
Προς το Νησάκι 
 

φού φορτώσαμε τις γερόντισσες και βάλαμε μέσα στο αμπάρι τις τσάντες των 
γυναικών, ο Λουκής βάζει μπροστά τη μηχανή του καϊκιού. Απομακρύνεται 
από το μόλο, στρίβει αριστερά προς τα μέσα του λιμανιού, μετά παίρνει το 

τιμόνι του δεξιά και φουλάρει τη μηχανή προς το έβγα.  Σημαδεύει με την πλώρη την 
έξοδο του λιμανιού έτοιμος να  ξεχυθεί στην ανοιχτή θάλασσα, περνώντας ανάμεσα 
σε αυτά τα δυο παλούκια που τα ‘χουν  χώσει εκεί να παριστάνουν τον πράσινο και 
κόκκινο φάρο του μικρού λιμανιού. Δεξιά μας τώρα αφήνουμε το κόκκινο φανάρι. 

Οι γριούλες στο αμπάρι κάνουν τον σταυρό τους και το ταξίδι αρχίζει. Το ίδιο 
κάνει και ο Λουκής. Πόσους σταυρούς άραγε να έχει κάνει αυτό το παιδί όλα αυτά τα 
χρόνια που παλεύει για το μεροκάματο; 

Τα εικονάκια των αγίων μας κοιτάνε. Τα κοιτάω κι εγώ και ενώ τα έχω δει τόση 
ώρα που κουβεντιάζαμε με τον Λουκή, τώρα παρατηρώ πόσο ισχνοί είναι όλοι. Μόνο 
ο άη-Νικόλας μου φαίνεται τροφαντός, όλοι οι άλλοι με ακρίδες θα μεγάλωσαν. 

Δεν πρόλαβα να τελειώσω τις συγκρίσεις μου με το πόσο χοντροί ή αδύνατοι 
είναι οι άγιοι και μου ‘ρχεται το πρώτο κύμα που έσκασε στην πλώρη και έφερε τ’ 
απόνερά του μέχρι πίσω. 

Το καΐκι ξανασηκώνει την πλώρη του και σκάει ξανά με θόρυβο πάνω στο 
επόμενο κύμα. Στέκομαι δίπλα στον Λουκή, δεν θέλω να πάω με τις γριούλες κάτω, 
τι διάολο, νέος άνθρωπος και να φοβάμαι λίγο κύμα; 

Ο Λουκής δεν βρέχεται καθόλου, το τιμόνι του είναι πίσω από το τζάμι. Εκεί 
που στέκεται Λουκής το πλάτος είναι δεν είναι ένα μέτρο. 

Δε χωράω και εγώ να μπω δίπλα του σε τόσο στενό μέρος, οπότε στέκομαι 
αναγκαστικά πίσω του. Να! και το δεύτερο απόνερο που μου ‘ρχεται. Ο Λουκής πάλι 
άβρεχτος, εγώ πάλι μούσκεμα.  

Κοιτάω προς το πέλαγος και βλέπω προβατάκια, πολλά προβατάκια, 
ανησυχητικά πολλά. Τι προβατάκια λέω,! προβατάρες είναι. 

«Ρε Λουκή, είσαι σίγουρος ότι θα πάμε απέναντι;» 

«Γιατί όχι μωρέ;» 

«Σαν πολύ κύμα δεν έχει;» 

«Έλα μωρέ, δεν έχεις δει κύμα εσύ. Κάθε μέρα έτσι είναι, μη σου πω και 
χειρότερα. Μόλις περάσουμε το στενό αυτό, που το πιάνει πάντα κύμα, θα 
ηρεμήσει».  

«Πόση ώρα θα κάνουμε να το περάσουμε;» 

«Σε δέκα λεπτά θα το ΄χουμε καβατζάρει». 
 

Σε κάθε δέκα λέξεις από την κουβέντα μας, μετράω κι’ ένα απόνερο πάνω μου. 
Τώρα έχω βρει άλλο κόλπο. Κοιτάω την πλώρη προσεκτικά, μόλις σκάσει αυτή πάνω 
στο κύμα, υπολογίζω ότι το απόνερο θα φτάσει σε μας σε δυο δευτερόλεπτα, οπότε 
με το που βλέπω το απόνερο να υψώνεται στην πλώρη, σκύβω πίσω από τον Λουκή. 
Μόλις το ακούσω να σκάει πάνω στα τζάμια, σηκώνομαι· και άντε πάλι το ίδιο βιολί. 

Ακούω την πλώρη να σκάει δυνατά, βλέπω το απόνερο ψηλά από πάνω της, 
σκύβω χαμηλά, ακούω να σκάει στα τζάμια και πάλι όρθιος. Ωραία δουλειά βρήκαμε, 
ωραία το πάμε, μέχρι να καβατζάρουμε στο δεκάλεπτο που μου είπε θα έχω κάνει 
τέλειους μυς. 

Την κουβέντα με τον Λουκή την έχω κόψει. Όσο μίλαγα, τόσο βρεχόμουνα. 

Τώρα έχω αλλού το νου μου, πώς να κάνω χορευτικές κινήσεις πίσω του. Άμα πιάσω 
τον συγχρονισμό, θα γίνω τέλειος. 

Α 



Έχω πάει τουλάχιστον δέκα φορές στο νησάκι με τον Λουκή, τέτοια 
κωλοθάλασσα πρώτη φορά βλέπω. 

Έλα ετοιμάσου, λέω από μέσα μου! πάμε… σκάει η πλώρη, έτοιμος για βουτιά 
πίσω από τον Λουκή… σκάει στο τζάμι… ωραία! όρθιος τώρα. 

 

Ρε αϊ στο διάολο για κωλονήσι, που έμπλεξα. Άλλοι κάθονται στα γραφεία τους 
και χουχουλιάζουν και εγώ κάνω ακροβατικά πίσω από τον Λουκή.  

