
Το Καφενείο της Φάβας 
 

ου τρώει κάποιος, αν πεινάσει εδώ; ρωτάω τον Νικολό. «Εδαμέ». «Που 
εδαμέ;» «Εδώ στο καφενείο, Μανούσο φτιάξε κάτι του παιδιού». 

 

Έρχεται κοντά ο Μανούσος, κοντούλης, αδύνατος σαν τσίρος, με ένα 
μουστακάκι τόσο δα να κρέμεται σαν καμπανίτσα κάτω από τη μύτη του. Στέκεται 
δίπλα μου, εγώ καθιστός κι αυτός όρθιος, τα κεφάλια μας  φτάνουν στο ίδιο ύψος. 
Ποντικομαμή θα τον γέννησε!, σκέφτομαι.  

Με κοιτά από πάνω μέχρι κάτω. Σαν τις παλιοσειρές στον στρατό που 
ετοιμάζονται να  καψονάρουν τους νέους φαντάρους. Σαν να βρήκε το επόμενο θύμα 
του. Τώρα θα βγάλει όλα τα απωθημένα του πάνω μου. 

 

«Τι να φίρω στα παιδιάα;»  
’Στα παιδιά’, λέει, αλλά εμένα κοιτάει με το πονηρό μάτι του. Γυρνάω, τον 

κοιτάω στα ματάκια του και τον ρωτάω, «Τι έχετε να μας φέρετε κύριε Μανούσο;»  
«Αυγουλάκιααα!», μου λέει κοιτώντας με μέσ’ τα μάτια, με ένα αυτάρεσκο 

ύφος, λες και είπε κεφτεδάκια. 
«Τι άλλο;» επιμένω. 
«Τίποτες άλλο, αυγά». Έχω την εντύπωση ότι απολαμβάνει την ανάγκη μου για 

φαΐ. Με τσιτσιρίζει ο μπαγάσας.  
 

Από αυγουλάκια υποβιβαστήκαμε στα αυγά. Αν επιμείνω να ρωτάω, μπορεί να 
φτάσουμε στα κουκιά. 

 

«Σκέτα αυγά;» επιμένω ακόμα. 
Κάνει ο Μανούσος μια γκριμάτσα, ανασηκώνει τα φρύδια του, κάποιες ρυτίδες 

σχηματίζονται στο κούτελο, ακόμα και το μουστακάκι του κουνιέται μαζί με τα χείλη 
του, που σουφρώνουν. Οι άλλοι δεν τον απασχολούν καθόλου, με εμένα παίζει τον 
θεατρικό του ρόλο. 

«Όχι σκέτα αγόρι μου, τηγανητά μάτια και ψωμί», λέει ο Νικολός. 
«Ρε Νικολό, φαΐ θέλω, όχι  κολατσιό». 
«Δεν έχουμε εστιατόρια εδώ Αριστείδη, αυτός ο καφενές είναι όλο κι όλο», μου 

λέει ο Νικολός. 
«Ρε, εδώ έχει μόνο αυγά», του λέω. 
«Ε, τέτοια ώραα δεν έχει τίποτις άλλοο», ακούω τη φωνούλα του Μανούσου να 

με τσιτσιρίζει στο αυτί μου. Ξαναγυρνάω σ’ αυτόν… με κοιτάει ακόμα… αν δεν 
συμφωνήσω στ’ αυγουλάκια του, δεν θα φύγει από δίπλα μου.  

«Α, αυτό φταίει, ότι ήρθα αργά! Αν είχα έρθει νωρίτερα, θα έβρισκα κάτι 
μαγειρευτό;» τον ρωτάω. 

«Μαγειρευτό όχι, αλλά θα σου ‘φτιαχνε κανένα λουκάνικο με αυγά, ελιές, καμιά 
ντομάτα», δίνει συνέχεια ο Νικολός στον παλαβό διάλογο που έχω αρχίσει με τον 
μετρ. 

«Α, ξέχασα να σου πω, αύριο έχει φαΐ κανονικό, γιορτάζουμε την αγία εδώ στο 
νησάκι και όλο το νησί μαγειρεύει φάβα, θα φτιάξεις Μανούσο φάβα, έτσι δεν είναι;» 

«Ε, βέβαιαα αν δεν φτιάξω αύριο στη χάρη της φάβαα, πώς θα κάνουμε 
γιορτή;». Τράβαγε τις καταλήξεις λίγο περίεργα. 

Αναρωτιέμαι, «Φάβα! αυτό είναι το γιορτινό φαΐ;! Ε, ναι!» «Κανένα κρεατικό 
δεν παίζει;» ρωτάω τον Μανούσο με λίγο κράτημα στη φωνή μου και λίγο 
παρακαλετό. Γιατί απ’ ότι καταλαβαίνω, αυτός παίζει με την πείνα μου. Τώρα που 
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αισθάνεται εξουσία στο νησάκι κάνει το παιχνίδι του, βγάζει τα απωθημένα του με 
μας τους ξένους, που έχουμε και την απαίτηση να θέλουμε  κανονικό φαΐ. 

«Α, λίγος σεβασμός αγόρι μου στα έθιμα δε βλάπτει· τη μέρα της αγίας στο 
νησάκι μας κάνουμε νηστεία. Έτσι έκανε και αυτή σ’ όλη της τη ζωή», μου 
συμπληρώνει ένα άλλο γεροντάκι από διπλανό τραπέζι. Όλοι όσοι είναι στο 
καφενείο, μετέχουν στη διαδικασία της επιλογής του menu μου. 

Στρέφω το κεφάλι μου και κοιτάω τον Μανούσο ικετευτικά. Τα μπιρμπιλοτά 
ματάκια του είναι όλο πονηράδα. Περιμένω άδικα -όπως αποδεικνύεται-  απάντηση 
στην ερώτησή μου για κανένα κρεατικό. Απλά μου κουνάει λίγο τα φρύδια του, μου 
σφίγγει τα χείλη του, σαν να μου λέει, ‘αυτά έχουμι, αυτά θα φας’. Μου έχει 
προσφέρει τη μία και μόνη επιλογή που μπορώ να επιλέξω. Φάβα! Ή τη δέχομαι ή 
μένω νηστικός, τελεία και παύλα, ο Μανούσος είναι αυστηρός. Ποιος είμαι εγώ που 
ήρθα από το νησί να χαλάσω τη σειρά στο νησάκι;    Με το πονηρό μουτράκι του, με 
κοιτάει σαν να μου λέει, ‘τι ψάχνεις ρε πατριώτη’ εδώ που ξέπεσες; Έχω την 
εντύπωση πως απολαμβάνει την πείνα μου.  

Όχι ρε πούστη μου, πού έπεσα! 
Και θα πληρώσω εγώ τις νηστείες της αγίας τους; 
Φάβα δεν έχω βάλει στο στόμα μου από τότε που με μπούκωνε  η μάνα μου με 

το ζόρι. Τί αμαρτίες πληρώνω, ρε γαμώτο! 
Φάβα; Φάβα, τι άλλο μπορώ να κάνω; 
 

«Καλά κύριε Μανούσο φτιάξε μου πολλά αυγά… και βάλε μου πολλά 
λουκάνικα μέσα… κάντη μεγάλη… πεινάω», του δίνω την παραγγελία μου. 

Τότε μόνο ο Μανούσος, ικανοποιημένος από την υποταγή μου στη μοίρα μου, 
κάνει ένα μορφασμό επιβεβαίωσης που πήρε επιτέλους την παραγγελία ‘όπως την 
επιθυμούσε αυτός ο ίδιος και έκανε μεταβολή για την κουζίνα του.  

«Για να καταλάβω ρε Νικολό, πόσο θα κρατήσει η τιμωρία μου; Πόσο 
προβλέπεις να κρατήσει ο καιρός». 

«Ε, δεν νομίζω να κρατήσει πολύ, δυο-τρεις μέρες το πολύ». 
 

Αυτό ήταν και το τελειωτικό χτύπημα. Οι δυο-τρεις μέρες γι’ αυτόν είναι λίγες. 
Με άλλα ρολόγια μετράνε τον χρόνο εδώ στο νησάκι, να ο λόγος που ζουν ως τα 
βαθιά γεράματα. Για τις επόμενες μέρες φάβα, λουκάνικα κι αυγά, κι αυτά αν δεν έχω 
την ατυχία να σταματήσουν οι κότες να γεννάνε, γιατί με τη γκαντεμιά μου μπορεί να 
γίνει κι’ αυτό. 

