρίκος έφερνε τη βάρκα τόσο κοντά, που 

απλώνοντας το χέρι σε µερικές µεριές 

µπορούσαν ν’αγγίξουν τους βράχους, 

κατεβατούς µαχαίρι προς το θαλασσινό βυθό. 

-Ποιος ξέρει ανάµεσα στους αιώνες τι 

γκρεµίσµατα και τι βουλιάγµατα της στεριάς 

έχουν γίνη εδώ από σεισµούς κι’από εκρήξεις 

ηφαιστείων και πόσες φορές θάχη αλλάξη η 

όψη του µικρού αυτού νησιού, που βέβαια 

στην αρχή θα ήτον ενωµένο µε το µεγάλο 

νησί· είπε ο 
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Παύλος. 

-Μα τι µυρίζει έτσι ωραία; είπε η Έρση· 

έρχεται απ’τους ξερούς βράχους µια 

γλυκύτατη ναρκωτική µυρωδιά λουλουδιών· 

τέτοια εποχή! 

-Αρκουδόβατος είναι, Κυρία· αποκρίθηκε 

ο Νικολάκης δείχνοντας κρεµασµένα απάνω 

απ’τα κεφάλια τους µακριά πράσινα κλωνάρια 

µε µεγάλες κοραλλένιες χάντρες και µικρά 

µαργαριταράκια στις άκρες. 

-Τ’άνθη τους κι’ο καρπός τους µαζί· 

πρόσθεσε κι’ο Αντρίκος. 

-Να φτάναµε να κόψωµε άνα κλαρί! 

-Και να φτάναµε, Κυρία, ποιος έπαιρνε 

κλαρί απ’το καταραµένο αυτό νησί! 

Ύστερα απ’τους βράχους αυτούς, σαν να 

τους είχε κόψη και να είχε ξεχωρίση το 

µονοκόµµατο όγκο τους κανένα ουρανοκατέβατο 

πελέκι, έχασκε µια φαραγγιά και ξανάρχιζαν 

πάλι οι βράχοι. Και τη φαραγγιά εκείνη την 

παράχωσε η θάλασσα µε ψιλή άµµο και την 

έστρωσε µε φύκια και λευκά χαλίκια και 

κοχύλια όµοια µε ροδόφυλλα. Κ’έγινε έτσι 

σαν ένα µικρό µικρό λιµάνι, που θα χωρούσε 

το πολύ δυό τρείς βάρκες. 

-Τι ωραίο λιµανάκι εδώ! είπε η Έρση. 

-Σήµερα είναι ωραίο, µε τέτοια θάλασσα· 

µά δεν κοπιάζεις να το ιδής και να το 

ζυγώσης µε φουρτούνα; αποκρίθηκε ο 

Αντρίκος. 

Το βουβό παιδί, που ως εκείνη την ώρα 

κάθουνταν στην άκρη της πλώρης κ’έβλεπε µε 

περιέργεια σηκώνοντας το κεφάλι στους 

τετράψηλους βράχους, µόλις φάνηκε το 

λιµανάκι ανατινάχτηκε ξαφνιασµένο. 

	  



ΕΡΣΗ 
 

273 
 

Καρφωσε τα µάτια στην αµµουδιά, σαν να 

εξέταζε κάθε τι, κύτταξε τα βάθη της 

φαραγγιάς, που προχωρούσαν προς τα µεσόγεια 

του νησιού και χάνουνταν κλεισµένα από 

κοντόδεντρα κι’αγκάθια, κι’αφού βεβαιώθηκε 

πιά για κάτι, κατέβηκε και περνώντας απάνω 

απ’τους πάγκους µε ξαναµµένη όψη και ζωηρές 

χειρονοµίες έτρεξε στην Έρση, που δεν το 

είχε προσέξη, προσηλωµένη καθώς ήτον στη 

µεγαλόπρεπη θέα. Άρχισε να την τραβά απ’το 

φόρεµε µε το ένα του χέρι, ενώ µε το άλλο 

της έδειχνε το λιµανάκι, κ΄έκανε µια µιµική 

παράσταση µε τα µάτια, µε το πρόσωπο, µε το 

κορµί, που η Έρση δεν καταλάβαινε τι ήθελε 

να της φανερώση. 

Το παιδί ανυπόµονο, σκασµένο που δεν το 

καταλάβαινε, άρχισε να κάνη πάλι τα 

περίφηµα κινήµατα του παλέµατος µε τα 

µαχαίρια. 

-Αυτό το βουβό δείχνει σαν να τον ξέρη 

τον τόπο, σαν να είναι ξαναφερµένο εδώ· 

είπε ο Αντρίκος. 

Η Έρση την ίδια ώρα συλλογίζουνταν: 

-Μήπως εδώ έγινε το έγκληµα; 

Κι’ο Παύλος έλεγε µε το νού του: 

-Να µην έγινε απ’αυτό το λιµανάκι η 

αρπαγή των αγαλµάτων; 

Κ’επειδή του παιδιού η ταραχή, όσο 

έβλεπε πως θα προσπεράσουν το λιµανάκι, 

γίνουνταν µεγαλύτερη και τους έκανε επίµονα 

σχήµατα να βγούν στην αµµουδιά, ο Αντρίκος 

είπε: 

-Μα εδώ κάτι παράξενο τρέχει· δεν  

	  



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΙΝΗΣ 
 

274 
 

µπορούσε να κάνη έτσι το παιδί στα καλά 

καθούµενα· κοντεύουν να χυθούν τα µάτια του 

απ’την αγωνία. Πατάµε τη βάρκα, Νικολάκη, 

στην άµµο, να το περάσω έξω να ιδούµε τι 

θέλει; 

Αυτό θα επιθυµούσαν ο Παύλος κ’η Έρση, 

µα δεν τολµούσαν να το προτείνουν. 

-Μόνον να µην αργήσωµε· είπε ο Παύλος· 

και µας προσµένουν οι δικοί σας. 

-Τώρα που πήραν είδηση απ’το Γιαννάκι 

στο σπίτι, δεν έχοµ’έννοια. 

Πάτησαν µ’ένα δυνατό τράβηγµα των 

κουπιών την πλώρη της βάρκας στη µαλακή 

άµµο κι’ο Αντρίκος πήδησε έξω· το παιδί 

έτρεξε και τον ακολούθησε ακράτητο, 

κράζοντας µε το χέρι και την Έρση και τον 

Παύλο. 

-Ελάτε και σείς λοιπόν να ιδούµε στα 

στερνά τι θέλει· είπε ο Αντρίκος. 

Πήδησαν κ’εκείνοι. 

Το παιδί χωρίς κανένα δισταγµό τράβηξε 

ολόϊσια προς το βάθος της φαραγγιάς, εκεί 

που πυκνώνουνταν τα χαµόκλαδα· οι άλλοι το 

ακολουθούσαν περίεργοι. Λόξεψε λίγο δεξιά 

προς ένα ανηφόρισµα και φτάνοντας στη ρίζα 

της πλαγιάς του βράχου, έσκυψε και τους 

έδειξε τα κλαριά σπασµένα ολόγυρα, 

ανακατεµένα, πατηµένα, και κάτω από ένα 

σωρό τράβηξε κ’έβγαλε ένα φτυάρι κ’έναν 

κασµά. 

Και οι τρείς έµειναν άφωνοι 

κι’ασάλευτοι· µια τέτοια αποκάλυψη δεν την 

πρόσµεναν. Ο Παύλος πρώτος είπε: 
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-Με τα εργαλεία αυτά θάγινε η ανασκαφή 

για τ’αγάλµατα· από δώ λοιπόν τ’άρπαξε το 

πλοίο. 

Η Έρση χλώµιασε· συλλογίστηκε πως 

τ’αγάλµατα εκείνα µπορεί να ήταν ίσα ίσα 

των τριών Ερινύων. Αυτά που ωνειρεύουνταν 

να βρούν στο νησάκι, που τα θεωρούσε σά 

δικό τους χτήµα! 

