
Καταφθάνει η Εξουσία 
 

άμε να φύγουμε Αριστείδη, από δω τελειώσαμε, δεν έχουμε να κάνουμε 
κάτι άλλο. Δεν μπορώ να το χωνέψω αυτό που έγινε. Πάμε στον φάρο να 
βοηθήσουμε τον Λάμπρο, λέει ο Λουκής. 

Και ξεκινήσαμε το ίδιο ταξίδι στον καταραμένο φάρο. Σε μισή ώρα ήμασταν 
εκεί. Ανεβαίνουμε γρήγορα τα πέτρινα σκαλιά. Ο Λάμπρος θα τα ‘χει κάνει πάνω του 
και αυτός. Έτσι βρεθήκαμε πάλι στον τόπο του εγκλήματος. Ο Σήφης καθιστός στον 
πισινό του και ο Λάμπρος να κόβει βόλτες έξω από τη σπηλιά. Πρέπει να πέρασαν 
δεκαπέντε λεπτά και τότε ακούμε τη μηχανή του Λιμενικού σκάφους. Ο Λουκής και 
εγώ κατεβαίνουμε λίγα σκαλιά πιο κάτω και σκαρφαλώνουμε σ’ έναν βράχο να δούμε 
προς τη θάλασσα, μερικά μέτρα πιο κει από τη σπηλιά.  

Δύο λιμενικοί και ένας κλαρωτός, μάλλον ο Λιμενάρχης θα ‘ναι, πηδάνε έξω 
από το σκαρί, ακολουθεί και ο μοίραρχος. Ανεβαίνουν γρήγορα τα σκαλιά. Μόλις 
φτάνουν κοντά μας, λίγα μέτρα πριν τη σπηλιά, ρωτά ο μοίραρχος, «Που είναι 
αυτός;» 

«Στη σπηλιά είναι μοίραρχε», του λέει ο Λουκής, «τα ‘χει χαμένα, λέει ότι τον 
σκότωσε». 

«Δεν λέω τον φαροφύλακα, ο Λάμπρος, εννοώ, πού είναι;» 

«Τον φυλάει για καλό και για κακό, στη σπηλιά είναι και οι δυο τους, λίγο πιο 
πάνω». 

Μας προσπερνούν βιαστικά, πηδάνε ακόμα μερικά σκαλιά και χώνονται στη 
σπηλιά με φούρια. Ο Μοίραρχος κοντοστέκεται, κοιτάει καλά αυτόν στο χώμα, μετά 
κοιτάει τον Λάμπρο και του κάνει νόημα με τα χέρια, σαν να του λέει, τι τρέχει εδώ. 
Πίσω από τον Μοίραρχο, παρακολουθούν τη σκηνή ο κλαρωτός με τους λιμενικούς. 

«Μοίραρχε, είναι τρομαγμένος δεν μιλάει», λέει ο Λάμπρος. 
Ο Μοίραρχος λυγάει λίγο το κορμί του, τον κοιτάει κατάματα και του λέει, 

«γεια σου φιλαράκο, πώς σε λένε;»  
«Τον σκότωσα». 
«Γιατί τον σκότωσες;» Ένα σήκωμα του ώμου και μετά σιωπή. 
«Μοίραρχε, δεν είναι καλά το παιδί, σαν να έχει σαλέψει», λέει ο Λουκής. 
«Το βλέπω, πρέπει να είσαι σαλεμένος για να φτάνεις σε σημείο να  σκοτώνεις». 
«Πάμε πάνω να δούμε τι έγινε», λέει ο κλαρωτός στον λιμενικό. 
Στη σπηλιά μείναν ο Μοίραρχος, ο Λάμπρος, ο Αριστείδης και ο Σήφης. 
«Λάμπρο θα έρθεις στο νησί μετά από δω, θέλω να μιλήσουμε, να κάνουμε 

αναφορά στη διοίκηση. Τα ήξερες τα παιδιά;» 

«Μόνο τα ονόματά τους κύριε Μοίραρχε, δεν τα είχα δει ποτέ». 
«Τι κατάσταση επικρατεί πάνω;» ξαναρωτά ο μοίραρχος. 
«Ο άλλος, ο φαροφύλακας εννοώ, είναι νεκρός μέσ’ τα αίματα. Του άνοιξε το 

κεφάλι στα δύο και προσπάθησε να τον κάψει. Πρέπει να έγινε πολλές μέρες πριν». 
«Που ξέρεις πότε έγινε;» 

«Βρομάει κύριε Μοίραρχε, βρομάει πολύ».  
«Βρομάει!»… λέει μέσα από τα δόντια του ο Μοίραρχος, με τα φρύδια του 

ανασηκωμένα, τα χείλη του σφικτά και το κεφάλι να στρέφει λίγο, σαν να μη πιστεύει 
όσα ακούει. 

