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Πρόλογος 

ο βιβλίο αυτό γράφτηκε για να δείξει την κατάσταση 
που επικρατεί σε κάποιες απομονωμένες περιοχές 
της χώρας και ειδικά  τις νησιωτικές, της εποχής του 

’80-’85. Έχω την υποψία ότι, ακόμη και τώρα, η 
κατάσταση εκεί κάπως έτσι θα είναι ακόμα. 

Βουτάμε έναν αστυνόμο, έναν τεχνικό, έναν δάσκαλο 
που μόλις έχουν αποφοιτήσει από τις σχολές τους και τους 
βαφτίζουμε άρχοντες των νησιών-χωριών. Τους αμολάμε 
σε ένα τόπο εξορίας και τους λέμε καθίστε εδώ, κάντε ό,τι 
κατεβάσει ο νους σας και σε 2,3,4,5 χρόνια θα σας 
αλλάξουμε με έναν άλλο, εξ’ ίσου άπειρο να συνεχίσει το 
έργο σας. 

 

Εκατοντάδες μικρά νησάκια, εκατοντάδες και τα 
προβλήματα, που έχουν να κάνουν με την καθημερινή ζωή 
των κατοίκων τους. Απλά πράγματα, που χρειάζεται ο κάθε 
άνθρωπος, γι’ αυτούς είναι ακατόρθωτα. Δεν μιλάμε για 
γιατρό που δεν υπάρχει, μιλάμε για τηλέφωνο, ρεύμα, 
δρομολόγια πλοίων και μια τεράστια αδιαφορία για το αν 
αυτοί οι άνθρωποι ζουν ή πεθαίνουν κάθε μέρα. 

 

Και στη μέση όλων αυτών, ένας τεχνικός της 
Τηλεφωνικής, που η κακιά του μοίρα τον έριξε εκεί να 
υπηρετεί. Έστελναν ανθρώπους, έτσι, γιατί έπρεπε να 
καλύψουν το κενό. Χωρίς να νοιαστούν για το αν αυτοί οι 
άνθρωποι έχουν την πείρα να βαστήξουν το νησί όρθιο. 
Από αυτά που του συνέβαιναν κάθε μέρα, στην προσπάθεια 
του να φανεί χρήσιμος, του δημιουργήθηκε μια αποστροφή 
για τέτοια μέρη, έβριζε όλη μέρα για την τύχη του, έψαχνε 
τρόπο να φύγει από κει. 

Κάθε μέρα το βλέμμα του δραπέτευε στο πέλαγος, 
προς την άλλη άκρη, εκεί που υπήρχε τέλος πάντων 
κάποιος καλύτερος τρόπος ζωής. 

Τ 
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Του δώσανε προίκα ένα νησί με αρκετό κόσμο πάνω 
του, και ένα νησάκι μικρότερο του πρώτου με καμιά 
κατοσταριά κατοίκους. Αυτό  το δεύτερο είχε το σιαμαίο 
αδελφάκι του λίγο πιο κει, μια κουκίδα στον χάρτη, έναν 
φάρο, στο οποίο ζούσαν όλοι και όλοι δύο άνθρωποι και 
κάποια κατσίκια.  

Έβριζε τον τόπο που τον ρίξανε χωρίς αλεξίπτωτο, 
ενώ ο τόπος δεν του έφταιγε σε τίποτα, είναι πανέμορφος, 
αλλά άμα είσαι με το κεφάλι στον βόθρο, δεν έχεις την 
ωριμότητα να τα δεις αυτά. Να φύγεις θέλεις, να 
δρασκελίσεις· το ταχύτερο δυνατόν.  

 

Μια συνηθισμένη λοιπόν μέρα, με τα συνηθισμένα 
προβλήματα που παρουσιάζονται από τον καιρό, που 
ξαφνικά τον πιάνει ο διάολος. Συνηθισμένα προβλήματα 
για τα πολιτισμένα μέρη· για το νησάκι όμως αυτά τα 
συνηθισμένα σημαίνουν μια βδομάδα απομόνωση από 
όλους τους άλλους. 

Ένα νησάκι σκέτη βαρκούλα, μέσα σε ένα 
ανταριασμένο πέλαγος. 
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Φάρος ΚΤ999/01 

 

νεβαίνοντας ο Αριστείδης, ο Λουκής και ο 
χωροφύλακας τα πέτρινα σκαλιά, βλέπουν στα 
τριακόσια περίπου μέτρα ψηλότερα από αυτούς να 

ορθώνεται επιβλητικά ο φάρος. Το μονοπάτι που 

ανεβαίνουν τους  περνάει έξω από μια σπηλιά. Παρά τη 
φούρια που είχαν να πάνε γρήγορα στον φάρο, η άκρη του 
ματιού τους σκαλώνει σε μια σκιά, μια σκιά μέσα στην 
σπηλιά. Πισωγυρίζουνε, στέκονται στην είσοδό της· πολύς 
ήλιος έξω· σκοτάδι μέσα· με δυσκολία ξεκαθαρίζουν ότι 
κάποιος είναι πράγματι μέσα, καθιστός,  κουλουριασμένος 
κατάχαμα… ούτε που κουνιέται από τη θέση του… σαν να 
μη τους κατάλαβε. 
 

Διστακτικά κάνουν ένα βήμα μέσα, τον πλησιάζουν 
στο ένα μέτρο, τώρα βλέπουνε καλύτερα, δεν ξαφνιάζεται 
καθόλου, τουλάχιστον όσο ξαφνιαστήκανε αυτοί, μοιάζει 
να ταξιδεύει κάπου… στο πουθενά. Χωμένος και χαμένος 
σ’ ένα στρατιωτικό αμπέχονο· στη χούφτα του δεξιού του 
χεριού βαστάει χαλαρά  τη λαβή ενός σουγιά.  

Πρόσωπο τραχύ, αξύριστο για μέρες, ξανθά μαλλιά 
μπερδεμένα. Η πρώτη σκέψη του Αριστείδη… «τσοπάνης 
απ’ αυτούς που έχουν τα κατσίκια τους εδώ στο ξερονήσι θα 
‘ναι κι έχει σταθεί να ξαποστάσει». Σ’ αυτή την κουκίδα του 
χάρτη ο βράχος ξεπηδάνε από παντού γίδια που βόσκουν 
ελεύθερα. Οι τσοπαναραίοι δεν έμεναν μαζί τους, τ’ 
άφηναν μόνα τους και έφευγαν. Αλλά δεν είδαν καμιά 
βάρκα εκεί που δέσανε κι αυτοί. Άρα;!… πού βρέθηκε 
αυτός; 

Δεν μπορεί να μη τους έχει δει!… αλλά  δεν 
αντιδρά… κουφός; ή στραβός;… κι αυτός ο σουγιάς; βρε 
μήπως;…Τρελές σκέψεις κάνουν τον Αριστείδη να 
φαντάζεται χαζά πράγματα. 

Α 
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Τον πλησιάζουν λίγο ακόμη, σκύβουνε να τον δούνε  
καλύτερα. Τώρα βρίσκονται στο ίδιο ύψος μ’ αυτόν. Τον 
βλέπουνε να γυρνάει αργόσυρτα το κεφάλι του και να τους 
κοιτάει· τουλάχιστον δείχνει να αντιλαμβάνεται την 
παρουσία ανθρώπων κοντά του. 

Θεέ μου! ταρακουνιέται η σκέψη του Αριστείδη. Τώρα 
από κοντά διακρίνει 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 ξεχάσει ποτέ… γεμάτο 
απορία, πόνο, φόβο,  παραίτηση; … όλα, να καθρεφτίζονται 
σε δυο υγρές λίμνες μάτια, πολύ… μα πολύ έντονα! 

Το κοιτάζουνε σαστισμένοι… σαλεμένο;… αν όχι, 
τι…; 

Δεν ξέρουνε ποιο είναι, ούτε γιατί βρίσκεται εδώ· δεν 
περίμεναν να βρουν ένα παιδί μέσα σε σπηλιά. Ένα  σώμα 
να τρέμει, σαν να το τρώει ψηλός πυρετός. Κάτι θέλει να 
τους πει, χείλη που τρέμουν προσπαθούν να μιλήσουν, 
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 
απελπισμένα το κεφάλι, το κρύβει ανάμεσα στα γόνατά του, 
το κουνάει ελαφρά δεξιά-αριστερά, ανήμπορο 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 ξεχωρίζουνε τη γυαλάδα της λάμας. 
Σαν να θέλει να τους πει να μη το ενοχλούνε, σαν να τους 
λέει ξεχάστε το,  αφήστε με ήσυχο, αφήστε με στην τρέλα 
μου, δεν μπορώ να μιλήσω! Προσπάθησε πέντε-έξη φορές 
να πει κάτι· δεν τα καταφέρνει και εντελώς αναπάντεχα 
βγάζει ένα ανατριχιαστικό κλάμα που τους τρόμαξε. Το 
στήθος του τραντάζεται. Κλάμα και ουρλιαχτό 
ανακατεμένα μαζί βγαίνουν από ένα τρεμάμενο στόμα. 
Κλαίει· τραντάζεται ολόκληρο. 
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Έτσι που είναι σωριασμένο κατάχαμα, απλώνει 
απότομα τα χέρια του· τα τεντώνει προς το μέρος τους. Από 
τη  δεξιά του φούχτα βλέπουνε την προέκταση του σουγιά. 
Ο φόβος τους κάνει να πεταχτούν όρθιοι· κάνουνε ένα 
βήμα πίσω. 

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

 

Ο σουγιάς του απειλή για αυτούς. Αργότερα 
καταλάβανε ότι ήθελε να τους αγκαλιάσει, αυτό ζήταγε το 
κακόμοιρο το παιδί. Φοβήθηκαν όμως, και μάλιστα πολύ. Ο 
Αριστείδης δε, προσωπικά, δεν έχει αντιμετωπίσει ξανά 
τέτοια κατάσταση στη ζωή του. Ο Λουκής φαινόταν πιο 
ψύχραιμος και ο χωροφύλακας έδειχνε αδιάφορος, 
τουλάχιστον στην αρχή. 

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

Τραβηχτήκανε ακόμα πιο πίσω, αυτό να κλαίει και να 
τους κοιτάει, τα χέρια του σε απόγνωση ανοιχτά, σαν σε 

ικεσία, σαν να θέλει να τους πιάσει, κι αυτοί τα μάτια τους 
να τα ‘χουνε καρφωμένα στον απειλητικό σουγιά.  

Ευτυχώς, που ήταν μαζί τους ο Λουκής, γιατί οι άλλοι 
δύο  δεν θα κατάφερναν να χειριστούν την κατάσταση όπως 
έπρεπε. 
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Οι γερόντισσες 

 

 Λουκής να πηδάει εδώ κι εκεί, δένει και λύνει 
σκοινιά, κατεβάζει άγκυρα και ταυτόχρονα δίνει το 
χέρι του στον Αριστείδη για να πάρει ένα-ένα τα 

βαλιτσάκια που κουβαλάει μαζί του. Απίθανος ζογκλέρ 
Αυτό το ψηλό αδύνατο παιδί, εκεί γύρω στα τριανταπέντε 
του χρόνια. Το σώμα του ευλύγιστο σαν χέλι. Λεπτά πόδια 
και χέρια ατσάλινα. Το ναυτικό καπέλο ένα με το κεφάλι 
του, η προέκτασή του. 

Ποιος ξέρει από πόσο χρονών είναι ένα με τη 
θάλασσα; Ένα πλούσιο μπουκλάτο ξανθό μαλλί γεμάτο 
αλάτι ξεχειλίζει από το γείσο του καπέλου· πάνω από το 
στόμα του ένα καλοσχεδιασμένο ψιλό μουστάκι. Ο 
μοναδικός καπετάνιος που κάνει το δρομολόγιο από το νησί 
στο απέναντι νησάκι. Το ζιβάγκο του απροσδιόριστου 
χρώματος, για παντελόνι μόνιμα ένα τζιν που δεν σκίζεται 
με τίποτα. Σώμα ποτισμένο από μια ψαρίλα που σε χτυπάει 
στη μύτη από μακριά. Χαμογελαστός πάντα, καρφωμένο 
μόνιμα ένα πλατύ αγαθό χαμόγελο στο πρόσωπό του. Αυτό 
το χαμόγελο του καλού ανθρώπου που δεν βαστάει κακία 
σε κανέναν. Μια γνήσια νησιώτικη μορφή που ο 
Αριστείδης δείχνει να χαίρεται να τη χαζεύει και να 
απολαμβάνει. 

 

Το καΐκι του δεν μπορείς να πεις ότι είναι από τα 
μικρά, ευρύχωρο είναι. Στο αμπάρι του χωράνε γύρω στα 
οκτώ άτομα. Στην πλώρη ξαπλωμένη μια ράθυμη μπλε 
γοργόνα· από κάτω ένα γυναικείο όνομα, «Ανεζίνα – ΛΝ 
502». Σε όλο το μήκος εξωτερικά του σκαριού μια έντονη 
κίτρινη χοντρή γραμμή μπογιάς δένει χρωματικά τέλεια με 
το μπλε της θάλασσας. Πίσω κυματίζει η Ελληνική σημαία. 

