
Το μυαλό στην απόδραση  
Λένε διάφορα γι’ αυτόν. Ανήκουστα πράγματα, αν είναι αληθινά. Είναι δυνατόν ένας 
έφεδρος Ανθυπολοχαγός που πολέμησε στην Αλβανία, που έχασε και το ένα του μάτι 
εκεί, να είναι τώρα συνεργάτης των Γερμανών! Αλλά την έκανα την υπέρβαση και 
τον ρώτησα δήθεν αδιάφορα: «ρε Μανώλη, είναι αλήθεια όσα ακούω για βαρκάρηδες 
που φτάνουν μέχρι την Τουρκία;» 

«Πολύ φαντασμένος είσαι, μωρέ. Πού τ΄ άκουσες αυτά; ποιος τα ‘πε;». 
Σιγά μη του πω, από ποιόν τα έχω ακούσει! σκέφτηκε ο Σπύρος. 
 

«Κανείς δεν μου τα είπε. Θα σου πω πού τα ‘μαθα,  αλλά μη σου φύγει κουβέντα. 
Μου ορκίζεσαι;» 

«Λέγε, μωρέ, μη φοβάσαι». 
«Μου ορκίζεσαι στη ζωή της γυναίκας  σου;» 

«Ναι, μωρέ κουζουλέ, λέγε!» 

«Τις προάλλες πήγαινα στο χωράφι να ξεβοτανίσω και στον δρόμο βρήκα 
πεταμένη  μια φυλλάδα τόσο δα μικρή, κακογραμμένη, μισοσβησμένη, με το ζόρι 
έβγαλα άκρη σε αυτά που έλεγε». 

«Τι έλεγε;» 

«Να, έγραφε ότι ο σταθμός των Άγγλων στο Κάιρο μετέδωσε ότι από πολλά 
Ελληνικά νησιά που είναι κοντά στην Τουρκία φεύγουν κατά ομάδες Έλληνες, για να 
καταταχτούν στον Ελληνικό στρατό που είναι στην Αίγυπτο». 

Μια σκιά δυσπιστίας σχηματίζεται στο πρόσωπο του Μανώλη και του λέει, 
«Μωρέ και γω τ’ ακούω αυτά, αλλά μου φαίνεται δύσκολο». 

«Λες να είναι ψέματα;» 

«Ρε Σπύρο, οι Γερμανοί κατ’ αρχάς απαγορεύουν στους πάντες να ταξιδεύουν 
όταν πέσει η νύχτα. Στους βαρκάρηδες, όσοι ζήτησαν να ψαρεύουν, τους έχουν δώσει 
ειδική άδεια. Αν δεν γυρίσουν μέχρι το απόγευμα στο λιμάνι, μπορεί και να τους 
στήσουν στον τοίχο. Σε όσους δεν έχουν δώσει άδεια ψαρέματος, τους έχουν 
υποχρεώσει να έχουν τις βάρκες τους έξω από το νερό και μάλιστα χωρίς κουπιά. Στο 
λιμάνι έχουν μόνιμα στρατιώτες που ελέγχουν τα πληρώματα. Εύκολο είναι να κάνεις 
τέτοια πράγματα;». 

«Έστω, ότι πάνε για ψάρεμα όσο φωτίζει ο ήλιος. Όταν ξανοίγονται, είναι 
δύσκολο να πάνε απέναντι; Πόσο απέχει η Τουρκία; 4-5 μίλια είναι». 

«Ναι, τόσο είναι, αλλά αν τους πιάσουν είναι τελειωμένοι, στον τοίχο θα τους 
στήσουν. Και εγώ τα έχω ακούσει, ότι περνάνε γεμάτοι απέναντι, αλλά δεν έχω 
καταλάβει πώς γίνεται αυτό». 

«Γεμάτοι;» 

«Ναι, γεμάτοι» 

«Γεμάτοι… με τι;» 

«Με παλικάρια, με τι άλλο;» 

«Παλικάρια;» 

«Ναι, έχω ακούσει ότι έρχονται κάποια παιδιά από την Ελλάδα στη Χίο, βρίσκουν 
τους βαρκάρηδες αυτούς και τους περνάνε κρυφά απέναντι». 

«Και τι κάνουν απέναντι;» 

«Τους παραλαμβάνουν Άγγλοι και τους πάνε στην Αίγυπτο». 
«Και μετά;» 

«Μπαίνουν στον Αγγλικό στρατό…στον Ελληνικό… δεν ξέρω ακριβώς… και 
πολεμάνε τους Ναζί από κει». 

«Υπάρχει Ελληνικός στρατός στην Αίγυπτο;» 



«Και βέβαια υπάρχει, από παιδιά που έχουν φύγει από την Ελλάδα. Δυο-δυο, 
τρεις-τρεις περνάνε κάθε φορά». 

«Και εσύ, ρε Μανώλη, πού τα ξέρεις όλα αυτά;» 

«Ακούω μισόλογα από δω και από κει, αλλά μου μοιάζουν για μεγάλα παραμύθια. 
Οι Γερμανοί έχουν μεγάλη ναυτική δύναμη στην περιοχή και ελέγχουν τα πάντα, δεν 
μπορεί να γίνονται τέτοια πράγματα κάτω από τη μύτη τους, δεν είναι τόσο βλάκες». 

«Και όταν λες ότι κάποιοι βαρκάρηδες τους περνάνε απέναντι, ποιους εννοείς;» 

«Εγώ προσωπικά δεν ξέρω κανέναν που να κάνει αυτή τη δουλειά, όλοι κοιτάνε να 
ταΐσουν τις οικογένειες τους, δεν έχουν την πολυτέλεια να ρισκάρουν τη ζωή τους». 

«Δεν μπορείς να μάθεις περισσότερα πράγματα γι’ αυτούς τους βαρκάρηδες;» 

«Γιατί μωρέ τρελέ, τι σε κόφτει εσένα… τι έχεις στο μυαλό σου;» 

«Έτσι ρωτάω… μια και τόφερε η κουβέντα». 
«Σπύρο, αν θες τη γνώμη μου, μην ασχολείσαι με τέτοια πράγματα, κοίτα την 

οικογένειά σου. Εμείς τον χάσαμε τον πόλεμο. Δεν μπορούμε να κάνουμε σχεδόν 
τίποτα. Και οι Άγγλοι που πολεμάνε ακόμα, πόσο νομίζεις ότι θα αντέξουν; Αν δεν 
μπουν οι Αμερικάνοι στον πόλεμο, μη περιμένεις προκοπή. Κοίτα και μένα πώς 
κατάντησα για να κάνω τον πατριώτη. Έχασα το ένα μου μάτι. Ποιος θα μου το δώσει 
πίσω από αυτή που λέμε πατρίδα; κανείς! Γι’ αυτό, σε συμβουλεύω να κάτσεις στα 
αυγά σου. Αν μάθουν οι Γερμανοί ότι ρωτάς θα σε υποπτευτούν, πρόσεχε!» 

«Πώς θα το μάθουν;… από σένα μήπως;» 

«Τι λες, ρε κωλόπαιδο, σου μοιάζω για χαφιές;» 

«Ε, δε ξέρω, ακούγονται πολλά περίεργα πράγματα για σένα εδώ στο νησί. Πολλά 
σούρτα-φέρτα έχεις μ’ αυτήν την πουτάνα τη Γερμανίδα. Αν δεν με προδώσεις εσύ, 
δεν πρόκειται να μάθουν τίποτα οι Γερμανοί». 

«Δεν πρέπει να μιλάς έτσι για ανθρώπους που δεν ξέρεις. Η κοπέλα αυτή είναι 
αρχαιολόγος, όπως και εγώ, άλλο ο πόλεμος κι άλλο η Επιστήμη. Με τον πόλεμο δεν 
σταματάει και η υπόλοιπη ζωή και σε διαβεβαιώνω ότι είναι μια πολύ σπουδαία 
επιστήμων στη χώρα της, κι αν καταφέρουμε να τελειώσουμε την εργασία αυτή που 
ξεκινήσαμε, θα είναι καλό και για μας και για την Ιστορία μας». 

«Ναι, καλά… Ιστορία και μπούρδες!… κατακτητές μας, είναι  Μανώλη! Μετά 
είναι και κείνος ο κακομοίρης ο βαρκάρης που τον καθαρίσανε μέρα-μεσημέρι, 
θυμάσαι;» 

«Τι θέλεις να πεις Σπύρο;… πες το!» 

«Εεε… να… ήταν… μαζί σου· δεν ήταν όταν σας έπιασαν ανοικτά στη θάλασσα; 
σας πήγαν και τους δυο στην κομμαντατούρ;… εσύ μετά από λίγες ώρες πήγες σπίτι 
σου, αυτόν τον κρατήσανε και την άλλη μέρα… είπαν ότι… δήθεν αυτοκτόνησε, 
πέφτοντας από το μπαλκόνι και σκοτώθηκε, έτσι λένε…» 

«Για ψάρεμα είχαμε βγει Σπύρο, δεν κάναμε κάτι κακό, ο Νικολός μάλιστα είχε 
και  Γερμανική άδεια. Όταν πήγαν σπίτι του, του βρήκαν προκηρύξεις· κάποιος τον 
κατέδωσε. Και μένα το σπίτι μου το κάναν άνω-κάτω, αλλά δεν μου βρήκαν τίποτα. 
Είναι δυνατόν να πιστεύεις ότι εγώ τον πρόδωσα;  Εγώ πολέμησα, ρε, τους Ιταλούς 
και με έχεις ικανό να προδώσω;» 

«Όχι,… εγώ δεν σε έχω… απλά σου λέω τι ακούγεται. Κι αν σε ρωτάω είναι γιατί 
κυκλοφορείς μέσα στο λιμάνι, κάτι θα ξέρεις περισσότερο από μένα. Αλλά, και συ, ρε 
Μανώλη, τι θέλεις με αυτή τη σκύλα τη Γερμανίδα; Δεν καταλαβαίνεις ότι θα σε 
σταμπάρει η ρετσινιά;» 

«Σου εξήγησα, Σπύρο, άλλο ο πόλεμος και άλλο η Επιστήμη. Με ξέρεις από μικρό 
παιδί· εσύ τουλάχιστον δεν έπρεπε να έχεις αμφιβολίες για το αν είμαι Έλληνας ή 
Γερμανός. 



… ας είναι… άκου να δεις… θα ρωτήσω έναν βαρκάρη που φαίνεται ντόμπρος και 
έξυπνος άνθρωπος, κι αν μου πει κάτι θετικό θα σου πω, αλλά μην ελπίζεις και πολλά 
πράγματα. Όλοι είναι σφιγμένοι, κι αν θες τη γνώμη μου, καλά κάνουν και κοιτάνε 
μόνο τη δουλειά τους και πώς θα επιβιώσουν». 

«Ποιόν θα ρωτήσεις;» 

«Δεν το ξέρεις».  
«Πώς γίνεται να μην τον ξέρω, όλους τους ξέρω, πόσοι βαρκάρηδες είναι στο 

λιμάνι, όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας».  
«Ρε, δε τον ξέρεις σου λέω. Αλλά, και να τον ήξερες δεν θα σου τον έλεγα. Όσο 

λιγότερα ξέρεις, και ‘σύ και εγώ, τόσο το καλύτερο». 
«Πού θα μου πας ρε βρωμιάρη, κάπου θα σε στριμώξω. Θα ‘σαι ο πρώτος που θα 

πνίξω με τα ίδια μου τα χέρια», μουρμούρισε ο Σπύρος καθώς ο Μανώλης 
απομακρυνόταν, «από σένα θ’ αρχίσω τον πόλεμο». 

  

*** 

 

Περνώντας ο Μανώλης από το μονοπάτι πέφτει πάνω στον πατέρα του Σπύρου 
που σκάβει σκυφτός στο χωράφι του. Δήθεν ξαφνιασμένος ο Μανώλης που τον είδε 
ξαφνικά μπροστά του, του φωνάζει από μακριά, «Γεια σου, κυρ-Γιάννη, τι κάνεις;»  

Το χωραφάκι ήταν περίπου 3 στρέμματα. Λίγο ανηφορικό και στα όρια του είχε 
πετρολιθιές που τις είχε βάλει εκεί ο κυρ-Γιάννης, πέτρα τη πέτρα. Βάσταγαν τις 
κατολισθήσεις του χώματος, χρόνια τώρα. Στο μισό χωράφι φύτευε λαχανικά και στο 
άλλο μισό όσπρια. Το είχε όμορφα τακτοποιημένο, νοικοκυραίικο. Με πολύ κόπο 
είχε φτιάξει αυλάκια ανάμεσα στις ρίζες, για να έρχεται το νερό όταν πότιζε. Στο 
ψηλότερο μέρος του χωραφιού είχε χτίσει με τα χέρια του μια μεγάλη δεξαμενή όπου 
μάζευε το βρόχινο νερό.  

Ο κυρ-Γιάννης σηκώνεται και βάζει την παλάμη πάνω από τα μάτια του, να 
εμποδίσει τον ήλιο που τον στράβωνε, «καλά, μωρέ Μανωλιό, πώς από δω;», χωρίς 
να προδοθεί από την αντιπάθειά του προς τον Μανώλη. Τόσα ακούγονται στο νησί 
γι’ αυτόν.  