Τους είχαν λοιπόν προλάβη και τους τα 

είχαν αρπάξη οι κλέφτες, οι φονιάδες του 

πλοίου, και είχαν σκοτώση κι’άνθρωπο 

γι’αυτά, και στο τέλος τα είχαν ρίξη, 

χαµένα για πάντα, στα βάθη της θάλασσας! 

Ο Παύλος δάγκανε τα χείλη και την 

κύτταζε, για να της δείξη πως µαντεύει τις 

σκέψεις της. 

Ο Αντρίκος, αφού πρώτα σταυροκοπήθηκε, 

σά να ήθελε να φυλαχτή από κάθε κακό, πήρε 

τα εργαλεία, που τούδοσε θριαµβευτικά το 

βουβό: 

-Λοιπόν· είπε ο Αντρίκος, που ήξερε 

απ’τον Παύλο όσα του είχε γράψη ο 

Καλλιάδης, για βέβαια από δώ αρπάχτηκαν 

τ’αγάλµατα και γίνηκε ύστερα το φονικό. Το 

παιδί είναι µέσα σ’όλα αυτά και ο µοναδικός 

µάρτυρας. Δίκιο είχε να µας κάνη νάρθωµε· 

θεία φώτιση ήτον. 

-Μήπως είν’εδώ µέσ’στη φαραγγιά καµµιά 

σπηλιά; ρώτησε ο Παύλος τον Αντρίκο, 

θέλοντας να βρή από πού τα κατέβασαν στο 

λιµανάκι. 

-Όχι· άλλη απ’τη θαλασσοσπηλιά µε τα 

περιστέρια, την αναθεµατισµένη, που κόντευε 

να µου φάη το χέρι, καµµιά στεριανή σπηλιά 

δεν είναι στο νησί· το ξέροµε δά σπιθαµή µε 

σπιθαµή από παιδιά. 
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-Αυτή η θαλασσοσπηλιά µήπως ξεµπουκάρη 

πουθενά στη στεριά απ’την τρύπα, που 

άπλωσες να πιάσης το περιστέρι; 

-Δε στοχαστήκαµε ποτέ τέτοιο πράµα 

ούτ’εµείς ούτε κανένας άλλος. 

-Μά πού να τα βρήκαν τ’αγάλµατα; Δεν 

µπορούσαν να ήταν εδώ κάτω· φερτά τάχουν 

απ’αλλού. Τα χαλάσµατα, που λένε πως 

απόµειναν απ’την εκκλησιά της Αγίας 

Ειρήνης, είναι µακρυά από δω; 

-Ού! στην άλλη άκρη του νησιού· πιο 

πέρα απ’τη θαλασσοσπηλιά. 

-Σ’αυτά τα χαλάσµατα κοντά είδατε ποτέ 

καµµιά τρύπα, τίποτα σαν πηγάδι, σαν 

υπόγειο; έχει κοµµάτια µάρµαρα εκεί; 

-Τίποτ’απ’αυτά δε συνεριστήκαµε ποτέ, 

κύριε Παύλε· ένας σωρός πέτρες είναι, σά 

σπιτόπετρες, µέσ’στα χορτάρια και 

στ’αγκάθια, τίποτις άλλο. 

-Όπως και νάναι πρέπει να πάµε κάποτε 

κι’ως εκεί… 

Το παιδί, που όο ανασκάλευε τριγύρω, 

τους έδειξε τρία κοµµάτια µάρµαρα. 

Ο Παύλος έτρεξε και πήρε το ένα στο 

χέρι του: 

-Ά! τους κακούργους. Έρση, δεν 

µπορούσαν να τα µετακινήσουν, γιατ’ήταν 

βαριά, και τάσπασαν. Αυτό είναι ολοφάνερα 

σπασµένο τώρα από κάποιο βάθρο. Έχει 

κ’επιγραφή. 

Απόξυσε το χώµα µε το δάχτυλο και 

προσπάθησε να διαβάση: 
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-Ένα έψιλον µόνον διακρίνεται σ’αυτό το 

κοµµάτι· αν ταίριαζαν και τ’άλλα! 

Τ’άλλα δυό κοµµάτια ήταν αταίριαστα. 

Στο δεύτερο φαίνουνταν ένα Ν· στο τρίτο 

τίποτε, γιατί ήτον από γωνιά. 

-Λοιπόν; ρώτησε µε αγωνία η Έρση· 

βρίσκεις τίποτα; 

-Τι να βρώ απ’αυτά; Το µάρµαρο είναι 

νησιώτικο. Τα γράµµατα φαίνονται του τρίτου 

αιώνος, αλλά δεν έχουν καµµιά συνάφεια 

µεταξύ τους. Και τα δυό µπορεί βέβαια 

ν’ανήκουν στη λέξη ΕΥ ΜΕΝΙΣΙΝ, αλλά και σε 

χίλιες άλλες λέξεις. 

Ο Αντρίκος µε την ελπίδα πως ίσως είναι 

κι’άλλα κοµµάτια έψαχνε και σκάλιζε· µα του 

κάκου. Τίποτε άλλο εκτός των τρία αυτά δε 

βρέθηκε. Βρέθηκε όµως κάτι άλλο, πεσµένο 

βέβαια από την τσέπη κανενός, που είχε 

σκύψη εκεί στο άρπαγµα των αγαλµάτων. Ήτον 

ένα παλιό µαύρο πέτσινο πορτοφόλι. 

Το παιδί το είδε κι’άστραψαν τα µάτια 

του. Το γνώρισε. Τ’άρπαξε και τ’άνοιξε. Δεν 

είχε πειραχτή· µόνο λασπωµένο ήτον από 

βροχή. Είδαν µέσα παλιόχαρτα σε γλώσσα 

άγνωστη κ’ένα διαβατήριο του ιταλικού 

προξενείου Θεσσαλονίκης µε τ’όνοµα Μιχαήλ 

Τζαµιτζιάν έµπορος.  

-Αρµένης! είπε ο Παύλος· έχει µάλιστα 

και γνωστό όνοµα κάποιου συγγραφέως· 

έµπορος απ’τη Θεσσαλονίκη! Αυτός έκανε την 

αρπαγή· αυτός ήξερε πως είν’εδώ τ’αγάλµατα 

κ’εναύλωσε το πλοίο κ’ήρθε να τα πάρη. 

	  



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΙΝΗΣ 
 

278 
 

Για κάθε περίσταση το διαβατήριό του το 

είχε βγάλη για την Ελλάδα, Ιταλία και 

Γαλλία, ώστε να µπορή να φύγη για κεί αν 

τον καταδιώξουν. 

-Αυτός θα είχε το παιδί µαζί· πρόσθεσε 

η Έρση· γι’αυτό το πέταξαν οι άλλοι. 

-Αυτός είναι ο σκοτωµένος, που βρήκαν 

στα Μάρµαρα· είπε ο Αντρίκος. Ολοφάνερα 

πιά: τον ξέκαναν οι άλλοι για να τους 

µείνουν για λογαριασµό τους τ’αρχαία! Στη 

Θεσσαλονίκη θα τον θαρρούν ταξιδεµένο για 

τη Φραγκιά κι’ούτε τον αναζητάνε. 

-Πάµε όµως τώρα και στο Καστράκι τα 

λέµε, γιατί πέρασε η ώρα· είπε η Έρση 

ανόρεχτη, πού έβλεπε σά χαµένο τ’ωραίο 

όνειρό της. 