 

«Λουκή, πάω κάτω». Ούτε που μου απάντησε.  Καλά κάνανε οι γριές και 
μπήκανε μέσα, το ξέρανε το παραμύθι του Λουκή, δέκα λεπτά και καβατζάρουμε· 
τρίχες! Έχουν περάσει τουλάχιστον είκοσι λεπτά και η θάλασσα όλο και αγριεύει. 

Α, εδώ μάλιστα! είναι ωραία, θα βγω μόλις δέσει στον μόλο ο Λουκής 

 

Κάτι βρωμάει όμως εδώ κάτω… ρε γαμώτο! Και ζαλίζομαι, μου ‘ρχεται να 
ξεράσω και νάτο… να τί βρωμάει! Οι γριές κάθονται αντικριστά στους δυο πάγκους 
που έχει το αμπάρι, κρατιούνται με τα χέρια τους σφικτά από κάτι πιασίματα που 
έχουν βρει, σε κάθε κύμα ο πισινός τους βροντοχτυπιέται στους πάγκους, 
κουβεντιάζουν και χαχανίζουν, αλλά και κάθε λίγο και λιγάκι, σκύβουν εκεί, ανάμεσα 
στους πάγκους και ξερνάνε! Τόσο φυσικά, όπως κάποιος φτύνει κάτι από το στόμα 
του, αυτές ξερνάνε, εκεί μπροστά τους και δεν τρέχει τίποτα. Οι εμετοί πάνε και 
έρχονται στο λούκι που σχηματίζεται ανάμεσα στους πάγκους. Κάθονται και 
ξερνάνε! πολύ φυσικό! Ρε, ξερνάει η μια, μπροστά στις άλλες και μετά συνεχίζουν τα 
χαχανητά και δεν τους καίγεται καρφί.  

Ρε, αϊ στο διάολο από κει. Γρήγορα έξω, χίλιες φορές να τρώω κύματα, παρά 
αυτή η ζέστη, η ζαλάδα και η βρώμα του ξερατού. Όλα εδώ μέσα κουνιούνται 
ακατάπαυστα. Λίγο να κάτσω ακόμα κάτω, θα ξεράσω κι εγώ. 

Γρήγορα έξω! Γρήγορα πίσω από τον Λουκή! 
Το βλέμμα του με κόβει με ένα σατανικό χαμόγελο. 
«Τι έινε μωρέ, ξανάρθες;» 

«Ρε αυτές ξερνάνε κάτω!», δεν πρόλαβα να του πω και σκάει στα γέλια.  
«Ρε, κουνάει πολύ κάτω, σκέτη κόλαση είναι». 
«Κάτσε μωρέ να μου κάνεις παρέα, να πάρε και το τιμόνι, βάστα το ίσα να πάω 

μπροστά να μαζέψω ένα σκοινί». 
«Τι λες ρε παλαβέ, χέστο το σκοινί τώρα και κοίτα να με πας απέναντι, που θες 

να πάρω και το τιμόνι κιόλας». 
 

Ο άτιμος έπαιζε με τον φόβο μου. 
«Ρε Λουκή, δεν πετάς καμιά εικονίτσα στη θάλασσα να ηρεμίσει;». 
«Ρε, το πάω σοφράνο το σκαρί, μη φοβάσαι. Η εικονίτσα πετιέται στη θάλασσα 

σα χεστεί ο καπετάνιος, όχι ο επιβάτης». 
 «Γιατί, ρε, και ο επιβάτης Χριστιανός είναι». 
«Δε σε βλέπω και ποτές στην εκκλησιά. Τώρα που σφίξαν τα γάλατα έγινες 

θεούσος;» 

«Ρε πέτα τες στη θάλασσα μπας και καλμάρει». 
«Δε πετάς τα πυρομαχικά έτσι, χωρίς λόγο, μπορεί αργότερα να μας χρειαστούν 

πραγματικά» 

 

Τα κύματα έρχονται το ένα μετά το άλλο. Βράζει η θάλασσα. Τι κάνω ρε 
γαμώτο εγώ σε τέτοια κωλονήσια! τι δουλειά έχω εγώ με αυτά; Καλά δεν ήμουνα 
στην Αθήνα, τι ήθελα να ‘ρθω στου διαόλου τα μέρη. Ρε κερατά Μεταξά, κάτι ήξερες 



εσύ και έστελνες αβέρτα εδώ τους εξόριστους, κάτι ήξερες, ούτε να δραπετεύσουν 
δεν μπορούσαν. Και ο χορός στις γάμπες του Λουκή, χορός. 

«Ρε δέκα λεπτά είπες και έχει περάσει ώρα, ακόμα να καβατζάρουμε;» 

«Όπου να ‘ναι πιάνουμε απάγκιο, το περνάμε το κανάλι, μη κάνεις έτσι μωρέ 
σιαγμένε και ήθελα να σου δώσω και την αδελφή μου, πανάθεμά σε». 

«Στη χαρίζω, βρες άλλον τρελό». 
 

Το τι γέλιο έριχνε και ταυτόχρονα δούλευε και το τιμόνι του, δεν μπορώ να το 
περιγράψω. Πολύ καλός ναυτικός, ατρόμητος πραγματικά. 

Μετά από τόση ώρα που βολοδέρνουμε, είναι αισθητή η διαφορά· σιγά-σιγά η 
θάλασσα όλο και καλμάρει, δεν είναι πλέον ανταριασμένη, πάμε πολύ καλύτερα, δεν 
χρειάζεται πλέον να κρύβομαι πίσω του τόσο συχνά. Έτσι μάλιστα! σε τέτοια 
θάλασσα να πηγαίνω κάθε μέρα, όχι εκείνη την πουτάνα που μας έπιασε στο κανάλι. 