Τι θέλει αυτό το καθίκι εδώ, σίγουρα για καλό δε θα ‘ναι, χοροπήδησαν οι σκέψεις 
στο νου του κυρ-Γιάννη. 

 

«Να!… πάω μια βόλτα μέχρι τον Προφήτη Ηλία να ανάψω ένα κερί στη μνήμη 
της μάνας μου». 

Ο αλήτης την έφαγε τη μάνα του και τώρα θέλει να της ανάψει και κερί, ψιθύρισαν 
τα χείλη του κυρ-Γιάννη.  

«Εσύ τι δουλειά έχεις εδώ; δικό σου είναι αυτό το κομμάτι;» 

Αϊ στην οργή ρε πουλημένο τομάρι, που είμαι υποχρεωμένος να κάθομαι να σου 
δίνω και λογαριασμό, πέρασε από το μυαλό του πάλι. 

«Εεε, ναι μωρέ, τόσο καιρό το έχω νοικιάσει, τώρα με βλέπεις εδώ;» 

Και πλησιάζοντας όλο και πιο κοντά στον κυρ-Γιάννη, «Αα, δεν το ‘ξερα. Νόμιζα 
ότι είχες μόνο αυτό που είναι κάτω στον χείμαρρο. Τι φυτεύεις;» 

«Κρεμμύδια και λίγες φακές… δε βαριέσαι, μικροπράγματα». 
«Να ‘σαι καλά κυρ-Γιάννη, άντε να μη σε καθυστερώ από τις δουλειές σου… 

χάρηκα που σε είδα… άντε να πηγαίνω τώρα και εγώ». 
«Να πας στο καλό», του απαντά βαριεστημένα και «αϊ στο διάολο» μέσα απ’ τα 

δόντια του. 



Και καθώς κάνει να φύγει… δήθεν κάτι θυμήθηκε… κοντοστέκεται, δήθεν κάνει 
πως το σκέφτεται, τον βλέπει ο πατέρας του Σπύρου, τον καλοκοιτάει· «θες κάτι, 
μωρέ;» 

«Κυρ-Γιάννη, μια και σε βρήκα τυχαία, να…. κάτι θέλω να σου πω, αλλά δεν ξέρω 
κιόλας… πώς να στο πω, είναι λίγο παλαβό». 

«Πες μου, μωρέ, τι είναι;» 

«Να… μου ‘πε κάτι ο γιος σου… και μ’ έβαλε σε σκέψεις για το πόσο μυαλό 
κουβαλάει πάνω του. Μιλάς καθόλου μαζί του;» 

«Με ποιόν από όλους; Πέντε τους έχω». 
«Με τον Σπύρο». 
«Μιλάμε, μωρέ, έγινε κάτι;» 

«Πρέπει να τον προσέχεις». 
«Τι έκανε πάλι ο διάβολος;» 

«Να, μου ‘λεγε κάτι χαζομάρες για τον πόλεμο». 
«Τι ακριβώς σου ‘λεγε;» 

«Να… με ρωτούσε επίμονα τι γίνεται στην Αίγυπτο, πώς περνάει κανείς απέναντι 
και τέτοια… ε, ξέρεις τώρα παιδικές βλακείες. Πρόσεχέ τον, μη κάνει καμιά τρέλα, 
είναι παιδί ακόμα». 

«Και γιατί ρωτούσε εσένα;» 

«Ξέρω γω! Επειδή λέει, δουλεύω στο λιμάνι, όλο και κάτι θα έχω δει». 
«Πώς του ‘ρθε του διαόλου αυτό;» 

«Παιδικός ενθουσιασμός κυρ-Γιάννη». 
«Εσύ τι του ‘πες;» 

«Τίποτα δε του ‘πα, πού να ξέρω; δεν ανακατεύομαι με αυτά τα πράγματα, είναι 
επικίνδυνα. Εγώ είμαι ήδη σακάτης, κοιτάω μόνο να κουβαλάω τα φορτία στα 
μαγαζιά του λιμανιού και μετά στο σπίτι μου να φροντίσω τη γυναίκα μου. Ό,τι ήταν 
να δώσω στην πατρίδα το ‘δωσα και με το παραπάνω. Αυτά του ‘πα και ελπίζω να 
‘βαλε μυαλό». 

«Καλά του τα ‘πες. Άστον θα τον πιάσω το βράδυ να τον ξεψαχνίσω. Είναι πολύ 
ζωηρός και ατίθασος. Μου ‘χει βγάλει την πίστη αυτός ο διάολος!» 

«Καλή συνέχεια, κυρ-Γιάννη, πάω μη με προλάβει στον γυρισμό η νύχτα». 
«Να πας στο καλό, Μανώλη». 
 

Ρε τον βλάκα τον γιο μου, τον χαφιέ βρήκε να ρωτήσει τέτοια πράγματα! 
μονολόγησε ο κυρ-Γιάννης και κάρφωσε με δύναμη την τσάπα στο σκληρό χώμα. Θα 
το σπάσω στο ξύλο! 

 

*** 

 

Μέρες τώρα ο Σπύρος γυρνάει συνεχώς στο λιμάνι, του έχει γίνει έμμονη ιδέα, 
πιάνει κουβέντα με τους βαρκάρηδες, τους ζητάει αν έχουν δουλειά να του δώσουν, 
οτιδήποτε δουλειά. Ζητάει αν μπορούν να τον πάρουν για βοήθεια στα καΐκια τους.  
Πράγμα δύσκολο σε τόσο δύσκολες εποχές όπως αυτή της κατοχής.  

«Με το ζόρι βγαίνει το μεροκάματο για μένα, πώς να πάρω και βοηθό», του λένε 
συνήθως.  

«Τι τη θέλεις τη θάλασσα, εσύ είσαι βέρος στεριανός», του λέει άλλος. 
Σε κάποιον άλλον που βρήκε, φάνηκε μια ελπίδα να τον πάρει βοηθό. Το πρώτο 

που τον ρώτησε ήταν αν ξέρει κολύμπι και αν τον αφήνει ο πατέρας του να κάνει 
αυτή τη δουλειά.  



«Κάνω όποια δουλειά μπορεί να μου δώσει λίγα χρήματα, να συμβάλω και εγώ 
στο φαΐ της οικογένειας· ο πατέρας μου δεν έχει πρόβλημα». 

«Δε μου ‘πες όμως, κολύμπι ξέρεις ή θα πνιγείς άμα μας τύχει κάτι;» 

«Ε, κάτι κάνω». 
«Βρε, ξέρεις να κολυμπάς ή θα πνιγείς;» 

«Αν θες μπορώ να κοιμάμαι στο καΐκι, να στο φυλάω κιόλας». 
«Κατάλαβα, δεν ξέρεις κολύμπι. Επειδή είσαι μικρό παιδί και θα είμαι υπεύθυνος 

αν πάθεις κάτι, δεν μπορώ να σε πάρω. Μεγάλωσε λίγο και έλα πάλι να το 
κουβεντιάσουμε. Μέχρι τότε να έχεις μάθει να κολυμπάς, όχι στα ρηχά σαν τα 
κοριτσάκια, αλλά σαν άντρας στα βαθιά. Το καΐκι δεν είναι βαρκούλα, το πέλαγος 
ποτέ δεν είναι ήσυχο». 

 

Γυρνώντας προς το χωριό του ήταν μέσα στα νεύρα, που βρέθηκε δουλειά σε καΐκι 
αλλά  κόπηκε στο κολύμπι. Άρχισε κάθε μέρα να κατεβαίνει στη θάλασσα, να 
προσπαθεί να μάθει να κολυμπάει, αλλά η πρόοδος του δεν ήταν και τόσο σοβαρή. Ο 
πατέρας του τον είχε χάσει, έλειπε όλη μέρα. Του έλεγε συνεχώς, ότι και τα χωράφια 
έχουν δουλειά και ότι θέλει βοήθεια, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα μόνος του.  

 

«Ωραία η τεμπελιά, αλλά κουράστηκα πια, Σπύρο. Θέλω βοήθεια. Τ’ αδέλφια σου 
δεν τα βλέπεις να παραδειγματίζεσαι;» 

«Μη με ξαναπείς τεμπέλη. Δεν κάθομαι, έχω και άλλες δουλειές να κάνω». 
«Ναι, και άλλες δουλειές… να χαζεύεις τη θάλασσα. Κορίτσι είσαι, μωρέ, και 

κάθεσαι να τη βλέπεις συνέχεια αν κουνάει;». 
«Δεν την χαζεύω που να πάρει ο διάολος τα πρέκια μου. Έχω δουλειά εκεί κάτω». 
«Τι σ’ έπιασε μωρέ αναθεματισμένο με τη θάλασσα;» 

«Έχω τους λόγους μου». 
«Κάτσε κάτω, ρε σκασμένο, κάτσε να μιλήσουμε. Τι βασανίζει το μυαλό σου;» 

!; 

«Πες μου, ρε… τι συμβαίνει;» 

«Πατέρα, θα φύγω». 
«Πού θα πάς;» 

«Θα πάω να πολεμήσω τους Γερμαναράδες». 
«Μίλα πιο σιγά, ρε χαμένο. Πού θα πας να τους πολεμήσεις;» 

«Θα περάσω απέναντι». 
«Απέναντι; … πού απέναντι;… στην Τουρκία;» 

«Ναι!» 

«Τι θα κάνεις εκεί;» 

«Δε θα κάτσω εκεί, θα πάω στην Αίγυπτο. Θα πάω να υπηρετήσω στον Ελληνικό 
Στρατό». 

«Ξέχνα το!… τι λες, ρε βλαμμένο, τόσο μικρά παιδιά δεν τα παίρνουν στον 
στρατό· τη μάνα σου δεν τη σκέφτεσαι;» 

«Εικοσάρισα πατέρα, δεν είμαι ακόμα παιδί. Δεν αντέχω να βλέπω αυτούς τους 
αλήτες να μου έχουν κάτσει στον σβέρκο». 

«Σύνελθε, ρε συ, ο πόλεμος δεν είναι παιχνίδι, δες στο νεκροταφείο πόσα δικά μας 
παιδιά έχουν σκοτωθεί, δες τον Ζήση που έχασε το πόδι του, δες τον Μανωλιό που 
έμεινε μ’ ένα μάτι. Τι τον πέρασες τον πόλεμο;» 

«Πατέρα, τον Μανωλιό μη τον φέρνεις για παράδειγμα, καλά έκανε και τον 
τιμώρησε ο Θεός».  

«Γιατί το λες αυτό;» 



«Δουλεύει με τους Γερμανούς, κάθε μέρα βρίσκεται με αυτήν την καριόλα τη 
Γερμανίδα και δήθεν δουλεύουν μαζί. Άλλη δουλειά κάνουν, είμαι σχεδόν σίγουρος».  

«Το ξέρω, βρε βλάκα, και συ τον Μανωλιό βρήκες να ρωτήσεις τέτοια πράγματα;» 

«Πού ξέρεις με ποιόν μίλησα;» 

«Ήρθε και μου τα ‘πε όλα, βρε βλάκα, μην έχεις εμπιστοσύνη σ’ αυτόν, τον 
φοβάμαι. Δεν ακούγονται καλά λόγια του λόγου του». 

«Άσε με και συ… λάθος μου που του ανοίχτηκα, αλλά, πού θα πάει;… θα τον 
κάνω να φτύσει το γάλα της μάνας του, θα τον καθαρίσω τον αλήτη, αρκεί να 
βεβαιωθώ· του την έχω στημένη». 

«Θα σου ‘λεγα να κοιτάς μόνο τον εαυτό σου, τη μάνα σου και τ’ αδέλφια σου. 
Είναι δύσκολες εποχές, αγόρι μου». 

«Και την πατρίδα μου ποιος θα την κοιτάξει, ρε πατέρα!»  
«Όσοι είναι έξω, καλά κάνουν και την κοιτούν και πολεμούν, εμείς εδώ δεν 

μπορούμε να βοηθήσουμε. Βαρέθηκα, πια, να σου λέω τα ίδια και τα ίδια». 
«Δεν ξέρω τι λες εσύ, αλλά εγώ ψάχνω τρόπο να φύγω, και θα φύγω!» ρίχνοντας 

μια κλωτσιά σε μια καρέκλα που βρέθηκε μπροστά του. 
«Πώς θα φύγεις, ρε;… να χέσω το μυαλό που έχεις!» 

«Θα πιάσω δουλειά στο λιμάνι σε κάποιο καΐκι, θα δω τι γίνεται εκεί και θα τον 
βρω τον τρόπο. Εσύ μπορείς να πας να πιάσεις και να παρακαλέσεις αυτόν που έχει 
τη «Μεγαλόχαρη» και να του πεις, ότι συμφωνείς να με πάρει μαζί του για βοηθό;» 

«Από τη μια το παίζεις άντρας και θα κάνεις ότι θέλεις και από την άλλη μου λες 
να πιάσω τον καπετάνιο να τον παρακαλέσω να σε πάρει στη δούλεψή του;» 

«Ρε πατέρα, σε παρακαλώ, έχω μπερδευτεί, το μυαλό μου θα σκάσει, δεν μπορώ 
να βρω μια άκρη, βοήθησε με τουλάχιστον εσύ. Κανείς δεν με παίρνει στα σοβαρά, 
όλοι με κοροϊδεύουν». 