 

«Από πού είσαι δάσκαλε;» 

«Από την Τρίπολη». 
«Τρίπολη!» 

«Ναι».  
«Και βρέθηκες εδώ!» 

«Άστα, μη τα σκαλίζεις». 
«Πόσο καιρό είσαι εδώ;» 

«Δυο χρόνια». 
«Να φανταστώ, όλοι ανύπαντροι;» ρωτάω τη παρέα. 
«Παντρεμένος», μου λέει ο δάσκαλος. 
«Είναι και η γυναίκα σου εδώ;» 

«Όχι, η γυναίκα μου είναι δασκάλα στην Ορεστιάδα». 
«Ορεστιάδα!» 



«Ναι, αυτή τουλάχιστον είναι κοντά στο πατρικό της. Είναι από κει κοντά. 
Μόνο ο ένας  από τους δύο μπορούσε να ζητήσει να είναι κοντά στον τόπο του. 
Διαλέξαμε να πάει η γυναίκα στον τόπο της, κι εγώ βρέθηκα εδώ. Βλέπεις είναι και 
έγκυος και θα χρειαστεί κοντά της να έχει έναν γιατρό να την ξεγεννήσει». 

«Εσύ είπαμε είσαι ο ηλεκτρολόγος;  Από πού είσαι;»  
«Από τη Λιβαδειά». 
«Ωραία!» 

«Εσύ αστυνόμε;» 

«Εγώ είμαι πιο τυχερός από αυτούς. Εδώ από δίπλα είμαι, Νάξος». 
«Τι τυχερός βρε κακομοίρη, που για να πας στη Νάξο, πρέπει πρώτα να πας 

στον Πειραιά και από εκεί, άλλο καράβι για το νησί σου!», του λέει ο δάσκαλος και 
απευθυνόμενος σε μένα, «Εσύ από πού είσαι;» 

«Από την Αθήνα». 
«Εντάξει, πιάσαμε όλες τις γωνιές της Ελλάδας». 
 



Ακόμα ένας αποκλεισμός 
 

έρασαν τρεις μέρες περιμένοντας να πέσει η θάλασσα. Τρεις μέρες απόλυτης 
ησυχίας και απελπιστικής χαβομάρας. Ξύπναγα αργά, πήγαινα για καφέ στο 
καφενείο. Ο δάσκαλος ήταν στο σχολείο, ο ηλεκτρολόγος στη γεννήτρια του 

νησιού και ο Νικολός στα χωράφια του με τον γάιδαρο παρέα. Μόνος τον έπινα και 
αφού προσπάθαγα να σκοτώσω όσο πιο πολύ χρόνο μπορούσα, έκανα ατέλειωτες 
βόλτες να ξεπιαστώ από το καθισιό. 

Πήγαινα μέχρι τον μόλο, επισκεπτόμουνα τη γερόντισσα μάνα του Νικολού, 
πέρναγα και από τις γιαγιάδες που είχα συναντήσει την πρώτη μέρα, τους έλεγα μια 
καλημέρα. Η μάνα του Νικολού ήταν πολύ μεγάλη και βαριά γυναίκα. Περπάταγε 
μόνο με το Π της. Τη ρώταγα αν ήθελε να της φτιάξω καφέ, αλλά πάντα μου ‘λεγε, 
όχι. Περήφανη γυναίκα, μόνη της σερνόταν στα σακατεμένα πόδια της και έκανε τις 
δουλειές της.  

«Αχ!, μ’ έφαγε η υγρασία παιδάκι μου», μου ‘λεγε συνέχεια.  
Και κάθε φορά που πήγαινα να τη δω, με ρωτούσε αδιάκοπα, «παντρεμένος 

είσαι;», «από πού είπαμε ότι είσαι;», «πώς είπαμε ότι σε λένε;». 
Μου ‘λεγε συνεχώς για τον πατέρα της, τον δάσκαλο του χωριού, για τα πολλά 

κυνηγόσκυλα που έπαιρνε μαζί του στο κυνήγι, για το πιο αγαπημένο της, που τη 
μέρα που κήδεψαν τον δάσκαλο,  κρύφτηκε στην αποθήκη και γρύλιζε. Όταν γύρισαν 
από το νεκροταφείο, ο σκύλος δεν ήταν εκεί, τον έχασαν για πάντα.  Τον έφαγαν οι 
άτιμοι οι Γερμανοί τον δάσκαλο, μ’ άφησαν ορφανή από μικρό κορίτσι. Μετά, η  
μάνα μας έπρεπε να βαστήξει στη ζωή  τρία κορίτσια και τρία αγόρια. Πάει, πέθαναν 
όλοι τους, μόνη μου έμεινα. Τι ζω και εγώ; παιδεύω και τον Νικολό μου. Εκεί 
σταμάταγε η αφήγηση και έπεφτε βουβαμάρα. Εκεί σταμάταγε η Ιστορία της, πιο 
κάτω δεν της έπαιρνα κουβέντα. Η ματιά της βούταγε και χανόταν μέσα στην ψυχή 
της, ανασκάλευε τις αναμνήσεις που πορούσε να είχε ακόμα, αλλά τις είχε μόνο για 
τον εαυτό της, δεν μου ‘λεγε κουβέντα. Εκεί καταλάβαινα ότι έπρεπε να φύγω. 
Σηκωνόμουνα, τη χάιδευα  λίγο στην πλάτη… «γιαγιά, φεύγω… τα λέμε αύριο». Δεν 
γυρνούσε καν να με δει που έφευγα. Τα μάτια της καρφωμένα, εκεί, στη ζωή που 
έζησε. 

Ένιωθα την ανία μου, που έφτανε μέχρι τρέλας. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς 
περνάνε εδώ οι μέρες τους. Και δεν μιλάμε για μια, δυο, τρεις μέρες, μιλάμε για 
χιλιάδες μέρες της ζωής τους. Εδώ γεννιούνται κι  εδώ πεθαίνουν, μιλάμε για 
ολόκληρη ζωή αποχαύνωσης. 

Δεν είχα προβλέψει να έχω μαζί μου και κανένα βιβλίο να περάσει η μέρα μου. 
Το τράβαγα από εδώ, το ίσιωνα από κει, μέχρι να έρθει το μεσημέρι, να μαζευτεί όλη 
η εξουσία που υπηρετούσε στο νησάκι, για να φάμε όλοι μαζί. Κάτι σαν ιεροτελεστία 
στον καφενέ του Μανούσου. Τύφλα να ‘χουν τα ρεστωράν του Κολωνακίου. Μιλάμε 
για μεγαλεία και χλύδα. Και τι φαί; 

Φάβα και πάλι φάβα, βλέπεις η αγία έτρωγε φάβα όλα της τα χρόνια και έπρεπε, 
αν θέλουμε να γευτούμε και εμείς λίγο παράδεισο, να τη μιμηθούμε· να χέσω τα 
πρέκια μου, λες και ζήτησα εγώ να πάω στον παράδεισο! 

Τις πιο πολλές ώρες τις πέρναγα στον σταθμό χωροφυλακής. Ένα δωματιάκι 
σπιτιού ήταν.  Τα υπόλοιπα δωμάτια άδεια, ο ιδιοκτήτης έλειπε χρόνια στην Αμερική. 
Στον σταθμό,  ο εκπρόσωπος του νόμου και εγώ, είχαμε την άνεση να παίζουμε 
βελάκια πάνω στο δέντρο της  αυλής. Αλήθεια πώς βρέθηκε αυτό το δέντρο στο 
Κυκλαδονήσι; Τώρα που το σκέφτομαι, μπορεί να είναι και το μοναδικό δέντρο του 
νησιού. 
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Αφού στο νησάκι δεν υπήρχαν κακοποιοί να σκοτώσουμε, βαράγαμε στο 
δέντρο. 

Ρωτάω μια στιγμή τον Λάμπρο, «από τότε που ήρθες εδώ, πόσες φορές 
χρειάστηκε να κάνεις τον αστυνόμο;».  