Φάνηκε από μακριά και ο μόλος στο νησάκι. Αφού τη γλιτώσαμε, πάλι καλά να 
λέω! Τόση ώρα ήμουν απασχολημένος στα χορευτικά μου και δεν πρόσεξα ότι σε 
όλη τη διάρκεια που παλεύαμε δεν είδα ούτε έναν γλάρο. Τώρα που ηρεμήσαμε από 
τον πολύ αέρα, νάτα τα γλαρόνια, άρχισαν να μας πλησιάζουν. Όμορφα πουλιά, 
πετάνε απαλά δίπλα μας και μας κοιτάζουν μεσ’ τα μάτια. 

 

Η μεγάλη μαγκιά του Λουκή ήταν στο δέσιμο του καϊκιού στον μόλο. Του είπα 
να πηδήξω έξω για να του δέσω το σκοινί στον κρίκο. 

«Δέστρα  τη λέμε, μωρέ». 
«Μωρέ και χέστρα να τη λέτε, θέλεις να πηδήξω έξω;» 

«Θα αραξοβολίσω εγώ, μη κουνιέσαι εσύ». 
«Σα βγω, πέτα μου το ρεμέντζο, θέλει καλό δέσιμο το σκαρί με τέτοιο αέρα». 
«Ρεμέντζο;» 

«Το ρεμέντζο μωρέ, το χοντρό σκοινί που είναι εκειδά». 
 «Ρε Λουκή… πες μου κάτι… τώρα που δεν πνιγήκαμε τελικά, το σοφράνο που 

μου είπες μεσ’ τη θάλασσα, έχει σχέση με τη μουσική ή με το πλοίο;» 

«Καλά μωρέ δεν είδες, ότι το πήγαινα σοφράνο;» 

«Σοφράνο;» 

«Σοφράνο μωρέ, απ’ τη πλευρά που ‘ρχεται ο άνεμος». 
Α, έτσι μπράβο! τώρα μάλιστα, θα μάθω και ξένες γλώσσες στο κωλονήσι που 

βρέθηκα. 
«Ρε άντε τελείωνε και ξεκουβάλα τις βαλίτσες», μου λέει ο Λουκής. 
 

 

 

 



Στο Νησάκι 
 

τα εκατό μέτρα από τον μόλο στέκεται το σπίτι του Νικολού. Ένα σπιτάκι που 
μένει με τη μάνα του, μια γερόντισσα μεγάλης ηλικίας, με μια μεγάλη αυλή 
στη πίσω μεριά. Ανάμεσα σε κότες και πάπιες βόσκει και το γαϊδουράκι του. 

Το αγκαζάρω όσες φορές έχω πράγματα να μεταφέρω από τον μόλο στη χώρα. Δεν 
ανέβαινα ποτέ απάνω του, το λυπόμουνα το κακόμοιρο. Ήταν πολύ κοντόσωμο. 
Μόνο για κουβάλημα το είχα. 

Ο Νικολός μας είδε που μπαίναμε στο μικρό λιμανάκι και μέχρι να δέσουμε 
ήρθε κοντά μας. Με είδε με τόσες βαλίτσες και κατάλαβε. Το γαϊδουράκι θα έκανε 
πάλι αυτή την κοπιαστική δουλειά για μένα, το τράβαγε μαζί του και το έδεσε εκεί 
που έδεσε και ο Λουκής το καΐκι. 

 

«Γεια σου, ρε Αριστείδη, με τα ωραία σου». 
«Γεια σου, ρε Νικολό». 
«Είχε κύμα;», ρωτάει ο Νικολός. 
«Μπααα, ψιλοπράματα», του απαντά ο καπετάνιος. 
«Φαλκονέρα Νικολό, κάπως έτσι θα ήταν στη Φαλκονέρα και άστον να λέει για 

ψιλοπράματα. Είδα τον Χριστό φαντάρο». 
Να, τα γέλια ο Νικολός με τον Λουκή. 
«Του ‘πα να ρίξει καμιά εικονίτσα στη θάλασσα να την ηρεμίσει, αλλά αυτός τις  

τσιγκουνεύτηκε. Πάμε Νικολό, αργήσαμε και έχω μπροστά μου πολύ δουλειά».   
Καθώς ξεκινήσαμε να φύγουμε, με τον γάιδαρο  ανάμεσα σε μένα και τον 

Νικολό, ακούω τον Λουκή να με ρωτάει, «πόση ώρα θα κάνεις;» 

 

«Δε ξέρω, μωρέ Λουκή, ανάλογα με τη βλάβη». 
«Χοντρά, πάνω–κάτω για να ξέρω». 
«Τι να ξέρεις μωρέ, για όλη τη μέρα δε σε πλήρωσα;» 

«Ναι, αλλά αν πάει να χαλάσει ο καιρός, θα φύγω μη κλειστώ δω πέρα». 
«Πόσο πιο πολύ να χαλάσει, ρε Λουκή;» 

«Δε ξέρω, αλλά αν με κλείσει ο καιρός εδώ, μπορεί να με κρατήσει μέρες και δε 
γίνεται. Αν δω αποθαλασσιά,  θα φύγω και θα έρθω να σε πάρω μόλις ηρεμίσει». 

«Τι είπε πάλι ρε γαμώτο;» 

«Ταραγμένη θάλασσα, πολύ κύμα εννοεί», μου λέει ο Νικολός. 
 