«Σε τι να σε βοηθήσω;» 

«Θέλω να φύγω, θα είσαι υπερήφανος και ‘σύ που ο γιος σου θα πολεμάει τους 
Γερμανούς. Και τη μάνα… πιάστην και πες της ότι έτσι πρέπει να γίνει. Όποτε της 
ζητάω την ευχή της, με κοιτάει με εκείνο το παραπονιάρικο βλέμμα που με 
σκοτώνει». 

 

Ο κυρ-Γιάννης έχει σκύψει το κεφάλι, δεν μιλάει. Ο Σπύρος πάει κοντά του, 
«πατέρα;… και εκείνος γυρνάει πιο κει, να αποφύγει τη ματιά του γιου του. Ο Σπύρος 
τον πιάνει από τους ώμους και τον στρέφει προς το μέρος του, ο κυρ-Γιάννης γυρνάει 
το κεφάλι του απ’ την άλλη μεριά, ο Σπύρος του πιάνει το πρόσωπο με τα χέρια του 
και το φέρνει αντίκρυ στο δικό του, «πατέρα κλαις;». Ο κυρ-Γιάννης με το ανάποδο 
του χεριού του σκουπίζει τα μάτια του, «όχι δεν κλαίω» και γυρνάει ξανά προς την 
άλλη πλευρά. Έλα να σε χαρώ, πατέρα, δώσε μου την ευχή σου, πες και της μάνας ότι 
έτσι πρέπει να γίνει, «πρέπει να πολεμήσουμε»· θυμάσαι; εσύ μου το ‘πες, όταν 
μπήκαν οι Γερμανοί στην Ελλάδα, «θα το ‘κανες και ’σύ αν δεν είχες εμάς στην πλάτη 
σου», θυμάσαι; 

«;!» 

«Θα σας κάνω περήφανους και τους δυο». 
«;!» 

Τα μάτια του κυρ-Γιάννη βουρκωμένα· «δεν το κάνω για μένα… εγώ αντέχω… 
είσαι γενναίο παιδί… για τη μάνα σου το κάνω… αυτό θα τη σκοτώσει, το 
αντέχεις;… θα τη σκοτώσεις… το αντέχεις;» 

Αγκαλιάζονται, κλαίνε και οι δύο, ο ένας πάνω στον άλλο. Τώρα είναι η σειρά του 
κυρ-Γιάννη να  σκουπίσει τα δάκρυα του γιου του. Έχει σφραγίσει τον Σπύρο σφικτά 



στην αγκαλιά του, είναι ένα μικρό πουλί που θέλει να πετάξει μακριά και που δεν 
ξέρει τον τρόπο ν’ ανοίξει τα φτερά του. 

Μετά από ώρα, ησύχασαν και οι δύο, σκούπισαν τα δάκρυα τους, καθάρισαν τον 
λαιμό τους από τους λυγμούς που τους έπνιγαν. Ο Σπύρος σοβάρεψε, σαν ξαφνικά να 
πήρε τη μεγάλη απόφαση μέσα στο μυαλό του, άφησε στην άκρη τα συναισθήματα, 
ξεκαθάρισε το τι θέλει να κάνει, τα κλάματα του πατέρα του τα λόγισε σαν υπογραφή 
πάνω σε συμβόλαιο μεταξύ τους και του λέει αποφασιστικά: «λοιπόν πατέρα, το πήρα 
απόφαση, θα φύγω ό,τι και να γίνει, δεν γίνεται αλλιώς, θα με βοηθήσεις;» 

 «Όχι! Όχι! Όχι!… δεν τα έχω εγώ τα παιδιά μου για σκότωμα! Δεν σε έφερα μια 
σταλιά από τη Σμύρνη για να σε στείλω να γίνεις κιμάς στα Γερμανικά κανόνια». 

«Εσύ δε μου ‘λεγες όταν μπήκαν οι Γερμανοί ότι θα ήθελες να ήσουν μικρότερος 
να τους πολεμήσεις;… το ξέχασες;» και βαράει μια δυνατή μπουνιά στον τοίχο που 
πόνεσε το χέρι του, αλλά έπνιξε τον πόνο του. 

«Άσε με εμένα τι θα έκανα, τώρα μιλάμε για σένα» και από τον θυμό του 
πετιώνται σάλια από το στόμα του. 

«Βοήθησε με να φύγω… σε παρακαλώ!», του λέει μ’ ένα βλέμμα όλο παράπονο. 
«Να σε πνίξω καλύτερα… ξέχασέ το… πάει και τελείωσε!» 

«Τότε θα πάω στον Πειραιά και μετά θα ανέβω στο βουνό με τους αντάρτες». 
«Τι λες, ρε παλαβέ; πώς σου ‘ρχονται όλες αυτές οι βλακείες στο μυαλό; θες και 

τα λες ή σου ξεφεύγουν;» 

«Εγώ πατέρα ή Αίγυπτο θα πάω ή στο βουνό αντάρτης, εδώ δεν κάθομαι με 
σταυρωμένα χέρια». 

«Κοίτα, ρε ξεροκέφαλε, μη πεις τίποτα της μάνας σου και την πικράνεις, θα 
σκάσει από το κακό της. Θα το ξανακουβεντιάσουμε αυτό» και βγαίνει από το 
δωμάτιο, κτυπώντας δυνατά την πόρτα. 

 

Ο Σπύρος έριξε το κουρασμένο σώμα του στο κρεβάτι ξέπνοος. Το βάσανο αυτό 
τον είχε τρελάνει.  

Δεν με καταλαβαίνει κανείς, όλοι μου βάζουν εμπόδια. 
Ούτε ο πατέρας μου με καταλαβαίνει,… ποιος;… αυτός που ήθελε να πολεμήσει τους 

Γερμανούς, τώρα κάνει τα πάντα, να μη φύγω. 
Α, ρε πατέρα, όλο λόγια είσαι και συ.  
Μου βάζει συνέχεια μπροστά τη μάνα μου, εκμεταλλεύεται την αγάπη που της έχω, 

για να μη φύγω. Αν κάτσω εδώ, θα σκάσω. Εντάξει την αγαπάω, αλλά πρέπει να φύγω. 
Τι είναι προτιμότερο; να κάτσω εδώ μέσ’ την αγκαλιά της και να μη γίνω ποτέ 

άντρας ή να φύγω και να νοιώσει και αυτή περήφανη για μένα; 
Α, ρε μάνα, ήταν ανάγκη να έχεις την καρδιά σου σε τέτοια χάλια, να μη τολμάω να 

σου πω το όνειρό μου; 
Γιατί είμαι σίγουρος ότι εσύ θα με καταλάβαινες, κι αν επέμενες να μην καταλάβεις, 

θα έφευγα και σε λίγο καιρό θα το συνήθιζες, τώρα σε φοβάμαι μη πεθάνεις απ’ τη 
στενοχώρια σου. 

 

Έτσι πέρασε ο καιρός, ο Σπύρος κάθε μέρα μετά τα χωράφια κατέβαινε στο 
λιμάνι, έκανε παρέα στους βαρκάρηδες και τους βοηθούσε να ξεψαρίσουν τα δίχτυα, 
τους έκανε θελήματα, είχε αρχίσει πλέον να γνωρίζει όλους τους ανθρώπους του 
λιμανιού.  

 

Η «Μεγαλόχαρη» ήταν το μεγάλο κρίμα στην ψυχή του Σπύρου· έκλαιγε η καρδιά 
του όποτε το έβλεπε. Το μεγαλύτερο σκαρί του νησιού. Έφερνε πάντα τα μεγαλύτερα 
φορτία με ψάρια. Αρχοντικό σκαρί. Το κατάστρωμα γεμάτο με κασέλες, 



στοιβαγμένες η μια πάνω στην άλλη. Στην πλώρη στοιβαγμένα εκατοντάδες μέτρα 
δίχτυ. Στα σωθικά της είχε μια μηχανή «Αξελός», από τις πιο επιτυχημένες μηχανές 
του καιρού εκείνου.  

  

Κάθε μέρα, έβρισκε και τον Μανώλη στο λιμάνι, λέγαν δυο τυπικές κουβέντες και 
έτσι πέρναγε ο καιρός του. Είχε, πια, κατακτήσει την εμπιστοσύνη των βαρκάρηδων. 
Στον Μανώλη έριχνε μερικές σπόντες από εκείνη την παλιά τους κουβέντα. 

«Μανώλη, ακόμα περιμένω να μου πεις αν έκανες τίποτα με εκείνο που σε είχα 
ρωτήσει». 

«Α, ρε τρελέ, άμα σου μπει κάτι στο μυαλό, δεν το βγάζεις με τίποτα». 
«Άσε ‘μένα στην τρέλα μου, έμαθες τελικά τίποτα;» 

«Μπα… τίποτα δεν κατάφερα, δεν ανοίγεται ο κόσμος, Σπυράκο. Αλλά, για να 
σου πω την αλήθεια δεν νομίζω ότι αυτά που άκουσες, ότι από το νησί μας περνάνε 
απέναντι, ότι είναι αλήθεια. Δεν έχω καταλάβει ότι κάποιος βαρκάρης κάνει αυτή τη 
δουλειά». 

«Μανώλη, θέλω να μου δώσεις μια υπόσχεση». 
«Τι θες;» 

«Είμαστε παλιοί φίλοι;» 

«Είμαστε, τι σ’ έπιασε πάλι;» 

«Μου υπόσχεσαι ότι αν χρειαστώ κάτι, θα με βοηθήσεις;» 

«Εξαρτάται, από το τι θα μου ζητήσεις». 
«Αν με πιάσουν ποτέ οι Γερμανοί, θα βοηθήσεις;» 

«Πώς να σε βοηθήσω;… με ποιο τρόπο;» 

«Ξέρεις εσύ με ποιο τρόπο… δεν ξέρεις;» ρίχνοντας του ένα όλο υπονοούμενα 
βλέμμα. 

«Όχι, δεν ξέρω, για πες… και γιατί να σε πιάσουν, ρε, έχεις κάνει κάτι;» 

«Αν κάνω;» 

«Τι να κάνεις, ρε βλάκα; Τι έχεις στο νου σου;» 

«Λέω, ρε παιδί μου, αν μπλέξω πουθενά μαζί τους, θα βοηθήσεις;» 

«Πώς να σε βοηθήσω, ρε βλαμμένε; τι σχέση έχω εγώ μαζί τους;» 

«Κάθε μέρα βλέπεις αυτή τη μουλάρα, τη γυναίκα του χιτλερικού». 
«Ρε βλάκα, με αυτήν δεν μιλάμε ούτε για τον πόλεμο ούτε για τίποτα σχετικό με 

αυτόν. Για Αρχαιολογία μιλάμε και εργαζόμαστε πάνω στον Όμηρο, πόσες φορές θα 
στο πω;» 

«Μωρέ να μιλάτε όσο θέλετε για τον Όμηρο, αλλά αν χρειαστώ βοήθεια, ζήτα της 
να με βοηθήσει, όλη μέρα αλωνίζουν οι γκεσταπίτες σπίτι της». 

«Βλάκα,… ε, βλάκα, μη περάσει από το νου σου να κάνεις καμιά βλακεία. Οι 
Γερμανοί δεν καταλαβαίνουν από λόγια και χάρες και παρακάλια. Θα σε στήσουν 
στον τοίχο πριν το καταλάβεις. Πρόσεχε, βλαμμένε, δεν είναι παιχνίδι αυτό που 
σκέφτεσαι. Είσαι πολύ μικρός ακόμη».  

 

Καθώς σηκώθηκε να φύγει του λέει με ένα βλέμμα όλο νόημα: «Σπύρο, πρόσεχε, 
η μάνα σου θα πεθάνει αν πάθεις τίποτα». 

 

«Πού πάς μωρέ;… πριν φύγεις, πες μου… τουλάχιστον μπορείς να με χώσεις σε 
κανένα καράβι για Πειραιά;» 

«Για Πειραιά;» και ανασηκώνοντας το κεφάλι του προς τον ουρανό, τι τραβάω Θεέ 
μου μ ‘αυτόν; Θεότρελος εντελώς! 

 

*** 



 

Κάποια μέρα, που η «Μεγαλόχαρη» είχε ανάγκη από χέρια, ήταν η τυχερή και 
μαζί άτυχη μέρα για τον Σπύρο. Ο καπετάνιος τον πήρε μαζί του, πολύ πρωί, στην 
ψαριά που ετοιμαζόταν να βγει εκείνη τη μέρα. Ο Σπύρος δεν πιανόταν, δούλεψε 
πάνω στο καΐκι για πέντε νοματαίους. Και φυσικά ο καπετάνιος τον έκανε μόνιμο στο 
πλήρωμά του. Με τα χωράφια δεν ασχολήθηκε ποτέ πια, το μυαλό του ταξίδευε στην 
Αίγυπτο. Και ο πατέρας του το πήρε απόφαση. Τον έχασε οριστικά από τα εργατικά 
χέρια της οικογένειας. Ατίθασος από μικρός! Τουλάχιστον, κάθε μέρα το σπίτι είχε 
φαΐ στο τσουκάλι, έστω και ψαρικό. Οι ψαριές ήταν ικανοποιητικές.  