Αρχίζει να σκέφτεται και να μετράει με τα δάχτυλα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα 
δάκτυλα έπαιξαν στο μέτρημα.  

«Τέσσερις!» μου λέει θριαμβευτικά. 
«Και τι ήταν αυτές οι επεμβάσεις;» 

«α, τίποτα σπουδαίο, δύο βεβαιώσεις ταυτοπροσωπίας, μια κλήση σε 
δικαστήριο και μια αναφορά που έκανα σε ατύχημα που είχε ένας ξένος στο κάστρο». 

 

Και για να τον πειράξω, «δεν βλέπω πουθενά το περιπολικό, το έστειλες σε 
περιστατικό;». 

«Το έχω στείλει να καταδιώξει μια σπείρα αρχαιοκαπήλων» μου λέει, κι αυτός 
για πλάκα. Ένα παιδάκι ήταν ο σερίφης στο νησάκι, ένα ωραίο μουτράκι με παιδικά 
χαρακτηριστικά. Στο μάγουλό του άντε να ‘χε τρεις τρίχες όλες κι όλες.  Κοντούλης 
σχετικά, αδύνατος, δεν τον έκανες πάνω από είκοσι χρονών. Δεν τον έπαιρνε κανείς 
στα σοβαρά, όλοι τον αγαπούσαν σαν παιδί τους και ήταν όντως ένα καλό παιδί. 

   

Μαζί ξεκινήσαμε να πάμε στο καφενείο. Βρήκαμε εκεί τον ηλεκτρολόγο, 
περιμέναμε πλέον μόνο τον Νικολό να έρθει και τον  δάσκαλο. Σε λίγο είδαμε να 
περνάνε τα παιδιά του σχολείου έξω από το καφενείο· μαζί κατέβαινε και ο 
δάσκαλος. Πάει τέλειωσε η μάθηση και σήμερα. Τουλάχιστον αυτός πέρασε τη μισή 
του μέρα κάνοντας κάτι, του μένει άλλη μισή, κάπου θα τη βολέψει. 

Ο Μανούσος είχε δώσει τον καλύτερο εαυτό του στη φάβα. Τι κρεμμύδια στην 
άκρη του πιάτου, τι λαδάκι στον λάκκο της φάβας, μια θρούμπα ελιά στο κέντρο του 
λάκου, τι φύλα δυόσμου να κοσμούν το πιάτο μας! Πανδαισία! 

Ο Νικολός κατηφόριζε τον δρόμο που έρχεται από το κάστρο, καβάλα στον 
γάιδαρο. Ένας κοντόσωμος γαϊδαράκος, τα πόδια του Νικολού λίγο θέλανε ν’  
ακουμπήσουν στο έδαφος. Ψηλολέλεκας ο Νικολός. Τον άραξε απ’ έξω και μπήκε 
μέσα φουριόζος. 

«Μανούσο πεινάω!», φώναξε. 
«Τώρα, βρε συ, όλα έτοιμα είναι». 
Ο Νικολός ήταν ο πιο χαρωπός από όλους εκεί μέσα. Γελαστό παιδί, όλο 

καλοσύνη. «Μανούσο, κρασί!», φώναξε ο Νικολός. 
Λοιπόν, χωρίς υπερβολή, η καλύτερη φάβα που έφαγα ποτέ! Πραγματικά, 

πρώτη μου φορά μετά από χρόνια, τρώω με τόση όρεξη ένα απαίσιο φαΐ. Με είχε 
θερίσει πείνα και το καρβέλι που έφερε η γυναίκα του Μανούσου από το σπίτι το 
τίμησα όλο, μέχρι και την τελευταία κόρα. Απίθανο ψωμί, ψημένο σε φούρνο 
σπιτιού. 

«Ρε Μανούσο κάνε μας και κανένα λουκάνικο», λέει ο δάσκαλος. 
«Δε γίνεται ρε παιδιά, είναι γιορτή σήμερα, δε κάνει το κρέας». 
«Έλα ρε Μανούσο κάνε μια χάρη στον δάσκαλο…», λέει ο ηλεκτρολόγος, και 

με ένα σαφές υπονοούμενο, «… άμα θές να περάσει ο εγγονός σου την τάξη». 
«Καλά ρε διάολε θα στη κάνω τη χάρη, μόνο επειδή έχετε ξένο στο τραπέζι, 

ειδάλως θα τρώγατε τα αποτέτοια μου». 
«Φέρε και το ζαμπόν Μανούσο, όχι εκείνο το χαλασμένο που έχεις από τους 

Ιταλούς, το άλλο που σου ‘φερε τις προάλλες από το νησί ο Λουκής, το καλό, το 
αργεντίνικο». 

«Ρε, αϊ στο διάολο», η απάντηση του Μανούσου. 



Είχαμε φάει πλέον, ανάψαμε τσιγάρο και πιάσαμε κουβέντα, για τι άλλο; Ο 
δάσκαλος για τη γυναίκα του στην Ορεστιάδα, ο ηλεκτρολόγος για τη γεννήτρια του, 
ο Νικολός για τα φυτά του που δεν λένε να  μεγαλώνουν χωρίς νερό στα χωράφια 
του. Ο μόνος που δεν έβγαζε μιλιά ήταν ο χωροφύλακας. 

«Τι έγινε ρε Λάμπρο, δε μιλιέσαι σήμερις», του λέει ο Νικολός. 
«Παιδιά, έχω ένα κακό προαίσθημα». 
«Γιατί πράγμα;» 

«Έχω να μιλήσω με τον φάρο εδώ και μια βδομάδα». 
«Ε, καλά, η πρώτη φορά είναι; Θα βαριούνται κι αυτοί». 
«Τους πήρα πολλές φορές, αλλά η γραμμή βουίζει». 
«Πότε μίλησες τελευταία φορά;» 

«Πριν τη μεγάλη μπόρα, μια βδομάδα τώρα». 

«Και τι βάζεις με το νου σου;» 

«Μωρέ, αν είναι καλά οι άνθρωποι, εντάξει, αλλά μην έχουν πάθει κάτι, 
φοβάμαι». 

«Έχουν ασύρματο και μιλάτε;» 

«Όχι, δεν υπάρχει ασύρματος, ασύρματο τηλέφωνο έχουν που παίρνει αστικό 
νούμερο από το νησί. Εγώ τους καλώ από το τηλέφωνο που έχουμε εδώ στο νησάκι. 
Σαν ασύρματος είναι, αλλά στην πραγματικότητα είναι τηλέφωνο. Έχουμε 
συμφωνήσει με τα παιδιά να μιλάμε κάθε μέρα. Θυμάστε πόσο κακό καιρό είχαμε και 
πόση βροχή έπεσε τις προάλλες». 

«Που είναι ο φάρος; εδώ στο νησάκι;» ρωτάω. 
«Όχι είναι σε άλλο νησάκι, ακόμα πιο μικρό από το δικό μας, πιο έξω από μας». 
«Και πως πας εκεί, αν χρειαστεί;». 
«Με βάρκα πρέπει να πάω». 
«Το έχεις αναφέρει αυτό στον μοίραρχο σου;» 

«Όχι, πώς να του το πω, αφού ούτε εμείς είχαμε τηλέφωνο τόσο καιρό».  
«Δεν έχεις ασύρματο με τον μοίραρχο σου στο νησί;» 

«Ασύρματο! τι πολυτέλειες είναι αυτές;» 

«Καλά, ρε Λάμπρο, αν χρειαστείς κάτι, πώς τους ειδοποιείς;» 

«Με το τηλέφωνο που έχει ο Νικολός στο ταχυδρομικό γραφείο, πάω εκεί και 
τους παίρνω τηλέφωνο, κι αυτοί το ίδιο, όταν με θέλουν κάτι, έρχεται ο Νικολός και 
με ειδοποιεί. Αλλά το τηλέφωνο μόλις χθες φτιάχτηκε». 

«Το σκέφτομαι να τους πάρω να τους το πω, αλλά θα με κοροϊδεύουν». 
«Θα σε γράψουν, θες να πεις». 
«Ναι,  θα με γράψουν». 
«Θα μου πουν και τι έγινε; Αν είχαν πάθει κάτι, θα το ήξερε το ναυτικό· εκεί 

ανήκουν οι φαροφύλακες. Αν πάλι δεν τους το πω, μπορεί και να μου ζητήσουν τα 
ρέστα, αν τους συμβεί κάτι κακό». 