Ο Αντρίκος δε θέλησε να τους αφήση να 

πάρουν µαζί τα µαρµάρινα κοµµάτια και τα 

εργαλεία που είχαν βρή: 

-Τίποτ’άπ’το καταραµένο αυτό νησί δεν 

παίρνοµε ποτέ, µηδέ πέτρες για σαβούρα· 

µόνο το πορτοφόλι θα πάρωµε, γιατί αυτό 

είναι απ’τη δικαιοσύνη του Θεού σταλµένο 

κ’έχοµε υποχρέωση να το παραδώσωµε στην 

ανθρώπινης δικαιοσύνης τα χέρια. 

-Ήτον τυχερό µε τις φουρτούνες του 

φετινού καλοκαιριού να µη µας προλάβη άλλος 

κανένας εδώ από τότε· πρόσθεσε ο Νικολάκης 

που τα παρακολουθούσε όλα απ’τη βάρκα. 

Όταν µπήκαν στην βάρκα, ο Παύλος, που 

έβλεπε την Έρση συλλογισµένη, για να της 

δώση θάρρος της είπε: 

-Ακόµα δεν έχοµε και καµµιά βεβαιότητα,  
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πως τα αγάλµατα προέρχονται απ’το νησάκι. 

Μπορεί να τάφεραν κι’απ’αλλού και προσωρινά 

να τάκρυψαν εδώ, όσο νάυρουν ευκαιρία να τα 

πάρουν. 

Κ’επειδή δεν αποκρίνουνταν η Έρση, 

εξακολούθησε: 

-Έπειτα, µας µένει να βρούµε τη σπηλιά, 

αν έχω αντιληφθή σωστά το απόσπασµα του 

παπύρου, γιατί και τ’άγνωστα αγάλµατα δε 

µας φωτίζουν καθόλου, περισότερο µας 

παραζαλίζουν. 

-Άκουσες τι λέει ο Αντρίκος, πώς καµµιά 

σπηλιά δεν υπάρχει στο νησάκι. 

-Είναι η θαλασσοσπηλιά. Πού ξέροµε αν 

αυτή στα παλιώτερα χρόνια δεν ήτον πολύ 

µεσογειότερη και µε καµµιά σεισµική 

καθίζηση δεν κατάντησε να τη φτάση η 

θάλασσα; Αυτή την ιδέα είχε κι’ο Καλλιάδης. 

-Θα µπορέσωµε να πάµε ως εκεί, Αντρίκο; 

ρώτησε η Έρση. 

-Γιατί όχι, Κυρία; φτάνει να το θέλετε· 

ο καιρός είναι αρνάκι του Θεού για την ώρα. 

Καθόµαστε λίγο στο Καστράκι και πάµε. Τι 

ώρα είναι, κύριε Παύλε;  

-Επτά και µισή. 

-Έχοµε ώρες ως το µεσηµέρι µπροστά µας. 

-Μα χρειαζόµαστε και ώρα για να 

εξετάσωµε τη σπηλιά, αν µπορέσωµε να µπούµε 

µέσα και να την πατήσωµε· είπε ο Παύλος. 

Ο Αντρίκος προσπάθησε ν’αντιτείνη: 

-Τι θέλεις, κύριε Παύλε, να πατήσης το 

στοιχειωµένο αυτόν τόπο! από τότε που έπαθε  
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το χέρι µου τον έχω σε κακό να τον ζυγώσω. 

Δε σου φτάνει απ’τη βάρκα να ξετάσης; 

-Μην έχεις τέτοιες προλήψεις κ’εσύ, 

Αντρίκο, άνθρωπος που είδες και κόσµο και 

ταξίδεψες στη Μασσαλία και στο Τριέστι µε 

τα πολεµικά· είπε η Έρση. 

-Μά πώς να µην τάχης κακοσηµαδιές, 

Κυρία, σαν τα βλέπης τα κακά τώνα κοντά 

στ’άλλο απ’αυτό το νησί; Άφησε του χεριού 

µου το ξαφνικό, που µπορεί να πης πώς ήτον 

κανένα µόλεµα, καθώς λέν οι γιατροί. Μά άς 

έρθωµε στ’άλλα: Πάει το καΐκι να βάλη χέρι 

στ’αγάλµατα· πιάνονται συναµεταξύ τους 

αυτοί που τ’αρπάξανε· µαχαιρώνουν τον ένα 

και τον ρίχνουν στο πέλαγο· να µην έχουν 

µάρτυρα το βουβό, το σφαλάνε σ’ένα σακκί 

και το παρατούν στ’ακρογιάλι. Σαν να τα 

τραβά το αίµα του σκοτωµένου, προκοπή δεν 

έχουν τ’αρπαγµένα κι’απ’το φόβο της 

ατµοτελωνίδας τα ρίχνουν κι’αυτά να πάν να 

τον εύρουν στον πάτο της θάλασσας. Κ’η 

θάλασσα που δε δέχεται άψυχα κουφάρια τον 

δίνει πίσω της στεριάς το σκοτωµένο. Τώρα 

µας οδηγά το χέρι του παιδιού να βρούµε και 

τ’όνοµα και τον τόπο του. Πού θα πάν οι 

φονιάδες; Έν’απ’τα δυό: η καρµανιόλα ή 

σαπίλα στο µπουντρούµι τους καρτερά. Κάτι 

ξέρανε κ’οι παλιοί που το είχαν από φόβο το 

νησί! 

-Αυτός ο φόβος µπορεί νάµεινε απ’τον 

πολύ παλιό καιρό, πρίν γεννηθή ο Χριστός, 

πρίν γίνουν Χριστιανοί οι άνθρωποι εδώ στα 

νησιά. Εκείνοι πίστευαν στις Ερινύες, αν 

παραδεχτούµε πως το νησίήτον δικό τους, 
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και θα το είχαν πάρη από φόβο να το 

πατήσου. Μά εµείς Χριστιανοί να πιστεύωµε 

σε τέτοια; 

Ενώ η Έρση έλεγε αυτά για να µεταπείση 

τον Αντρίκο, κατά βάθος έννοιωθε κ’η ίδια 

κάποιο µυστικό φόβο για το απαίσιο νησί, 

ύστερα µάλιστα απ’την ανέλπιστη ανακάλυψη, 

που είχαν κάνη τη µέρα εκείνη στο λιµανάκι. 

Ο Αντρίκος αποκρίθηκε αποφασιστικά: 

-Και τι πώς είµαστε Χριστιανοί! τάχα 

κ’η θρησκεία µας δεν παραδέχεται τα 

δαιµόνια; 

Ο Παύλος ζήτησε το πορτοφόλι απ’τον 

Αντρίκο να το εξετάση καλύτερα, και 

σκαλίζοντάς το, βρήκε ένα φάκελο µ’επιγραφή 

ελληνική, που επιβεβαίωνε το όνοµα του 

διαβατηρίου. Ο φάκελος είχε γραµµατόσηµο 

ελληνικό και ήτον ανοιγµένος· από µέσα 

ανάσυρε διπλωµένο ένα γράµµα. 

Για µιά στιγµή δίστασε να το διαβάση. 

-Έχοµε δικαίωµα ξένο γράµµα; ρώτησε την 

Έρση. 

Μά πρίν αποκριθή εκείνη, πρόλαβαν ο 

Αντρίκος κι’ο Νικολάκης µ’ένα στόµα: 

-Τι λέτε καλέ; εδώ γίνηκε φονικό και θα 

κυττάξωµε τώρα τέτοιες τσιριµόνιες; είπε ο 

ένας. 

-Απ’το γράµµα µπορεί να µάθωµε πολλά 

καινούργια· είπε ο άλλος. 

Και το βουβό ήρθε κοντά, προσπαθώντας 

µε τα µάτια να µαντέψη ό,τι δεν µπορούσε 

ν’ακούση. 

Ο Παύλος χωρίς δισταγµό πιά, 

ξεθαρρεµένος κι’απ’την ανυπόµονη µατιά της 

Έρσης, ξεδίπλωσε τογράµµα κι’άρχισε να το 
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διαβάζη µεγαλόφωνα. Άφησε τα κουπιά κι’ο 

Νικολάκης κ’έσκυψε ν’ακούση δαγκάνοντας τα 

χείλη. 