Ο Σπύρος άρχισε να καταγράφει με λεπτομέρειες ποιοι βαρκάρηδες φεύγουν, ποιοι 
γυρνάνε, πού πάνε για τα δίχτυα τους, πόσες ώρες λείπουν, πόσο πλήρωμα μπαίνει 
στα καΐκια και πόσοι επιστρέφουν. Τα πάντα! 

Τους άντρες που έμπαιναν στα καΐκια, τους έγραφε σαν δίχτυα, όσους επέστρεφαν 
σαν κιλά γαρίδες, τις ώρες που έλειπαν στο ψάρεμα σαν λίτρα λαδιού που δήθεν 
έκαψε το καΐκι, όλα γραμμένα σε ένα τετραδιάκι που το παράχωνε σε μια αποθήκη 
που είχαν στον κήπο του σπιτιού. Κάθε φορά που γύρναγε από ψαριά, απομονωνόταν 
στην αποθήκη για να το ενημερώσει. 

 

Το διάβαζε και το ξαναδιάβαζε, αλλά δεν έβγαζε άκρη, όσον αφορά ποιοι 
βαρκάρηδες έκαναν κανονικές ψαριές και ποιοι από τις άλλες. Είχε τον νου του και 
τον Μανώλη που γύρναγε συνέχεια εκεί και μπαινόβγαινε από καΐκι σε καΐκι. Έμαθε 
με όλες τις λεπτομέρειες, κάθε πότε βγαίνουν τα καΐκια, ήξερε κάθε στιγμή σε ποια 
ταβέρνα κουτσόπιναν οι καπεταναίοι, ήξερε ποιοι εργάτες κοιμόντουσαν μέσα στα 
σκάφη. Τα πάντα! Αλλά δεν μπορούσε να ξεδιαλύνει με βεβαιότητα τα πράγματα. 
Κάτι του ξέφευγε μέσα από τα χέρια του κι όσο αισθανόταν ότι μόλις έφτανε κοντά 
στη λύση του μυστηρίου, κι αυτό του ξέφευγε, τόσο τσαντιζόταν και ξεστόμιζε όσες 
βρώμικες βρισιές έμαθε στο λιμάνι. 

Εκείνη τη μέρα η «Μεγαλόχαρη» έφυγε πολύ πρωί, και γύρισε αργά το απόγευμα. 
Δεν έπιασαν καλή ψαριά και το πλήρωμα ξεμπέρδεψε σχετικά νωρίς. Στην αρχή, είχε 
αποφασίσει να κοιμηθεί στο σκάφος, παρά να γυρίσει στο χωριό του. Το ‘κανε πολύ 
συχνά αυτό, ήθελε να ελέγχει τα πάντα. Αλλά, τελικά άλλαξε γνώμη. Αποφάσισε να 
πάει σπίτι του, να κοιμηθεί σαν άνθρωπος σε κρεβάτι κανονικό, να δει τη μάνα του 
και τ’ αδέλφια του.  

Μαύρο σκοτάδι επικρατούσε παντού. Σήμερα δεν είχε φεγγάρι ούτε για δείγμα. Η 
απαγόρευση κυκλοφορίας εφαρμοζόταν εδώ και πολύ καιρό από τους Γερμανούς, τα 
περίπολά τους επίσης συχνά. Έτσι, ξεκίνησε για το χωριό πηγαίνοντας από 
κατσάβραχα, εκεί που δεν υπήρχε ψυχή. Το χωριό ήταν σε απόσταση περίπου δύο 
ωρών από το λιμάνι. Κατά τις μία θα ήταν εκεί. Βρέθηκε να περπατά κοντά στα 
βράχια της θάλασσας, για να αποφύγει τον χωμάτινο δρόμο όπου μπορεί να έπεφτε 
πάνω σε Γερμανούς. Περπάταγε τώρα καμιά ώρα και είχε καλύψει τη μισή διαδρομή. 
Απέναντί του, οι ακτές της Τουρκίας σχημάτιζαν τον όγκο τους μέσα στη νύχτα. 

 

Κάποια στιγμή του ‘ρχονται στ’ αυτιά ανθρώπινοι ψίθυροι. Γρήγορα πέφτει κάτω 
και κρύβεται στα βράχια. Ακούνητος και παγωμένος. Ένας φόβος τον πιάνει και ένα 
ανατριχιαστικό μούδιασμα τον διαπερνάει στη ραχοκοκαλιά του. Προσπαθεί να 
καταλάβει από πού τους άκουσε, βαστάει την αναπνοή του, προσπαθεί να καταλάβει 
τι γίνεται. Είναι έτσι ασάλευτος περί τα δέκα λεπτά. Το μάτι του πλέον, έχει 
συνηθίσει το πηκτό σκοτάδι. Στα 10-15 μέτρα μακριά του βλέπει μια αντρική σκιά 
που σηκώνεται μισοσκυφτός και ξανακάθεται γρήγορα πίσω από έναν βράχο.  



Από εκεί που είναι ο Σπύρος μέχρι τη σκιά που είδε υπάρχει ένας ψηλός βράχος. Η 
σκιά κινείται συνεχώς, αλλά και κρύβεται συνεχώς πίσω από αυτόν τον βράχο. 
Χαμογέλασε, έπεσε πάνω σε ζευγαράκι, σίγουρα η κοπέλα θα είναι ξαπλωμένη κάτω. 
Όχι ρε γαμώτο, θα τους το χάλαγα! Ζευγαράκι είναι! 

Αποφασίζει να κάτσει έτσι ακίνητος, μέχρι να τελειώσουν και να σηκωθούν να 
φύγουν πρώτοι αυτοί. Τον έτρωγε και η περιέργεια να δει, αν μπορούσε βέβαια, ποιος 
ήταν ο τυχερός. Και περίμενε, και πέρασε έτσι τουλάχιστον μισή ώρα. Άρχισε να 
βαριέται, τη σκιά αυτή δεν την ξαναείδε. Ούτε άκουσε και καμιά επιπλέον κουβέντα. 
Τι διάολο, αναρωτήθηκε,  τους πήρε ο ύπνος στα βράχια; πότε θα τελειώσουν να πάνε 
σπίτια τους; 

Αποφάσισε να φύγει από το σημείο εκείνο.  Άρχισε να κάνει, όσο μπορούσε πιο 
σιγά, πίσω για να πάει λίγο πιο πάνω, προς τον χωμάτινο δρόμο, να προσπεράσει το 
ζευγαράκι και μετά ξανακατεβαίνει στα βράχια να συνεχίσει για το σπίτι του.  

Δεν ήταν γραφτό μου να τους προλάβω σπίτι πριν κοιμηθούν! σκέφτηκε. 
Μά, στάσου… η αντρική αυτή σκιά, νάτη πάλι… σηκώνεται και περπατά σαν 

γάτα, σκυφτός πάει γρήγορα προς την άκρη της θάλασσας που είναι δέκα μέτρα πιο 
κάτω.  

Σκύβει ξανά ο Σπύρος. Και δεύτερη σκιά τον ακολουθεί, αντρική και αυτή, πάει 
και αυτός στη θάλασσα. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ποιο ζευγαράκι λέω! Εδώ είναι 
δυο άντρες. 

Πεσμένος κάτω, έχει κάνει το σώμα του ένα με τον βράχο, τα μάτια του 
γουρλωμένα πάνω στη νυκτερινή παρέα. Δεν περνάνε ένα, δυο λεπτά και μέσα στο 
σκοτάδι της θάλασσας βλέπει αχνά να πλησιάζει ένα σκαρί. Η μηχανή του, όσο 
περνάνε οι στιγμές, ακούγεται να έρχεται πιο κοντά του, ακούγεται έστω και πολύ 
σιγανά ο θόρυβος από μια μηχανή που δουλεύει σε λίγες στροφές. Έρχεται πολύ σιγά 
προς τα βράχια, τώρα το βλέπω πιο καθαρά και ναι… μπορώ να διακρίνω ότι στο 
πιλοτήριο υπάρχει άνθρωπος που μανουβράρει. Τον βλέπω, αφού το πλαϊνό τζάμι του 
πιλοτηρίου είναι σπασμένο. Ακούω  ένα σφύριγμα, έρχεται από αυτούς τους δύο που 
είναι δίπλα στη θάλασσα. Και δεύτερο σφύριγμα, το καΐκι έχει σχεδόν κόψει τη 
μηχανή του, λικνίζεται στον ελαφρύ κυματισμό της θάλασσας, και τρίτο σφύριγμα, η 
μηχανή παίρνει κάποιες ελάχιστες στροφές και έρχεται απαλά δίπλα σε έναν 
οριζόντιο βράχο που μοιάζει με ένα μεγάλο σκαλοπάτι προς τη θάλασσα. Από το 
καΐκι πετάνε ένα σκοινί, η μια σκιά το πιάνει και το κοντράρει, η άλλη σκιά γυρνάει 
προς τον βράχο που πριν από λίγο ξεκίνησαν και κάνει με το χέρι του νόημα. Και 
εμφανίζονται μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε σκιές να φεύγουν σκυφτοί από τον ψηλό 
βράχο, που με εμπόδιζε να τους βλέπω και να πηγαίνουν σκυφτοί και αυτοί γρήγορα 
προς το καΐκι. Αυτός που τους έκανε νόημα τους δίνει το χέρι του και αυτοί πηδάνε 
μέσα και χάνονται. Πέντε μέτρησα που μπήκαν. Στο τέλος, και αυτές οι δυο σκιές 
πετάνε μέσα κάτι μπόγους και πηδάνε και αυτοί. Το καΐκι χωρίς να έχει σβήσει την 
μηχανή του, κάνει ανάποδα και αρχίζει πάλι να χάνεται μέσα στη νύχτα. 
Προσπάθησα να δω προς τα πού έβαλε πλώρη, αλλά μου στάθηκε αδύνατο. Η βαθιά 
νύχτα δεν με βοηθάει.  

 

Μόλις συνήλθα από αυτό που είδα, ξεκίνησα να γυρίσω πίσω στο λιμάνι, να δω 
ποιο καΐκι λείπει από το μουράγιο του, να καταλάβω ποιο καΐκι ήταν αυτό που είδα. 
Τα πέρασα όλα τα καΐκια δυο και τρεις φορές. Κανένα δεν έλειπε, όλα ήταν εκεί, στη 
θέση τους. Εξάλλου, υπήρχε σκοπιά στο λιμάνι που απαγόρευε τα νυκτερινά ταξίδια. 
Και τότε… ποιο καΐκι ήταν αυτό που είδα; 

Μέχρι που χάραξε, τα βλέφαρά μου δεν σφάλισαν. Έκατσα να παρατηρώ, αν θα 
έρθει από τη μπούκα του λιμανιού κάποιο άλλο. Εις μάτην. Το πρωί όλα τα καΐκια, 



ως συνήθως, έφευγαν για ψάρεμα σύμφωνα με το πρόγραμμά τους. Ήταν μια ακόμα 
κανονική μέρα. Κανένα δεν γύρισε στα μουλωχτά να μπει στο λιμάνι πριν χαράξει. 
Ούτε είδα κάποιο καΐκι στο λιμάνι μας να έχει σπασμένο τζάμι στα πλαϊνά του 
πιλοτηρίου του.  

Εεμ, βέβαια, τώρα εξηγούνται όλα! Η διαφυγή δεν γίνεται με καραβοκύρηδες της 
Χίου·, άλλα καΐκια που δε ξέρω από πού στο διάολο έρχονται, είναι αυτά που κάνουν τα 
ταξίδια. Εεμ, βέβαια! Και τόσο καιρό εγώ έψαχνα να δω ποιος βαρκάρης από τους 
δικούς μας θα με πάει απέναντι, αλλού πρέπει να ψάξω. 

 

«Μανώλη,  είχες δίκιο τελικά… καλά μου είπες για μεγάλους παραμυθάδες τις 
προάλλες». 

«Τι παραμυθάδες;» έκανε αδιάφορα ο Μανώλης, συνεχίζοντας να ξεψαρίζει τα 
δίχτυα πάνω σε ένα καΐκι. 

Πλησίασε κοντά στο αυτί του και του είπε ψιθυριστά… «δε θυμάσαι που σε 
ρώτησα για το ποιος βαρκάρης κάνει ταξίδια απέναντι… και μου είπες ότι αυτά είναι 
μάλλον παραμύθια;» 

«Α, αυτό λες; ε, και;» 

«Χθες βράδυ το διαπίστωσα και εγώ, είναι φαντασία». 
«Πώς το κατάλαβες, βρε θεότρελε;» 

 

 

Το μήνυμα του παπά 
Στον παπά, όταν ξεκίνησε το αντιστασιακό κλιμάκιο της Χίου να δουλεύει, έφτασε 
ένα μήνυμα που έλεγε: 

«Το παράθυρο του ιερού δεν θα το ανοίγεις ποτέ, μα ποτέ. Κάθε μέρα, τα πρόσφορα 
που έρχονται στην εκκλησία θα τα κοιτάς πάνω και κάτω. Αν δεις πρόσφορο που έχει 
χαραγμένο τον σταυρό και στις δυο πλευρές του, τότε κοίτα να δεις στο χαρτάκι που 
συνοδεύεται, πόσα ονόματα μνημονεύονται ‘υπέρ αναπαύσεως’. 