«Στείλτους τηλεγράφημα!», λέει γελώντας ο ηλεκτρολόγος. 
«Τι τηλεγράφημα, ρε συ, που νομίζεις ότι βρίσκεσαι;», λέει ο Νικολός, «στο 

νησάκι είσαι, όχι στη Ρόδο». 
«Να σου πω Λάμπρο», λέει ο ηλεκτρολόγος, «ο χωροφύλακας που ήταν εδώ 

πριν από σένα, δεν τους είχε πάρει ποτέ τηλέφωνο. Ε, δεν έγινε και κάτι. Ούτε ήξερε 
αν υπάρχουν. Κανείς δε θα σου πει τίποτα, γιατί κανείς δεν ενδιαφέρεται γι’ αυτούς. 
Μη στενοχωριέσαι, νέος είσαι ακόμη εδώ και θα μάθεις». 

«Λες;» 

«Λέω, ρώτα και τον παλιό. Εξ’ άλλου δε θα ‘πρεπε να ενδιαφερθεί το ναυτικό 
γι’ αυτούς;» 

«Μπορούμε να πάμε εκεί με κάποια βάρκα από το νησάκι;» ρωτάω τον Λάμπρο. 



«Ούτε να το σκεφτείς, με τέτοιο καιρό θα βουλιάξετε. Εκεί μπορεί να πάει 
βάρκα μόνο με μπονάτσα, ή μεγάλο καΐκι σαν του Λουκή», πετάγεται ο Μανούσος, 
που καθόταν σε άλλο τραπέζι, αλλά το αυτί του το δούλευε σαν κεραία. 

«Πόση ώρα κάνει να πάει κανείς;» 

«Γύρω στη μισή ώρα». 
«Α, είναι μακριά από εδώ, δεν είναι κοντά στο νησάκι». 
«Και βέβαια είναι μακριά, μη το σκέφτεστε», επιμένει ο Μανούσος. 
«Δε μπορούμε να πάμε με τον Λουκή, όταν  έρθει να με πάρει;», ρωτάω τον 

Λάμπρο. 
«Ο Λουκής, Αριστείδη θέλει να πληρωθεί για να σε πάει εκεί. Ποιος θα τον 

πληρώσει;» 

«Ναι… είναι και αυτό». 
«Κοίτα, αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να κάνεις τίποτα λόγω καιρού». 
«Πάρε αύριο τηλέφωνο και πες το του αστυνόμου σου στο νησί, να  καλυφθείς 

εσύ, κι άμα έρθει ο Λουκής του το λέμε, κι αν μπορεί να σε πάει μέχρι εκεί να ρίξεις 
μια ματιά πήγαινε, ειδάλλως άστο. Τώρα δε μπορείς να κάνεις τίποτα», τον 
συμβουλεύει ο Νικολός. 

«Καλά σου λέει, άστο», πετάγεται και ο Μανούσος από τη γωνιά του. «Είναι 
σκληρά καρύδια οι φαροφύλακες, δε λογάνε τίποτις». 

 

 

  



Επιτέλους η λύτρωση 
 

ετά από τρεις μέρες που η θάλασσα έφαγε τα λυσακά της, επιτέλους 
ηρέμησε. Ετοιμάζω τα πράγματά μου, όπου νάναι ο  Λουκής θα μπει στον 
όρμο. Από βραδύς χθες πήγα με τον Νικολό στο ταχυδρομικό γραφείο και  

του τηλεφώνησα. Δώσαμε ραντεβού κατά τις εννιά το πρωί στο μόλο. 
 

Ο χωροφύλακας  μου είπε, ότι θέλει και αυτός να κατέβει στον μόλο να μιλήσει 
του Λουκή, αν μπορεί να τον πετάξει στον φάρο να ρίξει μια ματιά. Μόλις τον είδαμε 
από το χωριό ψηλά να μπαίνει στον κόλπο, ξεκινήσαμε με τον αστυνόμο. Σε λίγη ώρα 
θα είμαστε κάτω. 

Όταν φτάσαμε, ήδη ο Λουκής έδενε τα σκοινιά στo πεντένι1
. 

«Γεια σου Λάμπρε, πώς από δω;» 

«Λουκή, γίνεται να μας πετάξεις μέχρι τον φάρο;» 

«Τι να κάνεις εκεί;» 

«Έχουν να μιλήσουν μια βδομάδα και θέλει να δει αν είναι καλά», του λέει ο 
Αριστείδης. 

«Καλά θα είναι μωρέ, τι να πάθουν;» 

«Δεν ξέρω, ρε Λουκή, αλλά άνθρωποι είναι κι αυτοί, ας τους σκεφτεί και 
κάποιος». 

«Στο τηλέφωνο που έχουν δεν απαντάνε;» 

«Εδώ και μια βδομάδα, όχι». 
«Λουκή, τόσα συμβαίνουν κάθε μέρα, μακάρι οι άνθρωποι να ‘ναι καλά, αλλά 

αν χρειάζονται κάτι;» 

Κοίταξε ο Λουκής τον Αριστείδη μ’ ένα βλέμμα βαρεμάρας, χωρίς να μιλάει. 
«Έλα, ρε Λουκή, κάνε μια χάρη, να μας φύγει η έννοια, το πολύ-πολύ χρέωσε 

σε ‘μένα τα καύσιμα», του λέει ο Αριστείδης. 
 «Πάμε μωρέ, δε χρεώνω τίποτα, μάνα τους γέννησε κι’ αυτούς». Φορτώσαμε 

και ξεκινήσαμε. Η θάλασσα σκέτη απόλαυση, ούτε κρύο, ούτε τίποτα, χαρά Θεού. 
Και οι τρεις μαζί καθόμαστε πίσω από το τιμόνι. 

 

 

Έχουμε που φύγαμε από το νησάκι δέκα με δεκαπέντε  λεπτά και ήδη 
αχνοβλέπουμε το άλλο νησάκι, όσο πάει βλέπουμε καθαρά και τον φάρο. Κάναμε 
είκοσι πέντε  λεπτά συνολικά μέχρι να φτάσουμε εκεί. Ο Λουκής πηδάει έξω, δένει 
γρήγορα έναν κόμπο στη δέστρα, που είχε ο βράχος, αφήσαμε τα πράγματα μέσα και 
ξεκινήσαμε ν’ ανεβαίνουμε προς τα πάνω. Μπροστά ο Λουκής να πηδάει από πέτρα 
σε πέτρα σαν κατσίκι, πίσω ο χωροφύλακας  με τα σκαρπίνια του ο αθεόφοβος και 
τελευταίος εγώ. Ευτυχώς που δεν κάνει κρύο, γιατί φαντάζομαι τι θα γίνεται εδώ όταν 
φυσάει. 

 

Ανεβαίνοντας με το Λουκή και τον χωροφύλακα τα πέτρινα σκαλιά, βλέπουμε στα 
τριακόσια περίπου μέτρα μακριά μας να ορθώνεται επιβλητικά ο φάρος. Το 
μονοπατάκι μας περνάει έξω από μια σπηλιά. Παρά τη φούρια που είχαμε να πάμε 
γρήγορα στον φάρο, με την άκρη του ματιού μας ξεχωρίζουμε μέσα σ’ αυτήν μια 
σκιά. Πισωγυρίζουμε και στεκόμαστε στην είσοδό της· πολύ ήλιος έξω· σκοτάδι 
μέσα· με δυσκολία ξεκαθαρίζουμε ότι κάποιος είναι πράγματι μέσα, καθιστός,  
κουλουριασμένος κατάχαμα…  με το βλέμμα του στο πουθενά, σαν να μη μας βλέπει. 
                                                 
1
 πεντένι= σκοινί πρόσδεσης που περνά από τη δέστρα του προβλήτα και επιστρέφει στο σκάφος 

Μ 



Μπαίνουμε λίγο ακόμη, τον πλησιάζουμε στο ένα μέτρο, τώρα βλέπουμε 
καλύτερα, δεν ξαφνιάζεται καθόλου, τουλάχιστον όσο ξαφνιαστήκαμε εμείς, μοιάζει 
να ταξιδεύει πέρα… στο πουθενά. Χωμένος σ’ ένα στρατιωτικό αμπέχονο με τη 
χούφτα του δεξιού του χεριού να βαστάει χαλαρά  τη λαβή ενός σουγιά.  