Να, που χρειάζομαι και μεταφραστή! Α, ρε άτιμε Μεταξά, ήξερες πού τους 
έστελνες τους κατσικοκλέφτες, σοφός ήσουνα. Η χώρα απέχει περί τα τρία 
χιλιόμετρα, θα κάνουμε γύρω στη μισή ώρα μέχρι πάνω. Ο Νικολός δεν είναι και 
τόσο ομιλητικός· ούτε εγώ έχω όρεξη για κουβέντες. Ακόμα γυρνάει το στομάχι μου 
μ’ αυτό το κολοτάξιδο. Σκέφτομαι τώρα και τη βλάβη, σκέφτομαι και τους 
ανθρώπους εδώ στο νησάκι που είναι αποκομμένοι μια βδομάδα από τον έξω κόσμο. 
Σκέφτομαι… αν πάθει κανείς κάτι, θα πεθάνει σαν σκυλί, δεν έχει καμιά πιθανότητα 
να τον δει κάποιος, όχι γιατρός, μια νοσοκόμα βρε αδελφέ. Τέλεια εγκατάλειψη των 
ανθρώπων σε τέτοια μέρη. 

Στα δεξιά μας ένα ωραίο σπίτι, με μεγάλη μάντρα και μέσα έναν τακτοποιημένο 
κήπο. Στο βάθος ένα σπίτι χτισμένο με πέτρα. «Του εφοπλιστή είναι», μου λέει δήθεν 
εμπιστευτικά ο Νικολός. «Έχει ρίξει πολλά λεφτά στο νησάκι, καλά που είναι κι 
αυτός. Έχει πει του κοινοτάρχη ότι βάζει και τα λεφτά να φτιαχτεί ένας μόλος, να 
μπορεί να δένει το καράβι από τον Πειραιά, μπας και γλιτώσουμε τις λάτζες». Το 

Σ 



καράβι έφτανε στο νησάκι, αλλά άραζε αρόδου. Ο κόσμος έβγαινε έξω με τις βάρκες. 
Το λιμάνι θέλει βάθεμα.  

«Την άλλη φορά έφερναν έναν συμπατριώτη μας από τον Πειραιά να τον 
θάψουν στο νησάκι. Λίγο ήθελε να τους πέσει η κάσα στη θάλασσα καθώς 
μανουβράρανε την κάσα στην μπουκαπόρτα», μου λέει ο Νικολός. 

«Απαράδεκτα πράγματα αυτά Νικολό. Εσείς φταίτε που τους ανέχεστε». 
«Και τι να κάνουμε, ρε Αριστείδη, δεν μας υπολογίζουν». 
«Να πάτε όλοι μαζί οι κάτοικοι στο γραφείο του  Υπουργού Ναυτιλίας και να 

κατασκηνώσετε στο γραφείο του. Τι φοβάστε, τι θα σας κάνουν;»  
 

* * * 

 

Μου ‘ρχεται στο μυαλό μια ταινία, που είχα δει παλιότερα με τον Βέγγο. Η 
τέλεια προσομοίωση, ο Βέγγος σε ένα νησάκι. Πόση πλάκα θα έβγαζε με τις 
καταστάσεις, που μπορεί κάποιος να συναντήσει εδώ! 

Ήταν ο Βέγγος εφοριακός και όπως πάντα ήταν και τίμιος, έκανε καλά τη 
δουλειά του. Ο Προϊστάμενός του τον κάλεσε στο γραφείο για να τον «συνετίσει» και 
αφού δεν συνετίστηκε, του έδωσε τη νέα του μετάθεση. Στον χάρτη, πίσω από το 
γραφείο του, απλωνόταν μεγαλόπρεπα όλη η Ελλάδα. Σουφλί έγραφε η μετάθεση και 
ο Βέγγος έψαχνε να το βρει κοντά στη Λαμία. 

Πιο πάνω, του έλεγε, ο προϊστάμενος. 
Έψαχνε γύρω στη Λάρισα 

Πιο πάνω, του ξανάλεγε. 
Έψαχνε γύρω στη Θεσσαλονίκη. 
Πιο πάνω. 
Έψαχνε στην περιοχή της Καβάλας. 
Πιο πάνω. 
Έφτασε να ψάχνει στην Αλεξανδρούπολη. 
Πιο πάνω. 
Και εκείνη την ώρα άρχισε να αναβοσβήνει ένα λαμπάκι, πάνω στο Σουφλί. 
 

Κάπως έτσι αισθάνομαι και εγώ· σαν Βέγγος αβοήθητος και ριγμένος σε ένα 
νησάκι, μόνος μου να προσπαθώ να φτιάξω μια βλάβη, μόνος, που αν κολλήσω σε 
κάτι, δεν θα έχω τη βοήθεια έστω και ενός συναδέλφου και να με πιέζει η ιδέα ότι οι 
άνθρωποι περιμένουν από μένα τη σωτηρία τους. Γιατί αν δεν φτιάξω εγώ τη βλάβη, 
θα συνεχίσουν να είναι αποκομμένοι από τον έξω κόσμο. 

Και από την άλλη, να μου λέει ο Λουκής, ότι αν πιάσει αποθαλασσιά, θα 
σηκωθεί να φύγει και θα ‘ρθει να με πάρει κάποια στιγμή, που η θάλασσα θα έχει 
καλμάρει. Άρα πρέπει να βάλω τα δυνατά μου και για τον κόσμο στο νησάκι και για 
να κοιμηθώ το βράδυ στο κρεβάτι μου, σαν άνθρωπος. 

Κάτι σαν τον Βέγγο! 
 

* * * 

 

Έτσι είχε γίνει και με μένα στην τελευταία μετάθεση. Μου είχε έρθει μια ωραία 
επιστολή από το Γραφείο ανθρώπινου δυναμικού, στην οποία μπορούσα να δηλώσω 
τρείς πόλεις, όπου θα ήθελα να μετατεθώ. 