-«Πειραιεύς 17 Απριλίου 1912, Φίλε 

Μιχαλάκη, Απαντώ εις το γράµµα της 9ης 

τρέχοντος διά την υπόθεσιν των επίπλων ότι 

είµαι καθ’όλα σύµφωνος και είς την ιδικήν 

σου φροντίδα µένει πλέον να τα παραλάβης µε 

όλην σου την άγρυπνον προσοχήν και να τα 

παραδώσης εις τον αγοραστήν. Η παράδοσις θα 

γίνη πρίν εισέλθετε είς τον λιµένα, έξω από 

το Καραµπουρνού, διά ν’αποφύγετε τα 

τελωνεία και τα λιµεναρχεία και να µην 

έχετε µπελάδες. Φρόντισε όµως να 

τηλεγραδήσης όπως ηµπορέσης είς τον 

Αµερικάνον εγκαίρως διά να σε προσµένη 

ανοιχτά και να µη συµβή καµµία παρεξήγησις. 

Και καλήν επιτυχίαν. Θα µου τηλεγραφήσης 

άµα τελειώσουν όλα: Υπόθεσις ετελείωσε, 

προς ησυχίαν µου». 

-Έπιπλα είναι τα αγάλµατα και θα είχαν 

συµφωνήση να τα στείλουν στην Αµερική για 

κανένα Μουσείο ή για κανένα φυλάρχαιο 

εκατοµµυριούχο· είπε η Έρση. 

-Δεν είναι καµµιά αµφιβολία· πρόσθεσε 

κι’ο Παύλος, ενώ οι δυό θαλασσινοί 

κουνούσαν τα κεφάλια, σύµφωνοι κι’αυτοί. 

-Μά έχει κι’άλλα ακόµα· για διάβασε. 

-Τ’άλλα θα είναι έξω απ’το ζήτηµα το 

δικό µας. Άς τα διαβάσωµε όµως· κάτι 

µπορούν να µας φωτίσουν κι’αυτά· 

κ’εξακολούθησε: «Πολύ σύµφωνος είµαι είς 

όσα µου γράφεις, ότι βαρέθηκες πλέον την 

αργένικηζωή ύστερα από 
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πέντε χρόνους όπου έχεις χάση τη γυναίκα 

σου και αποφάσισες να ξαναπανδρευθής. Το 

σπίτι θέλει γυναίκα αλλέως ρηµάζει. Κύτταξε 

µόνον να επιτύχης, µην πάρης κανένα 

διαβολοθηλυκόν και πέσης είς το χειρότερον. 

Σε δυσκολεύει το παιδί, µου γράφεις, και 

όπου έστειλες προξενιά εσκόνταψες είς αυτό. 

ήτον πραγµατικώς απερισκεψία σου, χάριν της 

µακαρίτισσας όπου ήθελε και καλά ένα παιδί, 

άς ήτον και ξένο, αφού δεν απόκτησε η ίδια 

ιδικόν της, να πάρης ένα έκθετον του 

Βρεφοκοµείου, το οποίον κατά κακήν σας 

τύχην ήτο και κωφάλαλον, άχρηστο δηλαδή». 

-Ά! φώναξαν µαζί η Έρση και οι 

θαλασσινοί. 

-Είδες· πρόσθεσε η Έρση· που δεν ήθελες 

να το διαβάσωµε, τι αποκαλυπτικό ήτον αυτό 

το γράµµα! Τι έχει ακόµα; 

-«Τι να το κάνης όµως τώρα; µ’ερωτάς. 

Δεν ηµπορείς ν’απαλλαχθής απ’αυτό, εκτός αν 

το τοποθετήσης κάπου µακρυά από το σπίτι. 

Αφού είναι οκτώ χρόνων και έξυπνο, θα 

ηµπορή κάπου να κερδίζη το ψωµί του, που 

δεν θα πολυχρειάζωνται στη δουλειά του τα 

λόγια. Δώσε το λοιπόν είς κανένα καΐκι ή 

είς καµµίαν ψαρόβαρκα µούτσο. Αυτό µου 

φαίνεται το προτιµότερον. Σε ασπάζοµαι ο 

φίλος σου-». Αδύνατο να διακρίνω την 

υπογραφή του µέσα σ’αυτή τη µουντζούρα. 

-Λοιπόν τα µάθαµε όλα τώρα· είπε η 

Έρση. Θυµάµαι πως απ’την πρώτη στιγµή που 

ήρθες και µου είπες για το βουβό παιδί, 

αισθάνθηκα µεγάλο ενδιαφέρον κ’ήθελα να το 

ιδώ. 
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-Κι’άρχισες αµέσως να κάνης χίλιες δυό 

υποθέσεις για να εξηγήσης το µυστήριο που 

το σκέπαζε. 

-Και γελούσες για την κινηµατογραφική 

ταινία που ξετύλιγα τότε µε την φαντασία 

µου. Κι’όµως η αληθινή ιστορία του παιδιού 

αυτού είναι πολύ δραµατικώτερη. Έπειτα, πού 

µπορούσε να µου περάση ποτέ απ’το νού, πως 

αυτό το παιδί ήτον συνδεδεµένο έτσι µε το 

νησάκι και πώς αυτό θα µας ωδηγούσε εδώ! 

Και κύτταξε µε περισσή συµπάθεια το 

βουβό, καθισµένο κάτω µπροστά στα πόδια 

της. Είχε γυρισµένα τα µάτια του προς τα 

δικά της, σαν νάννοιωθε πώς την ώρα εκείνη 

κρίνουνταν αποφασιστικά η τύχη του. Ο 

Παύλος δεν την άφησε να πή ό,τι ξεχείλιζε 

στο νού και στην καρδιά της· την πρόλαβε: 

-Το παιδί αυτό βεβαιωθήκαµε πιά πως 

είναι µόνο και ξένο στον κόσµο· ο Θεός το 

εµπιστεύτηκε στα χέρια µας. Κανένας δε 

θάρθη να το αναζητήση ποτέ. θα το 

κρατήσωµε, Έρση, σά µια ιερή παρακαταθήκη.  

Η Έρση συγκινηµένη απ’τα λόγια αυτά, 

αντί άλλη απόκριση, άρπαξε το χέρι του 

Παύλου και το φίλησε. 

Το βουβό, όταν είδε το κίνηµα της 

Έρσης, στάθηκε µια στιγµή εκστατικό· ύστερα 

άρπαξε κι’αυτό το δικό της χέρι και το 

φίλησε για πρώτη φορά. 

Κάποια ψυχική δύναµη τώκανε να µαντέψη, 

πώς απ’το χέρι εκείνο θ’ανάβρυζεν η 

αστείρευτη πηγή της καλωσύνης, που θα 

πότιζε το πανέρηµο βλαστάρι της ζωής του… 
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Ο Νικολάκης πήρε τα κουπιά κ’έκανε πώς 

βλέπει κατά την πλώρη για να µη φανούν 

δακρυσµένα τα µάτια του. 

Ο Αντρίκος µε φωνή µισοπνιγµένη 

µουρµούρισε: 

-Ο Θεός θα σας το πληρώση το καλό που 

κάνετε. 

 

Έφτασαν στη µπούκα απ’το µπουγάζι του 

Αράπη και φάνηκε πάλι το πολύχρωµο σηµάδι: 

το Καστράκι. Κι’όσο προχωρούσαν, τόσο 

ξεκαθάριζε µε τα σπιτάκια του, µε τους 

κήπους του, µε τα πλοία του, στην ξερή 

σταχτοκίτρινη πλαγιά της ακρογιαλιάς, σά 

φανταχτερή ζωγραφιά κρεµασµένη στην ώχρα 

ενός τοίχου. 