Το πρόσωπό του τραχύ, αξύριστο για μέρες, τα ξανθά του μαλλιά μπερδεμένα… 
η πρώτη μου σκέψη… τσοπάνης απ’ αυτούς που έχουν τα κατσίκια τους εδώ στο 
ξερονήσι θα ‘ναι και έχει σταθεί να ξαποστάσει. Σ’ αυτό το ξερονήσι υπάρχουν γίδια 
που βόσκουν ελεύθερα, αλλά οι τσοπαναραίοι δεν έμεναν μαζί τους, τ’ άφηναν μόνα 
τους και έφευγαν. Ούτε είδαμε καμιά βάρκα εκεί που δέσαμε κι εμείς. Άρα;!… πού 
βρέθηκε αυτός; 

Δεν μπορεί να μη μας έχει δει!… αλλά  δεν αντιδρά… κουφός; ή στραβός;… κι 
αυτός ο σουγιάς; βρε μήπως;… 

Τον πλησιάζουμε λίγο ακόμη, χαμηλώνουμε να τον δούμε καλύτερα. Τώρα 
είμαστε στο ίδιο επίπεδο. Γυρνάει το κεφάλι του προς εμάς. 

Θεέ μου! τώρα από κοντά βλέπουμε ένα παιδικό πρόσωπο. Το μέτωπό του 
αυλακωμένο από ρυτίδες που κάνει κάποιος όταν σφίγγεται, μάτια πυρακτωμένα από 
αϋπνία;… από κλάμα;… κι ένα βλέμμα που δεν θα ξεχάσω ποτέ… γεμάτο απορία, 
πόνο, φόβο,  παραίτηση; … όλα, να καθρεφτίζονται μέσ’ τα μάτια του, πολύ… μα 
πολύ έντονα! 

Το κοιτάζουμε σαστισμένοι… σαλεμένο;… αν όχι, τι…; 
Δεν ξέρουμε ποιο είναι, ούτε γιατί βρίσκεται εδώ, δεν περιμέναμε να βρούμε 

ένα παιδί μέσα σε σπηλιά. 
Ολόκληρο το σώμα του τρέμει, σαν να το τρώει ψηλός πυρετός. Κάτι θέλει να 

μας πει, προσπαθεί να μας μιλήσει, αλλά δεν βγαίνει λέξη από το στόμα του, με το 
που πάει να μιλήσει, κάτι σαν λυγμός του κόβει τη μιλιά. Σε κάθε αποτυχημένη 
προσπάθεια τα μάτια του βουρκώνουν. Και σαν βλέπει ότι δεν μπορεί να βγάλει λέξη,  
κατεβάζει το κεφάλι, κοιτάει ανάμεσα στα πόδια του, το κουνάει ελαφρά δεξιά-

αριστερά, ανήμπορος που δεν μπορεί να μιλήσει.  
Σε κάθε αποτυχημένη προσπάθεια οι καρποί των χεριών του κάνουν μια 

ελαφριά περιστροφή, σαν να λέει «δεν μπορώ, τι να κάνω;» και σε κάθε τέτοια 
περιστροφή των καρπών του, να ξεχωρίζουμε τη γυαλάδα της λάμας. Σαν να θέλει να 
μας πει να μη τον ενοχλούμε, σαν να μας λέει ξεχάστε το,  αφήστε με ήσυχο, αφήστε 
με στην τρέλα μου, δεν μπορώ να μιλήσω! Προσπάθησε πέντε-έξη φορές να μας 
μιλήσει· δεν τα καταφέρνει και εντελώς αναπάντεχα βγάζει ένα ανατριχιαστικό 
κλάμα, που μας τρόμαξε. Το στήθος του τραντάζεται. Κλάμα και ουρλιαχτό μαζί, 
βγαίνει από το στόμα του. Κλαίει και τραντάζεται ολόκληρος. 

Έτσι που είναι κατάχαμα, απλώνει απότομα τα χέρια του και τα τεντώνει προς 
εμάς. Από τη  δεξιά του φούχτα βλέπουμε την προέκταση του σουγιά. Από ένστικτο 
πεταγόμαστε όρθιοι και κάνουμε ένα βήμα πίσω. 

Δεν κάνει καμιά προσπάθεια να σηκωθεί, δεν έχει το κουράγιο να σταθεί στα 
πόδια του, καθιστός προσπαθεί να μας πιάσει;… να μας αγκαλιάσει;…. να μας 
καρφώσει;  

 

Ο σουγιάς του είναι απειλή για μας. Αργότερα καταλάβαμε ότι ήθελε να μας 
αγκαλιάσει, αυτό ζήταγε το κακόμοιρο το παιδί. Φοβόμαστε όμως και μάλιστα πολύ. 
Εγώ προσωπικά δεν έχω αντιμετωπίσει ξανά τέτοια κατάσταση στη ζωή μου. 

Γρυλίζει σαν σκυλί χτυπημένο, τρέχουν σάλια κάθε φορά που ανοίγει το στόμα 
του. Το προσωπάκι του μας κοιτάει κατάματα, ζητά να τον βοηθήσουμε, μας ικετεύει. 



Τραβηχτήκαμε ακόμα πιο πίσω, αυτό να κλαίει και να μας κοιτάει, τα χέρια του 
σε απόγνωση ανοιχτά, σαν σε ικεσία, σαν να θέλει να μας πιάσει, κι εμείς τα μάτια 
μας να τα ‘χουμε καρφωμένα στον απειλητικό σουγιά.  

Ευτυχώς, που είχε έρθει ο Λουκής μαζί μου, γιατί εγώ δεν θα τα κατάφερνα. 
 

Ο Λουκής τον πλησιάζει και με μια γρήγορη κίνηση του αρπάζει τον καρπό, του 
τον χτυπάει πάνω στο γόνατο δυνατά και ο σουγιάς πέφτει χάμω. Το αγρίμι δεν έκανε 
καμιά προσπάθεια να το ξαναπιάσει στα χέρια του. Δεν έφερε καμία αντίσταση, δεν 
το ενδιέφερε ο σουγιάς, εμάς ήθελε να αγκαλιάσει. Από την απάθεια του φάνηκε ότι 
δεν ήθελε να μας επιτεθεί. Τουλάχιστον τώρα χωρίς έναν σουγιά να κουνιέται στα 
χέρια του μπορούσαμε να μιλήσουμε, να το ρωτήσουμε τι κάνει εκεί. 
Σιγουρευτήκαμε ότι δεν κινδυνεύουμε.  

 

Ο Λουκής το ρωτάει, του χαϊδεύει το μαλλί, το αγκαλιάζει και αυτό χώνεται 
στην αγκαλιά του. Εγώ και ο χωροφύλακας,  όρθιοι δίπλα ο ένας στον άλλον, είχαμε 
μείνει εδώ και πολύ ώρα άφωνοι. Ο Λουκής με τα γόνατα στο έδαφος δίπλα στο 
αγρίμι, έχοντας το αγκαλιά. Αυτό να έχει το κεφάλι χωμένο μέσα στην αγκαλιά του 
Λουκή, να κλαίει. Ο Λουκής όλο απορία και αυτός να μας κοιτάει με εκείνα τα 
καταγάλανα μάτια. Σαν να μας ρωτάει· ρε τι γίνεται εδώ πέρα; Τι κάνουμε τώρα; 

 

* * * 

 

Το μάτι μου βλέπει πιο καθαρά τώρα πάνω στα ρούχα του αγριμιού. Στο 
παντελόνι του, εκεί στα γόνατα, έχει τεράστιες στάμπες με ξεραμένο αίμα. Το ίδιο και 
το βρώμικο αμπέχονο που φοράει· γεμάτο αίματα, ειδικά κοντά στα μανίκια. Η 
σάρκα στα χέρια του έχει ένα σκούρο καφετί χρώμα. Γυρνάω και λέω στο αφτί του 
Λάμπρου, «είναι γεμάτος αίματα, αιμορραγεί και τα χέρια του έχουν μπλαβιάσει».  