Τι χλίδα! Ο υπάλληλος να επιλέγει τον τόπο εργασίας του! Έτσι μάλιστα, αξίζει 
να δίνεις τον καλύτερο εαυτό σου για τη δουλειά, που σε προσέχει τόσο πολύ. 
Συμπλήρωσα τρεις παραλιακές πόλεις και έδωσα την αίτηση στο γραφείο. Ο 



συνάδελφος που θα αποφάσιζε, την κοιτάει πριν της βαρέσει μια σφραγίδα 
εισερχομένων, με  κοιτά και με ρωτάει, «καλά, εσύ είσαι από την Αθήνα, τι σ’ έπιασε 
και ζητάς μετάθεση αλλού;» 

«Είναι που μ’ αρέσει η θάλασσα». 
«Ααα… καλά… αν είναι έτσι». 
 

Μετά από έναν μήνα πήγα να παραλάβω τη μετάθεση. 
«Μετατίθεστε σ’ ένα Αιγαιοπελαγίτικο νησί, που έχει στην αρμοδιότητά του και 

ένα ακόμη μικρότερο νησάκι». 
«Μα καλά…» στον κόσμο μου εγώ, «…οι τρεις πόλεις που ζήτησα, τι έγιναν;», 

ρώτησα αφελώς τον συνάδελφο επί των μεταθέσεων. Και ενώ το μυαλό μου έκανε 
βουτιές στο Αιγαίο  να βρω σε ποιο ακριβώς σημείο του χάρτη βρίσκεται αυτό το 
νησί, έρχεται η ατάκα του συνάδελφου. 

«Θάλασσα δεν ήθελες; Σε θάλασσα σε στείλαμε, μόνο… που έχει γύρω-γύρω 
θάλασσα». 

 

Θα τούλεγα να πάει να …. αλλά ειλικρινά με είχε τόσο πολύ απορροφήσει αυτή 
η απρόσμενη μετάθεση, που δεν έβγαλα λέξη, απλά έψαχνα τον χάρτη, σαν τον 
Βέγγο! Έτσι αισθάνομαι και τώρα μπροστά στην τόση ευθύνη που έχω.  

Βέγγος! 
 

 



Να προλάβεις την Αποθαλασσιά 
 

τα γρήγορα μαζεύω και πετάω χύμα μέσα στη τσάντα όλα τα εργαλεία μου. Αν 
δεν κάνω γρήγορα, θα χάσω το ραντεβού με τον Λουκή και δεν έχω καμία 
τέτοια όρεξη. Φορτώνομαι τις βαλίτσες και αρχίζω να κατηφορίζω προς τον 

μόλο. Βήμα γρήγορο, όσο μου επιτρέπει το βάρος που κουβαλάω. Ο ιδρώτας ήδη με  
λούζει, αλλά δεν σκέφτονται τέτοια πράγματα τώρα. Έχω κάνει περί τα τριακόσια 
μέτρα, αριστερά και δεξιά μου τα σπίτια του χωριού μου κρύβουν τη θάλασσα, φτάνω 
στο σημείο που ο δρόμος στρίβει και κοιτάει κάθετα τη θάλασσα. Τώρα τον βλέπω 
από ψηλά. Φυσάει ένας δαιμονισμένος αέρας από τη θάλασσα προς την ξηρά. Το 
καΐκι του Λουκή το ξεχωρίζω να με περιμένει. Τρία χιλιόμετρα χωρίζουν τη χώρα 
από τον μόλο. Ωραία, δεν έφυγε,  θα κοιμηθώ απόψε στο κρεβάτι μου. Ανοίγω το 
βήμα μου κι άλλο. Από εκεί που έστριψα και μετά, συναντώ ακόμα γύρω στα δέκα 
σπιτάκια. Λίγο πιο κάτω, στην αυλή ενός σπιτιού βλέπω κάποιες γιαγιάδες να 
σκοτώνουν την ώρα τους. Με βλέπουν, σταματούν την κουβέντα τους και με 
παρακολουθούν με το βλέμμα τους. Οι δύστυχες περιμένουν ένα γεια από μένα, αλλά 
άδικα περιμένουν, το βλέμμα μου μπροστά, δεν έχω ώρα ούτε για αυτό το τυπικό 
γεια, που περιμένουν οι άνθρωποι μέσα στη μοναξιά τους. Πολυτέλειες για μένα 
αυτές οι τυπικότητες. Στόχος μου το καΐκι και γρήγορα πίσω στο νησί. 

Οι γιαγιάδες βλέπουν έναν σαλεμένο,  φορτωμένο σαν γαϊδούρι με βαλιτσάκια, 
που τρέχει σαν τρελός. Έχω απομακρυνθεί από αυτές περί τα εκατό μέτρα και μου 
μένουν ακόμα πεντακόσια μέτρα μέχρι τον μόλο, θα τον προφτάσω τον άτιμο. Το 
κύμα που βλέπω στην έξω μεριά του κόλπου, όπως το βλέπω από εδώ ψηλά που 
είμαι, είναι και πάλι με τεράστια προβατάκια, ίσως να είναι και μεγαλύτερα από αυτά 
που συναντήσαμε όταν ερχόμασταν το πρωί. 

 

Και εκεί που έλεγα ότι προλαβαίνω, βλέπω το καΐκι να ξεκινάει. Πετάω τις 
βαλίτσες καταγής, κάνω τα χέρια μου χωνί και φωνάζω με όση δύναμη έχω,  

«Λουκηηηηηηή» 

«Λουκηηηηηηή» 

«Λουκηηηηηηή» 

 

Δεν με ακούει, ο αέρας φυσάει κόντρα σε μένα και είναι τόσο δυνατός που δεν 
φτάνει η φωνή μου κάτω. Ήδη το καΐκι είναι κοντά στο έβγα του κόλπου, σε λίγο το 
βλέπω να χορεύει μέσα στα κύματα. Δεν το πιστεύω! Κάθομαι εκεί όρθιος και το 
βλέπω να φεύγει, ο Λουκής έβαλε πλώρη για το απέναντι  νησί. 