Κι’όταν ήρθαν ακόµα κοντύτερα, τα 

χρώµατα άρχισαν να παίρνουν ζωή και να 

ταράζωνται, και φανερώθηκαν σηµαίες και 

σινιάλα στα ξάρτια πλοίων, που τα φυσούσε 

τ’αεράκι, και µαντίλια στα χέρια ανθρώπων, 

που τα σάλευαν χαιρετώντας τον ερχοµό της 

Φτερωτής. 

Ο Παύλος και η Έρση αποκρίθηκαν 

χαιρετώντας· εκείνος µε το καπέλλο του 

κι’αυτή µε το ανέµισµα µιάς άκρης απ’τη 

θαλασσόχρωµη εσάρπα. 

Το Καστράκι είχ’ένα µικρό λιµανάκι 

ανάµεσα σε βράχους, µισό φυσικό και µισό 

ανοιγµένο απ’τους ψαράδες µε δυναµίτιδα. 

Στο λιµανάκι αυτό, όχι µεγαλύτερο από µια 

λιµνούλα, για να φτάσουν τα µικρά πλοία των 

ψαράδων, έπρεπε να περάσουν από ένα στενό 

αυλάκι, που έδενε το λιµανάκι µε την 

ανοιχτή θάλασσα. Έτσι, κλεισµένα εκεί τα 

πλοία, 
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µια που περνούσαν το αυλάκι, δεν είχαν φόβο 

από κανέναν καιρό. 

Έξω απ’τ’αυλάκι, αραγµένο σε διπλές 

άγκυρες και δεµένο κι’απ’τη στεριά µε 

χοντρά σκοινιά, ανασάλευε το τρίψηλο 

κατάρτι του χωρίς ξάρτια ακόµα µά 

σηµαιοστολισµένο, ένα φρεσκόβαρο άσπρο 

κότερο µε κόκκινο ζουνάρι. 

-Ο βαφτισιµιός σου, Κυρία, ο Γλάυκος! 

είπε ο Αντρίκος.  

Η Φτερωτή πέρασε το αυλάκι κ’έφτασε 

µπροστά στη σκάλα, καµωµένη από δυό τρία 

χοντρά µαδέρια στρωµένα απάνω στους βράχους 

για να ευκολύνουν και το φόρτωµα και 

ξεφόρτωµα των πλοίων και το έµπα κ’έβγα των 

ανθρώπων. 

 

Σ’όλο το διάστηµα αυτό, το ρυθµικό 

τρίξιµο των σκαρµών και των κουπιών το 

ξενέρισµα συνώδευαν, µονότονα κ’επίµονα, 

µια όµοια µονότονη κ’επίµονη σκέψη του 

Παύλου: Πώς µ’όλα όσα είχαν ανακαλύψη για 

το άρπαγµα των αγαλµάτων, για το φόνο του 

Αρµένη και για το βουβό παιδί, το καθαυτό 

ζήτηµα, το µεγάλο δικό του ζήτηµα, αν το 

νησί της Ερηνιώς ήτον στην αρχαιότητα η 

νήσος των Ερινύων, έµενε άλυτο – ίσως για 

πάντα άλυτο… 
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ΙΒ’ 

 

Καλώς ωρίσατε: καλώς ωρίσατε! Μια 

οχλοβοή από στόµατα ανδρών, γυναικών και 

παιδιών τριγύρισε τον Παύλο και την Έρση 

µόλις πάτησαν τα σανίδια της σκάλας, και 

χέρια χοντρά και λιόκαυτα, σαν παστά ψάρια, 

χέρια µακριά, στεγνά και κοκκαλιάρικα, 

χέρια απαλά και µικροκάµωτα απλώθηκαν στα 

δικά τους απ’όλες τις µεριές. 

Μέσ’στο πρώτο παραζάλισµα δεν µπορούσαν 

να ξεδιαλύνουν και να ξεχωρίσουν 

φυσιογνωµίες, ενώ ο Αντρίκος τους ωνοµάτιζε 

έναν έναν: τη µητέρα του, τ’αδέρφια του, 

τις αδερφές του, τη νύφη του. Το βουβό, 

παραζαλισµένο και δειλιασµένο κ’εκείνο, το 

παράδοσε στα δυό ανιψάκια του, και το πήραν 

αµέσως κρατώντας το απ’τα δυό χέρια, µε την 

προθυµία και τη χαρά, που δέχονται πάντα τα 

παιδιά έναν καινούργιο σύντροφο στα 

παιγνίδια τους, ως που να µαλώσουν µαζί 

του. 

-Κι’ο Μανώλης πού είναι; ρώτησε ο 

Αντρίκος αναζητώντας µε τα µάτια το γαµπρό 

του, τον άντρα της Αννέζας. 

-Είναι παγεµένος στο απάνω χωριό µε τα 

ψάρια. Πρίν το µεσηµέρι θα γυρίση· 

αποκρίθηκε εκείνη, µια κοντή, ξανθή, 

γλυκειά νησιωτοπούλα. 

-Περάστε στο σπίτι να ξεκουραστήτε 

λίγο· είπε η µητέρα, η κυρά Γιώργαινα, 

γυναίκα ηλικιωµένη, µά ισιόκορµη, µε 

πρόσωπο ροδοκόκκινο και µαύρα µατόφρυδα, 

αντίθετα προς τ’άσπρα µαλλιά, που ξέφευγαν 

στα πλάγια 
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απ’το σφιχτοδεµένο µαύρο σκουφοµάντιλό της. 

Των άλλων γυναικών και κοριτσιών τα 

µάτια ήταν καρφωµένα στην Έρση αχόρταστα. 

Κ’είχαν τόσο αφαιρεθή, που αναγκάστηκε ο 

Αντρίκος να τους αγριέψη λιγάκι για να 

τρέξουν να φροντίσουν στο σπίτι το ένα και 

το άλλο και να βοηθήσουν τη µητέρα τους. 

Για να πάη κανένας στο σπίτι της κυρά 

Γιώργαινας, λίγο παραπάνω απ’του παλιού 

µουράγιου τα χαλάσµατα, έπρεπε να περάση 

µια αυλή γεµάτη νυχτολούλουδα και ήλιους 

και γεράνια και µια κρεβατίνα εµπρός µε 

µαύρα σταφύλια και κάθε λογής περιπλοκάδες 

σκαλωµένες ολόγυρα στους τοίχους του. Έτσι, 

καθώς του σπιτιού οι τοίχοι ήταν 

κιτρινωποί, η πόρτα και τα παράθυρα 

πράσινα, κόκκινα τα κεραµίδια, και το 

τριγύριζε ο κήπος µε τα’άνθη του, έδιναν 

µια χαρά στα µάτια που τάβλεπαν. Κι’όλα 

απ’έξω και µέσα και παντού, ταχτικά, 

καθαρά, απλά και χαριτωµένα, φανέρωναν τη 

φηµισµένη νησιώτικη νοικοκυρωσύνη. Κι’ο 

τρόπος που δέχτηκαν τους νεοφερµένους, µε 

τη φυσική, την αβίαστη προθυµία, µε τη 

λαχτάρα να µαντέψουν, να προλάβουν και να 

ευχαριστήσουν καθ’επιθυµία τους, διαλαλούσε 

την άφταστη αιγαιοπελαγίτικη φιλοξενία. 

Κι’αφού πρώτα τους έδοσαν στο πόδι νερό 

και σαπούνι κ’ένα κατάλευκο προσόψι να 

νίψουν τα χέρια απ’την αρµύρα της θάλασσας, 

τι δεν τους έφεραν; το δίσκο µε δυό ειδών 

γλυκό του κουταλιού, λεµονάκι και σταφύλι· 

τον καφέ µε παξιµάδια και κουλουράκια· ένα 

πιάτο µε τηγανίτες της ώρας· 
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άλλο πιάτο µε σύκα φρεσκοκοµµένα κι’άλλο µε 

σταφύλια της κρεβατίνας µαύρα µακρόρρογα σά 

δάχτυλα. 