«Τι θα γίνει τώρα κύριε Μοίραρχε,» ρωτάει ο Λάμπρος. 
 

Ο μοίραρχος σκύβει και κάθεται στα γόνατά του· κοιτάει εξεταστικά τον Σήφη. 
Δεν βγάζει κουβέντα, χαμένος στις σκέψεις του, τι μπλέξιμο κι αυτό! 

«Τι θα κάνουμε κύριε Μοίραρχε», ρωτάει ξανά ο Λάμπρος. 

 Π 



«Βασικά εγώ δεν έχω καμία αρμοδιότητα. Εδώ κάνει κουμάντο το Πολεμικό 
Ναυτικό, δικοί του είναι οι φαροφύλακες». 

«Γι’ αυτό ήρθε μαζί και ο λιμενάρχης, είναι ναυτική υπόθεση, οι φαροφύλακες 
είναι στρατιωτικοί, δεν είναι πολίτες. Ότι πει ο Λιμενάρχης!» 

Σε λίγο ο λιμενάρχης και ο ένας από τους δύο λιμενικούς κατεβαίνουν, μπαίνουν 
και αυτοί στη σπηλιά.  

Ο λιμενάρχης πλησιάζει, σκύβει στον Σήφη και του λέει, «αγόρι μου πώς σε 
λένε;» 

«Τον σκότωσα, κύριε». 
«Αυτό λέει συνέχεια κύριε Λιμενάρχα», λέει ο Λουκής. 
«Γιατί αγόρι μου, τι σου έκανε;» τον ρωτάει ξανά ο Λιμενάρχης. 
«Τίποτα» 

«Πώς τον σκότωσες;» 

«Δεν ξέρω» 

«Σε πείραξε;» επιμένει ο Λιμενάρχης. 
«Δεν ξέρω» 

 

«Πότε τους βρήκατε σ’ αυτή την κατάσταση;» γυρνά προς εμάς και ρωτά ο 
Λιμενάρχης. 

«Το πρωί, κατά τις δέκα», λέει ο Λουκής. 
«Πειράξατε τίποτα, μετακινήσατε κάτι;» 

«Όχι τίποτα δεν κάναμε, μπήκαμε μόνο στο καμαράκι και στον φάρο να δούμε 
μήπως ήταν και κάποιος άλλος». 

«Δεν πειράξατε κάτι από τη θέση που το βρήκατε;» 

«Όχι, τίποτα κύριε Λιμενάρχα». 
Εκείνη την ώρα κατεβαίνει στη σπηλιά και ο άλλος λιμενικός. 
«Ορίστε κύριε Λιμενάρχα, οι ταυτότητες που βρήκα στο γραφείο».  
«Τον σκέπασες να μην είναι εκτεθειμένος;» 

«Μάλιστα κύριε Λιμενάρχα, του έριξα μια από τις κουβέρτες τους. Δεν αντέχεις 
να κάτσεις κοντά του, μυρίζει πολύ κύριε Λιμενάρχα». 

«Δεν το είδα και εγώ! Ποιος ξέρει πόσες μέρες είναι έτσι, νεκρός!» 

Γυρνάει τις ταυτότητες προς το άνοιγμα της σπηλιάς, που έρχεται περισσότερο 
φως και διαβάζει, Κωνσταντίνος Παραστρατίδης και Σήφης Δασκαλάκης. 

«Ποιος είπαμε ότι είναι ο νεκρός;» 

«Ο Κωνσταντίνος κύριε Λιμενάρχα», λέει ο Λουκής. 
«Και αυτός εδώ ο Σήφης Δασκαλάκης;» ρωτά τον Λουκή. 
«Αυτόν δεν τον είχα δει ποτές και δεν ξέρω, αλλά η φωτογραφία που βλέπω 

στην ταυτότητα, του μοιάζει», λέει ξανά ο Λουκής. 
 