«Δεν είναι από αιμορραγία αυτό», μου απαντά. 
«Πώς το ξέρεις;» 

«Είναι παλιό, ξεραμένο αίμα που κόλλησε επάνω του και το μπλαβί που λες 
είναι και αυτό αίμα, αν είχε αιμορραγία τώρα, θα βλέπαμε κόκκινο χρώμα», μου λέει 
ο Λάμπρος. 

Σκύβει ο Λάμπρος κοντά του και το ρωτάει, «τι αίματα είναι αυτά στο 
αμπέχονο; σε χτύπησε κανείς;» 

Καμία απάντηση. 
  

* * * 

 

Ούτε ο Λουκής καταλαβαίνει τι γίνεται, αλλά τουλάχιστον αυτός πιο ψύχραιμος 
προσπαθεί να καταλάβει. 

 

«Πώς σε λένε;» 

;! 

«Ποιος είσαι;» 

;! 

 

Μόνο κλάματα έπαιρνε γι’ απάντηση. Το χαϊδεύει, του βαστάει τα χέρια του 
μέσα στα δικά του. Δυο χέρια όλο πληγές και ξεραμένο αίμα, ανακατεμένο με πολύ 
βρόμα. Δεν ξέρω πόση ώρα είμαστε έτσι, ο χρόνος δεν μετρούσε πλέον, μας είχε 
απορροφήσει η σκηνή αυτή. Μεσ’ τα αναφιλητά του σηκώνει το κεφαλάκι του από 



την αγκαλιά του Λουκή και τον κοιτάει μεσ’ τα μάτια, σφίγγει το στόμα, γρυλίζει 
κάτι, θέλει να του μιλήσει, δακρύζει συνέχεια. 

«Πες μου αγόρι μου, πες μου», του λέει συνέχεια ο Λουκής. 
Αυτό να προσπαθεί μέσα σε κλάματα… «ναι!» του λέει ο Λουκής, το παρακινεί 

να συνεχίσει…  ξαναπροσπαθεί να μιλήσει… «ναι!… ναι!… πες μου πως σε λένε; Τι 
κάνεις εδώ;» 

Πάλι χώνει το κεφάλι του μέσα στην αγκαλιά του Λουκή. Σε κάθε ερώτηση που 
του κάνει ο Λουκής και δεν παίρνει απάντηση, γυρνάει και μας κοιτάει με μια απορία 
στα μάτια. Δεν ξέρει και αυτός τι άλλο να κάνει. Τότε ήταν, που κάτσαμε και μεις 
δίπλα του, στα γόνατά μας. Ούτε που μας έδωσε σημασία, βγάζει ξανά το κεφαλάκι 
του από την αγκαλιά του Λουκή και τον κοιτάει μέσ’ στα μάτια. Μας έμοιαζε σαν 
μικρό παιδί στην αγκαλιά της μάνας του. 

Και ο Λουκής το χαϊδεύει, του λέει συνέχεια, «μη φοβάσαι… είσαι καλά 
τώρα… θα σε πάρουμε μαζί μας, θα πάμε στο νησί… μη φοβάσαι είμαι εγώ εδώ μαζί 
σου… δεν θα σε πειράξει κανείς». 

Το αγρίμι με καρφωμένα τα μάτια του πάνω του, να συγκατανεύει. Τι σκηνή! Ο 
Λουκής με τα κατάξανθα μαλλιά και τα γαλανά του μάτια γονατιστός, μοιάζει σαν 
κάποιος άγιος να προστατεύει μέσα στην αγκαλιά του ένα άλλο κατάξανθο παιδί να 
το βαστάει σαν μωρό. 

«Πες μου αγόρι μου, τι έγινε;» 

«Τον σκότωσα». 
«Ποιόν σκότωσες;» 

«Τον σκότωσα». 
«Ποιόν;» 

«Τον Κωστή». 
«Ποιος είναι ο Κωστής;» 

«Ο Κωστής». 
«Γιατί τον σκότωσες;» 

«Εν ξέρω, εν το ‘θελα» 

«Εσύ είσαι ο Σήφης;» ρωτάει ο χωροφύλακας. 
 

Κούνησε το κεφάλι του καταφατικά και χωρίς πλέον να βγάζει μιλιά, 
ακούμπησε  το μάγουλό του στο στήθος του Λουκή -στο μέρος της καρδιάς- 

γαλήνεψε· το ένα χέρι του σφικτά πίσω από τη μέση του Λουκή και το άλλο από 
μπροστά να τον αγκαλιάζει. Το βλέμμα του ημέρεψε,  κοιτάζει μακριά προς το 
άνοιγμα της σπηλιάς, προς τον ουρανό. 

 

«Το ξέρεις το παιδί αυτό;» ρωτάει τον χωροφύλακα ο Λουκής. 
«Ξέρω ότι Κώστα λένε τον έναν φαροφύλακα. Τον άλλο τον λένε Σήφη και 

αφού αυτός λέει ότι ο άλλος είναι ο Κωστής,  τότε αυτός πρέπει να είναι ο Σήφης, 
εκτός αν είναι κανείς τσοπάνος». 

«Τι τσοπάνος ρε Λάμπρο; δεν είδαμε καμιά βάρκα κάτω, ούτε κανένα κοπάδι με 
κατσίκια, ο φαροφύλακας θα είναι», του λέει ο Λουκής. 

«Αυτόν τον Κωστή που λέει, ότι τον σκότωσε,  πρέπει να τον ξέρω και εγώ. 
Πριν ένα μήνα τους έφερα μπογιές, που έστειλαν από τον Ναύσταθμο. Αυτόν δεν τον 
έχω ματαδεί», λέει ο Λουκής. 

«Που είναι τώρα ο Κωστής;» ρωτάει ο χωροφύλακας το αγρίμι. 
 



Άδικα περιμένει απάντηση. Ο Σήφης δεν μας κοιτάει, δεν κλαίει πια, δεν 
προσπαθεί να μας μιλήσει, κοιτάει τον ουρανό έξω από τη σπηλιά, το βλέμμα του 
είναι ήρεμο, γαλήνιο. 

«Που είναι ο Κωστής;» Καμία απάντηση. 
«Πάω πάνω», λέει ο χωροφύλακας. 
«Κάτσε, έρχομαι και ‘γω», λέει ο Λουκής. 
 

Αφήνει τον Σήφη απαλά κάτω στο χώμα. Ο Σήφης έχει πια αφεθεί, κλείνει τα 
μάτια. Σηκωνόμαστε και οι τρεις όρθιοι και τον κοιτάμε, έτσι, που είναι πλέον 
παραδομένος στη γη. Δε κουνιέται καθόλου, τα μάτια κλειστά. 

«Πάμε!», λέει ο Λουκής. 
Διακόσια μέτρα μας χωρίζουν από τον φάρο πιο πάνω. Πηδάμε με σάλτα, 

τρέχουμε δεν περπατάμε. Τον Λουκή δεν μπορούμε να τον φτάσουμε με τίποτα, 
πετάει, σκαρφαλώνει ίδιο κατσίκι. Μας περνάει δέκα με δεκαπέντε μέτρα σταθερά,  
«λίγο ακόμα και φτάνουμε», μας φωνάζει. 

Και ξαφνικά ενώ έτρεχε σαν άπιαστο κατσίκι, εκεί στον τελευταίο βράχο πριν 
το πλάτωμα της αυλής του φάρου, σταματά απότομα. Πρέπει να είναι ακριβώς 
μπροστά στην τσιμεντένια άπλα. Εμείς που είμαστε στα δεκαπέντε μέτρα πίσω του, 
δεν καταλαβαίνουμε γιατί κοκάλωσε.  

Τον βλέπουμε σταματημένο και ακίνητο σαν κεραυνοβολημένο, να έχει ανοίξει 
τα χέρια του, σαν του εσταυρωμένου, σαν να θέλει να μας σταματήσει, να μας 
εμποδίσει να πάμε πιο κει, σαν να θέλει να μας προφυλάξει από κάτι, κάτι  που βλέπει 
μπροστά του. Είναι πιο ψηλά από μας, είναι πάνω στο τσιμεντένιο ίσιωμα, εκεί που 
αυτό αρχίζει, φυσιολογικά θα βλέπει μπροστά του και τον φάρο και το σπιτάκι. Τώρα 
είμαστε πιο κοντά του, στα πέντε με έξι μέτρα. Πραγματικά σαν τον Χριστό στέκεται 
πάνω στον νοητό σταυρό του. Κοιτάει τον φάρο μπροστά του και στην πλάτη του έχει 
εμάς. Δεν βλέπουμε αυτό που βλέπει, ο χωροφύλακας  έχει ξαναμμένο πρόσωπο, το 
βλέπω γεμάτο αγωνία. 