Ο αριθμός των ονομάτων θα σου πει ποια ημέρα του μήνα θα αφήσεις το παράθυρο 
του ιερού ανοικτό για όλη τη μέρα και το πρόσφορο θα το ακουμπάς στο περβάζι να το 
φάνε τα σπουργίτια. Επαναλαμβάνω, τότε, και μόνο τότε θα ανοίγει το παράθυρο. 

Την επόμενη μέρα θα ελέγχεις, αν το πρόσφορο έχει κοπεί σε τέσσερα κομμάτια. Αν 
το βρίσκεις σε τέσσερα κομμάτια, όλα καλά. Αν το βρίσκεις απείραχτο, τότε θα 
κατεβαίνεις στη χώρα, θα στήνεις ένα τραπεζάκι στο λιμάνι και δήθεν θα συλλέγεις 
τρόφιμα, για να τα μοιράσεις σε φτωχούς του χωριού που λιμοκτονούν. Αυτό θα το 
κάνεις, μόνο όταν το πρόσφορο είναι απείραχτο και μόνο τότε· ποτέ άλλοτε. Αν θέλεις 
να κάνεις και άλλες τέτοιες συλλογές τροφίμων, θα τις κάνεις οπουδήποτε αλλού, εκτός 
από το λιμάνι της χώρας». 

 

Ο παπάς δεν καταλάβαινε γιατί πρέπει να γίνονται αυτά τα πράγματα, ούτε γιατί 
πρέπει να κοπεί σε κομμάτια το πρόσφορο. Τα σπουργίτια ξέρουν να το κάνουν 
τρίματα και μόνα τους, δεν χρειάζονται βοήθεια από κανέναν. Δεν καταλάβαινε, αλλά 
το ακολούθησε πιστά όσες φορές χρειάστηκε. Εξάλλου δεν μπορούσε να αρνηθεί, 
αφού το μήνυμα είχε έρθει από το συγκεκριμένο άτομο. 

 

«Μωρέ να στήσω καρτέρι κάπου απέναντι από το ιερό της εκκλησίας, να δω ποιος 
είναι αυτός που παίζει με το πρόσφορο;» μπήκε αρκετές φορές σε πειρασμό ο 
λογισμός του παπά. 



«Αλλά, όχι!  μου έχει παραγγείλει πως δεν πρέπει να το κάνω αυτό ποτέ. Ελπίζω να 
ξέρει τι κάνει, μην έχουμε τίποτα μπλεξίματα και πάρω κανέναν άνθρωπο στον λαιμό 
μου». 

Δεν ησύχαζε όμως ο παπάς, έως ότου κάποια στιγμή που κατάφερε να στείλει 
μήνυμα και αυτός, του έγραψε, «Μου έχεις πει να μην ψάξω ποτέ το γιατί γίνεται αυτή 
η ιεροτελεστία με το πρόσφορο. Εντάξει σε πιστεύω· θα έχεις τους λόγους σου γι’ αυτή 
τη μυστικότητα. Αλλά, θέλω τουλάχιστον να με διαβεβαιώσεις ότι αυτό που κάνω δεν 
παραβαίνει τον όρκο μου να υπηρετώ τον Θεό και να κάνω πάντα το καλό». 

Μετά από πολύ καιρό, ο παπάς βρήκε ένα σημείωμα στο περβάζι του ιερού που 
του έγραφε, «Το πρόσφορο που αφήνεις εδώ είναι σύμφωνο με τις εντολές του Θεού 
σου, δεν χρειάζεται να ανησυχείς για την ψυχή σου».  

Το διαβάζει και στο σκασμένο από τα γηρατειά πρόσωπό του αρχίζει να στήνει 
χορό ένα γλυκό χαμόγελο· παλεύει με έναν λυγμό που ανηφορίζει από τα σπλάχνα 
του, για το ποιο από τα δύο θα επικρατήσει στα χείλη του. «Αχ!, να με αξιώσει ο Θεός 
να σε ξαναδώ. Να σ’ έχει ο Θεός καλά». 

 

 

Το πέρασμα απέναντι 
Ο Σπύρος είχε γίνει πολύ επικίνδυνος, ρωτούσε όποιον έβρισκε μπροστά του, έψαχνε 
να βρει με λύσσα τον τρόπο που θα περάσει απέναντι. Όλα αυτά θα μπορούσαν να 
βάλουν σε κίνδυνο το δίκτυο που είχε στηθεί από την αντίσταση στο νησί. Τα βράδια 
ξενύχταγε σε διάφορες παραλίες που του φαίνονταν ιδανικές για φυγαδεύσεις. Εκτός 
από εκείνο το βράδυ, που έπεσε εντελώς τυχαία πάνω σε μια φυγάδευση, δεν είχε 
καταφέρει να μάθει κάτι περισσότερο. Σκύλιαζε που ήξερε, πια, με βεβαιότητα ότι 
κάποιοι περνάνε απέναντι σε τακτική βάση, αλλά αυτός δεν μπορούσε να βρει τον 
κατάλληλο άνθρωπο. Οι καπεταναίοι είχαν αρχίσει να αισθάνονται άσχημα που ο 
Σπύρος δρούσε σαν ελεγκτής των κινήσεών τους. Το ξέρανε ότι δεν το έκανε με 
κακές προθέσεις, αλλά κανείς αυτήν την εποχή δεν θέλει να ξέρουν οι διπλανοί του, 
τι ακριβώς κάνει ο καθένας τους, για να τα φέρει βόλτα. Πολλές φορές είχαν πιάσει 
τον πατέρα του, τον κυρ-Γιάννη, και του έκαναν παράπονα. Και ο πατέρας και ο θείος 
του ο ψαράς, προσπαθούσαν να τον φέρουν στα συγκαλά του, αλλά εις μάτην. Σε 
κάποιες κουβέντες που έκανε ο κυρ-Γιάννης με τον αδελφό του τον ψαρά, τον θείο 
του Σπύρου, ο θείος είχε πει, ότι ο Σπύρος με αυτά που κάνει θα γίνει η αιτία οι 
Γερμανοί να συλλάβουν τίποτα αθώους ανθρώπους και να τους εκτελέσουν. Δεν το 
‘χαν και σε τίποτα να το κάνουν.  

«Γιάννη, το παιδί πρέπει να το διώξεις, δεν κρατιέται με τίποτα. Θα κάνει καμιά 
τρέλα έτσι που είναι απελπισμένο και θα το χάσουμε». 

Δεν χρειάστηκε να περάσουν πολλές μέρες από τότε που ο θείος εξέφρασε τις 
ανησυχίες του. Ένα απόγευμα που γύρισε από ψαριά και πλεύρισε τη θέση που είχε 
πάντα για να δένει το σκαρί, εκεί ακριβώς που αυτός θα έδενε, ένας τύπος καθόταν 
και ψάρευε με καθετή. Πήδηξε ο θείος έξω, με το σκοινί στο χέρι και καθώς έσκυψε 
να το δέσει ο άγνωστος ψαράς του ψιθύρισε, «αύριο το βράδυ στις 8, θα σε περιμένω 
πίσω από το Δημαρχείο, να σου μιλήσω για τον Σπύρο». Όπως είχε σκύψει να δέσει 
τη βάρκα, γύρισε ελαφρά την κεφαλή του να δει ποιος είναι αυτός που του μίλησε. 
Βλέπει έναν άντρα γύρω στα σαράντα, δεν τον είχε ξαναδεί ποτέ. Τον κοίταξε βαθιά 
στα μάτια, δεν του απάντησε, ολοκλήρωσε το δέσιμο και με μικρά βήματα κίνησε να 
φύγει. Όταν έφτασε στην άκρη του μόλου, περπατώντας δήθεν αδιάφορα, κρύφτηκε 
πίσω από έναν μεγάλο σωρό με ψαροκασέλες που ήταν εκεί και γύρισε το βλέμμα  
πίσω του. Εκείνη τη στιγμή, ο άγνωστος άντρας σηκώθηκε, μάζεψε τα σύνεργά του 
και ετοιμάστηκε και αυτός να φύγει.  



Ποιος διάολος είναι πάλι αυτός; Και τι θέλει να μου πει για τον Σπύρο! 
 

Δεν είπε σε κανέναν τίποτα και την άλλη μέρα γυρνώντας πάλι από το πέλαγος,  
τακτοποίησε τα σύνεργά του καθυστερώντας επίτηδες για να φτάσει η ώρα γύρω στις 
οκτώ. Μετά, με την ίδια τελετουργία πήδησε έξω, κοίταξε γύρω του αν υπάρχει 
κανείς και έδεσε τη βάρκα του. Κανείς δεν είναι στην προκυμαία. Έβαλε γραμμή για 
το Δημαρχείο. Κάθε λίγο γυρνάει πίσω του μη δει τίποτα περίεργο, αλλά όλα 
δείχνουν συνηθισμένα. Το σκοτάδι έχει πέσει αρκετά και οι λίγες λάμπες του δρόμου 
προσπαθούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Βάζει ένα τσιγάρο στο στόμα 
του, χωρίς να το ανάψει και το δαγκώνει νευρικά. Η πίσω μεριά του Δημαρχείου είναι 
θεοσκότεινη. Φτάνει μέχρι την άκρη του κτιρίου, πηγαίνει σε ένα δέντρο που υπάρχει 
εκεί και κάνει πως κατουράει προσπαθώντας να ξεδιαλύνει κάποιον μέσα στη 
σκοτεινιά.  

Και ναι, στα είκοσι μέτρα, πίσω από ένα δέντρο, ο θείος του Σπύρου βλέπει μια 
σιλουέτα. Πλησιάζει προς τα εκεί λέγοντάς του, «γεια σου πατριώτη, έχεις φωτιά;» 

«Και βέβαια έχω πατριώτη». 
Του ανάβει ο άγνωστος το σπίρτο και προς στιγμή ο θείος αναγνωρίζει τον 

χθεσινό άγνωστο άνθρωπο, ο ίδιος σαραντάρης που ψάρευε χθες, δίπλα στη βάρκα 
του. 

«Λοιπόν σε ακούω πατριώτη, τι τρέχει;» 

«Ξέρω ότι ο ανιψιός σου ο Σπύρος έχει φαγωθεί να πάει στην Αίγυπτο. Μη ρωτάς 
από πού το ξέρω. Να ξέρεις μόνο ότι οι κινήσεις του είναι απροκάλυπτες και μπορεί 
κάποιος ρουφιάνος να το σφυρίξει στους Γερμανούς. Μπορεί να βρει μπελά αυτός ή 
να μπλέξει άλλους ανθρώπους άθελά του. Αποφασίστηκε να τον διώξουμε κάτω. Εδώ 
πλέον, το παιδί δεν αντέχει, κι αν μείνει θα έχουμε μπελάδες. Πιάστον και πες του ότι 
κάποια στιγμή θα τον ειδοποιήσουμε για να φύγει. Μέχρι τότε, να μη ξανακάνει 
καμία κίνηση και καμία κουβέντα με κανέναν. Και ειδικά να αποφύγει τον Μανώλη, 
τον γιο του εμπόρου. Δεν ξέρουμε τι ρόλο βαράει. Τον ανιψιό σου δεν τον ξέρω, ούτε 
και πρέπει να τον μάθω, ούτε αυτός να μάθει κάτι για μένα. Όταν έρθει η ώρα, θα σε 
ειδοποιήσω μία μέρα πριν για το τι πρέπει να κάνει, με τον ίδιο τρόπο που σε είδα 
χθες». 

«Ποιος το αποφάσισε αυτό;» 

«Ψαράς είσαι και έχουν δει τα μάτια σου πολλά εκεί έξω που βγαίνεις, 
καταλαβαίνεις πολύ καλά ποιος το αποφάσισε. Όσα λιγότερα λέμε, τόσο καλύτερα. 
Κουβέντα σε κανέναν. Εγώ, εσύ και ο Σπύρος θα το ξέρουμε. Αύριο βράδυ θα 
περάσω από το λιμάνι. Μίλα του, κι αν έχει ακόμα την επιθυμία να φύγει και 
συμφωνεί με όσα σου είπα μόλις τώρα, κρέμασε ένα κόκκινο κουβά στην πλώρη για 
να καταλάβω ότι η δουλειά θα προχωρήσει. Καληνύχτα». 

Δεν του έδωσε χρόνο να αντιδράσει και ο θείος έμεινε εκεί για κάποιες στιγμές να 
βλέπει τον άγνωστο άντρα να χάνεται στο σκοτάδι.  