Δεν έχω το κουράγιο να κάνω βήμα. Απογοήτευση σκέτη, απελπισία με πιάνει, 
τόσος κόπος όλη μέρα στη βλάβη, τόσο τρέξιμο και δεν πρόλαβα για λίγα μέτρα. 
Κοιτάω πίσω μου, βλέπω τις δυο γιαγιάδες να έχουν βγει τώρα στην εξώπορτα της 
αυλής τους, παραξενεμένες με τις φωνές μου. Με κοιτούν με λύπηση κι ας μη ξέρουν 
τι είναι αυτό που θα ‘θελα περισσότερο από το κάθε τι αυτήν την ώρα.  

Αργά πλέον, χωρίς κουράγιο, ατσαλώνομαι και πάλι τις βαλίτσες και αρχίζω να 
ανεβαίνω την ανηφόρα ψιλοπεθαμένος, σαν τους μελλοθάνατους, γυρνάω πίσω. 
Μόλις φτάνω δίπλα τους, σταματάω, αφήνω τα πράγματα κάτω, τις κοιτώ, ακουμπάω 
το χέρι μου πάνω στον φράχτη και βγάζω έναν βαθύ αναστεναγμό. Από μέσα μου 
βλαστημάω την ώρα και τη στιγμή, γαμώ την ατυχία μου! 

Με κοιτάνε με συμπόνια, η μια πάει μέσα και μου φέρνει νερό. Είμαι ένα 
πτώμα. 

«Έλα μέσα να ξαποστάσεις», μου λέει η μια, «και μετά συνεχίζεις. Δεν τον 
πρόκαμες». 

Σ 



«Ναι, δεν τον πρόλαβα». 
«Πώς σε λένε παλικάρι μου;» 

«Αριστείδη». 
«Την έσιαξες τη βλάβη;» 

«Ναι, γιαγιά, μπορείς τώρα να κοιμάσαι ήσυχη». 
«Μπράβο γιόκα μου, τόσες μέρες είμαστε, σαν καλόγεροι εδωπά». 
 

Δεν είπα άλλη κουβέντα, ήμουν πολύ τσαντισμένος με τον εαυτό μου, ζώστηκα 
τα πράγματα και τις χαιρέτισα. 

«Να πας στο καλό», μου λένε.  
Δυο αγνές γιαγιάδες, σαν τη δικιά μου, που και αυτή αν έβρισκε κάποιον 

ξεθεωμένο, θα του έφερνε ένα ποτήρι νερό. Τελικά, όλες οι γιαγιάδες του κόσμου 
είναι καλές καρδιές, μουρμούρισε  το  μυαλό μου,  καθώς ανέβαινα στη χώρα. 
 

* * * 

 
Πάω κατ’ ευθείαν στο καφενείο του χωριού να βρω το Νικολό. Ελπίζω να είναι 

εκεί, εξ’ άλλου πού αλλού μπορεί να πάει; Βλέπω τον γάιδαρό του δεμένο έξω από το 
μαγαζί. Ανοίγω την πόρτα και μπαίνω. 

Στους τοίχους κάποιες παλιές οικογενειακές φωτογραφίες, φαντάζομαι του 
καφετζή. Λίγο πιο κει κρέμεται μια τεράστια ασπρόμαυρη αεροφωτογραφία του 
νησιού, ίσως τραβηγμένη από την εποχή του πολέμου. Είχε γραμμένες από κάτω 
λέξεις στα γερμανικά, που φαντάζομαι θα εξηγούσαν μερικά πράγματα για την 
προέλευση της.   

Στον απέναντι τοίχο μια έγχρωμη γελοιογραφία με ένα μπεκρή, δίπλα σε ένα 
βαρέλι και μια χοντρή με μπικουτί να τον απειλεί με ένα γυναικείο τακούνι. Πιο κει 
μια διαφήμιση οδοντόκρεμας. Μάλλον από παλιό ημερολόγιο που του ξεκόλλησαν 
τον ημεροδείκτη και έμεινε η φωτογραφία. Το μόνο νεανικό στο σουρεάλ καφενείο 
ήταν ένα πιτσιρίκι,  και η ξανθιά σούπερ γυναίκα της οδοντόκρεμας.  

Ένα παλιό επαγγελματικό, άδειο σχετικά ψυγείο παλιού τύπου δέσποζε μεταξύ 
της σάλας και της κουζίνας. Διέκρινα μέσα κάτι λουκάνικα και ένα κεφάλι τυρί. Στο 
κάτω μέρος του ξαπλωμένες κάποιες μπύρες. Πάνω στο ψυγείο καθισμένη μια 
έγχρωμη τηλεόραση που δείχνει ένα παιδικό πρόγραμμα με τη Μάγια τη μέλισσα. 
Στο βάθος της κουζίνας σαν να διέκρινα μια γυναικεία φιγούρα, μάλλον η γυναίκα 
του καφετζή θα ήταν, ποια άλλη; μετά εξαφανίστηκε. Το καφενείο, όπως είδα 
αργότερα, είχε εσωτερική σκάλα με το σπίτι από πάνω του. Οι καρέκλες στον καφενέ 
εκείνες οι κλασικές ψάθινες και τα τραπέζια του μεταλλικά στρογγυλά που 
κατέληγαν σε τρία πόδια. Ένα τάβλι περίμενε πιο κει και σε ένα άλλο τραπέζι 
περιοδικά τύπου Ρομάντζο. Σε μια γωνίτσα του καφενείου ένας πιτσιρικάς διάβαζε 
αφοσιωμένος Μίκυ-μάους. Αργότερα κατάλαβα ότι είναι ο εγγονός του καφετζή. 

Σε μια γωνιά, ο Νικολός με τρεις άλλους, να κουτσοπίνουν γύρω από ένα 
πιατάκι μεζέ. Τι μεζές δηλαδή να λογιστεί αυτό στο πιατάκι του καφέ; δυο ελιές μια 
φέτα τυρί, τρία κομμάτια ντομάτα  και κάτι σαν λουκάνικο. 