Γυρνώντας στον λιμενικό, ο Λιμενάρχης «Έχεις μαζί σου χειροπέδες;» 

«Όχι, κύριε Λιμενάρχα, στο σκάφος τις έχω». 
«Πετάξου να τις πάρεις». 
«Πάρε τις δικές μου Αντώνη», λέει ο μοίραρχος, «μη κατεβαίνει ξανά κάτω». 
«Πέρνα του χειροπέδες», διατάζει τον λιμενικό. 
«Κύριε Λιμενάρχα μου, χειροπέδες! Αυτό είναι ένα παιδί», λέει ο Αριστείδης. 
«Παιδί, αλλά κατάφερε και τον καθάρισε  τον άλλον. Τον φοβάμαι, δεν ξέρω 

πώς θα αντιδράσει αργότερα… εσύ ποιος είπαμε ότι είσαι;» ρωτάει τον Αριστείδη. 
«Από την τηλεφωνική εταιρεία είμαι». 
«Και τι θέλεις εσύ εδώ;» 



«Ο φάρος έχει τηλεφωνική σύνδεση με το νησί. Χάλασε και ήρθα να την 
επισκευάσω».  

«Μπορούμε να μιλήσουμε δηλαδή με το νησί τώρα;» 

«Δεν νομίζω, από το καλώδιο που είδα στον τοίχο του φάρου, δε νομίζω ότι 
τώρα θα δουλεύει». 

«Δεν πας να δεις αν δουλεύει, να μιλήσω με το γραφείο στο νησί να γλιτώσω το 
κατέβασμα στο σκάφος;» 

«Δεν δουλεύει κύριε Λιμενάρχα σου λέω, το καλώδιο έχει καεί», του λέει ο 
Αριστείδης. 

 

Κουνάει το κεφάλι του, «ας είναι!», βγάζει ένα μπλοκάκι ο λιμενάρχης και 
αρχίζει να γράφει: 

 

«Να σταλεί σαν Επείγον, στο αρχηγείο του Λιμενικού με υπογραφή διοικητή 
του Λιμενικού σταθμού του νησιού». 

Και το υπογραμμίζει με χοντρή γραμμή. 
  

«Σήμερον ημέρα Τρίτη 7 Οκτωβρίου 1980 ευρισκόμενοι εις τον  φάρον ΚΤ 
999/01 διαπιστώσαμε ότι ένας φαροφύλαξ είναι νεκρός. Ο έτερος φαλοφύλαξ  δεν είναι 
εις θέσιν να καταθέσει, ευρισκόμενος εις κατάστασιν σοκ. Εκ των υπηρεσιακών  
ταυτοτήτων τας οποίας  έχομεν εις την διάθεσιν μας, προκύπτει ότι ο νεκρός 
ονομάζεται  Κωνσταντίνος Παραστρατίδης και ο έτερος Σήφης Δασκαλάκης. Κρίνω ότι 
ο θάνατος του φαροφύλακος έχει συντελεστεί προ 5 τουλάχιστον ημερών Το προσωπικό 
του φάρου ανήκει οργανικά εις το Πολεμικόν Ναυτικόν. Παρακαλούμε δια τα 
περαιτέρω και τας οδηγίας σας».  

«Πάρτο», λέει στον λιμενικό, «πήγαινε στο σκάφος και μεταβίβασε με τον 
ασύρματο αυτό που σου γράφω και πες τους να το αναμεταβιβάσουν αμέσως και ως 
επείγον στο αρχηγείο. Κάτσε στο σκάφος μέχρι να πάρεις απάντηση και έλα να μου 
πεις». 

«Όπως διατάξετε κύριε Λιμενάρχα», φεύγοντας τροχάδην. 
Και γυρνώντας σε μας, «τώρα κύριοι, θα περιμένουμε να μας απαντήσουν από 

το αρχηγείο του Πολεμικού Ναυτικού, τι θα γίνει από εδώ και πέρα». 
«Τι μπορεί να γίνει κύριε Λιμενάρχα;» 

«Βασικά θα στείλουν γιατρό, ανακριτή και νοσοκόμους. Μέχρι να έλθουν αυτοί 
θα φυλάμε εμείς το σημείο, εσείς μπορείτε να φύγετε, αλλά αύριο πρωί-πρωί όλοι στο 
Λιμεναρχείο να δώσετε κατάθεση. Δώστε μου τα ονόματα σας, να τα έχω». 