 

Την άλλη κιόλας μέρα, ο θείος ζήτησε από τον Σπύρο να έρθει να τον βοηθήσει 
στο ξεψάρισμα. Μετά, του ζήτησε να κοιμηθεί στο σπίτι του, γιατί και το επόμενο 
πρωί θα τον χρειαζόταν. Ο Σπύρος πάντα πρόθυμος, του άρεσε εξάλλου και η 
δουλειά στο καΐκι. Ένοιωθε και μια απόλυτη εκτίμηση στον θείο του. Ήταν ο μόνος 
που τον καταλάβαινε, ο μόνος του σύμμαχος στον αγώνα που δίνει. Ο θείος και ο 
Σπύρος μίλαγαν ως πολύ αργά γύρω από το τραπέζι της κουζίνας του φτωχικού του 
σπιτιού. Του έπιασε ιστορίες από παλιά, τότε που ήρθε με τον πατέρα και την 
υπόλοιπη οικογένεια από την Μικρά Ασία στη Χίο. Του θύμισε πράγματα από την 
παιδική του ηλικία, μίλησαν για την επιθυμία του να πάει στην Αίγυπτο, του μίλησε 



και γι’ αυτή την ίδια τη διαφυγή του. Ο Σπύρος πέταγε από τη χαρά του, δεν το 
πίστευε ότι θα καταφέρει επιτέλους να πάει να πολεμήσει τους Γερμανούς. Ρώταγε να 
μάθει ποιος είναι αυτός που θα το κανονίσει. 

«Σπύρο,… αυτό θα σε φάει τελικά εσένα! Ρωτάς… πολλά ρωτάς και σου εξήγησα 
ότι αυτός ο χαρακτήρας που έχεις θα κάνει ακόμα και τους Γερμανούς ν’ αρχίσουν να 
ψάχνουν αυτούς που κάνουν αυτές τις διαφυγές. Δεν καταλαβαίνεις ότι αυτά τα 
πράγματα γίνονται μυστικά; Ούτε εγώ τον ξέρω αυτόν που με πλησίασε και καλά 
κάνω και δεν το ξέρω. Αν εμένα ή εσένα μας πάνε για ανάκριση οι Γερμανοί και τον 
ξέρουμε, θα τον ξεράσουμε. Ξέρεις τι φρικτά βασανιστήρια κάνουν σε όσους 
συλλαμβάνουν; και το πιο δυνατό παλικάρι να είσαι, θα σπάσεις. Κατάλαβε το 
επιτέλους…δεν μιλάμε… το στόμα μας το έχουμε κλειστό, μέχρι να πετύχουμε αυτό 
που θέλουμε. Μόνο ακούμε, έχε το αυτό στο νου σου… θα σου χρειαστεί στη ζωή 
σου αργότερα. Θα μου φέρεις να έχω εδώ μερικά ρούχα σου, πάρτα κρυφά από τη 
μάνα σου, να τα έχουμε πρόχειρα. Κανείς εκτός από μένα και σένα δεν θα μάθει 
τίποτα».  

«Ούτε ο πατέρας μου;» 

«Όχι, βέβαια! Κανείς! όταν λέμε κανείς, κανείς! Αν το μάθει ο πατέρας σου, θα 
μας τα χαλάσει». 

«Εντάξει, ρε θείε, το καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά πατέρας μου είναι, είναι 
σωστό να μη ξέρει τίποτα; και η μάνα μου; δεν πρέπει να την προετοιμάσω; πώς θα 
φύγω ξαφνικά; την αγαπάω όσο και τη ζωή μου, αυτή με μεγάλωσε με χίλιες 
στερήσεις». 

«Κανείς, αγόρι μου, κανείς δεν πρέπει να μάθει τίποτα, τον πατέρα σου και τη 
μάνα σου άσε τους σε μένα, θα τους εξηγήσω όταν έρθει η ώρα». 

«Θείε, αν εκεί που θα πάω, πάθω τίποτα, σε παρακαλώ να μου τη φροντίζεις. Ο 
πατέρας μου είναι σκληρός, θα τα καταφέρει και μ’ έναν γιο λιγότερο, αλλά η μάνα 
μου θα πεθάνει από τον καημό της, σε παρακαλώ… μου το υπόσχεσαι;» 

«Ναι, αγόρι μου, μείνε ήσυχος, κάνε εσύ αυτό που νομίζεις σωστό και μείνε 
ήσυχος. Αυτό που θέλω εγώ από σένα είναι από αύριο να κλείσεις το στόμα σου σε 
όλους γι’ αυτό το θέμα, κανείς δεν θα μάθει τίποτα πριν την ώρα του. Άσε με να το 
κανονίσω εγώ». 

«Εντάξει, θείε μου, κατάλαβα… κανείς» και μ’ ένα πήδο σηκώνεται από την 
καρέκλα του και πέφτει πάνω στον θείο του, τον αρπάζει και τον γεμίζει φιλιά. 

«Άτιμο παιδί, έχεις χάρη που σ’ έχω αδυναμία, ότι θέλεις με κάνεις. Ααα, ξέχασα 
να σου πω το κυριότερο! μου είπε μακριά από τον Μανώλη». 

«Έτσι σου είπε; Λες, ρε θείε, να είναι χαφιές;», τον ρωτά ο Σπύρος με μάτια 
οργισμένα. 

«Το πιο πιθανό, φυλάξου απ’ αυτόν, γιατί και σε αυτόν έχεις κάνει κουβέντες. Θα 
πάψεις επιτέλους να φέρεσαι σαν χαζός και να εμπιστεύεσαι τον καθένα; Θυμάσαι 
πριν από καιρό που είχαν πιάσει τον Μανώλη και εκείνον τον δύσμοιρο τον ψαρά, 
μόλις γύρισαν από ψάρεμα;» 

«Το θυμάμαι». 
«Μήπως θυμάσαι τι έπαθε εκείνος ο ψαράς και τι έπαθε ο Μανώλης;» 

«Τα θυμάμαι, ρε θείε, τον ρίξανε από το μπαλκόνι στον δρόμο και σκοτώθηκε».  
«Ο Μανώλης;… τι του κάνανε αυτουνού;… θυμάσαι;» 

«Ναι, θυμάμαι, τίποτα δεν του κάνανε». 
«Ε, κατάλαβες τώρα το μάθημά σου;» 

«Ναι, θείε, τον έχω υποψιαστεί και εγώ, ότι είναι χαφιές τους. Αλλά, ρε θείε, αφού 
είναι χαφιές, γιατί δεν τον βγάζουν απ’ τη μέση;» 



«Αν ήμουν στην αντίσταση, θα τον είχα στείλει από καιρό, αλλά δεν είμαι εγώ 
αυτός που αποφασίζει τέτοια πράγματα. Αλλά, έννοια σου… κάτι τέτοια καθίκια,  
κάποια στιγμή μαθαίνεις ότι τα εκτέλεσαν. Ξέρω ρουφιάνο Χιώτη, πανάθεμα τη ψυχή 
του, που τον έπιασαν εδώ στο Νησί κάποια παιδιά και τον έστειλαν πακέτο στο 
αρχηγείο. Εκεί τους περνάνε στρατοδικείο και παίρνουν αυτό που τους αξίζει, έννοια 
σου και θα ακούσεις και τα δικά του μαντάτα». 

 

*** 

 

Πέρναγαν βασανιστικές μέρες και νύκτες για τον Σπύρο, όσο η εντολή δεν 
ερχόταν. Και εντάξει η μέρα κάποια στιγμή τελείωνε, κάποιες δουλειές θα έκανε και 
θα ξεχνιόταν. Οι νύχτες του όμως είχαν γίνει αφόρητες.  

Ήταν γύρω στις δέκα η ώρα το βράδυ, όταν δυνατά κτυπήματα κόντευαν να 
σπάσουν την πόρτα του σπιτιού τους. Όλη η οικογένεια ήταν μαζεμένη γύρω από το 
τραπέζι. Τους είχε εξασφαλίσει ο Σπύρος -και σήμερα από τη δουλειά του στο καΐκι- 
αθερίνα σπαρταριστή. Είχαν τελειώσει το φαΐ και τα αγόρια με τον πατέρα τους το 
‘χαν ρίξει στο κρασί. 

Πετάχτηκαν όλοι πάνω σαν ελατήρια, τρομαγμένοι από τα δυνατά κτυπήματα. Η 
μάνα πήγε και σφηνώθηκε στη γωνιά του δωματίου βαστώντας με τις παλάμες τα 
μάγουλά της από τρόμο. Σηκώθηκε ο μεγάλος αδελφός και άνοιξε την πόρτα πριν τη 
σπάσουν. Με το που την ανοίγει, μπουκάρουν μέσα δέκα Γερμαναράδες και με τα 
όπλα τους στήνουν όλους στον τοίχο, φωνάζοντας κάτι στα Γερμανικά. Νόμισε ότι 
ήρθε το τέλος τους. Ήταν τόσο αγριεμένοι που νόμιζε ότι θα τους εκτελούσαν εκεί, 
μέσα στο σπίτι τους.  

Ένας απ’ αυτούς άρχισε να ψάχνει τις τσέπες ολωνών. Ότι χαρτί έβρισκε το 
έδειχνε σε έναν άλλον με πολιτικά και κουκούλα στο κεφάλι. Κανένα χαρτί από αυτά 
που του έδειχνε δεν τον ενδιέφερε και το πετούσε κάτω. 

Άνοιξαν όλα τα ντουλάπια, αναποδογύρισαν όλα τα συρτάρια, πέφταν κουτάλια, 
πετσέτες, εικόνες· τίποτα από αυτά δεν τους συγκινούσε. Πήγαν στα δωμάτια μας και 
καταλάβαμε ότι ξέστρωναν τα σεντόνια και τις κουβέρτες μας, άκουσα να τρίζει το 
φύλο της ντουλάπας που είχαμε τα ρούχα μας, τα πέταξαν όλα κάτω, τίποτα και εκεί. 
Ένας από αυτούς βουτάει την τραγιάσκα του πατέρα μου που κρεμόταν σε ένα καρφί 
στον τοίχο και με ένα χαμόγελο ως τ’ αφτιά τη δίνει σε αυτόν με την κουκούλα. Την 
κοιτάει μέσα καλά, ψάχνει τη φόδρα, την γυρνάει το μέσα – έξω, τίποτα· βγάζει αργά 
από την τσέπη του ένα σουγιά, ανοίγει αργά τη λεπίδα κοιτώντας τον τρομαγμένο 
πατέρα μου και απότομα δίνει μια και σκίζει την τραγιάσκα στα δύο. Την διαλύει με 
τα χέρια του, δυο χέρια που έχουν αρχίσει να τρέμουν που δεν βρίσκει αυτό που 
θέλει. Την πετάει κάτω και αρχίζει να περνάει αργά και βασανιστικά μπροστά από 
τον καθένα μας.  Σε καθένα από μας στέκεται για λίγο μπροστά του, τα πόδια μας 
τρέμουν. Ξαφνικά, σαν να τον χτύπησε κεραυνός τεντώνει το χέρι του και δείχνει τη 
μάνα μου, που στέκει ακόμα σαλεμένη στη γωνιά του δωματίου. Ο Γερμανός που μας 
έψαχνε πέφτει απότομα πάνω της, η μάνα μου αντιστέκεται, ψάχνει τις τσέπες της 
ρόμπας της, την πιάνει από το πέτο της ρόμπας και της το τραβάει. Η ρόμπα σκίζεται 
και φαίνεται από μέσα το εσώρουχό της. Θέλω να κινηθώ προς αυτή, να την 
υπερασπιστώ, να την καλύψω, να μη φαίνεται η γύμνια της, αλλά τα πόδια μου 
τρέμουν, δεν μπορώ να κάνω βήμα. Η μάνα μου κοιτάει απελπισμένα εμένα, την 
ακούω να λέει ένα ξεψυχισμένο  «παιδί μου!», πριν η χερούκλα του Γερμανού μπει 
μέσα στο σουτιέν της, κάτι φωνάζει στα Γερμανικά, τραβάει το χέρι του έξω γεμάτο 
με κάτι χαρτιά, τα δίνει στον κουκουλοφόρο… είναι προκηρύξεις. Μια τέτοια είχα δει 
πριν από πολύ καιρό, σε εκείνο το δρομάκι και την είχα αναφέρει στον Μανώλη. 



Εκείνη τη στιγμή, πρόσεξα ότι ο κουκουλοφόρος φόραγε κάτι όμορφα άσπρα 
σκαρπίνια, σαν αυτά που φόραγε συνήθως εκείνος, όταν πήγαινε για τον πρωινό του 
καφέ στην πλατεία· αυτό το φίδι! 