Στην άλλη γωνιά πέντε-έξι ηλικιωμένοι παίζουν χαρτιά και ο καφετζής αραχτός 
σε ένα από τα τραπέζια να βλέπει τηλεόραση τη Μάγια τη μέλισσα.  

«Καλώς τον» μου λένε οι ηλικιωμένοι, χωρίς να σηκώσουν καν τα κεφάλια τους 
απ’ το χαρτί. Ο Νικολός πετάγεται απ’ την καρέκλα του, μου κάνει νόημα  με τα 
χέρια να πάω κοντά τους. 

«Έλα, Αριστείδη, έλα εδώ να κάτσεις. Τι έγινε; την έφτιαξες τη βλάβη;» 

 



Σωριάζω το κορμί μου πάνω στην καρέκλα και ίσα που βγαίνει από το στόμα 
μου ένα κουρασμένο, «την έβγαλα». Οι άλλοι στο τραπέζι, νέα παιδιά όλα τους. Να, 
που τελικά γνωρίζω και τη νεολαία στο νησάκι. Σκοτώνουν κι αυτοί την ώρα τους 
εδώ, στον καφενέ. 

«Να σε συστήσω… από ‘δώ ο δάσκαλος, ο ηλεκτρολόγος της ΔΕΗ κι ο 
χωροφύλακάς  μας. Από δω παιδιά, ο Αριστείδης της τηλεφωνικής». 

«Γεια σας παιδιά, χαίρομαι» και τους δίνω το χέρι μου με τη σειρά όπως 
καθόντουσαν. 

«Νικολό δεν τον πρόλαβα τον Λουκή, έφυγε». 
«Δε πειράζει, θα κάνουμε καλή παρέα όλοι μαζί και μόλις ο καιρός φτιάξει, 

φεύγεις».  «Μανούσο», φωνάζει ο Νικολός στον ταβερνιάρη, «φέρε ρακί στον φίλο». 
«Τι ρακί, ρε Νικολό, δεν θα είσαι καλά, αν το πιω αυτό, θα κοιμηθώ εδώ, πάνω 

στην καρέκλα». 
«Κοιμήσου, θα σε σκεπάσει ο Μανούσος, κι’ αυτός εδώ χαμά κοιμάται, να, σ’ 

αυτή τη γωνιά».  
Ο Μανούσος κάνει μια γκριμάτσα του Νικολού, σαν να θέλει να του πει να 

κόψει τα κρύα αστεία. Γυρνάω και βλέπω το κρεβάτι που μου έδειχνε σε μια γωνιά 
της κουζίνας. 
 

«Νικολό, πού  θα κοιμηθώ απόψε;, υπάρχει κανένα σπίτι;» 

«Θες να ‘ρθεις στο σπίτι μου; Μένω με τη γερόντισσα, αν δεν σε πειράζει, έλα, 
θα σε βολέψω». 

«Όχι μωρέ, δεν υπάρχει κάτι να νοικιάσω;» 

«Θα πάς στης Μαρίας της κουφής. Αυτή έχει ένα δωμάτιο που το νοικιάζει 
όποτε ξεπέσει κανείς τουρίστας. Βλέπεις το δρομάκι αυτό δίπλα στην εκκλησιά;» 
δείχνοντάς μου με το χέρι του, «στο τέρμα του θα βρεις το σπίτι της. Θα δεις στην 
αυλή της, κότες και πάπιες. Αν δεν το βρεις, ρώτα κάποιον εκεί γύρω και θα στο 
δείξουν. Ξεκίνα μόνο τώρα, όσο είναι μέρα, πριν νυχτώσει και δεν βλέπεις τίποτα».  

Αφήνω τα πράγματά μου στο καφενείο και παίρνω το δρομάκι προς την 
εκκλησία, όταν ακούω τη φωνή του  Νικολού από πίσω μου. Γυρνάω και τον βλέπω 
να έχει  μισοβγεί στην πόρτα του καφενείου, μισός μέσα και μισός έξω. Του κάνω 
νόημα, «τι θέλεις;» 

«Αριστείδη! Να της φωνάζεις δυνατά. Είναι κουφή». 
Γαμώ τη τύχη μου, να ψάχνω μια κουφή σε ένα δρομάκι με κότες και πάπιες, σ’ 

ένα νησάκι που ούτε ο χάρτης δεν το έχει, για να κοιμηθώ, μέχρι ν’ αποφασίσει ο 
«καπετάνιος» του υπερωκεάνιου να ‘ρθει να με πάρει. Τη τύχη μου μέσα! 

 

Έτσι, βρέθηκα ακόμα μια φορά να ανηφορίζω. Ευτυχώς, στα εκατό μέτρα 
βρήκα το σπίτι. Η Μαρία ήταν στην αυλή κι έπλενε ρούχα· σκυμμένη πάνω στη 
σκάφη. Δίπλα της αλώνιζαν καμιά εικοσαριά κότες και πάπιες. Ο μπαχτσές της 
τακτοποιημένος, με κοντάρια μπηγμένα στο χώμα  να βαστάνε τους ψηλούς 
βλαστούς των ζαρζαβατικών της, σε αυλάκια να τρέχει το νερό, οι ρίζες των φυτών 
πεντακάθαρες από ζιζάνια και ένα σπιτάκι γουστόζικο στη μέση της αυλής.  

Στέκομαι έξω από την αυλόπορτα… «κυρά-Μαρία!» Καμία απόκριση. 
«Κυρά-Μαρία!», πιο δυνατά. Τίποτα· αυτή σκυμμένη, να μην με έχει πάρει 

είδηση. 
Πιο δυνατά, «κυρά-Μαρία»! Εντελώς κουφή, ούτε ντουφεκιά δεν ακούει. 
Βάζω το χέρι μου πάνω από την πόρτα και ανοίγω τον μεντεσέ της, κάνω δυο 

βήματα, φωνάζοντας πάλι, «κυρά-Μαρία»! Δεν προχωράω πιο μέσα, φοβάμαι ότι θα 
με δει ξαφνικά και θα την τρομάξω. «Κυρά-Μαρία»! 