«Γράψε κύριε Λιμενάρχα,  Λουκ…», πάει να πει ο Λουκής, και ο λιμενάρχης 
τον κόβει απότομα, «εσένα σε ξέρω Λουκή, του τεχνικού της τηλεφωνικής θέλω». 

«Απόστολε», γυρνάει στον μοίραρχο, «πέρνα και εσύ να τα πούμε». 
«Εντάξει Αντώνη», λέει ο μοίραρχος. 
«Λουκή, χωράμε όλοι για απέναντι;» ρωτάει ο μοίραρχος. 
«Χωράμε κύριε Μοίραρχε, πάμε». 



Πάρτες μωρή πουτάνα 
 

ε όλο το ταξίδι της επιστροφής κανείς δεν άλλαξε κουβέντα, όλοι σκεφτικοί 
και άκεφοι. Εγώ κάθισα όπως πάντα στο πλάι του Λουκή, ήλπιζα να του πάρω 
μια κουβέντα, αλλά εις μάτην. Η πίκρα του είναι έντονα  ζωγραφισμένη στο 

πρόσωπό του. Όλες οι κινήσεις του είναι νευρικές. Δεν τον  χωράει το καΐκι, φυσάει 
και ξεφυσάει. 

Κάπου στη μέση της διαδρομής, βλέπω τον Λουκή με μια απότομη κίνηση να 
ξηλώνει όλες τις εικονίτσες από το ταμπλό. 

Με μια τις πετάει στη θάλασσα· «πάρτες όλες μωρή πουτάνα, για όλες τις 
φουρτούνες που μου παραφυλάς ακόμα στη ζωή μου». 

 

Σ 



Πόρισμα Λιμεναρχείου 
 

ετά τις ανακρίσεις, το Λιμεναρχείο έστειλε την αναφορά του στο αρχηγείο. 
Εξηγούσε τα πάντα με λεπτομέρειες και σε υπηρεσιακό στυλ γραφής. Μια 
περίληψη της αναφοράς σε όχι στρατιωτική γλώσσα είναι η πιο κάτω:  

Το Πολεμικό Ναυτικό κάθε χρόνο συντηρεί τους φάρους στέλνοντας χρώμα για να 
βάψουν οι φαροφύλακες τους τοίχους τις σκεπές και τις πόρτες. Έτσι έγινε και φέτος 
με τον φάρο ΚΤ 999/01. Ο Λουκής θυμήθηκε ότι είχε πάει στους φαροφύλακες, πριν 
ένα μήνα περίπου,  τενεκέδες με χρώμα. Το χρώμα το παρέλαβε ο φαροφύλακας 
Κωνσταντίνος Παραστρατίδης ή Κωστής όπως τον έλεγε ο Σήφης,  που δυστυχώς 
έχασε τη ζωή του. Το βάψιμο ανέλαβε ο Σήφης Δασκαλάκης. 

 

Εκείνη τη μέρα, ο Σήφης είχε αρχίσει το βάψιμο από το πρωί. Με ένα διάλειμμα 
για μεσημεριανό έχει φτάσει απόγευμα και ακόμα βάφει τον θόλο. Σκαρφαλωμένος 
εκεί ψηλά με τα πινέλα στο χέρι λέει με χαρά στον συνάδελφο του: «Κωστή τον 
έκανα κούκλο τον θόλο, αστράφτει. Έλα να δεις». 

Ο Κωστής ανεβαίνει και τραβάει τα μαλλιά του. «Τι έκανες ρε μαλάκα εδώ;, 
έβαψες και το αλεξικέραυνο;» 

«Ποιο αλεξικέραυνο;» 

«Αυτό το παπάρι βρε μαλάκα, δεν σου έμαθαν ότι στην κορυφή έχουμε 
αλεξικέραυνο πάντα καθαρό από βρώμες και μπογιές;» 

 

Έκανε καλή δουλειά, αλλά ταυτόχρονα και το τραγικό λάθος. Μαζί με τον θόλο 
του φάρου έβαψε και το αλεξικέραυνο που υπήρχε στην κορυφή του.  