Ο Λουκής στέκεται καμαρωτός στο τιμόνι, που 
προστατεύεται από μπροστά και στα πλαϊνά από ένα χοντρό 

Ο 
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τζάμι φάϊμπερ γκλας. Στο μπροστινό τζάμι κρέμονται οι 
εικονίτσες του, μία για κάθε χρόνο που ταξιδεύει, λέει με 
κάποια περηφάνια στον Αριστείδη. Ο Αριστείδης  
ασυνείδητα άρχισε να τις μετράει. Δεν είναι πάνω από 
δέκα·  αρσενικοί και θηλυκοί άγιοι ανάκατα. 

«Λουκή, μόνο δέκα χρόνια το έχεις το καΐκι; Τι 
δουλειά έκανες πριν;» τον ρωτάει. 

«Στο καΐκι είμαι από δεκαπέντε χρονών κοπέλι και 
δικό μου καΐκι έχω από τα είκοσι, όταν παντρεύτηκα. Μου 
το ‘κανε δώρο ο πεθερός σαν παντρεύτηκα το Ανεζίνι μου. 
Έχω τώρα δεκαοκτώ χρόνια καπετάνιος» –τόπε μ’ ένα 
καμάρι αυτό το «καπετάνιος» λες και κουμαντάριζε 
υπερωκεάνιο.  

«Βλέπω ότι λείπουν κάποιες εικόνες. Δέκα οκτώ 
χρόνια καπετάνιος, αλλά μόνο δέκα εικονίτσες βλέπω. 
Κάποιες θα στις έφαγε η αλμύρα;» 

«Θα σου πω, αλλά αν γελάσεις, σε πετάω στη 
θάλασσα». 

«Γιατί να γελάσω μωρέ;» 

«Γιατί εσείς απ’ την Αθήνα δε λογάτε απ΄ αυτά». 
«Για πες». 
«Πολλές φορές με έχει πάρει στο κατόπι ο διάολος ο 

ίδιος· θέλει να με πάρει. Και άλλες τόσες τα ‘χω κάνει 
πάνω μου». Σταματάει λίγο, η άκρη του ματιού του 
ανιχνεύει τον Αριστείδη· ψάχνει να δει αν τον περιγελάει. 

«Και τι σχέση έχει αυτό με τις εικόνες;» 

«Ε, μωρέ πώς δεν έχει. Όταν φτάσω να τα κάνω πάνω 
μου, πετάω μια εικόνα στη θάλασσα και την ηρεμίζω». 

«Τι ηρεμίζεις, τη θάλασσα ή το βρακί σου;» 

«Τη θάλασσα μωρέ». 
«Πετάς την εικόνα στη θάλασσα και πέφτει 

μπονάτσα;»  
«Δεν το πιστεύεις; Έτσι κάνω και μη το γελάς μωρέ. 

Αυτοί οι άγιοι με προστάτεψαν τόσες φορές». 
«Το πιστεύω μωρέ Λουκή, κάνεις δύσκολη δουλειά, 

σε καταλαβαίνω. Και εγώ μπορεί να έκανα τα ίδια, αν 
ήμουν ναυτικός». 
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Ο Αριστείδης από εκεί που κάθεται στο καΐκι, στέλνει 
τη ματιά του στο λιμανάκι· ξεχωρίζει καθαρά το καφενείο 
που είναι στην παραλία. Έχει βγάλει τραπεζάκια έξω. Τα 
γεροντάκια πήραν θέση για τον πρωινό καφέ. Θα 
συνεχίσουν κατά τις δέκα με τσίπουρα και μετά για τον 
μεσημεριανό ύπνο. Στην άλλη άκρη του λιμανιού, μέσα σε 
έναν παραλιακό πορτοκαλεώνα ένα τρακτέρ παλεύει με το 
χώμα· σηκώνει σύννεφα σκόνης. Η υπόλοιπη παραλία 
εντελώς έρημη. Τα πιτσιρίκια του χωριού δεν έχουν 
ξυπνήσει ακόμα. 

«Κάτσε λίγο να ‘ρθουν και οι γερόντισσες και 
σαλπάρουμε», ακούγεται ο Λουκής κόβοντας στη μέση σαν 
βούτυρο τις σκέψεις του Αριστείδη. 

«Από πού έρχονται;» 

«Περιμένω το λεωφορείο απ’ τη χώρα να τις φέρει. 
Έχουν πάει στην εκκλησιά να προσκυνήσουν τον άιο». 

«Καλά ρε, δεν έχετε άλλη δουλειά να κάνετε; Όλη 
μέρα με τους παπάδες ασχολείστε σ’ αυτό το νησί;» 

«Και τίθελες να κάνουμε; Να παένουμε σινεμά; 
Τέτοια είναι η ζωή μας, ήσυχη, όμορφη και αγαπημένη. 
Όλα τα πάμε σιγά, δεν τα σμπρώχνουμε, ούτε τα βιάζουμε, 
ενώ εσύ μωρέ τρελέ, σε βλέπω, είσαι ξαναμμένος, τρέεις 
και δε προλαβαίνεις». 

«Ρε Λουκή, έχει μείνει το νησάκι κομμένο εδώ και 
μέρες. Θυμάσαι τι κωλόκαιρο έκανε όλη τη βδομάδα. Οι 
άνθρωποι είναι ξεκομμένοι από τον κόσμο. Γι’ αυτό 
βιάζομαι, αλλά κάνε τη δουλειά σου, εσύ είσαι ο 
καπετάνιος». Καπετάνιος! Γελάνε και τα μουστάκια του 
Λουκή στον τίτλο που του απένειμε απλόχερα ο 
Αριστείδης. Μεγάλη υπόθεση σε αυτό το νησί, κάτι σαν 
αστροναύτης στην Αμερική. 

 

Κάποια στιγμή φτάνει και το λεωφορείο· κάνει τη 
γραμμή από το κεντρικό λιμάνι μέχρι εδώ. Λιγοστοί 
επιβάτες κατέβηκαν, που σχεδόν όλοι τους είχαν πάει να 
προσκυνήσουν στη μεγάλη εκκλησία του νησιού. Να, και οι 
γερόντισσες που περίμενε ο Λουκής· έρχονται σουνάμενες 
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και κουνάμενες· αυτές έχουν ένα ακόμα ταξίδι να κάνουν 
μέχρι το νησάκι. Βάσταγαν λιβάνια, εικόνες και 
μαντζούνια. Πλησιάζοντας αυτές στο καΐκι, ο Αριστείδης 
δοκίμασε μια μεγάλη έκπληξη. Δεν ήταν και τόσο 
γερόντισσες όπως του έλεγε ο Λουκής. Σαραντάρες οι 
περισσότερες, αλλά οι γυναίκες στην επαρχία από την 
«καλοπέραση» φαίνονται μεγαλύτερες· φταίει και το 
τσεμπέρι που φοράνε. Γελάκια, πειράγματα και αστεία 
μεταξύ τους· γλώσσα δεν έβαζαν μέσα τους. «Πάμε Λουκή, 
φεύγουμε, την πήραμε την ευλογία, του χρόνου πάλι», δίνει 
το σύνθημα ης αναχώρησης η πιο πεταχτούλα. 
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Πολλά προβατάκια 

 

φού βοήθησαν τις «γερόντισσες» να βάλουν στο 
αμπάρι τις τσάντες τους, ο Λουκής βάζει μπροστά 
τη μηχανή του καϊκιού. Απομακρύνεται από τη 

δέστρα του, στρίβει αριστερά προς το κέντρο του λιμανιού, 
μετά παίρνει το τιμόνι του δεξιά και φουλάρει τη μηχανή 
προς το έβγα.  Η πλώρη σημαδεύει την έξοδο του λιμανιού, 
έτοιμη 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. Μόλις τώρα στα δεξιά τους αφήνουνε το κόκκινο 
φανάρι. 

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

Ο Αριστείδης νοιώθει τα εικονάκια των αγίων να τον 
κοιτάνε· αυστηρό το ύφος τους. Εγωιστική σκέψη, τόσοι  
άγιοι να ασχολούνται με έναν άθεο, αλλά έτσι ένιωθε· τα 
μάτια τους καρφωμένα πάνω του. Παίζει κι αυτός μαζί τους 
κοιτώντας τα· και ενώ τα είχε μπροστά στα μάτια του τόση 
ώρα που κουβέντιαζε με τον Λουκή, μόλις τώρα 
συνειδητοποιεί το  πόσο ισχνοί είναι όλοι τους. Μόνο ο άη-

Νικόλας του φαίνεται τροφαντός, όλοι οι άλλοι με ακρίδες  
μεγαλωμένοι. 

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

Το καΐκι ξανασηκώνει την πλώρη του και σκάει ξανά 
με θόρυβο πάνω στο επόμενο κύμα. Στέκεται δίπλα στον 

Α 
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Λουκή, δεν καταδέχεται να πάει με τις γριούλες κάτω, τι 
διάολο, νέος άνθρωπος και να φοβάται λίγο κύμα; 

Ο Λουκής δεν βρέχεται καθόλου, το τιμόνι του είναι 
καλά φυλαγμένο με το τζάμι. Ο διαθέσιμος προστατευμένος 
χώρος στο τιμόνι με το ζόρι είναι ένα μέτρο. Ο Αριστείδης 
δεν χωράει να μπει δίπλα στον Λουκή, οπότε αναγκαστικά 
κρύβεται πίσω του. Να! και το δεύτερο απόνερο που του 
‘ρχεται. Ο Λουκής πάλι άβρεχτος, ο Αριστείδης πάλι 
μούσκεμα. Κοιτάει προς το πέλαγος και βλέπει 
τρομαγμένος προβατάκια, πολλά προβατάκια, ανησυχητικά 
πολλά. Τι προβατάκια! 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 τους μετράει 
κι’ ένα απόνερο πάνω του. Τώρα έχει βρει άλλο κόλπο. 
Κοιτάει την πλώρη προσεκτικά, μόλις σκάσει αυτή πάνω 
στο κύμα υπολογίζει ότι το απόνερο θα φτάσει πίσω σε δυο 
δευτερόλεπτα, οπότε με το που βλέπει το απόνερο να 
υψώνεται στην πλώρη σκύβει πίσω από τον Λουκή. Μόλις 
το ακούσει να σκάει πάνω στα τζάμια, σηκώνεται· και άντε 
πάλι το ίδιο βιολί. 

Ακούει την πλώρη να σκάει δυνατά, βλέπει το 
απόνερο ψηλά από πάνω της, σκύβει χαμηλά, ακούει να 
σκάει στα τζάμια και πάλι όρθιος. Ωραία δουλειά βρήκε, 
ωραία το πάει, μέχρι να καβατζάρουν στο δεκάλεπτο που 
υποσχέθηκε ο Λουκής θα έχει κάνει τέλειους μυς. Την 
κουβέντα με τον καπετάνιο την έχει κόψει. Όσο μιλάει, 
τόσο βρέχεται. Τώρα έχει αλλού το νου του, πώς να κάνει 
χορευτικές κινήσεις πίσω από τον Λουκή. Άμα πιάσει τον 
συγχρονισμό, θα γίνει τέλειος. 



- 23 - 

Έχει πάει τουλάχιστον δέκα φορές στο νησάκι με τον 
Λουκή, τέτοια κωλοθάλασσα πρώτη φορά συναντά. Ο 
Αριστείδης ακούγεται να σιγομουρμουράει: Έλα ετοιμάσου, 

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 πήρε απάντηση, ή 
τέλος πάντων δεν είχε την υπομονή να κάτσει να την πάρει.  
Καλά κάνανε οι γριές και μπήκανε μέσα, σκέφτεται, το 
ξέρανε το παραμύθι του Λουκή, δέκα λεπτά και 
καβατζάρουμε·· μαλακίες μου λέει! 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 βρομάει όμως εκεί κάτω! Και ζαλίζεται, του 
‘ρχεται να ξεράσει και νάτο… ανακαλύπτει τι βρωμάει! Οι 
«γριές» κάθονται αντικριστά στους δυο πάγκους που έχει το 
αμπάρι, κρατιούνται σφικτά από κάτι πιασίματα που έχουν 
βρει. Σε κάθε κύμα βλέπεις ένα μάτσο γριές –σαν ιπτάμενα 
κουκλιά– να χοροπηδάνε και αμέσως μετά ο πισινός τους 
να σκάει στους πάγκους. Κουβεντιάζουν και χαχανίζουν, 
αλλά και κάθε λίγο και λιγάκι σκύβουν εκεί, ανάμεσα στους 
πάγκους και ξερνάνε! Τόσο φυσικά, όπως κάποιος φτύνει 
από το στόμα του ένα κουκούτσι, 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! Ξερνάει η 
μια, μπροστά στις άλλες και μετά συνεχίζουν τα χαχανητά 
και δεν τους καίγεται καρφί.  