 

Φώναξα τόσο δυνατά, που μια γειτόνισσα πιο κει βγήκε στην πόρτα της και 
κοίταζε να δει τι τρέχει. 

«Μωρή Μαριώ»! Τσίριξε η γειτόνισσα και ώ του θαύματος, η Μαριώ σήκωσε 
το κεφάλι της. Με νοήματα η Μαριώ τη ρωτά, «τι θές;» 

«Σε ζητάνε,  μαρή» και της κάνει νοήματα, δείχνοντας προς το μέρος που είμαι. 
«Εκεί μαρή, στην πόρτα», της δείχνει η γειτόνισσα. 
Γυρνάει το κεφάλι της προς την πόρτα η Μαριώ και σαν να είδε μπροστά της 

τον Χριστό, χαράζει στο πρόσωπό της ένα τεράστιο χαμόγελο. Σκουπίζει τα χέρια 
στην ποδιά της, ισιώνει με τα χέρια τα μαλλιά της, τσιτώνει τη φούστα της προς τα 
κάτω και επιτέλους έρχεται προς το μέρος μου. 

Έκανα τρία βήματα κι εγώ. «Γεια σου, κυρά-Μαρία». 
 

Καρφωμένη στα χείλη μου, με κοιτάει με το πιο ωραίο χαμόγελο που έχω δει σε 
γυναίκα.  «Γειά σου παλικάρι μου». 

«Με στέλνει ο Νικολός, μου είπε ότι έχεις κάποιο δωμάτιο για να κοιμηθώ». 
«Από πού είσαι;» 

«Από το νησί απέναντι». 
«Ναι, αγόρι μου, έχω, έλα μαζί μου». 
 

Μπροστά αυτή, πίσω εγώ, μπαίνουμε στο σπίτι. Ένας μικρός διάδρομος, 
αριστερά πρέπει να υπάρχουν δυο δωμάτια. Είναι κλειστές οι πόρτες τους και δεν 
παίρνω κι όρκο.  Δεξιά το σαλόνι της και στο βάθος η κουζίνα. Ξεχωρίζω το ψυγείο, 
και μερικά τζετζερέδια καρφωμένα στον τοίχο. Στο άνοιγμα της κουζίνας 
κρεμασμένη μια κουρτίνα με φτηνές λουρίδες από νάιλον, την ξεχωρίζει από τον 
διάδρομο. Ο διάδρομος στρωμένος με κουρελούδες. Ανοίγει το πρώτο δωμάτιο 
αριστερά, αυτό με την κλειστή πόρτα. Μπαίνω και βλέπω ένα  όμορφο, καθαρό 
δωματιάκι. Ένα διπλό κρεβάτι ακουμπάει στον ένα τοίχο με μια άσπρη βελέντζα 
πάνω του, όλο το πάτωμα στρωμένο επίσης με κουρελούδες, μια ντουλάπα ξύλινη για 
ρούχα και ένα μπαούλο. Η ντουλάπα έχει τρία φύλλα, το μεσαίο με ολόσωμο 
καθρέφτη στο εξωτερικό της. Στο κάτω μέρος της τρία συρτάρια. Στο ταβάνι ένα 
λαμπατέρ με κέντημα πάνω του. 

«Αν κρυώνεις το βράδυ, άνοιξε και πάρε όσες κουβέρτες θες»· ανοίγει το 
μπαούλο και μου δείχνει το περιεχόμενό του. Στον άλλο τοίχο ένα παραθυράκι με 
κρεμασμένες κουρτινίτσες πλεγμένες με βελονάκι στο χέρι· τις τραβάω πιο κει και 
κοιτάω έξω. Οι κότες στην αυλή βόσκουν και τσιμπολογάνε στο χώμα. Γυρνάω πίσω 
μου και η Μαριώ με τα χέρια της σταυρωμένα μπροστά της, με κοιτά ακόμα με 
εκείνο το χαμόγελο που με υποδέχτηκε. Πολύ καθαρό δωμάτιο, το τραπεζάκι στη 
μέση έχει πάνω του ένα κέντημα και δίπλα του στέκονται δυο καρέκλες που  
συμπληρώνουν την επίπλωση.  

Δεν ρωτάω τίποτα για το πόσο θα μου το αφήσει, έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει και 
τίποτα άλλο στο νησί. Δείχνει να είναι καλή νοικοκυρά.   Μια γυναίκα γύρω στα 
σαράντα, όμορφη με λαμπερό πρόσωπο. Έμενε μόνη της, απ’ ότι κατάλαβα. Μίλαγε 
άνετα και μου απαντούσε διαβάζοντας τα χείλη μου. 

 

Έλα να σου δείξω το μπάνιο και με πάει στο βάθος του διαδρόμου σ’ ένα άλλο 
δωματιάκι, εδώ είναι η βρύση, εδώ έχω πετσέτες, εκεί έχω τα ποτήρια και την 
κανάτα, αν θέλεις νερό δίπλα σου το βράδυ. Βγαίνοντας από το μπάνιο στον 
διάδρομο βλέπω μια από τις κότες της να έχει μπει σαν κυρία μέσα στο σπίτι και να 
σουλατσάρει. Άνετα η κυρία κότα, σαν το σπίτι της. Της δίνει μια κλωτσιά· η κότα 



απογειώνεται και όταν σκάει κάτω με φούρια και σούζες  βγαίνει κακαρίζοντας στην 
αυλή. Άνθρωποι και φύση, δεμένοι σε μια κλωστή, όλοι μαζί. 
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