Φτάνουμε και ‘μεις δίπλα του, στεκόμαστε ο χωροφύλακας  από τη μια, κι εγώ 
από την άλλη του Λουκή. Τα χέρια ακόμα σε έκταση, μας εμποδίζουν να 
προχωρήσουμε. 

«Ώπα!», ακούγεται με χαμηλή φωνή ο Λουκής. «Ήρεμα! … Ήρεμα!», λέει. Σε 
μας το λέει; στον εαυτό του;  δεν ξέρω. 

 

Ο φάρος στέκεται δεξιά μας στα δέκα μέτρα. Αριστερά μας  ένα δωματιάκι και 
μπροστά μας η τσιμεντένια αυλή. Κοιτάω τον χωροφύλακα, έχει μείνει με ανοικτό το 
στόμα, δεν πρέπει να έχει δει μέχρι τώρα κάτι ανάλογο. Και αυτός ένα παιδάκι είναι, 
μόλις πριν λίγο καιρό διορίστηκε, έχει αλλάξει δέκα χρώματα, με ανοικτό το στόμα 
κοιτάει και δε βγάζει λέξη, τα μάτια του γουρλωμένα με αυτό που βλέπει στην αυλή.  

Το ίδιο και εγώ. Πρώτη φορά βλέπω άνθρωπο σε τέτοια χάλια, με τόσο αίμα, με 
το κρανίο ανοιγμένο στα δύο, με τα μυαλά χυμένα στο τσιμέντο, μια μεγάλη σκούρα 
κηλίδα απλωμένη κάτω από το κορμί του. Μυρίζει αφόρητα· η μυρωδιά της 
αποσύνθεσης. Μου ‘ρχεται εμετός, κάνω ένα βήμα πίσω στον βράχο πριν το 
τσιμεντένιο άπλωμα. Ξερνάω τα σωθικά μου. Ξανάρχομαι δίπλα στον Λουκή, 
γυρνάω και τον βλέπω, με τα χέρια του τώρα  έχει πιάσει το κεφάλι του και  τραβάει 
τα μαλλιά του προς τα πίσω, το κούτελο του τεντωμένο, τα μάτια του λίγο ακόμα και 
θα ξεχυθούν από τις κόγχες τους, κοιτάει τον άνθρωπο πάνω στο τσιμέντο. Ο 
χωροφύλακας έχει κλείσει τη μύτη του και άλαλος κοιτάει και αυτός. Δεν 
κουνιούνται, έχουν σαστίσει. 



Φεύγω από δίπλα τους, δεν αντέχω τη δυσοσμία. Πάω απέναντί τους, στον 
απέναντι τοίχο,  κάνοντας όσο μεγαλύτερο κύκλο μπορώ, να αποφύγω το πτώμα. 
Ανάμεσα σε μένα και στους άλλους δύο, ένας άνθρωπος βρίσκεται νεκρός. Έχω 
κολλήσει τη πλάτη μου στον τοίχο που ενώνει το δωματιάκι με τον φάρο, η μυρωδιά 
είναι αφόρητη, δε μπορώ να κάτσω ούτε εδώ. Τραβιέμαι δεξιά μου, προς το 
δωματιάκι, δέκα μέτρα από εκεί που στεκόμουν και ακουμπώ την πλάτη μου στο 
περβάζι του δωματίου. Απέναντί μου έχω τον φάρο με τη σμπαραλιασμένη πόρτα και 
δεξιά μου τους άλλους δύο. Σε λίγο, ο Λουκής και ο Λάμπρος φεύγουν από εκεί που 
ήταν κεραυνοβολημένοι και έρχονται -όσο πιο μακριά μπορούν από το πτώμα- προς 
τα αριστερά τους, δίπλα σε μένα. Κοιτάμε όλοι μας το κορμί  που βρίσκεται ακριβώς 
μπροστά μας.  

Κοιτάζουμε μια το πτώμα, μια τον φάρο, που βρίσκεται μπροστά μας. Η πόρτα 
του, κοίτα να δεις… πώς έγινε έτσι! Πώς διέλυσε; 

 

Κοιτώντας από μακριά τον νεκρό στο τσιμέντο  ο χωροφύλακας μονολογεί, 
«αλήθεια μας είπε το καθίκι, τον σκότωσε και μετά πήγε να τον κάψει». 

«Γιατί όμως;» τον ρωτάει ο Λουκής. 
«Πού να ξέρω; δεν βλέπεις ότι δεν του παίρνουμε κουβέντα;» του απαντά ο 

χωροφύλακας. 
 

Ο Λουκής με προφύλαξη ανοίγει την πόρτα που μισοχάσκει στο δωμάτιο και 
μπαίνει. Τον ακολουθούμε και εμείς. Δυο στρατιωτικά κρεβάτια με στρατιωτικές 
κουβέρτες πάνω τους· μια μεγάλη στάμπα πάνω τους που γράφει «ΠΝ». Ένα τραπέζι 
στη μέση, μια ντουλάπα ρούχων στον έναν τοίχο και στη γωνία του δωματίου μια 
ξύλινη σκάφη, που μέσα της έχει ξεροκόμματα από ψωμί σκληρά σαν πέτρα. 
Έτρωγαν αυτά τα πράγματα; 

 

«Λάμπρο είπες ότι οι φαροφύλακες που υπηρετούσαν εδώ ήταν δύο;» 

«Ναι, αυτός έξω πρέπει να είναι ο Κωστής και ο άλλος στη σπηλιά ο Σήφης» 

«Πρέπει να ειδοποιήσω τον μοίραρχο στο νησί, Θεέ μου τι είναι αυτά που 
βλέπω!…  θα τρελαθώ!» 

«Τι να έγινε εδώ!…  γιατί τον σκότωσε ο κερατάς!» μονολογεί ο Λάμπρος. 
 

Βγαίνουμε από το σπιτάκι και πηγαίνοντας αριστερά  τοίχο-τοίχο να 
αποφύγουμε το πτώμα, κατευθυνόμαστε στον φάρο. Ακούμε τις σόλες μας να τρίζουν 
από  τρίματα γυαλιού που πατάμε και είναι παντού. Η πόρτα του φάρου διαλυμένη. 
Μπαίνουμε μέσα. Το ισόγειο του φάρου άντε να είναι δέκα μέτρα όλα κι όλα. Έχει σε 
μια γωνιά  δυο μεγάλες μπουκάλες αερίου, τίποτα άλλο. Μια εσωτερική πέτρινη 
σκάλα οδηγεί στο πάνω μέρος που είναι η λάμπα. Βλέπω κάποιους μπρούτζινους 
σωλήνες που έρχονται από πάνω, καρφωμένους στον τοίχο της σκάλας και πάνε προς 
τις μπουκάλες. 

Ανεβαίνουμε σιγά-σιγά τη μικρή πέτρινη σκάλα που ανεβαίνει προς τη λάμπα. 
Στον τοίχο το μάτι μου βλέπει τον μπρούτζινο σωλήνα που μας ακολουθεί στο  
αριστερό μας χέρι όσο ανεβαίνουμε. Και ένα τηλεφωνικό καλώδιο που κατεβαίνει 
κάθετα από πάνω, καβαλάει τον σωλήνα και συνεχίζει βγαίνοντας από το ισόγειο 
προς το σπιτάκι. Ανεβαίνουμε καμιά εικοσαριά σκαλιά και βρισκόμαστε πάνω, εκεί 
που βρίσκεται ο χοντρός φακός του φάρου. Σπασμένος και αυτός. Περιμετρικά γύρω 
μας τα παράθυρα χάσκουν ανοικτά, εκεί που κάποτε υπήρχε τζάμι. Βλέπουμε 
κομμάτια τζαμιού σπασμένα γύρω μας, όλα σπασμένα!  