Ρε, αϊ στο διάολο από κει, τον διατάζει το μυαλό του, 
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 
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ξεράσω κι εγώ. Γρήγορα έξω! Γρήγορα πίσω από τον 
Λουκή! 

Με το που τον βλέπει ο Λουκής να εμφανίζεται και 
πάλι στο κατάστρωμα του σερβίρει ένα σατανικό χαμόγελο. 

«Τι έινε μωρέ, ξανάρθες;» 

«Ρε αυτές ξερνάνε κάτω!», δεν πρόλαβε να τελειώσει 
τη φράση και ο Λουκής σκάει στα γέλια. «Ρε, κουνάει πολύ 
κάτω, σκέτη κόλαση είναι», επιμένει δικαιολογούμενος. 

«Κάτσε μωρέ να μου κάνεις παρέα, να πάρε και το 
τιμόνι, βάστα το ίσα να πάω μπροστά να μαζέψω το 
σκοινί». 

«Τι λες ρε παλαβέ! χέστο το σκοινί τώρα και κοίτα να 
με πας απέναντι, που θες να πάρω και το τιμόνι κιόλας». Ο 
καπετάνιος παίζει με τον φόβο του. 

«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· τους 
κτυπάνε αλύπητα. Βράζει η θάλασσα. Το μυαλό του 
Αριστείδη γεννάει συνέχεια σκέψεις. Τι κάνω ρε γαμώτο 
εγώ σε τέτοια κολονήσια! 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 του πίσω από τις γάμπες του Λουκή, 
χορός. 
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«Ρε δέκα λεπτά είπες κι 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». 
 

Το τι γέλιο έριχνε ο Λουκής και ταυτόχρονα δούλευε 
και το τιμόνι του, δεν περιγράφεται εύκολα. Πολύ καλός 
ναυτικός, ατρόμητος πραγματικά. 

Μετά από τόση ώρα που βολοδέρνουνε, είναι αισθητή 
η διαφορά· σιγά-σιγά η θάλασσα καλμάρει, δεν είναι πλέον 
ανταριασμένη, πάνε πολύ καλύτερα, δεν χρειάζεται πλέον ο 
Αριστείδης να κρύβεται πίσω από τον Λουκή τόσο συχνά.  

Φάνηκε από μακριά και ο μόλος στο νησάκι. «Αφού 
τη γλιτώσαμε, πάλι καλά να λέω!», ακούγεται ο Αριστείδης 
να λέει. Τόση ώρα ήταν απασχολημένος στα χορευτικά του 
και δεν πρόσεξε ότι σε όλη τη διάρκεια που παλεύανε δεν 
συνάντησαν ούτε έναν γλάρο. Τώρα που ηρεμήσανε από 
τον πολύ αέρα, νάτα τα γλαρόνια, άρχισαν να τους 
πλησιάζουν. Όμορφα πουλιά, πετάνε απαλά δίπλα τους και 
τους κοιτάζουν μεσ’ τα μάτια. 

 

Η μεγάλη μαγκιά του Λουκή ήταν στο δέσιμο του 
καϊκιού στον μόλο. Προσφέρθηκε ο Αριστείδης να πηδήξει 
έξω για να του δέσει 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». 
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 «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». 

«Ααα! τώρα μάλιστα, τώρα κατάλαβα, τη πίστη μου 
μέσα με το κολονήσι που βρέθηκα». 

«Ρε άντε τελείωνε και ξεκουβάλα τις βαλίτσες», τον 
προστάζει σαν γνήσιος καπετάνιος. 
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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. Αυτό αγκαζάρει ο Αριστείδης όσες φορές 
έχει πράγματα να μεταφέρει από τον μόλο στη χώρα. Δεν 
το καβάλαγε, το λυπόταν το κακόμοιρο. Ήταν πολύ 
κοντόσωμο. Μόνο για κουβάλημα το είχε. 

Ο Νικολός τους είδε που μπαίνανε στο μικρό λιμανάκι 
και μέχρι να δέσουνε ήρθε κοντά τους. Είδε τις τόσες 
βαλίτσες του Αριστείδη και κατάλαβε. Το γαϊδουράκι θα 
έκανε πάλι αυτή την κοπιαστική δουλειά γι’ αυτόν· ο 
Νικολός το σέρνει  μαζί του· το δένει 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», πετάγεται εκνευριστικά ο 

καπετάνιος. 
«Φαλκονέρα Νικολό, κάπως έτσι θα ήταν στη 

Φαλκονέρα και άστον να λέει για ψιλοπράματα. Είδα τον 
χάρο να κόβει βόλτες». 

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 ξεκινήσανε να φύγουνε, με τον γάιδαρο  
ανάμεσά τους, ακούγεται ο Λουκής να ρωτάει τον 
Αριστείδη: «πόση ώρα θα κάνεις;» 

«Δε ξέρω, μωρέ, ανάλογα με τη βλάβη». 
«Χοντρά, πάνω–κάτω για να ξέρω». 

Σ 
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«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», του λέει ο 
Νικολός. 

 

Να, που χρειάζομαι και μεταφραστή! Α, ρε άτιμε 
Μεταξά, ήξερες πού τους έστελνες τους κατσικοκλέφτες, 
σοφός ήσουνα. Επίμονα έρχεται ξανά και ξανά αυτή η 
σκέψη στο μυαλό του Αριστείδη. 

Η χώρα απέχει περί τα τρία χιλιόμετρα, θα κάνουνε 
γύρω στη μισή ώρα μέχρι πάνω. Ο Νικολός δεν είναι και 
τόσο ομιλητικός· ούτε ο Αριστείδης έχει όρεξη για 
κουβέντες. Ακόμα θα γυρνάει το στομάχι του μ’ αυτό το 
κολοτάξιδο. Το μυαλό του το απασχολεί τώρα η βλάβη, 
σκέφτεται και τους ανθρώπους εδώ στο νησάκι που είναι 
αποκομμένοι μια βδομάδα από τον έξω κόσμο. 
Σκέφτεται… 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 τους μόλις τώρα προσπερνάνε ένα 
αρχοντικό σπίτι· μεγάλη πέτρινη μάντρα· μέσα διακρίνεται 
καθαρά ένας τακτοποιημένος κήπος. Στο βάθος ένα πέτρινο 
σπίτι. Σαν να κατάλαβε την απορία του ο Νικολός του λέει 
εμπιστευτικά: «του εφοπλιστή είναι. Έχει ρίξει πολλά 
λεφτά στο νησάκι, καλά που είναι κι αυτός. Έχει μάλιστα 
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 λάντζες». Το καράβι έφτανε στο 
νησάκι, αλλά άραζε αρόδου. Ο κόσμος έβγαινε έξω με τις 
βάρκες. Το λιμάνι θέλει βάθεμα.  
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«Την άλλη φορά έφερναν έναν συμπατριώτη μας από 
τον Πειραιά να τον θάψουν στο χωριό του. 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. κανείς δεν πρόκειται να σας κοιτάξει αν δεν φωνάξετε, 
τι περιμένετε;»  

 

* * * 

 

Τι σου είναι αυτές οι τρελές σκέψεις! Τώρα δα του 
έρχονται σκηνές από μια ταινία, που είχε 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, λέει, 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 έριξε μια γερή 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. 
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Και εκείνη την ώρα άρχισε να αναβοσβήνει ένα 
λαμπάκι, εκεί που έγραφε «Σουφλί». 

 

Κάπως έτσι αισθάνεται κι αυτός· Βέγγος αβοήθητος 
και ριγμένος σε ένα νησάκι, μόνος του να προσπαθεί να 
φτιάξει μια βλάβη, μόνος, που αν κολλήσει σε κάτι δεν θα 
έχω τη βοήθεια έστω και ενός συναδέλφου και να τον πιέζει 
η ιδέα ότι οι άνθρωποι περιμένουν από αυτόν τη σωτηρία 
τους. Γιατί αν δεν φτιάξει αυτός τη βλάβη, θα συνεχίσουν 
να είναι αποκομμένοι από τον έξω κόσμο. 

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

Κάτι σαν τον Βέγγο, δηλαδή! 
 

* * * 

 

Έτσι είχε γίνει και με αυτόν στην τελευταία μετάθεση. 
Έλαβε μια ωραία επιστολή από το Γραφείο ανθρώπινου 
δυναμικού, με την οποία τον καλούσαν να δηλώσει τρεις 
πόλεις, όπου θα ήθελε να μετατεθεί. 

Τι χλίδα! Ο υπάλληλος να επιλέγει τον τόπο εργασίας 
του! Έτσι μάλιστα! αξίζει να δίνει κανείς τον καλύτερο 
εαυτό του για τη δουλειά, που σε προσέχει τόσο πολύ. 
Συμπλήρωσε τρεις παραλιακές πόλεις και έδωσε την αίτηση 
στο γραφείο. Ο συνάδελφος που θα αποφάσιζε, την κοιτάει 
πριν της βαρέσει μια σφραγίδα εισερχομένων, τον  κοιτά 
και τον 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». 
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Μετά από έναν μήνα που πήγε να παραλάβει τη 
μετάθεση κατάλαβε την εύλογη απορία του συνάδελφου 
που παρέλαβε την αίτησή του. 

«Μετατίθεστε στο τάδε Αιγαιοπελαγίτικο νησί, που έχει 
στην αρμοδιότητά του και ένα ακόμη μικρότερο νησάκι». 

«Μα καλά…», άρχισε να ψελλίζει, «…οι τρεις πόλεις 
που ζήτησα, τι έγιναν;» ρώτησε αφελώς τον συνάδελφο επί 
των μεταθέσεων. Και ενώ το μυαλό του έριχνε βουτιές στο 
Αιγαίο  να βρει σε ποιο ακριβώς σημείο του χάρτη 
βρίσκεται αυτό το νησί, έρχεται η ατάκα του συνάδελφου, 
συνοδευόμενη από μπόλικο κρύο χιούμορ. «Θάλασσα δεν 
ήθελες; Σε θάλασσα σε στείλαμε, μόνο… που την έχει 
γύρω-γύρω». 

 

Με κόπο συγκράτησε στην άκρη της γλώσσας του τη 
γνωστή ελληνική ευχή που ακούγεται τόσο συχνά ανάμεσα 
σε Έλληνες… «να πάει να….», αλλά τον είχε τόσο πολύ 
απορροφήσει αυτή η απρόσμενη μετάθεση, που δεν έβγαλε 
λέξη, απλά χάθηκε στον χάρτη του Αιγαίου, σαν τον Βέγγο! 
Έτσι αισθάνεται και τώρα μπροστά στην τόση ευθύνη που 
έχει.  

Βέγγος! 
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Μάχη με τον χρόνο 

 

 Αριστείδης στα γρήγορα μαζεύει και πετάει χύμα 
μέσα στη τσάντα όλα τα εργαλεία του. Είναι 
φανερό ότι φοβάται στην ιδέα· αν δεν κάνει 

γρήγορα, θα χάσει το ραντεβού με τον Λουκή. Οι βρισιές 
που ξεστομίζει δείχνουν ότι δεν έχει καμία τέτοια όρεξη. 
Φορτώνεται τις βαλίτσες και αρχίζει να κατηφορίζει προς 
τον μόλο. Βήμα γρήγορο, όσο του επιτρέπει το βάρος που 
κουβαλάει. Ο ιδρώτας ήδη τον  λούζει, αλλά δεν σκέφτεται 
τέτοια πράγματα τώρα. Έχει καλύψει περί τα τριακόσια 
μέτρα, αφήνει στα γρήγορα αριστερά και δεξιά του τα 
σπίτια του χωριού που του κρύβουν προς το παρόν τη 
θάλασσα, φτάνει στο σημείο που ο δρόμος στρίβει και 
κοιτάει κάθετα τη θάλασσα. Φυσάει δαιμονισμένος αέρας 
προς την ξηρά.  

Τώρα το βλέπει από ψηλά. Το καΐκι του Λουκή το 
ξεχωρίζει να τον περιμένει· ανακούφιση. Τρία χιλιόμετρα 
χωρίζουν τη χώρα από τον μόλο. Ωραία, δεν έφυγε,  θα 
κοιμηθώ απόψε στο κρεβάτι μου, η ελπίδα του θα γίνει 
πράξη. Ανοίγει κι άλλο το βήμα του. Από εκεί που έστριψε 
και μετά, συναντά ακόμα δέκα σπιτάκια σπαρμένα εδώ και 
κει. Λίγο πιο κάτω, στην αυλή ενός σπιτιού κάποιες 
γιαγιάδες σκοτώνουν την ώρα τους με κουβεντολόι. Με το 
που τον βλέπουν, σταματούν την κουβέντα τους· τον 
παρακολουθούν με το βλέμμα τους. Οι δύστυχες 
περιμένουν ν’ ακούσουν ένα γεια, αλλά άδικα περιμένουν, 
το βλέμμα του μπροστά, δεν έχει ούτε την ώρα ούτε το νου 
του γι’ αυτό το τυπικό γεια, που περιμένουν οι άνθρωποι 
μέσα στη μοναξιά τους. Πολυτέλειες για αυτόν αυτές οι 
τυπικότητες. Στόχος του το καΐκι και γρήγορα πίσω στο 
νησί, στη βάση του. 