Την βουτάνε και σηκωτή την πάνε προς την πόρτα του σπιτιού. Αυτό ψάχνανε. 
Προσπαθεί να καλύψει τη γύμνια της. Βγαίνουν στην αυλή, εμείς όλοι ακολουθούμε 
τους Γερμανούς, πάνε να την ανεβάσουν σε ένα Γερμανικό μαύρο αυτοκίνητο, σαν 
αυτό που πηγαινόφερνε εκείνη τη σκύλα την Αρχαιολόγο, την σπρώχνουν μέσα με το 
ζόρι, αυτή έχει αγκαλιάσει την πόρτα του αυτοκινήτου και αντιστέκεται, κάνει  
υπερπροσπάθεια με τεντωμένο προς τα πίσω το κεφάλι της, κοιτώντας προς εμάς, την 
ακούω ακόμα μια φορά να λέει «παιδί μου!». Της τραβάνε μια κλωτσιά στα χέρια, για 
ν’ αφήσει την πόρτα του αυτοκινήτου και σωριάζεται μέσα, στα πίσω καθίσματα. 

Το βλέπουμε να φεύγει προς την πόλη, σίγουρα την πάνε στην κομαντατούρ και 
όσο μπορούσαμε να βλέπουμε ακόμα καθαρά, την βλέπαμε να μας κοιτάει με τραγικά 
μάτια από το πίσω παράθυρο του αυτοκινήτου, ώσπου χάθηκε από τα μάτια μας. 

Θεέ μου! πετάχτηκα πάνω μέσα στον ιδρώτα και έκανα να τρέξω γρήγορα στο 
κρεβάτι της. Δεν ήταν εκεί, δεν ήμουν ούτε εγώ εκεί, κατάλαβα μεσ’ τη θολούρα μου 
ότι ήμουν στο σπίτι του θείου μου. Όλα ήταν εντάξει, γύρισα πάλι στο κρεβάτι μου, 
έβαλα τα κλάματα μέσα σε αναφιλητά Ένιωσα τον θείο μου να έρχεται δίπλα μου, να 
με αγκαλιάζει και να με χαϊδεύει. «Σώπα, ρε χαζό, μη κλαις, πάει πέρασε. Σώπα, 
αγόρι μου, πέρασε, αυτό ήταν. Ένα κακό όνειρο… δεν θα μας τρομάξει τώρα και ένα 
όνειρο, εγώ είμαι εδώ… μαζί σου... μαζί θα πολεμήσουμε… θα τους νικήσουμε, μη 
φοβάσαι τίποτα!» 

 

Κάθε βράδυ ο ύπνος δεν ερχόταν με τίποτα. Και όταν ερχόταν, μου έφερνε τέτοιες 
εικόνες. 

 

*** 

 

Ρώταγε τον θείο κάθε λίγο και λιγάκι, αν έχει νεότερα, αλλά δυστυχώς έπαιρνε 
άρνηση. Ο θείος του έλεγε πάντα να μην ανησυχεί, θα γίνει. Κάποια από τις φορές 
που ο Σπύρος καλαφάτιζε τη βάρκα με τον θείο του, άκουσε τη βαθιά φωνή του. 
«Αύριο το πρωί σε θέλω νωρίς στο λιμάνι. Θέλω βοήθεια να ρίξω το σκαρί μέσα. Θα 
κοιμηθείς σπίτι μου απόψε». 

Λίγο πριν βραδιάσει κουρασμένοι, πλέον, μάζεψαν τα εργαλεία τους να πάνε στο 
σπίτι, να φάνε κάτι τις και να πέσουν για ύπνο. Ανέβηκαν στην τρίκυκλη μηχανή του 
θείου, ο Σπύρος μπήκε στο καλάθι και ξεκίνησαν για το σπίτι.  

«Θα σε πάω μια βόλτα πριν πάμε σπίτι».  
«Όρεξη που την έχεις, ρε θείε!» 

Το τρίκυκλο άρχισε να παίρνει τον δρόμο προς την αντίθετη μεριά από αυτήν που 
ήταν το σπίτι του θείου. Πέρασαν το επόμενο χωριουδάκι και συνέχισαν προς την 
εξοχή της χώρας.  

«Που πάμε, ρε θείε;» 

«Βόλτα!» 

«Σκοτεινιάζει, πώς θα γυρίσουμε πίσω;» 

«Και μας φοβίζει εμάς το σκοτάδι, ωρέ Σπύρο;» 

Ο Σπύρος χαμογελάει με την όρεξη που έχει ο θείος του και χώνεται πιο βαθιά 
στην καρότσα του τρίκυκλου, χαζεύοντας τα μέρη που περνάνε. Έχουν κάνει τώρα 
καμιά ώρα δρόμο, το σκοτάδι έχει πέσει πηκτό και το φανάρι του τρίκυκλου ίσα που 
φωτίζει στα δέκα μέτρα μακριά. Έχουν βγει πάλι στον παραλιακό δρόμο· αριστερά 
τους τα βράχια και μια θάλασσα γαλήνια.  Τώρα ο Σπύρος έχει ανασηκωθεί από το 



καλάθι· προσέχει και αυτός μπροστά, μη τυχόν και πέσουν σε καμιά λακκούβα. Οι 
δρόμοι δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση, τώρα στον πόλεμο. Τσιτωμένα τα 
νεύρα τους και τα μάτια ορθάνοιχτα. Σε κάποιο σημείο, ο θείος σταματάει το 
τρίκυκλο και σβήνει τη μηχανή. Κατεβαίνει, πάει πίσω από το καλάθι που κάθεται ο 
Σπύρος και αρχίζει να βαράει κλωτσιές σ’ αυτό.  

Γυρνάει το κεφάλι του πίσω ο Σπύρος: «τι έγινε, ρε θείε… τι βαράς… τι έπαθε το 
καλάθι;» 

Για κάμποσες στιγμές ο θείος… του ‘δινε και καταλάβαινε…κλωτσιές και βρισιές 
ανάκατα. 

«Φτάνει, λίγο ακόμα και θα το σπάσεις», ακούστηκε μια φωνή από πίσω τους. 
Πετάχτηκαν και οι δυο κοψοχολιασμένοι.  
«Αει, να χαθείς άνθρωπέ μου, μας έκοψες τη χολή!» 

«Κατέβα Σπύρο και γρήγορα!» του λέει ο θείος. 
Ανοίγει ο θείος το πίσω μέρος του καλαθιού της καρότσας και του δίνει έναν 

σάκο. «Πάρ’ τα ρούχα σου». 
Τότε ο Σπύρος κατάλαβε τι γινόταν. Είχε μείνει άλαλος. 
«Σπύρο παιδί μου, να θυμάσαι εκεί που θα πας τον πατέρα σου και τη μάνα σου. 

Να γυρίσεις γρήγορα νικητής πίσω, σε μια ελεύθερη Ελλάδα». 
«Θείε!» 

«Ναι!, ήρθε η ώρα». 
«Θείε, δεν είμαι έτοιμος». 
«Είσαι, πάντα ήσουν έτοιμος, κουνήσου!» 

«Τη μάνα μου θείε… δεν πρόλαβα να χαιρετίσω… ούτε τη μάνα μου!» ψέλλισε. 
«Θα της εξηγήσω εγώ τι έγινε. Τώρα φύγε και γρήγορα!». 
«Θείε, θα πεθάνει από τη στενοχώρια της!» 

«Έννοια σου, ξέρω τι θα της ξεφουρνίσω. Έφυγες ξαφνικά, γιατί οι Γερμανοί σε 
είχαν για εκτέλεση. Αυτό θα της πω». 

Τον αγκάλιασε και τον φίλησε. Ο άγνωστος  έκανε νόημα να συντομεύουν, «πάμε 
Σπύρο, γρήγορα». 

Το μυαλό του Σπύρου είχε μπλοκάρει, δεν προλάβαινε να διαχειριστεί τόσα 
γεγονότα το ένα πάνω στ’ άλλο. Δεν ήξερε τι να κάνει και ποιον ν’ ακούσει. Άκουγε 
και από τον άγνωστο και από τον θείο, «κάνε γρήγορα, σβέλτα», δεν άφηναν το 
μυαλό του να  σκεφτεί ούτε για μια στιγμή κάτι άλλο, όλη η δουλειά έπρεπε να 
τελειώσει μέσα σε δευτερόλεπτα. 

Ο θείος ανεβαίνει και πάλι στη μηχανή, βάζει μπρος, κάνει μια αναστροφή και 
χάνεται. Ο Σπύρος, με πόδια μαρμαρωμένα στο χώμα, τον κοιτά να χάνεται μέσα στη 
νύχτα, τον χάνει από τα μάτια του, «ρε θείεεε;;;! στάσου λίγο!» 

 

 «Γρήγορα Σπύρο ακολούθα με», του λέει ο άγνωστος. «Μη καθυστερείς καθόλου, 
αργήσαμε!». 

Ο άγνωστος άρχισε να κατεβαίνει τα βράχια, πηδώντας. «Ακολούθα με και 
γρήγορα!» 

Κατέβηκαν τ’ απότομα βράχια της παραλίας και έφτασαν πιο κάτω, μπροστά σε 
μια εσοχή του βράχου. Η εσοχή οδηγούσε σε μια σπηλιά. Έξω από τη σπηλιά, 
καθιστοί χαμηλά κάτω, ο ένας δίπλα στον άλλον μια ομάδα από εφτά άτομα, κανέναν 
δεν κατάφερνα να αναγνωρίσω. Το σκοτάδι και η τρομάρα που με είχε πιάσει μου 
έπαιζαν άσχημα παιχνίδια, δεν έβλεπα που πήγαινα και πού πάταγα. Κόντευα να 
σκοτωθώ. 

Στα γρήγορα, ο άγνωστος και δύο ακόμα από την ομάδα γδύθηκαν και μπήκαν στη 
σπηλιά. Οι άλλοι που έμειναν έξω δεν βγάζουν κουβέντα, κοιτάζουν ο ένας τον 



άλλον, χωρίς να καταλαβαίνουν γιατί γδύθηκαν και κυρίως πού πάνε μέσα στη 
σπηλιά εκείνοι οι τρεις. Μετά από πολύ ώρα αβάσταχτης αναμονής, τους βλέπω να 
σπρώχνουν μια βάρκα προς εμάς, που περιμέναμε απ’ έξω.  

«Σκουπιστείτε και ντυθείτε μη κρυώσετε», λέει ο άγνωστος. «Φορέστε όλοι σας 
ζεστά ρούχα, γιατί η υγρασία σπάει κόκαλα», συνεχίζει.  

Δεν μιλάει κανείς άλλος, όλοι εκτελούν ό,τι τους λέει ο άγνωστος. Πρέπει να 
έχουν περάσει δυο ώρες από τη στιγμή που βγήκαν από τη σπηλιά και ακόμα 
περιμένουμε… δεν ξέρω κι εγώ τι.  

 

Από όλη την παρέα οι μόνοι που μίλαγαν ψιθυριστά μεταξύ τους ήταν αυτοί οι 
τρεις που μπήκαν στη σπηλιά και ένας ακόμα. Δείχνουν να γνωρίζονται καλά. Σε δυο 
απ’ αυτούς διέκρινα ότι στη ζώνη της μέσης τους ξεχωρίζει η λαβή ενός πιστολιού. 
Οι υπόλοιποι πέντε δεν βγάζουμε μιλιά, μόνο καθισμένοι όλοι κάτω χαμηλά, ο ένας 
δίπλα στον άλλον. Η βάρκα να μας κρατά παρέα, εκεί δίπλα μας.  

Τη σιωπή μας την έσπασε ένας απ’ αυτούς· «η ώρα παιδιά έχει πάει τρεις. Σε μισή 
ώρα ξεκινάμε κουπί, θέλει κανείς να καπνίσει πριν φύγουμε;» και έβγαλε ένα πακέτο 
τσιγάρα από τη τσέπη του. Όσοι καπνίσουν να πάνε εκεί στο κοίλωμα του βράχου, 
εκεί  δεν φαίνονται οι κάφτρες τους απ’ τον δρόμο. 

Ο Σπύρος δεν είχε καπνίσει ποτέ, αλλά τώρα πήρε τσιγάρο από τον άγνωστο και 
το άναψε, τα χέρια του έτρεμαν, δεν μπορούσε να ελέγξει τη νευρικότητά του. 
Ρουφάει τον καπνό και ρίχνει στο πηγάδι του κορμιού του λίγες ανάσες θάνατο. Τους 
καπνιστές τους συνόδευσε μέχρι το κοίλωμα ο άγνωστος με το πακέτο, «μη φοβάστε, 
όλα θα έχουν σπατσάρει ως το πρωί. Έχουμε τελειώσει τη μισή δουλειά». 

 

Ένας από τους άγνωστους έμεινε πίσω, στα βράχια, οι υπόλοιποι καβαλήσαμε στη 
βάρκα. Ξεκινήσαμε να κάνουμε κουπί και να απομακρυνόμαστε από την ξηρά. Σε 
λίγο το σκοτάδι δεν με άφηνε να ξεχωρίσω την στεριά, πρέπει να είχαμε πάει γύρω 
στο χιλιόμετρο πιο μέσα. Γύρω μας, ένα πηκτό σκοτάδι να σε πιάνει φόβος, κάναμε 
συνεχώς κουπί. Απλά φανταζόμουνα ότι αν συνεχίζαμε όλο μπροστά, κάποια στιγμή 
θα βγαίναμε στην Τουρκία. Πίσω μας η Χίος. Μ’ έπιανε τρόμος και μόνο με τη 
σκέψη ότι θα κάνουμε κουπί μέχρι τα Τούρκικα παράλια. 