Δεν ήξερε καν, ότι αυτό το μαρκούτσι γυμνού κονταριού που βρίσκεται σαν 
λόγχη πάνω από τον θόλο τραβάει τους κεραυνούς και τους γειώνει στη γη.  

 

«Αύριο πρωί-πρωί ανεβαίνουμε με τον τροχό να το καθαρίσουμε, τώρα δεν 
προλαβαίνουμε, πέφτει η νύχτα όπου νάναι και κάνει πολύ κρύο», του λέει ο Κωστής. 
Το βράδυ πριν κοιμηθούν, ο Κωστής έκανε φιλότιμες προσπάθειες να του μάθει τα 
βασικά, που αφορούν τον ηλεκτρισμό και τα αλεξικέραυνα. 

«Συχώραμε ρε Κωστή, δε σκαμπάζω από τούτα τα  πράματα, αύριο ταχιά θα 
ανέβω αμοναχός μου  πάνω, να σάξω τη μαλακία που έκανα, συγνώμη». 

Η νύχτα ήρθε με λυσσασμένη δυνατή βροχή και βροντές που έσκιζαν το 
πέλαγος. 

 

* * * 

Ο Σήφης μετά βίας είχε τελειώσει Δημοτικό σ’ ένα ορεινό χωριό της Κρήτης. 
Χωριό που όλοι οι κάτοικοι ασχολούνταν με την κτηνοτροφία. Ο μοναδικός που 
κατάφερε και έφυγε από το μαντρί. Παιδί αγρίμι, που δεν είχε ούτε τις στοιχειώδεις 
γνώσεις που θα έπρεπε να είχε. Σε στάνη μεγάλωσε μέχρι τα δέκα εφτά του, όταν 
στρατολογήθηκε από το Πολεμικό Ναυτικό. Τον έστειλαν στο νησάκι, να συντηρεί 
ένα φάρο. Έμεινε εκεί δυο χρόνια συνεχόμενα με κάποια κενά που έπαιρνε τις  άδειες 
του. Ζούσε σαν αγρίμι πάνω σε έναν βράχο. Αγνό παιδί, αλλά και αγράμματο.  

 

* * * 

 

Τη νύχτα εκείνη ένας κεραυνός χτύπησε τον φάρο. Αντί αυτός να πιαστεί από το 
αλεξικέραυνο και να πάει προς τη γη, κτύπησε τη τζαμαρία, την έσπασε, βρήκε τον 
χάλκινο σωλήνα που ξεκίναγε από τη λάμπα, τον καβαλίκεψε, ακολούθησε την 

Μ 



πορεία του σωλήνα στον τοίχο της σκάλας, έφτασε στο ισόγειο και πήγαινε 
φυσιολογικά  στις μπουκάλες ασετιλίνης.   Στην περίπτωση αυτή ο φάρος θα είχε 
εξαφανιστεί ολόκληρος, δεν θα βρίσκαμε εκεί ούτε τούβλο· η έκρηξη θα ήταν 

φοβερή. Όμως ο κεραυνός, έτσι όπως κατέβαινε από τον χάλκινο σωλήνα και στο 
σημείο που αυτός διασταυρωνόταν με το καλώδιο που πήγαινε στο μηχάνημα του 
ασύρματου τηλεφώνου, προτίμησε  να ακολουθήσει το τηλεφωνικό καλώδιο. Ο 
κεραυνός προτιμά πάντα τον πιο εύκολο δρόμο προς τη γη και φαίνεται ότι τον βρήκε 
στο καλώδιο του τηλεφώνου. Έφτασε στο μηχάνημα του ασύρματου τηλεφώνου και 
το διέλυσε ολοκληρωτικά. Εκεί ξεθύμανε, οι μπουκάλες τη γλίτωσαν όπως και όλος ο 
φάρος. Ευτυχώς δηλαδή, που κάποιος κατά τύχη είχε περάσει το τηλεφωνικό καλώδιο 
πάνω από τον χάλκινο αγωγό της ασετιλίνης. 