Οι γιαγιάδες βλέπουν έναν σαλεμένο,  φορτωμένο σαν 
γαϊδούρι με βαλιτσάκια, που τρέχει σαν τρελός. Έχει 

Ο 
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απομακρυνθεί από αυτές περί τα εκατό μέτρα· του μένουν 
ακόμα πεντακόσια μέτρα μέχρι τον μόλο· θα τον προφτάσω 
τον άτιμο, το στοίχημα που βάζει με τον εαυτό του. 
Ξεχωρίζει το κύμα στην έξω μεριά του κόλπου· όπως το 
βλέπει από εδώ ψηλά που βρίσκεται, είναι και πάλι με 
τεράστια προβατάκια, ίσως να είναι και μεγαλύτερα από 
αυτά που συνάντησε όταν ερχόταν το πρωί. 

 

Και εκεί που κέρδιζε το στοίχημα, που θα προλάβαινε, 
που θα κοιμόταν απόψε στο κρεβάτι του, βλέπει το καΐκι να 
σαλπάρει. Πετάει τις βαλίτσες καταγής, κάνει τα χέρια του 
χωνί και φωνάζει με όση δύναμη έχει… στριγκλιές βγάζει. 

«Λουκηηηηηηή» 

«Λουκηηηηηηή» 

«Λουκηηηηηηή» 

 

Δεν τον ακούει, ο αέρας φυσάει κόντρα σε αυτόν και 
είναι τόσο δυνατός που η φωνή χάνεται μέσα στην αντάρα. 
Ήδη το καΐκι φτάνει κοντά στο έβγα του κόλπου, σε λίγο το 
βλέπει να χορεύει μέσα στα κύματα. Δεν το πιστεύει! 
Κάθεται εκεί όρθιος, ανύμπορος· το βλέπει να φεύγει· ο 
Λουκής έβαλε πλώρη για το απέναντι  νησί. 

Δεν έχει το κουράγιο να κάνει βήμα. Απογοήτευση 
σκέτη, απελπισία τον πιάνει, τόσος κόπος όλη μέρα στη 
βλάβη, τόσο τρέξιμο και δεν πρόλαβε για λίγα μέτρα. 
Κοιτάει ξέπνοος πίσω του, βλέπει τις δυο γιαγιάδες να 
έχουν βγει τώρα στην εξώπορτα της αυλής τους, 
παραξενεμένες με τις φωνές του. Τον κοιτούν με λύπηση κι 
ας μη ξέρουν τι είναι αυτό που θα ‘θελε περισσότερο από 
το κάθε τι αυτήν την ώρα.  

Αργόσυρτα πλέον, χωρίς κουράγιο, ατσαλώνεται και 
πάλι τις βαλίτσες και αρχίζει να σέρνεται προς την ανηφόρα 
ψιλοπεθαμένος, σαν τους μελλοθάνατους, γυρνάει πίσω. 
Φτάνει δίπλα τους, σταματάει, αφήνει τα πράγματα κάτω, 
τις κοιτάει, μάλλον ψάχνει στήριγμα, ακουμπάει το χέρι του 
στον φράχτη και βγάζει έναν βαθύ αναστεναγμό. Από μέσα 
του βλαστημάει την ώρα και τη στιγμή, γαμώ την ατυχία 
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μου! Στη βλαστήμια του οι γιαγιάδες κλείνουν με τις 
ροζιασμένες φούχτες τους το στόμα τους. Λες και την 
ξεστόμισαν αυτές. Τον κοιτάνε με συμπόνια, η μια πάει 
μέσα και του φέρνει νερό. Είναι ένα πτώμα. 

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

«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 τους 

καλογέρους εδωπά». 
 

Δεν είπε άλλη κουβέντα, ήταν πολύ τσαντισμένος με 
τον εαυτό του, ζώστηκε τα πράγματα και τις χαιρέτισε. 

«Να πας στο καλό», του λένε. Δυο αγνές γιαγιάδες, 
σαν τη δικιά του, 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 του,  καθώς ανέβαινε στη χώρα. 
 

* * * 

 

Πάει κατ’ ευθείαν στο καφενείο του χωριού να βρει το 
Νικολό. Ελπίζει να είναι εκεί, εξ’ άλλου πού αλλού μπορεί 
να πάει; Βλέπει τον γάιδαρό του δεμένο έξω από το μαγαζί. 
Ανοίγει την πόρτα και μπαίνει. Στους τοίχους κάποιες 
παλιές οικογενειακές φωτογραφίες του καφετζή. Λίγο πιο 
κει μια τεράστια ασπρόμαυρη αεροφωτογραφία του νησιού 
πιάνει όλο τον τοίχο, ίσως τραβηγμένη από την εποχή του 
πολέμου. Είχε γραμμένες από κάτω λέξεις στα γερμανικά·  
σίγουρα θα εξηγούσαν μερικά πράγματα για την προέλευσή 
της.   

Στον απέναντι τοίχο η κλασική έγχρωμη γελοιογραφία 
με έναν μπεκρή, δίπλα σε ένα βαρέλι και μια χοντρή με 
μπικουτί να τον απειλεί με την παντόφλα της. Πιο κει μια 
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διαφήμιση οδοντόκρεμας. Μάλλον από παλιό ημερολόγιο 
που αφού τελείωσε ο ημεροδείκτης, έμεινε η φωτογραφία. 
Το μόνο νεανικό στο σουρεάλ καφενείο ήταν ένα πιτσιρίκι,  
και η ξανθιά σούπερ γυναίκα της οδοντόκρεμας.  

Ένα επαγγελματικό, άδειο σχετικά, ψυγείο παλιού 
τύπου δέσποζε μεταξύ της σάλας και της κουζίνας. Διέκρινε 
μέσα κάτι αηδιαστικά λουκάνικα –αυτό δείχνει η αηδία που 
χαράκτηκε στο πρόσωπό του–  και ένα κεφάλι τυρί. Στο 
κάτω μέρος του, ξαπλωμένες μερικές μπύρες. Πάνω στο 
ψυγείο μια έγχρωμη τηλεόραση που δείχνει ένα παιδικό 
πρόγραμμα με τη Μάγια τη μέλισσα. Στο βάθος της 
κουζίνας φευγαλέα διέκρινε μια γυναικεία φιγούρα, μάλλον 
η γυναίκα του καφετζή θα ήταν, ποια άλλη; μετά 
εξαφανίστηκε κι αυτή. Το καφενείο, όπως κατάλαβε 
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 ο πιτσιρικάς διάβαζε αφοσιωμένος Μίκυ-μάους. 
Αργότερα έμαθε 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. 
Μπορεί και να σφαζόντουσαν για το ποιος θα πάρει την 
ελιά. 

Στην άλλη γωνιά πέντε-έξι ηλικιωμένοι παίζουν 
χαρτιά και ο καφετζής αραχτός σε ένα από τα τραπέζια να 
βλέπει τηλεόραση· τη Μάγια τη μέλισσα. Θεέ  μου 
αποχαύνωση σκέτη! σκέφτεται με τρόμο. 

«Καλώς τον» του λένε οι ηλικιωμένοι, χωρίς να 
σηκώσουν καν τα κεφάλια τους από τους Ρηγάδες τους. Ο 
Νικολός πετάγεται απ’ την καρέκλα του, του κάνει νόημα  
να πάει κοντά τους. «Έλα, Αριστείδη, έλα εδώ να κάτσεις. 
Τι έγινε; την έφτιαξες τη βλάβη;» 
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Σωριάζει το κορμί του στην καρέκλα και ίσα που 
βγαίνει από το στόμα του ένα αδιάφορο, «την έβγαλα». Η 
παρέα στο τραπέζι του Νικολού, νέα παιδιά όλα τους. Να, 
που τελικά γνωρίζει 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 δίνει το χέρι του 
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», προστάζει 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. Με την άκρη 
του ματιού του, ο Αριστείδης, γυρνάει και βλέπει το 
κρεβάτι που του έδειχνε ο Νικολός σε μια γωνιά της 
κουζίνας. Πράγματι υπάρχει κρεβάτι κρυμμένο κάπου στην 
κουζίνα 

 

«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 
του 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 
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τώρα, όσο είναι μέρα, πριν νυχτώσει και δεν βλέπεις 
τίποτα».  

Αφήνει τα πράγματά του στο καφενείο και παίρνει το 
δρομάκι προς την εκκλησία, όταν ακούει τη φωνή του  
Νικολού από πίσω του. Γυρνάει, τον βλέπει να έχει  
μισοβγεί στην πόρτα του καφενείου. Του κάνει 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! Το μέσα του δεν λέει να παραδεχτεί την 
κακοδαιμονία του. 

 

Έτσι, βρέθηκε ακόμα μια φορά να ανηφορίζει. 
Ευτυχώς, στα εκατό μέτρα βρήκε 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.  

Στέκεται έξω από την αυλόπορτα… «κυρά-Μαρία!» 
Καμία απόκριση. 

«Κυρά-Μαρία!», πιο δυνατά. Τίποτα· αυτή σκυμμένη, 
να μην τον έχει πάρει είδηση. 

Πιο δυνατά, «κυρά-Μαρία»! Εντελώς κουφή, ούτε 
ντουφεκιά δεν ακούει. 

Χώνει το χέρι του πάνω από την πόρτα και ανοίγει τον 
μεντεσέ της, κάνει δυο βήματα, φωνάζοντας πάλι, «κυρά-

Μαρία»! Δεν προχωράει πιο μέσα, κοντοστέκεται, φοβάται 
ότι θα τον δει ξαφνικά μπροστά της και θα την τρομάξει. 
«Κυρά-Μαρία»! 
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Πρέπει, χωρίς να το έχει συνειδητοποιήσει, να φώναζε 
δυνατά· μια γειτόνισσα πιο κει βγήκε στην πόρτα της και 
κοίταζε να δει τι τρέχει. 

«Μωρή Μαριώ»! τσίριξε η γειτόνισσα και ώ του 
θαύματος, το 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 στέκεται ο άγνωστος επισκέπτης της. 

«Εκεί μαρή, στην πόρτα», της δείχνει η γειτόνισσα. 
Γυρνάει η Μαριώ το κεφάλι της προς την πόρτα και 

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

Έκανε τρία βήματα κι αυτός. «Γεια σου, κυρά-

Μαρία». 
 

Καρφωμένη στα χείλη του, τον κοιτάει με το πιο 
ωραίο χαμόγελο που μπορεί να χαρίσει 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 αυτός, μπαίνουνε στο σπίτι. 
Ένας μικρός διάδρομος, αριστερά υπάρχουν δυο δωμάτια·   
κλειστές οι πόρτες τους.  Δεξιά η σάλα της και στο βάθος η 
κουζίνα. Ο επισκέπτης το πρώτο που ξεχωρίζει είναι το 
ψυγείο, τζετζερέδια καρφωμένα στον τοίχο να 
συμπληρώνουν το ντεκόρ. Στο άνοιγμα της κουζίνας 
κρεμασμένη μια κουρτίνα με φτηνές λουρίδες από νάιλον, 
την ξεχωρίζει από τον διάδρομο που είναι όλος στρωμένος 
με κουρελούδες. Του ανοίγει το πρώτο δωμάτιο αριστερά, 
αυτό που είδε πρώτο-πρώτο με το που μπήκε. Μπαίνουν,  
βλέπει ένα  όμορφο, καθαρό δωματιάκι. Ένα διπλό κρεβάτι 
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ακουμπάει στον ένα τοίχο με μια άσπρη βελέντζα πάνω 
του, όλο το πάτωμα στρωμένο επίσης με κουρελούδες, μια 
ξύλινη ντουλάπα πιο κει για ρούχα και ένα μπαούλο δίπλα 
της. Η τρίφυλλη ντουλάπα στο μεσαίο φύλλο της έχει έναν 
ολόσωμο καθρέφτη στο εξωτερικό της. Στο κάτω μέρος της 
τρία μεγάλα συρτάρια. Περιεργάζεται το δωμάτιο, κοιτάει 
ψηλά, στο ταβάνι κρέμεται ένα  λαμπατέρ με χειροποίητο 
κέντημα. 