Κατεβαίνουμε πάλι τις σκάλες και βλέπω στους τοίχους της σκάλας, εκεί, που  
σταυρώνεται το τηλεφωνικό καλώδιο με τον μπρούτζινο σωλήνα μια μαυρίλα, σαν 
κάψιμο. Το καλώδιο κομμένο στα δύο, ο σωλήνας άθικτος. Βγαίνουμε πάλι στην 
αυλή, πατάμε πάνω σε θρύμματα τζαμιών. Σηκώνουμε το κεφάλι, από πάνω μας 
χάσκει το κουφάρι του φάρου και τότε καταλαβαίνουμε, ότι αυτά τα τζάμια έπεσαν 
από εκεί. Πηγαίνουμε και πάλι πιο κοντά στον νεκρό άντρα, τον παρατηρούμε, δεν 
μπορεί να το πιστέψει ανθρώπινος νους.   

Η μια πλευρά του κορμιού καρβουνιασμένη. Δεν έφτανε που του άνοιξε το 
κεφάλι στα δύο, αλλά προσπάθησε και να τον κάψει.  

Η μυρωδιά είναι αφόρητη, δεν αντέχουμε.  
«Πάμε να φύγουμε παιδιά, πάμε στο νησάκι να πάρω να το αναφέρω, ότι εδώ 

έχουμε θάνατο, ατύχημα, έγκλημα και εγώ δε ξέρω τι έχουμε. Εγώ δεν μπορώ να 
κάνω τίποτα εδώ, πρέπει να έρθουν από το νησί. Να ειδοποιήσω και το λιμεναρχείο 
του νησιού», λέει ο Λάμπρος. 

«Τι θα κάνουμε με τον Σήφη», ρωτάει ξαφνικά ο Λουκής; Τον είχαμε ξεχάσει 
αυτόν. 

«Ωχ, ναι… είναι και αυτός! Τι κάνουμε με αυτόν!»,  μονολογεί ο χωροφύλακας. 
 

Αρχίζουμε με βιασύνη να κατεβαίνουμε και πάλι προς τη σπηλιά. Ο Σήφης εκεί, 
όπως τον αφήσαμε. Τον  ανασηκώνουμε λίγο, πιάνοντάς τον από την πλάτη· ανοίγει 
τα μάτια του. 

«Η μαμά μου», λέει. 
«Σήφη σήκω στα πόδια σου, πρέπει να φύγουμε». 
«Η μαμά μου!» ξανά, τώρα πια με ήρεμο πρόσωπο, του έφυγε και το τρέμουλο 

και η αγωνία. Ο Λουκής τον ημέρευε. 
Τον ξαναφήνουμε κάτω. Συνεχίζει να κοιτάει το τίποτα. 
«Τι κάνουμε μάγκες τώρα;» λέει ο Λουκής. 
«Εγώ θα μείνω εδώ, εσείς φυγέτε να βρείτε τον Νικολό να πάρετε τηλέφωνο τον 

μοίραρχο και το Λιμεναρχείο στο νησί», μας λέει ο χωροφύλακας. 
Και συνεχίζει, «Δε γίνεται να τον αφήσω αυτόν εδώ μόνο του, δεν τον 

εμπιστεύομαι». 
«Πάμε!» γυρνάει και μου λέει ο Λουκής, «φεύγουμε!». 
 

Αμίλητοι σ’ όλη τη διαδρομή προς το νησάκι, κουβέντα δεν βγάλαμε. Ο Λουκής 
είχε πάρει ένα αγριωπό βλέμμα, πάει εκείνο το γαλήνιο και γελαστό πρόσωπο που 
ήξερα. Βυθισμένος στις σκέψεις του. 

 

Με το που δέσαμε το καΐκι στον μόλο, αρχίσαμε με βήμα γρήγορο να 
ανεβαίνουμε τον δρόμο προς το χωριό,  να βρούμε τον Νικολό. Οι γιαγιάδες εκεί, 
στην αυλή τους, μας παρακολουθούν με το βλέμμα τους χωρίς να μας πουν κουβέντα. 
Με είχαν δει να κατεβαίνω το πρωί βιαστικά με τον χωροφύλακα και τώρα με 
βλέπουν να ανεβαίνω πάλι βιαστικά με τον Λουκή, μπροστά αυτός και εγώ πίσω του, 
αγκομαχώντας. Μπαίνουμε στο καφενείο φουριόζικα. 

«Γρήγορα Νικολό, πάμε στο γραφείο να πάρουμε τηλέφωνο». 
«Τι έγινε;», ρωτάει ο Νικολός χωρίς να σηκωθεί από το τάβλι, με τα ζάρια στο 

χέρι.  
«Τι έγινε;» ρωτάνε και τα γερόντια από τα άλλα τραπέζια.  
 

Τον βουτάει από το μπράτσο ο Λουκής και τον τραβάει έξω, «γρήγορα 
κουνήσου!» του λέει.  



«Τι έγινε ρε παιδιά;» ρωτάει ο Νικολός. 
«Σκοτώθηκαν οι φαροφύλακες». 
«Τι!… πώς σκοτώθηκαν;» 

«Ο ένας σκότωσε τον άλλον». 
«Γιατί;» 

«Που να ξέρω, ρε Νικολό, άνοιξε γρήγορα να πάρουμε τηλέφωνο». 
«Που να πάρουμε;» 

«Τον μοίραρχο ρε, ποιον άλλον να πάρουμε;». 
«Πού είναι ο Λάμπρος;» 

«Τον αφήσαμε εκεί να προσέχει τον έναν, ο άλλος είναι νεκρός». 
 

* * * 

 

«Κύριε Μοίραρχε, ο Νικολός είμαι από το νησάκι… καλά είμαι μοίραρχε… 
άκου με τώρα και άσε τις χαιρετούρες. Οι φαροφύλακες σκοτώθηκαν μεταξύ τους». 

«Οι φαροφύλακες μωρέ… στο νησάκι…Ναι, σου λέω… ναι… ο ένας είναι 
νεκρός… αυτό που σου λέω! Ο Λουκής και ο Αριστείδης από την τηλεφωνική, μου 
τα είπαν… Όχι… όχι… εγώ δεν τα είδα, δεν ήμουνα εκεί, πάρε τον Λουκή να στα πει 
καλύτερα… Δεν είναι εδώ ο Λάμπρος μοίραρχε, έμεινε στον φάρο να φυλάει τον 
άλλον. Πάρε… πάρε τον Λουκή να στα πει, αυτός είχε πάει εκεί». 

«Έλα αστυνόμε… ο Λουκής είμαι… Ναι… έτσι ακριβώς… όπως στα ‘πε ο 
Νικολός… Και βέβαια τον είδα, βρήκαμε τον έναν νεκρό, με ανοιγμένο το κεφάλι και 
καμένο. … πού να το ξέρω αυτό μοίραρχε;… ο άλλος μας το ‘πε, ότι τον σκότωσε… 
δεν ξέρω πώς… όχι, δεν μας μίλαγε, παραμίλαγε, ζήταγε τη μάνα του… τι με ρωτάς 
κύριε μοίραρχε, πού να ξέρω;… όχι, δεν είμαι στο νησί, στο νησάκι είμαι… στο 
γραφείο του Νικολού, ήρθα να πάρω τον Αριστείδη πίσω, αλλά μας έτυχε 
αυτό…Ναι… ναι… εντάξει, εντάξει σου λέω! πότε θάρθεις;… όχι, δεν γίνεται αυτό, 
δεν μπορώ… πιο γρήγορα θα ‘ρθεις εσύ επαέ, παρά εγώ εκειδά… Εντάξει… κάνε 
γρήγορα, α, πούσαι μοίραρχε! μη κλείνεις, τώρα το θυμήθηκα, μου ‘πε ο Λάμπρος να 
ειδοποιήσεις το Λιμεναρχείο… Άντε κύριε μοίραρχε, κάντε γρήγορα, γιατί 
κοντεύουμε να τρελαθούμε όλοι». 

«Τι σου είπε… θα ‘ρθει;» ρωτάει ο Νικολός. 
«Και βέβαια θα ‘ρθει, τι θα κάνει; φωτιά πήρε ο κώλος του!» 
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