Ο Παύλος κ’η Έρση δεν ήξεραν τι να 

πρωτοδεχτούν και µε τι τρόπο να τα 

προφτάσουν όλα, για να µη φανή πως δεν 

καταδέχονται το ένα ή πώς δεν είναι 

καλοκαµωµένο το άλλο. Όποιος έχει δοκιµάση 

τη φιλοξενία αυτή του λαού µας, ξέρει το 

µόνο ελάττωµα: πως κάποτε καταντά 

επικίνδυνη για το στοµάχι. 

Λόγια αρκετά δεν εύρισκαν για να 

επαινέσουν το κάθε τι και να τους 

ευχαριστήσουν. 

-Μα τι ωραία που είσαστ’εδώ, κυρά 

Γιώργαινα, και πως θα νοιώθετε τον εαυτό 

σας ευτυχισµένον, όταν σας τριγυρίζουν στο 

τραπέζι τόσα παιδιά κι’αγγόνια· είπε η 

Έρση. 

-Δέκα νοµάτοι µε τα’αγγόνια µου 

καθόµαστε στο τραπέζι τις χρονιάρες µέρες, 

άς έχη δόξα ο Θεός, κ’η καρέκλα του 

συχωρεµένου αδειανή στα δεξιά µου, έντεκα. 

-Ωραία είν’αυτή η συνήθεια· είπε µε 

συγκίνηση η Έρση· να µένη αδειανή η θέση 

εκείνου, που έχει λείψη απ’το σπίτι… 

-Έτσι τις µεγάλες γιορτές, τα 

Χριστούγεννα, τη Λαµπρή, µας φαίνεται σά να 

µας παραστέκη αθώρητος κ’εκείνος, που ήτον 

το κεφάλι του σπιτιού κι’ο νοικοκύρης. 

Ενώ µιλούσαν, ο Αντρίκος µπαινόβγαινε 

και κύτταζε µε κάποια ανησυχία κατά τη 

θάλασσα. 
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Άξαφνα, τα φύλλα της κληµαταριάς 

αναταράχτηκαν έξω απ’τα παράθυρα και µια 

πόρτα έκλεισε µε κρότο. 

-Δεν µπορεί νάχη πίστη κανένας στη 

θάλασσα! είπε ο Αντρίκος. Κανένα σηµάδι δεν 

έδειχνε πως θα βάλη µπάτη σήµερα, κ’έτσι 

φρέσκον. 

Άρχισαν και τα κύµατα ν’ακούωνται, που 

χτυπούσαν στο παλιό µουράγιο και στους 

βράχους. 

-Ώστε δε θα µπορέσωµε να πάµε στη 

σπηλιά; ρώτησε ο Παύλος. 

-Για την ώρα µήτε λόγος. Δεν έχει 

κίνδυνο ο καιρός, στρωτός µπάτης είναι· µα 

πρώτα θα τραµπαλαριστήτε και θα βραχήτε, 

κ’ύστερα, που µπορεί να ζυγώση βάρκα στη 

µπούκα της σπηλιάς γεµάτη ξέρες, αν δεν 

είναι κιάρα τα νερά! 

-Θα µείνωµε λοιπόν µε τα σχέδια; είπε η 

Έρση βλέποντας να σβύνεται ολοένα το πλάνο 

όνειρο, που θωρούσαν της φαντασίας της τα 

µάτια µήνες τώρα. 

-Μην απελπίζεστε, Κυρία, µπορεί να κόψη 

ο µπάτης ως το µεσηµέρι και να γαληνέψη το 

πέλαγος. Το κάτω κάτω της γραφής, σαν δεν 

πάµε σήµερα, πάµε αύριο πρωΐ πρωΐ, που 

θάναι τότε η θάλασσα πάλι σά σήµερα. 

-Ά, µα δε γίνεται αυτό· να σας 

φορτωθούµε και τη νύχτα εδώ! αυτό µας 

λείπει. Και µας προσµένει κ’η κυρά Βαρβάρα 

στο σπίτι… 

-Της κυρά Βαρβάρας της τώπα εγώ στ’αυτί 

πρίν φύγωµε, να µην έχει καµµιά ανησυχία αν 

δεν γυρίσετε, κ’είπα και του Χαλαστάρα καλό  
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κακό να στείλη το παιδί του µαγαζιού να 

κοιµηθή στο σπίτι σας. Ξενοιάστε απ’αυτό το 

λοιπόν. 

Η κυρά Γιώργαινα σηκώθηκε απ’την 

καρέκλα της κι’άνοιξε µια µονόφυλλη πόρτα: 

-Και την κάµαρά σας την έχοµε εµείς 

συγυρισµένη και για µια και για πολλές 

νύχτες, αν θα είχατε ευχαρίστηση να µείνετε 

στο φτωχικό µας. 

Απ’την ανοιχτή πόρτα η Έρση είδε ένα 

κατακάθαρο διπλό κρεβάτι σιδερένιο µε µια 

µεγάλη χρυσή εικόνα του Αγίου Νικολάου 

απάνω απ’το κεφάλι κρεµασµένη στον τοίχο, 

ένα τραπεζάκι άσπρο φρεσκοβαµµένο µε ό,τι 

χρειάζεται για να νιφτή κανένας, κ’έναν 

µεγάλο καθρέφτη από πάνω µε καθαρό 

καινούργιο γυαλί και µε παλιά πλατειά 

κορνίζα χρυσή. Δυό καρέκλες βαρειές 

καρυδένιες νησιώτικες µε σκαλιστά 

ακουµπίσµατα της ράχης ήταν στο άλλο µέρος 

του τοίχου και µιά σκαλιστή κασέλλα παλιάς 

τέχνης, στρωµένη µ’ένα κεντητό στρωσίδι και 

µε δυό µαξιλάρια, σαν καναπεδάκι πρόχειρο, 

συµπλήρωναν την επίπλωση της καµαρούλας, 

που είχε ένα παράθυρο προς την αυλή κάτω 

απ’την κληµαταριά µε τα σταφύλια κρεµασµένα 

εµπρός στα λαµπερά τζάµια του. 

-Και ποιόν θα διώξωµε απ’την ωραία αυτή 

κάµαρα για να µπούµ’εµείς; ρώτησε ο Παύλος. 

-Μην το λέτε διώξιµο· µοιρασιά του 

σπιτιού θα κάνωµε· αποκρίθηκε γελώντας η 

κυρά Γιώργαινα· δική µου είναι η κάµαρα. Θα 

περάσω εγώ στην κάµαρα της Λενίτσας· δε 

χάθηκε ο κόσµος. 
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Την οµιλία τους έκοψε ένα ποδοβολητό, 

που ακούστηκε στους βράχους ψηλότερα απ’το 

Καστράκι, εκεί που απόµεναν ακόµα, σηµάδια 

του ονόµατός του, τα χαλάσµατα από κάποιο 

µεσαιωνικό πύργο. Η Αννέζα πρώτη πετάχτηκε 

έξω: 

-Το µουλάρι του Μανώλη! Γλήγορα τα 

ξέκανε τα ψάρια· δεν τώλεγα νάρθη πρίν το 

µεσηµέρι. 

Κύτταξε προς τα πάνω και ξαναείπε: 

-Κ’έρχεται καβαλάρης και δροµίς. Τι 

τώκανε αυτό, να σακατέψη το ζώο! 