«Αν κρυώνεις το βράδυ, άνοιξε και πάρε όσες 
κουβέρτες θες»· ανοίγει το μπαούλο και του δείχνει το 
περιεχόμενό του. Στον άλλο τοίχο μπαίνει φως από ένα 
μικρό  παραθυράκι. Η περιέργεια τον κάνει να πάει μέχρι 
εκεί, να δει τι βλέπει έξω. Το κοσμούν κουρτίνες πλεγμένες 
με βελονάκι στο χέρι· ασυναίσθητα τις τραβάει πιο κει. Οι 
κότες στην αυλή βόσκουν και τσιμπολογάνε στο χώμα. 
Γυρνάει πίσω του· το Μαριώ με τα χέρια της σταυρωμένα 
μπροστά της, τον κοιτά ακόμα με εκείνο το χαμόγελο που 
τον υποδέχτηκε. Πολύ καθαρό δωμάτιο, η ματιά του 
συνεχίζει την περιπλάνηση. Το τραπεζάκι στη μέση έχει 
πάνω του ένα κέντημα και δίπλα του στέκονται δυο 
καρέκλες που  συμπληρώνουν την επίπλωση.  

Δεν ρωτάει για το πόσο θα του το αφήσει, έτσι κι 
αλλιώς δεν υπάρχει και τίποτα άλλο στο νησάκι αυτό. 
Δείχνει να είναι καλή νοικοκυρά.   Μια γυναίκα γύρω στα 
σαράντα, όμορφη με λαμπερό πρόσωπο. αργότερα έμαθε 
από τον Νικολό ότι χρόνια ολόκληρα έμενε μόνη της. 
Μίλαγε άνετα –δεν θα καταλάβαινε ότι ήταν κωφή αν δεν 
το ήξερε– και απαντούσε σε ότι την ρώταγε διαβάζοντας 
απλά τα χείλη του. 

 

«Έλα να σου δείξω το μπάνιο», και τον 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 βλέπουν μια από τις κότες 
της να έχει μπει σαν κυρία μέσα στο σπίτι και να 
σουλατσάρει. Άνετα η κυρία κότα, σαν το σπίτι της. Το 
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Μαριώ 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, ζουν αρμονικά αντάμα. 

 



- 42 - 



- 43 - 

Η αγία με τη φάβα της 

 

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

παιδιού». 
 

Ο Μανούσος πλησιάζει, κοντούλης, αδύνατος σαν 
τσίρος, με μια καμπανίτσα να κρέμεται κάτω από τη μύτη 
του· λογίζεται για μουστάκι, τόσο δα. Στέκεται δίπλα στον 
καθιστό Αριστείδη· όρθιος αυτός· τα κεφάλια τους  
φτάνουν στο ίδιο ύψος. Ποντικομαμή θα τον γέννησε! 
σκέφτεται ο Αριστείδης. 

Τον κοιτά από πάνω μέχρι κάτω· τον κόβει θαρρείς. 
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 του. 

 

«Τι να φίρω στα παιδιάα;»  
’Στα παιδιά’, λέει, αλλά τον Αριστείδη καρφώνει με το 

πονηρό μάτι του. Ο Αριστείδης γυρνάει, και αφού 
περιεργάζεται τα μικρά ματάκια του τον ρωτάει, «Τι έχετε 
να μας φέρετε κύριε Μανούσο;»  

«Αυγουλάκιααα!», κράζει κοιτώντας με θριαμβευτικό 
ύφος, λες και είπε κεφτεδάκια. 

«Τι άλλο;» επιμένει αναιδέστατος ο πελάτης. 
«Τίποτες άλλο, αυγά». Ο Μανούσος δείχνει να 

απολαμβάνει την επείγουσα ανάγκη του για φαΐ. Τον 
τσιτσιρίζει ο μπαγάσας.  

Τα αυγουλάκια υποβιβαστήκανε σε αυγά. Αν ο 
Αριστείδης επιμείνει να ψάχνει το κάτι άλλο, μπορεί να 
φτάσουνε στα κουκιά. 

 

Π 
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«Σκέτα αυγά;» επιμένει ακόμα ελπίζοντας στο θαύμα 
Ο Μανούσος κάνει μια υπεροπτική γκριμάτσα, ανασηκώνει 
τα φρύδια του, κάποιες ρυτίδες κάνουν λούκια στο κούτελο 
του, ακόμα και το μουστακάκι του προσπαθεί να κυκλώσει 
τα χείλη του που σουφρώνουν. Οι υπόλοιποι στο τραπέζι 
δεν τον απασχολούν καθόλου –έχει παίξει μαζί τους 
παλιότερα– με τον Αριστείδη παίζει τώρα τον ρόλο του. 

«Όχι σκέτα αγόρι μου, τηγανητά μάτια και ψωμί», 
πετάγεται ο Νικολός. 

«Ρε Νικολό, φαΐ θέλω, όχι  κολατσιό». 
«Δεν έχουμε εστιατόρια εδώ Αριστείδη, αυτός ο 

καφενές είναι όλος κι όλος», του απαντά γελώντας. 
«Ρε, εδώ έχει μόνο αυγά», του λέει. 
«Ε, τέτοια ώραα δεν έχει τίποτις άλλοο», ακούγεται η 

απολογητική φωνούλα του Μανούσου να τσιμπάει το αυτί 
του Αριστείδη. Ξαναγυρνάει ο Αριστείδης σ’ αυτόν… 
αδιάλλακτος ο Μανούσος· η γκριμάτσα του καρφωμένη 
ακόμα εκεί· αν δεν συμφωνήσει στ’ αυγουλάκια του, δεν θα 
φύγει από δίπλα του.  

«Α, αυτό φταίει, ότι ήρθα αργά! Αν είχα έρθει 
νωρίτερα, θα έβρισκα κάτι μαγειρευτό;» ρωτάει με δήθεν 
αφέλεια ο Αριστείδης. 

«Μαγειρευτό όχι, αλλά θα σου ‘φτιαχνε κανένα 
λουκάνικο με αυγά, ελιές, καμιά ντομάτα», δίνει συνέχεια ο 
Νικολός στον παλαβό διάλογο που έχει στηθεί ανάμεσα 
στον πελάτη και τον μετρ του καταστήματος. 

«Α, ξέχασα να σου πω, αύριο έχει φαΐ κανονικό, 
γιορτάζουμε την αγία εδώ στο νησάκι και όλοι μας 
μαγειρεύουμε 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. 

 «Φάβα! αυτό είναι το γιορτινό φαΐ;!» η ενδόμυχη 
απορία του Αριστείδη. Και πάλι ενδόμυχα δίνει μόνος του 
την απάντηση, «ε, ναι! φάβα». Ο Αριστείδης βάζοντας όλη 
την τέχνη της σαγήνης προς τον Μανούσο τον ρωτάει: 
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«Κανένα κρεατικό δεν παίζει;» η φωνή του έχει μετατραπεί 
σε παράκληση. Η γκριμάτσα του Μανούσου δηλώνει 
σαφέστατα το αδιέξοδο. Καταλαβαίνει, πλέον, ακόμα και ο 
Αριστείδης ότι ο μετρ παίζει με την πείνα του. Αυτή τη 
στιγμή ο Μανούσος έχει το πάνω χέρι, είναι η εξουσία,  
κάνει το παιχνίδι του, βγάζει τα απωθημένα του πάνω στον 
οποιοδήποτε βρεθεί στην ανάγκη του· άκου εκεί απαιτήσεις 
που έχει ο κόσμος, να θέλουν και κρεατικό!. 

«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», συμπληρώνει το 
γεροντάκι από το διπλανό τραπέζι. Όλοι όσοι είναι στο 
καφενείο μετέχουν ενεργά στη διαδικασία επιλογής του 
menu του. 

Στρέφει, ο Αριστείδης, το κεφάλι του και κοιτάει τον 
Μανούσο ικετευτικά. Τα μπιρμπιλοτά ματάκια του είναι 
όλο πονηράδα, έτοιμα να πετάξουν σπίθες. Περιμένει άδικα 
-όπως αποδεικνύεται-  απάντηση στην ερώτησή του για 
κανένα κρεατικό. Απλά, ο Μανούσος, του κουνάει λίγο τα 
φρύδια του, του σφίγγει τα χείλη του, σαν να του λέει, 
‘αυτά έχουμι, αυτά θα φας’. Του έχει προσφέρει τη μία και 
μόνη επιλογή που μπορεί να επιλέξει. Φάβα! Ή τη δέχεται ή 
μένει νηστικός, τελεία και παύλα· ο Μανούσος είναι 
αυστηρός. Ποιος είναι αυτός που ήρθε από το νησί να 
χαλάσει τα έθιμα στο νησάκι;    Το πονηρό μουτράκι του, 
τον κοιτάει σαν να του λέει, ‘τι ψάχνεις ρε πατριώτη’ εδώ 
που ξέπεσες; Είναι φανερό ότι ο Μανούσος θα στεφθεί 
νικητής σε αυτό το επεισόδιο.  

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. Τι 
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 δίνει την παραγγελία του. 
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Τότε μόνο ο Μανούσος, ικανοποιημένος από την 
επιβολή της τάξης και των εθίμων, 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 για τους ανθρώπους εδώ 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, 
κι αυγά, κι αυτά αν δεν έχει την ατυχία να σταματήσουν οι 
κότες να γεννάνε, γιατί με τη γκαντεμιά του 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;» ρωτάει τη παρέα. 
«Παντρεμένος», του 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;»  
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«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 στον Αριστείδη, «Εσύ από πού είσαι;» 

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

 

έρασαν τρεις μέρες περιμένοντας να πέσει η 
θάλασσα. Τρεις μέρες απόλυτης ησυχίας και 
απελπιστικής χαβομάρας. Ξύπναγε αργά· μετά για 

καφέ στο καφενείο. Ο δάσκαλος ήταν στο σχολείο, ο 

ηλεκτρολόγος στη γεννήτρια του νησιού και ο Νικολός να 
παλεύει στα χωράφια του με τον γάιδαρο παρέα. Μόνος τον 
έπινε και αφού προσπάθαγε να σκοτώσει όσο πιο πολύ 
χρόνο μπορούσε, έκανε ατέλειωτες βόλτες να ξεπιαστεί από 
το καθισιό. 

Κατέβαινε στον μόλο, επισκεπτόταν τη γερόντισσα 
μάνα του Νικολού, πέρναγε και από τις γιαγιάδες που είχε 
συναντήσει την πρώτη μέρα, τους έλεγε μια καλημέρα. Η 
μάνα του Νικολού ήταν μεγάλη στην ηλικία και βαριά 
γυναίκα. Περπάταγε, σερνόταν μάλλον, μόνο με το Π της. 
Τη ρώταγε αν ήθελε να της φτιάξει καφέ, αλλά πάντα του 
‘λεγε, όχι. Περήφανη γυναίκα, μόνη της σερνόταν στα 
σακατεμένα πόδια της και έκανε τις δουλειές της.  

«Αχ!, μ’ έφαγε η υγρασία παιδάκι μου», του ‘λεγε 
συνέχεια. Και κάθε φορά που πήγαινε να τη δει, τον 
ρωτούσε αδιάκοπα, «παντρεμένος είσαι;», «από πού είπαμε 
ότι είσαι;», «πώς είπαμε ότι σε λένε;». 

Του ‘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 σκυλί, 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. 

Π 
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Εκεί σταμάταγε η Ιστορία της, πιο κάτω δεν της έπαιρνε 
κουβέντα. Η ματιά της βούταγε και χανόταν μέσα στην 
ψυχή της, ανασκάλευε τις αναμνήσεις που μπορούσε να 
είχε ακόμα, αλλά τις είχε μόνο για τον εαυτό της, δεν του 
‘λεγε κουβέντα. Εκεί καταλάβαινε ότι έπρεπε να φύγει. 
Σηκωνόταν, τη χάιδευε  λίγο στην πλάτη… «γιαγιά, 
φεύγω… τα λέμε αύριο». Δεν γυρνούσε καν να τον κοιτάξει 
που έφευγε. Τα μάτια της καρφωμένα, εκεί, στη ζωή που 
έζησε και έφευγε λαθραία. 

Ένιωθε στο πετσί του την ανία, που έφτανε μέχρι 
τρέλας. Δεν μπορούσε να καταλάβει 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 είχε προβλέψει να έχει μαζί του και κανένα βιβλίο 
να περάσει η μέρα του. Το τράβαγε από εδώ, το ίσιωνε από 
κει, μέχρι να έρθει το μεσημέρι, να μαζευτεί όλη η εξουσία 
που υπηρετούσε στο νησάκι, για να φάνε 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, όσοι ήθελαν να γευτούνε και 
αυτοί λίγο παράδεισο, να τη μιμηθούν. Να χέσω τα πρέκια 
μου, λες και ζήτησα εγώ να πάω στον παράδεισο! 