Όταν ο κεραυνός χτύπησε την τζαμαρία του φάρου, ο φαροφύλακας 
Κωνσταντίνος Παραστρατίδης ήταν εκεί πάνω, όπου είχε ανέβει να τον ξεκινήσει για 
τη νύκτα που ερχόταν. Κανονικά, γνωρίζοντας ότι είχε γίνει τόσο μεγάλο λάθος, 
έπρεπε να μη πλησιάσει τον φάρο σε μια τόσο βροχερή νύκτα που ταυτόχρονα την 
έσκιζαν ολούθε οι κεραυνοί. Το ήξερε, ότι έκανε κάτι πολύ επικίνδυνο, αλλά δεν του 
πήγαινε η καρδιά να αφήσει τον φάρο σβηστό. Κάποια καράβια ταξίδευαν στη 
θάλασσα και μπορεί κάποιο να  τσακιζόταν  πάνω στα βράχια. Προτίμησε να 
ρισκάρει την ασφάλεια του αυτός, παρά να θρηνήσουν θύματα από ναυτικό ναυάγιο. 
Έδειξε εκείνο το βράδυ γενναιότητα και αυταπάρνηση.  

Είχε φτιάξει στο μυαλό του το πλάνο. Ανεβαίνω γρήγορα στον φακό, πατάω το 
κουμπί έναρξης και κατεβαίνω γρήγορα κάτω να χωθώ στο δωμάτιο. Πόσο θα μου 
πάρει όλο αυτό; το πολύ ενάμιση λεπτό! 

Μέσα σε αυτό το ενάμιση λεπτό θα του έπαιζε η μοίρα τέτοιο άσχημο παιχνίδι; 
Ούτε μία στο εκατομμύριο δεν γίνονταν αυτά τα πράγματα. 

  

Ο κεραυνός, σε εκείνο το ενάμιση λεπτό, τον σκότωσε ακαριαία πριν αυτός 
καταλάβει τίποτα. Ταυτόχρονα τον έκαψε στην πλευρά που τον χτύπησε. Τον πέταξε 
από εκεί πάνω έξω από τα παράθυρα και τον έσκασε στην τσιμεντένια αυλή. Έσκασε 
με το κεφάλι, κι αυτό άνοιξε στα δύο. Ο θόρυβος του κεραυνού που σκάει, ακόμα και 
στα διακόσια μέτρα μακριά από κάποιον είναι τρομερός. Σείστηκε όλος ο βράχος. Ο 
Σήφης Δασκαλάκης βγήκε έντρομος από το καμαράκι τους, κι αντίκρισε τον Κωστή 
έτσι όπως τον βρήκε ο Λουκής με τους υπόλοιπους. Έσκυψε δίπλα του και 
ακούμπησε τα γόνατά του στο έδαφος, κοντά στο πρόσωπο του τραυματισμένου 
άντρα, να τον βοηθήσει. Από το απόλυτο σκοτάδι που επικρατούσε εκεί έξω δεν 
έβλεπε καθαρά. Δεν κατάλαβε με ποιο τρόπο ο Κωστής είχε πέσει κάτω.  

Ο ουρανός σκιζόταν από κεραυνούς που έπεφταν στη θάλασσα, ακούγονταν 
συνεχώς βροντές, η βροχή έπεφτε λυσσασμένη. Μόνο όταν έπεφταν αστραπές γύρω 
του έβλεπε στιγμιαία την εικόνα.   

Με τις παλάμες του αγκάλιασε τους δυο κροτάφους του φίλου του. Τον 
τσιμπούσε στα μάγουλα να συνέλθει. Με το δεξί του χέρι έπιασε το αριστερό 
μάγουλο του Κωστή· αισθανόταν στο μάγουλο του μια αγριάδα. Δεν καταλάβαινε τι 
ήταν αυτό. Έσκυψε το πρόσωπό του πάνω από τον Κωστή προσπαθώντας να δει 
καλύτερα. Σε μια αστραπή, που φώτισε τα πάντα, βλέπει ότι το αριστερό μάγουλο του 
Κωστή είναι κατάμαυρο και καμένο σαν κούτσουρο. Περνάει το αριστερό του χέρι 
κάτω από τον σβέρκο του Κωστή και με το άλλο πιάνει το καμένο μάγουλό του. 
Ακουμπάει το κεφάλι του Κωστή πάνω στα λυγισμένα του γόνατα. Το χέρι που είχε 
στον σβέρκο του Κωστή πιάνει κάτι σαν μαλακό ψωμί, σαν πανί βρεγμένο, πολύ 
μαλακό. Βγάζει το χέρι του και το φέρνει κοντά του· προσπαθεί να καταλάβει τι είναι 
αυτό που πιάνει, δεν βλέπει τίποτα, είναι πίσσα σκοτάδι, όταν ένα στιγμιαίο φώτισμα 



του ουρανού από μια αστραπή του δίνει να καταλάβει ότι στα χέρια του έχει χυμένα 
μυαλά. Ανάμεσα στις αστραπές τα είδε όλα· τα χέρια του βουτηγμένα σε αίματα και 
μυαλά.  