Ως πού να τελειώση τα λόγια της η 

γυναίκα του Μανώλη, έφτασε ο ίδιος καβάλα 

και µπήκε ίσια στην αυλή χωρίς να πεζέψη, 

χωρίς να προσέξη σε κανέναν, ούτε στους 

ξένους που είχαν έρθη, σαν να µην έβλεπε, 

σαν να µην άκουε, µε την όψη κατακόκκινη 

και ιδρωµένη, µε την αναπνοή γλήγορη, σαν 

νάτρεχε αυτός κι’όχι το µουλάρι. Πρίν 

περάση την αυλόπορτα, ο αέρας του πήρε 

απ’το κεφάλι το ψάθινο µεγαλόγυρο καπέλλο. 

Έµειναν όλοι άφωνοι κυττάζοντάς τον, 

προσµένοντας µια εξήγηση για την κατάστασή 

του αυτή, που φανέρωνε κάτι ξαφνικό, µεγάλο 

ξαφνικό. 

-Μίλα το λοιπόν! του φώναξε επιτέλους ο 

Αντρίκος. 

-Τι να µιλήσω; Για λόγια είναι τώρα; 

Τραβάτε τα καΐκια όξω, ξαρµατώστε τα, 

σακκιάστε τα δίχτυα και τα παραγάδια και 

δρόµο! 

-Τι λές, µωρέ Μανώλη, µπάς και 

τρελάθηκες; του φώναξε η κυρά Γιώργαινα· 

για µέθυσες· ενώ η Αννέζα τον κύτταξε 

κατάχλωµη. 
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-Μακάρι νάταν τρέλα, µάννα, για µεθύσι· 

µά είν’αλήθεια! και πεζεύοντας επί τέλους 

στις πλάκες της αυλής, πρόσθεσε µεγαλόφωνα: 

έχοµε πόλεµο, γενική επιστρατεία, όλες τις 

ηλικίες! 

Στο άκουσµα αυτό ο Παύλος κ’η Έρση, που 

έµεναν παράµερα, νοµίζοντας πως πρόκειται 

για κανένα οικογενειακό ζήτηµα, πετάχτηκαν 

έξω απ’το σπίτι, κατακόκκινος αυτός, 

κερωµένη εκείνη. 

Τότε τους πρωτοείδε ο Μανώλης και τους 

έδοσε άφωνα το χέρι. 

-Να είναι τάχα αλήθεια; ρώτησε ο 

Παύλος· η καµµιά ψεύτικη είδηση απ’τις 

εφηµερίδες; 

-Τι ψεύτικη είδηση, που χαλάει ο κόσµος 

στα χωριά απ’τις καµπάνες! Ήρθε τηλεγράφηµα 

απ’το νοµάρχη στο δήµαρχο, πως τα µεσάνυχτα 

της Δευτέρας, προψές να πούµε, δηµοσιεύτηκε 

το Διάταγµα το δικό µας και της Σερβίας 

µαζί και της Βουλγαριάς, που κάνανε 

συµµαχία, λέει, κ’οι τρείς. Θα τοιµαστούν 

λοιπόν το γληγορώτερο τα παιδιά όλα και θα 

µαζευτούν στη χώρα, που θα περάση επί 

τούτου το βαπόρι να τα πάρη την Παρασκευή ή 

το Σαββάτο. Έτσι είναι διαταγή.  

Η Έρση έχασε κάθε συναίσθηση της 

αλήθειας. Εκεί που ήτον, ανάµεσα σε ξένους 

ανθρώπους και σε ξένο σπίτι, της φαίνουνταν 

πως είχε βρεθή και σ’έναν ξένο κόσµο, άλλον 

παρά εκείνον που ζούσε ως τώρα. Το αίµα 

µαζεύτηκε στην όψη, στα µάτια της· είδε 

έναν ήλιο κόκκινο να φωτίζη την αυλή, τους 

τοίχους, όλα γύρω, και κρατήθηκε απ’τον 

παραστάτη της πόρτας να µην πέση. 
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Πού ήτον ο Παύλος; Της είχε φανή πως 

χάθηκε απ’το πλάϊ της: δεν τον έβλεπε, δεν 

το έννοιωθε κοντά της.  

Κι’άξαφνα, µέσ’στον ξένο εκείνο κόσµο, 

άκουσε και µια φωνή, µιά πρωτάκουστη φωνή, 

δυνατή σά σάλπιγγα: 

-Τέλος πάντων! Θα σηκώσωµε κ’εµείς ψηλά 

το σκυµµένο από ντροπή κεφάλι! Θα ξυπνήσουν 

µέσ’στις κρύες φλέβες µας οι σταλαµατιές 

του αίµατος των προγόνων µας, των 

σκλαβωµένων, των σφαγµένων, των θανατωµένων 

στο µαρτύριο. Ναι, εσείς εδώ ξαρµατώστε τα 

καΐκια σας, πατήστε τα στη στεριά, 

σακκιάστε τα δίχτυα της ψαρικής σας. 

Κ’εµείς οι άλλοι ας ασφαλήσωµε τα βιβλία 

µας, ας κλειδώσωµε τα συρτάρια του γραφείου 

µας, ας αφήσωµε στεγνά τα  καλαµάρια µας. 

Κι’ας πάµε όλοι µαζί να πλάσωµε µια Μεγάλη 

Ελλάδα. Μα όταν γυρίσωµε, εσείς θα ρίξετε 

τα καΐκια σας για να ταξιδέψετε σε 

πλατύτερα πέλαγα µε τη σηµαία σας 

δοξασµένη· κ’εµείς αντί να καθώµαστε έξω 

απ’τ’αρχαία ιερά για να τα φυλάγωµε, θα 

µπούµε µέσα άξιοι να τα πατήσωµε και να τα 

προσκυνήσωµε! 

Είχε δίκιο η Έρση να µην τη γνωρίση τη 

φωνή του Παύλου. Δεν ήτον δική του φωνή, η 

συνηθισµένη σιγανή και ήµερη φωνή· ήτον της 

δουλωµένης, της αιµατοκυλισµένης Ηπείρου η 

κραυγή που ξέφευγε απ’τα στήθη του, ήταν οι 

χίλιες και µύριες φωνές περασµένων γενεών, 

που ξεχύνουνταν σµιγµένες σε µια φωνή απ’το 

στόµα του. Δε µιλούσε τώρα ο λόγιος, 
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ο αρχαιολόγος·µιλούσε ο Ηπειρώτης, µιλούσε 

το δισέγγονο του Βλαχάβα και του 

Κατσαντώνη… 

Πώς ξεστόµισε τέτοια λόγια; ούτε ο 

ίδιος δεν ήξερε. Μά και πώς θα µπορούσε να 

µη µιλήση αυτός ανάµεσα σ’όλους εκείνους 

τους απλούς ανθρώπους, που τους ήρθε το 

προµήνυµα του πολέµου σαν ένας διπλός 

σεισµός και τους τράνταξε σύγκορµα και 

σύψυχα; Στην πρώτη φοβερή εκείνη παραζάλη, 

που τους αναποδογύριζε µε µιάς την παράµερη 

ήσυχη ζωή τους, έπρεπε κάποιος να τους κάνη 

να γυρίσουν ψηλότερα τα µάτια, να τους 

εγκαρδιώση και να τους δυναµώση για το 

µεγάλο αγώνα πρίν πέσουν λιγόψυχοι στα 

γόνατα. 

Αν αυτός ο κάποιος δεν ήτον ο 

σπουδασµένος, ο µορφωµένος, εκείνος που 

είχε δουλειά του ίσα ίσα τη µελέτη της 

αρχαίας ιστορίας και της προγονικής δόξας, 

ποιος άλλος θα ήτον; Μόνος, κλεισµένος 

ήσυχα στο γραφείο του, µε το κεφάλι 

σκυµµένο στα βιβλία, έπρεπε να θησαυρίζη 

για τον εαυτό του, σά φιλάργυρος τους 

πνεύµατος, χωρίς να δίνη τίποτε στους 

άλλους την ώρα που έχουν τη µεγαλύτερη 

ανάγκη! 