Αρκετές ώρες τις πέρναγε στον σταθμό χωροφυλακής. 
Ένα δωματιάκι σπιτιού ήταν.  Τα υπόλοιπα δωμάτια άδεια, 
ο ιδιοκτήτης έλειπε χρόνια στην Αμερική. Στον σταθμό,  ο 
εκπρόσωπος του νόμου και ο Αριστείδης, είχανε την άνεση 
να παίζουνε βελάκια πάνω στο ξερακιανό δέντρο της  
αυλής. Αλήθεια πώς βρέθηκε αυτό το δέντρο στο 
Κυκλαδονήσι; Τώρα που το σκέφτομαι, μπορεί να είναι και 
το μοναδικό δέντρο του νησιού. 

Αφού, λοιπόν, στο νησάκι είχαν έλλειψη από  
κακοποιούς την πλήρωνε το δέντρο. Ρωτάει μια στιγμή τον 
Νεόφυτο, «από τότε που ήρθες εδώ, πόσες φορές 
χρειάστηκε να κάνεις τον αστυνόμο;». Το όργανο αρχίζει 
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να σκέφτεται και να μετράει με τα δάχτυλα. Ένα, δύο, τρία, 
τέσσερα δάκτυλα έπαιξαν στο μέτρημα.  

«Τέσσερις!» του απαντάει 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 πειράξει, «δεν βλέπω πουθενά το 
περιπολικό, το έστειλες σε περιστατικό;» 

«Το έχω στείλει να καταδιώξει μια σπείρα 
αρχαιοκαπήλων» του απαντάει, 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, αλλά όλοι τον αγαπούσαν σαν παιδί τους και 
ήταν όντως ένα καλό παιδί. 

   

Μαζί ξεκινήσανε να πάνε στο καφενείο. Βρήκανε εκεί 
τον ηλεκτρολόγο, περιμένανε πλέον μόνο τον Νικολό να 
έρθει και τον  δάσκαλο. Σε λίγο τα παιδιά του σχολείου 
άρχισαν να περνούν έξω από το καφενείο· πίσω τους 
κατέβαινε και ο δάσκαλος. Πάει τέλειωσε η μάθηση και 
σήμερα. Τουλάχιστον αυτός πέρασε τη μισή του μέρα 
κάνοντας κάτι χρήσιμο, του μένει άλλη μισή, κάπου θα τη 
ξοδέψει. 

Ο Μανούσος είχε δώσει στα πιάτα τους τον καλύτερο 
εαυτό του. Τι κρεμμύδια με χοντρό αλάτι στην άκρη του 
πιάτου, τι λαδάκι στον λάκκο της φάβας, μια θρούμπα ελιά 
να κολυμπάει στο κέντρο του λάκου, τι φύλα δυόσμου να 
κοσμούν το πιάτο τους! Πανδαισία! 

Φάνηκε και ο Νικολός να κατηφορίζει τον δρόμο που 
έρχεται από το κάστρο, καβάλα στον γάιδαρο. Στον 
κοντόσωμο γαϊδαράκο, τα πόδια του Νικολού εξείχαν· λίγο 
θέλανε ν’  ακουμπήσουν στο έδαφος. Ψηλολέλεκας ο 
Νικολός. Τον άραξε απ’ έξω και μπήκε μέσα φουριόζος. 
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«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!», 
ξαναφώναξε 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», τους λέει 
θριαμβευτικά ο Αριστείδης. Τον είχε θερίσει πείνα και το 
καρβέλι που έφερε η γυναίκα του Μανούσου από το σπίτι 
το τίμησε μέχρι και την τελευταία κόρα. Απίθανο ψωμί, 
ψημένο σε φούρνο σπιτιού. 

«Ρε Μανούσο κάνε μας και κανένα λουκάνικο», 
φωνάζει ο δάσκαλος. 

«Δε γίνεται ρε παιδιά, είναι γιορτή σήμερα, δε κάνει 
το κρέας». 

«Έλα ρε Μανούσο κάνε μια χάρη στον δάσκαλο…», 
σιγοντάρει ο ηλεκτρολόγος, και συνεχίζει με ένα σαφές 
υπονοούμενο, «… άμα θες να περάσει ο εγγονός σου την 
τάξη». 

«Καλά ρε διάολε θα στη κάνω τη χάρη, μόνο επειδή 
έχετε ξένο στο τραπέζι, ειδάλλως θα τρώγατε τα αποτέτοια 
μου» συνοδεύοντας τα λόγια του με τη χαρακτηριστική 
κίνηση, μη αφήνοντας αμφιβολίες για το τι είπε. 

«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. 
Είχανε φάει πλέον, ανάψανε τσιγάρο και πιάσανε 

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  μεγαλώσουν με 
το λιγοστό νερό στα χωράφια του. Ο μόνος που δεν έβγαζε 
μιλιά ήταν ο χωροφύλακας. 

«Τι έγινε ρε Νεόφυτε, δε μιλιέσαι σήμερις», του λέει ο 
Νικολός. 
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«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;» ρωτάει ο 
Αριστείδης. 

«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 Νεόφυτε, 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». 
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«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;» 
ενημερώνει ο Νικολός που δεν έπιασε την πλάκα του 
ηλεκτρολόγου, «στο νησάκι είσαι, όχι στη Ρόδο». 

«Να σου πω Νεόφυτε», 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. Εξάλλου δε θα ‘πρεπε να 
ενδιαφερθεί το ναυτικό γι’ αυτούς;» 

«Μπορούμε να πάμε εκεί με κάποια βάρκα από το 
νησάκι;» συνεχίζει τις βλακώδεις ερωτήσεις ο Αριστείδης  

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

«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 συλλογιέστε», 

επιμένει να δίνει τα φώτα του ο Μανούσος. 
«Δε μπορούμε να πάμε με τον Λουκή, όταν  έρθει να 

με πάρει;», ρίχνει την ιδέα ο Αριστείδης προς τον Νεόφυτο. 
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«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». 
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Επιτέλους η λύτρωση 

 

ρεις μέρες η θάλασσα έτρωγε τα λυσακά της· την 
τέταρτη επιτέλους ηρέμησε. Ο Αριστείδης ετοιμάζει 
τα πράγματά του, όπου να ‘ναι ο  Λουκής θα μπει 

στον όρμο. Από βραδύς χθες μαζί με τον Νικολό πήγαν στο 
ταχυδρομικό γραφείο και  του τηλεφώνησαν. Δώσανε 
ραντεβού κατά τις εννιά το πρωί στο μόλο. 

 

Ο χωροφύλακας  τελικά αποφάσισε να κατέβει κι 
αυτός στον μόλο να μιλήσει του Λουκή, αν μπορεί να τον 
πετάξει στον φάρο να ρίξει μια ματιά. Μόλις φάνηκε, από 
το χωριό ψηλά, το σκαρί του Λουκή να μπαίνει στον κόλπο, 
ξεκινήσανε ο Αριστείδης και ο χωροφύλακας. Σε λίγη ώρα 
θα είναι κάτω. 

Όταν φτάσανε, ήδη ο Λουκής έδενε τα σκοινιά στo 

πεντένι1
. 

«Γεια σου Νεόφυτε, πώς από δω;» 

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

«Τι να κάνεις εκεί;» 

«Φοβάται ότι κάτι συμβαίνει με τους φαροφύλακες», 
του διευκρινίζει 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. 

                                                 
1
 πεντένι= σκοινί πρόσδεσης που περνά από τη δέστρα του προβλήτα και 

επιστρέφει στο σκάφος 

Τ 
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«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». Φορτώσανε και ξεκινήσανε. Η θάλασσα σκέτη 
απόλαυση, ούτε κρύο, ούτε τίποτα· χαρά Θεού. Και οι τρεις 
μαζί καθόντουσαν πίσω από το τιμόνι. 

 

Έχουνε που φύγανε από το νησάκι δέκα με δεκαπέντε  
λεπτά και ήδη αχνοβλέπουνε το άλλο νησάκι· όσο πάει 
βλέπουνε καθαρά και τον φάρο. Κάνανε είκοσι πέντε  
λεπτά συνολικά μέχρι να φτάσουνε εκεί. Ο Λουκής πηδάει 
έξω, δένει γρήγορα έναν κόμπο στη δέστρα, που είχε ο 
βράχος, αφήσανε τα πράγματα μέσα και ξεκινήσανε ν’ 
ανεβαίνουνε 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  ο 
Αριστείδης. Ευτυχώς που δεν κάνει κρύο, γιατί φαντάζομαι 
τι θα γίνεται εδώ όταν αγριεύει ο καιρός. 

 

Ανεβαίνοντας οι τρεις τους τα πέτρινα σκαλιά, 
βλέπουν στα τριακόσια περίπου μέτρα ψηλότερα από 
αυτούς να ορθώνεται επιβλητικά ο φάρος. Το μονοπατάκι 
τους  περνάει έξω από μια σπηλιά. Παρά τη φούρια που 
είχαν να πάνε γρήγορα στον φάρο, η άκρη του ματιού τους 
σκαλώνει σε μια σκιά, μια σκιά μέσα στην σπηλιά. 
Πισωγυρίζουνε, στέκονται στην είσοδό της· πολύς ήλιος 
έξω· σκοτάδι μέσα· με δυσκολία ξεκαθαρίζουν ότι κάποιος 
είναι πράγματι μέσα, καθιστός,  κουλουριασμένος 
κατάχαμα… ούτε που κουνιέται από τη θέση του… σαν να 
μη τους κατάλαβε. 

Διστακτικά κάνουν ένα βήμα μέσα, τον πλησιάζουν 
στο ένα μέτρο, τώρα βλέπουνε καλύτερα, δεν ξαφνιάζεται 
καθόλου, τουλάχιστον όσο ξαφνιαστήκανε αυτοί, μοιάζει 
να ταξιδεύει κάπου… στο πουθενά. Χωμένος και χαμένος 
σ’ ένα στρατιωτικό αμπέχονο· στη χούφτα του δεξιού του 
χεριού βαστάει χαλαρά  τη λαβή ενός σουγιά.  
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Πρόσωπο τραχύ, αξύριστο για μέρες, ξανθά μαλλιά 
μπερδεμένα… η πρώτη σκέψη του Αριστείδη… «τσοπάνης 
απ’ αυτούς που έχουν τα κατσίκια τους εδώ στο ξερονήσι θα 
‘ναι και έχει σταθεί να ξαποστάσει». Σ’ αυτή την κουκίδα 
βράχου ξεπηδούν από παντού γίδια που βόσκουν ελεύθερα. 
Οι τσοπαναραίοι δεν έμεναν μαζί τους, τ’ άφηναν μόνα 
τους και έφευγαν. Αλλά δεν είδαν καμιά βάρκα εκεί που 
δέσανε κι αυτοί. Άρα;!… πού βρέθηκε αυτός; 

Δεν μπορεί να μη τους έχει δει!… αλλά  δεν 
αντιδρά… κουφός; ή στραβός;… κι αυτός ο σουγιάς; βρε 
μήπως;… Τρελές σκέψεις κάνουν τον Αριστείδη να 
φαντάζεται χαζά πράγματα. 

Τον πλησιάζουν λίγο ακόμη, σκύβουνε να τον δούνε 
καλύτερα. Τώρα βρίσκονται στο ίδιο ύψος μ’ αυτόν. Τον 
βλέπουνε να γυρνάει αργόσυρτα το κεφάλι του και να τους 
κοιτάει· τουλάχιστον δείχνει να αντιλαμβάνεται την 
παρουσία ανθρώπων κοντά του. 

Θεέ μου! ταρακουνιέται η σκέψη του Αριστείδη. Τώρα 
από κοντά διακρίνει 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 ξεχάσει ποτέ… γεμάτο 
απορία, πόνο, φόβο,  παραίτηση; … όλα, να καθρεφτίζονται 
σε δυο υγρές λίμνες μάτια, πολύ… μα πολύ έντονα! 

Το κοιτάζουνε σαστισμένοι… σαλεμένο;… αν όχι, 
τι…; 

Δεν ξέρουνε ποιο είναι, ούτε γιατί βρίσκεται εδώ· δεν 
περίμεναν να βρουν ένα παιδί μέσα σε σπηλιά. Ένα  σώμα 
να τρέμει, σαν να το τρώει ψηλός πυρετός. Κάτι θέλει να 
τους πει, χείλη που τρέμουν προσπαθούν να μιλήσουν, 
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 
απελπισμένα το κεφάλι, το κρύβει ανάμεσα στα γόνατά του, 
το κουνάει ελαφρά δεξιά-αριστερά, ανήμπορο που δεν 
μπορεί να μιλήσει.  
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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 ξεχωρίζουνε τη γυαλάδα της λάμας. 
Σαν να θέλει να τους πει να μη το ενοχλούνε, σαν να τους 
λέει ξεχάστε το,  αφήστε με ήσυχο, αφήστε με στην τρέλα 
μου, δεν μπορώ να μιλήσω! Προσπάθησε πέντε-έξη φορές 
να πει κάτι· δεν τα καταφέρνει και εντελώς αναπάντεχα 
βγάζει ένα ανατριχιαστικό κλάμα που τους τρόμαξε. Το 
στήθος του τραντάζεται. Κλάμα και ουρλιαχτό 
ανακατεμένα μαζί βγαίνουν από ένα τρεμάμενο στόμα. 
Κλαίει· τραντάζεται ολόκληρο. 