 

Ακόμα γονατιστός να κοιτά τις παλάμες του, οι αστραπές να διαδέχονται η μία 
την άλλη σαν  τεράστια φλας, το κεφάλι του Κωστή στα γόνατά  του, το αίμα να 
τρέχει ανακατεμένο με βροχή και να του ποτίζει τα ρούχα. 

 Γυρνάει ψηλά, ξεχωρίζει μέσα στις αστραπές το αλεξικέραυνο να στέκεται εκεί, 
αγέρωχο, προς τον ουρανό.  

Τον πιάνουν τα κλάματα. 
Εγώ  τον σκότωσα!   
Τον σκότωσα! 
Τα μανίκια του, το αμπέχονο, το παντελόνι, όλα   μέσ’ τα αίματα και στα χέρια 

του τα μυαλά του Κωστή. Το θέαμα του χυμένου μυαλού και του αίματος που έτρεχε, 
τον τρέλανε. 

Αυτός τον σκότωσε!  
Ουρλιάζει σαν αγρίμι.    

Τέλος αναφοράς, παρακαλούμε για τα δέοντα! 
 

* * * 

Ο φαροφύλακας Κωνσταντίνος Παραστρατίδης δεν πήρε μετά θάνατον ούτε ένα 
παράσημο για την αυταπάρνησή του να μπει μέσα στον φάρο υπό βροχή, με μόνη του 
σκέψη να προστατέψει τα καράβια να μην εξοκείλουν πάνω στα βράχια. 

 

Απλά, όπως έγραφε η επιστολή που έφτασε στη γυναίκα του, «εφονεύθη εις 
ατύχημα περί την υπηρεσίαν». 

 

Ο Σήφης πήρε πρόωρη σύνταξη από το Ναυτικό λόγω ανεπανόρθωτης ψυχικής 
βλάβης της υγείας του. Μπορεί να γύρισε πάλι στο μαντρί του, εκεί απ’ όπου δεν 
έπρεπε ποτέ να φύγει. 

 

Μετά από λίγο καιρό ο φάρος ΚΤ 999/01 δεν χρειαζόταν κάποιον φαροφύλακα 
να τον ανάβει και να τον σβήνει, έγινε αυτόματος και ανάβει με τηλεχειρισμό. 

 

Η κυρά-Μαρία, ναι η Μαρία η κουφή όπως τη φώναζαν, σε μια γωνιά της αυλής 
της έφτιαξε ένα μικρό ξωκλήσι και κάθε μέρα ανάβει το καντήλι, να ξεκουραστεί η 
ψυχή του παλικαριού. 

Οι ήρωες της ιστορίας, διασκορπίστηκαν σε όλα τα σημεία της Ελλάδας και 
ένας από αυτούς  θυμήθηκε τον Κωστή. 

Εκεί ψηλά που είναι, σίγουρα θα μας ανάβει κάθε βράδυ κάποια αστέρια, απ’ 
αυτά που βλέπουμε.  

Οι κακές συνήθειες Κωστή, δεν κόβονται εύκολα.- 
 

# # # 

 

Τέλος 
 

 

 

 



Σας ευχαριστώ που διαβάσατε το βιβλίο μου, θα διαθέτατε μια στιγμή να αφήσετε ένα σχόλιο 
σας;  
 

Ευχαριστώ! 

Μίλτος Μόσχος 

 

Interview at Smashwords:  

https://www.smashwords.com/interview/mmoshosgmailcom 

 
 

θα με βρείτε: 
 ιστοσελίδα μου www.moschosbooks.gr 

 e-mail: miltos@moschosbooks.gr 

http://www.lulu.com/spotlight/moschosbooks 
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