Ο άγνωστος καθισμένος στην πλώρη της βάρκας άναψε ένα μικρό τετράγωνο 
λυχναράκι, που είχε άνοιγμα μόνο από τη μία του πλευρά. Τ’ άλλα τρία πλευρά ήταν 
καλυμμένα με τσίγκο. Τη μεριά που έβγαζε αυτό το λίγο φως  την είχε στραμμένη 
προς τη θάλασσα. Αυτός που αφήσαμε πίσω, σίγουρα τώρα θα μας είχε χάσει από τα 
μάτια του, φαντάζομαι ούτε αυτός θα μπορούσε να δει το λυχναράκι. Έκατσε εκεί 
στην πλώρη με τη λαμπίτσα αναμμένη πάνω από μισή ώρα και μεις συνεχίζαμε το 
κουπί.  

«Δεν χρειάζεται να κάνετε γρήγορο κουπί, απλά και μαλακά, ίσα να τσουλάμε», 
μας έλεγε.  

Δεν καταλάβαινα τι μου γίνεται, ο φόβος με είχε κυριεύσει. Και ω! του θαύματος, 
ακούμε μια μηχανή πλοίου κάπου κοντά μας. Σε λίγο αχνοφαίνεται ένας 
κατασκότεινος όγκος να έρχεται προς εμας. Ήταν ένα μεγάλο καΐκι ανοικτής 
θάλασσας. Έκοψε ταχύτητα και σιγά-σιγά μας πλεύρισε. Τότε διάβασα στο πλάι το 
όνομα του σκαριού: «Ξιφίας».  

Δυο στιβαρά χέρια ξεπροβάλλουν από το κατάστρωμα του σκαριού και πίσω τους 
διακρίνω μια σκληρή όψη ναυτικού με μούσια και μ’ ένα σκουφί μέχρι τ’ αυτιά.  

«Ανεβαίνουμε παιδιά, πάμε, σβέλτα!» 

Ανεβήκαμε όλοι στα γρήγορα. Μόλις απλώναμε το χέρι μας, τα δυνατά χέρια που 
ξεπρόβαλλαν μας τράβαγαν με δύναμη πάνω στο καΐκι, χωρίς εμείς να προλάβουμε 



να κάνουμε καμιά προσπάθεια, σαν να μας σήκωναν στον αέρα. Πέντε ανεβήκαμε, οι 
άλλοι τρεις άγνωστοι έμειναν στη βάρκα.  

 

«Να δούμε πότε θα έρθει και η δική μας σειρά, να ανέβουμε στο καΐκι», ακούγεται 
να λέει κάποιος από τη βάρκα καθώς ανεβαίναμε. 

«Κάνε υπομονή, θα έρθει και η δική σου σειρά. Δεν είναι εύκολο να φύγουμε όλοι 
μαζί. Κάποιοι πρέπει να μένουν πίσω», του απαντάει κάποιος από το καΐκι. 

Ναι! Σκέφτηκε ο Σπύρος, μεγάλη αλήθεια. Κάποιοι αναγκαστικά πρέπει να 
μείνουν πίσω, δεν γίνεται όλοι να πολεμήσουν στην πρώτη γραμμή. Κάτι τέτοιο του 
είχε πει και ο θείος του στις ατέλειωτες βραδινές κουβέντες που έκανε μαζί του. 

Μόλις ανέβηκε και ο πέμπτος φυγάδας, «καλή λευτεριά, παιδιά» ακούμε να λέει ο 
άγνωστος από τη βάρκα.  

Το καΐκι παίρνει στροφή προς την Τουρκία, ο άγνωστος σβήνει την λαμπίτσα και 
οι άλλοι δύο αρχίζουν να τραβάνε κουπί με κατεύθυνση την ξηρά. Κάνω μια 
προσπάθεια να δω για τελευταία φορά το Νησί μας, το νησί που αφήσαμε και βλέπω 
ένα μικρό φωτάκι να ανάβει στα βράχια. Είναι το σημείο απ’ όπου φύγαμε.  

 

Πριν με σπρώξουν μέσα στο αμπάρι, πρόλαβα να δω έναν άλλο ναυτικό, πεσμένο 
μπρούμυτα πάνω στο κατάστρωμα. Μπροστά του να έχει ένα μυδράλιο στηριγμένο 
στον τρίποδά του, πάνω στη κουβέρτα του Ξιφία. Δίπλα μου ήταν τόση ώρα, αλλά η 
τρομάρα που είχα πάρει όλο το βράδυ μου είχε ρίξει κουρτίνες στα μάτια μου. Μας 
χαμογέλασε, «μέσα! γρήγορα μέσα, μπείτε στ’ αμπάρι!» 

Κάποιος μ’ έσπρωξε και βρέθηκα μέσα. Εκεί μας υποδέχτηκε ένας άλλος ναυτικός 
με ένα τσιγάρο κρεμασμένο στο στόμα του, κι ένα γελαστό βλέμμα που πέταγε 
σπίθες.  

«Καλώς ήρθατε παλικάρια μου, σε λίγη ώρα θα είμαστε έξω από τα Ελληνικά 
νερά. Θα μπούμε στα Τούρκικα. Πιέστε ένα κονιάκ να ζεσταθείτε».  

Ο Σπύρος σωριάστηκε σ’ ένα πάγκο του αμπαριού. Φοβάται… πλέον, δεν υπάρχει 
επιστροφή. Αυτό που ονειρευόταν τόσο καιρό άρχισε να γίνεται πραγματικότητα, 
αλλά τώρα πλέον, φοβάται.  

 

Πού πάω; Πού πάμε; 
Η μάνα μου τώρα θα σηκώνεται από το κρεβάτι να ετοιμάσει το φαΐ της ημέρας, ο 

πατέρας μου και τα αδέλφια μου σε λίγο θα κινήσουν για το χωράφι. Ο θείος μου θα 
τους πει ότι σήμερα έφυγα. Η μάνα μου πώς θα το πάρει που δεν θα με ξαναδεί. Θα 
γυρίσω πίσω; θα τους ξαναδώ;  

Σπύρο, σύνελθε! Ήδη είσαι με το ένα πόδι στον πόλεμο. Αυτό δεν ήθελες; αυτό δεν 
κυνήγαγες τόσο καιρό; Τώρα τι σ’ έπιασε με τη μάνα σου; Ο πόλεμος αυτά έχει. Έτσι 
δεν σου έλεγε ο θείος;  

Ναι, στο διάολο όλα. Είμαι λεύτερος. Τώρα δεν φοβάμαι κανέναν κολογερμανό. 
Έκανα αυτό που πρέπει και αυτό που ήθελα. Και όχι μόνο εγώ. Και ο πατέρας μου θα 
το ήθελε να είναι τώρα εδώ. Αυτός δεν μπορεί, έχει οικογένεια πίσω του. Ε, ναι, ρε 
πατέρα! στη θέση σου θα πολεμήσω εγώ. Θα σας κάνω όλους περήφανους και σένα και 
τη μάνα· ας στενοχωρηθεί λίγο, μετά θα καταλαγιάσει.  

Τι θα λένε στο νησί μόλις μάθουν ότι τόσκασα; Λες; αν μαθευτεί ότι έφυγα, λες οι 
Γερμανοί να εκδικηθούν την οικογένειά μου; αυτό δεν το είχα σκεφτεί, ούτε ποτέ μου 
είπε κάτι ο θείος μου. Να, κάτι που δεν σκέφτηκα ποτέ. Λες, για να κάνω εγώ το κέφι 
μου, να την πληρώσουν τ΄ αδέλφια μου, ή ο πατέρας μου; να ρωτήσω αυτό το παλικάρι 
που μας κέρασε κονιάκ; Όχι! Δεν τολμάω, θα με κοροϊδεύει. 



Σκέψεις παίζουν κρυφτό στον λαβύρινθο του μυαλού του, άλλες τον στήνουν στον 
τοίχο και τον περιγελούν, άλλες του λένε να τα ξεχάσει όλα και να κοιτάξει τι γίνεται 
από δω και πέρα.   

Σπύρο! Ψυχραιμία, σε λίγο καιρό θα είσαι στην Αίγυπτο, θα κρατάς όπλο, θα 
σημαδεύεις, βγάλε εκεί όλες σου τις απορίες και λύστες εκεί, απέναντι στα καθίκια. 
Τίποτα δεν θα πάθουν ούτε τ’ αδέλφια σου ούτε οι γονείς σου. Επιτέλους, τώρα είσαι  
στρατιώτης, τώρα αρχίζει ο πόλεμος για σένα, μη κάνεις σαν γυναικούλα, ό,τι και να 
γίνει θα γίνει για την Ελλάδα σου, μ’ αυτήν θα λογαριαστείς στο τέλος του πολέμου. Δες 
γύρω σου, δες αυτούς που φυγαδεύτηκαν μαζί σου, δες τους πόσο ήρεμοι είναι, δες τα 
παλικάρια στο καΐκι πόσο ευτυχισμένα είναι, δες πώς το απολαμβάνουν, κάνε και συ το 
ίδιο, γίνε σαν αυτούς τους λύκους, μεγάλωσες πια, έγινες άντρας!   

 

Όλοι οι φυγάδες είναι αμίλητοι, κοιτάνε κάτω το πάτωμα του αμπαριού. Τα παιδιά 
του καϊκιού προσπαθούν να κάνουν την ατμόσφαιρα πιο χαλαρή, τους μιλάνε, τους 
αγκαλιάζουν, τους κτυπάνε τις πλάτες, τους δίνουν αποξηραμένα σύκα και σταφίδες, 
τους κερνάνε τσιγάρο. Ο Σπύρος κλείνει μεσ’ τα χέρια του το πρόσωπό του. Του 
φεύγουν κάποιοι λυγμοί, που προσπαθεί να τους ξαναστείλει από εκεί που ήρθαν, 
αλλά δύσκολο. Απ’ τη στιγμή που οι λυγμοί γεμίσουν τον κουβά της ψυχής, δεν 
πιάνονται, γίνονται καημοί και βγαίνουν από τα σωθικά σαν βατράχια. Ένα παλικάρι, 
γύρω στα τριάντα, κάθεται δίπλα του και σαν να μαντεύει τις σκέψεις του, τον 
ακουμπάει με το χέρι του στον ώμο. Ο Σπύρος σηκώνει το πρόσωπό του, ίσα να δει 
ποιος τον ακουμπάει. Προσπαθεί με τις παλάμες του να κρύβει τις συσπάσεις του 
προσώπου του. Το παλικάρι σκύβει ακόμα περισσότερο και πλησιάζει το πρόσωπό 
του στον Σπύρο, σε απόσταση αναπνοής. Ένα κατάξανθο ωραίο πρόσωπο με σκληρές 
γραμμές, με μάτια γαλανά. Του χαμογελάει και φαίνονται μέσα στο σκοτάδι δυο 
σειρές από τα κατάλευκα δόντια του. Ένα καλοξυρισμένο ξανθό γένι σκεπάζει τα 
μάγουλά του. Το σκουφί του αγκαλιάζει τα πλούσια μαλλιά του, που ξεχειλίζουν από 
αυτό. 

Με μια φανερά Κρητικιά προφορά, τον ρωτά, «πώς σε λένε αγόρι μου;» 

Ανάκατα με λυγμούς βγαίνει ένα, «Σπ…ύρο». 
«Πόσο χρονώ είσαι παλικάρι μου;»   
«Στα είκ…οσι» 

«Αναθυμίζομαι1
 ότι έτσι ήμανε και εγώ όταν πήγα απέναντι, φοβούμουν, έκλαιγα, 

ακριβώς όπως και εσύ τώρα. Με ζύγιωσε ένας ναύτης, όπως εγώ τώρα εσένα. Μου 
ανιστόρησε2

 τους ίδιους λόγους που σου λέω και εγώ τώρα. Μου είπε ένα πράμα που 
βγήκε αλήθεια και το ίδιο θα σου πω και εγώ τώρα. Είσαι άγουρος ακόμα, Σπύρο, ο 
πόλεμος είναι σκληρός, αλλά μόλις κανέψεις3

 τον πρώτο Γερμανό στρατιώτη, θα σου 
φύγουν όλοι οι φόβοι, τότε θα γίνεις αμέρωτος4, δεν θα ανατριχάς5

 κανέναν. 
Θυμήσου την αρμηνειά6

 μου και νάσαι σίγουρος ότι αυτούς που άφησες πίσω θα 
είναι περήφανοι για σένα. Άμε7

 αγόρι μου, ετοιμάσου, σε λίγο πιάνουμε ξηρά».   
Ο Σπύρος συνήλθε μόνο όταν πάτησε το πόδι του στην τουρκική στεριά.  
«Τώρα είμαστε Τουρκία;»  
«Ναι, καλώς ήρθες στην ελεύθερη Ελλάδα, αδελφέ». 

                                                 
1
 θυμάμαι 

2
 διηγήθηκε  

3
 σημαδέψεις με όπλο 

4
 άγριος 

5
 φοβάσαι 

6
 συμβουλή 

7
 πήγαινε 
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