Έτσι που είναι σωριασμένο κατάχαμα, απλώνει 
απότομα τα χέρια του· τα τεντώνει προς το μέρος τους. Από 
τη  δεξιά του φούχτα βλέπουνε την προέκταση του σουγιά. 
Ο φόβος τους κάνει να πεταχτούν όρθιοι· κάνουνε ένα 
βήμα πίσω. 

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

 

Ο σουγιάς του απειλή για αυτούς. Αργότερα 

καταλάβανε ότι ήθελε να τους αγκαλιάσει, αυτό ζήταγε το 
κακόμοιρο το παιδί. Φοβήθηκαν όμως, και μάλιστα πολύ. Ο 
Αριστείδης δε, προσωπικά, δεν έχει αντιμετωπίσει ξανά 
τέτοια κατάσταση στη ζωή του. Ο Λουκής φαινόταν πιο 
ψύχραιμος και ο χωροφύλακας έδειχνε αδιάφορος, 
τουλάχιστον στην αρχή. 

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

Τραβηχτήκανε ακόμα πιο πίσω, αυτό να κλαίει και να 
τους κοιτάει, τα χέρια του σε απόγνωση ανοιχτά, σαν σε 
ικεσία, σαν να θέλει να τους πιάσει, κι αυτοί τα μάτια τους 
να τα ‘χουνε καρφωμένα στον απειλητικό σουγιά.  
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Ευτυχώς, που ήταν μαζί τους ο Λουκής, γιατί οι άλλοι 
δύο  δεν θα κατάφερναν να χειριστούν την κατάσταση όπως 
έπρεπε. 

 

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 που έδειχνε φάνηκε 
ότι δεν ήθελε να μας επιτεθεί. Τουλάχιστον τώρα, χωρίς τον 
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 όλο και πιο βαθιά στην 
αγκαλιά του. Ο Αριστείδης και ο χωροφύλακας,  όρθιοι 
δίπλα ο ένας στον άλλον, είχανε μείνει εδώ και πολύ ώρα 
άφωνοι. Ο Λουκής σκυμμένος κατάχαμα στα γόνατα δίπλα 
στο αγρίμι, έχοντας το αγκαλιά. Αυτό να έχει βουτήξει το 
κεφάλι του μέσα στην αγκαλιά του Λουκή, να κλαίει. Ο 
Λουκής, όλο απορία και αυτός, να κοιτάει τους άλλους δυο 
με τεράστιο ερωτηματικό στα καταγάλανα μάτια του. Σαν 
να τους ρωτάει· ρε τι γίνεται εδώ πέρα; Τι κάνουμε τώρα; 

 

* * * 

 

Το μάτι του Αριστείδη εστιάζει τώρα πάνω στα ρούχα 
του αγριμιού. Στο παντελόνι του, εκεί στα γόνατα, έχει 
τεράστιες στάμπες από 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. Γυρνάει και λέει στο αφτί του Νεόφυτου, 
«είναι γεμάτος αίματα, αιμορραγεί και τα χέρια του έχουν 
μπλαβιάσει».  
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«Δεν είναι από αιμορραγία αυτό», του απαντά 
ψιθυριστά. 

«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», του λέει 
εμπιστευτικά ο Νεόφυτος. 

Ξαφνικά ο χωροφύλακας σκύβει 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 
επικοινωνήσει. 

«Πώς σε λένε;» 

;! 

«Ποιος είσαι;» 

;! 

 

Μόνο κλάματα παίρνει γι’ απάντηση. Το χαϊδεύει, του 
βαστάει τα χέρια του μέσα στα δικά του. Δυο χέρια όλο 
πληγές και ξεραμένο αίμα, ανακατεμένο με πολύ βρόμα. 
Κανείς τους δεν θα μπορούσε να υπολογίσει πόση ώρα 
είναι μαζεμένοι  γύρω του, σε εκείνη τη σπηλιά· ο χρόνος 
δεν υπήρχε πλέον· απορροφημένοι και οι τρεις τους από τη 
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», τον παρακινεί 
συνέχεια ο Λουκής. 

Αυτό να προσπαθεί μέσα σε κλάματα… «ναι!» του 
λέει ο Λουκής, το παροτρύνει να συνεχίσει…  
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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 και δεν παίρνει 
απάντηση, ο Λουκής ψάχνει συμμάχους της έκπληξής του 
στα μάτια των άλλων δύο. Δεν ξέρει και αυτός τι άλλο να 
κάνει. Τότε ήταν, που κάτσανε και αυτοί δίπλα του, στα 
γόνατά τους. Το αγρίμι ούτε που τους έδωσε σημασία, 
βγάζει ξανά το κεφαλάκι του από την αγκαλιά του Λουκή 
και τον κοιτάει κλαίγοντας. Τους 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 κρεμασμένο με τα μάτια του πάνω στον 
Λουκή συγκατανεύει. Τι σκηνή! Ο Λουκής με τα 
κατάξανθα μαλλιά και τα γαλανά του μάτια, γονατιστός, 
μοιάζει σαν κάποιος άγιος να προστατεύει 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;» το 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 δεξί του  
χέρι του το γλιστράει στην κοιλιά του Λουκή· το άλλο 
χώνεται πίσω του· αγκαλιάζει σφικτά τον άγιο προστάτη 
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του. Το βλέμμα του ημέρεψε,  κοιτάζει απαθής προς το 
άνοιγμα της σπηλιάς, προς το φως, προς το μικρό κομμάτι 
ουρανού που φαίνεται, προς τα λίγα σύννεφα που 
κυνηγιούνται ψηλά. 

 

«Το ξέρεις το παιδί αυτό;» ρωτάει τον χωροφύλακα ο 
Λουκής. 

«Θυμάμαι ότι Κώστα λένε τον έναν φαροφύλακα. Τον 
άλλο τον λένε Σήφη. Αφού αυτός λέει ότι ο άλλος είναι ο 
Κωστής,  τότε αυτός πρέπει να είναι ο Σήφης, εκτός αν 
είναι κανείς τσοπάνος». 

«Τι τσοπάνος ρε Νεόφυτε; δεν είδαμε καμιά βάρκα 
κάτω, ούτε κανένα κοπάδι με κατσίκια, ο φαροφύλακας  
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 εδώ όμως δεν τον 
έχω ματαδεί», τους λέει ο Λουκής. 

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

 

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

«Που είναι ο Κωστής;» επιμένει ο χωροφύλακας. Και 
αφού δεν παίρνει απάντηση, πετάγεται ορθός λέγοντας 
στους άλλους, «πάω πάνω».  «Κάτσε, έρχομαι και ‘γω», 
του λέει ο Λουκής. 

 

Αφήνει τον Σήφη απαλά κάτω στο χώμα. Ο Σήφης 
έχει πια αφεθεί, κλείνει τα μάτια. Και οι τρεις τώρα ορθοί  
γύρω του τον κοιτάνε, έτσι που είναι πλέον παραδομένος 
στη γη. Δε κουνιέται καθόλου, τα μάτια κλειστά. 

«Πάμε!», λέει ο Λουκής. 
Διακόσια μέτρα τους χωρίζουν από τον φάρο πιο 

πάνω. Πηδάνε με σάλτα, τρέχουνε δεν περπατάνε. Τον 
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Λουκή δεν μπορούν να τον φτάσουν με τίποτα, πετάει, 
σκαρφαλώνει ίδιο κατσίκι. Τους περνάει δέκα με δεκαπέντε 
μέτρα σταθερά,  «λίγο ακόμα και φτάνουμε», τους φωνάζει 
ανεβαίνοντας. 

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. Οι άλλοι δυο που βρίσκονταν στα 
δεκαπέντε μέτρα πίσω του, τον βλέπουν που σταματά 
απότομα, αλλά δεν αντιλαμβάνονται τον λόγο που 
κοκάλωσε.  

Τον βλέπουνε ακίνητο σαν κεραυνοβολημένο· έχει 
ανοίξει τα χέρια του, σαν του εσταυρωμένου, σαν να θέλει 
να τους σταματήσει, να τους εμποδίσει να πάνε πιο κει, σαν 
να θέλει να τους προφυλάξει από κάτι, κάτι  που βλέπει 
μπροστά του. Είναι πιο ψηλά από τους άλλους δύο, είναι 
πάνω στο τσιμεντένιο ίσιωμα, εκεί που αυτό αρχίζει· 
φυσιολογικά θα βλέπει μπροστά του και τον φάρο και το 
σπιτάκι. Σε δευτερόλεπτα μέσα και οι άλλοι δυο σχεδόν τον 
φτάσανε, βρίσκονται ακριβώς πίσω του, στα πέντε με έξι 
μέτρα. Πραγματικά σαν τον Χριστό στέκεται πάνω στον 
νοητό σταυρό του. Από κει που στέκεται κοκαλωμένος θα 
βλέπει σίγουρα τον φάρο μπροστά του· στην πλάτη του έχει 
τους άλλους δυο. Ο Αριστείδης και ο Νεόφυτος δεν 
βλέπουνε αυτό που βλέπει ο Λουκής·  το πρόσωπο του  
χωροφύλακα  ξαναμμένο, γεμάτο αγωνία. 

Τρία βήματα ακόμα και φτάνουνε και αυτοί δίπλα 
του· ο χωροφύλακας  από τη μια κι ο Αριστείδης από την 
άλλη του Λουκή. Τα χέρια του ακόμα σε έκταση, τους  
κλείνει τον δρόμο να προχωρήσουν. 

«Ώπα!», ακούγεται με χαμηλή φωνή ο Λουκής. 
«Ήρεμα! … Ήρεμα!», ψιθυρίζει. Σε αυτούς το λέει; στον 

εαυτό του; δύσκολο να καταλάβει κανείς. 
 

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

Το ίδιο και ο Αριστείδης. Πρώτη φορά βλέπει 
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 άτυχο 
κορμί. Μυρίζει απαίσια· η μυρωδιά της αποσύνθεσης. Τους 
έρχεται εμετός· ο Αριστείδης κάνει ένα βήμα πίσω στον 
βράχο πριν το τσιμεντένιο άπλωμα. Ξερνάει τα σωθικά του. 
Ξανάρχεται δίπλα στον Λουκή, σ’ έναν Λουκή που τώρα με 
τα χέρια του πιέζει το κεφάλι του στο ύψος των κροτάφων· 
τραβάει τα μαλλιά του προς τα πίσω, το κούτελο του 
τσιτωμένο, 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· άλαλος κοιτάει κι 
αυτός. Δεν κουνιούνται, έχουν σαστίσει· ο χρόνος 
σταμάτησε ξανά. 

Ο Αριστείδης φεύγει από δίπλα τους, δεν αντέχει τη 
δυσοσμία. Κάνοντας όσο μεγαλύτερο κύκλο μπορεί, 
αποφεύγοντας το πτώμα, πάει απέναντί τους, στον απέναντι 
τοίχο. Ανάμεσα στον Αριστείδη και στους άλλους δύο, ένας 
άνθρωπος βρίσκεται νεκρός. Κολλημένη η πλάτη του στον 
τοίχο που ενώνει το δωματιάκι με τον φάρο· η μυρωδιά 
αφόρητη, δε μπορεί να κάτσει ούτε εδώ. Τραβιέται δεξιά 
του, προς το δωματιάκι, δέκα μέτρα από εκεί που στεκόταν 
και ακουμπά την πλάτη του στο περβάζι του δωματίου. 
Απέναντί του βλέπει τον φάρο με τη σμπαραλιασμένη 
πόρτα· δεξιά του στέκονται ακίνητοι οι άλλοι δύο. Σε λίγο, 
ο Λουκής και ο Νεόφυτος φεύγουν από εκεί που ήταν 
κεραυνοβολημένοι και έρχονται -όσο πιο μακριά μπορούν 
από το πτώμα- προς τα αριστερά τους, δίπλα στον 
Αριστείδη. Τα μάτια όλων καρφωμένα στο 
σμπαραλιασμένο κορμί  που βρίσκεται ακριβώς μπροστά 
τους.  
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Αρχίζουν να συνέρχονται· κοιτάζουνε μια το πτώμα, 
μια τον φάρο που βρίσκεται μπροστά τους Η πόρτα του, 
κοίτα να δεις… πώς έγινε έτσι! Πώς διέλυσε; Μπορεί να 
κάνουν την ίδια σκέψη και οι τρεις, κοιτώντας την. 