Κι’αλήθεια, τα λόγια του εκείνα 

θαµατούργησαν… 

 

Η θάλασσα γαλήνεψε το αποµεσήµερο. Μα 

ποιος είχε το νού του πιά στο νησί της 

Ερηνιώς και στη θάλασσοσπηλιά; 

Τέσσερις άνθρωποι θάφευγαν απ’το 

Καστράκι κ’έπρεπε να φροντίσουν για χίλια 

δυό πράµατα αυτές τις δυό µέρες. Κι’ο ίδιος 

ο Παύλος ήτον υποχρεωµένος να παρουσιαστή 
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στο σύνταγµα του Μεσολογγιού, έφεδρος της 

απογραφής του 1902 του νοµού Άρτας. Ώστε 

κ’εκείνος έπρεπε να φύγη για την Αθήνα το 

ταχύτερο. 

-Σαν ξανάρθετε του χρόνου µε το καλό, 

θα σας προσµένωµε να περάσετε λίγες µέρες 

εδώ. Τότε θα κάνωµε και την κουµπαριά και 

θα πάµε µε το Γλαύκο όπου θελήσετε, κυρία 

Έρση· είπε ο Αντρίκος µε κάποια συγκίνηση, 

σαν να συλλογίζουνταν όταν τάλεγε, πώς 

µπορούσε και να µη ζη ως τότε – πόλεµος 

είν’αυτός! 

Και σε λίγο, σκύβοντας πολύ κοντά 

στ’αυτί της, σά να µην ήθελε να τον ακούση 

κανένας άλλος, πρόσθεσε σιγαλώτερα: 

-Μόνο στο καταραµένο νησί της Ερηνιώς, 

όρκο και σταυρό πώς δε θα πατήσωµε πιά το 

πίδι, ύστερα απ’το σηµερινό χαλασµό που µας 

έφερε στα σπίτια µας. 

Με τη βάρκα τους πήγαν πίσω ο Νικολάκης 

και το Γιαννάκι. Δεν µπορούσε να λείψη ο 

Αντρίκος απ’το σπίτι σε τέτοιες ώρες. 

Τραβούσαν κ’οι δυό κουπί κ’ο Παύλος 

κρατούσε το τιµόνι µε την οδηγία του 

Νικολάκη που τούλεγε: 

-Γραµµή, λίγο δεξιά, αριστερώτερα, πάλι 

γραµµή. 

Το βουβό στην πλώρη, λυπηµένο που άφηνε 

τους δυό µικρότερους συντρόφους του 

παιγνιδιού στο Καστράκι, πρώτους φίλους που 

είχε αποχτήση. 

Η Έρση σκυµµένη προς τη θάλασσα δε 

µιλούσε. Μόνον πού και πού γύριζε 

κι’ανασήκωνε τα µάτια µε κάποια δειλία και 

σεβασµό προς τον Παύλο. Απ’την ώρα που τον 

άκουσε να µιλή, κάθως µίλησε στο σπίτι 
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των ψαράδων, της φαίνουνταν εντελώς 

αλλιώτικος απ’ό,τι ήτον πρίν: σαν να είχε 

ψηλώση πιώτερο το κορµί του, σαν να είχε 

αναστυλωθή πιο όρθιο το κεφάλι, σαν να 

είχαν µια καινούργια λάµψη τα µάτια του. 

Για πρώτη φορά της παρουσιάζουνταν ο άντρας 

µε όλη του τη δύναµη και την υπεροχή 

απέναντι αυτής της γυναίκας, και µια ριζική 

µεταβολή είχε γίνη στα βάθη της καρδιάς 

της. Χωρίς να ελαττωθή καθόλου η αγάπη της 

προς τον Παύλο, έννοιωθε τον εαυτό της 

ταπεινότερο κοντά του· όχι ίσον καθώς πρίν. 

Κι’αντί να τη στενοχωρή αυτό, κι’αντί να 

την αποµακραίνη και να την αποξενώνη 

πληγώνοντας τη φιλοτιµία της κ’ερεθίζοντας 

τον εγωϊσµό της – ώ θάµα της γυναικείας 

αγάπης! – την έσερνε περισσότερο 

ευτυχισµένη σκλάβα µπροστά στα πόδια του, 

παρά πρίν καθισµένη ισότιµη στα γόνατά του. 

Η πρώτη τροµάρα απ’το µήνυµα του πολέµου, 

που ήτον και µήνυµα χωρισµού γι’αυτήν 

απ’τον Παύλο, είχε περάση. Η αγάπη τους θα 

ήτον, απάνω απ’όλα αυτά τα διαβατικά και 

πρόσκαιρα, άφθαρτη και παντοτινή εκείνη. 

Καθώς προσδοκούσε την Ελλάδα νικήτρια 

απ’τον πόλεµο – νικήτρια προσδοκούσε και 

την αγάπη τους απ’του πολέµου τη δοκιµασία. 

Κι’όπως φαντάζουνταν µια Ελλάδα πιο µεγάλη 

και πιο τιµηµένη τότε απ’την τωρινή – 

φαντάζουνταν και µια αγάπη τέτοια. Θυµήθηκε 

το χάλασµα της αηδονοφωλιάς απ’τα χέρια του 

βουβού παιδιού, που της είχε φανή σαν κακό 

σηµάδι για τη φωλιά τη δική τους. Να που δε 

λαθεύτηκε: η  
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φωλιά τους χάλασε, η φωλιά που είχαν κτίση 

µικρή, χαµηλή, σαν την αηδονοφωλιά, στον 

ανθισµένο κήπο της ζωής. Μα χάλασε για να 

χτιστή µια άλλη φωλιά, πολύ ψηλότερη και 

πιο άξια για την αγάπη τους, µια αϊτοφωλιά 

άφταστη σ’ενός γκρεµού την κορφή. 

 

Το νησί της Ερηνιώς σε λίγο δε θα 

φαίνουνταν πιά καθώς θάκανε στροφή η βάρκα, 

κ’η Έρση είπε τα πρώτα λόγια στον Παύλο:  

-Γύρισε να ιδής για τελευταία φορά το 

χαµένο µας όνειρο. 

Ο Παύλος την κύτταξε µε µια υπέρτατη 

έκφραση αγάπης στα µάτια: 

-Φτάνουν πιά τα όνειρα των περασµένων, 

τα πεσµένα µάρµαρα των ναών, τα συντριµµένα 

αγγεία των τάφων – τώρα πάµε προς το µεγάλο 

όνειρο της Ζωής, της Αναστάσεως! Να! για 

κύτταξε εκεί! Τι βλέπεις; 

Μακρυά, µακρυά, στην άκρη του 

ορίζοντος, στα σύνορα πελάγους κι’ουρανού, 

τα σκόρπια νησάκια του Αιγαίου και τα 

σύννεφα του ηλιοβασιλέµατος σµιγµένα, 

ολόφωτα, έδειχναν κάτι, σαν ένα φανταστικό, 

ένα µυθικό κάστρο: 

-Μια χρυσή Ακρόπολη! αποκρίθηκε  

εκστατική η Έρση. 

Και σηκώνοντας ψηλότερα τα µάτια 

πρόσθεσε: 

-Για κύτταξε όµως κ’εκεί! 

Ένα µεγάλο, πολύ µεγάλο σύννεφο 

αργυρόλευκο, ανάλαφρο, σχεδόν διάφανο, 

πλατύτερο στην αρχή του και στενεύοντας 
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στην άκρη του, κατέβαινε απ’τα µεσούρανα 

προς το χρυσό κάστρο. 

-Σαν ένα γιγάντιο φτερό· είπε ο Παύλος. 

-Το φτερό της Νίκης, συµπλήρωσε η Έρση 

µε το σταθερό και πειστικό τόνο µιάς 

προφητείας. 

 

   

  Φεβρουάριος-Απρίλιος 1922 
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