 

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;» αναρωτιέται μόνος του ο Λουκής· 
σαφώς και δεν περιμένει απάντηση. Εδώ και ώρα μόνοι 
τους αναρωτιούνται για τα όσα βλέπουν εκεί πάνω και 
κανείς δεν τους απαντάει. 

«Ποιος να ξέρει τι έγινε εδώ πέρα;» ρωτάει και ο 
Αριστείδης. 

 

Ο Λουκής με προφύλαξη ανοίγει την πόρτα που 
μισοχάσκει στο δωμάτιο και μπαίνει. Τον ακολουθούνε και 
οι άλλοι δυο. Δυο κρεβάτια με στρατιωτικές κουβέρτες 
πάνω τους· μια μεγάλη στάμπα πάνω τους 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; 

 

«Νεόφυτε 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 
Νεόφυτος. 

 

Βγαίνουνε από το σπιτάκι και πηγαίνοντας αριστερά  
τοίχο-τοίχο να αποφύγουν το πτώμα, κατευθύνονται στον 
φάρο. Ακούγονται οι σόλες τους να τρίζουν από  τρίματα 
γυαλιού που πατάνε, και είναι παντού. Η πόρτα του φάρου 
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διαλυμένη. Μπαίνουνε 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. 
Μπρούτζινοι σωλήνες έρχονται από πάνω, καρφωμένοι 
στον τοίχο της σκάλας, πάνε προς τις μπουκάλες. 

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

Κατεβαίνουνε πάλι τις σκάλες και βλέπουνε 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. 
Βγαίνουνε πάλι στην αυλή, πατάνε πάνω σε θρύμματα 
τζαμιών. Σηκώνουνε το κεφάλι· από πάνω τους χάσκει το 
κουφάρι του φάρου και τότε καταλαβαίνουνε ότι αυτά τα 
τζάμια έπεσαν από εκεί. Πηγαίνουνε και πάλι πιο κοντά 
στον νεκρό άντρα, τον παρατηρούνε, 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 αντέχουνε.  

«Πάμε να φύγουμε παιδιά, πάμε στο νησάκι να πάρω 

να το αναφέρω, ότι εδώ έχουμε θάνατο, ατύχημα, έγκλημα 
κι 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 Νεόφυτος. 
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«Τι θα κάνουμε με τον Σήφη;» ρωτάει ο Λουκής. Τον 
είχανε ξεχάσει εντελώς αυτόν. 

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

 

Αρχίζουνε με βιασύνη να κατεβαίνουμε και πάλι προς 
τη σπηλιά. Ο Σήφης εκεί, όπως τον αφήσανε. Τον  
ανασηκώνουνε 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 ξαναφήνουνε κάτω. Συνεχίζει να κοιτάει το 
τίποτα. 

«Τι κάνουμε μάγκες τώρα;» ακούγεται ο Λουκής. 
«Εγώ θα μείνω εδώ, εσείς φυγέτε να βρείτε τον 

Νικολό να πάρετε τηλέφωνο τον μοίραρχο και το 
Λιμεναρχείο στο νησί!», τους ζητά ο χωροφύλακας. Και 
συνεχίζει, «Δε γίνεται να τον αφήσω αυτόν εδώ μόνο του, 
δεν τον εμπιστεύομαι». 

«Πάμε!» παρακινεί τον Αριστείδη ο Λουκής, 
«φεύγουμε!». 

 

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

 

Με το που δέσανε το καΐκι στον μόλο, αρχίσανε με 
βήμα γρήγορο να ανεβαίνουνε τον δρόμο προς το χωριό,  
να βρούνε τον Νικολό. Οι γιαγιάδες εκεί, στην αυλή τους, 
τους παρακολουθούν με το βλέμμα τους χωρίς να τους πουν 
κουβέντα. Το πρωί είδαν τον Αριστείδη και τον 
χωροφύλακα να κατεβαίνουν βιαστικά προς τον μόλο, και 
τώρα βλέπουν τον Λουκή μπροστά και αγκομαχώντας πίσω 
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του να ακολουθεί ο Αριστείδης. Μπαίνουνε 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;» ξαναρωτά 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 Νεόφυτος;» 

«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 
Νεόφυτος μοίραρχε, έμεινε στον φάρο να φυλάει τον 
άλλον. Πάρε… πάρε τον Λουκή να στα πει, αυτός είχε πάει 
εκεί». 
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«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 στον φάρο, 
στο νησάκι είμαι… στο γραφείο του Νικολού, ήρθα το πρωί 
να παραλάβω τον Αριστείδη, αλλά μας έτυχε αυτό…Ναι… 
ναι… εντάξει, εντάξει σου λέω! πότε θα ‘ρθεις;… 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 
Νεόφυτος να ειδοποιήσεις το Λιμεναρχείο… Άντε κύριε 
μοίραρχε, κάντε γρήγορα, γιατί κοντεύουμε να τρελαθούμε 
όλοι». 

«Τι σου ‘πε… θα ‘ρθει;» ρωτάει ο Νικολός. 
«Και βέβαια θα ‘ρθει… τι θα κάνει; φωτιά πήρε ο 

κώλος του!» 
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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 Νεόφυτο, ακούγεται η φωνή του Λουκή· 
εύκολα διέκρινε κανείς ένα τρέμουλο σε αυτήν. 

Και ξεκινήσανε το ίδιο ταξίδι προς τον καταραμένο 
φάρο. Σε μισή ώρα έφτασαν εκεί. Ανεβαίνουνε γρήγορα τα 
πέτρινα σκαλιά. Ο Νεόφυτος θα τα ‘χει κάνει πάνω του κι 
αυτός. Έτσι βρεθήκανε πάλι στον τόπο του εγκλήματος. Ο 
Σήφης καθιστός στον πισινό του και ένας εκνευρισμένος  
Νεόφυτος να κόβει βόλτες έξω από τη σπηλιά. Αυτή είναι η 
εικόνα που πρωτοαντίκρισαν. Πρέπει να πέρασαν 
δεκαπέντε λεπτά εκνευριστικής αναμονής· τότε ακούστηκε 
η μηχανή του Λιμενικού σκάφους. Ο Λουκής και ο 
Αριστείδης κατεβαίνουν λίγα σκαλιά πιο κάτω· 
σκαρφαλώνουν σ’ έναν βράχο να δούνε 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 τους, 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, τον Νεόφυτο, εννοώ, πού 
είναι;» 

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

Οι κλαρωτοί τους προσπερνούν βιαστικά, 

σκαρφαλώνουν ακόμα μερικά σκαλιά και χώνονται στη 
σπηλιά με φούρια. Ο Μοίραρχος κοντοστέκεται, κοιτάει 
καλά αυτόν στο χώμα, μετά κοιτάει τον Νεόφυτο και του 

Π 
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κάνει νόημα με τα χέρια, σαν να του λέει, τι τρέχει εδώ. 
Πίσω από τον Μοίραρχο, παρακολουθούν τη σκηνή ο 
λιμενάρχης με τους λιμενικούς. 

«Μοίραρχε, είναι τρομαγμένος δεν μιλάει», ψελλίζει ο 
Νεόφυτος. 

Ο Μοίραρχος λυγάει λίγο το κορμί του, τον κοιτάει 
κατάματα και ακούγεται η δυνατή φωνή του, «γεια σου 
φιλαράκο, πώς σε λένε;»  

«Τον σκότωσα». 
«Γιατί τον σκότωσες;» Του προσφέρει ένα απλό 

σήκωμα του ώμου και μετά του σερβίρει πάλι την γνωστή 
σιωπή του. 

«Μοίραρχε, δεν είναι καλά το παιδί, σαν να έχει 
σαλέψει», του μουρμουράει στο αυτί ο Λουκής. 

«Το βλέπω, πρέπει να είσαι σαλεμένος για να φτάνεις 
σε σημείο να  σκοτώνεις». 

«Πάμε πάνω να δούμε τι έγινε», λέει ο λιμενάρχης 
στους λιμενικούς. Ουδόλως τον απασχολεί το αγρίμι. Στη 
σπηλιά μείναν ο Μοίραρχος, ο Νεόφυτος, ο Αριστείδης και 
ο Σήφης. 

«Νεόφυτε 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;» τον 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!»… επαναλαμβάνει με φρίκη μέσα από τα 

δόντια του ο Μοίραρχος, με τα φρύδια του ν’ 
ανασηκώνονται, τα χείλη του να σφίγγονται και το κεφάλι 
να κουνιέται αριστερά-δεξιά, αρνούμενο να πιστέψει όσα 
ακούει και βλέπει. 
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«Τι θα γίνει τώρα κύριε Μοίραρχε,» ρωτάει ο 
Νεόφυτος. 

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», επιμένει ο 
Νεόφυτος. 

«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 
άλλος λιμενικός έμεινε πάνω· με το πτώμα. 

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

«Τον σκότωσα, κύριε». 
«Αυτό λέει συνέχεια, κύριε Λιμενάρχα», ακούγεται ο 

Λουκής. 
«Γιατί αγόρι μου, τι σου έκανε;» τον ρωτάει ξανά ο 

Λιμενάρχης. 
«Τίποτα» 

«Πώς τον σκότωσες;» 

«Δεν ξέρω» 

«Μήπως σε πείραξε;» επιμένει ο Λιμενάρχης· έχει τον 
λόγο του που το ρωτάει. Έχουν δει πολλά τα μάτια του 
στην υπηρεσία. 

«Δεν ξέρω». 
 

«Πότε τους βρήκατε σ’ αυτή την κατάσταση;» ρωτά 
γυρνώντας προς τους άλλους 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». 
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«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». 

«Αμ, δεν το κατάλαβα και εγώ! Ποιος ξέρει πόσες 
μέρες είναι έτσι, νεκρός!» 

Στρέφει 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», τον πληροφορεί  
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», διαμαρτύρεται ο Αριστείδης. 
«Παιδί, ξεπαιδί τον καθάρισε  όμως 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;» 
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«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»· δεν του αφήνει καμία αμφιβολία ο Αριστείδης. 

 

Κουνάει το κεφάλι του ο λιμενάρχης, «ας είναι!», 
βγάζει ένα μπλοκάκι 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 μεν νεκρός ονομάζεται  
Κωνσταντίνος Παραστρατίδης, ο έτερος Σήφης Δασκαλάκης. 
Κρίνω ότι ο θάνατος του φαροφύλακος έχει επέλθει 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. 
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Και γυρνώντας στους υπόλοιπους, «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». 
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Πάρτες μωρή πουτάνα 

 

το ταξίδι της επιστροφής κανείς δεν άλλαξε 
κουβέντα, όλοι σκεφτικοί και άκεφοι. Ο Αριστείδης  
κάθισε όπως πάντα στο πλάι του Λουκή, ήλπιζε να 

του πάρει μια κουβέντα, αλλά εις μάτην. Η πίκρα του 
προδίδεται και από το πρόσωπό του και από τις νευρικές 
κινήσεις του. Αν και δεν είχε σχέσεις με τους φαροφύλακες 
–στην ουσία δεν τους ήξερε καν– νοιώθει ότι έχασε δυο 
μέλη από τη δική του οικογένεια. Δεν τον  χωράει το καΐκι, 
φυσάει και ξεφυσάει. 

Κάπου στη μέση της διαδρομής, εντελώς απρόσμενα ο 
Λουκής με μια απότομη κίνηση 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 
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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 όταν είχε φτάσει στον θόλο του φάρου. 
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.  

Μ 
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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 πορεία του σωλήνα στον 
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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 σλήνα 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 η 
καρδιά του τον πρόσταζε να μην 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 επαγγελματισμό, 
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. 
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Ο κεραυνός, σε εκείνο το ενάμιση λεπτό, τον σκότωσε 
ακαριαία πριν ο Κωστής 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. Έπεσε 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 δίπλα του, 
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 να πιάνει μια περίεργη 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 το 
κούτσουρο. Περνάει το αριστερό του χέρι κάτω από τον 
σβέρκο του Κωστή και με το άλλο πιάνει το καμένο 
μάγουλό του. Ανασηκώνει το κεφάλι του Κωστή και τα’ 
ακουμπάει πάνω στα λυγισμένα του γόνατα. Το χέρι που 
είχε περάσει 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 
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χυμένα μυαλά. Ανάμεσα στις αστραπές τα είδε όλα· τα 
χέρια του βουτηγμένα σε αίματα και μυαλά.  

 

Γονατιστός σαν σφακτάρι στον βωμό 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. 

 Ο Σήφης γυρνάει ψηλά, ξεχωρίζει μέσα στις 
αστραπές το αλεξικέραυνο να στέκεται εκεί και να θωρεί  
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 
ξοκείλουν πάνω στα βράχια. 

 

Απλά, όπως έγραφε η επιστολή που παραδόθηκε 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. 
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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 το Μαριώ, 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, όταν ήρθε η ώρα τους, 
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 

 

θα με βρείτε: 
ιστοσελίδα μου www.moschosbooks.gr 

e-mail: miltos@moschosbooks.gr 
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